ขอบเขตของงานจ้างเหมาบริการทําความสะอาดอาคารคณะทันตแพทยศาสตร์
1. รายละเอียดเกี่ยวกับอาคาร การดูแลรักษาทําความสะอาดอาคารคณะทันตแพทยศาสตร์ และพื้นที่บริเวณ
รอบ ๆ อาคาร ถนน ลานจอดรถ
1.1 ลักษณะของอาคาร
เป็นอาคาร 16 ชั้น (รวมดาดฟ้า) พื้นที่ใช้สอยรวม 12,960 ตารางเมตร ประกอบด้วยห้องพักอาจารย์
ห้องสํานักงาน ห้องเรียน ห้องประชุม ห้องปฏิบัติการ ห้องน้ํา ห้องเก็บของ คลินิก ชั้นดาดฟ้า ลิฟท์โดยสาร 4 ตัว ฯลฯ
พื้นที่โดยรอบ ๆ อาคาร ถนนและลานจอดรถรอบอาคารของคณะทันตแพทยศาสตร์ มีพื้นที่
2,800 ตารางเมตร
รวมพื้นที่ทั้งหมด 15,760 ตารางเมตร
จํานวน 16 คน ประกอบด้วย
1.2 จํานวนพนักงานทําความสะอาด
1.2.1 หัวหน้าพนักงานทําความสะอาด จํานวน 1 คน
1.2.2 พนักงานทําความสะอาด
จํานวน 15 คน
หมายเหตุ หัวหน้าพนักงานทําความสะอาดมีหน้าที่ ดังนี้
- ประสานงานระหว่างผู้รับจ้างกับผู้ว่าจ้าง ทั้งนี้จะต้องมีความรู้ความสามารถในการอ่าน-เขียนหนังสือ
ภาษาไทยในการติดต่อสื่อสารได้อย่างดี
- ควบคุมดูแล ตรวจสอบผลการปฏิบัติงานทําความสะอาดของพนักงานทําความสะอาดตามจุดต่าง ๆ
ภายในอาคารคณะทั น ตแพทยศาสตร์ พร้ อ มทั้ ง ลงลายมื อ ชื่ อ กํา กั บ ในใบตรวจเช็ ค ให้ เ รี ย บร้ อ ย
อย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง
1.3 กําหนดวันปฏิบัติงานและเวลาทํางาน
ผู้รับจ้างจะต้องส่งพนักงานมาทําความสะอาด ปฏิบัติงานตามตารางเวลาและมาตรฐานที่กําหนด โดยมี
รายละเอียดดังนี้
- การทําความสะอาดรายวัน ทุกวันทําการ (วันจันทร์-วันศุกร์)
ปฏิบัติงานตั้งแต่เวลา 07.00 - 16.00 น. จํานวน 16 คน
- การทําความสะอาดรายเดือน (ในวันเสาร์ หรือวันอาทิตย์ หรือวันหยุดนักขัตฤกษ์) จํานวน 19 ครั้ง
ปฏิบัติงานตั้งแต่เวลา 07.00 - 16.00 น. จํานวน 16 คน
- การทําความสะอาดในวันเสาร์ (ทุกเสาร์)
ปฏิบัติงานตั้งแต่เวลา 07.00 - 16.00 น. จํานวน 1 คน
- การทําความสะอาดนอกเวลาราชการ (วันจันทร์-วันศุกร์)
ปฏิบัติงานตั้งแต่เวลา 16.00 - 19.00 น. จํานวน 2 คน
1.4 รายละเอียดของงานทําความสะอาดสถานที่ (ผู้รับจ้างจะต้องตรวจสอบและคํานวณงานทั้งหมด)
1.4.1 งานทําความสะอาดพื้นที่ห้องสํานักงาน ห้องประชุม ห้องเรียน คลินิก ห้องโถง ห้องเก็บของ
ห้องปฏิบัติการ บริเวณพื้นที่อาคารโดยรอบ ทางเดินทั่วไป บันได ราวบันได ห้องน้ํา ดาดฟ้า ซึ่งประกอบด้วยวัตถุ
พื้นกระเบื้องยาง ซีเมนต์ พื้นหินขัด ฯลฯ
1.4.2 ประตู หน้าต่าง ช่องแสง
1.4.3 ลิฟท์โดยสารขนาด 15 คน จํานวน 4 ตัว
1.4.4 ฝาผนัง
- ผนังฉาบปูนทาสี และผนังที่ใช้วัสดุอื่น
- หน้าต่างกระจก ผนังกระจก ช่องแสง รวมบานเกล็ด และผ้าม่าน มู่ลี่
1.4.5 ฝ้าเพดาน หลอดไฟ รางไฟ พัดลมเพดานและพัดลมระบายอากาศ

-21.4.6 ม่าน มู่ลี่
1.4.7 ทําความสะอาดลิฟท์โดยสารและเคลือบเงาพื้นลิฟท์
1.4.8 ครุภณ
ั ฑ์ต่าง ๆ
- โต๊ะเก้าอี้ทํางาน โต๊ะประชุม โต๊ะเรียน โต๊ะปฏิบัติการต่าง ๆ เก้าอี้ฟังคําบรรยาย
- ตู้เก็บเอกสาร ตู้เก็บของ ชั้นวางของ
- ชุดรับแขก
- เคาน์เตอร์ ม้านั่งหินขัด โต๊ะสนาม
- กระดานไวท์บอร์ด
- เฟอร์นิเจอร์ทั่ว ๆ ไป และเครื่องตกแต่งต่าง ๆ
1.4.9 สถานที่ หรือส่วนประกอบของอาคารซึ่งโดยสภาพจะต้องทําความสะอาด
1.4.10 ทําความสะอาดบริเวณรอบอาคารของคณะทันตแพทยศาสตร์ ถึงรั้วด้านหลังอาคาร บริเวณ
