
 

 

 

ร่างคร้ังที ่1 
ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) 

จ้างเหมาบริการทําความสะอาดอาคารและสถานท่ีสํานักงาน ก.พ.  
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ์

----------------------------------- 

1.  ความเป็นมา 

 สํานักงาน ก.พ. มีอาคารท่ีทําการ พ้ืนท่ีทํางาน และเครื่องมือเครื่องใช้สํานักงานต่าง ๆ  
ท่ีต้องได้รับการดูแลและทําความสะอาดให้เรียบร้อย และพร้อมสนับสนุนการทํางานของสํานักงาน ก.พ. 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงเห็นควรจ้างทําความสะอาดอาคารและสถานท่ีสํานักงาน ก.พ. ถนนพิษณุโลก 
และสํานักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี 

2.  วัตถุประสงค์ 

 เพ่ือทําความสะอาดอาคารและสถานท่ี สํานักงาน ก.พ. ถนนพิษณุโลก และสํานักงาน ก.พ. 
จังหวัดนนทบุรี ให้มีความสะอาดและเรียบร้อย เหมาะสมต่อการเป็นสถานท่ีปฏิบัติงานราชการท่ีมี 
ผู้เข้ามาใช้บริการเป็นจํานวนมาก 

3.  คุณสมบัติของผู้ประสงค์จะเสนอราคา 

 1. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานท่ีประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการ 
ทางอิเล็กทรอนิกส์นี้ 

 2. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ท่ีถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ท้ิงงานของทาง
ราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ท่ีได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเป็นผู้ท้ิงงาน
ตามระเบียบของทางราชการ 

 3. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคา
รายอ่ืน และ/หรือต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศ
ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขัน
ราคาอย่างเป็นธรรม 

 4. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซ่ึงอาจปฏิเสธ 
ไม่ยอมข้ึนศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีคําสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกัน 
เช่นว่านั้น 
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 5. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องได้รับการรับรองระบบคุณภาพด้านการให้บริการ  
(ISO : 9000) 

 6. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย  
หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสําคัญ 

 7.  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลาง 
ท่ีเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐ 

 8. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน 

4.  รายละเอียดงานจ้าง 

รายละเอียดการจ้างเหมาบริการทําความสะอาดอาคารและสถานท่ีสํานักงาน ก.พ. 
ตามเอกสารแนบ 

5.  ระยะเวลาดําเนินการ 

 1. สํานักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี ระยะเวลา 12 เดือน ต้ังแต่วันท่ี 1 ตุลาคม 2555 - 
วันท่ี 30 กันยายน 2556 

2. สํานักงาน ก.พ. ถนนพิษณุโลก ระยะเวลา 9 เดือน ต้ังแต่วันท่ี 1 ตุลาคม 2555 – 
วันท่ี 30 มิถุนายน 2556 

6.  การส่งมอบงาน   

                  ผู้รับจ้างจะต้องทําหนังสือส่งมอบงานให้แก่สํานักงาน ก.พ. หลังจากวันสิ้นเดือน 
ในแต่ละเดือน  
 

7.  การจ่ายเงิน 

  สํานักงาน ก.พ. จะจ่ายค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างเป็นรายเดือน เม่ือคณะกรรมการตรวจรับ
พัสดุ ได้ทําการตรวจรับงานท่ีทําแล้วเสร็จในแต่ละเดือน และเห็นว่าถูกต้องตามข้อกําหนดในสัญญา 
ทุกประการ 

8.  วงเงินในการจัดจ้าง 

เงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 วงเงิน 6,600,000.- บาท   
(หกล้านหกแสนบาทถ้วน) 
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9.  สถานท่ีติดต่อเพ่ือขอทราบข้อมูลเพ่ิมเติม และส่งข้อเสนอแนะ วิจารณ์ หรือแสดงความคิดเห็น 
  สามารถส่งข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ วิจารณ์ เก่ียวกับร่างขอบเขตของงานนี้ได้ท่ี 
 สถานท่ีติดต่อ   กลุ่มงานบริหารทรัพย์สิน สํานักงานเลขาธิการ สํานักงาน ก.พ.  
ถนนติวานนท์ ตําบลตลาดขวัญ อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 
 โทรศัพท์   0 2547 1096 – 7 
 โทรสาร   0 2547 1082 - 3 
 เว็บไซต์ www.ocsc.go.th  (E-mail address  :  opm@ocsc.go.th) 
 สาธารณชนท่ีต้องการเสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความเห็น ต้องเปิดเผยชื่อและท่ีอยู่ 
ของผู้ให้ข้อเสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความเห็นด้วย   
 
 

----------------------------- 
 



เอกสารแนบ 

  รายละเอียดการจ้างเหมาบริการทําความสะอาดอาคารและสถานท่ี สํานักงาน ก.พ.  
  ตั้งแต่วันที่  1  ตุลาคม  2555 - 30  กันยายน  2556 

 

 ก. รายละเอียดและเง่ือนไขการทําความสะอาดอาคารและสถานท่ี สํานักงาน ก.พ. ถนนติวานนท์ 
จังหวัดนนทบุรี ตั้งแต่วันท่ี 1 ตุลาคม 2555 – 30 กันยายน 2556 รวม 12 เดือน 
 

 ข้อ 1  รายละเอียดงานทําความสะอาดอาคารสํานักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี 
  1.1 ผู้รับจ้างจะต้องบริการทําความสะอาดอาคารสํานักงาน ก.พ. จํานวน 9 หลัง โดยมี
พ้ืนท่ีรวมประมาณ 35,940 ตารางเมตร และพ้ืนท่ีบริเวณลานจอดรถท้ังหมด ซ่ึงรายละเอียดของอาคาร 
และชนิดของพ้ืนท่ีมีดังนี้ 
 

รายละเอียดพ้ืนท่ีอาคาร 
จํานวนพ้ืนท่ี 
ตารางเมตร 

พ้ืนท่ีท้ังอาคาร 
ตารางเมตร 

ชนิดของพ้ืน 

 อาคารอํานวยการ (1)  (2 ชั้น) 
 ชั้น 1 : ประกอบด้วย 

- ห้องโถงเอนกประสงค์ 
- ห้องน้ําชาย-หญิง 2 ห้อง 
- ระเบียงหน้า 
- ระเบียงหลัง 

 ชั้น 2 : ประกอบด้วย 
- ห้องทํางาน 
- บันได 
- ห้องน้ําชาย-หญิง 2 ห้อง  

 อาคารสํานักงาน  (2) (5 ชั้น) 
 ชั้น 1 : ประกอบด้วย 

- บันได 
- ห้องทํางาน  
- ห้องทํางาน 
- ทางเดินส่วนกลาง 
- ห้องน้ําชาย-หญิง 4 ห้อง 

 

 
 

165 
18 
96 
72 
 

72 
15 
18 
 
 

30 
126 
42 
72 
36 

456 ม2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1,478 ม2 

 
 

แกรนิต/ไม้เทียม/ลามิเนต 
หินอ่อน 
แกรนิต 
แกรนิต 

 
ลามิเนต 
หินอ่อน 
หินอ่อน 

 
 

เซรามิค 
กระเบ้ืองยาง 
กระเบ้ืองยาง 
กระเบ้ืองยาง 

เซรามิค 
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รายละเอียดพ้ืนท่ีอาคาร 
จํานวนพ้ืนท่ี 
ตารางเมตร 

พ้ืนท่ีท้ังอาคาร 
ตารางเมตร 

ชนิดของพ้ืน 

 ชั้น 2 : ประกอบด้วย 
- ห้องประชุม 
- ห้องทํางาน 
- ห้อง PANTRY 
- ห้องรับรอง 
- ห้องทํางาน 
- ทางเดินส่วนกลาง 
- ห้องน้ําชาย-หญิง  4 ห้อง 
- บันได 

 ชั้น 3 : ประกอบด้วย 
- ห้องทํางาน  
- ห้องทํางาน 
- ห้องทํางาน (ห้องละ 31 ม2 ) 
- ห้องทํางาน 
- ทางเดินส่วนกลาง 
- บันได 
- ห้องน้ําชาย-หญิง  4 ห้อง 

 ชั้น 4 : ประกอบด้วย 
- ห้องทํางาน 
- ห้องประชุม 
- ห้องทํางาน 
- ห้องน้ําชาย-หญิง  4 ห้อง 
- บันได 
- ทางเดินส่วนกลาง 

 

 
84 
54 
14 
16 
12 
72 
36 
30 
 

36 
18 
93 
 

67 
40 
30 
36 
 

36 
84 
54 
36 
30 
72 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
พรม 

กระเบ้ืองยาง 
กระเบ้ืองยาง 

ลามิเนต 
กระเบ้ืองยาง 
กระเบ้ืองยาง 

เซรามิค 
เซรามิค 

 
ลามิเนต 

กระเบ้ืองยาง 
ลามิเนต 

 
กระเบ้ืองยาง 
กระเบ้ืองยาง 

เซรามิค 
เซรามิค 

 
ลามิเนต 

พรม 
กระเบ้ืองยาง 

เซรามิค 
เซรามิค 

กระเบ้ืองยาง 
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รายละเอียดพ้ืนท่ีอาคาร 
จํานวนพ้ืนท่ี 
ตารางเมตร 

