
 

รายละเอียดการจางเหมาทําความสะอาด ช้ัน 11 - 14 คณะเศรษฐศาสตร 

อาคารบริการ ศาสตราจารย หมอมหลวงปน  มาลากุล 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565 (1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565) 

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

ประกอบดวย 

 อาคารบริการ ศาสตราจารย หมอมหลวงปน  มาลากุล ชั้น 11-14 

 

1. รายละเอียดเกี่ยวกับอาคาร 

 1.1 รายละเอียดเก่ียวกับอาคาร 

  1.1.1 อาคารบริการ ศาสตราจารย หมอมหลวงปน  มาลากุล ชั้น 11   

         พ้ืนท่ีประมาณ 404 ตารางเมตร ประกอบดวย 

 - หองเรียน      2 หอง 

 - หองประชุม      1 หอง 

 - บริเวณโถงและทางเดิน     

 - บริเวณบันไดหนีไฟ (หลัง)  

   - บริเวณหองน้ําชาย/หญิง 

  1.1.2 อาคารบริการ ศาสตราจารย หมอมหลวงปน  มาลากุล ชั้น 12   

         พ้ืนท่ีประมาณ 404 ตารางเมตร ประกอบดวย 

 - หองเรียน      1 หอง 

 - หองคอมพิวเตอร      1 หอง 

 - หองประชุม      1 หอง 

 - บริเวณโถงและทางเดิน     

 - บริเวณบันไดหนีไฟ (หลัง)  

   - บริเวณหองน้ําชาย/หญิง 

  1.1.3 อาคารบริการ ศาสตราจารย หมอมหลวงปน  มาลากุล ชั้น 13   

         พ้ืนท่ีประมาณ 680 ตารางเมตร ประกอบดวย 

 - หองคณบดี      1 หอง 

 - หองพักอาจารย    24 หอง 

 - หองเรียน      2 หอง 

 - หองประชุม      1 หอง 

 - หองอาหาร/จัดเตรียม       2 หอง 

 - หองเก็บวัสดุ      1 หอง 

 - หองควบคุมเครื่องปรับอากาศ      2 หอง 

 - โตะปฏิบัติงานเจาหนาท่ี   15 ตัว 

 - บริเวณจัดเตรียม/ถายเอกสาร  
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 - บริเวณท่ีพักผูมาติดตอราชการ (โถงกลาง)     

 - บริเวณบันไดหนีไฟ (หลัง)  

   - บริเวณหองน้ําชาย/หญิง 

 1.1.4 อาคารบริการ ศาสตราจารย หมอมหลวงปน  มาลากุล ชั้น 14   

                  พ้ืนท่ีประมาณ 680 ตารางเมตร ประกอบดวย 

 - หองประชุมปกษาสวรรค (ขนาด 20 คน)   1 หอง 

 - หองเรียน Econ 1  (ขนาด 60 คน)    1 หอง 

 - หองเรียน Econ 2  (ขนาด 60 คน)    1 หอง 

 - หองเรียน Econ 3  (ขนาด 30 คน)    1 หอง 

 - หองเรียน Econ 4  (ขนาด 55 คน)    1 หอง 

 - หองเรียน Econ 5  (ขนาด 30 คน)    1 หอง 

 - หองพักอาจารย          1 หอง 

 - หองพักอาจารยพิเศษ     1 หอง 

 - หองสโมสรนิสิตคณะเศรษฐศาสตร    1 หอง 

 - หองเก็บอุปกรณ      1 หอง 

 - โตะปฏิบัติงานเจาหนาท่ี     2 ตัว 

 - หองควบคุมเครื่องปรับอากาศ      2 หอง 

 -  บริเวณโถงกิจกรรมนิสิตและบริการคอมพิวเตอร  

 - บริเวณบันไดหนีไฟ (หลัง)  

 - บริเวณหองน้ําชาย/หญิง 

 1.2 จํานวนพนักงานทําความสะอาด  จํานวน  3  คน 

 1.3 กําหนดวันปฏิบัติงานและเวลาทํางาน 

  - ผูรับจางจะตองสงพนักงานมาทําความสะอาด สัปดาหละ 6 วัน  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

    วันจันทร - วันศุกร  ปฏิบัติงานตั้งแตเวลา  06.30 – 17.00 น.  

