
ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) 
การจ้างเหมาท าความสะอาด ประจ าปี ๒๕๖6 

ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค ๑ 
 

 

๑.  ขอบเขตพื้นที่และจ านวนพนักงานท าความสะอาดศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค ๑ 
 พ้ืนที่ที่จะต้องท ำควำมสะอำด บริเวณอำคำรของกลุ่มงำนและฝ่ำยต่ำง ๆ รวม ๑ ฝ่ำย ๔ กลุ่มงำน 

และอำคำรเสริมสมรรถภำพ อำคำรซักผ้ำ อำคำรโรงอำหำร อำคำรหอพัก ทั้งภำยในและภำยนอกอำคำร
ตลอดจนบริเวณรอบ ๆ อำคำร ระเบียงรอบอำคำร ห้องน้ ำทุกห้อง ลำนจอดรถ ถนนบริเวณรอบอำคำร 
กระจกภำยใน ภำยนอกอำคำร และห้องพักรับรองอำคำรชุดพักอำศัย จ ำนวน ๔ ห้อง ผู้เสนอรำคำจะต้อง   
จัดพนักงำนท ำควำมสะอำดที่มีควำมช ำนำญมีประสบกำรณ์เพ่ือดูแลรักษำควำมสะอำด ดังนี้ 

1.1 อำคำรอ ำนวยกำร ป้อมยำม และโรงจอดรถด้ำนหน้ำอำคำร พนักงำน จ ำนวน ๑ คน 
1.2 อำคำรเสริมสมรรถภำพ ทั้งอำคำรฟ้ืนฟูสมรรถภำพด้ำนจิตใจและสังคม (ยกเว้นห้องน้ ำภำยในอำคำร) 

พนักงำน จ ำนวน ๑ คน โดยให้นั่งประจ ำ ณ อำคำรฟ้ืนฟูสมรรถภำพด้ำนจิตใจและสังคม 
1.3 อำคำรโรงอำหำรและบริเวณโดยรอบอำคำร  รวมทั้งบริเวณด้ำนหลังโรงอำหำร พนักงำน

จ ำนวน ๑ คน 
1.4 อำคำรหอพัก ๔ หอ พนักงำน จ ำนวน ๒ คน โดยพนักงำนที่รับผิดชอบหอพักหญิง ต้องเป็น

พนักงำนหญิง เท่ำนั้น 
1.5 อำคำรฟ้ืนฟูสมรรถภำพด้ำนกำรแพทย์ (รวมทั้งห้องน้ ำภำยในอำคำร) พนักงำน จ ำนวน ๑ คน 
1.6 อำคำรฝึกเตรียมเข้ำท ำงำน ฝึกอำชีพ อำคำรช่ำงยนต์  และห้องพักงำนเกษตรพอเพียง     

พนักงำน จ ำนวน ๒ คน  
1.7 อำคำรซักฟอก พร้อมงำนบริกำรซัก-รีด จ ำนวน ๑ คน 
1.8 คณะกรรมกำรตรวจรับพัสดุ เป็นผู้ก ำหนดและจัดวำงต ำแหน่งตำมควำมเหมำะสมของพนักงำน

แต่ละคนว่ำควรจะประจ ำอยู่อำคำรไหน    
1.9 มีกำรสับเปลี่ยนหมุนเวียนพนักงำนท ำควำมสะอำดทุก 6 เดือน   

พนักงานท าความสะอาดรวมทั้งหมด จ านวน ๙ คน  
 

๒. คุณสมบัติของพนักงานดูแลรักษาความสะอาด 
๒.๑ พนักงำนท ำควำมสะอำดต้องมอีำยุไม่ต่ ำกว่ำ ๑๘ ปีบริบูรณ์และไม่เกิน ๖๐ ปี   
๒.๒ ผู้รับจ้ำงต้องจัดหำพนักงำนท ำควำมสะอำดเข้ำมำปฏิบัติงำนในศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภำพคนงำนภำค ๑  

