๑
ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)
งานจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาด ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๒
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

-------------------------------------๑. ความเป็นมา
คณะวิ ศ วกรรมศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลพระนคร ตั้ ง อยู่ เ ลขที่ ๑๓๘๑ ถนน
ประชาราษฎร์ ๑ แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร มีอาคารสานักงานและอาคารเรียน จานวน
ทั้งสิ้น ๑๔ อาคาร แต่มีพนักงานทาความสะอาดไม่เพียงพอ เนื่องจากอัตราลูกจ้างประจาที่มีอยู่ในปัจจุบันลดลง
เมื่อเกษียณอายุราชการและถูกยุบตาแหน่ง ไม่มีการจ้างแทนในตาแหน่งเดิม จึงทาให้ขาดอัตราเจ้าหน้าที่ในการ
ทาความสะอาดอาคารสถานที่ จึงมีความจาเป็นต้องจัดจ้างเหมาบริการทาความสะอาดพื้นที่ ทั้ง ๑๔ อาคาร
และบริเวณโดยรอบคณะวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อดูแลรักษาความสะอาดให้เกิด ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของ
สถานที่ราชการ
๒. วัตถุประสงค์
๒.๑ เพื่อให้คณะวิศวกรรมศาสตร์ ซึ่งเป็นสถานศึกษาของทางราชการ มีความสะอาดเป็นระบบอย่างมี
ระเบียบเรียบร้อย
๒.๒ เพื่อให้คณะวิศวกรรมศาสตร์ มีความสะอาดอย่างถูกสุขลักษณะ เหมาะแก่นักศึกษาและผู้มาใช้บริการ
๒.๓ เพื่อให้ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มีความสะอาดเรียบร้ อยเหมาะสมกับการปฏิบัติราชการของ
ข้าราชการและเจ้าหน้าที่
๓. คุณสมบัติของผู้ประสงค์จะเสนอราคา
๓.๑ ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาจ้าง
๓.๒ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียน
ชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
๓.๓ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทาการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
๓.๔ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่
รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคามีคาสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
๓.๕ เงื่อนไขและข้อกาหนดตามประกาศของ ป.ป.ช.
บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาที่มีวงเงินตั้งแต่ ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป ต้องปฏิบัติตาม
ประกาศของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทาและ
แสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๔ ดังนี้
(๑) บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญา (ผู้เสนอราคา) ต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชี
รายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสาคัญ
(๒) บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วย
ระบบอิเล็ กทรอนิ กส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็ กทรอนิ กส์ ข อง
กรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
(๓) คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากธนาคาร เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่า
ไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้
/๓.๖ ผู้เสนอราคาต้อง...

๒
๓.๖ ผู้เสนอราคาต้องผ่านเกณฑ์คัดเลือกเบื้องต้น โดยผู้เสนอราคาจะต้องเสนอรายละเอียดตาม
หัวข้อดังกล่าวมาพร้อมในวันยื่นเอกสารตามที่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
กาหนด ดังนี้
๓.๖.๑ ผู้เสนอราคาต้องมีสาเนาหนังสือรับรองผลงานหรือสาเนาสัญญา พร้อมรับรองสาเนา
ถูกต้องของงานจ้างทาความสะอาดจากหน่วยงานรัฐหรือเอกชน จานวนเงินไม่น้อยกว่ า ๑,๘๐๐,๐๐๐.- บาท
ในสัญญาเดียวและเป็นผลงานไม่เกิน ๓ ปี นับถึงวันยื่นซองเอกสารประกวดราคาฯ โดยแนบเอกสารผ่านระบบ
จัดซื้อจัดจ้างของรัฐ พร้อมลงนามทุกแผ่น ในวันยื่นซองเอกสารวิธีการประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์
๓.๖.๒ เกณฑ์พิจารณาความพร้อม
(๑) ในเรื่องเครื่ องมือ และอุปกรณ์ต่างๆ ที่จะต้องใช้ในการรับจ้างทาความสะอาด
รวมทั้งเครื่องมือพิเศษสาหรับอานวยความสะดวกในบริเวณที่สูงเกินเอื้อมทั้งภายในและภายนอก โดยการ
แสดงบัญชีและภาพถ่ายเครื่องมือที่มีอยู่จริง พร้อมแสดงให้แก่คณะกรรมการเพื่อพิจารณา โดยแนบเอกสาร
