ขอบเขตของงาน
(Terms of Reference :TOR)
การจางเหมาบริการรักษาความสะอาด จํานวน ๕ อัตรา
สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแหงชาติ (องคการมหาชน)
ปงบประมาณ ๒๕๕๘
-------------------------------------๑.

ความเปนมา
สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครือ่ งประดับแหงชาติ (องคการมหาชน) ตั้งอยูเลขที่ ๑๔๐,
๑๔ ๐ /๑ -๓ , ๑ ๔ ๐ /๕ ชั้ น ๑ -๔ และชั้ น ๖ อาคารไอที เ อฟ ท าวเวอร ถน นสี ล ม แขวงสุ ริ ย วงศ
เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร เปนหนวยงานของรัฐ จัดตั้งขึ้นตามพระราชกฤษฎีก าจัดตั้งสถาบันวิจัยและ
พัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแหงชาติ (องคการมหาชน) พ.ศ. ๒๕๔๖
สถาบันมีผูปฏิบัติงานรวมถึงผูมาติดตอใชบริการทั้งหนวยงานภาครัฐและเอกชน มีพื้นที่โดยรวม ๕
ชั้น ประมาณ ๒,๗๐๐ ตารางเมตร ตองดูแลรักษาความสะอาดพื้นที่รวมถึงวัสดุอุปกรณสํานักงาน และอื่นๆ
ดังนั้นจึงมีความประสงคจะจางเหมาบริการบริษัทภายนอกที่มปี ระสบการณและความชํานาญที่ไดมาตรฐานมา
เปนผูดําเนินการรักษาความสะอาดใหกับสถาบัน
๒.

วัตถุประสงค
เพื่ อ จางเหมาบริก ารรัก ษาความสะอาดพื้ นที่ ภ ายในบริเวณต างๆของสถาบั น ให ส ะอาด
เรียบรอยและมีสุขอนามัย

๓.

คุณสมบัติผเู ขาเสนอราคา
ผูเสนอราคาจะตองเปนผูมีอาชีพรับจางงานและตองสงเอกสารเพื่อประกอบการพิจารณา ดังนี้
๓.๑
ผูเสนอราคาตองเปนนิติบุคคลไทยที่ไดรับการจดทะเบียนประกอบธุรกิจในประเทศไทย
และเปนผูม ีประสบการณในการใหบริการรักษาความสะอาดกับองคกร หนวยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ
หนวยงานเอกชนที่มีชื่อเสียงเปนที่รจู ักเชื่อถือได
๓.๒
หนังสือรับรองผลงานตอหนึง่ สัญญา / ประวัติการปฏิบัตงิ านกับหนวยงานภาครัฐและ
ภาคเอกชน
๓.๓
หนังสือรับรองการจดทะเบียนจัดตั้งหางหุนสวนบริษัท / หนังสือบริคนหสนธิ
๓.๔ ใบทะเบียน....

๒

๓.๔
ใบทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม (ภ.พ.๒๐)
๓.๕
บัญชีรายชื่อผูถือหุน (บอจ.๕) / บัญชีรายชื่อหุนสวนผูจ ัดการผูมอี ํานาจควบคุมพรอม
รับรองสําเนาถูกตอง
๓.๖
หนังสือมอบอํานาจติดอากรแสตมปตามกฎหมายใหครบถวนในกรณีที่ผเู สนอราคามอบ
อํานาจใหบุคคลอื่นลงนามในใบเสนอราคาแทน (ถามี)
๓.๗
ผูเสนอราคาตองไมเปนผูท ี่ถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทงิ้ งานของทางราชการและไดแจง
เวียนชื่อแลว หรือไมเปนผูที่ไดรบั ผลการสัง่ ใหนิติบุคคลอื่นเปนผูทงิ้ งานตามระเบียบของทางราชการ
๓.๘
ผูเสนอราคาตองไมเปนผูม ีประโยชนรวมกับผูเสนอราคารายอื่นหรือไมเปนผูกระทําการอัน
เปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรมในการจัดจางในครั้งนี้
๓.๙
ผูเสนอราคาตองไมเปนผูไดรบั เอกสิทธิ์หรือความคุมกันซึง่ อาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย
เวนแตรัฐบาลของผูเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์และคุมกันเชนวานั้น
๓.๑๐ สามารถปฏิบัติตามความตองการของผูจ างงานไดโดยทํางานดวยความซื่อสัตย สุจริต มี
ความรับผิดชอบสูง และตรงตอเวลา มีรปู แบบรายการ แนวคิด แผนงาน เทคนิค เทคโนโลยี เครื่องมืออุปกรณ
๓.๑๑ ไมเคยกระทําความผิดทางกฎหมายไมวากรณีใดๆ
๓.๑๒ บริษัทของผูเ สนอราคามีความมั่นคงเชื่อถือได
๔.

