-ร่าง-

ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)
จ้างบริการดูแลรักษาความสะอาดบริเวณหอพัก จานวน 15 อาคาร
ศูนย์บริหารกิจการหอพัก มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
.....................................................
1. ความเป็นมา
ศูนย์บริหารกิจการหอพัก มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ ได้รับการจัดสรรงบประมาณเงิ น
รายได้ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบดาเนินงาน ในการจัดจ้างบริก ารดูแลรักษาความสะอาดบริเวณหอพัก
จานวน 15 อาคาร ประกอบด้วย
อาคารหอพักนิสิต
จานวน
11
อาคาร
อาคารสานักงานย่อย
จานวน
3
อาคาร
อาคารบริการกลาง
จานวน
1
อาคาร
2. วัตถุประสงค์
เพื่อทาความสะอาดอาคารภายในพื้นที่ของศูนย์บริหารกิจการหอพักมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์
ให้สะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย พร้อมให้บริการแก่นิสิต และผู้ใช้บริการต่างๆ
3. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา
3.1 เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาจ้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่ าว
ซึ่งมีผลงานประเภทเดียวกัน ในวงเงินไม่น้อยกว่า 3,950,000.00 บาท
3.2 ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
3.3 ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอราคารายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ศูนย์บริหารกิจการหอพัก
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทาการอันเป็นการขัดขวาง
การแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
3.4 ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกันซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคา
ได้มีคาสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
3.5 ไม่ เป็ นบุ คคลซึ่ งอยู่ ระหว่ างถู กระงั บการยื่ นข้ อเสนอหรื อท าสั ญญากั บหน่ วยงานของรั ฐไว้ ชั่ วคราว
เนื่ องจากเป็ นผู้ ที่ ไม่ ผ่ านเกณฑ์ การประเมิ นผลการปฏิ บั ติ งานของผู้ ประกอบการตามระเบี ยบที่ รั ฐ มนตรี ว่ า การ
กระทรวงการคลังกาหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
3.6 นิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชี
รายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสาคัญ
3.7 นิ ติ บุ ค คลที่ จ ะเข้ า เป็ น คู่ สั ญ ญากั บ หน่ ว ยงานภาครั ฐ ซึ่ ง ได้ ด าเนิ น การจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งด้ ว ยระบบ
อิเล็ กทรอนิ กส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบี ยนในระบบอิเล็ กทรอนิ กส์ ของกรมบั ญชี กลาง
ที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
3.8 คู่ สั ญ ญาต้ อ งรั บ และจ่ า ยเงิ น ผ่ า นบั ญ ชี ธ นาคาร เว้ น แต่ ก ารจ่ า ยเงิ น แต่ ล ะครั้ ง ซึ่ ง มี มู ล ค่ า ไม่ เ กิ น
สามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

-24. ขอบเขตของการดาเนินงาน
4.1 สถานที่และจานวนพนักงานทาความสะอาด
ลาดับที่

อาคาร/สถานที่

พื้นที่โดยรอบ

จานวนพนักงาน

(ตารางเมตร)

(คน)

1

อาคารสานักงานย่อย 5-6

350

1

2

อาคารสานักงานย่อย 7-8

350

1

3

อาคารสานักงานย่อย 9-10

350

1

4

อาคารบริการกลาง

2,000

3

5

อาคาร 1

2,000

5

6

อาคาร 2

2,000

5

7

อาคาร 3

2,000

5

8
9

อาคาร 4
อาคาร 5

2,000
1,200

5
2

10
11

อาคาร 6

1,200

2

12

อาคาร 7
อาคาร 8

1,200
1,200

2
2

13

อาคาร 9

1,200

2

14

อาคาร 10

1,200

2

15

อาคาร 11

1,200

2

16

หัวหน้าพนักงานทาความสะอาด

-

1

19,450

41

รวมทั้งสิ้น

หมายเหตุ อาคาร 1-4 พนักงานทาความสะอาดต้องทาความสะอาดห้องน้ารวมด้วย
ในกรณีที่จานวนพื้นที่ทาความสะอาดลดลงในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง ศูนย์บริหารกิจการหอพักขอสงวนสิทธิ์
ในการย้ายพนักงานทาความสะอาดไปปฏิบัติงานในพื้นที่ที่มีความจาเป็นต้องทาความสะอาดตามความเหมาะสม
4.2 รายละเอียดวันปฏิบัติงาน วิธีปฏิบัติงาน มาตรฐานของงานและรายละเอียดวัสดุอุปกรณ์
4.2.1 กาหนดวันปฏิบัติงานและเวลาทางาน ดังนี้
1) อาคารสานักงานย่อย จานวน 3 อาคาร (อาคารย่อย 5-6, 7-8 และ 9-10) ปฏิบัติงานทุกวัน
เวลา 08.30 – 17.30 น.
2) อาคารบริการกลาง จานวน 1 อาคาร และอาคารหอพักนิสิต จานวน 11 อาคารปฏิบัติงาน
ทุกวัน เวลา 07.30 – 16.30 น.