ผ่ า นระบบจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งของรั ฐ พร้ อ มลงนามทุ ก แผ่ น ในวั น ยื่ น ซองเอกสารวิ ธี ก ารประกวดราคาทาง
อิเล็กทรอนิกส์
(๒) เกณฑ์พิจารณาความพร้อมในเรื่องของชุดยูนิฟอร์มของพนักงานทาความสะอาด
โดยผู้เสนอราคาต้องแสดงรูปถ่ายชุดยูนิฟอร์มของหัวหน้าและพนักงานทาความสะอาด โดยแนบเอกสารผ่าน
ระบบจัดซื้อจัดจ้างของรัฐ พร้อมลงนามทุกแผ่น ในวันยื่นซองเอกสารวิธีการประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์
(๓) เกณฑ์พิจารณาความพร้อมในเรื่องของการนาเงินประกันสังคมของพนักงานทาความ
สะอาดต่อสานักงานประกันสังคม โดยการแสดงใบเสร็จรับเงิน พร้อมเอกสาร สปส.๑-๑๐ แสดงการนาส่งเงิน
สมทบประกันสังคมแก่คณะกรรมการเพื่อพิจารณา โดยแนบเอกสารผ่านระบบจัดซื้อจัดจ้างของรัฐ พร้อมลง
นามทุกแผ่น ในวันยื่นซองเอกสารวิธีการประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์
๔. แบบรูปรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะ
จ้ า งเหมาท าความสะอาดคณะวิ ศ วกรรมศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลพระนคร
รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย
๕. ระยะเวลาทางาน
ตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒
๖. ระยะเวลาส่งมอบงาน
จานวน ๑๐ งวด ๆ ละ ๑ เดือน
๗. วงเงินในการจัดหา
๓,๐๐๐,๐๐๐.- บาท
๘. การติดต่อสื่อสาร
เพื่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติม หรือเสนอแนะวิจารณ์ หรือแสดงความคิดเห็น
โดยเปิดเผยได้ที่
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

๓
รายละเอียดและเงื่อนไขแนบท้ายสัญญาจ้างทาความสะอาด ปีงบประมาณ 256๒
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ขอบเขตของงาน
ผู้ชนะการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นคู่สัญญากับคณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ต้องดาเนินการ ดังนี้
1. จัดหาพนักงานทาความสะอาด จานวน 23 คน ประกอบด้วย พนักงานหญิง ๒๐ คน
พนักงานชาย ๒ คน หัวหน้าพนักงานทาความสะอาด 1 คน โดยมีคุณสมบัติ ดังนี้
1.1 พนักงานทุกคนต้องมีสุขภาพแข็งแรง สามารถปฏิบัติงานในหน้าที่ได้ดี
1.2 ต้องมีอายุตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน 6๕ ปี สัญชาติไทย
1.3 พนั ก งานท าความสะอาดต้ อ งผ่ า นการอบรมเกี่ ย วกั บ การปฏิ บั ติ ง าน การใช้ เ ครื่ อ งมื อ
ตลอดจนการใช้สารเคมีมาอย่างดี และได้ผ่านการสอบประวัติมาเรียบร้อยแล้วจากผู้รับจ้าง
1.4 หัวหน้าผู้ควบคุมงานต้องมีความรู้อ่านออกเขียนหนังสือได้ดี มีประสบการณ์ในงานควบคุม
งานรักษาความสะอาดหรือประสบการณ์อื่นในลักษณะการเป็นหัวหน้างานไม่น้อยกว่า ๒ ปี
ขึ้นไป เข้าใจกฏระเบียบต่างๆ ตามที่ระบุไว้ใน TOR และได้ผ่านการสอบประวัติเรียบร้อยแล้ว
จากผู้รับจ้าง
1.5 หัวหน้าผู้ควบคุมงานและพนักงานทุกคนต้องมีความประพฤติเรียบร้อย ขยัน เอาใจใส่ต่อหน้าที่
มีความซื่อสัตย์สุจริต เป็นผู้ตรงต่อเวลาและรักษาระเบียบวินัย
2. ส่งเอกสารให้งานอาคารสถานที่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ตรวจสอบก่อนเริ่มปฏิบัติงานตาม
สัญญาจ้างไม่น้อยกว่า 5 วันทาการ ดังนี้
2.1 ส่งรายชื่อลูกจ้างพร้อมประวัติ โดยให้แจ้งที่อยู่ปัจจุบันและเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้
2.2 เอกสารเกี่ยวกับลูกจ้างแต่ละคน ดังนี้
(1) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน (พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง)
(2) สาเนาทะเบียนบ้าน (พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง)
(3) รูปถ่าย ขนาด 2 นิ้ว จานวน 2 ใบ ซึ่งถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน โดยเป็นรูปถ่ายหน้าตรง
ไม่สวมหมวก และแวนตาสีเข้ม
(4) ใบรับรองแพทย์
(5) หลักฐานแสดงวุฒิการศึกษา (ถ้ามี)
รายละเอียดพัสดุ/งานจ้าง
ข้อ 1) รายละเอียดสถานที่ทาความสะอาด “ผู้ว่าจ้าง”
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
เลขที่ 1381 ถนนประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร
บริเวณที่ให้บริการทาความสะอาด
๑. พื้นที่กระจกบริเวณนอกอาคารวิศวกรรมอุตสาหการ (ภายนอกเนื้อที่ 348 ตารางเมตร)
ชั้นที่ 2 ถึงชั้นบนสุด ทาความสะอาดโดยผู้ชานาญเฉพาะทาง (วิธีโรยตัว แบบ Spiderman)
/2. อาคารอนุสรณ์...

