
รายละเอียดการจ้างเหมาบริการพนักงานท าความสะอาด 
****************** 

 
1. คุณสมบัติของผู้รับจ้าง 
  - เพศหญิง  อายุระหว่าง  23- 60 ป ี
  - ส่าเร็จการศึกษาไม่ต ่ากว่าระดับประถมศึกษาตอนปลาย (ป.6) หรือเทียบเท่า 
  - มีความสื อสัตย์ สุจริต และปฏิบัติหน้าที ด้วยความรับผิดชอบ 
  1.1 พื้นที่ปฏิบัติงาน 
    ท่าความสะอาดภายในบริเวณพ้ืนที อาคาร 1  อาคาร 2  อาคารห้องประชุมของส่านักงานสหกรณ์
จังหวัดมหาสารคาม บริเวณภายในศาลาพอเพียง และที จอดรถยนต์ ของส่านักงานสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม 
  1.2 ภาระหน้าที่ปฏิบัติ 
   1.2.1 ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตามค่าสั งของสหกรณ์จังหวัดมหาสาคามซึ งสั งโดยชอบด้วยกฎหมายและ
ระเบียบของทางราชการ 
   1.2.2 ผู้รับจ้างจะต้องท่าความสะอาด ส่านักงานสหกรณ์จังหวัดมหาสารคามทั้งหมดที มีอยู่ทั้งภายใน
อาคารพ้ืนที   ก่าหนดในข้อ 1.1 
   รายละเอียดในการท าความสะอาด 

- ท่าความสะอาดโต๊ะ - เก้าอ้ี โทรศัพท์ ชุดรับแขก และอุปกรณ์ส่านักงานอื น ๆ ด้วยน้่ายาฆ่าเชื้อ 
- กวาดพืน้ม๊อบพ้ืนให้สะอาด 
- เช็ดกระจกทางเข้า - ออก ภายในและภายนอกอาคาร (ท่าที สัมผัสได้) 
- ปัดหยากไย่ตามเพดานฝาผนัง และซอกมุมต่าง ๆ ของอาคารส่านักงาน 
- ท่าความสะอาดตระกร้าผง ที เขี ยบุหรี  ร่อนเศษผงก้นบุหรี จากกระถางทราย รวมทั้งเทกระดาษและ

รวบรวมเศษขยะทั้งหมดไปทิ้งตามสถานที ที ก่าหนด 
- ท่าความสะอาดห้องน้่าด้วยการขัด / ถู / ห้างห้องน้่า เครื องสุขภัณฑ์ที ประจ่าอยู่ในห้องน้่า อาทิ โถ

ปัสสาวะ อ่างล้างหน้า อ้างล้างมือ ถังรองรับเศษขยะ ด้วยน้่ายาฆ่าเชื้อ พร้อมทั้งการเช็ดปัดฝุ่นหิ้งใต้
กระจกเงา กระจกเงา กระจกหน้า รวมทั้งปัดหยากไย่ตามเพดานและซอกมุมต่าง ๆ ภายในห้องน้่า 

- เช็ดท่าความสะอาดรอยเปื้อนตามพ้ืนบริเวณทางเดิน 
- เช็ดท่าความสะอาดบันได – ราวบันได 
- ท่าความสะอาดบริเวณศาลาพอเพียง ให้สะอาดและเป็นระเบียบ 
- ท่าความสะอาดที จอดรถจักรยานยนต์ เศษขยะ ใบไม้ และฝุ่นละออง 

   “ผู้ว่าจ้าง” จะเป็นผู้จัดหา  วัสดุอุปกรณ์พร้อมทั้งน้่ายาในการท่าความสะอาด ดังนี้ 
- ผ้าม๊อบพ้ืน ,ผ้าดันฝุ่น 
- ไมม้๊อบพื้น ,ไมด้ันฝุ่น 
- ถังน้่า ,ขันน้่า 
- ที ตักขยะ ไม้กวาดแข็งแลไม้กวาดหยากไย่ 
- ไม้รีดน้่า 
- ไม้ขนไก่ 
- น้่ายาเช็ดพ้ืนกระจก 
- น้่ายาดับกลิ นฆ่าเชื้อ 
- น้่ายาสบู่ล้างห้องน้่า 
- น้่ายาดันฝุ่น    
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  “ผู้รับจ้าง” จะต้องมาปฏิบัติงานดังนี้ 
- ปฏิบัติงานวันจันทร์ ถึงวันศุกร์ (หยุดวันเสาร์ วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์) 
- เวลาปฏิบัติงาน  08.30 น. ถึง 16.30 น. 
- การลงเวลาการเข้าปฏิบัติงานโดยใช้การบันทึกในสมุดปฏิบัติงาน 
ขอบเขตความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง มีดังต่อไปนี้ 
- ผู้รับจ้างฯ จะต้องส่ง ส่าเนาบัตรประชาชน และส่าเนาทะเบียนบ้าน อย่างน้อยจ่านวน 1 ชุด เพื อให้

