
รายละเอียดคุณลักษณะการจ้างเหมาพนักงานท าความสะอาด 
บริเวณเขตการเดินรถท่ี 4 และ กลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ 1 ( อู่คลองเตย)   

.................................. 
 1.ขอบเขตการจ้างเหมาท าความสะอาด 
              1.1  อาคารส านักงานเขตการเดินรถท่ี 4 /รอบอาคาร/ศาลพระภูมิ วันจันทร์-วันศุกร์ จ านวน 2 
อัตรา (หยุดวันเสาร,์วันอาทิตย์และวันนักขัตฤกษ์) 
              1.2 ภายในอาคารท่ีท าการ กปด.14/ภายในห้องบัญชีค่าโดยสาร (ห้องตั๋ว)/ บริเวณห้องการเงินค่า
โดยสาร (ห้องเงิน) /ทางเดนิระหว่างห้องตั๋วและห้องเงิน/ภายในห้องจ่ายงาน/ภายในห้องตรวจการ ห้องน  าชาย-
หญิง ปฏิบัติงานทุกวัน จ านวน 1 อัตรา 
               1.3 ตั งแต่ทางเข้าประตู 3 ตลอดแนวชานชาลาปล่อยรถ, ภายในท่าปล่อยรถ, บริเวณโรงอาหาร
ตลอดแนว ภายในห้องพยาบาล, ห้องน  าชายและบริเวณท่ีจอดรถหน้าห้องพยาบาล มาปฏิบัติหนา้ท่ีทุกวัน 
จ านวน 1 อัตรา 
               1.4 ตั งแต่ปากทางเข้าประตู 2, บริเวณโดยรอบลานจอดรถทั ง 4 ด้าน, บริเวณภายในและโดยรอบ
โรงเติมน  ามัน ปฏิบัตงิานทุกวัน จ านวน 1 อัตรา 
               1.5  รวมความต้องการพนักงานท าความสะอาด ข้อ 1.1 - ข้อ 1.4 จ านวน 5 อัตรา  
                     -พนักงานท าความสะอาด ปฏิบัติหนา้ท่ี ตั งแต่เวลา 07.00 น. – 17.00 น. 
2. การท าความสะอาดประจ าวัน  
                2.1 เก็บรวบรวมขยะทั งหมด ท าความสะอาดถังขยะและน าไปทิ งในท่ีท่ีจัดเตรียมไว้ 
                2.2 เช็ดฝุ่นตามชั นวางของ ตู้ โต๊ะตา่งๆ เก้าอี  โทรศัพท์ และป้ายเครื่องหมายตา่งๆ 
                2.3 กวาดถูพื นโดยท่ัวไปให้สะอาดตลอดเวลา 
                2.4 ท าความสะอาดห้องสุขาชาย-หญิง ขจัดคราบและตะกอนใดๆ บนพื นและสุขภัณฑ์ด้วยน  ายาท า