๔
๒. อาคารอนุสรณ์ 40 ปี ชั้นที่ 6 ถึง ชั้นที่ 8 (พื้นที่รวม 8,550 ตารางเมตร)
๓. อาคารอานวยการ ชั้นที่ 1 และ ชั้นที่ 2 (พื้นที่รวม 1,735 ตารางเมตร)
๔. อาคารกิจการนักศึกษา ชั้นที่ 1 ถึง ชั้นที่ 7 (พื้นที่รวม 11,232 ตารางเมตร)
ชั้น 2 บริเวณโรงอาหาร รวมบริเวณด้านหลังร้านค้า
๕. อาคารสานักงานบริการ ชั้น 1 และ ชั้น 2 (พื้นที่รวม 250 ตารางเมตร)
๖. อาคารอเนกประสงค์ ชั้นที่ 1 ถึง ชั้นที่ 4 (พื้นที่รวม 3,395 ตารางเมตร)
๗. อาคารเทคโนโลยีแม่พิมพ์เครื่องประดับ ชั้นที่ 1 ถึง ชั้นที่ 3 (พื้นที่รวม 527 ตารางเมตร)
๘. อาคารวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ชั้นที่ 1 ถึง ชั้นที่ 3 (พื้นที่รวม 1,728 ตารางเมตร )
๙. อาคารวิศวกรรมการผลิตเครื่องมือและแม่พิมพ์ ชั้น 2 และ ชั้นที่ 3 (พื้นที่รวม 1,608 ตารางเมตร)
๑๐. อาคารช่างกลโรงงาน ชั้น ที่ 1 ถึง ชั้นที่ 3 (พื้นที่รวม 753 ตารางเมตร พื้นที่ทาความสะอาด
ประมาณ 350 ตารางเมตร)
๑๑. อาคารวิศวกรรมเครื่องกล (ช่างยนต์ 2) ชั้นที่ 1 ถึงชั้นที่ 4 และ (ช่างยนต์ 1 ) ชั้นที่ 2
(พื้นที่รวม 2,784 ตารางเมตร)
๑๒. อาคารวิศวกรรมจัดการอุตสาหกรรมเพื่อความยั่งยืน ชั้นที่ 1 ถึงชั้นที่ 4
(พื้นที่รวม 2,185 ตารางเมตร)
๑๓. อาคารสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า ชั้นที่ 1 ถึงชั้นที่ 3 (พื้นที่รวม 2,034 ตารางเมตร)
๑๔. อาคารสาขาวิศวกรรมอุตสาหกรรม ชั้นที่ 1 ถึงชั้นที่ 9 (พื้นที่รวม 6,480 ตารางเมตร)
๑๕. อาคารสาขาวิศวกรรมโยธา ชั้นที่ 1 ถึงชั้นที่ 4 (พื้นที่รวม 1,744 ตารางเมตร)
ข้อ 2) ขอบเขตความรับผิดชอบ
2.1 พนักงานทาความสะอาด จะประกอบด้วย
2.1.1 หัวหน้าพนักงานทาความสะอาด (ทาความสะอาดด้วย) จานวน 1 คน มีหน้าที่ ดังนี้
- ควบคุมและกากับดูแลการปฏิบัติงานของพนักงาน รักษาความสะอาดปฏิบัติ
ให้เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับและคาสั่งของมหาวิทยาลัยฯ ด้วยความซื่อสัตย์และ
สุจริต
- จัดทารายงานผลการปฏิบัติงาน ตามที่ทางผู้ว่าจ้างกาหนด
- ติดต่อประสานงานกับเจ้าหน้าที่ของคณะฯ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้กากับ ดูแล
พนักงานทาความสะอาด
- ทาความสะอาดในพื้นที่ที่รับผิดชอบ
- จั ด หาพนั ก งานท าความสะอาดทดแทนให้ ค รบตามจ านวนที่ ก าหนดในสั ญ ญาที่
ปฏิบัติงานได้ดี เหมือนพนักงานประจาจุดนั้น ๆ
- หน้าที่อื่นๆ ตามที่ผู้ว่าจ้างกาหนด
2.1.2 พนักงานทาความสะอาด จานวน 22 คน เป็นชาย ๒ คน และหญิง ๒๐ คน มีหน้าที่ดังนี้
- ทาความสะอาด พื้นที่ที่รับผิดชอบ
- ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่หัวหน้าพนักงานทาความสะอาด หรือตัวแทนของผู้ว่าจ้างกาหนด
เช่น ช่วยจัดสถานที่ จัดเก็บโต๊ะ เก้าอี้ และอุปกรณ์ทุกครั้งที่มีงาน หรือกิจกรรมภายใน
คณะวิศวกรรมศาสตร์
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โดยผู้ รั บ จ้ างจะต้ อ งจั ดส่ ง พนัก งานเข้า ปฏิ บัติ งานพร้ อ มผู้ ค วบคุ มดู แลความเรีย บร้ อ ย
จานวน รวมทั้งสิ้น 23 คน ดังนี้
- อาคารอนุสรณ์ 40 ปี สาขาวิศวกรรมเทคนิคคอมพิวเตอร์มีพนักงานประจา 1 คน
- อาคารอานวยการ มีพนักงานประจา 2 คน
- อาคารกิจการนักศึกษา มีพนักงานประจา 7 คน
(ประจาโรงอาหาร ชั้น 2 จานวน ๒ คน ที่เหลือประจาชั้นอื่นตามความเหมาะสม)
- อาคารอเนกประสงค์ และอาคารสานักงานบริการ มีพนักงานประจา 2 คน
- อาคารเทคโนโลยีแม่พิมพ์เครื่องประดับ มีพนักงานประจา 1 คน
- อาคารวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ มีพนักงานประจา 1 คน
