ร่าง
ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)
การจ้างเหมาบริการทาความสะอาดอาคารกรมบัญชีกลาง
.....................................................
1. หลักการและเหตุผล
กรมบัญชีกลาง ปัจจุบันตั้งอยู่ ถนนพระรามที่ 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
เป็นสถานที่ราชการ ซึ่งมีความจาเป็นต้องจ้างเหมาบริการทาความสะอาดอาคาร และบริเวณโดยรอบ ดังนั้น
เพื่อให้อาคารกรมบัญชีกลาง สะอาด ถูกสุขลักษณะ มีความเหมาะสมใช้ในการปฏิบั ติราชการ ในปีงบประมาณ
พ.ศ. 2560 จึงเห็นควรจ้างเหมาบริการทาความสะอาดอาคารกรมบัญชีกลาง
2. วัตถุประสงค์
เพื่อให้อาคารกรมบัญชีกลาง อาคาร 3 อาคาร 9 และอาคารใหม่ (รวมสนามเทนนิสและ
สนามเปตอง) มีความสะอาด เรี ย บร้ อ ย ถูกสุ ขลั ก ษณะ เหมาะสมกับ การปฏิ บัติ ราชการของข้า ราชการ
พนักงานราชการ ลูกจ้างประจา ลูกจ้างชั่วคราว และผู้มาติดต่อราชการ ทั้งภายในและภายนอก
3. ขอบเขตของงาน ดังนี้
ข้อ 1 รายละเอียดงานทาความสะอาดและสถานที่
ผู้รับจ้างต้องบริการทาความสะอาดกรมบัญชีกลาง อาคาร 3 ชั้นที่ 1 – 5 ชั้น 6 – 7
บริเวณหน้าลิฟท์ ห้องน้า รวมชั้นดาดฟ้า อาคาร 9 รวมชั้นดาดฟ้า อาคารใหม่ รวมชั้นดาดฟ้า ชั้นใต้ดิน (รวมสนามเทนนิสและ
สนามเปตอง) พื้นที่ประมาณ 23,465 ตารางเมตร ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560
ทั้งภายนอกและภายในอาคาร โดยต้องจัดส่งพนักงานมาปฏิบัติงานทาความสะอาดประจาทุกวันทาการ ตั้งแต่วัน
จันทร์ – วันศุกร์ เวลา 06.30 น. - 16.30 น. อย่างน้อย 24 คน กาหนดอายุของพนักงานตั้งแต่ 18 ปี ถึง 60 ปี
โดยมีหัวหน้างาน อย่างน้อย 1 คน และพนักงานทาความสะอาดกระจก จานวน 2 คน
ข้อ 2 ผู้รับจ้างต้องเป็นผู้จัดหาคนทาความสะอาด ซึ่งมีสัญชาติไทย ตลอดทั้งเครื่องมือเครื่องใช้
และน้ายาทาความสะอาดที่มีคุณภาพดี และผู้รับจ้างต้องจัดหาภาชนะ (ถุงพลาสติกดา) สาหรับใส่ขยะหรือเศษผง
ก่อนนาไปทิ้งยังสถานที่ที่จัดให้ด้วยทุนทรัพย์ของผู้รับจ้างเองทั้งสิ้น ยกเว้ นไฟฟ้า น้าประปา ผู้ว่าจ้างยินยอมให้
ใช้ได้เท่าที่จาเป็นต่อการบริการทาความสะอาดอุปกรณ์ และเครื่องมือทาความสะอาดที่ผู้รับจ้างจะต้องจัดหามา
ประจามีดังนี้
2.1 เครื่องขัดพื้น
2.2 เครื่องดูดฝุ่น
2.3 ไม้กวาด
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2.5 ผ้าสาหรับเช็ดทาความสะอาดโต๊ะ อุปกรณ์สานักงาน อ่างล้างมือ เคาน์เตอร์
ในห้องน้าและอื่น ๆ
2.6 เครื่องมือและน้ายาเช็ดกระจก
2.7 ถังน้า ขันน้า สายยาง
2.8 ผงขัดสุขภัณฑ์และวัสดุที่ใช้ในการทาความสะอาดในห้องน้า และสุขภัณฑ์ทุกชนิด
ตามประเภทของวัสดุที่ต้องใช้ในการทาความสะอาด
2.9 น้ายาที่ใช้ในการล้างทาความสะอาดพื้นห้องทางาน ทางเดิน ประตูทาง เข้า-ออก
และจุดสัมผัสต่าง ๆ และน้ายาขัดเงา เคลือบห้องทางาน ทางเดิน
2.10 น้ายาฆ่าเชื้อ น้ายาทาความสะอาดโทรศัพท์ น้ายาดับกลิ่น สาร EM ใส่ชักโครก
น้ายาสาหรับล้างทาความสะอาด ขจัดคราบสกปรกอ่างล้างภาชนะ (สแตนเลส
อลู มิเนี ย ม) อุปกรณ์ ปิด -เปิดน้า อ่างล้ างมือ เครื่องสุ ขภัณฑ์ต่าง ๆ และน้ายา
เคลือบเงาพื้นห้องน้า ให้เพียงพอต่องาน ตลอดระยะเวลาการจ้าง
