
รายละเอียดเงื่อนไขการจ้างเหมาท าความสะอาดอาคาร   
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ   

……………………………………………………………………………………………………….. 
 

๑. รายละเอียดพื้นที่การท าความสะอาด 
๑.๑ดดบริเวณพ้ืนที่ท ำควำมสะอำดอำคำรจ ำนวน ๑๙ อำคำร ประกอบด้วย 

 
ที ่ อาคาร หน่วยงาน ชั้น พื้นที่รวม 
๑. อำคำร  ๑ ส ำนักงำนอธิกำรบดีและอำคำรอัฒจันทร์ ชั้น ๑-๓ ๔,๕๐๐  ตร.ม. 
๒. อำคำร ๒ คณะศิลปศำสตร์ ชั้น ๑-๔ ๕,๐๐๐  ตร.ม. 
๓. อำคำร ๙ คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี ชั้น ๑-๒ ๑,๕๐๐  ตร.ม. 
๔. อำคำร ๑๖/๒ คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี ชั้น ๒-๓ ๘๒๐   ตร.ม. 
๕. อำคำร ๓๓ คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี ชั้น ๒-๔ ๓,๖๐๐  ตร.ม. 
๖. อำคำร  ๓๖ ส ำนักงำนและ หน่วยงำน ชั้น ๑-๖ ๙,๐๐๐  ตร.ม. 
๗. อำคำร  ๓๗ อำคำรอเนกประสงค์ ชั้น ๑-๓ ๔,๐๐๐  ตร.ม. 
๘. อำคำร  ๔๘ คณะวิศวกรรมศำสตร์ ชั้น ๑-๑๐ ๑๐,๐๐๐  ตร.ม. 
๙. อำคำร  ๕๐ คณะบริหำรธุรกิจ ชั้น ๑-๑๐ ๙,๐๐๐  ตร.ม. 

๑๐. อำคำร  ๕๑ คณะอุตสำหกรรมสิ่งทอ ชั้น ๑-๑๐ ๙,๐๐๐  ตร.ม. 
๑๑. อำคำร  ๕๒ อำคำรเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษำฯ ชั้น ๑-๑๐ ๒๐,๐๐๐  ตร.ม. 
๑๒. 
๑๓. 

อำคำร ๕๓ 
อำคำร ๕๓ 

อำคำรสิรินธร (อำคำรหน้ำ) 
อำคำรสิรินธร (อำคำรหลัง) 

ชั้น ๑-๔ 
ชั้น ๑-๗ 

๒,๕๐๐  ตร.ม. 
๗,๕๐๐  ตร.ม. 

๑๔.   อำคำร ๑ อำคำรเรียนพ้ืนที่บพิตรพิมุข มหำเมฆ ชั้น ๑-๕ ๔,๕๐๐  ตร.ม. 
๑๕.   อำคำร  ๒ อำคำรเรียนพ้ืนที่บพิตรพิมุข มหำเมฆ ชั้น ๑-๕ ๔,๕๐๐  ตร.ม. 
๑๖.   อำคำร  ๓ โรงอำหำรพื้นที่บพิตรพิมุข มหำเมฆ ชั้น ๑-๓  ๒,๕๐๐  ตร.ม.     
๑๗.   อำคำร  ๔ อำคำรเรียนพ้ืนทีบ่พิตรพิมุข มหำเมฆ ชั้น ๑-๕ ๒,๔๐๐  ตร.ม. 
๑๘.   อำคำร  ๗ ส ำนักงำนและหอประชุม พื้นที่บพิตรพิมุข ชั้น ๑-๔ ๑,๐๐๐ ตร.ม. 
๑๙.   อำคำร  ๙ อำคำรเรียนพ้ืนที่บพิตรพิมุข มหำเมฆ ชั้น ๑-๗   ๑๐,๐๐๐  ตร.ม.      
     

รวมพื้นที่ทั้งหมดเท่ากับ   ๑๑๒,๓๒๐  ตร.ม.           
 
 ๑.๒ดดบริเวณชั้น ๑ โดยรอบอำคำรในระยะห่ำงจำกตัวอำคำรไม่น้อยกว่ำ ๒ เมตร  ในทุกๆ ด้ำน 
 ๑.๓ดดบริเวณลำนจอดรถยนต์และ จักรยำนยนต์ที่เป็นส่วนหนึ่งของพ้ืนที่ใช้สอยในตัวอำคำรตำมข้อ ๑.๑ 
 ๑.๔   บริเวณจุดรองรับขยะมูลฝอยประจ ำของแต่ละอำคำรตำมข้อ ๑.๑ 
  หมายเหตุ  หรือตำมที่ผู้ว่ำจ้ำงก ำหนด  
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๒. ข้อก าหนดเกี่ยวกับอุปกรณ์และเครื่องมือการท าความสะอาด 

ผู้รับจ้ำงต้องเป็นผู้จัดหำเครื่องมือ อุปกรณ์และน้ ำยำที่มีคุณภำพดีผ่ำนกระบวนกำรผลิตที่ได้ตำมมำตรฐำน
ของ มอก.หรือหน่วยงำนที่รับรองมำตรฐำนด้ำนผลิตภัณฑ์ มีควำมปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม  ด้วยทุนทรัพย์ของผู้
รับจ้ำงเองทั้งสิ้น  ยกเว้นกำรใช้ไฟฟ้ำและน้ ำประปำนั้น  ผู้ว่ำจ้ำงยินยอมให้ใช้ได้ต่อกำรบริกำรท ำควำมสะอำด  

๒.๑  ผู้รับจ้ำงจะต้องจัดหำเครื่องมือที่ใช้ในกำรท ำควำมสะอำดส่วนกลำง  ดังนี้ 
ล าดับ

ที ่
รายการ จ านวน 

๑. เครื่องพ่นยำฆ่ำเชื้อโรคแบบละอองฝอย ๒ เครื่อง 
๒. เครื่องฉีดน้ ำแรงดันสูงส ำหรับท ำควำมสะอำดพ้ืนรำย ๓ 

เดือน 
๒ เครื่อง 

๓. เครื่องมือทะลวงท่อ (งูเหล็ก) ๑ ชุด 
   

๒.๒  ผู้รับจ้ำงจะต้องจัดหำเครื่องมือที่ใช้ในกำรท ำควำมสะอำดประจ ำอำคำร  ดังนี้ 
ล าดับ

ที ่
รายการ จ านวนขั้นต่ าต่ออาคาร ๑ หลัง 

๑. รถเข็นใส่อุปกรณ์ท ำควำมสะอำด  และอุปกรณ์ครบชุด ตำมตำรำงท่ีระบุ 
๒. เครื่องดูดน้ ำและดูดฝุ่น ๑ เครื่อง 
๓. ชุดกรีดกระจก (ถังน้ ำ ที่กรีด ขนแกะ ด้ำมต่อ) ๓ ชุด 
๔. บันไดอลูมิเนียม ๑ อัน 
๕. พัดลมเป่ำพ้ืน ๑ เครื่อง 
๖.   
๗.   

 
๒.๓  วัสดุและอุปกรณ์ท่ีใช้ในกำรท ำควำมสะอำดพ้ืนอำคำร  และในห้องน้ ำ  ประจ ำอำคำรมีดังนี้ 

ล าดับ
ที ่

รายการ จ านวนขั้นต่ าต่ออาคาร ๑ หลัง 

๑. ป้ำยเตือนต่ำงๆ เช่น ป้ำยระวังลื่น  ป้ำยพ้ืนเปียก  ป้ำยก ำลัง
ท ำควำมสะอำด 

๒ ชุด 

๒. ที่ปั้มท่ออุดตัน ทุกห้อง 
๓. ก้อนดับกลิ่นในห้องน้ ำ ทุกโถห้องน้ ำชำย 
๔. ถุงขยะสีด ำ  ส ำหรับขยะเปียก  ประจ ำทุกวัน 
๕. กระดำษทิชชู่โรล   ทุกห้องน้ ำ 
๖. สบู่เหลวล้ำงมือ ทุกห้องน้ ำ 
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๒.๔  วัสดุอุปกรณ์ประจ ำตัว 

ล าดับ
ที ่

รายการ หมายเหตุ 

๑. ม๊อบดัดฝุ่น  ม๊อบถูพ้ืน  ม๊อบดันน้ ำ มีประจ ำตัวทุกคนสภำพพร้อมใช้งำน 
๒. ผ้ำดิบ  ผ้ำขนหนู ผ้ำเช็ดกระจก (แยกผ้ำส ำหรับท ำควำม

สะอำดพ้ืน โต๊ะ กระจก รำวบันได) 
มีประจ ำตัวทุกคนสภำพพร้อมใช้งำน 

๓. ไม้กวำดดอกหญ้ำ ไม้กวำดแข็ง  ไม้กวำดหยำกไย่  ไม้ขนไก่ มีประจ ำตัวทุกคนสภำพพร้อมใช้งำน 

