ร่างขอบเขตของงาน
การจ้างเหมาทาความสะอาดพื้นที่ภายในศูนย์ราชการจังหวัดนครปฐม
*********************
1. วัตถุประสงค์
จังหวัดนครปฐมจะดำเนินกำรจ้ำงเหมำทำควำมสะอำดพื้นที่ภำยในศูนย์รำชกำรจังหวัดนครปฐม อำคำร
ศำลำกลำงจังหวัดนครปฐม จำนวน 5 ชั้น รวมพื้นที่ที่ต้องทำควำมสะอำด 108,833 ตำรำงเมตร ประกอบด้วย
ห้องปฏิบัติงำน พื้นที่ใช้สอยส่วนกลำง ระเบียง ม้ำนั่งรอบอำคำร ห้องน้ำ ทำงเดิน บันได ห้องประชุม ห้องเวร
และงำนดูแลสวนภำยในบริ เวณศูนย์รำชกำรจังหวัดนครปฐม ประกอบด้วย บ้ำนพักระดับหั วหน้ำข้ำรำชกำร
โรงจอดรถ สนำมหญ้ำพื้นที่สวนและลำนเอนกประสงค์ ถนน ทำงเดินเท้ำและทำงลำดคนพิกำร ในบริเวณศูนย์
รำชกำรจังหวัดนครปฐม ให้เป็นไปตำมรำยละเอียดกำรจ้ำงเหมำที่กำหนด
2. ระยะเวลาการจ้าง
ระยะเวลำกำรจ้ำง 12 เดือน ตั้งแต่เดือนตุลำคม 2563 ถึงเดือนกันยำยน 2564 จะส่งมอบงำน
เป็นงวดๆ ละ 1 เดือน รวมเป็น 12 งวด ทั้งนี้จะทำสัญญำต่อเมื่อได้รับอนุมัติเงินประจำงวดแล้ว
3. ข้อกาหนดเฉพาะงาน
ผู้ รั บจ้ ำงต้ องบริ กำรท ำควำมสะอำดพื้ นที่ ภำยในอำคำรศำลำกลำงจั งหวั ดนครปฐม ดั งนี้ อำคำรศำลำกลำง
จังหวัดนครปฐม ตึก 5 ชั้น ประกอบด้วย พื้นที่ ตั้งแต่ชั้นที่ 1 ถึงชั้นที่ 5 (รวมห้องผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด, รองผู้ว่ำรำชกำร
จังหวัด (1) (2) (3) (4) ห้องประชุมทุกห้อง ห้องสำนักงำนจังหวัด ห้องกลุ่มงำนยุทธศำสตร์และข้อมูลเพื่อกำร
พัฒนำจังหวัด ห้องกลุ่มงำนศูนย์ดำรงธรรม พื้นที่ใช้สอยส่วนกลำง ทำงเดิน บันได และระเบียงทุกชั้น)
3.1 อาคารศาลากลางจังหวัดนครปฐม
ชั้นที่ 1
- ห้องสำนักงำนจังหวัดนครปฐม (กลุ่มงำนศูนย์ดำรงธรรม)
- ห้องเวรรักษำสถำนที่รำชกำร
- ระเบียง ทำงเดิน ทำงลำดคนพิกำร บันได ลิฟท์
- ห้องสุขำชำย – หญิง 4 ด้ำน
- ห้องควบคุมไฟฟ้ำ
- ห้องประปำ
ชั้นที่ 2
- ห้องสำนักงำนจังหวัดนครปฐม
- ห้องรับรองผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดนครปฐม
- ห้องผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดนครปฐม
- ห้องรองผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดนครปฐม (1) (2) (3) (4) และ สำนักงำนรองผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดนครปฐม
- ห้องสื่อสำร
- ระเบียง ทำงเดิน บันได ลิฟท์
- ห้องสุขำชำย – หญิง 4 ด้ำน
- ห้องควบคุมไฟฟ้ำ
- ห้องสำนักงำนจังหวัด (กลุ่มงำนยุทธศำสตร์และข้อมูลเพื่อกำรพัฒนำจังหวัด)

/ชั้นที่ 3 ...
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- ห้องประชุม
- ห้องควบคุมไฟฟ้ำ
- ระเบียง ทำงเดิน บันได ลิฟท์
- ห้องสุขำชำย – หญิง 4 ด้ำน
ชั้นที่ 4
- ห้องประชุม
- ระเบียง ทำงเดิน บันได ลิฟท์
- ห้องสุขำชำย – หญิง 4 ด้ำน
- ห้องควบคุมไฟฟ้ำ
ชั้นที่ 5
- ห้องประชุม
- ห้องเก็บพัสดุ
- ระเบียง ทำงเดิน บันได ลิฟท์
- ห้องสุขำชำย – หญิง 4 ด้ำน
พื้นที่ส่วนกลำง
- พื้นที่ชั้นใต้หลังคำ
- พื้นที่ระเบียงด้ำนนอกอำคำร 4 ด้ำน (5 ชั้น)
3.2 พื้นที่ภายนอกศาลากลางจังหวัดนครปฐม
- ถนน ทำงลำดคนพิกำรและทำงเท้ำ ค.ส.ล.
- สนำมหญ้ำ ลำนเอนกประสงค์
- ลำนจอดรถยนต์
- บ้ำนพักระดับหัวหน้ำข้ำรำชกำร
4. วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการทาความสะอาด
ผู้ รั บจ้ ำงต้ องเป็ นผู้ จั ดหำคนท ำควำมสะอำด ตลอดทั้ งเครื่ องใช้ และน้ ำยำท ำควำมสะอำดที่ มี คุ ณภำพดี
ด้ ว ยทุ น ทรั พ ย์ ข องผู้ รั บ จ้ ำ งเองทั้ ง สิ้ น ยกเว้ น ไฟฟ้ ำ น้ ำประปำ ผู้ ว่ ำ จ้ ำ งยิ น ยอมให้ ใ ช้ ไ ด้ เ ท่ ำ ที่ จ ำเป็ น
ต่อกำรบริกำรทำควำมสะอำด อุปกรณ์ และเครื่องทำควำมสะอำดที่ผู้รับจ้ำงจะต้องจัดหำมำประจำ มิให้ขำด
และเพียงพอต่อกำรปฏิบัติงำน ดังนี้

/เครื่องขัดพื้น...