2.11 ตะกร้าสาหรับใส่ขยะ (ต้องมีถุงดารอง) ในห้องทางาน ห้องน้าชาย – หญิงทุกชั้น
ทุกห้อง รวมทั้งถุงดาใส่ขยะที่เก็บจากอาคาร
2.12 วัสดุและอุปกรณ์อื่น ๆ ที่จาเป็นในการปฏิบัติงานทาความสะอาด
2.13 แสดงป้าย “ระวังลื่น” ขณะพนักงานทาความสะอาด ขัดเงาพื้นทางเดินและพื้น
ห้องน้า
2.14 อุปกรณ์ในการดาเนินงานต่าง ๆ เพื่อความปลอดภัย เช่น รองเท้าบู๊ท ผ้าปิดปาก
ปิดจมูก ผ้ายางกันเปื้อนชนิดเต็มตัว ถุงมือยางอย่างหนา เป็นหน้าที่ของผู้รับจ้าง
ที่จะต้องจัดหาให้พนักงานใช้เพื่อความปลอดภัย หากมีอุบัติเหตุใด ๆ เกิดขึ้น
ผู้ว่าจ้าง จะไม่รับผิดชอบต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น
น้ ายาและวั ส ดุ ที่ผู้ รับ จ้า งน ามาใช้ใ นการท าความสะอาดทุก ชนิ ดจะต้ องเป็ นมิ ตรกั บ
สิ่ งแวดล้ อม มีตราประทับ หรื อยี่ ห้ อของผลิ ตภัณฑ์และต้องเป็นน้ายาและวัส ดุช นิดเดียวกับที่ได้นามาเป็ น
ตัวอย่างในการเสนอราคา ตลอดอายุการจ้าง และผู้รับจ้างจะต้องนาน้ายาและวัสดุที่ใช้ในการทาความสะอาด
ดังกล่าว ให้ผู้ว่าจ้างตรวจสอบก่อนการดาเนินงานตลอดอายุการจ้าง โดยวัสดุประเภทน้ายาที่ใช้ในการรักษา
ความสะอาดทุกรายการถือเป็นส่วนหนึ่งในการพิจารณารับราคา ผู้เสนอราคาต้องส่งตัวอย่างน้ายา ซึ่งระบุยี่ห้อ
และประเทศผู้ผลิตปริมาณพอสมควร พร้อมติดสลาก ระบุประเภทน้ายาไว้ข้างภาชนะที่ใส่ให้เห็นชัดเจน ยื่นต่อ
กรมบัญชีกลาง เพื่อประกอบการพิจารณาภายใน 1 วันทาการ นับถัดจากวันที่เสนอราคา โดยผู้รับจ้างจะต้อง
ไม่ใช้ผลิตภัณฑ์ทาความสะอาดที่มีส่วนผสมของสารอันตราย พร้อมแนบหลักฐาน ยืนยันส่วนผสมของผลิตภัณฑ์
ทาความสะอาดซึ่งไม่มีสารอันตรายที่ห้ามใช้ในสารทาความสะอาด
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-3ผู้ว่าจ้างจะจัดที่สาหรับเก็บวัสดุ และอุปกรณ์ดังกล่าวข้างต้นให้ โดยผู้รับจ้างเป็นผู้
จัดหา และเก็บรักษากุญแจ แต่ทั้งนี้ผู้ว่าจ้างจะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหาย หรือเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นแก่วัสดุ และ
อุปกรณ์นั้นทั้งสิ้น และผู้รับจ้างต้องดูแลรักษาความสะอาดสถานที่เก็บวัสดุ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายกับผู้ว่าจ้าง
ข้อ 3. ผู้รับจ้างจะต้องทาความสะอาดดังต่อไปนี้
3.1 พื้นอาคาร และห้องน้า
3.2 กระจกอาคารทั้งภายในและภายนอกอาคาร
3.3 ฝาผนัง และฝ้าเพดาน ภายในอาคาร
3.4 รางน้าและกันสาดรอบอาคารทั้งหมด
3.5 ม่านทุกชนิดภายในอาคาร
3.6 ครุภัณฑ์
- โต๊ะ เก้าอี้ทางาน
- โต๊ะ เก้าอี้เครื่องคอมพิวเตอร์
- ตู้เก็บเอกสาร ชั้นวางเอกสาร
- ชุดรับแขก
- โทรศัพท์
- พัดลม
- เครื่องทาน้าเย็น
- อื่น ๆ
3.7 ลิฟท์ทุกตัวในอาคาร
3.8 เฟอร์นิเจอร์ ปฏิมากรรม ภาพวาด และเครื่องตกแต่งต่าง ๆ
3.9 สถานที่หรือส่วนประกอบของอาคาร ซึ่งโดยสภาพต้องทาความสะอาด
3.10 ทาความสะอาดพื้นที่ส่วนที่มีพรมปูพื้น โดยวิธีการซักด้วยเครื่องและน้ายา
ที่มีคุณภาพดี อย่างน้อย 2 เดือนต่อครั้ง
ข้อ 4. รายละเอียดการทางาน
ลักษณะงาน กาหนดเวลาทางาน และมาตรฐานของงานทาความสะอาดให้เป็นไป
ดังต่อไปนี้
4.1 ลักษณะงานและกาหนดเวลาทางาน
4.1.1 การทาความสะอาดรายวัน ทุกวันทาการ เริ่มตั้งแต่เวลา 06.30 น.
