ข้อกำหนดและรำยละเอียดงำนจ้ำงเหมำทำควำมสะอำด
สำนักงำนอุตสำหกรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน
…………………………
สำนักงำนอุตสำหกรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน เลขที่ 124/2 ถนนขุนลุมประพำส ตำบลจองคำ
อำเภอเมือง จั งหวัดแม่ฮ่องสอน ได้กำหนดให้ มีกำรจัดจ้ำงทำควำมสะอำดทั้งภำยในและภำยนอกอำคำร
เพื่อให้มีควำมสะอำด สวยงำมและมีควำมเป็นระเบียบเรียบร้อย โดยมีข้อกำหนด ดังนี้
๑. ข้อกำหนดประเภทและจำนวนพนักงำน
- ผู้รับจ้ำงต้องจัดบุคลำกรมำปฏิบัติงำนเป็นพนักงำนทำควำมสะอำด จำนวน 1 คน
๒. เงื่อนไขระยะเวลำกำรจ้ำง
- ตั้งแต่ ๑ ตุลำคม ๒๕60 ถึง ๓0 กันยำยน ๒๕61 รวมระยะเวลำ ๑2 เดือน
๓. เงื่อนไขวันและเวลำกำรปฏิบัติงำน
- ผู้รับจ้ำงต้องจัดหำพนักงำนมำปฏิบัติงำน ตำมจำนวนและเวลำ ดังนี้
๓.๑ วันจันทร์ - วันศุกร์ ปฏิบัติงำนตั้งแต่เวลำ 0๗.0๐ น. - ๑7.0๐ น.
3.2 วันเสำร์ ปฏิบัติงำนตั้งแต่เวลำ 08.30 น. – 16.30 น.
๓.3 วันเสำร์ของสัปดำห์ที่สองและสี่ของทุกเดือน ปฏิบัติงำนตั้งแต่เวลำ ๐๘.๐๐ น. - ๑๕.๐๐ น.
๓.4 ในวันปฏิบัติงำนมีช่วงเวลำพักกลำงวัน ๑ ชั่วโมง
๓.5 หยุดวันอำทิตย์ วันนักขัตฤกษ์ หรือวันที่รำชกำรประกำศให้เป็นวันหยุดรำชกำร
๔. เงื่อนไขกำรปฏิบัติงำนของผู้รับจ้ำง
๔.๑ ผู้รับจ้ำงจะต้องส่งรำยชื่อพนักงำนพร้อมประวัติของพนักงำนที่จะเข้ำมำ
ปฏิบัติงำนพื้นที่ของสำนักงำนอุตสำหกรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน ก่อนวันปฏิบัติงำนจริงอย่ำงน้อย 1 สัปดำห์
๔.๒ ผู้รับจ้ำงจะต้องจ่ำยค่ำจ้ำงกำรปฏิบัติงำนในวันปกติ รวมถึงค่ำตอบแทนปฏิบัติงำน
ล่วงเวลำแก่พนักงำนไม่ต่ำกว่ำค่ำแรงขั้นต่ำที่กฎหมำยกำหนดหรือเงื่อนไขอื่น ๆ ตำมที่รัฐบำลอำจจะกำหนด
เพิ่มเติม รวมถึงกำรทำประกันสังคมให้แก่พนักงำนทุกคน
๔.๓ ถ้ำพนักงำนของผู้รับจ้ำงนำสิ่งของออกนอกพื้นที่สำนักงำนฯ จะต้องปฏิบัติตำมระเบียบ
ของสำนักงำนฯ อย่ำงเคร่งครัด
๔.๔ ผู้รับจ้ำงจะต้องรับผิดชอบต่อควำมเสียหำ หรือควำมสูญกำยที่เกิดขึ้นแก่ทรัพย์สิน
ของทำงรำชกำร หรือทรัพย์สินของพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ ซึ่งทรัพย์สินดังกล่ำวอยู่ในอำคำร เมื่อปรำกฏว่ำเสียหำย
หรือสูญหำยอันเกิดจำกกำรกระทำโดยจงใจ หรือไม่จงใจ หรือประมำทเลินเล่ อของผู้รับจ้ำง โดยทำงสำนักงำน
อุตสำหกรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอนมีสิทธิ์เรียกรำคำทรัพย์สิน ค่ำแซมแซมทรัพย์สิน ตลอดจนค่ำเสียหำยจำกผู้
รับจ้ำง โดยหักเงินค่ำจ้ำงที่จะต้องจ่ำยให้แก่ผุ้รับจ้ำงตำมงวดในสัญญำเพื่อชดใช้เกี่ยวกับทรัพย์สินที่เสียหำยที่
เกิดขึ้นทั้งสิ้นทุกประกำร
๔.๕ ถ้ำพนักงำนของผู้รับจ้ำงนำสิ่งของออกนอกพื้นที่สำนักงำนฯ จะต้องปฏิบัติตำมระเบียบ
ของสำนักงำนฯ อย่ำงเคร่งครัด
4.6 ผู้รับจ้ำง...