- อาคารวิศวกรรมผลิตเครื่องมือและแม่พิมพ์ มีพนักงานประจา 1 คน
- อาคารวิศวกรรมไฟฟ้า ชั้นที่ 1 ถึง ชั้นที่ 3 มีพนักงานประจา 1 คน
- อาคารวิศวกรรมจัดการอุตสาหกรรมเพื่อความยั่งยืน ชั้นที่ 1 ถึง ชั้นที่ 4 มีพนักงาน
ประจา 1 คน
- อาคารวิศวกรรมเครื่องกล (ช่างยนต์ 2) ชั้นที่ 1 ถึงชั้นที่ 4 มีพนักงานประจา 1 คน
- อาคารช่างยนต์ 1 ชั้นที่ 1 ถึง ชั้นที่ 2 และอาคารช่างกลโรงงาน ชั้นที่ 1 ถึง ชั้นที่ 3
มีพนักงานประจา 1 คน
- อาคารวิศวกรรมอุตสาหการ ชั้นที่ 1 ถึงชั้นที่ 9 มีพนักงานประจา 3 คน
- อาคารวิศวกรรมโยธา ชั้นที่ 1 ถึง ชั้นที่ 4 มีพนักงานชายประจา 1 คน
ข้อ 3) เงื่อนไขในการปฏิบัติงาน และประกันความเสียหาย
3.1 ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาหัวหน้าพนักงานทาความสะอาด หรือผู้ควบคุมงาน มาเพื่อตรวจดูความ
เรียบร้อยอย่างใกล้ชิด และสามารถติดต่อได้ทันทีเมื่อมีปัญหาหรือมีงานฉุกเฉิน
3.2 พนักงานของผู้รับจ้างจะต้องสวมแบบฟอร์ม เป็นมาตรฐานเดียวกัน มีชื่อ เครื่องหมายติดอยู่
อย่างชัดเจน
3.3 พนักงานของผู้รับจ้างทุกคนจะต้องอยู่ในระเบียบ ข้อบังคับ และคาสั่งของทางคณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร หากพนักงานผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบ
หรือข้อบังคับ ผู้รับจ้างจะต้องเปลี่ยนตัวให้ทันที
3.4 พนักงานของผู้รับจ้างทุกคน จะต้องลงชื่อ ลงเวลาเข้าปฏิบัติงาน-เลิกปฏิบัติงานทุกวัน
3.5 ผู้รับจ้างต้องมีหนังสือการส่งตัวพนักงานทาความสะอาดเป็นลายลักษณ์อักษร โดยมีรายชื่อพนักงาน
สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน และรูปถ่าย 2 นิ้ว จานวน 2 รูป พร้อมเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถ
ติดต่อได้ให้กับผู้ว่าจ้างเก็บไว้เป็นหลักฐาน
3.6 ผู้รับจ้างจะโยกย้าย หรือเปลี่ยนพนักงานแทนโดยพลการมิได้ เว้นแต่ได้รับความยินยอม หรือ
เป็นความต้องการของผู้ว่าจ้าง
3.7 ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบและให้ความคุ้มครองพนักงานที่มาทางานกับผู้ว่าจ้าง เกี่ยวกับสิทธิอัน
พึงมีพึงได้ตามกฎหมาย เช่น การนาส่งเงินประกันสังคมให้ครบถ้วน การจ่ายค่าจ้างให้พนักงาน
ไม่ต่ากว่ากฎหมายแรงงาน โดยหากผู้ว่าจ้างรับทราบภายหลังว่ามีการละเลยไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย
ผู้ว่าจ้างมีสิทธิเพิกถอนสัญญาจ้างได้ทันที
/3.8 ผู้รับจ้าง...

๖
3.8 ผู้รับจ้างต้องอบรมและทาความเข้าใจกับพนักงาน เกี่ยวกับมาตรการการประหยัดพลังงานของ
หน่วยงาน พนักงานจะต้องช่วยกันดูแล ปิดไฟฟ้า พัดลม เครื่องปรับอากาศ น้าประปา รวมทั้ง
ประตู หน้าต่าง ให้เรียบร้อย เมื่อไม่ได้ใช้งานแล้วทุกครั้ง
3.9 ทางผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบจัดหาอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ น้ายาเคมีที่ใช้ทาความสะอาด
ตามข้อ 4) และข้อ 5) ที่มีคุณภาพดีมาใช้ในการทาความสะอาด และให้เพียงพอกับความ
ต้องการที่จะใช้งาน
๓.๑๐ ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบ ชดใช้ ความเสียหาย ในทรัพย์สินของผู้ว่าจ้าง อันเกิดจากการกระทา
ของพนักงานของผู้รับจ้างโดยเจตนา หรือไม่เจตนา โดยต้องชดใช้ความเสียหายที่เกิดในตลอด
อายุสัญญาจ้าง
๓.๑๑ ในกรณีที่ผู้รับจ้างมีความจาเป็นที่รับพนักงานมาทดแทนเนื่องจากพนักงานเดิมขาดงาน ขอให้
เป็นพนักงานของบริษัทที่มีความสามารถหรือผ่านการอบรมจากบริษัทก่อนจึงจะให้มาปฏิบัติงาน
แทนกันได้ และควรมาปฏิบัติงานไม่เกินเวลา ๙.๐๐ น.
