
 
 

ร่างขอบเขตของงาน  
(TERMS OF REFERENCE : TOR) 

จ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารส านักงานประกันสังคมจังหวัดนครปฐม  
และอาคารส านักงานประกันสังคมจังหวัดนครปฐม สาขาสามพราน 

 
๑.  ความเป็นมา 
 ๑.๑ ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดนครปฐม ประกอบด้วยอำคำรคอนกรีตเสริมเหล็กสูง ๓ ชั้น                   
รวมอำคำรเก็บเอกสำร ซึ่งต้องท ำควำมสะอำดในบริเวณดังกล่ำว โดยกำรจ้ำงเหมำบุคคลภำยนอกเป็น
ผู้ด ำเนินกำร 
 ๑.๒ ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดนครปฐม สำขำสำมพรำน ประกอบด้วยอำคำรคอนกรีตเสริมเหล็ก
สูง ๓ ชั้น ซึ่งต้องท ำควำมสะอำดในบริเวณดังกล่ำว โดยกำรจ้ำงเหมำบุคคลภำยนอกเป็นผู้ด ำเนินกำร 
 

๒. วัตถุประสงค ์
 เพ่ือท ำควำมสะอำดพ้ืนที่ภำยในบริเวณอำคำรต่ำง ๆ ของส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดนครปฐม และ
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดนครปฐม สำขำสำมพรำน ซึ่งท ำให้เกิดภำพลักษณ์ท่ีดีต่อประชำชนผู้มำใช้บริกำร  
 

๓. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา 
 ๓.๑  มีควำมสำมำรถตำมกฎหมำย 
 ๓.๒  ไม่เป็นบุคคลล้มละลำย 
 ๓.๓  ไม่อยู่ระหว่ำงเลิกกิจกำร 
 ๓.๔  ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่ำงถูกระงับกำรยื่นขอ้เสนอหรือท ำสัญญำกับหน่วยงำนของรัฐไว้ชั่วครำว
เนื่องจำกเป็นผู้ที่ไม่ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของผู้ประกอบกำรตำมระเบียบที่รัฐมนตรีว่ำกำร
กระทรวงกำรคลังก ำหนดตำมที่ประกำศเผยแพร่ในระบบเครือข่ำยสำรสนเทศของกรมบัญชีกลำง 
 ๓.๕  ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรำยชื่อผู้ทิ้งงำนและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงำนของ
หน่วยงำนของรัฐในระบบเครือข่ำยสำรสนเทศของกรมบัญชีกลำง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงำนเป็นหุ้นส่วน
ผู้จัดกำร กรรมกำรผู้จัดกำร ผู้บริหำร ผู้มีอ ำนำจในกำรด ำเนินงำนในกิจกำรของนิติบุคคลนั้นด้วย 
 ๓.๖  มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ำมตำมที่คณะกรรมกำรนโยบำยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำร
พัสดุภำครัฐก ำหนดในรำชกิจจำนุเบกษำ 
 ๓.๗ เป็นบุคคลธรรมดำหรือนิติบุคคลผู้มีอำชีพรับจ้ำงงำนที่ประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่ำว 
 ๓.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นขอเสนอรำยอ่ืน ที่เข้ำยื่นข้อเสนอให้แก่จังหวัดนครปฐม ณ 
วันประกำศประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระท ำกำรอันเป็นกำรขัดขวำงกำรแข่งขันอย่ำงเป็นธรรม
ในกำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ 
 ๓.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือควำมคุ้มกัน ซึ่งอำจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศำลไทยเว้นแต่รัฐบำลของผู้ยื่น
ข้อเสนอได้มีค ำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และควำมคุ้มกันเช่นว่ำนั้น 
 ๓.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic 
Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลำง 
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 ๓.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญำต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐด้วย
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลำง ตำมที่
คณะกรรมกำร ป.ป.ช.ก ำหนด 
 ๒.๑๒ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐำนะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรำยรับรำยจ่ำย หรือแสดงบัญชีรำยรับ
รำยจ่ำยไม่ถูกต้องครบถ้วนในสำระส ำคัญ ตำมท่ีคณะกรรมกำร ป.ป.ช.ก ำหนด 
 ๒.๑๓ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญำต้องรับและจ่ำยเงินผ่ำนบัญชีธนำคำร เว้นแต่กำร
จ่ำยเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่ำไม่เกินสำมหมื่นบำทคู่สัญญำอำจจ่ำยเป็นเงินสดก็ได้ ตำมที่คณะกรรมกำร ป.ป.ช. 
