ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)
การจ้ างทาความสะอาดอาคารสานักงานเขตการเดินรถที่ 2 อู่สวนสยาม
...........................................
1. ความเป็ นมา
เขตการเดินรถที่ 2 ตั้งอยูเ่ ลขที่ 8/192-198 ถนนสวนสยามซอย 9 แขวงคันนายาว เขตคันนา
ยาว กรุ ง เทพมหานคร มี ความจาเป็ นต้องจ้างเหมาทาความสะอาด เพื่ อให้อาคารและบริ เวณโดยรอบ
สะอาด
ถูกสุ ขลักษณะ มีความเหมาะสมใช้เป็ นสถานที่ปฏิบตั ิงาน ดังนี้
1. อาคารสานักงาน 3 ชั้น
2. โรงจอดรถสานักงานเขต
3. ศาลพระภูมิ
4. ห้องสุ ขาชาย – หญิง
5. บริ เวณโดยรอบอาคารสานักงานเขต
6. ดูแลต้นไม้รอบอาคารสานักงานเขต
2. วัตถุประสงค์
เพื่อให้พ้นื ที่ภายในอาคารสานักงานเขตการเดินรถที่ 2 และบริ เวณโดยรอบสานักงานมีความ
สะอาด
เรี ยบร้ อย ถูกสุ ขลักษณะเหมาะสมกับการใช้สถานที่ปฏิบตั ิงานของพนักงานองค์การ และผูม้ าติดต่อ
ราชการ
ทั้งภายในและภายนอก
3. ขอบเขตของงานจ้ างทาความสะอาด
ผูร้ ับจ้างต้องจัดหาพนักงานทาความสะอาด จานวน 2 คน อายุต้ งั แต่ 20 ปี ถึง 65 ปี ในกรณีอายุ 65 ปี
ต้องได้รับความเห็นชอบจากผูว้ า่ จ้าง ว่ามีความสามารถปฏิบตั ิหน้าที่ต่อไปได้ มีสัญชาติไทย เป็ นผูม้ ีสุขภาพดี
แข็งแรง ไม่เป็ นโรคติดต่อร้ายแรง มีความประพฤติเรี ยบร้อย ซื่อสัตย์ ไม่กา้ วร้าว สามารถทางานร่ วมกับผูอ้ ื่น
ได้
โดยมีหวั หน้างานอย่างน้อย 1 คน เพื่อควบคุมและตรวจสอบการทางานประจาวัน เพื่อให้งานดาเนิ นไปอย่างมี
ประสิ ทธิภาพ และมีความรู้ความสามารถในการใช้วสั ดุอุปกรณ์ในการทาความสะอาดด้วยความประณี ต เรี ยบร้อย
- ปฏิบตั ิหน้าที่ประจาตลอดทุกวันทาการ ตั้งแต่เวลา 06.00 -16.00 น. จานวน 2 คน เว้นวันหยุด
เสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
รายละเอียดการทาความสะอาดและสถานที่
1. อาคารสานักงาน 3 ชั้น
1.1 พื้นที่บริ เวณชั้น 1-3 ห้องทางานทุกห้อง ห้องประชุม และทางเข้า-ออก อาคาร
1.2 บันไดขึ้น-ลง จานวน 3 ชั้น
1.3 ห้องน้ าชาย-หญิง ภายในอาคารทั้ง 3 ชั้น
1.4 สนับสนุนด้านการบริ การในการจัดเตรี ยมเครื่ องดื่ม อาหาร กรณี มีประชุมและ
ใช้หอ้ งประชุมรวมถึงห้องรับรองแขก
1.5 ล้างภาชนะทาความสะอาด
1.6 ดูแลเปิ ด-ปิ ดไฟฟ้ าห้องทางานทุกห้องที่เลิกใช้งาน
2. โรงจอดรถ ศาลพระภูมิ และ ต้ นไม้
2.1 ทาความสะอาดโรงจอดรถ
2.2 เช็ดถูพ้นื และทาความสะอาดศาลพระภูมิ และเก็บขยะโดยรอบอาคารหรื อ
พื้นที่ใช้สอยของเขต
2.3 ดูแลรดน้ าต้นไม้รอบอาคารที่ทาการและบริ เวณศาลพระภูมิ
/ 3. รายละเอียด...