๔. ถังน้ ำ  ขันน้ ำ  ที่ตักขยะ  มีประจ ำตัวทุกคนสภำพพร้อมใช้งำน 

๕. แผ่นขัดสก๊อตไบรท์   มีประจ ำตัวทุกคนสภำพพร้อมใช้งำน 

๖. แปรงพลำสติก มีประจ ำตัวทุกคนสภำพพร้อมใช้งำน 

๗. ถุงมือยำง  ผ้ำปิดจมูก มีประจ ำตัวทุกคนสภำพพร้อมใช้งำน 

๒.๕  น้ ำยำที่ใช้ในกำรท ำควำมสะอำด 
ล าดับ

ที ่
รายการ หมายเหตุ 

๑. น้ ำยำล้ำงพ้ืนลอกแว็กซ์ ต้องมีใช้ทุกครั้งและทุกวัน 
๒. น้ ำยำเคลือบเงำพ้ืน (แว๊กน้ ำ) ชนิดซุปเปอร์ ต้องมีใช้ทุกครั้งและทุกวัน 

๓. น้ ำยำดันฝุ่น ต้องมีใช้ทุกครั้งและทุกวัน 

๔. ผงซักฟอก ต้องมีใช้ทุกครั้งและทุกวัน 

๕. น้ ำยำขจัดสิ่งอุดตันในท่อน้ ำทิ้ง ต้องมีใช้ทุกครั้งและทุกวัน 

๖. น้ ำยำล้ำงห้องน้ ำและกัดสนิม ชนิดพิเศษไม่มีควันไม่มีกลิ่น ต้องมีใช้ทุกครั้งและทุกวัน 

๗. น้ ำยำฆ่ำเชื้อดับกลิ่น ต้องมีใช้ทุกครั้งและทุกวัน 

๘. น้ ำยำเช็ดกระจก ต้องมีใช้ทุกครั้งและทุกวัน 

๙. น้ ำยำเช็ดเครื่องหนัง ต้องมีใช้ทุกครั้งและทุกวัน 

หมายเหตุ  น้ ำยำท ำควำมสะอำดทุกประเภทต้องบรรจุในภำชนะมิดชิดไม่มีร่องรอยกำรเปิดใช้มำก่อน มีเครื่องหมำย 
มอก. หรือ อย. ก ำกับชัดเจน ผ่ำนกำรตรวจสอบของคณะกรรมกำรตรวจรับพัสดุงำนรักษำควำมสะอำด  พร้อม
หลักฐำนกำรช ำระเงินจำกผู้จ ำหน่ำยน้ ำยำท ำควำมสะอำดที่มีเลขประจ ำตัวผู้เสียภำษีชัดเจน 
๓.  คุณสมบัตหิัวหน้าพนักงานท าความสะอาดและคุณสมบัติพนักงานท าความสะอาด 

๓.๑  หัวหน้ำพนักงำน (เน้นกำรบริหำรจัดกำร กำรควบคุมและก ำกับดูแลงำน) 
๓.๑.๑  เพศหญิง อำยุไม่เกิน ๕๐ ปี 
๓.๑.๒  กำรศึกษำระดับอนุปริญญำ หรือปวส. หรือเทียบเท่ำ 
๓.๑.๓  มีควำมสำมำรถด้ำนกำรสื่อสำร  และใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้เป็นอย่ำงดี 
๓.๑.๔  มีควำมสำมำรถด้ำนกำรใช้เครื่องมือและอุปกรณ์หลัก  และน้ ำยำในกำรท ำควำมสะอำด 
๓.๑.๕  มีควำมสำมำรถในกำรตรวจวิเครำะห์และแก้ไขข้อบกพร่องจำกกำรปฏิบัติงำนของ
พนักงำนรักษำควำมสะอำด 
๓.๑.๖  มีใบประกำศ ข้อ ๓.๑.๓,๓.๑.๔ รับรองจำกหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 
๓.๑.๗  ไม่ดื่มสุรำ  ไม่สูบบุหรี่ และไม่เสพสิ่งเสพติดทุกประเภท 
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๓.๒  ผูช้่วยหัวหน้ำพนักงำน ( เน้นประสำนงำนพนักงำนรักษำควำมสะอำด) 
๓.๒.๑  เพศหญิง อำยุไม่เกิน ๕๐ ปี 
๓.๒.๒  กำรศึกษำระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย หรือปวช. หรือเทียบเท่ำ 
๓.๒.๓  มีประสบกำรณ์ในกำรปฏิบัติหน้ำที่ก ำกับดูแลควบคุมหรือปฏิบัติงำนด้ำนกำรรักษำควำม
สะอำดหรือด้ำนอ่ืนๆ ไม่น้อยกว่ำ ๓ ปี 
๓.๒.๔  มีใบประกำศผ่ำนกำรฝึกอบรมหรือใบรับรองกำรท ำควำมสะอำดจำกหน่วยงำนภำครัฐ 
หรือเอกชนที่เกี่ยวข้อง 
๓.๒.๕  ไม่ดื่มสุรำ  ไม่สูบบุหรี่ และไม่เสพสิ่งเสพติดทุกประเภท 
๓.๒.๖  มีควำมสำมำรถด้ำนกำรใช้เครื่องมือและอุปกรณ์หลัก  และน้ ำยำในกำรท ำควำมสะอำด 
๓.๒.๗  มีควำมสำมำรถในกำรตรวจวิเครำะห์และแก้ไขข้อบกพร่องจำกกำรปฏิบัติงำนของ
พนักงำนรักษำควำมสะอำด 
๓.๒.๘  มีใบประกำศ ข้อ ๓.๒.๖,๓.๒.๗ รับรองจำกหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 

 
 ๓.๓  พนักงำนท ำควำมสะอำดประจ ำอำคำร 

๓.๓.๑   ไม่จ ำกดัเพศอำยุ ๑๘ – ๖๐ ปี และเพศชำยระบุให้จ ำนวนไม่เกินกว่ำ ๑ คนต่ออำคำร 
ตำมท่ีระบุ ข้อ ๑.๑ 
๓.๓.๒   มีประสบกำรณ์ในกำรท ำควำมสะอำดอย่ำงน้อย ๑ ปี หรือผ่ำนกำรฝึกอบรม 
๓.๓.๓   ไม่มีโรคติดต่อเป็นผู้มีสุขภำพดี  (ใบรับรองแพทย)์ 
๓.๓.๔  ไม่เป็นบุคคลต่ำงด้ำว 
๓.๓.๕  ไม่ดื่มสุรำ  ไม่สูบบุหรี่ และไม่เสพสิ่งเสพติดทุกประเภท 

 หมายเหตุ  แต่ละต ำแหน่งจะต้องเป็นผู้ได้รับหนังสือแต่งตั้งจำกผู้มีอ ำนำจของผู้รับจ้ำงลงนำม หรือตำมท่ีผู้ 
ว่ำจ้ำงก ำหนด 

 
๔.  หน้าที่ความรับผิดชอบบุคลากรของผู้รับจ้าง 

๔.๑  หัวหน้ำพนักงำนท ำควำมสะอำด 
  ๔.๑.๑.  สรุปและน ำเสนอผลกำรปฏิบัติงำนประจ ำเดือนต่อคณะกรรมกำรตรวจรับงำนในรูปแบบ 
Power point (PPT) 
  ๔๑.๒  จัดท ำเอกสำรประกอบกำรส่งมอบงำน 
  ๔๑.๓.  ร่วมประชุมชี้แจงกับคณะกรรมกำรตรวจรับ 
  ๔๑.๔.  ประสำนและรำยงำนผลต่อบุคลำกรของมหำวิทยำลัยเมื่อเกิดปัญหำกำรรักษำควำมสะอำด 
  ๔๑.๕.  รำยงำนจ ำนวนพนักงำนท ำควำมสะอำดประจ ำวันต่อผู้ควบคุมงำนจำกเครื่องสแกน
ลำยนิ้วมือและสมุดลงนำมปฏิบัติงำน 

๔๑.๖.  เสนอแนะแก้ไขจ ำนวนพนักงำนที่ขำดในแต่ละพ้ืนที่ท ำควำมสะอำด 
๔๑.๗.  อ่ืนๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำยจำกตัวแทนผู้ว่ำจ้ำงและผู้ควบคุมงำน 
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 ๔.๒  ผู้ช่วยหัวหน้ำพนักงำนท ำควำมสะอำด 
  ๔.๒.๑.  สรุปรำยงำนปัญหำและอุปสรรคของกำรปฏิบัติงำนพนักงำนท ำควำมสะอำด 
  ๔.๒.๒.  ก ำกับดูแลกำรปฏิบัติงำนของพนักงำนให้เป็นไปตำมรำยละเอียดสัญญำจ้ำง 
  ๔.๒.๓.  ประสำนกับหน่วยงำนเพื่อเข้ำพ้ืนที่ท ำควำมสะอำดขัดล้ำงรำยเดือน และรำย ๓ เดือน 
  ๔.๒.๔.  ทดสอบและสำธิตกำรปฏิบัติงำนแก้ไขควำมบกพร่องของพนักงำนท ำควำมสะอำด 
  ๔.๒.๕.  อ่ืนๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำยจำกตัวแทนผู้ว่ำจ้ำงและผู้ควบคุมงำน 

