
รายละเอียดและเงื่อนไข 
การจ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารส านักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพ้ืนที่ 9  

และอาคารเก็บเอกสาร ประจ าปี 2562 
 

  1. ขอบเขตพื้นที่ในการท าความสะอาด 
 อาคารส านักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพ้ืนที่  9 เลขที่  10/1273 - 8        

ถนนนวมินทร์ แขวงนวมินทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร พ้ืนที่ที่จะต้องท าความสะอาดเป็นอาคารพาณิชย์    
4 ชั้น จ านวน 6 คูหา พ้ืนที่ใช้สอยประมาณ 2,064 ตารางเมตร ประกอบด้วยพ้ืนกระเบื้อง เฟอร์นิเจอร์ 
บันไดข้ึนลงระหว่างชั้น ลิฟท์โดยสาร 1 ตัว ห้องน้ าทุกชั้น กระจกภายในและภายนอกอาคาร ลานจอดรถยนต์
ด้านหน้าและด้านหลังอาคาร ผู้เสนอราคาจะต้องจัดพนักงานท าความสะอาดจ านวนไม่น้อยกว่า 5 คน         
ที่มีความช านาญ และมีประสบการณ์เพ่ือดูแลรักษาความสะอาด หากมีพนักงานลาให้จัดหาพนักงานเสริม 

  
2. เงื่อนไขระยะเวลาการจ้าง 

   ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม 2562 ถึง 31 ธันวาคม 2562 รวม 12 เดือน 
 
  3. ข้อก าหนดจ านวนพนักงาน 
   ผู้รับจ้างต้องจัดบุคลากรที่มีความช านาญงานและมีประสบการณ์เพ่ือดูแลรักษาความ

สะอาดมาปฏิบัติงานประจ าส านักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพ้ืนที่ 9 ประกอบด้วยพนักงานท าความ
สะอาด จ านวน 5 คน (รวมผู้ควบคุมงาน) 

 
  4. เงื่อนไขและเวลาปฏิบัติงาน  
  ผู้รับจ้างต้องจัดหาพนักงานมาปฏิบัติงาน ตามวันและเวลา ดังนี้ 
  4.1 วันจันทร์ - วันศุกร์ เริ่มปฏิบัติงาน ตั้งแต่เวลา 06.30 น. ถึง  16.30 น. 
  4.2 วันเสาร์ที่ 1 และเสาร์ที่ 4 ของเดือน ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 15.00 น. 
 

5. การท าความสะอาดประจ าวัน 
  ปฏิบัติงานเป็นประจ าทุกวันจันทร์ - วันศุกร์ โดยเริ่มปฏิบัติงานตั้งแต่เวลา 06.30 น.        
ถึง 16.30 น. ดังนี้ 
  5.1 ท าความสะอาดห้องน้ าชาย - หญิง โดยขัดพ้ืนห้องน้ าทั้งหมด ท าความสะอาด      
ฝาผนังและสุขภัณฑ์ต่างๆ ที่ประจ าห้องน้ า เช่น โถอุจจาระ โถปัสสาวะ ใช้น้ ายาฆ่าเชื้ออย่างดี ท าทุกวัน       
และให้สะอาดตลอดวัน 
   5.2 กวาด ถูม็อบพื้นทางเดินทุกจุด รวมถึงการท าความสะอาดในที่ต่างๆ ที่รับผิดชอบ  
ให้สะอาด ขัดล้างพ้ืนและทางเดินด้วยน้ ายา โดยใช้เครื่องขัดล้าง รวมถึงท าความสะอาดบันได  ราวบันได       
ให้สะอาดตลอดวัน 
   5.3 เช็ดกระจกประตูทางเข้า - ออก และตามบริเวณใกล้กับการสัมผัสทุกแห่งรอบอาคาร 
   5.4 เก็บเศษผงเศษขยะตามตะกร้าใส่ขยะ และท าความสะอาดให้เรียบร้อย  
   5.5 ท าความสะอาดเก็บรอยเปื้อนตามฝาผนัง เช็ดท าความสะอาดมู่ลี่ตามจุดต่างๆ 
   5.6 ท าความสะอาดเฟอร์นิเจอร์ โต๊ะท างาน เก้าอ้ี และตู้เอกสาร ด้วยน้ ายาเช็ดเฟอร์นิเจอร์ 
   5.7 ท าความสะอาดโทรศัพท์ด้วยน้ ายาฆ่าเชื้ออย่างดี 
    5.8 ปัดกวาดหยากไย่ในอาคาร และนอกอาคารให้สะอาด 
 

