
 
ขอบเขตงานการจ้างเหมารักษาความสะอาด ส านักงานฝ่ายปฏิบัติและบ ารุงรักษา  

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคเหนือ) จ.เชียงใหม่ ประจ าปี 2564 
------------------------------------------------------ 

1. ความเป็นมา 

 ฝ่ายปฏิบัติการและบ ารุงรักษา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคเหนือ) จ.เชียงใหม่ ตั้งอยู่
เลขที่ 180 หมู่ 8 ถนนเชียงใหม่ – ล าปาง ต าบลอุโมงค์ อ าเภอเมือง จังหวัดล าพูน ในปีงบประมาณ 2563 
ได้ด าเนินการจ้างเหมารักษาความสะอาด ส านักงานฝ่ายปฏิบัติการและบ ารุงรักษา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค     
เขต 1 (ภาคเหนือ) จ.เชียงใหม่ จ านวน 4 คน ก าหนดระยะเวลา 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 
31 ธันวาคม 2563 

2. วัตถุประสงค์  

เพ่ือให้อาคารศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟ ฝ่ายปฏิบัติการและบ ารุงรักษา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
เขต 1 (ภาคเหนือ) จ.เชียงใหม่ ทั้งภายในและภายนอก มีความสะอาด เรียบร้อย ถูกสุขลักษณะ เหมาะสมกับ
การปฏิบัติงานของพนักงาน เป็นไปอย่างต่อเนื่อง และทันก่อนสัญญาจะสิ้นสุดลง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 

3. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา 

3.1 ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างเหมาบริการท าความสะอาดในครั้งนี้  
3.2 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ และได้

แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบราชการ 
3.3 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืน ณ วันประกาศจัด

จ้าง หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 
3.4 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย 

เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีค าสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น  
3.5 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกประเมินสิทธิผู้เสนอราคาในสถานะที่ห้ามเข้าเสนอราคา

และห้ามท าสัญญาตามที่ กวพ. ก าหนด 
3.6 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ

รายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนสาระส าคัญ  
3.7 คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่

เกินหนึ่งหมื่นห้าพันบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้  
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4. คุณลักษณะเฉพาะงานจ้าง 

4.1 ขอบเขตของงานจ้าง 

4.1.1 การท าความสะอาด ชั้น 1 - 3 
(1) ท าความสะอาดเพดาน กวาดพ้ืน ม๊อบดันฝุ่นพ้ืน พร้อมฉีดน้ ายาดันฝุ่น เช็ดส่วนที่

สกปรกด้วยน้ ายาเช็ดพ้ืน ปั่นเงาพื้นบริเวณทางเดินและโถง 
(2) เช็ดราวบันไดเข้า-ออกส านักงาน ด้านหน้าและด้านหลังอาคาร ชั้น 1 และราวบันได

ขึ้น – ลง ระหว่างชั้น  
(3) ท าความสะอาดปัดฝุ่นละอองและเช็ดโต๊ะ-เก้าอ้ีท างาน โต๊ะ-เก้าอ้ี ชุดรับแขก ตู้เก็บ

เอกสาร เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ เครื่องโทรศัพท์ เครื่องโทรสาร เครื่องถ่ายเอกสาร และเครื่องใช้
ส านักงาน เก็บขยะในห้องท างานทุกห้อง และน าไปทิ้งในส่วนที่ผู้ว่าจ้างก าหนด 

(4) ท าความสะอาด ปัดฝุ่นละออง เช็ดโต๊ะ เก้าอ้ี เครื่องโปรเจคเตอร์ ตู้เครื่องเสียง      
ท าความสะอาดเพดาน กวาดพื้น ม๊อบดันฝุ่นพื้น พร้อมฉีดน้ ายาดันฝุ่น ห้องประชุม 

 (5) ท าความสะอาด เช็ดเคาน์เตอร์เตรียมอาหาร ซิงค์ล้างจาน ตู้เย็น ตู้น้ าดื่ม และโต๊ะ
ทานอาหาร ในห้องเตรียมอาหารให้สะอาดอยู่เสมอ 

(6) ลบรอยเปื้อนต่างๆ ตามผนัง สวิทช์ไฟฟ้า ที่จับประตู  
(7) เช็ดท าความสะอาดมูลี่หน้าต่าง-ประตู เช็ดกระจกหน้าต่างห้องท างาน ส่วนประตู

