
รายละเอียดและเงื่อนไข (TOR) 
การจ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารส านักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพ้ืนที่ 9 

ประจ าปี 2563  
  1. ขอบเขตพื้นที่ในการท าความสะอาด 

 ส ำนักงำนประกันสังคมกรุงเทพมหำนครพ้ืนที่ 9 ที่ท ำกำรชั่วครำว ศูนย์กำรค้ำพันธุ์ทิพย์ 
บำงกะปิ ชั้น 5 เลขที่  3191, 38 ถนนลำดพร้ำว (ลำดพร้ำว 127) แขวงคลองจั่น เขตบำงกะปิ 
กรุงเทพมหำนคร 10240 พื้นที่ท่ีจะต้องท ำควำมสะอำด ประกอบด้วยพ้ืนกระเบื้อง เฟอร์นิเจอร์ วัสดุครุภัณฑ์
ส ำนักงำน ห้องน้ ำทุกห้องภำยในชั้น 5 ผู้เสนอรำคำจะต้องจัดพนักงำนท ำควำมสะอำดจ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 5 คน          
ที่มีควำมช ำนำญ และมีประสบกำรณ์เพ่ือดูแลรักษำควำมสะอำด หำกมีพนักงำนลำให้จัดหำพนักงำนเสริม 

  2. เงื่อนไขระยะเวลาการจ้าง/ราคางบประมาณ 
 รำคำงบประมำณ 738,000.00 บำท ตั้งแต่วันที่ 1 มกรำคม 2563 ถึง 31 ธันวำคม 
2563 รวม 12 เดือน 

 3. ข้อก าหนดจ านวนพนักงาน 
   ผู้รับจ้ำงต้องจัดบุคลำกรที่มีควำมช ำนำญงำนและมีประสบกำรณ์เพ่ือดูแลรักษำควำม

สะอำดมำปฏิบัติงำนประจ ำส ำนักงำนประกันสังคมกรุงเทพมหำนครพ้ืนที่ 9 ที่ท ำกำรชั่วครำว ประกอบด้วย
พนักงำนท ำควำมสะอำด จ ำนวน 5 คน (รวมผู้ควบคุมงำน) 

  4. เงื่อนไขและเวลาปฏิบัติงาน  
  4.1 วันจันทร์ - วันศุกร์ ผู้รับจ้ำงต้องจัดหำพนักงำนมำปฏิบัติงำน โดยเริ่มปฏิบัติงำน 

ตั้งแต่เวลำ 06.30 น. ถึง  16.30 น. 
  4.2 วันเสำร์ ผู้รับจ้ำงต้องจัดหำพนักงำนมำปฏิบัติงำน โดยเริ่มปฏิบัติงำน ตั้งแต่เวลำ 

08.00 น. ถึง  15.00 น. 

  5. การท าความสะอาดประจ าวัน 
  ปฏิบัติงำนเป็นประจ ำทุกวันจันทร์ - วันศุกร์ โดยเริ่มปฏิบัติงำนตั้งแต่เวลำ 06.30 น.        
ถึง 16.30 น. ดังนี้ 
  5.1 ท ำควำมสะอำดห้องน้ ำชำย - หญิง โดยขัดพ้ืนห้องน้ ำทั้งหมด ท ำควำมสะอำด      
ฝำผนังและสุขภัณฑ์ต่ำงๆ ที่ประจ ำห้องน้ ำ เช่น โถอุจจำระ โถปัสสำวะ ใช้น้ ำยำฆ่ำเชื้ออย่ ำงดี ท ำทุกวัน       
และให้สะอำดตลอดวัน 
   5.2 กวำด ถูม็อบพื้นทำงเดินทุกจุด รวมถึงกำรท ำควำมสะอำดในที่ต่ำงๆ ที่รับผิดชอบ  
ให้สะอำด ขัดล้ำงพ้ืนและทำงเดินด้วยน้ ำยำ โดยใช้เครื่องขัดล้ำง 
   5.3 เก็บเศษผงเศษขยะตำมตะกร้ำใส่ขยะ และท ำควำมสะอำดให้เรียบร้อย  
   5.4 ท ำควำมสะอำดเก็บรอยเป้ออนตำมฝำผนัง 
   5.5 ท ำควำมสะอำดเฟอร์นิเจอร์ โต๊ะท ำงำน เก้ำอ้ี และตู้เอกสำร ด้วยน้ ำยำเช็ดเฟอร์นิเจอร์ 
   5.6 ท ำควำมสะอำดโทรศัพท์ด้วยน้ ำยำฆ่ำเชื้ออย่ำงดี 
    5.7 ปัดกวำดหยำกไย่ในอำคำร และนอกอำคำรให้สะอำด 
 5.8 ท ำควำมสะอำดห้องรับประทำนอำหำร เช็ดโต๊ะ ภำชนะใส่อำหำรทุกประเภท 
และแก้วน้ ำให้สะอำดอยู่เสมอ 
  5.9 รำยงำนสิ่งช ำรุดต่อผู้ว่ำจ้ำง 
  5.10 งำนอ่ืนๆ ที่ผู้ว่ำจ้ำงก ำหนด 
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  6. การท าความสะอาดประจ าเดือน 1 ครั้ง (ก าหนดเวลาตามที่ส านักงานก าหนด) 
 6.1 ผู้รับจ้ำงจะต้องแจ้งขัดล้ำงก่อนทุกครั้งที่จะมีกำรท ำควำมสะอำด 

