
ขอบเขตของงาน 
(Terms  Of  Reference : TOR) 
จางเหมาบรกิารทําความสะอาด 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 
ประจําปงบประมาณ 2552 

--------------------------------------------------- 
 
  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร    ตั้งอยูเลขที่    118    ถนนเสรีไทย    แขวงคลองจั่น 
เขตบางกะป  กรุงเทพมหานคร  มีเนื้อที่ประมาณ  45  ไร  เปนสถาบันการศึกษาชั้นสูง ที่ปฏิบัติภารกิจ            
ในการเรียนการสอน เพื่อผลิตมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต โดยเฉพาะอยางยิ่งการวิจัย,  ฝกอบรม  การ
บริการทางวิชาการบริหารและการพัฒนาประเทศ  ปจจุบันมีนักศึกษาที่ใชพื้นที่อยูในสถาบัน ประมาณ 
8,261  คน  และบุคลากรของสถาบัน ประมาณ  718  คน 
 

  เพื่อเปนการเตรียมความพรอมในการรองรับกิจกรรม  การเรียนการสอนและกิจกรรมอื่น ๆ 
ทั้งในสวนของบุคลากร  นักศึกษา  และอาคารสถานที่  พรอมระบบสาธารณูปโภคและภูมิสถาปตยกรรม
สถาบันไดมีการจางเหมาบริการดูแลรักษาความสะอาด ความเปนระเบียบเรียบรอยพื้นที่สวนกลาง ทั้ง
ภายในและภายนอกของทุกอาคาร,สวนประกอบของอาคาร, ครุภัณฑที่อยูในพื้นที่สวนกลางและอื่น ๆ   
เพื่อใหเกิดความสะอาด   ปลอดภัย รวมทั้งดูแลทัศนียภาพใหรมร่ืนสวยงามอยูเสมอ  ซ่ึงประกอบไปดวย
อาคารตาง ๆ ดังนี้ 
 

1.   อาคาร 1     
  2.   อาคาร 2     
  3.   อาคารนันทนาการ  
  4.   อาคาร 4  
  5.   อาคาร 5     
  6.   อาคาร 6     
  7.   อาคารสํานักงานอธิการบดี     
  8.   อาคารมาลัย หุวะนันท     
  9.   อาคารที่จอดรถ     
  10. อาคารบุญชนะ อัตถากร     
  11. อาคารกีฬาในรม     
  12. หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ     
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1. คุณสมบัติของผูเสนอราคา 
1. ผูเสนอราคาตองเปนผูมีอาชีพรับจางงานที่ประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 
2. ผูเสนอราคาตองไมเปนผูที่ถูกระบุช่ือไวในบัญชีรายช่ือผูทิ้งงานของทางราชการ     และไดแจง 

เวียนชื่อแลว  หรือไมเปนผูที่ไดรับผลของการสั่งใหนิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเปนผูทิ้งงานตามระเบียบ              
ของทางราชการ 

3. ผูเสนอราคาตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่น  และ/หรือตองไมเปน 
ผูมีผลประโยชนรวมกันระหวางผูเสนอราคากับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส    ณ   วันประกาศ
ประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส    หรือไมกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคา
อยางเปนธรรม 

4. ผูเสนอราคาตองไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน  ซ่ึงอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย   
เวนแตรัฐบาลของผูเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น 

5. ผูเสนอราคาตองเปนนิติบุคคล   มีผลงานทําความสะอาดภายในและภายนอกอาคาร  ในวงเงิน 
ไมนอยกวา   3,000,000.-  บาท / สัญญา  ภายในระยะเวลา  5  ป   และเปนคูสัญญาโดยตรงกับสวนราชการ   
หนวยงานตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการสวนทองถ่ินหรือหนวยงานอื่น   ซ่ึงกฎหมายบัญญัติ
ใหมีฐานะเปนราชการบริหารสวนทองถ่ิน  รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานเอกชนที่สถาบันเชื่อถือ  โดยแนบ
สําเนาสัญญา และสําเนาหนังสือรับรองผลงานตามสัญญานั้นมาแสดงพรอมกับเอกสารในวันยื่นซองเสนอ
งาน 
 

