
 
 
 

ขอบเขตของงาน 

จ้างเหมาทําความสะอาดอาคารเรียนคณะกายภาพบําบัด 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ 

ลงวันที่  24  สิงหาคม 2561  

--------------------------------------------------- 

 

ขอบเขตของงาน 

   1. พื้นที่ในการทําความสะอาดท้ังหมด ประมาณ 15,409.65 ตารางเมตร จํานวน 6 ช้ัน 
ประกอบด้วย 
 1.1 ห้องสํานักงาน, ห้องพักอาจารย์, ห้องเรียน, ห้องปฏิบัติการ, ห้องประชุม, ห้องครัว, คลินิก
กายภาพบําบัด, สระน้ําเพ่ือการรักษา, ลิฟต์, ห้องควบคุมลิฟต์, ห้องควบคุมระบบไฟฟ้า, ห้องควบคุม
ระบบสัญญาณเครือข่าย, ห้องควบคุมระบบปั๊มน้ํา, ห้องเก็บพัสดุ, ห้องละหมาด 
 1.2 ห้องโถงทางเดินทั่วไป บันได บันไดหนีไฟ และห้องน้ํา ห้องส้วม ซ่ึงประกอบด้วยวัสดุ    
พ้ืนกระเบื้องยาง, กระเบื้องเซรามิค, พ้ืนซีเมนต์, พ้ืนหินขัด 
 1.3 ประตู หน้าต่าง กระจก และช่องแสง 
 1.4 ฝาผนัง  ผนังฉาบปูนทาสี  และผนังที่ใช้วัสดุอ่ืน 
 1.5 ฝ้าเพดาน หลอดไฟฟ้า พัดลมติดผนังและพัดลมตั้งพ้ืน 
 1.6 ผ้าม่าน มู่ล่ี และพรม 
 1.7 เคาน์เตอร์ให้บริการตามช้ันต่างๆ   
 1.8 ครุภัณฑ์ต่างๆ ของคณะกายภาพบําบัด 

1.9  บริเวณด้านหน้า ด้านหลัง ด้านข้างอาคาร ดาดฟ้า ระเบียง 
1.10 สวนหย่อมภายในอาคารเรียนคณะกายภาพบําบัด 

   2. รายละเอียดของการทาํความสะอาด 

 2.1 งานทําความสะอาด วันจันทร์ -วันศุกร์ ในช่วงเช้าต้องทําความสะอาดห้องเรียน               
ห้องปฏิบัติการ ห้องสํานักงาน ห้องพักอาจารย์ คลินิกกายภาพบําบัด ดําเนินการให้แล้วเสร็จก่อนเวลา   
08.30 น. ห้องน้ําและส่วนประกอบของอาคารต้องดําเนินการให้แล้วเสร็จภายในเวลา 09.30 น. 
ครุภัณฑ์ประกอบอาคารเรียนกายภาพบําบัดจะต้องทําความสะอาดให้แล้วเสร็จก่อนเวลา 17.00 น. 
โดยมีลักษณะงานคือ 
 2.1.1 ปัดฝุ่นละออง เช็ดโต๊ะ เก้าอ้ีทํางานห้องสํานักงาน ห้องพักอาจารย์ ห้องเรียน               
ทําความสะอาดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการ เครื่องมือคลินิกกายภาพบําบัด   
 2.1.2 กวาดพ้ืน และถูพ้ืนด้วยม็อบ   
 2.1.3 เช็ดทําความสะอาดกระจก และผนัง 
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 2.1.4 ทําความสะอาดห้องโถง ทางเดินเท้า โซฟาพักคอย เคาน์เตอร์ต่างๆ บันได และ  
ราวบันได   
 2.1.5 ทําความสะอาดห้องน้ําด้วยน้ํายาทําความสะอาด เปล่ียนผ้าเช็ดมือทุกวัน              
มีน้ํายาล้างมือและกระดาษชําระพร้อมเฉพาะห้องน้ําอาจารย์และห้องน้ําเจ้าหน้าที่ (ช้ัน 1-6) 
 2.1.6 ดูแลกล่องใส่กระดาษสําหรับห่อผ้าอนามัยในห้องนํ้าหญิงและกระดาษสําหรับห่อ
ผ้าอนามัยให้พร้อมใช้งาน 
 2.1.7 เปล่ียนผ้าปูเตียงและปลอกหมอนในห้องคลินิกกายภาพบําบัด 
 2.1.8 รดน้ําต้นไม้ภายในอาคาร ดูแลทําความสะอาดสวนหย่อมและไม้ประดับต่างๆ 