 6.2 ท ำควำมสะอำดพ้ืน โดยกำรขัดล้ำงพ้ืนที่ท ำกำรชั่วครำว ชั้น 5 ทั้งหมด และลงน้ ำยำ
เคลือบเงำใหส้วยงำมด้วยน้ ำยำอย่ำงดี 
  6.3 ท ำควำมสะอำดในที่สูง เช่น ปัดหยำกไย่ในที่สูง ผนัง เพดำน 
  6.4 เช็ดฝุ่นตำมฝำผนัง สวิทซ์ไฟฟ้ำ อุปกรณ์ที่ติดตำมผนัง 
  6.5 ล้ำงท ำควำมสะอำดพัดลม 

7. อัตราค่าบริการท าความสะอาด  
 ให้คิดอัตรำค่ำบริกำรจำกกำรบริกำรท ำควำมสะอำดอำคำรส ำนักงำนประกันสังคม

กรุงเทพมหำนครพ้ืนที่ 9 รวมถึงค่ำแรงงำน ค่ำอุปกรณ์ที่ใช้ในกำรท ำควำมสะอำดทุกชนิด ตลอดจนน้ ำยำหรือ
สำรเคมีต่ำงๆที่ใช้และอุปกรณ์ใส่สบู่เหลวล้ำงมือ 

  8. การส่งพนักงานเข้าท าความสะอาด ให้ผู้รับจ้างปฏิบัติ ดังนี้ 
 8.1 จัดท ำประวัติของพนักงำนโดยละเอียด และรูปถ่ำยขนำด 2 นิ้ว จ ำนวน 2 รูป     
พร้อมส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน ส่งให้ผู้ว่ำจ้ำงล่วงหน้ำอย่ำงน้อย 7 วัน ก่อนวันที่เริ่มท ำควำมสะอำด 
   8.2 พนักงำนทุกคนต้องแต่งกำยสุภำพ และอยู่ในเครื่องแบบที่เป็นมำตรฐำนเดียวกัน
ของบริษัทพร้อมติดบัตรแสดงชื่อที่เครื่องแบบด้ำนหน้ำทุกคนในเวลำปฏิบัติงำนให้สำมำรถมองเห็นได้ชัดเจน 
เพ่ือควำมสะดวกในกำรตรวจสอบ 
  8.3 พนักงำนที่ผู้รับจ้ำงจัดส่งมำนั้น ต้องเป็นผู้มีสุขภำพดี มีประวัติดี มีควำมซื่อสัตย์
สุจริต ไม่พูดจำหยำบคำย มีควำมสำมัคคีระหว่ำงปฏิบัติงำน และผ่ำนกำรฝึกอบรมของผู้รับจ้ำงมำเรียบร้อยแล้ว 
อำยุไม่ต่ ำกว่ำ 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 55 ปีบริบูรณ์ 
  8.4 ให้ผู้รับจ้ำงแจ้งจ ำนวนพนักงำนที่ส่งเข้ำมำท ำควำมสะอำดและในกรณีที่จะมี      
กำรสับเปลี่ยน หรือทดแทนตัวบุคคล ให้แจ้งรำยชื่อพร้อมประวัติเป็นกำรส ำรองล่วงหน้ำ 