2.  พื้นที่ทําความสะอาด 
 1.  พื้นที่สวนกลางของอาคารทุกอาคาร  ไดแก  หองเรียน  หองประชุม  หอประชุม  หองปฏิบัติการ 
หองอเนกประสงค  หองสุขา  หองซักลาง  สนามกีฬาในรม  สนามเทนนิส  เปนตน 

2.  พื้นที่ที่เปนสวนประกอบของอาคาร  ไดแก   ทางเดินเชื่อมระหวางอาคาร   ทางเดิน   กันสาด 
ผนังเพดาน   ระเบียงชองแสง   พื้นที่ในลิฟต   พื้นที่บริเวณบันไดหนีไฟ   เปนตน 

3.  สวนประกอบของอาคาร ไดแก  สุขภัณฑในหองสุขา   กระจก   มูล่ี   ลูกกรงราวบันได   ประตู 
หนาตาง   เปนตน 

4.  ครุภัณฑที่อยูในพื้นที่สวนกลาง  ไดแก  ถังขยะ  ตูทําน้ําเย็น โตะ  เกาอี้  รวมทั้งเฟอรนิเจอรและ 
อ่ืน ๆ 

5.  พื้นที่อ่ืน ๆ      (ยกเวน หองพักอาจารย หองพักเจาหนาที่, หองทํางานของหนวยงาน) 
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 6.  ในกรณีที่สถาบัน ขอใหพนักงานมาทําความสะอาดนอกเหนือจากเวลาการปฏิบัติงานปกต ิ
ใหผูรับจางจัดพนักงานมาปฏิบัติงานตามวนั  เวลา  และจาํนวนพนักงาน ตามที่สถาบัน ไดแจงไว  โดยให 
สถาบันฯ  แจงลวงหนาและผูรับจางตองรับผิดชอบคาใชจายท้ังหมด 
 

3.  คุณสมบติัของพนักงานดูแลรักษาความสะอาด 
1. ผูรับจางตองจดัพนักงานทําความสะอาดเขามาปฏิบัตงิานในสถาบนั  วันละไมต่ํากวา 50 คน 

มาประจําอาคารแตละอาคารตามที่กําหนดไว ผนวก ก. 
2. ผูรับจางตองจัดทําประวัติของพนักงานแตละคน   และสงใหสถาบัน   กอนเริ่มปฏิบัติงาน 

ไมนอยกวา 2 วันทําการ  (รูปถาย 2 รูป  สําเนาบัตรประชาชน  สําเนาทะเบียนบาน  และอื่นๆ ตามที่ผูวาจาง 
ตองการ) 

3. ผูรับจางตองจัดหาเครื่องแตงกายใหกับพนักงานทกุคนที่เขามาปฏิบัติงานในสถาบนั  แตงกาย 
ใหเปนมาตรฐานเดียวกนั และติดบัตรประจําตัวพนักงานตลอดเวลา 

4. ผูรับจางตองกําชับไมใหพนกังานทําความสะอาดเขาไปในพื้นที่ที่ตนเองไมไดรับผิดชอบ   
หากมีทรัพยสินสูญหายไป  ผูรับจางจะตองรับผิดชอบชดใชคาเสียหาย 

5. ผูรับจางจะตองจัดหาผูควบคุมพนักงานทีทํ่าการประสานกับสถาบัน อยางนอย 2 คน 
6. พนักงานที่ผูรับจางสงมาตองมีประวัติดี  มคีวามซื่อสัตยสุจริต  มีความใสใจในงานทีรั่บผิดชอบ 

และผานการฝกอบรมจากผูรับจางใหพรอมในการปฏิบัติงาน 
7. ตองเปนบุคคลที่มีสัญชาติไทย   สามารถฟง  พูด   อาน   และเขียนภาษาไทยไดอยางชดัเจน 
8. พนักงานทําความสะอาดตองเปนสัญชาติไทย  มีสุขภาพแข็งแรงดี  อายุไมต่ํากวา 18 – 60  ป 

บริบูรณ และตองจบการศึกษาไมต่ํากวาชัน้ประถมปที่ 4 เปนขั้นต่ํา  เวนแตไดรับความเห็นชอบจากผูวาจาง  
และตองผานการคัดเลือกจากผูวาจาง 
 

4.  ขอกําหนดในการดูแลรักษาความสะอาด 
1. ผูรับจางมีหนาที่ดําเนินการดแูลรักษาความสะอาดอาคารตามสัญญาใหอยูในสภาพทีด่ี    อยาง 

