
 
 
 

ขอบเขตของงาน (Term of reference:TOR) 
จ้างเหมาท าความสะอาด บริเวณกลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ 2 ( อู่ใต้ทางด่วนสาธุประดิษฐ)์ 

ประจ าปีงบประมาณ 2564 
.................................. 

1.ความเป็นมา 
ด้วยในปีงบประมาณ 2563 องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ เขตการเดินรถท่ี 4 ได้ว่าจ้าท าความ 

สะอาดสถานท่ีปฏิบัติงาน กลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ 2 (อู่ใต้ทางด่วนสาธุประดิษฐ์ ) ซ่ึงตั้งอยู่ถนนรัชดาภิเษก    
แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร บัดนี้ระยะเวลาการให้บริการตามสัญญาเดิมใกล้จะส้ินสุดแล้ว 
เพื่อให้การจ้างเหมาท าความสะอาดสถานท่ีบริเวณกลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ 2 (อู่ใต้ทางด่วนสาธุประดิษฐ์) เป็นไป
อย่างต่อเนื่อง จึงมีความจ าเป็นต้องด าเนินการจัดหาผู้ให้บริการท าความสะอาดในปีงบประมาณ 2564 

2. วัตถุประสงค์ 

 เพื่อให้อาคารและพื้นท่ีปฏิบัติงานของกลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ 2 (อู่ใต้ทางด่วนสาธุประดิษฐ์) และ
บริเวณโดยรอบมีความสะอาด เรียบร้อย ถูกสุขลักษณะ เหมาะสมกับการปฏิบัติงานของพนักงานและผู้มาติดต่อ  
3. ขอบเขตของงานจ้างท าความสะอาด      
                3.1 ภายในอาคารที่ท าการ กปด.24/ห้องน้ าชาย-หญิง พื้นลานจอดรถหน้าท่ีท าการ กปด.24 จ านวน 
1 อัตรา  
                3.2 ห้องจ่ายงาน,ห้องผู้จัดการสาย,ผู้ช่วยผู้จัดการสาย,ห้องวิทยุ,ห้องการเงิน,ห้องตั๋ว และลานจอดรถ 
จ านวน 1 อัตรา 
                3.3 ท าความสะอาดภายใน-ภายนอกท่าปล่อยรถ และรอบๆอาคารกวาดพื้น,ลานจอดรถ,ทางเข้า-
ออก จนถึงบริเวณศาลตา-ยาย จ านวน 1 อัตรา 
 3.4 รวมความต้องการพนักงานท าความสะอาด ข้อ 3.1 – ข้อ 3.3 จ านวน 3 อัตรา ปฏิบัติหนา้ท่ีทุก
วัน ตั้งแต่เวลา 06.00 – 16.00 น.  