๔.๓  พนักงำนท ำควำมสะอำด 
  ๔.๓.๑  ท ำควำมสะอำดตำมท่ีระบุไว้ในหัวข้อลักษณะกำรท ำควำมสะอำด  
  ๔.๓.๒  ใช้อุปกรณ์และผลิตภัณฑ์ ตำมที่ระบุไว้ในหัวข้ออุปกรณ์และผลิตภัณฑ์ 
  ๔.๓.๓  ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนๆ  ตำมท่ีหัวหน้ำท ำควำมสะอำดหรือผู้ก ำกับดูแล มอบหมำย 
 
๕.  การท าความสะอาด  ผู้รับจ้างจะต้องท าความสะอาดดังต่อไปนี้ 

๕.๑  กำรท ำควำมสะอำดอำคำร รายวัน ให้ท ำควำมสะอำดทุกข้อด้วยน้ ำยำข้อ ๒.๔ 
๕.๑.๑  ขัดล้ำงท ำควำมสะอำดห้องสุขำชำย – หญิง  
๕.๑.๒  ขัดล้ำงท ำควำมสะอำดห้องเรียนและห้องปฏิบัติกำร 
๕.๑.๓  ขัดล้ำงท ำควำมสะอำดห้องส ำนักงำนและห้องพักอำจำรย์ 
๕.๑.๔  ขัดล้ำงท ำควำมสะอำดห้องประชุม 
๕.๑.๕  ขัดล้ำงท ำควำมสะอำดลิฟท์ และตู้ดับเพลิง 
๕.๑.๖  ขัดล้ำงท ำควำมสะอำดลำนโถงภำยในอำคำร 
๕.๑.๗  ขัดล้ำงท ำควำมสะอำดโรงอำหำรและห้องอำหำร 
๕.๑.๘  ขัดล้ำงท ำควำมสะอำดทำงเดิน 
๕.๑.๙  ขัดล้ำงท ำควำมสะอำดบันไดหนีไฟและบันไดขึ้นลงระหว่ำงชั้น รำวบันได และขอบข้ำงฝำ 
๕.๑.๑๐  ขัดล้ำงท ำควำมสะอำดประตู หน้ำต่ำง ลูกปิด 
๕.๑.๑๑  ขัดล้ำงท ำควำมสะอำดจุดรองรับขยะ  
๕.๑.๑๒  ขัดล้ำงท ำควำมสะอำดส่วนอื่นๆ ตำมท่ีได้รับมอบหมำย 
 

๕.๒  กำรท ำควำมสะอำดอำคำร รายสัปดาห ์ให้ท ำควำมสะอำดทุกข้อด้วยน้ ำยำข้อ ๒.๔ 
๕.๒.๑  ท ำควำมสะอำดโต๊ะเก้ำอ้ี  เครื่องใช้ส ำนักงำน เฟอร์นิเจอร์หนัง 
๕.๒.๒  ท ำควำมสะอำดม่ำนปรับแสง 
๕.๒.๓  ท ำควำมสะอำดโคมไฟ หลอดไฟ  
๕.๒.๔  ท ำควำมสะอำดปัดหยำกไย่ตำมเพดำน ผนัง ซอกมุมห้องต่ำงๆ 
๕.๒.๕  ท ำควำมสะอำดกระจกภำยในอำคำรทั้งหมดและภำยนอกอำคำรที่สำมำรถท ำควำมสะอำด

โดยไม่เกิดอันตรำย 
๕.๒.๖  ดูดฝุ่นพรม 
๕.๑.๗  ท ำควำมสะอำดส่วนอื่นๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 
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๕.๓  กำรท ำควำมสะอำดอำคำร รายเดือน ให้ท ำควำมสะอำดทุกข้อด้วยน้ ำยำข้อ ๒.๔ 
๕.๓.๑  ขัดล้ำงท ำควำมสะอำดหน้ำกำกเครื่องปรับอำกำศ 
๕.๓.๒  ขัดล้ำงท ำควำมสะอำดทำงเดินรอบบริเวณอำคำร 
๕.๓.๓  ขัดล้ำงท ำควำมสะอำดกันสำดทุกชั้นและดำดฟ้ำ 
๕.๓.๔  ขัดล้ำงท ำควำมสะอำดทำงเดิน  ขั้นบันได ลงน้ ำยำเคลือบเงำ 
๕.๓.๕  ขัดล้ำงท ำควำมสะอำดพ้ืน  ลงน้ ำยำเคลือบเงำ  และขัดพ้ืนทุกแห่ง 
๕.๓.๖  ขัดล้ำงเปียกพ้ืนโรงอำหำร  เคลือบเงำพ้ืน 
๕.๓.๗  ท ำควำมสะอำดส่วนอื่นๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 

๕.๔  กำรท ำควำมสะอำดอำคำร ราย ๓ เดือน ให้ท ำควำมสะอำดทุกข้อด้วยน้ ำยำข้อ ๒.๔ 
๕.๔.๑  ขัดล้ำงเปียก  เคลือบเงำพ้ืนห้องเรียนและห้องปฏิบัติกำร 
๕.๔.๒  ขัดล้ำงเปียก  เคลือบเงำพ้ืนห้องส ำนักงำนและห้องพักอำจำรย์ 
๕.๔.๓  ขัดล้ำงเปียก  เคลือบเงำพ้ืนห้องประชุม 
๕.๔.๔  ขัดล้ำงเปียกลำดจอดรถ 
๕.๔.๕  ขัดล้ำงเปียกถนนซีเมนต์ติดตัวอำคำร 
๕.๔.๖  ซักพรม 
๕.๔.๗  ท ำควำมสะอำดส่วนอื่นๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 
 

๖.  รายละเอียดการท าความสะอาด  ผู้รับจ้างจะต้องท าความสะอาดดังต่อไปนี้ 
๖.๑  กำรท ำควำมสะอำดห้องสุขำชำย-หญิง ด้วยน้ ำยำข้อ ๒.๔ กำรแต่งกำยของพนักงำนท ำควำมสะอำด

ต้องใส่ถุงมือ  รองเท้ำยำงและผ้ำกันเปื้อน  กรณีท่ีท ำควำมสะอำดธรรมดำ  เช่น  เช็ดกระจก  เช็ดเคำน์เตอร์  ก๊อก
น้ ำ  ที่พ้ืนห้องส้วมไม่เปียกเฉอะแฉะ  อำจสวมรองเท้ำผ้ำใบหรือรองเท้ำหุ้มส้นได้  ใส่ถุงมือ  รองเท้ำยำง และผ้ำปิด
ปำก  -  ปิดจมูก  เพื่อป้องกันอันตรำยกับเยื่อจมูก  กรณีที่มีกำรใช้สำรเคมี เช่น  น้ ำยำท ำควำมสะอำดที่มีกลิ่นฉุน
และใส่กรณีแพ้สำรเคมี  และมีข้ันตอนดังนี้   

๖.๑.๑ กวำดพื้นให้สะอำด 
๖.๑.๒ เก็บขยะโดยผูกปำกถุงให้แน่นแล้วน ำไปก ำจัดให้ถูกต้องทุกวัน  โดยล้ำงและท ำควำมสะอำด

ถังขยะให้สะอำด ทั้งด้ำนในและด้ำนนอก 
๖.๑.๓ ท ำควำมสะอำดด้วยน้ ำยำท ำควำมสะอำดและเช็ดให้แห้งบริเวณผนัง  ฉำกก้ัน  ประตูด้ำน

ในและด้ำนนอก  ที่จับประตูและกลอนประตู   
๖.๑.๔ ท ำควำมสะอำดและเช็ดกระจกส่องหน้ำให้ใส  อยู่เสมอ 
๖.๑.๕ ขัดล้ำงอ่ำงล้ำงมือ  ก๊อกน้ ำ  ขอบอ่ำง  ใต้อ่ำง  ด้วยน้ ำยำท ำควำมสะอำด  แล้วล้ำงออก

ด้วยน้ ำสะอำดและเช็ดให้แห้งวันละ  ๒ ครั้ง 
๖.๑.๖ ขัดล้ำงและท ำควำมสะอำดที่กดน้ ำ  ที่รองนั่ง  และโถส้วมทั้งด้ำนในและด้ำนนอก     ท ำ

