ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)
การจางเหมาบริการทําความสะอาดอาคารกรมบัญชีกลาง
ดวยวิธปี ระกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e – bidding)
.....................................................
1. หลักการและเหตุผล
กรมบั ญชี กลาง ป จจุ บั นตั้งอยู ถนนพระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
เปนสถานที่ราชการ ซึ่งมีความจําเปนตองจางเหมาบริการทําความสะอาดอาคาร และบริเวณโดยรอบ ดังนั้น
เพื่อใหอาคารกรมบัญชีกลาง สะอาด ถูกสุขลักษณะ มีความเหมาะสมใชในการปฏิบัติราชการ ในปงบประมาณ
พ.ศ. 2562 จึงเห็นควรจางเหมาบริการทําความสะอาดอาคารกรมบัญชีกลาง
2. วัตถุประสงค
มีประสิทธิภาพ

เพื่อใหการจางเหมาบริการทําความสะอาดอาคารกรมบัญชีกลาง เปนไปอยางตอเนื่อง และ

3. รายละเอียดของงาน
3.1 รายละเอียดงานทําความสะอาดและสถานที่
ผูรับจางตองบริการทําความสะอาดกรมบัญชีกลาง อาคาร 3 ชั้นที่ 1 – 7 บริเวณหนาลิฟท
หองน้ํ า ชั้ น ดาดฟ า อาคาร 9 ชั้ นดาดฟาอาคารใหม ชั้น ใตดิน (รวมสนามเทนนิส และสนามเปตอง) พื้นที่
ประมาณ 23,465 ตารางเมตร ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562 ทั้งภายนอกและภายในอาคาร
โดยต อ งจั ด ส ง พนั ก งานมาปฏิ บั ติ ง านทํา ความสะอาดประจํา ทุก วัน ทํา การ ตั้ง แตวัน จัน ทร – วัน ศุก ร
เวลา 06.30 น. - 16.30 น. อยางนอย 24 คน กําหนดอายุของพนักงานตั้งแต 18 ป ถึง 60 ป โดยมีหัวหนางาน
อยางนอย 1 คน และพนักงานทําความสะอาดกระจก จํานวน 2 คน
3.2 ผูรับจางตองเปนผูจัดหาคนทําความสะอาด ซึ่งมีสัญชาติไทย ตลอดทั้งเครื่องมือเครื่องใช
และน้ํายาทําความสะอาดที่มีคุณภาพดี และผูรับจางตองจัดหาภาชนะ (ถุงพลาสติกดํา) สําหรับใสขยะหรือเศษผง
กอนนําไปทิ้งยังสถานที่ที่จัดใหดวยทุนทรัพยของผูรับจางเองทั้งสิ้น ยกเวนไฟฟา น้ําประปา ผูวาจางยินยอม
ใหใชไดเทาที่จําเปนตอการบริการทําความสะอาดอุปกรณ และเครื่องมือทําความสะอาดที่ผูรับจางจะตอง
จัดหามาประจํามีดังนี้
(1) เครื่องขัดพื้น เครื่องดูดฝุน ไมกวาด ไมถูพื้น ผาสําหรับเช็ดทําความสะอาดโตะ
อุ ป กรณ สํา นั ก งาน อ า งล า งมื อ เคาน เ ตอร ใ นห อ งน้ํา และอื่ น ๆ เครื่ อ งมื อ และ
น้ํายาเช็ดกระจก ถังน้ํา ขันน้ํา สายยาง
(2) ผงขัดสุขภัณฑและวัสดุที่ใชในการทําความสะอาดในหองน้ํา และสุขภัณฑทุกชนิด
ตามประเภทของวัสดุที่ตองใชในการทําความสะอาด
(3) น้ํายาที่ใชในการลางทําความสะอาดพื้นหองทํางาน ทางเดิน ประตูทาง เขา-ออก
และจุดสัมผัสตาง ๆ และน้ํายาขัดเงา เคลือบหองทํางาน ทางเดิน
(4). น้ํายา ..