นอยตามมาตรฐานคุณภาพที่เปนที่ยอมรับทัว่ไป  ตลอดระยะเวลาของสัญญา 
2. การดําเนนิงานใด ๆ  จะตองมีมาตรการควบคุมมลภาวะใหเปนไปตามมาตรฐานเปนที่ยอมรับ 

ทั่วไป  ตลอดระยะเวลาของสัญญา 
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3. สถาบันบัณฑติพัฒนบริหารศาสตร   สงวนสิทธิ์ที่จะเขาตรวจตรา   ตรวจสอบการปฏิบัติงาน 
ตามที่สถาบันเห็นสมควร  โดยผูรับจางจะตองใหความรวมมืออยางดี  และสถาบัน มีสิทธิที่จะเขาตรวจตรา
เอกสาร  บัญชี  ขอมูลตาง ๆ  เครื่องมืออุปกรณที่เกีย่วของกับการปฏิบัติงานดูแลรักษาความสะอาดอาคาร 

4. การกระทําหรือพยายามกระทําการใด ๆ    อันเปนการใหคุณหรือประโยชนตอคณะกรรมการ 
ของสถาบัน  หรือบุคคลอื่นใดเพื่อหวังประโยชนในการพิจารณาคัดเลือก   จะเปนเหตุตัดสิทธิมิใหใดรับ 
การพิจารณา 

5. ผูรับจางไมมีสิทธิในการแสวงหาผลประโยชนอ่ืนใด  และไมวารูปแบบใด ๆ  จากการเขาใช 
ประโยชนในการปฏิบัติงานในอาคาร   นอกเหนือจากที่ไดรับอนุญาตเปนลายลักษณอักษรจากสถาบัน  
ไวชัดเจนแลวเทานั้น 

6. ผูรับจางเปนผูรับผิดชอบคาใชจาย  ภาษี  และคาธรรมเนียมอื่นใดทั้งหมด 
7. ผูรับจางจะตองเขารวมประชมุตรวจรับงานทุกเดือน 
8. ผูรับจางจะตองมอบหมายใหผูควบคุมพนกังาน  จํานวน   2    คน   ประสานงานกับสถาบัน 

มีหนาที่ดแูลรับผิดชอบในการสั่งการแกปญหา   กรณีที่เกิดเหตุการณฉกุเฉินตาง ๆ  ขึน้ในพืน้ที่ที่ผูรับจาง 
รับผิดชอบ 

9. การวินจิฉัยขอผิดพลาดใด ๆ  อันอาจเกดิขึ้นในการปฏิบัติงานของผูรับจาง  สถาบันฯ  เปนผูมี 
อํานาจวนิิจฉัย  และผูรับจางจะตองถือปฏิบัติตามโดยเครงครัด 

10. ผูรับจางจะตองรับผิดชอบและยินยอมชดใชคาเสียหายหรือซอมแซมทรัพยสินของสถาบัน    
หากเกิดความเสียหายหรือสูญหาย  โดยการกระทําของผูรับจาง  หรือบริวาร  หรือลูกจาง  ของผูรับจางดวย 
และตองชดใชคาเสียหายทีเ่กดิขึ้นใหสถาบนัฯ  ภายใน  15  วัน นับตั้งแตมีขอสรุปวาอยูในความรับผิดชอบ 
ของผูรับจาง  หากไมชดใชสถาบัน ขอสงวนสิทธิ์ในการหักจากคาจางที่ยังไมไดจายของผูรับจาง 

11. กอนเริ่มปฏิบัติงานทุกครั้ง   ตองแจงสิ่งชํารุดเสียหาย   (ถามี)   ของสถานที่และอุปกรณ 
ทําความสะอาดนั้นตอเจาหนาที่ควบคุมกอน   มิฉะนั้นจะถือวาความชาํรุดเสียหายเกดิจากการกระทําของ 
พนักงาน   ผูรับจางจะตองรับผิดชอบชดใชคาเสียหายใหแกผูวาจาง 
 12.  ครุภัณฑทีผู่รับจางนํามาใชในการปฏิบัติงานทุกชนดิ  ใหผูรับจางนํากลับเมื่อหมดสัญญาจาง 
  

