ขอกําหนดและขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)
การจางเหมาบริการทําความสะอาด คณะเภสัชศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ปงบประมาณ 2560
……………………………………………………………………………………………………….
หลักการและเหตุผล
คณะเภสัชศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ตั้งอยูที่ 254 ถนนพญาไท แขวงวังใหม เขตปทุมวัน
กรุงเทพฯ 10330 เปนสถานที่ปฏิบัติงานและการเรียนการสอนของคณาจารย นิสิต และเจาหนาที่ที่ปฏิบัติงาน
มีความจําเปนที่ตองจางเหมาบริการทําความสะอาด อาคารของคณะเภสัชศาสตร
ดังนั้นในปงบประมาณ 2560 เพื่อใหบริการการเรียนการสอน การวิจัย ของคณาจารย นิสิต และ
การปฏิบัติงานของเจาหนาที่เปนไปดวยความเรียบรอย จึงเห็นควรใหมีการจางเหมาบริการทําความสะอาดเพื่อ
รองรับงานดังกลาว
1. วัตถุประสงค
เพื่ อให อาคารและสถานที่ ของคณะเภสัช ศาสตร จุ ฬาลงกรณ ม หาวิ ท ยาลั ย ได รั บ การดู แ ล
บํารุงรักษาทําความสะอาด อาคารสถานที่
2. คุณสมบัติของผูประสงคจะเสนอราคา
ผูประสงคจะเสนอราคาจะตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้
1. ผูประสงคจะเสนอราคาตองเปนนิติบุคลผูมีอาชีพรับจางงานที่ประกวดราคาจางดวยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส
2. ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูที่ถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานของทางราชการ
และไดแจงเวียนชื่อแลว หรือไมเปนผูไดรับผลของการสั่งใหนิติบุคคล หรือบุคคลอื่นเปนผูทิ้งงานตามระเบียบของ
ทางราชการ
3. ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูประสงคจะเสนอราคารายอื่น
และ/หรือตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ณ วันประกาศประกวดราคา
จางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม
4. ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้น
ศาลไทย เวนแตรัฐบาลของผูประสงคจะเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์ความคุมกันเชนวานั้น
5. ผูประสงคจะเสนอราคาตองเปนนิติบุคคล และมีผลงานประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวด
ราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ในวงเงินไมนอยกวา 1,716,000.00 บาท (หนึ่งลานเจ็ดแสนหนึ่งหมื่นหกพันบาทถวน) ตองเปนผลงานในสัญญาเดียวกัน และเปนผลงานที่เปนคูสัญญาโดยตรงกับสวนราชการ
หนวยงานตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการสวนทองถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานเอกชนที่คณะ
เภสัชศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เชื่อถือ
6. เงื่อนไขและคุ ณสมบัติเพิ่มเติมของผูประสงคจะเสนอราคาตามประกาศคณะกรรมการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการจัดทําและแสดงบัญชีรายการรับจายของ
โครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเปนคูสัญญากับหนวยงานของรัฐ พ.ศ.2554 กําหนดใหผูประสงคจะเสนอราคาตอง
ปฏิบัติดังนี้
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(1) ผูประสงคจะเสนอราคา ตองไมเปนผูที่ถูกระบุชื่อวาเปนคูสัญญาที่ไมไดแสดงบัญชีรายรับ
รายจาย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญตามประกาศคณะกรรมการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตแหงชาติ เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการจัดทําและแสดงบัญชีรายการรับจายของโครงการที่
บุคคลหรื อนิ ติ บุ คคลเป น คู สั ญ ญากั บ หน วยงานของรัฐ พ.ศ.2554 (แกไขเพิ่มเติม (ฉบับ ที่ 2) พ.ศ.2554 และ
(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2555)
(2) ผูประสงคจะเสนอราคาตองเปนบุคคลหรือนิติบุคคลที่ไดลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส
ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซตศูนยขอมูลจัดซื้อจัดจางภาครัฐ
ทั้งนี้ ผูเสนอราคาที่ไดรับการคัดเลือกและหากมีการทําสัญญาซึ่งมีมูลคาตั้งแต 2,000,000 บาท
(สองลานบาท) ขึ้นไป กับจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ใหรับจายเงินผานบัญชีธนาคาร เวนแตการจายเงินแตละครั้งซึ่ง
มี มู ล ค า ไม เ กิ น สามหมื่ น บาท สามารถจ า ยเงิ น เป น เงิ น สดได และให จั ด ทํ า บั ญ ชี แ สดงรายรั บ รายจ า ยยื่ น ต อ
กรมสรรพากร และปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ เรื่อง หลักเกณฑ
และวิธี การจั ดทําและแสดงบัญชีรายการรั บจายของโครงการที่บุ คคลหรือนิติบุคคลเปนคู สัญญากับหน วยงาน
ของรัฐ พ.ศ.2554 (แกไขเพิม่ เติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2555)
3. คุณลักษณะเฉพาะของผูรับจาง
1. ผูเสนอราคา จะตองแสดงหนังสือรับรองผลงาน จากหนวยราชการหรือหนวยงานเอกชน
ที่นาเชื่อถือได ที่ผูรับจางเคยใหบริการรักษาความสะอาดอาคารมาแลว ไมนอยกวา 3 ป
2. ผูเสนอราคา จะตองแสดงหนังสือรับรองผลการปฏิบัติงานจากคณะเภสัชศาสตร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (กรณีที่เคยทํางานที่คณะเภสัชศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย)
หนาที่ของผูรับจาง
1. ผูรับจางตองตรวจดูพื้นที่ เอกสารประกวดราคาจาง สัญญาจางใหละเอียดถี่ถวนจนเขาใจและ
ยอมปฏิบัติตามสัญญาจางทุกประการกอนยื่นซองประกวดราคากับคณะกรรมการเปดซองประกวด
ราคา
2. ผูรับจางตองเสนอราคาจางเหมารวมเปนรายเดือน และยอดรวม 12 เดือน (ตุลาคม 2559 ถึง
กันยายน 2560) โดยทํารายการแยกใหเห็นคาใชจาย เชน คาแรง คาวัสดุ เปนตน แลวแนบมา
พรอมการยื่นซองประกวดราคา
3. ผูรับจางตองจัดสงเจาหนาที่ทําความสะอาดซึ่งมีประสบการณผานงานดานการทําความสะอาด
มาแลว ไมนอยกวา 1 ป
4. ผูรับจางตองจัดทําแผนการปฏิบัติงานแนบประกอบทายสัญญา
5. ผูรับจางตองจัดหาน้ํายาทําความสะอาด, น้ํายาฆาเชื้อ, น้ํายาลอกแวก, น้ํายาเช็ดกระจก, สบูเหลว
ลางมือ ที่ไดรับการรับรองมาตรฐานจาก มอก. ใหเพียงพอกับการใชงานในอาคาร และนําตัวอยาง
น้ํายาทุกชนิดมาใหคณะกรรมการพิจารณาในวันเปดซองเทคนิค และถายรูปอุปกรณที่ใชตาม
เอกสารแนบ
(ใหถายใหครบทุกชิ้น หรือเฉพาะตัวอยาง 1 ชิ้น)
6. ผูรับจางตองจัดหาอุปกรณทําความสะอาดมาใหครบถวน ในวันเริ่มปฏิบัติงาน
โดยคณะกรรมการตรวจการจางจะตรวจนับอุปกรณกอนปฏิบัติงาน (ตามรายการที่แนบ)
กรณีที่อุปกรณตางๆ ชํารุด ใชงานไมไดใหบริษัทจัดสงมาทดแทนโดยเร็ว
7. ผูรับจางตองจัดหาเครื่องแตงกายใหแกพนักงานใหเหมาะสมและติดบัตรประจําตัวใหเห็นชัดเจน
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8. ผูรับจางตองจัดทําตารางการทํางานของพนักงานประจําวันติดไวในแตละพื้นที่ที่รับผิดชอบ
และมี Supervisor เขามาตรวจงานทุก 15 วัน
9. ในกรณีที่พนักงานกระทําละเมิดตอผูวาจางอันเกี่ยวกับงานจางนี้ไมวาจะกระทําเองหรือ
รวมกับผูอื่น ผูรับจางตองยินยอมชดใชคาเสียหายทั้งหมดทันที
10. จัดทําบัญชีประวัติพนักงานทุกคนพรอมสําเนาบัตรประชาชนสงใหผูวาจาง หากจําเปนตองมี
การเปลี่ยนแปลงตองแจงใหทราบทุกครั้งเปนลายลักษณอักษร
11. หามพนักงานของผูรับจางเขาไปในอาคารที่ไมเกี่ยวของ เวนแตจะไดรับอนุญาตจากผูวาจาง
12. ผูรับจางตองสงตัวแทนเขารวมประชุมกับคณะกรรมการตรวจรับงานของคณะเภสัชศาสตร
และสรุปปญหา, ผลการปฏิบัติงานประจําเดือน เพื่อใชเปนเอกสารประกอบใบแจงหนี้
ประจําเดือนที่ตองตั้งเบิกเงินทุกเดือน
13. กรณีที่ไมมีพนักงานมาทํางานจะถูกปรับวันละ 1,000.-บาท / วัน / คน
(รายละเอียดเพิ่มเติมจะกําหนดไวในสัญญาการจาง)
14. กรณีที่ไมมี Supervisor เขามาตรวจสอบงานทุก 15 วัน (เดือนละ 2 ครั้ง)
จะถูกปรับ 1,000 บาท / วัน / ครั้ง
5. สถานที่
- คณะเภสัชศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 254 ถนนพญาไท แขวงวังใหม เขตปทุมวัน กทม.