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น้ํายาสําหรับลางทําความสะอาด ขจัดคราบสกปรกอางลางภาชนะ (สแตนเลส
อลูมิเนียม) อุปกรณ ปด-เปดน้ํา อางลางมือ เครื่องสุขภัณฑตาง ๆ และน้ํายาเคลือบเงา
พื้นหองน้ําใหเพียงพอตองาน ตลอดระยะเวลาการจาง
(5) ตะกราสําหรับใสขยะ (ตองมีถุงดํารอง) ในหองทํางาน หองน้ําชาย – หญิงทุกชั้น
ทุกหอง รวมทั้งถุงดําใสขยะที่เก็บจากอาคาร
(6) วัสดุและอุปกรณอื่น ๆ ที่จําเปนในการปฏิบัติงานทําความสะอาด
(7) แสดงปาย“ระวังลื่น”ขณะพนักงานทําความสะอาดขัดเงาพื้นทางเดินและพื้นหองน้ํา
(8) อุปกรณในการดําเนินงานตาง ๆ เพื่อความปลอดภัย เชน รองเทาบูท ผาปดปาก ปดจมูก
ผายางกันเปอนชนิดเต็มตัว ถุงมือยางอยางหนา เปนหนาที่ของผูรับจางที่จะตองจัดหา
ใหพนักงานใชเพื่อความปลอดภัย หากมีอุบัติเหตุใด ๆ เกิดขึ้น ผูวาจาง จะไมรับผิดชอบ
ตอเหตุการณที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น
น้ํ า ยาและวั ส ดุ ที่ ผู รั บ จ า งนํ า มาใช ใ นการทํ า ความสะอาดทุ ก ชนิ ด จะต อ งเป น มิ ต ร
กับสิ่งแวดลอม มีตราประทับหรือยี่หอของผลิตภัณฑและตองเปนน้ํายาและวัสดุชนิดเดียวกับที่ไดนํามาเปน
ตัวอยางในการเสนอราคา ตลอดอายุการจาง และผูรับจางจะตองนําน้ํายาและวัสดุที่ใชในการทําความสะอาด
ดังกลาว ใหผูวาจางตรวจสอบกอนการดําเนินงานตลอดอายุการจาง โดยวัสดุประเภทน้ํายาที่ใชในการรักษา
ความสะอาดทุกรายการถือเปนสวนหนึ่งในการพิจารณารับราคา ผูเสนอราคาตองสงตัวอยางน้ํายา ซึ่งระบุยี่หอ
และประเทศผูผ ลิตปริมาณพอสมควร พรอมติดสลาก ระบุประเภทน้ํายาไวขางภาชนะที่ใสใหเห็น ชัดเจน
ยื่นตอกรมบัญชีกลาง เพื่อประกอบการพิจารณาภายใน 1 วันทําการ นับถัดจากวันที่เสนอราคา โดยผูรับจาง
จะต องไม ใช ผ ลิตภั ณฑทํา ความสะอาดที่มีสว นผสมของสารอัน ตราย พรอมแนบหลักฐาน ยืน ยัน สว นผสม
ของผลิตภัณฑทําความสะอาดซึ่งไมมีสารอันตรายที่หามใชในสารทําความสะอาด
ผูวาจางจะจัดที่สําหรับเก็บวัสดุ และอุปกรณดังกลาวขางตนให โดยผูรับจางเปนผูจัดหา
และเก็บรักษากุญแจ แตทั้งนี้ผูวาจางจะไมรับผิดชอบตอการสูญหาย หรือเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นแกวัสดุ และ
อุปกรณนั้นทั้งสิ้น และผูรับจางตองดูแลรักษาความสะอาดสถานที่เก็บวัสดุ โดยไมคิดคาใชจายกับผูวาจาง
3.3 ผูรับจางจะตองทําความสะอาด ดังตอไปนี้
(1) พื้นอาคาร และหองน้ํา
(2) กระจกอาคารทั้งภายในและภายนอกอาคาร อยางนอย 2 เดือนตอครั้ง
(3) ฝาผนัง และฝาเพดาน ภายในอาคาร
(4) รางน้ําและกันสาดรอบอาคารทั้งหมด
(5) มานทุกชนิดภายในอาคาร
(6) ครุภัณฑ ไดแก โตะ เกาอี้ทํางาน โตะ เกาอี้เครื่องคอมพิวเตอร ตูเก็บเอกสาร
ชั้นวางเอกสาร ชุดรับแขก โทรศัพท พัดลม เครื่องทําน้ําเย็น อื่น ๆ
(7) ลิฟททุกตัวในอาคาร
8. เฟอรนิเจอร ...
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(9) สถานทีห่ รือสวนประกอบของอาคาร ซึ่งโดยสภาพตองทําความสะอาด
(10) ทําความสะอาดพื้นที่สวนที่มีพรมปูพื้น โดยวิธีการซักดวยเครื่องและน้ํายาที่มี
คุณภาพดีอยางนอย 2 เดือนตอครั้ง
3.4 รายละเอียดการทํางาน
ลักษณะงาน กําหนดเวลาทํางาน และมาตรฐานของงานทําความสะอาดใหเปนไป
ดังตอไปนี้
3.4.1 การทําความสะอาดรายวัน ทุกวันทําการ เริ่มตั้งแตเวลา 06.30 น. ถึง 16.30 น.
