
๑ 
ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) 

งานจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาด ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

-------------------------------------- 
๑. ความเป็นมา 

คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ตั้งอยู่ เลขที่  ๑๓๘๑ ถนน
ประชาราษฎร์ ๑  แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร มีอาคารส านักงานและอาคารเรียน จ านวน
ทั้งสิ้น ๑๔ อาคาร แต่มีพนักงานท าความสะอาดไม่เพียงพอ เนื่องจากอัตราลูกจ้างประจ าที่มีอยู่ในปัจจุบันลดลง 
เมื่อเกษียณอายุราชการและถูกยุบต าแหน่ง ไม่มีการจ้างแทนในต าแหน่งเดิม จึงท าให้ขาดอัตราเจ้าหน้าที่ในการ
ท าความสะอาดอาคารสถานที่ จึงมีความจ าเป็นต้องจัดจ้างเหมาบริการท าความสะอาดพ้ืนที่  ทั้ง ๑๔ อาคาร
และบริเวณโดยรอบคณะวิศวกรรมศาสตร์ เพ่ือดูแลรักษาความสะอาดให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยของ
สถานที่ราชการ 
 

๒. วัตถุประสงค์ 
๒.๑ เพ่ือให้คณะวิศวกรรมศาสตร์ ซึ่งเป็นสถานศึกษาของทางราชการ มีความสะอาดเป็นระบบอย่างมี

ระเบียบเรียบร้อย 
๒.๒  เพ่ือให้คณะวิศวกรรมศาสตร์ มีความสะอาดอย่างถูกสุขลักษณะ เหมาะแก่นักศึกษาและผู้มาใช้บริการ 
๒.๓  เพ่ือให้คณะวิศวกรรมศาสตร์ มีความสะอาดเรียบร้อยเหมาะสมกับการปฏิบัติราชการของ

ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ 
 

๓. คุณสมบัติของผู้ประสงค์จะเสนอราคา 
๓.๑  ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาจ้าง  
๓.๒  ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียน

ชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ 
๓.๓  ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอ่ืน ณ วันประกาศ

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการ 
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ 

๓.๔   ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่
รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคามีค าสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น 

๓.๕  เงื่อนไขและข้อก าหนดตามประกาศของ ป.ป.ช. 
      บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาที่มีวงเงินตั้งแต่ ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาทข้ึนไป ต้องปฏิบัติตาม

ประกาศของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการจัดท าและ
แสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๔ ดังนี้ 

(๑) บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญา (ผู้เสนอราคา) ต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชี 
รายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคัญ 

(๒) บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วย 
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของ
กรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 

(๓) คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากธนาคาร เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่า  
ไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ 

 
/๓.๖ ผู้เสนอราคาต้อง... 



๒ 
  ๓.๖  ผู้เสนอราคาต้องผ่านเกณฑ์คัดเลือกเบื้องต้น โดยผู้เสนอราคาจะต้องเสนอรายละเอียดตาม

หัวข้อดังกล่าวมาพร้อมในวันยื่นเอกสารตามที่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ก าหนด ดังนี้ 

 ๓.๖.๑ ผู้เสนอราคาต้องมีส าเนาหนังสือรับรองผลงานหรือส าเนาสัญญา พร้อมรับรองส าเนา
ถูกต้องของงานจ้างท าความสะอาดจากหน่วยงานรัฐหรือเอกชน จ านวนเงินไม่น้อยกว่ า ๑,๘๐๐,๐๐๐.- บาท 
ในสัญญาเดียวและเป็นผลงานไม่เกิน ๓ ปี นับถึงวันยื่นซองเอกสารประกวดราคาฯ โดยแนบเอกสารผ่านระบบ
จัดซื้อจัดจ้างของรัฐ พร้อมลงนามทุกแผ่น ในวันยื่นซองเอกสารวิธีการประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ 

 ๓.๖.๒ เกณฑ์พิจารณาความพร้อม 
         (๑) ในเรื่องเครื่องมือ และอุปกรณ์ต่างๆ ที่จะต้องใช้ในการรับจ้างท าความสะอาด 

รวมทั้งเครื่องมือพิเศษส าหรับอ านวยความสะดวกในบริเวณที่สูงเกินเอ้ือมทั้งภายในและภายนอก โดยการ
แสดงบัญชีและภาพถ่ายเครื่องมือที่มีอยู่จริง พร้อมแสดงให้แก่คณะกรรมการเพ่ือพิจารณา  โดยแนบเอกสาร
ผ่านระบบจัดซื้อจัดจ้างของรัฐ พร้อมลงนามทุกแผ่น ในวันยื่นซองเอกสารวิธีการประกวดราคาทาง
อิเล็กทรอนิกส์ 

         (๒) เกณฑ์พิจารณาความพร้อมในเรื่องของชุดยูนิฟอร์มของพนักงานท าความสะอาด 
โดยผู้เสนอราคาต้องแสดงรูปถ่ายชุดยูนิฟอร์มของหัวหน้าและพนักงานท าความสะอาด โดยแนบเอกสารผ่าน
ระบบจัดซื้อจัดจ้างของรัฐ พร้อมลงนามทุกแผ่น ในวันยื่นซองเอกสารวิธีการประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ 

         (๓) เกณฑ์พิจารณาความพร้อมในเรื่องของการน าเงินประกันสังคมของพนักงานท าความ
สะอาดต่อส านักงานประกันสังคม โดยการแสดงใบเสร็จรับเงินพร้อมเอกสาร สปส.๑-๑๐ แสดงการน าส่งเงิน
สมทบประกันสังคมแก่คณะกรรมการเพ่ือพิจารณา โดยแนบเอกสารผ่านระบบจัดซื้อจัดจ้างของรัฐ พร้อมลง
นามทุกแผ่น ในวันยื่นซองเอกสารวิธีการประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ 

 

๔. แบบรูปรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะ 
      จ้างเหมาท าความสะอาดคณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย 
 

