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รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของการจ้างเหมารักษาความสะอาด 
อาคารส านักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพ้ืนที่ ๓ ประจ าปี ๒๕๖3 

๑. ความเป็นมา 
 ส ำนักงำนประกันสังคมกรุงเทพมหำนครพ้ืนที่ ๓ ตั้งอยู่ในบริเวณกระทรวงแรงงำน ถนนมิตรไมตรี 

แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหำนครฯ ให้บริกำรผู้ประกันตน และนำยจ้ำง มีทั้งหมด  ๘ ประเภท        
คือ กำรประกันกำรเจ็บป่วย กำรประกันกำรคลอดบุตร กำรประกันอุบัติเหตุและโรคอันเกิดจำกกำรท ำงำน    
กำรประกันทุพพลภำพ กำรประกันชรำภำพ กำรประกันกำรสงเครำะห์บุตร กำรประกันกำรเสียชีวิตและ     
กำรประกันกำรว่ำงงำน มีอำคำรที่เป็นส ำนักงำนที่ใช้ในกำรติดต่อประสำนงำนต่ำง ๆ ระหว่ำงบุคคลภำยนอก
และภำยใน ตั้งแต่ชั้น ๑ - ๗ และชั้น ๑๓ ซึ่งส ำนักงำนฯ เป็นหน่วยงำนให้บริกำรแก่ผู้ประกันตนและผู้มำติดต่อ
รำชกำร จึงต้องมีกำรรักษำควำมสะอำดภำยในอำคำร เช่น ห้องท ำงำน ห้องน้ ำ เป็นต้น 

๒. วัตถุประสงค์  
 ๒.๑ เพ่ือรักษำควำมสะอำดภำยใน และบริเวณรอบอำคำรให้สะอำดพร้อมใช้งำนอยู่ตลอดเวลำ 
ประกอบด้วยพ้ืนที่ ดังนี้ 
    - ชั้น ๑ - ๗  
   - ชั้น ๑๓ และดำดฟ้ำ 
   - ลำนจอดรถตั้งแต่ชั้น ๑ - ๖ 
   - บริเวณโดยรอบอำคำรทั้งหมด 
 ๒.๒ ดูแลภูมิทัศน์บริเวณสวนหย่อมชั้น ๑ และต้นไม้ประดับประจ ำชั้น ๑ - ๗ 
 ๓. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา 
 ๓.๑  ผู้ เสนอรำคำต้องเป็นผู้ที่มีอำชีพรับจ้ำงงำนที่ประกวดรำคำจ้ำงด้วยวิธีกำรทำง
อิเล็กทรอนิกส์ 
 ๓.๒   ผู้เสนอรำคำต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุไว้ในบัญชีรำยชื่อผู้ทิ้งงำนของทำงรำชกำรและ         
ได้แจ้งเวียนชื่อแล้วหรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของกำรสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเป็นผู้ทิ้งงำนตำมระเบียบ     
ของทำงรำชกำร 
 ๓.๓  ผู้เสนอรำคำต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอรำคำรำยอ่ืน ณ วันประกวดรำคำ
อิเล็กทรอนิคส์ ไม่เป็นผู้กระท ำกำรอันเป็นกำรขัดขวำงกำรแข่งขันรำคำอย่ำงเป็นธรรม 
 ๓.๔  ผู้เสนอรำคำต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิหรือควำมคุ้มกัน  ซึ่งอำจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศำลไทย
เว้นแต่รัฐบำลของผู้เสนอรำคำได้มีค ำสั่งให้สละสิทธิ์และควำมคุ้มครองเช่นนั้น 
 ๓.๕  ผู้เสนอรำคำต้องมีผลงำนประเภทเดียวกันกับงำนที่ประกวดรำคำจ้ำงด้วยวิธีกำร
ประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ในวงเงินไม่น้อยกว่ำ 1,033,200 บำท (หนึ่งล้ำนสำมหมื่นสำมพันสองร้อยบำทถ้วน) 
และเป็นผลงำนที่เป็นคู่สัญญำโดยตรงกับส่วนรำชกำร หน่วยงำนตำมกฎหมำยว่ำด้วยระเบียบบริหำรรำชกำร
ส่วนท้องถิ่น หน่วยงำนอ่ืนซึ่งมีกฎหมำยบัญญัติให้มีฐำนะเป็นรำชกำรบริหำรส่วนท้องถิ่น รัฐวิสำหกิจ หรือ
หน่วยงำนเอกชนที่ส ำนักงำนเชื่อถือได้ อย่ำงน้อย ๑ ผลงำน ภำยในระยะเวลำ ๓ ปี (นับถึงวันเสนอรำคำ) โดย
แนบหลักฐำนเอกสำรหนังสือรับรองผลงำนและส ำเนำสัญญำจ้ำงมำในวันเสนอรำคำ 
 ๓.๖  บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้ำเป็นคู่สัญญำต้องไม่อยู่ในฐำนะเป็นผู้ ไม่แสดงบัญชีรำยรับ
รำยจ่ำย หรือแสดงบัญชีรำยรับรำยจ่ำยไม่ถูกต้องครบถ้วนในสำระส ำคัญ 
 ๓.๗  บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้ำเป็นคู่สัญญำกับหน่วยงำนของรัฐซึ่งได้ด ำเนินกำรจัดจ้ ำง
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E – Government  Procurement : E-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์
ของส ำนักงำนบัญชีกลำงที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐ 
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 ๓.๘  คู่สัญญำต้องรับและจ่ำยเงินผ่ำนบัญชีธนำคำร เว้นแต่กำรจ่ำยเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่ำ         
ไม่เกินสำมหมื่นบำทคู่สัญญำอำจจ่ำยเป็นเงินสดก็ได้ 