โดยผูรับจางตองจัดพนักงานมาปฏิบัติงานเต็มวัน ทุกวันทําการของผูวาจาง ตามรายการตอไปนี้
(1) เปด – ปดประตู หนาตางหองทํางาน
(2) กวาดพื้นและถูพื้นดวยม็อบ ขัดพื้นเคลือบเงาในจุดที่จําเปน
(3) ปดฝุนละออง และเช็ดโตะ เกาอี้ทํางาน โตะ เกาอี้เครื่องคอมพิวเตอร และพิมพดีด
ชุดรับแขก ตูเก็บเอกสาร และเครื่องใชสํานักงาน แลวจัดใหเปนระเบียบ
(4) ดูดฝุนพรม
(5) เช็ดลางที่เขี่ยบุหรี่ และเทตะกราผง รวบรวมเก็บเศษขยะลงถุงใหเรียบรอย
กอนนําขยะไปทิ้งยังที่ผูวาจางจัดหาไวให
(6) เช็ดกระจกบริเวณที่อยูใกลการสัมผัสทุกแหง
(7) เช็ดทําความสะอาดเครื่องโทรศัพท ดวยน้ํายาฆาเชื้อ
(8) ทําความสะอาดหองโถง ระเบียงและทางเดินทั้งหมด และที่นั่งพัก แผนปาย
แสดงชื่อหองทํางานตาง ๆ
(9) ทําความสะอาดโตะและเกาอี้บริเวณหนาอาคาร 9 และอาคารใหม หนาเคานเตอร
จายเงิน กลุมงานงบประมาณการเงินและบัญชี และบริเวณหนาเคานเตอร
รับ - สงหนังสือ เคานเตอรเจาหนาที่รักษาความปลอดภัย
(10) ทําความสะอาดหนาหองลิฟทและภายในหองลิฟท อยางนอยวันละ 3 ครั้ง
(11) ทําความสะอาดทางเดิน ประตูทางเขา – ออกใหสะอาดตลอดทั้งวัน
(12) ทําความสะอาดทางขึ้นลง และราวบันได
(13) ทําความสะอาดหองน้ําดวยการขัดถู ลางเครื่องสุขภัณฑที่ประจําในหองน้ํา
ดวยน้ํายาฆาเชื้อโรค อยางนอยวันละ 6 ครั้ง
(14) ทําความสะอาดอื่น ๆ และแกไขปญหาเฉพาะหนาในเวลาทํางาน
(15) รายงานสิ่งของชํารุดเสียหายที่เกิดขึ้นโดยดวน
(16) ปดไฟฟา น้ําประปา ปดพัดลม เครื่องปรับอากาศ ถอดปลั๊กเครื่องใชสํานักงาน ที่ใชไฟฟา
ทุกเครื่อง และตรวจตราความเรียบรอยกอนออกจากสํานักงานหรือตัวอาคาร
(17) ทําความสะอาดบริเวณหนาบันได และบันไดของอาคารทุกหลังของกรมบัญชีกลาง
(18) รดน้ําตนไมภายในหองทํางาน ตามทางเดินหองผูบริหารบริเวณรอบอาคารกรม วันละ 1 ครั้ง
และดูแลสับเปลี่ยนตนไมภายในบริเวณอาคาร อยางนอย 2 สัปดาหตอครั้ง
(19) ปดประตู ....
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ทําการของทางราชการ
(20) ทําความสะอาดบริเวณสนามเทนนิสและสนามเปตอง
(21) ทํ าความสะอาดชั้ นใต ดิ นอาคารใหม และบริ เวณที่ เก็ บพั สดุ ต าง ๆ โดยการกวาด
เช็ดถู ดูดฝุน
3.4.2 การทําความสะอาดรายสัปดาห ในวันอาทิตย เวลา 08.00 น. ถึง 16.00 น.
(1) ขัดเงาโตะเกาอี้ และเครื่องใชสํานักงาน
(2) เช็ดและทําความสะอาดโตะ เกาอี้ และเครื่องใชสํานักงาน
(3) เช็ดและดูดฝุนทําความสะอาดมานปรับแสงทุกแหง
(4) เช็ดทําความสะอาดโคมไฟ หลอดไฟ พัดลมเพดาน และพัดลมตั้งพื้น
(5) ทําความสะะอาดรอยเปอนบนพรมดวยน้ํายา และดูดฝุนพรมใหสะอาด
(6) ปดหยากไยตามเพดาน ฝาผนัง และซอกมุมตาง ๆ
(7) ขัดเงาบริเวณที่เปนไมและโลหะดวยน้ํายาที่เหมาะสม
(8) ทําความสะอาดและดูดฝุนในที่สูง
(9) ทําความสะอาดกระจกหนาตาง บานประตูกระจกทุกบาน บานกระจกทางเขา
สํานักงานทุกบาน และบริเวณที่เปนกระจกภายในอาคารทั้งหมด
(10) ทําความสะอาดพัดลมปรับอากาศ
(11) ลบรอยเปอนตาง ๆ ตามฝาผนัง และราวบันได สวิทชไฟฟา ลูกบิดประตู ฯลฯ
(12) ทําความสะอาด อาคาร 3 และอาคาร 9 ชั้นดาดฟา อาคารใหม และบริเวณที่เก็บ
เอกสาร โดยการกวาด เช็ด ถู ดูดฝุน
3.4.3 การทําความสะอาดรายเดือน โดยกําหนดใหทําในวันอาทิตย สัปดาหที่ 2 ของ
เดือนระหวางเวลา 8.00 น. ถึง 16.00 น.
(1) ลางตะกราผงและภาชนะรองรับเศษขยะ
(2) ทําความสะอาดชายคา และกันสาด
(3) ทําความสะอาดเฟอรนิเจอร ปฏิมากรรม ภาพวาด และเครื่องตกแตงตาง ๆ
ใหสะอาดเรียบรอยสวยงาม
(4) ลาง เคลือบเงา และขัดพื้นทุกแหง โดยใชน้ํายาตามความเหมาะสม
(5) ทําความสะอาดโคมไฟ หลอดไฟ และชองไฟ
3.4.4 การทําความสะอาด 3 เดือน โดยกําหนดใหทําในวันอาทิตย สัปดาหที่ 3 ของ
เดือนธันวาคม มีนาคม มิถุนายนและกันยายน ตั้งแตเวลา 8.30 น.ถึง 16.30 น.
3.4.5 ทําความสะอาดชั้นดาดฟา กันสาดรอบนอกอาคาร และแผงกันแดด รวมทั้ง
บริเวณที่เปนกระจกภายนอกอาคารทั้งหมด
3.4.6 ผูรับจางจะตองจัดพนักงานจํานวนไมนอยกวา 1 คน ประจําอยูในแตละชั้น
3.4.7 ผูรับ ...