พ้ืนท่ีท้ังอาคาร 
ตารางเมตร 

ชนิดของพ้ืน 

ชั้น 5  :  ประกอบด้วย 
- ห้องทํางาน 6 ห้อง ๆ ละ 18 ม2 
- ห้องทํางานท่ีปรึกษากฎหมาย 1 

ห้อง    
- ห้องทํางาน 
- บันได 

  อาคารศูนย์สัมมนา (3)   (5 ชั้น) 
ชั้น 1  :  ประกอบด้วย 

- ห้องประชุม 245 ท่ีนั่ง 
- ห้องประชุม 100 ท่ี 
- ห้องสมุด 
- ห้องทํางาน 
- ห้องเบรค 
- ห้องพักวิทยากร 
- ห้องโสตทัศนูปกรณ์ 
- ห้องไฟฟ้า 
- ห้องเครื่องไฟฟ้า 
- ห้องน้ําชาย-หญิง  8 ห้อง 
- ห้องป๊ัมน้ํา 
- ทางเดินส่วนกลาง 
- บันได 

ชั้น 2  :  ประกอบด้วย 
- ห้องฝึกอบรม ขนาด 60 คน 

1  ห้อง 
- ห้องฝึกอบรม ขนาด 40 คน 

           2 ห้อง 
 

 
108 

 
18 
 

84 
30 
 
 

288 
180 
180 
162 
432 
10 
20 
10 
20 
144 
36 
144 
36 
 

218 
 

240 

 
 
 
 
 
 
 

7,604 ม2 
 

 
ลามิเนต 

 
ลามิเนต 

 
กระเบ้ืองยาง 

เซรามิค 
 
 

พรม 
กระเบ้ืองยาง 
กระเบ้ืองยาง 
กระเบ้ืองยาง 
กระเบ้ืองยาง 
กระเบ้ืองยาง 
กระเบ้ืองยาง 
กระเบ้ืองยาง 
กระเบ้ืองยาง 

เซรามิค 
กระเบ้ืองยาง 
กระเบ้ืองยาง 

หินขัด 
 

พรม 
 

พรม 
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รายละเอียดพ้ืนท่ีอาคาร 
จํานวนพ้ืนท่ี 
ตารางเมตร 

พ้ืนท่ีท้ังอาคาร 
ตารางเมตร 

ชนิดของพ้ืน 

- ห้องฝึกอบรม ขนาด 15 คน 
        4 ห้อง 

- ห้องโสตฯ  2 ห้อง 
- ห้องทํางานเจ้าหน้าท่ี 
- ห้องพักวิทยากร  1 ห้อง 
- ห้องเบรค  1 ห้อง 
- ห้องประชุม 
- บันได 
- ห้องน้ําชาย-หญิง  8 ห้อง 
- ทางเดินส่วนกลาง  

ชั้น 3  :  ประกอบด้วย 
- ห้องฝึกอบรมขนาดต่าง ๆ 

        7 ห้อง 
- ห้องเบรค 
- ห้องโสตฯ  6 ห้อง 
- ห้องพักวิทยากร  4 ห้อง 
- ห้องทํางานเจ้าหน้าท่ี 
- บันได 
- ห้องน้ําชาย-หญิง  8 ห้อง 
- ทางเดินส่วนกลาง 

ชั้น 4  :  ประกอบด้วย 
- ห้องฝึกอบรมขนาดต่าง ๆ 

        7 ห้อง 
- ห้องโสตฯ  6 ห้อง 
- ห้องเอนกประสงค์ 
- ห้องพักวิทยากร 
- ห้องทํางานเจ้าหน้าท่ี 
- บันได 

144 
 

40 
162 
10 
162 
200 
60 
144 
144 

 
602 

 
162 
120 
40 
162 
60 
144 
260 

 
602 

 
120 
162 
40 
120 
60 

 พรม 
 

กระเบ้ืองยาง 
กระเบ้ืองยาง 
กระเบ้ืองยาง 
กระเบ้ืองยาง 

พรม 
หินขัด 
เซรามิค 

กระเบ้ืองยาง 
 

กระเบ้ืองยาง 
 

กระเบ้ืองยาง 
กระเบ้ืองยาง 
กระเบ้ืองยาง 
กระเบ้ืองยาง 

หินขัด 
เซรามิค 

กระเบ้ืองยาง 
 

พรม/กระเบ้ืองยาง 
 

กระเบ้ืองยาง 
กระเบ้ืองยาง 
กระเบ้ืองยาง 

กระเบ้ืองยาง 
หินขัด 
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รายละเอียดพ้ืนท่ีอาคาร 
จํานวนพ้ืนท่ี 
ตารางเมตร 

พ้ืนท่ีท้ังอาคาร 
ตารางเมตร 

ชนิดของพ้ืน 

- ห้องน้ําชาย-หญิง  8 ห้อง 
- ทางเดินส่วนกลาง 

ชั้น 5  :  ประกอบด้วย 
- ห้องทํางาน ห้องประชุม 
- บันได 
- ห้องน้ําชายหญิง 9 ห้อง 

 
อาคารหอประชุมสุขุมนัยประดิษฐ (4) 
ชั้น 1 : ประกอบด้วย  

- ห้องฝึกอบรม 1,000  ท่ีนั่ง 
- ห้องโถงเอนกประสงค์ 
- ห้องโถงด้านหน้า 
- ห้องรับรองวิทยากร 
- ห้องเตรียมกาแฟ 
- ห้องน้ํา 
- ห้องน้ําชาย-หญิง 2 ห้อง 
- บันได 

ชั้น 2 : ประกอบด้วย     
- ห้องทํางาน 2 ห้องและ 

บริเวณโรงพิมพ์ 
- ห้องโถงเอนกประสงค์ 
- ห้องน้ําชาย-หญิง 2 ห้อง 

ชั้น 3 : ประกอบด้วย 
-    ห้องทํางานของเจ้าหน้าท่ี   

อาคารจอดรถ (9) 5 ช้ัน 
ชั้น 1 : ประกอบด้วย 

- ลานจอดรถ 
- ห้องน้ําชาย-หญิง 
- บันได 
- ห้องเครื่องป๊ัมน้ํา 

144 
144 

 
1,230 

60 
144 

 
 
 

1,134 
390 
108 

 
72 
 

72 
30 
 

108 
 

390 
72 
 
 
 
 

2,600 
9 
20 
36 

 
 
 
 
 
 
 

2,376 ม 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13,545 ม 2 
 

เซรามิค 
กระเบ้ืองยาง 

 
หินขัดและพรหม 

หินขัด 
เซรามิค 

 
 
 

พรม 
เซรามิค 
พรม 
พรม 

เซรามิค,หินอ่อน 
กระเบ้ือง 
เซรามิค 
เซรามิค 

 
กระเบ้ืองยาง 

 
เซรามิค 
เซรามิค 

 
 
 
 

ซีเมนต์ 
เซรามิค 
ซีเมนต์ 
ซีเมนต์ 
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รายละเอียดพ้ืนท่ีอาคาร 
จํานวนพ้ืนท่ี 
ตารางเมตร 

พ้ืนท่ีท้ังอาคาร 
ตารางเมตร 

ชนิดของพ้ืน 

ชั้น 2 : ประกอบด้วย 
- ลานจอดรถ 
- บันได 

ชั้น 3  : ประกอบด้วย 
- ลานจอดรถ 
- บันได 

ชั้น 4 : ประกอบด้วย 
- ห้องทํางาน 
- ทางเดินรถ 
- บันได 
- ห้องน้ํา 

ชั้น 5 : ประกอบด้วย 
- ห้องทํางาน 
- ทางเดินรถ 
- ห้องน้ํา 
- บันได 

อาคารสโมสร (5) 
ชั้น 1 : ประกอบด้วย 

- ห้องโถงเอนกประสงค์ 
- ห้องโถงเอนกประสงค์ 
- ห้องน้ําชาย-หญิง 2 ห้อง 
- บันได 
- เฉลียง 

ชั้น 2 : ประกอบด้วย 
- ห้องโถงเอนกประสงค์ 
- บันได 3 ด้าน 
- ห้องน้ําชาย-หญิง 2 ห้อง 

 
2,700 

20 
 

2,700 
20 
 

1,215.62 
444.98 

20 
58.37 

 
2059.91 
308.44 

96 
20 
 
 

720 
590 
84 
60 
320 

 
632 
180 
84 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2,778 ม2 

 
 
 
 
 
 
 

 
ซีเมนต์ 
ซีเมนต์ 

 
ซีเมนต์ 
ซีเมนต์ 

 
กระเบ้ืองยาง 

กระเบ้ืองและกรวดล้าง 
หินขัด 
เซรามิค 

 
กระเบ้ืองยาง 

กระเบ้ืองและกรวดล้าง 
เซรามิค 
หินขัด 

 
 

เซรามิค 
เซรามิค 
เซรามิค 
เซรามิค 
เซรามิค 

 
เซรามิค 
เซรามิค 
เซรามิค 

 
 
 
 



7 

 

รายละเอียดพ้ืนท่ีอาคาร 
จํานวนพ้ืนท่ี 
ตารางเมตร 

พ้ืนท่ีท้ังอาคาร 
ตารางเมตร 

ชนิดของพ้ืน 

อาคาร ศสล. (8) (A,B) 
ชั้น 1 :  ประกอบด้วย 

- ห้องโถงเอนกประสงค์ 
- บันได 2 ด้าน 
- ห้องน้ําชายหญิง 1 ห้อง 
- ทางเดินเข้าอาคารและใต้อาคาร 