 ๔.  รูปแบบรายการ คุณลักษณะเฉพาะ และเงื่อนไขการจ้าง  
   ๔.๑ ขอบเขตพ้ืนที่และจ ำนวนพนักงำนรักษำควำมสะอำด  

 พ้ืนที่ที่จะต้องรักษำควำมสะอำดเป็นอำคำรส ำนักงำนประกันสังคมกรุงเทพมหำนครพ้ืนที่ ๓            
ชั้น ๑ - ๗ และชั้น ๑๓ ตลอดจนบริเวณรอบ ๆ ของอำคำร ลำนจอดรถ ชั้นดำดฟ้ำ เฟอร์นิเจอร์ของส ำนักงำน  
บันไดขึ้นลงระหว่ำงชั้น ห้องน้ ำทุกชั้น และกระจกภำยใน พ้ืนที่รวมประมำณ ๑๒,๑๘๘  ตำรำงเมตร ดังนั้น      
กำรรักษำควำมสะอำด ผู้รับจ้ำงจะต้องจัดพนักงำนรักษำควำมสะอำดจ ำนวน ๑๔ คน ที่มีควำมช ำนำญงำน          
มีประสบกำรณ์เพ่ือดูแลรักษำควำมสะอำด หำกมีพนักงำนลำให้จัดหำพนักงำนเสริม โดยปฏิบัติงำนในวันจันทร์ – ศุกร์ 
ระหว่ำงเวลำ ๐๗.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.  และในวันเสำร์ ตั้งแต่เวลำ ๐๘.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. หยุดวันอำทิตย์และ      
วันนักขัตฤกษ์หรือวันที่รำชกำรประกำศให้เป็นวันหยุดรำชกำร 
    ๔.๒  อุปกรณ์และน้ ำยำที่จะต้องน ำมำรักษำควำมสะอำด   
   ๑. เครื่องขัดพ้ืนอย่ำงน้อย ๒  เครื่อง 
  ๒. เครื่องดูดฝุ่นอย่ำงน้อย ๒ เครื่อง  
  ๓. เครื่องปั่นเงำพ้ืนอย่ำงน้อย ๒ เครื่อง  
  ๔. ไม้ม๊อบเก็บฝุ่น 
  ๕. ถังน้ ำ 
  ๖. ไม้กวำดต่ำง ๆ เช่น 
  -  ไม้กวำดดอกหญ้ำ สภำพดีพร้อมใช้งำน 

   -  ไม้กวำดหยำกไย่  สภำพดีพร้อมใช้งำน 
  -  ไมก้วำดเทศบำล  สภำพดีพร้อมใช้งำน 
  -  ไม้กรีดน้ ำ สภำพดีพร้อมใช้งำน 
 ๗. เครื่องมือเช็ดกระจก 
 ๘. บันไดหรืออุปกรณ์ท่ีใช้ส ำหรับรักษำควำมสะอำด และเช็ดกระจกในที่สูง 
 ๙. ผ้ำเช็ดโต๊ะและเช็ดกระจก  
 ๑๐. ไม้ม๊อบถูพ้ืน 
 11. ภำชนะส ำหรับใส่สบู่เหลวส ำหรับล้ำงมือส ำหรับใช้ในห้องน้ ำทุกชั้น 

 12. กล่องส ำหรับใส่กระดำษช ำระแบบม้วนใหญ่ แบบติดผนังส ำหรับใช้ในห้องน้ ำ   
ทุกห้อง ทุกชั้น 

 13. ภำชนะส ำหรับใส่ก้อนดับกลิ่นในห้องน้ ำทุกห้อง ทุกชั้น 
 14. ตะกร้ำส ำหรับใส่ขยะพร้อมถุงขยะสีด ำประจ ำจุดต่ำง ๆ ภำยในบริเวณพ้ืนที่

ปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่ 
 15. ถังขยะแบบมีฝำปิดพร้อมถุงขยะส ำหรับใช้ภำยในห้องน้ ำชำย/หญิง และห้องน้ ำ

ผู้พิกำร ทุกห้อง   
 16. ถังขยะพร้อมถุงขยะส ำหรับใส่ภำยในถังขยะที่อยู่บริเวณโดยรอบอำคำรไม่น้อยกว่ำ 