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ดูแลและตรวจสอบงานทําความสะอาด เปนประจําทุกวันเพื่อใหงานดําเนินไป
อยางมีประสิทธิภาพ
3.4.8 การทําความสะอาดเมื่อเสร็จงานแลว ผูรับจางตองปดประตู หนาตาง กอกน้ํา
ไฟฟา ใหเรียบรอย
3.5 มาตรฐานของงาน การทํา ความสะอาดสถานที่ ใ นอาคารลั ก ษณะงานที่ กํา หนดนั้น
ใหปฏิบัติดังนี้
3.5.1 การทําความสะอาดพื้น
(1) การปดกวาด ดูดฝุน
ให ป ด กวาด หรื อ ดู ด ฝุ น พื้ น ที่ ว า งตามชั้ น อาคาร ห อ งโถง ทางเดิ น บั น ได
(จนถึงบันไดขั้นสุดทายของอาคาร) ใหสะอาดปราศจากเศษผง ฝุนละออง
และนําขยะไปทิ้งนอกตัวอาคาร ณ ที่ทิ้งขยะที่ผูวาจางกําหนด ใหใชไมกวาด
ขนออ นในการปด กวาด เวน แตพื ้น ที ่ที ่เ ปน พรมใหใ ชแ ปรงปด หรือ
เครื่อง ดูด ฝุน หากมีก ารเคลื่อนยายเฟอรนิเ จอรห รือเครื่องใชสํานักงาน
เมื ่อ ทํ า ความสะอาดเสร็ จ ให จั ด เข า ที่ เ ดิ ม โดยไม เ กิ ด ความเสี ย หายแก
พื้นเฟอรนิเจอร หรือเครื่องใชสํานักงาน
(2) การถูดวยม็อบ
หลังจากการทําความสะอาดตามขอ (1) แลว ใหถูพื้นที่ตาง ๆ ดวยม็อบชุบน้ํา
บิดหมาด ๆ ม็อบที่นํามาใชงานตองเปนม็อบที่สะอาด และหมั่นเปลี่ยนน้ํา
ทําความสะอาดเสมอ หากบริเวณใดมีคราบสกปรกมาก ใหใชน้ํายาขัดพื้น
หรือน้ําสบูออนตามความเหมาะสม ทั้งนี้ รวมถึงการขจัดรอยหรือตําหนิตาง ๆ
บนพื้น ซึ่งเกิดจากรอยรองเทาดวย สําหรับพื้นที่ที่เปนพรมใหลบรอยเปอน
บนพรมดวยน้ํายา ตามความเหมาะสม หลังจากเช็ดถูพื้นแลว บริเวณพื้นที่
ตาง ๆ จะตองสะอาดปราศจากเศษผงฝุนละออง และไมมีรอยเหวี่ยงของ
ม็อบติดอยูตามขอบกําแพง ฝาผนัง เฟอรนิเจอร และเครื่องใชสํานักงาน
และไมมีความเสียหายใด ๆ เกิดขึ้นจากการทํางานดังกลาว
(3) การลงน้ํายาขัดพื้น เคลือบเงาพื้น
การลงน้ํายาขัดพื้น เคลือบเงาพื้น ใหทําหลังจากดําเนินการตาม (1) และ
(2) แล ว และการลงน้ํ ายาดั ง กลา วในบริ เ วณใดก็ ต ามจะต อ งระวั ง ไม ใ ห
ฝาผนัง หรือขอบกําแพงเปรอะเปอนหรือชํารุดเสียหาย
(4) การขัดพื้นและขัดเงา
ใหทําทันทีหลังจากลงน้ํายาขัดพื้น หรือเคลือบเงาพื้น ทั้งนี้ ใหบริษัทพิจารณา
เลื อกใช เครื่ องใช วั สดุ และอุ ปกรณ ตามความเหมาะสมกั บวั สดุ พื้ น โดยไม
กอใหเกิดความเสียหายหรือตําหนิใด ๆ บนพื้น
(5) การลอก ...