อย่ำงน้อย วันละ  ๒  ครั้ง  และท ำควำมสะอำดโถปัสสำวะเช่นเดียวกัน 
๖.๑.๗ เช็ดถูท่ีจับ  หัวฉีดและสำยฉีดน้ ำช ำระด้วยน้ ำยำฆ่ำเชื้อ 
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๖.๑.๘ ถอดล้ำงท ำควำมสะอำดที่ใส่สบู่แล้วเติมสบู่เหลว  
๖.๑.๙ ส ำรวจหำกมีอุปกรณ์หรือสุขภัณฑ์ใดช ำรุดต้องแจ้งซ่อมทันที 
๖.๑.๑๐ โดยห้องน้ ำจะต้องไม่ส่งกลิ่นเหม็นตลอดเวลำ  และ ท ำควำมสะอำดห้องน้ ำให้สะอำดอยู่ 

เสมอตลอดทั้งวัน หรือด ำเนินกำรทันทีเมื่อพบควำมสกปรกเกิดขึ้นหรือเมื่อได้รับแจ้งจำกเจ้ำหน้ำที่ของผู้ว่ำจ้ำง  
พร้อมแสดงตำรำงเวลำและช่องส ำหรับกำรตรวจท ำควำมสะอำดประจ ำห้องน้ ำนั้นๆ อย่ำงน้อยวันละ ๔ ครั้ง 
แบ่งเป็นช่วงเวลำตำมควำมเหมำะสม 

๖.๒  กำรท ำควำมห้องเรียนและห้องปฏิบัติกำร 
ท ำควำมสะอำดพ้ืน  ผนัง  ประตู หน้ำต่ำง ห้องส ำนักงำน ห้องพักอำจำรย์ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติกำรและห้องอ่ืนๆ  
รวมทั้งพ้ืนทำงเดิน  บันไดและพ้ืนห้องลิฟท์  ท ำกำรปัดกวำดถู     ดูดฝุ่น  พ้ืนที่ว่ำงตำมชั้นภำยในอำคำร  ให้สะอำด
ปรำศจำกเศษผงและขยะ  โดยน ำขยะไปทิ้งนอกตัวอำคำร ณ จุดทิ้งขยะท่ีผู้ว่ำจ้ำงก ำหนดให้ 

๖.๓ กำรท ำควำมสะอำดครุภัณฑ์ในห้องส ำนักงำน เฟอร์นิเจอร์หรือเครื่องใช้ในห้องต่ำงๆ เช่น  โต๊ะ-เก้ำอ้ี 
ท ำงำน  โต๊ะคอมพิวเตอร์ ตู้เก็บเอกสำร  ชั้นวำงเอกสำร  ชุดรับแขกและอ่ืนๆ  เป็นต้น  เช็ดท ำควำมสะอำดอย่ำงถูก
วิธีเหมำะสมไม่เกิดควำมเสียหำย  

๖.๔  ท ำกำรขัดล้ำงเคลือบเงำพ้ืนห้องเรียนห้องบรรยำยและห้องอ่ืนๆ ทุกรอบเดือน โดย 
จะต้องท ำกำรเคลื่อนย้ำยโต๊ะเก้ำอ้ีออกเพ่ือขัดล้ำงเคลือบเงำและจัดเข้ำที่อย่ำงเป็นระเบียบเมื่อด ำเนินกำรแล้วเสร็จ 

๖.๕  ท ำกำรซักพรม ห้องเรียน ห้องบรรยำย ห้องปฏิบัติกำรและห้องอ่ืนๆ   
ทุกๆ เดือน ดูดฝุ่นพรม  ฆ่ำเชื้อดับกลิ่นและเป่ำอบปั่นให้พรมแห้งและฟูขึ้น  ดูสวยงำมเหมือนของใหม่ 

๖.๖  กำรท ำควำมสะอำดพ้ืน ถูด้วยม็อบ ในพ้ืนที่ต่ำงๆ  ชุบน้ ำบิดหมำดๆ ม็อบที่น ำมำใช้งำนต้อง 
เป็นม็อบที่สะอำดและหมั่นเปลี่ยนท ำควำมสะอำดอย่ำงสม่ ำเสมอ  หำกบริเวณใดพบว่ำมีควำมสกปรกมำกให้ใช้น้ ำยำ
ขัดพ้ืนหรือน้ ำสบู่อ่อนตำมควำมเหมำะสม มีกำรรักษำควำมสะอำดตลอดทั้งวันหลังกำรท ำควำมสะอำดในแต่ละครั้ง 

๖.๗  กำรลงน้ ำยำขัดพ้ืน  เคลือบเงำพ้ืน  ให้ท ำหลังจำกด ำเนินกำรตำมข้อ  ๑ และ ๒  แล้วกำร 
ลงน้ ำยำดังกล่ำวในบริเวณใดก็ตำมจะต้องระมัดระวังไม่ให้ผนังหรือขอบก ำแพงเปรอะเปื้อนเป็นรอยหรือช ำรุด
เสียหำย 

๖.๘ กำรขัดพ้ืนขัดเงำให้ท ำทันทีหลังจำกลงน้ ำยำขัดพ้ืน  หรือเคลือบเงำพ้ืนทั้งนี้ให้ผู้รับจ้ำง 
พิจำรณำเลือกใช้เครื่องมือ เครื่องใช้ วัสดุและอุปกรณ์ตำมควำมเหมำะสมกับวัสดุโดยควำมเห็นชอบของผู้ว่ำจ้ำง 

๖.๙  กำรลอกพื้นหรือเคลือบพ้ืนด้วยน้ ำยำ เพ่ือให้ผิวพ้ืนสะอำดปรำศจำกต ำหนิ และริ้วรอยมีควำมสวยงำม
ทนทำนให้ผู้รับจ้ำงด ำเนินกำรตำมควำมเหมำะสมกับวัสดุนั้นโดยควำมเห็นชอบของ ผู้ว่ำจ้ำงทั้งนี้เมื่อท ำกำรลอกพ้ืน 
และเคลือบพื้นด้วยน้ ำยำให้เคลื่อน ย้ำยเฟอร์นิเจอร์ลอยตัวและเครื่องใช้ส ำนักงำน (ที่เคลื่อนย้ำยได้)  ด้วยหลังจำก
น้ ำยำแห้งดีแล้ว  ให้ขัดพ้ืนให้สะอำดและเก็บเฟอร์นิเจอร์และเครื่องใช้ส ำนักงำนกลับเข้ำที่เดิม 

๖.๑๐  กำรขัดล้ำงเปียกให้ด ำเนินกำรอย่ำงเหมำะสมให้เกิดควำมสะอำดและปลอดภัย 
๖.๑๑  กำรท ำควำมสะอำดลิฟท์และตู้ดับเพลิง 

๖.๑๑.๑ ท ำควำมสะอำดพ้ืน  ผนัง  ประตูลิฟต์  และที่กันกระแทกลิฟท์ พร้อมฉีดสเปรย์ทุกครั้ง 
หลังกำรขนย้ำยขยะมูลฝอย   

๖.๑๑.๒ เช็ดท ำควำมสะอำดภำยนอกตู้ดับเพลิงด้วยผ้ำสะอำดท ำควำมสะอำดกระจกหน้ำตู้ให้ ใส 
สะอำด 
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๖.๑๒  ท ำควำมสะอำดโรงอำหำร  ห้องใหญ่และห้องรับประทำนอำหำรของอำจำรย์  เจ้ำหน้ำที่ 

๖.๑๒.๑ พ้ืนกวำดถู อย่ำงถูกวิธี   
๖.๑๒.๒ โต๊ะและเก้ำอ้ีเช็ดถูอย่ำงถูกวิธี  ไม่มีเศษอำหำรตกบนโต๊ะ จัดโต๊ะและเก้ำอ้ี เป็นระเบียบ 
๖.๑๒.๓ ที่เก็บจำนไม่มีเศษอำหำรตกค้ำง ไม่มีกลิ่นเหม็นและครำบสกปรก 
๖.๑๒.๔ เช็ด ท ำควำมสะอำดกระจก ผนัง ประตูห้องรับประทำนอำหำรของอำจำรย์ เจ้ำหน้ำที่   

และห้องเก็บภำชนะ  ทั้งด้ำนนอกและด้ำนใน 
๖.๑๒.๕ ตู้น้ ำดื่มเช็ดถูโดยรอบ  ท ำควำมสะอำดรำงน้ ำ ไม่มีเศษผง หรือเศษขยะตกค้ำง  ไม่มีครำบ 

ตะไคร่น้ ำเกำะ 
๖.๑๓  ท ำควำมสะอำดบันไดหนีไฟและบันไดข้ึนลงระหว่ำงชั้น  รำวบันได และขอบข้ำงฝำ 