-34.2.2 รายละเอียดการทาความสะอาดสถานที่
ผู้รับจ้างจะต้องตรวจสอบและคานวณงานทั้งหมด โดยรับผิดชอบพื้นที่ทาความสะอาด ดังนี้
1) ทาความสะอาดห้องโถง ทางเดินทั่วไป บันได ห้องน้า และห้องอื่นๆ ทุกห้อง เช่น ห้องไฟฟ้า
ห้องเก็บของ และพื้นที่ส่วนกลางอื่นๆ
2) ทาความสะอาดประตู หน้าต่าง กระจก บานเกร็ด และช่องแสง
3) ทาความสะอาดฝาผนัง ผนังฉาบปูนทาสี และผนังที่ใช้วัสดุอื่น
4) ทาความสะอาดฝ้าเพดาน หลอดไฟฟ้า และพัดลมเพดาน
5) ทาความสะอาดผ้าม่าน มู่ลี่ และพรม
6) ทาความสะอาดเคาน์เตอร์ให้บริการตามชั้นต่างๆ และม้านั่งหินขัดทั้งภายในและภายนอกอาคาร
7) ทาความสะอาดครุภัณฑ์ต่างๆ
- เก้าอี้ โต๊ะทางาน
- เก้าอี้ โต๊ะอ่านหนังสือ
- ตู้เก็บเอกสาร
- ชุดรับแขก
- เครื่องโทรศัพท์ เครื่องโทรสาร
- ครุภัณฑ์การศึกษาที่อยู่นอกตู้เก็บของ
- เฟอร์นิเจอร์ทั่วๆ ไป และเครื่องตกแต่งต่างๆ
- ครุภัณฑ์ อื่นๆ ตามที่ผู้ว่าจ้างกาหนด
8) ทาความสะอาดสถานที่หรือส่วนประกอบของอาคารซึ่งโดยสภาพต้องทาความสะอาด
เช่น ดาดฟ้า ระเบียง เป็นต้น
9) ทาความสะอาดบริเวณโดยรอบอาคาร
10) รดน้าต้นไม้บริเวณรอบอาคาร
11) ทาความสะอาดพื้นที่บริเวณถนนภายในศูนย์บริหารกิจการหอพักทั้งหมด
12) จัดโต๊ะ เก้าอี้ ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย หลังจากการใช้งานทุกห้อง
13) งานอื่ น ๆ ในกรณี ที่ ผู้ ว่ า จ้ า งขอความร่ ว มมื อ เช่ น การขนย้ า ยครุ ภั ณ ฑ์ ทั้ ง ภายใน
และภายนอกอาคาร ตักเศษใบไม้ เศษขยะ ในคลองทั้งด้านหน้าและด้านหลังหอพัก เป็นต้น
4.2.3 รายละเอียดการทางาน
ลักษณะงาน กาหนดเวลาทางาน และมาตรฐานของงานทาความสะอาดให้เป็นไปดังต่อไปนี้
ลักษณะงานและกาหนดเวลาทางาน
1) การทาความสะอาดรายวัน ทาทุกวันในตอนเช้า ต้องทาความสะอาดถนน และบริเวณลาน
ต่ างๆ ทั้งหมด ให้ เสร็ จ ก่อนเวลา 08.30 น. ทิ้งขยะให้ เสร็จก่อนเวลา 09.30 น. ส่ ว นห้ องน้าและส่ ว นประกอบ
ของอาคารต้องเสร็จภายในเวลา 11.30 น. ในตอนบ่ายต้องทาความสะอาดห้องน้าและส่วนประกอบของอาคารต้อง
เสร็จภายในเวลา 15.30 น. จากนั้นทาความสะอาดรอบๆ พื้นที่บริเวณอาคาร โดยมีลักษณะงาน ดังนี้
1.1 เช็ดเครื่องโทรศัพท์ด้วยน้ายาฆ่าเชื้อ
1.2 ปัดฝุ่นละออง เช็ดตู้ โต๊ะ เก้าอี้และเครื่องใช้สานักงานจัดให้เป็นระเบียบ

-41.3 กวาดพื้น และถูพื้นด้วยม็อบ และขัดพื้นเคลือบเงาในจุดที่เห็นว่าจาเป็น
1.4 เช็ดกระจก ปัดหยากไย่ และผนังที่สกปรกเนื่องจากเหตุต่างๆ
1.5 ทาความสะอาด ขจัดคราบเชื้อราตามผนัง เฟอร์นิเจอร์ และจุดอื่นๆ ที่พบ
1.6 ทาความสะอาดบริเวณพื้นที่รอบๆ อาคาร ลานจอดรถ เช่น ปาดน้าท่วมขังผิวถนน ฯลฯ
1.7 ทาความสะอาดทางเดิน บันได ตู้น้าดื่ม ตู้เย็น กระติกน้าร้อน และตู้สายดับเพลิง
1.8 ทาความสะอาดห้องโถง ที่นั่งพัก และแผ่นป้ายแสดงชื่อหน่วยงาน ต่างๆ
1.9 ทาความสะอาดห้องน้า ด้วยน้ายาทาความสะอาด มีก้อนดับกลิ่น น้ายาล้างมือ ประจา
ทุกห้องน้า มีกระดาษชาระประจาจุดที่กาหนด
1.10 ดูแล รดน้า บารุงรักษาต้นไม้ ไม้ดอกไม้ประดับภายในอาคาร และรอบๆ อาคาร
1.11 จั ด โต๊ ะ เก้ า อี้ ใ นห้ อ งอ่ า นหนั ง สื อ ห้ อ งดู ที วี และท าความสะอาดให้ อ ยู่ ใ นสภาพ
เรียบร้อยพร้อมใช้งาน
1.12 จัดเก็บและทิ้งขยะจากอาคารต่างๆ วันละ ไม่น้อยกว่า 2 ครั้ง โดยต้องใส่ถุงผูกมัด
ให้เรียบร้อยและเปลี่ยนถุงรองถังขยะทุกวัน โดยถุงขยะผู้รับจ้างจะต้องจัดหามาเอง
1.13 ล้างทาความสะอาดถังขยะ โรงเก็บขยะและบริเวณโดยรอบ วันละ 1 ครั้ง
1.14 ทาความสะอาดบริเวณด้านหน้าอาคาร ทางเดินเท้า และบริเวณโดยรอบ
1.15 ทาความสะอาดห้องพักรับรองประจาอาคารไม่น้อยกว่าสัปดาห์ละ 1 ครั้ง
1.16 ล้างทาความสะอาด และจัดเก็บอุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดเลี้ยงทุกครั้ง
1.17 ต้องมีป้ายเตือนกันลื่นขณะทาความสะอาดทุกครั้ง
1.18 ผู้รับจ้างจะต้องมีตัวแทนซึ่งมีอานาจในการตัดสินใจมาควบคุมการทางาน อย่างน้อย
1 คน ทีม่ ีคุณสมบัติไม่ต่ากว่าระดับอนุปริญญา หรือมีประสบการณ์การทางานระดับผู้ควบคุมงานไม่น้อยกว่า 1 ปี
2) การทาความสะอาดรายสัปดาห์
2.1 อาคารสานักงานย่อย (อาคารย่อย 5-6 , 7-8 และ 9-10) และอาคารหอพักนิสิต
ปฏิบัติงานตามปกติ เช่นเดียวกับวันธรรมดา
2.2 ขัดล้างพื้นอาคารบริการกลาง ทุกวันเสาร์หรือวันอาทิตย์
2.3 ล้างทาความสะอาดตู้เย็น ตู้น้าดื่ม และกระติกน้าร้อน ประจาอาคาร สัปดาห์ละ 1 ครั้ง
หรือตามที่ผู้ว่าจ้างร้องขอ
2.4 ขัดล้างระเบียงอาคารสานักงานย่อย (อาคารย่อย 5-6, 7-8 และ 9-10) สัปดาห์ละ 1 ครั้ง
3) การทาความสะอาดรายเดือน
3.1 ขัดพื้นทางเดิน ระเบียง บันได และบันไดหนีไฟ อาคาร 1-11
3.2 เช็ดกระจกทุกห้องทุกอาคาร
3.3 ขัดล้างพื้นอาคารสานักงานย่อย (อาคารย่อย 5-6, 7-8 และ 9-10)
4) ช่วงปิดภาคการศึกษา ผู้รับจ้างจะต้องล้างพื้นโดยลอกน้ายาเคลือบเงาเดิมแล้วเคลือบด้วย
น้ายาเคลือบเงาใหม่ ให้ทาความสะอาดขัดพื้นห้อง วัสดุ ครุภัณฑ์ต่างๆ ในห้องพักทุกห้องให้เรียบร้อยพร้อมใช้งาน
ดูดฝุ่นที่นอนพร้อมทั้งเช็ดทาความสะอาดเบาะหุ้มที่นอนด้วยน้ายาฆ่าเชื้อ ปัดกวาดฝุ่น หยากไย่ ตามฝ้าเพดานห้องทุก
ห้องให้แล้วเสร็จก่อนเปิดภาคการศึกษา