-๒๔.๖ ผู้รับจ้ำงจะต้องจัดหำเครื่องมือ - อุปกรณ์ที่มีสภำพดีให้ครบตำมจำนวนรำยกำรที่ระบุไว้
รวมทั้งจัดหำสิ่งจำเป็นทุกอย่ำงในกำรปฏิบัติงำนอย่ำงเหมำะสม และมีประสิทธิภำพ หรือหำกมีควำมจำเป็นต้อง
นำไปซ่อมแซมจะต้องเตรียมอะไหล่หรือเครื่องมือ - อุปกรณ์ ทดแทนในทันที เพื่อไม่ให้งำนล่ำช้ำ รวมถึงกำร
ตรวจตรำดูแลบำรุงรักษำให้เครื่องมือ - อุปกรณ์ ให้มีสภำพสมบูรณ์พร้อมใช้งำนตลอดเวลำและต้องป้องกั น
อุบัติเหตุหรืออันตรำยอันเกิดขึ้นได้ต่อตนเอง และสำธำรณชน
๕. คุณสมบัติทั่วไปของพนักงำนทำควำมสะอำด
๕.๑ มีสัญชำติไทย
๕.๒ มีอำยุไม่ต่ำกว่ำ ๑๘ ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน ๕๐ ปี
๕.๓ มีสุขภำพร่ำงกำยแข็งแรงสมบูรณ์ ไม่เป็นโรคติดต่ออันตรำยร้ำยแรงที่สังคมรังเกียจ
๕.๔ ไม่ติดยำเสพติดทุกชนิด
๕.๕ มีควำมรู้และควำมเข้ำใจในกำรใช้เครื่องมือ – อุปกรณ์ และกำรปฏิบัติหน้ำที่
๖. หน้ำที่และควำมรับผิดชอบของผู้รับจ้ำง
- หน้ำที่และควำมรับผิดชอบงำนทำควำมสะอำด
๖.๑ กำรปฏิบัติงำนทำควำมสะอำดประจำวัน
๑) ทำควำมสะอำดและดูแลรักษำทำควำมสะอำดกระจกประตูทำงเข้ำ – อำคำร
ประตูห้องทำกำร กระจกหน้ำต่ำงรอบอำคำร
๒) ทำควำมสะอำดพื้นทำงเดินร่วมและบริเวณรอบ ๆ สำนักงำนฯ โดยใช้ไม้กวำด
อ่อนให้สะอำดตลำดเวลำ
๓) ทำควำมสะอำดบันได ให้สะอำดเรียบร้อยตลอดเวลำ
๔) เก็บเศษกระดำษ ก้นบุหรี่ และไม้จิ้มฟัน ทุกชั้นตลอดเวลำ
๕) ทำควำมสะอำดพื้น โต๊ะ ตู้และภำชนะบริกำร ภำยในห้ องเตรียมอำหำร และ
จัดเก็บให้เรียบร้อย
6) ทำควำมสะอำดพื้น โต๊ะทำงำน เก้ำอี้ทำงำน และล็ อกเกอร์ใส่เอกสำรรวมทั้ ง
ชั้นวำงเอกสำรและสิ่งของโดยปัดกวำดเช็ดถู ทำงเดินระหว่ำงโต๊ะ ใต้โต๊ะ ซอกโต๊ะและตำมซอกมุมต่ำงๆ