    วันเสาร   ปฏิบัติงานตั้งแตเวลา  07.00 – 17.00 น. 

   ท้ังนี้  รวมถึงวันอ่ืนท่ีทางหนวยงานมิไดสั่งใหเปนวันหยุดราชการ เชน วันแรงงาน เปนตน 

   วันหยุด  - วันหยุดราชการ (วันหยุดราชการ ตามเอกสารแนบทาย 1)  

- วันหยุดตามประกาศของรัฐบาล หรือมหาวิทยาลัยตามสถานการณ หรือในวโรกาสตาง ๆ 

และคณะเศรษฐศาสตรไดแจงใหผูรับจางทราบวาเปนวันหยุด 

   กรณีการปฏิบัติงานเกินกฎหมายกําหนด ผูวาจางไดคิดรวมกับวงเงินคาจางไวแลว 

   นอกจากนี้  ผูรับจางจะตองสงพนักงานลางทําความสะอาดอาคารเรียนในวันหยุดนักขัตฤกษและ

วันท่ีคณะเศรษฐศาสตรไมไดมีการเรียนการสอนปละไมนอยกวา 3 วัน 

   ในกรณีท่ีจํานวนพ้ืนท่ีทําความสะอาดลดลงในชวงเวลาใดเวลาหนึ่ง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุขอ

สงวนสิทธิ์ในการยายพนักงานทําความสะอาดไปปฏิบัติงานในพ้ืนท่ีท่ีมีความจําเปนตองทําความสะอาด ตามความ

เหมาะสม 
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 1.4 รายละเอียดงานทําความสะอาดสถานท่ี (ผูรับจางตองตรวจสอบและคํานวณงานท้ังหมดเอง) โดย

รับผิดชอบพ้ืนท่ีทําความสะอาด ดังนี้ 

  1.4.1 งานทําความสะอาดพ้ืนอาคาร หองโถง  

  1.4.2 ประตู หนาตาง กระจกและชองแสง 

  1.4.3 ฝาผนัง ผนังฉาบปูนทาสี และผนังท่ีใชวัสดุอ่ืน 

  1.4.4 ฝาเพดาน หลอดไฟฟา และพัดลมเพดาน 

  1.4.5 ผามาน มูลี่ 

  1.4.6 เคานเตอรใหบริการตามชั้นตาง ๆ  

  1.4.7 ครุภัณฑตาง ๆ ไดแก 

    - โตะ เกาอ้ีทํางาน ตูเก็บเอกสาร 

    - ชุดรับแขก 

    - โทรศัพท โทรสาร 

    - เครื่องถายเอกสาร 

    - ครุภัณฑการศึกษาท่ีอยูนอกตูเก็บของ 

    - โตะ และเกาอ้ีบรรยายในหองประชุม และหองเรียนตาง ๆ 

    - เฟอรนเิจอรท่ัว ๆ ไป และเครื่องตกแตงตาง ๆ  

    - ฯลฯ 

   1.4.8 สถานท่ีหรือสวนประกอบของอาคารซ่ึงโดยสภาพตองทําความสะอาด 

 

2. รายละเอียดการทํางาน 

 ลักษณะงาน กําหนดเวลาทํางานและมาตรฐานของงานทําความสะอาดใหเปนไปดังตอไปนี้ 

 2.1 ลักษณะงานและกําหนดเวลาทํางาน 

  2.1.1 การทําความสะอาดรายวัน  ทุกวันทําการในตอนเชาตองทําความสะอาดหองเรียน  สํานักงาน  

หองพักอาจารย  หองประชุม  ใหเสร็จกอนเวลา 08.00 น.  และสวนประกอบของอาคาร จะตองเสร็จ

