
ร่างข้อก าหนดขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) 
งานจ้างเหมาท าความสะอาดอาคารของส านักงานนิคมอุตสาหกรรมบางพลี 

ปีงบประมาณ 2566 
------------------------------------------------ 

1.  หลักการเหตุผลหรือความเป็นมา 
 ด้วยส ำนักงำนนิคมอุตสำหกรรมบำงพลี มีควำมประสงค์จะจ้ำงเหมำท ำควำมสะอำดอำคำรของ
ส ำนักงำนนิคมอุตสำหกรรมบำงพลี จ ำนวน 1 อัตรำ เพ่ือปฏิบัติงำนประจ ำอยู่ที่ส ำนักงำนนิคมอุตสำหกรรม
บำงพลี (ส ำนักงำนชั่วครำว) เลขท่ี 136/2 หมู่ที่ 17 ถนนเทพำรักษ์ ต ำบลบำงเสำธง อ ำเภอบำงเสำธง จังหวัด
สมุทรปรำกำร ก ำหนดระยะเวลำในกำรจ้ำง 12 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลำคม 2565 ถึงวันที่ 30 กันยำยน 2566     

2.  วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือดูแลสถำนที่รำชกำรให้เกิดควำมสะอำดและเพ่ือให้มีควำมเป็นระเบียบเรียบร้อยทั้งในส่วนของ
อำคำรและบริเวณโดยรอบอำคำรส ำนักงำนฯ 

3.  คุณสมบัติของผู้เสนอราคา 
3.1  มีควำมสำมำรถตำมกฎหมำย 
3.2  ไม่เป็นบุคคลล้มละลำย 
3.3  ไม่อยู่ระหว่ำงเลิกกิจกำร  
3.4  ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่ำงถูกระงับกำรยื่นข้อเสนอหรือท ำสัญญำกับหน่วยงำนของรัฐไว้ชั่วครำว 

เนื่องจำกเป็นผู้ที่ไม่ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของผู้ประกอบกำรตำมระเบียบที่รัฐมนตรีว่ำกำร
กระทรวงกำรคลังก ำหนดตำมที่ประกำศเผยแพร่ในระบบเครือข่ำยสำรสนเทศของกรมบัญชีกลำง 

3.5 ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรำยชื่อผู้ทิ้งงำนและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ ทิ้งงำนของ
หน่วยงำนของรัฐในระบบเครือข่ำยสำรสนเทศของกรมบัญชีกลำง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงำนเป็นหุ้นส่วน
ผู้จัดกำร กรรมกำรผู้จัดกำร ผู้บริหำร ผู้มีอ ำนำจในกำรด ำเนินงำนในกิจของนิติบุคคลนั้นด้วย  

3.6 มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ำมตำมที่คณะกรรมกำรนโยบำยกำรจัดซื้อจัดจ้ำง            
และกำรบริหำรพัสดุภำครัฐก ำหนดในรำชกิจจำนุเบกษำ 

3.7 เป็นนิติบุคคลผู้มีอำชีพรับจ้ำงงำนดังกล่ำว 
3.8 ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอรำคำรำยอ่ืนที่ เข้ำยื่นข้อเสนอให้แก่ 

ส ำนักงำนนิคมอุตสำหกรรมบำงพลี หรือไม่เป็นผู้กระท ำกำรอันเป็นกำรขัดขวำงกำรแข่งขันรำคำอย่ำงเป็นธรรม
ในกำรยื่นข้อเสนอครั้งนี้   

3.9 ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือควำมคุ้มกัน ซึ่งอำจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศำลไทย เว้นแต่รัฐบำลของผู้ยื่น
ข้อเสนอได้มีค ำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และควำมคุ้มกันเช่นว่ำนั้น 
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4.  ขอบเขตการด าเนินงาน 
ผู้รับจ้ำงจะต้องจัดหำคนงำนท ำควำมสะอำดประจ ำส ำนักงำน จ ำนวน 1 คน และผู้รับจ้ำงจะต้อง

จัดท ำประกันสังคมตำมกฎหมำยแรงงำนให้ถูกต้อง 
ผู้รับจ้ำงเป็นผู้จัดหำเครื่องมือเครื่องใช้ รวมถึงน้ ำยำท ำควำมสะอำดที่มีคุณภำพดีเพียงพอต่อกำร

