
~ ๑ ~ 

ขอบเขตของงาน 
(Terms of Reference : TOR) 
จ้างเหมาบรกิารท าความสะอาด 

สถาบนับณัฑิตพัฒนบรหิารศาสตร์ 
ประจ าปงีบประมาณ ๒๕61 

…………………………… 
 
๑. ความเป็นมา 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ต้ังอยู่เลขท่ี ๑๑๘ ถนนเสรีไทย แขวงคลองจ่ัน เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร มี
เนื้อที่ประมาณ ๔5 ไร่ ปัจจุบันสถาบัน มีอาคารต่างๆ รวมทั้งส้ิน ๑1 อาคาร มีพื้นท่ีใช้สอยประมาณ ๑๖๐,๐๐๐ ตารางเมตร 
เป็นสถาบันการศึกษาช้ันสูงท่ีมีภารกิจหลักในการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาโทและปริญญาเอกในหลายสาขา ผลิตผลงานวิจัย
และให้บริการทางวิชาการ โดยมุ่งเน้นพัฒนาคุณภาพให้เทียบเคียงได้ในระดับนานาชาติ  
 
๒. วัตถุประสงค ์
 เพื่อให้มีการดูแลรักษาและท าความสะอาดพื้นท่ีส่วนกลาง ท้ังภายในและภายนอกของทุกอาคาร ส่วนประกอบของ
อาคาร ครุภัณฑ์ท่ีอยู่ในพื้นท่ีส่วนกลางและอื่นๆ เพื่อให้เกิดความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อย ความปลอดภัย รวมท้ัง
ดูแลทัศนียภาพให้ร่มรื่นสวยงามอยู่เสมอ ซึ่งประกอบไปด้วยอาคาร บริเวณรอบอาคาร และพื้นท่ีต่างๆ ดังนี้ 

๑. อาคารนวมินทราธิราช 
๒. อาคารสยามบรมราชกุมารี 
๓. อาคารนราธิปพงศ์ประพันธ์ 
๔. อาคารมาลัย หุวะนันทน์ 
๕. อาคารบุญชนะ อัตถากร 
๖. อาคารชุบ กาญจนประกร 
๗. อาคารนันทนาการ 
๘. อาคารนิด้าสัมพันธ์และอาคารจอดรถ 
๙. อาคารเสรีไทย  
๑๐. อาคารราชพฤกษ์  
๑๑. อาคารหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบพระชนมพรรษา 
๑๒. ศาลพระภูมิ สวนน้ าตกสายม่าน สวนน้ าตกน้อมเกล้า สวนน้ าพัฒนธารา สนามเปตอง ทางเดินรอบสนาม

ฟุตบอล  
 
๓. คุณสมบัติของผู้ประสงค์จะเสนอราคา 

๓.๑. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานท่ีประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
๓.๒. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ท่ีถูกระบุช่ือไว้ในบัญชีผู้ท้ิงงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนช่ือแล้ว 

หรือไม่เป็นผู้ท่ีได้รับผลของการส่ังให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ท้ิงงานตามระเบียบของทางราชการ 
๓.๓. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น และ/หรือต้องไม่

เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 

๓.๔. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่
รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีค าส่ังให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น 
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๓.๕. ผู้ประสง ค์จะเสนอราคาต้อง เป็นนิ ติบุคคลและมีผลงานการท า ความสะอาด ในวง เงิน ไม่น้อยกว่ า        
4,500,000 บาท (ส่ีล้านห้าแสนบาทถ้วน) โดยต้องเป็นผลงานสัญญาเดียว และเป็นผลงานย้อนหลังไม่เกิน ๕ ปี 
นับจากวันท่ีส่งมอบงานแล้วเสร็จจนถึงวันท่ียื่นเอกสารประกวดราคา และเป็นผลงานท่ีเป็นคู่สัญญาโดยตรงกับ 
ส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงาน
เอกชนท่ีสถาบันเช่ือถือ โดยแนบส าเนาสัญญาและส าเนาหนังสือรับรองผลงานตามสัญญานั้นมาแสดงพร้อมกับ
เอกสารในวันยื่นซองเสนองาน 

๓.๖. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างของสถาบัน 
 
๔. พื้นที่ท าความสะอาด 

๔.๑. พื้นท่ีส่วนกลางของอาคารทุกอาคาร ได้แก่ ห้องประชุม ห้องอเนกประสงค์ ห้องโถง ห้องเตรียมอาหาร ห้องจัด
เล้ียง ห้องสุขา ห้องซักล้าง และพื้นท่ีจอดรถ  