วันละไม่ต่ ำกว่ำ ๙ คน ประจ ำแต่ละอำคำรตำมพ้ืนที่ที่ก ำหนดไว้ 
 ๒.๓ ผู้รับจ้ำงต้องจัดท ำแฟ้มประวัติของพนักงำนท ำควำมสะอำดแต่ละคน และส่งให้ผู้ว่ำจ้ำงก่อนเริ่ม
ปฏบิัติงำนไม่น้อยกว่ำ ๗ วันท ำกำร 
 ๒.๔ ผู้รับจ้ำงต้องจัดหำเครื่องแต่งกำยให้กับพนักงำนท ำควำมสะอำดทุกคนที่เข้ำมำปฏิบัติงำน        
ให้เป็นมำตรฐำนเดียวกัน 
 ๒.๕ ผู้รับจ้ำงจะต้องจัดหำให้มีผู้ควบคุมพนักงำนท ำควำมสะอำดเพ่ือประสำนกับคณะกรรมกำร    
ตรวจรับพัสดุ อย่ำงน้อย ๑ คน โดยผู้ว่ำจ้ำงสำมำรถประสำนงำนได้ทุกเวลำ และหำกมีควำมจ ำเป็นต้องเข้ำมำ
แก้ไขปัญหำภำยใน 7 วัน นับจำกวันที่ได้รับแจ้ง (ผู้ควบคุมจะต้องมิใช่พนักงำนท ำควำมสะอำด)  
 

2.6 ผู้รับจ้ำง... 
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 ๒.๖ ผู้รับจ้ำงมีหน้ำที่สอนงำนและให้ควำมรู้แก่พนักงำนท ำควำมสะอำดให้มีควำมพร้อมในกำรปฏิบัติงำน  
 ๒.๗ พนักงำนท ำควำมสะอำดต้องแต่งกำยสุภำพสะอำดเรียบร้อย 

๒.๘ พนักงำนท ำควำมสะอำดต้องมีควำมซื่อสัตย์ สุจริต มีควำมประพฤติดี มีกริยำมำรยำท วำจำ
สุภำพเรียบร้อย และผ่ำนกำรฝึกอบรมและดูงำนท ำควำมสะอำดของผู้รับจ้ำงมำเรียบร้อยแล้ว 
 ๒.๙ ผู้ว่ำจ้ำงสำมำรถเรียกใช้บริกำรพนักงำนท ำควำมสะอำดได้ทันทีทุกเวลำในวันเวลำที่ก ำหนด 
 ๒.๑๐ ในกำรลำของพนักงำนท ำควำมสะอำดต้องแจ้งให้ผู้ว่ำจ้ำงทรำบล่วงหน้ำก่อน ๒ วัน และต้องจัดหำ
พนักงำนท ำควำมสะอำดที่รู้งำนมำแทน 
 ๒.๑๑ พนักงำนท ำควำมสะอำดที่ผู้รับจ้ำงจัดส่งมำจะต้องมีสัญชำติไทย มีบัตรประจ ำตัวประชำชน 
สำมำรถพูด อ่ำน และเขียนภำษำไทยได้อย่ำงชัดเจน  
 ๒.๑๒ พนักงำนท ำควำมสะอำดจะต้องลงเวลำกำรปฏิบัติงำนทุกวัน  ตั้งแต่วันจันทร์ - วันเสำร์ 
ระหว่ำงเวลำ ๐๗.๐๐ น. - ๑๖.๐๐ น. ซึ่งผู้ว่ำจ้ำงสำมำรถตรวจสอบได้ทุกเวลำ  โดยพนักงำนจะต้องอยู่ประจ ำ
แต่ละอำคำรที่ตนเองรับผิดชอบ ตลอดระยะเวลำกำรปฏิบัติงำน และก ำหนดให้หยุดวันอำทิตย์ วันหยุดนักขัตฤกษ์ 
และวันหยุดตำมมติคณะรัฐมนตรี 
 ๒.๑๓ พนักงำนท ำควำมสะอำดของผู้รับจ้ำง จะต้องถือปฏิบัติตำมแนวปฏิบัติที่ผู้ว่ำจ้ำงก ำหนดไว้   
หำกพนักงำนท ำควำมสะอำดคนใดประพฤติตนในทำงเสื่อมเสียหรือละทิ้งกำรปฏิบัติหน้ำที่ ผู้ว่ำจ้ำงมีสิทธิให้
ผู้รับจ้ำงจัดส่งพนักงำนท ำควำมสะอำดคนใหม่มำแทน  
 2.14  พนักงำนที่จัดส่งมำปฏิบัติหน้ำที่ต้องได้รับกำรฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ (COVID-19) 
อย่ำงน้อย 2 เข็ม หรือวัคซีนตำมประกำศกระทรวงสำธำรณสุขก ำหนด 
 

