
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณท่ีได�รับจัดสรรและรายละเอียดค�าใช�จ�าย 

การจัดซ้ือจัดจ�างท่ีมิใช�งานก�อสร�าง 

  

 1.ชื่อโครงการ  การจ�างเหมาบริการพนักงานทําความสะอาดประจําสาํนักงานใหญ� บสย. จํานวน 3 อัตรา   

ระยะเวลา 2 ป" 

  

2. หน�วยงานเจ�าของโครงการ  ฝ$ายบริหารงานกลาง บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย�อม (บสย.) 

 

 3.วงเงินงบประมาณที่ได�รับจัดสรร  1,050,000.00 บาท (รวมภาษีมูลค�าเพิ่มแล�ว)  

 

   4.วันที่กําหนดราคากลาง (ราคาอ�างอิง)  ณ วันที่  2  มิถุนายน 2563                                                                                                                             

    เป8นเงิน  1,101,672.00  บาท (รวมภาษีมูลค�าเพิ่มแล�ว) 

 

 

 5.แหล�งที่มาของราคากลาง (ราคาอ�างอิง)  

              5.1   บริษัท เอ็น.ซี.ซี ออล เซอร<วิส จํากัด 

               5.2  บริษัท รักษาความปลอดภัย เอสบี อินเตอร<การ<ด จํากัด 

  

 6.รายชื่อผู�รับผิดชอบกําหนดราคากลาง  

     6.1  นายพทิยา  ปริวัฒนศักดิ ์ ผู�อํานวยการอาวโุสฝ$ายบริหารงานกลาง 

     6.2  นางสาวพิไลพร   ซุงสุวรรณ< ผู�ช�วยผู�อํานวยการฝ$ายบริหารงานกลาง 

                6.3  นายจิรัฎฐ<  จิรวุฒินันท< ผู�ช�วยผู�อํานวยการฝ$ายบริหารงานกลาง 

 



 

1. ขอบเขตของงานจ�าง 
1.1  ต�องจัดหาบุคลากรท่ี บสย. ต�องการโดยมีคุณสมบัติตามท่ีกําหนดในข�อ 4 เพ่ือจัดส�งให�กับ บสย. จํานวน 

3 คน เพ่ือปฏิบัติงานช้ันละ 1 คน  
1.2  จัดหาผู�ควบคุมงาน จํานวน 1 คน เพ่ือควบคุมการปฏิบัติงานของพนักงานทําความสะอาดให�ปฏิบัติตาม

ขอบเขตของงานท่ีกําหนด 
1.3   ต�องจัดส�งเอกสารของพนักงานทําความสะอาดให�กับ บสย. อย�างน�อย 7 วันก�อนเริ่มปฏิบัติงาน โดย

จัดทําแฟIมประวัติของพนักงานทําความสะอาด จํานวน 1 ชุด พร�อมรับรองสําเนาถูกต�อง ประกอบด�วยเอกสารดังต�อไปน้ี  
1.3.1  รูปถ�ายหน�าตรงขนาด 1 น้ิว 1 รูป (ถ�ายไม�เกิน 6 เดือน)  
1.3.2   สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน  

 1.3.3  สําเนาทะเบียนบ�าน  
1.3.4  ใบรับรองแพทย< ท่ีระบุรายละเอียดตามข�อ 4.5 ออกโดยแพทย<ท่ีมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

เวชกรรมของแพทยสภา ไม�เกิน 1 เดือน 
 1.3.5    เอกสารการรับรองคุณสมบัติของพนักงานทําความสะอาดตามข�อ 4.1 – 4.4 และข�อ 4.7 – 4.9 

จากผู�ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส<  
 1.3.6   ใบรับรองประวัติอาชญากรรม จากสํานักงานตํารวจแห�งชาติ  

1.4  ต�องจัดส�งหนังสือแจ�งรายช่ือผู�ควบคุมงาน ให�กับ บสย. อย�างน�อย 7 วันก�อนเริ่มปฏิบัติงาน พร�อมแนบ
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 

1.5   ต�องให�ผู�ควบคุมงาน จํานวน 1 คน และพนักงานทําความสะอาดท้ัง 3 คน เข�ารายงานตัวและปฏิบัติ
หน�าท่ีท่ีสํานักงานใหญ� ในวันเริ่มต�นสัญญา โดย บสย.  มีสิทธิในการตรวจสอบคุณสมบัติและทดสอบความสามารถในการ
ปฏิบัติงานจนเป8นท่ีพอใจ หากพิจารณาเห็นว�าพนักงานทําความสะอาดมีคุณสมบัติไม�ถูกต�องหรือไม�มีความสามารถในการ
ปฏิบัติงาน บสย. สามารถแจ�ง 
เปลี่ยนตัวพนักงานทําความสะอาด และผู�ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิส<จะต�องดําเนินการเปลี่ยนตัวพนักงานทําความ
สะอาด ภายใน 3 วันนับแต�ได�รับแจ�ง  