ขอบเขตการจางเหมาบริการรักษาความสะอาด
ขอกําหนดขอบเขตการจางเหมาบริการรักษาความสะอาดประกอบดวยรายละเอียดดังตอไปนี้

๔.๑ พืน้ ที่รับผิดชอบ ไดแกพื้นที่สํานักงานของสถาบันชั้น ๑-๔ และชั้น ๖ อาคารไอทีเอฟ-ทาว
เวอร ถนนสีลม มีทั้งหมด ๕ ชั้นมีพื้นที่โดยรวมประมาณ ๒,๗๐๐ ตารางเมตร มีรายละเอียดดังนี้
(๑) พื้นกระเบื้องยางมีพื้นที่ ๑,๖๖๕ ตารางเมตร
(๒) พื้นหินแกรนิตโต (ชั้น ๒) มีพื้นที่ ๔๗๐ ตารางเมตร
(๓) พื้นพรมแผน (ชั้น ๓,๔ และ ชั้น ๖) มีพื้นที่ ๓๐๐ ตารางเมตร
(๔) พื้นหินแกรนิต(ชั้น ๓ ทางเดินไปสูบันไดภายในชั้น ๒, บันไดจากชั้น ๑ ขึ้นชั้น ๒)
มีพื้นที่ ๖๐ ตารางเมตร
(๕) พื้นกระเบื้อง(หองน้ําชั้น ๒-๔ และชั้น ๖) มีพื้นที่ ๗๐ ตารางเมตร
(๖) พื้นไม Engineered Floors (ชั้น ๖ หองผูอํานวยการ,หองที่ปรึกษา,รองผูอ ํานวยการ
1,2และหองประชุมใหญ) มีพื้นที่ ๙๐ ตารางเมตร
๔.๒ อัตรากําลังพลรวม จํานวน ๕ อัตรา
ปฏิบัติงานวันจันทร-ศุกร เวลา ๐๗.๓๐-๑๗.๓o น.
หยุดวันเสาร-อาทิตยและวันหยุดนักขัตฤกษหรือวันหยุดพิเศษอื่นๆ ที่คณะรัฐมนตรีกําหนดให
เปนวันหยุดราชการ โดยแบงพื้นที่รับผิดชอบดังนี้
(๑) หัวหนาชุด....

๓

(๑)
(๒)
(๓)
(๔)

หัวหนาชุดรักษาความสะอาด จํานวน ๑ อัตรา ประจําสํานักงานชั้น ๓
พนักงานรักษาความสะอาด จํานวน ๑ อัตรา ประจําสํานักงานชั้น ๑-๒
พนักงานรักษาความสะอาด จํานวน ๑ อัตรา ประจําสํานักงานชั้น ๔
พนักงานรักษาความสะอาด จํานวน ๒ อัตรา ประจําสํานักงานชั้น ๖