ความสะอาด น  ายาดับกล่ินและฆ่าเชื อโรค และดูแลรักษาความสะอาดและให้แห้งตลอดเวลา 
                2.5 เช็ดกระจกและขอบกระจกภายใน - ภายนอก รวมทั งบานประตูและขอบประตู ทุกบาน 
                2.6 ท าความสะอาดทางเดินทั งหมดด้วยวิธีม็อบพื นด้วยน  ายาเก็บฝุ่น 
                2.7 เช็ดท าความสะอาดขั นบันได ราวบันไดขึ น-ลง ส านักงานเขตและอาคาร 
3. การท าความสะอาดประจ าสัปดาห์ 
                  3.1 ขัดเงาพื นโดยเครื่องขัดพื น 
                  3.2 เช็ดฝุ่น ปัดหยากไย่ตามท่ีสูง รวมทั งเครื่องหมายตา่งๆ 
                  3.3 ท าความสะอาดบริเวณฝาผนัง เช็ดรอยเปื้อน  
                  3.4 ท าความสะอาดตู้เก็บเอกสาร 
                  3.5 ท าความสะอาดเฟอร์นิเจอร์ด้วยน  ายาขัดมนั 
                  3.6 เช็ดปัดฝุ่น ขาและขอบโต๊ะ เก้าอี  ด้วยน  ายา 
                  3.7 เช็ดม็อบ เก็บฝุ่น และม็อบพื นตามขอบมุมบริเวณใต้โต๊ะและเครื่องใช้ต่างๆ โดยละเอียด  
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                  3.8 ขัดมันพื นอาคารส านักงาน 
                  3.9 ท าความสะอาดกระจก หน้าต่างๆ ภายใน รวมทั งขอบเท่าท่ีสามารถท าได้ 
                  3.10 ขัดล้างผนังกระเบื อง และพื นภายในห้องน  าทั งหมด 
                  3.11 ล้างและท าความสะอาดถังขยะทั งหมด 
                  3.12 ขัดล้างพื นเซรามิค บริเวณท่ีเคล่ือนย้ายเฟอร์นิเจอร์ไดง้่าย 
  4. การท าความสะอาดประจ าเดือน  
                  4.1 ท าความสะอาดกระจกหน้าต่าง และขอบกระจกภายในและภายนอก 
                  4.2 ท าความสะอาดมูล่ี โคมไฟ ผ้ามา่น ช่องระบายอากาศ และพัดลม 
                  4.3 ท าความสะอาดพื นด้วยเครื่อง ลงแว๊กซ์ขัดมัน 
5. อุปกรณ์เครื่องใช้ในการท าความสะอาด 
               - เป็นหนา้ท่ีของผู้รับจ้างจัดหาเองทั งสิ น โดยระบุชนิดและยี่ห้อของอุปกรณ์ท่ีใช้ในการท าความ

สะอาด 
 6. คุณสมบัติของพนักงานท าความสะอาด 
              6.1 ต้องมีอายุตั งแต่ 20 หรือจนกว่าผู้ว่าจ้างเห็นว่าลูกจ้างไม่เหมาะสมในการปฏิบัติหน้าท่ี 
              6.2 ต้องไม่มีโรคประจ าตัวท่ีมีผลต่อการปฏิบัติหน้าท่ี โดยมีใบรับรองแพทย์รับรอง 
              6.3 ต้องไม่เคยมีประวัติด่างพร้อยทางด้านกฎหมายท่ัวไป 
              6.4 ต้องมีบัตรแสดงให้องค์การตรวจสอบได้ เช่น บัตรประชาชน ส าเนาทะเบียนบ้าน หรอือ่ืนๆ  
              6.5 ต้องแต่งเครื่องแบบท่ีผู้เสนอราคาก าหนด และติดป้ายช่ือ - นามสกุล ตลอดเวลาท่ีปฏิบัติงาน 

โดยแจ้งช่ือ - นามสกุล พร้อมรูปถ่ายให้องค์การทราบล่วงหน้า 
              6.6 ต้องปฏิบัติหน้าท่ีตลอดเวลาไม่หลับ ไม่ดื่มสุราหรือของมึนเมาใดๆ  ในขณะปฏิบัติหน้าท่ี 
              6.7 ต้องลงลายมือช่ือมาปฏิบัติหน้าท่ี และเมื่อกลับทุกครั ง โดยผู้เสนอราคาเป็นผู้จัดหาใบลงช่ือการ

ปฏิบัติงาน 
7. ข้อสงวนสิทธ์ิ 
              7.1  เงินค่าพัสดุส าหรับการซื อหรือจ้างครั งนี  ได้มาจากงบประมาณประจ าปี 2563  การลงนามใน

สัญญาหรือข้อตกลง จะกระท าได้ต่อเมื่อองค์การได้รับอนุมัติเงินจากงบประมาณประจ าปี 2563 
แล้วเท่านั น 

              7.2  องค์การทรงไว้ซ่ึงสิทธิท่ีจะไม่คัดเลือกข้อเสนอหรือจะยกเลิกโครงการท่ียังมิได้ลงนามในสัญญา
ได้ทุกเมื่อ และองค์การทรงไว้ซ่ึงสิทธิท่ีจะยกเลิกการท าสัญญาจากผู้ยื่นข้อเสนอและเสนอราคาได้
ทุกเมื่อ โดยผู้ยื่นข้อเสนอและเสนอราคาไม่มีสิทธิฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายใดๆ จากองค์การ 
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