5.9 กวาดขยะ... 
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 5.9 กวาดขยะและท าความสะอาดบริเวณด้านหน้า ลานจอดรถยนต์ ด้านหลังและ
รอบๆ บริเวณส านักงาน  
  5.10 ดูแลรดน้ าต้นไม้ ภายใน ภายนอก เก็บกวาดใบไม้ ตัดแต่งกิ่งไม้ภายใน - นอก
อาคารส านักงาน 
  5.11 ท าความสะอาดห้องรับประทานอาหาร เช็ดโต๊ะ ภาชนะใส่อาหารทุกประเภท 
และแก้วน้ าให้สะอาดอยู่เสมอ 
  5.12 รายงานสิ่งช ารุดต่อผู้ว่าจ้าง 
  5.13 งานอ่ืนๆ ที่ผู้ว่าจ้างก าหนด 
 
  6. การท าความสะอาดประจ าวันเสาร์ (เวลา 08.00 – 15.00 น.) 
  ให้ท าความสะอาดเหมือนวันจันทร์ - วันศุกร์  
 

7. การท าความสะอาดประจ าเดือน/1 ครั้ง 
 7.1 ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งขัดล้างก่อนทุกครั้งที่จะมีการท าความสะอาด 

 7.2 ท าความสะอาดพ้ืน โดยการขัดล้างพ้ืนทั้งส านักงาน และลงน้ ายาเคลือบเงาให้
สวยงามด้วยน้ ายาอย่างดี 
  7.3 ท าความสะอาดกระจกทั้งภายในและภายนอกอาคาร และหน้าต่าง ให้สะอาด         
ด้วยเครื่องเช็ดกระจกและน้ ายาเคลือบกระจกอย่างดี 
  7.4 ท าความสะอาดในที่สูง เช่น ปัดหยากไย่ในที่สูง ผนัง เพดาน 
  7.5 เช็ดฝุ่นตามฝาผนัง สวิทซ์ไฟฟ้า อุปกรณ์ที่ติดตามผนัง 
  7.6 ท าความสะอาดม่านปรับแสง 
  7.7 ล้างท าความสะอาดพัดลม 
 

8. การท าความสะอาดประจ าปี 
 8.1 ให้จัดส่งเจ้าหน้าที่ท าความสะอาดอย่างน้อยไม่ต่ ากว่า 8 คน และมีคุณสมบัติ
เหมาะสมต่อการปฏิบัติงาน เช่น เช็ดกระจกในที่สูงควรเป็นสุภาพบุรุษ 
  8.2 ท าความสะอาดกระจกรอบสถานที่ท าการทั้งภายในและภายนอกอาคารฯ ในที่สูง
และท่ีต่ า และหน้าต่างโดยรอบอาคารด้วยเครื่องเช็ดกระจกและน้ ายาเช็ดกระจกอย่างดี 
 

9. อัตราค่าบริการท าความสะอาด  
 ให้คิดอัตราค่าบริการจากการบริการท าความสะอาดอาคารส านักงานประกันสังคม

กรุงเทพมหานครพ้ืนที่ 9 รวมถึงค่าแรงงาน ค่าอุปกรณ์ที่ใช้ในการท าความสะอาดทุกชนิด ตลอดจนน้ ายาหรือ
สารเคมีต่างๆที่ใช้และอุปกรณ์ใส่สบู่เหลวล้างมือ 
  10. การส่งพนักงานเข้าท าความสะอาด ให้ผู้รับจ้างปฏิบัติ ดังนี้ 
 10.1 จัดท าประวัติของพนักงานโดยละเอียด และรูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว จ านวน 2 รูป 
พร้อม ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน ส่งให้ผู้ว่าจ้างล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ก่อนวันที่เริ่มท าความสะอาด 
   10.2 พนักงานทุกคนต้องแต่งกายสุภาพ และอยู่ในเครื่องแบบที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน
ของบริษัทพร้อมติดบัตรแสดงชื่อที่เครื่องแบบด้านหน้าทุกคนในเวลาปฏิบัติงานให้สามารถมองเห็นได้ชัดเจน 
เพ่ือความสะดวกในการตรวจสอบ 