ท ำควำมสะอำดขั้นบันไดเหมือนกำรท ำควำมสะอำดพ้ืนทั่วไป รำวบันไดและขอบข้ำงฝำเช็ดถูท ำควำมสะอำดด้วยผ้ำ
ชุบน้ ำยำท ำควำมสะอำดบิดพอหมำด ให้สะอำดอยู่เสมอ  

๖.๑๔ กำรท ำควำมสะอำดประตูหน้ำต่ำงให้สะอำดเหมำะสม ปัดฝุ่นด้วยไม้กวำดขนไก่  ใช้ผ้ำชุบน้ ำบิดพอ
หมำด เช็ดให้ทั่ว แต่ถ้ำเป็นประตู หน้ำต่ำงกระจก ให้ใช้น้ ำยำเช็ดกระจก หรือใช้กระดำษหนังสือพิมพ์ชุบน้ ำพอ
หมำดๆ เช็ดถูหลำยๆครั้งจนกระจกใส ถ้ำหน้ำต่ำงที่มีมุ้งลวดควรถอดมุ้งลวดล้ำงด้วยน้ ำผสมผงซักฟอกและขัดด้วย
แปรงพลำสติกประมำณเดือนละ ๑ ครั้ง 

๖.๑๕  กำรท ำควำมสะอำดเฟอร์นิเจอร์ ให้ปัดกวำดเฟอร์นิเจอร์ต่ำง  ๆ รวมทั้งรูปภำพแขวนผนัง   
ให้สะอำดปรำศจำกฝุ่นและหยำกไย่ ครำบสกปรกหรือรอยต่ำงๆ และไม่มีเศษตกค้ำงอยู่บนพ้ืนห้องกำรท ำควำม
สะอำดในข้อนี้ให้รวมถึงประตูหน้ำต่ำงขอบประตูและผนังใต้หน้ำต่ำงด้วย 

๖.๑๖  กำรท ำควำมสะอำดกระจก  ให้เช็ดกระจกด้วยน้ ำยำเช็ดกระจก  หรือล้ำงด้วยน้ ำ  และเช็ด 
ให้แห้ง   ให้กระจกใสสะอำดปรำศจำกครำบสกปรก  ต ำหนิ  หรือรอยสัมผัสและห้ำมใช้ผงขัด     ในกำรท ำควำม
สะอำดกระจก 

๖.๑๗  เช็ดท ำควำมสะอำดโทรศัพท์ด้วยน้ ำยำฆ่ำเชื้อ 
๖.๑๘  ดูแลเก็บขยะให้สะอำดโดยรอบอำคำรในรัศมี ๓ เมตร 
๖.๑๙  ท ำกำรเช็ดหรือล้ำงกระจกทุกห้อง  ทุกชั้น ทุกอำคำร ด้วยน้ ำยำเช็ดกระจกหรือล้ำงด้วยน้ ำ 
๖.๒๐  ล้ำงท ำควำมสะอำดกันสำด  ท่อระบำยน้ ำรอบอำคำรส ำนักงำน  ทุกอำคำร  ในข้อ ๑  ให้เสร็จสิ้น

ภำยในสัปดำห์แรกของกำรเริ่มสัญญำ 
๖.๒๑  รำยงำนเหตุกำรณ์อันเกิดจำกทรัพย์สินถูกโจรกรรม สูญหำย หรือเสียหำย เช่นระบบไฟฟ้ำ ,ประปำ 

และอุปกรณ์อ่ืนภำยในอำคำรตำมข้อ ๑ รำยงำนต่อหัวหน้ำอำคำรและสถำนที่โดยทันทีและตรวจตรำควำมเรียบร้อย
ก่อนออกจำกตัวอำคำร  เมื่อเสร็จงำนทุกครั้ง 
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๗.  ระยะเวลาการขัดล้างราย ๑ เดือน และทุก ๓  เดือน  ให้ด าเนินการตามก าหนดดังนี้ 
 ๗.๑  ระยะเวลำกำรขัดล้ำงรำย ๑ เดือน   
ให้ด ำเนินกำรในเวลำท ำควำมสะอำดในวันและเวลำปกติพร้อมรำยงำนผลกำรท ำควำมสะอำดทุกเดือน 
 ๗.๒  ระยะเวลำกำรขัดล้ำงรำย ๓ เดือน 

-  ครั้งที่  ๑   ภำยใน ๓ เดือนแรกของกำรเริ่มต้นสัญญำ 
-  ครั้งที่  ๒   ภำยในเดือนมกรำคม ๒๕๕๙ 
-  ครั้งที่  ๓   ภำยในเดือนเมษำยน ๒๕๕๙ 
-  ครั้งที่  ๔   ภำยในเดือนกรกฎำคม ๒๕๕๙ 
หรือเป็นเดือนอ่ืนก็ได้ตำมที่ผู้ว่ำจ้ำงเห็นสมควร 
๗.๓ กำรขัดล้ำงนั้นให้ด ำเนินกำรเฉพำะวันอำทิตย์หรือวันหยุดรำชกำร หรือตำมท่ีได้ตกลงกับ   ผู้ว่ำจ้ำง 

โดยผู้รับจ้ำงจะต้องส่งแผนกำรขัดล้ำงรอบ ๓ เดือนให้ตัวแทนผู้ว่ำจ้ำงทรำบเพื่อพิจำรณำควำมเหมำะสมในกำรขัด
ล้ำงดังกล่ำว จะไม่ส่งผลกระทบต่องำนรักษำควำมสะอำดพ้ืนที่อ่ืนๆ 

๗.๔  ให้ด ำเนินกำรภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด   
 

๘.  การตรวจและรายงานผลการปฏิบัติงานประจ าวัน 
๘.๑  ให้ผู้ควบคุมงำนและหัวหน้ำงำน จัดน ำเอกสำรรำยงำนกำรปฏิบัติงำนประจ ำวัน ส่งมอบผู้ว่ำจ้ำง ดังนี้ 

๘.๑.๑ ใบลงนำมปฏิบัติงำนของพนักงำน ช่วงเช้ำส่งผู้ว่ำจ้ำงตรวจสอบก่อนเวลำ ๙.๐๐ น. 
ของทกุวันท ำกำร 

๘.๑.๒ ใบลงนำมปฏิบัติงำนของพนักงำน ในรอบวันที่ผ่ำนมำ ส่งผู้ว่ำจ้ำงตรวจสอบก่อนเวลำ  
๙.๐๐ น. ของทุกวันท ำกำร เช่นกัน 

๘.๑.๓ ใบรำยงำนปัญหำและอุปสรรคกำรปฏิบัติงำนประจ ำวัน 
๘.๒  ให้ผู้ควบคุมงำนและหัวหน้ำงำน จัดน ำเอกสำรรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนประจ ำสัปดำห์     ส่งมอบ

ผู้ว่ำจ้ำง  
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๙.  สถานทีเ่น้นความสะอาดเป็นพิเศษเฉพาะ 

อาคาร ชั้น กิจกรรม ความถี่ 
๑ ๒ ห้องสุขำชำยและหญิงทั้งสองด้ำนเปลี่ยนกระดำษทิชชู่ม้วนกลม โดย

บริษัทผู้รับจ้ำงเป็นผู้จัดหำกระดำษทิชชู่ 
ทุกครั้งที่หมด 

 
 

๙ 
๑๖/๒ 
๓๓ 

๒-๓ 
 
๑-๓ 
๑-๓ 
๒-๔ 

ห้องประชุม สะอำดเป็นระเบียบไม่มีกลิ่นอับชื้น 
 
ห้องน้ ำให้สะอำด เพรำะมีนักศึกษำใช้เป็นจ ำนวนมำก 
ห้องน้ ำให้สะอำด เพรำะมีนักศึกษำใช้เป็นจ ำนวนมำก 
ห้องน้ ำให้สะอำด เพรำะมีนักศึกษำใช้เป็นจ ำนวนมำก 

ทุกวัน 
 

ทุกวัน 
ทุกวัน 
ทุกวัน 

๓๖ ๑ ห้องโถงกว้ำงหน้ำบันไดทำงข้ึนกวำดถู ทุกวัน ขัดลงแว็กซ์ให้
สวยงำม                                                

สัปดำห์ละ ครั้ง 

 ๑-๖ บันได ลิฟท์ สะอำด ทำงเดินลงแวกซ์ มีผู้มำติดต่อหน่วยงำนจ ำนวน
มำกต่อวัน 

ทุกวันและ
ลงแวกซ์สัปดำห์

ละครั้ง 
  ๓๗ ๒ ไม่ต้องลงแวกซ์ เพรำะลื่นเป็นอันตรำยต่อนักกีฬำ ให้กวำดถูด้วย

ม็อบให้สะอำด 
ทุกวัน 

    
  ๔๘ ๑-๑๐ บันได ทำงเดิน ลงแวกซ์ ทุกเดือน 
  ๕๐ ๑-๑๐ ห้องน้ ำให้สะอำด เพรำะมีนักศึกษำใช้เป็นจ ำนวนมำก ทุกวัน 
  ๕๑ ๑-๑๐ บันได ทำงเดิน ห้องน้ ำ ทุกชั้น สะอำด  ทุกวัน 
  ๕๒ ๑-๑๐ ท ำควำมสะอำดให้คงสภำพใหม่เนื่องจำกเป็นอำคำรสร้ำงใหม่ ทุกวัน 