ก ำหนด 
  

๔. รูปแบบรายการ คุณลักษณะเฉพาะ และเงื่อนไขการจ้าง 
 ๔.๑   ขอบเขตพ้ืนที่และจ ำนวนพนักงำนท ำควำมสะอำด 
 ๔.๑.๑  ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดนครปฐม 
  พ้ืนที่จะต้องท ำควำมสะอำดคือพ้ืนที่อำคำรส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดนครปฐม 
จ ำนวน ๓ ชั้น และอำคำรเก็บเอกสำรซึ่งเป็นอำคำร ๔ ชั้น ชั้นล่ำงเป็นโรงจอดรถ ตลอดจนบริเวณรอบ ๆ  
ของอำคำร ห้องน้ ำบริเวณด้ำนนอกและด้ำนใน เฟอร์นิเจอร์ส ำนักงำน บันไดขึ้นลงอำคำร กระจกภำยในและ
ภำยนอกอำคำร ผู้เสนอรำคำต้องจัดพนักงำนท ำควำมสะอำดที่มีควำมช ำนำญงำน และมีประสบกำรณ์เพ่ือดูแล
รักษำควำมสะอำด ประจ ำชั้นต่ำง ๆ ของส ำนักงำน โดยปฏิบัติงำนทุกวันจันทร์ – ศุกร์ ระหว่ำงเวลำ ๐๗.๐๐ – 
๑๗.๐๐ น. จ ำนวนทั้งสิ้น ๓ คน หยุดวันเสำร์ – อำทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ หรือวันที่รำชกำรประกำศให้
เป็นวันหยุดรำชกำร  ส่วนของอำคำรเช่ำเก็บเอกสำรผู้เสนอรำคำต้องจัดให้มีพนักงำนท ำควำมสะอำดอย่ำงน้อย
เดือนละ 2 ครั้ง  หำกแต่ในวันหยุดรำชกำรส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดนครปฐม มีภำรกิจงำนอ่ืน ๆ 
พนักงำนท ำงำนสะอำดต้องมำปฏิบัติหน้ำที่ตำมที่ได้รับมอบหมำย 
  ๔.๑.๑  ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดนครปฐม สำขำสำมพรำน 
   พ้ืนที่จะต้องท ำควำมสะอำดคือพ้ืนที่อำคำรส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดนครปฐม 
จ ำนวน ๓ ชั้น และอำคำรเช่ำเก็บเอกสำร ตลอดจนบริเวณรอบ ๆ ของอำคำร ห้องน้ ำ เฟอร์นิเจอร์ส ำนักงำน 
บันไดขึ้นลงอำคำร กระจกภำยในและภำยนอกอำคำร ผู้เสนอรำคำต้องจัดพนักงำนท ำควำมสะอำดที่มีควำม
ช ำนำญงำน และมีประสบกำรณ์เพ่ือดูแลรักษำควำมสะอำด ประจ ำชั้นต่ำง ๆ ของส ำนักงำน  โดยปฏิบัติงำน
ทุกวันจันทร์ – ศุกร์ ระหว่ำงเวลำ ๐๗.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. จ ำนวนทั้งสิ้น ๓ คน หยุดวันเสำร์ – อำทิตย์ และ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ หรือวันที่รำชกำรประกำศให้เป็นวันหยุดรำชกำร ส่วนของอำคำรเช่ำเก็บเอกสำรผู้เสนอ
รำคำต้องจัดให้มีพนักงำนท ำควำมสะอำดอย่ำงน้อยเดือนละ 2 ครั้ง  หำกแต่ในวันหยุดรำชกำรส ำนักงำน
ประกันสังคมจังหวัดนครปฐมสำขำสำมพรำน มีภำรกิจงำนอ่ืน ๆ พนักงำนท ำงำนสะอำดต้องมำปฏิบัติหน้ำที่