5.  เครื่องมือและอุปกรณทําความสะอาด 
1. ผูรับจางตองจัดหาเครื่องมือและอุปกรณทาํความสะอาดใหครบ 
2. ผูรับจางตองจัดบริการสบูเหลวลางมือพรอมขวดใสสบู  หรือกลองใสสบูเหลวชนิดกด โดย 

นํามาใหผูวาจางพิจารณากอน 
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3. ผูรับจางตองจัดบริการสบู  ครีมอาบน้ํา  และแชมพูสระผม  พรอมขวดใสสบูครีมอาบน้ําและ 
แชมพูสระผม  หรือกลองใสสบู  ครีมอาบน้ําและแชมพสูระผมชนิดกด เฉพาะทีห่องอาบน้ํา อาคารกีฬา      
ในรม และอาคารที่จอดรถ  ช้ัน 8 

4. น้ํายา  สบูเหลวลางมือ  สบู  ครีมอาบน้ํา  แชมพูสระผม   ตองเปนชนิดที่ไดรับรองมาตรฐานวา 
ไมเปนอันตรายตอคนไมทําลายส่ิงแวดลอม  รวมทั้งตองผานความเหน็ชอบจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 
กอนนํามาใช 
 5.  น้ํายาชีวภาพใหใชเฉพาะในหองน้ําเทานั้น 
 

6.  การปฏิบติังาน 
1. การปฏิบัติงานของพนักงานในแตละอาคารใหเปนไปตาม ผนวก ก. 
2. พนักงานทําความสะอาดตองลงชื่อและเวลาปฏิบัติงานเขา – ออก  ตามเวลาจริง 

 

7.  การเบิกจายเงินและการปรับ 
1. สถาบัน จะเบกิจายเงินใหผูรับจาง  เมื่อไดทํางานแลวเสร็จในแตละเดอืนโดยคณะกรรมการ 

ตรวจรับเหน็ชอบงานจางแลว 
2. การเบิกจายเงนิจะเปนงวด ๆ ละ 1  เดือน  โดยเบิกจายงวดละเทา ๆ กนั  ทั้งนี้   ผูรับจางจะตอง 

นําสงรายงานการปฏิบัติงาน และใบแจงหนี้ใหแกสถาบนัฯ  ภายในวนัที่ 7  ของเดือนถัดไป 
3. กรณีพนกังานทําความสะอาดมาปฏิบัติงานไมครบจํานวนตามสัญญา  ผูรับจางยินดใีหผูวาจาง 

หักเงินคาจางวันละ 400.-  บาท  ตอ 1 คน  หรือรอยละ 0.1  ของวงเงนิคาจางเปนรายเดือน  ตามแตวงเงนิใด 
จะสูงกวา 

4. กรณีพนกังานทําความสะอาดมาสายกวาเวลาที่กําหนดใหปฏิบัติงาน  30  นาที   หรือเลิกงาน 
กอนเวลา  30  นาที  ผูรับจางยินดีใหผูวาจางหักเงินคาจางวัน 200.-  บาท  ตอ 1 คน 

5. กรณีพนักงานทําความสะอาดมาสายกวาเวลาท่ีกําหนดใหปฏิบตัิงาน  3  ชั่วโมง  หรือเลิกงาน 
กอนเวลา  3  ชั่วโมง  ถือวาพนักงานทําความสะอาดมาปฏิบัติงานไมครบจํานวนตามสัญญา  ผูรับจางยินด ี
ใหผูวาจางหักเงินคาจางวันละ 400.-  บาท  ตอ 1 คน  หรอืรอยละ  0.1  ของวงเงินคาจางเปนรายเดือน
ตามแตวงเงนิใดจะสูงกวา 

6. การหักเงนิตามขอ 3,  4  และ  5   เปนสิทธิของผูวาจางที่จะหกัเงินคาจางในเดือนนัน้  แตหาก 
คาจางมีไมพอใหหกั  ผูรับจางจะตองนําเงินสวนขาดมาใหผูวาจาง  ภายใน   7   วัน  นับจากวนัที่ไดรับแจง 
 7.  กรณีผูรับจางผิดเงื่อนไขตามขอ 3, 4  และ  5  ติดตอกนั 2 เดือน  ผูวาจางมีสิทธิที่จะยกเลิกสญัญา 
และถือวาผูรับจางละทิ้งงานของทางราชการ 
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8.  กรณีผูรับจางไมสามารถหาเครื่องมือและอุปกรณทําความสะอาด  ตามหัวขอที่ 5 “ เครื่องมือ 
และอุปกรณทาํความสะอาด  ขอ 1 – 5 ”  ผูรับจางยินดใีหผูวาจางหกัเงินคาจางตามมตขิองคณะกรรมการฯ 
 