-23. รายละเอียดการทาความสะอาด
3.1 พื้นกระเบื้องเคลือบ
3.1.1 ปัด กวาด ใช้ไม้มอ็ บเช็ดพื้นด้วยน้ ายาทาความสะอาดพื้น เช่นน้ ายามาจิคลีน
หรื อน้ ายาถูพ้นื อื่น ๆ เป็ นต้น
3.1.2 กวาดถูพ้นื สานักงานเขตให้สะอาดตลอดทุกวันทาการ เวลา 06.00 - 16.00 น.
3.2 กระจกและกรอบอลูมิเนียม ม่านปรับแสงและฉากกั้นห้อง
3.2.1 กระจก
3.2.1.1 ทาความสะอาดฝุ่ นที่เกาะอยูต่ ามกระจก เช็ดและขัดอลูมิเนียมตามประตู
หน้าต่าง และส่ วนอื่น ๆ ที่ติดกับตัวอาคาร
3.2.1.2 ใช้น้ ายาเช็ดกระจกทาความสะอาด
3.2.2 ม่านปรับแสง และฉากกั้นห้อง
3.2.2.1 ทาความสะอาดฝุ่ นที่เกาะอยูต่ ามม่าน และฉากกั้นห้อง โดยใช้ผา้ และน้ ายาเช็ด
3.2.2.2 ใช้เครื่ องดูดฝุ่ นทาความสะอาดอีกครั้ง
3.2.3 เครื่ องใช้สานักงาน
3.2.3.1 ปั ดฝุ่ นเช็ดคราบสกปรก (โต๊ะทางาน เก้าอี้ ตูเ้ อกสาร) รู ปภาพแขวน
3.2.3.2 ใช้น้ ายาและครี มทาความสะอาดส่ วนที่เช็ดด้วยน้ าเปล่าไม่ออกใช้ผา้ ชุบน้ าเช็ด
ทาความสะอาดอีกครั้ง
3.2.3.3 ทาความสะอาดโซฟาชุดรับแขก
3.2.4 ห้องสุ ขา
3.2.4.1 ล้างพื้นด้วยน้ ายาล้างห้องน้ า
3.2.4.2 ขจัดสิ่ งสกปรกเครื่ องสุ ขภัณฑ์ เช่ น อ่างล้างหน้า โถปั สสาวะ และโถส้วม
ด้วยน้ ายา
3.2.4.3 ทาความสะอาดด้วยน้ าเปล่า
3.2.4.4 ฆ่าเชื้อดับกลิ่นด้วยน้ ายา
3.2.4.5 นาขยะในห้องน้ าไปทิ้งในที่ที่กาหนด
ลักษณะงานและกาหนดเวลาทางาน
การทาความสะอาดประจาวัน
- เช็ดโต๊ะ เก้าอี้ จัดสิ่ งของที่วางบนโต๊ะให้เรี ยบร้อย
- เทและทาความสะอาดตะกร้าใส่ ขยะและล้างถังขยะให้สะอาด
- ทาความสะอาดกระจก ขอบกระจก ขอบประตู และบานประตูทุกบาน และลบรอย
เปื้ อนตามขอบประตูหน้าต่างและสวิทซ์ไฟฟ้ า
- ทาความสะอาดโต๊ะรับแขก เก้าอี้ และโซฟา
- ทาความสะอาดโทรศัพท์ที่วางบนโต๊ะทุกเครื่ อง เช็ดที่พดู และหูฟังด้วยน้ ายาฆ่าเชื้ อโรค
- ท าความสะอาดห้ อ งน้ า พื้ น ห้ อ งน้ า และเครื่ องสุ ข ภัณ ฑ์ ใ ห้ ส ะอาดอยู่ เ สมอ
ตลอดเวลาด้วยน้ ายาแต่ละชนิดให้เหมาะสมกับวัสดุ พร้อมทั้งดับกลิ่นและฆ่าเชื้ อโรค เช็ดรอยคราบสกปรก
ขอบประตูต่าง ๆ ของห้องน้ า ด้วยน้ ายาแต่ละชนิดให้เหมาะสมกับวัสดุ
- เช็ดและทาความสะอาดขั้นบันได ตลอดจนราวบันไดขึ้น-ลงสานักงานเช็ดทาความ
สะอาดลูกกรงบันได
- ทาความสะอาดบานประตู ขอบประตู กระจกและขอบกระจกทางเข้าสานักงาน
/ -ทาความสะอาด...