๔.๒. พื้นท่ีท่ีเป็นส่วนประกอบของอาคาร ได้แก่ ทางเดินรอบอาคาร ทางเดินเช่ือมระหว่างอาคาร ทางเดินกันสาด 
ผนังเพดาน ระเบียงช่องแสง พื้นท่ีในลิฟต์ พื้นท่ีบริเวณบันไดหนีไฟ เป็นต้น 

๔.๓. อุปกรณ์ประกอบของอาคาร ได้แก่ สุขภัณฑ์ในห้องน้ า กระจก มู่ล่ี ลูกกรง ราวบันได ประตู หน้าต่าง เป็นต้น 
๔.๔. ครุภัณฑ์ท่ีอยู่พื้นท่ีส่วนกลาง ได้แก่ ถังขยะ ตู้ท าน้ าเย็น โต๊ะ เก้าอี้ รวมท้ังเฟอร์นิเจอร์ และอื่นๆ 
๔.๕. พื้นท่ีอื่นๆ ยกเว้น ห้องพักอาจารย์ ห้องพักเจ้าหน้าที่ ห้องท างานของหน่วยงาน ตู้เย็นของหน่วยงาน 
๔.๖. หอสมุดสุขุม นวพันธ์ ตามท่ีก าหนดใน ผนวก ก. 

(๑) พื้นท่ีส่วนกลางเพิ่มเติม ได้แก่ ห้องประชุม ห้องมัลติมีเดีย หอจดหมายเหตุ ห้องอเนกประสงค์ (ห้องจัด
เล้ียง) ห้องค้นคว้า ห้องคอมมอนรูม ห้องสวดมนต์ ห้องละหมาด 
(๒) ครุภัณฑ์เพิ่มเติม ได้แก่ ช้ันวางหนังสือ (ไม่รวมหนังสือและการเคล่ือนย้ายหนังสือ)  เคานเตอร์บริการ  
ตู้ท าน้ าเย็น โต๊ะ เก้าอี้ โซฟา 

 ๔.๗   ห้องสมุดอาเซียน ถนัด คอมันตร์ ตามท่ีก าหนดใน ผนวก ก. 
 ๔.๘   พิพิธภัณฑ์ ตามท่ีก าหนดใน ผนวก ก. 

๔.๙   อาคารชุบ กาญจนประกร 
(๑) พื้นท่ีส่วนกลางเพิ่มเติม ได้แก่ สนามกีฬาในร่ม สนามเทนนิส พื้นท่ีจอดรถ 
(๒) ครุภัณฑ์เพิ่มเติม ได้แก่ เครื่องออกก าลังกายท้ังหมด 
(๓) ช้ัน ๑ ห้องโถง/พื้นท่ีส่วนกลาง/ห้องพยาบาล 
(๔) ท าความสะอาดเพดานสนามกีฬาช้ัน ๒ ปีละไม่น้อยกว่า ๒ ครั้ง 

4.10 ลักษณะการท าความสะอาด ผนวก ข. 
    
5.  คุณสมบัติของพนักงานดูแลรักษาความสะอาด 

๕.๑. ผู้รับจ้างต้องจัดพนักงานท าความสะอาดท่ีมีสัญชาติไทย โดยเข้ามาปฏิบัติงานในสถาบัน วันละไม่น้อยกว่า ๗5 
คน มาประจ าอาคารแต่ละอาคารตามท่ีก าหนดไว้ ได้แก่ 
(๑) พนักงานท าความสะอาด ไม่น้อยกว่า ๗2 คน 
(๒) หัวหน้าพนักงานท าความสะอาด ไม่น้อยกว่า ๒ คน 
(๓) ผู้ประสานงาน ไม่น้อยกว่า ๑ คน (หยุดปฏิบัติงานได้ สัปดาห์ละ ๑ ครั้ง)  

๕.๒. ผู้รับจ้างต้องจัดท าประวัติของพนักงานแต่ละคน และส่งให้สถาบันก่อนเริ่มปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า ๒ วันท าการ 
และทุกครั้งท่ีผู้รับจ้างจัดพนักงานใหม่เข้ามาปฏิบัติงานในสถาบัน (รูปถ่าย ส าเนาบัตรประชาชน ส าเนา
ทะเบียนบ้าน และอื่นๆ ตามท่ีผู้ว่าจ้างต้องการ) 
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๕.๓. ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาผู้ประสานงาน วุฒิการศึกษาไม่ต่ ากว่าประกาศณียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือเทียบเท่าจ านวน
ไม่น้อยกว่า ๑ คน และหัวหน้าพนักงานท าความสะอาด จ านวนไม่น้อยกว่า ๒ คน เพื่อให้สามารถบริหาร
จัดการตามสัญญาอย่างมีประสิทธิภาพ 