๓.  การท าความสะอาดประจ าวัน 
 ปฏิบัติงำนภำยในอำคำรศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภำพคนงำนภำค ๑ 
๓.๑ ท ำควำมสะอำดห้องน้ ำชำย-หญิง ด้วยผลิตภัณฑ์ท ำควำมสะอำดทุกครั้ง โดยกำรท ำควำมสะอำด

พ้ืน ผนัง กระจก อ่ำงล้ำงมือ และสุขภัณฑ์ในห้องน้ ำให้สะอำดตลอดเวลำ โดยมิให้มีกลิ่นและครำบสกปรก สนิม
ตะกอน ตลอดจนหยดน้ ำที่พ้ืนที่อ่ำงล้ำงมือ ท ำควำมสะอำดตะกร้ำใส่ผง ถังขยะในห้องน้ ำ ให้สะอำดทุกวัน 
   ๓.๒ กวำดพื้นทำงเดินทุกจุด รวมถึงกำรท ำงำนควำมสะอำดในที่ต่ำง ๆ ที่รับผิดชอบให้สะอำด             
   ๓.๓ เช็ดกระจกประตู-หน้ำต่ำง และตำมบริเวณท่ีต้องสัมผัสทุกแห่งรอบอำคำร 
   ๓.๔ เก็บเศษผง เศษขยะตำมตะกร้ำ พร้อมเปลี่ยนถุงขยะ และน ำขยะไปทิ้ง ณ จุดทิ้งขยะ รวมทั้ง  

ท ำควำมสะอำดตะกร้ำใส่ขยะให้เรียบร้อยทุกวัน โดยผู้รับจ้ำงต้องจัดเตรียมถุงขยะสีด ำ/แดง ส ำหรับใช้ใส่ขยะ
ตำมจุดต่ำง ๆ มำเอง เพ่ือให้เพียงพอต่อกำรใช้งำนในแต่ละวัน 
   ๓.๕ ผู้รับจ้ำงต้องจัดเตรียมกระดำษช ำระม้วนใหญ่ แบบ ๒ ชั้น ควำมยำวประมำณ ๓๐๐ เมตร  

ส ำหรับใช้ประจ ำในห้องน้ ำตำมอำคำรต่ำง ๆ (ไม่รวมอำคำรหอพัก) ให้เพียงพอต่อกำรใช้งำน กระดำษได้มำตรฐำน มอก. 
(เดือนละไม่ต่ ำกว่ำ ๖๐ ม้วน) 
 ๓.๖ ผู้รับจ้ำงต้องจัดเตรียมกระดำษเช็ดมือชนิดแผ่น 2 ชั้น (250แผ่น/กล่อง) ส ำหรับใช้ประจ ำ       

ในห้องน้ ำตำมอำคำรต่ำง ๆ (ไม่รวมอำคำรหอพัก) ให้เพียงพอต่อกำรใช้งำน กระดำษได้มำตรฐำน มอก. (เดือนละ 
ไม่ต่ ำกว่ำ ๖๐ กล่อง) 
   ๓.๗ ท ำควำมสะอำดเช็ดรอยเปื้อนตำมฝำผนัง และตำมจุดต่ำง ๆ 
   ๓.๘ ท ำควำมสะอำดพ้ืน โต๊ะท ำงำน เก้ำอ้ีท ำงำนและตู้เก็บเอกสำร เฟอร์นิเจอร์ เครื่องถ่ำยเอกสำร   

และสิ่งของโดยปัดกวำดเช็ดถู ทำงเดินระหว่ำงโต๊ะ ซอกโต๊ะและตำมซอกมุมต่ำง ๆ  
3.9 ท ำควำมสะอำด... 
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๓.๙ ท ำควำมสะอำดพ้ืนที่และเก็บล้ำงภำชนะภำยหลังจำกเสร็จสิ้นกำรประชุมหรือกิจกรรมในแต่ละวัน 
๓.๑๐ ท ำควำมสะอำด โต๊ะ เก้ำอ้ีในห้องประชุมให้สะอำดพร้อมที่จะใช้ประชุมตลอดเวลำ และเมื่อ

แล้วเสร็จกำรประชุมทุกครั้งจะต้องเข้ำไปท ำควำมสะอำดให้เรียบร้อย  
   ๓.๑๑ ท ำควำมสะอำดห้องปฏิบัติงำน ห้องประชุมภำยในอำคำรของส ำนักงำน โดยเก็บขยะ     