ตำมท่ีได้รับมอบหมำย 
 ๔.๒   อุปกรณ์และน้ ำยำที่จะต้องน ำมำท ำควำมสะอำด 
  ๔.๒.๑  ไม้กวำดต่ำง ๆ เช่น ไม้กวำดหยำกไย่ ไม้กวำดดอกหญ้ำ ไม้กวำดทำงมะพร้ำว ไม้กรีดน้ ำ 
  ๔.๒.๒  ไม้ม๊อบถูพ้ืน  
  ๔.๒.๓  ไม้ม๊อบเก็บฝุ่น 
  ๔.๒.๔  ถังน้ ำ 
  ๔.๒.๕  ผ้ำส ำหรับเช็ดอุปกรณ์ส ำนักงำน เช็ดกระจก และอุปกรณ์ท่ีใช้ท ำควำมสะอำดกระจก 
  ๔.๒.๖  น้ ำยำเช็ดกระจก น้ ำยำเก็บฝุ่น น้ ำยำส ำหรับใช้ถูพ้ืนกระเบื้องแกรนิตโต้ น้ ำยำล้ำงห้องน้ ำ 
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  ๔.๒.๗  สบู่เหลวล้ำงมือ 
  ๔.๒.๘  ก้อนดับกลิ่น หรือสเปรย์ดับกลิ่นส ำหรับห้องน้ ำ 
  ๔.๒.๙  กระดำษช ำระม้วนเล็กชนิดหนำคุณภำพดีส ำหรับห้องน้ ำประกันสังคมจังหวัดนครปฐม 
โดยต้องจัดให้มีไว้ใช้งำนตลอดทั้งปีจนสิ้นสุดสัญญำจ้ำง 
  ๔.๒.๑๐ กระดำษช ำระม้วนใหญ่ชนิดหนำคุณภำพดีต้องจัดให้มีไว้ใช้งำนเพียงพอตลอดปีสัญญำจ้ำง 
  ๔.๒.๑๑ ถุงขยะสีด ำ 
  ๔.๒.๑๒ แอลกอฮอล์ ส ำหรับเช็ดโทรศัพท์พร้อมส ำลีหรืออุปกรณ์ส ำหรับเช็ดโทรศัพท์และโทรสำร 
  ๔.๒.๑๓ น้ ำยำที่ใช้ท ำควำมสะอำดทุกชนิด ต้องเป็นน้ ำยำที่ไม่ท ำลำยสิ่งแวดล้อม และต้องเป็น
น้ ำยำคุณภำพด ี
 ๔.๓   กำรทดแทนอุปกรณ์กำรท ำควำมสะอำด 
  วัสดุอุปกรณ์ในกำรท ำควำมสะอำดทุกชนิดต้องอยู่ในสภำพพร้อมใช้งำนได้ดีอยู่เสมอ และ
เพียงพอต่อกำรใช้งำน รวมทั้งเมื่ออุปกรณ์ชนิดใดชนิดหนึ่งช ำรุด จะต้องมีทดแทนของเดิมเพ่ือพร้อมส ำหรับ 
ใช้งำนตลอดสัญญำจ้ำง 
 ๔.๔   เงื่อนไขกำรปฏิบัติงำนของผู้เสนอรำคำ 
  ๔.๔.๑  ผู้เสนอรำคำต้องส่งรำยชื่อ พนักงำนพร้อมประวัติ และรูปถ่ำยของพนักงำนทุกคน 
ที่จะต้องปฏิบัติงำนในพ้ืนที่ของส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดนครปฐม และส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัด
นครปฐมสำขำสำมพรำน ภำยในวันที่ ๑๕ มกรำคม ๒๕๖๔ 
  ๔.๔.๒  พนักงำนท ำควำมสะอำดของผู้เสนอรำคำต้องสวมใส่ชุดหรือแบบฟอร์มเป็นมำตรฐำน
เดียวกันพร้อมติดบัตรแสดงตนในเวลำปฏิบัติงำนให้สำมำรถมองเห็นได้ชัดเจน 
   ๔.๔.๓  พนักงำนทุกคนที่ผู้เสนอรำคำต้องจัดส่งมำนั้น ต้องเป็นผู้มีสุขภำพดี มีประวัติดี มีควำม
ซื่อสัตย์สุจริตไม่พูดจำหยำบคำย มีควำมสำมัคคีระหว่ำงผู้ปฏิบัติงำน ห้ำมก่อเหตุทะเลำะวิวำท หำกมีกำร
ทะเลำะวิวำท ผู้รับจ้ำงต้องเป็นผู้รับผิดชอบและเปลี่ยนพนักงำนท ำควำมสะอำดทันที 