ถึง 16.30 น. โดยผู้รับจ้างต้องจัดพนักงานมาปฏิบัติงานเต็มวัน ทุกวันทาการของผู้ว่าจ้าง ตามรายการต่อไปนี้
(1) เปิด – ปิดประตู หน้าต่างห้องทางาน
(2) กวาดพื้นและถูพื้นด้วยม็อบ ขัดพื้นเคลือบเงาในจุดที่จาเป็น
(3) ปัดฝุ่นละออง และเช็ดโต๊ะ เก้าอี้ทางาน โต๊ะ เก้าอี้เครื่องคอมพิวเตอร์
และพิมพ์ดีด ชุดรับแขก ตู้เก็บเอกสาร และเครื่องใช้สานักงาน
แล้วจัดให้เป็นระเบียบ
(4)
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(6) เช็ดล้างที่เขี่ยบุหรี่ และเทตะกร้าผง รวบรวมเก็บเศษขยะ
ลงถุงให้เรียบร้อยก่อนนาขยะไปทิ้งยังที่ผู้ว่าจ้างจัดหาไว้ให้
(7) เช็ดกระจกบริเวณที่อยู่ใกล้การสัมผัสทุกแห่ง
(8) เช็ดทาความสะอาดเครื่องโทรศัพท์ ด้วยน้ายาฆ่าเชื้อ
(9) ทาความสะอาดห้องโถง ระเบียงและทางเดินทั้งหมด
และที่นั่งพัก แผ่นป้ายแสดงชื่อห้องทางานต่าง ๆ
(10) ทาความสะอาดโต๊ะและเก้าอี้บริเวณหน้าอาคาร 9 และอาคารใหม่
หน้าเคาน์เตอร์จ่ายเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี และบริเวณหน้า
เคาน์เตอร์ รับ - ส่งหนังสือ เคาน์เตอร์เจ้าหน้าที่ รปภ.
(10) ทาความสะอาดหน้าห้องลิฟท์และภายในห้องลิฟท์ อย่างน้อย
วันละ 3 ครั้ง
(11) ทาความสะอาดทางเดิน ประตูทางเข้า – ออกให้สะอาดตลอดทั้งวัน
(12) ทาความสะอาดทางขึ้นลง และราวบันได
(13) ทาความสะอาดห้องน้าด้วยการขัดถู ล้างเครื่องสุขภัณฑ์ที่ประจา
ในห้องน้าด้วยน้ายาฆ่าเชื้อโรค อย่างน้อยวันละ 6 ครั้ง
(14) ทาความสะอาดอื่นๆ และแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าในเวลาทางาน
(15) รายงานสิ่งของชารุดเสียหายที่เกิดขึ้นโดยด่วน
(16) ปิดไฟฟ้า น้าประปา ปิดพัดลม เครื่องปรับอากาศ ถอดปลั๊ก
เครื่องใช้สานักงานที่ใช้ไฟฟ้าทุกเครื่อง และตรวจตราความ
เรียบร้อยก่อนออกจากสานักงานหรือตัวอาคาร
(17) ทาความสะอาดบริเวณหน้าบันได และบันไดของอาคารทุกหลัง
ของกรมบัญชีกลาง
(18) รดน้าต้นไม้ภายในห้องทางาน ตามทางเดินห้องผู้บริหารบริเวณ
รอบอาคารกรม วันละ 1 ครั้ง และดูแลสับเปลี่ยนต้นไม้ภายใน
บริเวณอาคาร อย่างน้อย 2 สัปดาห์ต่อครั้ง
(19) ปิดประตูหน้าต่าง ก๊อกน้า ไฟฟ้า เครื่องปรับอากาศให้เรียบร้อย
เมื่อหมดเวลาทาการของทางราชการ
(20) ทาความสะอาดอาคารกีฬา 100 ปี และบริเวณโดยรอบรวมทั้ง
สนามเทนนิสและสนามเปตอง
(21) ทาความสะอาดชั้นใต้ดินอาคารใหม่ และบริเวณที่เก็บพัสดุต่าง ๆ
โดยการกวาด เช็ดถู ดูดฝุ่น
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-54.1.2 การทาความสะอาดรายสัปดาห์ ในวันอาทิตย์ เวลา 08.00 น. ถึง 16.00 น.
(1) ขัดเงาโต๊ะเก้าอี้ และเครื่องใช้สานักงาน
(2) เช็ดและทาความสะอาดโต๊ะ เก้าอี้ และเครื่องใช้สานักงาน
(3) เช็ดและดูดฝุ่นทาความสะอาดม่านปรับแสงทุกแห่ง
(4) เช็ดทาความสะอาดโคมไฟ หลอดไฟ พัดลมเพดาน และพัดลมตั้งพื้น
(5) ทาความสะอาดรอยเปื้อนบนพรมด้วยน้ายา และดูดฝุ่นพรม
ให้สะอาด
(6) ปัดหยากไย่ตามเพดาน ฝาผนัง และซอกมุมต่าง ๆ
(7) ขัดเงาบริเวณที่เป็นไม้และโลหะด้วยน้ายาที่เหมาะสม
(8) ทาความสะอาดและดูดฝุ่นในที่สูง
(9) ทาความสะอาดกระจกหน้าต่าง บานประตูกระจกทุกบาน
บานกระจกทางเข้าสานักงานทุกบาน และบริเวณที่เป็น
กระจกภายในอาคารทั้งหมด
(10) ทาความสะอาดพัดลมปรับอากาศ
(11) ลบรอยเปื้อนต่าง ๆ ตามฝาผนัง และราวบันได สวิทช์ไฟฟ้า
ลูกบิดประตู ฯลฯ
(12) ทาความสะอาด อาคาร 3 และอาคาร 9 ชั้นดาดฟ้า อาคารใหม่
และบริเวณที่เก็บเอกสาร โดยการกวาด เช็ด ถู ดูดฝุ่น
4.1.3 การทาความสะอาดรายเดือน โดยกาหนดให้ทาในวันอาทิตย์ สัปดาห์
ที่ 2 ของเดือน ระหว่างเวลา 8.00 น. ถึง 16.00 น.
