
เอกสารแนบทายประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

เรื่อง ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bodding) 

งานจางเหมาทําความสะอาดอาคารคณะศึกษาศาสตร อาคาร 12 

หองเรียน หองทํางานอาจารย คณะศึกษาศาสตร อาคาร 14 และศูนยพัฒนาการศึกษาพิเศษ อาคาร 8 ช้ัน 1 

ลงวันท่ี 3 กันยายน 2564 

 

รายละเอียดการจางเหมาทําความสะอาดอาคารคณะศึกษาศาสตร 

1. รายละเอียดเกี่ยวกับอาคาร  

      1.1 ลักษณะของอาคาร  

            -  อาคาร 12   เปนอาคาร 9 ชั้น ประกอบดวยหองพัก  หองเรียน  หองประชุม  หองปฏิบัติการ  หองน้ํา   

            -  อาคาร 14   ในสวนของคณะศึกษาศาสตร ประกอบดวย หองพักอาจารย หองเรียน หองประชุม 

หองปฏิบัติการ  หองน้ํา  ฯลฯ  จํานวน  5  ชั้น ไดแก 

  -  ชั้น 1 โรงฝกงาน ภาควิชาอุตสาหกรรมศึกษา 

  -  ชั้น 3  สาขาวิชาการอุดมศึกษา   

  -  ชั้น 4  สาขาวิชาการประถมศึกษา   

  -  ชั้น 5  สาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา  สาขาวิชาการมัธยมศึกษา  และภาควิชาการศึกษาพิเศษ 

  -  ชั้น 7  หองปฏิบัติการวิทยาศาสตร   

  -  อาคาร 8  ชั้น 1 ศูนยพัฒนาการศึกษาพิเศษ  ประกอบดวย  หองEarly Intervention หองสงเสริมการ

เคลื่อนไหว หองพักอาจารย หองเรียน หองประชุม หองน้ํา 

      1.2 รายละเอียดงานทําความสะอาดสถานท่ี (ผูรับจางจะตองตรวจสอบ และคํานวณงานท้ังหมดเอง)  

          1.2.1 งานทําความสะอาดหองโถง ทางเดินท่ัวไป บันได และหองน้ํา หองสวมซ่ึงประกอบดวย 

                   วัตถุพ้ืนเปนกระเบื้องยาง  พรม และซีเมนต  หินขัด  

          1.2.2 ประตู หนาตาง และชองแสง  

          1.2.3 ลิฟท   2 ตัว  

          1.2.4 ฝาผนัง  

                - ผนังฉาบปูนทาสี และผนังท่ีใชวัสดุอ่ืน  

                - หนาตางกระจก และผามาน  

          1.2.5 ฝาเพดาน หลอดไฟฟา และพัดลมเพดาน  

          1.2.6 มาน  

          1.2.7 เคานเตอรและมานั่งหินขัด  

          1.2.8 ครุภณัฑ  

                - โตะเกาอ้ีทํางาน  

                - ตูเก็บเอกสาร  

                - ชุดรับแขก  

                - ครุภัณฑการศึกษาท่ีอยูนอกตูเก็บของ  

                - โตะ มานั่ง และเกาอ้ีบรรยายในหองเรียนตาง ๆ  
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                - เฟอรนิเจอรท่ัว ๆ ไป และเครื่องตกแตงตาง ๆ  

          1.2.9 สถานท่ีหรือสวนประกอบของอาคารซ่ึงโดยสภาพตองทําความสะอาด  

 

2. รายละเอียดการทํางาน  

      ลักษณะงาน  กําหนดเวลาทํางานและมาตรฐานของงานทําความสะอาดใหเปนไปดังตอไปนี้  

      2.1 ลักษณะงานและกําหนดเวลาทํางาน  

          2.1.1 การทําความสะอาดรายวัน ทุกวันทําการในตอนเชาตองทําความสะอาดหองเรียน สํานักงาน หองพัก

อาจารย หองประชุม ใหเสร็จกอนเวลา 8.00 น.  สวนหองน้ําและสวนประกอบ ของอาคารจะตองเสร็จภายในเวลา  

9.00 น.  สําหรับหองเรียน  ครุภัณฑประกอบในหองเรียนจะตองทําความสะอาดอีกครั้งหนึ่งใหเสร็จกอนเวลา  

