ร่างขอบเขตของงาน (Terms Of Reference : TOR)
จ้างเหมาบริการทาความสะอาดอาคารห้องสมุดองครักษ์
____________________________________
1. ความเป็นมา
ด้วยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ส านักหอสมุดกลาง ได้ว่าจ้างเหมาบริการทาความสะอาด
อาคารห้องสมุดองครักษ์ บัดนี้ ระยะเวลาการให้บริการตามสัญญาจ้างดังกล่าวใกล้สิ้นสุดลงแล้ว เพื่อให้การ
จ้างเหมาบริการทาความสะอาดอาคารห้องสมุดองครักษ์ เป็นไปอย่างต่อเนื่อง จึงเห็นควรดาเนินการจัดหา
ผู้ให้บริการทาความสะอาดต่อไปในปีงบประมาณ 2562
2. วัตถุประสงค์
เพื่อให้บริเวณอาคารห้องสมุดองครักษ์ ทั้งภายในและภายนอกอาคาร มีความสะอาดเรียบร้อย
เหมาะสาหรับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ และการเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้สาหรับผู้มาใช้บริการ
3. ผูยื่นขอเสนอจะตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้
3.1 มีความสามารถตามกฎหมาย
3.2 ไมเปนบุคคลลมละลาย
3.3 ไมอยูระหวางเลิกกิจการ
3.4 ไมเปนบุคคลซึ่งอยูระหวางถูกระงับการยื่นขอเสนอหรือทาสัญญากับหนวยงานของรัฐไวชั่วคราว
เนื่องจากเปนผูที่ไมผานเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการตามระเบียบที่
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังกาหนดตามที่ประกาศเผยแพรในระบบเครือขายสารสนเทศของ
กรมบัญชีกลาง
3.5 ไมเปนบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานและไดแจงเวียนชื่อใหเปนผูทิ้งงานของหนวย
งานของรัฐในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผูทิ้งงานเปน
หุนสวนผูจัดการ กรรมการผูจัดการ ผูบริหาร ผูมีอานาจในการดาเนินงานในกิจการของนิติบุคคล
นั้นดวย
3.6 มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจางและการ
บริหารพัสดุภาครัฐกาหนดในราชกิจจานุเบกษา
3.7 เปนนิติบุคคลผูมีอาชีพรับจางงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสดังกลาว
3.8 ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอราคารายอื่นที่เขายื่นขอเสนอใหแกสานัก
หอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หรือ
ไมเปนผูกระทาการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม ในการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกสครั้งนี้
3.9 ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย เวนแต รัฐบาลของผูยื่น
ขอเสนอไดมีคาสั่งใหสละเอกสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น

-23.10 ผูยื่นขอเสนอตองลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส (Electronic
Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง
3.11 ผูยื่นขอเสนอซึ่งไดรับคัดเลือกเปนคูสัญญาตองลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวย
อิเล็กทรอนิกส (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามที่
คณะกรรมการ ป.ป.ช. กาหนด
3.12 ผูยื่นขอเสนอตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับรายจายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจายไม
ถูกตองครบถวนในสาระสาคัญ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กาหนด
3.13 ผูยื่นขอเสนอซึ่งไดรับคัดเลือกเปนคูสัญญาตองรับและจายเงินผานบัญชีธนาคาร เวนแตการจาย
เงินแตละครั้งซึ่งมีมูลคาไมเกินสามหมื่นบาทคูสัญญาอาจจายเปนเงินสดก็ได ตามที่คณะกรรมการ
ป.ป.ช. กาหนด
3.14 ผูเสนอราคาตองมีผลงานประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจางในวงเงินไมนอยกวา
480,000 บาท และเปนผลงานที่เปนคูสัญญาโดยตรงกับสวนราชการ หนวยงาน ตามกฎหมายวา
ดวยระเบียบบริหารราชการสวนทองถิ่น หนวยงานอื่นซึ่งมีกฏหมายบัญญัติใหมีฐานะเปนราชการ
บริหารสวนทองถิ่น รัฐวิสาหกิจหรือหนวยงานเอกชนที่มหาวิทยาลัยเชื่อถือ
4. ขอบเขตของงาน
1. รายละเอียดเกี่ยวกับอาคาร
1.1 ลักษณะของอาคาร
อาคารห้องสมุดองครักษ์ เป็นอาคาร 7 ชั้น มีพื้นที่ใช้สอยทั้งหมดประมาณ 10,000 ตารางเมตร
ประกอบด้ว ย ส านั กงาน ห้องอ่านหนั งสือ ห้ องปฏิบัติการทางภาษา ห้ องค้นคว้า ห้ องประชุมกลุ่ มย่อย
ห้องพักเจ้าหน้าที่ ห้องประชุม พื้นที่สาหรับนั่งอ่านหนังสือวางชั้นหนังสือ ห้องน้า ห้องส้วม ลิฟต์ บันได
ระเบียง ดาดฟ้า ฯลฯ
1.2 รายละเอียดงานทาความสะอาดสถานที่ (ผู้รับจ้างจะต้องตรวจสอบและคานวณงานทั้งหมดเอง
งานทาความสะอาดห้องโถง ทางเดินทั่วไป บันไดและห้องน้าห้องส้วม ซึ่งประกอบด้วยวัสดุพื้น
กระเบื้องยาง พื้นหินขัด พื้นหินเซรามิค ประตู หน้าต่างกระจกและช่องแสง
- ลิฟต์
- ฝาผนัง ผนังฉาบปูนทาสี
- เคาน์เตอร์ให้บริการตามชั้นต่าง ๆ
- ครุภัณฑ์ต่าง ๆ เช่น ชั้นวางหนังสือ, โต๊ะ-เก้าอี้อ่านหนังสือ, โต๊ะ-เก้าอี้ทางาน, ตู้เก็บ
เอกสาร, โทรศัพท์-โทรสาร, เฟอร์นิเจอร์ทั่วๆ ไป และเครื่องตกแต่งต่าง ๆ
- สถานที่หรือส่วนประกอบของอาคารซึ่งโดยสภาพต้องทาความสะอาด
- ทาความสะอาดบริเวณด้านหน้าอาคาร
2. รายละเอียดการทางาน

-3ลักษณะงาน กาหนดเวลาทางานและมาตรฐานของงานทาความสะอาดให้เป็นไปดังต่อไปนี้
2.1 ลักษณะงานและกาหนดเวลาทางาน
2.1.1 การทาความสะอาดรายวัน ทาทุกวัน ในเวลา 7.30 น . และเวลา 15.00 น. ตอนเช้าและ
ต้องทาความสะอาดบริเวณโถงชั้น 1 และบริเวณลานด้านนอกอาคาร ส่วนห้องน้าให้ขัด
ล้างเปียกก่อนห้องสมุดเปิดบริการ โดยมีลักษณะงานคือ
1)
2)
3)
4)
5)

ดูแลทาความสะอาดชั้น 1 - 5
เก็บรวบรวมขยะทั้งหมดนาไปทิ้งในที่จัดเตรียมไว้และทาความสะอาดถังขยะ
เปลี่ยนถุงใส่ขยะตามความเหมาะสม
เช็ดฝุ่นตามชั้นวางหนังสือ ตู้ โต๊ะต่างๆ โทรศัพท์ และรูป
เช็ดทาความสะอาดประตูกระจกเก็บรอยเปื้อนบนกระจกกั้นต่าง ๆ และกระจก
หน้าต่าง
6) ทาความสะอาดรอยเปื้อนตามประตูกระจกทางเข้า - ออก อย่างสม่าเสมอ
7) ทาความสะอาดรอยเปื้อนตามประตู ฝาผนัง กระจกเงา อย่างสม่าเสมอ
8) เก็บรอยเปื้อนบนพื้นและเฟอร์นิเจอร์
9) เข็นม็อบเก็บฝุ่นพื้นทั้งหมดและบริเวณที่สามารถเคลื่อนย้ายเฟอร์นิเจอร์ได้โดยง่าย
10) กวาดบริเวณบันได
11) ม็อบพื้นบริเวณบันได
12) เก็บฝุ่นตามราวบันได
13) เช็ดทาความสะอาดโทรศัพท์ด้วยน้ายาฆ่าเชื้อโรค
14) งานทาความสะอาดห้องน้า(ทาความสะอาดล้างเปียกเวลา 7.30 น., 13.00 น. และดูความ
เรียบร้อยล้างแบบล้างแห้งเวลา 16.00 น.)