ปฏิบัติงำน ณ สถำนที่ของผู้ว่ำจ้ำง ด้วยทุนทรัพย์ของผู้รับจ้ำงเองทั้งสิ้น ยกเว้นไฟฟ้ำ และน้ ำประปำ ผู้ว่ำจ้ำง
ยินยอมให้ใช้ได้เท่ำที่จ ำเป็นต่อกำรบริกำรท ำควำมสะอำด ถ้ำอุปกรณ์และเครื่องมือท ำควำมสะอำดมีไม่พอใช้
หรือช ำรุด ผู้รับจ้ำงจ ำต้องจัดเพิ่มเติมและน ำมำใช้ในกำรปฏิบัติงำนตลอดระยะเวลำสัญญำจ้ำง ดังนี้ 

4.1 อุปกรณ์ท่ีใช้ในกำรท ำควำมสะอำด 
 4.1.1 ไม้ม็อบ – ผ้ำม็อบ 

4.1.2 ไม้กวำด ไม้ขนไก่ ที่ตักขยะ ไม้กรีดน้ ำ ไม้กวำดหยำกไย่ 
4.1.3 ถังน้ ำ ขันน้ ำ สำยยำง อุปกรณ์ อุปกรณ์ส ำหรับใช้ล้ำงห้องน้ ำ 
4.14 ผ้ำเช็คโต๊ะ ผ้ำเช็คกระจก ถุงมือ ผ้ำเช็คโทรศัพท์ สเปรย์ปรับอำกำศ 

 4.1.5 ไม้ดันฝุ่น – ผ้ำดันฝุ่น 
 4.1.6 เครื่องมือเช็คกระจก 
4.2 น้ ำยำที่ใช้ในกำรท ำควำมสะอำด  
 4.2.1 น้ ำยำเช็คพ้ืนประจ ำวัน 
 4.2.2 น้ ำยำท ำควำมสะอำดห้องน้ ำและสุขภัณฑ ์
 4.2.3 น้ ำยำเช็คกระจก 
 4.2.4 น้ ำยำดันฝุ่น 
 4.2.5 น้ ำยำดับกลิ่น – ฆ่ำเชื้อ 
 4.2.6 น้ ำยำเช็คเฟอร์นิเจอร์ 
ผู้รับจ้ำงต้องท ำหนังสือส่งมอบอุปกรณ์และน้ ำยำท ำควำมสะอำดดังกล่ำว ให้ผู้ว่ำจ้ำงเป็นผู้ตรวจสอบ 

นับตั้งแต่วันที่เริ่มท ำงำนและในเดือนต่อไปอย่ำงน้อยเดือนละ 1 ครั้ง โดยมีปริมำณเพียงพอต่อกำรปฏิบัติงำน
ตลอดเดือน 

4.3 กำรท ำควำมสะอำดประจ ำวัน                 
ให้มีกำรท ำควำมสะอำดรำยวัน ทุกวันท ำกำร เวลำ 07.00 – 16.00 น. พนักงำนท ำควำมสะอำด

รับผิดชอบตำมพ้ืนที่ที่ได้รับมอบหมำย หรือกรณีที่ผู้ว่ำจ้ำงมีค ำสั่งให้มำปฏิบัติงำนเป็นกรณีพิเศษ 
  4.3.1  กวำดพ้ืน ถู พ้ืนด้วยม็อบ และดันฝุ่น  ให้สะอำดและปรำศจำกรอยครำบด ำ          
ท ำควำมสะอำดกระจกประตูเข้ำ-ออก และแผ่นกั้นห้องต่ำง ๆ และกระจกที่อยู่ใกล้กำรสัมผัสทุกแห่ง 

4.3.2 ปัดกวำดหยำกไย่และท ำควำมสะอำดเพดำน 
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4.3.3 ท ำควำมสะอำดห้องน้ ำให้สะอำดตลอดเวลำ โดยเช็ดถูพ้ืน เครื่องสุขภัณฑ์ต่ำง ๆ 
ด้วยผงขัดและน้ ำยำ ใส่น้ ำยำฆ่ำเชื้อและดับกลิ่น เช็ดฝุ่นตำมกระจกเงำ พัดลมดูดอำกำศ ครำบรอยเปื้อนใน
ห้องน้ ำและตำมผนังในห้องน้ ำ พร้อมเทขยะด้วย อย่ำงน้อยวันละ 2 ครั้ง พร้อมใส่กระดำษช ำระและสบู่ล้ำงมือ
ใหพ้รอ้มใชง้ำนเสมอ          