๕. ระยะเวลาท างาน  ตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๑  ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ 
 

๖. ระยะเวลาส่งมอบงาน จ านวน ๑๐ งวด ๆ ละ ๑ เดือน 
 

๗. วงเงินในการจัดหา  ๓,๐๐๐,๐๐๐.- บาท 
 

๘. การติดต่อสื่อสาร  เพ่ือขอทราบข้อมูลเพิ่มเติม หรือเสนอแนะวิจารณ์ หรือแสดงความคิดเห็น 
                  โดยเปิดเผยได้ท่ี 
 

  ๑. ทางไปรษณืย์ 
       ส่งถึง งานพัสดุ  คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
 เลขที่  ๑๓๘๑  ถนนประชาราษฎร์ ๑  แขวงวงศ์สว่าง 
 เขตบางซื่อ  กรุงเทพฯ ๑๐๘๐๐ 
 

  ๒. โทรศัพท์ ๐-๒๘๓๖-๓๐๐๐ ต่อ ๔๑๑๙ 
  ๓. โทรสาร ๐-๒๕๘๖-๐๘๐๙ 
  ๔. ทางเว็บไซต์  www.rmutp.ac.th 
 

http://www.rmutp.ac.th/


๓ 

รายละเอียดและเงื่อนไขแนบท้ายสัญญาจ้างท าความสะอาด ปีงบประมาณ 256๒ 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

 

ขอบเขตของงาน 

ผู้ชนะการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นคู่สัญญากับคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ต้องด าเนินการ  ดังนี้ 

 

1. จัดหาพนักงานท าความสะอาด จ านวน  23  คน ประกอบด้วย พนักงานหญิง ๒๐ คน 
พนักงานชาย  ๒ คน หัวหน้าพนักงานท าความสะอาด 1 คน  โดยมีคุณสมบัติ  ดังนี้   
1.1  พนักงานทุกคนต้องมีสุขภาพแข็งแรง สามารถปฏิบัติงานในหน้าที่ได้ดี 
1.2  ต้องมีอายุตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน 6๕ ปี สัญชาติไทย 
1.3 พนักงานท าความสะอาดต้องผ่านการอบรมเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน การใช้เครื่องมือ   

            ตลอดจนการใช้สารเคมีมาอย่างดี  และได้ผ่านการสอบประวัติมาเรียบร้อยแล้วจากผู้รับจ้าง 
     1.4  หัวหน้าผู้ควบคุมงานต้องมีความรู้อ่านออกเขียนหนังสือได้ดี มีประสบการณ์ในงานควบคุม 
            งานรักษาความสะอาดหรือประสบการณ์อ่ืนในลักษณะการเป็นหัวหน้างานไม่น้อยกว่า ๒ ปี 
             ขึ้นไป เข้าใจกฏระเบียบต่างๆ ตามที่ระบุไว้ใน TOR และได้ผ่านการสอบประวัติเรียบร้อยแล้ว 
            จากผู้รับจ้าง 

                 1.5  หัวหน้าผู้ควบคุมงานและพนักงานทุกคนต้องมีความประพฤติเรียบร้อย ขยัน เอาใจใส่ต่อหน้าที ่
                      มีความซื่อสัตย์สุจริต เป็นผู้ตรงต่อเวลาและรักษาระเบียบวินัย 

2. ส่งเอกสารให้งานอาคารสถานที่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ตรวจสอบก่อนเริ่มปฏิบัติงานตาม
สัญญาจ้างไม่น้อยกว่า 5 วันท าการ  ดังนี้ 
2.1  ส่งรายชื่อลูกจ้างพร้อมประวัติ โดยให้แจ้งที่อยู่ปัจจุบันและเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ 
2.2  เอกสารเกี่ยวกับลูกจ้างแต่ละคน ดังนี้ 

       (1)  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน (พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง) 
       (2)  ส าเนาทะเบียนบ้าน (พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง) 
    (3)  รูปถ่าย ขนาด 2 นิ้ว จ านวน 2 ใบ  ซึ่งถ่ายไว้ไมเ่กิน 6 เดือน โดยเป็นรูปถ่ายหน้าตรง 
              ไม่สวมหมวก และแวนตาสีเข้ม 

       (4)  ใบรับรองแพทย์  
       (5)  หลักฐานแสดงวุฒิการศึกษา (ถ้ามี) 

 

     รายละเอียดพัสดุ/งานจ้าง 
 ข้อ 1) รายละเอียดสถานที่ท าความสะอาด “ผู้ว่าจ้าง” 
          คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร   
          เลขที ่ 1381  ถนนประชาราษฎร์ 1  แขวงวงศ์สว่าง  เขตบางซ่ือ  กรุงเทพมหานคร 

          บริเวณที่ให้บริการท าความสะอาด   
๑. พ้ืนที่กระจกบริเวณนอกอาคารวิศวกรรมอุตสาหการ (ภายนอกเนื้อที่ 348 ตารางเมตร) 

          ชั้นที่ 2 ถึงชั้นบนสุด ท าความสะอาดโดยผู้ช านาญเฉพาะทาง (วิธีโรยตัว แบบ Spiderman) 
  

 /2. อาคารอนุสรณ์... 
        