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เครื่องขัดพื้นพร้อมอุปกรณ์ครบชุด สำหรับขัดล้ำงพื้นและขัดครำบสกปรกพื้น
เครื่องดูดฝุ่น
ไม้กวำด ไม้ถูพื้น และผ้ำเช็ดโต๊ะ
เครื่องมือเช็ดกระจก
เครื่องตัดหญ้ำแบบรถเข็นพร้อมน้ำมัน
เครื่องตัดหญ้ำแบบสะพำยพร้อมน้ำมัน
กรรไกรตัดกิ่งต้นไม้
เลื่อยตัดแต่งต้นไม้
ถังน้ำพลำสติก ขันน้ำพลำสติก สำยยำงรดน้ำ
ม๊อบผ้ำ
ดันฝุ่น
แผ่นขัดสก๊อตไบร์ท
ไม้กวำดทำงมะพร้ำว
ไม้กวำดดอกหญ้ำ
ไม้ปัดฝุ่นขนไก่
แปรงปัดฝุ่น
ไม้กวำดหยำกไย่
ครำด
ถุงมือยำง
ผ้ำเช็ดโต๊ะ
ที่ตักขยะ
กระดำศทิชชูใส่ห้องน้ำ
น้ำยำล้ำงพื้นลอกแว๊กซ์
น้ำยำล้ำงห้องน้ำกัดสนิม ชนิดพิเศษไม่มีควัน ไม่มีกลิ่น
น้ำยำฆ่ำเชื้อโรค น้ำยำดับกลิ่น น้ำยำสำหรับทำควำมสะอำดและเคลือบเงำ
น้ำยำที่ใช้ในกำรทำควำมสะอำด ผงขัด ผงซักฟอก
น้ำยำฆ่ำเชื้อโรค น้ำยำดับกลิ่น น้ำยำสำหรับทำควำมสะอำดและเคลือบเงำ
น้ำยำล้ำงและขัดอลูมิเนียม
น้ำยำเคลือบเงำพิ้น (แว๊กซ์น้ำ) ชนิดซุปเปอร์
น้ำยำขจัดครำบหินปูน
สบู่เหลวล้ำงมือ
น้ำยำขจัดสิ่งอุดตันในท่อน้ำทิ้ง
สเปรย์ปรับอำกำศ
ถุงดำใส่ขยะ
กระดำษชำระ
ถังใส่ขยะ

/วัสดุและอุปกรณ์...

-4–
- วัสดุและอุปกรณ์อื่นๆ ที่จำเป็นในกำรปฏิบัติงำนทำควำมสะอำด โดยกำรทำควำมสะอำดต้องใช้
วัสดุอุปกรณ์ให้เหมำะสมกับพื้นที่ที่ทำควำมสะอำด
ผู้ว่ำจ้ ำงจะจั ดที่ส ำหรั บ เก็บ วัส ดุและอุปกรณ์นั้นทั้งสิ้ น และผู้ รับจ้ำงต้องดูแลรักษำควำมสะอำด
สถำนที่เก็บวัสดุโดยไม่คิดค่ำใช้จ่ำยกับผู้ว่ำจ้ำง
5. รายละเอียดลักษณะของผู้รับจ้าง
ผู้รับจ้ำงจะต้องทำควำมสะอำด ดังต่อไปนี้
- พื้นที่อำคำรศำลำกลำงจังหวัดนครปฐม ห้องทำงำน พื้นที่ส่วนกลำง ระเบียง ห้องน้ำทุกชั้น บันได
ตำมข้อ 3.
- กระจกอำคำรทั้งภำยในและภำยนอกอำคำร
- ฝำผนัง และฝ้ำเพดำนภำยในอำคำร
- รำงน้ำ กันสำด ระเบียงรอบตัวอำคำรที่อยู่ส่วนกลำงทั้งหมด
- โต๊ะคอมพิวเตอร์ โต๊ะ เก้ำอี้ทำงำน และชุดรับแขก
- ตู้เก็บเอกสำร ชั้นวำงเอกสำร
- โทรศัพท์ พัดลม และเครื่องทำควำมเย็น
- เฟอร์นิเจอร์ ประติมำกรรม ภำพวำด และเครื่องตกแต่งต่ำงๆ
- สถำนที่ พื้นที่ หรือส่วนประกอบของอำคำร ซึ่งโดยสภำพต้องทำควำมสะอำด
- ม่ำนทุกชนิดในอำคำร
- อุปกรณ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
6. รายละเอียดหน้าที่รับผิดชอบการทางานของผู้รับจ้าง
ลักษณะงำนและกำหนดเวลำทำงำน และมำตรฐำนของงำนทำควำมสะอำดให้เป็นไป ดังต่อไปนี้
6.1 การทาความสะอาดรายวันทุกวันทาการ และวันนักขัตฤกษ์ที่จังหวัดจัดงานพิธีต่างๆ
เวลา 07.00 - 15.00 น.
- อำคำรศำลำกลำงจังหวัดนครปฐม ตึก 5 ชั้น (ห้องทำงำนและพื้นที่ในข้อ 3)
(1) เปิด - ปิด ห้องทำงำน
(2) กวำดพื้นและถูพื้นด้วยม๊อบ ขัดพื้นเคลือบเงำในจุดที่จำเป็น
(3) ปัดฝุ่นละอองและเช็ดโต๊ะ เก้ำอี้ทำงำน โต๊ะเก้ำอี้พิมพ์ดีด/คอมพิวเตอร์ ชุดรับแขก
ตู้เก็บเอกสำร ชั้นวำงเอกสำร และเครื่องใช้สำนักงำน แล้วจัดให้เป็นระเบียบ
(4) ดูดฝุ่นพรม
(5) เช็ดล้ำงที่เขี่ยบุหรี่ และเทตะกร้ำผง รวบรวมเก็บขยะไปทิ้งยังที่ผู้ว่ำจ้ำงกำหนด
(6) เช็ดกระจกบริเวณที่อยู่ใกล้กำรสัมผัสทุกแห่ง
(7) เช็ดทำควำมสะอำดเครื่องโทรศัพท์ด้วยน้ำยำฆ่ำเชื้อ
(8) ทำควำมสะอำดห้องโถง ระเบียงและที่พัก แผ่นป้ำยแสดงชื่อห้องทำงำนต่ำงๆ
(9) ทำควำมสะอำดทำงเดิน ประตูทำงเข้ำ - ออก ให้สะอำดตลอดทั้งวัน
(10) ทำควำมสะอำดทำงขึ้นและรำวบันได
/(๑๑) ทำควำมสะอำด...
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(11) ทำควำมสะอำดห้องน้ำด้วยกำรขัดถู ล้ำงห้องน้ำ เครื่องสุขภัณฑ์ที่ประจำในห้องน้ำ
ด้วยน้ำยำฆ่ำเชื้อ
(12) ทำควำมสะอำดอื่นๆ และแก้ไขปัญหำเฉพำะหน้ำในเวลำทำงำน
(13) รำยงำนสิ่งของชำรุดเสียหำยที่เกิดขึ้นโดยด่วน
(14) ปิดไฟฟ้ำ น้ำประปำ ปิดพัดลม เครื่องปรับอำกำศ ถอดปลั๊กเครื่องใช้สำนักงำนที่ใช้
ไฟฟ้ำทุกชนิด ยกเว้นเครื่องโทรสำร เครื่องคอมพิวเตอร์ และตรวจตรำควำมเรียบร้อยก่อนออกจำกสำนักงำน
หรือตัวอำคำร
6.2 การทาความสะอาดรายสัปดาห์
เวลา 07.00 - 15.00 น.