16.00 น. โดยมีลักษณะงานคือ  

                1. เช็ดลางและเทตะกราผง  

                2. เช็ดเครื่องโทรศัพทดวยน้ํายาฆาเชื้อ  

                3. ปดฝุนละออง เช็ดโตะเกาอ้ีทํางาน และโตะอาจารยในหองพักท่ัวไป โตะคอมพิวเตอร   

                    ตูเก็บเอกสาร  และเครื่องใชสํานักงาน  จัดใหเปนระเบียบ  

                4. กวาดพ้ืน และถูพ้ืนดวยม็อบ และขัดพ้ืนเคลือบเงาในจุดท่ีเห็นวาจําเปน  

                5. เช็ดกระจกและผนังท่ีสกปรกเนื่องจากเหตุตาง ๆ  

                6. ดูดฝุนพรม  

                7. ทําความสะอาดทางเดิน บันไดและท่ีดื่มน้ํา  

                8. ทําความสะอาดหองโถง และท่ีนั่งพัก และแผนปายแสดงชื่อหนวยงานตาง ๆ  

                9. ทําความสะอาดหนาหองลิฟท และภายในตัวลิฟท  

                10. ทําความสะอาดหองน้ํา ดวยน้ํายาทําความสะอาด และมียาดับกลิ่นแขวนเปนประจําทุกหองน้ํา  

                11. ดูแลบํารุงรักษาไมประดับและหองปฏิบัติการ  

                12. จัดโตะเกาอ้ีเรียนใหอยูในสภาพเรียบรอยอยูเสมอ ท้ังในเวลาเรียนปกติ และเวลาสอบ  

                13. การเก็บขยะจากอาคารไปท้ิงเปนรายวันท้ังอาคาร โดยตองใสถุงผูกมัดใหเรียบรอย         

                14. ใหทําความสะอาดทางเทาและทางเดินรอบอาคาร  

 

การกําหนดวันและเวลาการปฏิบัติงานทําความสะอาดอาคาร 

 ผูรับจางจะตองสงพนักงานมาปฏิบัติงานทําความสะอาดตามวันและเวลาท่ีกําหนดไว ดังนี้ 

วันราชการปกต ิ
  

วันจันทร- วันศุกร   ปฏิบัติงานตั้งแตเวลา 06.15 – 16.15 น.    

ประจําท่ีอาคาร 12 คณะศึกษาศาสตร   จํานวน 9 คน   

ประจําท่ีอาคาร 14 ชั้น1, 3-5,7   จํานวน 2 คน 

ประจาํท่ีอาคาร  8  ชั้น 1   จํานวน 1 คน 
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วันหยุดราชการท่ีมีการเรียนการสอนและ/ หรือการจัดกิจกรรม 

 วันเสาร วันอาทิตย และวันหยุดนักขัตฤกษ 

   ปฏิบัติงานตั้งแตเวลา 07.00-15.00 น. 

   ประจําท่ีอาคาร 12 คณะศึกษาศาสตร   จํานวน 4 คน   

ประจําท่ีอาคาร 14 ชั้น1, 3-5,7   จํานวน 1 คน 

ประจําท่ีอาคาร  28  ชั้น 1  จํานวน 1 คน 

วันหยุดราชการท่ีไมมีการเรียนการสอนและ/หรือการจัดกิจกรรม 

วันเสาร  ปฏิบัติงานตั้งแต 07.00-15.00 น. 

  ประจําท่ีอาคาร 12 คณะศึกษาศาสตร จํานวน 12 คน 

วันอาทิตยและวันหยุดนักขัตฤกษ  ปดทําการ 
 

ท้ังนี้ในระหวางท่ีพนักงานปฏิบัติงานตามชวงเวลาดังกลาวขางตน พนักงานจะตองอยูปฏิบัติงานภายใน

อาคารเทานั้น และจะตองไมเดินทางออกภายนอกอาคารโดยเด็ดขาด ยกเวนในชวงพักรับประทานอาหารเชา 

ระหวางเวลา 09.00 – 09.30 น. และชวงพักรับประทานอาหารกลางวัน ระหวางเวลา 12.00 – 13.00 น. หรือไดรับ

อนุญาตจากผูควบคุมดูแลของผูวาจาง 

  

กรณีพนักงานมาปฏิบัติงานสายกวาเวลาท่ีกําหนด ผูรับจางจะตองใหพนักงานทํางานชดเชย ดังนี ้

      - พนักงานมาปฏิบัติงานสายไมเกิน 1 ชั่วโมง  ใหทํางานชดเชย 1 ชั่วโมง  โดยพนักงานจะตองทํางานชดเชยใน   

วันเดียวกับท่ีมาทํางานสาย  แตท้ังนี้ผูวาจางอาจพิจารณาใหทํางานชดเชยในวันอ่ืนแทนก็ได 

นอกจากนี ้การปฏิบัติงานทําความสะอาด วันจันทร- วันศุกร  ซ่ึงมีจํานวนพนักงานรวม 12 คน   ผูรับจางจะตอง