-55) งานอื่นๆ ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างร้องขอ
4.2.4 มาตรฐานของงาน
การทาความสะอาดภายในอาคารสถานที่ ให้ปฏิบัติดังนี้
การทาความสะอาดพื้น
1) การปัดกวาด ดูดฝุ่น
ให้ ปั ดกวาดหรื อ ดู ดฝุ่ น พื้ น ที่ว่า งตามชั้ น อาคาร ห้ องโถง ทางเดิน บันได บันไดหนี ไ ฟ
ดาดฟ้าของอาคาร ให้ปราศจากเศษผง ฝุ่นละอองและนาขยะไปทิ้ง ณ ที่ทิ้งขยะที่ผู้ว่าจ้างกาหนดไม่น้อยกว่าวันละ
2 ครั้ง หรือตามที่ผู้ว่าจ้างกาหนด หากมีการเคลื่อนย้ายเฟอร์นิเจอร์หรือเครื่ องใช้สานักงานเมื่อทาความสะอาด
เรียบร้อยแล้วให้จัดเข้าที่เดิมโดยไม่เกิดความเสียหาย
2) การถูด้วยม็อบ
หลังจากการทาความสะอาดตามข้อ 1 แล้วให้ถูพื้นต่างๆ ด้วยผ้าม็อบชุบน้าบิดหมาดๆ
ผ้าม็อบที่นามาใช้งานต้องเป็นผ้าม็อบที่สะอาด และหมั่นเปลี่ยนน้าทาความสะอาดเสมอ หากบริเวณใดมีความสกปรก
มากให้ใช้น้ายาขัดพื้น หรือน้าสบู่อ่อนตามความเหมาะสม ทั้งนี้ รวมถึงการขจัดรอย หรือคราบต่างๆ บนพื้น เช่น
รอยรองเท้า เป็นต้น หลังจากเช็ดถูพื้นแล้ว บริเวณพื้นที่ ต่างๆ จะต้องสะอาดปราศจากเศษผง ฝุ่นละออง และไม่มี
รอยคราบติดตามกาแพง ฝาผนัง และเฟอร์นิเจอร์
3) การลอกพื้น การขัดพื้น และเคลือบเงาพื้น
ให้กระทาด้วยความระมัดระวัง ไม่ให้เกิดความเสีย หายต่อพื้น เครื่องมือเครื่องใช้ วัสดุ
และอุปกรณ์ต่างๆ
4) การทาความสะอาด
4.1 การทาความสะอาดพื้นที่ บริเวณด้านหน้าอาคาร และรอบๆ อาคาร บริเวณนอกรั้ว
อาคาร 1 และอาคาร 5 โดยการกวาดพร้อมเก็บขยะ
4.2 การท าความสะอาดเฟอร์ นิ เ จอร์ แ ละเครื่ อ งใช้ ส านั ก งาน ให้ ปั ด กวาด เช็ ด ถู
เครื่องใช้สานักงาน เช่น โต๊ะ เก้าอี้ ตู้เก็บเอกสาร เฟอร์นิเจอร์ต่างๆ รูปภาพและประกาศติดหรือแขวนผนัง รวมทั้ง
ประติมากรรมต่างๆ ให้สะอาดปราศจากฝุ่นละออง หยากไย่ใยแมงมุม คราบสกปรก และริ้วรอยต่างๆ หากมีการ
เคลื่อนย้ายออกจากที่ให้นากลับเข้าที่เดิมเมื่องานแล้วเสร็จ โดยไม่เกิดความเสียหายใดๆ
4.3 การทาความสะอาดฝาผนั ง และฝ้า เพดาน ให้ ปัด กวาดเช็ดถู ดูดฝุ่ นให้ ส ะอาด
ปราศจากฝุ่ น ละออง หยากไย่ ใ ยแมงมุ ม คราบสกปรกหรื อ รอยต่ า งๆ และไม่ มี เ ศษผงติ ด ค้ า งอยู่ บ นพื้ น ห้ อ ง
การทาความสะอาดในข้อนี้ให้รวมถึงประตู หน้าต่างและขอบประตูหน้าต่างด้วย
4.4 การทาความสะอาดกระจก ให้เช็ดกระจกด้วยน้ายาเช็ดกระจกหรือล้างด้วยน้าสบู่
อ่อนแล้วล้างน้าและเช็ดให้แห้งจนกระจกใสสะอาดปราศจากคราบสกปรก ตาหนิ หรือรอยสัมผัส และกรีดทาความ
สะอาดกระจกในที่สูงโดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ ห้ามใช้ผงขัดในการทาความสะอาดกระจก
4.5 การทาความสะอาดม่านและมู่ลี่ ให้ดูแลรักษาความสะอาดม่านและมู่ลี่ ให้สะอาด
ปราศจาก ฝุ่นละออง หยากไย่และคราบสกปรก การทาความสะอาดประจาปีจะต้องนาไปซักรีดโดยไม่ก่อให้เกิดความ
เสียหายใดๆ