 
 

126 
100 
18 
216 

1,479 ม2  
 

เซรามิค 
เซรามิค 
เซรามิค 

เซรามิคและซีเมนต์ 
ชั้น 2 : ประกอบด้วย 

- ห้องทํางานและห้องโถง 
     เอนกประสงค์ 
- บันได 
- ห้องน้ํา 
- ห้องทํางานเจ้าหน้าท่ี (อาคาร

ด้านหน้า) 
- ห้อง ผอ.(1) และห้องผู้บริหาร 

(PMO) (5) รวมจํานวน 6 ห้อง 
- ห้องน้ําด้านหน้าอาคาร 3 ห้อง 

ชั้น 3 : ประกอบด้วย 
- ห้องโถง 
- ห้องน้ําชายหญิง 1 ห้อง 
- บันได 
- ห้องทํางาน  3  ห้อง 

ชั้น 4 : ประกอบด้วย   
- ห้องทํางาน    
- ห้องรายงานตัว 

   -    ห้องโถง 

 
324 

 
60 
20 
72 
 

120 
 

12 
 

63 
18 
60 
270 

 
 

  
เซรามิค 

 
เซรามิค 
เซรามิค 
เซรามิค 

 
เซรามิค 

 
เซรามิค 

 
เซรามิค 
เซรามิค 
เซรามิค 
เซรามิค 

 
เซรามิค 
เซรามิค 
เซรามิค 
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รายละเอียดพ้ืนท่ีอาคาร 
จํานวนพ้ืนท่ี 
ตารางเมตร 

พ้ืนท่ีท้ังอาคาร 
ตารางเมตร 

ชนิดของพ้ืน 

อาคารศูนย์สุขภาพ (6) 
ชั้น 1 : ประกอบด้วย 

- ห้องออกกําลังกาย  
- ห้องทํางาน 
- สนามกีฬาบาสเกตบอล/

แบดมินตัน 
- บันได 
- ห้องน้ําชายหญิง     

 
 

144 
108 
720 
60 
72 

2,334 ม2 
 

 
 

กระเบ้ืองยาง 
ลามิเนต 
ไม้เมเบ้ิล 
เซรามิค 
เซรามิค 

ชั้น 2 : ประกอบด้วย 
- ห้องทํางาน 
- บริเวณระเบียงรอบสนามกีฬา 
- บันได 

 
234 
540 
60 

  
ลามิเนต 
เซรามิค 
เซรามิค 

ชั้น 3 : ประกอบด้วย 
- ห้องทํางาน / ประชุม 
- ห้องโถงหน้าห้องทํางาน 
- ห้องน้ําชายหญิงและรอบบริเวณ 
 

 
216 
108 
72 

  
ลามิเนต 
ลามิเนต 
เซรามิค 

 ทางเดินเช่ือมระหว่างอาคาร      1,530 ม2  
    
 อาคารบําบัดน้ําเสีย    
 บริเวณรอบสระว่ายน้ํา  900 ม2  
 อาคารโรงขยะ  25ม2  
 ศาลานั่งพักในบริเวณสวนสมุนไพร  75ม2 ไม้ 
 และในสวนป่าเฉลิมพระเกียรติ    
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   1.2 อาคารท่ีทําการสํานักงาน ก.พ. หลังใหม่   

        ผู้รับจ้างจะต้องบริการทําความสะอาดอาคารท่ีทําการสํานักงาน ก.พ. หลังใหม่ 
ประกอบด้วย พ้ืนท่ีอาคารสํานักงาน ประมาณ 14,800 ตารางเมตร พ้ืนท่ีอาคารจอดรถพร้อมสํานักงาน 
ประมาณ 11,200 ตารางเมตร และพ้ืนท่ีอาคารอเนกประสงค์ ประมาณ 480 ตารางเมตร รวมท้ังสิ้น 
26,480 ตารางเมตร   
 

  ข้อ 2  ผู้รับจ้างต้องเป็นผู้จัดหาคน อุปกรณ์ และเครื่องมือเครื่องใช้ทําความสะอาด 
ไม่น้อยกว่ารายการต่อไปนี้  และแต่ละรายการต้องเพียงพอและเหมาะสมต่อการปฏิบัติงาน ดังนี้ 
   2.1  เครื่องขัดพ้ืน 
   2.2  เครื่องดูดฝุ่นพร้อมอุปกรณ์ ซ่ึงดูดได้ท้ังเปียกและแห้ง 
   2.3  เครื่องมือเช็ดกระจก 
   2.4  เครื่องซักพรม 
   2.5  ไม้กวาด ไม้ถูพ้ืน ไม้รีดน้ํา 
   2.6  ถังน้ํา ขันน้ํา สายยาง 
   2.7  ผ้าเช็ดโต๊ะ   
   2.8  ถุงพลาสติกสีดําหรือพลาสติกใสสําหรับใส่ขยะ 
   2.9  เข็มขัดนิรภัยสําหรับเช็ดกระจกและทําความสะอาดในท่ีสูง 
   2.10  บันไดชัก 3 ตอน สําหรับเช็ดกระจกภายนอกอาคาร 
   2.11  เครื่องป๊ัมน้ําหรือฉีดน้ําร้อน-เย็น พร้อมอุปกรณ์สําหรับล้าง 
           ความสกปรกบนพ้ืนและฝาผนังอาคาร 
   2.12  ป้ายระวังพ้ืนลื่น 
   2.13  อุปกรณ์อ่ืน ๆ ท่ีจําเป็นในการปฏิบัติงานทําความสะอาด 
 

  ผู้ว่าจ้างจะจัดท่ีสําหรับเก็บวัสดุอุปกรณ์ดังกล่าวข้างต้นให้  โดยผู้รับจ้างเป็นผู้เก็บรักษา
กุญแจ  แต่ท้ังนี้ผู้ว่าจ้างจะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายหรือเสียหายใด ๆ ท่ีเกิดข้ึนแก่วัสดุและอุปกรณ์นั้น
ท้ังสิ้น  และผู้รับจ้างต้องดูแลรักษาความสะอาดสถานท่ีเก็บวัสดุโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายจากผู้ว่าจ้าง 
 

  ข้อ 3  ผู้รับจ้าง ต้องจัดหาน้ํายาท่ีมีคุณภาพดี  ซ่ึงผ่านขบวนการผลิตท่ีได้มาตรฐานของ
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา หรือกรมอนามัย ด้วยทุนทรัพย์ของผู้รับจ้างเองท้ังสิ้น ไม่น้อยกว่า
รายการต่อไปนี้ 
   3.1  น้ํายาทําความสะอาดพ้ืน 
   3.2  น้ํายาเคลือบเงา 
   3.3  น้ํายาเช็ดทําความสะอาดพ้ืนเซรามิค 
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   3.4  น้ํายาเช็ดทําความสะอาด ประจําวัน ฟอร์คลีนเนอร์ 
   3.5  น้ํายาเช็ดกระจก 
   3.6  น้ํายาฆ่าเชื้อโรคสําหรับเช็ดโทรศัพท์ 
   3.7  น้ํายาล้างสุขภัณฑ์และน้ํายาฆ่าเชื้อโรค 
   3.8  น้ํายาซักพรม 
   3.9  น้ํายากัดสนิม ชนิดพิเศษไม่มีกลิ่นไม่มีควัน 
   3.10  น้ํายาเช็ดเฟอร์นิเจอร์และเบาะหนัง 
   3.11  น้ํายาม็อบน้ํามัน 
   3.12  น้ํายาขัดทองเหลืองและอลูมิเนียม 
   3.13  น้ํายาขจัดสิ่งอุดตันในท่อน้ําท้ิง 
   3.14  สเปรย์ปรับอากาศ 
   3.15  น้ํายาอ่ืน ๆ ท่ีจําเป็น 
  