 5.4  คุณสมบัติของพนักงานท าความสะอาด 
5.4.1 พนักงานระดับหัวหน้างาน ดังนี้ 

 (1) สัญชาติไทย และมีภูมิล าเนาแน่นอน 
 (2) อายุไม่ต่ ากว่า 30 ปี และอายุไม่เกิน 60 ปี 
 (3) มีวุฒิการศึกษาไม่ต่ ากว่าช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 หรือเทียบเท่า หรือมีประสบการณ์ระดับหัวหน้างานมาแล้ว 

ไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือเคยปฏิบัติงานเป็นพนักงานท าความสะอาดมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี 
(4) มีร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงและโรคต้องห้ามตามระเบียบราชการ 

 (5) มีความประพฤติดี ไม่มีหนี้สินล้นพ้นตัว ไม่เล่นการพนัน 
(6) มีความรับผิดชอบสูง มีความกระตือรือร้นในการท างาน สามารถเรียนรู้ และปฏิบัติตามกฎระเบียบ/
ข้อบังคับของสถาบันสามารถควบคุมการปฏิบัติงานให้ถูกต้องตามท่ีผู้จ้างก าหนดได้เป็นอย่างดี 

 (7) ไม่เป็นผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติด เป็นผู้ค้า ผู้เสพ หรือส่ิงเสพติดให้โทษทุกชนิด 
 (8) ไม่เคยเป็นผู้มีประวัติอาชญากรรม หรือเคยต้องโทษจ าคุก ยกเว้นความผิดท่ีได้กระท าโดยประมาทหรือ 

ความผิดลหุโทษ 
 (9) ไม่เคยถูกลงโทษให้ออกจากงานฐานทุจริตต่อหน้าท่ี หรือกระท าผิดร้ายแรง 

5.4.2 พนักงานระดับปฏิบัติงาน ดังนี้ 
 (1) สัญชาติไทย และมีภูมิล าเนาแน่นอน 
 (2) อายุไม่ต่ ากว่า 20 ปี และอายุไม่เกิน 65 ปี  ในกรณีอายุเกิน 65 ปี ต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้าง 
  (3) มีร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงและโรคต้องห้ามตามระเบียบราชการ 
 (4) มีความประพฤติดี เรียบร้อย ไม่มีหนี้สินล้นพ้นตัว ไม่เล่นการพนัน 

(5) มีความรับผิดชอบสูง มีความกระตือรือร้นในการท างาน สามารถเรียนรู้และปฏิบัติตามกฎระเบียบ/   
     ข้อบังคับของสถาบัน สามารถควบคุมการปฏิบัติงานให้ถูกต้องตามท่ีผู้ว่าจ้างก าหนดได้เป็นอย่างดี 

 (6) ไม่เป็นผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติด เป็นผู้ค้า ผู้เสพ หรือส่ิงเสพติดให้โทษทุกชนิด 
 (7) ไม่เคยเป็นผู้มีประวัติอาชญากรรม หรือเคยต้องโทษจ าคุก ยกเว้นความผิดท่ีได้กระท าโดยประมาทหรือ 

ความผิดลหุโทษ 
 (8) ไม่เคยถูกลงโทษให้ออกจากงานฐานทุจริตต่อหน้าท่ี หรือกระท าผิดร้ายแรง 
5.5 หน้าที่รับผิดชอบ 

5.5.1 ผูป้ระสานงาน/หัวหน้าพนักงานท าความสะอาด 
(1) จัดท าผังองค์กร แผนปฏิบัติงาน: การจัดตารางการท างาน การตรวจงานประจ าวัน การบันทึกข้อมูล  

 การรายงานผลประจ าเดือน ตามท่ีสถาบันก าหนด 
(2) ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของพนักงานท าความสะอาด 
(3) ควบคุมตรวจสอบความสะอาดให้ได้ตามมาตรฐาน 
(4) ประสานงานกับผู้ว่าจ้าง เพื่อรับเรื่องร้องเรียนหรือรับแจ้งปัญหาเกี่ยวกับความสะอาด 
(5) ประสานงานกับผู้ว่าจ้างหรือผู้ท่ีได้รับมอบหมาย เพื่อจัดเตรียมวัสดุ ท่ีใช้ในการท าความสะอาดให้      