-64.6 การขัดเงาบริเวณที่เป็นโลหะ ส่วนประกอบใดๆ ในอาคารที่เป็นโลหะให้ดูแลรักษา
ให้เป็นเงางามอยู่เสมอและไม่มีคราบสนิม และต้องไม่ใช้น้ายาทาความสะอาดที่กัดกร่อนเนื้อโลหะ
4.7 ในกรณีรายละเอียดอื่นๆ ที่มิได้กาหนดไว้ ให้ผู้รับจ้างดาเนินการทาความสะอาด
ตามสภาพของงาน หรือตามคาสั่งของผู้ว่าจ้าง เช่น เก็บล้าง ทาความสะอาดภาชนะที่ใช้ในการจัดเลี้ยงหลังการ
ประชุมหรือการเลี้ยงรับรอง
4.2.5 อุปกรณ์ในการทาความสะอาด
ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาวัส ดุ เครื่องมือเครื่องใช้ในการทาความสะอาดแต่ล ะชนิดให้เพียงพอและ
พร้อมใช้งานตลอดเวลา ดังนี้
1) เครื่องขัดพื้นพร้อมอุปกรณ์ครบชุดสาหรับขัดพื้น ล้าง และขจัดคราบสกปรก
2) เครื่องดูดฝุ่น ดูดน้าพร้อมอุปกรณ์ครบชุด จานวนไม่น้อยกว่า 7 เครื่อง
3) รถเข็น 3 ล้อ จานวนไม่น้อยกว่า 12 คัน
4) เครื่องมือเช็ดกระจกพร้อมอุปกรณ์ครบชุด
5) เครื่องมืออื่นๆ เช่น ไม้ปาดน้า ม็อบดันฝุ่น ม็อบถูพื้น
6) เครื่องพ่นสเปรย์น้าหอมปรับอากาศ
7) ใยขัด อเนกประสงค์ ไม้กวาดชนิดต่างๆ เช่น ไม้กวาดอ่อน ไม้กวาดหยากไย่ ไม้ขนไก่
ไม้กวาดทางมะพร้าวด้ามยาว
8) ถุงมือยาง รองเท้าบูท กระสอบป่าน ผ้าอเนกประสงค์ ถังน้าพลาสติก ขันน้าพลาสติก
ที่ตักผง กระบอกฉีดน้า ผ้าปิดจมูก
9) ถุงดาขนาด 18”x 20”, 24”x 28”, 30”x 40”, 36”x 45”
10) สายยางใส 6 หุน ปลั๊กไฟพ่วง ไม้สวิงด้ามยาว
11) ที่ปั๊มชักโครก แปรงทาความสะอาดพื้นชนิ ดต่างๆ เช่น แปรงขัดพื้นมีด้าม แปรงซัก ผ้า
แปรงขัดโถสุขภัณฑ์
12) บันไดอลูมิเนียม
13) เครื่องมืออื่นๆ เท่าที่จาเป็น
กรณีผู้รับจ้างมีวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ไม่เพียงพอและไม่อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน ผู้ว่าจ้างได้
ดาเนินการแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบเป็นลายลักษณ์อักษร ให้ผู้รับจ้างดาเนินการจัดส่งให้ผู้ว่าจ้างภายใน 3 วัน หลังจากที่
ได้รับหนังสือ หากไม่ดาเนินการผู้รับจ้างยินยอมให้ผู้ ว่าจ้างปรับในอัตราร้อยละ 0.10 ของวงเงินค่าจ้างตามสัญญา
หรือตามข้อตกลงระหว่างผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง
4.2.6 ผลิตภัณฑ์น้ายาทาความสะอาด
ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาน้ายาทาความสะอาดทุกชนิดที่มีคุณภาพด้านความสะอาดเป็นมาตรฐาน โดย
การผ่านการรับรอง และเป็นที่ยอมรับของบุคคลทั่วไป และไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม
1) น้ายาเคลือบเงาพื้น
2) น้ายาลอกแวกซ์
3) น้ายาปัดเงา

