
 

 

 
รายละเอียดและเงื่อนไข 

งานจ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารส านักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพ้ืนที่ ๑๒ 
ประจ าปี ๒๕๖3 

 
บริเวณพ้ืนที่ในการจ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารท าการของส านักงานประกันสังคม

กรุงเทพมหานครพ้ืนที่ ๑๒ ตั้งอยู่เลขที่  ๒๒๒ ถนนสุขุมวิท ๗๗  แขวงพระโขนง เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร  
๑๐๒๖๐ เป็นอาคารจ านวน ๔ ชั้น มีพ้ืนที่ใช้สอยทั้งสิ้น ๑,๘๔๘ ตารางเมตร แยกเป็นชั้นล่าง ลานจอดรถ  
เป็นพื้นคอนกรีต  ชั้นที่หนึ่ง เป็นพื้นกระเบื้อง ชั้นที่สอง และชั้นที่สามเป็นพ้ืนกระเบื้องยาง บันไดขึ้นลงระหว่าง
ชั้น ระเบียง ห้องน้ าทุกชั้น และกระจกภายในและภายนอกอาคาร  พ้ืนที่จอดรถตลอดจนบริเวณรอบๆ อาคาร
ส านักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพ้ืนที่  ๑๒ เพ่ือให้มีความสะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อย           
โดยมีรายละเอียดและเงื่อนไข ดังนี้ 
 

  ๑.  ข้อก าหนดประเภทและจ านวนพนักงาน 
        - ผู้รับจ้างต้องจัดพนักงานท าความสะอาดมาปฏิบัติงานประจ า  ๔  คน   

  ๒.  เงื่อนไขระยะเวลาการจ้าง 
        - ตั้งแตว่ันที ่ 1 มกราคม  ๒๕๖3  ถึงวันที ่ ๓๑  ธันวาคม  ๒๕๖3  รวมระยะเวลา  ๑๒  เดือน 

  ๓.  เงื่อนไขและเวลาการปฏิบัติงาน 
       -  ผู้รับจ้างต้องจัดหาพนักงานมาปฏิบัติงาน  ตามจ านวนและเวลา  ดังนี้ 
   ๑)  ให้บริการ 6 วัน/สัปดาห์ โดย เริ่มปฏิบัติงาน ระหว่างเวลา ๐๖.๓๐ - ๑๖.๓๐  น. 
   ๒)  ในวันปฏิบัติงานมีช่วงเวลาพักกลางวัน  ๑  ชั่วโมง 

  ๔.  เงื่อนไขการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง 
๑) พนักงานท าความสะอาดของผู้รับจ้าง ต้องแต่งเครื่องแบบของผู้รับจ้างพร้อม 

ติดบัตรแสดงชื่อที่เครื่องแบบด้านหน้าทุกคนในเวลาปฏิบัติงานให้สามารถมองเห็นได้ชัดเจน  เพ่ือความสะดวก
ในการตรวจสอบ 

๒) ให้ผู้ควบคุมงานของผู้รับจ้างตรวจสอบผลการปฏิบัติงานเพ่ือให้ดูสะอาดและ
เรียบร้อยตามสัญญา  และรับฟังข้อเสนอแนะหรือหารือแนวทางการปฏิบัติงานตามสัญญาทุกวันเพ่ือปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน  และแก้ไขข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานร่วมกับผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้าง 

๓) ผู้รับจ้างต้องส่งรายชื่อพนักงานพร้อมประวัติและรูปถ่ายของพนักงานทุกคนที่จะเข้า
มาปฏิบัติงานในพ้ืนที่ของส านักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพ้ืนที่ ๑๒  ก่อนวันปฏิบัติงานจริง 

๔) ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายค่าจ้างการปฏิบัติงานในวันปกติ รวมถึงค่าตอบแทนปฏิบัติงาน
ล่วงเวลาแก่พนักงานไม่ต่ ากว่าค่าแรงขั้นต่ าที่กฎหมายก าหนดหรือเงื่อนไขอ่ืน ๆ  ตามที่รัฐบาลอาจจะก าหนด
เพ่ิมเติมรวมถึงการท าประกันสังคมให้แก่พนักงานทุกคน 

๕) ถ้าพนักงานของผู้รับจ้างน าสิ่งของออกนอกพ้ืนที่ส านักงานฯ จะต้องปฏิบัติตาม
ระเบียบของส านักงานฯ อย่างเคร่งครัด 
 
 

