ถูกต้อง

เอกสารหมายเลข 1

รายละเอียดการว่ าจ้ างพนักงานทาความสะอาด อู่สวนสยาม กลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ 2
เขตการเดินรถที่ 2
1. ต้องมีหลักฐานใบรับรองหรื อการรับรองจากบุคคลระดับหัวหน้างานถึงผลการปฏิบตั ิงาน
ทาควาามสะอาด
2. ต้องมีบตั รแสดงให้ผวู ้ า่ จ้างตรวจสอบได้เช่นบัตรประจาตัวประชาชน ทะเบียนบ้าน หลักฐานการศึกษาภาค
บังคับของกระทรวงศึกษาธิการ และ อื่น ๆ
3. ต้องแต่งเครื่ องแบบตามแบบผูร้ ับจ้างกาหนดและติดป้ าย-ชื่อนามสกุล พร้อมทั้งรู ปถ่ายของลูกจ้างทาความ
สะอาดให้ผรู ้ ับจ้างทราบล่วงหน้า
4. ต้องตอกบัตรและลงชื่อมาปฏิบตั ิหน้าที่และลงชื่อกลับเมื่อออกเวรทุกครั้ง โดยผูร้ ับจ้างเป็ นผูจ้ ดั หาบัตรและ
ใบลงชื่อการปฏิบตั ิงาน
5. ว่าจ้างพนักงานทาความสะอาดใน อู่สวนสยาม กลุ่มปฏิบตั ิการเดินรถ 2 ปรากฏแผนผังแนบท้ายนี้
-อัตราว่าจ้างพนักงานทาความสะอาดในวันทาการ จานวน 3 คน ในวันหยุดประจาสัปดาห์และวันหยุดนักขัตฤกษ์
จานวน 3 คน เริ่ มตั้งแต่เวลา 06.00น. ถึงเวลา 16.00 น.
6. กาหนดระยะเวลาการว่าจ้าง 11 เดือน ตั้งแต่วนั ที่ 1 พฤศจิกายน 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561

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

รายละเอียดการจ้ างทาความสะอาด อู่สวนสยาม กลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ 2 เขตการเดินรถที่ 2
ขอบเขตการจ้ างทาความสะอาดและบริการ

1. อาคาร 2 ชั้น
1.1 พื้นที่บริ เวณหน้าห้องทุกชั้น และทางเข้า-ออก อาคาร
1.2 บันไดขึ้นลง จานวน 2 ชั้น
1.3 ห้องน้ าชาย-หญิง ภายในอาคาร 2 ชั้น
1.4 พื้นที่ภายในอาคาร 2 ชั้น ห้องทางานทุกห้อง และพื้นที่โดยรอบอาคาร
กระจก ประตูหน้าต่างอาคาร 2 ชั้น
1.5 ห้องสุ ขาชาย-หญิง สาย 168
2. ลานจอดรถโดยสาร
2.1 พื้นอู่ลานจอดรถโดยสาร และทางเข้า-ออก
2.2 ห้องสุ ขาชาย-หญิง ภายในบริ เวณอู่ลานจอดรถโดยสาร
2.3 ที่พกั พนักงาน ท่าปล่อยรถ
2.4 กวาดเก็บขยะ
ก. คุณสมบัติของผูร้ ับจ้าง
1. บุคคลหรื อนิ ติบุคคลที่จดทะเบียนการค้ากระทรวงพาณิ ชย์ ประกอบอาชี พรับจ้าง
ทาความสะอาด
2. เป็ นผูม้ ีผลงานรับจ้างให้บริ การทาความสะอาดในปี งบประมาณ พ.ศ.2555 และใน
ปี งบประมาณ พ.ศ.2556 หรื อในปี พ.ศ.2555 และในปี พ.ศ.2556 โดยเป็ นคู่สัญญาโดยตรงกับส่ วนราชการ
หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริ หารราชการส่ วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นซึ่ งกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็ น
ราชการบริ หารส่ วนท้องถิ่นรัฐวิสาหกิจหรื อหน่วยงานเอกชนที่ผวู ้ า่ จ้างเชื่ อถือได้
3. พนักงานทาความสะอาดเป็ นแรงงานไทยผ่านการผ่านการอมรมเกี่ยวกับปฏิบตั ิงาน การใช้
เครื่ องมือตลอดจนการใช้สารเคมีมาอย่างดี และได้ผา่ นการสอบประวัติเรี ยบร้ อยแล้วรับรองโดยผูม้ ีอานาจรับรอง
ของบริ ษทั โดยยื่นหนังสื อรับรองพนักงานพร้อมแนบประวัติและข้อมูลของพนักงานทาความสะอาด
ทุกคน
ข. ข้อปฏิบตั ิและขอบเขตความรับผิดชอบ
1. ผูร้ ับจ้างจะต้องจัดหาพนักงานที่เป็ นแรงงานไทย และต้องมีความรู้ความสามารถในการทา
ความสะอาดเป็ นอย่างดีประจาที่อาคารภายในภายนอก จานวน 3 คน/วัน ในทุกวันทาการและวันหยุดประจาสัปดาห์
และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ตั้งแต่เวลา 06.00-16.00 น.