-3- ทาความสะอาดปั ดกวาดเช็ดถูกพื้นห้อง, ทางเดิน, โถงพื้น
- รายงานสิ่ งของชารุ ดเสี ยหายที่เกิดขึ้นโดยด่วน เช่น กระจกแตก อ่างล้างหน้าแตก
ถังน้ าแตก ชักโครกรั่วซึ ม, สายชาระชารุ ด , ท่อน้ าประปาแตก, ก๊อกน้ ารั่ ว และสิ่ งอื่ น ๆ ที่ อยู่ในความ
รับผิดชอบ
- ดูแลปิ ด-เปิ ด ไฟฟ้ าส่ วนกลาง และตรวจความเรี ยบร้ อยก่ อนออกจากตัวอาคารเมื่ อ
เสร็ จงานให้เป็ นไปตามมาตรการประหยัดพลังงาน
- ทาความสะอาดฝ้ าเพดาน ปั ดหยากไย่ในที่ต่าง ๆ
- เช็ดฝุ่ นอุปกรณ์ต่าง ๆที่ต้ งั อยูใ่ นสานักงาน
- ทาความสะอาดฝาผนัง เช็ดรอยเปื้ อนตามฝาผนังด้วยน้ ายา
- ทาความสะอาด ม่านปรับแสงทุกแห่ง
- ทาความสะอาดห้องโถง และที่นงั่ พักและแผ่นป้ ายแสดงชื่อหน่วยงานต่าง ๆ
- ดูแลทาความสะอาดระเบียง
- ดูแลทาความสะอาดถนน ลานจอดรถและรางระบายน้ าให้สะอาดอยูต่ ลอดเวลา
- ดูแลความสะอาดศาลพระภูมิ เช็ดถูพ้นื เก็บเศษผงใบไม้
3.2.4.6 จัด ผู ้ค วบคุ ม ตรวจสอบความสะอาดทุ ก พื้ น ที่ ที่ รั บ ผิ ด ชอบให้ ส ะอาดอยู่
ตลอดเวลา และให้ดาเนิ นการแก้ไขปั ญหาในการทาความสะอาดตามข้อแนะนาของผูว้ ่าจ้าง พร้ อมทั้ง
รายงานการแก้ไขปั ญหาให้ผูว้ ่าจ้างทราบทุกวัน โดยการตรวจสอบข้อแนะนาจากจุดตรวจความสะอาด
ตามที่ผวู ้ า่ จ้างกาหนด
การทาความสะอาดประจาเดือน
- เช็ดขอบประตูที่ทาด้วยไม้ อลูมิเนียม ตามที่ต่าง ๆ ตลอดจนฝากั้นห้อง
- เช็ดกระจกทั้งหมด ทั้งอาคารภายในและภายนอก
- ขัดเงาส่ วนที่เป็ นโลหะทั้งหมด
- ดูดฝุ่ นม่าน หน้าต่าง และประตูทวั่ ไป
- ทาความสะอาดโต๊ะ เก้าอี้ ที่บุดว้ ยหนังเทียมและหนังแท้ลงน้ ายารักษาหนัง
- ทาความสะอาดหลอดไฟ และโคมไฟแสงสว่างทั้งหมดภายในและภายนอกอาคาร
- ปั ดหยักไย่ที่สูงภายในและภายนอกอาคาร
- ล้า งพื้ น เคลื อ บเงาพื้ น แลขัด เงาพื้ น ด้ว ยเครื่ อ งมื อ โดยใช้น้ า ยาแต่ ล ะชนิ ด ให้
เหมาะสมกับวัสดุพ้นื
การปฏิบัติงาน
ปฏิบตั ิงานทุกวันทาการ เว้นวันหยุด เสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ โดย
พนักงานทาความสะอาด เมื่อเข้าถึงอาคารทุกคนต้องลงชื่อการทางานไว้เป็ นหลักฐาน โดยใช้บตั รตอกเวลา
กับเครื่ องตอกบัตร ผูค้ วบคุมจะต้องตรวจเช็คจานวนพนักงานและรายงานให้ผวู ้ า่ จ้างทราบ โดยรี บทาความ
สะอาดตามที่กาหนด และห้ามออกนอกสถานที่ หากตรวจพบให้ตดั ค่าแรงเป็ นรายชัว่ โมง การทาบันทึก
บัตรตอกเวลาห้ามบันทึกบัตรแทนกันหากตรวจพบว่ามีการบันทึกบัตรแทนกันปรับค่าแรง 2 เท่า
/ 4.ข้อกาหนด...

