ภาคผนวก คูมือการจัดซื้อจัดจางสินคาและบริการที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม

ภาคผนวก ช
เอกสารที่ใชในวิธีการจางบริการทําความสะอาดโดยวิธสี อบราคา
รูปที่ ช-1 ตัวอยางบันทึกความตองการ รายชื่อคณะกรรมการเปดซองสอบราคาและตรวจรับการจาง

บันทึกขอความ
สวนราชการ
สลก.
สลก. (สบ.) 201 / 2549
ที่
เรื่อง

วันที่

4

มกราคม

2549

ขออนุมัติจัดจางเหมาทําความสะอาดโดยวิธีสอบราคา

เรียน ลนก.
ดวย สบ.ลนก. มีความประสงคจะจัดจางเหมาทําความสะอาดอาคาร คพ. และอาคารหองปฏิบัติการ
ประจําป 2549 โดยวิธีสอบราคา ในวงเงิน 1,600,000.-บาท (หนึ่งลานหกแสนบาทถวน) โดยมีรายละเอียด
การจางตามเอกสารแนบ และขอแตงตั้งคณะกรรมการดังนี้
คณะกรรมการเปดซองสอบราคา
1. นางกาญจนา
แขไข
2. นางสาวมากทรัพย อยูดี
3. นายเจริญยิ่ง
สุขสันต

เจาหนาที่บริหารงานธุรการ 6
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 6
เจาหนาที่ธุรการ 5

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

คณะกรรมการตรวจรับการจาง
1. นางสาวสังขทอง แกวกาญจน
2. นายกนก
นกแกว
3. นายละเอียด
สิงหโต
4. นายสมบูรณ
พวงพี
5. นางสาวฟาใส
ทะเลสวย
5. นางสาวสดใส
โชติชวง

เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 6
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 6
นักวิชาการสิ่งแวดลอม 6ว
เจาพนักงานธุรการ 5
เจาหนาที่ธุรการ 5
เจาหนาที่ธุรการ 5

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ
(นางสาวแผนดิน พัฒนาไทย)
หัวหนางานสารบรรณ
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ภาคผนวก คูมือการจัดซื้อจัดจางสินคาและบริการที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม

รูปที่ ช-2 ตัวอยางเอกสารแสดงการจางเหมาทําความสะอาดที่ระบุรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
รายการ

จํานวน

1. จางเหมาทําความสะอาดอาคาร คพ. ชั้น 1-13 ยกเวนชั้น 4,
อาคารหองปฏิบัติการชั้น 1-3, บริเวณรอบอาคาร พื้นที่
จอดรถชั้นใตดินและพื้นที่หองอาหาร

ช-2

11 เดือน

หมายเหตุ
เปนไปตามเกณฑขอกําหนดใน
ก า ร จั ดจ าง บ ริก าร ทํา ค ว า ม
สะอาดที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
(ดังเอกสารแนบ)

ภาคผนวก คูมือการจัดซื้อจัดจางสินคาและบริการที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม

รูปที่ ช-3 ตัวอยางเอกสารแสดงเกณฑในการจัดจางบริการทําความสะอาดที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม

เกณฑในการจัดจางบริการทําความสะอาดที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
1. เกณฑกําหนดเกี่ยวกับผลิตภัณฑทําความสะอาด
ตองไมใชผลิตภัณฑทําความสะอาดที่มีสวนผสมของสารอันตราย
2. เกณฑกําหนดเกี่ยวกับพนักงาน
พนักงานไดรับการฝกอบรมดานการใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ พรอมแนบ
หลักฐานยืนยันการฝกอบรมพนักงาน
3. เกณฑกําหนดเกี่ยวกับการคัดแยกขยะ
มีการดําเนินการ อธิบายขั้นตอน และเสนอแนวปฏิบัติที่ชัดเจนในการใหพนักงาน
ทําความสะอาด คัดแยกขยะบรรจุภัณฑ หรือวัสดุเหลือใชอื่นๆ ที่เกิดขึ้นจากขยะทั่วไปที่มีอยู
ในอาคารสํานักงานเพื่อนํากลับไปแปรรูปหรือเวียนใชใหม รวมถึงจัดอยางถูกตองตามหลัก
วิชาการ พรอมรายงานผลการดําเนินการการคัดแยกขยะตามระยะเวลาที่เหมาะสม
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ภาคผนวก คูมือการจัดซื้อจัดจางสินคาและบริการที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม

รูปที่ ช-4 เอกสารตัวอยางใบเสนอราคาจากบริษัทรับจางทําความสะอาด

แบบใบเสนอราคา
เรียน อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ
1. ขาพเจา บริษัท เอ.บี.ซี. คลีนซิ่ง เซอรวิส จํากัด อยูเลขที่ 123 ถนน บรมราชชนนี ตําบล/แขวง
ตลิ่งชัน อําเภอ/เขต ตลิ่งชัน จังหวัด กรุงเทพมหานคร โทรศัพท 02-1234567 โทรสาร 02-7654321 โดย
นางสาวมรกต สดใส ผูลงนามขางทายนี้ ไดพิจารณาเงื่อนไขตางๆ ในเอกสารสอบราคาจางเลขที่ 123/2549 และ
เอกสารเพิ่มเติมเลขที่…-… (ถามี) โดยตลอดและยอมรับขอกําหนดและเงื่อนไขนั้นแลว รวมทั้งรับรองวา ขาพเจา
เปนผูมีคุณสมบัติครบถวนตามที่กําหนดและไมเปนผูทิ้งงานของทางราชการ
2.
ขาพเจาขอเสนอที่จะทํางาน จางทําความสะอาดอาคาร คพ. ชั้น 1-13 ยกเวนชั้น 4 อาคาร
หองปฏิบัติการชั้น 1-3 บริเวณรอบอาคาร พื้นที่จอดรถชั้นใตดินและพื้นที่หองอาหาร ตามขอกําหนดเงื่อนไขแบบ
รูปรายการละเอียดแหงเอกสารสอบราคา ตามราคาแนบทายใบเสนอราคานี้ เปนเงินทั้งสิ้น 1,600,000.00 บาท
(หนึ่งลานหกแสนบาทถวน) ซึ่งไดรวมภาษีมูลคาเพิ่ม จํานวน 112,000.00 บาท ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และ
คาใชจายทั้งปวงดวยแลว
3. คําเสนอนี้จะยืนอยูเปนระยะเวลา 30 วัน นับตั้งแตวันเปดซองสอบราคา และกรมฯ อาจรับคําเสนอนี้ ณ เวลาใดก็ได
กอนที่จะครบกําหนดระยะเวลาดังกลาว หรือระยะเวลาที่ไดยืดออกไปตามเหตุผลอันสมควรที่กรมฯ รองขอ
4. กําหนดเวลาสงมอบ ขาพเจาขอรับรองที่จะเริ่มงานตามสัญญาทันที หรือทันที่ที่ไดรับแจงจากกรม
ควบคุมมลพิษ วาใหเริ่มทํางานตามสัญญา และจะสงมอบงานตามเอกสารสอบราคาโดยครบถวนถูกตองภายใน 5
วัน นับถัดจากวันเริ่มทํางานตามสัญญา
5. ในกรณีที่ขาพเจาไดรับการพิจารณาใหเปนผูชนะการสอบราคา ขาพเจารับรองที่จะ
5.1 ทําสัญญาตามแบบสัญญาจางแนบทายเอกสารสอบราคากับกรมฯ ภายใน 5 วัน นับถัด
จากวันที่ไดรับหนังสือแจงใหทําสัญญา
5.2 มอบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาตามที่ระบุไวในขอ 7. ของเอกสารสอบราคาใหแก
กรมควบคุมมลพิษกอนหรือในขณะที่ไดลงนามในสัญญา เปนจํานวนรอยละ 5 ของราคาตามสัญญาที่ไดระบุไวใน
ใบเสนอราคานี้ เพื่อเปนการประกันการปฏิบัติตามสัญญาโดยถูกตองและครบถวน
หากขาพเจาไมปฏิบัติใหครบถวนตามที่ระบุไวขางตนนี้ ขาพเจายินดีชดใชคาเสียหายใดๆ ที่
อาจมีแกกรมฯ และกรมฯ มีสิทธิจะใหผูเสนอราคารายอื่นเปนผูสอบราคาได หรือกรมฯ อาจเรียกสอบราคาใหมก็ได
6. ขาพเจายอมรับวากรมฯ ไมมีความผูกพันที่จะรับคําเสนอนี้ หรือใบเสนอราคาใดๆ รวมทั้งไมตอง
รับผิดชอบในคาใชจายใดๆ อันอาจเกิดขึ้นในการที่ขาพเจาไดเขาเสนอราคา
7. ขาพเจาไดตรวจทานตัวเลข และตรวจสอบเอกสารตางๆ ที่ไดยื่นพรอมใบเสนอราคานี้ โดยละเอียดแลว
และเขาใจดีวากรมฯ ไมตองรับผิดชอบใดๆ ในความผิดพลาดหรือตกหลน
8. ใบเสนอราคานี้ไดยื่นเสนอโดยบริสุทธิ์ยุติธรรม และปราศจากกลฉอฉล หรือการสมรูรวมคิดกัน โดยไมชอบ
ดวยกฎหมายกับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือหลายบุคคล หรือกับหางหุนสวนใดๆ ที่ไดยื่นเสนอราคาในคราวเดียวกัน
เสนอมา ณ วันที่ 21 เดือน มกราคม พ.ศ. 2549
ลงชื่อ……………………………
(นางสาวมรกต สดใส)
ตําแหนง…ผูรับมอบอํานาจ
ประทับตรา (ถามี)
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รูปที่ ช-5 ตัวอยางบันทึกขออนุมัติดําเนินการจัดจาง