/ 2.ช่วงเวลา....

-22. ช่ ว งเวลาในการปฏิ บ ัติ ง าน พนัก งานจะต้อ งอยู่ใ นพื้ น ที่ ที่ รั บ ผิ ด ชอบให้ ค รบจานวนตลอดเวลา
ปฏิบตั ิงาน ผูว้ า่ จ้างสามารถที่จะเรี ยกไปทาความสะอาดในจุดใดจุดหนึ่งภายในบริ เวณอาคารและลานจอดรถอู่สวนสยาม
กลุ่มงานปฏิบตั ิการเดินรถ 2 เขตการเดินที่ 2 เมื่อใดก็ได้ หลังจากเวลา 06.00 น. จะต้องจัด
ให้มีพนักงานทาความสะอาดเตรี ยมไว้ให้พร้อมเป็ นประจาสาหรับการดูแลรักษาให้อาคารสถานที่สะอาดอยูต่ ลอดเวลาใน
การปฏิบตั ิงาน
3. พนักงานของผูร้ ับจ้างทุกคนจะต้องสวมแบบฟอร์มที่สะอาดเรี ยบร้อย มีชื่อแสดงตนและเครื่ องหมาย
บริ ษทั ฯ ติดอยูอ่ ย่างชัดเจน
4. พนักงานของผูร้ ับจ้างทุกคนจะต้องอยูใ่ นระเบียบหรื อข้อบังคับของผูว้ า่ จ้าง หากพนักงานผูใ้ ดฝ่ าฝื น
หรื อไม่ปฏิบตั ิตามระเบียบหรื อข้อบังคับผูว้ า่ จ้างจะต้องเปลี่ยนตัวให้ทนั ที
5. การส่ งมอบงานจ้าง นับแต่วนั ที่กาหนดในสัญญาและให้ส่งมอบงานทุก ๆ สิ้ นงวดตามสัญญา
โดยรับจ้างต้องรายงานการทาความสะอาดประจาวัน ประจาเดือน และการทางานความสะอาดเป็ นครั้งคราว ในเดือนนั้น
หรื อในงวดนั้น ๆ ให้ครบถ้วน พร้อมบัญชี รายชื่อแสดงการปฏิบตั ิงานประจาวันของพนักงาน
6. ผูว้ า่ จ้างจะประเมินผลการปฏิบตั ิงานทุก ๆ 3 เดือน หากการปฏิบตั ิงานของ ผูร้ ับจ้างไม่เป็ นผลตาม
หลักเกณฑ์ที่ตกลงจ้าง ผูว้ า่ จ้างมีสิทธิ บอกเลิกสัญญาจ้างได้ โดยไม่ถือว่าผูร้ ับจ้างผิดสัญญาและผูว้ า่ จ้างให้ผรู ้ ับจ้างทราบ
ก่อนบอกเลิกสัญญา 1 เดือน
7. ในกรณี ที่มีทรัพย์สินของผูว้ า่ จ้างเสี ยหาย หรื อสู ญหาย อันเนื่องมาจากการกระทาของพนักงานทา
ความสะอาดของผูร้ ับจ้าง ผูร้ ับจ้างจะต้องเป็ นผูร้ ับผิดชอบชดใช้ท้ งั สิ้ น
8. ผูร้ ับจ้างจะต้องรับผิดชอบจัดหาวัสดุอุปกรณ์ เครื่ องมือ เครื่ องใช้ และน้ ายาทาความสะอาดชนิ ดดีมา
ใช้ในการทาความสะอาด
ค. วัสดุอุปกรณ์ ทใี่ ช้ ในการทาความสะอาด
1. ผูร้ ับจ้างจะต้องจัดหาวัสดุอุปกรณ์เครื่ องมือ เครื่ องใช้ในการทาความสะอาด แต่ละชนิดให้
เหมาะสมกับวัสดุแต่ละชนิด ดังนี้
1.1 เครื่ องขัดพื้นกระเบ้ือง พร้อมอุปกรณ์ครบชุดสาหรับขัดพื้นล้าง และขัดคราบสกปรกบนพื้น