๓ จุด  
 17. รถเข็นส ำหรับน ำขยะไปทิ้งในพ้ืนที่ที่ก ำหนด 
 18.  สำยยำงส ำหรับรักษำควำมสะอำด 
  ๑9. น้ ำยำเช็ดกระจก 
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  20. น้ ำยำเก็บฝุ่น 
  21. น้ ำยำเคลือบเงำพ้ืน 
   22. น้ ำยำปั่นเงำพ้ืน 
   23. น้ ำยำขัดท ำควำมสะอำดพ้ืน 
  24. น้ ำยำท ำควำมสะอำดห้องน้ ำ 
  25. น้ ำยำดับกลิ่น ฆ่ำเชื้อ ส ำหรับผนัง พื้น และสุขภัณฑ์ 
 26. ก้อนดับกลิ่นคุณภำพดี (ใช้ในห้องน้ ำทุกห้อง ทุกชั้น) 
 27. สบู่เหลวส ำหรับล้ำงมือคุณภำพดี ส ำหรับใช้ในห้องน้ ำทุกชั้น  
 28. ผงซักฟอก 
 29. สเปรย์ปรับอำกำศ ฆ่ำเชื้อ ส ำหรับใช้ในห้องท ำงำนทุกชั้น 
 30. แอลกอฮอล์ชนิด ๑๐๐% ส ำหรับเช็ดฆ่ำเชื้อวัสดุส ำนักงำน เช่น โทรศัพท์ 
คีย์บอร์ดคอมพิวเตอร์ เป็นต้น โดยผู้เสนอรำคำต้องจัดให้มีไว้ใช้ประจ ำทุกชั้น ๆ ละ ๑ ขวด ขนำดขวดละไม่น้อยกว่ำ 
๔๕๐ มิลลิลิตร พร้อมส ำลีส ำหรับชุบแอลกอฮอล์ เช็ดอุปกรณ์ส ำนักงำนดังกล่ำว 
 31. น้ ำยำจุลินทรีย์  (EM) 
 32. กระดำษช ำระในห้องน้ ำชำย/หญิง ควำมหนำ ๒ ชั้น ควำมยำวไม่ต่ ำกว่ำ ๒๔๐   
เมตรต่อม้วน ให้พร้อมใช้งำนตลอดเวลำ 
 33. น้ ำยำที่ ใช้ ในกำรรักษำควำมสะอำดทุกชนิด ต้องเป็นน้ ำยำที่ ไม่ท ำลำย
สิ่งแวดล้อม และต้องเป็นน้ ำยำที่มีคุณภำพดี ไม่มีส่วนผสมของสำรอันตรำยตำมรำยชื่อสำรอันตรำยที่ห้ำมใช้       
ในกำรรักษำควำมสะอำด ตามเอกสารแนบ ๑ ตลอดสัญญำจ้ำง โดยผู้เสนอรำคำที่ชนะกำรเสนอรำคำ ต้องแนบ
เอกสำรใบอนุญำตกำรมีวัตถุอันตรำยไว้ในครอบครองในวันเสนอรำคำต่อส ำนักงำนด้วย 

 ๔.๓ กำรทดแทนอุปกรณ์กำรรักษำควำมสะอำด 
 ๑. วัสดุอุปกรณ์ในกำรรักษำควำมสะอำดทุกชนิดจะต้องอยู่ในสภำพที่พร้อมใช้งำน

และเพียงพอต่อกำรใช้งำน รวมทั้งเมื่อมีอุปกรณ์กำรรักษำควำมสะอำดชนิดใดชนิดหนึ่งช ำรุด จะต้องมีทดแทน
ของเดิมเพ่ือพร้อมส ำหรับกำรใช้งำนตลอดสัญญำจ้ำง 
 ๒. เมื่อภำชนะส ำหรับใส่สบู่เหลวส ำหรับล้ำงมือและกล่องส ำหรับใส่กระดำษช ำระแบบ
ม้วนใหญ่ช ำรุด ผู้เสนอรำคำที่ชนะกำรเสนอรำคำต้องท ำกำรเปลี่ยนเพ่ือทดแทนของเดิมโดยทันที หรือเมื่อได้รับ
แจ้งจำกส ำนักงำน โดยไม่คิดค่ำใช้จ่ำยเพิ่มแต่อย่ำงใด 

 ๔.๔.  เงื่อนไขกำรปฏิบัติงำนของผู้เสนอรำคำที่ชนะกำรเสนอรำคำ 
๑. ผู้เสนอรำคำที่ชนะกำรเสนอรำคำต้องส่งรำยชื่อพนักงำนพร้อมประวัติ และรูปถ่ำย 

ของพนักงำนทุกคนที่ปฏิบัติงำนในพื้นที่ของส ำนักงำน ภำยในวันที่ ๑7 มกรำคม ๒๕๖3 
๒. พนักงำนรักษำควำมสะอำดของผู้เสนอรำคำที่ชนะกำรเสนอรำคำ ต้องแต่ง

เครื่องแบบของผู้เสนอรำคำที่ชนะกำรเสนอรำคำ พร้อมติดบัตรแสดงตนที่ด้ำนหน้ำเครื่องแบบทุกคนในเวลำ
ปฏิบัติงำนให้สำมำรถมองเห็นได้ชัดเจน เพ่ือควำมสะดวกในกำรตรวจสอบ โดยจะต้องแต่งกำยสุภำพและ     
อยู่ในเครื่องแบบที่เป็นมำตรฐำนเดียวกัน 

  ๓. พนักงำนทุกคนที่ผู้เสนอรำคำที่ชนะกำรเสนอรำคำจัดส่งมำนั้น ต้องเป็นผู้มีสุขภำพดี 
มีประวัติดี มีควำมซื่อสัตย์สุจริต ไม่พูดจำหยำบคำย  มีควำมสำมัคคีระหว่ำงผู้ปฏิบัติงำน 

๔. ผู้ เสนอรำคำที่ชนะกำรเสนอรำคำต้องแจ้งจ ำนวนพนักงำนที่ส่ งเข้ำมำรักษำ          
ควำมสะอำดและในกรณีท่ีจะมีกำรสับเปลี่ยนหรือทดแทนตัวบุคคลให้แจ้งรำยชื่อพร้อมประวัติ 
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๕. กรณีพนักงำนของผู้ เสนอรำคำที่ชนะกำรเสนอรำคำต้องกำรน ำสิ่งของออก        
นอกพ้ืนที่ส ำนักงำน จะต้องปฏิบัติตำมระเบียบของส ำนักงำนอย่ำงเคร่งครัด 

