
 
ถูกตอ้ง     
 

                                                                                        เอกสารหมายเลข 1 
 
 

               รายละเอยีดการว่าจ้างพนักงานท าความสะอาด อู่สวนสยาม กลุ่มงานปฏบัิติการเดินรถ 2 
                                                             เขตการเดินรถท่ี 2 
              1.  ตอ้งมีหลกัฐานใบรับรองหรือการรับรองจากบุคคลระดบัหวัหนา้งานถึงผลการปฏิบติังาน 
ท าควาามสะอาด 
              2.  ตอ้งมีบตัรแสดงใหผู้ว้า่จา้งตรวจสอบไดเ้ช่นบตัรประจ าตวัประชาชน ทะเบียนบา้น หลกัฐานการศึกษาภาค
บงัคบัของกระทรวงศึกษาธิการ และ อ่ืน ๆ 
              3.  ตอ้งแต่งเคร่ืองแบบตามแบบผูรั้บจา้งก าหนดและติดป้าย-ช่ือนามสกุล พร้อมทั้งรูปถ่ายของลูกจา้งท าความ
สะอาดใหผู้รั้บจา้งทราบล่วงหนา้ 
              4.  ตอ้งตอกบตัรและลงช่ือมาปฏิบติัหนา้ท่ีและลงช่ือกลบัเม่ือออกเวรทุกคร้ัง โดยผูรั้บจา้งเป็นผูจ้ดัหาบตัรและ
ใบลงช่ือการปฏิบติังาน 
              5. วา่จา้งพนกังานท าความสะอาดใน อู่สวนสยาม กลุ่มปฏิบติัการเดินรถ 2 ปรากฏแผนผงัแนบทา้ยน้ี 
                    -อตัราวา่จา้งพนกังานท าความสะอาดในวนัท าการ  จ  านวน 3  คน  ในวนัหยดุประจ าสัปดาห์และวนัหยดุนกัขตัฤกษ ์ 
จ  านวน   3  คน  เร่ิมตั้งแต่เวลา 06.00น. ถึงเวลา  16.00 น. 
               6.  ก าหนดระยะเวลาการวา่จา้ง 11 เดือน   ตั้งแต่วนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2560 ถึงวนัท่ี 30 กนัยายน 2561 
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จุดท่ี 8 
ท่ีพกัพนกังาน 

สาย  60 



 
 
 

           
      รายละเอยีดการจ้างท าความสะอาด อู่สวนสยาม กลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ 2  เขตการเดินรถที ่2 

ขอบเขตการจ้างท าความสะอาดและบริการ 

                             1. อาคาร 2  ชั้น 
                                     1.1  พื้นท่ีบริเวณหนา้หอ้งทุกชั้น และทางเขา้-ออก อาคาร 
                                     1.2  บนัไดข้ึนลง จ านวน  2  ชั้น 

 1.3 หอ้งน ้าชาย-หญิง ภายในอาคาร  2  ชั้น 
 1.4 พื้นท่ีภายในอาคาร 2 ชั้น  หอ้งท างานทุกหอ้ง และพื้นท่ีโดยรอบอาคาร 
        กระจก  ประตูหนา้ต่างอาคาร 2  ชั้น 
 1.5  หอ้งสุขาชาย-หญิง  สาย 168 

