
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณท่ีได�รับจัดสรรและรายละเอียดค�าใช�จ�าย 
การจัดซ้ือจัดจ�างท่ีมิใช�งานก�อสร�าง 

 

  

            1.ชื่อโครงการ  โครงการจ	างเหมาบริการพนักงานทําความสะอาดประจําสํานักงานเขต 

2. หน�วยงานเจ�าของโครงการ  ฝ�ายบริหารงานกลาง บรรษัทประกันสินเช่ืออุตสาหกรรมขนาดย%อม (บสย.) 

 3.วงเงินงบประมาณท่ีได�รับจัดสรร  4,020,000.00 บาท (รวมภาษีมูลค%าเพ่ิมแล	ว)  

   4.วันท่ีกําหนดราคากลาง (ราคาอ�างอิง)  ณ วันท่ี 7 เมษายน 2565                                                                                                                             

    เป5นเงิน  4,408,800.00 บาท (รวมภาษีมลูค%าเพ่ิมแล	ว) 

 

 5. แหล�งท่ีมาของราคากลาง (ราคาอ�างอิง)  

     5.1  บริษัท เจเอสพี คลีนน่ิง จํากัด  

                5.2  บริษัท เอ.เอ็น.จี. แมเนจเมนท9 แอนด9 เซอร9วิสเซส จํากัด 

 
 6.รายชื่อผู�รับผิดชอบกําหนดราคากลาง  

     6.1 นายพิทยา  ปริวัฒนศักดิ ์ ผู	อํานวยการอาวุโสฝ�ายบรหิารงานกลาง 

     6.2 นายจิรัฎฐ9  จิรวุฒินันท9 ผู	ช%วยผู	อํานวยการฝ�ายบริหารงานกลาง 

     6.3 นางสาวพิไลพร  ซุงสุวรรณ9 ผู	ช%วยผู	อํานวยการฝ�ายบริหารงานกลาง 

 

 1.  คุณสมบัติท่ัวไปของพนักงานทําความสะอาด 
 1.1  เพศหญิง สัญชาติไทย มีอายุไม%ต่ํากว%า 25 ปDบริบูรณ9 และไม%เกิน 65 ปDบริบูรณ9หรืออายุตามท่ี บสย. 
เห็นสมควร  
 1.2  สามารถอ%านพูดเขียนภาษาไทยและสื่อสารกับผู	ว%าจ	างได	เป5นอย%างดี  
 1.3  มีประสบการณ9ในการทํางานในงานทําความสะอาด และมีความรู	ในงานท่ีทําเป5นอย%างดี 
 1.4  มีความประพฤติเรียบร	อย สุภาพ มีระเบียบวินัยในการทํางาน พร	อมท้ังมีบุคลิกภาพและมนุษย9สัมพันธ9ท่ีดี  

1.5  ต	องมีสุขภาพร%างกายแข็งแรง เหมาะสมกับตําแหน%งงานท่ีรับผิดชอบ ไม%เป5นโรคต	องห	ามหรือโรคท่ีมีผลต%อ
การปฏิบัติงาน เช%น วัณโรค  

1.6  ต	องได	รับการฉีดวัคซีนปLองกันโรคโควิด – 19 ครบตามมาตรฐานท่ีทางการกําหนด 
1.7   มีความรับผิดชอบในหน	าท่ี  

 1.8  ไม%ดื่มสุรา ไม%สูบบุหรี่ และไม%เสพสิ่งเสพติดทุกประเภท 
 1.9  สามารถปฏิบัติงานล%วงเวลาได	 หรือปฏิบัติงานในวันหยุดได	เป5นครั้งคราว  

1.10 ผ%านการตรวจสอบประวัติ และความประพฤติจากกองทะเบียนประวัติอาชญากรรม สํานักงานตํารวจ
แห%งชาติ และไม%เคยต	องโทษคดีอาญาถึงจําคุก เว	นแต%คดีกระทําโดยประมาทหรือในความผิดลหุโทษและไม%เป5นบุคคลล	มละลาย  
 
 
 
 



