
 
 

ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) 
การจ้างเหมาบริการท าความสะอาดอาคารและพ้ืนที่โดยรอบกรมสรรพสามิต 

 
1. หลักการและเหตุผล 
              กรมสรรพสามิต ปัจจุบันตั้งอยู่เลขที่ 1488 ถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร เป็นสถานที่
ราชการ ซึ่งมีความจ าเป็นต้องจ้างเหมาบริการท าความสะอาดอาคารและพื้นที่โดยรอบกรมสรรพสามิต ดังนั้น 
เพื่อให้อาคารกรมสรรพสามิต สะอาด ถูกสุขลักษณะ มีความเหมาะสมใช้ในการปฏิบัติราชการ ในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2558 จึงเห็นควรจ้างเหมาบริการท าความสะอาดอาคารและพื้นที่โดยรอบกรมสรรพสามิต   

2. วัตถุประสงค ์เพื่อให้อาคารและพื้นที่โดยรอบกรมสรรพสามิต มีความสะอาด เรียบร้อย ถูกสุขลักษณะ 
เหมาะสมกับการปฏิบัติราชการของข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจ า ลูกจ้างชั่วคราว และผู้มาตดิต่อ
ราชการทั้งภายในและภายนอก    
3. ขอบเขตของงาน ดังนี้   
              ข้อ 1 รายละเอียดงานท าความสะอาดและสถานที่   
                      ผู้รับจ้างต้องบริการท าความสะอาด ดังนี้  
                      1.1   อาคารกรมสรรพสามิต 
                      1.2   อาคารเทคนิค 2552 
                      1.3   อาคารคลังแสตมป์ 1 และ 2 
     1.4   อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ 
                      1.5   อาคารหอประชุม 
                      1.6   อาคารจอดรถยนต ์
                      1.7   อาคารสโมสรข้าราชการกรมสรรพสามิต 
                      1.8   อาคารคลังแบบพิมพ์ และอาคารหมวดยานพานะ 
                      1.9   ลานอนุสาวรีย์รัชกาลที่ 5 
                      1.10 อาคารพิพิธภัณฑ์ และพ้ืนที่โดยรอบกรมสรรพสามิต 
              ข้อ 2. ผู้รับจ้างต้องจัดหาคนงานท าความสะอาด ดังนี ้(กรมฯ สงวนสิทธิ์ในการจัดสรรคนงาน                        
ตามความเหมาะสมในแต่ละสถานที)่ 
                      2.1  หัวหน้าคนงาน           จ านวน    1  คน   
ท าหน้าที่ควบคุมการท าความสะอาดให้เป็นไปตามขอบเขตการท าความสะอาด ตลอดเวลา 
                      2.1   อาคารกรมสรรพสามิต 5 ชั้น          จ านวน  15  คน  
                      2.2   อาคารเทคนิค 2552  5 ชั้น        จ านวน    5  คน 
                      2.3   อาคารคลังแสตมป์ 1 และ 2        จ านวน    2  คน 
     2.4   อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ        จ านวน    9  คน   
                      2.5   อาคารหอประชุม         จ านวน    2  คน 
                      2.6   อาคารจอดรถยนต์         จ านวน    1  คน 
                      2.7   อาคารสโมสรข้าราชการกรมสรรพสามิต       จ านวน    1  คน 
                      2.8   อาคารคลังแบบพิมพ์ และอาคารหมวดยานพานะ     จ านวน    1  คน 
                      2.9   ลานอนุสาวรีย์รัชกาลที่ 5        จ านวน    1  คน 
                      2.10 อาคารพิพิธภัณฑ์และพ้ืนที่โดยรอบกรมสรรพสามิต   จ านวน    3  คน 
                                          รวมทั้งสิ้น         จ านวน   41 คน 
                   /ข้อ 3. ผู้รับจ้าง... 
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              ข้อ 3. ผู้รับจ้างต้องจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ และน้ ายาท าความสะอาดที่มีคุณภาพดี ยกเว้นไฟฟูา 
น้ าประปา ดังนี ้
                      3.1 เครื่องขัดพ้ืน 
                      3.2 เครื่องดูดฝุุน 
                      3.3 ไม้กวาด 
                      3.4 ไม้ถูพื้น 
                      3.5 ผ้าส าหรับเช็ดท าความสะอาดโต๊ะ เช็ดโต๊ะ 
                      3.6 เครื่องมือเช็ดกระจก 
                      3.7 ถังน้ า ขันน้ า สายยาง 
                      3.8 ผงขัดสุขภัณฑ์และวัสดุที่ใช้ในการท าความสะอาดในห้องน้ า และสุขภัณฑ์ทุกชนิด ตาม
ประเภทของวัสดุที่ต้องใช้ในการท าความสะอาด  
                      3.9 น้ ายาที่ใช้ในการล้างท าความสะอาดพ้ืนห้องท างาน ทางเดิน ประตูทางเข้า-ออก และจุด
สัมผัสต่าง ๆ และน้ ายาขัดเงา เคลือบห้องท างาน ทางเดิน  
                      3.10 วัสดุและอุปกรณ์อื่น ๆ ที่จ าเป็นในการปฏิบัติงานท าความสะอาด และถุงพลาสติกใส่ขยะ 
(ถุงด า) 
                      3.11 แสดงปูาย “ระวังลื่น” ขณะพนักงานท าความสะอาด ขัดเงาพ้ืนทางเดินและพื้นห้องน้ า 