 2.2 งานทําความสะอาดในวันเสาร์ เวลา 08.00 ถึง 11.00 น.   
 2.2.1 ทําความสะอาดเตียงฝึกปฏิบัติการ เตียงรักษาผู้ป่วย ตู้และช้ันเก็บอุปกรณ์       
การเรียนการสอน 
 2.2.2 ทําความสะอาด เก้าอ้ี ผ้าม่าน ภายในห้องประชุมใหญ่ 
 2.2.3 ทําความสะอาดห้องรักษาด้วยน้ํา เครื่องมือและอุปกรณ์ 
 2.2.4 ปัดหยากไย่ในอาคาร ทางเดินเข้า–ออก บริเวณโถงทางเดิน  
 2.2.5 ทําความสะอาดพื้นห้องและตู้เก็บของภายในห้องกายวิภาคศาสตร์ 
 2.2.6 ขัดพื้นบริเวณทางเดินของอาคาร ขจัดคราบตะไคร่น้ํา บริเวณระเบียงดาดฟ้า 
 2.2.7 ใส่ผงจุลินทรีย์กําจัดกล่ิน ไบโอนิค ลงในชักโครกและโถปัสสาวะชาย ในห้องน้ํา   
ทุกห้อง อย่างน้อย 1 ครั้ง/ป ี

 2.3 งานทําความสะอาดอื่นๆ 
 2.3.1 ขัดพื้นและเคลือบเงา ปีละ 1 ครั้ง 
 2.3.2 เช็ดกระจกบริเวณรอบอาคารทั้งภายในและภายนอกทั้งหมด ปีละ 1 ครั้ง 
 2.3.3 ทําความสะอาดผ้าม่านท้ังหมด ปีละ 1 ครั้ง 
 2.3.4 ทําความสะอาดพื้นที่ ที่ไม่ได้ใช้สอย ได้แก่ 
 - ทําความสะอาดบันไดหนีไฟ อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง 
 - ปัดกวาด ทําความสะอาด และถอนวัชพืช ที่ข้ึนอยู่บริเวณดาดฟ้า และขอบท่อ
ระบายน้ําอย่างน้อย 6 ครั้ง/ป ี
 - ทําความสะอาดพ้ืนที่บริเวณช้ัน 4, 5, 6 ทั้งหมด อย่างน้อย 3 สัปดาห์/ครั้ง    
โดยทําความสะอาดแต่ละชั้นทุกวันพุธ หมุนเวียนไปสัปดาห์ละช้ัน เช่น บริเวณช้ัน 4 วันพุธที่ 1 ของเดือน
บริเวณช้ัน 5 วันพุธที่ 2 ของเดือน บริเวณช้ัน 6 วันพุธที่ 3 ของเดือน และบริเวณช้ัน 4 วันพุธที่ 4     
ของเดือน เป็นต้น 
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 - ทําความสะอาดห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ช้ัน 5 ห้อง 518, 524, 525 และ
ห้องน้ําช้ัน 5 ทุกห้อง สัปดาห์ละ 3 ครั้ง  
 - ทําความสะอาดห้องโถงควบคุมไฟชั้น 1 อย่างน้อย 3 เดือน/ครั้ง 

 3. มาตรฐานของงาน   
 3.1 การทําความสะอาดพื้น 
 3.1.1 การปัดกวาด ดูดฝุ่น ให้ปัดกวาดหรือดูดฝุ่นพ้ืนที่ ว่างตามช้ันอาคาร ห้องโถง 
ทางเดินบันไดให้สะอาดปราศจากเศษผง ฝุ่นละออง และนําขยะไปทิ้ง ณ ที่ทิ้งขยะที่ผู้ว่าจ้างกําหนดให้ใช้
โดยแยกท้ิงขยะตามประเภท ใช้ไม้กวาดอ่อนในการปัดกวาด เว้นแต่พ้ืนที่ที่เป็นพรมให้ใช้แปรงปัดหรือ
เครื่องดูดฝุ่น หากมีการเคล่ือนย้ายเฟอร์นิเจอร์หรือเครื่องใช้สํานักงาน เมื่อทําความสะอาดเสร็จ       
ให้จัดเข้าที่เดิมโดยไม่เกิดความเสียหายแก่พ้ืนเฟอร์นิเจอร์ หรือเครื่องใช้สํานักงาน 
 3.1.2 การถูด้วยม็อบ หลังจากทําความสะอาดตามข้อ 1 แล้ว ให้ถูพ้ืนที่ต่างๆ ด้วยม็อบชุบ
น้ําบิดหมาดๆ ม็อบที่นํามาใช้งานต้องเป็นม็อบสะอาด และหมั่นเปล่ียนน้ําทําความสะอาด หากบริเวณ
ใดมีความสกปรกให้ใช้น้ํายาขัดพ้ืน หรือน้ําสบู่อ่อนตามความเหมาะสม ทั้งน้ีรวมถึงการขจัดรอยหรือ
ตําหนิต่างๆ บนพ้ืนซ่ึงเกิดจากรอยรองเท้าด้วย สําหรับพ้ืนที่ที่เป็นพรมให้ลบรอยเปื้อนด้วยน้ํายาตาม
ความเหมาะสม หลังจากเช็ดถูพ้ืนแล้ว บริเวณพ้ืนที่ต่างๆ จะต้องสะอาดปราศจากเศษผง ฝุ่นละอองและ
ไม่มีรอยเหว่ียงของม็อบติดอยู่ตามขอบกําแพง ฝาผนัง เฟอร์นิเจอร์ 
 3.1.3 การลงน้ํายาขัดพ้ืน เคลือบเงาพ้ืน ให้ทําหลังจากดําเนินการตามข้อ 1 และข้อ 2 
และการลงน้ํายาดังกล่าวในบริเวณใดก็ตาม จะต้องระมัดระวังไม่ให้ฝาผนัง หรือขอบกําแพงเปรอะเปื้อน
เปน็รอยหรือชํารุดเสียหาย 
 3.1.4 การขัดพ้ืนและขัดเงาให้ขัดหลังจากการลงน้ํายาขัดพ้ืนหรือเคลือบเงาพ้ืน ทั้งน้ี     
ให้บริษัทพิจารณาเลือกใช้เครื่องมือเครื่องใช้ วัสดุและอุปกรณ์ตามความเหมาะสมกับวัสดุนั้น         
โดยไม่ก่อให้เกิดความเสียหายหรือตําหนิใดๆ บนพ้ืน การทําความสะอาดพ้ืนที่บริเวณด้านหน้าอาคาร
โดยการกวาดและล้าง 