ข้อ 4) วัสดุอุปกรณ์ที่มีให้ในการทาความสะอาดประจาหน่วยงาน
ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ในการทาความสะอาดให้เหมาะสม และ
ใช้การได้ตลอดเวลา และไม่น้อยกว่ารายการ ดังต่อไปนี้
4.1 เครื่องขัดพื้นพร้อมอุปกรณ์ครบชุดสาหรับขัดพื้น ล้างและขจัดคราบสกปรกพื้นชนิดต่างๆ
ตามขนาดและกาลังที่เหมาะสม
4.1.1 Low Speed Floor Scrubber จานวน 1 เครื่อง
4.1.2 High Speed Floor Scrubber จานวน 1 เครื่อง
4.2 เครื่องดูดฝุ่นพร้อมอุปกรณ์ ซึ่งดูดได้ทั้งเปียกและแห้ง 1 เครื่อง
4.3 เครื่องซักพรมพร้อมอุปกรณ์ครบชุด ซึ่งทางานด้วยระบบสเปรย์แอ๊กแท็กชั่น
4.4 เครื่องปั๊มน้าหรือฉีดน้าร้อน – เย็น พร้อมอุปกรณ์ครบชุด สาหรับล้างคราบสกปรก บนพื้น
และฝาผนังอาคาร ซึ่งมีแรงดัน 1,000 ปอนด์ ต่อตารางนิ้ว
4.5 เครื่องมือเช็ดกระจก พร้อมอุปกรณ์ครบชุดสาหรับกระจกภายใน
4.6 เข็มขัดนิรภัย สาหรับเช็ดกระจก และทาความสะอาดในที่สูง ทั้งภายในและภายนอกตัวอาคาร
4.7 บันไดอลูมิเนียม
4.8 เครื่องมือวัดและตรวจสอบคุณภาพน้ายาเคลือบเงาพื้น
4.9 เครื่องจ่ายน้าหอมปรับอากาศและเครื่องจ่ายสบู่เหลวล้างมือ
4.10 เครื่องมืออื่นๆ เช่น ม๊อบดันฝุ่น ม๊อบผ้า แผ่นขัดสก๊อตไบร์ท ไม้กวาดชนิดต่าง ๆ ไม้ขนไก่
ไม้กรีดน้า ถังน้าพลาสติก ขันน้าพลาสติก ถุงมือยาง ผ้าเช็ดโต๊ะ ที่ตักขยะ ถุงดาใส่ขยะ และ
เครื่องมืออื่นๆ ที่จาเป็นต้องใช้ในงานรักษาความสะอาด
ข้อ 5) น้ายาเคมีที่ใช้ในการทาความสะอาด
ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาน้ายาเคมีที่ใช้ในการทาความสะอาดทั้งหมด และต้องไม่น้อยกว่ารายการ ดังต่อไปนี้
5.1 น้ายาล้างพื้นลอกแว๊กซ์
5.2 น้ายาล้างห้องน้าและกัดสนิมชนิดพิเศษ ไม่มีควัน ไม่มีกลิ่น ไม่กัดปูนยาแนว
5.3 น้ายาฆ่าเชื้อดับกลิ่น
5.4 น้ายาทาความสะอาดเครื่องหนัง
5.5 น้ายาล้างพื้นประจาวัน
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5.6 น้ายาเคลือบเงาพื้น (แว๊กซ์น้า) ชนิดซุปเปอร์
5.7 น้ายาดันฝุ่น
5.8 น้ายาล้างและขัดอลูมิเนียม
5.9 น้ายาเช็ดกระจก
5.10 น้ายาซักพรม (ชนิดซักเปียกและซักแห้ง)
5.11 น้ายาขจัดคราบหินปูน
5.12 น้ายาขจัดสิ่งอุดตันในท่อน้าทิ้ง
5.13 สเปรย์ปรับอากาศ
5.14 สบู่เหลวล้างมือ
5.15 น้ายาอื่น ๆ เท่าที่จาเป็น
ทั้งนี้ คุณภาพและมาตรฐานของน้ายาจะต้องไม่ต่ากว่ามาตรฐานอุตสาหกรรม
ข้อ 6) มาตรฐานของงานทาความสะอาด
การปฏิบัติงานทาความสะอาดให้ปฏิบัติ ดังนี้
6.1 การปัดกวาด ดูดฝุ่น ให้ปัดกวาดหรือดูดฝุ่นพื้นที่ว่างตามชั้น อาคาร ห้องโถง ทางเดิน บันได
ให้สะอาด ปราศจากเศษผง ฝุ่นละออง และนาขยะไปทิ้งนอกตัวอาคาร ณ ที่ทิ้งขยะที่ผู้ว่าจ้างกาหนด ให้ใช้
ไม้กวาดขนอ่อนในการปัด กวาดหรือเครื่องดูดฝุ่น โดยไม่เกิดความเสียหายแก่พื้นเฟอร์นิเจอร์ หรือเครื่องใช้
สานักงาน
6.2 การถูด้วยม๊อบ หลังจากการทาความสะอาดตาม ข้อ 6.1 แล้วให้ถูพื้นที่ต่ าง ๆ ด้วยม๊อบชุบน้า
หมาด ๆ ม๊อบที่นามาใช้งานต้องเป็นม๊อบที่สะอาด และหมั่นเปลี่ยนน้าทาความสะอาดเสมอ หากบริเวณใดมี
ความสกปรกให้ใช้น้ายาขัดพื้น หรือน้าสบู่อ่อน ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ รวมถึงการขจัดคราบหรือตาหนิต่างๆ