แตงตั้งใหพนักงานคนหนึ่งในจํานวน 12 คน  ใหเปนหัวหนาพนักงาน  ซ่ึงมีหนาท่ีประสานงานระหวางบริษัทผูรับจาง

กับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รวมท้ังจะตองมีหนาท่ีปฏิบัติงานทําความสะอาดเชนเดียวกับพนักงานทําความ

สะอาดของผูรับจาง  ท้ังนี้ผูปฏิบัติงานในฐานะหัวหนาพนักงาน จะตองมีความสามารถในการอานและเขียนหนังสือ

ภาษาไทยในการติดตอสื่อสารได 

ท้ังนี้ หัวหนาพนักงานจะตองปฏิบัติหนาท่ีตรวจเช็คผลงานการทําความสะอาดของแมบานตามจุดตางๆ 

ภายในอาคารคณะศึกษาศาสตร  พรอมท้ังลงลายมือชื่อกํากับในใบตรวจเช็คใหเรียบรอย  อยางนอยวันละ 2 ครั้ง 
 

 2.1.2 การทําความสะอาดรายสัปดาห ในวันหยุดประจําสัปดาห เวลา 07.00 น. ถึง 15.00 น.  

                  1. เช็ดและขัดเงาโตะเกาอ้ี  

                  2. ทําความสะอาดและเช็ดเครื่องใชสํานักงาน  

                  3. ทําความสะอาดมาน  

                 4. เช็ดกระจก  

                  5. ปด กวาดหยากไยและฝุนผงตามฝาผนัง เพดาน โคมไฟ หลอดไฟและพัดลม  
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                  6. ลบรอยเปอนตาง ๆ ตามฝาผนังราวบันได  

                  7. ขัดเงาบริเวณท่ีเปนไมและโลหะดวยน้ํายาท่ีเหมาะสม  

                  8. ตัดแตงก่ิงไม รดน้ํา ใสปุยและเปลี่ยนไมประดับ ท้ังภายในอาคารและภายนอกอาคาร  

                  9. ลบรอยเปอนบนพรมดวยน้ํายาซักพรม  

                 10. ลาง เคลือบเงา และขัดพ้ืนดวยน้ํายา โดยทําหมุนเวียนในแตละสัปดาห ตามท่ีตาง ๆ ท่ีผูวาจาง

กําหนด  

                 11. ทําความสะอาด และดูดฝุนในท่ีสูง  

               

          2.1.3 การทําความสะอาดรายเดือน ในวันหยุดประจําสัปดาหในระหวางเดือนดังกลาว    

                    เวลา 07.00 น. ถึง 15.00 น.  

                  1. ทําความสะอาดกระจก  หนาตาง ๆ ประตู ท้ังดานนอกและดานใน  

                  2. ดูดฝุนมานหนาตาง  และมานปรับแสง  

                 3. ลางพ้ืนโดยลอกน้ํายาเคลือบเงาแลวลงน้ํายาเคลือบเงาใหม โดยใชน้ํายา ตามความเหมาะสม  

                 4. ทําความสะอาดเฟอรนิเจอร  ปฏิมากรรม ภาพวาด และเครื่องตกแตงตางๆ ใหสะอาดเรียบรอย 

                         สวยงาม  

          2.1.4 ในระยะ 1 ป บริษัทจะตองนําผามานไปทําความสะอาด ไมนอยกวา 1 ครั้ง โดยแจงใหคณะฯ ทราบกอน  

     2.2 มาตรฐานของงาน  

            การทําความสะอาดสถานท่ีในอาคารคณะศึกษาศาสตร ลักษณะงานท่ี กําหนดใน  2.1 นั้น  ใหปฏิบัติดังนี้  

          2.2.1 การทําความสะอาดพ้ืน  

                1. การปดกวาด ดูดฝุน (ทุกวัน) 

                   ใหปดกวาด  หรือดูดฝุนพ้ืนท่ีวางตามชั้นอาคาร  หองโถง  ทางเดินบันได (จนถึงบันไดข้ันสุดทายของ

อาคาร)  ใหสะอาดปราศจากเศษผง ฝุนละออง และนําขยะไปท้ิง ณ ท่ีท้ิงขยะท่ีผูวาจางกําหนด ใหใชไมกวาดขน

ออนในการปดกวาด เวนแตพ้ืนท่ีท่ีเปนพรมใหใชแปรงปด หรือเครื่องดูดฝุน  หากมีการเคลื่อนยายเฟอรนิเจอรหรือ