                            2. ลานจอดรถโดยสาร 
 2.1   พื้นอู่ลานจอดรถโดยสาร และทางเขา้-ออก 

                                          2.2  หอ้งสุขาชาย-หญิง  ภายในบริเวณอู่ลานจอดรถโดยสาร 
                                          2.3  ท่ีพกัพนกังาน ท่าปล่อยรถ 
                                          2.4  กวาดเกบ็ขยะ 
               ก. คุณสมบติัของผูรั้บจา้ง 
                             1.   บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีจดทะเบียนการคา้กระทรวงพาณิชย ์ประกอบอาชีพรับจา้ง  
ท าความสะอาด 
                            2.   เป็นผูมี้ผลงานรับจา้งให้บริการท าความสะอาดในปีงบประมาณ พ.ศ.2555 และใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2556 หรือในปี พ.ศ.2555 และในปี พ.ศ.2556 โดยเป็นคู่สัญญาโดยตรงกบัส่วนราชการ 
หน่วยงานตามกฎหมายวา่ดว้ยระเบียบบริหารราชการส่วนทอ้งถ่ิน หน่วยงานอ่ืนซ่ึงกฎหมายบญัญติัใหมี้ฐานะเป็น
ราชการบริหารส่วนทอ้งถ่ินรัฐวสิาหกิจหรือหน่วยงานเอกชนท่ีผูว้า่จา้งเช่ือถือได ้
                           3. พนกังานท าความสะอาดเป็นแรงงานไทยผา่นการผา่นการอมรมเก่ียวกบัปฏิบติังาน การใช ้
เคร่ืองมือตลอดจนการใชส้ารเคมีมาอยา่งดี และไดผ้า่นการสอบประวติัเรียบร้อยแลว้รับรองโดยผูมี้อ  านาจรับรอง
ของบริษทัโดยยื่นหนงัสือรับรองพนกังานพร้อมแนบประวติัและขอ้มูลของพนกังานท าความสะอาด 
ทุกคน 
             ข. ขอ้ปฏิบติัและขอบเขตความรับผดิชอบ 
                           1. ผูรั้บจา้งจะตอ้งจดัหาพนกังานท่ีเป็นแรงงานไทย และตอ้งมีความรู้ความสามารถในการท า 
ความสะอาดเป็นอยา่งดีประจ าท่ีอาคารภายในภายนอก จ านวน 3 คน/วนั ในทุกวนัท าการและวนัหยุดประจ าสัปดาห์
และวนัหยดุนกัขตัฤกษ ์ตั้งแต่เวลา 06.00-16.00 น. 
 
                                                                                                                                   / 2.ช่วงเวลา.... 
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                          2. ช่วงเวลาในการปฏิบัติงาน พนักงานจะต้องอยู่ในพื้นท่ีท่ีรับผิดชอบให้ครบจ านวนตลอดเวลา
ปฏิบติังาน ผูว้า่จา้งสามารถท่ีจะเรียกไปท าความสะอาดในจุดใดจุดหน่ึงภายในบริเวณอาคารและลานจอดรถอู่สวนสยาม 
กลุ่มงานปฏิบติัการเดินรถ 2 เขตการเดินท่ี 2 เม่ือใดก็ได ้หลงัจากเวลา 06.00 น. จะตอ้งจดั 
ใหมี้พนกังานท าความสะอาดเตรียมไวใ้หพ้ร้อมเป็นประจ าส าหรับการดูแลรักษาใหอ้าคารสถานท่ีสะอาดอยูต่ลอดเวลาใน
การปฏิบติังาน 
                           3. พนกังานของผูรั้บจา้งทุกคนจะตอ้งสวมแบบฟอร์มท่ีสะอาดเรียบร้อย มีช่ือแสดงตนและเคร่ืองหมาย
บริษทัฯ ติดอยูอ่ยา่งชดัเจน 
                           4.  พนกังานของผูรั้บจา้งทุกคนจะตอ้งอยูใ่นระเบียบหรือขอ้บงัคบัของผูว้า่จา้ง หากพนกังานผูใ้ดฝ่าฝืน
หรือไม่ปฏิบติัตามระเบียบหรือขอ้บงัคบัผูว้า่จา้งจะตอ้งเปล่ียนตวัใหท้นัที  
                           5.  การส่งมอบงานจา้ง นบัแต่วนัท่ีก าหนดในสัญญาและใหส่้งมอบงานทุก ๆ        ส้ินงวดตามสัญญา
โดยรับจา้งตอ้งรายงานการท าความสะอาดประจ าวนั ประจ าเดือน และการท างานความสะอาดเป็นคร้ังคราว ในเดือนนั้น  
หรือในงวดนั้น ๆ ใหค้รบถว้น  พร้อมบญัชีรายช่ือแสดงการปฏิบติังานประจ าวนัของพนกังาน   
                            6.   ผูว้า่จา้งจะประเมินผลการปฏิบติังานทุก ๆ 3 เดือน  หากการปฏิบติังานของ   ผูรั้บจา้งไม่เป็นผลตาม
หลกัเกณฑท่ี์ตกลงจา้ง ผูว้า่จา้งมีสิทธิบอกเลิกสัญญาจา้งได ้โดยไม่ถือวา่ผูรั้บจา้งผิดสัญญาและผูว้า่จา้งใหผู้รั้บจา้งทราบ
ก่อนบอกเลิกสัญญา 1  เดือน 
                           7.   ในกรณีท่ีมีทรัพยสิ์นของผูว้า่จา้งเสียหาย หรือสูญหาย อนัเน่ืองมาจากการกระท าของพนกังานท า
ความสะอาดของผูรั้บจา้ง ผูรั้บจา้งจะตอ้งเป็นผูรั้บผดิชอบชดใชท้ั้งส้ิน 
                           8.   ผูรั้บจา้งจะตอ้งรับผดิชอบจดัหาวสัดุอุปกรณ์ เคร่ืองมือ เคร่ืองใช ้และน ้ายาท าความสะอาดชนิดดีมา
ใชใ้นการท าความสะอาด 
                   ค. วสัดุอุปกรณ์ทีใ่ช้ในการท าความสะอาด 
                             1.  ผูรั้บจา้งจะตอ้งจดัหาวสัดุอุปกรณ์เคร่ืองมือ เคร่ืองใชใ้นการท าความสะอาด     แต่ละชนิดให้
เหมาะสมกบัวสัดุแต่ละชนิด ดงัน้ี 
                                    1.1  เคร่ืองขดัพื้นกระเบ้ือง พร้อมอุปกรณ์ครบชุด ส าหรับขดัพื้น ลา้ง และขดัคราบสกปรกบนพื้น 