-74) น้ายาทาความสะอาดพื้น (ประจาวัน)
5) น้ายาขจัดคราบเชื้อรา
6) น้ายาฆ่าเชื้อล้างห้องน้า
7) น้ายากาจัดคราบสนิม
8) น้ายาฆ่าเชื้อดับกลิ่น
9) น้ายาเช็ดกระจก
10) น้ายาเช็ดเฟอร์นิเจอร์
11) น้ายาดันฝุ่น
12) น้ายาขจัดท่อตัน
13) สบู่เหลวล้างมือ
14) ผงซักฟอก
15) กระดาษชาระม้วนเล็ก 2 ชั้น
16) กระดาษชาระม้วนจัมโบ้ 2 ชั้น
17) สเปรย์ปรับอากาศ
18) ก้อนดับกลิ่น
19) ผลิตภัณฑ์อื่นๆ ตามความจาเป็น
หมายเหตุ 1. ผู้ เ สนอราคาต้ อ งส่ ง ตั ว อย่ า งน้ายาท าความสะอาด ระบุ ยี่ ห้ อ และประเทศผู้ ผ ลิต ในปริ มาณ
พอสมควร พร้อมติดฉลาก ระบุประเภทน้ายาไว้ข้างภาชนะที่ใส่ให้เห็นชัดเจน ยื่นต่อศูนย์บริหารกิจการหอพัก
มหาวิ ท ยาลั ย ศรี น คริ น ทรวิ โ รฒ เพื่ อ ประกอบการพิ จ ารณาภายใน 1 วั น ท าการ นั บ ถั ด จากวั น เสนอราคา
พร้อมแนบหลักฐาน ยืนยันส่วนผสมของผลิตภัณฑ์ทาความสะอาดซึ่งไม่มี สารอันตรายที่ห้ามใช้ในสารทาความ
สะอาด
2. ผลิตภัณฑ์ทาความสะอาดที่นามาใช้ในการทาความสะอาดทุกชนิดจะต้องได้รับรองมาตรฐาน
GMP (Good Manufacturing Practice) จากสานักงานคณะกรรมการอาหารและยา และผ่านการตรวจสอบ
จากกรมควบคุมมลพิษ โดยมีหนังสือรับรองยืนยัน ซึ่งผู้รับจ้างเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด
การส่งมอบน้ายาทุกครั้งผู้รับจ้างต้องแจ้งให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุทราบและดาเนินการ
ตรวจสอบก่อนน าไปใช้จ ริ ง และในกรณีที่ผู้ ว่าจ้างตรวจสอบพบว่าผลิ ตภัณฑ์น้ายาไม่เพียงพอและไม่มีคุณภาพ
มาตรฐานหรือคุณภาพไม่ดี ผู้ว่าจ้างได้ดาเนินการแจ้งให้ทราบเป็นลายลักษณ์อักษร ให้ผู้รับจ้างดาเนินการเปลี่ยนและ
จัดส่งให้ผู้ว่าจ้าง ภายใน 3 วัน หลังจากที่ผู้รับจ้างได้รับหนังสือ หากไม่ดาเนินการผู้รับจ้างยินยอมให้ผู้ว่าจ้างปรับใน
อัตราร้อยละ 0.10 ของวงเงินค่าจ้างตามสัญญา หรือตามข้อตกลงระหว่างผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง
ผู้ว่าจ้างจะจัดห้องให้สาหรับเก็บวัสดุและอุปกรณ์ดังกล่าวข้างต้น แต่ทั้งนี้ผู้ว่าจ้างไม่รับผิดชอบ
ต่อการสูญหายหรือความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นแก่วัสดุและอุปกรณ์นั้นทั้งสิ้น
หากมีวัสดุอุปกรณ์และน้ายาเคมี ที่จาเป็นต้องใช้ในการทาความสะอาด แต่ทางผู้ว่าจ้างมิได้
กาหนดไว้ในรายการ ผู้รับจ้างต้องจัดหาให้ผู้ว่าจ้าง เพื่อให้การทาความสะอาดสามารถทาได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดย
ไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติมทั้งสิ้น