   เพียงพอ 
(6) แก้ไขปัญหากรณีมีเรื่องร้องเรียน เกี่ยวกับความสะอาด หรือการปฏิบัติงานของพนักงานท าความ 
     สะอาด เพื่อแก้ไขปัญหาให้ลุล่วงไปโดยเร็ว  
(7) ท ารายงานผลการตรวจสอบความสะอาดของแต่ละพื้นท่ี เสนอต่อผู้ว่าจ้างเป็นรายเดือน 
(8) หน้าท่ีอื่นๆ ตามผู้ว่าจ้างก าหนด เช่น การดูแลความสะอาดในกรณีท่ีมีการจัดงานภายในสถาบัน 
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5.5.2 พนักงานท าความสะอาด 
(1) ท าความสะอาดตามท่ีระบุไว้ในหัวข้อการท าความสะอาด 
(2) ใช้อุปกรณ์และผลิตภัณฑ์ต่างๆ ตามท่ีระบุไว้ในหัวข้ออุปกรณ์และผลิตภัณฑ์ 
(3) ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นๆ ตามท่ีผู้ว่าจ้าง หรือผู้ท่ีได้รับมอบหมายก าหนด 

 
6. เคร่ืองมือและอุปกรณ์ท าความสะอาด  

6.1 เคร่ืองมือและอุปกรณ์ท าความสะอาด ผู้รับจ้างต้องจัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์ท าความสะอาดให้เพียงพอและ
พร้อมใช้งานตลอดเวลาตามท่ีผู้ว่าจ้างก าหนด โดยมีรายการตาม  ผนวก ค. ท้ังนี้ ผู้รับจ้างจะต้องจัดท าบัญชรีายการเครื่องมือ
และวัสดุอุปกรณ์ส่งให้ผู้ว่าจ้างตรวจสอบก่อนเริ่มปฏิบัติงาน และจัดหาตู้เก็บอุปกรณ์เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยโดยผู้
ว่าจ้างจะจัดหาสถานท่ีให้ 

6.2 ผลิตภัณฑ์ท าความสะอาด ต้องเป็นผลิตภัณฑ์ท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม หรือ ได้รับการรับรองมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) หรือ หน่วยงานท่ีรับรองมาตรฐานด้านผลิตภัณฑ์  หรือ ได้ขึ้นทะเบียนและขออนุญาตผลิต 
จากส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา หรืออยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุของสถาบัน ผู้ยื่นเสนอราคา
จะต้องระบุข้อมูลความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ท่ีใช้ โดยมีรายช่ือผลิตภัณฑ์ ดังนี้ 
  6.2.1 น้ ายาล้างห้องน้ าและกัดสนิม 
  6.2.2 น้ ายาดับกล่ินฆ่าเช้ือ 
  6.2.3 น้ ายาล้างพื้น 
  6.2.4 น้ ายาเคลือบเงาพื้น 
  6.2.5 น้ ายาล้างและขัดอะลูมิเนียม 
  6.2.6 น้ ายาท าความสะอาดท่ัวไป 
  6.2.7 น้ ายาเช็ดกระจก 
  6.2.8 น้ ายาซักพรม 
  6.2.9 น้ ายาขจัดคราบหินปูน 
  6.2.10 น้ ายาขจัดส่ิงอุดตันในท่อน้ าท้ิง 
  6.2.11 ผลิตภัณฑ์ขัดโลหะ เช่น ทองแดง, สแตนเลส, อะลูมิเนียม ฯลฯ 
  6.2.12 น้ ายาผลิตภัณฑ์ความสะอาดหินอ่อน หินแกรนิต 
  6.2.13 สบูเหลวล้างมือ พร้อมขวดบรรจุชนิดกด 

6.2.14 ผู้รับจ้างต้องจัดบริการสบู่ ครีมอาบน้ า และแชมพูสระผม พร้อมขวดใส่สบู่ครีมอาบน้ า และแชมพู
สระผม หรือกล่องใส่สบู่ ครีมอาบน้ าและแชมพูสระผมชนิดกด เฉพาะท่ีห้องอาบน้ า อาคาร ชุบ กาญจนประกร และอาคาร
นิด้าสัมพันธ์ ช้ัน ๘ 