4. รายละเอียดการท าความสะอาด 

 4.1 พื้นกระเบื้องยาง พื้นหินขัด กระเบ้ืองเคลือบ 
  4.1.1 ปัดกวาดส่ิงสกปรกหรือดูดฝุ่นพื้นท่ีว่างตามช้ัน อาคาร ทางเดินเท้า เช็ดม็อบพื้น 
  4.1.2 ใช้น้ ายาล้างเฉพาะแต่ละประเภท โดยใช้เครื่องขัดพื้น  
  4.1.3 ม็อบน้ าให้สะอาด 
  4.1.4 ใช้น้ ายาเคลือบเงาพื้น (แว็กซ์น้ า) 
 4.2 กระจกและกรอบอลูมิเนียม มู่ล่ี ม่านปรับแสง และฉากก้ันห้อง 
  4.2.1 กระจกและกรอบอลูมิเนียม 
   - ท าความสะอาดฝุ่นท่ีเกาะอยู่ตามกระจก 
   - ใช้น้ ายาเช็ดกระจกในการท าความสะอาด 
  4.2.2 มู่ล่ี ม่านปรับแสง และฉากก้ันห้อง 
   - ท าความสะอาดฝุ่นท่ีเกาะอยู่ตามม่านและฉากท่ีก้ันห้อง 
   - ใช้เครื่องดดูฝุ่นในการท าความสะอาด 
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 4.3 เฟอร์นิเจอร์และเครื่องใช้ส านักงาน 
   - ปัดฝุ่นเช็ดคราบสกปรก (โต๊ะท างาน เก้าอ้ี ตู้เอกสาร) รูปภาพแขวน 
   - ใช้น้ ายาและครีมท าความสะอาดส่วนท่ีเช็ดด้วยน้ าไม่ออก 
   - ท าความสะอาดโซฟาชุดรับแขก 
 4.4 ห้องสุขา 
   - ล้างพื้นด้วยน้ ายาล้างห้องน้ า 
   - ขจัดส่ิงสกปรกเครื่องสุขภัณฑ์ เช่น อ่างล้างหน้า โถปัสสาวะ และโถส้วม ด้วยน้ ายา 
   - ท าความสะอาดด้วยน้ าเปล่า 
   - ฆ่าเช้ือดับกล่ินด้วยน้ ายา 
   - น าขยะในห้องน้ าไปท้ิงในท่ีท่ีก าหนด 
 4.5 ถนนทางเดินเท้า ต้นไม่รอบอาคาร ลานจอดรถ รางระบายน้ า สวนหย่อม 
   - กวาดฝุ่น เก็บขยะ เก็บวัชพืช และเศษวัสดุเกินต่าง ๆ ใส่ถุงขยะให้มิดชิด แล้วน าไปท้ิง
ในถังขยะท่ีผู้รับจ้างเตรียมไว้ให ้
   - ท าความสะอาด ก าจดัฝุ่น คราบสกปรกบนพื้นถนน ลานจอดรถและทางระบายน้ าโดย
การล้างด้วยน้ าเปล่าหรือน้ ายา 

5. ลักษณะงานและก าหนดเวลาท่ีท า  

 5.1 การท าความสะอาดประจ าวัน  
                  1.) เก็บรวบรวมขยะท้ังหมด ท าความสะอาดถังขยะและน าไปท้ิงในท่ีท่ีจัดเตรียมไว้ 
                 2.)  เก็บ กวาด เช็ดถูพื้นบริเวณส านักงาน และบริเวณลาดจอดรถโดยสารให้สะอาด 
                3.)  เช็ดกระจก,ถูพื้น,เช็ดท าความสะอาดเครื่องโทรศัพท์ด้วยแอลกอฮอล์ 
                  4.) ท าความสะอาดทางเข้า-ออก บริเวณอู่ใต้ทางด่วนสาธุประดิษฐ ์
                 5)  ท าความสะอาดห้องน้ า รวมท้ังเครื่องสุขภัณฑ์อ่ืนๆ ท่ีอยู่ในห้องน้ าด้วยน้ ายาดับกล่ินฆ่าเช้ือ 
                 6.)  เช็ดโต๊ะ เก้าอ้ี ตู้เก็บเอกสาร เคาน์เตอร์ และเก้าอ้ีนั่ง เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องโทรสาร 
                 7.)  ดูแลรักษาต้นไม้ รดน้ า พรวนดิน ตัดแต่ง ในพืน้ท่ีบริเวณอู่จอดรถใต้ทางด่วนสาธุประดษิฐ์ 
                          หรือท่ีผู้ว่าจ้างก าหนด 
 5.2 การท าความสะอาดประจ าสัปดาห ์
                 1.) ท าความสะอาด ลบรอยเปื้อนตามพื้น ฝาผนัง ล้างถงัขยะ และถังผง 