เครื่องใชสํานักงาน เม่ือทําความสะอาดเสร็จใหจัดเขาท่ีเดิมโดยไมเกิดความเสียหายแกพ้ืน เฟอรนิเจอร หรือเครื่องใช

สํานักงาน  

                2. การถูดวยม็อบ   (ทุกวัน) 

                   หลังจากการทําความสะอาดตามขอ 1 แลว ใหถูพ้ืนท่ีตางๆ ดวยม็อบชุบน้ําบิดหมาดๆ  ม็อบท่ี

นํามาใชงานตองเปนม็อบสะอาด   และหม่ันเปลี่ยนน้ําทําความสะอาดเสมอ หากบริเวณใดมีความสกปรก ใหใช

น้ํายาขัดพ้ืน   หรือน้ําสบูออนตามความเหมาะสม ท้ังนี้ รวมถึงการขจัดรอยหรือตําหนิตางๆ บนพ้ืน  ซ่ึงเกิดจากรอย

รองเทาดวย   สําหรับพ้ืนท่ีท่ีเปนพรมใหลบรอยเปอนบนพรมดวยน้ํายาตามความเหมาะสม หลังจากเช็ดถูพ้ืนแลว  

บริเวณพ้ืนท่ีตาง ๆ จะตองสะอาดปราศจากเศษผง  ฝุนละออง และไมมีรอยเหวี่ยงของม็อบติดอยูตามขอบกําแพง  

ฝาผนัง  เฟอรนิเจอร  

                3. การลงน้ํายาขัดพ้ืน เคลือบเงาพ้ืน   (สัปดาหละ 1 ครั้ง) 
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                   การลงน้ํายาขัดพ้ืน  เคลือบเงาพ้ืน  ใหทําหลังจากดําเนินการตามขอ 1 และขอ 2 แลว  และการลง

น้ํายาดังกลาวในบริเวณใดก็ตามจะตองระมัดระวังไมใหฝาผนังหรือขอบกําแพงเปรอะเปอนเปนรอยหรือชํารุด

เสียหาย  

 

 

                4. การขัดพ้ืนและขัดเงา (สัปดาหละ 1 ครั้ง) 

                   ใหขัดหลังจากการลงน้ํายาขัดพ้ืน  หรือเคลือบเงาพ้ืน  ท้ังนี้ใหบริษัทพิจารณาเลือกใชเครื่องมือ 

เครื่องใช วัสดุ และอุปกรณตามความเหมาะสมกับวัสดุพ้ืน โดยไมกอใหเกิดความเสียหายหรือตําหนิใด ๆ บนพ้ืน  

                5. การลอกพ้ืน และเคลือบพ้ืนดวยน้ํายา   (สัปดาหละ 1 ครั้ง) 

                   การลอกพ้ืน และเคลือบพ้ืนดวยน้ํายา เพ่ือใหผิวพ้ืนสะอาดปราศจากตําหนิและริ้วรอยมีความ

สวยงามทนทานนั้น ใหผูรับจางดําเนินการตามความเหมาะสมกับวัสดุพ้ืน  ท้ังนี้ เม่ือทําการลอกพ้ืนและเคลือบพ้ืน

ดวยน้ํายา  ใหเคลื่อนยายเฟอรนิเจอรลอยตัว และเครื่องใชในสํานักงาน  (ท่ีเคลื่อนยายได) ดวย หลังจากน้ํายาแหงดี

แลวใหขัดพ้ืนใหสะอาดและนําเฟอรนิเจอร และเครื่องใชในสํานักงานกลับเขาท่ีเดิม  

               6. การทําความสะอาดพรม  

                  ใหดูดฝุนละออง เศษผง  ท่ีหลุดรวงอยูบนหนาพรมใหสะอาดเปนประจําทุกวัน ในกรณีท่ีทําการซัก

พรมโดยวิธีอ่ืนใดก็ตาม  ตองไมกอใหเกิดความเสียหาย และเสียความสวยงาม  

 นอกจากนี้ ผูรับจางจะตองทําการซักพรมประจําป (แบบเปยก) โดยใชเครื่องซักพรมท่ีสามารถดูด

น้ําและน้ํายาออกจากพรมได ดังนี้ 

6.1  ทําการซักพรมหองประชุมศาสตราจารย ดร.สาโรช บัวศรี  

       ชั้น 2 อาคาร 12 จํานวน 1 ครั้ง  ในเดือน พฤษภาคม 2565 

6.2  ทําการซักพรมหองประชุมศาสตราจารย ดร.ทรงศักดิ์  ศรีกาฬสินธุ 

            ชั้น 3 อาคาร 12 จํานวน 1 ครั้ง  ในเดือน พฤษภาคม 2565 

     7. การเช็ดทําความสะอาดกระจกดานนอกอาคาร 

     ผูรับจางจะตองดําเนินการเช็ดทําความสะอาดกระจกดานนอกอาคารคณะศึกษาศาสตร โดยใช

ผลิตภัณฑน้ํายาคุณภาพดี ซ่ึงมีคุณสมบัติสามารถทําความสะอาดและเคลือบผิวกระจกเพ่ือปองกันผิวกระจกจาก