บนพื้นซึ่งเกิดจากรอยรองเท้าด้วย หลังจากเช็ดถูพื้นแล้ว บริเวณพื้นต่ างๆ จะต้องสะอาดปราศจากเศษผง ฝุ่น
ละออง และไม่มีรอยเหวี่ยงของม๊อบ ติ ดอยู่ตามขอบกาแพง ฝาผนัง เฟอร์นิเจอร์ และเครื่องใช้สานักงาน และ
ไม่มีความเสียหายใดๆ เกิดขึ้นจากการทางานดังกล่าว
6.3 การลงน้ายาขัดพื้น เคลือบเงาพื้น ให้ทาหลังจากดาเนินการตามข้อ 6.1 และ 6.2 แล้ว และ
การลงน้ายาดังกล่าวในบริเวณใดก็ต ามจะต้องระมัดระวังไม่ให้ฝาผนัง หรือขอบกาแพงเปรอะเปื้อนเป็นรอย
หรือชารุดเสียหาย
6.4 การขัดพื้นและขัดเงา ให้ทาทันทีหลังจากลงน้ายาขัดพื้นหรือเคลือบเงา ทั้งนี้ให้ผู้รับจ้างพิจารณา
เลือกใช้เครื่องมือ เครื่องใช้ วัสดุ และอุปกรณ์ตามความเหมาะสมกับวัสดุพื้น โดยไม่ก่อให้เกิดความเสียหายหรือ
ตาหนิใดๆ บนพื้น
6.5 การลอกพื้น และเคลือบพื้นด้วยน้ายา เพื่ อให้ผิวพื้นสะอาดปราศจากตาหนิ และริ้วรอยมีความ
สวยงามทนทานนั้น ให้ผู้รับจ้างดาเนินการตามความเหมาะสม ทั้งนี้ เมื่อทาการลอกพื้นและเคลือบพื้นด้วย
น้ายาแล้ว ให้เคลื่อนย้ายเฟอร์นิเจอร์และเครื่องใช้สานักงานกลับเข้าที่เดิม
6.6 การทาความสะอาดเฟอร์นิเจอร์ และเครื่องใช้สานักงาน ให้ปัดกวาดเช็ดถูเครื่องใช้สานักงาน
เช่น โต๊ะ เก้าอี้ ตู้เก็บเอกสาร ครุภัณฑ์ต่าง ๆ และเฟอร์นิเจอร์ต่างๆ รวมทั้งป้ายชื่อหน่วยงานรูปภาพ แขวน
ฝาผนังให้สะอาดปราศจากฝุ่นละออง หยากไย่ ใยแมงมุม คราบสกปรก และริ้วรอยต่างๆ หากมีการเคลื่อนย้าย
ออกจากที่ให้นากลับเข้าที่เดิม เมื่องานเสร็จโดยไม่เกิดความเสียหายใดๆ
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6.7 การทาความสะอาดฝาผนังและฝ้าเพดาน ให้ปัดกวาดดูดฝุ่นให้สะอาดปราศจาก ฝุ่นละออง
หยากไย่ ใยแมงมุม คราบสกปรก หรือรอยต่าง ๆ และไม่มีเศษผงตกค้างอยู่บนพื้นห้อง การทาความสะอาด
ในข้อนี้ให้รวมถึงประตู หน้าต่าง ขอบประตู ผนังใต้ประตู และขอบฉากกั้นห้องด้วย
6.8 การทาความสะอาดกระจก ให้เช็ดกระจกด้วยน้ายาเช็ดกระจก หรือล้างด้วยน้าสบู่อ่อนแล้ว
ล้างด้วยน้าและเช็ดให้แห้ง ให้กระจกใสสะอาด ปราศจากคราบสกปรก ตาหนิหรือรอยสัมผัส และห้ามใช้ผง
ขัดในการทาความสะอาดกระจก
6.9 การทาความสะอาดมู่ลี่, ม่านบังแสง, บานเกล็ดจะต้องปัดฝุ่นและเช็ดด้วยน้าหรือน้ายาทาความสะอาด
และเช็ดด้วยผ้าแห้ง
6.10 การทาความสะอาดพรมให้ดูดฝุ่น และสิ่งสกปรกในพื้นพรมให้สะอาดก่อน โดยใช้เครื่องมือ
ที่ทันสมัย การซักพรมให้ใช้น้ายาซักพรมโดยเฉพาะ และฆ่าเชื้อดับกลิ่นด้วย ระบบสเปรย์แอ๊กแท็กชั่น แล้วจึง
ซักด้วยน้าเปล่า (น้าอุ่น) และฆ่าเชื้อดับกลิ่นและทาการเป่า อบ ปั่นให้ พรมแห้งและฟูขึ้นดูสวยงามเหมือน
ของใหม่
6.11 การทาความสะอาดห้องน้า ให้ล้างพื้นด้วยน้ายาล้างห้องน้า, ขจัดสิ่งสกปรกเครื่องสุขภัณฑ์ เช่น
อ่างล้างหน้า โถปัสสาวะ และโถส้วมด้วยน้ายา โดยการฆ่าเชื้อดับกลิ่นด้วยน้ายา แล้วทาความสะอาดด้ว ย
น้าเปล่า (อย่า งน้อยวันละ 4 ครั้ง) นาขยะในห้องน้าไปทิ้งในที่ที่กาหนด และเติมสบู่เหลวสาหรับล้างมือให้
เพียงพอ
ข้อ 7) รายละเอียดการทาความสะอาด
7.1 การทาความสะอาดประจาวัน ทุกวันทาการ เวลา 7.00 – 17.00น.