(1) ล้างตะกร้าผงและภาชนะรองรับเศษขยะ
(2) ทาความสะอาดชายคา และกันสาด
(3) ทาความสะอาดเฟอร์นิเจอร์ ปฏิมากรรม ภาพวาด และ
เครื่องตกแต่งต่าง ๆ ให้สะอาดเรียบร้อยสวยงาม
(4) ล้าง เคลือบเงา และขัดพื้นทุกแห่ง โดยใช้น้ายาตามความเหมาะสม
(5) ทาความสะอาดโคมไฟ หลอดไฟ และช่องไฟ
4.1.4 การทาความสะอาด 3 เดือน โดยกาหนดให้ทาในวันอาทิตย์ สัปดาห์
ที่ 3 ของเดือนมีนาคม มิถุนายน และกันยายน ตั้งแต่เวลา 8.30 น.
ถึง 16.30 น.
- ทาความสะอาดชั้นดาดฟ้า กันสาดรอบนอกอาคาร และแผงกันแดด
รวมทั้งบริเวณที่เป็นกระจกภายนอกอาคารทั้งหมด
4.2 ผู้รับจ้างจะต้องจัดพนักงานจานวนไม่น้อยกว่า 1 คน ประจาอยู่ในแต่ละชั้น
4.3 ...

-64.3 ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีหัวหน้างาน ตามจานวนที่เห็นว่าเหมาะสมมาควบคุม
ดูแลและตรวจสอบงานทาความสะอาด ตามข้อ 4.1.1 ถึงข้อ 4.1.4 เป็นประจาทุกวันให้งานดาเนินไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ
4.4 การทาความสะอาดตามข้อ 4.1.2 ถึงข้อ 4.1.4 เมื่อเสร็จงานแล้ว ผู้รับจ้าง
ต้องปิดประตู หน้าต่าง ก๊อกน้า ไฟฟ้า ให้เรียบร้อย
ข้อ 5. มาตรฐานของงาน
การทาความสะอาดสถานที่ในอาคารลักษณะงานที่กาหนดในข้อ 4 นั้น ให้ปฏิบัติดังนี้
5.1 การทาความสะอาดพื้น
(1) การปัดกวาด ดูดฝุ่น
ให้ปัดกวาด หรือดูดฝุ่น พื้นที่ว่างตามชั้นอาคาร ห้องโถง ทางเดินบันได
(จนถึงบันไดขั้นสุดท้ายของอาคาร) ให้สะอาดปราศจากเศษผง ฝุ่นละออง
และนาขยะไปทิ้งนอกตัวอาคาร ณ ที่ทิ้งขยะที่ผู้ว่าจ้างกาหนด ให้ใช้ไม้กวาด
ขนอ่ อ นในการปั ด กวาด เว้ น แต่ พื้ น ที่ ที่ เ ป็ น พรมให้ ใ ช้ แ ปรงปั ด หรื อ
เครื่องดูดฝุ่น หากมีการเคลื่อนย้ายเฟอร์นิเจอร์ห รือเครื่องใช้สานักงาน
เมื ่อ ท าความสะอาดเสร็ จ ให้ จั ด เข้ า ที่ เ ดิ ม โดยไม่ เ กิ ด ความเสี ย หายแก่
พื้นเฟอร์นิเจอร์ หรือเครื่องใช้สานักงาน
(2) การถูด้วยม็อบ
หลังจากการทาความสะอาดตามข้อ (1) แล้ว ให้ถูพื้นที่ต่าง ๆ ด้วยม็อบชุบน้า
บิดหมาด ๆ ม็อบที่นามาใช้งานต้องเป็นม็อบที่สะอาด และหมั่นเปลี่ยนน้า
ทาความสะอาดเสมอ หากบริเวณใดมีคราบสกปรกมาก ให้ใช้น้ายาขัดพื้น
หรือน้าสบู่อ่อนตามความเหมาะสม ทั้งนี้ รวมถึงการขจัดรอยหรือตาหนิ
ต่าง ๆ บนพื้น ซึ่งเกิดจากรอยรองเท้าด้วย สาหรับพื้นที่ที่เป็นพรมให้ลบ
รอยเปื้อนบนพรมด้วยน้ายาตามความเหมาะสม หลังจากเช็ดถูพื้นแล้ว
บริเวณพื้นที่ต่าง ๆ จะต้องสะอาดปราศจากเศษผงฝุ่นละออง และไม่มีรอย
เหวี่ยงของม็อบติดอยู่ตามขอบกาแพง ฝาผนัง เฟอร์นิเจอร์ และเครื่องใช้
สานักงาน และไม่มีความเสียหายใด ๆ เกิดขึ้นจากการทางานดังกล่าว
(3) การลงน้ายาขัดพื้น เคลือบเงาพื้น
การลงน้ายาขัดพื้น เคลือบเงาพื้น ให้ทาหลังจากดาเนินการตาม (1) และ
(2) แล้ว และการลงน้ายาดังกล่าวในบริเวณใดก็ตามจะต้องระวังไม่ให้
ฝาผนัง หรือขอบกาแพงเปรอะเปื้อนหรือชารุดเสียหาย
(4) การขัดพื้นและขัดเงา
ให้ ท าทั นที ห ลั ง จากลงน้ ายาขั ดพื้ น หรื อเคลื อ บเงาพื้ น ทั้ ง นี้ ให้ บ ริ ษั ท
พิจารณาเลือกใช้เครื่องใช้วัสดุ และอุปกรณ์ตามความเหมาะสมกับวัสดุพื้น
โดยไม่ก่อให้เกิดความเสียหายหรือตาหนิใด ๆ บนพื้น
(5)...