๖) ผู้รับจ้าง... 
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๖) ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหาย  หรือความสูญหายที่เกิดแก่ทรัพย์สินของ
ทางราชการหรือทรัพย์สินของพนักงานเจ้าหน้าที่  ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวอยู่ในอาคารเมื่อปรากฏว่าเสียหายหรือ
สูญหายอันเกิดจากการกระท าโดยจงใจ หรือไม่จงใจ หรือประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้าง โดยทางส านักงานฯ    
มีสิทธิ์เรียกราคาทรัพย์สิน  ค่าซ่อมแซมทรัพย์สิน  ตลอดจนค่าเสียหายจากผู้รับจ้าง  โดยหักเงินค่าจ้างที่จะต้อง
จ่ายให้แกผู่้รับจ้างตามงวดในสัญญาเพ่ือชดใช้เกี่ยวกับทรัพย์สินที่เสียหายที่เกิดข้ึนทั้งสิ้นทุกประการ 

๗) ถ้าพนักงานของผู้รับจ้างไม่ตั้งใจปฏิบัติงานขัดค าสั่งหรือฝ่าฝืนกฎระเบียบของ
ส านักงานฯ  แสดงกิริยาวาจาไม่สุภาพต่อผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้าง  และประพฤติตนอันอาจจะก่อให้เกิดความ
เสียหายต่อชื่อเสียงของส านักงานฯ  ให้เป็นอ านาจของผู้คุมงานของผู้ว่าจ้างในการสั่งหยุดงานและรายงานให้
คณะกรรมการตรวจการจ้างพิจารณาบทลงโทษต่อไป 

๘) ผู้รับจ้างต้องจัดหาเครื่องมือ -อุปกรณ์ที่มีสภาพดีให้ครบตามจ านวนรายการ 
ที่ระบุไว้รวมทั้งจัดหาสิ่งจ าเป็นทุกอย่างในการปฏิบัติงานอย่างเหมาะสม  และมีประสิทธิภาพ  หรือหากมีความ
จ าเป็นต้องน าไปซ่อมแซมจะต้องเตรียมอะไหล่หรือเครื่องมือ-อุปกรณ์ ทดแทนในทันทีเพ่ือไม่ให้งานล่าช้ารวมถึง
การตรวจตราดูแลบ ารุงรักษาเครื่องมือ-อุปกรณ์ ให้มีสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้งานตลอดเวลาและต้องป้องกัน
อุบัติเหตุหรืออันตรายอันเกิดข้ึนได้ต่อตนเองและสาธารณชน 

  ๕.  คุณสมบัติท่ัวไปของพนักงานท าความสะอาด 
 ๕.๑  มีสัญชาติไทย 
 ๕.๒  มีอายุไม่ต่ ากว่า ๑๘ ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน ๖๕ ปี  
       ๕.๓  มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ ไม่เป็นโรคติดต่ออันตรายร้ายแรงที่สังคมรังเกียจ 
       ๕.๔  ไม่ติดยาเสพติดทุกชนิด 
       ๕.๕  มีความรู้และความเข้าใจในการใช้เครื่องมือ-อุปกรณ์ และการปฏิบัติหน้าที่ 
       ๕.๖  พนักงานต้องได้รับการฝึกอบรมด้านการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ   
                                 พร้อมแนบหลักฐานยืนยันการฝึกอบรมพนักงาน 

  ๖.  หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง 
       -   หน้าที่และความรับผิดชอบงานท าความสะอาด 
           ๖.๑  การปฏิบัติงานท าความสะอาดประจ าวัน 

๑) ดูดฝุ่นท าความสะอาดด้วยเครื่องดูดฝุ่นเพ่ือเก็บสิ่งสกปรกที่หลุดง่าย  
ในจุดที่มีคราบสกปรกหรือคราบเปื้อนติดแน่นให้ใช้น้ ายาซักพรมซักท าความสะอาดให้พ้ืนที่ส่วนที่เป็นพรม
สะอาดปราศจากรอยเปื้อน 

๒) ท าความสะอาดห้องน้ าชาย – หญิงชั้น ๑ ถึงชั้น ๔ ท าความสะอาดพ้ืน
ห้องน้ าทั้งหมด ฝาผนังและสุขภัณฑ์ตา่งๆ ที่ประจ าห้องน้ า เช่น โถอุจจาระ โถปัสสาวะ อ่างล้างมือ ด้วยน้ ายาฆ่า
เชื้ออย่างดี โดยมิให้มีกลิ่นและคราบสกปรก สนิมตะกอน ฉีดสเปรย์ปรับอากาศให้เสร็จเรียบร้อยก่อนเวลา 
๐๘.๓๐ น. ดูแลให้พื้นแห้งและสะอาดตลอดวัน   