1.2 เครื่ องมือเช็ดกระจกพร้อมอุปกรณ์ครบชุดสาหรับเช็ดกระจกภายใน ภายนอก
1.3 เข็มขัดนิรภัยสาหรับเช็ดกระจกและทาความสะอาดในที่สูง
1.4 บันไดอลูมิเนียม
1.5 เครื่ องมืออื่น ๆ เช่น ม็อบดันฝุ่ น ม็อบผ้า แผ่นขัดสก๊อตไบร์ท ไม้กวาดชนิด
ต่าง ๆ ถังน้ าพลาสติก ขันน้ าพลาสติก ถุงมือยาง ผ้าเช็คโต๊ะ ที่ตกั ขยะ
2. น้ ายาเคมีใช้ทาความสะอาดต้องมีคุณภาพมาตรฐานและผูว้ า่ จ้างสามารถพิจารณา
ตรวจสอบได้ หากไม่มีคุณภาพผูร้ ับจ้างมาสารถเปลี่ยนได้
/ 2.1น้ ายาล้างพื้น...

-32.1 น้ ายาล้างพื้น
2.2 น้ ายาล้างห้องน้ าและกัดสนิม ชนิดพิเศษ ไม่มีควัน ไม่มีกลิ่น
2.3 น้ ายาฆ่าเชื้อดับกลิ่น
2.4 น้ ายาทาความสะอาดทัว่ ไป
2.5 น้ ายาล้างและขัดอลูมิเนียม
2.6 น้ ายาเช็ดกระจก
2.7 น้ ายาขจัดคราบหินปูน
2.8 น้ ายาขจัดสิ่ งอุดตันในท่อน้ าทิง้
2.9 น้ ายาอื่น ๆ เท่าที่จาเป็ น
ง. การทาความสะอาด
1. พื้นกระเบื้อง
1.1 ปัดกวาดสิ่ งสกปรกที่วางตามชั้นอาคาร ทางเดินเท้า ทางเดินบันได
1.2 เช็ดถูดว้ ยน้ ายาทาความสะอาดและน้ า
2. กระจกและกรอบอลูมเิ นียม
2.1 กระจก
2.1.1 ทาความสะอาดกระจกฝุ่ นที่เกาะอยูต่ ามกระจก
2.1.2 ใช้น้ ายาเช็ดกระจกทาความสะอาด
2.1.3 เช็ดและขัดอลูมิเนียมตามประตูหน้าต่าง ๆ และส่ วนอื่นที่ติดกับอาคาร
2.2 เครื่ องใช้สานักงาน
2.2.1 ปัดฝุ่ น เช็ดคราบสกปรก (โต๊ะทางาน เก้าอี้ ตูเ้ อกสาร)
2.2.2 ใช้น้ ายาและครี มทาความสะอาด
2.2.3 ใช้ผา้ ชุบน้ าเช็ดทาความสะอาดอีกครั้ง
2.3 ห้องสุ ขา
2.3.1 ล้างพื้นด้วยน้ ายาล้างห้องน้ า
2.3.2 ขจัดสิ่ งสกปรกเครื่ องสุ ขภัณฑ์ เช่น อ่างล้างหน้า โถปัสสาวะ และโถส้วมด้วยน้ ายา
2.3.3 ทาความสะอาดด้วยน้ าเปล่า
2.3.4 ฆ่าเชื้อดับกลิ่นด้วยน้ ายา
2.3.5. นาขยะในห้องน้ าไปทิง้ ในที่ที่กาหนด
2.4 ถนนทางเดินเท้า ลานจอดรถ
2.4.1 กวาดฝุ่ น เก็บขยะ เก็บวัชพืชและเศษวัสดุส่วนเกินต่าง ๆ ใส่ ถุงขยะให้มิดชิด
แล้วนาไปทิ้งในถังขยะที่ผวู ้ า่ จ้างเตรี ยมไว้ให้
/ 2.4.2 ทาความสะอาด...

