ร่างข้อกาหนดขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)
งานจ้างเหมาทาความสะอาดอาคารของสานักงานนิคมอุตสาหกรรมบางพลี
ปีงบประมาณ 2566
-----------------------------------------------1. หลักการเหตุผลหรือความเป็นมา
ด้วยส ำนั กงำนนิ คมอุตสำหกรรมบำงพลี มี ควำมประสงค์จะจ้ำ งเหมำท ำควำมสะอำดอำคำรของ
สำนักงำนนิคมอุตสำหกรรมบำงพลี จำนวน 1 อัตรำ เพื่อปฏิบัติงำนประจำอยู่ที่สำนักงำนนิคมอุตสำหกรรม
บำงพลี (สำนักงำนชั่วครำว) เลขที่ 136/2 หมู่ที่ 17 ถนนเทพำรักษ์ ตำบลบำงเสำธง อำเภอบำงเสำธง จังหวัด
สมุทรปรำกำร กำหนดระยะเวลำในกำรจ้ำง 12 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลำคม 2565 ถึงวันที่ 30 กันยำยน 2566
2. วัตถุประสงค์
เพื่อดูแลสถำนที่รำชกำรให้เกิดควำมสะอำดและเพื่อให้มีค วำมเป็นระเบียบเรียบร้อยทั้งในส่วนของ
อำคำรและบริเวณโดยรอบอำคำรสำนักงำนฯ
3. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา
3.1 มีควำมสำมำรถตำมกฎหมำย
3.2 ไม่เป็นบุคคลล้มละลำย
3.3 ไม่อยู่ระหว่ำงเลิกกิจกำร
3.4 ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่ำงถูกระงับกำรยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญำกับหน่วยงำนของรัฐไว้ชั่วครำว
เนื่องจำกเป็นผู้ที่ไม่ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของผู้ประกอบกำรตำมระเบียบที่รัฐมนตรีว่ำกำร
กระทรวงกำรคลังกำหนดตำมที่ประกำศเผยแพร่ในระบบเครือข่ำยสำรสนเทศของกรมบัญชีกลำง
3.5 ไม่เป็ น บุ คคลซึ่งถูกระบุ ชื่อไว้ในบัญ ชีรำยชื่ อผู้ ทิ้ งงำนและได้แจ้งเวียนชื่อให้ เป็น ผู้ ทิ้ งงำนของ
หน่วยงำนของรัฐในระบบเครือข่ำยสำรสนเทศของกรมบัญชีกลำง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงำนเป็นหุ้นส่วน
ผู้จัดกำร กรรมกำรผู้จัดกำร ผู้บริหำร ผู้มีอำนำจในกำรดำเนินงำนในกิจของนิติบุคคลนั้นด้วย
3.6 มี คุ ณ สมบั ติ แ ละไม่ มี ลั ก ษณะต้ อ งห้ ำ มตำมที่ ค ณะกรรม กำรนโยบำยกำรจั ด ซื้ อ จั ด จ้ ำ ง
และกำรบริหำรพัสดุภำครัฐกำหนดในรำชกิจจำนุเบกษำ
3.7 เป็นนิติบุคคลผู้มีอำชีพรับจ้ำงงำนดังกล่ำว
3.8 ไม่ เป็ น ผู้ มี ผ ลประโยชน์ ร่ ว มกั น กั บ ผู้ ป ระสงค์ จ ะเสนอรำคำรำยอื่ น ที่ เข้ ำ ยื่ น ข้ อ เสนอให้ แ ก่
สำนักงำนนิคมอุตสำหกรรมบำงพลี หรือไม่เป็นผู้กระทำกำรอันเป็นกำรขัดขวำงกำรแข่งขันรำคำอย่ำงเป็นธรรม
ในกำรยื่นข้อเสนอครั้งนี้
3.9 ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือควำมคุ้มกัน ซึ่งอำจปฏิ เสธไม่ยอมขึ้นศำลไทย เว้นแต่รัฐบำลของผู้ยื่น