เข้า–ออกส านักงาน และส่วนเข้า-ออกห้องท างาน ให้สะอาด 
(8) ท าความสะอาดห้องน้ าด้วยการขัดถู ล้างเครื่องสุขภัณฑ์ด้วยน้ ายาฆ่าเชื้อโรคทุกวัน 

และท าความสะอาดโดยการขัดถูล้างพื้นห้องน้ าเป็นประจ าทุกอาทิตย์ 
(9) ท าความสะอาดภาชนะจากการจัดประชุม 
(10) ท าความสะอาดอ่ืนๆ และแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าในเวลาท างาน 
(11) รายงานสิ่งของช ารุดเสียหายที่เกิดข้ึนโดยด่วน 

4.1.2 การท าความสะอาด ชั้นดาดฟ้า และบริเวณรอบนอกอาคาร 

(1) ท าความสะอาด กวาดพื้น ชั้นดาดฟ้า ลานด้านหน้าและด้านหลังอาคารส านักงาน 
(2) ท าความสะอาด กวาดพ้ืน ปัดฝุ่น ห้องเก็บอุปกรณ์บ ารุงรักษาส านักงาน ห้องปั้มน้ า 

ห้องระบบไฟฟ้า ห้องเครื่องก าเนิดไฟฟ้า โรงอาหาร ห้องสโมสรฝ่ายปฏิบัติการและบ ารุงรักษา 
(3) เช็ดท าความสะอาดขอบกระจกชั้น 1 ด้านนอกรอบอาคาร  
(4) เช็ดท าความสะอาดโต๊ะหินอ่อน ด้านหน้าอาคารส านักงาน และด้านหน้าห้องสโมสร

ฝ่ายปฏิบัติการและบ ารุงรักษา  
(5) เก็บขยะตามจุดทีก่ าหนด และน าไปทิ้งในส่วนที่ผู้ว่าจ้างก าหนด 
(6)  ท าความสะอาดลานจอดรถยนต์  หลั งคาโรงจอดรถยนต์  และลานจอด

รถจักรยานยนต์ 
(7) ท าความสะอาดห้องน้ าด้วยการขัดถู ล้างเครื่องสุขภัณฑ์ด้วยน้ ายาฆ่าเชื้อโรคทุกวัน 

และท าความสะอาดโดยการขัดถูล้างพื้นห้องน้ าเป็นประจ าทุกอาทิตย์ 
(8) ท าความสะอาดศาลพระภูมิ และพระพุทธรูป 
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(9) ท าความสะอาดอ่ืนๆ และแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าในเวลาท างาน 
(10) รายงานสิ่งของช ารุดเสียหายที่เกิดข้ึนโดยด่วน 

4.1.3 การท าความสะอาดครั้งใหญ่ 6 เดือน / ครั้ง 
(1) ขัดล้างพื้นกระเบื้องยาง ลอกพ้ืนและเคลือบพ้ืนด้วยน้ ายา ให้ผู้รับจ้างด าเนินการตาม

ความเหมาะสมกับวัสดุพ้ืน ทั้งนี้ เมื่อท าการลอกพ้ืนและเคลือบพื้นด้วยน้ ายา ให้เคลื่อนย้ายเฟอร์นิเจอร์ลอยตัว 
และเครื่องใช้ส านักงาน(ที่เคลื่อนย้ายได้) ด้วย หลังจากน้ ายาแห้งดีแล้ว ให้ขัดพ้ืนให้สะอาดและน าเฟอร์ นิเจอร์
และเครื่องใช้ส านักงานกลับเข้าท่ีเดิม 

(2) ขัดล้างพ้ืนหินแกรนิตด้วยน้ ายา พร้อมปั่นเงาพ้ืนให้สะอาด โดยเลือกใช้เครื่องใช้วัสดุ 
และอุปกรณ์ตามความเหมาะสมกับวัสดุพ้ืน โดยไม่ก่อให้เกิดความเสียหายหรือต าหนิใดๆ บนพื้น 