2.) ท าความสะอาดกระจกหน้าต่างภายใน และภายนอก  
                 3.) เช็ดม็อบ ดูดฝุ่น และม็อบพื้นตามขอบมุมบริเวณใต้โต๊ะ และเครื่องใช้ต่างๆ โดยละเอียด 
                 4.) ดูแลรักษาต้นไม ้รดน้ าพรวนดิน ตัดแต่งต้นไม้ในพื้นท่ีท่ีผู้ว่าจ้างก าหนด 
                5.3 การท าความสะอาดประจ าเดือน  
                     1.)  ขัดล้างพืน้ภายในบริเวณอู่จอดรถใต้ทางด่วนสาธุประดิษฐ ์
                     2.)  ล้างห้องน้ าด้วยน้ ายาดับกล่ินฆ่าเช้ือ 
                     3.)  กวาดหยากไย่ฝ้าเพดานห้อง บริเวณพื้นท่ีอู่ใต้ทางด่วนสาธุประดิษฐ์ 
      4.) เช็ดกระจกตามส านักงาน,หน่วยงานท่ีอยู่ภายในบริเวณอู่ใต้ทางด่วนสาธุประดิษฐ์ 
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6. ข้อก าหนดเงื่อนไขอื่น ๆ 

               6.1 ผู้รับจ้างต้องจัดหาพนักงานท าความสะอาด จ านวน 3 คน มีอายุตั้งแต ่20 - 65 ป ีมีสัญชาติไทย 
ในกรณีอายุเกิน 65 ปี ต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้างว่ามีความสามารถในการปฏิบัติหน้าท่ีต่อไปได้ และเป็น
ผู้มีสุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง มคีวามประพฤติเรียบร้อย ซ่ือสัตย์ ไม่ก้าวร้าว สามารถท างานร่วมกับ
บุคคลอ่ืนได ้
 6.2 ช่วงเวลาท่ีปฏิบัติงานพนักงานท าความสะอาดจะต้องอยู่ในพื้นท่ีรับผิดชอบให้ครบจ านวน
ตลอดเวลาปฏิบัติงาน ผู้ว่าจ้างสามารถท่ีจะเรียกไปท าความสะอาดในจุดใดจุดหนึ่งภายในบริเวณท่ีก าหนดเมื่อ ใดก็
ได้   
 6.3 ผู้รับจ้างจะต้องจัดส่งรายช่ือหัวหน้างานและพนักงานท าความสะอาดตามจ านวนท่ีก าหนดให้ผู้
ว่าจ้างล่วงหน้าก่อนเข้าปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 7 วันท าการ 
               6.4 ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาเครื่องแบบท่ีเป็นมาตรฐานเดียวกัน ส าหรับพนักงานท าความสะอาด และ 
หัวหน้างาน ต้องมีช่ือบริษัท ห้างร้าน ท่ีเส้ือให้เห็นชัดเจน และติดบัตรที่มีรูปถ่ายแสดงตน แจ้งช่ือ นามสกุลให้ 
เรียบร้อยทุกคนตลอดเวลาปฏิบัติงาน 
 6.5 ในกรณีท่ีมีทรัพย์สินขององค์การเสียหาย อันเนื่องมาจากการกระท าของพนักงานท าความ 
สะอาดของผู้รับจ้าง ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบท้ังส้ิน  
 6.6 ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบจัดหาวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ในการท าความสะอาด แต่ละ 
ชนิดให้เหมาะสมกับวัสดุแต่ละชนิด มาใช้ท าความสะอาดดังนี้ 
 