หมายเหตุ ในวันกําหนดดูสถานที่และชี้แจงรายละเอียด ผูเสนอราคาควรมาดูสถานที่และรับฟงคําชี้แจง
รายละเอียดดวยตนเอง สําหรับผูไมไดไปดูสถานที่ แตมีความประสงคจะยื่นซองเสนอราคา
จะตองยินยอมรับทราบเสมือนหนึ่งวาไดไปดูสถานที่แลว
6. ขอบเขตและขอกําหนดของงาน
จัดหาพนักงานทําความสะอาดที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการปฏิบัติงานการทําความสะอาด
สถานที่ราชการ (รายละเอียดตามภาคผนวก ก.)
มีรายละเอียดดังนี้
6.1. จํานวนอาคารและพื้นที่ที่ทําความสะอาด
1. อาคารเภสัชศาสตรเปนอาคาร 4 ชั้น พื้นที่ 15,043 ตารางเมตร
2. อาคาร 80 ป เปนอาคาร 8 ชั้น
พื้นที่ 6,470 ตารางเมตร
3. อาคารนวัตกรรมเปนอาคาร 10 ชั้น พื้นที่ 10,032 ตารางเมตร
4. อาคารสัตวทดลอง
พื้นที่
450 ตารางเมตร
รวมพื้นที่ทั้งหมด 31,995 ตารางเมตร
6.2 จํานวนผูปฏิบัติงานและผูควบคุมงาน
จํานวนผูปฏิบัติงาน
ไมต่ํากวา 21 คน
จํานวนผูควบคุมงาน
ไมต่ํากวา
1 คน
รวม 22 คน
6.3 วันและเวลาปฏิบัติงาน
วันจันทร – วันศุกร
เวลา 07.00 – 17.00 น. จํานวน 22 คน
วันเสาร
เวลา 07.00 – 17.00 น. จํานวน 16 คน
วันอาทิตย และวันหยุดนักขัตฤกษ
เวลา 07.00 – 17.00 น. จํานวน 3 คน
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6.4 การทําความสะอาดพื้นที่ทั่วไป
6.4.1 เช็ดกระจกอาคารเภสัชศาสตร, อาคาร 80 ปเภสัชศาสตร และอาคารนวัตกรรมฯ 1 ครั้ง
ทุกชั้น (มกราคม)
6.4.2 ขัดพื้นลงแว็กอาคารเภสัชศาสตรชั้น 1,2,3,4 บริเวณทางเดินเทาภายในอาคารและ
รอบตัวอาคารทั้งหมด 1 ครั้ง (มกราคม)
6.4.3 ขัดพื้นลงแว็กอาคาร 80 ปเภสัชศาสตร, ภายในหองสมุด 1 ครั้ง (ชวงปดภาคการศึกษา)
6.4.4 ขัดพื้นลงแวกอาคารนวัตกรรมฯ ทุกชั้น 1 ครั้ง (ชวงปดภาคการศึกษา)
6.4.5 ขัดพื้นใตอาคาร 80 ปเภสัชศาสตร 1 ครั้ง (ชวงปดภาคการศึกษา)
6.4.6 การดูแลทําความสะอาดหองน้ําทุกอาคารใหมีเจาหนาที่เขาดูไมนอยกวา 3 ครั้ง / วัน /
พื้นที่ ( 7.00 น. / 12.00 น. / 16.00 น. )
7. ระยะเวลาการดําเนินการ
ระยะเวลาในสัญญาทั้งสิ้น 12 เดือน ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560
แบงออกเปน 12 งวดๆ ละ 1 เดือน
8. วงเงินในการจัดจาง
งบประมาณในการดําเนินการทั้งสิ้นไมเกิน 3,432,000.00 บาท (สามลานสี่แสนสามหมื่นสองพันบาทถวน) แบงออกเปน 12 งวด ๆ ละ 1 เดือน
หมายเหตุ

บริ ษัท /ห า ง/ร า น ที่ ส นใจ สามารถเสนอแนะ วิจ ารณ หรื อแสดงความคิ ดเห็น เกี่ ย วกับ รา ง
ขอบเขตของงาน (TOR) และรางประกาศประกวดราคา เปนลายลักษณอักษร โดยเปดเผยตัว ระบุชื่อนามสกุล
จริง พรอมที่อยูและหมายเลขโทรศัพท ที่สามารถติดตอได ตามชองทางตอไปนี้
1. ไปรษณียดวนพิเศษ (EMS) สงไปที่ หนวยพัสดุ คณะเภสัชศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
แขวงวังใหม เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
2. โทรศัพท 0-2218-8258 โทรสารหมายเลข 0-2254-5195
3. Email jirapa.t@chula.ac.th
วันสิ้นสุดการเสนอแนะวิจารณ หรือ แสดงความคิดเห็นในวันที่.....................
