
             
คุณลักษณะการจ้างเหมาท าความสะอาด 

บริเวณอาคารส านักงาน เขตการเดินรถที่ 1 
บริเวณอาคารส านักงาน 

1. ขอบเขตจ้างเหมาท าความสะอาด 
1.1   อาคารส านักงานเขต 2 ชั้น 
1.2   ห้องสุขาชาย - หญิง 

 2.   การท าความสะอาดประจ าวัน 
       2.1   เก็บรวบรวมขยะทั้งหมด ท าความสะอาดถังขยะและน าไปทิ้งในที่ที่จัดเตรียมไว้ 
       2.2   เช็คฝุ่นตามชั้นวางของ ตู้ โต๊ะต่างๆ เก้าอ้ี โทรศัพท์  และป้ายเครื่องหมายต่างๆ 
       2.3   กวาดถูพ้ืนโดยทั่วไปให้สะอาดตลอดเวลา 
       2.4   ท าความสะอาดห้องสุขาชาย - หญิง  ขจัดคราบและตะกอนใดๆ  บนพ้ืนและสุขภัณฑ์   

    ด้วยน้ ายาท าความสะอาด  น้ ายาดับกลิ่นและฆ่าเชื้อโรค  และดูแลรักษาความสะอาดและ  
    แห้งตลอดเวลา 

       2.5   เช็ดกระจกและขอบกระจกภายใน - ภายนอก รวมทั้งบานประตูและขอบประตู ทุกบาน 
       2.6   ท าความสะอาดทางเดินทั้งหมดด้วยวิธีม็อบพื้นด้วยน้ ายาเก็บฝุ่น 
       2.7   เช็ดท าความสะอาดขั้นบันได  ราวบันไดขึ้น-ลงส านักงานเขตและอาคาร 
 3.   การท าความสะอาดประจ าสัปดาห์ 
       3.1   เช็ดฝุ่น ปัดหยากไย่ตามที่สูงรวมทั้งป้ายเครื่องหมายต่างๆ 
       3.2   ท าความสะอาดบริเวณฝาผนัง  เช็ดรอยเปื้อนตามฝาผนังด้วยน้ ายา 
       3.3   ท าความสะอาดตู้เก็บเอกสาร  บนโต๊ะท างานโดยละเอียด  และจัดให้เก็บสิ่งของเข้าที่ให้ 
                         เรียบร้อย 
       3.4   เช็ดท าความสะอาดโทรศัพท์ โทรสาร ด้วยน้ ายาฆ่าเชื้อโรค 
       3.5   ท าความสะอาดเฟอร์นิเจอร์ด้วยน้ ายาขัดมัน 
       3.6   เช็ดปัดฝุ่น ขาและขอบโต๊ะ เก้าอ้ี  ด้วยน้ ายา 
       3.7   เช็ดม็อบ เก็บฝุ่น  และม็อบพื้นตามขอบมุมบริเวณใต้โต๊ะและเครื่องใช้ต่างๆ โดยละเอียด 
       3.8   ขัดมันพื้นอาคารส านักงาน 
       3.9   ท าความสะอาดกระจก  หน้าต่างๆภายใน  รวมทั้งขอบเท่าที่สามารถท าได้ 
       3.10 ขัดล้างผนังกระเบื้อง และพ้ืนภายในห้องน้ าทั้งหมด 
       3.11 ล้างและท าความสะอาดถังขยะทั้งหมด 
       3.12 ขัดล้างพ้ืนเซรามิค  บริเวณท่ีเคลื่อนย้ายเฟอร์นิเจอร์ได้ง่าย         
 4.   การท าความสะอาดประจ าเดือน 
       4.1   ท าความสะอาดกระจกหน้าต่าง  และขอบกระจกภายในและภายนอก 
       4.2   ท าความสะอาดมูลี่ โคมไฟ ผ้าม่าน ช่องระบายอากาศ และพัดลม 
       4.3   ท าความสะอาดพ้ืนด้วยเครื่อง  ลงแว๊กซ์ขัดมัน 
 5.   อุปกรณ์เครื่องใช้ในการท าความสะอาด 
       - เป็นหน้าที่ของผู้รับจ้างจัดหาเองทั้งสิ้น   
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 6.   คุณสมบัติของพนักงานท าความสะอาด 
       6.1   ต้องมีอายุตั้งแต่ 2๐ –  ๕5 ปีบริบูรณ์ จนกว่าผูว้่าจ้างจะเห็นว่าไม่เหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้ 
       6.2   ต้องไม่มีโรคประจ าตัวที่มีผลต่อการปฏิบัติหน้าที่  โดยมีใบรับรองแพทย์รับรอง 
       6.3   ต้องไม่เคยมีประวัติด่างพร้อย ทางด้านกฎหมาย 
       6.4   ต้องมีบัตรแสดงให้ผู้ว่าจ้างตรวจสอบได้  เช่นบัตรประชาชน ส าเนาทะเบียนบ้าน หรืออ่ืนๆ 
       6.5   ต้องแต่งเครื่องแบบตามแบบผู้รับจ้างก าหนด  และติดป้ายชื่อ - นามสกุล ตลอดเวลาที่ปฏิบัติงาน 
                        โดยแจ้งชือ่ - นามสกุล พร้อมทั้งรูปถ่ายของลูกจ้างท าความสะอาดให้ผู้ว่าจ้างทราบล่วงหน้า 
       6.6   ต้องปฏิบัติหน้าที่ตลอดเวลาไม่หลับ  ไม่ดื่มสุรา  หรือของมึนเมาใดๆ  ในขณะปฏิบัติหน้าที่ 
       6.7   ต้องลงลายมือชื่อมาปฏิบัติหน้าที่  และเมื่อกลับทุกครั้ง  โดยผู้รับจ้างเป็นผู้จัดหาใบลงชื่อ 
                        การปฏิบัติงาน  
       6.8   ผู้รับจ้างจะก าหนดให้ลูกจ้างมาท างานสายได้ไม่เกิน 30 นาที  หากเกิน 30 นาที จะถือว่า 
                        ขาดงาน โดยผู้ว่าจ้างจะไม่จ่ายค่าจ้างและท าการปรับเป็นรายคนต่อวัน  โดยจะหักจากค่าจ้าง  
                        ตามสัญญา  
 7.   ระยะเวลาที่ว่าจ้าง ก าหนด ระยะเวลา 1 ปี 
 8.   รายละเอียดการว่าจ้างพนักงานท าความสะอาด  ดังนี้ 
                8.1   อัตราว่าจา้งเหมาพนักงานท าความสะอาด จ านวน 2 อัตรา 
       8.2   จัดพนักงานท าความสะอาดเข้าปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้ 
      ตั้งแต่เวลา 06.00 – 16.00 น. จ านวน 1 อัตรา และเวลา 07.00 – 17.00 น.  

