




















 
รายละเอียดขอบเขตของงานจ้างเหมาบริการท าความสะอาดอาคาร 

ที่ท าการส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติทั้ง ๓ แห่ง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 

 ด้วยส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ  มีความประสงค์ท่ีจะท าการจ้างเหมาบริการท า
ความสะอาดอาคารรวม ๓ แห่ง    ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   ในวงเงิน
ราคากลาง ๒,๒๐๐,๐๐๐ บาท (สองล้านสองแสนบาทถ้วน)    ซึ่งส านักงานมีพื้นท่ีอาคารส าหรับ
ใช้ปฏิบัติและในส่วนรอบอาคาร คือ 

๑.  อาคารส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ เลขที่ ๑ ท าเนียบรัฐบาลฯ :  บริเวณท า
ความสะอาดชั้น ๑ - ๔ ทางเดินรอบอาคาร, ลานจอดรถชั้นใต้ดิน  

๒.  อาคารส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี  ชั้น ๓ (อาคาร ๒๐ ชั้น ๓) 
๓.  บริเวณพื้นท่ีภายในศูนย์ราชการฯ  อาคารรัฐประศาสนภักดี  ชั้น ๗  ด้านทิศตะวันตก  
รวมจ านวนพื้นท่ีท้ังหมด ๓ แห่ง โดยประมาณ  ๑๐,๐๐๐  ตารางเมตร 

วัตถุประสงค์  เพื่อดูแลรักษาความสะอาดอาคารท่ีท าการให้มีความสะอาด  เรียบร้อย  มี
ความเหมาะสมส าหรับการปฏิบัติงานและผู้ที่มาติดต่อราชการ 

 

กรอบการท างาน 
๑. ผู้รับจ้างต้องจัดหาพนักงานบริการท าความสะอาดจ านวน ๑๔ คน (รวมหัวหน้าพนักงาน ๑ 
คนด้วยแล้ว) เพ่ือปฏิบัติงานท าความสะอาดส าหรับอาคาร  ดังนี้ 
      ๑.๑ อาคารส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ  ท าเนียบรัฐบาล จ านวน ๘ คน 
      ๑.๒ พื้นท่ีปฏิบัติงานศูนย์ราชการฯ อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น ๗ ด้านทิศตะวันตก
จ านวน  ๔ คน  
      ๑.๓ พื้นท่ีอาคารส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี (อาคาร ๒๐ ชั้น ๓) จ านวน ๒ คน 
 

๒. วันปฏิบัติงานประจ าวัน 
    ๑.๑ วันจันทร์ – วันเสาร์  เวลา  ๐๗.๐๐ น. – ๑๖.๐๐ น.  
    ๑.๒ เวลาพัก  ๑๒.๐๐ -๑๓.๐๐ น.  
 

๓. วันหยุด 
    ๓.๑ วันอาทิตย์,  วันหยุดนักขัตฤกษ์  และวันท่ีทางราชการประกาศเป็นวันหยุด 
    ๓.๒ กรณีท่ีมีวันหยุดเกิน ๓ วันขึ้นไป  ให้ผู้รับจ้างแจ้งพนักงานท าความสะอาดต้องมาท างานใน  
          วันสดุท้ายกอ่นเปดิงาน  โดยผู้รับจ้างเป็นผู้รับผิดชอบค่าแรงของพนักงานฯ เอง  ท้ังนี้ตาม 
          ความจ าเป็น เหมาะสม  เพ่ือประโยชน์ของทางราชการเท่านั้น  
 
 



-๒- 
๔.  การแต่งกายของพนักงานท าความสะอาด 
     - ผู้รับจ้างต้องจัดหาชุดยูนิฟอร์มท่ีเหมาะสมท้ังจ านวนและรูปแบบให้พนักงานทุกคน 
     รวมท้ัง  จัดท าป้ายชื่อและติดไว้ที่อกเสื้อด้านซ้ายตลอดเวลาขณะปฏิบัติงาน 
๕.  พนักงานท่ีผู้รับจ้างจัดส่งมา  ต้องเป็นผู้มีสัญชาติไทย  เป็นผู้มีสุขภาพดี  ประวัติดี  มีความ
ขยัน  ซื่อสัตย์ สุจริต  ความประพฤติเรียบร้อย และมีความสามารถในการท างานท่ีจ้าง 
๖.  ผู้รับจ้างจะต้องจัดท าประวัติพนักงานโดยละเอียด  และจัดส่งให้ผู้ว่าจ้างล่วงหน้าเพื่อท าการ 