ภายในเวลา 09.00 น.  สําหรบัหองเรียนครุภณัฑประกอบในหองเรียนจะตองทําความสะอาดอีกครั้ง

หนึ่งใหเสร็จกอนเวลา 16.00 น. โดยมีลักษณะงานคือ 

2.1.1.1 เทตะกราผงขยะและลางทําความสะอาดถังขยะ 

2.1.1.2 เช็ดเครื่องโทรศัพทดวยน้ํายาฆาเชื้อ 

2.1.1.3 ปดฝุนละออง  เช็ดโตะเกาอ้ีทํางาน  และโตะอาจารยในหองพักท่ัวไป   

           โตะคอมพิวเตอร  ตูเก็บเอกสาร และเครื่องใชสํานักงาน  จัดใหเปนระเบียบ 

2.1.1.4 กวาดพ้ืน  ถูพ้ืนดวยม็อบบริเวณท่ีกําหนด 

2.1.1.5 เช็ดกระจกและผนังท่ีสกปรกเนื่องจากเหตุตางๆ 

 

 



-4- 

 

2.1.1.6 ทําความสะอาดหองโถง  และท่ีนั่งพัก  และแผนปายแสดงชื่อหนวยงานตางๆ  

      เช็ดทําความสะอาดมือจับประตูทางเขาทุก 1 ชั่วโมง ดวยแอลกอฮอลหรือน้ํายา 

      ฆาเชื้อโรค 

2.1.1.7 ทําความสะอาดหนาหองควบคุมเครื่องปรบัอากาศ  และภายในหองควบคุม 

      เครื่องปรับอากาศ 

2.1.1.8 ดูแลบํารุงรักษาไมประดับภายในคณะ 

2.1.1.9 จัดโตะเกาอ้ีเรียนใหอยูในสภาพเรียบรอย ท้ังในเวลาเรียนปกติ และเวลาสอบ 

2.1.1.10 การเก็บขยะจากอาคารไปท้ิงเปนรายวันท้ังอาคาร โดยตองใสถุงผูกมัดใหเรียบรอย  

   และนําไปท้ิงท่ีโรงท้ิงขยะกลางของมหาวิทยาลัย  

   รอบเชา  เวลา 09.00 น.  รอบเย็น เวลา 14.00 น. 

2.1.1.11 ปฏิบัติงานท่ีเก่ียวของ  ท่ีไดรับมอบหมายจากมหาวิทยาลัย 

 
 

  2.1.2 การทําความสะอาดรายสัปดาห   

2.1.2.1 เช็ดและขัดเงาโตะเกาอ้ี 

2.1.2.2 ทําความสะอาดและเช็ดเครื่องใชสํานักงาน 

2.1.2.3 ปดฝุนทําความสะอาดผามานและมานปรับแสง 

2.1.2.4 เช็ดกระจก 

2.1.2.5 ปด กวาดหยากไย และฝุนผงตามฝาผนัง  มุมเสา  มุมหอง เพดาน โคมไฟ หลอดไฟ  

     และพัดลม 

2.1.2.6 ลบรอยเปอนตางๆ  ตามฝาผนัง 

2.1.2.7 ขัดเงาบริเวณท่ีเปนไมและโลหะดวยน้ํายาท่ีเหมาะสม 

2.1.2.8 ลาง เคลือบเงา และขัดพ้ืนดวยน้ํายา โดยทําหมุนเวียนในแตละสัปดาห  ตามท่ีผูวาจาง 

          กําหนด 

  2.1.3 การทําความสะอาดรายเดือน    

2.1.3.1 เทตะกราถังขยะและลางทําความสะอาดถังขยะ 

2.1.3.2 ทําความสะอาดกระจก หนาตาง  ประตู  ท้ังดานนอกและดานใน 

2.1.3.3 ดูดฝุนมาน หนาตาง และมานปรับแสง 

2.1.3.4 ทําความสะอาดเฟอรนิเจอร  ประติมากรรม  ภาพวาด  ตนไมและเครื่องตกแตงตางๆ ให 

     สะอาดเรียบรอย สวยงาม 

2.1.3.5 ลางทําความสะอาดใบพัด และหนากากพัดลม 

  2.1.4 การทําความสะอาดราย 12 เดือน   

    2.1.4.1 ขัดพ้ืน  ลางพ้ืน พรอมอุปกรณครบชุด  

    - น้ํายาลางพ้ืนลอกแวกซ 

    - น้ํายาเคลือบเงาพ้ืน (แวกซน้ํา) ชนิดเขมขน 
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 2.2 มาตรฐานของงาน 