-7(5) การลอกพื้น และเคลือบพื้นด้วยน้ายา
การลอกพื้นและเคลือบพื้นด้วยน้ายา เพื่อให้ผิวพื้นสะอาดปราศจากตาหนิ
และริ้ ว รอย มี ค วามสวยงามทนทานนั้ น ให้ ผู้ รั บ จ้ า งด าเนิ น การตาม
ความเหมาะสมกับวัสดุพื้น ทั้งนี้ เมื่อทาการลอกพื้นและเคลือบพื้นด้วย
น้ายา ให้เคลื่อนย้ายเฟอร์นิเจอร์ลอยตัวและเครื่องใช้สานักงาน (ที่เคลื่อนย้ายได้)
ด้วยหลังจากน้ายาแห้งดีแล้วให้ขัดพื้นให้สะอาดและนาเฟอร์นิเ จอร์และ
เครื่องใช้ในสานักงานกลับเข้าที่เดิม
(6) การทาความสะอาดพรม
ให้ดูดฝุ่นละออง เศษผง เศษขนสัตว์ที่หลุดร่วงอยู่บนหน้าพรมให้สะอาด
ในกรณี ที่ ท าการซั ก พรม โดยการซั ก แห้ ง หรื อ วิ ธี ก ารอื่ น ใดก็ ต ามต้ อ ง
ไม่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสียความสวยงาม
5.2 การทาความสะอาดเฟอร์นิเจอร์ และเครื่องใช้สานักงาน
ให้ ปั ด กวาดเช็ด ถู เครื่ อ งใช้ ส านัก งาน เช่ น โต๊ ะ เก้ า อี้ ตู้เ ก็ บ เอกสาร และ
เฟอร์นิเจอร์ต่าง ๆ รวมทั้งรูปภาพแขวนฝาผนัง และปฏิมากรรม ให้สะอาดปราศจากฝุ่นละออง หยากไย่ใย
แมงมุมคราบสกปรก และริ้วรอยต่าง ๆ หากมีการเคลื่อนย้ายออกจากที่ให้นากลับเข้าที่เดิม เมื่องานแล้วเสร็จ
โดยไม่เกิดความเสียหายใด ๆ
5.3 การทาความสะอาดห้องน้า
ให้ ท าความสะอาดห้ อ งน้ า และเคาน์ เตอร์ ล้ า งหน้า ด้ว ยการล้ า ง ขั ด ถู เช็ ด
เครื่องสุขภัณฑ์ รวมทั้งกระจกเงาของทุกอาคารให้สะอาดเป็นประจาทุกวันด้วยน้ายาฆ่าเชื้อ และน้ายาเช็ด
กระจก น้ายาดับกลิ่น อย่างน้อยวัน ละ 6 ครั้ง โดยผู้รับจ้างต้องจัดให้มีใบรายงานผลการปฏิบัติงานของ
พนักงานทาความสะอาด และหัวหน้างาน ลงชื่อในรายงานดังกล่าวทุกวันโดยให้ติดไว้ที่หน้ าห้องน้าทุกชั้นของ
อาคาร และส่งให้ผู้ว่าจ้างตรวจสอบ
5.4 การทาความสะอาดฝาผนังและฝ้าเพดาน
ให้ปัดกวาด เช็ดถู ดูดฝุ่น ให้ สะอาดปราศจากฝุ่นละออง หยากไย่ ใยแมงมุม
คราบสกปรก หรือรอยต่าง ๆ และไม่มีเศษผงตกค้างอยู่บนพื้นห้อง การทาความสะอาดในข้อนี้ให้รวมถึงประตู
หน้าต่าง ขอบประตู และฝาผนังใต้หน้าต่างด้วย และให้ระมัดระวังเป็นพิเศษ สาหรับฝาผนังไม้บุด้วยกระสอบป่าน
และวัสดุกันเสียงสะท้อน รวมทั้งฝาเพดานที่ใช้วัสดุกันเสียงสะท้อน
5.5 การทาความสะอาดกระจก
ให้เช็ดกระจกด้วยน้ายาเช็ดกระจก หรือล้างด้วยน้าสบู่อ่อนแล้วล้างด้วยน้า และ
เช็ดให้แห้งให้กระจกใสสะอาดปราศจากคราบสกปรก ตาหนิ หรือรอยสัมผัส และห้ามใช้ผงขัดในการทาความสะอาด
กระจก

5.6 ...