8.  การประเมินผลงาน 
1. ในการปฏิบัติงานของพนักงานทําความสะอาด  คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ จะประเมินผลงาน 

ของผูรับจางทุกวัน และสรุปเปนรายเดือน  หากการประเมินไมผานเกณฑที่ผูวาจางกําหนดไว จํานวน 3 คร้ัง 
ผูวาจางมีสิทธิที่จะยกเลิกสัญญาและจะสงวนสิทธิ์ที่จะไมรับการเสนอราคาของผูรับจางรายนี้ในปถัดไป 

2. หลักเกณฑการประเมินกําหนดไวใน ผนวก ข. 
 

9.  ความรับผิดชอบ 
 1.  ผูรับจางจะตองรับผิดชอบตอความชํารุดเสียหายในทรัพยสินของผูวาจางอันเนื่องมาจากการ
กระทําของผูรับจางหรือพนักงานของผูรับจาง 
 2.   กอนเร่ิมปฏิบัติงานทุกครั้ง  ตองแจงสิ่งชํารุดเสียหาย (ถามี)  ของสถานที่และอุปกรณทําความ
สะอาดนั้น  ตอเจาหนาที่ควบคุมกอน  มิฉะนั้น จะถือวาความชํารุดเสียหายเกิดจากการกระทําของพนักงาน
ของผูรับจาง  ซ่ึงตองรับผิดชอบชดใชคาเสียหายใหแกผูวาจาง 

3. หามผูรับจางเอางานทั้งหมดหรือสวนใดสวนหนึ่งไปใหผูอ่ืนรับจางชวงอีกทอดหนึ่งโดยมิได 
รับอนุญาตเปนหนังสือจากผูวาจางและถึงแมวาจะไดรับอนุญาตแลวก็ตามผูรับจางก็ยังตองรับผิดชอบที่ให
ผูอ่ืนรับจางชวงนั้นทุกประการ 
 4.  ไมวาจะมีการเลิกจางดวยกรณีใด ๆ  ผูรับจางจะตองรับผิดชอบคาเสียหาย  และคาจางที่เพิ่มขึ้น
จากการที่ผูวาจางตองจายใหผูรับจางรายใหม  ตามกําหนดระยะเวลาที่เหลืออยู  โดยจะหักจากหลักประกัน
สัญญากอน  หากไมพอผูรับจางจะตองชําระภายใน  7  วัน  นับจากที่ไดรับแจงจากผูวาจาง 

5. การมาปฏิบัติงานของพนักงานของผูรับจาง  หากมีอุบัติเหตุอ่ืนใดเกิดขึ้นกับพนักงานของ 
ผู รับจางหรือเกิดขึ้นโดยการกระทําของพนักงานของผู รับจาง   ผู รับจางตองรับผิดชอบในบรรดา                     
คารักษาพยาบาล  คาสินไหมทดแทนหรือคาใชจายอื่นใดเพราะการกระทําของพนักงานของผูรับจางดวย
และผูรับจางตองชดใชแทนทั้งสิ้น  โดยใหหักเงินคาจางบริการชดใชแทนได 
 6.  ผูรับจางตองจายคาจางใหพนักงานไมต่ํากวากฎหมายแรงงานกําหนด 

 
10.  ระยะเวลาดําเนินการ 
 ระยะเวลาในสัญญาทั้งสิ้น 12 เดือน  ตั้งแตวนัที่  1 ตุลาคม  2551  ถึง  30  กันยายน  2552 
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11.  ระยะเวลาสงมอบงาน 
 แบงออกเปน  12 งวด ๆ ละ 1  เดือน 
 

12.  วงเงินในการจัดหา (ราคากลาง) 
 งบประมาณในการดําเนินการทั้งสิ้น  ไมเกิน   6,109,200.-   บาท     (หกลานหนึ่งแสนเกาพัน 
สองรอยบาทถวน) 
 
 