- อำคำรศำลำกลำงจังหวัดนครปฐมและหน่วยงำนอื่นในสัญญำจ้ำงเหมำทำควำมสะอำด
(1) ขัดเงำโต๊ะ เก้ำอี้ และเครื่องใช้สำนักงำน
(2) เช็ดและดูดฝุ่นทำควำมสะอำดม่ำนหรือมู่ลี่ปรับแสงทุกแห่ง
(3) เช็ดทำควำมสะอำดโคมไฟ หลอดไฟ และพัดลมตั้งพื้น
(4) ทำควำมสะอำดรอยเปื้อนบนพรมด้วยน้ำยำ และดูดฝุ่นพรมให้สะอำด
(5) ปัดหยำกไย่ตำมเพดำน ฝำผนัง และซอกมุมต่ำง ๆ
(6) ขัดเงำบริเวณที่เป็นไม้และโลหะด้วยน้ำยำที่เหมำะสม
(7) ทำควำมสะอำดและดูดฝุ่นในที่สูง
(8) ทำควำมสะอำดกระจกหน้ำต่ำง บำนประตูกระจกทุกบำน บำนกระจกทำงเข้ำสำนักงำนทุกบำน
และบริเวณที่เป็นกระจกภำยในอำคำรทั้งหมด
(9) ทำควำมสะอำดพัดลมแบบระบำยอำกำศ
(10) ลบรอยเปื้อนต่ำงๆ ตำมฝำผนังและรำวบันได สวิทซ์ไฟฟ้ำ ลูกบิดประตู ฯลฯ
6.3 การทาความสะอาดรายเดือน
เวลา 07.00-15.00 น.
- อำคำรศำลำกลำงจังหวัดนครปฐมและหน่วยงำนอื่นในสัญญำจ้ำงเหมำทำควำมสะอำด
(1) ล้ำงตะกร้ำและภำชนะรองรับเศษขยะ
(2) ทำควำมสะอำดรำงน้ำ ชำยคำ ระเบียง และกันสำด
(3) ท ำควำมสะอำดเฟอร์ นิ เ จอร์ ประติ ม ำกรรม ภำพวำด และเครื่ อ งตกแต่ ง ต่ ำ งๆ
ให้สะอำดเรียบร้อยสวยงำม
(4) ล้ำง เคลือบเงำ และขัดพื้นทุกแห่ง รวมทั้งทำงเดิน โดยใช้น้ำยำทำควำมสะอำด
(5) ทำควำมสะอำดหน้ำกำกเครื่องปรับอำกำศ
(6) ทำควำมสะอำดโคมไฟ หลอดไฟ และช่องไฟ

/6.4 กำรทำควำมสะอำด...

-66.4 การทาความสะอาดราย 3 เดือน ในเดือนที่ 3 ของการจ้าง
เวลา 07.00-15.00 น.
- อำคำรศำลำกลำงจังหวัดนครปฐมและหน่วยงำนอื่นในสัญญำจ้ำงเหมำทำควำมสะอำด
ทำควำมสะอำดกันสำดรอบอำคำร ระเบียง และแผงกันสำด รวมทั้งบริเวณที่เป็นกระจก
ภำยนอกอำคำรทั้งหมด
6.5 ให้ ผู้ รั บ จ้ า งจั ด พนั ก งานท าความสะอาดมาปฏิ บั ติ ง านเต็ ม ทุ ก วั น ท าการของผู้ ว่ า จ้ า ง
ในระหว่างเวลา 07.00 - 15.00 น. โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมจากผู้ว่าจ้างและต้องปฏิบัติตลอดเวลา
ทาการให้สะอาดอยู่เสมอ ตำมรำยกำรต่อไปนี้
(1) กำรท ำควำมสะอำดบริ เวณห้ องโถง ระเบี ยง และทำงเดิ นเท้ ำทั้ งหมดในอำคำรศำลำกลำง
จังหวัดนครปฐมทุกชั้น
(2) กำรทำควำมสะอำดพนักพิงเก้ำอี้หรือเก้ำอี้นั่งรองของผู้มำติดต่อรำชกำร
7. จานวนอัตรากาลังพนักงาน/คนงาน
7.1 ผู้ รั บจ้ ำงจะต้ องจั ดพนั กงำนท ำควำมสะอำดรั บผิ ดชอบประจ ำอยู่ ในแต่ ละชั้ นและหน่ วยงำนต่ ำงๆ
ภำยในอำคำรศำลำกลำงจังหวัดนครปฐมให้ เพียงพอ โดยให้พนักงำนทุกคนลงชื่อปฏิบัติงำนของแต่ละวัน
ณ สำนักงำนจังหวัดนครปฐม กรณีส่งพนักงำนมำปฏิบัติงำนแต่ละวันไม่ครบตำมจำนวนที่กำหนด ผู้รับจ้ำง
ยินยอมให้ผู้ว่ำจ้ำงปรับตำมอัตรำที่กำหนดในสัญญำ
7.2 ผู้ รั บ จ้ ำ งจะต้ อ งจั ด ให้ มี ผู้ ค วบคุ ม งำน 1 คน ซึ่ ง สำมำรถตั ด สิ น ใจแทนเจ้ ำ ของบริ ษั ท
ได้มำควบคุมดูแลและตรวจสอบงำนทำควำมสะอำดตำมข้อ 6.1 ถึงข้อ 6.5 เป็นประจำทุกวัน
7.3 กำรทำควำมสะอำดตำมข้อ 6.2 ถึงข้อ 6.4 เมื่อเสร็จงำนแล้ว ผู้รับจ้ำงต้องปิดประตู หน้ำต่ำง
ก๊อกน้ำ ไฟฟ้ำ ให้เรียบร้อย
7.4 ต้ องมี พนั กงำน/คนงำนและหรื อเจ้ ำหน้ ำที่ ปฏิ บั ติ งำนประจ ำทุ กวั นท ำกำร และวั นนั กขั ตฤกษ์
ที่จังหวัดจัดงำนต่ำง ๆ ตั้งแต่เวลำ 07.00 - 15.00 น. อย่างน้อยวันละ 12 คน หำกวันใดพนักงำน/คนงำน
และหรือเจ้ำหน้ำที่ไม่มำทำงำน ผู้รับจ้ำงจะต้องจัดหำพนักงำน/คนงำน และหรือเจ้ำหน้ำที่อื่นมำทำงำนแทนได้
ครบตำมจำนวนที่กำหนด และพนักงำน/คนงำน และหรือเจ้ำหน้ำที่ที่มำปฏิบัติงำนต้องมีควำมรู้ควำมสำมำรถ
ในหน้ำที่นั้นๆ เป็นอย่ำงดี หำกปรำกฏว่ำ พนักงำน/คนงำน และหรือเจ้ำหน้ำที่ของผู้รับจ้ำงที่มำปฏิบัติงำน
ไม่มีควำมรู้ควำมสำมำรถหรือควำมชำนำญเหมำะสมกับงำน หรือเป็นผู้ที่มีควำมประพฤติไม่เหมำะสม ผู้รับจ้ำง
จะต้องแจ้งเปลี่ยนให้ในทันทีที่ได้รับแจ้งจำกผู้ว่ำจ้ำง หรือผู้ว่ำจ้ำงบอกเลิกสัญญำได้ทันที
7.5 ผู้ รั บจ้ ำงต้ องควบคุ มควำมประพฤติ และกิ ริ ยำมำรยำทของพนั กงำน/คนงำน และหรื อเจ้ ำหน้ ำที่
ของผู้รับจ้ำงโดยห้ำมดื่มสุรำ หรือสิ่งเสพติดอื่นๆ และเล่นกำรพนันในระหว่ำงปฏิบัติงำน รวมทั้งควบคุมมิให้เข้ำ
ไปในพื้น ที่ ที่ไม่ มีส่ ว นรั บ ผิ ด ชอบ หำกผู้ ว่ำจ้ำ งเห็ นว่ำ พนัก งำน/คนงำน และหรือ เจ้ำหน้ำที่ คนใดประพฤติ
และหรือปฏิบัติงำนไม่เหมำะสม ผู้รับจ้ำงจะต้องจัดกำรเปลี่ยนหำคนที่เหมำะสมมำแทนที่เมื่อได้รับแจ้งจำกผู้รับจ้ำง

/8.กำรส่งพนักงำน...