1.6  ในกรณีท่ีมีการเปลี่ยนแปลงสภาพการว�าจ�างพนักงานทําความสะอาด เช�น การปลดออก หรือการเลิก
จ�าง จะต�องแจ�งให� บสย. ทราบเป8นลายลักษณ<อักษรทุกครั้ง และต�องจัดหาพนักงานใหม�มาทดแทน โดยปฏิบัติตามข�อ 13  

1.7 วัน/เวลาปฏิบัติงาน 
วันทํางานปกติ : วันจันทร< – วันศุกร< 

   เวลาทํางานปกติ : ระหว�างเวลา 07:00 -16:00 น.  
   วันหยุดประจําสัปดาห< : วันเสาร< และ วันอาทิตย<  
   วันหยุดนักขัตฤกษ< : ให�เป8นไปตามวันหยุดงานท่ี บสย. กําหนด และประกาศเพ่ิมเติมในแต�ละป"  

การลงเวลาทํางาน : พนักงานต�องลงเวลาทํางานทุกครั้งท่ีเข�างาน และ เลิกงาน  
1.8  ต�องจัดหาชุดฟอร<มพนักงานให�กับพนักงานทําความสะอาดโดยไม�คิดค�าใช�จ�าย กับ บสย. 
1.9   ต�องจัดหานํ้ายาเคมีภัณฑ< ถุงขยะดํา และอุปกรณ<เครื่องมือท่ีต�องใช�ในการปฏิบัติงาน เพ่ือรักษาความ

สะอาดให�มีจํานวนเพียงพอต�อการใช�งานตลอดสัญญาจ�าง ท้ังน้ี ในกรณีท่ี บสย. ได�แจ�งให�ผู�ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิส<
เปลี่ยนวัสดุอุปกรณ< นํ้ายาเคมีภัณฑ< เครื่องมือเครื่องใช� ผู�ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส<ต�องปฏิบัติตามโดยไม�ทักท�วงใด 
ๆ ท้ังสิ้น อย�างน�อย ดังน้ี   



1.9.1  ไม�กวาด 
1.9.2  ไม�มTอบพร�อมผ�ามTอบ  
1.9.3  ไม�ดันฝุ$นพร�อมฝIาดันฝุ$น 
1.9.4  ท่ีตักขยะ 
1.9.5  ไม�ปUดขนไก� 
1.9.6  ถังนํ้า และ ผ�าขนหนู 
1.9.7  รถเข็นขยะ 
1.9.8  ถุงขยะดํา  
1.9.9  นํ้ายาล�างจาน นํ้ายาเช็ดกระจก นํ้ายาเช็ดเครื่องใช�และเครื่องตกแต�งติดตั้งสํานักงาน นํ้ายาถูพ้ืน  

นํ้ายาดักฝุ$น และแอลกอฮอล<ทําความสะอาด 
1.10 ต�องจ�ายค�าจ�างให�พนักงานทําความสะอาดเป8นรายเดือน ในอัตราไม�ต่ํากว�าเดือนละ 10,500 บาท (หน่ึง

หมื่นห�าร�อยบาทถ�วน) และหากทางราชการปรับค�าแรงข้ันต่ําและมีผลให�ผู�ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส<ต�องจ�ายเงิน
เพ่ิมให�กับพนักงานทําความสะอาดให�เป8นหน�าท่ีของผู�ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส<ท้ังสิ้น  

      1.11 ต�องควบคุมดูแลให�พนักงานทําความสะอาดปฏิบัติงานให�สะอาดเรียบร�อยตลอดเวลาท่ีปฏิบัติงานตาม
สัญญา  

 1.12 ในการปฏิบัติงาน ถ�าเกิดความเสียหายใด ๆ ไม�ว�าจะเกิดข้ึนแก�บุคลากรของ บสย. หรือ บุคคลภายนอก 
หรือ ก�อให�เกิดความชํารุดบกพร�องเสียหายหรือการสูญหายแก�ทรัพย<สินของ บสย.หรือบุคลากรของ บสย. หรือ 
บุคคลภายนอก อันเป8นผลสืบเน่ืองมาจากการกระทําหรือละเว�นการกระทําของผู�ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส< 
พนักงาน หรือบุคลากรของผู�ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส< ผู�ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส<ต�องรับผิดชดใช�
ค�าเสียหายให�แก� บสย. หรือ บุคลากรของ บสย.หรือบุคคลภายนอก ตามจํานวนท่ีเสียหายจริงภายในระยะเวลาท่ี บสย. 
กําหนด 

 1.13  จัดทํา Mini Cleanning ไม�น�อยกว�า 2 ครั้งต�อป" และ Big Cleanning ไม�น�อยกว�า 1 ครั้งต�อป" 
 1.14 มีหน�าท่ีปฏิบัติตามกฎหมายแรงงาน ประกันสังคม กองทุนเงินทดแทน รวมท้ังกฎหมายอ่ืนท่ีราชการกําหนด 

 