 การทําความสะอาดสถานท่ีใน อาคารบริการ ศาสตราจารย หมอมหลวงปน  มาลากุล ชั้น 11-14  ของคณะ

เศรษฐศาสตร ลักษณะงานท่ีกําหนดใน ขอ 2.1 ใหปฏิบัติ ดังนี้ 

  2.2.1 การทําความสะอาดพ้ืน 

   2.2.1.1 การปดกวาด  ดูดฝุน 

         ใหปดกวาด  หรือดูดฝุนพ้ืนท่ีวางตามชั้นอาคาร  หองโถง ใหสะอาดปราศจากเศษผง  ฝุน

ละออง  และนําขยะไปท้ิง ณ ท่ีท้ิงขยะท่ีผูวาจางกําหนด ใหใชไมกวาดขนออน  ในการปดกวาด หากมีการ

เคลื่อนยายเฟอรนิเจอร หรือเครื่องใชสํานักงาน เม่ือทําความสะอาดเสร็จใหจัดเขาท่ีเดิม   โดยไมเกิดความเสียหาย

แกพ้ืนเฟอรนิเจอรหรือเครื่องใชสํานักงาน 

   2.2.1.2 การถูดวยม็อบ 

          หลังจากการทําความสะอาดตามขอ 2.2.1.1 แลว ใหถูพ้ืนท่ีตางๆ ดวยม็อบชุบน้ําบิด 

หมาด ๆ  ม็อบท่ีนํามาใชงานตองเปนม็อบสะอาด และหม่ันเปลี่ยนน้ําทําความสะอาดเสมอ หากบริเวณใดมีความ

สกปรก ใหใชน้ํายาขัดพ้ืน หรือน้ําสบูออนตามความเหมาะสม  ท้ังนี้ รวมถึงการขจัดรอยหรือตําหนิตางๆ บนพ้ืน 

ซ่ึงเกิดจากรอยรองเทาดวย  

         หลังจากเช็ดถูพ้ืนแลว บริเวณพ้ืนท่ีตางๆ จะตองสะอาดปราศจากเศษผง  ฝุนละออง  

และไมมีรอยเหวี่ยงของม็อบติดอยูตามขอบกําแพง ฝาผนัง เฟอรนิเจอร 

   2.2.1.3 การลงน้ํายาขัดพ้ืน  เคลือบเงาพ้ืน 

          การลงน้ํายาขัดพ้ืน เคลือบเงาพ้ืน ใหทําหลังจากดําเนินการตามขอ 2.2.1.1  และขอ 

2.2.1.2 แลว และการลงน้ํายาดังกลาวในบริเวณใดก็ตามจะตองระมัดระวัง ไมใหฝาผนังหรือขอบกําแพงเปรอะ

เปอนเปนรอยหรือชํารุดเสียหาย 

   2.2.1.4 การขัดพ้ืนและขัดเงา 

          ใหขัด หลังจากการลงน้ํายาขัดพ้ืน หรือเคลือบเงาพ้ืน ท้ังนี้ใหบริษัทพิจารณาเลือกใช

เครื่องมือ เครื่องใช วัสดุ  และอุปกรณตามความเหมาะสมกับวัสดุพ้ืน โดยไมกอใหเกิดความเสียหาย หรือตําหนิ   