-78. การส่งพนักงานเข้าทาความสะอาด ให้ผู้รับจ้ำงปฏิบัติหน้ำที่
8.1 จัดทำประวัติของพนักงำนโดยละเอียด พร้อมเอกสำร ดังนี้
- รูปถ่ำย ขนำด 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป
- สำเนำบัตรประชำชน
- สำเนำทะเบียนบ้ำน
- ใบรับรองแพทย์ (ต้องมีอำยุไม่เกิน 1 เดือน)
ส่งให้ผู้ว่ำจ้ำงก่อนวันที่เริ่มงำนทำควำมสะอำด
8.2 พนั กงำนทุกคนต้องอยู่ ในเครื่องแบบที่เป็นมำตรฐำนเดียวกัน ติดป้ำยชื่อประจำทุกคนและ
ติดบัตร ในกรณีที่ทำงผู้ว่ำจ้ำงออกบัตรให้
8.3 พนักงำนที่ผู้รับจ้ำงจัดส่งมำนั้น ต้องมีอำยุระหว่ำง 18 – 60 ปี มีสุขภำพดี มีประวัติดี มีควำม
ซื่อสัตย์สุจริต และผ่ำนกำรฝึกอบรมของผู้รับจ้ำงมำเรียบร้อยแล้ว
8.4 ให้ผู้รับจ้ำงแจ้งจำนวนพนักงำนที่จะส่งเข้ำมำทำควำมสะอำดและในกรณีที่จะมีกำรสับเปลี่ยน
หรือทดแทนตัวบุคคล ให้แจ้งรำยชื่อพร้อมประวัติเป็นกำรสำรองล่วงหน้ำ
8.5 ผู้ รั บ จ้ ำ งต้ อ งรั บ ผิ ด ชอบและยิ น ยอมชดใช้ ค่ ำ เสี ย หำยหรื อ ซ่ อ มแซมทรั พ ย์ สิ น ของผู้ ว่ ำ จ้ ำ ง
ที่เกิดควำมเสียหำยขึ้น หรือสูญหำย โดยกำรกระทำของผู้รับจ้ำง หรือลูกจ้ำงของผู้รับจ้ำงด้วย
8.6 ผู้ รั บ จ้ ำ งต้ องรั บ ผิ ด ชอบและให้ ควำมคุ้ มครองคนงำน หรือ ลู กจ้ ำงของผู้ รับ จ้ำ งที่ม ำทำงำน
กับผู้ว่ำจ้ำงเกี่ยวกับสิทธิอันพึงได้ตำมกฎหมำยแรงงำน โดยไม่เรียกร้องเอำจำกผู้ว่ำจ้ำงอีก
9. มาตรฐานของงาน
กำรทำควำมสะอำดสถำนที่ในอำคำร ลักษณะงำนที่กำหนดในข้อ 4 นั้น ให้ปฏิบัติดังนี้
9.1 การทาความสะอาดพื้น
(1) การปัดกวาด ดูดฝุ่น
ให้ปัดกวำด หรือดูดฝุ่นพื้นที่ว่ำงตำมชั้นอำคำร ห้องโถง ทำงเดิน บันได (จนถึงบันได
สุ ด ท้ ำยของอำคำร) ให้ ส ะอำดปรำศจำกเศษผงฝุ่ น ละออง และนำขยะไปทิ้ งนอกตั ว อำคำร ณ ที่ ทิ้ง ขยะ
ที่ ผู้ ว่ ำ จ้ ำ งก ำหนด ให้ ใ ช้ ไ ม้ ก วำดขนอ่ อ นในกำรปั ด กวำด เ ว้ น แต่ พื้ น ที่ ที่ เ ป็ น พรมให้ ใ ช้ แ ปรงปั ด
หรื อ เครื่ อ งดู ด ฝุ่ น หำกมี ก ำรเคลื่ อ นย้ ำ ยเฟอร์ นิ เ จอร์ ห รื อ เครื่ อ งใช้ ส ำนั ก งำน เมื่ อ ท ำควำมสะอำดเสร็ จ
ให้จัดเข้ำที่เดิม โดยไม่ให้เกิดควำมเสียหำยแก่เฟอร์นิเจอร์ หรือเครื่องใช้สำนักงำน
(2) การถูด้วยม๊อบ
หลักจำกกำรทำควำมสะอำดตำมข้อ 9.1 แล้ว ให้ถูพื้นต่ำงๆ ด้วยม๊อบชุบน้ำหมำดๆ
ม๊ อ บที่ น ำมำใช้ ง ำนต้ อ งเป็ น ม๊ อ บที่ ส ะอำด และหมั่ น เปลี่ ย นน้ ำยำท ำควำมสะอำดเสมอ หำกบริ เ วณใด
มีควำมสกปรกมำก ให้ใช้น้ำยำขัดพื้น หรือน้ำสบู่อ่อนตำมควำมเหมำะสม ทั้งนี้ รวมถึงกำรขจัดรอยหรือตำหนิต่ำงๆ บนพื้น
ซึ่งเกิดจำกรอยรองเท้ำด้ วย ส ำหรั บพื้ นที่ที่เป็นพรมให้ ลบรอยเปื้ อนบนพรมด้วยน้ำยำให้ สะอำด หลั งจำกเช็ดถูพื้นแล้ ว
บริเวณพื้นต่ำงๆ จะต้องสะอำดปรำศจำกเศษผงฝุ่นละออง และไม่มีรอยเหวี่ยงของม๊อบติดอยู่ตำมขอบกำแพง
ฝำผนัง เฟอร์นิเจอร์ และเครื่องใช้สำนักงำน และไม่มีควำมเสียหำยใด ๆ เกิดขึ้นจำกกำรทำงำนดังกล่ำว
/(3) กำรลงน้ำยำ...