ข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และควำมคุ้มกันเช่นว่ำนั้น
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4. ขอบเขตการดาเนินงาน
ผู้รับ จ้ำงจะต้องจัดหำคนงำนทำควำมสะอำดประจำสำนักงำน จำนวน 1 คน และผู้รับจ้ำงจะต้อง
จัดทำประกันสังคมตำมกฎหมำยแรงงำนให้ถูกต้อง
ผู้รับ จ้ ำงเป็ น ผู้ จั ดหำเครื่องมือเครื่องใช้ รวมถึงน้ำยำทำควำมสะอำดที่มีคุณ ภำพดีเพียงพอต่อกำร
ปฏิบัติงำน ณ สถำนที่ของผู้ว่ำจ้ำง ด้วยทุนทรัพย์ของผู้รับจ้ำงเองทั้งสิ้น ยกเว้นไฟฟ้ำ และน้ำประปำ ผู้ว่ำจ้ำง
ยินยอมให้ใช้ได้เท่ำที่จำเป็นต่อกำรบริกำรทำควำมสะอำด ถ้ำอุปกรณ์และเครื่องมือทำควำมสะอำดมีไม่พอใช้
หรือชำรุด ผู้รับจ้ำงจำต้องจัดเพิ่มเติมและนำมำใช้ในกำรปฏิบัติงำนตลอดระยะเวลำสัญญำจ้ำง ดังนี้
4.1 อุปกรณ์ที่ใช้ในกำรทำควำมสะอำด
4.1.1 ไม้ม็อบ – ผ้ำม็อบ
4.1.2 ไม้กวำด ไม้ขนไก่ ที่ตักขยะ ไม้กรีดน้ำ ไม้กวำดหยำกไย่
4.1.3 ถังน้ำ ขันน้ำ สำยยำง อุปกรณ์ อุปกรณ์สำหรับใช้ล้ำงห้องน้ำ
4.14 ผ้ำเช็คโต๊ะ ผ้ำเช็คกระจก ถุงมือ ผ้ำเช็คโทรศัพท์ สเปรย์ปรับอำกำศ
4.1.5 ไม้ดันฝุ่น – ผ้ำดันฝุ่น
4.1.6 เครื่องมือเช็คกระจก
4.2 น้ำยำที่ใช้ในกำรทำควำมสะอำด
4.2.1 น้ำยำเช็คพื้นประจำวัน
4.2.2 น้ำยำทำควำมสะอำดห้องน้ำและสุขภัณฑ์
4.2.3 น้ำยำเช็คกระจก
4.2.4 น้ำยำดันฝุ่น
4.2.5 น้ำยำดับกลิ่น – ฆ่ำเชื้อ
4.2.6 น้ำยำเช็คเฟอร์นิเจอร์
ผู้รับจ้ำงต้องทำหนังสือส่งมอบอุปกรณ์และน้ำยำทำควำมสะอำดดังกล่ำว ให้ผู้ว่ำจ้ำงเป็นผู้ตรวจสอบ
นับตั้งแต่วันที่เริ่มทำงำนและในเดือนต่อไปอย่ำงน้อยเดือนละ 1 ครั้ง โดยมีปริมำณเพียงพอต่อกำรปฏิบัติงำน
ตลอดเดือน
4.3 กำรทำควำมสะอำดประจำวัน
ให้ มีกำรทำควำมสะอำดรำยวัน ทุกวันทำกำร เวลำ 07.00 – 16.00 น. พนักงำนทำควำมสะอำด
รับผิดชอบตำมพื้นที่ที่ได้รับมอบหมำย หรือกรณีที่ผู้ว่ำจ้ำงมีคำสั่งให้มำปฏิบัติงำนเป็นกรณีพิเศษ
4.3.1 กวำดพื้ น ถู พื้ น ด้ ว ยม็ อ บ และดั น ฝุ่ น ให้ ส ะอำดและปรำศจำกรอยครำบด ำ
ทำควำมสะอำดกระจกประตูเข้ำ-ออก และแผ่นกั้นห้องต่ำง ๆ และกระจกที่อยู่ใกล้กำรสัมผัสทุกแห่ง
4.3.2 ปัดกวำดหยำกไย่และทำควำมสะอำดเพดำน
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4.3.3 ทำควำมสะอำดห้ องน้ำให้ สะอำดตลอดเวลำ โดยเช็ดถูพื้น เครื่องสุขภัณ ฑ์ต่ำง ๆ
ด้วยผงขัดและน้ำยำ ใส่น้ำยำฆ่ำเชื้อและดับกลิ่น เช็ดฝุ่นตำมกระจกเงำ พัดลมดูดอำกำศ ครำบรอยเปื้อนใน