ด้านข้าง และด้านหน้าอาคาร โดยห่างจากตัวอาคาร 5 เมตร
1.4.11 ทําความสะอาดถนน และลานจอดรถตลอดรอบบริเวณอาคารของคณะทันตแพทยศาสตร์
2. รายละเอียดการทํางาน
ลักษณะงาน กําหนดเวลาทํางานและมาตรฐานของงานทําความสะอาดให้เป็นไปดังต่อไปนี้
2.1 ลักษณะงานและกําหนดเวลาการทํางาน
2.1.1 การทําความสะอาดรายวันทุกวันทําการ พนักงานทําความสะอาด จํานวน 16 ราย หัวหน้าพนักงาน
ต้องทําหน้าที่ควบคุมให้พนักงานทําความสะอาดในตอนเช้าตั้งแต่เวลา 07.00 น. ต้องทําความสะอาดสํานักงาน
ห้องเรียน ห้องพักอาจารย์ ห้องประชุม ห้องสโมสร คลินิก ให้เสร็จก่อนเวลา 08.30 น. ส่วนห้องน้ํา และ
ส่วนประกอบของอาคารจะต้องแล้วเสร็จภายในเวลา 10.30 น. สําหรับห้องปฏิบัติการ คลินิก ห้องสโมสร
ห้องเรียน ครุภัณฑ์ประกอบต่าง ๆ ในห้องเรียน เช่น โต๊ะ เก้าอี้ กระดานไวท์บอร์ด จะต้องทําความสะอาดอีกครั้งให้
เสร็จก่อนเวลา 15.00 น. โดยมีลักษณะงาน คือ
1. เทตะกร้าผงขยะและล้างทําความสะอาดถังขยะ
2. เช็ดโต๊ะทําความสะอาดเก้าอี้ทํางาน และจัดเทตะกร้าใส่เศษผงและขยะโดยจัดให้มี
ถุงขยะดํารองรับ
3. เช็ดเครื่องโทรศัพท์ด้วยน้ํายาฆ่าเชื้ออย่างดี
4. เช็ดฝุ่นละออง เช็ดโต๊ะเก้าอี้ทํางาน โต๊ะพิมพ์ดีด ครุภัณฑ์เครื่องใช้สํานักงาน ต่าง ๆ
ที่มีประจําในห้องสํานักงาน ห้องพักอาจารย์ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ และจัดให้เป็นระเบียบเรียบร้อย
5. กวาดพื้น และถูพื้นด้วยม็อบ พร้อมลงน้ํายาเช็ดทําความสะอาดอย่างดี และจัดขัดพื้น
เคลือบเงาพื้นให้เงางามเสมอ และเช็ดรักษาพื้นประจําวันให้สะอาดเงางามเสมอ
6. เช็ดกระจกและผนังที่สกปรกเป็นคราบให้สะอาดเงางาม
7. จัดให้ทําการดูดฝุ่นละออง ตามพื้นทางเดิน หน้าต่าง ระเบียง พื้นห้องลิฟต์โดยสาร และพื้นที่ต่าง ๆ
8. ทําความสะอาดทางเดิน บันได ราวบันได ระเบียง และเครื่องทําน้ําเย็น
9. ทําความสะอาดห้องโถงและที่นั่งพัก และแผ่นป้ายแสดงชื่อหน่วยงาน บอร์ดติดประกาศ
10. ทําความสะอาดหน้าห้องลิฟท์ และภายในห้องโดยสารของลิฟท์ ไม่ให้มีเศษผง เศษขยะ
เช็ดกระจก และถูพื้นยางในห้องลิฟท์โดยสารทุกวัน

-311. ทําความสะอาดห้องน้ําให้สะอาดอยู่ตลอดเวลาไม่ให้มีคราบน้ํา คราบสกปรกติดโถปัสสาวะ
ทั้งชายและหญิง ด้วยน้ํายาล้างห้องน้ําที่ผู้ว่าจ้างจัดหาให้ เมื่อพนักงานทําความสะอาดได้ปฏิบัติงานตามที่ได้รับ
มอบหมายเสร็จแล้ว พนักงานทําความสะอาดจะต้องดูแลทําความสะอาดห้องน้ําให้สะอาดเรียบร้อยอยู่เสมอ
ในเวลาปฏิบัติงานทุก ๆ เวลา 2 ชม.
12. ทําความสะอาดเคาน์เตอร์ อ่างล้างมือในคลินิกและห้องปฏิบัติ
13. ดูแลบํารุงรักษาไม้ประดับรอบ ๆ อาคารและภายในอาคารโดยการใส่ปุ๋ย พรวนดิน รดน้ํา
และจัดตกแต่งให้เป็นที่เรียบร้อยสวยงาม
14. ห้องเรียน เช็ดกระดานไวร์ทบอร์ดทําความสะอาดทุกครั้ง เมื่อเลิกการเรียนการสอน
จัดโต๊ะเก้าอี้เรียนให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยทั้งในเวลาเรียนปกติและนอกเวลาเรียน รวมทั้งในเวลาสอบ
15. จัดเก็บขยะต่าง ๆ เศษผง ดิน เศษปูน จากอาคารไปทิ้ง ณ ที่ทิ้งขยะของมหาวิทยาลัย
ที่จัดไว้ โดยการจัดทิ้งเป็นรายวันให้เรียบร้อยทั้งอาคาร โดยผู้รับจ้างต้องจัดหาถุงขยะดํามาให้เรียบร้อย และ
จัดการผูกมัดถุงขยะให้เรียบร้อยก่อนนําขยะไปทิ้ง หลังเวลา 15.00 น.