บันทึกขอความ
ฝายการคลังและพัสดุ/สํานักงานเลขานุการกรม/2038
สวนราชการ
ฝกค.(พ)
479 / 2549
10
มกราคม
2549
ที่
วันที่
เรื่อง ขออนุมัติดําเนินการจัดจางเหมาทําความสะอาดอาคาร คพ. โดยวิธีสอบราคา
เรียน ลนก. ผาน หัวหนาเจาหนาที่พัสดุ
ดวย สบ. มีความประสงคจะจัดจางเหมาทําความสะอาดอาคาร คพ. ชั้น 1-13 ยกเวนชั้น 4, อาคาร
หองปฏิบัติการชั้น 1-3, บริเวณรอบอาคาร พื้นที่จอดรถชั้นใตดินและพื้นที่หองอาหาร ดังนั้น ฝกค. ใครขออนุมัติ
ดําเนินการ โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. เหตุผลและความจําเปนที่ตองจาง เพื่อดูแลรักษาความสะอาดอาคาร คพ.
2. รายละเอียดของงานที่จะจาง ตามรายละเอียดที่แนบทาย
3. ราคาที่เคยจางครั้งสุดทาย ตามรายละเอียดที่แนบทาย
4. วงเงินที่จะจาง ภายในวงเงิน 1,600,000 บาท (หนึ่งลานหกแสนบาทถวน)
5. กําหนดเวลาที่ตองการใหงานนั้นแลวเสร็จ ภายใน 11 เดือน นับตั้งแตลงนามในสัญญา
6. วิ ธี ที่ จ ะจ า ง และเหตุ ผ ลที่ ต อ งจ า งโดยวิ ธี นั้ น โดยวิ ธี ส อบราคา ตามระเบี ย บสํ า นั ก
นายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และฉบับแกไขเพิ่มเติม ขอ 20 เนื่องจากเปนการจางครั้งหนึ่งมีราคาเกิน
100,000 บาท แตไมเกิน 2,000,000 บาท
7. ขอเสนออื่นๆ 1. ขออนุมัติจายเงินเปนรายเดือน
2. ขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการเปดซองสอบราคาและคณะกรรมการ
ตรวจรับพัสดุ ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2535 ขอ 34 (1) และ (6) ดังคําสั่งที่แนบ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

………………………….
(นางสาวชบา ทองใบ)
เจาหนาที่พัสดุ 5

……………………………
(นายนักรบ กลาหาญ)
ลนก.