     ๖. พนักงำนของผู้เสนอรำคำที่ชนะกำรเสนอรำคำต้องตั้งใจปฏิบัติงำนไม่ขัดค ำสั่ง 
หรือฝ่ำฝืนกฎระเบียบของส ำนักงำนหรือแสดงกิริยำวำจำไม่สุภำพในบริเวณส ำนักงำน หรือต่อผู้ควบคุมงำน 
รวมทั้งต้องไม่ประพฤติตนอันอำจจะก่อให้เกิดควำมเสียหำยต่อชื่อเสียงของส ำนักงำน 

    ๗. ผู้เสนอรำคำที่ชนะกำรเสนอรำคำต้องจัดหำเครื่องมือ - อุปกรณ์ที่มีสภำพดี ให้
ครบตำมจ ำนวนรำยกำรที่ระบุไว้ในข้อ ๔.๒ รวมทั้งจัดหำสิ่งจ ำเป็นทุกอย่ำงในกำรปฏิบัติงำน อย่ำงเหมำะสม 
และมีประสิทธิภำพ หรือหำกมีควำมจ ำเป็นต้องน ำไปซ่อมแซมจะต้องเตรียมเครื่องมือ - อุปกรณ์ทดแทนในทันที 
เพ่ือไม่ให้งำนล่ำช้ำ รวมถึงกำรตรวจตรำดูแลเครื่องมือ - อุปกรณ์ ให้มีสภำพสมบูรณ์พร้อมใช้งำนตลอดเวลำ 
และต้องป้องกันอุบัติเหตุ หรืออันตรำยอันเกิดข้ึนได้ต่อตนเอง และต่อสำธำรณชน  

    ๘. ผู้ควบคุมงำนของผู้เสนอรำคำที่ชนะกำรเสนอรำคำต้องตรวจสอบผลกำรปฏิบัติงำน 
เพ่ือให้ดูสะอำดและเรียบร้อยตำมสัญญำ และรับฟังข้อเสนอแนะหรือหำรือแนวทำงกำรปฏิบัติงำนตำมสัญญำ
ทุกวันเพ่ือปรับปรุงประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติงำน และแก้ไขข้อขัดข้องในกำรปฏิบัติงำนร่วมกับผู้ควบคุมงำน
ของส ำนักงำน           

    ๙. ส ำนักงำนขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนเจ้ำหน้ำที่ของผู้เสนอรำคำที่ชนะกำรเสนอรำคำ     
ไดโ้ดยไม่ต้องแจ้งใหผู้้เสนอรำคำที่ชนะกำรเสนอรำคำทรำบเป็นลำยลักษณ์อักษร เมื่อพนักงำนของผู้เสนอรำคำ    
ที่ชนะกำรเสนอรำคำไม่ปฏิบัติตำมเงื่อนไข  

    ๑๐. เวลำปฏิบัติงำนปกติของพนักงำนรักษำควำมสะอำดของผู้เสนอรำคำที่ชนะ     
กำรเสนอรำคำ  

                   วันจันทร์ - ศุกร์ ระหว่ำงเวลำ ๐๗.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. 
                  วันเสำร์ ระหว่ำงเวลำ ๐๘.๐๐ - ๑๕.๐๐ น. 
    ๑๑. วันหยุดของพนักงำนรักษำควำมสะอำด 

                                      หยุดวันอำทิตย์ วันนักขัตฤกษ์ และวันที่รำชกำรประกำศให้เป็นวันหยุดรำชกำร 
  ๑๒. ในกรณีที่มีวันหยุดรำชกำรติดต่อกันหลำยวัน ผู้เสนอรำคำที่ชนะกำรเสนอรำคำ

ต้องยินยอมให้ส ำนักงำนปรับเปลี่ยนเลื่อนวันท ำงำนในวันเสำร์  ไปเป็นวันหยุดรำชกำรในวันอ่ืนในระยะเวลำ   
ช่วงวันหยุดต่อเนื่องนั้น เพ่ือประโยชน์ทำงรำชกำรและสอดคล้องกับกำรเปิดท ำกำรของส ำนักงำน 

  ๑๓. ในกรณีเกิดภัยพิบัติฉุกเฉิน หรือเกิดสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน และรัฐบำลประกำศ        
ให้เป็นวันหยุดรำชกำร ผู้เสนอรำคำที่ชนะกำรเสนอรำคำไม่ต้องจัดพนักงำนมำปฏิบัติงำน โดยให้ผู้เสนอรำคำ
จ่ำยค่ำจ้ำงตำมกฎหมำยแรงงำนเสมือนวันท ำงำนตำมปกติ ยกเว้นส ำนักงำนจะมีค ำสั่งเป็นอ่ืนตำมควำมเหมำะสม 

   ๑๔. ผู้เสนอรำคำที่ชนะกำรเสนอรำคำจะต้องขึ้นทะเบียนนำยจ้ำง ทะเบียนผู้ประกันตน
กับส ำนักงำนประกันสังคมให้ถูกต้องครบถ้วน 