                                   1.2  เคร่ืองมือเช็ดกระจกพร้อมอุปกรณ์ครบชุดส าหรับเช็ดกระจกภายใน ภายนอก  
                                   1.3  เขม็ขดันิรภยัส าหรับเช็ดกระจกและท าความสะอาดในท่ีสูง 

1.4  บนัไดอลูมิเนียม 
1.5  เคร่ืองมืออ่ืน ๆ  เช่น มอ็บดนัฝุ่ น มอ็บผา้ แผน่ขดัสก๊อตไบร์ท ไมก้วาดชนิด 

ต่าง ๆ ถงัน ้าพลาสติก ขนัน ้าพลาสติก ถุงมือยาง ผา้เช็คโต๊ะ ท่ีตกัขยะ 
2.  น ้ายาเคมีใชท้  าความสะอาดตอ้งมีคุณภาพมาตรฐานและผูว้า่จา้งสามารถพิจารณา

ตรวจสอบได ้หากไม่มีคุณภาพผูรั้บจา้งมาสารถเปล่ียนได ้
                                                                                                                                           / 2.1น ้ายาลา้งพื้น... 
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2.1 น ้ายาลา้งพื้น 
2.2 น ้ายาลา้งหอ้งน ้าและกดัสนิม ชนิดพิเศษ ไม่มีควนั ไม่มีกล่ิน 
2.3 น ้ายาฆ่าเช้ือดบักล่ิน 
2.4 น ้ายาท าความสะอาดทัว่ไป 
2.5 น ้ายาลา้งและขดัอลูมิเนียม 
2.6 น ้ายาเช็ดกระจก 
2.7 น ้ายาขจดัคราบหินปูน 
2.8 น ้ายาขจดัส่ิงอุดตนัในท่อน ้าท้ิง 
2.9 น ้ายาอ่ืน ๆ เท่าท่ีจ  าเป็น 

          ง.   การท าความสะอาด 
1. พื้นกระเบ้ือง 

1.1 ปัดกวาดส่ิงสกปรกท่ีวางตามชั้นอาคาร ทางเดินเทา้  ทางเดินบนัได 
1.2 เชด็ถูดว้ยน ้ายาท าความสะอาดและน ้า 