๔.๓ หนาที่รับผิดชอบ จะตองมีวิธีปฏิบัติงานอยางนอยดังตอไปนี้
(๑) หัวหนาชุดรักษาความสะอาด จํานวน ๑ อัตรา จะตองปฏิบัติงานตามระยะเวลาที่
ระบุไวในสัญญาโดยกํากับดูแลการทํางานของพนักงานรักษาความสะอาด ประสานงานกับสถาบันในดานตางๆ
สรุปรายงานสงสถาบัน การแกไขปญหาเฉพาะหนางานอยางถูกตองและเฉียบพลัน และปฏิบัติงานอื่นตามที่
ไดรับมอบหมายจากสถาบัน
(๒) พนัก งานรักษาความสะอาด จํา นวน ๔ อัต รา จะต องปฏิ บัติ ง านตามระยะเวลา
ที่ระบุไวในสัญญา โดยทําความสะอาดตามที่ผูวาจางกําหนด ตรวจสอบอุปกรณภายในหองน้ํา หากพบความ
เสี ย ห าย ให รา ย งาน หั วห น าเพื่ อ แ จ งผู รั บ ผิ ด ชอ บ แล ะ ส ถา บั น ให รั บ ท ร าบ ทั น ที ที่ ต รวจ พ บ
และปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมายจากสถาบัน
๔.๔ คุณสมบัติของพนักงานทําความสะอาด
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มีอายุไมต่ํากวา ๑๘ ป บริบูรณ และไมเกิน ๕๐ ป
(๓) การศึกษาขั้นต่ําวุฒิประถมศึกษาปที่ ๖
(๔) มีสุขภาพรางกายสมบูรณแข็งแรงไมเปนโรคติดตออันตรายรายแรง
(๕) ไมติดยาหรือสิ่งเสพติดทุกชนิด
(๖) มีความรูและความเขาใจในการใชเครื่องมือ -อุป กรณทําความสะอาดและการปฏิบัติ
หนาที่
(๗) ตองมีหลักฐานแสดงวาไมเปนบุคคลที่มีประวัติอาชญากรรมและยาเสพติดมากอน
(๘) ตองผานการอบรมดานการรักษาความสะอาดมาอยางนอย ๑ ป
๔.๕ ขอบเขตการดําเนินงาน มีรายละเอียดดังนี้
๔.๕.๑ การทําความสะอาดประจําวัน
(๑) กวาดม็อบและดันฝุนพื้นกระเบื้องยางและพื้นกระเบื้องในหองน้ํา โถงทางเดินรวม
ภายในสํานักงานดวยน้ํายารักษาพื้นใหสะอาดและปราศจากรอยคราบดํา
(๒) เดินเครื่องปดเงาพื้นบริเวณพื้นที่ทําการและเก็บฝุนดวยน้ํายาเก็บฝุนเพือ่ ใหพื้นคงความ
เงางามเสมอ
(๓) ทําความสะอาดพรมภายในพื้นที่ของสถาบันใหสะอาดอยูเสมอ
(๔) ทําความสะอาดกระจกประตูเขา-ออกภายในพื้นที่ของสถาบันที่ใกลสัมผัสทุกแหง
(๕) ทําความสะอาด....

๔

(๕)
ทําความสะอาดหองน้ําเช็ดลางเครื่องสุขภัณฑภายในหองน้ําดวยน้ํายาดับกลิ่นและ
ฆาเชื้อพรอมใสกระดาษชําระและสบูลางมือ
(๖) เทและลางถังขยะภายในหองน้ําและเก็บรวบรวมไปทิ้งในที่ทงิ้ ขยะที่ผูวาจางกําหนดให
(๗) ทําความสะอาดรอยเปอนตามผนัง สวิทซไฟ ลูกบิดประตู และพื้นภายในอาคารให
สะอาดเสมอ
(๘) พนักงานทําความสะอาดทีป่ ระจําที่ชั้น ๓ ตองทําหนาที่ในการจัดเตรียม อาหารวาง
และทําความสะอาดในระหวางที่มงี านฝกอบรมที่ชั้น ๓
(๙) พนักงานทําความสะอาดทีป่ ระจําที่ชั้น ๖ ตองทําหนาที่ในการจัดเตรียม อาหารวาง ใน
ระหวางมีงานประชุม ชั้น 6
๔.๕.๒ การทําความสะอาดประจําทุกสัปดาห
(๑) ปดกวาดหยักไยตามเพดานและฝาผนังภายในอาคาร
(๒) ทําความสะอาดหองน้ํา ลางฝาผนังและสุขภัณฑภายในหองน้ําดวยน้ํายาดับกลิ่นและ
ฆาเชื้อ
(๓) เดินเครื่องปดเงาพื้นกระเบื้องยาง ดวยน้ํายาขัดเงาพื้นและทางเดินรวมใหเงางามเสมอ
๔.๕.๓ การทําความสะอาดประจําเดือน
(๑)
(๒)
(๓)
(๔)
๔.๕.๔
(๑)