 ๔.๕ คุณสมบัติทั่วไปของพนักงำนรักษำควำมสะอำด 
  ๑. มีสัญชำติไทย 
    ๒. มีอำยุไม่ต่ ำกว่ำ ๑๘ ปี บริบูรณ์ และไม่เกิน ๖๕ ปี 
   ๓. มีสุขภำพร่ำงกำยแข็งแรงสมบูรณ์ พร้อมส ำหรับกำรปฏิบัติงำนตำมหน้ำที่ 
   ๔. ไม่เป็นโรคติดต่ออันตรำยร้ำยแรง 
    ๕. ไม่ติดสำรเสพติดทุกชนิด 
           ๖. มีควำมรู้และควำมเข้ำใจในกำรใช้เครื่องมือ - อุปกรณ์ และกำรปฏิบัติหน้ำที่   
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    ๗. ผู้เสนอรำคำที่ชนะกำรเสนอรำคำต้องจัดพนักงำนรักษำควำมสะอำด และหัวหน้ำ 
หรือผู้ควบคุมกำรรักษำควำมสะอำด ที่มีควำมพร้อมในกำรปฏิบัติงำนมีควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรเขียนแผน    
กำรปฏิบัติงำนที่ต้องแจ้งให้ส ำนักงำนทรำบล่วงหน้ำเป็นลำยลักษณ์อักษร  

   ๔.๖ ผู้เสนอรำคำที่ชนะกำรเสนอรำคำต้องจ่ำยค่ำจ้ำงกำรปฏิบัติงำนในวันปกติ รวมถึง
ค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนล่วงเวลำแก่พนักงำน ไม่ต่ ำกว่ำค่ำแรงขั้นต่ ำสูงสุดที่กฎหมำยก ำหนดในพ้ืนที่
กรุงเทพมหำนคร หรือเงื่อนไขอ่ืน ๆ ตำมที่รัฐบำลอำจจะก ำหนดเพ่ิมเติมในภำยหลัง รวมถึงกำรขึ้นทะเบียน
ผู้ประกันตน ให้แก่พนักงำนทุกคนของผู้เสนอรำคำที่ชนะกำรเสนอรำคำ โดยแนบหลักฐำนกำรน ำส่งเงินสมทบ
ประกันสังคมพร้อมใบเสร็จของส ำนักงำนประกันสังคมมำแสดงเป็นหลักฐำนและกรณีพนักงำนของผู้เสนอรำคำ
ที่ชนะกำรเสนอรำคำเป็นแรงงำนต่ำงด้ำว (ถ้ำมี) ต้องขึ้นทะเบียนต่ำงด้ำวตำมท่ีกฎหมำยก ำหนด 

 ๔.๗ หน้ำที่และควำมรับผิดชอบของผู้เสนอรำคำที่ชนะกำรเสนอรำคำ 
  ๔.๗.๑  หน้ำที่และควำมรับผิดชอบงำนรักษำควำมสะอำดประจ ำวัน(วันจันทร์ - ศุกร์             
เวลำ ๐๗.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.) 

  (๑) รักษำควำมสะอำดและดูแลรักษำควำมสะอำดประตูทำงเข้ำ - ออก ประตู
ห้องท ำงำน ลิฟต์ตัวที่ ๑ - ๒ 

  (๒) รักษำควำมสะอำดพ้ืนทำงเดินร่วมโดยใช้ไม้ดันฝุ่นให้สะอำดตลอดเวลำ 
  (๓) รักษำควำมสะอำดโดยรอบที่จอดรถไม่ให้มีน้ ำท่วมขัง 
  (๔) รักษำควำมสะอำดบันไดขึ้น - ลงระหว่ำงชั้น ให้สะอำดเรียบร้อยตลอดเวลำ 
  (๕) รักษำควำมสะอำดพ้ืน โต๊ะท ำงำน เก้ำอ้ีท ำงำน และล็อกเกอร์ใส่เอกสำร

รวมทั้งชั้นวำงเอกสำรและสิ่งของโดยปัดกวำดเช็ดถู  
  (๖) รักษำควำมสะอำดโทรศัพท์ พร้อมสำยด้วยน้ ำยำฆ่ำเชื้อ หรือแอลกอฮอล์ทุกวัน 
  (๗) รักษำควำมสะอำดพ้ืน โต๊ะ ตู้ ภำยในห้องอำหำร  
  (๘) ในแต่ละวัน พนักงำนของผู้เสนอรำคำต้องเก็บขยะในตะกร้ำน ำไปทิ้ง            

ณ จุดทิ้งขยะพร้อมรักษำควำมสะอำดตะกร้ำใส่ขยะให้สะอำด แล้วใส่ถุงรองรับขยะภำยในตะกร้ำ 
   (๙) รักษำควำมสะอำดโต๊ะประชุม เก้ำอ้ีประชุม ให้สะอำดพร้อมใช้ประชุม

ตลอดเวลำ และเมื่อแล้วเสร็จกำรประชุมทุกครั้งจะต้องเข้ำไปรักษำควำมสะอำดและจัดโต๊ะเก้ำอ้ีให้เรียบร้อย 
   (๑๐) ห้องน้ ำชำย – หญิง และห้องน้ ำผู้พิกำร ให้รักษำควำมสะอำดพ้ืน ผนัง 

กระจก อ่ำงล้ำงมือ และสุขภัณฑ์ในห้องน้ ำให้สะอำดตลอดเวลำ โดยมิให้มีกลิ่นและครำบสกปรก สนิมตะกอน 
ตลอดจนหยดน้ ำที่พ้ืนอ่ำงล้ำงมือ รักษำควำมสะอำดตะกร้ำใส่ผง ถังขยะ ให้สะอำดทุกวัน 

     (๑1) กวำดม็อบพ้ืนทำงเดินทุกจุด รวมถึงกำรรักษำควำมสะอำดในที่ต่ำง ๆ      
ที่รับผิดชอบให้สะอำด 