-42.4.2 ทาความสะอาด กาจัดฝุ่ น คราบสกปรก พื้นถนน ลานจอดรถ โดยการล้างด้วย
น้ าเปล่าหรื อน้ ายา
3. รายละเอียดการทาความสะอาด
3.1 การทาความสะอาดประจาวัน
3.1.1 เช็ดโต๊ะ เก้าอี้ จัดสิ่ งของที่วางบนโต๊ะให้เรี ยบร้อย
3.1.2 เทและทาความสะอาดตะกร้าใส่ ผงและล้างถังรองรับผงขยะ
3.1.3 ทาความสะอาดกระจก ขอบกระจก ขอบประตู และบานประตูทุกบานและ
ลบรอยเปื้ อนตามขอบกระตูหน้าต่าง และสวิทช์ไฟฟ้ า
3.4.4 ทาความสะอาดเครื่ องโทรศัพท์ที่วางบนโต๊ะทุกเครื่ อง เช็ดที่พดู และหูฟัง
ด้วยน้ ายาฆ่าเชื้อโรค
3.1.5 ทาความสะอาดห้องน้ า พื้นห้องน้ า และเครื่ องสุ ขภัณฑ์ให้สะอาดอยูเ่ สมอ
ตลอดเวลา ด้วยน้ ายาแต่ละชนิดให้เหมาะสมกับวัสดุ พร้อมทั้งดับกลิ่นและฆ่าเชื้อโรค เช็ดรอยคราบ
สกปรกขอบประตูต่าง ๆ ของห้องน้ าด้วยน้ ายาแต่ละชนิดให้เหมาะสมกับวัสดุ
3.1.6 เช็ดและทาความสะอาดขั้นบันได ตลอดจนราวบันไดขึ้น-ลง สานักงานเช็ด
ทาความสะอาดลูกกรงบันได
3.1.7 ทาความสะอาดบานประตู ขอบประตู กระจกและขอบกระจกทางเข้า
สานักงาน
3.1.8 ทาความสะอาดปัดกวาดเช็ดถูพ้นื ห้อง, ทางเดิน โถงพื้น
3.1.9 รายงานสิ่ งของชารุ ดเสี ยหายที่เกิดขึ้นโดยด่วน เช่น กระจกแตก อ่างล้างหน้าแตก
แตก ถังน้ าแตก ชักโครกรั่วซึม สายชาระชารุ ด ท่อน้ าประปาแตก ก๊อกน้ ารั่ว และสิ่ งอื่น ๆ ที่อยูใ่ นความรับผิดชอบ
3.1.10 ดูแลปิ ด-เปิ ด ไฟฟ้ าส่ วนกลาง และตรวจความเรี ยบร้อยก่อนออกจากตัวอาคาร
เมื่อเสร็จงาน ให้เป็ นไปตามมาตรการประหยัดพลังงาน
3.1.11 ทาความสะอาดฝ้ าเพดาน ปัดหยากไย่ในที่ต่าง ๆ
3.1.12 เช็ดฝุ่ นอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ต้ งั อยูใ่ นสานักงาน
3.1.13 ทาความสะอาดฝาผนัง เช็ดรอยเปื้ อนตามฝาผนังด้วยน้ ายา
3.1.14 ทาความสะอาดห้องโถง และที่นงั่ พักและแผ่นป้ ายแสดงชื่อหน่วยงานต่าง ๆ
3.1.15 ดูแลทาความสะอาดถนน ลานจอดรถและรางระบายน้ าให้สะอาดอยู่
ตลอดเวลา3.1.16 จัดผูค้ วบคุม ตรวจสอบความสะอาดทุกพื้นที่ที่รับผิดชอบให้สะอาดอยูต่ ลอดเวลา และให้
ดาเนินการแก้ไขปัญหาในการทาความสะอาดตามข้อแนะนาของผูว้ า่ จ้าง พร้อมทั้งรายงานการแก้ไขปัญหา
ให้ผวู ้ า่ จ้างทราบ ทุกวัน โดยการตรวจสอบข้อแนะนาจากจุดตรวจความสะอาด ตามที่ผวู ้ า่ จ้างกาหนด
/ 3.2 การทาความสะอาด...