๔ 
        ๒.  อาคารอนุสรณ์  40  ปี  ชั้นที่  6  ถึง  ชั้นที่ 8  (พ้ืนที่รวม 8,550 ตารางเมตร) 

๓. อาคารอ านวยการ  ชั้นที่  1  และ ชั้นที่ 2  (พ้ืนที่รวม 1,735  ตารางเมตร) 
๔. อาคารกิจการนักศึกษา  ชั้นที่ 1  ถึง  ชั้นที่  7  (พ้ืนที่รวม 11,232 ตารางเมตร) 

ชั้น 2 บริเวณโรงอาหาร รวมบริเวณด้านหลังร้านค้า 
๕. อาคารส านักงานบริการ   ชั้น 1 และ ชั้น  2 (พ้ืนที่รวม 250 ตารางเมตร) 
๖. อาคารอเนกประสงค์  ชั้นที่  1  ถึง ชั้นที่  4  (พ้ืนที่รวม 3,395 ตารางเมตร) 
๗. อาคารเทคโนโลยีแม่พิมพ์เครื่องประดับ ชั้นที่ 1 ถึง ชั้นที่ 3  (พ้ืนที่รวม 527 ตารางเมตร) 
๘. อาคารวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์  ชั้นที่ 1 ถึง ชั้นที่ 3  (พ้ืนที่รวม 1,728 ตารางเมตร ) 
๙. อาคารวิศวกรรมการผลิตเครื่องมือและแม่พิมพ์  ชั้น 2  และ ชั้นที่ 3 (พ้ืนที่รวม 1,608 ตารางเมตร) 
๑๐. อาคารช่างกลโรงงาน ชั้นที่ 1 ถึง ชั้นที่ 3 (พ้ืนที่รวม 753 ตารางเมตร พ้ืนที่ท าความสะอาด

ประมาณ 350 ตารางเมตร) 
๑๑. อาคารวิศวกรรมเครื่องกล (ช่างยนต์ 2)  ชั้นที่ 1  ถึงชั้นที่  4  และ (ช่างยนต์ 1 ) ชั้นที่ 2 

              (พ้ืนที่รวม 2,784 ตารางเมตร)  
๑๒. อาคารวิศวกรรมจัดการอุตสาหกรรมเพ่ือความยั่งยืน ชั้นที่ 1  ถึงชั้นที่ 4  

 (พ้ืนที่รวม 2,185 ตารางเมตร) 
๑๓.  อาคารสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า  ชั้นที่ 1  ถึงชั้นที่ 3  (พ้ืนที่รวม 2,034 ตารางเมตร) 
๑๔. อาคารสาขาวิศวกรรมอุตสาหกรรม  ชั้นที่ 1  ถึงชั้นที่ 9  (พ้ืนที่รวม 6,480 ตารางเมตร) 
๑๕.  อาคารสาขาวิศวกรรมโยธา  ชั้นที่ 1  ถึงชั้นที่ 4  (พ้ืนที่รวม 1,744 ตารางเมตร) 

ข้อ 2)  ขอบเขตความรับผิดชอบ 
         2.1  พนักงานท าความสะอาด  จะประกอบด้วย  
      2.1.1  หัวหน้าพนักงานท าความสะอาด  (ท าความสะอาดด้วย) จ านวน 1  คน มีหน้าที่ ดังนี้ 

- ควบคุมและก ากับดูแลการปฏิบัติงานของพนักงาน รักษาความสะอาดปฏิบัติ 
ให้เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับและค าสั่งของมหาวิทยาลัยฯ ด้วยความซื่อสัตย์และ
สุจริต 

- จัดท ารายงานผลการปฏิบัติงาน ตามท่ีทางผู้ว่าจ้างก าหนด 
- ติดต่อประสานงานกับเจ้าหน้าที่ของคณะฯ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ก ากับดูแล

พนักงานท าความสะอาด 
- ท าความสะอาดในพ้ืนที่ที่รับผิดชอบ 
- จัดหาพนักงานท าความสะอาดทดแทนให้ครบตามจ านวนที่ก าหนดในสัญญาที่      

ปฏิบัติงานได้ดี  เหมือนพนักงานประจ าจุดนั้น ๆ 
-    หน้าที่อื่นๆ ตามท่ีผู้ว่าจ้างก าหนด 

2.1.2  พนักงานท าความสะอาด จ านวน 22 คน  เป็นชาย ๒ คน และหญิง ๒๐ คน  มีหน้าที่ดังนี้ 
-    ท าความสะอาด พื้นที่ที่รับผิดชอบ 
- ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่หัวหน้าพนักงานท าความสะอาด หรือตัวแทนของผู้ว่าจ้างก าหนด 

เช่น ช่วยจัดสถานที่ จัดเก็บโต๊ะ เก้าอ้ี และอุปกรณ์ทุกครั้งที่มีงาน หรือกิจกรรมภายใน
คณะวิศวกรรมศาสตร์   
                                       
                      

                                                           /โดยผู้รับจ้าง... 
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 โดยผู้รับจ้างจะต้องจัดส่งพนักงานเข้าปฏิบัติงานพร้อมผู้ควบคุมดูแลความเรียบร้อย 
จ านวน  รวมทั้งสิ้น  23  คน  ดังนี้ 
 - อาคารอนุสรณ์ 40 ปี สาขาวิศวกรรมเทคนิคคอมพิวเตอร์มีพนักงานประจ า 1 คน 
 - อาคารอ านวยการ   มีพนักงานประจ า 2 คน 
 - อาคารกิจการนักศึกษา  มีพนักงานประจ า 7 คน        
                        (ประจ าโรงอาหาร ชั้น 2  จ านวน  ๒ คน ที่เหลือประจ าชั้นอ่ืนตามความเหมาะสม)  
 - อาคารอเนกประสงค์ และอาคารส านักงานบริการ มีพนักงานประจ า  2 คน 
 - อาคารเทคโนโลยีแม่พิมพ์เครื่องประดับ  มีพนักงานประจ า  1  คน 
 - อาคารวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ มีพนักงานประจ า  1  คน 
 - อาคารวิศวกรรมผลิตเครื่องมือและแม่พิมพ์ มีพนักงานประจ า   1  คน 
 - อาคารวิศวกรรมไฟฟ้า  ชั้นที่ 1  ถึง  ชั้นที่ 3 มีพนักงานประจ า  1 คน 
 - อาคารวิศวกรรมจัดการอุตสาหกรรมเพ่ือความยั่งยืน ชั้นที่ 1 ถึง ชั้นที่ 4 มีพนักงาน 
      ประจ า 1 คน 
 - อาคารวิศวกรรมเครื่องกล (ช่างยนต์ 2) ชั้นที่ 1 ถึงชั้นที่  4 มีพนักงานประจ า 1 คน 
 - อาคารช่างยนต์ 1 ชั้นที่ 1 ถึง ชั้นที่ 2 และอาคารช่างกลโรงงาน ชั้นที่ 1 ถึง ชั้นที่ 3 
      มีพนักงานประจ า 1 คน 
 - อาคารวิศวกรรมอุตสาหการ ชั้นที่ 1  ถึงชั้นที่  9  มีพนักงานประจ า 3  คน 
 - อาคารวิศวกรรมโยธา ชั้นที่ 1 ถึง ชั้นที่  4  มีพนักงานชายประจ า 1  คน 
  