 3.2 การทําความสะอาดเฟอร์นิเจอร์และเครื่องใช้สํานักงาน   
 ให้ปัดกวาด เช็ดถู เครื่องใช้สํานักงาน เช่น โต๊ะ เก้าอ้ี ตู้เก็บเอกสาร เคาน์เตอร์และ
เฟอร์นิเจอร์ต่างๆ ให้สะอาดปราศจากฝุ่นละอองหยากไย่ใยแมงมุม คราบสกปรก และริ้วรอยต่างๆ  
หากมีการเคล่ือนย้ายออกจากที่ให้นํากลับเข้าที่เดิมเมื่องานแล้วเสร็จ โดยไม่เกิดความเสียหายใดๆ 
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 3.3 การทําความสะอาดกระจก     
   ให้เช็ดกระจกด้วยน้ํายาเช็ดกระจก หรือล้างด้วยนํ้าสบู่อ่อนแล้วล้างด้วยน้ําสะอาดและ
เช็ดให้แห้ง ให้กระจกใสสะอาดปราศจากคราบสกปรก ตําหนิ หรือรอยสัมผัส และห้ามใช้ผงขัดในการ
ทําความสะอาดกระจก 

 3.4 การทําความสะอาดผ้าม่าน 
 ให้ดูแลรักษาความสะอาดผ้าม่านให้สะอาดปราศจากฝุ่นละออง หยากไย่ คราบสกปรก 
และกล่ินเหม็นอับ โดยไม่ก่อให้เกิดความเสียหายใดๆ แก่ผ้าม่าน 

 3.5 การทําความสะอาดโคมไฟ หลอดไฟ และปล๊ักไฟให้เช็ดถูให้สะอาด ปราศจากฝุ่นละออง 
หยากไย่และคราบสกปรก และให้ทําด้วยความระมัดระวัง หากมีการถอดมาทําความสะอาด เมื่องาน
เสร็จให้ประกอบเข้าที่เดิม โดยไม่ก่อให้เกิดความเสียหายใดๆ 

 3.6 การขัดเงาบริเวณที่เป็นโลหะ 
 ส่วนประกอบใดๆ ในอาคารที่เป็นโลหะให้ดูแลรักษาให้เป็นเงางามอยู่เสมอและไม่มี  
คราบสนิม 

 3.7 ในกรณีที่รายละเอียดนี้มิได้กําหนดรายละเอียดการทํางานไว้ ให้ผู้รับจ้างดําเนินการทํา
ความสะอาดตามสภาพของงาน หรือตามคําส่ังของผู้ว่าจ้าง 