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(3) การลงน้ายาขัดพื้น เคลือบเงา
กำรลงน้ ำยำขั ดพื้ น เคลื อบเงำพื้ น ให้ ท ำหลั งจำกด ำเนิ นกำรตำมข้ อ 9.1 (1) และ 9.1 (2)
และกำรลงน้ ำยำดัง กล่ ำ วในบริ เ วณใดก็ต ำมจะต้อ งระมั ดระวัง ไม่ใ ห้ ฝ ำผนัง หรือ ขอบก ำแพงเปรอะเปื้ อ น
เป็นรอยหรือชำรุดเสียหำย
(4) การขัดพื้นและขัดเงา
ให้ทำทันทีหลังจำกลงน้ำยำขัดพื้น หรือเคลือบเงำพื้น ทั้งนี้ ให้ผู้รับจ้ำงพิจำรณำเลือก
เครื่ อ งมื อ เครื่ อ งใช้ วั ส ดุ และอุ ป กรณ์ ต ำมควำมเหมำะสมกั บ วั ส ดุ พื้ น โดยไม่ ก่ อ ให้ เ กิ ด ควำมเสี ย หำย
หรือตำหนิใดๆ บนพื้น
(5) การลอกพื้นและเคลือบพื้นด้วยน้ายา
กำรลอกพื้นและเคลื อบพื้นด้ว ยน้ำยำ เพื่อให้ ผ ลั ดพื้นผิ ว สะอำดปรำศจำกตำหนิและ
ริ้ ว รอย มี ค วำมสวยงำมและทนนำนนั้ น ให้ ผู้ รั บ จ้ ำ งด ำเนิ น กำรตำมควำมเหมำะสมกั บ วั ส ดุ พื้ น ทั้ ง นี้
เมื่ อ ท ำกำรลอกพื้ น และเคลื อ บพื้ น ด้ ว ยน้ ำยำให้ เ คลื่ อ นย้ ำ ยเฟอร์ นิ เ จอร์ ล อยตั ว และเครื่ อ งใช้ ส ำนั ก งำน
(ที่เคลื่อนย้ำยได้) ด้วย หลังจำกน้ำยำแห้งดีแล้วให้ขัดพื้นให้สะอำด และนำเฟอร์นิเจอร์และเครื่องใช้สำนักงำน
กลับเข้ำที่เดิม
(6) การทาความสะอาดพรม
ให้ดูดฝุ่นละออง เศษผง เศษขนสัตว์ที่หลุดร่วงอยู่บนหน้ำพรมให้สะอำด ในกรณีที่ทำ
กำรซั ก พรม (จะต้ อ งท ำอย่ ำ งน้ อ ยปี ล ะ 1 ครั้ ง ) โดยกำรซั ก แห้ ง หรื อ วิ ธี ก ำรอื่ น ใดก็ ต ำมต้ อ งไม่ ก่ อ ให้ เ กิ ด
ควำมเสียหำยและเสียควำมสวยงำม
9.2 การทาความสะอาดเฟอร์นิเจอร์ และเครื่องใช้สานักงาน
ให้ ปั ดกวำด เช็ ดถู เครื่ องใช้ ส ำนั กงำน เช่ น โต๊ ะ เก้ ำอี้ ตู้ เก็ บเอกสำร ฯลฯ และเฟอร์ นิ เจอร์ ต่ ำงๆ
รวมทั้งภำพแขวนผนัง และประติมำกรรม ให้สะอำดปรำศจำกฝุ่นละออง หยำกไย่ ใยแมงมุม ครำบสกปรก
และริ้ ว รอยต่ ำ งๆ หำกมี ก ำรเคลื่ อ นย้ ำ ยออกจำกที่ ให้ น ำกลั บ ที่ เ ดิ ม เมื่ อ งำนแล้ ว เสร็ จ โดยไม่ ใ ห้ เ กิ ด
ควำมเสียหำยใดๆ
9.3 การทาความสะอาดฝาผนังและเพดาน
ให้ปัดกวำด เช็ดถู ดูดฝุ่น ให้สะอำดปรำศจำกฝุ่นละออง หยำกไย่ ใยแมงมุม ครำบสกปรก
และไม่ มี เ ศษผงตกค้ ำ งอยู่ บ นพื้ น ห้ อ ง กำรท ำควำมสะอำดในข้ อ นี้ ใ ห้ ร วมถึ ง ประตู หน้ ำ ต่ ำ ง ขอบประตู
และผนั ง ใต้ ห น้ ำ ต่ ำงด้ ว ย และให้ ร ะมั ด ระวั ง เป็น พิ เ ศษ ส ำหรั บ ฝำผนั งที่ ท ำด้ว ยวั ส ดุ พิ เ ศษ เช่น บุ ด้ว ยผ้ ำ
หรือกระดำษ เป็นต้น และวัสดุกันเสียงสะท้อน รวมทั้งฝ้ำเพดำนที่ใช้วัสดุกันเสียงสะท้อน
9.4 การทาความสะอาดกระจก
ให้เช็ดกระจกดัวยน้ำยำเช็ดกระจก หรือล้ำงด้วยน้ำสบู่อ่อนแล้วล้ำงด้วยน้ำ และเช็ดให้แห้ง
ให้กระจกใสสะอำดปรำศจำกครำบสกปรก ตำหนิ หรือรอยสัมผัส และห้ำมใช้ผงขัดในกำรทำควำมสะอำดกระจก
9.5 การทาความสะอาดม่าน
ให้ดูแลรักษำควำมสะอำดม่ำนมู่ลี่ และม่ำนปรับแสงสะท้อนปรำศจำกฝุ่นละออง หยำกไย่
และครำบสกปรก กำรท ำควำมสะอำดให้ เช็ ดด้ วยผ้ ำชุ บน้ ำบิ ดหมำดๆ หรื อใช้ เครื่ องดู ดฝุ่ นละอองที่ เหมำะสม
โดยไม่ก่อให้เกิดควำมเสียหำยใดๆ
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9.6 การทาความสะอาดโคมไฟ หลอดไฟ และปลั๊กไฟ
ให้ เ ช็ ด ถู ใ ห้ ส ะอำดปรำศจำกฝุ่ น ละออง หยำกไย่ และครำบสกปรก และให้ ท ำด้ ว ย
ควำมระมั ดระวั ง หำกมี กำรถอดมำท ำควำมสะอำด เมื่ องำนเสร็ จแล้ วให้ ประกอบเข้ ำที่ เดิ ม โดยไม่ ก่ อให้ เกิ ด
ควำมเสียหำยใดๆ
9.7 การทาความสะอาดหน้ากากแอร์และพัดลม
ให้ เ ช็ ด ถู ใ ห้ ส ะอำดปรำศจำกฝุ่ น ละออง หยำกไย่ และครำบสกปรก และให้ ท ำด้ ว ย