ข้อ 3)  เงื่อนไขในการปฏิบัติงาน และประกันความเสียหาย 

3.1  ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาหัวหน้าพนักงานท าความสะอาด หรือผู้ควบคุมงาน  มาเพ่ือตรวจดูความ 
        เรียบร้อยอย่างใกล้ชิด  และสามารถติดต่อได้ทันทีเมื่อมีปัญหาหรือมีงานฉุกเฉิน  
3.2   พนักงานของผู้รับจ้างจะต้องสวมแบบฟอร์ม เป็นมาตรฐานเดียวกัน มีชื่อ เครื่องหมายติดอยู่       
       อย่างชัดเจน  
3.3   พนักงานของผู้รับจ้างทุกคนจะต้องอยู่ในระเบียบ ข้อบังคับ และค าสั่งของทางคณะวิศวกรรมศาสตร์     

  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  หากพนักงานผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบ  
  หรือข้อบังคับ ผู้รับจ้างจะต้องเปลี่ยนตัวให้ทันที 

3.4   พนักงานของผู้รับจ้างทุกคน จะต้องลงชื่อ ลงเวลาเข้าปฏิบัติงาน-เลิกปฏิบัติงานทุกวัน  
3.5   ผู้รับจ้างต้องมีหนังสือการส่งตัวพนักงานท าความสะอาดเป็นลายลักษณ์อักษร โดยมีรายชื่อพนักงาน   

  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน และรูปถ่าย 2 นิ้ว จ านวน  2 รูป  พร้อมเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถ   
  ติดต่อได้ให้กับผู้ว่าจ้างเก็บไว้เป็นหลักฐาน 

3.6   ผู้รับจ้างจะโยกย้าย หรือเปลี่ยนพนักงานแทนโดยพลการมิได้  เว้นแต่ได้รับความยินยอม หรือ 
  เป็นความต้องการของผู้ว่าจ้าง 

3.7   ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบและให้ความคุ้มครองพนักงานที่มาท างานกับผู้ว่าจ้าง เกี่ยวกับสิทธิอัน     
  พึงมีพึงได้ตามกฎหมาย เช่น การน าส่งเงินประกันสังคมให้ครบถ้วน การจ่ายค่าจ้างให้พนักงาน    
  ไม่ต่ ากว่ากฎหมายแรงงาน โดยหากผู้ว่าจ้างรับทราบภายหลังว่ามีการละเลยไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย     
  ผู้ว่าจ้างมีสิทธิเพิกถอนสัญญาจ้างได้ทันที 
 

/3.8 ผู้รับจ้าง... 
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3.8   ผู้รับจ้างต้องอบรมและท าความเข้าใจกับพนักงาน เกี่ยวกับมาตรการการประหยัดพลังงานของ    

  หน่วยงาน พนักงานจะต้องช่วยกันดูแล ปิดไฟฟ้า พัดลม เครื่องปรับอากาศ น้ าประปา รวมทั้ง 
  ประตู หน้าต่าง ให้เรียบร้อย เมื่อไม่ได้ใช้งานแล้วทุกครั้ง 

3.9   ทางผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบจัดหาอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ น้ ายาเคมีท่ีใช้ท าความสะอาด  
  ตามข้อ 4)  และข้อ 5) ที่มีคุณภาพดีมาใช้ในการท าความสะอาด และให้เพียงพอกับความ    
  ต้องการที่จะใช้งาน 

๓.๑๐ ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบ ชดใช้ ความเสียหาย ในทรัพย์สินของผู้ว่าจ้าง อันเกิดจากการกระท า 
       ของพนักงานของผู้รับจ้างโดยเจตนา หรือไม่เจตนา โดยต้องชดใช้ความเสียหายที่เกิดในตลอด  
       อายุสัญญาจ้าง 
๓.๑๑ ในกรณีที่ผู้รับจ้างมีความจ าเป็นที่รับพนักงานมาทดแทนเนื่องจากพนักงานเดิมขาดงาน ขอให้  
        เป็นพนักงานของบริษัทที่มีความสามารถหรือผ่านการอบรมจากบริษัทก่อนจึงจะให้มาปฏิบัติงาน 
       แทนกันได้ และควรมาปฏิบัติงานไม่เกินเวลา ๙.๐๐ น. 
 

ข้อ 4)  วัสดุอุปกรณ์ที่มีให้ในการท าความสะอาดประจ าหน่วยงาน 
              ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ในการท าความสะอาดให้เหมาะสม และ  
ใช้การได้ตลอดเวลา และไม่น้อยกว่ารายการ  ดังต่อไปนี้ 

4.1   เครื่องขัดพ้ืนพร้อมอุปกรณ์ครบชุดส าหรับขัดพ้ืน ล้างและขจัดคราบสกปรกพ้ืนชนิดต่างๆ 
                 ตามขนาดและก าลังที่เหมาะสม   