2. ขอบเขตการดําเนินงาน 
2.1 ผู	ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส9ต	องจัดหาบุคลากรท่ี บสย. ต	องการจ	างเหมาบริการตามขอบเขตงานท่ี

กําหนด จํานวน 11 อัตรา โดยมีคุณสมบัติตามท่ีกําหนดในข	อ 4  
2.2 ผู	ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส9ต	องจัดส%งเอกสารของพนักงานทําความสะอาดให	กับ บสย. อย%างน	อย      

7 (เจ็ด) วันก%อนเริ่มปฏิบัติงาน โดยจัดทําแฟLมประวัติของพนักงานทําความสะอาด จํานวน 1 (หน่ึง) ชุด พร	อมรับรองสําเนาถูกต	อง 
ประกอบด	วยเอกสารดังต%อไปน้ี  

2.2.1  รูปถ%ายหน	าตรงขนาด 1 น้ิว 1 รูป (ถ%ายไม%เกิน 6 เดือน)  
2.2.2   สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน  

 2.2.3  สําเนาทะเบียนบ	าน  
2.2.4  ใบรับรองแพทย9 ท่ีระบุรายละเอียดตามข	อ 1.5 ออกโดยแพทย9ท่ีมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวช

กรรมของแพทยสภา ไม%เกิน 1 เดือน 
2.2.5  เอกสารรับรองการได	รับวัคซีนปLองกันโรคโควิด-19 ตามข	อ 1.6 

  2.2.6   เอกสารการรับรองคุณสมบัติของพนักงานทําความสะอาดตามข	อ 1.1-1.4 และข	อ 1.7–1.9  
จากผู	ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส9 
 2.2.7  เอกสารการตรวจสอบประวัติอาชญากรรม จากสํานักงานตํารวจแห%งชาติตามข	อ 1.10 

2.3 ผู	ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส9ต	องจัดหาแบบฟอร9มพนักงานให	กับพนักงานของผู	ชนะการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส9โดยไม%คิดค%าใช	จ%ายกับบสย. และพนักงานทําความสะอาด 

2.4 ผู	ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส9ต	องจัดให	มีการตรวจสุขภาพประจําปDให	กับพนักงานของผู	ชนะการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส9 โดยไม%คิดค%าใช	จ%ายกับบสย. และพนักงานทําความสะอาด 

2.5 ในกรณีท่ีมีการเปลี่ยนแปลงสภาพการว%าจ	างพนักงานทําความสะอาด เช%น การปลดออก หรือการเลิกจ	าง ผู	
ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส9จะต	องแจ	งให	 บสย. ทราบเป5นลายลักษณ9อักษรทุกครั้ง และต	องจัดหาพนักงานใหม%มาทดแทน 
โดยปฏิบัติตามข	อ 12 

2.6 หากพนักงานของผู	ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส9ท่ีส%งไปปฏิบัติงานไม%สามารถไปปฏิบัติงานให	กับ บสย. 
ได	 ท้ังน้ี ไม%ว%าด	วยสาเหตุใดก็ตาม ผู	ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส9ต	องจัดหาพนักงานท่ีมีคุณสมบัติเช%นเดียวกันไปปฏิบัติงาน
ทดแทน โดยปฏิบัติตามข	อ 12 

2.7 พนักงานทําความสะอาดต	องทําความสะอาดสํานักงานเขตท่ีรับผิดชอบในการปฏิบัติงานให	สะอาดอยู%เสมอ  
2.8 ต	องจัดหานํ้ายาเคมีภัณฑ9 ถุงขยะดํา และอุปกรณ9เครื่องมือท่ีต	องใช	ในการปฏิบัติงาน ท่ีผลิตในประเทศไทย

เท%าน้ัน เพ่ือรักษาความสะอาดให	มีจํานวนเพียงพอต%อการใช	งานตลอดสัญญาจ	าง ท้ังน้ีในกรณีท่ี บสย. แจ	งให	 ผู	ชนะการประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส9เปลี่ยนวัสดุอุปกรณ9 นํ้ายาเคมีภัณฑ9 เครื่องมือเครื่องใช	 ผู	ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส9ต	องปฏิบัติตาม
โดยไม%ทักท	วงใด ๆ ท้ังสิ้น  