๓) ท าความสะอาดและดูแลรักษาท าความสะอาดกระจกประตูทางเข้าอาคาร
ประตูห้องท าการ  กระจกระเบียงอาคาร   

๔) ท าความสะอาดบันไดกลาง  บันไดฉุกเฉิน  ให้สะอาดเรียบร้อยตลอดเวลา 
 
 
 

๕) กวาดถูพ้ืน... 
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๕) กวาดถูพ้ืนทางเดินทุกจุด รวมถึงการท าความสะอาดในที่ต่างๆ ที่รับผิดชอบ
ให้สะอาด ขัดล้างพ้ืน และทางเดินด้วยน้ ายา  โดยใช้เครื่องขัดล้าง  รวมถึงท าความสะอาดบันได ราวบันไดตั้งแต่
ลานจอดรถ - ชั้น ๔  ให้เสร็จเรียบร้อย ก่อนเวลา ๐๘.๓๐ น. และตรวจตราดูแลให้สะอาดตลอดวัน 

๖) เช็ดกระจกประตูทางเข้า – ออก และตามบริ เวณใกล้กับการสัมผัส 
ทุกแห่ง 

๗) ท าความสะอาดเก็บรอยเปื้อนตามฝาผนัง และตามจุดต่างๆ 
๘) ท าความสะอาดเฟอร์นิเจอร์ โต๊ะท างาน เก้าอ้ีพนักงาน เก้าอ้ีรับแขก 

เคาน์เตอร์ด้วยน้ ายาเช็ดเฟอร์นิเจอร์  และเช็ดโทรศัพท์ด้วยน้ ายาค่าเชื้อโรค/แอลกอฮอล์ ทุกวันก่อน          
เวลา ๐๘.๓๐ น. 

๙) เก็บเศษผง เศษขยะตามถังขยะวันละ ๒ ครั้ง คือ เวลา ๐๘.๐๐ น. และ 
เวลา ๑๕.๐๐ น. และน าไปท้ิงในที่ท่ีจัดไว้       

๑๐) กวาดขยะ เก็บขยะ และล้างท าความสะอาดบริ เวณลานจอดรถ       
เวลา ๑๐.๐๐ น.  

๑๑) กวาดขยะพ้ืนที่รอบอาคารส านักงาน และทางระบายน้ า 
๑๒) ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาถุงรองรับขยะให้เพียงพอส าหรับใช้ภายในอาคาร

ส านักงานตามความเหมาะสมและตามที่ผู้ว่าจ้างเห็นสมควร 
๑๓) ท าความสะอาดฝาผนังกระจก  ประตู  หน้าต่าง  ทั้งภายใน  และ

ภายนอกอาคาร 
๑๔) ท าความสะอาดตู้น้ าดื่ม เครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิด เช่น กระติกน้ าร้อน ตู้เย็น 
๑๕) ท าความสะอาดอ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าจ้าง 
๑๖) รายงานสิ่งที่ช ารุดเสียหายต่อผู้ว่าจ้าง 
๑๗) ช่วงพักทานอาหารให้เจ้าหน้าที่สลับกันไปพัก โดยต้องมีเจ้าหน้าที่ดูแล

ความสะอาดห้องน้ าและส านักงานอย่างน้อยจ านวน ๒ คน 

๖.๒   การปฏิบัติงานท าความสะอาดประจ าเดือน   
 ๑)  เช็ดฝุ่นตามฝาผนัง สวิตซ์ไฟฟ้า แผง/หลอดไฟ ช่องลมปรับอากาศ 
อุปกรณ์ที่ติดตามฝาผนัง 
 ๒)  ท าความสะอาดพ้ืน โดยขัดล้างพื้นเพ่ือขจัดคราบสกปรกต่างๆ เก็บรอย
เปื้อนท่ีติดตามพ้ืนให้สะอาดและลงน้ ายาเคลือบเงาให้ดูสวยงาม 
 ๓)  ท าความสะอาดกระจกภายในและภายนอกให้สะอาด และน้ ายาเช็ด
กระจกอย่างดี 
 ๔)  ท าความสะอาดเก้าอ้ีชนิดเบาะ และพนักพิงห่อหุ้มด้วยผ้า 
 ๕)  ท าความสะอาดในที่สูง เช่น ปัดหยากไย่ในที่สูง ปัดหยากไย่ตามฝาผนัง
และเพดาน 
 ๖)  ท าความสะอาดบริเวณลานจอดรถโดยการขัดล้างให้สะอาด  