  ข้อ 4  ผู้รับจ้างจะต้องทําความสะอาด ดังต่อไปนี้ 
   4.1  พ้ืนอาคาร สถานท่ี และห้องน้ําตามข้อ 1. 
   4.2  กระจกอาคารท้ังภายในและภายนอกอาคาร 
   4.3  ฝาผนัง และฝ้าเพดาน ภายในอาคาร 
   4.4  รางน้ําและกันสาดรอบอาคารท้ังหมด 
   4.5  ม่านทุกชนิดภายในอาคาร 
   4.6  วัสดุและครุภัณฑ์ 
    -  โต๊ะ เก้าอ้ี เคาน์เตอร์ 
    -  ตู้เก็บเอกสาร ชั้นวางเอกสาร 
    -  ชุดรับแขก 
    -  โทรศัพท์ 
    -  พัดลม 
    -  โคมไฟบนโต๊ะ กรอบรูป นาฬิกา 
    -  พรม 
    -  ลิฟท์ 
    -  ท่ีเข่ียบุหรี่ 
    -  ป้ายเครื่องหมายต่าง ๆ 
    -  มู่ลี่ 
   4.7  เฟอร์นิเจอร์ ปฏิมากรรม ภาพวาด และเครื่องตกแต่งต่าง ๆ 
   4.8  สถานท่ีหรือส่วนประกอบของอาคาร ซ่ึงโดยสภาพต้องทําความสะอาด 
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    ข้อ 5  รายละเอียดการทํางาน 
    ลักษณะงาน กําหนดเวลาทํางาน และมาตรฐานของงานทําความสะอาด 
ให้เป็นไปดังต่อไปนี้ 
   5.1 ลักษณะงานและกําหนดเวลาทํางาน 
        5.1.1 การทําความสะอาดรายวัน ทุกวันทําการ เวลา   07.00 น. - 17.00 น.  
    (1)   กวาดพ้ืนและถูพ้ืนด้วยม็อบ ขัดพ้ืนเคลือบเงาในจุดท่ีจําเป็น 
    (2)   ปัดฝุ่นละออง และเช็ดโต๊ะ เก้าอ้ีทํางาน โต๊ะ เก้าอ้ีพิมพ์ดีด 
           ชุดรับแขก ตู้เก็บเอกสาร และเครื่องใช้สํานักงานแล้วจัด 
           ให้เป็นระเบียบ 
    (3)   ปัดฝุ่นละออง และเช็ดแผ่นป้ายแสดงชื่อ ห้องทํางานและ 
           แผ่นป้ายต่าง ๆ 
    (4)   เช็ดล้างท่ีเข่ียบุหรี่ และเทตระกร้าผง รวบรวมเก็บเศษขยะ 
           ไปท้ิงยังท่ีผู้ว่าจ้างจัดหาไว้ให้ 
    (5)   เช็ดกระจกบริเวณท่ีอยู่ใกล้การสัมผัสทุกแห่ง 
    (6)   เช็ดทําความสะอาดเครื่องโทรศัพท์ด้วยน้ํายาฆ่าเชื้อ 
    (7)   ทําความสะอาดห้องโถง และท่ีนั่งพัก 
    (8)   ทําความสะอาดหน้าห้องลิฟท์และภายในห้องลิฟท์ 
    (9)   ทําความสะอาดทางเดิน ประตูทางเข้า-ออก ให้สะอาดตลอดท้ังวัน 
    (10)  ทําความสะอาดทางข้ึนและราวบันได 
    (11)  ทําความสะอาดห้องน้ําด้วยการขัดถู ล้างห้องน้ํา  
           เครื่องสุขภัณฑ์ ท่ีประจําในห้องน้ําด้วยน้ํายาฆ่าเชื้อโรค 
    (12)  ทําความสะอาดทางเดินระหว่างอาคารภายนอก และ 
           พ้ืนถนนท่ีอยู่ภายในบริเวณให้สะอาดตลอดท้ังวัน 
    (13)  ทําความสะอาดลานจอดรถ 
    (14)  ทําความสะอาดศาลาท่ีพักในสวนสมุนไพร  (2 หลัง) 

                 หลังอาคารศูนย์สัมมนา (1 หลัง)  และในสวนป่า (1 หลัง) 
(15)  เช็ดทําความสะอาดเฟอร์นิเจอร์บริเวณรอบ ๆ สระว่ายน้ํา 

           กวาดและม็อบพ้ืนบริเวณรอบสระน้ําให้สะอาดตลอดท้ังวัน 
    (16)  ปัดฝุ่นพรมเช็ดเท้า 
    (17)  ทําความสะอาดอ่ืน ๆ และแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าในเวลาทํางาน 
    (18)  รายงานสิ่งของชํารุดเสียหายท่ีเกิดข้ึนโดยด่วน 
    (19)  ปิดไฟฟ้า น้ําประปา ปิดพัดลม เครื่องปรับอากาศ  
           ถอดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกเครื่อง และตรวจตราความ 
           เรียบร้อยก่อนออกจากสํานักงาน หรือตัวอาคาร 
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     (20)  ในกรณีท่ีมีการฝึกอบรมหรือกิจกรรมให้ทําความสะอาด 
           พ้ืนห้องหรือพรม  รวมท้ังโต๊ะเก้าอ้ีและโซฟาให้อยู่ใน 
                                              สภาพท่ีใช้งานได้ทุกวัน 
 

   5.1.2 การทําความสะอาดรายสัปดาห์ ในวันหยุดประจําสัปดาห์ - วันอาทิตย์ 
           เวลา 8.00 น. - 16.00 น. 
    (1)   ขัดเงาโต๊ะ เก้าอ้ี และเครื่องใช้สํานักงาน 
    (2)   เช็ดและดูดฝุ่นความสะอาดม่านปรับแสงทุกแห่ง 
    (3)   เช็ดทําความสะอาดโคมไฟ หลอดไฟ พัดลมเพดาน 
           และพัดลมต้ังพ้ืน 
    (4)   ทําความสะอาดรอยเป้ือนบนพรมด้วยน้ํายา และดูดฝุ่น 
           พรมให้สะอาด 
    (5)   ปัดหยากไย่ตามเพดาน ฝาผนัง และซอกมุมต่าง ๆ 
    (6)   ขัดเงาบริเวณท่ีเป็นไม้และโลหะด้วยน้ํายาท่ีเหมาะสม 
    (7)   ทําความสะอาดและดูดฝุ่นในท่ีสูง 
    (8)   ทําความสะอาดกระจกหน้าต่าง บานประตูกระจกทุกบาน 
           บานกระจกทางเข้าสํานักงานทุกบานและบริเวณท่ีเป็น 
           กระจกภายในอาคารท้ังหมด 
    (9)   ล้างตะกร้าผงและภาชนะรองรับเศษขยะ 
    (10)  ลบรอยเป้ือนต่าง ๆ ตามฝาผนัง และราวบันได สวิทซ์ 
           ไฟฟ้า ลูกบิดประตู ฯลฯ 

(11)  ทําความสะอาดอาคารโรงขยะและบริเวณโดยรอบ 
(12)  จะต้องดูแลอาคารหอประชุมใหญ่ให้สะอาดเรียบร้อย พร้อมใช้งาน  
       อยู่เสมอ 
(13)  ทําความสะอาดโดยการล้างพ้ืนบริเวณโรงอาหารท้ังสองด้านภายใน   
       สํานักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี 

   5.1.3 การทําความสะอาดรายเดือน โดยกําหนดให้ทําในวันหยุด 
           ประจําสัปดาห์ – วันอาทิตย์  ระหว่างเวลา 08.00  น. - 16.00 น. 
    (1)   ทําความสะอาดรางน้ําหลังคา ชายคา และกันสาด 
    (2)   ทําความสะอาดเฟอร์นิเจอร์ ปฏิมากรรม ภาพวาด และ 
          เครื่องตกแต่งต่าง ๆ ให้สะอาดเรียบร้อย สวยงาม 
    (3)   ล้าง เคลือบเงา และขัดพ้ืนทุกแห่ง โดยใช้น้ํายาตามความเหมาะสม  
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   5.1.4 การทําความสะอาดราย 3 เดือน  ในวันหยุดประจําสัปดาห์ – วันอาทิตย์ 
             ต้ังแต่ 8.00 น. - 16.00 น. 
    (1)   ทําความสะอาด แผงกันแดดรวมท้ังบริเวณท่ีเป็นกระจก 
           ภายนอกอาคารท้ังหมด 
    (2)   ทําความสะอาดพรม โดยวิธีโมเนทบัฟฟ่ิง 
    (3)   ทําความสะอาดช่องระบายอากาศเฉพาะภายนอก 
 
   5.1.5 ผู้รับจ้างจะต้องจัดพนักงานทําความสะอาดประจําอาคาร จํานวน   
          39 คน  ดังนี้ 
    (1)   อาคารอํานวยการและอาคารสํานักงาน 1   คน 
    (2)   อาคารศูนย์สัมมนาและศาลาท่ีพักหลังอาคาร   8   คน 
    (3)   อาคารจอดรถ    3   คน 
    (4)  อาคารศูนย์สรรหาและเลือกสรร  1   คน   
    (5)   อาคารสโมสร     2   คน 
    (6)   อาคารหอประชุมสุขุมนัยประดิษฐ  3   คน 
           และศาลาท่ีพักในสวนป่าฯ และสวนสมุนไพร 
    (7)   อาคารศูนย์สุขภาพ     1   คน 
    (8)   ทางเชื่อมระหว่างอาคารและกวาดลาน  1   คน 
    (9)  อาคารท่ีทําการสํานักงาน ก.พ. หลังใหม่        18   คน 
    (10) ผู้คุมงาน     1   คน 
         รวม   39   คน 
 
   5.1.6  ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีผู้ควบคุมงานมาควบคุมดูแล และตรวจสอบงาน  
ทําความสะอาดอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง 
   5.1.7  การทําความสะอาด ตามข้อ 5.1.2 ถึงข้อ 5.1.4 เม่ือเสร็จงานแล้วผู้รับจ้าง
ต้องปิดประตูหน้าต่าง ก๊อกน้ํา ไฟฟ้าให้เรียบร้อย 