              ผู้ว่าจ้างจะจัดที่ส าหรับเกบ็วัสดุ และอุปกรณ์ดังกล่าวข้างต้นให้ โดยผู้รับจ้างเป็นผู้จัดหาและเก็บรักษา
กุญแจ แต่ทั้งนี้ผู้ว่าจ้างจะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหาย หรือเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นแก่วัสดุ และอุปกรณ์นั้นทั้งสิ้น 
และผู้รับจ้างต้องดูแลรักษาความสะอาดสถานที่เก็บวัสดุ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายกับผู้ว่าจ้าง 
 
              ข้อ 4. รายละเอียดและขอบเขตการท าความสะอาด 
                       ลักษณะงาน ก าหนดเวลาท างาน และมาตรฐานของงานท าความสะอาดให้เป็นไป ดังต่อไปนี ้
                       4.1 การท าความสะอาดรายวัน ทุกวันท าการ เริ่มตั้งแต่เวลา 06.30 น. ถึง 16.30 น. โดย
ผู้รับจ้างต้องจัดพนักงานมาปฏิบัติงานเต็มวัน ทุกวันท าการของผู้ว่าจ้าง ตามรายการต่อไปนี ้ 

                            4.1.1 อาคารกรมสรรพสามิต,อาคารคลังแสตมป์ 1 และ 2 อาคารสโมสรข้าราชการ 
และอาคารเทคนิค 2552  
                                 - ท าความสะอาดห้องน้ าทั้ง 5 ชั้น (ยกเว้นห้องน้ าเฉพาะ) โดยท าความสะอาดวันละ       
4 รอบ รอบเช้า 2 รอบ รอบบ่าย 2 รอบ และให้มีการก าหนดผู้รับผิดชอบท าความสะอาดและผู้ตรวจสอบ   
ความสะอาดด้วย  
                                 -  ท าความสะอาดห้องท างานทุกห้อง ยกเว้นห้องอธิบดี ห้องที่ปรึกษา ห้องรองอธิบดี   
ห้องผู้อ านวยการส านักทุกส านัก ห้องเลขานุการกรม  
                               (1) กวาดพ้ืนและถูพ้ืนด้วยที่ถูพ้ืน ขัดพ้ืนเคลือบเงาในจุดที่จ าเป็น 
                               (2) ปัดฝุุนละออง และเช็ดโต๊ะ เก้าอี้ท างาน โต๊ะเกา้อี้เครื่องคอมพิวเตอร์ และพิมพ์ดีด 
ชุดรับแขก ตู้เก็บเอกสาร และเครื่องใช้ส านักงานแล้วจัดให้เป็นระเบียบ 
                               (3) รวบรวมเก็บขยะและเทตะกร้าผงไปทิ้งยังที่ผู้ว่าจ้างจัดหาไว้ให ้
                               (4) เช็ดกระจกบริเวณที่อยู่ใกล้การสัมผัสทุกแห่ง 
                               (5) เช็ดท าความสะอาดห้องโถงและที่นั่งพัก แผ่นปูายแสดงชื่อห้องท างานต่าง ๆ  
                        /(6) เช็ดท า... 
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                               (6) เช็ดท าความสะอาดเครื่องโทรศัพท์ด้วยน้ ายาฆ่าเชื้อ 
                               (7) ท าความสะอาดทางเดินประตูทางเข้า – ออกให้สะอาดตลอดทั้งวัน 
                               (8) ท าความสะอาดทางขึ้นลง และราวบันได  
                               (9) ท าความสะอาดพ้ืนที่บริเวณหน้าบันได และบันได 5 ชั้นของอาคารกรมสรรพสามิต 
                               (10) ท าความสะอาด ฝาผนัง และฝูาเพดานภายในอาคาร 
                               (11) ท าความสะอาดหน้าห้องลิฟท์และภายในห้องลิฟท ์อย่างน้อยวันละ 3 ครั้ง 
                               (12) ท าความสะอาดอื่น ๆ และแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าในเวลาท างาน 
                               (13) รายงานสิ่งของช ารุดเสียหายที่เกิดขึ้นโดยด่วน  

                              4.1.2 อาคารหอประชุม 
       ปัดกวาดเช็ดถูพื้นที่ทั้งหมดของหอประชุม ประจ าวันศุกร์ เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป (กรมสรรพสามิต 

ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง วันและเวลา ดังกล่าว)  ดังนี้  
       1. ห้องเตรียมอาหาร ชั้น 1 และชั้น 2 
       2. ห้องควบคุม ชั้น 2  
       3. ห้องไฟฟูา ชั้น 1    
       4. ห้องด้านหลังห้องควบคุม ชั้น 2 
       5. ห้องเก็บของ ชั้น 1 และชั้น 2 
       6. ห้องข้างเวที ชั้น 2      
       7. ห้องจอภาพ ชั้น 2 เฉพาะพ้ืน และใช้ผ้าแห้งเช็ดด้านหลังจอภาพเท่านั้น 
       8. ห้องเตรียมการ  ชั้น 2 
       9. ห้องพักวิทยากร ชั้น 2 
       10. เช็ดท าความสะอาดชั้นวางของ ตู้ติดผนัง โต๊ะ เก้าอี้ในหอประชุมบริเวณชั้น 2   
       11. ท าความสะอาดห้องน้ าชั้น 1 และชั้น 2  
       12. ท าความสะอาดกระจก ขอบกระจก ขอบหน้าต่าง ประตูและบานหน้าต่างชั้น 1 และชั้น 2      
       13. ท าความสะอาดขั้นบันใด ราวบันไดขึ้นลง 
       14. ดูดฝุุนบนพรม ม่านหน้าต่าง บานประต ู
       15. ท าความสะอาดท่อระบายน้ าไม่ให้อุดตัน (ด้านข้างหอประชุม) 
             กรณีมีการใช้หอประชุมจัดงานให้จัดแม่บ้านคอยท าความสะอาดทุก 30 นาที ตลอดวันและ      

ให้รายงานสิ่งของช ารุดเสียหายที่เกิดขึน้โดยด่วน 
การดูแลความสะอาดเป็นรายครั้ง   
      1. ซักท าความสะอาดพรม 3 ครั้ง/ป ี
      2. ปัดกวาดหยากไย่ ฝุุนผง ตามฝูาเพดาน ฝาผนัง ประตู หน้าต่าง ตลอดจนผ้าม่านในหอประชุม    

กรมสรรรพสามิตทั้งหมด ประจ าวันศุกร์แรกของเดือน 
      3. ล้างท าความสะอาดแผ่นอลูมิเนียม คอมโพสิต บริเวณด้านนอกหอประชุมกรมสรรพสามิต 3 ครั้ง/ป ี
      4. เช็ดท าความสะอาดแผ่น Louver ระเบียบชั้น 2 ฝั่งซ้ายและขวา ประจ าวันศุกร์แรกของเดือน 
      5. ซักท าความสะอาดผ้าม่าน 2 ครั้ง/ป ี
      6. ล้างท าความสะอาดรางน้ า ชายคา และกันสาด 3 ครั้ง/ป ี
      7. งานอื่น ๆ ตามที่กรมสรรพสามิตมอบหมายเป็นครั้งคราว  
กรณีมีการใช้หอประชุมเป็นกรณีพิเศษ ให้มาท าความสะอาดล่วงหน้าอย่างน้อย 1 - 3 วัน                                

และหลังเสร็จงานโดยไม่เว้นวันหยุดราชการ             /4.1.3 อาคาร...   
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                            4.1.3 อาคารจอดรถยนต์ และพื้นที่โดยรอบอาคารกรมสรรพสามิต 
                            - ท าความสะอาดพ้ืนถนนรอบอาคาร พ้ืนอาคารจอดรถยนต ์
                             - ท าความสะอาดกระจกอาคารทั้งภายในและภายนอกอาคารสัปดาห์ละ 1 ครั้ง 
                             - ท าความสะอาดฝาผนัง และฝูาเพดานภายนอกอาคาร 
                             - รางน้ าและกันสาดรอบอาคารทั้งหมด เดือนละ 1 ครั้ง 
                            4.1.4 บริเวณลานอนุสาวรีย์รัชกาลที่ 5 
                            - ท าความสะอาดบริเวณลานรัชกาลที่ 5 
                             - ท าความสะอาดแท่นประทับ และองค์รัชกาลที่ 5 
                             - คอยเก็บพวงมาลัยที่เฉาแล้วไปทิ้ง 
                             - เปิด – ปิดไฟ และดูแลสปริงเกอร์รดน้ าสนามหญ้าและต้นไม ้
   4.1.5 อาคารพิพิธภัณฑ ์
   -  ท าความสะอาดอาทิตย์ละ 1 ครั้ง 
   -  ปัดฝุุน กวาดพ้ืน ถูพื้น 
   -  เช็ดตู้กระจกภายนอก 
   -  เช็ดตู้กระจกภายใน (ไขกุญแจ 3 เดือนต่อครั้ง) กรณีที่มีผูบ้ริหารหรือผู้เดินทางมาเยี่ยมชม
จะต้องท าก่อนครบก าหนด 3 เดือน      
           4.1.6 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ 

      ผู้รับจ้างจะต้องท าความสะอาดดังต่อไปนี้  
1. พ้ืนอาคาร และห้องน้ า 
2. กระจกอาคารทั้งภายในและภายนอกอาคาร  

                3. ฝาผนัง และฝูาเพดาน ภายในอาคาร  
4. รางน้ าและกันสาดรอบอาคารทั้งหมด  
5. ม่านทุกชนิดภายในอาคาร  
6. ครุภัณฑ์  

 - โต๊ะ เก้าอี้ท างาน  
 - โต๊ะ เก้าอี้เครื่องคอมพิวเตอร์  
 - ตู้เก็บเอกสาร ชั้นวางเอกสาร  
 - ชุดรับแขก  
 - โทรศัพท์  
 - พัดลม  
 - เครื่องท าน้ าเย็น  
 - อื่น ๆ  

7. ลิฟท์ทุกตัวในอาคาร  
8. เฟอร์นิเจอร์ ปฏิมากรรม ภาพวาด และเครื่องตกแต่งต่าง ๆ  
9. สถานที่หรือส่วนประกอบของอาคาร ซึ่งโดยสภาพต้องท าความสะอาด  