  4. พนักงานทําความสะอาด 
  4.1 ผู้รับจ้างต้องจัดหาพนักงานทําความสะอาดประจําอาคาร จํานวน 5 คน ในกรณีที่      
ผู้รับจ้างจัดส่งพนักงานมาปฏิบัติงานไม่ครบตามจํานวนที่ระบุไว้ ผู้รับจ้างจะต้องถูกปรับตาม
รายละเอียดในสัญญา และในกรณีที่มีการสับเปล่ียน หรือส่งตัวแทนให้แจ้งรายช่ือพร้อมประวัติและ
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วันแก่ผู้ว่าจ้าง 
 4.2 จัดทําประวัติของพนักงานโดยละเอียด พร้อมแนบรูปถ่าย ขนาด 1 น้ิว ไม่สวมแว่นตา    
ไม่สวมหมวก จํานวน 2 รูป สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และใบรับรองแพทย์ ซ่ึงระบุ ว่าไม่            
ติดสารเสพติด ส่งให้ผู้ว่าจ้างก่อนเข้าปฏิบัติงานล่วงหน้าเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 7 วัน 
 4.3 พนักงานทําความสะอาดทุกคนต้องสวมใส่เครื่องแบบที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน  
 4.4 พนักงานทําความสะอาดที่ผู้รับจ้างส่งมานั้น ต้องเป็นผู้มีสุขภาพดี มีประวัติดี มีความ
ซ่ือสัตย์สุจริต และผ่านการฝึกอบรมการทําความสะอาดจากผู้รับจ้างมาเรียบร้อยแล้ว 
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 5. วัสดุอุปกรณ์และนํ้ายาในการทําความสะอาดที่ผู้รับจ้างต้องจัดหามาประจําไว้ให้  

ผู้ว่าจ้าง ต้องมีดังต่อไปนี้ 

ลําดับที่ รายการ จํานวน/ปี หน่วย 

1 เครื่องขัดพื้น พร้อมอุปกรณ์ 1 เครื่อง
2 เครื่องดูดฝุ่น 1 เครื่อง
3 น้ํายาเคลือบขัดเงา 30 แกลลอน
4 น้ํายาทําความสะอาดพื้นกลิ่นหอม ไม่ฉนุ 35 แกลลอน
5 น้ํายาล้างห้องน้ํา กล่ินหอม ไม่ฉุน 35 แกลลอน
6 สบู่เหลวล้างมือ 20 แกลลอน
7 น้ํายาฆ่าเชื้อดับกล่ิน 30 แกลลอน
8 น้ํายาเช็ดกระจก 3 แกลลอน
9 น้ํายาดันฝุ่น 10 แกลลอน
10 น้ํายาล้างลอกแวกซ์ 20 แกลลอน
11 น้ํายากัดสนิม 10 แกลลอน
12 ผงซักฟอก 15 กิโลกรัม
13 กระดาษชําระแบบ 2 ช้ัน ยาว 42 เมตร/ม้วน 400 โหล 
14 ถุงขยะสีดํา ขนาด 36 × 45 50 กิโลกรัม
15 ถุงขยะสีดํา ขนาด 24 × 28 100 กิโลกรัม
16 ถุงขยะสีดํา ขนาด 18 × 20 20 กิโลกรัม
17 ถุงขยะสีดํา ขนาด 30 × 40 30 กิโลกรัม
18 ไม้ปาดกระจกพร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด 
19 แปรงล้างห้องน้ํา 6 อัน 
20 ไม้กวาดดอกหญ้า 12 ด้าม
21 ไม้กวาดหยากไย่ 6 ด้าม
22 ที่ตกัขยะพลาสติก 6 อัน 
23 ไม้ม๊อบดันฝุ่น พร้อมอะไหล่ 6 ชุด 
24 ไม้ม๊อบถูพื้น พร้อมอะไหล่ 12 ชุด 
25 ถุงมือยาง 10 คู่ 
26 ไม้ปาดน้ํา 5 อัน 
27 แปรงซักผ้า 5 อัน 
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28 สก๊อตไบร์ท 20 แผ่น
29 สเปย์ปรบัอากาศ 60 ขวด 
30 ผ้าเช็ดอเนกประสงค์ 15 ผืน 
31 ไม้ปัดขนไก่ 6 อัน 
32 ขวดสเปย์น้ํายาเช็ดกระจก 10 อัน 
33 ถังน้ําหูหิ้ว ความจุ 5 ลิตร 6 ใบ 
34 น้ํายาซันไลต ์ 6 แกลลอน
35 ไม้กวาดทางมะพร้าว 10 ด้าม
36 จุลินทรีย์ ผงกําจัดกลิ่น 200 กรมั ไบโอนิค 120 กล่อง
37 ที่ปัม๊โถสุขภณัฑ์ด้ามอลูมิเนียมหุ้มพลาสติก 

ความยาวอย่างน้อย 75 ซม. 
6 อัน 

38 ยาฆ่าหญ้าไกลโฟเซต 48% 4 ลิตร

หมายเหตุ บรรจุภัณฑ์ 1 แกลลอน มีปริมาณไม่น้อยกว่า 5 ลิตร 
 
 ทั้งนี้ ผู้เสนอราคาต้องแนบแคตตาล็อคหรือรูปภาพ พร้อมรายละเอียดของผลิตภัณฑ์น้ํายา 
ทุกรายการด้วย  