16. รวบรวมขยะติดเชื้อจากคลินิกต่าง ๆ ในอาคาร ตามเวลาที่ผู้ว่าจ้างกําหนด และนําไปทิ้ง
ณ สถานที่พักขยะติดเชื้อภายนอกอาคารที่จัดไว้
17. ให้ทําความสะอาดทางเท้า และทางเดินรอบอาคาร รวมทั้งชั้นดาดฟ้า
18. ทําความสะอาดถนน และลานจอดรถด้านหน้า ด้านข้าง และด้านหลังอาคารของ
คณะทันตแพทยศาสตร์ ให้เป็นที่เรียบร้อย
19. เช็ดทําความสะอาดอุปกรณ์ไฟฟ้า เช่น สวิทซ์ และโคมไฟ
20. ในกรณีที่ฝนตกมีน้ําท่วมขังพื้นที่ภายในอาคาร ชั้นดาดฟ้า หรือบริเวณโดยรอบอาคาร
ของคณะฯ หัวหน้าผู้ควบคุมต้องจัดพนักงานทําความสะอาดมาดําเนินการทําความสะอาดให้เป็นที่เรียบร้อยมิให้มีน้ํา
ท่วมขังได้
21. การทําความสะอาดคลินิกทันตกรรม ชั้น 1 ชั้น 2 ชั้น 4 ชั้น 5 ชั้น 6 ชั้น 7 ชั้น 8 ชั้น 9
และชั้น 10 ต้องดําเนินการตั้งแต่เวลา 07.00 น. ให้เสร็จก่อนเวลา 08.30 น. มีลักษณะโดยทั่วไปดังกล่าวข้างต้น
ต้องดําเนินการเป็นพิเศษดังนี้
21.1 ปัดฝุ่นละออง เช็ดเคาน์เตอร์ และล้างอ่างน้ําด้วยน้ํายาฆ่าเชื้อ
21.2 กวาดพื้น และถูพื้นด้วยม็อบพร้อมลงน้ํายาทําความสะอาดพื้นอย่างดีและลงน้ํายา
ฆ่าเชื้ออีกครั้ง
2.1.2 การทําความสะอาดรายเดือน ทําความสะอาดในชั้นภายในอาคารคณะทันตแพทยศาสตร์ 16 ครั้ง
และทําในคลินิกทันตกรรมอโศกมนตรี 3 ครั้ง โดยทําในวันเสาร์ หรือวันอาทิตย์ หรือวันหยุดนักขัตฤกษ์ ในเดือนที่
ผู้ว่าจ้างกําหนดให้ทํา พนักงานทําความสะอาด จํานวน 16 ราย (ปฏิบัติงาน เวลา 07.00 น. ถึง 16.00 น.) โดยมี
รายละเอียดการทําความสะอาดดังนี้
1. เช็ดและเคลือบเงาโต๊ะ เก้าอี้
2. ดูแลรักษาทําความสะอาด และเช็ดเครื่องใช้สํานักงาน
3. ทําความสะอาดม่าน มู่ลี่ ม่านปรับแสง

-44. เช็ดกระจก
5. ปัด กวาดหยากไย่ และฝุ่นผงตามฝาผนัง เพดาน โคมไฟ หลอดไฟ พัดลม และ
เครื่องปรับอากาศ
6. ลบรอยเปื้อนต่าง ๆ ตามฝาผนัง และตามราวบันได
7. ขัดเงาบริเวณที่เป็นไม้ และโลหะด้วยน้ํายาที่เหมาะสม
8. จัดล้างพื้นด้วยน้ําล้างพื้นอย่างดี และจัดลงน้ํายาเคลือบเงาพื้นอย่างดี โดยทําหมุนเวียนตาม
พื้นที่ต่าง ๆ ที่ผู้ว่าจ้างกําหนด
9. ดูแลรักษาทําความสะอาด และจัดดูดฝุ่นละอองในที่สูง
10. ทําความสะอาดชั้นดาดฟ้า กันสาด และผนังตึกรอบอาคาร
11. ขัดล้างถังที่ใส่ขยะ และอื่น ๆ ตามที่ผู้ว่าจ้างกําหนด
12. ดูแลรักษาทําความสะอาดกระจก หน้าต่าง ประตู ทั้งด้านนอกและด้านใน
13. จัดล้างพื้นโดยลอกน้ํายาเคลือบเงา แล้วจัดลงน้ํายาเคลือบเงาพื้นใหม่ โดยใช้น้ํายา
อย่างดี มีคุณภาพ ขัดให้เงางาม
2.1.3 การทําความสะอาดทุกวันเสาร์ (พนักงานทําความสะอาด 1 ราย เวลา 07.00 - 16.00 น.)
และนอกเวลาราชการ (ในวันจันทร์ - วันศุกร์) (พนักงานทําความสะอาด 1 ราย เวลา 16.00 - 19.00 น.)
ทําความสะอาดคลินิกบริการทันตกรรม ห้องเวชระเบียน ห้องล้างเครื่องมือ ห้อง OPD รวมทั้งบริเวณโถงชั้น 1
1. เก็บขยะตามห้องที่ปฏิบัติงาน รวบรวมแล้วนําไปทิ้งที่ทิ้งขยะของมหาวิทยาลัย
2. ทําความสะอาดเคาน์เตอร์
3. กวาดพื้น และถูพื้นด้วยม๊อบ
4. เช็ดทําความสะอาดเก้าอี้นั่งพักของคนไข้
5. ทําความสะอาดห้องน้ํา ด้วยน้ํายาทําความสะอาด และต้องดูแลทําความสะอาดห้องน้ํา
ให้สะอาดเรียบร้อยอยู่เสมอ ทุก ๆ เวลา 1 ชั่วโมง
2.1.4 การทําความสะอาดนอกเวลาราชการ (พนักงานทําความสะอาด 1 ราย เวลา 16.00 - 19.00 น.)