ตรวจสอบประวัติบุคคลของพนักงานทุกคน  ท้ังนี้พนักงานทุกคนจะต้องไม่เป็นผู้ท่ีถูก  
ด าเนินคดีทั้งทางแพ่งและอาญามาก่อน  หากพบว่าพนักงานรายใดเคยถูกด าเนินคดีมาแล้ว  
ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาพนักงานคนใหม่มาทดแทนทันที 

๗.  ผู้รับจ้างต้องระบุค่าจ้างแรงงานของลูกจ้างแต่ละต าแหน่งให้ชัดเจนแนบมาด้วย  ในการยื่น 
     เสนอราคาประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์    ทั้งในต าแหน่งหัวหน้าพนักงาน    และพนักงาน 
    ท าความสะอาด   โดยค่าแรงของพนักงานคิดเป็น ดังนี้  
    ๗.๑  พนักงานท าความสะอาด อัตราข้ันต่ า หลังจากหัก ค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นแล้ว เงินค่าแรง 
             สุทธิต้องไม่น้อยกว่า  ๙,๐๐๐.- บาท ต่อเดือน   
     ๗.๒.  หัวหน้าพนักงานท าความสะอาดจ านวน ๑ คน อัตราหลังจากหัก ค่าใช้จ่าย 
             ทั้งสิ้นแล้วเงินค่าแรงสุทธิต้องไม่น้อยกว่า ๙,๐๐๐.- บาท ต่อเดือน และมีเงินเพิ่ม  
           พเิศษในฐานะท าหน้าที่หัวหน้า พนักงาน  เดือนละ ๓,๐๐๐.- บาท       
๘. กรณีผู้รับจ้างหักเงินค่าจ้างจากลูกจ้าง เช่น ประกันสังคม หรือกรณีอื่นใด  ผู้รับจ้างจะต้องส่ง 
      หลักฐานแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบด้วยในเดือนถัดไปของทุกเดือน 
๙. ห้ามพนักงานทุกคนน าบุคคลภายนอกเข้ามาในพื้นท่ีปฏิบัติงานโดยไม่ได้รับอนุญาตโดยเด็ดขาด 
๑๐.ห้ามพนักงานทุกคนน าเอกสารหรือทรัพย์สินของทางราชการ  ออกนอกพื้นท่ีปฏิบัติงานโดย 
     เด็ดขาด 
๑๑. ผู้รับจ้างต้องรับผิดและยินยอมชดใช้ค่าเสียหาย  หรือซ่อมแซมทรัพย์สินของผู้ว่าจ้างท่ีเกิด
ความเสียหาย  หรือสูญหายขึ้น  โดยการกระท าของผู้รับจ้างหรือลูกจ้างของผู้รับจ้างด้วย 
๑๒. ผู้ว่าจ้างขอสงวนสิทธิ์ในการก าหนดตัวผู้ปฏิบัติงานตามข้อ ๔  ซึ่งอาจจะมีการสับเปลี่ยนพื้นท่ี
ปฏิบัติงานตามความเหมาะสมและจ าเป็น 
๑๓. ผู้รับจ้างต้องมอบหมายให้ผู้ปฏิบัติงานตามข้อ ๔  พื้นท่ีละ ๑ คน  เพื่อควบคุมการท างานของ
พนักงาน  ควบคุมการเบิก-จ่ายวัสดุ   รวมท้ังประสานงานกับผู้ว่าจ้างเมื่อมีปัญหาขัดข้องในการ
ปฏิบัติงาน 
 

*** หมายเหตุ : ขอบเขตรายละเอียดของการท างานข้างต้นอาจปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม
ตามท่ีส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติพิจารณา  และจะแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบด้วย 
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ขอบเขตรายละเอียดการท าความสะอาดอาคารที่ท าการส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ 
ทั้ง ๓ แห่ง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 

ก. การท าความสะอาดประจ าวัน  
๑.  ดูแลเก็บขยะ และรวบรวมไปทิ้งในท่ีจัดเตรียมไว้อย่างสม่ าเสมอ      โดยช่วงเช้าต้องเก็บขยะ  