คราบสกปรกเกาะติดจากภายนอก โดยมีกําหนดดําเนินการ 1 ครั้งในวันท่ี 1 เดือนกันยายน 2564 ท้ังนี้ ผูรับจาง

จะตองนําผลิตภัณฑน้ํายาทําความสะอาดและเคลือบผิวกระจกมาใหผูวาจางตรวจสอบกอน         

    8. การทําความสะอาดพ้ืนท่ีบริเวณรอบ ๆ อาคาร  

                  โดยวิธีการกวาดหรือลางแลวแตกรณี  

         2.2.2 การทําความสะอาดเฟอรนิเจอรและเครื่องใชสํานักงาน  

               ใหปดกวาด  เช็ดถู เครื่องใชสํานักงาน  เชน  โตะ เกาอ้ี  ตูเก็บเอกสารฯ และเฟอรนิเจอรตางๆ รวมท้ัง

รูปภาพแขวนฝาผนัง และปฏิมากรรม  ใหสะอาดปราศจากฝุนละออง หยากไย  ใยแมงมุม  คราบสกปรก  และริ้วรอยตาง 

ๆ หากมีการเคลื่อนยายออกจากท่ีใหนํากลับเขาท่ีเดิมเม่ืองานแลวเสร็จ  โดยไมเกิดความเสียหายใด ๆ  

        2.2.3 การทําความสะอาดฝาผนังและฝาเพดาน   (สัปดาหละ 1 ครั้ง)    
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              ใหปดกวาด  เช็ดถู  ดูดฝุน  ใหสะอาดปราศจากฝุนละออง  หยากไยแมงมุม คราบสกปรกหรือรอยตางๆ  

และไมมีเศษผงติดคางอยูบนพ้ืนหอง การทําความสะอาดในขอนี้ใหรวมถึง ประตู  หนาตาง  และขอบประตูดวย  

        2.2.4 การทําความสะอาดกระจก   (สัปดาหละ 1 ครั้ง) 

              ใหเช็ดกระจกดวยน้ํายาเช็ดกระจก  หรือลางดวยน้ําสบูออนแลวลางดวยน้ําและ เช็ดใหแหงใหกระจกใส

สะอาดปราศจากคราบสกปรก  ตําหนิ หรือรอยสัมผัส และหามใชผงขัดในการทําความสะอาดกระจก  

 

        2.2.5 การทําความสะอาดมาน   

              ใหดูแลรักษาความสะอาดมานใหสะอาดปราศจากฝุน ละออง หยากไย และคราบสกปรก เปนประจําทุกวัน 

นอกจากนี้ผูรับจางจะตองทําความสะอาดประจําป  จะตองนําไปซักรีดโดยไมกอใหเกิด ความเสียหายใด ๆ  ดังนี้ 

1. ซักรีดทําความสะอาดผามานหองประชุมศาสตราจารย ดร.สาโรช บัวศรี  

       ชั้น 2 อาคาร 12 จํานวน 1 ครั้ง  ในเดือน พฤษภาคม 2565 

2. ซักรีดทําความสะอาดผามานหองประชุมศาสตราจารย ดร.ทรงศักดิ์  ศรีกาฬสินธุ 

       ชั้น 3 อาคาร 12 จํานวน 1 ครั้ง  ในเดือน พฤษภาคม 2565 

3. ซักรีดทําความสะอาดผามานหองประชุม100 ปชาตกาล ศาสตราจารย ดร.สาโรช บัวศรี 

       ชั้น 7 อาคาร 12 จํานวน 1 ครั้ง  ในเดือน พฤษภาคม 2565 

        2.2.6 การทําความสะอาดโคมไฟ หลอดไฟ และปลั๊กไฟ   (เดือนละ 1 ครั้ง) 

              ใหเช็ดถูใหสะอาดปราศจากฝุนละอองหยากไยและคราบสกปรก  และใหทําดวยความระมัดระวัง  หากมี

การถอดมาทําความสะอาด  เม่ืองานเสร็จใหประกอบเขาท่ีเดิม  โดยไมกอใหเกิดความเสียหายใด ๆ  