เช็ดทําความสะอาดชองระบายอากาศและหัวจายลมเย็นแอร(เทาทีส่ ามารถทําได)
ทําความสะอาดภายในหองควบคุมระบบปรับอากาศ, รักษาความปลอดภัย
เช็ดกระจกภายในของสถาบัน
จัดของวางและอํานวยความสะดวกในวันที่มีการประชุมตามที่ไดรับมอบหมาย
การทําความสะอาดประจําทุก ๒ เดือน
ทําความสะอาดฝาเพดาน, หลอดไฟและมูล (ี่ เทาทีส่ ามารถทําได)

(๒) เช็ดและขัดทําความสะอาดขอบอลูมเิ นียมและวัสดุทเี่ ปนโลหะ
๔.๕.๕ การทําความสะอาดประจําทุก ๖ เดือน
(๑) ขัดลางและเคลือบเงาพื้นกระเบื้องยาง ดวยน้ํายาเคลือบเงา
(๒) ซักพรมดวยเครื่องซักพรมและดูดซับน้ําใหแหงสนิท
๕. ลักษณะงานทั่วไป มีรายละเอียดดังนี้
๕.๑ ดูแลรักษาความสะอาดพื้นที่ของสถาบัน เชน อุปกรณประกอบภายใน เฟอรนิเจอร และ
วัสดุอุปกรณที่บรรจุในพื้นที่ของสถาบันหรือตามที่สถาบันกําหนด
๕.๒ เก็บและขนยายขยะมูลฝอยลําเลียงจากภายในพื้นที่ของสถาบันโดยนําไปเก็บไวยังที่รวม
ขยะทีก่ ําหนดให กอนที่จะลําเลียงออกจากพื้นที่โดยการทิ้งขยะนอกพื้นที่เปนภาระของผูรับจางทั้งสิ้น
๕.๓ จัดหา....

๕

๕.๓ จัดหาวัสดุน้ํายาเคมีภัณฑตางๆ เครื่องจักร เครื่องทุนแรง นั่งราน เครื่องมือ เครื่องใชวัสดุ
อุปกรณเกี่ยวกับการทําความสะอาดและอุปกรณรักษาความปลอดภัยสวนบุคคลของพนักงานที่จําเปนและ
เหมาะสมโดยมีปริมาณพอเพียงตลอดระยะเวลาของสัญญา
๕.๔ ผูรับจางจะตองรับผิดชอบเปนการเหมารวมในบรรดาคาวัสดุอุปกรณ เครื่องมือ เครื่องใช
เครื่องจักร เคมีภัณฑสําหรับใชในงานทําความสะอาด
๕.๕ ในกรณีเรงดวนที่สถาบันมีความประสงคจะใหมีการปฏิบัติง านเพิ่ม เติมเปนครั้งคราว ซึ่ง
จะตองจัดใหมีพนักงานทําความสะอาดเพิ่ม ผูรับจางตองจัดใหมีพนักงานเพิ่มเติมโดยเร็วตามกําหนดเวลาที่
สถาบันตองการทั้งนี้ทางสถาบันจะพิจารณาคาจางเพิ่มตามความเหมาะสม
๕.๖ หากเกิด กรณี ฉุ ก เฉิน ซึ่ ง ผูรั บ จางไม อาจแจ ง หรือ ขอคํ าปรึก ษาจากสถาบั น ได โ ดยทั น ที
ใหผูรับจางดําเนินการแกปญหาเฉพาะหนาไปกอนเทาที่พึงกระทําไดและไมขัดตอขอกําหนดนี้หลังจากนั้นให
แจงสถาบันทราบเปนลายลักษณอักษรโดยดวนที่สุด
๕.๗ การดําเนินงานใดๆจะตองมีมาตรการควบคุม มลภาวะใหเปนไปตามมาตรฐานของกรม
ควบคุมมลพิษ
๕.๘ ผูรั บ จ างจะตอ งจั ด ให มี ก ารลงลายมื อ ชื่อ ในการปฏิ บั ติ ง านของบุ คลากรและสามารถ
ตรวจสอบได
๕.๙ ผูรับจางจะตองจัดใหบุคลากรมีบัตรพนักงานติดแสดงที่หนาอกเสื้อใหเห็นเดนชัดในขณะ
ปฏิบัติงาน
๕.๑๐ ผูรับจางจะตองจัดใหมีการแตงกายที่สุภาพเหมาะสมกับการปฏิบัติงานและเปนรูปแบบ
เดียวกันตามเครื่องแบบของบริษัทผูรับจาง
๕.๑๑ ผูรับจางจะตองจัดตารางการปฏิบัติงานประจําเดื อนของบุคลากรและจัดสงใหสถาบัน
ลวงหนาไมนอยกวา ๗ วัน
๕.๑๒ ผูรับจางจะตองควบคุมบุคลากรของตนใหความเคารพเชื่อฟงตอพนักงานของสถาบันหาก
สถาบันเห็นวาพนัก งานของผูรับ จางมีคุณสมบัติไมเหมาะสมสถาบันมีสิทธิ ให ผูรับจางเปลี่ยนบุคลากรใหม
ไดทันที
๖.