ทําความสะอาดห้องปฏิบัติการ ชั้น 7 ชั้น 8 และชั้น 9
1. เก็บขยะและนําขยะลงมาทิ้งรวมที่ชั้น 1 แล้วนําไปทิ้งที่ทิ้งขยะของมหาวิทยาลัย
2. ทําความสะอาดเคาน์เตอร์
3. กวาดพื้น และถูพื้นด้วยม๊อบ
4. ตักและเก็บเศษปูนในอ่างปฏิบัติการ
5. ทําความสะอาดห้องน้ํา ด้วยน้ํายาทําความสะอาด และต้องดูแลทําความสะอาดห้องน้ํา
ให้สะอาดเรียบร้อยอยู่เสมอ ทุก ๆ เวลา 1 ชั่วโมง
2.1.5 มาตรฐานการทําความสะอาดห้องน้ํา
1. เทถังขยะ ล้างทําความสะอาดถังขยะ และเปลี่ยนถุงดํา
2. ทําความสะอาดพื้น ผนัง เพดาน โถส้วม ที่กดโถส้วม โถปัสสาวะ ที่กดโถปัสสาวะ สายฉีดชําระ
และสุขภัณฑ์อื่น ๆ ให้สะอาด แห้ง ไม่มีคราบสกปรกตลอดเวลา
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3. ทําความสะอาดฝารองนั่งโถส้วม ให้สะอาด แห้ง ไม่มีคราบสกปรก ทั้งด้านบนและด้านล่าง
4. ทําความสะอาดประตู ที่จับเปิด-ปิด และที่ล็อคด้านใน สะอาด อยู่ในสภาพดี ใช้งานได้

5. ทําความสะอาดอ่างล้างมือ เคาน์เตอร์ ก๊อกน้ํา กระจก ให้สะอาด แห้ง ไม่มีคราบสกปรก
ทั้งบริเวณซอกและรอยต่อกระเบื้อง
6. ถังรองรับขยะมูลฝอย สะอาดมีฝาปิด และต้องไม่มีขยะมูลฝอยล้นออกมานอกถัง
7. เติมสบู่ล้างมือ หรือสบู่เหลว ให้พร้อมใช้ตลอดเวลา
8. ทําความสะอาดพื้นห้องน้ําด้วยน้ํายาทําความสะอาด และมีน้ํายาดับกลิ่นแขวน
เป็นประจําทุกห้องน้ําย่อย พนักงานทําความสะอาดจะต้องถูพื้น ดูแลทําความสะอาดห้องน้ําให้แห้งสะอาด
เรียบร้อยอยู่ตลอดเวลา
9. ล้างเปียกเพื่อทําความสะอาดพื้นห้องน้ําทุกวัน ตามที่ตกลงกันกับผู้ที่ได้รับมอบหมายจาก
ผู้ว่าจ้างในแต่ละชั้น
10. ทําความสะอาดพรมเช็ดเท้า ที่วางอยู่ด้านหน้าห้องน้ําให้สะอาด ปราศจากฝุ่นและสิ่งสกปรก
11. นําขยะไปทิ้งโดยต้องใส่ถุงผูกมัดให้เรียบร้อย และนําไปทิ้งที่โรงทิ้งขยะกลางของ
มหาวิทยาลัยหลังเวลา 15.00 น.
12. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทําความสะอาดอาคารเพิ่มเติมที่ได้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการฯ
2.2 มาตรฐานของงาน
การทําความสะอาดสถานที่ในอาคารของคณะทันตแพทยศาสตร์ ให้ปฏิบัติดังนี้
2.2.1 การทําความสะอาดพื้น
1. การปัดกวาด ดูดฝุ่น
ให้ปัดกวาด และจัดดูดฝุ่นในพื้นที่ว่างตามชั้นอาคาร ห้องโถง พื้นทางเดิน ทางเดินบันได
ในแต่ละชั้นให้สะอาดปราศจากเศษผง ฝุ่นละออง และให้นําขยะไปทิ้ง ณ ถังขยะที่ผู้ว่าจ้างกําหนด และให้ใช้ไม้
กวาดขนอ่อนในการปัดกวาด เว้นแต่ที่ที่เป็นพื้นพรมให้ใช้แปรงปัด หรือเครื่องดูดฝุ่น และหากมีการเคลื่อนย้าย
เฟอร์นิเจอร์ หรือเครื่องใช้สํานักงาน เมื่อทําความสะอาดเสร็จให้จัดเข้าที่เดิม โดยไม่เกิดความเสียหายแก่พื้นผิว
และเฟอร์นิเจอร์ หรือครุภัณฑ์เครื่องใช้สํานักงานต่าง ๆ
2. การถูด้วยม็อบ
หลังจาการทําความสะอาดตามข้อ 1 แล้ว ให้จัดถูพื้นที่ต่าง ๆ ด้วยม็อบชุบน้ําใส่น้ํายา
ทําความสะอาดบิดหมาด ๆ ม็อบที่นํามาใช้งานต้องเป็นม็อบที่สะอาด และหมั่นเปลี่ยนน้ําทําความสะอาดเสมอ
หากพื้นที่บริเวณใดมีความสกปรกให้ใช้น้ํายาล้างพื้นหรือใช้น้ํายาเช็ดประจําวัน หรือน้ํายาสบู่อ่อนตามความ
เหมาะสม ทั้งนี้รวมถึงการขจัดรอย หรือตําหนิต่าง ๆ บนพื้น ซึ่งเกิดจากรอยรองเท้าด้วย
และหลังจากเช็ดถูพื้นแล้ว บริเวณพื้นที่ต่าง ๆ จะต้องสะอาดปราศจากเศษผง ฝุ่นละออง
และไม่ให้มีรอยเหวี่ยงของม็อบติดอยู่ตามขอบกําแพง ฝาผนัง และเฟอร์นิเจอร์ ครุภัณฑ์สํานักงาน

-63. การลงน้ํายาล้างพื้น และน้ํายาเคลือบเงาพื้น
การลงน้ํายาล้างพื้น เคลือบเงาพื้น ให้ทําหลังจากดําเนินการตามข้อ 1 และข้อ 2 แล้ว
และการลงน้ํายาดังกล่าวในบริเวณใดก็ตาม จะต้องระมัดระวังไม่ให้ฝาผนัง หรือขอบกําแพงมีรอยเปรอะเปื้อน