-84.2.7 การส่งพนักงานเข้าทาความสะอาดและหัวหน้าแม่บ้านให้ผู้รับจ้างปฏิบัติดังนี้
1) จัดทาประวัติของพนักงานโดยละเอียด พร้อมแนบรูปถ่าย 2 ใบ หน้าตรง ไม่ใส่หมวก
ไม่ใส่แว่นตาดา สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน สาเนาทะเบียนบ้าน สาเนาวุฒิการศึกษา และใบรับรองแพทย์ ส่ง
ให้ผู้ว่าจ้างในวันลงนามในสัญญา
2) พนั ก งานทุ ก คนต้ อ งอยู่ ใ นเครื่ อ งแบบที่ เ ป็ น มาตรฐานเดี ย วกั น ติ ด ป้ า ยชื่ อ ประจ าตั ว
ที่มีรูปถ่ายตัวเองชัดเจนพร้อมทั้งแสดงชื่อ - นามสกุล ที่อกเสื้อด้านขวาให้ชัดเจน
3) พนักงานที่ผู้รับจ้างจัดส่งมานั้นต้องเป็นผู้ที่มีสุขภาพดี มีประวัติดี มีความซื่อสัตย์สุจริต
และผ่านการฝึกอบรมของผู้รับจ้างมาเรียบร้อยแล้ว (ต้องมีหลักฐานแสดงว่าได้มีการจัดอบรมพนักงานมาแสดง)
4) ให้ผู้รับจ้างแจ้งจานวนพนักงานที่จะส่งมาทาความสะอาด และในกรณีที่จะมีการสับเปลี่ยน
หรือทดแทนตัวบุคคล ให้แจ้งรายชื่อพร้อมประวัติเป็นการสารองล่วงหน้า ไม่น้อยกว่า 3 วันทาการ และแต่งกาย
ให้เรียบร้อย มีป้ายแจ้งพนักงานชั่วคราวติดให้เห็นอย่างชัดเจน กรณีบริษัทส่งพนักงานชั่วคราวโดยไม่แจ้งล่วงหน้า
ตามสั ญญา ผู้ ว่าจ้ างจะดาเนิ น การแจ้ ง ให้ บ ริษัทรับทราบเพื่อปรับปรุงแก้ ไข เมื่อมีการตักเตือนครบ 3 ครั้งแล้ ว
ผู้รับจ้างจะต้องยินยอมให้ผู้ว่าจ้างปรับ ร้อยละ 0.10 ของวงเงินค่าจ้างตามสัญญา หรือตามข้อตกลงระหว่างผู้ว่าจ้าง
และผู้รับจ้าง
4.2.8 การรับผิดชอบ ให้ผู้รับจ้างปฏิบัติดังนี้
1) ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่อความชารุด เสียหายในทรัพย์สินของผู้ว่าจ้างอันเนื่องมาจาก
การกระทาของผู้รับจ้าง หรือลูกจ้างของผู้รับจ้าง (โดยอยู่ในดุลยพินิจของผู้ว่าจ้าง)
2) ก่อนเริ่มทาความสะอาดทุกครั้งต้องแจ้งสิ่งชารุดเสียหาย (ถ้ามี) ของสถานที่ทาความสะอาดนั้น
ต่อเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมก่อน มิฉะนั้นจะถือว่าความชารุดเสียหายนั้นเกิดจากเจ้าหน้าที่ของผู้รับจ้าง ซึ่งต้องรับผิดชอบ
ชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้ว่าจ้าง
3) พนักงานทาความสะอาดที่รับผิดชอบในอาคารต่างๆ ช่วยดูแลรักษาทรัพย์สิน อุปกรณ์
ภายในอาคาร พร้อมทั้งอุปกรณ์สื่อ และอุปกรณ์ในห้องมิให้สูญหาย ในกรณีที่มีวัสดุอุปกรณ์ภายในอาคารที่รับจ้าง
เหมาทาความสะอาดสูญหายในเวลาปฏิบัติงาน ทางผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบ ทั้งนี้ ให้รวมถึงการชารุดของวัสดุ
อุปกรณ์ภายในอาคารด้วย
4) ในกรณีที่พนักงานปฏิบัติงานเกินเวลาที่กฎหมายกาหนด ผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้จ่ายค่าจ้าง
ซึ่งผู้รับจ้างได้รวมค่าจ้างไว้ในสัญญานี้แล้ว
5) ในกรณีที่ผู้ว่าจ้าง มีการใช้อาคารทากิจกรรมให้พนักงานทาความสะอาดประจาอาคาร
อยู่ปฏิบัติงาน ตามที่ผู้ว่าจ้างร้องขอโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
6) ผู้รับจ้างต้องจัดทาปฏิทินหรือแผนการทาความสะอาดอาคาร ประจาสัปดาห์ ประจาเดือน
และช่วงปิดภาคการศึกษา แจ้งให้ผู้ว่าจ้างทราบ และต้องส่งแผนการปฏิบัติงานภายใน 5 วันทาการ นับตั้งแต่วันเริ่ม
ปฏิบัติงานวันแรกของสัญญา
7) คุณสมบัติของพนักงานทาความสะอาด
7.1 ต้องมีสัญชาติไทย อายุระหว่าง 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 60 ปี (พนักงานชายต้องผ่าน
การเกณฑ์ทหาร)
7.2 จบการศึกษาไม่ต่ากว่าชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (แนบวุฒิการศึกษา)

-97.3 มีมารยาทเรียบร้อย มีความสุภาพ มีสัมมาคารวะ มีความขยันอดทน และมีความซื่อสัตย์
7.4 ในการปฏิบัติงานปกติ ต้องมีชุดฟอร์มหรือเครื่องแบบสาหรับพนักงานทาความสะอาด
และสวมรองเท้าหุ้มส้น หรือรองเท้าผ้าใบ
7.5 ต้ อ งเป็ น บุ ค คลที่ แ พทย์ แ ผนปั จ จุ บั น รั บ รองว่ า เป็ น ผู้ มี ร่ า งกายสมบู ร ณ์ แ ข็ ง แรง
ไม่เป็นโรคร้ายแรงและเป็นที่รังเกียจของสังคม ไม่เสพสารเสพติดที่ผิดกฎหมายทุกชนิด
7.6 ไม่ละทิ้งหน้าที่โดยไม่มีเหตุผลอันควร และมีน้าใจในการทางาน
7.7 ไม่สูบบุหรี่ ดื่มสุราและเสพของมึนเมา ขณะปฏิบัติงาน
7.8 ไม่เคยกระทาผิดอาญาจนได้รับโทษจาคุกหรือโทษที่หนักกว่าจาคุก โดยคาพิพากษา
ถึ ง ที่ สุ ด ให้ จ าคุ ก หรื อ ให้ รั บ โทษที่ ห นั ก กว่ า จ าคุ ก เว้ น แต่ เ ป็ น โทษส าหรั บ ความผิ ด ที่ ไ ด้ ก ระท าโดยประมาทหรือ
ความผิดลหุโทษ
7.9 ผ่านการฝึกอบรมของผู้รับจ้างมาเรียบร้อยแล้ว (ต้องมีหลักฐานแสดงว่าได้มีก ารจัด
อบรมพนักงานมาแสดง)
7.10 ไม่ส่งเสียงดังขณะปฏิบัติงาน
8) คุณสมบัติของหัวหน้าแม่บ้าน
8.1 มีสัญชาติไทย อายุไม่ต่ากว่า 30 ปี บริบูรณ์ และไม่เกิน 60 ปี
8.2 จบการศึกษาไม่ต่ากว่าระดับอนุปริญญา หรือเทียบเท่า (แนบวุฒิการศึกษา)
8.3 มีประสบการณ์การทางานระดับผู้ควบคุมงานไม่น้อยกว่า 1 ปี
8.4 ต้องมีความเป็ นผู้ น า และมีความสามารถด้า นการสั่ ง การและต้ อ งเป็น ที่ย อมรั บ
ของพนักงาน
8.5 มีความรู้ความสามารถในการประสานงานได้เป็นอย่างดี เป็นผู้รับฟังที่ดี สามารถ
เขียนหรือพิมพ์เอกสารรายงานผู้ว่าจ้างได้
8.6 ปฏิบัติงานได้ตามที่ผู้ว่าจ้างมอบหมาย และผู้รับจ้างยินยอมเปลี่ยนหัวหน้างานตามที่
ผู้ว่าจ้างร้องขอ
8.7 มีกิริยามารยาทเรียบร้อย มีความสุภาพ มีสัมมาคารวะ มีความขยันอดทน และมีความ
ซื่อสัตย์ในหน้าที่
8.8 ต้องมีชุดฟอร์มหรือเครื่องแบบ และสวมรองเท้าหุ้มส้น หรือรองเท้าผ้าใบ
8.9 ต้ อ งเป็ น บุ ค คลที่ แ พทย์ แ ผนปั จ จุ บั น รั บ รองว่ า เป็ น ผู้ มี ร่ า งกายสมบู ร ณ์ แ ข็ ง แรง
ไม่เป็นโรคร้ายแรง และเป็นที่รังเกียจของสังคม
8.10 ไม่ละทิ้งหน้าที่โดยไม่มีเหตุผลอันควร และมีน้าใจในการทางาน
8.11 ไม่เสพสารเสพติดทุกชนิด ตลอดทั้ง บุหรี่ สุรา และของมึนเมา
8.12 ไม่เคยกระทาผิดอาญาจนได้รับโทษจาคุกหรือโทษที่หนักกว่าจาคุก โดยคาพิพากษา
ถึ ง ที่ สุ ด ให้ จ าคุ ก หรื อ ให้ รั บ โทษที่ ห นั ก กว่ า จ าคุ ก เว้ น แต่ เ ป็ น โทษส าหรั บ ความผิ ด ที่ ไ ด้ ก ระท าโดยประมาทหรือ
ความผิดลหุโทษ