              10. ท าความสะอาดพ้ืนที่ส่วนที่มีพรมปูพื้น โดยวิธีการซักด้วยเครื่องและน้ ายา ที่มีคุณภาพดี              
อย่างน้อย 2 เดือนต่อครั้ง  
              /รายละเอียด... 
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      รายละเอียดการท างาน  
ลักษณะงาน ก าหนดเวลาท างาน และมาตรฐานของงานท าความสะอาดให้เป็นไป ดังต่อไปนี้  
1 ลักษณะงานและก าหนดเวลาท างาน  

  1.1 การท าความสะอาดรายวัน ทุกวันท าการ เริ่มตั้งแต่เวลา 06.30 น. ถึง 16.30 น.             
โดยผู้รับจ้างต้องจัดพนักงานมาปฏิบัติงานเต็มวัน ทุกวันท าการของผู้ว่าจ้าง ตามรายการต่อไปนี้  

(1) เปิด - ปิดประตู หน้าต่างห้องท างาน  
(2) กวาดพ้ืนและถูพ้ืนด้วยม็อบ ขัดพ้ืนเคลือบเงาในจุดที่จ าเป็น  
(3) ปัดฝุุนละออง และเช็ดโต๊ะ เก้าอี้ท างาน โต๊ะ เก้าอี้เครื่องคอมพิวเตอร์ และพิมพ์ดีด 

ชุดรับแขก ตู้เก็บเอกสาร และเครื่องใช้ส านักงาน แล้วจัดให้เป็นระเบียบ  
(4) ดูดฝุุนพรม 
(5) เช็ดล้างที่เขี่ยบุหรี่ และเทตะกร้าผง รวบรวมเก็บเศษขยะ ลงถุงให้เรียบร้อยก่อนน า

ขยะไปทิ้งยังที่ผู้ว่าจ้างจัดหาไว้ให้  
(5) เช็ดกระจกบริเวณที่อยู่ใกล้การสัมผัสทุกแห่ง  
(6) เช็ดท าความสะอาดเครื่องโทรศัพท์ ด้วยน้ ายาฆ่าเชื้อ  
(7) ท าความสะอาดห้องโถง ระเบียงและทางเดินทั้งหมด และที่นั่งพัก แผ่นปูายแสดงชื่อ

ห้องท างานต่าง ๆ  
(8) ท าความสะอาดโต๊ะและเก้าอี้บริเวณหน้าอาคาร 9 และอาคารใหม่ หน้าเคาน์เตอร์

จ่ายเงิน ฝุายการเงินและบัญชี และบริเวณหน้า เคาน์เตอร์ รับ - ส่งหนังสือ เคาน์เตอร์เจ้าหน้าที่ รปภ.  
(9) ท าความสะอาดหน้าห้องลิฟท์และภายในห้องลิฟท์ อย่างน้อย วันละ 3 ครั้ง  
(10) ท าความสะอาดทางเดิน ประตูทางเข้า–ออกให้สะอาดตลอดทั้งวัน  
(11) ท าความสะอาดทางขึ้นลง และราวบันได  
(12) ท าความสะอาดห้องน้ าด้วยการขัดถู ล้างเครื่องสุขภัณฑ์ที่ประจ าในห้องน้ าด้วย 

น้ ายาฆ่าเชื้อโรค อย่างน้อยวันละ 6 ครั้ง  
(13) ท าความสะอาดอื่นๆ และแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าในเวลาท างาน  
(14) รายงานสิ่งของช ารุดเสียหายที่เกิดขึ้นโดยด่วน  
(15) ปิดไฟฟูา น้ าประปา ปิดพัดลม เครื่องปรับอากาศ ถอดปลั๊ก เครื่องใช้ส านักงานที ่ 

ใช้ไฟฟูาทุกเครื่อง และตรวจตราความ เรียบร้อยก่อนออกจากส านักงานหรือตัวอาคาร  
(16) ท าความสะอาดบริเวณหน้าบันได และบันไดของอาคารทุกหลังของกรมสรรพสามิต 
(17) รดน้ าต้นไม้ภายในห้องท างาน ตามทางเดินห้องผู้บริหารบริเวณรอบอาคารกรม    

วันละ 1 ครั้ง และดูแลสับเปลี่ยนต้นไม้ภายในบริเวณอาคาร อย่างน้อย 2 สัปดาห์ต่อครั้ง  
(18) ปิดประตูหน้าต่าง ก๊อกน้ า ไฟฟูา เครื่องปรับอากาศให้เรียบร้อย เมื่อหมดเวลาท า

การของทางราชการ  
(19) ท าความสะอาดชั้นใต้ดินอาคารใหม่ และบริเวณที่เก็บพัสดุต่าง ๆ  โดยการกวาด 

เช็ดถู ดูดฝุุน  
1.3 การท าความสะอาดรายเดือน โดยก าหนดให้ท าในวันอาทิตย์ สัปดาห์ ที่ 2 ของเดือน 