ให้เรียบร้อยไม่เกิน  ๐๘.๐๐ น.  และช่วงบ่ายให้เริ่มเก็บขยะตั้งแต่เวลา ๑๕.๐๐ น.  เป็นต้นไป  
     เพื่อลดการตกค้างของเศษขยะซึ่งเป็นสาเหตุของการมีแมลง (ไม่น้อยกว่า ๒ ครั้ง/วัน) 
๒.  ท าความสะอาดถังขยะ พร้อมเปลี่ยนถุงรองรับขยะทุกครั้ง   ส าหรับพื้นท่ีท่ีจัดวางถังขยะไว้ 
๓.  ท าความสะอาดเก็บเศษผงพื้นท่ีท้ังหมด 
๔.  เช็ดฝุ่นชั้นวางของอุปกรณ์ส านักงาน และกรอบรูป ตลอดจน เครื่องใช้ส านักงานทุกชนิด เช่น  
     เครื่องโทรสาร โทรศัพท์  เครื่องคอมพิวเตอร์ ชั้นวางของ ทีวี  (ช่วงเช้า ๑ ครั้ง /วัน) 
๕.  เช็ดรอยเปื้อน และท าความสะอาดประตูทางเข้า-ออก โดยสม่ าเสมอ (ช่วงเช้า ๑ ครั้ง /วัน) 
๖.  เช็ดรอยเปื้อนบริเวณประตูห้องท างาน   ฝาผนัง  กระจกโชว์รูป  และตู้โชว์ท้ังหมด  ตลอดจน 
     ท าความสะอาดตามช่องระบายอากาศ  เพดานขอบประตูหน้าต่าง ม่าน มู่ลี่  ประตูกระจก 
     (ช่วงเช้า ๑ ครั้ง /วัน) 
๗.  ดูดฝุ่นพรม ห้องผู้บริหาร ห้องรับรอง พื้นท่ีท่ีติดตั้งพรมปูพื้นท้ังหมด  รวมท้ังบริเวณภายใต้ 
     เฟอร์นิเจอร์ท่ีสามารถเคลื่อนย้ายได้โดยง่าย  โดยใช้วิธีท่ีได้มาตรฐาน  และใช้น้ ายาหรือ 
     อุปกรณ์ตามท่ีตกลงจัดหา 
๘.  ท าความสะอาดพื้นที่ใช้สอยส่วนกลาง พ้ืนท่ีทางเดินทั้งภายในอาคารและบริเวณพื้นท่ีท่ี 
     เคลื่อนย้ายเฟอร์นิเจอร ์(ไม่น้อยกว่า ๒ ครั้ง/วัน) 
๙.  ท าความสะอาดคราบสกปรกพ้ืนท่ีท้ังหมด ตามความเหมาะสมของสภาพพื้น 
๑๐. ขัดมันพื้นท่ีใช้สอยส่วนกลาง  พ้ืนท่ีปฏิบัติงานของส านัก/กลุ่มงาน 
๑๑. เช็ดท าความสะอาดราวบันไดภายในอาคารโดยใช้น้ ายาอเนกประสงค์   
๑๒. ท าความสะอาดพื้นห้องน้ าโดยวิธลี้างเปียก (เช้าวันละ ๑ ครั้ง) 
๑๓. ท าความสะอาดห้องน้ า/ห้องอาบน้ าอย่างสม่ าเสมอโดยการเช็ดถู(แบบแห้ง) ประจ า 
      ตลอดเวลา  (อย่างน้อยชั่วโมงละ ๒ ครั้ง) รวมท้ังดูแล ดังนี้ 

-  น าขยะไปท้ิง และท าความสะอาดถังขยะ พร้อมเปลี่ยนถุงรองรับขยะทุกวัน 
-  ท าความสะอาดกระจกเงา 
-  ท าความสะอาดเครื่องสุขภัณฑ์ภายในห้องท้ังหมด 
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-  ดูแลและเติมน้ ายาฆ่าเชื้อโรคตามห้องสุขภัณฑ์ทุกห้อง  ทุกชั้น เมื่อน้ ายาหมด 
-  เช็ดท าความสะอาดประตู ฝาผนัง และผนังกั้นห้อง     

 -  ตรวจและจัดใส่กระดาษช าระ กระดาษเช็ดมือ และสบู่ล้างมือ โดยมิให้ขาด 
-  เช็ดถูท าความสะอาดพ้ืนตลอดเวลาเมื่อมีความสกปรกเกิดขึ้น 