ช-5

รูปที่ ช-6 รายละเอียดประกอบรายงานขออนุมัติดําเนินการจัดจาง ที่ ฝกค. (พ) 479/2549 ลงวันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2549
ลําดับที่
1

รายการ

พัสดุที่จัดจางครั้งนี้
จํานวน

จ า งเหมาทํ า ความสะอาดอาคาร คพ. 11 เดือน

ราคาตอหนวย

พัสดุที่จัดจางครั้งสุดทาย
เปนเงิน
1,600,000.00

ชั้ น 1-13 ย ก เ ว น ชั้ น 4, อ า ค า ร
หองปฏิบัติการชั้น 1-3, บริเวณรอบ
อาคาร พื้ น ที่ จ อดรถชั้ น ใต ดิ น และ
พื้นที่หองอาหาร

ราคารวมภาษีมูลคาเพิ่ม 7 % แลว

1,600,000.00

ราคาตอหนวย

เมื่อวันที่

หมายเหตุ

เป น ไปตามเกณฑ
ข อ กํ า ห น ด ใ น ก า ร
จั ด จ า ง บ ริ ก า ร ทํ า
ความสะอาดที่ เ ป น
มิตรกับสิ่งแวดลอม

ภาคผนวก รางคูมือการจัดซื้อจัดจางสินคาและบริการที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม

รูปที่ ช-7 ตัวอยางเอกสารสอบราคาฉบับยอ

ประกาศกรมควบคุมมลพิษ
ที่ 466 /2549
เรื่อง สอบราคาจางเหมาบริการ
ดวย กรมควบคุมมลพิษ มีความประสงคจะสอบราคาจางทําความสะอาดอาคาร คพ. ชั้น 1-13
ยกเวนชั้น 4, อาคารหองปฏิบัติการชั้น 1-3, บริเวณรอบอาคาร พื้นที่จอดรถชั้นใตดินและพื้นที่หองอาหาร
ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองมีคุณสมบัติดังตอไปนี้
1.เปนผูมีอาชีพรับจางงานทีส่ อบราคาจาง
2.ไมเปนผูที่ถกู ระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูท ิ้งงานของทางราชการและไดแจงเวียนชื่อแลว
3.ไมเปนผูที่ไดรับเอกสารสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย เวนแตรัฐบาล
ของผูเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์ความคุมกันเชนวานั้น
4.ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่นที่เขาเสนอราคาใหแกกรมควบคุมมลพิษ
ณ วันประกาศสอบราคาหรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรมในการ
สอบราคาจางครั้งนี้
กําหนดยื่นซองสอบราคาในระหวางวันที่ 12 มกราคม 2549 ถึงวันที่ 21 กุมภาพันธ 2549 ตั้งแต
เวลา 9.00 น.-15.00 น. ณ ฝายการคลังและพัสดุ สํานักงานเลขานุการกรม กรมควบคุมมลพิษ ชั้น 1 และ
จะเปดซองใบเสนอราคาในวันที่ 26 มกราคม 2549 ตั้งแตเวลา 10.00 น. เปนตนไป บริเวณหนาหอง
เลขานุการกรม ชั้น 1 (ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิไดรับคัดเลือกในวันที่ 25 มกราคม 2549 ตั้งแตเวลา
10.00 น. ณ ปายประกาศกลาง ชั้น 1)
ผูสนใจติดตอขอรับเอกสารสอบราคาไดที่ ฝายการคลังและพัสดุ สํานักงานเลขานุการกรม กรม
ควบคุมมลพิษ เลขที่ 92 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
10400 ตั้งแตเวลา 9.00 น. – 16.00 น. ระหวางวันที่ 12 มกราคม 2549 ถึงวันที่ 21 มกราคม 2549 หรือ
สอบถามทางโทรศัพทหมายเลข 0 2298 2038 ในวันและเวลาราชการ
ประกาศ ณ วันที่ 11 มกราคม พ.ศ.2549
………………………
(นายนักรบ กลาหาญ)
ลนก.
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รูปที่ ช-8 เอกสารตัวอยางรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
การจัดจางบริการทําความสะอาด
คุณลักษณะเฉพาะ
1. ตองไมใชผลิตภัณฑทําความสะอาดที่มีสวนผสมของสารอันตราย พรอมแนบหลักฐานยืนยัน
สวนผสมของผลิตภัณฑทําความสะอาด โดยจะตองไมมีสารอันตรายที่หามใชในสารทําความ
สะอาดดังแสดงในตารางที่ 1
2. พนักงานไดรับการฝกอบรมดานการใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ พรอมแนบหลักฐาน
ยืนยันการฝกอบรมพนักงาน
3. มีการดําเนินการ อธิบายขั้นตอน และเสนอแนวปฏิบัติที่ชัดเจนในการใหพนักงานทําความ
สะอาด คัดแยกขยะบรรจุภัณฑ หรือวัสดุเหลือใชอื่นๆ ที่เกิดขึ้นจากขยะทั่วไปที่มีอยูในอาคาร
สํานักงานเพื่อนํากลับไปแปรรูปหรือเวียนใชใหม รวมถึงจัดอยางถูกตองตามหลักวิชาการ
พรอมรายงานผลการดําเนินการการคัดแยกขยะตามระยะเวลาที่เหมาะสม
ตารางที่ 1 รายชื่อสารอันตรายที่หามใชในสารทําความสะอาด
รายชื่อสารอันตรายที่หามใชในสารทําความสะอาด