  8.5 ผู้ รับจ้ำงจะต้องขึ้นทะเบียนนำยจ้ำง ทะเบียนผู้ประกันตน กับส ำนักงำน
ประกันสังคม ต้องปฏิบัติตำมกฎหมำยแรงงำน พระรำชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 พระรำชบัญญัติ   
เงินทดแทน พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  
  8.6 ผู้ว่ำจ้ำงขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนเจ้ำหน้ำที่ของผู้รับจ้ำงได้ โดยจะแจ้งให้ผู้รับจ้ำง
ทรำบเป็นลำยลักษณ์อักษร เมื่อเจ้ำหน้ำที่ของผู้รับจ้ำงไม่ปฏิบัติตำมเงื่อนไข 
  8.7 ผู้รับจ้ำงต้องยอมรับผิด และยินยอมชดใช้ค่ำเสียหำย หรือซ่อมแซมทรัพย์สินของ 
ผู้ว่ำจ้ำงที่เกิดควำมเสียหำยโดยกำรกระท ำของผู้รับจ้ำง หรือลูกจ้ำงของผู้รับจ้ำงด้วย 
  8.8 หำกมีพนักงำนลำ ให้จัดพนักงำนเสริมและต้องแจ้งให้ผู้ว่ำจ้ำง หรือพนักงำนของ 
ผู้ว่ำจ้ำงทรำบทุกครั้งที่จัดพนักงำนมำแทนพนักงำนที่ลำ 
  8.9 กำรปฏิบัติงำนวันท ำกำรตั้งแต่วันจันทร์ - วันศุกร์ ตั้งแต่เวลำ 06.30 น.            
ถึง 16.30 น. และวันเสำร์ ตั้งแต่เวลำ 08.00 น. ถึง 15.00 น.  หำกผู้รับจ้ำงไม่สำมำรถท ำงำนได้ส ำเร็จ    
ผู้ว่ำจ้ำงมีสิทธิสั่งให้ผู้รับจ้ำงมำท ำงำนในวันหยุดรำชกำร 
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9. อุปกรณ์ และน้ ายาที่จะต้องน ามาท าความสะอาด 
  9.1 เครื่องขัดพ้ืน 
  9.2 เครื่องปั่นเงำพ้ืน 
  9.3 เครื่องดูดฝุ่น 
  9.4 ไม้ม็อบถูพ้ืน 
  9.5 ไม้ม็อบเก็บฝุ่น 
  9.6 ถังน้ ำ 
  9.7 ไม้กวำด 
  9.9 ผ้ำเช็ดโต๊ะ 
  9.10 ไม้กวำดเทศบำล 
  9.11 น้ ำยำขัดล้ำงพื้น 
  9.12 น้ ำยำเคลือบเงำพ้ืน 
  9.13 น้ ำยำเก็บฝุ่น 
  9.14 น้ ำยำเช็ดประจ ำวัน 
  9.15 น้ ำยำปั่นเงำพ้ืน 
  9.16 ผงซักฟอก น้ ำยำล้ำงจำน 
  9.17 ผงขัดห้องน้ ำ 
  9.18 น้ ำยำล้ำงห้องน้ ำ 
  9.19 น้ ำยำดับกลิ่น ก้อนดับกลิ่น 
  9.20 น้ ำยำถูพ้ืน 

 10. วัสดุที่ต้องจัดหาเพื่อใช้ประจ าวัน 
   10.1 กระดำษช ำระอย่ำงดี 
   10.2 สบู่ล้ำงมืออย่ำงดี 
   10.3 ก้อนดับกลิ่นอย่ำงด ี
   10.4 ถุงขยะสีด ำอย่ำงดี 
   10.5 แอลกอฮอล์ 

11. เกณฑ์ข้อก าหนดในการจัดจ้างบริการท าความสะอาดที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม    
ต้องเป็นไปตามเกณฑ์ ดังนี้ 
   11.1 เกณฑ์ก ำหนดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ท ำควำมสะอำด 
     ต้องไม่ใช้ผลิตภัณฑ์ท ำควำมสะอำดที่มีส่วนผสมของสำรอันตรำยและไม่ท ำลำย
สิ่งแวดล้อม 
   11.2 เกณฑ์ก ำหนดเกี่ยวกับพนักงำน 
     พนักงำนได้รับกำรฝึกอบรมด้ำนกำรใช้ทรัพยำกรอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
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   11.3 เกณฑ์ก ำหนดเกี่ยวกำรคัดแยกขยะ 
     มีกำรด ำเนินกำร อธิบำยขั้นตอน และเสนอแนวปฏิบัติที่ชัดเจนในกำรให้
พนักงำนท ำควำมสะอำด คัดแยกขยะบรรจุภัณฑ์ หรือวัสดุเหลือใช้อ่ืนๆ ที่เกิดขึ้นจำกขยะทั่วไปที่มีอยู่ในอำคำร
ส ำนักงำนฯ เพ่ือน ำกลับไปสู่กระบวนกำรแปรรูป หรือเวียนใช้ใหม่ รวมถึงจัดอย่ำงถูกต้องตำมหลักวิชำกำร 
พร้อมรำยงำนผลกำรด ำเนินกำรคัดแยกขยะตำมระยะเวลำที่เหมำะสม 