        2.2.7 การทําความสะอาดหนากากเครื่องปรับอากาศ   (เดือนละ 1 ครั้ง) 

              เหมือนขอ  2.2.6  

        2.2.8 การขัดเงาบริเวณท่ีเปนโลหะ  

              สวนประกอบใดๆ ในอาคารท่ีเปนโลหะใหดูแลรักษาใหเปนเงางามอยูเสมอและไมมีคราบสนิมจับ  

        2.2.9 ในกรณีรายการละเอียดท่ีมิไดกําหนดรายละเอียดการทํางานไว ใหผูรับจางดําเนินการทําความสะอาด

ตามสภาพของงานหรือตามคําสั่งของผูวาจาง  

 

3. มาตรฐานของอุปกรณ  

น้ํายาหรือสารเคมี หรือวัสดุสิ่งของท่ีจําเปนเก่ียวกับการทําความสะอาด เปนหนาท่ีของผูรับจางท่ีจะตองจัดหา

มาใหครบและเพียงพอ ซ่ึงน้ํายาทําความสะอาดและสารเคมีดังกลาวจะตองเปนไปตามมาตรฐานการควบคุมของ

สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา เชน น้ํายาทําความสะอาดหองน้ําและสุขภัณฑจะตองมีฉลากแสดงเลข

ทะเบียนจาก อย. เปนตน  นอกจากนี้ น้ํายาทําความสะอาดยังตองมีคุณสมบัติในการดับกลิ่นและมีกลิ่นหอม 

เชนเดียวกับน้ํายาทําความสะอาดคุณภาพดี ซ่ึงมีจําหนายอยูในหางสรรพสินคาท่ัวไป 
 

4. วัสดุอุปกรณสําหรับพนักงานทําความสะอาดและวัสดุสําหรับบริการผูใชหองน้ํา ซ่ึงผูรับจางจะตองจัดหามา

ประจําสถานท่ีของผูวาจางตลอดเวลา 

        1. เครื่องขัดพ้ืน ลางพ้ืน พรอมอุปกรณครบชุด 



 

 

7 

        2. เครื่องดูดฝุน, ดูดน้ํา พรอมอุปกรณครบชุด 

        3. ไมกวาดออน, ไมกวาดหยากไย, ไมขนไก 

        4. ไมถูพ้ืน (ม็อบ),ไมดันฝุน,ผาดันฝุน 

        5. ผาเช็ดโตะ, ผาเช็ดกระจก, ผาเช็ดโทรศัพท 

        6. เครื่องมือเช็ดกระจก  

        7. ถังน้ํา ขันน้ํา, แปรงลางหองน้ํา, ถุงขยะ 

        8. น้ํายาท่ีใชในการทําความสะอาด  

        9. เครื่องขัดพ้ืนใหมัน พรอมพนน้ํายา  

        10. เครื่องซักพรม แบบฉีดและดูดน้ํากลับได ซ่ึงสามารถทําความสะอาดพรมเฉพาะจุด เชน ชา และกาแฟ 

หกใสพรมเปนตน  

  11. เครื่องซักผา หรือเครื่องปนผา หรือเครื่องอบผา (เนื่องจากผูวาจางไมอนุญาตใหตากผาบนระเบียงและ

หนาตางของคณะศึกษาศาสตร) 

  12. สบูเหลวลางมือ สําหรับหองน้ําทุกหอง 

  13. กระดาษชําระแบบมวนใหญ ชนิดความหนา 2 ชั้น ความยาวไมนอยกวา 300 เมตรตอมวน จํานวนเดือนละ 

60 มวน โดยผูรับจางจะตองนําไปฝากไวกับผูวาจางเปนประจําทุกเดือน เพ่ือใหพนักงานทําความสะอาดเบิกไปใช

ตามความเหมาะสมสําหรับหองน้ําทุกหอง 

ผูวาจางจะจัดหองใหสําหรับเก็บวัสดุและอุปกรณดังกลาวขางตน แตท้ังนี้ผูวาจาง ไมรับผิดชอบตอการสูญหาย

หรือความเสียหายใด ๆ ท่ีเกิดข้ึนแกวัสดุและอุปกรณนั้นท้ังสิ้น  
  

 อนึ่ง  ผูรับจางจะตองจัดสงวัสดุสิ้นเปลือง  น้ํายาทําความสะอาด  และอุปกรณเครื่องใชท่ีจําเปนไปเก็บ

สํารองไวใชในอาคารเรียนคณะศึกษาศาสตรตลอดเวลา เพ่ือใหมีเพียงพอสําหรับงานทําความสะอาดไดไมนอยกวา 