   ๔.๔.๔  จังหวัดนครปฐม ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนเจ้ำหน้ำที่ของผู้เสนอรำคำได้เมื่อพนักงำน
ของผู้เสนอรำคำไม่ปฏิบัติตำมเงื่อนไข 
 ๔.๕   คุณสมบัติทั่วไปของพนักงำนท ำควำมสะอำด 
   ๔.๕.๑  มีสัญชำติไทย 
   ๔.๕.๒  มีอำยุไม่ต่ ำกว่ำ ๑๘ ปี และไม่เกิน ๖๕ ปี 
   ๔.๕.๓  มีสุขภำพร่ำงกำยแข็งแรงสมบูรณ์ ไม่เป็นโรคติดต่อร้ำยแรง ไม่ติดยำเสพติดทุกชนิด 
   ๔.๕.๔  มีควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรใช้เครื่องมืออุปกรณ์ และกำรปฏิบัติหน้ำที่ 
 ๔.๖   ผู้เสนอรำคำต้องจ่ำยค่ำจ้ำงกำรปฏิบัติงำนในวันปกติ รวมถึงค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำน
ล่วงเวลำแก่พนักงำน ไม่ต่ ำกว่ำค่ำแรงขั้นต่ ำที่กฎหมำยก ำหนดหรือเงื่อนไขอ่ืน ๆ ที่รัฐบำลอำจจะก ำ หนด
เพ่ิมเติมมำภำยหลัง  รวมถึงขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนให้แก่พนักงำนทุกคน 
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 ๔.๗   หน้ำที่และควำมรับผิดชอบของผู้เสนอรำคำ 
   ๔.๗.๑  กำรท ำควำมสะอำดประจ ำวัน 
   ๑. ท ำควำมสะอำดกวำดพ้ืน ถูพ้ืน ภำยในอำคำรส ำนักงำนฯ ห้องต่ำง ๆ ทั้งหมดให้
เรียบร้อยอยู่ตลอดเวลำ และท ำควำมสะอำดอำคำรเก็บเอกสำรทุกชั้นให้สะอำดด้วย 
   ๒. ท ำควำมสะอำดบริเวณรอบนอกอำคำร ลำนจอดรถ 
   ๓. ท ำควำมสะอำดห้องน้ ำทั้งด้ำนในและด้ำนนอกอำคำร รวมถึงสุขภัณฑ์ต่ำง ๆ ให้
สะอำดพร้อมใช้งำนได้ตลอดเวลำ 
   ๔. ท ำควำมสะอำดกระจกบำนประตูเข้ำ – ออก และประตูกระจกทุกบ้ำนให้ใสไม่เป็นครำบ 
   ๕. ปัดกวำดเช็ดฝุ่นบริเวณหลังตู้รวมถึงเครื่องใช้ส ำนักงำน 
   ๖. เปลี่ยนถุงใส่ขยะ เก็บรวบรวมขยะท้ังหมด และน ำไปทิ้งในสถำนที่ท่ีจัดเตรียมไว้ให้ 
   ๗. ท ำควำมสะอำดโทรศัพท์ด้วยน้ ำยำฆ่ำเชื้อทุกวัน ๆ ละ ๑ ครั้ง 
   ๘. ท ำควำมสะอำดแก้วน้ ำของผู้มำรับบริกำร  
   ๙. งำนอ่ืน ๆ ที่ผู้ว่ำจ้ำงมอบหมำยให้ตำมควำมจ ำเป็น 
   ๔.๗.๒  กำรท ำควำมสะอำดประจ ำสัปดำห์ 
   ๑. ปัดกวำดหยำกไย่ตำมผนัง ฝ้ำ เพดำน และสิ่งสกปรกในท่ีสูง 
   ๒. เช็ดท ำควำมสะอำดเฟอร์นิเจอร์ด้วยน้ ำยำ 
   ๓. ท ำควำมสะอำดกระจกหน้ำต่ำงห้องต่ำง ๆ  
   ๔. ท ำควำมสะอำดกวำดพ้ืนอำคำรเก็บเอกสำร 
   ๔.๗.๓  กำรท ำควำมสะอำดใหญ่ (๓ ครั้งต่อปี ครั้งที่ ๑ ตั้งแต่เดือน มกรำคม – เมษำยน 