    จ านวน 1 อัตรา ตั้งแต่วันจันทร์ - วันศุกร์  เว้นวันหยุดเสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์      
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                    -3-/รายละเอียด...... 

อนึ่ง “เงินค่าพัสดุส าหรับการซ้ือหรือจ้างครั้งนี้ ได้มาจากเงินงบประมาณประจ าปี 2562 การลงนาม  
ในสัญญาหรือข้อตกลง จะกระท าได้ต่อเมื่อองค์การได้รับอนุมัติเงินจากงบประมาณประจ าปี 2562 แล้วเท่านั้น”  

องค์การทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่คัดเลือกข้อเสนอหรือจะยกเลิกโครงการที่ยังมิได้ลงนามในสัญญาได้ทุกเมื่อ  
และองค์การทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะยกเลิกการท าสัญญาจากผู้ยื่นข้อเสนอและเสนอราคาได้ทุกเมื่อ โดยผู้ยื่นข้อเสนอและเสนอ
ราคาไม่มีสิทธิฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายใดๆ จากองค์การ 
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รายละเอียดอุปกรณ์เครื่องใช้ในการท าความสะอาดบริเวณอาคารส านักงาน 
เขตการเดินรถท่ี 1 

ล าดับ รายการอุปกรณ์ ยี่ห้อ 
1 เครื่องขัดพ้ืน  
2 เครื่องดูดฝุ่น  
3 น้ ายาท าความสะอาดประจ าทั่วไป  
4 น้ ายาดับกลิ่น  
5 น้ ายาดันฝุ่น  
6 น้ ายาล้างลอกแว๊กซ์  
7 น้ ายาเคลือบเงาพ้ืน  
8 น้ ายาปัดเงาพื้น  
9 น้ ายากัดสนิท  

10 น้ ายาเช็คกระจก  
11 แผ่นขัดท าความสะอาด  
12 ผ้าเช็ดโต๊ะ , ผาเช็ดกระจก  
13 แปรงขัดพ้ืน , แปรงล้างห้องน้ า  
14 ไม้กวาดลาน , ไม้กวาดอ่อน  
15 ที่ตักขยะ  
16 ถังพลาสติก , ขันน้ า , สายยาง  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 