7) ท ำควำมสะอำดโทรศั พ ท์ พ ร้อ มสำย ด้ ว ยน้ ำยำเช็ ด ท ำควำมสะอำดโทรศั พ ท์
เก็บขยะในตะกร้ำใส่ผง พร้อมทำควำมสะอำดตะกร้ำ
8) ท ำควำมสะอำด โต๊ะประชุม เก้ำอี้ประชุมให้ ส ะอำดพร้อมจัดให้ เป็ นระเบีย บ
เรียบร้อย พร้อมที่จะใช้ประชุมตลอดเวลำ และเมื่อแล้วเสร็จกำรประชุมทุกครั้งจะต้องเข้ำไปทำควำมสะอำด
และจัดโต๊ะเก้ำอี้ให้เรียบร้อย
9) ห้องสุขำชำย – หญิง ทำควำมสะอำดพื้น ผนัง กระจก อ่ำงล่ำงมือ และสุขภัณฑ์
ในห้ องน้ ำให้ ส ะอำดตลอดเวลำ โดยมิให้ มีก ลิ่ นและครำบสกปรก สนิ มตะกอน จนหยดน้ ำที่ พื้ นอ่ำงล้ ำงมื อ
ทำควำมสะอำดตะกร้ำใส่ผง ถังใส่กระดำษชำระ ถังน้ำและขันใส่น้ำสำหรับใช้ล้ำงชำระให้สะอำดทุกวัน
๑0) บริกำรจัดหำกล่องใส่กระดำษชำระพร้อมใส่กระดำษในห้องสุขำชำย – หญิง
จำนวน ๔๐ ห้อง กระดำษชำระในห้องน้ำแบบ ๒ ชั้น ควำมยำวไม่ต่ำกว่ำ ๒๔๐ เมตร / ม้วน ส ำหรับที่ใส่
กระดำษชำระที่ทำงผู้รั บจ้ำงจัดหำมำติดไว้ในห้องน้ำชำย – หญิง ทุกห้อง เมื่อหมดสัญญำจ้ำงให้ถือเป็นของ
สำนักงำนฯ ทั้งนี้ต้องอยู่ในสภำพสมบูรณ์พร้อมใช้งำนได้ดี
11) กระดำษชำระ…

-๓๑1) กระดำษชำระต้องใช้ผลิตภัณฑ์ที่ไม่ทำลำยสิ่งแวดล้อมตำมเกณฑ์ ที่กำหนดไว้
และควรมีเพียงพอ พร้อมใช้ตลอดเวลำ
๑2) ผู้ รับ จ้ำงจะต้องจัดหำตะกร้ำขยะ พร้อมถุงรองรับขยะให้ เพียงพอส ำหรับ ใช้
ภำยในอำคำรสำนักงำน ฯ ตำมควำมเหมำะสมและตำมที่ผู้ว่ำจ้ำงเห็นสมควร
๑3) ผู้รับจ้ำงจะต้องจัดหำตะกร้ำใส่ขยะ และถุงรองรับขยะภำยในห้องน้ำทุกห้อง
รวมถึงจัดหำตะกร้ำขยะพร้อมถุงรองรับขยะไว้บริเวณอ่ำงล้ำงหน้ำอย่ำงเหมำะสม
๑4) ทำควำมสะอำดฝำผนังกระจก ประตู หน้ำต่ำง ทั้งภำยใน และภำยนอกอำคำร
๑5) ทำควำมสะอำดตู้น้ำดื่ม เครื่องใช้ไฟฟ้ำทุกชนิด เช่น กระติกน้ำร้อน ตู้เย็น เครื่อง
ทำน้ำเย็น