 นาขยะไปทิ้งและทาความสะอาดถังขยะ
 ทาความสะอาดกระจกเงา
 ทาความสะอาดเครื่องสุขภัณฑ์ทั้งหมด และท่อน้าภายในห้องน้า
 ทาความสะอาดรอยเปื้อนตามฝาผนัง, ประตูและผนังกั้นห้อง
 ม็อบพื้นทั้งหมดให้แห้งและสะอาด
2.1.2 การทาความสะอาดขัดล้างใหญ่
1. การทาความสะอาดโดยขัดล้างใหญ่ 2 ครั้งตั้งแต่ชั้น 1 - 5 และปัดเงาชั้น 6 - 7 คือ
ครั้งที่ 1 เดือนธันวาคม ครั้งที่ 2 ระหว่างเดือนพฤษภาคม ล้างพื้นโดยลอกน้ายาเคลือบเงา ทาความสะอาด
คราบสกปรกของเก่าออกทั้งหมด แล้วลงน้ายารองพื้นและเคลือบเงาใหม่ 3 ครั้ง
2. ทาความสะอาดดาดฟ้า และกันสาดรอบอาคาร 3 เดือน/ครั้ง (ตุลาคม, กุมภาพันธ์
และกรกฎาคม)

-43. การทาความสะอาดกระจกภายนอกและภายในทั้งอาคาร บริษัทต้องจัดหานั่งร้านหรือ
อุปกรณ์การทางานในที่สูงตั้งแต่ชั้น 1 - 7 กาหนดจานวน 2 ครั้ง/ปี (ธันวาคม และพฤษภาคม)
4. การทาความสะอาดใหญ่ ให้ใช้พนักงานทาความสะอาดจากส่วนกลางของบริษัท
3. มาตรฐานของงาน
3.1 การทาความสะอาดพื้น
3.1.1 การปัดกวาดดูดฝุ่น ให้ปัดกวาด หรือดูดฝุ่นพื้นที่ว่างตามชั้นอาคาร ห้องโถง ทางเดิน
บันได (จนถึงบันไดขั้นสุดท้ายของอาคาร) ให้สะอาดปราศจากเศษผง ฝุ่นละออง และนาขยะไปทิ้ง ณ ที่ทิ้ง
ขยะที่ผู้ว่าจ้างกาหนด ให้ใช้ไม้กวาดอ่อนในการปัดกวาด หากมี การเคลื่อนย้ายเฟอร์นิเจอร์หรือเครื่องใช้
สานักงาน เมื่อทาความสะอาดเสร็จให้จัดเข้าที่เดิมโดยไม่เกิดความเสียหายแก่พื้นเฟอร์นิเจอร์ หรือเครื่องใช้
สานักงาน
3.1.2 การถูด้วยม็อบ หลังจากทาความสะอาดตามข้อ 1 แล้ว ให้ถูพื้นในที่ต่างๆ ด้วยม็อบ
ชุบน้า บิดหมาดๆ ม็อบที่นามาใช้งานต้องเป็นม็อบที่สะอาด และหมั่นเปลี่ยนน้าทาความสะอาดเสมอ หาก
บริเวณใดมีความสกปรก ให้ใช้น้ายาขัดพื้น หรือน้าสบู่อ่อนตามความเหมาะสม ทั้งนี้ รวมถึงการขจัดรอย
หรือตาหนิ ต่างๆ บนพื้นที่เกิดจากรอยรองเท้าด้วย หลังจากเช็ดถูพื้นแล้ว บริเวณพื้ นต่างๆ จะต้องสะอาด
ปราศจาก เศษผงฝุ่นละออง และไม่มีรอยเหวี่ยงของม็อบติดอยู่ตามขอบกาแพง ฝาผนัง เฟอร์นิเจอร์
3.1.3 การลงน้ายาขัดพื้น เคลือบเงาพื้น ให้ทาหลังจากดาเนินการตามข้อ 1 และข้อ 2 แล้ว
และการลงน้ายาดังกล่าวในบริเวณใดก็ตาม จะต้องระมัดระวังไม่ให้ฝาผนัง หรือขอบกาแพงเปรอะเปื้อนเป็นรอย
หรือชารุดเสียหาย
3.1.4 การขัดพื้นและขัดเงา ให้ขัดหลังจากลงน้ายาขัดพื้น หรือเคลือบเงาพื้น ทั้งนี้ให้บริษัท
พิจารณาเลือกใช้เครื่องมือ เครื่องใช้ วัสดุ และอุปกรณ์ตามความเหมาะสมกับวัสดุนั้น โดยไม่ก่อให้เกิดความ
เสียหายหรือตาหนิใดๆ บนพื้น
3.1.5 การลอกพื้น และเคลือบพื้นด้วยน้ายา การลอกพื้นและเคลือบพื้นด้วยน้ายา เพื่อให้
ผิว พื้นสะอาดปราศจากตาหนิ และริ้ วรอย มีความสวยงามทนทานนั้น ให้ ผู้ รับจ้างดาเนินการตามความ
