
    
ขอบเขตของงาน (Terms of Reference:TOR) 

จ้างเหมาท าความสะอาด กลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ 2 และกลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ 3 เขตการเดินรถที ่1 
 (อู่รังสิต)  ประจ าปี 2562 

1. ความเป็นมา 
              กลุ่มงานปฏิบติัการเดินรถ 2 และกลุ่มงานปฏิบติัการเดินรถ 3 เขตการเดินรถท่ี 1 (อู่รังสิต) 
มีความจ าเป็นจะตอ้งจา้งเหมาท าความสะอาด เพื่อดูแลอาคารสถานท่ี ลานจอดรถโดยสาร  ห้องสุขาทุกจุด  พร้อมทั้ง
ทรัพยสิ์นท่ีเป็นสังหาริมทรัพยแ์ละอสังหาริมทรัพยข์ององคก์ารท่ีมี อยูใ่นบริเวณอู่รังสิตทั้งหมด ให้เป็นไปดว้ย
ความเรียบร้อย 

2. วตัถุประสงค์ 
              วา่ดว้ยเพื่อท าความสะอาดอาคารสถานท่ี ลานจอดรถโดยสาร  หอ้งสุขาทุกจุด  รวมทั้งทรัพยสิ์นท่ีเป็น
สังหาริมทรัพยแ์ละอสังหาริมทรัพย ์ บริเวณอู่รังสิต กลุ่มงานปฏิบติัการเดินรถ 2, 3  เขตการเดินรถท่ี 1  จ  านวน 
 5 อตัรา  

       - พนกังานท าความสะอาด มาปฏิบติัหนา้ท่ีทุกวนัไม่มีวนัหยดุ 
          ระหวา่งเวลา 06.00 น. ถึงเวลา 16.00 น.  จ  านวน  5  อตัรา  

3. คุณลกัษณะเฉพาะขอบเขตหน้าทีแ่ละความรับผดิชอบ 
คุณลกัษณะของเจา้หนา้ท่ีท าความสะอาด ขอบเขตหนา้ท่ีการท าความสะอาด และความรับผดิชอบของ 
ผูรั้บจา้ง (ตามเอกสารแนบ1)  

4. ระยะเวลาด าเนินการ 
วา่จา้งรักษาความปลอดภยั มีก าหนดระยะเวลา 1 ปี ตั้งแต่วนัท่ี 1 ตุลาคม 2561 ถึงวนัท่ี 30 กนัยายน 2562 

5. วงเงินในการจัดหา 
วงเงินในการวา่จา้งท าความสะอาด  ใชว้งเงินงบประมาณท่ีตั้งไวป้ระจ าปี  2562     เป็นจ านวนเงิน  

774,000.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแลว้) 
6. ก าหนดหลกัเกณฑ์การพจิารณาคัดเลอืกข้อเสนอ 

ใชเ้กณฑร์าคาต ่าสุด 
7. การจัดท าราคากลาง 

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณท่ีไดรั้บจดัสรรและราคากลาง (ตามเอกสารแนบ2)  
 
 
 
 
 
 



                               เอกสารแนบ 1 

คุณลกัษณะเฉพาะการจ้างเหมาท าความสะอาด 
บริเวณกลุ่มงานปฏบัิติการเดินรถ 2 และ 3 (อู่รังสิต)เขตการเดินรถที ่1 

1. ขอบเขตจา้งเหมาท าความสะอาด 
1.1 อาคารส านกังาน 3 ชั้น 
1.2 ภายในอาคารท่าปล่อยรถและบริเวณโดยรอบอาคาร 
1.3 บริเวณลานจอดรถ  บริเวณหนา้โรงซ่อม 
1.4 หอ้งสุขาบริเวณดา้นหลงัสถานีเติมก๊าซ 
1.5 บริเวณลานจอดรถโดยสาร 40,000 ตารางเมตร 
1.6 ภายในอาคารโรงอาหาร หอ้งสุขาโรงอาหาร และบริเวณโดยรอบ 
1.7 หอ้งสุขาศูนยซ่์อม  และห้องสุขาคนพิการ 