๑๔.  ท าความสะอาดเช็ดถูพื้นบริเวณบันไดทางเข้า-ออกอาคาร (อย่างน้อยวันละ ๓ ครั้ง/วัน) 
๑๕.  ท าความสะอาดลิฟต์ (อย่างน้อยวันละ ๓ ครั้ง/วัน) 

-  ท าความสะอาดรอยเปื้อน ประตูภายนอก-ภายใน 
-  ท าความสะอาดผนังลิฟต์ รวมท้ังกระจก  
-  ท าความสะอาดโดยเช็ด หรือดูดฝุ่นร่องประตูลิฟต์ 

๑๖.  ท าความสะอาดโดยวิธีการท่ีเหมาะสมส าหรับพื้นท่ีทางเดินรอบอาคาร พ้ืนถนนหน้าอาคาร 
       (งานรวมช่วง ๑๐ โมงเช้าของทุกวัน) 
๑๗.  ท าความสะอาดเก็บกวาดลานจอดรถ  
 -  เก็บ/รวบรวมขยะและน าไปท้ิง   
 -  ดูแลบริเวณอ่างล้างจานบริเวณลานจอดรถให้สะอาดตลอดเวลา 
 -  ตักตะกอนในบ่อพักน้ าเสียอย่างสม่ าเสมอ  
๑๘.  ท าความสะอาดห้องเตรียมจัดเตรียมอาหาร 
 -  น าขยะไปท้ิง และท าความสะอาดถังขยะ พร้อมเปลี่ยนถุงรองรับขยะ 
 -  ท าความสะอาดอ่างล้าง และบริเวณโดยรอบ 
 -  ท าความสะอาดบริเวณภายในท่ีจัดเตรียมกาแฟ ตู้เก็บภาชนะ และตู้เย็น 
 -  ท าความสะอาดพื้นด้วยวิธีท่ีเหมาะสม 
 -  ก าจัดกลิ่นภายในห้องด้วยน้ ายาดับกลิ่น  เมื่อมีกลิ่นรบกวน  
๑๙.  ดูแลรักษาภาชนะใส่ต้นไม้ รดน้ าต้นไม้ภายในและภายนอกอาคารส านักงาน     
 

ข. การท าความสะอาดประจ าสัปดาห์  
๑.  เช็ดฝุ่น ปัดหยากไย่ตามท่ีสูงเท่าท่ีสามารถท าได้ 
๒.  ท าความสะอาดขอบบัวด้านล่าง 
๓.  ดูดฝุ่นพรม โดยละเอียด และให้มีเครื่องดูดฝุ่นมาส ารองท่ี สมช. อย่างน้อย ๒ เครื่อง 
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๔.  ท าความสะอาดพื้น  ทางเดินของอาคาร 
๕.  ท าความสะอาดกระจก หน้าต่าง รวมท้ังขอบวงกบหน้าต่างภายในอาคาร 
๖.  ขัดล้างผนัง และพื้นภายในห้องน้ าท้ังหมด 
๗.  ท าความสะอาดถังขยะทั้งหมด โดยการล้างและเช็ดให้แห้งสะอาด 
๘.  ตักไขมันห้องเตรียมอาหาร 
           
การท าความสะอาดประจ าทุกเดือน  
๑.  ท าความสะอาดพื้นทางเดินส่วนกลางภายในอาคารท้ังหมด รวมพื้นท่ีลานจอดรถ ทางเดินรอบ 
     อาคารด้วยเครื่องขัดพื้น 
๒.  เช็ดเบาะ  เครื่องหนัง  ท่ีนั่งบริเวณห้องประชุมและรับรองต่างๆ  
๓.  ขัดล้างท าความสะอาดพื้นที่ท่ีติดตั้งระบบปั๊มน้ าและระบบปรับอากาศแบบรวมศูนย์ 
๔.  ขัดล้างท าความสะอาดกันสาด 
๕.  ท าความสะอาดร่องกระจก 
๖.  ขัดโลหะที่ติดกับบันไดอาคาร สมช. (ท าเนียบรัฐบาล) 
๗.  ท าความสะอาดพื้นที่ใช้สอยส่วนกลาง, ห้องท าลายเอกสาร 
๘. ตักตะกอนในบ่อพักน้ าเสียลานจอดรถ 
 
 

