ขอบเขตของงาน (Terms of Reference:TOR)
จ้ างเหมาทาความสะอาด กลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ 2 และกลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ 3 เขตการเดินรถที่ 1
(อู่รังสิ ต) ประจาปี 2562
1. ความเป็ นมา
กลุ่มงานปฏิบตั ิการเดินรถ 2 และกลุ่มงานปฏิบตั ิการเดินรถ 3 เขตการเดินรถที่ 1 (อู่รังสิ ต)
มีความจาเป็ นจะต้องจ้างเหมาทาความสะอาด เพื่อดูแลอาคารสถานที่ ลานจอดรถโดยสาร ห้องสุ ขาทุกจุด พร้อมทั้ง
ทรัพย์สินที่เป็ นสังหาริ มทรัพย์และอสังหาริ มทรัพย์ขององค์การที่มี อยูใ่ นบริ เวณอู่รังสิ ตทั้งหมด ให้เป็ นไปด้วย
ความเรี ยบร้อย
2. วัตถุประสงค์
ว่าด้วยเพื่อทาความสะอาดอาคารสถานที่ ลานจอดรถโดยสาร ห้องสุ ขาทุกจุด รวมทั้งทรัพย์สินที่เป็ น
สังหาริ มทรัพย์และอสังหาริ มทรัพย์ บริ เวณอู่รังสิ ต กลุ่มงานปฏิ บตั ิการเดิ นรถ 2, 3 เขตการเดิ นรถที่ 1 จานวน
5 อัตรา
- พนักงานทาความสะอาด มาปฏิบตั ิหน้าที่ทุกวันไม่มีวนั หยุด
ระหว่างเวลา 06.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. จานวน 5 อัตรา
3. คุณลักษณะเฉพาะขอบเขตหน้ าทีแ่ ละความรับผิดชอบ
คุณลักษณะของเจ้าหน้าที่ทาความสะอาด ขอบเขตหน้าที่การทาความสะอาด และความรับผิดชอบของ
ผูร้ ับจ้าง (ตามเอกสารแนบ1)
4. ระยะเวลาดาเนินการ
ว่าจ้างรักษาความปลอดภัย มีกาหนดระยะเวลา 1 ปี ตั้งแต่วนั ที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562
5. วงเงินในการจัดหา
วงเงินในการว่าจ้างทาความสะอาด ใช้วงเงินงบประมาณที่ต้ งั ไว้ประจาปี 2562 เป็ นจานวนเงิน
774,000.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
6. กาหนดหลักเกณฑ์ การพิจารณาคัดเลือกข้ อเสนอ
ใช้เกณฑ์ราคาต่าสุ ด
7. การจัดทาราคากลาง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ตามเอกสารแนบ2)

เอกสารแนบ 1

คุณลักษณะเฉพาะการจ้ างเหมาทาความสะอาด
บริเวณกลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ 2 และ 3 (อู่รังสิ ต)เขตการเดินรถที่ 1
1. ขอบเขตจ้างเหมาทาความสะอาด
1.1 อาคารสานักงาน 3 ชั้น
1.2 ภายในอาคารท่าปล่อยรถและบริ เวณโดยรอบอาคาร
1.3 บริ เวณลานจอดรถ บริ เวณหน้าโรงซ่อม
1.4 ห้องสุ ขาบริ เวณด้านหลังสถานีเติมก๊าซ
1.5 บริ เวณลานจอดรถโดยสาร 40,000 ตารางเมตร
1.6 ภายในอาคารโรงอาหาร ห้องสุ ขาโรงอาหาร และบริ เวณโดยรอบ
1.7 ห้องสุ ขาศูนย์ซ่อม และห้องสุ ขาคนพิการ
2. การทาความสะอาดประจาวัน
2.1 ทาความสะอาดพื้นและเช็ดโต๊ะทางานที่อยูภ่ ายในอาคารสานักงาน กลุ่มงานปฏิบตั ิการเดินรถ 2
และ 3ทั้งหมดตลอดเวลารวม 3 ชั้น
2.2 ทาความสะอาดท่าปล่อยรถและบริ เวณโดยรอบ รวมทั้งลานจอดรถบริ เวณหน้าโรงซ่อม
ตลอดเวลา
2.3 ห้องสุ ขาชายและหญิงในอาคารสานักงานทั้ง 3 ชั้น และห้องสุ ขาบริ เวณด้านหลังสถานีเติมก๊าซ
ให้ทาความสะอาดโดยขจัดคราบและตะกอนใดๆบนพื้นและสุ ขภัณฑ์ดว้ ยน้ ายาทาความสะอาด โดยใช้แปรงขัด
สาหรับขัดโถส้วม ชนิดนุ่มและวัสดุสาหรับทาความสะอาดอ่างล้างหน้าที่ไม่ทาให้เกิดความเสี ยหาย น้ ายาดับ
กลิ่นและฆ่าเชื้อโรค และดูแลรักษาความสะอาดทุกๆ 1 ชัว่ โมง
2.4 กวาดลานจอดรถโดยสารทั้งหมดให้ทาความสะอาดตลอดเวลา
2.5 เก็บรวบรวมขยะทั้งหมด ทาความสะอาดถังขยะบริ เวณภายในอู่รังสิ ต และนาไปทิง้ ในที่
จัดเตรี ยมไว้
3. การทาความสะอาดประจาสัปดาห์
3.1 เช็ดฝุ่ น ปั ดหยากไย่ตามที่สูง รวมทั้งป้ ายเครื่ องหมายต่างๆ
3.2 เช็ดกระจกอาคารสานักงานและท่าปล่อยรถทั้งหมด
3.3 ทาความสะอาดฝาผนัง เช็ดรอยเปื้ อนตามฝาผนังด้วยน้ ายา
3.4 ขัดล้างผนังกระเบื้อง และพื้นภายในห้องน้ าทั้งหมด
3.5 ล้างและทาความสะอาดถังขยะทั้งหมด
4. การทาความสะอาดประจาเดือน
- ทาความสะอาดขัดล้างพื้นอาคารสานักงาน และท่าปล่อยรถ