5.1.8  ทําความสะอาดโรงบําบัดน้ําเสีย เดือนละ 1 ครั้ง เป็นอย่างน้อย    
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  ข้อ 6  มาตรฐานของงานทําความสะอาด 
   ผู้รับจ้างจะต้องทําความสะอาดดังต่อไปนี้   
   6.1 การทําความสะอาดพ้ืน 
    (1) การปัดกวาด ดูดฝุ่น 
 ให้ปัดกวาด หรือดูดฝุ่น พ้ืนท่ีว่างตามชั้นอาคาร ห้องโถง  ทางเดิน
บันได (จนถึงบันไดข้ันสุดท้ายของอาคาร) ให้สะอาดปราศจากเศษผง ฝุ่นละออง โดยให้ใช้ไม้กวาดขนอ่อน
ในการปัดกวาด  สําหรับขยะให้นําไปท้ิงนอกตัวอาคาร  ณ  ท่ีท้ิงขยะท่ีผู้ว่าจ้างกําหนด    
    (2) การถูด้วยม็อบ 
 หลังจากปัดกวาด ดูดฝุ่น ตามข้อ (1) แล้ว ให้ถูพ้ืนท่ีต่าง ๆ ด้วยม็อบ  
ชุบน้ํา บิดหมาด ๆ ม็อบท่ีนํามาใช้งานต้องเป็นม็อบท่ีสะอาด และหม่ันเปลี่ยนทําความสะอาดเสมอ      
หากบริเวณใดมีความสกปรกมากให้ใช้น้ํายาขัดพ้ืน หรือน้ําสบู่อ่อนตามความเหมาะสม 
    (3) การลงน้ํายาขัดพ้ืน เคลือบเงาพ้ืน 
 การลงน้ํายาขัดพ้ืน เคลือบเงาพ้ืน ให้ทําหลังจากดําเนินการตาม (1) 
และ (2) แล้ว  และการลงน้ํายาดังกล่าวในบริเวณใดก็ตามจะต้องระวังไม่ให้ฝาผนัง หรือขอบกําแพงเปรอะ
เป้ือนเป็นรอย หรือชํารุดเสียหาย 
    (4) การขัดพ้ืนและขัดเงา 
 ให้ทําทันทีหลังจากลงน้ํายาขัดพ้ืน หรือเคลือบเงาพ้ืน ท้ังนี้ ให้ผู้รับ
จ้างพิจารณาเลือกใช้เครื่องใช้ วัสดุ และอุปกรณ์ตามความเหมาะสมกับวัสดุพ้ืน  โดยไม่ก่อให้เกิดความ
เสียหาย หรือตําหนิใด ๆ บนพ้ืน 
    (5) การลอกพ้ืน และเคลือบพ้ืนด้วยน้ํายา 
 การลอกพ้ืนและเคลือบพ้ืนด้วยน้ํายา เพ่ือให้ผิวพ้ืนสะอาดปราศจาก
ตําหนิและริ้วรอยมีความสวยงามทนทานนั้น ให้ผู้รับจ้างดําเนินการตามความเหมาะสมกับวัสดุพ้ืน ท้ังนี้ เม่ือ
ทําการลอกพ้ืนและเคลือบพ้ืนด้วยน้ํายา ให้เคลื่อนย้ายเฟอร์นิเจอร์ลอยตัวและเครื่องใช้สํานักงาน (ท่ี
เคลื่อนย้ายได้) ด้วย หลังจากน้ํายาแห้งดีแล้วให้ขัดพ้ืนให้สะอาดและนําเฟอร์นิเจอร์และเครื่องใช้สํานักงาน
กลับเข้าท่ีเดิม 
 6.2 การทําความสะอาดพรม 
  ให้ ดู ดฝุ่ นละออง  เ ศษผง  เ ศษขนสั ต ว์ ท่ี หลุ ด ร่ ว งอยู่ บนหน้ าพรม 
ให้สะอาดในกรณีท่ีทําการซักพรม โดยการซักแห้งหรือวิธีการอ่ืนใดก็ตามต้องไม่ก่อให้เกิดความเสียหายและ
เสียความสวยงาม 
 6.3 การทําความสะอาดเฟอร์นิเจอร์ และเครื่องใช้สํานักงาน 
  ให้ปัดกวาด เช็ดถู เครื่องใช้สํานักงาน เช่น โต๊ะ เก้าอ้ี ตู้เก็บ เอกสาร ฯลฯ 
และเฟอร์นิเจอร์ต่าง ๆ รวมท้ังรูปภาพแขวนฝาผนัง และปฏิมากรรมให้สะอาด  ปราศจากฝุ่นละออง 
หยากไย่ ใยแมงมุม คราบสกปรก และริ้วรอยต่าง ๆ หากมีการเคลื่อนย้ายออกจากท่ีให้นํากลับเข้าท่ีเดิม 
เม่ืองานเสร็จแล้ว โดยไม่เกิดความเสียหายใด ๆ 
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 6.4 การทําความสะอาดฝาผนังและฝ้าเพดาน 
  ให้ปัดกวาด เช็ดถู ดูดฝุ่น ให้สะอาดปราศจากฝุ่นละอองหยากไย่ ใยแมงมุม 
คราบสกปรก หรือรอยต่าง ๆ และไม่มีเศษผงตกค้างอยู่บนพ้ืนห้อง การทําความสะอาดในข้อนี้ให้รวมถึง
ประตูหน้าต่าง ขอบประตู และผนังใต้หน้าต่างด้วย และให้ระมัดระวังเป็นพิเศษ สําหรับฝาผนังไม้บุด้วย
กระสอบป่านและวัสดุกันเสียงสะท้อน รวมท้ังฝ้าเพดานท่ีใช้วัสดุกันเสียงสะท้อน 
 

 6.5 การทําความสะอาดกระจก 
       ให้เช็ดกระจกด้วยน้ํายาเช็ดกระจก หรือล้างด้วยน้ําสบู่อ่อน แล้วล้างด้วยน้ํา
และเช็ดให้แห้งให้กระจกใสสะอาดปราศจากคราบสกปรก ตําหนิ หรือรอยสัมผัส และห้ามใช้ผงขัดในการ 
ทําความสะอาดกระจก 
 

 6.6 การทําความสะอาดม่าน 
   ให้ดูแลรักษาความสะอาดม่าน และม่านปรับแสง ให้สะอาด ปราศจากฝุ่น
ละออง หยากไย่ และคราบสกปรก การทําความสะอาด ให้เช็ดด้วยผ้าชุบน้ําบิดหมาด ๆ หรือใช้เครื่องดูด 
ฝุ่นละอองเหมาะสมโดยไม่ก่อให้เกิดความเสียหายใด ๆ 
 

 6.7 การขัดเงาบริเวณท่ีเป็นโลหะ 
      ส่วนประกอบใด ๆ ในอาคารท่ีเป็นโลหะ ให้ดูแลรักษาให้เงางามอยู่เสมอ และ
ไม่มีคราบสนิมจับ 
 ในกรณีท่ีรายละเอียดนี้ มิได้กําหนดรายละเอียดการทํางานไว้ ให้ผู้รับจ้าง
ดําเนินการทําความสะอาดตามสภาพของงานหรือตามคําสั่งของผู้ว่าจ้าง 
 
  ข้อ 7 การส่งพนักงานเข้าทําความสะอาด  ให้ผู้รับจ้างปฏิบัติดังนี้ 
   7.1  จัดทําประวัติพนักงานโดยละเอียด  และรูปถ่ายขนาด  2  นิ้ว  2  รูป  ส่งให้
ผู้ว่าจ้างล่วงหน้าภายในเวลาอันสมควรก่อนวันท่ีเริ่มงานทําความสะอาด 
   7.2  พนักงานทุกคนต้องอยู่ในเครื่องแบบท่ีเป็นมาตรฐานเดียวกัน  ติดบัตร
ประจําตัวพนักงานของผู้รับจ้างทุกคน 
   7.3  พนักงานท่ีผู้รับจ้างจัดส่งมานั้น ต้องเป็นผู้ท่ีมีสุขภาพดี มีประวัติดี มีความ
ซ่ือสัตย์สุจริต และผ่านการฝึกอบรมของผู้รับจ้างมาเรียบร้อยแล้ว 
   7.4  ให้ผู้รับจ้างแจ้งจํานวนพนักงานท่ีจะส่งเข้ามาทําความสะอาดและในกรณีท่ี
จะมีการสับเปลี่ยนหรือทดแทนตัวบุคคล ให้แจ้งรายชื่อพร้อมประวัติเป็นการสํารองล่วงหน้า 
   7.5 ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบและยินยอมชดใช้ค่าเสียหาย หรือซ่อมแซมทรัพย์สิน
ของผู้ว่าจ้างท่ีเ กิดความเสียหายข้ึน หรือสูญหาย โดยการกระทําของผู้รับจ้าง หรือลูกจ้างของ 
ผู้รับจ้างด้วย 
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   7.6 ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบและให้ความคุ้มครองคนงานหรือลูกจ้างของ 
ผู้รับจ้างท่ีมาทํางานกับผู้ว่าจ้าง เก่ียวกับสิทธิอันพึงมีพึงได้ตามกฎหมายแรงงานด้วยโดยไม่เรียกร้องเอาจาก
ผู้ว่าจ้างอีก 
   7.7 ต้องลงเวลาการปฏิบัติงาน วันจันทร์-วันศุกร์ ต้ังแต่เวลา 07.00 น. - 17.00 น. 
ของพนักงาน ซ่ึงสามารถตรวจสอบได้ทุกเวลา สําหรับการทําความสะอาดประจําสัปดาห์ หรือการทําความ
สะอาดในจุดท่ีไม่อาจปฏิบัติในเวลาราชการได้ ผู้ควบคุมงานต้องวางแผนไว้ล่วงหน้าว่าจะทําการเม่ือใด   
แล้วแจ้งทางอาคารสถานท่ีให้รับทราบด้วย 
   7.8  ต้องมีหัวหน้าควบคุมงานอย่างใกล้ชิด สามารถติดต่อได้ทันที เม่ือมีปัญหา
หรือมีงานฉุกเฉิน 
   7.9 พนักงานทําความสะอาดทุกคนจะต้องอยู่ในระเบียบข้อบังคับของผู้ว่าจ้าง  
หากพนักงานทําความสะอาดคนใดประพฤติตนในทางเสื่อมเสียหรือหย่อนความสามารถ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิให้
ผู้รับจ้างย้ายพนักงานคนนั้นออกจากสถานท่ีท่ีปฏิบัติงานได้ทันที โดยผู้รับจ้างต้องจัดส่งพนักงานคนใหม่ 
มาแทน พร้อมท้ังส่งประวัติ 