2. กระจกและกรอบอลูมเินียม 
2.1 กระจก 
      2.1.1 ท าความสะอาดกระจกฝุ่ นท่ีเกาะอยูต่ามกระจก 
      2.1.2 ใชน้ ้ ายาเช็ดกระจกท าความสะอาด 
      2.1.3 เช็ดและขดัอลูมิเนียมตามประตูหนา้ต่าง ๆ และส่วนอ่ืนท่ีติดกบัอาคาร 
2.2 เคร่ืองใชส้ านกังาน 
      2.2.1 ปัดฝุ่ น เช็ดคราบสกปรก (โต๊ะท างาน เกา้อ้ี ตูเ้อกสาร) 
      2.2.2 ใชน้ ้ ายาและครีมท าความสะอาด 
      2.2.3 ใชผ้า้ชุบน ้าเช็ดท าความสะอาดอีกคร้ัง 
2.3 หอ้งสุขา 
       2.3.1 ลา้งพื้นดว้ยน ้ายาลา้งหอ้งน ้า 
       2.3.2  ขจดัส่ิงสกปรกเคร่ืองสุขภณัฑ ์เช่น อ่างลา้งหนา้ โถปัสสาวะ และโถส้วมดว้ยน ้ายา 

                                          2.3.3 ท าความสะอาดดว้ยน ้าเปล่า 
      2.3.4 ฆ่าเช้ือดบักล่ินดว้ยน ้ายา 
     2.3.5. น าขยะในหอ้งน ้าไปท้ิงในท่ีท่ีก าหนด      

                                  2.4 ถนนทางเดินเทา้ ลานจอดรถ 
                                       2.4.1 กวาดฝุ่ น เกบ็ขยะ เกบ็วชัพืชและเศษวสัดุส่วนเกินต่าง ๆ ใส่ถุงขยะใหมิ้ดชิด
แลว้น าไปท้ิงในถงัขยะท่ีผูว้า่จา้งเตรียมไวใ้ห ้ 

                                       
 

/ 2.4.2 ท าความสะอาด... 
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2.4.2 ท าความสะอาด ก าจดัฝุ่ น คราบสกปรก พื้นถนน ลานจอดรถ โดยการลา้งดว้ย

น ้าเปล่าหรือน ้ายา   
                                  3. รายละเอยีดการท าความสะอาด 

3.1  การท าความสะอาดประจ าวนั 
     3.1.1 เช็ดโต๊ะ  เกา้อ้ี จดัส่ิงของท่ีวางบนโต๊ะใหเ้รียบร้อย 
     3.1.2 เทและท าความสะอาดตะกร้าใส่ผงและลา้งถงัรองรับผงขยะ 
     3.1.3 ท าความสะอาดกระจก ขอบกระจก ขอบประตู และบานประตูทุกบานและ

ลบรอยเป้ือนตามขอบกระตูหนา้ต่าง และสวทิชไ์ฟฟ้า 
     3.4.4 ท าความสะอาดเคร่ืองโทรศพัทท่ี์วางบนโต๊ะทุกเคร่ือง เช็ดท่ีพดูและหูฟัง

ดว้ยน ้ายาฆ่าเช้ือโรค 
    3.1.5 ท าความสะอาดหอ้งน ้า พื้นหอ้งน ้า และเคร่ืองสุขภณัฑใ์หส้ะอาดอยูเ่สมอ

ตลอดเวลา ดว้ยน ้ายาแต่ละชนิดใหเ้หมาะสมกบัวสัดุ พร้อมทั้งดบักล่ินและฆ่าเช้ือโรค เช็ดรอยคราบ
สกปรกขอบประตูต่าง ๆ ของหอ้งน ้าดว้ยน ้ายาแต่ละชนิดใหเ้หมาะสมกบัวสัดุ 

   3.1.6 เช็ดและท าความสะอาดขั้นบนัได ตลอดจนราวบนัไดข้ึน-ลง ส านกังานเช็ด
ท าความสะอาดลูกกรงบนัได 