เป็นรอย หรือชํารุดเสียหาย
4. การล้างพื้น และเคลือบเงา
ให้ขัดล้างพื้นหลังจากลงน้ํายาล้างพื้น เมื่อพื้นแห้งสะอาดให้จัดลงน้ํายาเคลือบเงาพื้น และขัด
เงา ทั้งนี้ให้ผู้รับจ้างพิจารณาเลือกใช้เครื่องมือ เครื่องใช้ วัสดุ และอุปกรณ์ตามความเหมาะสมกับวัสดุพื้น โดยไม่
ก่อให้เกิดความเสียหาย หรือคราบตําหนิใด ๆ บนพื้น
5. การลอกพื้น และเคลือบเงาพื้นด้วยน้ํายา
การลอกพื้น และเคลือบเงาพื้นด้วยน้ํายา เพื่อให้ผิวพื้นสะอาดปราศจากตําหนิและริ้วรอย
มีความสวยงามทนทานนั้น ให้ผู้รับจ้างดําเนินการตามความเหมาะสมกับวัสดุพื้น ทั้งนี้เมื่อทําการลอกพื้นและ
เคลือบเงาพื้นด้วยน้ํายา ให้เคลื่อนย้ายเฟอร์นิเจอร์ และเครื่องใช้สํานักงาน (ที่เคลื่อนย้ายได้) ด้วย หลังจากน้ํายา
แห้งดีแล้ว ให้ขัดพื้นให้สะอาด และนําเฟอร์นิเจอร์และเครื่องใช้สํานักงานจัดเก็บเข้าที่เดิมให้เรียบร้อย
6. การทําความสะอาดพื้นที่รอบบริเวณอาคาร ถนน และลานจอดรถ
ให้จัดการกวาดฝุ่น เศษผง ใบไม้ ให้สะอาดเรียบร้อย โดยวิธีการกวาด และจัดรวมทิ้งให้เป็น
ที่สะอาดและจัดให้มีการขัดล้างทําความสะอาดแล้วแต่กรณี
2.2.2 การทําความสะอาดเฟอร์นิเจอร์ และครุภัณฑ์เครื่องใช้สํานักงาน
ให้ปัดกวาด เช็ดถู เครื่องใช้สํานักงาน เช่น โต๊ะ เก้าอี้ ตู้เก็บเอกสาร และเฟอร์นิเจอร์ต่าง ๆ ให้
สะอาดปราศจากฝุ่นละออง หยากไย่ใยแมงมุม คราบสกปรก และริ้วรอยต่าง ๆ และหากมีการเคลื่อนย้ายออกจาก
ที่ ให้นํากลับเข้าที่เดิมเมื่อปฏิบัติงานแล้วเสร็จ โดยไม่ให้เกิดความเสียหายใด ๆ
2.2.3 การทําความสะอาดฝาผนัง และฝ้าเพดาน
ให้ปัดกวาด เช็ดถู ดูดฝุ่น ให้สะอาดปราศจากฝุ่นละออง หยากไย่ใยแมงมุม คราบสกปรก หรือ
รอยต่าง ๆ และไม่มีเศษผงติดค้างอยู่บนพื้นห้อง การทําความสะอาดในข้อนี้ให้รวมถึง ประตู หน้าต่าง และขอบ
ประตู
2.2.4 การทําความสะอาดกระจก
ให้เช็ดกระจกด้วยน้ํายาเช็ดกระจก หรือล้างด้วยน้ําสบู่อ่อน แล้วล้างด้วยน้ํา และเช็ดให้แห้ง ให้
กระจกใสสะอาดปราศจากคราบสกปรก ตําหนิ หรือรอยสัมผัส และห้ามใช้ผงขัดในการทําความสะอาดกระจก
2.2.5 การทําความสะอาดผ้าม่าน ม่าน ม่านปรับแสง มู่ลี่
ให้ดูแลรักษาทําความสะอาดผ้าม่าน ม่าน ม่านปรับแสง มู่ลี่ ให้สะอาดปราศจากฝุ่นละออง
หยากไย่ คราบสกปรก แต่การทําความสะอาดประจําปีจะต้องนําไปซักรีด หรือทําให้อย่างดีและไม่ก่อให้เกิด
ความเสียหายใด ๆ
2.2.6 การทําความสะอาดโคมไฟ หลอดไฟ และสวิทซ์ปลั๊กไฟ
ให้เช็ดถูให้สะอาดปราศจากฝุ่นละอองหยากไย่ และคราบสกปรก และให้ทําด้วยความระมัดระวัง
หากมีการถอดมาทําความสะอาด เมื่องานเสร็จให้ประกอบเข้าที่เดิม โดยไม่ก่อให้เกิดความเสียหายใด ๆ
2.2.7 การขัดเงาบริเวณที่เป็นโลหะ
ส่วนประกอบใด ๆ ในอาคารที่เป็นโลหะ ให้ดูแลรักษาให้เงางามอยู่เสมอ และไม่มีคราบสนิมจับ
2.2.8 การดูแลบํารุงรักษาต้นไม้ ไม้ประดับ ด้วยการรดน้ํา และใส่ปุ๋ยตามความเหมาะสม

-72.2.9 ในกรณีที่รายการและรายละเอียดนี้มิได้กําหนดรายละเอียดการทํางานไว้
ให้ผู้รับจ้างดําเนินการ แต่ถ้าผู้ว่าจ้างมีความประสงค์ต้องการดําเนินการทําความสะอาด
ผู้รับจ้างพึงดําเนินการทําความสะอาดตามสภาพของงาน หรือตามคําสั่งของผู้ว่าจ้าง หรือผู้ควบคุมงาน หรือ
ผู้ได้รับมอบหมายของผู้ว่าจ้าง โดยไม่มีการบิดพลิ้วแต่ประการใด รวมทั้งการใช้น้ํายาเคมีอย่างดี มีคุณภาพได้รับการ
รับรองมาตรฐาน อย. และถูกต้องเหมาะสมกับสภาพของงาน
3. มาตรฐานของวัสดุอุปกรณ์
3.1 น้ํายาหรือสารเคมี หรือวัสดุสิ่งของที่จําเป็นเกี่ยวกับการทําความสะอาด เป็นหน้าที่ของผู้รับจ้างทั้งสิ้น
ที่จะต้องจัดหามาให้ครบ น้ํายาที่ใช้จะต้องแสดงส่วนผสมให้ชัดเจนมีคุณภาพดี และไม่เสื่อมสภาพ ผ่านการ
รับรองการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย มีใบอนุญาตการมีวัตถุอันตรายไว้ในครอบครอง จากสํานักงานคณะกรรมการ
อาหารและยาและมีมาตรฐานการรับรองคุณภาพ (อย./มอก.) ของหน่วยงานที่เชื่อถือได้
ให้ผู้เสนอราคาส่งตัวอย่างน้ํายาทําความสะอาดให้คณะกรรมการพิจารณาในวันเสนอราคา โดยมีปริมาณ
ไม่น้อยกว่าชนิดละ ¼ แกลลอน โดยหีบห่ออย่างดีพร้อมติดผนึกชื่อของ ผู้เสนอราคาให้ชัดเจน และให้มารับคืน
ภายหลังจากการรับทราบผลการพิจารณาแล้ว ยกเว้นผู้เสนอราคาที่ได้รับเลือกให้ทําสัญญากับผู้ว่าจ้าง ซึ่งผู้ว่าจ้าง
จะเก็บตัวอย่างน้ํายาไว้ตรวจสอบเปรียบเทียบกับน้ํายาที่นํามาใช้ตลอดระยะเวลาการจ้าง
การส่งมอบน้ํายาทุกครั้งผู้รับจ้างต้องแจ้งให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุทราบและดําเนินการตรวจสอบ
ก่อนนําไปใช้จริง ถ้าคณะกรรมการตรวจรับพัสดุตรวจสอบแล้วพบว่าน้ํายาไม่มีคุณภาพตามมาตรฐานที่กําหนด ผู้รับ
จ้างจะต้องเปลี่ยนน้ํายาดังกล่าวและต้องแจ้งให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุทราบและได้รับความเห็นชอบก่อน
3.2 วัสดุสิ้นเปลืองอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการทําความสะอาดทุกอย่างที่จะนํามาใช้ จะต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่มี
คุณภาพไม่ต่ํากว่ามาตรฐานชั้นดีที่สุดที่มีจําหน่ายในท้องตลาดในปัจจุบัน
3.3 อุปกรณ์เครื่องมือในการทําความสะอาด จะต้องจัดหามาให้เหมาะสมกับประเภทพื้นผิว
ที่ทําความสะอาดและมีจํานวนเพียงพอ รวมทั้งขนย้ายได้สะดวกไม่เกะกะกีดขวางการสัญจร หรือการทํางาน
ของผู้ว่าจ้าง ทั้งนี้เครื่องมือนั้นจะต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้างด้วย
4. วัสดุอุปกรณ์ในการทําความสะอาดที่ผู้รับจ้างต้องจัดหามาประจํา
ผู้รับจ้างต้องจัดทําหนังสือแจ้งการมีไว้ซึ่งอุปกรณ์ที่จะนํามาใช้งานประจําอาคาร และแจ้งจํานวนพัสดุ
ที่ใช้ประจําอาคารของแต่ละงวดเดือนให้กับผู้ว่าจ้าง หรือคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ หรือผู้ควบคุมงาน หรือ
ผู้ได้รับมอบหมายของผู้ว่าจ้างให้ทราบ และให้ลงรับด้วยทุกครั้ง ประกอบด้วย
1. เครื่องขัดพื้น ล้างพื้น เครื่องปั่นเงาพร้อมอุปกรณ์และแผ่นขัด
2. เครื่องดูดฝุ่นดูดน้ําพร้อมอุปกรณ์
3. ไม้กวาดดอกหญ้า ไม่น้อยกว่า 60 ด้าม/12 เดือน
4. ที่โกยขยะพลาสติก ไม่น้อยกว่า 15 อัน/12 เดือน
5. ไม้ปัดขนไก่ ไม่น้อยกว่า 15 อัน/12 เดือน
6. แปรงซักผ้า ไม่น้อยกว่า 15 อัน/12 เดือน
7. ไม้ม็อบถูพื้น ไม่น้อยกว่า 30 อัน/12 เดือน
8. อะไหล่ม็อบถูพื้น ไม่น้อยกว่า 30 ผืน/12 เดือน

-89. ไม้ม็อบดันฝุ่น ไม่น้อยกว่า 15 ด้าม/12 เดือน
10. อะไหล่ม็อบดันฝุ่น ไม่น้อยกว่า 15 ผืน/12 เดือน
11. เครื่องมือเช็ดกระจกพร้อมอุปกรณ์ ไม่น้อยกว่า 2 ชุด/12 เดือน
12. ผ้าเช็ดกระจกไมโครไฟเบอร์ ไม่น้อยกว่า 15 ผืน/12 เดือน
13. น้ํายาล้างลอกแว๊กซ์ ขนาด 3.8 ลิตร/แกลลอน ไม่น้อยกว่า 144 แกลลอน/12 เดือน
14. น้ํายาเคลือบเงาพื้น ขนาด 3.8 ลิตร/แกลลอน ไม่น้อยกว่า 144 แกลลอน/12 เดือน
15. น้ํายาดันฝุ่น ขนาด 3.8 ลิตร/แกลลอน ไม่น้อยกว่า 60 แกลลอน/12 เดือน
16. น้ํายาล้างห้องน้ํากัดสนิม ขนาด 3.8 ลิตร/แกลลอน ไม่น้อยกว่า 48 แกลลอน/12 เดือน
17. น้ํายาเช็ดกระจก ขนาด 3.8 ลิตร/แกลลอน ไม่น้อยกว่า 12 แกลลอน/12 เดือน
18. น้ํายาฆ่าเชื้อ ในคลินิก (ผู้รับจ้างต้องให้พนักงานทําความสะอาดใช้น้ํายาฆ่าเชื้อเช็ดหลังจากทําความ
สะอาดในคลินิกทุกคลินิกเพื่อควบคุมและป้องกันการแพร่กระจายเชื้อและการติดเชื้อ) ต้องมีส่วนผสมของ