 

ข้อ 8  ผู้ว่าจ้างสามารถจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานภายในพ้ืนท่ีสํานักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี   
ได้ตามความเหมาะสมภายใต้ระยะเวลาการทํางานและน้ํายารวมท้ังอุปกรณ์คงเดิม 
 

ข้อ 9  การจ่ายเงิน  
          ผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินเป็นรายเดือน  เม่ือคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับงานจ้าง
เรียบร้อยแล้ว   
 

  ข้อ 10  การส่งมอบงานและการประเมินผลงานจ้าง 
10.1 การส่งมอบงานจ้างนับแต่วันทําสัญญา ให้ส่งมอบงานทุก ๆ สิ้นเดือน 

   10.2  ผู้ว่าจ้างจะประเมินผลการดําเนินงานของผู้รับจ้างทุก 3 เดือน หากผลการ
ดําเนินงานไม่เป็นท่ีน่าพอใจ  ผู้ว่าจ้างสงวนสิทธิท่ีจะขอยกเลิกสัญญา 
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 ข. รายละเอียดและเง่ือนไขการทําความสะอาดอาคารและสถานท่ี สํานักงาน ก.พ. ถนนพิษณุโลก 
กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันท่ี 1 ตุลาคม 2555 – 30 มิถุนายน 2556 รวม 9 เดือน 
 

 ข้อ 1 รายละเอียดงานทําความสะอาดอาคารท่ีทําการและพ้ืนท่ีทํางาน ผู้รับจ้างจะต้องบริการ
ทําความสะอาดอาคารท่ีทําการพ้ืนท่ีรวมประมาณ 5,382 ตารางเมตร และพ้ืนท่ีบริเวณลานจอดรถท้ังหมด  
โดยใช้พนักงานทําความสะอาด 6 คน ตามรายละเอียดของอาคารและชนิดพ้ืนท่ี ดังนี้ 
 

 1) อาคารสํานักงาน ก.พ. ถนนพิษณุโลก       
 

 1.1 พ้ืนท่ีทําความสะอาดประมาณ  1,740  ตารางเมตร  ประกอบด้วย 
 ช้ัน 1  หน้ามุข ห้องโถง ลิฟท์ ห้องสุขา ช่องชาร์ป บันได และศูนย์ข้อมูลข่าวสาร 
 ช้ัน 2 พ้ืนท่ีทํางานของฝ่ายบริหาร ห้องโถง ลิฟท์ ห้องสุขา ช่องชาร์ป บันได  
  ระเบียงทางเดินท้ังหมด กันสาดอาคารห้องประชุม 1, 2, 4 และ 5  
 ช้ัน 3 พ้ืนท่ีทํางาน ห้องโถง ลิฟท์ ห้องสุขา ช่องชาร์ป บันได ระเบียงทางเดิน 
  ท้ังหมด กันสาดอาคาร 
 ช้ัน 4 พ้ืนท่ีทํางาน ห้องโถง ลิฟท์ ห้องสุขา ช่องชาร์ป บันได ระเบียงทางเดิน 
  ท้ังหมด และกันสาดอาคาร 

 

 1.2 พ้ืนท่ีลานจอดรถ  และอ่ืน ๆ  ประกอบด้วย 
  -   ลานจอดรถบริเวณด้านหน้า  และด้านหลังอาคาร 
  -   บริเวณท่ีตั้งศาลพระภูมิ 
  -   ศูนย์ข่าวสํานักงาน ก.พ.  
  -   บริเวณบ่อพักน้ําเสียข้างป้อมยาม 
  -   บล็อกปลูกต้นไม้กลางลานจอดรถด้านหลังอาคาร 
  -   บริเวณสวนหย่อมข้างบันไดหลังอาคาร 
  -   บริเวณโรงอาหารอาคารสํานักงาน ก.พ. 
  -   บริเวณทางเดินไปโรงเก็บขยะและโรงเก็บขยะ 
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 2) สถานท่ีทํางานคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม กรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์-  
ร้องทุกข์ และสํานักพิทักษ์ระบบคุณธรรม 
 

รายละเอียดพ้ืนท่ีอาคาร 
จํานวนพ้ืนท่ี
ตารางเมตร 

ชนิดของพ้ืน 

 

ชั้น 3 ด้านหน้า : ประกอบด้วย 

- ห้องทํางานกรรมการวินิจฉัยฯ 

- ห้องทํางานกลุ่มงานบริหารท่ัวไป 
 

ชั้น 3 ฝั่งซ้าย : ประกอบด้วย 

- ห้องทํางานประธาน ก.พ.ค. 

- ห้องทํางานกรรมการ ก.พ.ค. 

- ห้องทํางานสํานักพิทักษ์ระบบคุณธรรม 

- ห้องน้ํา 5 ห้อง 
 

ชั้น 3 ฝั่งขวา : ประกอบด้วย 

- ห้องไต่สวน จํานวน 8 ห้อง 

- ห้องเก็บสํานวน 
 

ชั้น 3 ด้านหลัง : ประกอบด้วย 

- ห้องทํางานผู้อํานวยการสํานักพิทักษ์ระบบ
คุณธรรม 

- ห้องทํางานผู้เชี่ยวชาญ 

- ห้องประชุม ก.พ.ค. 

- ห้องถ่ายเอกสาร 
 

ชั้น 4 ด้านหน้า : ประกอบด้วย 

- ห้องโถงเอนกประสงค์ 
 

ชั้น 4 ฝั่งซ้าย : ประกอบด้วย 

- ห้องทํางานกรรมการ ก.พ.ค. 

- ห้องน้ํา จํานวน 3 ห้อง 
 

ชั้น 4 ฝั่งขวา : ประกอบด้วย 
ห้องพิจารณา จํานวน 6 ห้อง 

 

192 
 
 
 

1,272 
 
 
 
 
 

464 
 
 
 

520 
 
 
 
 
 
 

600 
 
 

464 
 

 

 
กระเบ้ืองยาง 
กระเบ้ืองยาง 
 
 

กระเบ้ืองยาง 
กระเบ้ืองยาง 
กระเบ้ืองยาง 
เซรามิค 
 
 
กระเบ้ืองยาง 
หินขัด 
 
 

กระเบ้ืองยาง 
 
กระเบ้ืองยาง 
พรม 
กระเบ้ืองยาง 
 
 

กระเบ้ืองยาง 
 
 

กระเบ้ืองยาง 
เซรามิค 
 
 

กระเบ้ืองยาง 
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  ข้อ 2  ผู้รับจ้างต้องเป็นผู้จัดหาคน อุปกรณ์ และเครื่องมือเครื่องใช้ทําความสะอาดด้วย 

ทุนทรัพย์ของผู้รับจ้างเองท้ังสิ้น ยกเว้นไฟฟ้า น้ําประปา ผู้ว่าจ้างยินยอมให้ใช้ได้เท่าท่ีจําเป็นต่อการบริการ
ทําความสะอาดอุปกรณ์และเครื่องมือทําความสะอาดท่ีผู้รับจ้างต้องจัดหามาแต่ละรายการต้องเพียงพอและ
เหมาะสมต่อการปฏิบัติงาน ดังนี้ 
 

   2.1   เครื่องขัดพ้ืน 
    2.2   เครื่องดูดฝุ่นพร้อมอุปกรณ์ ซ่ึงดูดได้ท้ังเปียกและแห้ง 
   2.3   เครื่องมือเช็ดกระจก 
   2.4   เครื่องซักพรม 
   2.5   ไม้กวาด ไม้ถูพ้ืน ไม้รีดน้ํา 
   2.6   ถังน้ํา ขันน้ํา สายยาง 
   2.7   ผ้าเช็ดโต๊ะ   
   2.8   ถุงพลาสติกสีดําหรือพลาสติกใสสําหรับใส่ขยะ 
   2.9   เข็มขัดนิรภัยสําหรับเช็ดกระจกและทําความสะอาดในท่ีสูง 
   2.10 บันไดชัก 3 ตอน สําหรับเช็ดกระจกภายนอกอาคาร 
   2.11 ป้ายระวังพ้ืนลื่น 
   2.12 อุปกรณ์อ่ืน ๆ ท่ีจําเป็นในการปฏิบัติงานทําความสะอาด 
 

  ผู้ว่าจ้างจะจัดท่ีสําหรับเก็บวัสดุอุปกรณ์ดังกล่าวข้างต้นให้ โดยผู้รับจ้างเป็นผู้เก็บรักษา
กุญแจ แต่ท้ังนี้ผู้ว่าจ้างจะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายหรือเสียหายใด ๆ ท่ีเกิดข้ึนแก่วัสดุและอุปกรณ์นั้น
ท้ังสิ้น และผู้รับจ้างต้องดูแลรักษาความสะอาดสถานท่ีเก็บวัสดุโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายจากผู้ว่าจ้าง 
 