 2.    การท าความสะอาดประจ าวนั 
        2.1 ท าความสะอาดพื้นและเช็ดโตะ๊ท างานท่ีอยูภ่ายในอาคารส านกังาน  กลุ่มงานปฏิบติัการเดินรถ 2
และ 3ทั้งหมดตลอดเวลารวม 3 ชั้น 
        2.2 ท าความสะอาดท่าปล่อยรถและบริเวณโดยรอบ  รวมทั้งลานจอดรถบริเวณหนา้โรงซ่อม
ตลอดเวลา 
        2.3 หอ้งสุขาชายและหญิงในอาคารส านกังานทั้ง 3 ชั้น  และหอ้งสุขาบริเวณดา้นหลงัสถานีเติมก๊าซ  
ใหท้  าความสะอาดโดยขจดัคราบและตะกอนใดๆบนพื้นและสุขภณัฑด์ว้ยน ้ายาท าความสะอาด  โดยใชแ้ปรงขดั
ส าหรับขดัโถส้วม  ชนิดนุ่มและวสัดุส าหรับท าความสะอาดอ่างลา้งหนา้ท่ีไม่ท าใหเ้กิดความเสียหาย  น ้ายาดบั
กล่ินและฆ่าเช้ือโรค  และดูแลรักษาความสะอาดทุกๆ 1 ชัว่โมง 
        2.4 กวาดลานจอดรถโดยสารทั้งหมดใหท้ าความสะอาดตลอดเวลา 
       2.5  เก็บรวบรวมขยะทั้งหมด  ท าความสะอาดถงัขยะบริเวณภายในอู่รังสิต  และน าไปทิ้งในท่ี
จดัเตรียมไว ้
 3.   การท าความสะอาดประจ าสัปดาห์ 
       3.1  เช็ดฝุ่ น ปัดหยากไยต่ามท่ีสูง  รวมทั้งป้ายเคร่ืองหมายต่างๆ 
       3.2  เช็ดกระจกอาคารส านกังานและท่าปล่อยรถทั้งหมด 
       3.3  ท าความสะอาดฝาผนงั  เช็ดรอยเป้ือนตามฝาผนงัดว้ยน ้ายา 
       3.4  ขดัลา้งผนงักระเบ้ือง  และพื้นภายในหอ้งน ้าทั้งหมด 
       3.5  ลา้งและท าความสะอาดถงัขยะทั้งหมด 
 4.   การท าความสะอาดประจ าเดือน 
             -  ท าความสะอาดขดัลา้งพื้นอาคารส านกังาน และท่าปล่อยรถ 
 
 



 
 5.   พนกังานท าความสะอาด  จ  านวน  5  อตัรา  และระยะเวลาท างาน 
        5.1  ท าความสะอาดส านกังาน  กลุ่มงานปฏิบติัการเดินรถ 2 และ 3 บริเวณส านกังาน 3 ชั้น จ  านวน 2 
อตัรา 
        5.2  ท าความสะอาดอาคารท่าปล่อยรถ  ลานจอดรถบริเวณท่าปล่อยรถและลานจอดรถบริเวณหนา้
โรงซ่อม จ านวน 1 อตัรา 
        5.3  ท าความสะอาดลานจอดรถ  และหอ้งน ้าบริเวณสถานีเติมก๊าซ  จ  านวน 10 หอ้ง จ านวน 1 อตัรา 
        5.4  ท าความสะอาดภายในโรงอาหาร  ห้องสุขาโรงอาหาร ห้องสุขาคนพิการ ห้องสุขาศูนยซ่์อมและ
บริเวณโดยรอบ จ านวน 1 อตัรา 
        5.5  จดัพนกังานท าความสะอาดเขา้ปฏิบติัหนา้ท่ี  ดงัน้ี 
  -  พนกังานท าความสะอาด  มาปฏิบติัหนา้ท่ีทุกวนัไม่มีวนัหยดุ  ระหวา่งเวลา 06.00 – 16.00 น. 
รวมจ านวน 5 อตัรา   
 6.   คุณสมบติัของพนกังานท าความสะอาด 
       6.1  ตอ้งมีอายตุั้งแต่ 20 –  55 ปี  หรือจนกวา่ผูว้า่จา้งจะเห็นวา่ไม่เหมาะสมท่ีจะปฏิบติัหนา้ท่ีต่อไปได ้
       6.2  ตอ้งไม่มีโรคประจ าตวัท่ีมีผลต่อการปฏิบติัหนา้ท่ี  โดยมีใบรับรองแพทยรั์บรอง 
       6.3  ตอ้งไม่เคยมีประวติัด่างพร้อยทั้งดา้นกฎหมายทัว่ไป 
       6.4  ตอ้งมีบตัรแสดงให้ผูว้า่จา้งตรวจสอบได ้ เช่นบตัรประชาชน ส าเนาทะเบียนบา้นหรืออ่ืนๆ 
       6.5  ตอ้งแต่งเคร่ืองแบบตามแบบผูรั้บจา้งก าหนด  และติดป้ายช่ือ - นามสกุล ตลอดเวลาท่ีปฏิบติังาน 
                           โดยแจง้ช่ือ - นามสกุล พร้อมรูปถ่ายของลูกจา้งท าความสะอาดใหผู้ว้า่จา้งทราบล่วงหนา้ 
       6.6  ตอ้งปฏิบติัหนา้ท่ีตลอดเวลาไม่หลบั  ไม่ด่ืมสุรา  หรือของมึนเมาใดๆ  ในขณะปฏิบติัหนา้ท่ี 
       6.7  ตอ้งลงลายมือช่ือมาปฏิบติัหนา้ท่ี  และเม่ือกลบัทุกคร้ัง  โดยผูรั้บจา้งเป็นผูจ้ดัหาใบลงช่ือ 
                           การปฏิบติังาน  
       6.8  ผูรั้บจา้งจะก าหนดใหลู้กจา้งมาท างานสายไดไ้ม่เกิน 30 นาที  หากเกิน 30 นาที จะถือวา่ขาดงาน 
                           โดยผูว้า่จา้งจะไม่จ่ายค่าจา้งและท าการปรับเป็นรายคนต่อวนั  โดยจะหกัจากค่าจา้งตามสัญญา  
 7.   อุปกรณ์เคร่ืองใชใ้นการท าความสะอาด  เป็นหนา้ท่ีของผูรั้บจา้งจดัหาเองทั้งส้ิน 
 8.   ก าหนดระยะเวลาท่ีวา่จา้ง ก าหนด ระยะเวลา 1 ปี 
 ข้อสงวนสิทธิ 