ควำมระมั ดระวั ง หำกมี กำรถอดมำท ำควำมสะอำด เมื่ องำนเสร็ จให้ ประกอบเข้ ำที่ เดิ ม โดยไม่ ก่ อให้ เกิ ด
ควำมเสียหำยใดๆ
9.8 การขัดเงาบริเวณที่เป็นโลหะ
ส่วนประกอบใดๆ ในอำคำรที่เป็นโลหะให้ดูแลรักษำให้เงำงำมอยู่เสมอ และไม่มีครำบสนิมจับ
9.9 ในกรณี ที่ ร ำยละเอีย ดนี้ มิ ได้ ก ำหนดรำยละเอี ย ดกำรท ำงำนไว้ ใ ห้ ผู้ รั บจ้ ำ งด ำเนิ น กำรท ำ
ควำมสะอำดตำมสภำพของงำนหรือตำมคำสั่งของผู้ว่ำจ้ำง
10. การทาความสะอาดพื้นที่ภายนอกอาคารศาลากลางจังหวัดนครปฐม
ดูแลบำรุงรักษำต้นไม้ สนำมหญ้ำ ถนน ทำงเดินเท้ำ และโรงจอดรถ มีพื้นที่ 92,805 ตำรำงเมตร
ให้เป็นไปตำมรำยละเอียด ดังต่อไปนี้
10.1 ดูแลบำรุงรักษำ ตกแต่ง ปลูกซ่อม เปลี่ยนต้นไม้ สนำมหญ้ำ แปลงไม้ดอก ไม้ประดับ ไม้พุ่ม
ไม้ยืนต้น รอบบริเวณอำคำรศำลำกลำงจังหวัดทั้งหมด
10.2 จัดเก็บขยะมูลฝอยรอบบริเวณอำคำรศำลำกลำงจังหวัด สนำมหญ้ำ ถนน ทำงเดินเท้ำและโรงจอดรถ
10.3 จั ดหำอุ ปกรณ์ ให้ เพี ยงพอและมี ประสิ ทธิ ภำพกั บปริ มำณงำนและสภำพสมบู รณ์ สำมำรถใช้ งำน
ได้ตลอดเวลำ
10.4 ผู้รับจ้ำงต้องอำนวยควำมสะดวกและยินยอมให้ผู้แทนของผู้ว่ำจ้ำงเข้ำไปตรวจสอบ ตรวจตรำ
กำกับ ดูแล เสนอแนะ ชี้แจงต่ำง ๆ ให้เป็นไปตำมข้อกำหนดและสัญญำ และผู้รับจ้ำงต้องปฏิบัติตำม
11. รายละเอียดการทางานของผู้รับจ้าง
11.1 การดูแลบารุงรักษาไม้ยืนต้น ไม้ดอก ไม้ประดับ ไม้คลุมดิน
1) รดน้ำอย่ำงน้อยวันละ 1 ครั้ง อย่ำงเพียงพอตำมควำมต้องกำรของชนิดต้นไม้ด้วยกำร
ต่อสำยยำงตำมควำมเหมำะสม ถ้ำปริมำณไม่เพียงพอจะต้องจัดหำน้ำมำช่วยรดน้ำให้เพียงพอ
2) กำจัดวัชพืชทุกชนิดที่ขึ้นอยู่ในพื้นที่สนำมหญ้ำ ใต้โคนไม้ยืนต้น ไม้ดอกไม้ประดับ และไม้คลุมดิน
หรือบริเวณอื่นๆ เป็นประจำให้เรียบร้อยด้วยวิธีกำรต่ำง ๆ ตำมควำมเหมำะสมหรือตำมคำแนะนำของผู้ว่ำจ้ำง
3) ตัดแต่งไม้ยืนต้น โดยตัดแต่งกิ่งที่กีดขวำงแสงสว่ำง ทำงเดิน จุดบังสำยตำ ส่วนที่เป็นโรค
หรือกิ่งตำย ตำมควำมเหมำะสมหรือตำมแต่ที่ผู้ว่ำจ้ำงแนะนำ และต้องรักษำแผลส่วนที่ตัดออกโดยใช้สำรเคมี
สำหรับทำแผลต้นไม้ หรือสีน้ำมันเท่ำนั้น ส่วนไม้ดอกไม้ประดับ และไม้คลุมดิน ตัดแต่งให้ได้รูปทรงสวยงำม
และถูกต้องตำมหลักวิชำกำร โดยเจ้ำหน้ำที่ผู้ชำนำญงำนมีควำมรู้ควำมสำมำรถด้ำนกำรตัดแต่งต้นไม้ เป็นอย่ำงดี
4) กำรป้ องกั นก ำจั ดโรคแมลงและศั ตรู พื ชอื่ นๆ โดยฉี ดพ่ นสำรเคมี เชื้ อจุ ลิ นทรี ย์ ไส้ เดื อนฝอย
หรือสำรสกัดจำกพืชที่มีควำมสำมำรถป้องกันและกำจัดศัตรูพืช โดยใช้ชนิดและปริมำณตำมควำมเหมำะสม
เช่น กรณีเกิดศัตรูพืชระบำด ซึ่งกำรใช้สำรป้องกันและกำจัดศัตรูพืชในช่วงที่เหมำะสมถูกต้องตำมหลักวิ ชำกำร
ปลอดภัยต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม หรือตำมคำแนะนำของผู้ว่ำจ้ำง โดยติดประกำศให้ประชำชนทรำบทุกครั้ง
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และต้องได้รับอนุญำตก่อนถึงจะดำเนินกำรได้
6) หำกผู้รั บจ้ ำงพบเห็ นบุคคลอื่นเข้ำมำทำกำรขุด เปลี่ ยนแปลง โยกย้ำย ต้นไม้ หรือทำลำยต้นไม้
ภำยในสนำมหญ้ำรอบบริเวณอำคำรศำลำกลำงจังหวัดนครปฐม จะต้องแจ้งให้บุคคลนั้นระงับกำรดำเนินกำร
ดังกล่ำวทันที และรำยงำนให้ผู้ว่ำจ้ำงทรำบโดยด่วนทุกครั้ง
7) หำกมีไม้ยืนต้น ไม้ดอก ไม้ประดับ ไม้คลุมดิน สนำมหญ้ำปลูกเพิ่มขึ้นจำกเดิม ในบริเวณ
พื้นที่จ้ำงเหมำดูแล ผู้รับจ้ำงจะต้องบำรุงรักษำให้ด้วยโดยไม่คิดค่ำใช้จ่ำยเพิ่ม
11.2 การดูแลบารุงรักษาสนามหญ้า