๑6) ทำควำมสะอำดอื่นๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำยจำกผู้ว่ำจ้ำง
๑7) แจ้งควำมชำรุดเสียหำยใด ๆ ของอำคำรและควำมเสียหำยทำงอื่น ๆ ที่เกิดขึ้น
โดยด่วนแก่เจ้ำหน้ำที่พัสดุ
18) ปิดน้ำ ไฟ พัดลม เครื่องปรับอกำศ ถอดปลั๊กเครื่องใช้สำนักงำนฯ ที่ใช้ไฟฟ้ำทุก
เครื่อง และตรวจตรำควำมเรียบร้อยก่อนออกจำกสำนักงำนฯ หรือตัวอำคำร ก่อนกลับทุกวัน
19) รำยงำนสิ่งที่ชำรุดเสียหำยต่อผู้ว่ำจ้ำง
๒0) เก็บ ล้ำง ทำควำมสะอำด แก้วน้ำ ถ้วยกำแฟ และจำนชำม งำนอื่น ๆ ที่ผู้ว่ำจ้ำง
กำหนด
21) ทำควำมสะอำดห้องโถง และที่นั่งพัก และป้ำยแสดงชื่อห้องทำงำนต่ำง ๆ
๒2) งำนอื่น ๆ ที่ผู้ว่ำจ้ำงกำหนด
๖.๒ กำรปฏิบัติงำนทำควำมสะอำดประจำสัปดำห์
๑) ขัด เช็ด ทำควำมสะอำด เก้ำอี้ที่บุด้วยหนังหรือหนังเทียม ด้วยน้ำยำขัดเช็ดเบำะ
๒) ขัด และทำควำมสะอำดอุปกรณ์ส่วนที่เป็นโลหะ เช่น ทองเหลือง อลูมิเนียม
สเตนเลส ด้วยน้ำยำขัดโลหะ
๓) ปัดกวำดหยำกไย่ตำมผนัง เพดำนและซอกมุม ตลอดจนช่วงบันไดกลำงและ
บันไดฉุกเฉินและประตูห้องน้ำ
๔) ทำควำมสะอำดมู่ลี่ ผ้ำม่ำนปรับแสง โดยทำกำรปัดฝุ่นและทำควำมสะอำด
รอยเปื้อน ทำควำมสะอำดบริเวณโดยรอบ ๆ อำคำร
๕) ดูดฝุ่นทำควำมสะอำดด้วยเครื่องดูดฝุ่นเพื่อเก็บสิ่งสกปรกที่หลุดง่ำยในจุดที่มี
ครำบสกปรกหรือครำบเปื้อนติดแน่น ให้ใช้น้ำยำซักพรมซักทำควำมสะอำดให้พื้นที่ส่วนที่เป็นพรมสะอำด
ปรำศจำกรอยเปื้อน
6) เช็ดทำควำมสะอำดดคมไป หลอดไฟ พัดลมเพดำน พัดลมตั้งพื้น พัดลมปรับ
อำกำศ ทุกเครื่องในสำนักงำน
๖.๓ กำรปฏิบัติงำนทำควำมสะอำดประจำสัปดำห์ที่สองและสี่ของทุกเดือน
ขัดเงำพื้น ให้สะอำดด้วยน้ำยำรักษำพื้นให้เป็นเงำมัน โดยไม่ทำให้ พื้นลื่น เพรำะอำจเกิด
อุบัติเหตุแก่ผู้สัญจรไปมำได้
6.4 กำรปฏิบัติงำน...