ระหว่างเวลา 8.00 น. ถึง 16.00 น.  
(1) ล้างตะกร้าผงและภาชนะรองรับเศษขยะ  
(2) ท าความสะอาดชายคา และกันสาด  
        /(3) ท าความสะอาด... 
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(3) ท าความสะอาดเฟอร์นิเจอร์ ปฏิมากรรม ภาพวาด และ เครื่องตกแต่งต่าง ๆ ให้

สะอาดเรียบร้อยสวยงาม  
(4) ล้าง เคลือบเงา และขัดพ้ืนทุกแห่ง โดยใช้น้ ายาตามความเหมาะสม  
(5) ท าความสะอาดโคมไฟ หลอดไฟ และช่องไฟ  

 1.4 การท าความสะอาด 3 เดือน โดยก าหนดให้ท าในวันอาทิตย์ สัปดาห์ ที่ 3 ของเดือน
ธันวาคม มีนาคม มิถุนายน และกันยายน ตั้งแต่เวลา 8.30 น. ถึง 16.30 น.  

- ท าความสะอาดชั้นดาดฟูา กันสาดรอบนอกอาคาร และแผงกันแดด รวมทั้งบริเวณที่เป็น
กระจกภายนอกอาคารทั้งหมด  

2.  ผู้รับจา้งจะต้องจัดพนักงานจ านวนไม่น้อยกว่า 1 คน ประจ าอยู่ในแต่ละชั้น  
3.  ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีหัวหน้างาน ตามจ านวนที่เห็นว่าเหมาะสมมาควบคุม ดูแลและตรวจสอบ

งานท าความสะอาด ตามข้อ 1.1 ถึงข้อ 1.4 เป็นประจ าทุกวันให้งานด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ  
4. การท าความสะอาดตามขอ้ 1.2 ถึงข้อ 1.4 เมื่อเสร็จงานแล้ว ผู้รับจ้าง ต้องปิดประตู หน้าต่าง 

ก๊อกน้ า ไฟฟูา ให้เรียบร้อย  
                4.2 การท าความสะอาดรายเดือน โดยก าหนดให้ท าในวันหยุดประจ าสัปดาห ์ระหว่างเวลา                         
08.00 น. – 16.30 น. ผู้ชนะการประกวดราคาต้องท าแผนการท าความสะอาดในแต่ละเดือน แจ้งให ้                      
ส่วนบริหารการพัสดุภายในสัปดาห์แรกของเดือนนั้น 
                     (1)   ขัดเงาโต๊ะ เก้าอี ้และเครื่องใช้ส านักงาน 
                     (2)   เช็ดและถูฝุุน ท าความสะอาดม่านปรับแสงทุกแห่ง 

            (3)   เช็ดท าความสะอาดโคมไฟ หลอดไฟ พัดลมเพดานและพัดลมตั้งพื้น 
            (4)   ท าความสะอาดรอยเปื้อนบนพรมด้วยน้ ายา และดูดฝุุนพรมให้สะอาด 
            (5)   ปัดหยากไย่ตามเพดาน ฝาผนังและซอกมุมต่าง ๆ  
            (6)   ขัดเงาบริเวณที่เป็นไม้และโลหะด้วยน้ ายาที่เหมาะสม 
            (7)   ท าความสะอาดและดูดฝุุนในที่สูง 
            (8)   ท าความสะอาดกระจกหน้าต่าง บานประตูกระจกทุกบาน บานกระจกทางเข้า 

ส านักงานทุกบานและบริเวณที่เป็นกระจกภายในอาคารทั้งหมด 
            (9)   ลบรอยเปื้อนต่าง ๆ ตามฝาผนังและราวบันได สวิทซ์ไฟฟูา ลูกบิดประต ูฯลฯ 

                      (10) ล้างตะกร้าผงและภาชนะรองรับเศษขยะ 
            (11) ท าความสะอาดรางน้ า ชายคา และกันสาด 
          (12) ท าความสะอาดเฟอร์นิเจอร ์ประติมากรรม ภาพวาด 

                4.3 ท าความสะอาดราย 3 เดือน ในวันหยุดประจ าสัปดาห์ทุกระยะ 3 เดือน ตั้งแต่เวลา 08.30 – 
16.30 น. โดยผู้ชนะการประกวดราคา ต้องก าหนดสถานที่ วันเวลาการท าความสะอาด เสนอให้ส่วนบริหารการพัสดุ
ทราบไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนเริ่มท าความสะอาด 

            (1) ล้าง เคลือบเงา และขัดพ้ืนทุกแห่ง โดยใช้น้ ายาตามความเหมาะสม 
                      (2) ท าความสะอาดกันสาดรอบอาคารและแผงกันแดด รวมทั้งบริเวณที่เป็นกระจก 
ภายนอกอาคารและแผงกันแดด 
              4.4 ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาพนักงานจ านวนไม่น้อยกว่า 3 คน ประจ าอยู่ในแต่ละชั้น ตั้งแต่ชั้นที ่1 ถึงชั้นที ่5  
              4.5 ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีผู้คุมงานมาควบคุมดูแลตรวจสอบงานท าความสะอาดตามข้อ เป็นประจ า 
ตามจ านวนที่เห็นว่าเหมาะสม                     
          /4.6 การท าความสะอาด... 
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              4.6 การท าความสะอาดเมื่อเสร็จงานแล้วผู้รับจ้างต้องปิดประตู หน้าต่าง ก๊อกน้ า ไฟฟูา ให้เรียบร้อย 
              4.7 ผู้รับจ้างต้องท าความสะอาดห้องน้ าแต่ละชั้น ทุก 30 นาที       