4.1.1   Low  Speed  Floor Scrubber  จ านวน    1   เครื่อง 
4.1.2   High  Speed  Floor Scrubber  จ านวน    1   เครื่อง 

4.2   เครื่องดูดฝุ่นพร้อมอุปกรณ์  ซึ่งดูดได้ท้ังเปียกและแห้ง  1  เครื่อง 
4.3   เครื่องซักพรมพร้อมอุปกรณ์ครบชุด ซึ่งท างานด้วยระบบสเปรย์แอ๊กแท็กชั่น 
4.4   เครื่องปั๊มน้ าหรือฉีดน้ าร้อน – เย็น  พร้อมอุปกรณ์ครบชุด ส าหรับล้างคราบสกปรก บนพื้น 
       และฝาผนังอาคาร  ซึ่งมีแรงดัน 1,000 ปอนด์  ต่อตารางนิ้ว 
4.5   เครื่องมือเช็ดกระจก พร้อมอุปกรณ์ครบชุดส าหรับกระจกภายใน 
4.6    เข็มขัดนิรภัย ส าหรับเช็ดกระจก และท าความสะอาดในที่สูง ทั้งภายในและภายนอกตัวอาคาร 
4.7   บันไดอลูมิเนียม 
4.8   เครื่องมือวัดและตรวจสอบคุณภาพน้ ายาเคลือบเงาพ้ืน 

          4.9   เครื่องจ่ายน้ าหอมปรับอากาศและเครื่องจ่ายสบู่เหลวล้างมือ 
         4.10 เครื่องมืออ่ืนๆ เช่น  ม๊อบดันฝุ่น  ม๊อบผ้า  แผ่นขัดสก๊อตไบร์ท ไม้กวาดชนิดต่าง ๆ  ไม้ขนไก่    

        ไม้กรีดน้ า  ถังน้ าพลาสติก ขันน้ าพลาสติก ถุงมือยาง ผ้าเช็ดโต๊ะ ที่ตักขยะ ถุงด าใส่ขยะ และ 
        เครื่องมืออ่ืนๆ ที่จ าเป็นต้องใช้ในงานรักษาความสะอาด 
 

ข้อ 5)   น้ ายาเคมีที่ใช้ในการท าความสะอาด 
 ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาน้ ายาเคมีที่ใช้ในการท าความสะอาดทั้งหมด  และต้องไม่น้อยกว่ารายการ ดังต่อไปนี้  
5.1  น้ ายาล้างพื้นลอกแว๊กซ์ 
5.2  น้ ายาล้างห้องน้ าและกัดสนิมชนิดพิเศษ  ไม่มีควัน  ไม่มีกลิ่น  ไม่กัดปูนยาแนว 
5.3  น้ ายาฆ่าเชื้อดับกลิ่น 
5.4  น้ ายาท าความสะอาดเครื่องหนัง 
5.5  น้ ายาล้างพื้นประจ าวัน 

/5.6 น้ ายาเคลือบเงา... 
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5.6   น้ ายาเคลือบเงาพ้ืน (แว๊กซ์น้ า) ชนิดซุปเปอร์ 
5.7   น้ ายาดันฝุ่น 
5.8   น้ ายาล้างและขัดอลูมิเนียม  
5.9   น้ ายาเช็ดกระจก 
5.10  น้ ายาซักพรม (ชนิดซักเปียกและซักแห้ง) 
5.11  น้ ายาขจัดคราบหินปูน 
5.12  น้ ายาขจัดสิ่งอุดตันในท่อน้ าทิ้ง 

          5.13  สเปรย์ปรับอากาศ 
         5.14  สบู่เหลวล้างมือ 

5.15  น้ ายาอื่น ๆ เท่าที่จ าเป็น                
 ทั้งนี้ คุณภาพและมาตรฐานของน้ ายาจะต้องไม่ต่ ากว่ามาตรฐานอุตสาหกรรม 
 

ข้อ  6) มาตรฐานของงานท าความสะอาด 
 การปฏิบัติงานท าความสะอาดให้ปฏิบัติ  ดังนี้ 

6.1  การปัดกวาด  ดูดฝุ่น ให้ปัดกวาดหรือดูดฝุ่นพ้ืนที่ว่างตามชั้น อาคาร ห้องโถง ทางเดิน บันได 
ให้สะอาด  ปราศจากเศษผง  ฝุ่นละออง  และน าขยะไปทิ้งนอกตัวอาคาร ณ ที่ทิ้งขยะที่ผู้ว่าจ้างก าหนด  ให้ใช้
ไม้กวาดขนอ่อนในการปัดกวาดหรือเครื่องดูดฝุ่น โดยไม่เกิดความเสียหายแก่พ้ืนเฟอร์นิเจอร์ หรือเครื่องใช้
ส านักงาน 
          6.2  การถูด้วยม๊อบ หลังจากการท าความสะอาดตาม ข้อ 6.1 แล้วให้ถูพ้ืนที่ต่ าง ๆ ด้วยม๊อบชุบน้ า   
หมาด ๆ  ม๊อบที่น ามาใช้งานต้องเป็นม๊อบที่สะอาด และหมั่นเปลี่ยนน้ าท าความสะอาดเสมอ หากบริเวณใดมี
ความสกปรกให้ใช้น้ ายาขัดพ้ืน หรือน้ าสบู่อ่อน ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ รวมถึงการขจัดคราบหรือต าหนิต่างๆ 
บนพ้ืนซึ่งเกิดจากรอยรองเท้าด้วย หลังจากเช็ดถูพ้ืนแล้ว บริเวณพ้ืนต่างๆ จะต้องสะอาดปราศจากเศษผง ฝุ่น
ละออง และไม่มีรอยเหวี่ยงของม๊อบ ติดอยู่ตามขอบก าแพง ฝาผนัง เฟอร์นิเจอร์ และเครื่องใช้ส านักงาน และ
ไม่มีความเสียหายใดๆ เกิดข้ึนจากการท างานดังกล่าว 

 6.3  การลงน้ ายาขัดพ้ืน  เคลือบเงาพ้ืน ให้ท าหลังจากด าเนินการตามข้อ 6.1 และ 6.2 แล้ว และ
การลงน้ ายาดังกล่าวในบริเวณใดก็ตามจะต้องระมัดระวังไม่ให้ฝาผนัง หรือขอบก าแพงเปรอะเปื้อนเป็นรอย 
หรือช ารุดเสียหาย 