เงื่อนไขการปฏิบัติงาน ผูรับจางจะตองปฏิบัติตามเงื่อนไขการปฏิบัติงานดังนี้
๖.๑ ผูรับจางจะตองสงรายชื่อพนัก งานพรอมประวัติและรูป ถ ายของพนักงานทุกคนที่จะตอง
ปฏิบัติงานตามขอกําหนดนี้ใหกับสถาบัน
๖.๒ พนั ก งานทําความสะอาดจะตองแต งเครื่องแบบของผู รับ จางพรอ มติด บัตรแสดงตนที่
เครื่องแบบดานหนาทุกคนในเวลาปฏิบัติงานใหสามารถมองเห็นไดชัดเจนเพื่อความสะดวกในการตรวจสอบ
๖.๓ พนักงาน....

๖

๖.๓ พนักงานทุกคนที่ผูรับจางจัดสงมานั้นตองเปนผูมีสุขภาพดี มีประวัติดี มีความซื่อสัตยสุจริต
ไมพูดจาหยาบคาย มีความสามัคคีระหวางผูปฏิบัติงานและไดรับการฝกอบรมดานการใชทรัพยากรอยางมี
ประสิทธิภาพ
๖.๔ ให ผู รับ จ างแจ ง จํ านวนพนั ก งานที่จ ะสง เขามาทํ าความสะอาดและในกรณี ที่ จ ะมี ก าร
สับเปลี่ยนหรือทดแทนตัวบุคคลใหแจงรายชื่อพรอมประวัติเปนการสํารองลวงหนาใหสถาบันทราบ
๖.๕ ผูรับจางจะตองจายคาจางการปฏิบัติงานในวันปกติรวมถึงคาตอบแทนปฏิบัติงานลวงเวลา
ใหกับ พนั กงานไมต่ํากวาคาแรงขั้นต่ําที่กฎหมายกําหนดหรือเงื่อนไขอื่น ๆตามกฎหมายวาดวยการคุม ครอง
แรงงาน รวมถึงการขึ้นทะเบียนผูประกันตนใหกับพนักงานทุกคนของผูรับจางที่ปฏิบัติงานตามกฎหมายวาดวย
การประกันสังคม
๖.๖ หากพนักงานของผูรับจางนําสิ่งของออกนอกพื้นที่สถาบัน(ถามี) จะตองปฏิบัติตามระเบียบ
ของสถาบันอยางเครงครัด
๖.๗ พนักงานของผูรับจางตองตั้งใจปฏิบัติงานไมขัดคําสั่งหรือฝาฝนกฎระเบียบของสถาบันหรือ
แสดงกิริยาวาจาไมสุภาพในบริเวณสถาบันหรือตอตัวแทนของผูวาจางรวมทั้งตองไมประพฤติตนอันอาจจะ
กอใหเกิดความเสียหายตอชื่อเสียงของสถาบัน
๖.๘ ใหพนักงานตรวจสอบคุณภาพหรือผูแทนที่ไดรับมอบหมายของผูรับจางตรวจสอบผลการ
ปฏิบัติงานเพื่อใหพื้นที่ของสถาบันดูสะอาดและเรียบรอยตามสัญญาและรับ ฟงขอเสนอแนะหรือหารือแนว
ทางการปฏิบัติงานตามสัญ ญาอยางนอยเดือนละ ๑ ครั้ง เพื่อปรับ ปรุงประสิท ธิภาพในการปฏิบัติงานและ
แกไขขอขัดของในการปฏิบัติงานรวมกับตัวแทนของผูวาจาง
๖.๙ สถาบันขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนพนักงานของผูรับจางไดโดยจะแจงใหผูรับจางทราบเปน
ลายลักษณอักษรเมื่อพนักงานของผูรับจางไมปฏิบัติตามเงื่อนไข
๖.๑๐ ใหหัวหนาควบคุมและผูประสานงานของผูร ับจางที่ไดรับมอบหมายใหเปนผูตรวจสอบความ
สะอาดตามแบบที่สถาบันกําหนด
๗.