 ๑,๒,๔ ๑-๕ ห้องส ำนักงำน  ห้องเรียน ห้องสุขำ ชำย หญิง ทุกวัน 
  ๓ ๑ โรงอำหำรต้องรักษำควำมสะอำดเป็นพิเศษ โดยเฉพำะโต๊ะ ที่เก็บ

จำน ตู้น้ ำดื่มเพรำะเกี่ยวข้องกับสุขภำพโดยตรงและขัดลงแว็กซ์ 
ทุกวันและ ลง
แว็กซ์เดือนละ

ครั้ง 
  ๙ ๑-๗ บันได ทำงเดิน ห้องน้ ำ ทุกชั้น สะอำดและลงแวกซ์สวยงำม ทุกวันและ

ลงแวกซ์เดือนละ
ครั้ง 

๗ ๖ ห้องประชุม  สะอำดเป็นระเบียบไม่มีกลิ่นอับชื้น ทุกวัน 
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๑๐.  การลงเวลาปฏิบัติงานของพนักงานท าความสะอาด 

๑๐.๑  ให้ผู้รับจ้ำงด ำเนินกำรจัดท ำระบบลงเวลำปฏิบัติงำนของพนักงำนท ำควำมสะอำดตำมแบบฟอร์ม    
ที่ผู้ว่ำจ้ำงก ำหนดทั้ง ๒ แบบ คือ 

๑๐.๑.๑  กำรลงเวลำปฏิบัติงำนประจ ำวันของพนักงำนท ำควำมสะอำด รวม ทั้งหมดให้พนักงำน  
ลงลำยนิ้วมือ   ที่เครื่องสแกนลำยนิ้วมือที่ผู้ว่ำจ้ำงจัดหำให้โดยผู้ว่ำจ้ำงดูแลกำรสแกนลำยนิ้วมือและเรียกไฟล์ข้อมูล
รำยวันเท่ำนั้น ณ อำคำรเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษำ ๕ ธันวำคม ๒๕๕๐  (กลุ่มงำนอำคำรสถำนที่)  หรือตำมที่ผู้
ว่ำจ้ำงก ำหนด  

๑๐.๑.๒ แฟ้มกำรลงเวลำปฏิบัติงำนประจ ำวันของพนักงำนท ำควำมสะอำด โดยแยกอำคำรท ำควำม  
สะอำดในแต่ละอำคำร และระบุชื่อพร้อมลงนำมพนักงำนท ำควำมสะอำดของผู้รับจ้ำงที่รับผิดชอบท ำควำมสะอำดใน
พ้ืนที่นั้นๆ ประจ ำทุกวันรวมทั้งให้ลงชื่อเข้ำในอำคำรในเวลำ ๐๗.๓๐ น.และลงชื่อออกจำกอำคำรเมื่อเวลำ ๑๖.๓๐ น. 
ตำมล ำดับ 
 
๑๑.   ข้อก าหนดเกี่ยวกับพนักงานท าความสะอาดประจ าอาคาร   

๑๑.๑  หวัหน้ำพนักงำนท ำควำมสะอำดรำยงำนกำรปฏิบัติงำนประจ ำวันเวลำ ๐๙.๐๐ น. และเวลำ ๑๕.๐๐ น.             
ณ ส ำนักงำนกลุ่มงำนอำคำรสถำนที่ (อำคำรเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษำฯ )   

๑๑.๒  ผูช้่วยหัวหน้ำพนักงำนท ำควำมสะอำดจ ำนวน ๑ คน เพ่ือติดตำมและประสำนงำนกำรปฏิบัติงำน 
ของพนักงำน   

๑๑.๓  พนักงำนท ำควำมสะอำดประจ ำอำคำรต่ำงๆ ตำมตำรำงแสดงพื้นที่ท ำควำมสะอำดทีผู่้ว่ำจ้ำงก ำหนด 
ไม่น้อยกว่ำ ๘๐ คน รำยละเอียดดังนี้ 
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ที ่ อาคาร หน่วยงาน 
จ านวน 

วัน จันทร์ – 
ศุกร์ 

วันเสาร์ วันอาทิตย์ 

๑. ๑ ส ำนักงำนอธิกำรบดีและอำคำรอัฒจันทร์ ๔  คน ๑  คน  - 
๒. ๒ คณะศิลปศำสตร์ ๒  คน - - 
๓. ๙ คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี ๑  คน  -  - 
๔. ๑๖/๒ คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี ๑  คน  -  - 
๕. ๓๓ คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี ๒  คน  -  - 
๖. ๓๖ ส ำนักงำนและ หน่วยงำน ๕  คน ๒  คน -  
๗. ๓๗ อำคำรอเนกประสงค์                                                                                           ๒  คน  -  - 
๘. ๔๘ คณะวิศวกรรมศำสตร์ ๖  คน  - ๓  คน 
๙. ๕๐ คณะบริหำรธุรกิจ ๖  คน  - -  

๑๐. ๕๑ คณะอุตสำหกรรมสิ่งทอ ๖  คน ๓  คน - 
๑๑. ๕๒ อำคำรเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษำฯ ๑๖  คน ๘  คน ๘  คน 
๑๒. ๕๓ อำคำรสิรินธร (อำคำรหน้ำ) ๒ คน  - - 
๑๓. ๕๓ อำคำรสิรินธร (อำคำรหลัง) ๓ คน  - - 
๑๔.   ๑ อำคำรเรียนพ้ืนที่บพิตรพิมุข มหำเมฆ ๔  คน  -  - 
๑๕.   ๒ อำคำรเรียนพ้ืนที่บพิตรพิมุข มหำเมฆ ๔  คน  -  - 
๑๖.   ๓ โรงอำหำรพื้นที่บพิตรพิมุข มหำเมฆ ๓  คน  -  - 
๑๗.   ๔ อำคำรเรียนพ้ืนที่บพิตรพิมุข มหำเมฆ ๓  คน  - -  
๑๘.   ๗ ส ำนักงำนและหอประชุมพ้ืนที่บพิตร ๒  คน  -  - 
๑๙.   ๙ อำคำรเรียนพ้ืนที่บพิตรพิมุข มหำเมฆ ๖  คน  ๓  คน  ๓  คน 

      
หัวหน้ำพนักงำนท ำควำมสะอำด ๑  คน  -  - 

ผู้ช่วยหัวหน้ำพนักงำนท ำควำมสะอำด ๑  คน ๑  คน ๑  คน 
รวมทั้งหมดเท่ากับ ๘๐  คน ๑๘  คน ๑๕  คน 

 
๑๑.๔ จัดสรรพนักงำนท ำควำมสะอำดกรณีพิเศษนอกเหนือจำกระบุในข้อ ๑๑.๓ ตำมท่ีผู้ว่ำจ้ำงเห็นสมควร

ตำมควำมเหมำะสมของพื้นที่อ่ืนๆ  เมื่อได้ท ำกำรพิจำรณำพ้ืนที่ท ำควำมสะอำดนั้นๆ ร่วมกับผู้ว่ำจ้ำง 
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๑๒.   ก าหนดเวลาท างาน 

๑๒.๑  พนักงำนท ำควำมสะอำดมำปฏิบัติงำนตั้งแต่เวลำ ๐๗.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. 
(เว้นแต่เป็นวันหยุดรำชกำร) วันจันทร์ – ศุกร์ ไม่น้อยกว่ำ ๘๐ คน วันเสำร์ไม่น้อยกว่ำ ๑๘ คนและวันอำทิตย์ไม่น้อย
กว่ำ ๑๕ คน ตำมพ้ืนที่ท ำควำมสะอำดตำมรำยละเอียดข้อ ๑๑.๓ หรือผู้ว่ำจ้ำงก ำหนดเป็นเฉพำะตึกนั้น ๆ ที่มีกำร
เรียนกำรสอนตำมควำมเหมำะสม 
 

๑๒.๒  ท ำควำมสะอำดรำย ๓ เดือน ให้ปฏิบัติเฉพำะในวันหยุดรำชกำรประจ ำสัปดำห์วันใดก็ได้ที่ผู้รับ 
จ้ำงตกลงกันภำยในให้เป็นวันหยุดตั้งแต่เวลำ  ๐๗.๓๐ - ๑๖.๓๐  น.  เป็นต้นไปหรือตำมควำมเหมำะสมที่   ผู้ว่ำจ้ำง
พิจำรณำอนุญำต 
  