1) ผู้ รั บจ้ ำงจะต้ องจั ดหำน้ ำมำรดสนำมหญ้ ำอย่ ำงน้ อยวั นละ 1 ครั้ ง ให้ สภำพดิ นชุ่ มชื้ น
หญ้ำเจริญงอกงำมเขียวตลอดเวลำ แต่ไม่ให้ขังแฉะ
2) ตัดหญ้ำให้ถูกต้องตำมหลักวิชำกำรให้เรียบสั้นและสวยงำมตลอดเวลำ ประมำณ 10 - 15 วัน ต่อครั้ง
หลังจำกตัดหญ้ำเก็บเศษออกจำกสนำมหญ้ำให้หมดภำยในวันเดียวกันกับที่ตัดหญ้ำ
3) กำจัดวัชพืชทุกชนิดที่ทำลำยสนำมหญ้ำ ด้ว ยวิธีกำรต่ำง ๆ ที่เหมำะสมและปลอดภัย
ต่อสนำมหญ้ำ มนุษย์ และสิ่งแวดล้อม
4) ตัด กัน ขอบสนำมหญ้ำ ถนน ทำงเท้ำ โคนไม้ ขอบแปลงไม้ดอก ไม้ประดับ ไม้คลุมดิน และอื่นๆ
ให้เรียบร้อย สวยงำมตลอดเวลำ
11.3 การรักษาความสะอาด เก็บขยะมูลฝอย
1) จัดเก็บ เศษวัช พืช กิ่งไม้ ใบไม้ ทั้งที่เกิดจำกกำรตัดแต่งและที่ร่วงหล่นตำมธรรมชำติ
ที่เกิดขึ้นบริเวณสนำมหญ้ำรวบรวมนำไปกำจัดทุกวัน
2) จัดเก็บขยะมูลฝอยต่ำงๆ ที่เกิดขึ้นรอบบริเวณอำคำรศำลำกลำงจังหวัดนครปฐมไปกำจัดทุกวัน
3) ทำควำมสะอำดถังรองรับขยะมูลฝอยให้สะอำดปรำศจำกกลิ่นเหม็นอย่ำงน้อยเดือนละ 1 ครั้ง
4) กวำดทำควำมสะอำดโรงจอดรถ ถนน ทำงเดินเท้ำทุกวันอย่ำงน้อยวันละ 1 ครั้ง และให้ สะอำด
อยู่ตลอดเวลำ
11.4 วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือต่างๆ และการเก็บรักษา
1) ผู้รับจ้ำงจะต้องจัดหำวัสดุอุ ปกรณ์ต่ำงๆ เครื่องมือ เครื่องใช้ เครื่องทุ่นแรง ให้เพียงพอ
กับปริมำณงำนที่กำหนด และผู้รับจ้ำงต้องรับผิดชอบในกำรบำรุงรักษำและจัดเก็บเอง และกำรจัดเก็บ รักษำ
ต้องให้เป็นระเบียบเรียบร้อย และสะอำดตลอดเวลำ
2) ผู้ว่ำจ้ำงจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่เครื่องจักรและอุปกรณ์ต่ำงๆ ชำรุดเสียหำยหรือสูญหำย
แต่ประกำรใดทั้งสิ้น
3) ผู้รั บจ้ ำงจะต้องมีเครื่องมือ เครื่องใช้ และอุปกรณ์ที่ใช้ในกำรปฏิบัติงำนดูแลบำรุงรักษำต้นไม้
สนำมหญ้ำ และกำรรักษำควำมสะอำดที่ทันสมัย และมีปริมำณเพียงพอในกำรปฏิบัติงำน
4) หำกผู้ ว่ ำ จ้ ำ งเห็ น ว่ ำเครื่ องมื อ เครื่ อ งใช้ วัส ดุ อุป กรณ์ ที่ ผู้ รั บ จ้ ำงน ำมำใช้ป ฏิ บัติ ง ำน
ไม่เหมำะสม ผู้รับจ้ำงต้องหำมำเปลี่ยนใหม่ให้เหมำะสมสำหรับกำรปฏิบัติงำน
11.5 ข้อกาหนดอื่น ๆ
1) ผู้ รั บ จ้ ำ งจะต้ อ งท ำรำยงำนผลกำรปฏิ บั ติ ง ำนเสนอผู้ ว่ ำ จ้ ำ งทุ ก 7 วั น ในกรณี ที่ มี
ข้อบกพร่อง หรือเกิดควำมเสียหำยตำมสัญญำ ผู้รับจ้ำงต้องรีบดำเนินกำรปรับปรุงแก้ไขให้แล้วเสร็จโดยด่วน
ภำยในเวลำไม่เกิน 5 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจำกผู้ว่ำจ้ำง หำกผู้รับจ้ำงยังไม่ปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อย
โดยไม่มีเหตุผลหรือควำมจำเป็นใดๆ ผู้ว่ำจ้ำงอำจบอกเลิกสัญญำได้
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2) ผู้รับจ้ำง พนักงำน/คนงำนและหรือเจ้ำหน้ำที่ จะต้องไม่กระทำกำรใดๆ ในบริเวณอำคำร
ศำลำกลำงจังหวัดนครปฐม ที่ก่อให้เกิดควำมเดือดร้อนรำคำญให้กับข้ำรำชกำรและผู้ที่มำติดต่อรำชกำร
3) ผู้ว่ำจ้ำงหรือผู้แทนมีสิทธิที่จะตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนของพนักงำน/คนงำนและหรือ
เจ้ำหน้ำที่ของผู้รับจ้ำงได้ตลอดเวลำ และมีสิทธิที่จะแนะนำหรือสั่งกำรในกำรปฏิบัติงำนได้เมื่อคำสั่งนั้นเป็นตำม
ข้อกำหนด ผู้รับจ้ำงหรือพนักงำน/คนงำนและหรือเจ้ำหน้ำที่ของผู้รับจ้ำงจะต้องปฏิบัติตำมที่ผู้ว่ำจ้ำงหรือผู้แทน
ในกำรตรวจสอบหรือสั่งกำรนั้น
ถ้ำปรำกฏว่ำผู้ว่ำจ้ำงหรือผู้ที่ผู้ว่ำจ้ำงมอบหมำยพิจำรณำแล้วเห็นว่ำ กำรปฏิบัติงำนของ
ผู้รับจ้ำงบกพร่องหรือล่ำช้ำไม่เป็นไปตำมแผนงำนที่เสนอและได้รับอนุมัติไว้ ผู้ว่ำจ้ำงหรือผู้ที่ผู้ว่ำจ้ำงมอบหมำย
ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะกำหนดวิธีกำรและสั่งกำรให้ผู้รับจ้ำงดำเนินกำรให้เป็นไปตำมแผนที่วำงไว้ โดยผู้รับจ้ำงต้อง
ยอมรับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยเพื่อกำรนี้เองทั้งหมด
4) วัสดุอุปกรณ์ของผู้ ว่ำจ้ำงซึ่งได้รับอนุญำตให้ ผู้ รับจ้ำงใช้ งำนได้เท่ำนั้ น หำกเกิดช ำรุด เสี ยหำย
สูญหำย ผู้รับจ้ำงจะต้องดำเนินกำรปรับปรุง ซ่อมแซม แก้ไข หรือจัดหำชดใช้ให้ตำมที่ผู้ว่ำจ้ำงกำหนดโดยเร็ว
หำกผู้ รั บจ้ ำงไม่ อำจด ำเนิ นกำรภำยในเวลำที่ ผู้ ว่ ำจ้ ำงก ำหนดได้ ผู้ รั บจ้ ำงจะต้ องชดใช้ เป็ นเงิ นทดแทนตำมที่ ผู้ ว่ ำจ้ ำง
กำหนดด้วย
5) หำกผู้ รับ จ้ำงจะดำเนินกำรใดๆ นอกเหนือจำกที่ ระบุในสั ญญำจะต้องแจ้งให้ผู้ ว่ำจ้ำง
ทรำบและอนุญำตก่อนทุกครั้ง
6) ห้ำมนำวัสดุ อุปกรณ์ หรืออื่นๆ ที่เป็นทรัพย์สินของทำงรำชกำร ตลอดจนห้ำมขุดหรือ
ย้ำยเปลี่ยนแปลงต้นไม้ที่มีอยู่ในปัจจุบันออกไป หำกมีควำมจำเป็นให้ขออนุญำตผู้ว่ำจ้ำง และต้องได้รับอนุญำต
จำกผู้ว่ำจ้ำงก่อนจึงจะกระทำได้
7) ผู้ รั บจ้ ำงต้องรั บผิ ดชอบค่ ำแรงงำนและค่ ำใช้จ่ำยอื่น ๆ เช่น ค่ำล่ วงเวลำ ค่ำสวัสดิกำร เป็นต้ น
อั นเนื่ องจำกกำรปฏิ บั ติ งำนตำมสั ญญำนี้ ต่ อพนั กงำน/คนงำนและหรื อเจ้ ำหน้ ำที่ ของผู้ รั บจ้ ำงตำมกฎหมำยแรงงำน
ทั้งที่ บั ญญั ติ ไว้ ในปั จจุ บั นหรื อที่ จะใช้ ในอนำคต รวมทั้งกฎหมำยอื่ นที่ กำหนดไว้ โดยผู้ รั บจ้ำงไม่ มี สิ ทธิ ที่ จะเรี ยกร้ อง
จำกผู้ว่ำจ้ำงไม่ว่ำกรณีใดๆ
8) ผู้ รั บ จ้ ำ งต้ อ งรั บ ผิ ด ชอบและยิ น ยอมชดใช้ ค่ ำ เสี ย หำยแก่ ท รั พ ย์ สิ น ของผู้ ว่ ำ จ้ ำ งหรื อ
บุ คลำกรของผู้ ว่ ำจ้ ำง หรื อบุ คคลภำยนอกที เกิ ดควำมช ำรุ ดเสี ยหำย อั นเป็ นผลสื บเนื่ องมำจำกกำรกระทำหรื อละเว้ น
กำรกระทำของผู้รับจ้ำง พนักงำน/คนงำนและหรือเจ้ำหน้ำที่ของผู้รับจ้ำงตำมจำนวนที่เสียหำยจริงภำยใน
ระยะเวลำที่กำหนด
9) ผู้ว่ำจ้ำงจะไม่ต้องรับผิดชอบในกรณีที่พนักงำน/คนงำนและหรือเจ้ำหน้ำที่ของผู้รับจ้ำง
เกิดกำรเจ็บป่วยทุพพลภำพ หรือถึงแก่กรรมอันเกิดจำกกำรปฏิบัติงำนตำมสัญญำนี้
10) ผู้ว่ำจ้ำงไม่ต้องรับผิดชอบต่อควำมเสียหำยหรือสวัสดิกำรของพนักงำน/คนงำนและหรือ
เจ้ ำ หน้ ำ ที่ ข องผู้ รั บ จ้ ำ ง รวมทั้ ง ควำมเสี ย หำยทั้ ง ปวงที่ พ นั ก งำน/คนงำนและหรื อ เจ้ ำ หน้ ำ ที่ ข องผู้ รั บ จ้ ำ ง
ได้ก่อให้เกิดแก่บุคคลใดเป็นหน้ำที่ของผู้รับจ้ำงต้องรับผิดชอบทั้งสิ้น
11) ในกรณีที่ผู้ว่ำจ้ำงถูกฟ้องเรียกค่ำเสียหำยจำกกำรกระทำของพนักงำน/คนงำนและหรือ
เจ้ำหน้ำที่ของผู้รับจ้ำง และผลคดีถึงที่สุดให้ผู้ว่ำจ้ำงต้องชดใช้ค่ำเสียหำย ผู้รับจ้ำงต้องชดใช้ค่ำเสียหำยทั้งหมด
แทนผู้ว่ำจ้ำง รวมทั้งค่ำใช้จ่ำยในกำรดำเนินคดีที่ผู้ว่ำจ้ำงต้องจ่ำยไปด้วย

/12) กำรปฏิบัติงำน...
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12) กำรปฏิบัติงำนที่มีอันตรำยต่อข้ำรำชกำรและผู้มำติดต่อรำชกำร เช่น กำรฉีดสำรเคมี
กำจัดศัตรูพืช กำรตัดแต่งต้นไม้ยืนต้น จะต้องเลี่ยงช่วงเวลำที่เหมำะสมและปฏิบัติให้ถูกต้องตำมหลักวิชำกำรด้วย
13) ผู้ รั บจ้ ำงจะเอำงำนทั้ งหมดหรื อส่ วนหนึ่ งส่ วนใดไปให้ ผู้ อื่ นรั บจ้ ำงช่ วงท ำโดยไม่ ได้ รั บอนุ ญำต
เป็นหนังสือจำกผู้ว่ำจ้ำงก่อนไม่ได้ ในกรณีที่ผู้รับจ้ำงได้รับอนุญำตดังกล่ำว ผู้รับจ้ำงต้องรับผิดชอบงำนที่ได้จ้ำง
ช่วงไปนั้นทุกประกำร

(นำยทนงศักดิ์ แสงอรุณ)
นำยช่ำงไฟฟ้ำชำนำญงำน
เจ้ำหน้ำที่จัดทำร่ำงขอบเขตงำน