(3) เช็ดกระจกส่วนที่สูงด้วยวิธีการโรยตัวจากท่ีสูงลงมา 

4.2 จ านวนพนักงานท าความสะอาด 

ผู้รับจ้างต้องจัดพนักงานท าความสะอาดวันละ 4 คน ประจ าอยู่แต่ละชั้น จ านวน 3 คน 
และประจ าด้านนอกอาคาร 1 คน ปฏิบัติตามวันและเวลาที่ส านักงานฝ่ายปฏิบัติการและบ ารุงรักษา การไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาเหนือ) จ.เชียงใหม่ เปิดท าการ  

หากเดือนใดมีวันหยุดราชการติดต่อกันตั้งแต่ 3 วันขึ้นไป ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้ว่าจ้าง 
ว่าจะให้พนักงานหยุดงานได้ก่ีวัน 

5. คุณสมบัติของผู้ปฏิบัติงาน 

พนักงานรักษาความความสะอาด จะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้  
5.1 มีสัญชาติไทย 
5.2 เป็นผู้ที่มีอายุไม่ต่ ากว่า 20 ปี บริบูรณ์ และไม่เกิน 55 ปี 
5.3 เป็นผู้มีความประพฤติดี ไม่เป็นนักเลงการพนัน หรือติดยาเสพติด หรือดื่มสุรา 
5.4 เป็นผู้มีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์ แข็งแรง ไม่เป็นผู้ทุพลภาพ หรือเป็นผู้ไร้ความสามารถ 

โรคจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ 
5.5 ไม่เป็นโรคที่เป็นอันตรายร้ายแรง และโรคที่ต้องห้ามตามระเบียบราชการ เช่น โรคเรื้อน 

โรคพิษสุราเรื้อรัง วัณโรค โรคเท้าช้างหรือติดยาเสพติดให้โทษอย่างร้ายแรง และหรือโรคอ่ืนๆ ที่เป็นอุปสรรค
ต่อการท างานเกี่ยวกับด้านนี้  

5.6 จบการศึกษาไม่ต่ ากว่าระดับมัธยมตอนต้น หรือเทียบเท่า  
5.7 ต้องเป็นผู้มีบุคลิกภาพ และมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติ

โดยเคร่งครัด 
5.8 ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว หรือเป็นบุคคลล้มละลาย 
5.9 ไม่เป็นผู้ที่เคยถูกลงโทษไล่ออก หรือปลดออกจากงาน หรือเคยต้องโทษจ าคุกในคดีอาญา 

6. หน้าที่ตามสัญญาของผู้รับจ้าง 

6.1 ผู้รับจ้างต้องจัดหาพนักงานท าความสะอาดที่มีความประพฤติดี มีความสามารถ
ปฏิบัติงานด้วยความเรียบร้อย จ านวน 4 คน/วัน 
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6.2 ผู้รับจ้างต้องใช้วัสดุเครื่องมือเครื่องใช้และอุปกรณ์ท าความสะอาดชนิดดี โดยผู้รับจ้าง
เป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น เพ่ือประกอบการรับจ้าง ยกเว้นค่าน้ าและค่าไฟฟ้า ผู้ว่าจ้างยินยอมให้ใช้
พอสมควรแก่การปฏิบัติงานบริการท าความสะอาด 

6.3 ผู้รับจ้างต้องแจ้งรายชื่อ ที่อยู่ปัจจุบัน และภาพถ่ายบัตรประจ าตัวประชาชน ของ
พนักงานที่มาท างานให้ผู้ว่าจ้างทราบล่วงหน้า และผู้รับจ้างต้องส่งพนักงานตามรายชื่อที่แจ้งมาปฏิบัติงาน
บริการท าความสะอาด หากมีการเปลี่ยนแปลงพนักงาน ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งรายชื่อ ที่อยู่ปัจจุบัน และภาพถ่าย
บัตรประจ าตัวประชาชนของพนักงานที่ขอเปลี่ยนแปลงให้ผู้ว่าจ้างทราบก่อนมาปฏิบัติงานทุกครั้ง และระหว่าง
ปฏิบัติงานจะต้องติดป้ายชื่อตามท่ีผู้ว่าจ้างออกให้ 