1. เงินค่าพสัดุส าหรับการซ้ือหรือจา้งคร้ังน้ีไดม้าจากเงินงบประมาณประจ าปี 2562 การลงนามใน 
สัญญาหรือขอ้ตกลง  จะกระท าไดต่้อเม่ือองคก์ารไดรั้บอนุมติัเงินงบประมาณประจ าปี 2562 แลว้เท่านั้น 

2. องคก์ารทรงไวซ่ึ้งสิทธิท่ีจะไม่คดัเลือกขอ้เสนอหรือจะยกเลิกโครงการท่ียงัมิไดล้งนามในสัญญา 
ไดทุ้กเม่ือ   และองคก์ารทรงไวซ่ึ้งสิทธิท่ีจะยกเลิกการท าสัญญาจากผูย้ืน่ขอ้เสนอและเสนอราคาไดทุ้กเม่ือ       
โดยผูย้ืน่ขอ้เสนอและเสนอราคาไม่มีสิทธิฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายใดๆ จากองคก์าร 

 



 
รายละเอียดอุปกรณ์เคร่ืองใชใ้นการท าความสะอาดบริเวณกลุ่มงานปฏิบติัการเดินรถ 2,3 (อู่รังสิต) 

เขตการเดินรถท่ี 1 
ล าดบั รายการอุปกรณ์ ยีห่อ้ 
1 เคร่ืองขดัพื้น - 
2 เคร่ืองดูดฝุ่ น - 
3 น ้ายาท าความสะอาดประจ าทัว่ไป - 
4 น ้ายาดบักล่ิน - 

5 น ้ายาดนัฝุ่ น - 

6 น ้ายาลา้งลอกแวก๊ซ์ - 

7 น ้ายาเคลือบเงาพื้น - 

8 น ้ายาปัดเงาพื้น - 

9 น ้ายากดัสนิท - 

10 น ้ายาเช็คกระจก - 

11 แผน่ขดัท าความสะอาด - 
12 ผา้เช็ดโตะ๊ , ผาเช็ดกระจก - 
13 แปรงขดัพื้น , แปรงลา้งห้องน ้า - 
14 ไมก้วาดลาน , ไมก้วาดอ่อน - 
15 ท่ีตกัขยะ - 
16 ถงัพลาสติก , ขนัน ้า , สายยาง - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



           เอกสารแนบ 2 
 

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณท่ีไดรั้บจดัสรรและราคากลาง (ราคาอา้งอิง) 

ในการจดัซ้ือจดัจา้งท่ีมิใช่งานก่อสร้าง 

1. ช่ือโครงการ  จา้งเหมาการใหบ้ริการท าความสะอาด กลุ่มงานปฏิบติัการเดินรถ 2 และ3 (อู่รังสิต) 

    หน่วยงานเจา้ของโครงการ เขตการเดินรถท่ี 1 องคก์ารขนส่งมวลชนกรุงเทพ 

2. วงเงินงบประมาณท่ีไดรั้บจดัสรร   774,000.00 บาท  รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 

3. วนัท่ีก าหนดราคากลาง (ราคาอา้งอิง)  16  กรกฎาคม   2561 

    ราคากลางรวมเป็นเงินทั้งส้ิน  774,000.00  บาท  รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ราคาเฉล่ียคนละ 12,900.00  บาท /เดือน  

4. แหล่งท่ีมาของราคากลาง (ราคาอา้งอิง)  สืบราคาจากทอ้งตลาด มีผูเ้สนอราคา ดงัน้ี 

    4.1  บริษทั  รักษาความปลอดภยั  พี แอนด ์วาย  จ  ากดั     

    4.2  บริษทั  มอร์  แดน  คลีน  จ  ากดั     

    4.3  หา้งหุน้ส่วนจ ากดั  เปรมปิติ  ส านกังานใหญ่ 

5. รายช่ือเจา้หนา้ท่ีผูก้  าหนดราคากลาง (ราคาอา้งอิง)  

    5.1  นางพรสินีรัตน์      บุญเฉย                    หวัหนา้กลุ่มงานบญัชีและการเงิน 

    5.2  นายสมชาย            แกว้นาเคียน            หวัหนา้งานบริหารความเส่ียงและควบคุมภายใน  

    5.3  นางละมยั              ศิริวนิชสุนทร          หวัหนา้งานตรวจสอบ 

 

 

 