-44. ข้ อกาหนดและเงื่อนไขอืน่ ๆ
4.1 ช่ วงเวลาในการปฏิ บ ตั ิง าน พนัก งานจะต้องอยู่ใ นพื้ น ที่ที่รับ ผิดชอบให้ค รบจานวน ตั้ง แต่
เวลา 06.00 – 16.00 น. ผูว้ า่ จ้างสามารถที่จะเรี ยกให้ไปทาความสะอาดในจุดใดจุดหนึ่งภายในพื้นที่ของ เขตการเดิน
รถที่ 2 เมื่อใดก็ได้
4.2 ผูร้ ับจ้างจะต้องจัดหาเครื่ องแบบที่เป็ นมาตรฐานเดียวกัน สาหรับพนักงานทาความสะอาดทุกคน
สวมใส่ ต้องมี ชื่ อบริ ษ ทั ห้า งร้ า น ผูร้ ั บจ้า งที่ เสื้ อให้เห็ นชัดเจน และติ ดบัตรที่ มี รูป ถ่ า ยแสดงตน แจ้ง ชื่ อ
นามสกุลให้เรี ยบร้อย ทุกคนตลอดระยะเวลาที่ปฏิบตั ิงาน
4.3 พนักงานของผูร้ ับจ้างทุกคนจะต้องอยูใ่ นระเบียบหรื อข้อบังคับของผูว้ า่ จ้าง หากพนักงานผูใ้ ด
ฝ่ าฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ิตามระเบียบหรื อข้อบังคับขององค์การ ผูร้ ับจ้างจะต้องเปลี่ยนตัวให้ทนั ที นบั ตั้งแต่วนั ที่
ได้รับหนังสื อแจ้งจากผูว้ า่ จ้าง
4.4 การส่ งมอบงานจ้าง นับแต่วนั ทาสัญญาและให้ส่งมอบงานทุก ๆ สิ้ นงวดตามสัญญา โดยผูร้ ับ
จ้างต้องรายงานการทาความสะอาดประจาวัน ประจาเดื อน และการทาความสะอาดเป็ นครั้งคราวในเดื อน
นั้นหรื อในงวด
นั้น ๆ ให้ครบถ้วนพร้อมบัญชีรายชื่อแสดงการปฏิบตั ิงานประจาวันของพนักงาน
4.5 ผูว้ า่ จ้างจะประเมินผลการปฏิบตั ิงานทุก ๆ 3 เดือน หากการปฏิบตั ิงานของผูร้ ับจ้างไม่เป็ นผล
ตามหลักเกณฑ์ที่ตกลงจ้าง ผูว้ า่ จ้างมีสิทธิ บอกเลิกสัญญาจ้างได้ โดยไม่ถือว่าผูร้ ับจ้างผิดสัญญาและผูว้ า่ จ้าง
จะแจ้งให้
ผูร้ ับจ้างทราบก่อนบอกเลิกสัญญาภายใน 30 วัน
4.6 ในกรณี ที่มีทรัพย์สินขององค์การเสี ยหาย หรื อสู ญหาย อันเนื่องมาจากการกระทาของพนักงาน
ทาความสะอาดของผูร้ ับจ้าง ผูร้ ับจ้างจะต้องเป็ นผูร้ ับผิดชอบชดใช้ท้ งั สิ้ น
4.7 ผูร้ ับจ้างจะต้องจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ เครื่ องมือ เครื่ องใช้ในการทาความสะอาดแต่ละชนิ ดให้
เหมาะสมกับวัสดุแต่ละชนิด มาใช้ทาความสะอาด ดังนี้
4.7.1 เครื่ องขัดพื้นกระเบื้องพร้อมอุปกรณ์ครบชุด สาหรับขัดพื้น ล้าง และขัดคราบสกปรกบนพื้น
4.7.2 เครื่ องดูดฝุ่ นพร้อมอุปกรณ์ซ่ ึ งดูดได้ท้ งั เปี ยกและแห้ง
4.7.3 เครื่ องมือเช็ดกระจกพร้อมอุปกรณ์ครบชุด สาหรับเช็ดกระจกภายใน
4.7.4 บันไดอลูมิเนียม
4.7.5 เครื่ องมืออื่น ๆ เช่ น ม็อบดันฝุ่ น ม็อบผ้า แผ่นขัดสก๊อตไบร์ ท ไม้กวาดชนิ ดต่าง ๆ ถัง
น้ าพลาสติก ขันน้ าพลาสติก ถุ งมือยาง ผ้าเช็ดโต๊ะ ที่ตกั ขยะ แปรงสาหรับขัดโถส้วม และวัสดุ น้ ายา
สาหรับทาความสะอาดอ่างล้างหน้า
4.7.6 น้ ายาเคมี ใ ช้ท าความสะอาดต้องมี คุณภาพมาตรฐาน และผูว้ ่าจ้างสามารถพิ จารณา
ตรวจสอบได้ หากไม่มีคุณภาพผูร้ ับจ้างสามารถเปลี่ยนได้
- น้ ายาล้างพื้นและเคลือบเงาพื้น
- น้ ายาล้างห้องน้ าและกัดสนิมชนิดพิเศษไม่มีควัน ไม่มีกลิ่น
- น้ ายาฆ่าเชื้อดับกลิ่น
/ - น้ ายาทาความสะอาด...