   6.6.1 เครื่องขัดพื้น พร้อมแปรงและแผ่นขัด พร้อมปล๊ักไฟ 
   6.6.2 เครื่องดูดฝุ่นพร้อมอุปกรณ์ซ่ึงดูดได้ท้ังเปียกและแห้ง 
   6.6.3 เครื่องมือเช็ดกระจกอย่างดีพร้อมอุปกรณ์ครบชุด ส าหรับเช็ดกระจก 
   6.6.4 บันได้อลูมิเนียม ป้ายเตือนระวังพื้นล่ืน 
   6.6.5 เครื่องมืออ่ืน ๆ เช่น ชุดถังปั่นพร้อมม็อบ ไม้ดันฝุ่น ไม้กวาดชนิดต่าง ๆ ไม้รีดน้ า ถังน้ า 
พลาสติก ถุงมือยาง ผ้าเช็ดโต๊ะ ท่ีตักขยะ ถุงด าใส่ขยะ แปรงส าหรับขัดโถส้วมชนิดนุ่ม วัสดุและน้ ายาส าหรับท า 
ความสะอาดอ่างล้างหน้าท่ีไม่ท าให้เกิดความเสียหาย 
   6.6.6 น้ ายาเคมีท่ีใช้ท าความสะอาดต้องมีคุณภาพดี ได้รับมาตรฐาน มอก. หรือมาตรฐานอ่ืน ๆ 
    - น้ ายาล้างพื้นลอกแว็กซ์ 
    - น้ ายาล้างห้องน้ าและกัดสนิมชนิดพิเศษไม่มีควัน ไม่มีกล่ิน 
    - น้ ายาฆ่าเช้ือดับกล่ิน 
    - น้ ายาท าความสะอาดท่ัวไป 
    - น้ ายาล้างและขัดอลูมิเนียม 
    - น้ ายาเคลือบเงาพื้น (แว็กซ์น้ า) ชนิดซุปเปอร์ 
    - น้ ายาเช็ดกระจก สบู่เหลวล้างมือ 
    - น้ ายาขจัดคราบหินปูน 
    - น้ ายาขจัดส่ิงอุดตันในท่อน้ าท้ิง 
    - น้ ายาอ่ืน ๆ เท่าท่ีจ าเป็น 
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      6.6.7 ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบจัดหาวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ และน้ ายาท าความ 
สะอาดชนิดดีมาใช้ในการท าความสะอาด ต้องจัดหาให้เพียงพอต่อการใช้งานตลอดเวลา 
   6.6.8 เงินค่าพัสดุส าหรับการซ้ือหรือจ้างครั้งนี้ ได้มาจากงบประมาณประจ าปี 2564 การลง 
นามในสัญญาหรือข้อตกลง จะกระท าได้ต่อเมื่อองค์การได้รับอนุมัติเงินจากงบประมาณประจ าปี 2564  แล้ว เท่านั้น 
               6.6.9  องค์การทรงไว้ซ่ึงสิทธิท่ีจะไม่คัดเลือกข้อเสนอ หรือจะยกเลิกโครงการท่ียังมิได้ลงนามใน
สัญญาได้ทุกเมื่อ และองค์การทรงไว้ซ่ึงสิทธิท่ีจะยกเลิกการท าสัญญาจากผู้ยื่นข้อเสนอและเสนอราคาได้ทุกเมื่อ 
โดยผู้ยื่นข้อเสนอและเสนอราคาไม่มีสิทธิฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายใดๆ จากองค์การ 
   6.6.10 ผู้ว่าจ้างจะจ่ายค่าจ้างโดยแบ่งเป็นงวด ๆ ละ 1 เดือน (รวม 12 เดือน) เมื่อผู้รับจ้างส่งมอบ
งานในแต่ละเดือน และคณะกรรมการตรวจรับ/ตรวจการจ้างของผู้ว่าจ้าง ได้ตรวจความถูกต้อง ครบถ้วน เรียบร้อย
แล้ว 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
  ว่าจ้างเหมาท าความสะอาด มีก าหนดระยะเวลา 12 เดือน ตั้งแต่วันท่ี 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันท่ี 
30 กันยายน 2564 
8. วงเงินในการจัดหา 
  วงเงินในการว่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัย ใช้วงเงินงบประมาณท่ีตั้งไว้ในปีงบประมาณ 2564 
เป็นเงิน 509,619.60 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) 
9. ก าหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก 
  ใช้เกณฑ์ราคาต่ าสุด 
10. การจัดท าราคากลาง 
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณท่ีได้รับการจัดสรรและราคากลาง (เอกสารหมายเลข 2) 
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ตารางแสดงวงเงินงบประมาณท่ีได้รับการจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 

ในการจัดซ้ือจัดจา้งท่ีมิใช่งานก่อนสร้าง 
 
 

                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

1. จ้างเหมาบริการท าความสะอาด บริเวณกลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ 2 (อู่ใต้ทางด่วนสาธุประดิษฐ์) ประจ าปี
งบประมาณ 2564 หน่วยงานเจ้าของโครงการ เขตการเดินรถท่ี 4 องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ 