ประกาศ ณ วันที่ ..........................
ลงชื่อ......................................................................... ประธานกรรมการ
(รองศาสตราจารย เภสัชกรสถิตพงศ ธนวิริยะกุล)
ลงชื่อ ..........................................................................กรรมการ
(นางสาวธัญยธรณ สิทธิประเสริฐผล)
ลงชื่อ ..........................................................................กรรมการ
(นายธวัชชัย นาคลอยแกว)
ลงชื่อ.......................................................................... เลขานุการ
(นางสาวมณฑิรา แซกี่)
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ภาคผนวก ก.

รายละเอียดคุณสมบัตขิ องพนักงานทําความสะอาด
1. ผูร้ ับจ้างจะต้องคัดเลือกลูกจ้างเพื่อปฏิบตั ิงาน จํานวน 22 คน โดยมี คุณสมบัติ ตามที่ “ ผูว้ า่ จ้าง ”
กําหนดดังนี้
(1) ผูร้ ับจ้างต้องจัดหาพนักงานที่มีสัญชาติไทย ในกรณี ที่เป็ นคนต่างด้าว ต้องมีเอกสารแบบรับรอง
รายการทะเบียนประวัติ (ทร.38)
(2) อายุระหว่าง 18 – 55 ปี บริ บูรณ์ (กรณี เป็ นเพศชาย ต้องพ้นภาระจากการเกณฑ์ทหารแล้ว)
(3) ร่ างกายแข็งแรงสมบูรณ์ ไม่เป็ นโรคติดต่อ ไม่ติดยาเสพติด โดยแสดงใบรับรองแพทย์ประกอบ
(4) มีความประพฤติเรี ยบร้อย ขยัน เอาใจใส่ ต่อหน้าที่ เป็ นผูต้ รงต่อเวลาและรักษาระเบียบวินยั
2. ผูร้ ับจ้างจะต้องจัดหาเครื่ องแบบให้ลูกจ้างอย่างน้อย 2 ชุด/คน โดยแต่งเครื่ องแบบตามที่ผวู ้ า่ จ้างกําหนด
พร้อมติดป้ายชื่อให้ชดั เจน
3. ผูร้ ับจ้างต้องส่ งเอกสารของลูกจ้างของผูร้ ับจ้างทุกคน ให้ผวู ้ า่ จ้างตรวจสอบก่อนเริ่ มปฏิบตั ิงานตาม
สัญญาจ้าง ไม่นอ้ ยกว่า 3 วันทําการ ดังนี้
(1) รายชื่อลูกจ้างพร้อมประวัติตามแบบฟอร์ มที่กาํ หนด
(2) ใบรับรองแพทย์
(3) รู ปถ่ายปั จจุบนั (หน้าตรงไม่สวมหมวก) ขนาด 4 x 6 ซม. คนละ 2 รู ป
(4) แจ้งที่อยูป่ ั จจุบนั และเบอร์ โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ สําเนาทะเบียนบ้าน สําเนาบัตร-ประจําตัว
ประชาชน พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง
(5) หลักฐานแสดงวุฒิการศึกษา (ถ้ามี)
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รายละเอียดการปฏิบัติงาน
และพืน้ ที่ทําความสะอาด
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