กวำดพื้น เช็ดถูท ำควำมสะอำดให้แล้วเสร็จ ก่อนเวลำ 0๘.๓๐ น. ทุกวัน 
   ๓.๑๒ ท ำควำมสะอำดโทรศัพท์ทุกวัน ด้วยน้ ำยำฆ่ำเชื้อ  
   ๓.๑๓ ปัดกวำดหยำกไย่ในอำคำรและเครื่องมือ เครื่องจักร ให้สะอำด 
   ๓.๑๔ ท ำควำมสะอำด กวำดถนนรอบอำคำร ถนนบริเวณโรงจอดรถ และบริเวณที่ทิ้งขยะให้สะอำด 

เรียบร้อยตลอดวัน 
   ๓.๑๕ ท ำควำมสะอำดฝำผนัง เช็ดรอยเปื้อนตำมฝำผนังด้วยน้ ำยำ 
   ๓.๑๖ ท ำควำมสะอำดที่นั่งพักและแผ่นป้ำยแสดงชื่อฝ่ำย/กลุ่มงำน 
   ๓.๑๗ ปิดน้ ำ-ไฟ ก่อนเลิกงำนทุกวัน 

๓.๑๘ ดูแลถังน้ ำดื่มประจ ำอำคำรให้มีน้ ำเพียงพอต่อกำรบริโภคทุกวัน 
   ๓.๑๙ รำยงำนสิ่งช ำรุดเสียหำยต่อผู้ว่ำจ้ำง 

๓.๒๐ พนักงำนท ำควำมสะอำดทุกคนต้องรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนประจ ำวัน และรวบรวมส่งให้
คณะกรรมกำรตรวจรับพัสดุทุกเดือน 

๓.21 พนักงำนท ำควำมสะอำดทุกคนร่วมกันท ำควำมสะอำดพ้ืนที่ภำยในโรงเก็บขยะและบริเวณ
โดยรอบทุกครั้งที่รถขยะจำกเทศบำลมำเก็บขยะให้สะอำดเรียบร้อย 

3.22 พนักงำนท ำควำมสะอำดทุกคนจะต้องช่วยกันท ำควำมสะอำดห้องพักรับรองที่อำคำรชุดพัก
อำศัย จ ำนวน ๔ ห้อง และขัดล้ำงพ้ืนทำงเดินในบริเวณอำคำรศูนย์ฟ้ืนฟูสมรรถภำพคนงำนภำค 1 ด้วยน้ ำยำ
โดยใช้เครื่องขัดล้ำงให้สะอำด ทุกวันเสำร์ 

3.23 หำกแต่ละอำคำรมีกิจกรรมในอำคำร พนักงำนท ำควำมสะอำดที่ประจ ำแต่ละอำคำร         
ต้องท ำควำมสะอำดและเก็บล้ำง วัสดุ อุปกรณ์ ภำชนะ ให้เรียบร้อยทุกครั้ง  

ในกรณีพนักงำนท ำควำมสะอำดในส่วนของงำนซักฟอก มีหน้ำที่ดังนี้ 
(1) อำคำรหอพักทั้งหมด 

- เปลี่ยนชุดผ้ำปูที่นอน ปลอกหมอน ผ้ำห่ม โดยกำรซักท ำควำมสะอำดและรีด     
ให้เรียบร้อย สัปดำห์ละ ๑ ครั้ง แต่ถ้ำมีเหตุสกปรกเลอะเทอะ ให้มำเช็ดเปลี่ยนท ำควำมสะอำดทันที 

- ถ้ำผู้เข้ำรับกำรฟื้นฟูสมรรถภำพสิ้นสุดกำรฟ้ืนฟูฯ กลับบ้ำน ต้องเช็ดท ำควำมสะอำด 
และปูผ้ำเพ่ือพร้อมรับผู้เข้ำรับกำรฟื้นฟูฯ ใหม่  

 - ท ำควำมสะอำดที่นอน และหมอน โดยกำรเช็ดด้วยน้ ำยำท ำควำมสะอำดหนัง      
หรือหนังเทียม ให้สะอำดเพ่ือเตรียมใส่ชุดใหม่ 

- หำกมีกรณีฉุกเฉินเกิดข้ึนที่ต้องเปลี่ยนชุดผ้ำปู ต้องพร้อมปฏิบัติงำนได้ทันที 
 - ซัก, รีด ท ำควำมสะอำดผ้ำม่ำนทุกหอ เดือนละ ไม่น้อยกว่ำ 1 ครั้ง 
- จัดเตรียมผ้ำปูที่นอน ปลอกหมอน ผ้ำห่ม ให้พร้อมใช้งำนส ำหรับผู้เข้ำรับกำรฟื้นฟูฯ 

รำยใหม่ 
 

จัดเตรียม... 
 