6.2.15 ผลิตภัณฑ์ท าความสะอาดอื่นๆ ท่ีจ าเป็น 
 

 
7. การปฏิบัติงาน 

๗.๑. พื้นท่ีท่ัวไปยกเว้นข้อ ๗.๒ และ ข้อ ๗.๓ พนักงานท าความสะอาดต้องมาปฏิบัติงานเวลา ๐8.0๐ - ๑6.0๐ น.
(สแกนนิ้วมือเข้าก่อนเวลา 7.45 น.และสแกนนิ้วมือออกหลัง 16.15 น.) พักเวลา ๑๑.๐๐ - ๑2.00 น. และ
ช่วงการท างานล่วงเวลา 17.30 – 19.30 น.(สแกนนิ้วมือเข้าก่อน 17.30 น. และสแกนนิ้วมือออกหลัง 
19.45 น.) โดยต้องอยู่ในพื้นท่ีรับผิดชอบตลอดเวลา  

๗.๒. พื้นท่ีห้องสมุดสุขุม นวพันธ์ ช้ัน ๒-๔ ให้จัดพนักงานดังนี้ 
๗.๒.๑ พนักงานท าความสะอาดต้องมาปฏิบัติงานเวลา ๗.๓๐ – ๑๕.๓๐ น.(สแกนนิ้วมือเข้าก่อนเวลา ๗.๓๐ น.
และสแกนนิ้วมือออกหลัง 1๕.45 น.) พักเวลา ๑๑.๐๐ - ๑2.00 น. จ านวนช้ันละ ๑ คน  
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๗.๒.๒ พนักงานท าความสะอาดต้องมาปฏิบัติงานเวลา ๐8.0๐ - ๑6.0๐ น. (สแกนนิ้วมือเข้าก่อนเวลา 8.00 
น.และสแกนนิ้วมือออกหลัง 16.15 น.) พักเวลา ๑๑.๐๐ - ๑2.00 น. จ านวนช้ันละ ๑ คน  
๗.๒.๓ ช่วงการท างานล่วงเวลา 17.30 – 19.30 น.จ านวนช้ันละ ๑ คน (สแกนนิ้วมือเข้าก่อน 17.30 น. 
และสแกนนิ้วมือออกหลัง 19.45 น.) โดยต้องอยู่ในพื้นท่ีรับผิดชอบตลอดเวลา 

๗.๓. พื้นท่ีห้องเรียนอาคารนวมินทราธิราช ช้ัน ๓-๕ และอาคารสยามบรมราชกุมารี ช้ัน ๔-๕ (เฉพาะวันเสาร์และวัน
อาทิตย์) ให้พนักงานท าความสะอาดต้องมาปฏิบัติงานเวลา ๗.๓๐ – ๑๕.๓๐ น.(สแกนนิ้วมือเข้าก่อนเวลา 
๗.๓๐ น.และสแกนนิ้วมือออกหลัง 1๕.45 น.) พักเวลา ๑๑.๐๐ - ๑2.00 น.   

๗.๔. ผู้รับจ้างต้องจัดหาเครื่องแต่งกายให้กับพนักงานทุกคนท่ีเข้ามาปฏิบัติงานในสถาบัน โดยแต่งกายให้เป็น
มาตรฐานเดียวกัน ใส่รองเท้าหุ้มส้น และติดบัตรประจ าตัวพนักงานตลอดเวลาการปฏิบัติงาน 

๗.๕. ผู้รับจ้างต้องก าชับไม่ให้พนักงานท าความสะอาดเข้าไปในพื้นท่ีท่ีตนเองไม่ได้รับผิดชอบ หากมีทรัพย์สินสูญ
หายไป ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหาย 

๗.๖. ผู้รับจ้างมีหน้าท่ีจัดอบรมพนักงานให้พร้อมในการปฏิบัติงาน 
๗.๗. การปฏิบัติงานของพนักงานในแต่ละอาคารนอกเหนือจากเงื่อนไขตามข้อ ๗.๒ และ ข้อ ๗.๓ ให้เป็นไปตาม 

ผนวก ง. 
๗.๘. พนักงานท าความสะอาดต้องลงช่ือและสแกนนิ้วลงเวลาปฏิบัติงานเข้า - ออก และต้องอยู่ปฏิบัติงานให้ครบ

ตามเวลาท่ีก าหนด  โดยวิธีการลงเวลาปฏิบัติงานผู้ว่าจ้างเป็นผู้ก าหนด 
๗.๙. จัดท าแผนการปฏิบัติงานประจ าวัน ประจ าสัปดาห์ ประจ าเดือนและประจ าปี เสนอสถาบันเพื่อให้ความ