การท าความสะอาดประจ าทุก ๓ เดือน  
๑.  ท าความสะอาดกระจกหน้าต่าง และขอบกระจก มูล่ี ภายในและภายนอกท้ังหมด 
๒.  ท าความสะอาดกระจก และขอบภายนอก           
๓.  ท าความสะอาดช่องระบายอากาศ เฉพาะภายนอก 
๔.  ท าความสะอาดพื้นรอบอาคารโดยใช้เครื่องขัด 
๕.  ล้างบริเวณกันสาดของตึกทั้ง ๔ ชั้น 
๖.  ท าความสะอาดร่องพื้นกระเบื้อง 
๗. ขัดมันพื้นท่ีใช้สอยส่วนกลาง  พ้ืนท่ีปฏิบัติงานของส านัก/กลุ่มงาน (เป็นการขัดปัดเงาโดยใช้ 
    สเปรย์พัฟ  ซึ่งไม่ได้ใช้ลงแว็ก) 
 
 
 
 



 
-๖- 
 

 

การท าความสะอาดประจ าทุก ๖ เดือน  
     ขัดและท าความสะอาดเฟอร์นิเจอร์ท่ีไม่สามารถท าได้ในวันท างานปกติ  หรือท่ีส านักงาน 
เห็นสมควร 
 
 

การขัดมันพื้นลงแว็ก ๓ ครั้ง/ปี 
      ขัดมันพื้นโดยการลงแว็กให้ท่ัว  ตามก าหนด ดังนี้ 

        คร้ังท่ี ๑ เดือนตุลาคม ๒๕๕๙   
        คร้ังท่ี ๒ เดือนมีนาคม ๒๕๖๐  
        ครั้งท่ี ๓ เดือนกันยายน ๒๕๖๐ 
 

.......................................................  
 

 
                                                                                   มีต่อ / ปริมาณน้ ายา            
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ปริมาณน้ ายาและวัสดุสิ้นเปลืองที่ใช้ประจ าต่อเดือน (ปีงบประมาณ 2560) 

1. น้ ายาถูพ้ืน    9 แกลลอน  

2. น้ ายาดับกลิ่น    9 แกลลอน  

3. น้ ายาล้างห้องน้ า    9 แกลลอน  

4. น้ ายาขัดสนิม               10 แกลลอน 

5. น้ ายาเช็ดเฟอร์นิเจอร์      10 แกลลอน 

6. สบู่เหลวล้างมือ            10  แกลลอน 

7. แอลกอฮอลล์   1 4 ขวด 

8. ส าลี    1 4 ถุง 

9. ถุงมือ    1 4 คู่ 

10. สก็อตไบรท์ล้างห้องน้ า    3 โหล  

11. สเปรย์ดับกลิ่น   12 ขวด  

12. ผงซักฟอก             1 4 กิโลกรัม 

13. ถุงด า  ส าหรับพนักงานท าความสะอาด  ปริมาณที่ต้องใช้ต่อคน 

13.1 ขนาด 24x28 จ านวน รวม 44 กิโลกรัม 

13.2 ขนาด 30x40 จ านวน 30 กิโลกรัม 

14. กระดาษช าระ (ม้วนใหญ่) 7 ลัง (2 หน้า) (1 ลังใหญ่ = 12 ม้วน)  ส านักงานมีกล่องอยู่แล้ว 

15. กระดาษเช็ดมือ (ชนิดสี่เหลี่ยม) 7 ลัง/เดือน  ส านักงานมีกล่องอยู่แล้ว 

16. กระดาษช าระ (ม้วนเล็ก) 100 ม้วน 

17. น้ ายาสเปรย์พัฟ (ปัดเงา)  1  แกลลอน 

ปริมาณน้ ายาที่ใช้เฉพาะการลงแว๊ก  3 ครั้ง/ปี  โดยการใช้แต่ละครั้งปริมาณดังนี้ 

1. น้ ายาเคลือบแว๊ก  5 ถังใหญ่  (1 ถังใหญ่ / 5 แกลลอน  รวม 25 แกลลอน) 

2. น้ ายาลอกแว๊ก 3 ถังใหญ่  (1 ถังใหญ่ / 5 แกลลอน  รวม 15 แกลลอน) 

หมายเหตุ    1 แกลลอน /ปริมาณ 3,800 มิลลิลิตร 

  ถุงด า 1 แพ็ค / 1 กิโลกรัม  

               กรณีมีความจ าเป็นอาจมีการปรับการใช้ได้ตามความเหมาะสมของส านักงานฯ  โดยจะตกลง

กับผู้รับจ้างก่อน 

................................................ 
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รายการอุปกรณ์เครื่องมือที่ใช้ประจ าส าหรับการท าความสะอาด  
 