12. ขอบเขตความรับผิดชอบ 
  ผู้รับจ้ำงจะต้องรับผิดชอบในกรณีท่ีมีทรัพย์สินเสียหำย หรือสูญหำย อันเกิดจำกกำรกระท ำ

โดยพนักงำนของทำงผู้รับจ้ำง โดยกำรชดใช้เต็มมูลค่ำที่สูญหำย และหำกพนักงำนคนใดท ำงำนไม่เป็นไปตำม
นโยบำย ให้มีกำรเปลี่ยนตัวบุคคลได ้โดยแจ้งรำยชื่อและแสดงคุณสมบัติของพนักงำนที่เปลี่ยนต่อผู้ว่ำจ้ำงทุกครั้ง 

    กรณีไม่ด ำเนินกำรตำมเงื่อนไขในกำรท ำควำมสะอำด ผู้ว่ำจ้ำงจะต้องคิดค่ำเสียหำย       
เป็นรำยกำรๆ ไปตำมมูลค่ำควำมเสียหำย และกรณีที่ผู้รับจ้ำงไม่ปฏิบัติตำมรำยละเอียดข้ำงต้น ผู้ว่ำจ้ำงสำมำรถ
บอกเลิกสัญญำได้ทันที  

 
 

************************************************ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 



รายการวัสดุอุปกรณ์ส าหรับท าความสะอาดประจ าเดือน (ทุกเดือน) 
 

ที ่ รายการ จ านวน หน่วยนับ 

1 กระดำษม้วนเล็ก 30 ม้วน 
2 กระดำษม้วนใหญ่ 100 ม้วน 
3 ถุงด ำ ขนำด 36 x 45 6 แพค 
4 ถุงด ำ ขนำด 30 x 40 10 แพค 
5 ถุงด ำ ขนำด 24 x 28 6 แพค 
6 ถุงด ำ ขนำด 18 x 20 5 แพค 
7 น้ ำสบู่/น้ ำยำล้ำงมือ 2 แกลลอน 
8 น้ ำยำดับกลิ่นในห้องน้ ำ 2 แกลลอน 
9 น้ ำยำล้ำงห้องน้ ำ 2 แกลลอน 

10 น้ ำยำกัดสนิม 1 แกลลอน 
11 ถุงมือส ำหรับล้ำงท ำควำมสะอำด 5 คู ่
12 ผงซักฟอก 4 กิโลกรัม 
13 น้ ำยำท ำควำมสะอำดเฟอร์นิเจอร์ 1 แกลลอน 
14 น้ ำยำถูพ้ืน 2 แกลลอน 
15 ยำดับกลิ่นชนิดก้อน 24 กล่อง 
16 แปรงซักผ้ำ 3 อัน 
17 แอลกอฮอล์ 4 ขวด 
18 ส ำลี 4 ม้วนใหญ่ 
19 ไม้กวำดอ่อน 5 อัน 
20 ฟองน้ ำส ำหรับล้ำงจำน 6 อัน 
21 น้ ำยำล้ำงจำนขวดใหญ่ 2 ขวด 
22 ผ้ำเช็ดโต๊ะ 5 ผืน 
23 ผ้ำถูพ้ืน 4 ผืน 
24 ผ้ำเช็ดมือ 5 ผืน 
25 น้ ำยำขัดล้ำงพ้ืน 2 แกลลอน 
26 ไม้ม็อบถูพ้ืน   
27 แปรงขัดโถสุขภัณฑ์   

 
 
*หมำยเหตุ รำยกำร 26. ไม้ม็อบถูพ้ืน จ ำนวน 4 ด้ำม ก ำหนดส่งของ 2 เดือน/ครั้ง 
 รำยกำร 27. แปรงขัดโถสุขภัณฑ์ จ ำนวน 4 อัน ก ำหนดส่งของ 2 เดือน/ครั้ง 