การรับประกันความเสียหาย
ผูรับจางจะตองรับผิดชอบตอความเสียหายหรือความสูญหายที่เกิดแกทรัพยสินของสถาบัน
หรือทรัพยสินของเจาหนาที่สถาบันเมื่อปรากฏวาความเสียหายหรือสูญหายนั้นเกิดจากพนักงานของผูรับจาง
เปนผูกระทําโดยสถาบันมีสทิ ธิเรียกคาเสียหายหรือคาซอมแซมทรัพยสินจากผูรับจางโดยสามารถหักเงินคาจาง
ที่จะตองจายใหแกผูรับจางตามงวดในสัญญาเพื่อชดใชเกี่ยวกับทรัพยสินที่เสียหายเกิดขึ้นทั้งสิ้นทุกประการ
ผูรับจางจะตองรับผิดตอความสูญหายหรือความเสียหายใดๆอันเกิดตอทรัพยสินของผูวาจาง
และสถานที่ทํางาน อันเนื่องมาจากการกระทําโดยจงใจหรือประมาทเลินเลอของพนักงานของผูรับจางภายใน
วงเงินไมเกิน ๒ เทาของคาจางรายเดือนตอครั้งของความสูญหายหรือความเสียหายดังกลาวโดยผูว าจางตกลง
จะดําเนินการดังตอไปนี้
(๑) แจงให....

๗

(๑) แจ ง ให ผู รั บ จ า งทราบทั น ที พ ร อ มทั้ ง แจ ง มู ล ค า การสู ญ หายหรื อ ความเสี ย หายเป น
ลายลักษณอักษรภายในเวลาไมเกิน ๗๒ ชั่วโมง หรืออยางนอยไมเกิน ๓ วันทําการนับจากเวลาที่ทราบเหตุ
(๒) แจงความรองทุกขเพื่อดําเนินคดีตอพนักงานสอบสวนเจาของทองที่และยินยอมใหผูรับจางมี
สวนรับรูเพื่อรวมในการสืบสวนหาขอเท็จจริงและเรงรัดคดี
(๓) ยินยอมใหความรวมมือแกผูรับจางในการที่จะดําเนินการสืบสวนบุคคลที่อยูในบริเวณที่เกิด
เหตุหรือบุคคลอื่นที่เกี่ยวของหรือบุคคลที่มีเหตุอันควรสงสัย
(๔) ผูรับจางจะตองควบคุมใหการดําเนินงานและการปฏิบัติงานในสถานที่ทํางานเปนไปตามกฎ
ขอบังคับวาดวยการควบคุมความปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัยของผูวาจางโดยเครงครัด
๘. คาลวงเวลาในวันทํางานปกติ (จันทร-ศุกร) ในกรณีที่พนักงานปฏิบัติหนาที่เกินเวลาในวันทํางานปกติ
กอนเวลา ๐๗.๓๐ น. หรือ หลังเวลา ๑๗.๓๐ น. ทางผูรับจางจะตองจายคาทํางานลวงเวลาเปนการเหมาจาย
ใหกับพนักงานของผูรับจางชั่วโมงละ ๘๐.๐๐ บาท การทํางานไมต่ํากวา ๓๐ นาที แตเกิน ๔๕ นาทีใหคิดเปน
๑ ชั่วโมง และหากทํางาน ๑๕ นาทีแตไมเกิน ๓๐ นาที ใหคิดครึ่งชั่วโมง โดยใหคิดคาลวงเวลากับทางสถาบัน
ในอัตราขางตน
๙.