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การลอกพื้นและเคลือบพื้นดวยน้ํายา เพื่อใหผิวพื้นสะอาดปราศจากตําหนิ
และริ้ ว รอย มีความสวยงามทนทานนั้น ใหผูรับ จางดํ าเนิน การตามความ
เหมาะสมกั บ วั ส ดุ พื้น ทั้ งนี้ เมื่อ ทํา การลอกพื้น และเคลื อบพื้น ดว ยน้ํ ายา
ให เคลื่ อนย ายเฟอร นิ เจอร ลอยตั วและเครื่ องใช สํ านั กงาน (ที่ เคลื่ อนย ายได )
ด วยหลังจากน้ํายาแหงดีแลว ใหขัดพื้น ใหส ะอาดและนําเฟอรนิเจอรและ
เครื่องใชในสํานักงานกลับเขาที่เดิม
(6) การทําความสะอาดพรม
ให ดูดฝุน ละออง เศษผง เศษขนสัตวที่ห ลุดรว งอยูบ นหนาพรมใหส ะอาด
ในกรณี ที่ ทํ าการซั กพรม โดยการซั กแห งหรื อวิ ธี การอื่ นใดก็ ตามต องไม ก อ
ใหเกิดความเสียหายและเสียความสวยงาม
3.5.2 การทําความสะอาดเฟอรนิเจอร และเครื่องใชสํานักงาน
ให ป ด กวาดเช็ ด ถู เครื่ อ งใช สํ า นั ก งาน เช น โต ะ เก า อี้ ตู เ ก็ บ เอกสาร และ
เฟอรนิเจอรตาง ๆ รวมทั้งรูปภาพแขวนฝาผนัง และปฏิมากรรม ใหสะอาดปราศจากฝุนละออง หยากไยใย
แมงมุมคราบสกปรก และริ้วรอยตาง ๆ หากมีการเคลื่อนยายออกจากที่ใหนํากลับเขาที่เดิม เมื่องานแลวเสร็จ
โดยไมเกิดความเสียหายใด ๆ
3.5.3 การทําความสะอาดหองน้ํา
ใหทําความสะอาดหองน้ํา และเคานเตอรลางหนา ดวยการลาง ขัดถู เช็ด เครื่อง
สุขภัณฑ รวมทั้งกระจกเงาของทุกอาคารใหสะอาดเปนประจําทุกวันดวยน้ํายาฆาเชื้อ และน้ํายาเช็ด กระจก
น้ํายาดับ กลิ่น อยา งนอยวันละ 6 ครั้ง โดยผูรับ จางตองจัดใหมีใบรายงานผลการปฏิบัติงานของพนักงาน
ทําความสะอาด และหัวหนางาน ลงชื่อในรายงานดังกลาวทุกวันโดยใหติดไวที่หนาหองน้ําทุกชั้น ของอาคาร
และสงใหผูวาจางตรวจสอบ
3.5.4 การทําความสะอาดฝาผนังและฝาเพดาน
ใหปดกวาดเช็ดถู ดูดฝุน ใหสะอาดปราศจากฝุนละออง หยากไย ใยแมงมุมคราบ
สกปรก หรือรอยต าง ๆ และไม มีเ ศษผงตกคางอยูบนพื้น หอง การทําความสะอาดในขอนี้ใหรวมถึงประตู
หนาตาง ขอบประตู และฝาผนังใตหนาตางดวย และใหระมัดระวังเปนพิเศษ สําหรับฝาผนังไมบุดวยกระสอบปาน
และวัสดุกันเสียงสะทอน รวมทั้งฝาเพดานที่ใชวัสดุกันเสียงสะทอน
3.5.5 การทําความสะอาดกระจก
ใหเช็ดกระจกดวยน้ํายาเช็ดกระจก หรือลางดวยน้ําสบูออนแลวลางดวยน้ํา และเช็ดใหแหง
ใหกระจกใสสะอาดปราศจากคราบสกปรก ตําหนิ หรือรอยสัมผัส และหามใชผงขัดในการทําความสะอาดกระจก
3.5.6 การทําความสะอาดมาน
ใหดูแลรักษาความสะอาดมาน และมานปรับแสง ใหสะอาดปราศจากฝุนละออง
หยากไย และคราบสกปรก การทําความสะอาด ใหเช็ดดวยผาชุบน้ําบิดหมาด ๆ หรือใชเครื่องดูดฝุนละอองให
เหมาะสมโดยไมกอใหเกิดความเสียหายใด ๆ
3.5.7 การทํา ...
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ใหเช็ดถูใหสะอาดปราศจากฝุนละออง หยากไย และคราบสกปรก และใหทําดวย
ความระมัดระวัง หากมีการถอดมาทําความสะอาด เมื่องานเสร็จใหประกอบเขาที่เดิม โดยไมกอใหเกิดความ
เสียหายใด ๆ
3.5.8 การขัดเงาบริเวณที่เปนโลหะ
สวนประกอบใด ๆ ในอาคารที่เปนโลหะใหดูแลรักษาใหเงางามอยูเสมอ และไมมีคราบสนิมจับ
3.5.9 ในกรณี ที่ ร ายละเอี ย ดนี้ มิ ไ ด กํ า หนดรายละเอี ย ดการทํ า งานไว ใ ห ผู รั บ จ า ง
ดําเนินการทําความสะอาดตามสภาพของงานหรือตามคําสั่งของผูวาจาง
3.6 การสงพนักงานเขาทําความสะอาด ใหผูรับจางปฏิบัติดังนี้
(1) จั ด ส ง รายชื่ อ หั ว หน า งานและพนั ก งานทํ า ความสะอาดซึ่ ง ผ า นการฝ ก อบรม
การทําความสะอาดพรอมหลักฐานการฝกอบรม ตามลักษณะการจางเหมาทําความสะอาดตามจํานวนที่กําหนด
ใหผูวาจางลวงหนากอนเขาปฏิบัติงานไมนอยกวา 3 วันทําการ ซึ่งหัวหนางานและพนักงานทําความสะอาด