ข้อ 5. มาตรฐานของงาน 
         การท าความสะอาดสถานที่ในอาคาร และสถานที่กรมสรรพสามิต ลักษณะงานที่ก าหนดในข้อ 4 นั้น      
ให้ปฏิบัติดังนี ้         
  5.1 การท าความสะอาดพ้ืน 
      (1) การปัดกวาดดูดฝุุน ให้ปัดกวาดหรือดูดฝุุนพื้นที่ว่างตามชั้นอาคาร ห้องโถง ทางเดินบันได            
(จนถึงบันไดขั้นสุดท้ายของอาคาร) ให้สะอาดปราศจากเศษฝุุนละออง และน าขยะไปทิ้งนอกตัวอาคาร                      
ณ ที่ทิ้งขยะที่ผู้ว่าจ้างก าหนด ให้ใช้ไม้กวาดขนอ่อนในการปัดกวาด เว้นแต่พ้ืนที่ที่เป็นพรมให้ใช้แรงปัดหรือ              
เครื่องดูดฝุุนหากมีการเคลื่อนย้ายเครื่องเฟอร์นิเจอร์หรือเครื่องใช้ส านักงานเมื่อท าความสะอาดเสร็จให้จัดเข้าที่เดิม  
โดยไม่เกิดความเสียหายแก่พ้ืนเฟอร์นิเจอร ์หรือเครื่องใช้ส านักงาน        
      (2) การถูด้วยที่ถูพ้ืน หลังจากการท าความสะอาดอาคารตาม (1) แล้วให้ถูพ้ืนที่ต่างๆ ด้วยที่ถูพ้ืน     
ชุบน้ าบิดหมาดๆ ที่ถูพื้นที่น ามาใช้งานต้องเป็นที่ถูพื้นที่สะอาดและหมั่นเปลี่ยนน้ าท าความสะอาดเสมอ หาก  
บริเวณใดมีความสกปรกมากให้ใช้น้ ายาขัดพ้ืนหรือน้ าสบู่อ่อนตามความเหมาะสม ทั้งนี้รวมถึงการขจัดรอยหรือ
ต าหนิต่างๆ บนพ้ืน ซึ่งเกิดจากรอยรองเท้า ส าหรับพื้นที่ที่เป็นพรมให้ลบรอยเปื้อนบนพรมด้วยน้ ายาตามเหมาะสม
หลังจากเช็ดถูพื้นแล้ว บริเวณพ้ืนที่ต่าง ๆ จะต้องสะอาดปราศจากเศษผง ฝุุนละออง และไม่มีรอยเหวี่ยงของที่ถูพื้น 
ติดอยู่ตามขอบก าแพงฝาผนัง เฟอร์นิเจอร์และเครื่องใช้ส านักงานและไม่มีความเสียหายใด  ๆเกิดขึน้จากการท างาน
ดังกล่าว 
      (3) การลงน้ ายาขัดพ้ืนเคลือบเงาพื้น ให้ท าหลังจากด าเนินการตาม (1) และ (2) แล้วและการลงน้ ายา
ดังกล่าวในบริเวณใดๆ จะต้องระมัดระวังไม่ให้ฝาผนังหรือขอบก าแพงเปรอะเปื้อน เป็นรอยหรือช ารุดเสียหาย 
               (4) การขัดพ้ืนและขัดเงา ให้ท าทันทีหลังจากลงน้ ายาขัดพ้ืนหรือเคลือบเงาพื้น ทั้งนี้ให้ผู้รับจ้าง
พิจารณาเลือกใช้เครื่องมือเครื่องใช้วัสดุและอุปกรณ ์ตามความเหมาะสมกับวัสดุพื้น โดยไม่ก่อให้เกิดความเสียหาย
หรือต าหนิใดๆ บนพ้ืน 
               (5) การลอกพื้นและเคลือบพื้น ด้วยน้ ายาเพื่อให้ผิวสะอาดปราศจากต าหนิและริ้วรอย  
มีความสวยงาม ทนทานนั้น ให้ผู้รับจ้างด าเนินการตามความเหมาะสมกับวัสดุพื้น ทั้งนี้เมื่อท าการลอกพื้นและ
เคลือบพ้ืนด้วยน้ ายา  ให้เคลือบพ้ืนด้วยน้ ายาให้เคลื่อนย้ายเฟอร์นิเจอร์ลอยตัวและเครื่องใช้ส านักงาน (ท่ี
เคลื่อนย้ายได)้ ด้วย หลังจากน้ ายาแห้งดีแล้วให้ขัดพ้ืนให้สะอาด และน าเฟอร์นิเจอร์และเครื่องใช้ส านักงาน      
กลับเข้าที่เดิม 
              (6) การท าความสะอาดพรม ให้ดูดฝุุนละออง เศษผง เศษขนสัตว ์ที่หลุดร่วงอยู่บนหน้าพรมให้สะอาด 
ในกรณีที่ท าการซักพรมโดยการซักแห้ง หรือวิธีอื่นใดก็ตาม ต้องไม่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสียความสวยงาม 
          5.2 การท าความสะอาดเฟอร์นิเจอร์และเครื่องใช้ส านักงาน ให้ปัดกวาดเช็ดถูเครื่องใช้ส านักงาน เช่น โต๊ะ 
เก้าอี ้ตู้เก็บเอกสาร ฯลฯ และเฟอร์นิเจอร์ต่างๆ รวมทั้งรูปภาพแขวนฝาผนัง ประติมากรรมให้สะอาดปราศจากฝุุน
ละออง หยากไย ่ใยแมงมุม คราบสกปรกและริ้วรอยต่างๆ หากมีการเคลื่อนย้ายออกจากที่ให้น ากลับเข้าที่เดิมเมื่อ
งานแล้วเสร็จ โดยไม่เกิดความเสียหายใดๆ  
          5.3 การท าความสะอาด ฝาผนังและเพดาน ให้ปัดกวาดเช็ดถูดูดฝุุนให้สะอาดปราศจากฝุุนและหยากไย ่    
ใยแมลงมุม คราบสกปรกหรือรอยด่างและไม่มีเศษผงตกค้างอยู่บนพ้ืนห้อง การท าความสะอาดในข้อนี ้ให้รวมถึง 
ประต ูหน้าต่าง ขอบประตูและผนังใต้หน้าต่างด้วย และให้ระมัดระวังเป็นพิเศษส าหรับฝาผนังไม้บุด้วยกระสอบปุาน 
และวัสดุกันเสียงสะท้อน รวมทั้งฝูาเพดานที่ใช้วัสดุกันเสียงสะท้อน 
              /5.4 การท า... 
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          5.4 การท าความสะอาดกระจก ให้เช็ดกระจกด้วยน้ ายาเช็ดกระจก หรือล้างด้วยน้ ายาสบู่อ่อน แล้วล้าง
ด้วยน้ ายาและเช็ดให้แห้ง ให้กระจกใสสะอาดปราศจากคราบสกปรก ต าหนิหรือรอยสัมผัส และห้ามใช้ผงขัดในการ
ท าความสะอาด โดยไม่ก่อให้เกิดความเสียหายใดๆ  
          5.5 การขัดเงาบริเวณที่เป็นโลหะส่วนประกอบใด  ๆในอาคารที่เป็นโลหะ ให้ดูแลรักษาให้เงางามอยู่เสมอ
และไม่มีคราบสนิมจับ 
          5.6 ในกรณีที่รายละเอียดนี ้มิได้ก าหนดรายละเอียดการท างานไว ้ให้ผู้รับจ้างด าเนินการท า ความสะอาด
ตามสภาพของงาน หรือตามค าสั่งของผู้ว่าจ้าง 