- 10 เงื่อนไขการปฏิบัติงาน
1. มีเครื่องป้องกันร่างกายของพนักงานทาความสะอาด ได้แก่ ผ้าปิดจมูก ถุงมืออย่างหนา รองเท้าบูท
ผ้ากันเปื้อน
2. รูปแบบ ขั้นตอนและวิธีการของงานทาความสะอาดเป็นไปตามที่ผู้ว่าจ้างกาหนด
3. กรณีผู้ รั บ จ้ างไม่ส ามารถจัดหาพนัก งานท าความสะอาดได้ทั นเวลาปฏิบัติ งาน หากผู้ ว่าจ้า ง
จัดหาพนักงานทาความสะอาดมาทดแทน ผู้รับจ้างต้องรับภาระค่าใช้จ่ายในการนั้น
4. หากพบว่าพนักงานทาความสะอาดคนใดปฏิบัติงานบกพร่องในหน้าที่และไม่เหมาะสม ผู้รับจ้าง
ต้องดาเนินการปรับเปลี่ยนพนักงานคนใหม่ให้ทันที
5. ต้ อ งมี เ ครื่ อ งมื อ อุ ป กรณ์ ป ระจ าตั ว ที่ จ าเป็ น ส าหรั บ พนั ก งานท าความสะอาด เช่ น ไม้ ถู พื้ น
ผ้าสาหรับถูเช็ดทั่วไป ไม้กวาด ฯลฯ
6. ในกรณี ที่ ผู้ รั บ จ้ า งแต่ ง ตั้ ง หั ว หน้ า พนั ก งานท าความสะอาดไปควบคุ ม งาน ถ้ า ผู้ ว่ า จ้ า งขอให้
เปลี่ยนตัวหัวหน้าพนักงานทาความสะอาดใหม่ ผู้รับจ้างยินยอมเปลี่ยนตัวให้ทันที โดยจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายใดๆ
จากผู้ว่าจ้าง ถ้าผู้รับจ้างจะเปลี่ยนตัวหัวหน้าพนักงานทาความสะอาด ต้อ งแจ้งชื่อผู้นั้นให้ผู้ว่าจ้ างทราบล่วงหน้า
เป็นลายลักษณ์อักษรทุกครั้งด้วย ในกรณีที่เกิดปัญหาแรงงาน ผู้รับจ้างจะยกเหตุที่มีปัญหาแรงงาน มาเป็นเหตุสุดวิสัย
หรือมาเป็นข้ออ้างที่จะเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อหนึ่งข้อใดมิได้
7. กรณีผู้รับจ้างส่งพนักงานแทนงานชั่วคราว (สารอง) เข้ามาปฏิบัติงานทดแทนพนักงานประจา
ที่ไม่มาปฏิบั ติงานรายวัน ผู้ป ระสานงานของบริษัทต้องแจ้งให้ผู้ ว่าจ้างทราบภายในเวลา 3 ชั่ว โมง ถ้าไม่ได้แจ้ง
ตามกาหนดเวลา ผู้ว่าจ้างจะดาเนินการแจ้งให้บริษัททราบให้ปรับปรุงแก้ไข กรณีมีการตักเตือนเกิน 3 ครั้ง ผู้รับจ้าง
ยินยอมให้ผู้ว่าจ้างปรับ ร้อยละ 0.10 ของวงเงินค่าจ้างตามสัญญา หรือตามข้อตกลงระหว่างผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง
8. ผู้ รั บ จ้ า งจะต้ อ งส่ ง รายชื่ อ พนั ก งานแทนงาน (ส ารอง) อย่ า งน้ อ ย 3 รายชื่ อ ให้ แ ก่ ผู้ รั บ จ้ า ง
ภายใน 5 วัน นับตั้งแต่วันเริ่มสัญญาจ้าง และหากมีการทางานแทนให้พนักงานสารองที่มีรายชื่อเป็นผู้ปฏิบัติงาน
หากมีการเปลี่ยนพนักงานแทนงาน (สารอง) ให้แจ้งผู้ว่าจ้างทราบเป็นลายลักษณ์อักษรภายใน 3 วัน
9. ผู้ รั บ จ้ า งจะต้ อ งจั ดอบรมพนั ก งานท าความสะอาดเกี่ ยวกั บ วิช าชีพ ไม่ น้ อ ยกว่ า ปี ล ะ 2 ครั้ ง
โดยจะต้อง จัดให้มีการอบรมพนักงานในหัวข้อจริยธรรม คุณภาพชีวิตการทางาน ปีละ 2 ครั้ง โดยวิทยากรและ
จะต้องส่งหัวข้ออบรม แผนการอบรมให้ผู้รับจ้างรับทราบและเห็นชอบก่อน
บทลงโทษ
1. กรณีพนักงานมาปฏิบัติงานไม่ตรงเวลาที่กาหนดในสัญญา เกินกว่ า 15 นาที ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม
ผู้รับจ้างยินยอมให้ผู้ว่าจ้าง ปรับในอัตรา 50 บาท/คน/ชั่วโมง (เศษของชั่วโมงให้คิดเป็น 1 ชั่วโมง) ถ้าเกิน 3 ชั่วโมง
ปรับในอัตรา 650 บาท/คน/วัน
2. กรณีพนักงานมาปฏิบัติงานไม่ครบจานวนตามสัญญาในวันใด ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างหักเงิน
ค่าจ้างที่จะได้รับตามอัตราค่าจ้างขั้นต่าต่อคนต่อวัน ที่ใช้บังคับในเขต จังหวัดนครนายก ในวันนั้น และยินยอมให้
ผู้ว่าจ้างปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ 0.10 ของวงเงินค่าจ้างตามสัญญา นับตั้งแต่วันที่ไม่มีพนักงานมาปฏิบัติงาน
หรือมาปฏิบัติงานไม่ครบจานวน หรือมาแต่ไม่ปฏิบัติงานเป็นต้นไปจนกว่าจะมีพนักงานมาปฏิบัติงานครบถ้วน
3. กรณี พ นั ก งานไม่ แ ต่ ง เครื่ อ งแบบตามที่ ก าหนด ผู้ รั บ จ้ า งยิ น ยอมให้ ผู้ ว่า จ้ า งปรั บ เป็ น รายวัน
ในอัตรา 100 บาท/คน/วัน