3.1.7 ท าความสะอาดบานประตู ขอบประตู กระจกและขอบกระจกทางเขา้
ส านกังาน 

3.1.8 ท าความสะอาดปัดกวาดเช็ดถูพื้นหอ้ง, ทางเดิน โถงพื้น 
3.1.9 รายงานส่ิงของช ารุดเสียหายท่ีเกิดข้ึนโดยด่วน เช่น กระจกแตก อ่างลา้งหนา้แตก

แตก ถงัน ้าแตก ชกัโครกร่ัวซึม สายช าระช ารุด ท่อน ้าประปาแตก ก๊อกน ้าร่ัว และส่ิงอ่ืน  ๆท่ีอยูใ่นความรับผดิชอบ 
3.1.10 ดูแลปิด-เปิด ไฟฟ้าส่วนกลาง และตรวจความเรียบร้อยก่อนออกจากตวัอาคาร

เม่ือเสร็จงาน ใหเ้ป็นไปตามมาตรการประหยดัพลงังาน 
3.1.11 ท าความสะอาดฝ้าเพดาน ปัดหยากไยใ่นท่ีต่าง ๆ  
3.1.12 เช็ดฝุ่ นอุปกรณ์ต่าง ๆ ท่ีตั้งอยูใ่นส านกังาน 
3.1.13 ท าความสะอาดฝาผนงั เช็ดรอยเป้ือนตามฝาผนงัดว้ยน ้ายา 
3.1.14 ท าความสะอาดหอ้งโถง และท่ีนัง่พกัและแผน่ป้ายแสดงช่ือหน่วยงานต่าง ๆ 
3.1.15 ดูแลท าความสะอาดถนน ลานจอดรถและรางระบายน ้าใหส้ะอาดอยู่

ตลอดเวลา3.1.16 จดัผูค้วบคุม ตรวจสอบความสะอาดทุกพื้นท่ีท่ีรับผดิชอบใหส้ะอาดอยูต่ลอดเวลา และให้
ด าเนินการแกไ้ขปัญหาในการท าความสะอาดตามขอ้แนะน าของผูว้า่จา้ง พร้อมทั้งรายงานการแกไ้ขปัญหา
ใหผู้ว้า่จา้งทราบ ทุกวนั โดยการตรวจสอบขอ้แนะน าจากจุดตรวจความสะอาด ตามท่ีผูว้า่จา้งก าหนด 
                                                                                                                     / 3.2 การท าความสะอาด... 
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3.2   การท าความสะอาดประจ าเดือน  

3.2.1  เช็ดขอบปะตูท่ีท าดว้ยไม ้อลูมิเนียม ตามท่ีต่าง ๆ ตลอดจนฝากั้นหอ้ง 
3.2.2  เช็ดกระจกทั้งหมด ทั้งอาคารภายในและภายนอก 
3.2.3  ท าความสะอาดหลอดไฟ และโคมไฟแสงสวา่งทั้งหมดภายในและภายนอก

อาคาร 
3.2.4  ลา้งพื้น เคลือบเงาพื้น และขดัเงาพื้นดว้ยเคร่ืองมือโดยใชน้ ้ายาแต่ละชนิดให้

เหมาะสมกบัวสัดุพื้น 
3.2.5  ลา้งท าความสะอาดถนนและลานจอดรถอยา่งนอ้ย 3 เดือน ต่อ คร้ัง 