เห็นชอบ ภายใน 15 วัน หลังการลงนามในสัญญาจ้าง 
๗.๑๐. การตรวจสอบจ านวนพนักงาน และเวลาการเข้า-ออก การปฏิบัติงานของพนักงานท าความสะอาด ให้ใช้วิธีการ

สแกนลายนิ้วมือ โดยมีข้อก าหนด ดังนี้ 
(1) พนักงานท่ีไม่สแกนลายนิ้วมือ เข้า และออก ถือว่าไม่มาปฏิบัติงาน 
(2) พนักงานท่ีไม่สแกนลายนิ้วมือ เข้า ถือว่ามาสาย 
(3) พนักงานท่ีไม่สแกนลายนิ้วมือ ออก ถือว่าเลิกงานก่อนเวลา 
(4) กรณีลืมสแกนลายนิ้วมือจะต้องแจ้งให้เจ้าหน้าท่ีสถาบันทราบพร้อมกับมีพยานยืนยัน 
(5) กรณีเครื่องสแกนขัดข้องให้แจ้งเจ้าหน้าท่ีสถาบันทราบทันที และให้ลงช่ือและเวลาเข้า-ออกไว้เป็น  

 หลักฐาน 
๗.๑๑. ผู้รับจ้างต้องจัดให้มีการตรวจประจ าจุด (Check List) ในพื้นท่ีต่างๆ เช่น ห้องน้ า 
๗.๑๒. ผู้รับจ้างต้องจัดท าตารางปฏิบัติงานของพนักงาน ประจ าช้ัน อาคาร โดยติดภายในห้องน้ าทุกห้อง และ/หรือ

พื้นท่ีปฏิบัติงาน 
๗.๑๓. ในกรณีท่ีสถาบัน ขอให้พนักงานมาท าความสะอาดนอกเหนือจากเวลาการปฏิบัติงานปกติให้ผู้รับจ้างจัด

พนักงานมาปฏิบัติงานตามวัน เวลา และจ านวนพนักงาน ตามท่ีสถาบันได้แจ้ง โดยสถาบันจะแจ้งล่วงหน้าและ
ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายท้ังหมด ยกเว้นสถานท่ีท่ีผู้ขอใช้บริการได้ช าระค่าท าความสะอาด 

๗.๑๔. พนักงานท าความสะอาดต้องตรวจสอบความช ารุดของอุปกรณ์ภายในห้องน้ าทุกวัน กรณีพบอุปกรณ์ช ารุดให้
แจ้งหัวหน้าพนักงานท าความสะอาด และหัวหน้าพนักงานท าความสะอาดต้องแจ้งกลุ่มงานผังแม่บทและอาคาร
สถานท่ีทราบ ภายในวันท่ีตรวจพบ 

๗.๑๕. พนักงานท าความสะอาดต้องดูแลเรื่องคราบสกปรกต่างๆ ตามพื้น และอ่างล้างมือ ภายในห้องน้ าให้สะอาดอยู่
เสมอ 

๗.๑๖. พนักงานท าความสะอาดต้องปิดไฟในห้องเก็บอุปกรณ์ทุกครั้ง หากไม่ได้ใช้งาน และหลังจากเสร็จงานแล้ว  
๗.๑๗. พนักงานท าความสะอาดต้องท าความสะอาดใหญ่ตามท่ีสถาบันก าหนด ไม่น้อยกว่าปีละ 3 ครั้ง  
๗.๑๘. พนักงานจะต้องเก็บเครื่องมืออุปกรณ์ท าความสะอาดตามสถานท่ีท่ีผู้ว่าจ้างก าหนดเท่านั้น 
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๘. การเบิกจ่ายเงินและการปรับ 

๘.๑. สถาบันจะเบิกจ่ายเงินให้ผู้รับจ้าง เมื่อได้ท างานแล้วเสร็จในแต่ละเดือนโดยคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเห็นชอบ
งานจ้างแล้ว 

๘.๒. การเบิกจ่ายเงินจะเป็นงวดๆ ละ ๑ เดือน โดยเบิกจ่ายงวดละเท่าๆ กัน ท้ังนี้ ผู้รับจ้างจะต้องน าส่งรายงานการ
ปฏิบัติงานเป็นรูปเล่ม จ านวน 2 ชุด พร้อมใบแจ้งหนี้ให้แก่สถาบัน ภายในวันท่ี ๗ ของเดือนถัดไป 