30 วัน 
 

5. การยินยอม 

 ผูรับจางจะตองยินยอมใหเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบของผูวาจางควบคุมและสั่งงานการทําความสะอาด และงาน

พิเศษอันเก่ียวกับการทําความสะอาดและการจัดสถานท่ีได รวมท้ังการจัดคนงานตามชั้นตางๆ ผูวาจางสามารถ

ปรับเปลี่ยนคนงานใหหมุนเวียนกันปฏิบัติงานตามภาระงานท่ีเห็นสมควร 

 

6. การสงพนักงานเขามาทําความสะอาด  

        ใหผูรับจางปฏิบัติดังนี้  

        6.1 จัดทําประวัติของพนักงานโดยละเอียด   พรอมดวยแนบรูปถาย  2  ใบ  สงให ผูวาจางลวงหนาในเวลา

อันสมควรกอนวันท่ีใหเริ่มงานทําความสะอาด  

        6.2 พนักงานทุกคนตองอยูในเครื่องแบบท่ีเปนมาตรฐานเดียวกัน  ติดปายชื่อประจําตัวทุกคน และติดบัตรท่ี

ทางผูวาจางออกให  

        6.3 พนักงานท่ีผูวาจางจัดสงมานั้นตองมีประวัติดี  มีความซ่ือสัตยสุจริต  และเปนผูมีสุขภาพดี  แข็งแรง      

ไมสูบบุหรี่หรือดื่มสุรา  รวมท้ังไมเปนโรคติดตอหรือโรคเรื้อรัง ไดแก 
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- วัณโรค 

- โรคเทาชางในระยะท่ีปรากฎอาการเปนท่ีรังเกียจแกสังคม 

- โรคตดิยาเสพติดใหโทษ 

- โรคพิษสุราเรื้อรัง 

 

 

- โรคผิวหนังอักเสบเรื้อรัง 

- โรคติดตอหรือโรคเรื้อรังท่ีปรากฎอาการเดนชัดหรือรุนแรงและเปนอุปสรรคตอการปฏิบัติงาน    

ในหนาท่ี 

       6.4  พนักงานท่ีผูรับจางสงมาตองมีสัญชาติไทย อายุไมต่ํากวา 18 ปบริบูรณ แตไมเกิน 60 ป และอายุไมเกิน 

70 ป จํานวน 2 คน ซ่ึงจะตองมีความรูความชํานาญในการปฏิบัติงานทําความสะอาดเปนอยางดี  รวมท้ังตองผาน

การฝกอบรมของผูรับจางมาเรียบรอยแลว 

       6.5  ผูรับจางจะตองสงรายชื่อพรอมประวัติพนักงานทําความสะอาดใหกับผูวาจางพิจารณาตรวจสอบ

คุณสมบัติและทดสอบความสามารถทางวิชาชีพกอนท่ีจะเขามาปฏิบัติงานทําความสะอาดทุกครั้ง ไมวาจะเปน

พนักงานประจําหรือพนักงานชั่วคราว และในกรณีท่ีจะมีการสับเปลี่ยนหรือทดแทนตัวบุคคล ผูรับจางจะตองแจง

รายชื่อพรอมประวัติใหผูวาจางพิจารณาลวงหนาเชนกัน  

 

7. อัตราการคิดคาปรับและการเลิกสัญญา 

   7.1  ผูรับจางยินยอมใหผูวาจางหักเงินคาจางเปนรายวันตอคน ในอัตราเทากับคาจางข้ันต่ําในเขตกรุงเทพมหานคร            

ในวันนั้น รวมท้ังยินยอมใหผูวาจางปรับเปนรายวันในอัตรารอยละ 0.10 ของวงเงินคาจางท้ังหมดตามสัญญา กรณี            

ผูรับจางไมปฏิบัติตามสัญญา ดังนี้ 

  -  กรณีพนักงานมาปฏิบัติงานสายเกินกวา 1 ชั่วโมง 

  -  กรณีพนักงานมาปฏิบัติงานไมครบจํานวนตามสัญญา 

  -  กรณีพนักงานมาลงชื่อปฏิบัติงาน แตไมไดอยูปฏิบัติงานจริง 

  -  กรณีพนักงานเดินออกนอกอาคารในชวงเวลาปฎิบัติงาน โดยไมไดรับอนุญาตจากผูควบคุมดูแลของผูวาจาง 

  -  กรณีท่ีผูรับจางสงพนักงานท่ีมีสุขภาพรางกายไมแข็งแรง หรือเปนโรคเจ็บปวยมาปฏิบัติงานทําความสะอาด            