-5- น้ ายาทาความสะอาดทัว่ ไป
- น้ ายาล้างและขัดอลูมิเนียม
- น้ ายาเช็ดกระจก
- น้ ายาขจัดคราบหิ นปูน
- น้ ายาขจัดอุดตันในท่อน้ าทิ้ง
- น้ ายาอื่น ๆ เท่าที่จาเป็ น
4.8 ผูร้ ับจ้างต้องจัดส่ งรายชื่ อพนักงานทาความสะอาดตามจานวนที่กาหนดให้ผวู ้ ่าจ้างล่วงหน้า
ก่อนเข้าปฏิบตั ิงานไม่นอ้ ยกว่า 7 วันทาการ หากมีการเปลี่ยนตัวพนักงานนอกเหนือรายชื่อที่แจ้งไว้ทุกกรณี
ก่อนเข้ามาปฏิบตั ิหน้าที่ ผูร้ ับจ้างต้องแนบรายชื่อพร้อมประวัติพนักงานก่อนเข้าปฏิบตั ิหน้าที่
4.9 ผูร้ ับจ้างจะต้องจัดหาวัสดุอุปกรณ์ เครื่ องมือ เครื่ องใช้ และน้ ายาทาความสะอาดชนิดดีมาใช้
ในการทาความสะอาด
5. ค่ าปรับ
5.1 กาหนดให้ลูกจ้างมาทางานสายไม่เกิ น 15 นาที ตัดค่าจ้างครึ่ งวัน หากเกิ น 30 นาที จะถือว่า
ขาดงานโดยผูว้ า่ จ้างจะไม่จ่ายค่าจ้างและทาการปรับเป็ นรายคนต่อวัน โดยจะหักจากค่าจ้างตามสัญญา
5.2 กรณี ผรู ้ ับจ้างจัดส่ งพนักงานไม่ครบตามสัญญาที่ระบุไว้ ผูว้ ่าจ้างจะตัดค่าจ้างเป็ นรายบุคคล
พร้อมค่าปรับตามที่กาหนดตามสัญญา
ค่าปรับตามแบบสัญญาจ้างแนบท้ายประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์น้ ี จะกาหนดในอัตราร้อยละ 0.10
ของอัตราค่าจ้างทั้งหมดตามสัญญาจ้างต่อวันต่อคน แต่ตอ้ งไม่ต่ากว่าวันละ 100.- บาท
6. การจ่ ายเงิน
องค์การจะจ่ายเงินค่าจ้างเป็ นรายเดือน เมื่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับงานจ้างเรี ยบร้อยแล้ว
7. ระยะเวลาดาเนินการ
ว่าจ้างเหมาทาความสะอาด ระยะเวลา 1 ปี เริ่ มตั้งแต่วนั ที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563
8. วงเงินในการจัดหา
เงิ นงบประมาณประจาปี 2563 เป็ นเงิ น 250,084.80 บาท (สองแสนห้าหมื่นแปดสิ บสี่ บาทแปดสิ บ
สตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
9. การจัดทาราคากลาง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่จะขอจากงบกลางและราคากลาง (ตามเอกสารแนบ)
ข้ อสงวนสิ ทธิ์
1. เงินค่าพัสดุสาหรับการซื้ อหรื อจ้างครั้งนี้ ได้มาจากเงินงบประมาณประจาปี 2563 การลงนาม
ในสัญญาหรื อข้อตกลง จะกระทาได้ต่อเมื่อองค์การได้รับอนุมตั ิเงินจากงบประมาณประจาปี 2563 แล้วเท่านั้น
2. องค์การทรงไว้ซ่ ึ งสิ ทธิ์ ที่จะไม่คดั เลือกข้อเสนอ หรื อจะยกเลิกโครงการที่ยงั ไม่ได้ลงนามใน
สัญญาได้ทุกเมื่อ และองค์การทรงไว้ซ่ ึ งสิ ทธิ์ ที่จะยกเลิกการทาสัญญาจากผูย้ นื่ ข้อเสนอและเสนอราคาได้ทุกเมื่อ
โดยผูย้ นื่ ข้อเสนอและเสนอราคาไม่มีสิทธิ์ ฟ้องร้องเรี ยกค่าเสี ยหายใด ๆ จากองค์การ
.....................................................................................