๘.๓. กรณีพนักงานท าความสะอาดมาปฏิบัติงานไม่ครบจ านวนตามสัญญา ผู้รับจ้างยินดีให้ผู้ว่าจ้างหักเงินวันละ 
๖๐๐ บาท ต่อ ๑ คน หรือร้อยละ ๐.๑ ของวงเงินคา่จ้างเป็นรายเดือน ตามแต่วงเงินใดจะสูงกว่า 

๘.๔. กรณีพนักงานท าความสะอาดมาสายกว่าเวลาท่ีก าหนดให้ปฏิบัติงาน ๑๕ นาที หรือ เลิกงานก่อนเวลา ๑๕ นาที 
ผู้รับจ้างยินดีให้ผู้ว่าจ้างหักเงินวันละ 1๐๐ บาท ต่อ ๑ คน และกรณีมาสายเกินเวลา 09.00 น. ผู้รับจ้าง
ยินดีให้ผู้ว่าจ้างหักเงินวันละ 300 บาท ต่อ 1 คน 

๘.๕. กรณีพนักงานท าความสะอาดมาสายกว่าเวลาที่ก าหนดให้ปฏิบัติงาน ๓ ชั่วโมง หรือเลิกงานก่อนเวลา ๓ 
ชั่วโมง ถือว่าพนักงานท าความสะอาดมาปฏิบัติไม่ครบจ านวนตามสัญญา ผู้รับจ้างยินดีให้ผู้ว่าจ้างหักเงิน
วันละ ๖๐๐ บาท ต่อ ๑ คน หรือร้อยละ ๐.๑ ของวงเงินค่าจ้างเป็นรายเดือนตามแต่วงเงินใดจะสูงกว่า 

๘.๖. กรณีพนักงานท าความสะอาดแต่งกายไม่ถูกต้องตามข้อก าหนดการปฏิบัติงาน ผู้รับจ้างยินยอมให้ผู้ว่าจ้างหัก
เงินคร้ังละ 100 บาท ต่อคน ต่อวัน  

๘.๗. การหักเงินตาม ข้อ ๘.๓, ๘.๔, ๘.๕ และ 8.6 เป็นสิทธิของผู้ว่าจ้างท่ีจะหักเงินค่าจ้างในเดือนนั้น แต่หาก
ค่าจ้างมีไม่พอให้หัก ผู้ว่าจ้างจะหักเงินส่วนท่ีขาดในเดือนถัดไป และหากเงินค่าจ้างไม่พอหัก ผู้ว่าจ้างจะหักจาก
หลักประกันสัญญาจ้าง 

๘.๘. กรณีผู้รับจ้างผิดเงื่อนไขตามข้อ ๘.๓, ๘.๔, และ ๘.๕ ติดต่อกัน ๒ เดือน ผู้ว่าจ้างมีสิทธิท่ีจะยกเลิกสัญญาและ
ถือว่าผู้รับจ้างละท้ิงงานของทางราชการ 

๘.๙. กรณีผู้รับจ้างไม่สามารถหาเครื่องมือและอุปกรณ์ท าความสะอาด ตามหัวข้อท่ี ๖ “ เครื่องมือ และอุปกรณ์ท า
ความสะอาด ข้อ ๖.๑ – ๖.2 ” ผู้รับจ้างยินดีให้ผู้ว่าจ้างหักเงินค่าจ้างตามมติของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 

๘.๑๐. กรณีพนักงานท าความสะอาดไม่ปฏิบัติงานตามค าแนะน าของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในการปฏิบัติงานให้
เป็นไปตามสัญญาและเงื่อนไขการปฏิบัติงาน ผู้ว่าจ้างมีสิทธิขอให้ผู้รับจ้างเปล่ียนตัวพนักงานท าความสะอาดได้ 

๘.๑๑. กรณีท่ีพนักงานท าความสะอาดท่ีได้สแกนนิ้วเข้าปฏิบัติงานแล้ว หากผู้ว่าจ้างตรวจพบว่าผู้รับจ้างได้ท าการ
สับเปล่ียนพนักงานท าความสะอาดไปปฏิบัติงานภายนอกสถาบัน ผู้ว่าจ้างจะถือว่าขาดงานในวันดังกล่าว และ
ผู้รับจ้างยินดีให้ผู้ว่าจ้างหักเงินวันละ ๖๐๐ บาท ต่อ ๑ คน หรือร้อยละ ๐.๑ ของวงเงินค่าจ้างเป็นราย
เดือนตามแต่วงเงินใดจะสูงกว่า 