-๔๖.๔ กำรปฏิบัติงำนทำควำมสะอำดประจำเดือน
๑) ล้ำงและลงน้ำยำเคลือบเงำพื้นภำยในอำคำร
๒) เช็ดช่องลมปรับอำกำศ
๓) เช็ดและฉีดน้ำยำล้ำงบำนเกร็ด และกระจกภำยใน – ภำยนอกรอบอำคำร
๔) เก็บรอยเปื้อนตำมทำงเดิน
๕) ดูดฝุ่นม่ำนหน้ำต่ำง
๖) ทำควำมสะอำดมู่ลี่ โต๊ะ โคมไฟ และพัดลมดูดอำกำศ
7) ทำควำมสะอำดเก้ำอี้ชนิดเบำะ และพนักพิงห่อหุ้มด้วยผ้ำ อย่ำงน้อยเดือนละ ๒ ครั้ง
8) ทำควำมสะอำดกันสำดและดำดฟ้ำ อย่ำงน้อยเดือนละ ๑ ครั้ง
๖.๕ กำรทำควำมสะอำดประจำ ๖ เดือน
ทำควำมสะอำดกระจกรอบสถำนที่ทำกำรทั้งภำยในและภำยนอกอำคำรสำนักงำนฯ
ในที่สูงและที่ต่ำ และหน้ำต่ำงโดยรอบอำคำรด้วยเครื่องเช็ดกระจกและน้ำยำเช็ดกระจกอย่ำงดี
๖.๖ อัตรำค่ำบริกำรทำควำมสะอำด
ให้ คิ ด อั ต รำค่ ำ บริ ก ำรจำกกำรบริ ก ำรท ำควำมสะอำดอำคำรดั ง กล่ ำ ว รวมถึ ง
ค่ำแรงงำน ค่ำวัสดุอุปกรณ์ ที่ใช้ในกำรทำควำมสะอำดทุกชนิด ตลอดจนน้ำยำหรือสำรเคมีต่ำง ๆ ที่ใช้
๖.๗ กำรส่งพนักงำนทำควำมสะอำด ให้ผู้รับจ้ำงปฏิบัติ ดังนี้
๑) จัดทำประวัติของพนักงำนโดยละเอียด และรูปถ่ำยขนำด ๒” จำนวน ๒ รูป
ส่งให้ผู้ว่ำจ้ำงล่วงหน้ำภำยในเวลำอันสมควรก่อนวันที่เริ่มทำควำมสะอำด
2) พนักงำนที่ผู้รับจ้ำงจัดส่งมำนั้น ต้องเป็นผู้มีสุขภำพดี มีประวัติดี มีควำม
ซื่อสัตย์สุจริต ไม่พูดจำหยำบคำย มีควำมสำมัคคีระหว่ำงผู้ปฏิบัติงำน
3) ให้ผู้รับจ้ำงแจ้งจำนวนพนักงำนที่จะส่งเข้ำมำทำควำมสะอำด และในกรณี
ที่จะมีกำรสับเปลี่ยน หรือทดแทนตัวบุคคล ให้แจ้งรำยชื่อพร้อมประวัติเป็นกำรสำรองล่วงหน้ำ
4) หำกมีพนักงำนลำ ให้จัดพนักงำนเสริมและต้องแจ้งให้ผู้รับจ้ำง หรือ
พนักงำนของ ผู้ว่ำจ้ำงทรำบทุกครั้งที่จัดพนักงำนมำแทนพนักงำนที่ลำ
๗) ปฏิบัติงำนวันทำกำรตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ (วันทำกำร) ตั้งแต่ เวลำ
๐๗.0๐ - ๑7.0๐ น. วันเสำร์ ปฏิบัติงำนตั้งแต่เวลำ 08.30 น. – 16.30 น. และวันเสำร์ของสัปดำห์ที่สองและสี่
ของทุกเดือนปฏิบัติงำนตั้งแต่เวลำ ๐๘.๐๐ น. – ๑๕.๐๐ น. หยุดวันอำทิตย์ วันนักขัตฤกษ์ หรือวันที่รำชกำร
ประกำศให้เป็นวันหยุดรำชกำร หำกผู้รับจ้ำงไม่สำมำรถทำงำนได้สำเร็จ ผู้ว่ำจ้ำงมีสิทธิสั่งให้ผู้รับจ้ำงมำทำงำนใน
วันหยุดรำชกำร
๖.๘ อุปกรณ์และผลิตภัณฑ์ที่จะต้องนำมำทำควำมสะอำด
๑) เครื่องขัดพื้น
๒) เครื่องปั่นเงำพื้น
๓) เครื่องดูดฝุ่น
๔) ไม้ม็อบถูพื้น
๕) ไม้ม็อบเก็บฝุ่น
๖) ถังน้ำ
๗) ไม้กวำดแบบแข็งและแบบอ่อน
8)เครื่องมือเช็ดกระจก...