เหมาะสมกับวัสดุพื้น ทั้งนี้เมื่อทาการลอกพื้นและเคลือบพื้นด้วยน้ายา ให้เคลื่ อนย้ายเฟอร์นิเจอร์ลอยตัว
และเครื่ อ งใช้ ส านั ก งาน (ที่ เ คลื่ อ นย้ า ยได้ ) ด้ ว ย หลั ง จากน้ ายาแห้ ง ดี แ ล้ ว ให้ ขั ด พื้ น ให้ ส ะอาดและน า
เฟอร์นิเจอร์ และเครื่องใช้สานักงานกลับเข้าที่เดิม
3.1.5 การทาความสะอาดพื้นที่บริเวณด้านหน้าอาคาร โดยการกวาดและล้าง
3.2 การทาความสะอาดเฟอร์นิเจอร์และเครื่องใช้สานักงาน
ให้ปัดกวาด เช็ดถู เครื่องใช้สานักงาน เช่น โต๊ะ เก้าอี้ ตู้เก็บเอกสารฯ และเฟอร์นิเจอร์ต่าง ๆ รวมทั้ง
รูปภาพแขวนฝาผนังและปฏิมากรรม ให้สะอาดปราศจากฝุ่นละออง หยากไย่ใยแมงมุม คราบสกปรก และ
ริ้วรอยต่าง ๆ หากมีการเคลื่อนย้ายออกจากที่ได้นากลับเข้าที่เดิมเมื่องานเสร็จโดยไม่เกิดความเสียหายใด ๆ

-53.3 การทาความสะอาดฝาผนังและฝ้าเพดาน
ให้ปัดกวาด เช็ดถู ดูดฝุ่น ให้สะอาดปราศจากฝุ่นละออง หยากไย่ใยแมงมุม คราบสกปรกหรือรอย
ต่าง ๆ และไม่มีเศษผงติดค้างอยู่ บนพื้นห้ อง การทาความสะอาดในข้อนี้ให้ รวมถึงประตู หน้าต่าง และ
ขอบประตู หน้าต่างด้วย
3.4 การทาความสะอาดกระจก
ให้เช็ดกระจกด้วยน้ายาเช็ดกระจกหรือล้างด้วยน้าสบู่อ่อนแล้วล้างด้วยน้าและเช็ดให้แห้ง ให้กระจก
ใสปราศจากคราบสกปรก ตาหนิ หรือรอยสัมผัส และห้ามใช้ผงขัดในการทาความสะอาดกระจก
3.5 ในกรณีที่รายการละเอียดนี้มิได้กาหนดรายละเอียดการทางานไว้
ให้ผู้รับจ้างดาเนินการทาความสะอาดสภาพของงาน หรือตามคาสั่งของผู้ว่าจ้าง
4. วัสดุอุปกรณ์ในการทาความสะอาดที่ผู้รับจ้างต้องจัดหามาประจา
4.1 เครื่องขัดพื้น ล้างพื้น พร้อมอุปกรณ์ครบชุด
4.2 เครื่องดูดฝุ่น ดูดน้าพร้อมอุปกรณ์ครบชุด
4.3 ไม้กวาดอ่อน ไม้กวาดหยากไย่
4.4 ไม้ถูพื้น(ม็อบ) ไม้ดันฝุ่น ผ้าดันฝุ่น
4.5 ผ้าเช็ดโต๊ะ ผ้าเช็ดกระจก ผ้าเช็ดโทรศัพท์
4.6 เครื่องมือเช็ดกระจก
4.7 ถังน้า ขันน้า แปรงล้างห้องน้า
4.8 น้ายาที่ใช้ในการทาความสะอาด
4.9 เครื่องขัดพื้นให้มัน พร้อมพ่นน้ายา
5. น้ายาเคมีที่ใช้ในการทาความสะอาด (ต้องส่งตัวอย่างน้ายาตามรายการข้างนี้ก่อนเข้ารับงาน)
5.1 น้ายาเคลือบเงาพื้นหินแกรนิต
5.2 น้ายาเคลือบเงาพื้น
5.3 น้ายาล้างพื้นลอกแวกซ์
5.4 น้ายาถูพื้นประจาวัน
5.5 น้ายาเช็ดกระจก
5.6 น้ายาขัดโลหะทุกชนิด
5.7 น้ายาเช็ดลิฟต์
5.8 น้ายาเช็ดโทรศัพท์
5.9 น้ายาดันฝุ่น
5.10 สเปรย์
5.11 ผงซักฟอก
5.12 กระดาษชาระสาหรับใช้ในห้องน้า
5.13 น้ายาล้างมือ (ประจาห้องน้า)
5.14 น้ายาอย่างอื่นเท่าที่จาเป็น

-6ผู้ว่าจ้างจะจัดห้องให้สาหรับเก็บวัสดุและอุปกรณ์ดังกล่าวข้างต้น แต่ทั้งนี้ผู้ว่าจ้างไม่รับผิดชอบต่อ
การสูญหายหรือความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นแก่วัสดุและอุปกรณ์นั้นทั้งสิ้น
6. การส่งพนักงานเข้ามาทาความสะอาด ให้ผู้รับจ้างปฏิบัติดังนี้