สหกรณ์จังหวัดมหาสารคามให้ความเห็นชอบ และในระหว่างปฏิบัติงาน 
- ผู้รับจ้างฯ จะรับผิดชอบความเสียหายอันเกิดขึ้นต่อทรัพย์สินของส่านักงานสหกรณ์จังหวัด

มหาสารคาม อันเกิดจากการกระท่าโดยความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างฯ โดยผ่านการสอบสวน
ร่วมกันทั้งสองฝ่ายเมื อเป็นที แน่ชัดแล้วว่าผู้รับจ้างฯ เป็นผู้กระท่าผิดจริง ผู้รับจ้างฯยินดีชดใช้
ค่าเสียหายให้กับส่านักงานสหกรณ์จังหวัดมหาสารคามตามความเป็นจริง ทั้งนี้ต้องไม่เกิน 1 เท่า  
ของค่าบริการที ผู้รับจ้างฯ ได้รับต่อเดือนต่อเหตุการณ์ 1 ครั้ง 

- ในกรณีที มีความเสียหายเกิดขึ้น ส่านักงานสหกรณ์จังหวัดมหาสารคามจะต้องแจ้งให้ทาง ผู้รับจ้างฯ 
ทราบเป็นลายลักษณ์อักษรภายใน 7 วัน นับจากวันที เกิดเหตุ และผู้รับจ้างฯ จะต้องรับผิดชอบต่อ
ความเสียหายนั้น 

- ผู้รับจ้างฯ จะต้องเคารพเชื อฟังเจ้าหน้าที ของส่านักงานสหกรณ์จังหวัดมหาสารคามทุกคน ในกรณีที  
ผู้รับจ้างฯ ปฏิบัติงานบกพร่องไม่มีประสิทธิภาพ หรือความประพฤติไม่เรียบร้อย ส่านักงานสหกรณ์
จังหวัดมหาสารคามมีสิทธิ์บอกเลิกสัญญาจ้างได้ทันที 

  1.3 การช าระเงิน 
   ส่านักงานสหกรณ์จังหวัดมหาสารคามจะช่าระเงินให้แก่ผู้รับจ้างเป็นงวดๆ งวดละ 1 เดือน ให้แก่ผู้
รับจ้างภายใน 5 วัน นับถัดจากวันที คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้รายงานผลการตรวจรับพัสดุเรี ยบร้อยแล้ว 
ซึ งเป็นค่าจ้างที ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ มเรียบร้อยแล้ว 
  1.4 ค่าปรับ 
   ค่าปรับกรณีที ผู้รับจ้างปฏิบัติงานไม่ครบตามสัญญาผู้รับจ้างจะต้องยินยอมให้ส่านักงานสหกรณ์จังหวัด
มหาสารคามปรับในอัตรา 300 บาท/วัน และในกรณีที มาปฏิบัติงานสายหรือกลับก่อนเวลาที ก่าหนดผู้รับจ้าง
จะต้องยินยอมให้ปรับเป็นรายชั วโมงในอัตราชั วโมงละ 37.50 บาท 
  1.5 การบอกเลิกสัญญา 
   ส่านักงานสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม มีสิทธิ์บอกเลิกสัญญา หากพบว่าการด่าเนินการของผู้รับจ้าง  
ไม่เป็นไปตามสัญญา 
  1.6 ระยะเวลาในการจ้าง 
   ส่านักงานสหกรณ์จังหวัดมหาสารคามจะจ้างเป็นระยะเวลา 12 เดือน เริ มตั้งแต่วันที  1 ตุลาคม 
2562 ถึงวันที  30 กันยายน 2563 
 
2. ข้อสงวนสิทธิ์ในการเสนอราคาและอ่ืน ๆ 
  ส่านักงานสหกรณ์จังหวัดมหาสารคามขอสงวนสิทธิ์ที จะลงนามในสัญญาไว้จนกว่าจะได้รับอนุมัติงบประมาณ 
ประจ่าปี พ.ศ. 2563 
 
3. ในระหว่างระยะเวลาการจ้าง  ผู้รับจ้างจะพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที กฎหมายและระเบียบที ได้ก่าหนดไว้
โดยเคร่งคัด 