Isopropyl Alcohol หรือ Phenolic Compound ขนาด 3.8 ลิตร/แกลลอน ไม่น้อยกว่า 240 แกลลอน/12 เดือน
19. น้ํายาซักผ้า ขนาด 3.8 ลิตร/แกลลอน ไม่น้อยกว่า 60 แกลลอน/12 เดือน
20. ถุงดําใส่ขยะ ขนาด 18 x 20 นิ้ว ไม่น้อยกว่า 60 กิโลกรัม/12 เดือน
21. ถุงดําใส่ขยะ ขนาด 24 x 28 นิ้ว ไม่น้อยกว่า 240 กิโลกรัม/12 เดือน
22. ถุงดําใส่ขยะ ขนาด 30 x 40 นิ้ว ไม่น้อยกว่า 240 กิโลกรัม/12 เดือน
23. กระดาษชําระม้วนใหญ่ จํานวนไม่น้อยกว่า 120 หีบ/12 เดือน (ชนิด 1 หีบ มี 12 ม้วน) โดยมีคุณภาพ
เนื้อกระดาษอย่างดี มีความหนา 2 ชั้น
24. ผ้าซับน้ํา (ต้องมีวางไว้หน้าทางเข้าอาคารทุกวันที่มีฝนตก)
25. ยางปาดน้ํา ไม่น้อยกว่า 15 อัน/12 เดือน
26. ปั๊มยางดูดส้วม ไม่น้อยกว่า 3 อัน/12 เดือน
27. เกรียง ไม่น้อยกว่า 15 อัน/12 เดือน
28. แผ่นใยขัด ไม่น้อยกว่า 360 แผ่น/12 เดือน
29. ถุงมือส้ม ไม่น้อยกว่า 192 คู่/12 เดือน
(สําหรับน้ํายาถูพื้นประจําวัน และน้ํายาล้างห้องน้ํา ผู้ว่าจ้างจัดหา)
ผู้รับจ้างต้องจัดให้มีเครื่องมืออุปกรณ์ วัสดุและน้ํายาเคมี ให้มีปริมาณเพียงพอกับการใช้งาน พร้อมทั้ง
จัดให้มีสํารองไว้ใช้งาน โดยจัดประจําไว้ใช้งานในอาคารคณะทันตแพทยศาสตร์ และผู้รับจ้างต้องจัดให้มีตัวอย่าง
น้ํายาเคลือบเงา น้ํายาเคมีที่ใช้ทําความสะอาดประจําให้กับคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ หรือผู้ควบคุมงาน หรือผู้
ได้รับมอบหมาย โดยเป็นน้ํายาที่มีคุณภาพ หากน้ํายาที่ใช้มีคุณภาพไม่ดี มีกลิ่นเหม็น หรือไม่เหมาะสมกับพื้นที่
ผู้รับจ้างต้องรีบดําเนินการจัดหามาใหม่เพื่อให้ได้คุณภาพที่ดีตามความต้องการใช้งาน และผู้ว่าจ้างจะจัดสถานที่
สําหรับเก็บวัสดุ และอุปกรณ์ดังกล่าวข้างต้น แต่ทั้งนี้ผู้ว่าจ้างไม่ต้องรับผิดชอบใด ๆ ต่อการสูญหาย หรือความ
เสียหายที่เกิดขึ้นแก่วัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือเครื่องใช้นั้นทั้งสิ้น และในกรณีที่ผู้รับจ้าง ไม่ดําเนินการจัดส่ง
หรือไม่มีอุปกรณ์เครื่องมือในการทําความสะอาด รวมทั้งวัสดุ น้ํายาทําความสะอาดตามที่ได้แจ้งไว้ หรือมีไว้ไม่
เพียงพอต่อการใช้งานในแต่ละงวดเดือน โดยการจัดส่งไม่ครบตามจํานวนที่ได้เสนอราคาไว้ ผู้ว่าจ้างได้ดําเนินการแจ้ง
ให้ทราบ 3 ครั้งแล้ว ผู้รับจ้างยังไม่ดําเนินการแก้ไข ผู้รับจ้างยินยอมให้ผู้ว่าจ้างปรับในอัตราร้อยละ 0.10 ของ
วงเงินค่าจ้างทั้งหมด

-95. การส่งพนักงานเข้ามาทําความสะอาด
ผู้รับจ้างจะต้องจัดพนักงานอยู่ปฏิบัติงานดูแลรักษาทําความสะอาดประจําอาคารของคณะทันแพทยศาสตร์
โดยมีพนักงานประจําไม่น้อยกว่า 15 คน ผู้ควบคุม 1 คน รวม 16 คน (ส่งประวัติหัวหน้าพนักงานและพนักงานใน
วันลงนามในสัญญา) โดยพนักงานและผู้ควบคุมงานต้องมีความสามารถ มีประสบการณ์ในการทํางานดูแล
รักษาทําความสะอาดพื้นที่ ตลอดจนทรัพย์สินวัสดุครุภัณฑ์ต่าง ๆ ที่ใช้งานประจําของคณะฯ ผู้รับจ้างต้อง
จัดทําแฟ้มมาลงนามการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่พนักงานที่มาประจําอาคารคณะฯ โดยนํามามอบไว้ให้กับผู้
ว่าจ้างหรือผู้ควบคุมงานหรือผู้ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าจ้าง โดยให้มาลงชื่อเข้าปฏิบัติงานที่เคาน์เตอร์ ชั้น 1
ของอาคารคณะทันตแพทยศาสตร์ และลงชื่อออกที่สํานักงานคณบดี คณะทันแพทยศาสตร์ และผู้รับจ้างต้อง
แต่งตั้งหัวหน้าพนักงานผู้ทําหน้าที่ควบคุมดูแลการทําความสะอาด พร้อมทั้งสั่งการให้พนักงานทําความสะอาด
ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง กวดขันดูแลรักษาความสะอาดให้ ถู ก วิ ธี เ รี ย บร้ อ ย และมี อํา นาจในการตั ด สิ น ใจมา