ใด ๆ บนพ้ืน 

   2.2.1.5 การลอกพ้ืน  และเคลือบพ้ืนดวยน้ํายา 

          การลอกพ้ืน  และเคลือบพ้ืนดวยน้ํายา  เพ่ือใหผิวพ้ืนสะอาดปราศจากตําหนิและริ้วรอย  

มีความสวยงามทนทานนั้น ใหผูรับจางดําเนินการตามความเหมาะสมกับวัสดุพ้ืน ท้ังนี้ เม่ือทําการลอกพ้ืนและ

เคลือบพ้ืนดวยน้ํายา ใหเคลื่อนยายเฟอรนิเจอรลอยตัว และเครื่องใชในสํานักงาน (ท่ีเคลื่อนยายได) ดวย  หลังจาก

น้ํายาแหงดีแลวใหขัดพ้ืนใหสะอาด และนําเฟอรนิเจอร และเครื่องใชในสํานักงานกลับเขาท่ีเดิม 

  2.2.2 การทําความสะอาดเฟอรนิเจอรและเครื่องใชสํานักงาน 

   ใหปดกวาด เช็ดถู เครื่องใชสํานักงาน เชน โตะ  เกาอ้ี  ตูเก็บเอกสาร ฯลฯ  และเฟอรนิเจอร

ตางๆ รวมท้ังรูปภาพแขวนฝาผนัง  และประติมากรรม  ใหสะอาดปราศจากฝุนละออง  หยากไย  ใยแมงมุม  

คราบสกปรก และริ้วรอยตางๆ หากมีการเคลื่อนยายออกจากท่ีใหนํากลับเขาท่ีเดิม  เม่ืองานแลวเสร็จโดยไมเกิด

ความเสียหายใด ๆ 
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  2.2.3 การทําความสะอาดฝาผนังและฝาเพดาน   

   ใหปดกวาด  เช็ดถู  ดูดฝุน ใหสะอาดปราศจากฝุนละออง  หยากไย  ใยแมงมุม  คราบสกปรก

หรือรอยตางๆ และไมมีเศษผงติดคางอยูบนพ้ืนหอง การทําความสะอาดในขอนี้ใหรวมถึง ประตู  หนาตาง และ

ขอบประตูดวย 

  2.2.4 การทําความสะอาดกระจก   

   ใหเช็ดกระจกดวยน้ํายาเช็ดกระจก  หรือลางดวยน้ําสบูออนแลวลางดวยน้ําและเช็ดใหแหง ให

กระจกใสสะอาดปราศจากคราบสกปรก  ตําหนิ  หรือรอยสัมผัส และหามใชผงขัดในการทําความสะอาดกระจก 

  2.2.5 การทําความสะอาดมาน 

   ใหดูแลรักษาความสะอาดปราศจากฝุน ละออง หยากไย  ใยแมงมุม และคราบสกปรก  

  2.2.6 การทําความสะอาดโคมไฟ  หลอดไฟ  หนากากเครื่องปรับอากาศ และปลั๊กไฟ   

   ใหเช็ดถูใหสะอาดปราศจากฝุนละอองหยากไยและคราบสกปรก และใหทําดวยความระมัดระวัง  

หากมีการถอดมาทําความสะอาด เม่ืองานเสร็จใหประกอบเขาท่ีเดิม  โดยไมกอใหเกิดความเสียหายใดๆ 

  2.2.7 การขัดเงาบริเวณท่ีเปนโลหะ 

   สวนประกอบใดๆ ในอาคารท่ีเปนโลหะ ใหดูแลรักษาใหเปนเงางามอยูเสมอ และไมมีคราบสนิมจับ 

  2.2.8 ในกรณีท่ีรายการละเอียดนี้มิไดกําหนดรายละเอียดการทํางานไวใหผูรับจาง ใหดําเนินการทํา

ความสะอาดตามสภาพของงาน หรือตามคําสั่งของผูวางาน 
 

3. มาตรฐานของวัสดุอุปกรณ 

 3.1 น้ํายาหรือสารเคมี หรือวัสดุสิ่งของท่ีจําเปนเก่ียวกับการทําความสะอาด เปนหนาท่ีของผูรับจางท้ังสิ้นท่ี