2. วงเงินงบประมาณท่ีได้รับการจดัสรรปีงบประมาณ 2564 จ านวน 590,807.25.- บาท (รวมภาษีมูลคา่เพิ่ม) 
3. วันท่ีก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) วันท่ี .................................. 
     เป็นเงิน 590,807.25 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) โดยคิดอัตราค่าจา้งเฉล่ียต่อวันตามจ านวนลูกจ้าง 

รายการ 
ค่าจ้าง (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 

จ านวนพนักงาน คน/วัน รวม/ปี 
กลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ 2 
(อู่ใต้ทางด่วนสาธุประดิษฐ์) 

3 539.55 590,807.25 

 

รวมตลอดอายุสัญญาจ้าง 12 เดือน ตั้งแต่วันท่ี 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันท่ี 30 กันยายน 2564 เป็นเงิน 552,156.31
บาท ภาษีมูลคา่เพิ่ม 38,650.94 บาท รวมเป็นเงินท้ังส้ิน 590,807.25 บาท (ห้าแสนเก้าหม่ืนแปดร้อยเจ็ดบาทยี่สิบ
ห้าสตางค)์ รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 
4. แหล่งท่ีมาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 

4.1 บริษัท มอร์ แดน คลีน จ ากัด 
4.2 บริษัทชุบศรเอ็นเตอร์ไพรส์ จ ากัด 
4.3 บริษัท เอ็น.ซี.ซี.ออลเซอร์วิส จ ากัด 

5. รายช่ือเจ้าหน้าท่ีผู้ก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 
5.1 นางมนัญยา  ปาลวงศ ์ ผู้ช่วยผู้อ านวยการเจตการเดินรถท่ี 4 
5.2 นายพอพล  เนื่องไชยยศ หัวหน้ากลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ 1  
5.3 นางมัณฑนา  ค าหลอม หัวหน้ากลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ 2 
5.4 นายศรเทพ  ทัติวงษ ์ หัวหน้ากลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ 3 
5.5 นางวันวิสา  พินิจพรประภา หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานท่ัวไป 

เอกสารหมายเลข 2 



 
 

 

       รายละเอียดอุปกรณ์ท่ีใช้ท าความสะอาดบริเวณกลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ 2 (อู่ใต้ทางด่วนสาธุประดิษฐ์) 
 

ล าดับท่ี รายการอุปกรณ์ ยี่ห้อ 
1 น้ ายาถูพื้น (มีกล่ินหอม) มีมาตรฐานสากล 
2 น้ ายาล้างห้องน้ า มีมาตรฐานสากล 

3 น้ ายาเช็ดกระจก มีมาตรฐานสากล 

4 น้ ายาดันฝุ่น มีมาตรฐานสากล 

5 น้ ายาเช็ดเฟอร์นิเจอร ์ มีมาตรฐานสากล 

6 น้ ายาดับกล่ินฆ่าเช้ือโรค มีมาตรฐานสากล 

7 น้ ายากัดสนิม มีมาตรฐานสากล 

8 น้ ายาเช็ดโทรศัพท ์ มีมาตรฐานสากล 

9 สบู่เหลวล้างมือ มีมาตรฐานสากล 

10 ผงซักฟอก เอ็ม ซี ดี มีมาตรฐานสากล 

11 ดับกล่ินก้อน มีมาตรฐานสากล 

12 วิม มีมาตรฐานสากล 

13 แอร์สเปรย์ มีมาตรฐานสากล 

14 กระดาษทิชชู เดือนละ 4 ม้วน 

15 ไม้กวาดอ่อน (ดอกหญ้า) 5 อัน/2 เดือน 

16 ไม้กวาดทางมะพร้าว (แบบมีดา้มจับ) 4 อัน / 1เดือน 

17 แปรงขัดห้องน้ า (แบบมีดา้มจับ) เดือนละ 3 อัน 

18 แปรงขัดพื้นแบบด้ามยาว 3 อัน / 2เดือน 

19 ไม้ม๊อบพร้อมผ้า 3 อัน / 2เดือน 
  

 

 