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5.7 การทาความสะอาดม่าน
ให้ดูแลรักษาความสะอาดม่าน และม่านปรับแสง ให้สะอาดปราศจากฝุ่นละออง
หยากไย่ และคราบสกปรก
การทาความสะอาด ให้เช็ดด้วยผ้าชุบน้าบิดหมาด ๆ หรือใช้เครื่องดูดฝุ่นละออง
ให้เหมาะสมโดยไม่ก่อให้เกิดความเสียหายใด ๆ
5.7 การทาความสะอาดโคมไฟ หลอดไฟ ปลั๊กไฟ และพัดลม
ให้เช็ดถูให้สะอาดปราศจากฝุ่นละออง หยากไย่ และคราบสกปรก และให้ทาด้วย
ความระมัดระวัง หากมีการถอดมาทาความสะอาด เมื่องานเสร็จให้ ประกอบเข้าที่เดิม โดยไม่ก่อให้ เกิ ด
ความเสียหายใด ๆ
5.8 การขัดเงาบริเวณที่เป็นโลหะ
ส่วนประกอบใดๆ ในอาคารที่เป็นโลหะให้ดูแลรักษาให้เงางามอยู่เสมอ และไม่มี
คราบสนิมจับ
5.9 ในกรณี ที่ ร ายละเอี ย ดนี้ มิ ไ ด้ ก าหนดรายละเอี ย ดการท างานไว้ ใ ห้ ผู้ รั บ จ้ า ง
ดาเนินการทาความสะอาดตามสภาพของงานหรือตามคาสั่งของผู้ว่าจ้าง
ข้อ 6. การส่งพนักงานเข้าทาความสะอาด ให้ผู้รับจ้างปฏิบัติดังนี้
6.1 จั ด ส่ ง รายชื่อ หั ว หน้ า งานและพนัก งานทาความสะอาดซึ่ งผ่ านการฝึ ก อบรม
การทาความสะอาดพร้อมหลักฐานการฝึกอบรม ตามลักษณะการจ้างเหมาทาความสะอาดตามจานวนที่กาหนด
ให้ผู้ว่าจ้างล่วงหน้าก่อนเข้าปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 3 วันทาการ ซึ่งหัวหน้างานและพนักงานทาความสะอาด
จะต้องเป็นผู้มีสุขภาพดี แข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง ความประพฤติเรียบร้อย ซื่อสัตย์ ไม่ก้าวร้าว ไม่ดื่ม
สุรา ยาเสพติดระหว่างปฏิบัติงาน สามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้ การศึกษาไม่ต่ากว่าชั้นประถมต้น สัญชาติไทย
มีความรู้ ความสามารถในการใช้วัสดุอุปกรณ์ในการทาความสะอาดด้วยความประณีต เรียบร้อย
6.2 กรอกแบบฟอร์มพร้อมสาเนาบัตรประชาชน สาเนาทะเบียนบ้าน (พร้อมรับรอง
สาเนา) ของหัวหน้างานและพนักงานทาความสะอาด รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่นดา ขนาด 2 นิ้ว
จานวน 2 รูป ส่งให้ผู้ว่าจ้างล่วงหน้าก่อนเข้าปฏิบัติงาน ไม่น้อยกว่า 3 วันทาการ ในกรณีมีการสับเปลี่ยน หรือ
ทดแทนตัวบุคคล ให้แจ้งรายชื่อพร้อมประวัติพนักงาน ทาความสะอาดให้ผู้ว่าจ้างล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วัน
ทาการ
6.3 จัดหาเครื่องแบบที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน ทั้งเสื้อ กางเกง และรองเท้า สาหรับ
พนั กงานทาความสะอาดและหั ว หน้ างาน มีชื่อบริษัท ห้ างร้านที่เสื้ อให้ เห็ นชัด เจนและติดบัตรที่มีรูปถ่า ย
แสดงตน แจ้งชื่อ นามสกุล ให้เรียบร้อยทุกคน ตลอดเวลาปฏิบัติงาน
6.4 ก่อนเข้าทาความสะอาด ผู้รับจ้างจะต้องตรวจสอบทรัพย์สิน เครื่องใช้สานักงาน
ในพื้นที่ที่จะทาความสะอาดทุกครั้ง หากพบความชารุด เสียหายอยู่ก่อนแล้ว ต้องแจ้งต่อผู้ว่าจ้างเพื่อทราบไว้
เป็นหลักฐาน หรือหากพบความชารุดเสียหายเกิดขึ้นภายหลังการทาความสะอาด จะถือว่าความชารุดเสียหายนั้น ๆ
เกิดจากการกระทาของผู้รับจ้าง ซึ่งผู้รับจ้างต้องชดใช้โดยปราศจากข้อโต้แย้งโดยสิ้นเชิง
6.5...