   (๑๒) กวำดขยะและรักษำควำมสะอำดบริเวณรอบพ้ืนที่ รอบอำคำรส ำนักงำน
และทำงระบำยน้ ำ  

 (๑๓) ปิดน้ ำและไฟฟ้ำในที่เก็บอุปกรณ์กำรรักษำควำมสะอำดก่อนกลับบ้ำนทุกวัน 
 (๑๔) รำยงำนสิ่งช ำรุดเสียหำยต่อส ำนักงำน   
 (๑๕) รดน้ ำต้นไม้ที่ประดับประจ ำชั้นทุกชั้น และสวนหย่อมชั้น ๑ 
 (16) เก็บขยะในบ่อน้ ำพุ 

  ๔.๗.๒  กำรรักษำควำมสะอำดประจ ำสัปดำห์  (วันเสำร์ ๐๘.๐๐ - ๑๕.๐๐ น.) 
     (๑)  เก็บ กวำด ขัดเงำพ้ืน ให้สะอำดด้วยน้ ำยำให้เป็นเงำมันโดยไม่ท ำให้พ้ืนลื่น 

เพรำะอำจเกิดอุบัติเหตุแก่ผู้สัญจรไปมำได้ 
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     (๒)  ขัด เช็ด รักษำควำมสะอำดเก้ำอ้ีที่บุด้วยหนังหรือหนังเทียม และผ้ำ ด้วยน้ ำยำ
เช็ดเบำะ 

     (๓) ขัด และรักษำควำมสะอำดอุปกรณ์ส่วนที่เป็น ทองเหลือง อลูมิเนียม         
แสตนเลส เช่น ลูกบิดประตู ด้วยน้ ำยำขัดโลหะ 

    (๔) ปัดกวำดหยำกไย่ตำมผนัง เพดำน และซอกมุม บันไดระหว่ำงชั้น  
    (๕) รักษำควำมสะอำดมู่ลี่  ผ้ำม่ำนปรับแสง โดยท ำกำรปัดฝุ่นและรักษำ     

ควำมสะอำดรอยเปื้อน 
    (๖) รักษำควำมสะอำดพ้ืนที่ที่ เป็นพ้ืนพรมให้สะอำดด้วยเครื่องดูดฝุ่น           

เพ่ือเก็บสิ่งสกปรก ที่หลุดง่ำยในจุดที่มีครำบสกปรกหรือครำบเปื้อนติดแน่น และให้ใช้น้ ำยำซักพรมให้สะอำด
ปรำศจำกรอยเปื้อน  

 (๗) รักษำควำมสะอำดบริเวณ ชั้น ๑๓  
 (๘) รักษำควำมสะอำดกระจกภำยในอำคำร และหน้ำต่ำง ด้วยเครื่องมือเช็ด

กระจก และน้ ำยำเคลือบกระจกอย่ำงดีให้สะอำด 
 (๙) รักษำควำมสะอำดระเบี ยงชั้น  ๖  บริ เวณที่ วำงคอมเพรสเซอร์

เครื่องปรับอำกำศ 
 (10) รักษำควำมสะอำดดำดฟ้ำ  
 (๑1) ดูแลภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบสวนหย่อม และตัดแต่งต้นไม้ พรวนดิน 

   ๔.๗.๓  กำรรักษำควำมสะอำดประจ ำเดือน 
   (๑) ล้ำงและลงน้ ำยำเคลือบเงำพ้ืนภำยในอำคำร 
   (๒) เช็ดช่องลมปรับอำกำศ 
   (๓) เก็บรอยเปื้อนตำมทำงเดิน 
   (๔) รักษำควำมสะอำดมู่ลี่ โต๊ะ โคมไฟ หลอดไฟ และพัดลมดูดอำกำศ 
   (๕) รักษำควำมสะอำดห้องเก็บของชั้น ๒ - ๗ และชั้น ๑๓ 

 (6) รักษำควำมสะอำดล้ำงตะกร้ำขยะทุกจุดให้สะอำด 

 ๔.๗.๔  กำรรักษำควำมสะอำดประจ ำทุก ๓ เดือน 
(๑) รักษำควำมสะอำดห้องเครื่องระบบไฟฟ้ำ 
(๒) รักษำควำมสะอำดห้องควบคุมไฟฟ้ำย่อย 
(๓) รักษำควำมสะอำดห้องควบคุมดับเพลิง 
(๔) รักษำควำมสะอำดห้องเครื่องปั๊มน้ ำ 
(๕) ล้ำงบ่อน้ ำพุบริเวณด้ำนหน้ำอำคำรให้สะอำด 

    ๔.๗.5 ผู้เสนอรำคำที่ชนะกำรเสนอรำคำต้องจัดท ำปฏิทินกำรรักษำควำมสะอำด    
โดยจัดท ำเป็นตำรำงกำรรักษำควำมสะอำดของแต่ละชั้นที่ท ำในวันเสำร์ ซึ่งเป็นกำรรักษำควำมสะอำดประจ ำ
สัปดำห์และให้สอดคล้องกับกำรรักษำควำมสะอำดประจ ำเดือนหรือประจ ำทุก ๓ เดือน (กำรจัดท ำปฏิทิน   
รักษำควำมสะอำดและส่งให้ผู้ควบคุมงำนของส ำนักงำนทรำบก่อนด ำเนินกำรไม่น้อยกว่ำ ๗ วันท ำกำร) 