ห้องน้ำและตำมผนังในห้องน้ำ พร้อมเทขยะด้วย อย่ำงน้อยวันละ 2 ครั้ง พร้อมใส่กระดำษชำระและสบู่ล้ำงมือ
ให้พร้อมใช้งำนเสมอ
4.3.4 ทำควำมสะอำดเทขยะทุกจุดภำยในสำนักงำนและเก็บรวบรวมไปทิ้งยังสถำนที่ที่ผู้
ว่ำจ้ำงกำหนดให้
4.3.5 ทำควำมสะอำดทำงขึ้น-ลง รำวบันได และทำงเดินภำยในสำนักงำน
4.3.6 ปัดฝุ่นและเช็ดเฟอร์นิเจอร์ภำยในสำนักงำนด้วยน้ำยำให้สะอำดเสมอ
4.3.7 ดูดฝุ่นบริเวณพื้นที่ทำกำรให้สะอำดอยู่เสมอ
4.3.8 ท ำควำมสะอำดรอยเปื้ อ นตำมผนั ง สวิ ท ซ์ ไฟ ลู ก ปิ ด ประตู และอื่ น ๆ ภำยใน
สำนักงำนให้สะอำดเสมอ
4.3.9 ทำควำมสะอำดอื่น ๆ เช่น โทรศัพท์ โต๊ะทำงำน ตู้เก็บเอกสำร และแก้ไขปัญ หำ
เฉพำะหน้ำในเวลำทำงำน
4.3.10 ปฏิบัติงำนตำมทีผ่ ู้ว่ำจ้ำงมอบหมำยให้ในส่วนที่เกี่ยวกับกำรรักษำควำมสะอำด
4.3.11 รำยงำนสิ่งของชำรุดเสียหำยที่เกิดขึ้นให้ผู้ว่ำจ้ำงทรำบโดยด่วน
4.4 กำรทำควำมสะอำดประจำเดือน
4.4.1 เช็ดทำควำมสะอำดช่องระบบอำกำศและปรับอำกำศ (เท่ำที่สำมำรถทำได้)
4.4.2 ปัดกวำดบริเวณโดยรอบสำนักงำนและภำยในและภำยนอก (เท่ำที่สำมำรถทำได้)
5. ระยะเวลาดาเนินการ
เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลำคม 2565 ถึงวันที่ 30 กันยำยน 2566
6. ขอบเขตความรับผิดชอบต่อความเสียหายและการคาประกันความเสียหาย
ผู้รับ จ้ ำง ตกลงยิ น ยอมที่จ ะชดใช้ค่ำเสี ย หำยแก่ ผู้ ว่ำจ้ำง โดยจ่ำยตำมทุ นหรือ รำคำที่แท้ จริงของ
ทรัพย์สินที่เสียหำย หรือสูญหำยไป หักด้วยค่ำเสื่อมตำมอำยุกำรใช้งำนตำมกฎหมำยจำนวนเงิน 30,000.00
บำท (สำมหมื่น บำทถ้วน) ถึง 150,000,00 บำท (หนึ่งแสนห้ ำหมื่นบำทถ้วน) ต่อกำรเสี ยหำย 1 ครั้ง ทั้งนี้
ควำมเสียหำยดังกล่ำว จะต้องเกิดขึ้นจำกกำรจงใจกระทำ หรือประมำทเลินเล่อ หรือละทิ้งหน้ำที่ ของพนักงำน
ทำควำมสะอำดของผู้รับจ้ำง ที่ได้กระทำขึ้นระหว่ำงที่ได้รั บมอบหมำยให้รักษำควำมสะอำดให้กับ สถำนที่ของ
ผู้ว่ำจ้ำง ตำมสัญญำนี้ และผู้รับจ้ำงจะชดใช้ชำระให้ผู้ว่ำจ้ำงภำยใน 60 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจำกผู้ว่ำจ้ำง
7. เงื่อนไขการจ่ายเงิน
ผู้ว่ำจ้ำงตกลงให้ ผู้รับจ้ำงส่งใบเรียกเก็บเงินค่ำจ้ำงตำมสัญญำภำยใน 5 วันทำกำรของเดือนถัดไป โดย
จะจ่ำยเงินค่ำจ้ำงเป็นงวดรำยเดือน
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8. เงื่อนไขพิเศษอื่นๆ (ถ้ามี )
กรณีพนักงำนขำดงำนทำงบริษัทฯ ไม่สำมำรถจัดหำพนักงำนทดแทนได้ บริษัท ฯ ยินดีให้ผู้ว่ำจ้ำงหัก
ค่ำบริกำร วันละ 331.00 บำท/วัน/คน (สำมร้อยบำทถ้วน)
________________________________
สำนักงำนนิคมอุตสำหกรรมบำงพลี