-96.5 ในกรณีที่ทรัพย์สินของผู้ว่าจ้างหรือทรัพย์สินที่ผู้ว่าจ้างมีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบ
ได้รับความเสียหาย สูญหาย ถูกทาลาย หรือถูกขโมย อันเนื่องมาจากการกระทาของลูกจ้างหรือพนักงานของผู้รับจ้าง
ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบชดใช้ ค่าเสียหายที่เกิดขึ้น ทั้งหมดทันที
6.6 ผู้รับจ้างจะต้องพร้อมลงมือทางาน โดยจัดส่งพนักงานตามรายชื่อที่แจ้งให้ทราบ
ล่วงหน้า เข้าปฏิบัติงานรักษาความสะอาดตามเงื่อนไขที่ผู้ว่าจ้างกาหนดไว้ในข้อ 6.1 และ 6.2 ในวันเริ่มต้นสัญญา
6.7 ในการทางานจ้าง ถ้าเกิดความเสี ยหายใด ๆ ไม่ว่าจะเกิดขึ้นแก่บุคคลของผู้
ว่าจ้างหรือบุคคลภายนอก ซึ่งก่อให้เกิดความชารุดบกพร่องเสียหาย หรือการสูญหายแก่ทรัพย์สินของผู้ว่าจ้าง
หรือของบุคลากร ของผู้ว่าจ้างหรือของบุคคลภายนอก อันเป็นผลสืบเนื่องมาจากการกระทา หรือละเว้นการ
กระทาของผู้รับจ้าง พนักงาน หรือบุคลากรของผู้รับจ้าง ผู้รับจ้างต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหาย ให้แก่ผู้ว่าจ้างหรือ
บุคลากรของผู้ว่าจ้าง หรือบุคคลภายนอก ตามจานวนที่เสียหายจริง ภายในระยะเวลาที่ผู้ว่าจ้างกาหนด
6.8 ในกรณีที่ตัวผู้รับจ้างเอง หรือพนักงานของผู้รับจ้าง ทางานจ้างบกพร่องโดยทา
ไว้ไม่ส ะอาดก็ ดี ไม่ เรี ย บร้ อ ยก็ดี ใช้วั ส ดุอุปกรณ์ห รือน้ายาที่ใช้ในการรักษาความสะอาดไม่มีคุ ณภาพตาม
มาตรฐานหรือคุณภาพไม่ดี ไม่ตรงตามตัวอย่างที่ส่งคณะกรรมการดาเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
หรือทาไม่ถูกต้องตามสัญญาข้อหนึ่งข้อใดก็ดี เมื่อผู้ว่าจ้าง แจ้งให้ผู้รั บจ้างทราบแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องรีบแก้ไข
ข้อบกพร่องให้เรียบร้อยโดยเร็ว โดยไม่คิดค่าจ้าง ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าแรงงาน หรือค่าใช้จ่ายอื่นใดจากผู้ว่าจ้าง
อีก ถ้าผู้รับจ้างไม่รีบดาเนินการแก้ไขหรือไม่ปฏิบัติ ภายใน 3 วันทาการ ตามที่ผู้ว่าจ้าง หรือผู้แทนของผู้ว่าจ้าง
แจ้งให้ทราบ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิบอกเลิกสัญญาและเรียกค่าเสียหายจากผู้รับจ้างทั้งหมดโดยสิ้นเชิง
ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติงานให้ครบถ้วนตามเงื่อนไขสัญญาจ้างและผู้ว่าจ้าง
ยังไม่ใช้สิทธิบอกเลิก ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างดาเนินการ ดังนี้
6.9 ระงับการจ่ายค่าจ้างทั้งหมด หรือบางส่วนตามที่ผู้ว่าจ้างเห็นสมควร
6.10 ให้บุคคลอื่นทางานแทนผู้รับจ้าง โดยผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายที่ผู้ว่าจ้าง
ต้องเสียไปทั้งหมดโดยสิ้นเชิง
ข้อ 7. แผนการปฏิบัติงาน
7.1 จั ดส่ งแผนการท าความสะอาด ม่ านปรั บแสง พั ดลม กระจกหน้ าต่ าง ทั้ งภายใน
ภายนอก กันสาดรอบอาคาร ทุกชั้น การทาความสะอาด ขัดเงาพื้นห้องทางาน พื้นทางเดิน ฯลฯ รายการทา
ความสะอาดรายสัปดาห์ รายเดือน ราย 3 เดือน พร้อมเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์
7.2 การส่งพนักงานเข้าทาความสะอาด ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติ ดังนี้
7.2.1 ควบคุมดูแลให้พนักงานทาความสะอาดและหัวหน้างานแต่งเครื่องแบบ
ที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน ติดบัตรที่มีชื่อและรูปถ่าย ซึ่งผู้รับจ้างเป็นผู้ออกให้ตลอดเวลาที่ปฏิบัติงาน
7.2.2 รั บผิ ดชอบ และยิ นยอมชดใช้ ค่ าเสี ยหาย หรือซ่ อมแซมทรั พย์ สิ นของ
ผู้ว่าจ้างที่เกิดความเสียหาย หรือสูญหาย โดยการกระทาของผู้รับจ้าง หรือพนักงานของผู้รับจ้าง

7.2.3..