  ข้อ 3  ผู้รับจ้าง ต้องจัดหาน้ํายาท่ีมีคุณภาพดี  ซ่ึงผ่านขบวนการผลิตท่ีได้มาตรฐานของ
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา หรือกรมอนามัย ด้วยทุนทรัพย์ของผู้รับจ้างเองท้ังสิ้น ไม่น้อยกว่า
รายการต่อไปนี้ 

3.1 น้ํายาทําความสะอาดพ้ืน 
3.2 น้ํายาเคลือบเงาพ้ืน 
3.3 น้ํายาเช็ดทําความสะอาด ประจําวัน  
3.4 น้ํายาเช็ดกระจก 
3.5 น้ํายาฆ่าเชื้อโรคสําหรับเช็ดโทรศัพท์ 
3.6 น้ํายาล้างสุขภัณฑ์และน้ํายาฆ่าเชื้อโรค 
3.7 น้ํายาซักทําความสะอาดพรม 
3.8 น้ํายากัดสนิม ชนิดพิเศษ ไม่มีกลิ่นไม่มีควัน 
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3.9 น้ํายาเช็ดเฟอร์นิเจอร์และเบาะหนัง 
3.10  น้ํายาม็อบน้ํามัน 
3.11  น้ํายาขัดทองเหลืองและอลูมิเนียม 
3.12  น้ํายาขจัดสิ่งอุดตันในท่อน้ําท้ิง 
3.13  สเปรย์ปรับอากาศ 
3.14  น้ํายาอ่ืน ๆ ท่ีจําเป็น 

 

  ข้อ 4  ผู้รับจ้างจะต้องทําความสะอาด ดังต่อไปนี้ 
 

   4.1   พ้ืนอาคาร สถานท่ี และห้องน้ําตามข้อ 1. 
   4.2   กระจกอาคารท้ังภายในและภายนอกอาคาร 
   4.3   ฝาผนัง และฝ้าเพดาน ภายในอาคาร 
   4.4   รางน้ําและกันสาดรอบอาคารท้ังหมด 
   4.5   ม่านทุกชนิดภายในอาคาร 
   4.6   วัสดุและครุภัณฑ์ 
    - โต๊ะ เก้าอ้ี เคาน์เตอร์ 
    - ตู้เก็บเอกสาร ชั้นวางเอกสาร 
    - ชุดรับแขก 
    - โทรศัพท์ 
    - พัดลม 
    - โคมไฟบนโต๊ะ กรอบรูป นาฬิกา 
    - พรม 
    - ลิฟท์ 
    - ป้ายเครื่องหมายต่าง ๆ 
    - มู่ลี่ 
   4.7 เฟอร์นิเจอร์ ปฏิมากรรม  ภาพวาด  และเครื่องตกแต่งต่าง ๆ 
   4.8 สถานท่ีหรือส่วนประกอบของอาคาร ซ่ึงโดยสภาพต้องทําความสะอาด 
 

  ข้อ 5  รายละเอียดการทํางาน 
   ผู้รับจ้างจะต้องทําความสะอาดดังต่อไปนี้   
   5.1  ทําความสะอาดอาคารรายวัน  โดย 
    5.1.1  กวาดพ้ืน ถูพ้ืนอาคาร เช็ดถูทําความสะอาดพ้ืนอาคารสํานักงาน ก.พ. 
    5.1.2  ดูดฝุ่นพรมด้วยเครื่องดูดฝุ่น 
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    5.1.3  ทําความสะอาดห้องสุขา ชาย-หญิง เก็บกวาดและเทตะกร้า หรือ
ถังขยะ  ล้างทําความสะอาดด้วยน้ํายาฆ่าเชื้อ เช็ดถูทําความสะอาดพ้ืนและผนังห้องน้ําด้วยน้ํายาฆ่าเชื้อและ
ดับกลิ่น ล้างทําความสะอาดเครื่องสุขภัณฑ์ท้ังหมด 
    5.1.4  เก็บกวาด เทตะกร้าขยะ และทําความสะอาดท่ีเข่ียบุหรี่ เก็บเศษผง
และก้นบุหรี่จากถังขยะ และนําไปท้ิงในท่ีท้ิงขยะ 
    5.1.5  รายงานสิ่งของชํารุดเสียหายท่ีเกิดข้ึนทันทีท่ีพบเห็น อาทิ กระจกแตก 
อ่างล้างมือชํารุด ท่อน้ําแตกหรือรั่ว และสิ่งชํารุดอ่ืน ๆ ท่ีอยู่ในบริเวณท่ีรับผิดชอบ 
    5.1.6  ดูแลปิดน้ํา ปิดไฟฟ้า และตรวจตราความเรียบร้อยก่อนออกจาก
ตัวอาคาร เม่ืองานเสร็จทุกครั้ง 

5.1.7  ทําความสะอาดอ่ืน ๆ ตามท่ีผู้ว่าจ้างกําหนด 
 

   5.2  ทําความสะอาดอาคารรายเดือน  โดย 
 

    5.2.1  เช็ดทําความสะอาดกระจกภายนอก - ในอาคาร 
    5.2.2  ล้างทําความสะอาดและลงน้ํายาเคลือบเงาพ้ืนภายในอาคาร 
    5.2.3  ล้างทําความสะอาดกันสาด ท่อระบายน้ํารอบสํานักงาน ก.พ. 
    5.2.4  ปัดกวาดหยากไย่ และฝุ่นละอองตามเพดานและผนัง 
    5.2.5  ทําความสะอาด ขจัดคราบสกปรกของพ้ืน และรอยเป้ือนตาม
ขอบมุมทางเดิน ขอบประตู สวิทซ์ไฟ และผนัง 
    5.2.6  จัดทําความสะอาดพ้ืนและผนังห้องลิฟท์ 
    5.2.7  ทําความสะอาดห้องสุขา ชาย-หญิง รวมท้ังอุปกรณ์เครื่องสุขภัณฑ์
ขัดล้างคราบสนิม และตะกอนในห้องน้ํา พร้อมท้ังลงน้ํายาฆ่าเชื้อและดับกลิ่น 
 

  ข้อ 6  จํานวนพนักงานทําความสะอาดบนอาคารท่ีทําการและบริเวณลานจอดรถ จํานวน 
6 คน  
 

  ผู้ว่าจ้างขอสงวนสิทธิ์ในการบริหารจัดการจํานวนพนักงานให้สอดคล้องกับพ้ืนท่ีและความ
เหมาะสมของการทําความสะอาดอาคารสถานท่ี 
 

  ข้อ 7  กําหนดเวลาทํางาน 
 

 7.1  พนักงานทําความสะอาดอาคาร 
  - ปฏิบัติงานในวันราชการ  ต้ังแต่เวลา 07.00 น. - 17.00 น.  
         วันอาทิตย์ ต้ังแต่เวลา 08.00 น. - 16.00 น. พนักงานจํานวน 5 คน 
   พ้ืนท่ีทําความสะอาดตามท่ีกําหนด 
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   7.2  พนักงานทําความสะอาดลานจอดรถ  ในวันราชการ  ต้ังแต่เวลา   
                                     05.00 น. - 15.00 น.  พนักงานจํานวน  1  คน 
   7.3  ทําความสะอาดรายเดือน  ให้ทําในวันหยุดประจําสัปดาห์ - วันอาทิตย์ 
                                     ต้ังแต่เวลา 08.00 น. - 16.00 น.   
 
  ข้อ 8  มาตรฐานของงานทําความสะอาด  
          การทําความสะอาดอาคารและสถานท่ีอาคาร สํานักงาน ก.พ. ลักษณะงานท่ีกําหนด
ในข้อ  3  นั้น  ให้ปฏิบัติดังนี้ 
 