๒๕๖๔ ครั้งที่ ๒ ตั้งแต่เดือนพฤษภำคม – กันยำยน ๒๕๖๔ และครั้งที่ ๓ ตั้งแต่เดือนตุลำคม – ธันวำคม 
๒๕๖๔) 
   ๑. ล้ำงพ้ืน ลงแว็กซ์ ลงน้ ำยำเคลือบเงำห้องต่ำง ๆ ทุกห้อง ทุกชั้น รวมถึงบริเวณโถง
ทำงเดิน บันได ยกเว้นอำคำรเก็บเอกสำรที่ต้องท ำควำมสะอำดแต่ไม่ต้องลงแว็กซ์ 
   ๒. เช็ดท ำควำมสะอำดม่ำน มู่ลี่ กระจกท้ังภำยในและภำยนอกอำคำรทุกห้อง ทุกชั้น 
  ๔.๗.๔  กำรจัดสถำนที่ในงำนประชุมหรือพิธีต่ำง ๆ  
   พนักงำนท ำควำมสะอำด นอกจำกจะมีหน้ำที่ท ำควำมสะอำดเป็นหน้ำที่ประจ ำแล้ว ใน
กรณีท่ีส ำนักงำนมีงำนกำรประชุมหรือมีงำนพิธีต่ำง ๆ ผู้เสนอรำคำต้องให้พนักงำนช่วยจัดสถำนที่ และอุปกรณ์
ที่ต้องใช้ตำมที่จังหวัดร้องขอโดยทันที 
  ๔.๗.๕  พนักงำนของผู้เสนอรำคำต้องรำยงำนสิ่งช ำรุดเสียหำยใด ๆ ของอำคำรและควำม
เสียหำยอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นโดยทันทีแก่ผู้ควบคุมงำนตำมที่จังหวัดก ำหนด 

๕. ระยะเวลาด าเนินการ 
  ตั้งแต่วันที่ ๑ มกรำคม ๒๕๖๔ – ๓๑ ธันวำคม ๒๕๖๔ 
๖. ระยะเวลาส่งมอบงาน  
 ๖.๑   ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดนครปฐม 
  แบ่งเป็น ๑๒ งวด (เดือนละ ๑ งวดงำน) 
 ๖.๒   ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดนครปฐม สำขำสำมพรำน 
  แบ่งเป็น ๑๒ งวด (เดือนละ ๑ งวดงำน) 
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๗.  วงเงินในการจัดหาจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาด 
 ๖.๑   ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดนครปฐม จ ำนวนเงิน ๔๔๒,๘๐๐ บำท (สี่แสนสี่หมื่นสองพันแปด
ร้อยบำทถ้วน) 
 ๖.๒   ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดนครปฐม สำขำสำมพรำน จ ำนวนเงิน ๔๔๒,๘๐๐ บำท (สี่แสนสี่
หมื่นสองพันแปดร้อยบำทถ้วน) 
๘.  เวลาปฏิบัติงาน 
 ๖.๑   ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดนครปฐม  
  - วันจันทร์ถึงวันศุกร์ ตั้งแต่เวลำ ๐๗.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. พนักงำนท ำควำมสะอำดจ ำนวน ๓ คน 
 ๖.๒   ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดนครปฐม สำขำสำมพรำน  
  - วันจันทร์ถึงวันศุกร์ ตั้งแต่เวลำ ๐๗.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. พนักงำนท ำควำมสะอำดจ ำนวน ๓ คน 
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