6.1 จัดทาประวัติของพนักงานโดยละเอียด พร้อมด้วยแนบรูปถ่าย 2 ใบ และใบรับรองแพทย์ซึ่ง
ระบุว่าไม่ได้ติดสารเสพติด ส่งให้ผู้ว่าจ้างก่อนเข้ามาปฏิบัติงาน ไม่น้อยกว่า 3 วันทาการ
6.2 พนักงานทุกคนต้องอยู่ในเครื่องแบบที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน ติดป้ายชื่อประจาตัวที่มีรูปถ่าย
ตัวเองชัดเจน พร้อมทั้งแสดงชื่อ - นามสกุล ที่อกเสื้อด้านขวาให้เด่นชัด
6.3 พนักงาน ที่ว่าจ้างจัดส่งมานั้น ต้องเป็นผู้ที่มีสุขภาพดี มีประวัติดี มีความซื่อสัตย์ สุจริตและผ่าน
การฝึกอบรมของผู้รับจ้างมาเรียบร้อยแล้ว
6.4 ให้ผู้รับจ้างแจ้งจานวนพนักงานที่จะส่งเข้ามาทาความสะอาด และในกรณีที่จะมีการสับเปลี่ยน
หรือทดแทนตัวบุคคล ให้แจ้งรายชื่อพร้อมประวัติเป็นการสารองล่วงหน้า
7. การรับผิดชอบ ให้ผู้รับจ้างปฏิบัติดังนี้
7.1 ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่อความชารุดเสียหายในทรัพย์สินของผู้ว่าจ้าง อันเนื่องมาจากการ
กระทาของผู้รับจ้าง หรือลูกจ้างของผู้รับจ้าง
7.2 ก่อนเริ่มทาความสะอาดทุกครั้ง ต้องแจ้งสิ่งชารุดเสียหาย(ถ้ามี) ของสถานที่ทาความสะอาดนั้น
ต่อเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมก่อน มิฉะนั้นจะถือว่าความชารุดเสียหายนั้นเกิดจากเจ้าหน้าที่ของผู้รับจ้าง ซึ่งต้องรับ
ผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้ว่าจ้าง
7.3 จัดให้พนักงานทาความสะอาดที่รับผิดชอบในอาคารชั้นต่างๆ ช่วยดูแลรักษาความปลอดภัย
ของอุปกรณ์ภายในอาคารด้วย
7.4 ในกรณี ที่มีพัสดุภายในอาคารที่ รับจ้างเหมาทาความสะอาดสูญหายในเวลาปฏิบัติงาน ทาง
ผู้รับจ้างจะต้องร่วมรับผิดชอบ ทั้งนี้ให้รวมถึงการชารุดของวัสดุอุปกรณ์ภายในอาคารด้วย
8. กาหนดเวลาการทาความสะอาด
- แต่ละวันจะต้องมีพนักงานประจา จานวน 5 คน
- จานวนพนักงานทั้ง 5 คน ต้องมีหัวหน้าควบคุมและประสานงานระหว่างห้องสมุดและผู้รับจ้าง
- ปฏิบัติงานทุกวัน รวมวันแรงงานแห่งชาติ ยกเว้นวันนักขัตฤกษ์ ปฏิบัติงานทุกวัน สาหรับวัน
จันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 7.30 - 17.00 น. และวันเสาร์-อาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 8.00 – 17.00 น.
5. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน
แบ่งการชาระเงินออกเป็น 12 งวด งวดละ 1 เดือน
6. วงเงินในการจัดจ้าง
วงเงินที่ได้รับจัดสรร เป็นเงิน 966,360 บาท (เก้าแสนหกหมื่นหกพันสามร้อยหกสิบบาทถ้วน)
วงเงินราคากลาง เป็นเงิน 966,360 บาท (เก้าแสนหกหมื่นหกพันสามร้อยหกสิบบาทถ้วน)

-77. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ
การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโดยใช้เกณฑ์ราคา
__________________________