 



-4- 
 
- จัดเตรียมผ้ำคลุมโต๊ะ เก้ำอ้ี รวมทั้งผ้ำที่ใช้ในพิธีกำรต่ำง ๆ ให้พร้อมใช้งำนอยู่เสมอ  
- ซักท ำควำมสะอำดและจัดเก็บให้เรียบร้อยทุกครั้งที่ใช้งำน  

(ภำยใต้กำรก ำกับดูแลของแม่บ้ำนประจ ำหอพักของศูนย์ฯ และคณะกรรมกำรตรวจรับพัสดุ) 
(2) อำคำรฟื้นฟูสมรรถภำพด้ำนกำรแพทย์ 

- เปลี่ยนชุดผ้ำปูที่นอน ปลอกหมอน รวมทั้งอุปกรณ์เก่ียวกับกำรแพทย์ที่ท ำด้วยผ้ำ
ทุกชนิด  โดยจะต้องมำเก็บผ้ำปูเตียง ปลอกหมอน และท ำควำมสะอำดเตียง และหมอนทุกวัน ในเวลำ ๑๕.๓๐ น. 
เพ่ือน ำไป  ท ำควำมสะอำดและซักรีด พร้อมทั้งน ำผ้ำใหม่มำเปลี่ยนในวันนั้น เพ่ือพร้อมให้บริกำรในวันถัดไป 
และหำกมีเหตุเร่งด่วน ฉุกเฉิน นอกเหนือจำกงำนปกติ ที่ต้องเปลี่ยนผ้ำปูเตียง ปลอกหมอนใหม่ ให้ปฏิบัติ
ตำมท่ีเจ้ำหน้ำที่แจ้งโดยทันที 

3.24 พนักงำนท ำควำมสะอำดต้องช่วยกันท ำควำมสะอำดบ้ำนพัก (บ้ำนหลัง) ที่ไม่มีผู้เข้ำพักอำศัย 
เดือนละ 1 ครั้ง 
 

๔. การท าความสะอาดประจ าเดือน 
๔.๑  ท ำควำมสะอำดพ้ืนโดยขัดล้ำงพ้ืนเพ่ือขจัดครำบสกปรกต่ำง ๆ ที่ติดตำมพ้ืนให้สะอำด และลง

น้ ำยำเคลือบเงำให้ดูสวยงำมทั้งภำยในและภำยนอกอำคำร 
๔.๒  ท ำควำมสะอำดกระจกประตู-หน้ำต่ำงทั้งภำยใน และภำยนอกอำคำร ด้วยน้ ำยำเช็ด 

กระจกที่มีคุณภำพ 
๔.๓  ท ำควำมสะอำดในที่สูง เช่น ปัดหยำกไย่ตำมฝำผนัง และเพดำน 
๔.๔  เช็ดฝุ่นตำมฝำผนัง สวิทซ์ไฟฟ้ำ อุปกรณ์ท่ีติดตำมฝำผนัง ขัดเงำรำวสแตนเลสและอ่ำงสแตนเลส 
๔.๕  ท ำควำมสะอำดปัดฝุ่น ปัดหยำกไย่โคมไฟ หลอดไฟ ท่อเดินสำยไฟฟ้ำ 
๔.๖  ท ำควำมสะอำดผ้ำม่ำน และบำนเกร็ด 
4.7 กรณีที่ผู้ว่ำจ้ำงมีกิจกรรม เช่น งำนวันสถำปนำศูนย์ฯ งำนเทศกำลต่ำง ๆ ฯลฯ พนักงำน     

ท ำควำมสะอำดทุกคน มีหน้ำที่ช่วยเช็ดล้ำงท ำควำมสะอำดภำชนะ และเก็บกวำดสถำนที่ นอกเหนือจำก
ภำรกิจประจ ำวัน ตำมที่ผู้ว่ำจ้ำงมอบหมำย 
 

 ๕. อัตราค่าบริการท าความสะอาด 
    ให้คิดอัตรำค่ำบริกำรจำกกำรบริกำรท ำควำมสะอำดอำคำรดังกล่ำว รวมถึงค่ำแรงงำน ค่ำวัสดุ 