ไมวาจะเปนพนักงานประจําหรือพนักงานชั่วคราว 

  -  กรณีท่ีผูรับจางสงพนักงานท่ีไมมีความรูความชํานาญ มาปฏิบัติงานทําความสะอาด 

  -  กรณี ท่ีผูรับจางสงพนักงานท่ีไมไดผานการตรวจสอบประวัติและทดสอบความสามารถทางวิชาชีพ                 

จากผูวาจางกอนมาปฏิบัติงาน ไมวาจะเปนพนักงานประจําหรือพนักงานชั่วคราว 

                  ท้ังนี้  ผูรับจางจะตองใหหัวหนาพนักงานหรือพนักงานคนอ่ืนไปปฏบิัติงานแทนพนักงานท่ีไมมาปฏิบัติงาน 

หรือพนักงานท่ีไมไดอยูปฏิบัติงานจริง  หรือพนักงานท่ีมาปฎิบัติงานสายดังกลาวขางตน 

   7.2  กรณีหัวหนาพนักงานทําความสะอาด  หรือพนักงานทําความสะอาด  ปฏิบัติงานบกพรองและไมสามารถ

ปฏิบัติงานไดตามท่ีคณะกรรมการฯ มอบหมาย  ผูรับจางยินยอมเปลี่ยนพนักงานตามท่ีคณะกรรมการฯ รองขอ        

ในวันถัดไป 
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   7.3  หากปรากฏวาผูรับจางปฏิบัติงานไมเปนไปตามวัตถุประสงคหรือฝาฝน ละเมิดสัญญา ซ่ึงคณะกรรมการ

ตรวจรับพัสดุไดตักเตือนเปนลายลักษณอักษรแลวไมนอยกวา 3 ครั้ง  โดยผูรับจางไมไดดําเนินการแกไข  เพิกเฉยไม

ปฏิบัติตามคําสั่งของคณะกรรมการฯ  ผูวาจางขอสงวนไวซ่ึงสิทธิท่ีจะบอกเลิกสัญญาจางกอนครบกําหนดไดทันที  

และจะยึดเงินคํ้าประกัน หรือเรียกรองจากธนาคารผูออกหนังสือคํ้าประกันของธนาคารท่ีใหไวก็ได  พรอมท้ังมีสิทธิ

เรียกรองใหชดใชคาเสียหายอันเนื่องจากผลแหงการบอกเลิกสัญญาจางไดอีกดวย  และเม่ือมหาวิทยาลัยไดวาจาง

รายอ่ืนมาดําเนินการแทน  ผูรับจางจะตองยินยอมรับผิดชดใชวงเงินท่ีเพ่ิมข้ึนจากวงเงินท่ีกําหนดไวในสัญญาจนกวา

อายุสัญญาจางสิ้นสุดลง 

8. การรักษาความปลอดภัยและการปฏิบัติตามกฎหมาย  ใหผูรับจางปฏิบัติดังนี้  

        8.1 จัดใหพนักงานทําความสะอาดท่ีรับผิดชอบในอาคารชั้นตางๆ  ชวยดูแลรักษาความปลอดภัยของอุปกรณ

ภายในอาคารดวย  

        8.2 ในกรณีท่ีมีพัสดุภายในอาคารท่ีรับจางเหมาทําความสะอาดสูญหายในเวลาปฏิบัติงาน  ทางผูรับจาง   

จะตองรวมรับผิดชอบ  ท้ังนี้ใหรวมถึงการชํารุดของวัสดุอุปกรณภายในอาคารดวย  

    8.3  เพ่ือความปลอดภัยของนิสิตและบุคลากรของมหาวิทยาลัย ผูรับจางตองจัดหาพนักงานท่ีมีสัญชาติไทย 

(ไมใชบุคคลตางดาว) มาปฏิบัติงานทําความสะอาดอาคารเรียนของคณะศึกษาศาสตรเทานั้น  โดยผูรับจางจะตองสง

ประวัติท่ีอยู  พรอมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของพนักงานทุกคนใหมหาวิทยาลัยทราบลวงหนากอนเขา

ปฏิบัติงานทุกครั้ง 

    8.4  เพ่ือเปนการสนับสนุนการปฏิบัติตามกฎหมายแรงงานของไทย  ผูรับจางตองจายคาจางพนักงานในอัตรา

ท่ีไมต่ํากวาอัตราคาจางข้ันต่ําในเขตกรุงเทพมหานครตามท่ีกฎหมายกําหนด โดยผูรับจางจะตองจัดทําสลิปเงินเดือน

หรือคาจางใหกับพนักงานทุกคนเพ่ือเปนหลักฐานการจายเงินคาจางดังกลาว 

 

************************************ 

 

 

 

 

 