                              ๖.๓  อัตราค่าบริการท าความสะอาด 
               ผู้รับจ้างคิดอัตราค่าบริการท าความสะอาดอาคารดังกล่าว รวมถึงค่าแรงงานค่า
วัสดุอุปกรณ์  ที่ใช้ในการท าความสะอาดทุกชนิด  ตลอดจนน้ ายาหรือสารเคมีต่าง ๆ ที่ใช้ 
 

๖.๔  การส่ง... 
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 ๖.๔  การส่งพนักงานท าความสะอาดให้ผู้รับจ้างปฏิบัติ  ดังนี้ 
๑)  จัดท าประวัติของพนักงานโดยละเอียด และรูปถ่ายขนาด ๒ นิ้ว จ านวน  

๒ รูป ส่งให้ผู้ว่าจ้างล่วงหน้า ภายในเวลาอันสมควรก่อนวันที่เริ่มท าความสะอาด 
๒)  พนักงานทุกคนต้องอยู่ในเครื่องแบบที่เป็นมาตรฐานเดียวกันของผู้รับจ้าง  

และติดบัตรแสดงตน บริเวณอกเสื้อด้านซ้ายตลอดเวลาที่ปฏิบัติงานในอาคารส านักงานฯ 
๓)  พนักงานที่ผู้รับจ้างจัดส่งมานั้น  ต้องเป็นผู้มีสุขภาพดี  มีประวัติดี มีความ

ซื่อสัตย์สุจริต  ไม่พูดจาหยาบคาย  มีความสามัคคี ระหว่างผู้ปฏิบัติงาน   
๔)  ให้ผู้รับจ้างแจ้งจ านวนพนักงานที่จะส่งเข้ามาท าความสะอาดและในกรณีที่จะ

มีการสับเปลี่ยนหรือทดแทนตัวบุคคล ให้แจ้งรายชื่อพร้อมประวัติเป็นการส ารองล่วงหน้า 
๕)  หากมีพนักงานลา ให้จัดพนักงานเสริมและต้องแจ้งให้ผู้ว่าจ้าง หรือพนักงาน

ของผู้ว่าจ้างทราบทุกครั้งที่จัดพนักงานมาแทนพนักงานที่ลา 
๖)  ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบและยินยอมชดใช้ค่าเสียหาย หรือซ่อมแซมทรัพย์สิน

ของผู้ว่าจ้างที่เกิดความเสียหายขึ้นโดยการกระท าของผู้รับจ้างหรือลูกจ้างของผู้รับจ้างด้วย 
๗)  ผู้รับจ้างจะต้องมีประกันสังคมให้กับลูกจ้างของผู้รับจ้างด้วย 
๘)  ปฏิบัติงาน 6 วัน/สัปดาห์ วันท าการตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ ปฏิบัติงาน

ระหว่างเวลา ๐๖.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ส าหรับวันหยุดราชการปฏิบัติงานตามเวลาเปิด-ปิดท าการของหน่วยงาน 
หากผู้รับจ้างไม่สามารถท างานได้ส าเร็จ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิให้ผู้รับจ้างมาท างานในวันหยุดราชการ 

           ๖.5  อุปกรณ์และผลิตภัณฑ์ที่จะต้องน ามาท าความสะอาด  
                ๑)  เครื่องขัดพ้ืน 
                ๒)  เครื่องปั่นเงาพ้ืน 
                ๓)  เครื่องดูดฝุ่น 
                ๔)  ไม้ม็อบถูพ้ืน 
                ๕)  ไม้ม็อบเก็บฝุ่น 
         ๖)  ถังน้ า 
       ๗)  ไม้กวาด 
                ๘)  เครื่องมือเช็ดกระจก 
                ๙)  ผ้าเช็ดโต๊ะและเช็ดกระจก 
 ๑๐)  ผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อ   
         ๑๑)  ถุงขยะสีด า 
 ๑๒)  ไม้กวาดเทศบาล 
 ๑๓)  ผลิตภัณฑ์ขัดล้างพ้ืน 
                                 ๑๔)  ผลิตภัณฑ์เคลือบเงาพ้ืน 
 ๑๕)  ผลิตภัณฑ์เช็ดประจ าวัน 
 ๑๖)  ผลิตภัณฑ์ปั่นเงาพื้น 
 ๑๗)  ผงซักฟอก 
 ๑๘)  ผลิตภัณฑ์เช็ดกระจก  และผลิตภัณฑ์ท าความสะอาดโทรศัพท์ 
 ๑๙)  ผงขัดห้องน้ า 
                              ๒๐)  ผลิตภัณฑ์ล้างห้องน้ า 

๒1)  น้ ายา... 