จะตองจัดหามาใหครบ   น้ํายาท่ีใชจะตองแสดงสวนผสมใหชัดเจนมีคุณภาพดี  และไมเสื่อมสภาพ  ผานการรับรอง

การข้ึนทะเบียนวัตถุอันตราย  มีใบอนุญาตการมีวัตถุอันตรายไวในครอบครอง  จากสํานักงานคณะกรรมการอาหาร

และยา  และมีมาตรฐานการรับรองคุณภาพ (อย./มอก.) ของหนวยงานท่ีเชื่อถือได   

  การสงมอบน้ํายาทุกครั้งผูรับจางตองแจงใหคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ทราบและดําเนินการตรวจสอบ

กอนนําไปใชจริง  (ชนิดของน้ํายาท่ีตองหาม  ตามรายละเอียดแนบทาย 2) ถาคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

ตรวจสอบแลวพบวาน้ํายาไมมีคุณภาพตามมาตรฐานท่ีกําหนด  ผูรับจางจะตองเปลี่ยนน้ํายาดังกลาวและตองแจงให

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุทราบและไดรับความเห็นชอบกอน 

  3.2  วัสดุสิ้นเปลืองอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวกับการทําความสะอาดทุกอยางท่ีจะนํามาใช  จะตองเปนผลิตภัณฑท่ีมีคุณภาพ

ไมต่ํากวามาตรฐานชั้นดีท่ีสุดท่ีมีจําหนายในทองตลาดในปจจุบัน 

 3.3  อุปกรณเครื่องมือในการทําความสะอาดจะตองจัดหามาใหเหมาะสมกับประเภทพ้ืนผิวท่ีทําความสะอาดและ

มีจํานวนเพียงพอ  รวมท้ังขนยายไดสะดวกไมเกะกะกีดขวางการสัญจร หรือการทํางานของผูวาจาง  ท้ังนี้เครื่องมือ

นั้นจะตองไดรับความเห็นชอบจากผูวาจางดวย 
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4. วัสดุอุปกรณในการทําความสะอาดที่ผูรับจางตองจัดหามาประจํา 

  ผูรับจางตองจัดหาเครื่องมือ อุปกรณ  และวัสดุเพ่ือใชปฏิบัติงานจางทําความสะอาดพ้ืนท่ีภายใน คณะ

เศรษฐศาสตร อาคารบริการศาสตราจารยหมอมหลวงปน มาลากุล ชั้น 11-14  ใหเพียงพอกับการใชงาน อยางนอย 

ดังนี้    

1.1 ไมกวาดพ้ืน  

1.2 ไมกวาดหยากไยยาว 

1.3 ไมกวาดขนไก 

1.4 ไมดันฝุน 

1.5 ไมเช็ดและกรีดกระจก ยาว 2 หรือ 3 เมตร สําหรับทําความสะอาดกระจก และกระจกท่ีสูง 

1.6 ผามอบถูพ้ืน 

1.7 ถังน้ําสําหรับซักผา  ถูพ้ืน (มีลอ) และกะละมังสําหรับลางใบพัดและหนากากพัดลม 

1.8 ผาเช็ดโตะซับน้ําไดดี 

1.9 ถุงดําใสขยะ (อยางหนา) 30x40 นิ้ว  

1.10 ถุงดําใสขยะ (อยางหนา) 24x28 นิ้ว 

1.11 ผงซักฟอก   

1.12 น้ํายาถูพ้ืน 

1.13 น้ํายาเช็ดกระจก 

1.14 น้ํายาดันฝุน 

1.15 น้ํายาเอนกประสงค 

1.16 แอลกอฮอลชนิดน้ํา (Ethyl Alcohol) ไมต่ํากวา 70%  

1.17 สเปรยปรับอากาศดับกลิ่น 

1.18 สเปรยกําจัดแมลง มด แมลงสาป 

1.19 แปรงขัดเอนกประสงค 

1.20 ถุงมือ 

1.21 อุปกรณคีบขยะ 

1.22 เครื่องดูดฝุน 

  ผูรับจางตองใชพัสดุท่ีผลิตภายในประเทศไมนอยกวารอยละ 60 ของมูลคาพัสดุในงานจางตามสัญญา โดย