ทํา การควบคุมอย่างน้อย 1 คน และเมื่อผู้ว่าจ้าง หรือ ผู้ตรวจสอบ หรือผู้ควบคุมให้คําแนะนําหรือสั่งการใด ๆ
แก่ หั ว หน้ า พนั ก งานปฏิ บั ติ ให้ ถื อ ว่ า ได้ แ จ้ ง ให้ แ ก่ ผู้ รั บ จ้ า งทราบแล้ ว และในกรณี ที่ มี ก ารเปลี่ยนแปลง
หัวหน้าพนักงาน หรือพนักงาน ผู้รับจ้างต้องรีบแจ้งให้ผู้ว่าจ้างทราบ และผู้ รั บ จ้ า งต้ อ งจั ด ส่ ง หั ว หน้ า พนั ก งาน
หรื อ พนั ก งานทํา ความสะอาด โดยต้ อ งจั ด ให้ ป ฏิ บั ติ ดั ง นี้
5.1. จัดทําประวัติของหัวหน้าพนักงานและพนักงานทําความสะอาดโดยละเอียด พร้อมด้วยรูปถ่าย
ขนาดไม่ต่ํากว่า 2 นิ้ว จํานวน 1 ใบ ส่งให้ผู้ว่าจ้างทราบล่วงหน้าในเวลาอันสมควรก่อนวันที่ให้เริ่มงานทํา
ความสะอาด ไม่น้อยกว่า 3 วัน
5.2. พนักงานทําความสะอาดทุกคนต้องอยู่ในเครื่องแบบที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน และติดป้ายชื่อ
ประจําตัว ทุกคน
5.3. พนักงานทําความสะอาดที่ผู้ว่าจ้างจัดส่งมานั้น ต้องเป็นผู้มีสุขภาพดี ไม่มีภาวะพิการ มีประวัติดี มีความ
ซื่อสัตย์สุจริต และผ่านการฝึกอบรมในการปฏิบัติงานดูแลรักษาทําความสะอาดของผู้รับจ้างมาเรียบร้อยแล้ว
5.4. ให้ผู้รับจ้างแจ้งจํานวนพนักงานที่จะส่งเข้ามาปฏิบัติงานทําความสะอาดและจุดที่ประจํา และในกรณีที่มี
การสับเปลี่ยนหรือทดแทนตัวบุคคล ให้ผู้รับจ้างแจ้งรายชื่อพร้อมประวัติเป็นการสํารองล่วงหน้า และในกรณี
ที่พนักงานประจําจุดทําความสะอาดไม่มาปฏิบัติงานอันเนื่องมาจากสาเหตุใดก็ตาม ผู้รับจ้างต้องรีบดําเนินการจัดหา
พนักงานมาทดแทนทันทีโดยมิชักช้า (โดยต้องมาปฏิบัติงานเป็นอย่างช้าไม่เกิน 8.00 น. ถ้าล่วงเลยจากที่กําหนด
ผู้ว่าจ้างจะถือว่าพนักงานทําความสะอาดมาปฏิบัติงานไม่ครบตามจํานวนที่ผู้รับจ้างได้เสนอราคาไว้ จะต้องถูกปรับ
ในอัตรา 310 บาท/คน และจะดําเนินการตามเงื่อนไขในสัญญาต่อไปตามระเบียบปฏิบัติ)
5.5. ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างตรวจพบว่า พนักงานคนใดมาปฏิบัติงานไม่เหมาะสม เช่น การมาทํางานสาย
กลับก่อนเวลา ทํางานแบบหย่อนสมรรถภาพ หรือการปฏิบัติที่ไม่เหมาะสม หรือไม่มีความสามารถในการ
ปฏิบัติงาน ผู้ว่าจ้างมีสิทธิแจ้งให้หัวหน้าพนักงานจัดย้ายจุดประจํา หรือแจ้งให้ผู้รับจ้างดําเนินการให้เปลี่ยน
พนักงานผู้นั้นจากการปฏิบัติงาน และผู้รับจ้างต้องรีบดําเนินการจัดหาพนักงานใหม่เข้ามาทําการทดแทนทันที
โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น

- 10 6. การรักษาความปลอดภัย ให้ผู้รับจ้างปฏิบัติดังนี้
6.1 ผู้รับจ้างต้องจัดให้พนักงานทําความสะอาดที่รับผิดชอบในอาคารชั้นต่าง ๆ ช่วยดูแลรักษา
ความปลอดภัยของวัสดุ ครุภัณฑ์ต่าง ๆ ภายในอาคารด้วย
6.2 ในกรณีที่มีวัสดุ ครุภัณฑ์ภายในอาคารที่เป็นของทางราชการ ที่ผู้รับจ้างทําความสะอาด เกิดการ
สูญหาย ในระหว่างเวลาการปฏิบัติงาน ผู้รับจ้างพึงจะต้องร่วมรับผิดชอบด้วย ทั้งนี้ให้รวมถึงการชํารุดของวัสดุ
อุปกรณ์ครุภัณฑ์ภายในอาคารด้วย
6.3 จัดให้พนักงานที่ดูแลรักษาทําความสะอาดประจําชั้นของอาคาร ต้องรับผิดชอบในอาคารชั้นต่าง ๆ ที่
ประจํา โดยการดูแล ปิด-เปิด ห้องเรียนด้วย และดูแลปิด-เปิดไฟฟ้าในกรณีที่มีการเรียนการสอน และจัดเก็บโต๊ะ
เก้าอี้เรียนให้เรียบร้อย และจัดลบกระดานด้วยทุกครั้งที่มีการเรียนการสอน และถ้าห้องเรียนใดที่ไม่มีการเรียน
การสอนให้ทําการปิดห้องเรียนและไฟฟ้าให้เรียบร้อยทุกครั้ง และก่อนเวลาเลิกงานตามปกติ เวลาเลิกของผู้รับจ้าง
16.00 น. พนักงานที่ดูแลประจําชั้นต้องหมั่นตรวจสอบการปิดเปิดไฟฟ้า รวมทั้งน้ําประปาในห้องน้ําให้เรียบร้อย
โดยการปฏิบัติทุกชั้นที่ประจําการอยู่