๑๓.  การส่งพนักงานเข้าท าความสะอาดให้ผู้รับจ้างปฏิบัติดังนี้ 
๑๓.๑  ผู้รับจ้ำงต้องจัดท ำประวัติหัวหน้ำพนักงำน  ผู้ช่วยหัวหน้ำพนักงำน  และพนักงำนท ำควำมสะอำด
ตำมรำยละเอียดข้อ ๓.๑, ๓.๒, ๓.๓ พร้อมรูปถ่ำยขนำด  ๒ นิ้ว ๒ รูป  ให้ครบถ้วนทุกคน ส่งให้ผู้ว่ำจ้ำง 

ล่วงหน้ำภำยในเวลำก่อนวันที่เริ่มท ำควำมสะอำดอย่ำงน้อย  ๑  สัปดำห ์
๑๓.๒  มีเครื่องแบบส ำหรับพนักงำนที่เป็นมำตรฐำนเดียวกันทั้งเสื้อ กำงเกง หมวก และรองเท้ำ พร้อมทั้ง 

ระบุประเภท    ให้ชัดเจน ได้แก่ พนักงำนท ำควำมสะอำด ผู้ควบคุมงำน และชุดป้องกันกำรติดเชื้อ โดยต้องแสดง
ภำพถ่ำยเต็มตัว ทั้งด้ำนหน้ำและด้ำนหลังของพนักงำนที่สวมเครื่องแบบแต่ละประเภท มำยื่นแสดงเป็นหลักฐำน 

๑๓.๓  พนักงำนทุกคนจะต้องไม่น ำพำวัสดุหรือสิ่งอ่ืนใด ออกจำกพ้ืนที่อำคำรท ำควำมสะอำดนั้นๆ  และให้ 
พนักงำน    ทุกคนพักในจุดที่ผู้ว่ำจ้ำงหรือตัวแทนผู้ว่ำจ้ำงก ำหนดให้ เพ่ือควำมเป็นระเบียบเรียบร้อย 

๑๓.๔ กรณีท่ีมีกำรสับเปลี่ยน หรือทดแทนตัวบุคคล  ให้ผู้รับจ้ำงแจ้งรำยชื่อพร้อมประวัติเป็นกำรส ำรอง 
ล่วงหน้ำอย่ำงน้อย  ๗  วันต่อกลุ่มงำนอำคำรสถำนที่ 

๑๓.๕ ผู้รับจ้ำงต้องจัดให้มีผู้ประสำนงำนของผู้ว่ำจ้ำงนอกเหนือจำกหัวหน้ำพนักงำนท ำควำมสะอำด และ
ผู้ช่วยหัวหน้ำที่มีอ ำนำจสั่งกำรมำควบคุมดูแล  และตรวจสอบผลกำรปฏิบัติงำน 
ท ำควำมสะอำดอย่ำงน้อยสัปดำห์ละ ๑ วัน เพ่ือซ่อมหรือปรับแก้ผลงำน ณ จุดที่บกพร่องทันทีเม่ือได้รับ กำรแจ้งจำก
ตัวแทนผู้ว่ำจ้ำง 

๑๓.๖ดดหัวหน้ำพนักงำนท ำควำมสะอำดต้องมีกำรรำยงำนผลกำรตรวจควำมสะอำดทุกอำคำรส่งที่ 
ส ำนักงำนกลุ่มงำนอำคำรสถำนที่   เวลำ ๐๙.๐๐ น.และเวลำ ๑๕.๐๐ น.  

๑๓.๗ดดผู้รับจ้ำงต้องรับผิดและยินยอมชดใช้ค่ำเสียหำย หรือซ่อมแซมทรัพย์สินของผู้ว่ำจ้ำงที่เกิดควำม 
เสียหำยขึ้นหรือ    สูญหำย โดยกำรกระท ำของผู้รับจ้ำงหรือลูกจ้ำงของผู้รับจ้ำงตำมควำมเป็นจริง 

๑๓.๘ดดผู้รับจ้ำงต้องรับผิดชอบและให้ควำมคุ้มครองคนงำนหรือลูกจ้ำงของผู้รับจ้ำงที่มำท ำงำนต่อผู้ว่ำจ้ำง  
ที่เก่ียวกับสิทธิอันพึงมีพึงได้ตำมกฎหมำยแรงงำนด้วย  โดยไม่เรียกร้องเอำจำกผู้ว่ำจ้ำงอีก 
 

๑๔.   การส่งมอบพัสดุและงานจ้าง 
๑๔.๑ ให้ผู้รับจ้ำงส่งมอบงำนทุกๆ สิ้นงวด โดยผู้รับจ้ำงต้องจัดท ำเอกสำรข้อมูลเพื่อรำยงำนผลกำร 

ปฏิบัติงำนที่เป็นเอกสำรจัดพิมพ์ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ จ ำนวนเท่ำกับคณะกรรมกำรตรวจรับงำนของมหำวิทยำลัย
หรือเป็นไปตำมข้อตกลงของคณะกรรมกำรพร้อมแนบไฟล์ข้อมูลสรุปลงในแผ่น CD อย่ำงน้อย  
๑ แผ่น โดยมีรำยละเอียดดังนี้ 
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๑๔.๑.๑  ใบลงเวลำกำรปฏิบัติงำนประจ ำวันของพนักงำนท ำควำมสะอำด เป็นไปตำมข้อ  

๑๑,๑๒และข้อ ๑๓  
๑๔.๑.๒  รำยงำนผลพร้อมภำพถ่ำยประกอบกำรปฏิบัติงำนประจ ำวัน  เป็นไปตำมข้อ  

๙,๑๐,๑๑,๑๒ และ ๑๓  
๑๔.๑.๓ รำยงำนผลพร้อมภำพถ่ำยประกอบกำรปฏิบัติงำนขัดล้ำงประจ ำเดือน และประจ ำ ๓    

เดือน   
๑๔.๑.๔  รำยงำนผลพร้อมภำพประกอบและส่งมอบกำรใช้วัสดุ และน้ ำยำท ำควำมสะอำดต่ำงๆ   

ต่อพ้ืนที ่ทุกอำคำรที่ปรำกฏตำมข้อ ๑ 
๑๔.๒  ให้ผู้รับจ้ำงส่งมอบงวดงำนและใบแจ้งหนี้ ภำยในวันที่ ๗ ของเดือนถัดไป พร้อมส่งตัวแทนที่ได้รับ 

มอบอ ำนำจร่วมประชุมรับทรำบผลกำรส่งมอบกับคณะกรรมกำร 
๑๔.๓  ให้ผู้รับจ้ำงติดตำมและแก้ไขข้อบกพร่องของผลกำรปฏิบัติงำนในแต่ละงวดงำน  ตำมท่ีผู้รับจ้ำงได้ 

ตรวจสอบ      ดังเอกสำรในข้อ ๑๖.๑ ให้เรียบร้อยภำยใน ๗ วัน  
๑๔.๔ ให้ผู้รับจ้ำงจัดจ้ำงตัวแทนและผู้ประสำนงำนที่มีอ ำนำจจำกผู้รับจ้ำง  และหัวหน้ำพนักงำนท ำควำม

สะอำดเข้ำร่วมประชุมพิจำรณำกำรตรวจรับงำนประจ ำแต่ละงวดงำนพร้อมทั้งน ำเสนอและรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำน
ในรูป Power point (PPT) 

 

๑๕.  บทลงโทษ  การปรับ  และการบอกเลิกสัญญา 
 ๑๕.๑  พนักงำนของผู้รับจ้ำงละเว้นกำรปฏิบัติงำน หรือเข้ำงำนสำยเกินกว่ำ ๓๐ นำที หรือออกนอกพ้ืนที่ 
ปฏิบัติงำนก่อนเวลำเลิกงำนตำมท่ีผู้ว่ำจ้ำงหรือผู้ได้รับมอบหมำยจำกผู้ว่ำจ้ำงก ำหนด  ผู้รับจ้ำงจะถูกปรับในอัตรำ 
๕๐๐ บำท (ห้ำร้อยบำทถ้วน) ต่อวัน  ต่อคน หรือถ้ำพนักงำนของผู้รับจ้ำง ละเว้นกำรปฏิบัติงำนหรือออกนอกพ้ืนที่
ปฏิบัติงำนก่อนเวลำเลิกงำนเกิน ๒ ชั่วโมงในแต่ละวันจะถือว่ำพนักงำนของผู้รับจ้ำง ขำดงำนในวันดังกล่ำว 

๑๕.๒  พนักงำนของผู้รับจ้ำง ไม่แต่งเครื่องแต่งกำยตำมที่ผู้ว่ำจ้ำงก ำหนด  หรือแต่งกำยไม่เรียบร้อยผู้รับจ้ำง 
จะถูกปรับในอัตรำ ๕๐๐ บำท (ห้ำร้อยบำทถ้วน) ต่อคนต่อวัน 