รายการ วัสดุ อุปกรณ์ ทีผ่ ู้รับจ้ างจะต้ องรับผิดชอบจัดหาไว้ ใช้ ในการทาความสะอาด
ลาดับที่

รายการ วัสดุ อุปกรณ์

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

เครื่ องขัดพื้น
เครื่ องดูดฝุ่ น
แผ่นขัดทาความสะอาด
น้ ายาทาความสะอาดพื้น
น้ ายาดับกลิ่น
น้ ายาดันฝุ่ น
น้ ายาลอกแว็กซ์
น้ ายาเคลือบเงาพื้น
น้ ายาปั ดเงาพื้น
น้ ายากัดสนิม
น้ ายาเช็ดกระจก
น้ ายาล้างห้องน้ า
สบู่เหลว
ผงซักฟอก
ผงขัด
เครื่ องมือเช็ดกระจก
บันไดอลูมิเนียม
ม็อบดันฝุ่ น ,ม็อบถูพ้นื
ไม้กวาด, มที่ตกั ขยะ, ไม้ขนไก่, กระบอกฉี ดน้ า
แปรงขัดพื้น, แปรงขัดห้องน้ า, ถุงมือยาง
ถังน้ า, ขันน้ า, สายยาง

23

ถุงพลาสติกดา (สาหรับใส่ ขยะ)

ผ้าเช็ดโต๊ะ, ผ้าเช็ดกระจก

ลงชื่อผูร้ ับจ้าง.............................................................

(...............................................)

ยีห่ อ้