                                 3.3   การปฏิบติังานวนัท าการ วนัหยดุประจ าสัปดาห์ และวนัหยดุนกัขตัฤกษ์ 
                                        พนกังานท าความสะอาดเม่ือเขา้ถึงอาคารทุกคนตอ้งลงช่ือการท างานใหเ้ป็นหลกัฐาน
โดยใชบ้ตัรตอกเวลากบัเคร่ืองตอกบตัร ผูค้วบคุมจะตอ้งตรวจเช็คจ านวนพนกังานและรายงานใหผู้ว้า่จา้ง
ทราบ โดยรีบท าความสะอาดตามท่ีก าหนด และหา้มออกนอกสถานท่ี หากตรวจพบใหต้ดัค่าแรงเป็นราย
ชัว่โมงการบนัทึกบตัรตอกเวลาหา้มบนัทึกแทนกนั หากตรวจพบวา่มีการบนัทึกบตัรแทนกนัปรับค่าแรงทั้ง 2 
ฝ่าย 
                        4.   จ  านวนพนกังานท่ีท าความสะอาดและระยะเวลาท างาน  
                              4.1 ผูรั้บจา้งจะตอ้งจดัพนกังานท าความสะอาด จ านวน 3 คน ปฎิบติังานประจ า
ตลอดเวลาทั้งวนัตั้งแต่เวลา 06.00-16.00 น.                             
                           4.2 วนัหยดุประจ าสัปดาห์และวนัหยดุนกัขตัฤกษ ์จ  านวน 3 คน ปฏิบติังานประจ า

ตลอดเวลา 
ทั้งวนั ตั้งแต่เวลา 06.00 น. – 16.00 น. 

                         5. อุปกรณ์เคร่ืองใชใ้นการท าความสะอาดเป็นหนา้ท่ีของผูรั้บจา้งท่ีตอ้งจดัหาเองทั้งส้ินและ
จะตอ้งระบุชนิด และยีห่อ้ของอุปกรณ์ท่ีใชใ้นการท าความสะอาด พร้อมทั้งบตัรบนัทึกลงเวลาท างาน 
                         6. ระยะเวลาการท าสัญญา มีระยะเวลา 11 เดือน ตั้งแต่วนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2560 ถึง 30 
กนัยายน 2561  

 
 

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

  
 



 
 

แผนผงัแสดงจุดท าความสะอาดอู่สวนสยาม  กลุ่มงานปฏิบติัการเดินรถ 2 
ซอยสวนสยาม 9 

 
 
                                             
                                    
 
 
 
 

                                                                                   จุดท่ี  5  ลานจอดรถ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จุดท่ี 1 
กลลุ่มงานปฏิบติัการเดินรถ 2 

(อาคาร 2 ชั้น) 

จุดท่ี 2 
หอ้งนายท่าอู่ และ

ท่าปล่อยรถ 

จุดท่ี 3 
ท่ีพกัพนกังาน 

สุขา 
สาย 71 
ช., ญ. 

 

จุดท่ี 4 
บริเวณสถานีจ่ายน ้ามนั 

 

ป้อมยาม เสาธง ป้อมยาม 



 
 

แผนผงัแสดงจุดท าความสะอาดอู่สวนสยาม  กลุ่มงานปฏิบติัการเดินรถ 2 
ซอยสวนสยาม 9 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จุดท่ี 8 
ท่ีพกัพนกังาน 

สาย  60 

ป้อมยาม เสาธง ป้อมยาม 

เขตการเดินรถท่ี 2                        



           อู่สวนสยาม กลุ่มงานปฏบัิติการเดินรถ 3 
 

            

ถนนสวนสยาม  ซอย 9 
 

 

 
 

  
 

 

  

      

 
 

         

           

     

 

    

         

    

บริเวณลานจอดรถยนต์โดยสาร 

   

         

    

จุดปฏิบัติงาน 
     

 
 

  

1. อาคารส านกังาน  2  ชั้น จ  านวน 1 
คน 

    

   

2. ลานจอดรถยนตโ์ดยสาร จ านวน 1 
คน 

    

   

อาคารส านักงาน 
2 ช้ัน 

      

   

หอ้งน ้าชาย- หญิง จ านวน  4  
หอ้ง 

     

           

           

           

          

           

           

           

           

           

           

ตก 

เขต.2 

กลุม่งานปฏิบตักิารเดนิรถ.3 

โรงซอ่ม บ.พนัอรุณ , บ.แดว ู

ปัม้น า้มนั 

เสาธง 

จุดท่ี2 

จุดท่ี1 



      

     
      

     
      

             

        

        

           

          

           

           

           

           

           

           

           

         

           

          

        

        

          

         

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

 