- 11 4. หากปรากฏว่าผู้รับจ้างปฏิบัติไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ หรือฝ่าฝืนสัญญาจนคณะกรรมการ
ตรวจรั บ พั ส ดุ ได้ เ ตื อ นเป็ น ลายลั ก ษณ์ อั ก ษรแล้ ว ไม่ น้ อ ยกว่ า 3 ครั้ ง และผู้ รั บ จ้ า งไม่ ไ ด้ แ ก้ ไ ขให้ เ ป็ น ไปตามที่
คณะกรรมการตรวจรั บ พั ส ดุ แ จ้ ง ผู้ ว่ า จ้ า งขอสงวนสิ ท ธิ์ ที่ จ ะบอกเลิ ก สั ญ ญาจ้ า งก่ อ นครบก าหนดได้ ทั น ที แ ละ
ยึดเงินประกัน หรือเรียกร้องจากธนาคารผู้ออกหนังสือค้าประกันของธนาคารที่ให้ไว้ก็ได้ พร้อมทั้งมีสิทธิเรียกร้อง
ให้ชดใช้ค่าเสียหายอันเนื่องมาจากผลแห่งการยกเลิกสัญญาได้อีกต่างหาก และถ้าผู้ว่าจ้าง จ้างบุคคลอื่นมาดาเนินการแทน
ผู้รับจ้างจะต้องยอมรับผิดชอบชดใช้ราคาที่เพิ่มขึ้นจากราคาที่กาหนดไว้ในสัญญาจนกว่าอายุสัญญาจ้างสิ้นสุดลง
รายงานผลการปฏิบัติงาน
ผู้รับจ้างต้องจัดส่งรายงานประจาเดือนให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป
เพื่อให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ตรวจสอบและหากมีการแก้ไข ผู้รับจ้าง จะต้องแก้ไขให้แล้วเสร็จภายใน 3 วันทาการ
นั บ ตั้งแต่วัน ที่ได้รั บ แจ้ งจากคณะกรรมการตรวจรับ พัส ดุ รายงานประจาเดือนอย่ างน้ อย จะต้องประกอบด้ ว ย
หัวข้อต่างๆ ดังนี้
1. บทสรุปสาหรับผู้บริหาร
2. รายงานตารางเวลาการทางานของพนักงานของผู้รับ จ้าง จากเครื่องแสกนลายนิ้วมื อหรือการ
ลงลายมือชื่อ
3. รายงานการใช้วัสดุอุปกรณ์ พร้อมรายงานการส่งคืนวัสดุอุปกรณ์ที่ชารุดจากการเปลี่ยน
4. รายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน
5. สรุปปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข พร้อมข้อเสนอแนะ
6. แผนงานที่จะดาเนินการในงวดงานต่อไป (เดือนถัดไป)
5. สถานที่ดาเนินการ
ศูนย์บริหารกิจการหอพัก มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อาเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก
6. ระยะเวลาการดาเนินการ
กาหนดเวลาดาเนินการจ้างแล้วเสร็จไม่เกิน 365 วัน
7. ระยะเวลาส่งมอบงาน
ระยะเวลาส่งมอบงานแบ่งเป็นจานวน 12 งวด (เดือนละ 1 งวดงาน)
8. ราคากลาง 7,900,000.00 บาท (เจ็ดล้านเก้าแสนบาทถ้วน)
9. หน่วยงานรับผิดชอบดาเนินการ
งานพัสดุ ชั้น 2 อาคารบริการกลาง ศูนย์บริหารกิจการหอพัก มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สถานที่
ติดต่อเพื่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติมหรือเสนอแนะวิจารณ์ หรือแสดงความคิดเห็นที่เปิดเผยตัวได้ที่
1. ทางไปรษณีย์
งานพัสดุ ศูนย์บริหารกิจการหอพัก มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เลขที่ 63 หมู่ที่ 7
ตาบลองครักษ์ อาเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 26120
2. E – mail : psd.dormswu@gmail.com
3. โทรศัพท์ 0-3739-5350
4. โทรสาร 0-3739-5349