5. พนักงานทาความสะอาด จานวน 5 อัตรา และระยะเวลาทางาน
5.1 ทาความสะอาดสานักงาน กลุ่มงานปฏิบตั ิการเดินรถ 2 และ 3 บริ เวณสานักงาน 3 ชั้น จานวน 2
อัตรา
5.2 ทาความสะอาดอาคารท่าปล่อยรถ ลานจอดรถบริ เวณท่าปล่อยรถและลานจอดรถบริ เวณหน้า
โรงซ่อม จานวน 1 อัตรา
5.3 ทาความสะอาดลานจอดรถ และห้องน้ าบริ เวณสถานีเติมก๊าซ จานวน 10 ห้อง จานวน 1 อัตรา
5.4 ทาความสะอาดภายในโรงอาหาร ห้องสุ ขาโรงอาหาร ห้องสุ ขาคนพิการ ห้องสุ ขาศูนย์ซ่อมและ
บริ เวณโดยรอบ จานวน 1 อัตรา
5.5 จัดพนักงานทาความสะอาดเข้าปฏิบตั ิหน้าที่ ดังนี้
- พนักงานทาความสะอาด มาปฏิบตั ิหน้าที่ทุกวันไม่มีวนั หยุด ระหว่างเวลา 06.00 – 16.00 น.
รวมจานวน 5 อัตรา
6. คุณสมบัติของพนักงานทาความสะอาด
6.1 ต้องมีอายุต้ งั แต่ 20 – 55 ปี หรื อจนกว่าผูว้ า่ จ้างจะเห็นว่าไม่เหมาะสมที่จะปฏิบตั ิหน้าที่ต่อไปได้
6.2 ต้องไม่มีโรคประจาตัวที่มีผลต่อการปฏิบตั ิหน้าที่ โดยมีใบรับรองแพทย์รับรอง
6.3 ต้องไม่เคยมีประวัติด่างพร้อยทั้งด้านกฎหมายทัว่ ไป
6.4 ต้องมีบตั รแสดงให้ผวู ้ า่ จ้างตรวจสอบได้ เช่นบัตรประชาชน สาเนาทะเบียนบ้านหรื ออื่นๆ
6.5 ต้องแต่งเครื่ องแบบตามแบบผูร้ ับจ้างกาหนด และติดป้ ายชื่อ - นามสกุล ตลอดเวลาที่ปฏิบตั ิงาน
โดยแจ้งชื่อ - นามสกุล พร้อมรู ปถ่ายของลูกจ้างทาความสะอาดให้ผวู ้ า่ จ้างทราบล่วงหน้า
6.6 ต้องปฏิบตั ิหน้าที่ตลอดเวลาไม่หลับ ไม่ดื่มสุ รา หรื อของมึนเมาใดๆ ในขณะปฏิบตั ิหน้าที่
6.7 ต้องลงลายมือชื่อมาปฏิบตั ิหน้าที่ และเมื่อกลับทุกครั้ง โดยผูร้ ับจ้างเป็ นผูจ้ ดั หาใบลงชื่อ
การปฏิบตั ิงาน
6.8 ผูร้ ับจ้างจะกาหนดให้ลูกจ้างมาทางานสายได้ไม่เกิน 30 นาที หากเกิน 30 นาที จะถือว่าขาดงาน
โดยผูว้ า่ จ้างจะไม่จ่ายค่าจ้างและทาการปรับเป็ นรายคนต่อวัน โดยจะหักจากค่าจ้างตามสัญญา
7. อุปกรณ์เครื่ องใช้ในการทาความสะอาด เป็ นหน้าที่ของผูร้ ับจ้างจัดหาเองทั้งสิ้ น
8. กาหนดระยะเวลาที่วา่ จ้าง กาหนด ระยะเวลา 1 ปี
ข้ อสงวนสิ ทธิ
1. เงินค่าพัสดุสาหรับการซื้ อหรื อจ้างครั้งนี้ได้มาจากเงินงบประมาณประจาปี 2562 การลงนามใน
สัญญาหรื อข้อตกลง จะกระทาได้ต่อเมื่อองค์การได้รับอนุมตั ิเงินงบประมาณประจาปี 2562 แล้วเท่านั้น
2. องค์การทรงไว้ซ่ ึ งสิ ทธิ ที่จะไม่คดั เลือกข้อเสนอหรื อจะยกเลิกโครงการที่ยงั มิได้ลงนามในสัญญา
ได้ทุกเมื่อ และองค์การทรงไว้ซ่ ึงสิ ทธิที่จะยกเลิกการทาสัญญาจากผูย้ นื่ ข้อเสนอและเสนอราคาได้ทุกเมื่อ
โดยผูย้ นื่ ข้อเสนอและเสนอราคาไม่มีสิทธิ ฟ้องร้องเรี ยกค่าเสี ยหายใดๆ จากองค์การ