 6.4  การขัดพ้ืนและขัดเงา ให้ท าทันทีหลังจากลงน้ ายาขัดพ้ืนหรือเคลือบเงา ทั้งนี้ให้ผู้รับจ้างพิจารณา
เลือกใช้เครื่องมอื เครื่องใช้ วัสดุ และอุปกรณ์ตามความเหมาะสมกับวัสดุพ้ืน โดยไม่ก่อให้เกิดความเสียหายหรือ
ต าหนิใดๆ บนพื้น 
           6.5  การลอกพ้ืน และเคลือบพ้ืนด้วยน้ ายา เพ่ือให้ผิวพ้ืนสะอาดปราศจากต าหนิ  และริ้วรอยมีความ
สวยงามทนทานนั้น ให้ผู้รับจ้างด าเนินการตามความเหมาะสม ทั้งนี้ เมื่อท าการลอกพ้ืนและเคลือบพ้ืนด้วย
น้ ายาแล้ว  ให้เคลื่อนย้ายเฟอร์นิเจอร์และเครื่องใช้ส านักงานกลับเข้าท่ีเดิม 
           6.6  การท าความสะอาดเฟอร์นิเจอร์  และเครื่องใช้ส านักงาน ให้ปัดกวาดเช็ดถูเครื่องใช้ส านักงาน  
เช่น  โต๊ะ  เก้าอ้ี ตู้เก็บเอกสาร ครุภัณฑ์ต่าง ๆ และเฟอร์นิเจอร์ต่างๆ รวมทั้งป้ายชื่อหน่วยงานรูปภาพ  แขวน
ฝาผนังให้สะอาดปราศจากฝุ่นละออง หยากไย่ ใยแมงมุม คราบสกปรก และริ้วรอยต่างๆ หากมีการเคลื่อนย้าย
ออกจากที่ให้น ากลับเข้าท่ีเดิม เมื่องานเสร็จโดยไม่เกิดความเสียหายใดๆ 
 

/6.7 การท าความสะอาด... 



๘ 
            6.7  การท าความสะอาดฝาผนังและฝ้าเพดาน  ให้ปัดกวาดดูดฝุ่นให้สะอาดปราศจาก  ฝุ่นละออง      
หยากไย่ ใยแมงมุม คราบสกปรก  หรือรอยต่าง ๆ และไม่มีเศษผงตกค้างอยู่บนพ้ืนห้อง การท าความสะอาด    
ในข้อนี้ให้รวมถึงประตู หน้าต่าง ขอบประตู  ผนังใต้ประตู และขอบฉากกั้นห้องด้วย 
   6.8  การท าความสะอาดกระจก  ให้เช็ดกระจกด้วยน้ ายาเช็ดกระจก หรือล้างด้วยน้ าสบู่อ่อนแล้ว
ล้างด้วยน้ าและเช็ดให้แห้ง  ให้กระจกใสสะอาด ปราศจากคราบสกปรก ต าหนิหรือรอยสัมผัส และห้ามใช้ผง
ขัดในการท าความสะอาดกระจก 
       6.9  การท าความสะอาดมู่ลี่,  ม่านบังแสง, บานเกล็ดจะต้องปัดฝุ่นและเช็ดด้วยน้ าหรือน้ ายาท าความสะอาด 
และเช็ดด้วยผ้าแห้ง 
             6.10  การท าความสะอาดพรมให้ดูดฝุ่น  และสิ่งสกปรกในพ้ืนพรมให้สะอาดก่อน  โดยใช้เครื่องมือ
ที่ทันสมัย การซักพรมให้ใช้น้ ายาซักพรมโดยเฉพาะ และฆ่าเชื้อดับกลิ่นด้วย ระบบสเปรย์แอ๊กแท็กชั่น  แล้วจึง
ซักด้วยน้ าเปล่า (น้ าอุ่น)  และฆ่าเชื้อดับกลิ่นและท าการเป่า อบ ปั่นให้พรมแห้งและฟูขึ้นดูสวยงามเหมือน
ของใหม่   
             6.11  การท าความสะอาดห้องน้ า  ให้ล้างพ้ืนด้วยน้ ายาล้างห้องน้ า, ขจัดสิ่งสกปรกเครื่องสุขภัณฑ์ เช่น 
อ่างล้างหน้า โถปัสสาวะ และโถส้วมด้วยน้ ายา โดยการฆ่าเชื้อดับกลิ่นด้วยน้ ายา แล้วท าความสะอาดด้วย
น้ าเปล่า (อย่างน้อยวันละ 4 ครั้ง) น าขยะในห้องน้ าไปทิ้งในที่ที่ก าหนด และเติมสบู่เหลวส าหรับล้างมือให้
เพียงพอ 
 

ข้อ  7)  รายละเอียดการท าความสะอาด 
          7.1 การท าความสะอาดประจ าวัน ทุกวันท าการ  เวลา 7.00 – 17.00น.   

7.1.1 เช็ดโต๊ะ เก้าอ้ี จัดสิ่งของที่วางบนโต๊ะให้เรียบร้อย 
7.1.2 เทและท าความสะอาดและล้างที่เข่ียบุหรี่ 
7.1.3 เทและท าความสะอาดตะกร้าใส่ผงและล้างถังรองรับผง 
7.1.4 ท าความสะอาดกระจก ขอบกระจก ขอบประตูและบานประตุทุกบานและลบรอยเปื้อน 

ตามขอบประตู หน้าต่าง และสวิทช์ไฟ 
7.1.5 ท าความสะอาดโต๊ะรับแขก เก้าอ้ีและโซฟาชุดรับแขก 
7.1.6 ท าความสะอาดโทรศัพท์ที่วางบนโต๊ะทุกเครื่อง เช็ดที่พูดและเครื่องด้วยน้ ายาฆ่าเชื้อโรค 
7.1.7 ท าความสะอาดห้องน้ า พ้ืนห้องน้ า และเครื่องสุขภัณฑ์ด้วยน้ ายาแต่ละชนิดให้