รายการอุปกรณ์ประจ าตัวพนักงานท าความสะอาด (ตามจ านวนพนักงาน) 

1. ไม้กวาดอ่อนดอกหญ้า    14 อัน 

2. ไม้ม๊อบ 8”     2 8 อัน (คนละ 2 อัน) 

3. ผ้าม๊อบ 8” สีฟ้า/ขาว     2 8 อัน (คนละ 2 อัน) 

4. ไม้ม๊อบดันฝุ่น 24”    14 อัน 

5. ผ้าม๊อบดันฝุ่น     14  ผืน 

6. กระบอกฉีดน้ าป๊อกก้ี     2 8 อัน (คนละ 2 อัน) 

7. ขันน้ า      14 ใบ 

8. สก๊อตไบรท์ไม่มีฟองน้ า    2 8 อัน (คนละ 2 อัน) 

9. ถุงมือยาง     14  คู่ 

10. แปรงไนล่อนขนอ่อน 18”   1 4 อัน 

11. ไม้กวาดหยากไย่      5 อัน 

12. ไม้ขนไก่     14  อัน 

13. ที่ตักขยะพลาสติก    1 4  อัน 

14. แปรงขัดพ้ืนด้ามยาว (พลาสติก)   14  อัน 

15. แปรงซักผ้า     1 4  อัน 

16. ถังน้ าขนาด 18”    1 4 ถัง 

17. ถังเปลเช็ดกระจก    1 4 อัน 

18. ที่ปั๊มชักโครก     1 4  อัน 

19. ผ้าปิดจมูก     1 4  อัน 

20. ผ้าเช็ดกระจก (ผ้าดิบ)    2 8 ผืน(คนละ 2 ผืน) 

21. ผ้าห่มเทา     1 4  ผืน 

22. ผ้าขนหนูเช็ดโต๊ะ ( 7 โหล ต่อ 3 เดือน ) ส าหรับแยกใช้เช็ดโต๊ะท างาน/เช็ดในห้องน้ าหญิง/ห้องน้ าชาย 

 

................................................ 
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รายการอุปกรณ์ที่ใช้ส่วนรวมของพนักงานท าความสะอาด 

1. ชุดกรีดกระจก 5 ชุด 

2. ด้ามต่อกรีดกระจก 1.5 เมตร 2 ท่อน  

3. ไม้กรีดพรม 1 อัน 

4. ไม้กวาด กทม.  6 อัน 

5. รถเข็นขยะพร้อมถัง ขนาด 26 กล. (4 คัน)  

6. รถเข็น 4 ล้อ 2 คัน  

7. สายยาง ขนาด 30 เมตร (2 ชุด) พร้อมที่เก็บ  

8. สายไฟพ่วง 20 เมตร (3 ชุด) พร้อมที่เก็บ 

9. เครื่องขัดพ้ืน/แผ่นจับหนามเตย พร้อมชุดขัด/แปรงปัดเงา  4 ชุด  

10. เครื่องดูดฝุ่น 5 ตัว 

11. กรรไกรตัดต้นไม(้ใหญ่)  1  อัน 

 

***รายการดังกล่าวข้างต้นผู้รับจ้างต้องจัดหาในครั้งแรก   และน ามาทดแทนให้เพียงพอทันเวลาส าหรับการท างานเมื่อ

ช ารุดเสื่อมสภาพการใช้งานตามปกติ*** 

 

หมายเหตุ 

1. อุปกรณ์และน้ ายาท าความสะอาดแต่ละชนิด  ผู้รับเหมาต้องจัดหาอย่างพอเพียงต่อการใช้งานส าหรับอาคาร 

ส านักงานสภาความมั่นคงทั้งหมด (ภายในท าเนียบรัฐบาล และศูนย์ราชการ ชั้น 7) และคงไว้ซึ่งคุณภาพท่ี

ดีตามท่ีเสนอ 

2. ผู้รับเหมาต้องน าอุปกรณ์และน้ ายาท าความสะอาด ส่งมอบให้ส านักงานภายในสัปดาห์แรกของทุกเดือน  

3. น้ ายาท าความสะอาดทุกชนิดขอความร่วมมือต้องไม่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม 

 

................................................... 

 

 