    ๔.๗.6 ห้ำมเจ้ำหน้ำที่รักษำควำมสะอำดน ำกระดำษ ขยะ อุปกรณ์ และสิ่งของต่ำง ๆ 
ไปเก็บหรือวำงไว้บริเวณทำงหนีไฟ ห้องควบคุมไฟโดยเด็ดขำด 
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 ๔.8  รำยละเอียดกำรปฏิบัติหน้ำที่เป็นกำรประจ ำของพนักงำนรักษำควำมสะอำด 
   ประจ ำอยู่ชั้นละ ๒ คน จ ำนวน ๕ ชั้น ได้แก่ ชั้น ๑ - ๒ ,๔ - ๕ และชั้น ๗  
   ประจ ำอยู่ชั้นละ ๑ คน จ ำนวน ๒ ชั้น ได้แก่ ชั้น ๓ และชั้น ๖   
   ดูแลควำมเรียบร้อยรอบตึกจ ำนวน ๑ คน  
   ก ำกับ ดูแลกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่รักษำควำมสะอำดจ ำนวน ๑ คน 
   รวมทั้งสิ้น ๑๔ คน 
 ๕. การรับประกันความช ารุดเสียหาย 
  ผู้เสนอรำคำที่ชนะกำรเสนอรำคำ ต้องรับผิดชอบต่อควำมเสียหำย หรือควำมสูญหำยที่เกิดแก่

ทรัพย์สินของรำชกำร หรือทรัพย์สินของเจ้ำหน้ำที่ เมื่อปรำกฏว่ำควำมเสียหำยหรือสูญหำยนั้น เกิดจำก
พนักงำนของผู้เสนอรำคำที่ชนะกำรเสนอรำคำเป็นผู้กระท ำ โดยส ำนักงำนมีสิทธิเรียกค่ำเสียหำย หรือค่ำซ่อมแซม
ทรัพย์สินจำกผู้เสนอรำคำที่ชนะกำรเสนอรำคำ โดยสำมำรถหักเงินค่ำจ้ำงที่จะต้องจ่ำยให้แก่ผู้เสนอรำคำที่ชนะ
กำรเสนอรำคำตำมงวดในสัญญำ เพ่ือชดใช้เกี่ยวกับทรัพย์สินที่เสียหำยเกิดขึ้นทั้งสิ้นทุกประกำร ตำมควำมเสียหำย
ที่เกิดขึ้นจริง 

 ๖. ค่าปรับกรณีผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคามิได้ปฏิบัติตามสัญญา 
 ผู้เสนอรำคำต้องยินยอมให้ส ำนักงำนปรับเป็นรำยวันในอัตรำร้อยละ ๐.๑๐ (ศูนย์จุดหนึ่งศูนย์) 
ของค่ำจ้ำงตำมสัญญำจ้ำง ในกรณีดังต่อไปนี้ 

 ๖.๑  กรณีพนักงำนของผู้เสนอรำคำที่ชนะกำรเสนอรำคำมำปฏิบัติงำนไม่ครบตำมจ ำนวน       
ที่ก ำหนดไว้ในสัญญำจ้ำงหรือมำแต่ไม่ปฏิบัติงำน ผู้เสนอรำคำที่ชนะกำรเสนอรำคำต้องยินยอมให้ปรับ       
เป็นรำยวันร้อยละ ๐.๑๐ (ศูนย์จุดหนึ่งศูนย์) ของรำคำที่ตกลงจ้ำงทั้งหมดตำมสัญญำจ้ำงไปจนกว่ำจะปฏิบัติ
ถูกต้องตำมสัญญำจ้ำงและหรือจนถึงวันที่ผู้เสนอรำคำที่ชนะกำรเสนอรำคำจะจัดเจ้ำหน้ำที่มำปฏิบัติงำน
ครบถ้วนตำมสัญญำหรือปฏิบัติหน้ำที่แทน หรือจนถึงวันที่ส ำนักงำนบอกเลิกสัญญำแล้วแต่กรณี 

 ๖.๒  ผู้เสนอรำคำที่ชนะกำรเสนอรำคำต้องจัดหำวัสดุอุปกรณ์ หรือน้ ำยำตำมที่ก ำหนดไว้    
ในสัญญำให้ครบถ้วนและเพียงพอต่อกำรใช้งำน และหำกมีกำรใช้วัสดุอุปกรณ์ หรือน้ ำยำที่ไม่มี คุณภำพ
มำตรฐำนหรือคุณภำพไม่ดี หรือเมื่อตรวจสอบน้ ำยำที่น ำมำใช้ ปรำกฏว่ำมีส่วนผสมของสำรอันตรำยตำม
รำยชื่อสำรอันตรำยที่ห้ำมใช้ในกำรรักษำควำมสะอำด เมื่อส ำนักงำนแจ้งเตือนให้ทรำบแล้ว ผู้เสนอรำคำที่ชนะ
กำรเสนอรำคำต้องรีบแก้ไข หรือจัดหำให้เรียบร้อยโดยเร็ว โดยไม่คิดค่ำวัสดุอุปกรณ์  หรือค่ำใช้จ่ำยอ่ืนใดจำก
ส ำนักงำนอีก ซึ่งถ้ำผู้เสนอรำคำที่ชนะกำรเสนอรำคำไม่รีบด ำเนินกำรแก้ไข หรือไม่ปฏิบัติตำมภำยใน ๓ วัน 
ตำมที่ส ำนักงำนหรือตัวแทนของส ำนักงำนแจ้งให้ทรำบ ผู้เสนอรำคำที่ชนะกำรเสนอรำคำต้องยินยอมให้
ส ำนักงำนปรับเป็นรำยวัน เป็นเงินร้อยละ ๐.๑๐ (ศูนย์จุดหนึ่งศูนย์) ของรำคำที่ตกลงจ้ำงทั้งหมดตำมสัญญำ
จ้ำงไปจนกว่ำจะปฏิบัติถูกต้องครบถ้วน 