7.1.1 เช็ดโต๊ะ เก้าอี้ จัดสิ่งของที่วางบนโต๊ะให้เรียบร้อย
7.1.2 เทและทาความสะอาดและล้างที่เขี่ยบุหรี่
7.1.3 เทและทาความสะอาดตะกร้าใส่ผงและล้างถังรองรับผง
7.1.4 ทาความสะอาดกระจก ขอบกระจก ขอบประตูและบานประตุทุกบานและลบรอยเปื้อน
ตามขอบประตู หน้าต่าง และสวิทช์ไฟ
7.1.5 ทาความสะอาดโต๊ะรับแขก เก้าอี้และโซฟาชุดรับแขก
7.1.6 ทาความสะอาดโทรศัพท์ที่วางบนโต๊ะทุกเครื่อง เช็ดที่พูดและเครื่องด้วยน้ายาฆ่าเชื้อโรค
7.1.7 ทาความสะอาดห้ อ งน้ า พื้นห้ องน้า และเครื่องสุ ขภั ณ ฑ์ด้ว ยน้ายาแต่ล ะชนิ ด ให้
เหมาะสมกับวัสดุ พร้อมทั้งดับกลิ่นและฆ่าเชื้อโรค ดูแลใส่กระดาษชาระและสบู่เหลว
ในห้องน้าไม่ให้ขาด เช็ดรอยคราบสกปรกตามขอบประตูต่างๆ ของห้องน้าด้วยน้ายา
แต่ละชนิดให้เหมาะสมกับวัสดุ
7.1.8 เช็ดและทาความสะอาดขั้นบันได ตลอดจนราวบันไดขึ้น – ลง อาคารและลูกกรง
บันไดอาคาร
7.1.9 ความสะอาด เทน้าและถาดรองรับน้าใต้กระถางต้นไม้ตามระเบียบต่างๆ
7.1.10 ทาความสะอาด เทเศษน้าและถังรองรับน้าจาเครื่องทาน้าเย็น พร้อมทั้งเช็ดฝุ่น
เครื่องทาน้าเย็นและขวดน้า
7.1.1๑ ทาความสะอาดบานประตู ขอบประตู กระจกและขอบกระจก ทางเข้าสานักงาน
ห้องพักอาจารย์และห้องเรียน
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๗.๑.๑๒ ทาความสะอาด ปัดกวาดเช็ดถูพื้นห้อง ทางเดิน
7.1.13 ทาความสะอาดห้องโดยสารลิฟท์ ประตูลิฟท์ หน้าลิฟท์
7.1.14 รายงานสิ่งของชารุดเสียหายที่เกิดขึ้นโดยด่วน เช่น กระจกแตก อ่างล้างหน้าชารุดและ
สิ่งอื่นๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบ
7.1.15 ดูแลปิดน้า ปิดไฟฟ้า ปิดเครื่องปรับอากาศ พัดลมระบายอากาศ และตรวจตราความ
เรียบร้อยก่อนออกจากตัวอาคารเมื่อเสร็จงาน
7.1.16 ทาความสะอาดพัดลมตั้งพื้น และพัดลมเพดาน
7.1.17 ทาความสะอาดชั้นวางหนังสือ ขาโต๊ะ ขาเก้าอี้ หลังโซฟา และหลังตู้เก็บเอกสาร
บอร์ดปิดประกาศ
7.1.18 เช็ดฝุ่นเครื่องคิดเลข เครื่องคอมพิวเตอร์ พิมพ์ดีดและทาความสะอาดโต๊ะวาง
คอมพิว เตอร์ และพิ ม พ์ดี ด เช็ดฝุ่ นตามกรอบรูปตลอดจนอุป กรณ์ต่ างๆ ที่ตั้งอยู่ ใ น
สานักงาน
7.1.19 ทาความสะอาดรอยเปื้อนพรมด้วยน้ายาให้สะอาด
๗.๑.๒๐ ทาความสะอาดมู่ลี่ ม่านปรับแสงและบานเกร็ดทุกแห่ง
7.2 การทาความสะอาดรายสัปดาห์ในวันอาทิตย์ เวลา 7.00 – 12.00 น.
7.2.1 ทาความสะอาดฝ้าเพดาน ปัดหยากไย่ในที่ต่าง ๆ และตามโถง
7.2.2 ทาความสะอาดฝาผนัง เช็ดรอยเปื้อนตามฝาผนังด้วยน้ายา
7.2.3 ทาความสะอาดห้องโถงและแผ่นป้ายแสดงชื่อหน่วยงานต่าง ๆ
7.2.4 ดูแลทาความสะอาดระเบียง, กันสาดและดาดฟ้า
7.2.5 ดูแลทาความสะอาดด้านหลังร้านค้าโรงอาหาร
7.3 การทาความสะอาดประจาเดือนโดยกาหนดให้ทาในวันอาทิตย์ระหว่างเวลา 7.00 -12.00 น.
7.3.1 เช็ดขอบประตูที่ทาด้วยไม้ อลูมิเนียมตามที่ต่าง ๆ ตลอดจนฝากั้นห้อง
7.3.2 เช็ดกระจกทั้งหมดทั้งในอาคารและนอกอาคาร ทั้งภายในและภายนอก
7.3.3 ขัดเงาส่วนที่เป็นโลหะทั้งหมด
7.3.4 ดูดฝุ่นผ้าม่านหน้าต่าง และประตูทั่ว ๆ ไป
7.3.5 ทาความสะอาดโต๊ะ เก้าอี้ ที่บุด้วยหนังเทียมหรือหนังแท้ และลงน้ายารักษาหนังแท้
และหนังเทียม
7.3.6 ทาความสะอาดหลอดไฟและโคมไฟแสงสว่างทั้งหมด
7.3.7 ทาความสะอาดโคมไฟภายนอกอาคาร
7.3.8 ปัดหยากไย่ในที่สูงภายนอกอาคาร
7.3.9 ล้างพื้น เคลือบเงาพื้น และขัดเงาพื้น ด้วยเครื่องมือโดยใช้น้ายา แต่ละชนิดให้
เหมาะสมกับวัสดุพื้น
7.4 การทาความสะอาดราย 4 เดือน ในวันอาทิตย์ ระหว่างเวลา 7.00 – 12.00 น.