10.3 พนักงาน... 
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  10.3 พนักงานที่ผู้รับจ้างจัดส่งมานั้น ต้องเป็นผู้มีสุขภาพดี มีประวัติดี มีความซื่อสัตย์
สุจริต ไม่พูดจาหยาบคาย มีความสามัคคีระหว่างปฏิบัติงาน และผ่านการฝึกอบรมของผู้รับจ้างมาเรียบร้อยแล้ว 
อายุไม่ต่ ากว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 55 ปีบริบูรณ์ 
  10.4 ให้ผู้รับจ้างแจ้งจ านวนพนักงานที่ส่งเข้ามาท าความสะอาดและในกรณีที่จะมี    
การสับเปลี่ยน หรือทดแทนตัวบุคคล ให้แจ้งรายชื่อพร้อมประวัติเป็นการส ารองล่วงหน้า 

  10.5 ผู้รับจ้างจะต้องขึ้นทะเบียนนายจ้าง ทะเบียนผู้ประกันตน กับส านักงาน
ประกันสังคม ต้องปฏิบัติตามกฎหมายแรงงาน พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 พระราชบัญญัติ   
เงินทดแทน พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  
  10.6 ผู้ว่าจ้างขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนเจ้าหน้าที่ของผู้รับจ้างได้ โดยจะแจ้งให้ผู้รับจ้าง
ทราบเป็นลายลักษณ์อักษร เมื่อเจ้าหน้าที่ของผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไข 
  10.7 ผู้รับจ้างต้องยอมรับผิด และยินยอมชดใช้ค่าเสียหาย หรือซ่อมแซมทรัพย์สินของ 
ผู้ว่าจ้างที่เกิดความเสียหายโดยการกระท าของผู้รับจ้าง หรือลูกจ้างของผู้รับจ้างด้วย 
  10.8 หากมีพนักงานลา ให้จัดพนักงานเสริมและต้องแจ้งให้ผู้ว่าจ้าง หรือพนักงานของ 
ผู้ว่าจ้างทราบทุกครั้งที่จัดพนักงานมาแทนพนักงานที่ลา 
  10.9 การปฏิบัติงานวันท าการตั้งแต่วันจันทร์ - วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 06.30 น.          
ถึง 16.30 น. หากผู้รับจ้างไม่สามารถท างานได้ส าเร็จ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิสั่งให้ผู้รับจ้างมาท างานในวันหยุดราชการ 
 

11. อุปกรณ์ และน้ ายาที่จะต้องน ามาท าความสะอาด 
  11.1 เครื่องขัดพ้ืน 
  11.2 เครื่องปั่นเงาพ้ืน 
  11.3 เครื่องดูดฝุ่น 
  11.4 ไม้ม็อบถูพ้ืน 
  11.5 ไม้ม็อบเก็บฝุ่น 
  11.6 เครื่องตัดตกแต่งก่ิงไม ้
  11.7 ถังน้ า 
  11.8 ไม้กวาด 
  11.9 เครื่องมือเช็ดกระจก 
  11.10 ผ้าเช็ดโต๊ะและเช็ดกระจก 
  11.11 ไม้กวาดเทศบาล 
  11.12 น้ ายาขัดล้างพื้น 
  11.13 น้ ายาเคลือบเงาพ้ืน 
  11.14 น้ ายาเก็บฝุ่น 
  11.15 น้ ายาเช็ดประจ าวัน 
  11.16 น้ ายาปั่นเงาพ้ืน 
  11.17 ผงซักฟอก น้ ายาล้างจาน 
  11.18 ผงขัดห้องน้ า 
  11.19 น้ ายาล้างห้องน้ า 
  11.20 น้ ายาดับกลิ่น ก้อนดับกลิ่น 
 

11.21 น้ ายาถูพ้ืน... 
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  11.21 น้ ายาถูพ้ืน 
  11.22 น้ ายาเช็ดกระจก 
  

12. วัสดุที่ต้องจัดหาเพื่อใช้ประจ าวัน 
   12.1 กระดาษช าระอย่างดี 
   12.2 สบู่ล้างมืออย่างดี 
   12.3 ก้อนดับกลิ่นอย่างด ี
   12.4 ถุงขยะสีด าอย่างดี 
   12.5 แอลกอฮอล์ 
 