รายชื่อสารอันตรายที่หามใชในสารทําความสะอาด

1. Phosphonates
2. Nitrilotriacetic Acid (NTA)
3. Cyclohexanone
4. Hexane
5. Methanol
6. i-Butanol
7. n-Butanol
8. t-Butanol
9. Dearomatised White Spirit, D 100
10. Dearomatised White Spirit, D 70
11. Cyclohexanol
12. Decane
13. Heptane
14. i-Paraffins
15. Methyl Isobutyl Ketone, MIBK
16. Higher Aromates เชน Mesitylene
17. Chlorinated Hydrocarbons
18. Toluene
19. Halogented Organic Solvents

20. Alkylphenol
21. Dimethylsilicon Copolymers
22. Fatty Acid Salts of Di/Triethanolamine
23. Branched Carboxylic Acids and Alcohols
24. Quaternary Protein Hydrolysate
25. PEG Esters of Branched Carboxylic Acids
26. Sulfuric Acid
27. Sulphonic Acid
28. ฟอสเฟต เกลือโซเดียมและเกลือโปตัสเซียม
เกิน 0.5 % ของน้ําหนักทั้งหมดของฟอสฟอรัส
ในผลิตภัณฑ

29. ฟอรมาลดีไฮด (formaldehyde) เกินรอยละ 0.2
30. สารหนู (arsenic) เกิน 0.5 mg/l
31. ตะกั่ว (lead) เกิน 0.5 mg/l
32. แคดเมียม (cadmium) เกิน 0.1 mg/l
33. โครเมียม (chromium) เกิน 0.5 mg/l
34. ปรอท (mercury) เกิน 0.02 mg/l
35. ซีลีเนียม (selenium) เกิน 0.5 mg/l
36. นิกเกิล (nickel) เกิน 0.5 mg/l
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รูปที่ ช-9 ตัวอยางเอกสารรับรองผลิตภัณฑทําความสะอาดไมใชสารทําความสะอาดที่มีสวนผสม
ของสารอันตราย

หนังสือรับรองผลิตภัณฑทาํ ความสะอาดที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
วันที่ 31 มีนาคม 2549
บริษัท เอ.บี.ซี. คลีนซิ่ง เซอรวิส จํากัด เปนบริษัทรับจางบริการทําความสะอาด ขอรับรองวา