6.4 ผู้รับจ้างต้องควบคุมดูแลให้พนักงานของผู้รับจ้าง ปฏิบัติงานให้สะอาดเรียบร้อยตาม
สัญญา ตลอดเวลาที่ปฏิบัติงานตามสัญญา หากปรากฏว่าพนักงานของผู้รับจ้างปฏิบัติงานไม่เรียบร้อย มีความ
ประพฤติไม่เหมาะสม ผู้รับจ้างยินยอมเปลี่ยนพนักงานให้ใหม่ หรือแก้ไขอุปสรรคข้อขัดข้องของการปฏิบัติงาน
ตามสัญญาจ้างตามที่ผู้ว่าจ้างไว้แจ้งให้ทราบภายใน 3 วันท าการ 

6.5 ผู้รับจ้างเป็นผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับกฎหมายแรงงานเองท้ังสิ้น 
6.6 ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบต่อตัวแทน คนงาน ลูกจ้าง และบริวารของผู้รับจ้าง ตลอดจน

บุคคลที่มาติดต่อเกี่ยวข้องในกิจการของผู้รับจ้างในผลแห่งละเมิด ซึ่งบุคคลดังกล่าวได้กระท าให้ทรัพย์สินของ  
ผู้ว่าจ้าง หรือทรัพย์สินของผู้อ่ืนที่อยู่ในความครอบครองของผู้ว่าจ้างได้รับความช ารุดเสียหาย หรือสูญหายไป 
ไม่ว่าการกระท าละเมิดเหล่านั้นจะเกี่ยวข้องกับงานที่ว่าจ้างตามสัญญาหรือไม่ก็ตาม 

6.7 ผู้รับจ้างต้องไม่เอางานจ้างทั้งหมดหรือส่วนใดส่วนหนึ่งตามสัญญานี้ไปให้ผู้อ่ืนรับจ้างช่วง
อีกทอดหนึ่งโดยมิได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง แต่ทั้งนี้ผู้รับจ้างยังคงต้องรับผิดชอบงานที่ได้รับจ้างช่วง
ไปนั้นทุกประการ 

6.8 ผู้รับจ้างต้องไม่โอนสิทธิเรียกร้องของผู้รับจ้างที่มีอยู่กับผู้ว่าจ้างตามสัญญานี้ไปให้แก่
บุคคลอื่นเป็นอันขาด หากผู้รับจ้างผิดสัญญาข้อนี้ผลของการโอนสิทธิเรียกร้องย่อมไม่ผูกพันผู้ว่าจ้าง 

7. การจา่ยเงิน 

ผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินค่าจ้างแก่ผู้รับจ้างเป็นงวด งวดละเดือน โดยถือวันสิ้นเดือนเป็นวัน        
ครบก าหนดของแต่ละงวด เศษของเดือนให้นับเป็นวัน และเศษของวันให้ปัดทิ้ง โดยถือ 30 วันเป็น 1 เดือน 
ก่อนวันครบก าหนดรับเงินแต่ละงวด ผู้รับจ้างจะต้องยื่นใบแจ้งหนี้ หลังจากผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานตามสัญญาใน
แต่ละงวด และคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างของผู้ว่าจ้างได้ท าการตรวจรับงานจ้างถูกต้องตามรายการและ
สัญญาทุกประการแล้ว  

ทั้งนี้ในระหว่างสัญญาจ้าง หากมีการปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ าตามกฎหมาย ผู้ว่าจ้างอาจปรับ
เพ่ิมค่าจ้างให้กับพนักงานของผู้รับจ้าง เฉพาะผู้ที่ได้รับค่าจ้างต่ ากว่าอัตราค่าจ้างขั้นต่ าที่ปรับเพ่ิม แต่ไม่เพ่ิมค่า
ด าเนินการให้ผู้รับจ้าง  

8. การชดใช้ค่าเสียหายและค่าปรับ 

8.1 ถ้าพนักงานของผู้รับจ้างไม่มาปฏิบัติงาน หรือมาปฏิบัติงานไม่ครบจ านวนในวันใด ผู้รับ
จ้างยินยอมให้ผู้ว่าจ้างหักเงินค่าจ้างท่ีจะได้รับลงตามส่วน และยินยอมให้ผู้ว่าจ้างปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ 
0.10 ของราคาค่าจ้างทั้งหมดตามสัญญา ส าหรับพนักงานหนึ่งคน แต่ไม่ต่ ากว่าวันละ 100. -บาท นับตั้งแต่
วันที่ไม่มาปฏิบัติงานจนกว่าจะมาปฏิบัติงาน  