จะตองเปนผูมีสุขภาพดี แข็งแรง ไมเปนโรคติดตอรายแรง ความประพฤติเรียบรอย ซื่อสัตย ไมกาวราว ไมดื่มสุรา
ยาเสพติด และไมเลนการพนันระหวางปฏิบัติงาน สามารถทํางานรวมกับผูอื่นได การศึกษาไมต่ํากวาชั้นประถมตน
สัญชาติไทย มีความรู ความสามารถในการใชวัสดุอุปกรณในการทําความสะอาดดวยความประณีต เรียบรอย
(2) กรอกแบบฟอรมพรอมสําเนาบัตรประชาชน สําเนาทะเบียนบาน (พร อมรับรอง
สําเนา) ของหัวหนางานและพนักงานทําความสะอาด รูปถายหนาตรงไมสวมหมวก ไมใสแวนดํา ขนาด 2 นิ้ว
จํานวน 2 รูป สงใหผูวาจางลวงหนากอนเขาปฏิบัติงาน ไมนอยกวา 3 วันทําการ ในกรณีมีการสับเปลี่ยน หรือ
ทดแทนตัวบุคคล ใหแจงรายชื่อพรอมประวัติพนักงาน ทําความสะอาดใหผูวาจางลวงหนาไมนอยกวา 3 วันทําการ
(3) จั ดหาเครื่องแบบที่เปน มาตรฐานเดีย วกัน ทั้งเสื้อ กางเกง และรองเทา สําหรับ
พนักงานทําความสะอาดและหัวหนางาน มีชื่อบริษัท หางรานที่เสื้อใหเห็นชัดเจนและติดบัตรที่มีรูปถายแสดงตน
แจงชื่อ นามสกุล ใหเรียบรอยทุกคน ตลอดเวลาปฏิบัติงาน
(4) กอนเขาทําความสะอาด ผูรับจางจะตองตรวจสอบทรัพยสิน เครื่องใชสํานักงานใน
พื้นที่ที่จะทําความสะอาดทุกครั้ง หากพบความชํารุด เสียหายอยูกอนแลว ตองแจงตอผูวาจางเพื่อทราบไวเปน
หลักฐาน หรือหากพบความชํารุดเสียหายเกิดขึ้นภายหลังการทําความสะอาด จะถือวาความชํารุดเสียหายนั้น ๆ เกิด
จากการกระทําของผูรับจาง ซึ่งผูรับจางตองชดใชโดยปราศจากขอโตแยงโดยสิ้นเชิง
(5) ในกรณีที่ทรัพยสินของผูวาจางหรือทรัพยสินที่ผูวาจางมีหนาที่ดูแลรับผิดชอบไดรับ
ความเสียหาย สูญหาย ถูกทําลาย หรือถูกขโมย อันเนื่องมาจากการกระทําของลูกจางหรือพนักงานของผูรับจางผู
รับจางตองรับผิดชอบชดใช คาเสียหายที่เกิดขึ้น ทั้งหมดทันที
(6) ผูรับ จางจะตองพรอมลงมือทํางาน โดยจัดสงพนักงานตามรายชื่อที่แจงใหทราบ
ลวงหนา เขาปฏิบัติงานรักษาความสะอาดตามเงื่อนไขที่ผูวาจางกําหนดไวในขอ (1) และ (2) ในวันเริ่มตนสัญญา

(7) ในการ ...

-8(7) ในการทํางานจาง ถาเกิดความเสียหายใด ๆ ไมวาจะเกิดขึ้นแกบุคคลของผูวาจาง
หรือบุคคลภายนอก ซึ่งกอใหเกิดความชํารุดบกพรองเสียหาย หรือการสูญหายแกทรัพยสินของผูวาจางหรือ
ของบุคลากร ของผูวาจางหรือของบุคคลภายนอก อันเปนผลสืบเนื่องมาจากการกระทําหรือละเวนการกระทํา
ของผู รับ จ า ง พนั กงาน หรือบุ คลากรของผูรับ จาง ผูรับ จางตองรับผิดชดใชคาเสีย หาย ใหแกผูวาจา งหรือ
บุคลากรของผูวาจาง หรือบุคคลภายนอก ตามจํานวนที่เสียหายจริง ภายในระยะเวลาที่ผูวาจางกําหนด
(8) ในกรณีที่ตัวผูรับจางเอง หรือพนักงานของผูรับจาง ทํางานจางบกพรองโดยทําไว
ไม ส ะอาดก็ ดี ไม เ รี ย บร อ ยก็ ดี ใช วั ส ดุ อุ ป กรณ ห รื อ น้ํ า ยาที่ ใ ช ใ นการรั ก ษาความสะอาดไม มี คุ ณ ภาพ
ตามมาตรฐานหรื อ คุ ณ ภาพไม ดี ไม ต รงตามตั ว อย า งที่ ส ง คณะกรรมการดํ า เนิ น การประมู ล ด ว ยระบบ
อิเล็กทรอนิกส หรือทําไมถูกตองตามสัญญาขอหนึ่งขอใดก็ดี เมื่อผูวาจาง แจงใหผูรับจางทราบแลว ผูรับจาง
จะตองรีบแกไขขอบกพรองใหเรียบรอยโดยเร็ว โดยไมคิดคาจาง คาวัสดุ อุปกรณ คาแรงงาน หรือคาใชจายอื่นใด
จากผูวาจางอีก ถาผูรับจางไมรีบดําเนินการแกไขหรือไมปฏิบัติ ภายใน 3 วันทําการ ตามที่ผูวาจาง หรือผูแทน
ของผูวาจางแจงใหทราบ ผูวาจางมีสิทธิบอกเลิกสัญญาและเรียกคาเสียหายจากผูรับจางทั้งหมดโดยสิ้นเชิง
(9) ในกรณี ที่ ผู รั บ จ างไมป ฏิบั ติ งานให ค รบถ ว นตามเงื่อ นไขสัญ ญาจ า งและผู ว าจ า ง
ยังไมใชสิทธิบอกเลิก ผูรับจางยอมใหผูวาจางดําเนินการ ดังนี้