คาปรับกรณีผูรับจางมิไดปฏิบัติตามสัญญา
๘.๑ ในกรณีที่พนักงานของผูรับจางไมสามารถมาปฏิบัติงานตามที่กําหนดไวในสัญญาและหรือผู
รั บ จ างไม ส าม ารถจั ด ห าพ นั กงาน แท น ได ทั น ใน วั น นั้ น ๆ ผู ว า จ า งมี สิ ท ธิ หั ก ค าบ ริ ก ารวั น ล ะ
๖๐๐ บาท/คน/วัน
๘.๒ พนักงานตรวจสอบคุณภาพหรือตัวแทนของผูรบั จางจะตองเขาไปพบผูวาจางหรือตัวแทนของ
ผูวาจางเดือนละ ๑ ครั้งเปนอยางนอย หากพนักงานตรวจสอบคุณภาพหรือตัวแทนของผูรับจางไมไดเขาพบ
กับผูวาจางหรือตัวแทนของผูวาจางตามที่กําหนดไวทางผูรับจางยินยอมใหผูวาจางทําการปรับครั้งละ ๘๐๐
บาท/ครั้ง/เดือน
๘.๓ ผูรับจางจะรับผิดชอบตอการสูญ หายหรือเสียหายของทรัพยสินซึ่งเกิดจากความบกพรอง
ความประมาทเลิ น เล อ หรื อ ทุ จ ริ ต ในการปฏิ บั ติ ห น า ที่ ข องพนั ก งานผู รั บ จ า ง ทั้ ง นี้ ใ นวงเงิ น ไม เ กิ น
๒ เทาของคาจางตอเดือนตอครั้งของความเสียหายที่ผูวาจางจายใหกับผูรับจางโดยมีผลการสอบสวนเปนที่
ปรากฎวาพนักงานของผูรับจางเปนผูกระทําใหเกิดความเสียหายจริง
๘.๔ หากผูรับจางไมปฏิบัติตามเงื่อนไขขอหนึ่งขอใดของสัญญาที่ทําใหสถาบันไดรับความเสียหาย
ยกเวนขอ ๘.๑-๘.๓ สถาบันจะปรับในอัตรารอยละ ๐.๑ ของคาจางทั้งหมดในสัญญาอีกตางหากจนกวาผูรับ
จางจะปฏิบัติตามเงื่อนไขและขอกําหนดในสัญญา
๑๐. วิธีการจัดจาง
การจางเหมาบริการดําเนินการตามระเบียบสถาบันวาดวยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๔๘
๑๑.ระยะเวลา....

๘

๑๑. ระยะเวลาการจัดจาง
มีระยะเวลา ๑ ป ตั้งแตวันที่ ๐๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘
๑๒. ราคากลาง ราคา ๗๘๐,๐๐๐ บาท (ราคาที่รวมภาษีมูลคาเพิ่มแลว)
๑๓. งบประมาณ วงเงิน ๘๐๐,๐๐๐ บาท (ราคาที่รวมภาษีมูลคาเพิ่มแลว)
๑๔. หนวยงานรับผิดชอบดําเนินการ
สวนงานพัสดุและอาคารสถานที่ ฝายบริหาร (ติดตอที่ชั้น ๖)
สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแหงชาติ (องคการมหาชน)
เลขที่ ๑๔๐, ๑๔๐/๑-๓, ๑๔๐/๕ อาคารไอทีเอฟ-ทาวเวอร ชั้น ๑-๔ และชั้น ๖ ถนนสีลม
แขวงสุริยวงศ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร ๑๐๕๐๐
โทรศัพท : ๐ ๒๖๓๔ ๔๙๙๙ ตอ ๖๑๗ โทรสาร: ๐ ๒๖๓๔ ๔๙๗๐
สถาบันสงวนสิทธิที่จะแกไขเพิ่มเติมเงื่อนไขหรือขอกําหนดในแบบสัญญาไดตามความเหมาะสม
*********************************************************