4.3.4 ท ำควำมสะอำดเทขยะทุกจุดภำยในส ำนักงำนและเก็บรวบรวมไปทิ้งยังสถำนที่ที่ผู้
ว่ำจ้ำงก ำหนดให้ 

4.3.5 ท ำควำมสะอำดทำงข้ึน-ลง รำวบันได และทำงเดินภำยในส ำนักงำน 
4.3.6 ปัดฝุ่นและเช็ดเฟอร์นิเจอร์ภำยในส ำนักงำนด้วยน้ ำยำให้สะอำดเสมอ 
4.3.7 ดูดฝุ่นบริเวณพ้ืนที่ท ำกำรให้สะอำดอยู่เสมอ 
4.3.8 ท ำควำมสะอำดรอยเปื้อนตำมผนัง สวิทซ์ไฟ ลูกปิดประตู และอ่ืน ๆ ภำยใน

ส ำนักงำนให้สะอำดเสมอ 
4.3.9 ท ำควำมสะอำดอ่ืน ๆ เช่น โทรศัพท์ โต๊ะท ำงำน ตู้เก็บเอกสำร และแก้ไขปัญหำ

เฉพำะหน้ำในเวลำท ำงำน 
4.3.10 ปฏิบัติงำนตำมทีผู่้ว่ำจ้ำงมอบหมำยให้ในส่วนที่เกี่ยวกับกำรรักษำควำมสะอำด 
4.3.11 รำยงำนสิ่งของช ำรุดเสียหำยที่เกิดข้ึนให้ผู้ว่ำจ้ำงทรำบโดยด่วน 

4.4 กำรท ำควำมสะอำดประจ ำเดือน 
4.4.1 เช็ดท ำควำมสะอำดช่องระบบอำกำศและปรับอำกำศ (เท่ำท่ีสำมำรถท ำได)้ 
4.4.2 ปัดกวำดบริเวณโดยรอบส ำนักงำนและภำยในและภำยนอก (เท่ำท่ีสำมำรถท ำได้) 

5. ระยะเวลาด าเนินการ 
 เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลำคม 2565 ถึงวันที่ 30 กันยำยน 2566 

6. ขอบเขตความรับผิดชอบต่อความเสียหายและการค  าประกันความเสียหาย 
ผู้รับจ้ำง ตกลงยินยอมที่จะชดใช้ค่ำเสียหำยแก่ ผู้ว่ำจ้ำง โดยจ่ำยตำมทุนหรือ รำคำที่แท้จริงของ

ทรัพย์สินที่เสียหำย หรือสูญหำยไป หักด้วยค่ำเสื่อมตำมอำยุกำรใช้งำนตำมกฎหมำยจ ำนวนเงิน 30,000.00 
บำท (สำมหมื่นบำทถ้วน) ถึง 150,000,00 บำท (หนึ่งแสนห้ำหมื่นบำทถ้วน) ต่อกำรเสียหำย 1 ครั้ง ทั้งนี้ 
ควำมเสียหำยดังกล่ำว จะต้องเกิดขึ้นจำกกำรจงใจกระท ำ หรือประมำทเลินเล่อ หรือละทิ้งหน้ำที่ของพนักงำน
ท ำควำมสะอำดของผู้รับจ้ำง ที่ได้กระท ำขึ้นระหว่ำงที่ได้รับมอบหมำยให้รักษำควำมสะอำดให้กับสถำนที่ของ 
ผู้ว่ำจ้ำง ตำมสัญญำนี้ และผู้รับจ้ำงจะชดใช้ช ำระให้ผู้ว่ำจ้ำงภำยใน 60 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจำกผู้ว่ำจ้ำง                                                                                               
7. เงื่อนไขการจ่ายเงิน  

ผู้ว่ำจ้ำงตกลงให้ ผู้รับจ้ำงส่งใบเรียกเก็บเงินค่ำจ้ำงตำมสัญญำภำยใน 5 วันท ำกำรของเดือนถัดไป โดย
จะจ่ำยเงินค่ำจ้ำงเป็นงวดรำยเดือน  
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8. เงื่อนไขพิเศษอ่ืนๆ (ถ้ามี ) 
กรณีพนักงำนขำดงำนทำงบริษัทฯ ไม่สำมำรถจัดหำพนักงำนทดแทนได้ บริษัทฯ ยินดีให้ผู้ว่ำจ้ำงหัก

ค่ำบริกำร วันละ 331.00 บำท/วัน/คน (สำมร้อยบำทถ้วน) 

________________________________ 
ส ำนักงำนนิคมอุตสำหกรรมบำงพลี 