   8.1  การทําความสะอาดพ้ืน 
          (1)  การปัดกวาด  ดูดฝุ่น 
      ให้ปัดกวาด หรือดูดฝุ่น พ้ืนท่ีว่างตามชั้นอาคาร ห้องโถง  ทางเดิน
บันได (จนถึงบันไดข้ันสุดท้ายของอาคาร) ให้สะอาดปราศจากเศษผง ฝุ่นละออง โดยให้ใช้ไม้กวาดขนอ่อน
ในการปัดกวาด  สําหรับขยะให้นําไปท้ิงนอกตัวอาคาร  ณ  ท่ีท้ิงขยะท่ีผู้ว่าจ้างกําหนด    
          (2)  การถูด้วยม็อบ 
      หลังจากปัดกวาด ดูดฝุ่น ตามข้อ (1) แล้ว  ให้ถูพ้ืนท่ีต่าง ๆ ด้วยม็อบ  
ชุบน้ํา บิดหมาด ๆ ม็อบท่ีนํามาใช้งานต้องเป็นม็อบท่ีสะอาด และหม่ันเปลี่ยนทําความสะอาดเสมอ      
หากบริเวณใดมีความสกปรกมากให้ใช้น้ํายาขัดพ้ืน หรือน้ําสบู่อ่อนตามความเหมาะสม 
          (3)  การลงน้ํายาขัดพ้ืน  เคลือบเงาพ้ืน 
      การลงน้ํายาขัดพ้ืน เคลือบเงาพ้ืน ให้ทําหลังจากดําเนินการตามข้อ (1)  
และ (2) แล้ว การลงน้ํายาดังกล่าวในบริเวณใดก็ตาม จะต้องระมัดระวังไม่ให้ผนังหรือขอบกําแพงเปรอะเป้ือน
เป็นรอยหรือชํารุดเสียหาย 
          (4)  การขัดพ้ืน  และขัดเงา 
      ให้ทําทันทีหลังจากลงน้ํายาขัดพ้ืน  หรือเคลือบเงาพ้ืน  ท้ังนี้ให้ผู้รับจ้าง
พิจารณาเลือกใช้เครื่องมือ  เครื่องใช้  วัสดุ  และอุปกรณ์ตามความเหมาะสมกับวัสดุพ้ืน  โดยไม่ก่อให้เกิด
ความเสียหาย  หรือตําหนิใด ๆ บนพ้ืน 
          (5)  การลอกพ้ืนและเคลือบพ้ืนด้วยน้ํายา 
      การลอกพ้ืนและเคลือบพ้ืนด้วยน้ํายา  เพ่ือให้ผิวพ้ืนสะอาดปราศจาก
ตําหนิและริ้วรอยมีความสวยงามทนทาน   ให้ผู้รับจ้างดําเนินการตามความเหมาะสมกับวัสดุนั้น  ท้ังนี้ 
เม่ือทําการลอกพ้ืน  และเคลือบพ้ืนด้วยน้ํายา  ให้เคลื่อนย้ายเฟอร์นิเจอร์ลอยตัวและเครื่องใช้สํานักงาน   
(ท่ีเคลื่อนย้ายได้) ด้วย หลังจากน้ํายาแห้งดีแล้ว ให้ขัดพ้ืนให้สะอาด นําเฟอร์นิเจอร์และเครื่องใช้สํานักงาน
กลับเข้าท่ีเดิม 
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 8.2  การทําความสะอาดพรม 
       ให้ดูดฝุ่นละออง   เศษผงเศษขนสัตว์ท่ีหลุดร่วงอยู่บนหน้าพรมให้สะอาดใน
กรณีท่ีทําการซักพรมโดยการซักแห้ง หรือวิธีการอ่ืนใดก็ตามต้องไม่ก่อให้เ กิดความเสียหายและ 
เสียความสวยงาม 
 8.3  การทําความสะอาดเฟอร์นิเจอร์ 
   ให้ปัดกวาดเช็ดถูเฟอร์นิเจอร์ต่าง ๆ  รวมท้ังรูปภาพแขวนผนังให้สะอาด
ปราศจากฝุ่นละอองหยากไย่  ใยแมงมุม  คราบสกปรกหรือรอยต่าง ๆ และไม่มีเศษตกค้างอยู่บนพ้ืนห้อง  
การทําความสะอาดในข้อนี้ให้รวมถึงประตู หน้าต่าง ขอบประตู  และผนังใต้หน้าต่างด้วย 
 8.4 การทําความสะอาดฝาผนังและฝ้าเพดาน 
  ให้ปัดกวาด เช็ดถู ดูดฝุ่น ให้สะอาดปราศจากฝุ่นละอองหยากไย่ ใยแมงมุม 
คราบสกปรก หรือรอยต่าง ๆ และไม่มีเศษผงตกค้างอยู่บนพ้ืนห้อง การทําความสะอาดในข้อนี้ให้รวมถึง
ประตูหน้าต่าง ขอบประตู และผนังใต้หน้าต่างด้วย และให้ระมัดระวังเป็นพิเศษ สําหรับฝาผนังไม้บุด้วย
กระสอบป่านและวัสดุกันเสียงสะท้อน รวมท้ังฝ้าเพดานท่ีใช้วัสดุกันเสียงสะท้อน 
 8.6 การทําความสะอาดม่าน 
   ให้ดูแลรักษาความสะอาดม่าน และม่านปรับแสง ให้สะอาด ปราศจากฝุ่น
ละออง หยากไย่ และคราบสกปรก   การทําความสะอาด ให้เช็ดด้วยผ้าชุบน้ําบิดหมาด ๆ หรือใช้เครื่องดูด
ฝุ่นละอองเหมาะสมโดยไม่ก่อให้เกิดความเสียหายใด ๆ 
 8.7  การทําความสะอาดกระจก 
  ให้เช็ดกระจกด้วยน้ํายาเช็ดกระจก  หรือล้างด้วยน้ําสบู่อ่อน  แล้วล้างด้วยน้ํา  
และเช็ดให้แห้งให้กระจกใสสะอาดปราศจากคราบสกปรก  ตําหนิ  หรือรอยสัมผัสและห้ามใช้ผงขัดในการ
ทําความสะอาดกระจก 
 8.8  การทําความสะอาดโคมไฟ  หลอดไฟ  และปลั๊กไฟ 
  ให้เช็ดถูให้สะอาดปราศจากฝุ่นละออง  หยากไย่  และคราบสกปรก  และ 
ให้ทําด้วยความระมัดระวังหากมีการถอดมาทําความสะอาด  เม่ืองานเสร็จให้ประกอบเข้าท่ีเดิม 
โดยไม่ก่อให้เกิดความเสียหายใด 
 8.9  การขัดเงาบริเวณท่ีเป็นโลหะ 
  ส่วนประกอบใด ๆ ในอาคารท่ีเป็นโลหะ  ให้ดูแลรักษาให้เงางาม  อยู่เสมอ
และไม่มีคราบสนิมจับ 
 ในกรณีท่ีรายละเอียดนี้ มิได้กําหนดรายละเอียดการทํางานไว้  ให้ผู้รับจ้าง
ดําเนินการทําความสะอาดตามสภาพของงาน  หรือตามคําสั่งของผู้ว่าจ้าง 
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  ข้อ 9  การส่งพนักงานเข้าทําความสะอาด   ให้ผู้รับจ้างปฏิบัติดังนี้  
   9.1  จัดทําประวัติพนักงานโดยละเอียด  และรูปถ่ายขนาด  2  นิ้ว  2  รูป  ส่งให้
ผู้ว่าจ้างล่วงหน้าภายในเวลาอันสมควรก่อนวันท่ีเริ่มงานทําความสะอาด 
   9.2  พนักงานทุกคนต้องอยู่ในเครื่องแบบท่ีเป็นมาตรฐานเดียวกัน  ติดบัตร
ประจําตัวพนักงานของผู้รับจ้างทุกคน 
   9.3  พนักงานท่ีผู้รับจ้างจัดส่งมานั้น ต้องเป็นผู้ท่ีมีสุขภาพดี มีประวัติดี มีความ
ซ่ือสัตย์สุจริต และผ่านการฝึกอบรมของผู้รับจ้างมาเรียบร้อยแล้ว 
   9.4  ให้ผู้รับจ้างแจ้งจํานวนพนักงานท่ีจะส่งเข้ามาทําความสะอาดและในกรณี 
ท่ีจะมีการสับเปลี่ยนหรือทดแทนตัวบุคคล ให้แจ้งรายชื่อพร้อมประวัติเป็นการสํารองล่วงหน้า 
   9.5  ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีผู้ควบคุมงานมาควบคุมดูแล และตรวจสอบงาน    
ทําความสะอาดอย่างน้อยสัปดาห์ละ  1  ครั้ง 
   9.6  ผู้รับจ้างต้องรับผิดและยินยอมชดใช้ค่าเสียหาย  หรือซ่อมแซมทรัพย์สินของ
ผู้ว่าจ้างท่ีเกิดความเสียหายข้ึน  หรือสูญหาย โดยการกระทําของผู้รับจ้าง  หรือลูกจ้างของผู้รับจ้างด้วย 
   9.7  ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบ  และให้ความคุ้มครองคนงาน  หรือลูกจ้างของ 
ผู้รับจ้างท่ีมาทํางานต่อผู้ว่าจ้างเก่ียวกับสิทธิอันพึงมีพึงได้ตามกฎหมายแรงงานด้วย โดยไม่เรียกร้องเอาจาก 
ผู้ว่าจ้างอีก 
   9.8  พนักงานทําความสะอาดทุกคนจะต้องอยู่ในระเบียบข้อบังคับของผู้ว่าจ้าง  
หากพนักงานทําความสะอาดคนใดประพฤติตนในทางเสื่อมเสียหรือหย่อนความสามารถ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิให้
ผู้รับจ้างย้ายพนักงานคนนั้นออกจากสถานท่ีท่ีปฏิบัติงานได้ทันที โดยผู้รับจ้างต้องจัดส่งพนักงานคนใหม่มา
แทน พร้อมท้ังส่งประวัติ 
 

  ข้อ 10  การจ่ายเงิน  
   ผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินเป็นรายเดือน เม่ือคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับงานจ้าง
เรียบร้อยแล้ว   
 

  ข้อ 11  การส่งมอบงานและการประเมินผลงานจ้าง 
11.1  การส่งมอบงานจ้างนับแต่วันทําสัญญา ให้ส่งมอบงานทุก ๆ สิ้นเดือน 

   11.2  ผู้ว่าจ้างจะประเมินผลการดําเนินงานของผู้รับจ้างทุก 3 เดือน หากผลการ
ดําเนินงานไม่เป็นท่ีน่าพอใจ  ผู้ว่าจ้างสงวนสิทธิท่ีจะขอยกเลิกสัญญา 
 

 
---------------------------------- 