- ๕ - 
 

 

 ๒๑)  น้ ายาดับกลิ่น 
 ๒๒)  ก้อนดับกลิ่น 
 ๒๓)  สบู่เหลวล้างมือ 
 ๒๔)  ถังขยะ 
 ๒๕)  กระดาษช าระแบบ  ๒  ชั้น ชนิดม้วนใหญ่ ความยาวไม่ต่ ากว่า ๒๔๐ เมตร/ ม้วน 
กระดาษช าระที่ใช้ต้องมีคุณภาพดี ตลอดทั้งปีของสัญญาจ้าง 
 ๒๖)  กล่องใส่กระดาษช าระขนาดใหญ่ 
 ๒๗)  ผลิตภัณฑ์ท าความสะอาดโต๊ะท างาน  เบาะนั่ง  และโซฟา             
หมายเหตุ  :   ๑. รายการที่  ๔-๙ ให้อยู่ในสภาพใช้การได้  มีจ านวนไม่น้อยกว่าจ านวนพนักงานท าความสะอาด 
  ประจ าคนละ  ๑  ชุด  

๒. ผลิตภัณฑ์ทุกชนิดต้องไม่มีส่วนผสมของสารอันตรายตามข้อก าหนดส าหรับบริการท าความ
สะอาดที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมมลพิษ 

๖.6  วัสดุที่ต้องจัดหาให้เพียงพอ  เพื่อใช้ประจ าวัน 
๑) กล่องใส่กระดาษช าระม้วนใหญ่ส าหรับห้องส้วม ห้องละ ๑ กล่อง ส าหรับ

ใส่กระดาษช าระแบบ ๒  ชั้น ชนิดม้วนใหญ่ ความยาวไม่ต่ ากว่า ๒๔๐  เมตร/ม้วน มีส ารองใช้ตลอดวัน  
๒) กล่องใส่กระดาษเช็ดมือส าหรับห้องน้ า ห้องละ ๑ กล่อง ส าหรับใส่

กระดาษเช็ดมือแบบ  ๒ ชั้น ชนิดห่อ ขนาด ๒๐X๒๔ ซม. ส ารองใช้ตลอดวัน 
๓) สบู่เหลวล้างมือชนิดอย่างดีห้องน้ าละ ๑ ขวด 
๔) ก้อนดับกลิ่น และการบูร ส าหรับห้องส้วม ห้องละ ๑ กล่อง 
๕) ถุงขยะสีด าให้พอใช้ตลอดวัน 
๖) กล่องและกระดาษส าหรับห่อผ้าอนามัย 
๗) แอลกอฮอล์และส าลีส าหรับเช็ดโทรศัพท์ 
๘) ฉีดสเปรย์ปรับอากาศทุกครั้งที่ล้างห้องน้ าเสร็จหรือเมื่อมีกลิ่น 

  ๖.7  การก าหนดเกี่ยวกับการคัดแยกขยะ   
 ผู ้ร ับจ้างจะต้องมีการด าเนินการ อธิบายขั้นตอน และเสนอแนวปฏิบัติ        

ที่ชัดเจนในการให้พนักงานท าความสะอาด คัดแยกขยะบรรจุภัณฑ์ หรือวัสดุเหลือใช้ อ่ืน ๆ ที่เกิดขึ้นจากขยะ
ทั่วไปที่มีอยู่ในอาคารส านักงานเพ่ือน ากลับไปแปรใช้ใหม่ รวมถึงจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ พร้อม
รายงานผลการด าเนินการคัดแยกขยะตามระยะเวลาที่เหมาะสม                         

                           ๖.8  ขอบเขตความรับผิดชอบ 
        ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในกรณีที่มีทรัพย์สินเสียหาย หรือสูญหาย อันเกิดจาก

การกระท า  โดยพนักงานของผู้รับจ้าง โดยการชดใช้เต็มมูลค่าที่สูญหาย และหากพนักงานคนใดท างาน 
ไม่เป็นไปตามนโยบายของ ผู้ว่าจ้างให้มีการเปลี่ยนตัวบุคคลได้ 

หากผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามรายละเอียดและเงื่อนไขดังกล่าวข้างต้น ส านักงาน
ประกันสังคมกรุงเทพมหานครพ้ืนที่ ๑๒  จะท าหนังสือแจ้งให้ทราบ หากไม่มีการปรับปรุงแก้ไขจะงดการจ่าย
ค่าจ้างท าความสะอาดประจ าเดือนนั้น ๆ 
 