เหมาะสมกับวัสดุ พร้อมทั้งดับกลิ่นและฆ่าเชื้อโรค ดูแลใส่กระดาษช าระและสบู่เหลว
ในห้องน้ าไม่ให้ขาด เช็ดรอยคราบสกปรกตามขอบประตูต่างๆ ของห้องน้ าด้วยน้ ายา
แตล่ะชนิดให้เหมาะสมกับวัสดุ 

7.1.8 เช็ดและท าความสะอาดขั้นบันได ตลอดจนราวบันไดขึ้น – ลง  อาคารและลูกกรง
บันไดอาคาร 

7.1.9 ความสะอาด เทน้ าและถาดรองรับน้ าใต้กระถางต้นไม้ตามระเบียบต่างๆ 
7.1.10 ท าความสะอาด เทเศษน้ าและถังรองรับน้ าจาเครื่องท าน้ าเย็น พร้อมทั้งเช็ดฝุ่น 

เครื่องท าน้ าเย็นและขวดน้ า 
                  7.1.1๑  ท าความสะอาดบานประตู ขอบประตู กระจกและขอบกระจก ทางเข้าส านักงาน  
                             ห้องพักอาจารย์และห้องเรียน 
 
 

/7.1.1๒ ท าความสะอาด... 
 



๙ 
๗.๑.๑๒ ท าความสะอาด ปัดกวาดเช็ดถูพ้ืนห้อง ทางเดิน 
7.1.13 ท าความสะอาดห้องโดยสารลิฟท์ ประตูลิฟท์ หน้าลิฟท์ 
7.1.14 รายงานสิ่งของช ารุดเสียหายที่เกิดขึ้นโดยด่วน เช่น กระจกแตก อ่างล้างหน้าช ารุดและ

สิ่งอื่นๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบ 
7.1.15 ดูแลปิดน้ า ปิดไฟฟ้า ปิดเครื่องปรับอากาศ พัดลมระบายอากาศ และตรวจตราความ   

เรียบร้อยก่อนออกจากตัวอาคารเมื่อเสร็จงาน 
7.1.16 ท าความสะอาดพัดลมตั้งพ้ืน และพัดลมเพดาน 
7.1.17 ท าความสะอาดชั้นวางหนังสือ  ขาโต๊ะ  ขาเก้าอ้ี  หลังโซฟา และหลังตู้เก็บเอกสาร   

บอร์ดปิดประกาศ 
7.1.18 เช็ดฝุ่นเครื่องคิดเลข เครื่องคอมพิวเตอร์  พิมพ์ดีดและท าความสะอาดโต๊ะวาง 

คอมพิวเตอร์และพิมพ์ดีด เช็ดฝุ่นตามกรอบรูปตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆ ที่ตั้งอยู่ใน
ส านักงาน 

7.1.19 ท าความสะอาดรอยเปื้อนพรมด้วยน้ ายาให้สะอาด 
๗.๑.๒๐ ท าความสะอาดมู่ลี่ ม่านปรับแสงและบานเกร็ดทุกแห่ง 

          7.2  การท าความสะอาดรายสัปดาห์ในวันอาทิตย์ เวลา 7.00 – 12.00 น. 
7.2.1 ท าความสะอาดฝ้าเพดาน ปัดหยากไย่ในที่ต่าง ๆ และตามโถง  
7.2.2 ท าความสะอาดฝาผนัง เช็ดรอยเปื้อนตามฝาผนังด้วยน้ ายา 
7.2.3 ท าความสะอาดห้องโถงและแผ่นป้ายแสดงชื่อหน่วยงานต่าง ๆ 
7.2.4 ดูแลท าความสะอาดระเบียง, กันสาดและดาดฟ้า 
7.2.5 ดูแลท าความสะอาดด้านหลังร้านค้าโรงอาหาร 

         7.3  การท าความสะอาดประจ าเดือนโดยก าหนดให้ท าในวันอาทิตย์ระหว่างเวลา 7.00 -12.00 น. 
      7.3.1   เช็ดขอบประตูที่ท าด้วยไม้ อลูมิเนียมตามท่ีต่าง ๆ ตลอดจนฝากั้นห้อง 
      7.3.2   เช็ดกระจกทั้งหมดทั้งในอาคารและนอกอาคาร ทั้งภายในและภายนอก 
      7.3.3   ขัดเงาส่วนที่เป็นโลหะทั้งหมด 
      7.3.4   ดูดฝุ่นผ้าม่านหน้าต่าง และประตูท่ัว ๆ ไป    
      7.3.5   ท าความสะอาดโต๊ะ เก้าอ้ี ที่บุด้วยหนังเทียมหรือหนังแท้ และลงน้ ายารักษาหนังแท้ 
                 และหนังเทียม 
      7.3.6   ท าความสะอาดหลอดไฟและโคมไฟแสงสว่างทั้งหมด 
      7.3.7   ท าความสะอาดโคมไฟภายนอกอาคาร 
      7.3.8   ปัดหยากไย่ในที่สูงภายนอกอาคาร      

                7.3.9   ล้างพื้น  เคลือบเงาพ้ืน และขัดเงาพ้ืน  ด้วยเครื่องมือโดยใช้น้ ายา แต่ละชนิดให้ 
    เหมาะสมกับวัสดุพ้ืน 

        7.4  การท าความสะอาดราย 4 เดือน ในวันอาทิตย์ ระหว่างเวลา 7.00 – 12.00 น. 
     7.4.1   ขัดล้าง ท าความสะอาดพ้ืนและลงน้ ายาเคลือบเงาพ้ืนในส่วนที่เปื้อนหรือไม่เงางาม 
     7.4.2   ท าความสะอาดรอยเปื้อนบนพรม และท าการซักพรม ส าหรับพรมท่ีสกปรกมาก 
      7.4.3   เช็ดท าความสะอาดกระจกทั้งภายในและภายนอกในกรณีท่ีเปื้อนหรือไม่ใสสะอาด 

7.4.4   ท าความสะอาดคราบสกปรกที่โต๊ะ เก้าอ้ี 

/7.5 การท าความสะอาด... 