(10) ระงับการจายคาจางทั้งหมด หรือบางสวนตามที่ผูวาจางเห็นสมควร
(11) ใหบุคคลอื่นทํางานแทนผูรับจาง โดยผูรับจางตองรับผิดชอบในคาใชจายที่ผูวาจาง
ตองเสียไปทั้งหมดโดยสิ้นเชิง
3.7 แผนการปฏิบัติงาน
(1) จัดสงแผนการทําความสะอาด มานปรับแสง พัดลม กระจกหนาตาง ทั้งภายใน ภายนอก
กันสาดรอบอาคาร ทุกชั้น การทําความสะอาด ขัดเงาพื้นหองทํางาน พื้นทางเดิน ฯลฯ รายการทําความสะอาด
รายสัปดาห รายเดือน ราย 3 เดือน พรอมเอกสารประกวดราคาจางดวยอิเล็กทรอนิกส
(2) การสงพนักงานเขาทําความสะอาด ผูรับจางจะตองปฏิบัติ ดังนี้
(3) ควบคุ มดู แ ลใหพนั กงานทํ าความสะอาดและหัว หนา งานแตง เครื่องแบบ ที่ เป น
มาตรฐานเดียวกัน ติดบัตรที่มีชื่อและรูปถาย ซึ่งผูรับจางเปนผูออกใหตลอดเวลาที่ปฏิบัติงาน
(4) รั บ ผิ ด ชอบ และยิ น ยอมชดใช ค า เสี ย หาย หรื อ ซ อ มแซมทรั พ ย สิ น ของผู ว า จ า ง
ที่เกิดความเสียหาย หรือสูญหาย โดยการกระทําของผูรับจาง หรือพนักงานของผูรับจาง
(5) รับผิดชอบ และใหความคุมครองคนงานหรือลูกจางของผูรับ จางที่มาปฏิบัติงาน
เกี่ยวกับสิทธิอันพึงไดตามกฎหมายแรงงาน โดยไมเรียกรองเอาจากผูวาจางอีก
(6) จั ดพนั กงานทํ า ความสะอาดประจํา อาคารตามเงื่ อนไขสัญ ญาจา ง และให อยูใ น
ความควบคุม กํากับ ของกรรมการตรวจรับพัสดุ และหัวหนางาน ผูวาจางมีสิทธิที่จะเรียกประชุม หัวหนางาน
และพนักงานทําความสะอาดของผูรับจางไดตลอดอายุสัญญาจาง

3.8 การ ...

-93.8 การควบคุมและประสานงาน
(1) การควบคุมงาน ผูรับจางตองใชบุคคลที่มีความชํานาญเหมาะสมกับประเภท ของงาน
หากปรากฏวา บุคคล หรือลูกจางของผูรับ จางที่มาปฏิบัติงานนั้น ไมมีความชํานาญ ความสามารถ หรือไม
เหมาะสมกับงาน หรือเปนผูที่มีความประพฤติไมเรียบรอย ไมเชื่อฟงผูวาจาง ใหผูรับจางเปลี่ยนตัว บุคคลใหม
หรื อ แก ไ ขอุ ป สรรค ข อ ขั ด ข องของการปฏิ บัติ ง านจ า งตามที่ ผู วา จ างได แจ ง ให ท ราบภายใน 3 วั น ทํา การ
โดยผู รั บ จ า งไม มีสิ ทธิ เ รี ย กร องค า ใช จ า ยใด ๆ เพิ่มจากผูวาจา งอีก เมื่องานนั้น เปน ไปตามขอกําหนดหรื อ
ขอตกลงที่ระบุไวในสัญญา หรือจากการวินิจฉัยตามวัตถุประสงคของสัญญา ในขณะที่ผูรับจางหรือพนักงาน
ของผูรับจางกําลังทํางานนี้อยู ผูวาจางหรือผูที่ผูวาจางมอบหมาย มีสิทธิจะเขาไปตรวจสอบการทํางานไดทุก
เวลา หากปรากฏวาผูรับจางหรือพนักงานของผูรับจางขัดขวางไมใหความรวมมือ ผูวาจางอาจถือเปนสาเหตุ
การบอกเลิกสัญญาจางได
(2) แต ง ตั้ ง หั ว หน า งาน ตรวจสอบงานทํ า ความสะอาดให เ ป น ไปตามสั ญ ญาจ า ง
โดยหัวหนางานจะตอง
(3) ผานการฝกอบรมการควบคุม ดูแล การรักษาความสะอาด ตามลักษณะการจางเหมา
ทําความสะอาด
(4) เป นผู มีความรูความสามารถในการทําความสะอาด และมีป ระสบการณ ในการ
ควบคุมงานทําความสะอาด ใหเปนไปตามสัญญาจาง
(5) เป น ผู ค วบคุ ม ความประพฤติ กิ ริ ย ามารยาท การแต ง กาย ฯลฯ ของพนั กงาน
ทําความสะอาดตลอดจนควบคุม ดูแล เครื่องมือ เครื่องใช วัสดุ อุปกรณตาง ๆ ที่ใชในการทําความสะอาดใหมีใช
อยางตอเนื่อง
3.9 การจายเงิน
กรมบัญชีกลางจะจายเงินคาจางเปนรายเดือน เมื่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ไดตรวจรับ
งานจางเรียบรอยแลว ยกเวนเดือนกันยายน ตัดงวดจายแควันที่ 30 กันยายน
4. ระยะเวลาการจาง
กําหนดระยะเวลาจาง 12 เดือน โดยเริ่มปฏิบัติงานตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่
30 กันยายน 2562
5. คุณสมบัติของผูเสนอราคา
5.1 มีความสามารถตามกฎหมาย
5.2 ไมเปนบุคคลลมละลาย
5.3 ไมอยูระหวางเลิกกิจการ

5.4 ไมเปน ...