         ข้อ 6. การส่งพนักงานเข้าท าความสะอาด ให้ผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังน้ี 
         6.1 พนักงานท าความสะอาดทุกคนต้องแต่งเครื่องแบบที่เป็นฟอร์ม และมาตรฐานเดียวกัน และต้องติด
บัตรประจ าตัวที่มีชื่อ รูปถ่ายอย่างชัดจนตลอดเวลาที่ปฏิบัติงาน การแต่งกายต้องมีความสะอาดเรียบร้อย และ   
ต้องอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบตลอดเวลาปฏิบัติงาน  
         6.2 ผู้เสนอราคาต้องมีความพร้อมในเรื่องแรงงาน โดยต้องจัดท าประวัติของพนักงานโดยละเอียดตามแบบ
ที่ผู้ว่าจ้างก าหนดและรูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว จ านวน 2 รูป แนบส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน ส าเนาทะเบียนบ้าน 
พร้อมระบุต าแหน่งให้ชัดเจน ส่งให้ผู้ว่าจ้างล่วงหน้าภายในเวลาอันสมควร ก่อนวันที่เริ่มงานท าความสะอาด และ
พนักงานทุกคนต้องมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง มีประวัติด ีมีความซื่อสัตยส์ุจริต และผ่าน
การฝึกอบรมของผู้รับจ้างมาเรียบร้อยแล้ว มีวุฒิการศึกษาไม่ต่ ากว่าชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และมีอายุไม่เกิน 55 ปี  
         6.3 ให้ผู้รับจ้างแจ้งจ านวนพนักงานที่จะส่งเข้ามาท าความสะอาด และในกรณีที่จะมีการสับเปลี่ยนหรือ
ทดแทน ตัวบุคคล ให้แจ้งรายชื่อพรอ้มประวัติเป็นการส ารองล่วงหน้า 
         6.4 ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบ และยินยอมชดใช้ค่าเสียหายหรือซ่อมแซมทรัพย์สินของผู้ว่าจ้าง 
ที่เกิดความเสียหายขึ้นหรือสูญหาย โดยการกระท าของผู้รับจ้างหรือลูกจ้างของผู้รับจ้างด้วย 
         6.5 ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบและให้ความคุ้มครองคนงานหรือลูกจ้างของผู้รับจ้าง ที่มาท างาน 
กับผู้ว่าจ้างเกี่ยวกับสิทธิพึงมีได้ตามกฎหมายแรงงานด้วย โดยไม่เรียกร้องเอาจากผู้ว่าจ้างอีก 
         6.6 ผู้รับจ้างสงวนสิทธิที่จะขอสับเปลี่ยนพนักงานของผู้รับจ้าง โดยจะท าเป็นหนังสือแจ้งและผู้รับจ้าง
จะต้องเปลี่ยนพนักงานคนใหม่ให้ผู้ว่าจ้างภายใน 3 วันท าการ นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งนั้น 