13. เกณฑ์ข้อก าหนดในการจัดจ้างบริการท าความสะอาดที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม    
ต้องเป็นไปตามเกณฑ์ ดังนี้ 
   13.1 เกณฑ์ก าหนดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ท าความสะอาด 
     ต้องไม่ใช้ผลิตภัณฑ์ท าความสะอาดที่มีส่วนผสมของสารอันตรายและไม่ท าลาย
สิ่งแวดล้อม 
   13.2 เกณฑ์ก าหนดเกี่ยวกับพนักงาน 
     พนักงานได้รับการฝึกอบรมด้านการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ 
  13.3 เกณฑ์ก าหนดเกี่ยวการคัดแยกขยะ 
     มีการด าเนินการ อธิบายขั้นตอน และเสนอแนวปฏิบัติที่ ชัดเจนในการให้
พนักงานท าความสะอาด คัดแยกขยะบรรจุภัณฑ์ หรือวัสดุเหลือใช้อ่ืนๆ ที่เกิดขึ้นจากขยะทั่วไปที่มีอยู่ในอาคาร
ส านักงานฯ เพ่ือน ากลับไปสู่กระบวนการแปรรูป หรือเวียนใช้ใหม่ รวมถึงจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ 
พร้อมรายงานผลการด าเนินการคัดแยกขยะตามระยะเวลาที่เหมาะสม 
  

14. ขอบเขตความรับผิดชอบ 
  ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในกรณีท่ีมีทรัพย์สินเสียหาย หรือสูญหาย อันเกิดจากการกระท า

โดยพนักงานของทางผู้รับจ้าง โดยการชดใช้เต็มมูลค่าที่สูญหาย และหากพนักงานคนใดท างานไม่เป็นไปตาม
นโยบาย ให้มีการเปลี่ยนตัวบุคคลได ้โดยแจ้งรายชื่อและแสดงคุณสมบัติของพนักงานที่เปลี่ยนต่อผู้ว่าจ้างทุกครั้ง 

    กรณีไม่ด าเนินการตามเงื่อนไขในการท าความสะอาด ผู้ว่าจ้างจะต้องคิดค่าเสียหาย       
เป็นรายการๆ ไปตามมูลค่าความเสียหาย และกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามรายละเอียดข้างต้น ผู้ว่าจ้างสามารถ
บอกเลิกสัญญาได้ทันที  

 
 

************************************************ 
 
 

 
 
 
 

 



 

รายการวัสดุอุปกรณ์ส าหรับท าความสะอาดประจ าเดือน (ทุกเดือน) 
 

ที ่ รายการ จ านวน หน่วยนับ 

1 กระดาษม้วนเล็ก 30 ม้วน 
2 กระดาษม้วนใหญ่ 100 ม้วน 
3 ถุงด า ขนาด 36 x 45 6 แพค 
4 ถุงด า ขนาด 30 x 40 10 แพค 
5 ถุงด า ขนาด 24 x 28 6 แพค 
6 ถุงด า ขนาด 18 x 20 5 แพค 
7 น้ าสบู่/น้ ายาล้างมือ 2 แกลลอน 
8 น้ ายาดับกลิ่นในห้องน้ า 2 แกลลอน 
9 น้ ายาล้างห้องน้ า 2 แกลลอน 

10 น้ ายากัดสนิม 2 แกลลอน 
11 ถุงมือส าหรับล้างท าความสะอาด 5 คู ่
12 ผงซักฟอก 5 กิโลกรัม 
13 น้ ายาท าความสะอาดเฟอร์นิเจอร์ 1 แกลลอน 
14 น้ ายาถูพ้ืน 2 แกลลอน 
15 ยาดับกลิ่นชนิดก้อน 24 กล่อง 
16 แปรงซักผ้า 5 อัน 
17 แอลกอฮอล์ 4 ขวด 
18 ส าลี 4 ม้วนใหญ่ 
19 ไม้กวาดอ่อน 5 อัน 
20 ไม้กวาดแข็งด้ามยาว 2 อัน 
21 ฟองน้ าส าหรับล้างจาน 6 อัน 
22 น้ ายาล้างจานขวดใหญ่ 3 ขวด 
23 ผ้าเช็ดโต๊ะ 5 ผืน 
24 น้ ายาเช็ดกระจก 3 ขวด 
25 ไม้ม๊อบพร้อมผ้าถูพ้ืน 4 อัน 
26 ผ้าเช็ดมือ 5 ผืน 
27 ผ้าเช็ดกระจก 4 ผืน 
28 น้ ายาขัดล้างพ้ืน 2 แกลลอน 

 
 