๑๕.๓  ถ้ำไม่มีพนักงำนของผู้รับจ้ำงมำปฏิบัติงำน หรือมำปฏิบัติงำนไม่ครบจ ำนวนในวันใด  
ผู้รับจ้ำงยอมให้ผู้ว่ำจ้ำงหักเงินค่ำจ้ำงที่จะได้รับตำมอัตรำค่ำจ้ำงขั้นต่ ำต่อคนต่อวันที่ใช้บังคับในกรุงเทพมหำนคร    
ในวันนั้น  และถูกปรับเพ่ิมอีก  ในอัตรำร้อยละ ๐.๑๐  ของรำคำท่ี ตกลงจ้ำงทั้งหมดตำมสัญญำนี้  นับตั้งแต่วันที่ไม่
มีพนักงำนมำปฏิบัติงำนหรือมำปฏิบัติงำนไม่ครบจ ำนวนเป็นต้นไป   จนกว่ำจะมีพนักงำนมำปฏิบัติงำนครบจ ำนวน 

๑๕.๔  พนักงำนของผู้รับจ้ำง มำปฏิบัติงำนไม่ตรงตำมคุณสมบัติที่ระบุไว้ในรำยละเอียดเงื่อนไขสัญญำจ้ำง  
ผู้รับจ้ำงจะถูกปรับในอัตรำ ๕๐๐ บำท (ห้ำร้อยบำทถ้วน) ต่อคนต่อวันและถูกปรับเพ่ิมอีกในอัตรำร้อยละ ๐.๑๐  
ของรำคำท่ี ตกลงจ้ำงทั้งหมดตำมสัญญำนี้  จนกว่ำจะมีพนักงำนตรงตำมคุณสมบัติมำปฏิบัติงำน 

๑๕.๕  ผู้รับจ้ำงมีวัสดุ – อุปกรณ์ ไม่ครบตำมท่ีระบุไว้ใน รำยละเอียดเงื่อนไขสัญญำจ้ำง หรือสัญญำจ้ำง  
ผู้รับจ้ำงจะถูกปรับ ๕๐๐ บำท (ห้ำร้อยบำทถ้วน) ต่อชิ้นต่อวัน 
 ๑๕.๖  ผู้รับจ้ำงจะต้องมีเครื่องแบบพนักงำนจ ำนวนไม่น้อยกว่ำ ๗ ชุด ส ำรองไว้ส ำหรับพนักงำนสแปร์ 

๑๕.๗  ถ้ำไม่มีพนักงำนของผู้รับจ้ำงมำปฏิบัติงำน  หรือมำแต่ไม่ปฏิบัติงำนสำมวันติดต่อกัน เมื่อผู้ว่ำจ้ำงได้ 
แจ้งให้ผู้รับจ้ำงทรำบเป็นหนังสือแล้ว ผู้รับจ้ำงยังไม่ด ำเนินกำรแก้ไข หรือจัดส่งพนักงำนมำปฏิบัติงำนให้ครบตำม
สัญญำภำยใน ๓ วัน  ผู้ว่ำจ้ำงมีสิทธิบอกเลิกสัญญำได้ 
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๑๕.๘  หำกผู้รับจ้ำงมิได้ปฏิบัติตำมเงื่อนไข  รำยละเอียดกำรจ้ำงเหมำบริกำรตั้งแต่ข้อ   ๑ - ๑๐ ข้ำงต้น   

เมื่อผู้ว่ำจ้ำงได้แจ้งให้ผู้รับจ้ำงทรำบเป็นหนังสือแล้วผู้รับจ้ำงยังไม่ด ำเนินกำรแก้ไขข้อบกพร่องดังกล่ำวให้เป็นที่
เรียบร้อยภำยใน ๓ วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้ง  ผู้ว่ำจ้ำงมีสิทธิ์บอกเลิกสัญญำได้ 
 

๑๕.๙ หำกผู้รับจ้ำงมีควำมประสงค์จะเปลี่ยนพนักงำนให้แจ้งล่วงหน้ำไม่น้อยกว่ำ ๑ วัน ต่อผู้ว่ำจ้ำงก่อนที่
จะเข้ำมำปฏิบัติงำนโดยแจ้งควำมประสงค์ต่อคณะกรรมกำรตรวจรับซึ่งเป็นตัวแทนผู้ว่ำจ้ำงและได้รับอนุญำตจำก
คณะกรรมกำร 

๑๕.๑๐  หำกมีควำมเสียหำยเกิดข้ึนจำกกำรไม่ปฏิบัติตำมรำยละเอียดเงื่อนไขสัญญำจ้ำง หรือสัญญำจ้ำง   
ท ำให้เกิดควำมเสียหำยต่อทรัพย์สินใดๆ ภำยในมหำวิทยำลัย ผู้รับจ้ำงต้องชดใช้ค่ำเสียหำยตำมที่เกิดขึ้นจริง 
 ๑๕.๑๑  ถ้ำมีกรณีฉุกเฉินพนักงำนเจ็บป่วย  หรือประสบอุบัติเหตุให้ผู้รับจ้ำงแจ้งผู้ว่ำจ้ำงเป็นลำยลักษณ์
อักษรและจัดหำพนักงำนมำทดแทน 
 ๑๕.๑๒  ห้ำมพนักงำนท ำควำมสะอำดเก็บขยะที่มีมูลค่ำสะสมไว้จ ำหน่ำยหรือเป็นประโยชน์ส่วนตน  หำกผู้
ว่ำจ้ำงพบเห็นจะถูกปรับครั้งละ ๒๐๐ บำท (สองร้อยบำทถ้วน) 
 

๑๖.   เงื่อนไขการพิจารณาเสนอราคา 
๑๖.๑  กำรคัดเลือกผู้เสนอรำคำ เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้รับจ้ำงที่เป็นหน่วยงำนรำชกำรด้ำนกำร 

บริกำรกำรศึกษำ  จึงพิจำรณำผู้เสนอรำคำเบื้องต้นจำกองค์ประกอบดังนี้ 
๑๖.๑.๑ดดผู้เสนอรำคำจะต้องน ำเสนอผลงำนที่เป็นที่ประจักษ์ ในด้ำนกำรให้บริกำรท ำควำม 

สะอำดอำคำร  ที่มีสัญญำจ้ำงมำแล้ว  ไม่น้อยกว่ำ ๕,๐๐๐,๐๐๐ บำท (ห้ำล้ำนบำทถ้วน) ต่อ ๑ สัญญำ และไม่เป็น
สัญญำร่วมค้ำ ที่คณะกรรมกำรสำมำรถตรวจสอบได้ 

๑๖.๑.๒   ผู้เสนอรำคำจะต้องน ำเสนอตัวอย่ำงวัสดุ (น้ ำยำท ำควำมสะอำด) และเครื่องมืออุปกรณ์ 
ท ำควำมสะอำด ที่จะใช้งำนตำมข้อ ๒ ให้ครบถ้วนเพื่อพิจำรณำ 

๑๖.๑.๓   ผู้เสนอรำคำจะต้องจัดท ำแผนด ำเนินงำนกำรขัดล้ำงท ำควำมสะอำด ในรอบเดือนและ 
รอบ๓ เดือนรวมทั้งตำรำงเวลำกำรท ำควำมสะอำดห้องน้ ำทุกห้องทุกอำคำรเพ่ือให้คณะกรรมกำรพิจำรณำ 

๑๖.๑.๔ดดผู้เสนอรำคำจะต้องน ำเสนอแบบฟอร์มต่ำงๆ ส ำหรับจัดท ำเอกสำรข้อมูลเกี่ยวกับกำร    
ท ำควำมสะอำดเพ่ือส่งมอบให้กับผู้ว่ำจ้ำงพิจำรณำ ดังนี้ 

๑๖.๑.๔.๑  ใบส่งตัวพนักงำน 
๑๖.๑.๔.๒  ใบส่งงำนและตรวจกำรจ้ำงเหมำบริกำร 
๑๖.๑.๔.๓  ใบลงชื่อปฏิบัติงำนประจ ำแต่ละอำคำร 
๑๖.๑.๔.๔  ป้ำยหน้ำห้องน้ ำแสดงผู้รับผิดชอบ  และตำรำงเวลำท ำควำมสะอำด 
๑๖.๑.๔.๕  ใบแสดงกำรปฏิบัติงำนและใบตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนแต่ละอำคำรประจ ำวัน 
๑๖.๑.๔.๖  หนังสือมอบอ ำนำจ 
๑๖.๑.๔.๗  ใบรำยกำรส่งน้ ำยำท ำควำมสะอำดประจ ำเดือน 
 

หมำยเหตุ  ให้ถือว่ำรำยละเอียดเงื่อนไขกำรจ้ำงเหมำท ำควำมสะอำดอำคำรทั้งหมดนี้เป็นส่วนหนึ่งของสัญญำจ้ำง 