-๕๘) เครื่องมือเช็ดกระจก
๙) ผ้ำเช็ดโต๊ะและเช็ดกระจก
๑๐) ผลิตภัณฑ์ฆ่ำเชื้อ สำหรับเครื่องฆ่ำเชื้อและทำควำมสะอำดต้องไม่เป็นอันตรำย
กับสิ่งแวดล้อม
๑๑) ถุงขยะสีดำ
๑๒) ไม้กวำดเทศบำล
๑๓) ผลิตภัณฑ์ขัดล้ำงพื้น
๑๔) ผลิตภัณฑ์เคลือบเงำพื้น
๑๕) ผลิตภัณฑ์เช็ดประจำวัน
๑๖) ผลิตภัณฑ์ปั่นเงำพื้น
๑๗) ผงซักฟอก
๑๘) ผลิตภัณฑ์เช็ดกระจก และผลิตภัณฑ์ทำควำมสะอำดโทรศัพท์
๑๙) ผงขัดห้องน้ำ
๒๐) ผลิตภัณฑ์ล้ำงห้องน้ำ
๒๑) น้ำยำดับกลิ่น
๒๒) ก้อนดับกลิ่นคุณภำพดี(ควรมีประจำห้องน้ำทุกห้อง ทุกชั้น และไม่ควรขำด)
๒๓) สบู่เหลวล้ำงมือคุณภำพดี
๒๔) น้ำยำล้ำงจำน
๒๕) ถังขยะ
๒๖) กระดำษชำระแบบ ๒ ชั้น ชนิดม้วนใหญ่ ควำมยำวไม่ต่ำกว่ำ ๒๔๐ เมตร
/ม้วน โดยคุณภำพของกระดำษชำระต้องไม่ต่ำกว่ำมำตรฐำนที่ผู้ว่ำจ้ำงกำหนดและต้องมีอย่ำงเพียงพอ พร้อมใช้
ตลอดเวลำ
๒๗) กล่องใส่กระดำษชำระขนำดใหญ่เหมำะสมกับขนำดของกระดำษชำระ
๒๘) ผลิตภัณฑ์ทำควำมสะอำดโต๊ะทำงำน เบำะนั่ง และโซฟำ
๒๙) ผลิตภัณฑ์ทุกชนิดที่กล่ำวมำต้องไม่ใช้ผลิตภัณฑ์ทำควำมสะอำดที่มีส่วน
ผสมของสำรอันตรำย
๖.๙ กำรกำหนดเกี่ยวกับกำรคัดแยกขยะ
ต้องมีกำรดำเนินกำร อธิบำยขั้นตอน และเสนอแนวปฏิบัติที่ชัดเจนในกำร
ให้พนักงำนทำควำมสะอำด คัดแยกขยะบรรจุภัณฑ์ หรือวัสดุเหลือใช้อื่น ๆ ที่เกิดขึ้นจำกขยะทั่วไปที่มีอยู่
ในอำคำรสำนักงำนเพื่อนำกลับไปใช้ใหม่ รวมถึงจัดอย่ำงถูกต้องตำมหลักวิชำกำร พร้อมรำยงำน
ผลกำรดำเนินกำรคัดแยกขยะตำมระยะเวลำที่เหมำะสม
๖.๑๐ ขอบเขตควำมรับผิดชอบ
ผู้เสนอรำคำจะต้องรับผิดชอบในกรณีที่มีทรัพย์สินเสียหำย หรือสูญหำย อันเกิดจำกกำร
กระท ำโดยพนั ก งำนบริ ษั ท ฯ โดยกำรชดใช้ เ ต็ ม มู ล ค่ ำ ที่ เ สี ย หำย และหำกพนั ก งำนคนใดท ำงำน
ไม่เป็นไปตำมรำยละเอียดและเงื่อนไขที่กำหนด ให้ผู้รับจ้ำงเปลี่ยนตัวพนักงำนให้กับผู้ว่ำจ้ำง กรณี ผู้รับจ้ำง
ไม่ปฏิบัติตำมสัญญำ ผู้ว่ำจ้ำงสำมำรถบอกเลิกสัญญำได้ทันที
……………………………………………………………………….