ผลิตภัณฑทําความสะอาดดังตอไปนี้
1. น้ํายาลางพื้นและลอกแวกซ
2. น้ํายาฆาเชื้อและดับกลิ่นหองน้ํา
3. น้ํายาลางหองน้ําและกัดสนิม
4. น้ํายาเช็ดกระจก
5. น้ํายาขัดอลูมิเนียม
6. น้ํายาเคลือบเงาพื้นชนิดน้ํา
7. น้ํายาซักพรม
8. น้ํายาทําความสะอาดทั่วไป
9. น้ํายาขัดเงาพื้นหินขัด, หินออน
เปนผลิตภัณฑทําความสะอาดที่ไมมีสวนผสมของสารอันตรายที่หามใชในสารทําความ
สะอาด และไดผานตามเกณฑในการจัดจางบริการทําความสะอาดที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม คือ
1. ไมใชผลิตภัณฑทําความสะอาดที่มีสวนผสมของสารอันตราย
2. พนักงานไดรับการฝกอบรมดานการใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ
3. มีการดําเนินการ อธิบายขั้นตอน และเสนอแนวปฏิบัติที่ชัดเจนในการใหพนักงาน ทํา
ความสะอาด คั ด แยกขยะบรรจุ ภั ณ ฑ หรื อ วั ส ดุ เ หลื อ ใช อื่ น ๆ ที่ เ กิ ด ขึ้ น จากขยะทั่ ว ไปที่ มี อ ยู ใ นอาคาร
สํานักงานเพื่อนํากลับไปแปรรูปหรือเวียนใชใหม รวมถึงจัดอยางถูกตองตามหลักวิชาการ พรอมรายงานผล
การดําเนินการการคัดแยกขยะตามระยะเวลาที่เหมาะสม
ขาพเจาขอรับรองวาขอความดังกลาวขางตนเปนความจริงทุกประการ
ขอแสดงความนับถือ
………………………
(นางสุจริต คิดรอบคอบ)
กรรมการผูจัดการ
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รูปที่ ช-10 ตัวอยางเอกสารบันทึกสรุปผลการจัดจางเสนอตอผูมีอํานาจอนุมัติผานหัวหนาเจาหนาที่พัสดุ

บันทึกขอความ
สวนราชการ
สํานักงานเลขานุการกรม
โทร. 2006
ที่
วันที่ 1
สบ.124/2549
กุมภาพันธ
เรื่อง ผลการพิจารณาจางเหมาทําความสะอาดอาคาร คพ. โดยวิธีสอบราคา

2549

เรียน ลนก. ผาน หน. เจาหนาที่พัสดุ
ตามคํ า สั่ ง กรมควบคุ ม มลพิ ษ ที่ 1234/2549 ลงวั น ที่ 11 มกราคม 2549 เรื่ อ งแต ง ตั้ ง
คณะกรรมการเปดซองสอบราคาและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เพื่อจางเหมาทําความสะอาดอาคาร คพ.
คณะกรรมการเปดซองสอบราคาไดเปดซองสอบราคาของผูมีสิทธิไดรับการคัดเลือกเปดซองสอบราคา
จํานวน 5 ราย เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2549 ปรากฏผลราคารวมภาษีมูลคาเพิ่ม ดังนี้
1. บริษัท สิทธิชัย คลีนนิ่ง จํากัด
เสนอราคา 1,374,736.00 บาท
2. บริษัท เมเจอร ทรีทเมนท เซอรวิส จํากัด
เสนอราคา 1,381,600.00 บาท
3. บริษัท เอ.บี.ซี. คลีนซิ่ง เซอรวิส จํากัด
เสนอราคา 1,598,366.00 บาท
4. บริษัท สยาม คลีนนิง่ จํากัด
เสนอราคา 1,385,780.00 บาท
5. บริษัท เอ.เอส.คลีนนิง่ จํากัด
เสนอราคา 1,539,780.00 บาท
โดยคณะกรรมการเปดซองสอบราคาไดพิจารณาตามรายละเอียดและเงื่อนไขการจางเหมาทํา
ความสะอาดของคพ.แล ว ปรากฏว า มี ผู เ สนอซึ่ ง มี ร ายละเอี ย ดครบถ ว นและอยู ใ นวงเงิ น งบประมาณ
ตามที่คพ. กําหนด เพียง 1 ราย คือ บริษัท เอ.บี.ซี. คลีนซิ่ง เซอรวิส จํากัด โดยมีรายละเอียดประกอบการ
พิจารณาดังนี้
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บ. เมเจอร
บ. เอ.บี.ซี.
บ.สยาม
บ. เอ.เอส.
ทรีทเมนท
คลีนซิ่ง
คลีนนิ่ง จํากัด คลีนนิ่ง จํากัด
เซอรวิส จํากัด เซอรวิส จํากัด
1,374,736.00 1,381,600.00 1,538,366.00 1,385,780.00 1,539,780.00
9
9
9
9
9