-53.2 การทาความสะอาดประจาเดือน
3.2.1 เช็ดขอบปะตูที่ทาด้วยไม้ อลูมิเนียม ตามที่ต่าง ๆ ตลอดจนฝากั้นห้อง
3.2.2 เช็ดกระจกทั้งหมด ทั้งอาคารภายในและภายนอก
3.2.3 ทาความสะอาดหลอดไฟ และโคมไฟแสงสว่างทั้งหมดภายในและภายนอก
อาคาร
3.2.4 ล้างพื้น เคลือบเงาพื้น และขัดเงาพื้นด้วยเครื่ องมือโดยใช้น้ ายาแต่ละชนิดให้
เหมาะสมกับวัสดุพ้นื
3.2.5 ล้างทาความสะอาดถนนและลานจอดรถอย่างน้อย 3 เดือน ต่อ ครั้ง
3.3 การปฏิบตั ิงานวันทาการ วันหยุดประจาสัปดาห์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
พนักงานทาความสะอาดเมื่อเข้าถึงอาคารทุกคนต้องลงชื่อการทางานให้เป็ นหลักฐาน
โดยใช้บตั รตอกเวลากับเครื่ องตอกบัตร ผูค้ วบคุมจะต้องตรวจเช็คจานวนพนักงานและรายงานให้ผวู ้ า่ จ้าง
ทราบ โดยรี บทาความสะอาดตามที่กาหนด และห้ามออกนอกสถานที่ หากตรวจพบให้ตดั ค่าแรงเป็ นราย
ชัว่ โมงการบันทึกบัตรตอกเวลาห้ามบันทึกแทนกัน หากตรวจพบว่ามีการบันทึกบัตรแทนกันปรับค่าแรงทั้ง 2
ฝ่ าย
4. จานวนพนักงานที่ทาความสะอาดและระยะเวลาทางาน

4.1 ผูร้ ับจ้างจะต้องจัดพนักงานทาความสะอาด จานวน 3 คน ปฎิบตั ิงานประจา
ตลอดเวลาทั้งวันตั้งแต่เวลา 06.00-16.00 น.
4.2 วันหยุดประจาสัปดาห์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ จานวน 3 คน ปฏิบตั ิงานประจา
ตลอดเวลา
ทั้งวัน ตั้งแต่เวลา 06.00 น. – 16.00 น.
5. อุปกรณ์เครื่ องใช้ในการทาความสะอาดเป็ นหน้าที่ของผูร้ ับจ้างที่ตอ้ งจัดหาเองทั้งสิ้ นและ
จะต้องระบุชนิด และยีห่ อ้ ของอุปกรณ์ที่ใช้ในการทาความสะอาด พร้อมทั้งบัตรบันทึกลงเวลาทางาน
6. ระยะเวลาการทาสัญญา มีระยะเวลา 11 เดือน ตั้งแต่วนั ที่ 1 พฤศจิกายน 2560 ถึง 30
กันยายน 2561

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

แผนผังแสดงจุดทาความสะอาดอู่สวนสยาม กลุ่มงานปฏิบตั ิการเดินรถ 2
ซอยสวนสยาม 9
จุดที่ 1
กลลุ่มงานปฏิบตั ิการเดินรถ 2
(อาคาร 2 ชั้น)

จุดที่ 2
ห้องนายท่าอู่ และ
ท่าปล่อยรถ

จุดที่ 3
ที่พกั พนักงาน
สุขา
สาย 71
ช., ญ.

ป้ อมยาม

เสาธง

ป้ อมยาม

จุดที่ 5 ลานจอดรถ
จุดที่ 4
บริ เวณสถานีจ่ายน้ ามัน

แผนผังแสดงจุดทาความสะอาดอู่สวนสยาม กลุ่มงานปฏิบตั ิการเดินรถ 2
ซอยสวนสยาม 9
ป้ อมยาม

เขตการเดินรถที่ 2

เสาธง

ป้ อมยาม

อู่สวนสยาม กลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ 3

ถนนสวนสยาม ซอย 9
ตก
เสาธง

เขต.2

จุดที่2

บริเวณลานจอดรถยนต์ โดยสาร
จุดปฏิบัติงาน

1. อาคารสานักงาน 2 ชั้น จานวน 1
คน
จุดที่1
2. ลานจอดรถยนต์โดยสาร จานวน 1
คน
อาคารสานักงาน
กลุม่ งานปฏิบตั กิ ารเดินรถ.3
2 ชั้น
ห้องน้ าชาย- หญิง จานวน 4
ห้อง
ปั ม้ น ้ามัน

โรงซ่อม บ.พันอรุ ณ , บ.แดวู