๘.๑๒. กรณีการปฏิบัติงานล่วงเวลา (จันทร์ - ศุกร์) หากพนักงานท าความสะอาดมาปฏิบัติงานไม่ครบตามสัญญา ผู้ว่า
จ้างจะถือว่าขาดงานในวันดังกล่าว และผู้รับจ้างยินดีให้ผู้ว่าจ้างหักเงินวันละ 3๐๐ บาท ต่อ ๑ คน ต่อวัน 
 

๙. การประเมินผลงาน 
ในการปฏิบัติงานของพนักงานท าความสะอาด คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ จะประเมินผลงานของผู้รับจ้างทุก
วัน และสรุปเป็นรายเดือน หากการประเมินไม่ผ่านเกณฑ์ของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุก าหนดไว้ จ านวน ๓ 
ครั้งติดต่อกัน ตามแบบประเมิน ผนวก จ. ผู้ว่าจ้างมีสิทธิท่ีจะยกเลิกสัญญาและจะสงวนสิทธิ์ท่ีจะไม่รับการ
เสนอราคาของผู้รับจ้างรายนี้ในปีถัดไป 
 

๑๐. ความรับผิดชอบ 
๑๐.๑. ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่อความช ารุดเสียหายในทรัพย์สินของผู้ว่าจ้างอันเนื่องมาจากการกระท าของผู้รับจ้าง

หรือพนักงานของผู้รับจ้าง 



~ ๗ ~ 

๑๐.๒. ก่อนเริ่มปฏิบัติงานทุกครั้ง ต้องแจ้งส่ิงช ารุดเสียหาย (ถ้ามี) ของสถานท่ีและอุปกรณ์ท าความสะอาดนั้น ต่อ
เจ้าหน้าท่ีควบคุมก่อน มิฉะนั้น จะถือว่าความช ารุดเสียหายเกิดจากการกระท าของพนักงานของผู้รับจ้าง ซึ่ง
ต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายแก่ผู้ว่าจ้าง 

๑๐.๓. ห้ามผู้รับจ้างเอางานท้ังหมดหรือส่วนใดส่วนหนึ่งไปให้ผู้อื่นรับจ้างช่วงอีกทอดหนึ่งโดยมิได้รับอนุญาตเป็น
หนังสือจากผู้ว่าจ้าง และถึงแม้ว่าจะได้รับอนุญาตแล้วก็ตาม ผู้รับจ้างก็ยังต้องรับผิดชอบท่ีให้ผู้อื่นรับจ้างช่วงนั้น
ทุกประการ 

๑๐.๔. ไม่ว่าจะมีการเลิกจ้างด้วยกรณีใดๆ ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบค่าเสียหาย และค่าจ้างท่ีเพิ่มขึ้นจากการท่ีผู้ว่าจ้าง
ต้องจ่ายให้ผู้รับจ้างรายใหม่ ตามก าหนดระยะเวลาท่ีเหลืออยู่ โดยจะหักจากหลักประกันสัญญาก่อน หากไม่พอ
ผู้รับจ้างจะต้องช าระภายใน ๗ วัน นับจากท่ีได้รับแจ้งจากผู้ว่าจ้าง 

๑๐.๕. การมาปฏิบัติงานของพนักงานของผู้รับจ้าง หากมีอุบัติเหตุอื่นใดเกิดขึ้นกับพนักงานของผู้รับจ้างหรือเกิดขึ้นโดย
การกระท าของพนักงานของผู้รับจ้าง ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบในบรรดาค่ารักษาพยาบาล ค่าสินไหมทดแทนหรือ
ค่าใช้จ่ายอื่นใดเพราะการกระท าของพนักงานของผู้รับจ้างด้วยและผู้รับจ้างต้องชดใช้แทนท้ังส้ิน โดยให้หักเงิน
จากค่าจ้างบริการชดใช้แทนได้ 

๑๐.๖. ผู้รับจ้างต้องจ่ายค่าจ้างให้พนักงานไม่ต่ ากว่ากฎหมายแรงงานก าหนด 
๑๑. ระยะเวลาด าเนินการ 

ระยะเวลาการจ้าง ต้ังแต่วันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕60 ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕61 
 

๑๒. ระยะเวลาส่งมอบงาน 
แบ่งออกเป็น ๑๒ งวดๆ ละ ๑ เดือน 
 

๑๓.วงเงินในการจัดหา   งบประมาณในการด าเนินการท้ังส้ิน 10,277,600 บาท (สิบล้านสองแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันหก 
ร้อยบาทถ้วน)       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