7.4.1 ขัดล้าง ทาความสะอาดพื้นและลงน้ายาเคลือบเงาพื้นในส่วนที่เปื้อนหรือไม่เงางาม
7.4.2 ทาความสะอาดรอยเปื้อนบนพรม และทาการซักพรม สาหรับพรมที่สกปรกมาก
7.4.3 เช็ดทาความสะอาดกระจกทั้งภายในและภายนอกในกรณีที่เปื้อนหรือไม่ใสสะอาด
7.4.4 ทาความสะอาดคราบสกปรกที่โต๊ะ เก้าอี้
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7.5 การทาความสะอาดประจาปี (หนึ่งครั้งต่อปี)
พืน้ ที่กระจกบริเวณภายนอกตัวอาคารวิศวกรรมอุตสาหการ (พืน้ ที่ภายนอกเนื้อที่ 348 ตารางเมตร)
ทาความสะอาดโดยผู้ชานาญเฉพาะทาง (วิธีโรยตัว แบบ Spiderman)
ข้อ 8) ข้อกาหนดเกี่ยวกับสัญญา
- การส่งมอบงานบริการทาความสะอาด นับแต่วันทาสัญญา และให้ส่งมอบงานทุกๆ สิ้นงวดตาม
สัญญา โดยผู้รับจ้างต้องรายงานการทาความสะอาดประจาวัน ประจาสัปดาห์ ประจาเดือน และการทาความสะอาด
ราย 4 เดือน เป็นครั้งคราวในเดือนนั้นๆ หรือในงวดงานนัน้ ๆ ให้ครบถ้วน พร้อมบัญชีรายชื่อแสดงการมาปฏิบัติงาน
ประจาวันของพนักงาน
- ช่วงเวลาในการปฏิบัติงานของทุกวันทาการ และพนักงานจะต้องอยู่ในพื้นที่ที่รับผิดชอบตลอดเวลา
ปฏิบัติงาน ผู้ว่าจ้างสามารถที่จะเรียกไปทาความสะอาดในจุดใดจุดหนึ่ง ภายในบริเวณคณะวิศวกรรมศาสตร์ได้
โดยมีกาหนดวันและเวลาปฏิบัติงานคือ
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.
(สาหรับพนักงานประจา โรงอาหารชั้น 2 อาคารกิจการนักศึกษา จานวน 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
ให้ผู้ว่าจ้างหักเงินค่าจ้างที่จะได้รับตามอัตราจ้างขั้นต่าต่อคนต่อวันที่ใช้บังคับในเขตกรุงเทพมหานครในวันนั้น และ
ให้ปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ 0.10 ของราคาจ้างที่เหมาตามสัญญานี้ ต่อวันต่อคน นับตั้งแต่วันที่ไม่มี
พนักงานมาปฏิบัติงาน หรือมาปฏิบัติงานไม่ครบจานวน เป็นต้นไป จนกว่าจะมีพนักงานมาปฏิบัติงานครบจานวน
กรณีพนักงานเข้าปฏิบัติงานสายเกิน 30 นาที แต่ไม่เกิน 2 ชั่วโมง หักค่าแรงครึ่งวัน หากพนักงานมา
สายเกินเวลาปฏิบัติงาน 2 ชั่วโมง ถือว่าขาดงาน 1 วัน
ข้อ 9) การส่งมอบงานและการประเมินผลงานจ้าง
9.1 การส่งมอบงานจ้างนับแต่วันทาสัญญา ให้ส่งมอบงานทุกๆ สิ้นเดือน
9.2 ผู้ว่าจ้างจะประเมินผลการดาเนินงานของผู้รับจ้างทุกเดือน หากผลการดาเนินงาน
ไม่เป็นที่น่าพอใจ ผู้ว่าจ้างสงวนสิทธิที่จะขอยกเลิกสัญญา
ข้อ 10) ข้อควรปฏิบัติสาหรับพนักงานรักษาความสะอาด มีดังนี้
10.1 ห้ามดื่มสุรา เสพยาเสพติด หรือของมึนเมา ในขณะปฏิบัติงานโดยเด็ดขาด
10.2 ห้ามเล่นการพนันทุกชนิด
10.3 ห้ามต่อไฟฟ้า หรือน้าประปา จากสถานที่ปฏิบัติงานไปใช้เพื่อการอื่นนอกเหนือจากการใช้
รักษาความสะอาด เว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็นลาย ลักษณ์อักษรจากผู้ว่าจ้าง หากฝ่าฝืนผู้รับจ้างยินยอม เสียค่า
ทดแทนให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจานวนเงิน 2,000 บาท (สองพันบาทถ้วน) แต่ละครั้งแต่ละรายการ
10.4 ห้ามเล่นไลน์ เกมส์ นอนพักผ่อนในเวลาปฏิบัติงาน
๑๐.๕ ต้องติดป้ายชื่อในขณะปฏิบัติงาน หรือติดป้ายพักในเวลาพักปฏิบัติงาน
……………………………………………………………………………………