6.7 พนักงานท าความสะอาดทุกคนอยู่ในระเบียบ หรือข้อบังคับของกรมสรรพสามิตอย่างเคร่งครัด     
หากฝุาฝืน หรือไม่ปฏิบัติตาม ผู้เสนอราคาตอ้งรีบเปลี่ยนพนักงานให้ทันที และมีข้อปฏิบัติดังนี ้
  1. ห้ามใช้กริยามารยาทไม่สุภาพ หรือส่งเสียงเอะอะโวยวาย 
  2. ห้ามก่อเหตุทะเลาะวิวาทกับบุคคลทั่วไป หรือเพื่อนร่วมงาน 
  3. ห้ามดื่มสุราและเกี่ยวข้องยาเสพย์ติดทุกชนิด 
  4. ห้ามเล่นการพนัน หรือชักชวนผู้อื่นใหเ้ล่นการพนัน 

5. ห้ามเรียกรับ หรือรับอามิสสินจ้างใด ๆ ทั้งสิ้น   

ข้อ 7. การจ่ายเงิน 
          กรมสรรพสามิตจะจ่ายเงินเป็นงวด  ๆละ 1 เดือน เมื่อคณะกรรมการตรวจรับพัสด ุได้ตรวจรับพัสดุ
เรียบร้อยแล้ว 

          ข้อ 8. ผู้ชนะการประกวดราคา จะต้องเริ่มปฏิบัติงานตั้งแต่วันที ่1 ตุลาคม 2557 ถึงวันที่ 30 กันยายน 
2558 รวม 12 เดือน โดยจะต้องขัดและเคลือบเงาพื้นบริเวณทางเดินและบันไดทั้ง 5 ชั้น ตามข้อ 1 ให้แล้วเสร็จ
ภายใน 7 วันนับแต่วันที ่1 พฤศจิกายน 2557 และให้ถือเป็นการปฏิบัติงานตามข้อ 1.3 (1) เฉพาะส่วนที่เป็น
ทางเดินและบันไดในเดือนแรกด้วย 

 



 
 

ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) 
จ้างเหมาท าความสะอาดอาคารและพ้ืนที่โดยรอบกรมสรรพสามิต 

                                       ............................................................................ 

1. ความเป็นมา 
                 กรมสรรพสามิต ได้ด าเนินการจ้างเหมาท าความสะอาดอาคารและพื้นที่โดยรอบอาคาร                
กรมสรรพสามิต อาคารเทคนิค 2552 และอาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ มาโดยตลอดโดยการจ้างเหมา                          
ท าความสะอาด จะสิ้นสุดลงในวันที่ 30 กันยายน 2557 จึงจ าเป็นต้องจัดจ้างท าความสะอาด ต่อไป  

2. วัตถุประสงค์                                  
                 เพื่อจัดหาผู้ให้บริการรับเหมาท าความสะอาดบริเวณอาคารและพื้นที่โดยรอบกรมสรรพสามิต  

3. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา 
              1. ผูป้ระสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานท่ีประกวดราคาจ้างด้วย

วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ์
      2. ผูป้ระสงค์จะเสนอราคาต้องไมเ่ป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของราชการและ
ได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว 
      3. ผูป้ระสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้น
ศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผูป้ระสงค์จะเสนอราคาได้มีค าสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเชน่ว่านั้น 
      4. ผูป้ระสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผูป้ระสงค์จะเสนอราคารายอื่น
ที่เข้าเสนอราคาให้แก ่กรมสรรพสามิต ณ วันประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาจ้างด้วย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ์ 
                5. ผูป้ระสงค์จะเสนอราคาต้องมปีระสบการณร์ับจ้างเหมาท าความสะอาดมาแล้วไม่น้อยกว่า 
5 ปี นับจนถึงวันยื่นซองเอกสารประกวดราคา และมหีนังสือรับรองผลงานการท าความสะอาดจาก
หน่วยงานราชการ หรือรัฐวิสาหกิจ อย่างน้อย 1 สัญญา โดยมีมูลค่าของสัญญาไม่ต่ ากว่า 1,000,000 บาท 
และต้องเสนอส าเนาสัญญาจ้างพร้อมหนังสือรับรองจากหัวหน้าหน่วยงานมายื่นแสดงพร้อมซองเอกสาร
หลักฐาน ทั้งนี้กรมฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะตรวจสอบข้อเท็จจริงของผลงานที่เสนอมา 

4. รายละเอียดและข้อก าหนดการจ้างบริการท าความสะอาด  
                รายละเอียดของงานจ้างบริการท าความสะอาด มีรายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้ายนี้  

5. ระยะเวลาด าเนินการ 
                 ระยะเวลา 12 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2558 

6. วงเงินและงบประมาณในการจัดจ้าง 
                 วงเงินในการจัดจ้าง 4,649,400 บาท (สี่ล้านหกแสนสี่หมื่นเก้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน)                
 
 
 
 