 
/8.2 ถ้าพนักงาน... 
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8.2 ถ้าพนักงานของผู้รับจ้างไม่มาปฏิบัติงาน หรือมาแต่ไม่ปฏิบัติงาน 3 วันติดต่อกัน 

นอกจากผู้รับจ้างจะต้องรับผิดตามข้อ 9.1 แล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้ เมื่อผู้ว่าจ้างได้แจ้งผู้รับจ้าง
ทราบแล้ว แต่ผู้รับจ้างยังไม่ด าเนินการแก้ไขหรือจัดส่งพนักงานมาปฏิบัติงานให้ครบถ้วนภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้าง
ก าหนด  

8.3 ในการท างานจ้าง ถ้าเกิดความเสียหายใดๆ ไม่ว่าจะเกิดขึ้นแก่บุคคลกรของผู้ว่าจ้าง หรือ
บุคคลภายนอก ซึ่งก่อให้เกิดความช ารุดบกพร่องเสียหาย หรือการสูญหายแก่ทรัพย์สินของผู้ว่าจ้างหรือของ
บุคลากรภายนอกของผู้ว่าจ้างหรือของบุคคลภายนอก อันเป็นผลสืบเนื่องมาจากการกระท าหรือละเว้นการ
กระท าของผู้รับจ้าง ผู้รับจ้างต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้ว่าจ้าง หรือบุคลากรของผู้ว่าจ้างหรือของ
บุคคลภายนอก ตามจ านวนที่เสียหายจริง ภายในระยะเวลาที่ผู้ว่าจ้างก าหนด 

8.4  ในกรณีที่ผู้รับจ้างท างานจ้างบกพร่อง โดยท าไม่สะอาดก็ดี ไม่เรียบร้อยก็ดี หรือท า       
ไม่ถูกต้องตามสัญญาข้อหนึ่งข้อใดก็ดี เมื่อผู้ว่าจ้างแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องรีบแก้ไขงานที่
บกพร่องให้เรียบร้อยภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างก าหนด โดยไม่คิดค่าจ้างหรือค่าใช้จ่ายอื่นใดจากผู้ว่าจ้างอีก ถ้า  ผู้รับ
จ้างไม่ด าเนินการแก้ไข ต้องยอมให้ผู้ว่าจ้างปรับเป็นรายวัน ในอัตราวันละ 100.-บาท (หนึ่งร้อยบาทถ้วน) นับ
แต่วันที่ผู้รับจ้างผิดสัญญาจนถึงวันที่ผู้รับจ้างได้แก้ไขงานที่บกพร่องให้เรียบร้อยตามสัญญา  

8.5 ผู้ว่าจ้างมีสิทธิหักเงินค่าจ้างที่ยังไม่ได้จ่ายแก่ผู้รับจ้างไว้ เพ่ือช าระค่าปรับหรือค่าเสียหาย
ที่ผู้รับจ้างต้องรับผิดตามสัญญานี้ แต่ถ้าจ านวนเงินค่าจ้างไม่เพียงพอให้หักช าระหนี้ ผู้รับจ้างยินยอมให้หักหรือ
เรียกร้องจากหลักประกันสัญญาได้ทันทีอีกด้วย  

9. ระยะเวลาด าเนินการ 

ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564  (12 เดือน) 

10. ระยะเวลาในการส่งมอบงาน 

เป็นรายงวด (ทุกสิ้นเดือน) รวม 12 เดือน 

11. วงเงินในการจัดซื้อจัดจ้าง 

วงเงินรวมทั้งสิ้น 499 ,584.-บาท ภาษีมูลค่าเพ่ิม 34 ,970.88-บาท รวมเป็นเงิน 
534,554.88 บาท (ห้าแสนสามหมื่นสี่พันห้าร้อยห้าสิบสี่บาทแปดสิบแปดสตางค์)  

12. สถานที่ติดต่อ 

ฝ่ายปฏิบัติการและบ ารุงรักษา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคเหนือ) จ.เชียงใหม่      
180 หมู่ 8 ถ.เชียงใหม่-ล าปาง ต.อุโมงค์ อ.เมือง จ.ล าพูน 51150 โทร.0-5309-1900-8 ต่อ 10037 
โทรสาร 0-5309-1919 