รายละเอียดอุปกรณ์เครื่ องใช้ในการทาความสะอาดบริ เวณกลุ่มงานปฏิบตั ิการเดินรถ 2,3 (อู่รังสิ ต)
เขตการเดินรถที่ 1
ลาดับ
รายการอุปกรณ์
ยีห่ อ้
1
เครื่ องขัดพื้น
2
เครื่ องดูดฝุ่ น
3
น้ ายาทาความสะอาดประจาทัว่ ไป
4
น้ ายาดับกลิ่น
5
น้ ายาดันฝุ่ น
6
น้ ายาล้างลอกแว๊กซ์
7
น้ ายาเคลือบเงาพื้น
8
น้ ายาปั ดเงาพื้น
9
น้ ายากัดสนิท
10
น้ ายาเช็คกระจก
11
แผ่นขัดทาความสะอาด
12
ผ้าเช็ดโต๊ะ , ผาเช็ดกระจก
13
แปรงขัดพื้น , แปรงล้างห้องน้ า
14
ไม้กวาดลาน , ไม้กวาดอ่อน
15
ที่ตกั ขยะ
16
ถังพลาสติก , ขันน้ า , สายยาง
-

เอกสารแนบ 2
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้ อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
1. ชื่อโครงการ จ้างเหมาการให้บริ การทาความสะอาด กลุ่มงานปฏิบตั ิการเดินรถ 2 และ3 (อู่รังสิ ต)
หน่วยงานเจ้าของโครงการ เขตการเดินรถที่ 1 องค์การขนส่ งมวลชนกรุ งเทพ
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 774,000.00 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
3. วันที่กาหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 16 กรกฎาคม 2561
ราคากลางรวมเป็ นเงินทั้งสิ้ น 774,000.00 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิม่ ราคาเฉลี่ยคนละ 12,900.00 บาท /เดือน
4. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) สื บราคาจากท้องตลาด มีผเู ้ สนอราคา ดังนี้
4.1 บริ ษทั รักษาความปลอดภัย พี แอนด์ วาย จากัด
4.2 บริ ษทั มอร์ แดน คลีน จากัด
4.3 ห้างหุ น้ ส่ วนจากัด เปรมปิ ติ สานักงานใหญ่
5. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผกู ้ าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
5.1 นางพรสิ นีรัตน์ บุญเฉย

หัวหน้ากลุ่มงานบัญชีและการเงิน

5.2 นายสมชาย

แก้วนาเคียน

หัวหน้างานบริ หารความเสี่ ยงและควบคุมภายใน

5.3 นางละมัย

ศิริวนิชสุ นทร

หัวหน้างานตรวจสอบ