-107.2.3 รับ ผิดชอบ และให้ความคุ้มครองคนงานหรือลูกจ้างของผู้รับจ้าง ที่มา
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับสิทธิอันพึงได้ตามกฎหมายแรงงาน โดยไม่เรียกร้องเอาจากผู้ว่าจ้างอีก
7.2.4 จัดพนักงานทาความสะอาดประจาอาคารตามเงื่อนไขสัญญาจ้าง และให้
อยู่ ใ นความควบคุม กากับ ของกรรมการตรวจรับ พัส ดุ และหั ว หน้ างาน ผู้ ว่า จ้า งมีสิ ทธิที่ จะเรีย กประชุ ม
หัวหน้างานและพนักงานทาความสะอาดของผู้รับจ้างได้ตลอดอายุสัญญาจ้าง
ข้อ 8. การควบคุมและประสานงาน
8.1 การควบคุมงาน ผู้รับจ้างต้องใช้บุคคลที่มีความชานาญเหมาะสมกับประเภทของงาน
หากปรากฏว่า บุคคล หรือ ลูก จ้างของผู้รับ จ้างที่ม าปฏิบัติง านนั้ นไม่มีความชานาญ ความสามารถ หรือ
ไม่เหมาะสมกับงาน หรือเป็นผู้ที่มีความประพฤติไม่เรียบร้อย ไม่เชื่อฟังผู้ว่าจ้าง ให้ผู้รับจ้างเปลี่ยนตัวบุคคลใหม่
หรื อ แก้ ไ ขอุ ป สรรค ข้ อ ขัด ข้ องของการปฏิ บัติ ง านจ้ า งตามที่ ผู้ ว่า จ้ างได้ แจ้ ง ให้ ท ราบภายใน 3 วั น ทาการ
โดยผู้ รับ จ้างไม่มีสิทธิเรีย กร้ องค่าใช้จ่ ายใด ๆ เพิ่มจากผู้ ว่าจ้างอีก เมื่องานนั้นเป็นไปตามข้อกาหนด หรือ
ข้อตกลงที่ระบุไว้ในสัญญา หรือจากการวินิจฉัยตามวัตถุประสงค์ของสัญญา ในขณะที่ผู้รับจ้างหรือพนักงาน
ของผู้ รั บ จ้ า งกาลั งท างานนี้ อ ยู่ ผู้ ว่ า จ้ า งหรื อ ผู้ ที่ ผู้ ว่า จ้ างมอบหมาย มี สิ ท ธิจ ะเข้ า ไปตรวจสอบการทางาน
ได้ทุกเวลา หากปรากฏว่าผู้รับจ้างหรือพนักงานของผู้รับจ้างขัดขวางไม่ให้ ความร่วมมือ ผู้ว่าจ้างอาจถือเป็น
สาเหตุการบอกเลิกสัญญาจ้างได้
8.2 แต่ ง ตั้ ง หั ว หน้ า งาน ตรวจสอบงานท าความสะอาดให้ เ ป็ น ไปตามสั ญ ญาจ้ า ง
โดยหัวหน้างานจะต้อง
8.2.1 ผ่านการฝึกอบรมการควบคุม ดูแล การรักษาความสะอาด ตามลักษณะ
การจ้างเหมาทาความสะอาด
8.2.2 เป็นผู้มีความรู้ความสามารถในการทาความสะอาด และมีประสบการณ์
ในการควบคุมงานทาความสะอาด ให้เป็นไปตามสัญญาจ้าง
8.2.3 เป็ น ผู้ ค วบคุ ม ความประพฤติ กิ ริ ย ามารยาท การแต่ ง กาย ฯลฯ ของ
พนักงานทาความสะอาดตลอดจนควบคุม ดูแล เครื่องมือ เครื่องใช้ วัสดุ อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในการทาความสะอาด
ให้มีใช้อย่างต่อเนื่อง
ข้อ 9. การจ่ายเงิน
กรมบัญชีกลางจะจ่ายเงินค่าจ้างเป็นรายเดือน เมื่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้ตรวจรับ
งานจ้างเรียบร้อยแล้ว ยกเว้นเดือนกันยายน ตัดงวดจ่ายแค่วันที่ 30 กันยายน
4. ระยะเวลาการจ้าง
กาหนดระยะเวลาจ้าง 9 เดือน โดยเริ่มปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 ถึง
วันที่ 30 กันยายน 2560
5…

-115. คุณสมบัตขิ องผูเ้ สนอราคา
5.1 เป็ น นิ ติ บุ ค คลผู้ มี อ าชี พ รั บ จ้ า งท างานที่ จ ะประกวดราคาจ้ า งด้ ว ยวิ ธี ป ระกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ในครั้งนี้
5.2 ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ ว
หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
5.3 ไม่เป็ น ผู้ ที่มีผ ลประโยชน์ร่ว มกันกับผู้ ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น ณ วัน ประกาศ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทาการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
5.4 ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาล
ของผู้เสนอราคาได้มีคาสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
5.5 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกประเมินสิทธิผู้เสนอราคาในสถานะที่ห้ามเข้าเสนอราคา
และห้ามทาสัญญาตามที่ กวพ.กาหนด
5.6 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้า เป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ
รายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสาคัญ
5.7 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์
ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
5.8 คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกิน
สามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้
6. ระยะเวลาการส่งมอบงาน
กรมบั ญ ชีก ลางจะจ่ ายเงิ น เป็ น รายงวด ๆ ละ 1 เดื อน เมื่ อคณะกรรมการตรวจรั บพั ส ดุ
ได้ตรวจรับเรียบร้อยแล้ว
7. วงเงินในการจัดหา
จานวนเงินทั้งสิ้น 2,522,110 บาท (สองล้านห้าแสนสองหมื่นสองพันหนึ่งร้อยสิบบาทถ้วน)
โดยเบิกจ่ายจากเงินงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
8. หน่วยงานผู้รับผิดชอบดาเนินการ
กรมบัญชีกลาง สานักงานเลขานุการกรม กลุ่มงานบริหารพัสดุ ชั้น 1 อาคาร 9 ถนนพระรามที่ 6
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

1. ทาง...

-121. ทางไปรษณีย์
ส่งถึง
อธิบดีกรมบัญชีกลาง
กรมบัญชีกลาง ถนนพระรามที่ 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ
10400
2. ทางโทรสาร 0-2127-7204
3. ทาง e-mail ส านักงานเลขานุการกรม osecretry@cgd.go.th และทางเว็บไซต์
กรมบัญชีกลาง www.cgd.go.th