2.9 พนักงานทําความสะอาดต	องอยู%ประจําพ้ืนท่ีปฏิบัติงานตลอดเวลา  
2.10 วัน/เวลาปฏิบัติงาน 

วันทํางานปกติ : วันจันทร9 – วันศุกร9 
   เวลาทํางานปกติ : ระหว%างเวลา 08:00 -17:00 น.  
   วันหยุดประจําสัปดาห9 : วันเสาร9 และ วันอาทิตย9  
   วันหยุดนักขัตฤกษ9 : ให	เป5นไปตามวันหยุดงานท่ี บสย. กําหนด และประกาศเพ่ิมเติมในแต%ละปD 

การลงเวลาทํางาน : พนักงานต	องลงเวลาทํางานทุกครั้งท่ีเข	างาน และ เลิกงาน  
กรณีต	องให	พนักงานทําความสะอาดปฏิบัติงานนอกเหนือจากวันและเวลาปกติ บสย.จะคิดเป5น 

ค%าจ	างเพ่ิมเติมโดยกําหนดการจ%ายค%าจ	างจะเป5นไปตามอัตราท่ี บสย. กําหนด และ บสย. จะดําเนินการจ%ายให	กับพนักงานทําความ
สะอาดเอง 
 



2.11 ผู	ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส9จะต	องจ%ายค%าจ	างให	พนักงานของ ผู	ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส9
เป5นรายเดือน ในอัตราไม%ต่ํากว%าเดือนละ 11,200 บาท (หน่ึงหมื่นหน่ึงพันสองร	อยบาทถ	วน) และหากทางราชการปรับค%าแรงข้ันต่ํา
และมีผลให	 ผู	ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส9ต	องจ%ายเงินเพ่ิมให	กับพนักงานทําความสะอาด ให	เป5นหน	าท่ีของ ผู	ชนะการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส9ท้ังสิ้น 

2.12 ในกรณีท่ีทรัพย9สินของ บสย. หรือทรัพย9สินท่ีผู	ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส9มีหน	าท่ีดูแลรับผิดชอบ
ตามสัญญาน้ีได	รับความเสียหาย ถูกทําลาย สูญหายอันเกิดจากการกระทําของพนักงานของผู	ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส9
ในสถานท่ีให	บริการหรือปฏิบัติหน	าท่ีตามสัญญาน้ี ไม%ว%าด	วยเหตุใดๆ ผู	ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส9จะต	องรับผิดชอบชดใช	
ราคาหรือค%าเสียหายตามค%าเสียหายท่ีแท	จริง ภายในกําหนด 30 (สามสิบ) วัน เว	นแต% ผู	ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส9จะ
พิสูจน9ได	ว%าความเสียหาย สูญหาย หรือถูกทําลายน้ันเกิดจากเหตุสุดวิสัย หรือไม%ได	เกิดจากการกระทําด	วยความจงใจ หรือประมาท
เลินเล%อ หรือละเลยต%อการปฏิบัติหน	าท่ีของใดๆ ของพนักงานผู	ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส9 ถ	าผู	ชนะการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส9ไม%ชดใช	ภายในระยะเวลาท่ีกําหนด บสย. มีสิทธิหักเงินค%าสิ่งของหรือค%าเสียหายจากเงินค%าจ	างท่ีจะต	องจ%ายให	แก%ผู	
ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส9เต็มจํานวน รวมท้ังหักเงินคํ้าประกันเพ่ือนํามาชําระค%าเสียหาย หากเหลือจึงจะจ%ายคืนให	ผู	
ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส9ต%อไป  

2.13 ผู	ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส9มีหน	าท่ีปฏิบัติตามกฎหมายแรงงาน ประกันสังคม กองทุนเงินทดแทน 
2.14 ผู	ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส9จะต	องไม%เอางานตามสัญญาจ	างน้ีไปให	ผู	อ่ืนรับจ	างช%วง 

 