บ.สิทธิชัย
คลีนนิ่ง จํากัด
1.
2.
3.
4.

ราคาที่เสนอ
ใบอนุญาตการมีวัตถุอันตราย
ใบอนุญาตการมีวัตถุอันตรายไวในครอบครอง
ผลิตภัณฑทําความสะอาดที่ใชไมมีสวนผสมของสารอันตราย ดังตารางที่
ผ-5 ในภาคผนวก
- น้ํายาลางพื้นและลอกแวกซ
- น้ํายาฆาเชื้อและดับกลิ่นหองน้ํา
- น้ํายาลางหองน้ําและกัดสนิม
- น้ํายาเช็ดกระจก
- น้ํายาขัดอลูมิเนียม
- น้ํายาเคลือบเงาพื้นชนิดน้ํา
- น้ํายาซักพรม
- น้ํายาทําความสะอาดทั่วไป
- น้ํายาขัดเงาพื้นหินขัด, หินออน
5. อุปกรณทําความสะอาดตามที่ คพ. กําหนด
6. มีเอกสารการฝกอบรมพนักงานดานการใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ
7. มีการคัดแยกขยะบรรจุภัณฑ หรือวัสดุเหลือใชอื่นๆ ที่เกิดขึ้นจากขยะทั่วไป
ที่มีอยูในอาคารสํานักงานเพื่อนํากลับไปแปรรูปหรือเวียนใชใหมรวมถึง
จัดการอยางถูกตองตามหลักวิชาการ พรอมรายงานผลการดําเนินการการ
คัดแยกขยะตามระยะเวลาที่เหมาะสม

9
9
9
9
9
ไมครบ
-

9
9
9
9
9
9
9
9
-

9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9

9
9
9
ไมครบ
9

9
9
9
9
9
9
9
9

9

9

9

9

9

9 = ตรงตามคุณสมบัติที่กําหนด/มี
- = ไมมี
ในการนี้ คณะกรรมการเปดซองสอบราคาไดพิจารณาผูเสนอราคาจางเหมาทําความสะอาดแลว โดย
มีผูเสนอราคาซึ่งมีรายละเอียดครบถวนเปนไปตามคุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่ ค.พ. กําหนดและอยูในวงเงิน
งบประมาณเพียง 1 ราย คือ บริษัท เอ.บี.ซี. คลีนซิ่ง เซอรวิส จํากัด คณะกรรมการเปดซองสอบราคา จึงมีมติให
จัดจางบริการทําความสะอาดจากบริษัท เอ.บี.ซี.
คลีนซิ่ง เซอรวิส จํากัด ในราคารวมภาษีมูลคาเพิ่ม
1,538,366.00 บาท (หนึ่งลานหาแสนสามหมื่นแปดพันสามรอยหกสิบหกบาทถวน) ระยะเวลา 11 เดือน ตั้งแต
เดือนกุมภาพันธ 2549 ถึงเดือนธันวาคม 2549
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติจางทําความสะอาดอาคารคพ. ดังกลาวขางตน
………………………….
(นางกาญจนา แขไข)
ประธานกรรมการ
……………………………
(นางสาวมากทรัพย อยูดี)
กรรมการ

…………………………..
(นายเจริญยิง่ สุขสันต)
กรรมการ
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