อุปกรณ์ที่ใช้ในกำรท ำควำมสะอำดทุกชนิด ตลอดจนน้ ำยำหรือสำรเคมีต่ำง ๆ ที่ใช้ 
 

 ๖.  การส่งพนักงานเข้าท าความสะอาด ให้ผู้รับจ้างปฏิบัติดังนี้ 
๖.๑  ผู้รับจ้ำงต้องมีหนังสือกำรส่งตัวพนักงำนท ำควำมสะอำดเป็นลำยลักษณ์อักษร โดยมีรำยชื่อ

พนักงำนพร้อมแนบส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน และรูปถ่ำย ๑ นิ้ว หรือ ๒ นิ้ว จ ำนวน ๒ รูป ให้กับผู้ว่ำจ้ำง
ไว้เป็นหลักฐำน ภำยใน ๑๕ วนั นับถัดจำกวันเริ่มด ำเนินกำรท ำควำมสะอำด   

๖.๒ ผู้รับจ้ำงจะโยกย้ำย หรือเปลี่ยนพนักงำนแทนโดยพลกำรมิได้ เว้นแต่ได้รับควำมยินยอมหรือ
เป็นควำมต้องกำรของผู้ว่ำจ้ำง 

๖.๓ ในกรณีที่จะมีกำรสับเปลี่ยนหรือทดแทนตัวบุคคล ให้ท ำหนังสือเป็นลำยลักษณ์อักษร  โดย
กำรแจ้งรำยชื่อพร้อมประวัติให้ผู้ว่ำจ้ำงทรำบล่วงหน้ำ ๓ วนั  

๖.๔  ผู้รับจ้ำงต้องรับผิดชอบและยินยอมชดใช้ค่ำเสียหำยหรือซ่อมแซมทรัพย์สินของผู้ว่ำจ้ำงที่เกิด
ควำมเสียหำย เมื่อปรำกฏว่ำควำมเสียหำยหรือสูญหำยนั้นเกิดจำกพนักงำนของผู้รับจ้ำงเป็นผู้กระท ำ 

6.5 ค่ำแรง... 
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   ๖.๕  ค่ำแรงในกำรท ำงำนใหจ้่ำยตำมพระรำชบัญญัติคุ้มครองแรงงำน พ.ศ.๒๕๔๑ โดยได้รับค่ำจ้ำงเท่ำกับ
หรือสูงกว่ำค่ำแรงขั้นต่ ำ และผูร้ับจ้ำงต้องขึ้นทะเบียนกองทุนเงินทดแทนและกองทุนประกันสงัคมให้พนักงำนทุกคน 

 

๗.  อุปกรณ์และน้ ายาที่จะต้องน ามาท าความสะอาด 
ผู้รับจ้ำงต้องจัดหำวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ในกำรท ำควำมสะอำดให้เหมำะสมและใช้กำรได้

ตลอดเวลำ และไม่น้อยกว่ำรำยกำร ดังต่อไปนี้ 
๗.๑  เครื่องขัดพ้ืน  จ ำนวน     ๑ เครื่อง 
๗.๒  เครื่องปั่นเงำพ้ืน  จ ำนวน    ๑ เครื่อง 
๗.๓  เครื่องดูดฝุ่น  จ ำนวน    ๒ เครื่อง 
๗.๔  ไม้ม๊อบถูพ้ืน 
๗.๕  ไม้ม๊อบเก็บฝุ่น 
๗.๖  ถังน้ ำพลำสติก 
๗.๗  ไม้กวำดชนิดต่ำง ๆ   
๗.๘  เครื่องมือเช็ดกระจก พร้อมอุปกรณ์ครบชุดส ำหรับกระจกภำยใน 
๗.๙  ผ้ำเช็ดโต๊ะ 
๗.๑๐ บันไดอลูมิเนียมสูงเพียงพอส ำหรับปัดกวำดหยำกไย่ เช็ดหลอดไฟภำยในอำคำร รอบทำงเดิน 

และกระจกตำมห้องต่ำง ๆ จ ำนวน  ๒  อัน 
๗.๑๑ รำวตำกผ้ำแต่ละอำคำรในขนำดที่เหมำะสม จ ำนวน ๖ อัน 
๗.๑๒  ถุงด ำส ำหรับใส่ขยะ และถุงแดงส ำหรับใส่ขยะติดเชื้อ ให้เพียงพอและเครื่องมืออ่ืน ๆ เท่ำที่จ ำเป็น 