๖.๓  กรณีพนักงำนของผู้เสนอรำคำที่ชนะกำรเสนอรำคำมำปฏิบัติงำนสำยหรือมำปฏิบัติ         
ไม่ทันตำมเวลำที่ก ำหนด รวมกันมำกกว่ำเดือนละ ๒ ครั้ง (หนึ่งคนนับเป็นหนึ่งครั้ง) ผู้เสนอรำคำที่ชนะ
กำรเสนอรำคำต้องยินยอมให้ปรับเป็นรำยวัน เป็นเงินร้อยละ ๐.๑๐ (ศูนย์จุดหนึ่งศูนย์) ของรำคำที่ตกลงจ้ำง
ทั้งหมดตำมสัญญำจ้ำง 

 ๗. อัตราค่าบริการรักษาความสะอาด 
 ให้คิดอัตรำค่ำบริกำรจำกกำรบริกำรรักษำควำมสะอำดอำคำรดังกล่ำว รวมถึงค่ำแรงงำน                  
ค่ำอุปกรณ์ท่ีใช้ในกำรรักษำควำมสะอำดทุกชนิด ตลอดจนน้ ำยำสำรเคมีต่ำง ๆ ที่ใช้ 
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๘. การบอกเลิกสัญญา 
  ๘.๑ พนักงำนของผู้ เสนอรำคำที่ชนะกำรเสนอรำคำต้องปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำมสุภำพ
เรียบร้อยด้วยกำรบริกำรที่ประทับใจหำกมีกำรละเว้นกำรปฏิบัติดังกล่ำว และก่อให้เกิดกำรเสียภำพพจน์ของ
ส ำนักงำนต่อสำธำรณชน 

 8.๒ หำกผู้เสนอรำคำที่ชนะกำรเสนอรำคำไม่ปฏิบัติตำมสัญญำข้อใดข้อหนึ่งในสัญญำ 

๙. ระยะเวลาด าเนินการ 
  ก ำหนดเวลำจ้ำงเหมำรักษำควำมสะอำดอำคำรส ำนักงำนประกันสังคมกรุงเทพมหำนครพ้ืนที่ ๓  
จ ำนวน ๑ งำน (ตั้งแต่วันที่ ๑ มกรำคม ๒๕๖3 – วันที่ ๓๑ ธันวำคม ๒๕๖3 ) จ ำนวน ๑๒ งวดงำน  
  นิยำม “งวดงำน” คือ ๑ งวดงำนคิดเป็น ๑ เดือนตำมปีปฏิทิน โดย ๑๒ งวดงำนจะเท่ำกับ ๑ งำน 

๑๐. วงเงินในการจัดหา 
      งบประมำณในกำรด ำเนินกำร 2,066,400.๐๐ บำท (สองล้ำนหกหมื่นหกพันสี่ร้อยบำทถ้วน)  
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เอกสารแนบ ๑ 
รายช่ือ สารอันตรายท่ีห้ามใช้ในสารรักษาความสะอาด 

 
ล าดับที่ รายช่ือสารอันตราย ล าดับ 

ที ่
รายช่ือสารอันตราย 

 
๑ Phosphonates ๑๙ Halogented Organic Solvents 
๒ Nitrilotriacetic Acid  (NTA) ๒๐ Alkylphenol 
๓ Cyclohexanone  ๒๑ Dimethysilicon Copolymers 
๔ Hexane   ๒๒ Fatty Acid Salts of   Di/Triethanolamine 
๕ Metanol   ๒๓ Branched Carboxylic Acids and Alcohols 
๖ i – Butanol   ๒๔ Quaternary Protein Hydrolysate 
๗ n – Butanol   ๒๕ PEG Esters of Branched Carboxylic Acids 
๘ t – Butanol   ๒๖ Sulfuric Acid 
๙ Dearomatised White Spirit, D 

๑๐๐ 
  ๒๗ Sulphonic Acid 

๑๐ Dearomatised White Spirit, D ๗๐   ๒๘ ฟอสเฟต เกลือโซเดียมและเกลือโปตัสเซียมเกิน 
๐.๕ % ของน้ าหนักทั้งหมดของฟอสฟอรัสใน
ผลิตภัณฑ์ 

๑๑ Cyclohexanol  ๒๙ ฟอร์มาลดีไฮด์ (formaldehyde) เกินร้อยละ ๐.๒ 
๑๒ Decane  ๓๐ สารหนู (arsenic) เกิน ๐.๕ mg/l  
๑๓ Heptane  ๓๑ ตะกั่ว (lead) เกิน ๐.๕ mg/l 
๑๔ i – Paraffins  ๓๒ แดดเมียม (cadmium) เกิน ๐.๑ mg/l 
๑๕ Methyl Isobutyl Ketone, MIBK  ๓๓ โครเมียม (chromium) เกิน ๐.๕ mg /l 
๑๖ Higher Aromates  เช่น Mesitylene  ๓๔ ปรอท (mercury) เกิน ๐.๐๒ mg/l 
๑๗ Chlorinated Hydrocarbons  ๓๕ ซีลีเนียม (selenium) เกิน ๐.๕ mg/l 
๑๘ Toluene  ๓๖ นิกเกิล (nickel) เกิน ๐.๕ mg/l 
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