-105.4 ไมเปนบุคคลซึ่งอยูระหวางถูกระงับการยื่นขอเสนอหรือทําสัญญากับหนวยงานของรัฐ
ไว ชั่ ว คราว เนื่ องจากเป น ผู ที่ไม ผ า นเกณฑ การประเมิน ผลการปฏิ บัติงานของผูป ระกอบการตามระเบีย บ
ที่ รั ฐ มนตรี ว า การกระทรวงการคลั ง กํ า หนดตามที่ ป ระกาศเผยแพร ใ นระบบเครื อ ข า ยสารสนเทศ
ของกรมบัญชีกลาง
5.5 ไมเปนบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานและไดแจงเวียนชื่อใหเปนผูทิ้งงาน
ของหนว ยงานภาครัฐ ในระบบเครื อข า ยสารสนเทศของกรมบัญ ชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผูทิ้งงานเปน
หุนสวนผูจัดการ กรรมการผูจัดการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจในการดําเนินงานในกิจกรรมของนิติบุคคลนั้นดวย
5.6 มีคุณสมบัติและไมมีลักาณะตองหามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจางและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ กําหนดในราชกิจจานุเบกษา
5.7 เป นบุ คคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ผูที่มีอาชีพขายพัส ดุที่ประกวดราคาซื้อดว ยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส
5.8 ไม เ ป น ผู มี ผ ลประโยชน ร ว มกั น กั บ ผู ยื่ น ข อ เสนอรายอื่ น ที่ เ ข า ยื่ น ข อ เสนอให แ ก
กรมบั ญชี กลาง ณ วั น ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หรือไมเ ปน ผูกระทําการอั น เปน การขัด ขวาง
การแขงขันอยางเปนธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้
5.9 ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย เวนแตรัฐบาล
ของผูยื่นขอเสนอไดมีคําสั่งใหสละเอกสิทธิ์ความคุมกันเชนวานั้น
5.10 ผู ยื่ น ข อ เสนอต อ งลงทะเบี ย นในระบบจั ด ซื้ อ จั ด จ า งภาครั ฐ ด ว ยอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส
(Electronic Government Procurement ; e-GP) ของกรมบัญชีกลาง
5.11 ผูยื่นขอเสนอซึ่งไดรับคัดเลือกเปนคูสัญญาตองลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐ
ดวยอิเล็กทรอนิกส (Electronic Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามคณะกรรมการ
ป.ป.ช. กําหนด
5.12 ผูยื่นขอเสนอตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับรายจายหรือแสดงบัญชีรายรับ
รายจายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ ตามคณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด
5.13 ผู ยื่ น ข อ เสนอซึ่ ง ได รับ คัด เลื อกเป น คู สัญ ญาตอ งรั บ และจา ยเงิน ผา นบั ญ ชี ธ นาคาร
เวนแตการจายเงินแตละครั้งซึ่งมีมูลคาไมเกินสามหมื่นบาทคูสัญญาอาจจายเปนเงินสดก็ได ตามคณะกรรมการ
ป.ป.ช. กําหนด
6. ระยะเวลาการสงมอบงาน
กรมบั ญ ชี ก ลางจะจ า ยเงิ น เป น รายงวด ๆ ละ 1 เดื อน เมื่ อคณะกรรมการตรวจรั บ พั ส ดุ
ไดตรวจรับเรียบรอยแลว
7. วงเงินในการจัดหา
จํ านวนเงิ น ทั้ งสิ้ น 3,200,000 บาท (สามล านสองแสนบาทถ ว น) โดยเบิ กจ ายจากเงิ น
งบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562
8. หนวย ...

-118. หนวยงานผูรับผิดชอบดําเนินการ
กรมบัญชีกลาง สํานักงานเลขานุการกรม กลุมงานบริหารพัสดุ ชั้น 1 อาคาร 9 ถนนพระรามที่ 6
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
9. หลักเกณฑการพิจารณาคัดเลือกขอเสนอ
กรมบัญชีกลางจะพิจารณาตัดสินโดยใชเกณฑราคา และพิจารณาจากราคารวม
10. หนวยงานผูร บั ผิดชอบดําเนินการ
กรมบัญชีกลาง สํานักงานเลขานุการกรม กลุมงานบริหารพัสดุ ถนนพระรามที่ 6 เขตพญาไท
กรุงเทพมหานคร 10400
ขอทราบขอมูลเพิ่มเติมทางโทรศัพท 0 2127 7531
เสนอแนะ วิจารณ ทาง e-mail : osecrety@cgd.go.th