เช่น ถุงมือยำง ขันน้ ำพลำสติก แผ่นสก๊อตไบร์ท  
 รำยกำรที่ ๗.๑-๗.๑๒  ให้อยู่ในสภำพใช้กำรได้ มีจ ำนวนไม่น้อยกว่ำจ ำนวนพนักงำนท ำควำมสะอำด
ประจ ำ คนละ ๑ ชุด 
 

๘.  น้ ายาเคมีที่ใช้ในการท าความสะอาด 
 ผู้ว่ำจ้ำงจะต้องจัดหำน้ ำยำเคมีให้เพียงพอต่อกำรใช้งำนในแต่ละเดือนเพ่ือใช้ท ำควำมสะอำด    

ตำมรำยกำรดังนี ้
๘.๑   น้ ำยำล้ำงพ้ืนลอกแว็กซ์ 
๘.๒   น้ ำยำเคลือบเงำพ้ืน 
๘.๓   น้ ำยำเช็ดประจ ำวัน 
๘.๔   น้ ำยำปั่นเงำพ้ืน 
๘.๕   ผงซักฟอก  
๘.๖   น้ ำยำเช็ดกระจก 
๘.7   น้ ำยำล้ำงห้องน้ ำ 
๘.8   น้ ำยำกัดสนิม 
๘.9 น้ ำยำดับกลิ่นฆ่ำเชื้อ 
8.10 น้ ำยำฆ่ำเชื้อ 
๘.๑1 สบู่เหลวล้ำงมือ 
 

8.12 น้ ำยำเช็ด... 
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๘.๑2 น้ ำยำเช็ดท ำควำมสะอำดหนังหรือหนังเทียม ส ำหรับ เช็ดเตียงและหมอน 
ทั้งนี้ ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ท ำควำมสะอำดต้องมีคุณภำพ อยู่ในสภำพดี ไม่เสื่อมคุณภำพ และผ่ำนกำร

รับรองจำกองค์กำรอำหำรและยำ และได้มำตรฐำนอุตสำหกรรม 
๙. ผู้รับจ้ำงต้องแนบส ำเนำใบน ำส่งเงินสมทบของส ำนักงำนประกันสังคมพร้อมใบส่งมอบงำนทุกเดือน 

ยกเว้นเดือนแรกท่ีเข้ำด ำเนินกำร 
10. มีกำรประเมินผลกำรท ำควำมสะอำดของพนักงำนในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบทุก 3 เดือน 
๑1.  ผู้รับจ้ำงจักต้องไม่เคยถูกเตือนจำกหน่วยงำนรำชกำร หรือผู้ว่ำจ้ำง กรณีที่ไม่ปฏิบัติงำนตำม

สัญญำของผู้ว่ำจ้ำงเป็นลำยลักษณ์อักษร และไม่เคยกระท ำผิดตำมพรบ.กองทุนประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ 
และพรบ.กองทุนเงินทดแทน พ.ศ.๒๕๓๗ 

๑2.  ขอบเขตควำมรับผิดชอบ 
  ผู้รับจ้ำงจะต้องรับผิดชอบในกรณีที่มีทรัพย์สินเสียหำย  หรือสูญหำยอันเกิดจำกกำรกระท ำโดย

พนักงำนของทำงผู้รับจ้ำง โดยกำรชดใช้เต็มมูลค่ำที่เสียหำย และหำกพนักงำนคนใดท ำงำนไม่เป็นไปตำม
นโยบำย ให้เปลี่ยนบุคคลได้ 

๑3.  เงื่อนไขเพ่ิมเติม 
  ผู้ยื่นข้อเสนอต้องใช้วัสดุที่จะใช้ในงำนจ้ำงเป็นพัสดุที่ผลิตในประเทศไทย โดยต้องใช้ไม่น้อยกว่ำ

ร้อยละ 60 ของมูลค่ำพัสดุที่จะใช้ในงำนจ้ำงทั้งหมดตำมสัญญำและผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นผู้ชนะกำรเสนอรำคำ
ต้องจัดท ำแผนกำรใช้พัสดุที่ผลิตภำยในประเทศ โดยยื่นให้หน่วยงำนของรัฐภำยใน 60 วัน นับถัดจำกวัน      
ลงนำมในสัญญำ 