๑๐ 
7.5  การท าความสะอาดประจ าปี (หนึ่งครั้งต่อปี) 

                 พ้ืนที่กระจกบริเวณภายนอกตัวอาคารวิศวกรรมอุตสาหการ (พ้ืนที่ภายนอกเนื้อที่ 348 ตารางเมตร) 
ท าความสะอาดโดยผู้ช านาญเฉพาะทาง (วิธีโรยตัว แบบ Spiderman)   
 

ข้อ 8)  ข้อก าหนดเกี่ยวกับสัญญา 
 -    การส่งมอบงานบริการท าความสะอาด  นับแต่วันท าสัญญา  และให้ส่งมอบงานทุกๆ  สิ้นงวดตาม

สัญญา  โดยผู้รับจ้างต้องรายงานการท าความสะอาดประจ าวัน ประจ าสัปดาห์ ประจ าเดือน  และการท าความสะอาด 
ราย 4 เดือน เปน็ครั้งคราวในเดอืนนั้นๆ หรือในงวดงานนัน้ๆ ให้ครบถ้วน  พร้อมบัญชรีายชื่อแสดงการมาปฏิบัติงาน 
ประจ าวันของพนักงาน               

-    ช่วงเวลาในการปฏิบัติงานของทุกวันท าการ และพนักงานจะต้องอยู่ในพ้ืนที่ที่รับผิดชอบตลอดเวลา
ปฏิบัติงาน  ผู้ว่าจ้างสามารถที่จะเรียกไปท าความสะอาดในจุดใดจุดหนึ่ง ภายในบริเวณคณะวิศวกรรมศาสตร์ได้  
โดยมีก าหนดวันและเวลาปฏิบัติงานคือ 

 ปฏิบัติงาน   วันจันทร์ ถึง วันศุกร์   เวลา 07.00 น. ถึง 17.00 น. 
                           และวันอาทิตย์  เวลา  07.00 น. ถึง 12.00 น.    
                           ช่วงเวลาผลัดเปลี่ยนกันตั้งแต่เวลา 07.00 น. ถึง 18.30 น.  
    (ส าหรับพนักงานประจ า โรงอาหารชั้น 2 อาคารกิจการนักศึกษา จ านวน ๓ คน 
   ผลัด ๑  ปฏิบัติงาน  ๐๗.๐๐ น. ถึง ๑๕.๓๐ น.  ๑  คน 
   ผลัด ๒  ปฏิบัติงาน  ๐๙.๐๐ น. ถึง ๑๘.๓๐ น.  ๒  คน) 
          วันหยุด      วันเสาร์   วันหยุดนักขัตฤกษ์   และวันหยุดชดเชย 

ผู้รับจ้างต้องจัดหาพนักงานปฏิบัติงานให้ครบถ้วนทุกวัน กรณีพนักงานมาปฏิบัติงานไม่ครบชั่วโมง      
ให้ผู้ว่าจ้างหักเงินค่าจ้างที่จะได้รับตามอัตราจ้างขั้นต่ าต่อคนต่อวันที่ใช้บังคับในเขตกรุงเทพมหานครในวันนั้น และ  
ให้ปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ 0.10 ของราคาจ้างที่เหมาตามสัญญานี้ ต่อวันต่อคน  นับตั้งแต่วันที่ไม่มี
พนักงานมาปฏิบัติงาน หรือมาปฏิบัติงานไม่ครบจ านวน เป็นต้นไป จนกว่าจะมีพนักงานมาปฏิบัติงานครบจ านวน   

กรณีพนักงานเข้าปฏิบัติงานสายเกิน 30 นาที แต่ไม่เกิน 2 ชั่วโมง หักค่าแรงครึ่งวัน หากพนักงานมา
สายเกินเวลาปฏิบัติงาน 2 ชั่วโมง ถือว่าขาดงาน 1 วัน 
 

ข้อ 9)    การส่งมอบงานและการประเมินผลงานจ้าง 
            9.1  การส่งมอบงานจ้างนับแต่วันท าสัญญา ให้ส่งมอบงานทุกๆ สิ้นเดือน 
            9.2  ผู้ว่าจ้างจะประเมินผลการด าเนินงานของผู้รับจ้างทุกเดือน หากผลการด าเนินงาน 
                   ไม่เป็นที่น่าพอใจ  ผู้ว่าจ้างสงวนสิทธิที่จะขอยกเลิกสัญญา 
       

ข้อ 10) ข้อควรปฏิบัติส าหรับพนักงานรักษาความสะอาด มีดังนี้ 
           10.1  ห้ามดื่มสุรา เสพยาเสพติด หรือของมึนเมา ในขณะปฏิบัติงานโดยเด็ดขาด 
           10.2  ห้ามเล่นการพนันทุกชนิด 
           10.3  ห้ามต่อไฟฟ้า  หรือน้ าประปา จากสถานที่ปฏิบัติงานไปใช้เพ่ือการอ่ืนนอกเหนือจากการใช้
รักษาความสะอาด เว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็นลาย ลักษณ์อักษรจากผู้ว่าจ้าง หากฝ่าฝืนผู้รับจ้างยินยอม เสียค่า
ทดแทนให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจ านวนเงิน 2,000 บาท (สองพันบาทถ้วน) แต่ละครั้งแต่ละรายการ 
           10.4  ห้ามเล่นไลน์ เกมส์  นอนพักผ่อนในเวลาปฏิบัติงาน 
           ๑๐.๕  ต้องติดป้ายชื่อในขณะปฏิบัติงาน  หรือติดป้ายพักในเวลาพักปฏิบัติงาน 
 

…………………………………………………………………………………… 