จัดทําตารางจัดทําแผนการการใชพัสดุท่ีผลิตภายในประเทศ เสนอผูวาจางภายใน 30 วัน นับถัดจากวันท่ีไดลงนามใน

สัญญา (ตามแนบ) 

  กรณีผูรับจางมีวัสดุอุปกรณไมเพียงพอ  และไมอยูในสภาพพรอมใชงาน  หลังจากคณะกรรมการตรวจ

รับพัสดุ ไดดําเนินการแจงใหทราบ 3 ครั้งแลว  ผูรับจางยังไมดําเนินการแกไข  ผูรับจางยินยอมใหผูวาจางปรับใน

อัตรารอยละ 0.10 ของวงเงินคาจางท้ังหมด 

  ผูวาจางจะจัดหองใหสําหรับเก็บวัสดุและอุปกรณดังกลาวขางตน  แตท้ังนี้ผูวาจางไมรับผิดชอบตอการ     

สูญหายหรือความเสียหายใดๆ ท่ีเกิดข้ึนแกวัสดุและอุปกรณนั้นท้ังสิ้น 
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  ท้ังนี้  ผูรับจางจะตองจัดสงวัสดุส้ินเปลือง  น้ํายาทําความสะอาด  และอุปกรณเครื่องใชท่ีจําเปนไป

เก็บสํารองไวใชภายในคณะเศรษฐศาสตรอยูเสมอ  เพ่ือใหมีเพียงพอสําหรับงานทําความสะอาดไดไมนอยกวา       

30 วัน 
 

 

5. การยินยอม 

 ผูรับจางจะตองยินยอมใหเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบของผูวาจางควบคุมและสั่งงานการทําความสะอาดและงานพิเศษ

อันเก่ียวกับการทําความสะอาดและการจัดสถานท่ีได  รวมท้ังการจัดพนักงานตามชั้นตางๆ  ผูวาจางสามารถ

ปรับเปลี่ยนพนักงานทําความสะอาดใหหมุนเวียนกันปฏิบัติงานตามภาระงานท่ีเห็นสมควร 
 

6. การสงพนักงานเขามาทําความสะอาด  ใหผูรับจางปฏิบัติดังนี้ 

 6.1 จัดทําประวัติพนักงานโดยละเอียด พรอมดวยแนบรูปถายขนาด 1 นิ้ว จํานวน  2 ใบ  สําเนาบัตรประชาชน  

สําเนาทะเบียนบาน  และหลักฐานการฝกอบรม  สงใหผูวาจางลวงหนาในเวลาอันสมควรกอนวันท่ีใหเริ่มงานทํา

ความสะอาดอยางนอย 3 วันทําการ 

 6.2  จัดทําใบรายงานแจงรายชื่อพนักงานท่ีเขาทําความสะอาดประจําพ้ืนท่ีในอาคารมีรายละเอียดชัดเจน 

 6.3 พนักงานทุกคนตองอยูในเครื่องแบบท่ีเปนมาตรฐานเดียวกัน   พรอมท้ังใหติดปายชื่อประจําตัวท่ีมีรูปถาย

ตัวเองชัดเจนพรอมท้ังแสดงชื่อ-นามสกุล ท่ีอกเสื้อดานขวาใหเดนชัด 

 6.4 พนักงานท่ีผูวาจางจัดสงมานั้น ตองเปนผูท่ีมีสุขภาพดี มีประวัติดี มีความซ่ือสัตย สุจริต และผานการ

ฝกอบรมของผูรับจางมาเรียบรอยแลว 

 6.5 ใหผูรับจางแจงจํานวนพนักงานท่ีจะสงเขามาทําความสะอาด และในกรณีท่ีจะมีการสับเปลี่ยนหรือทดแทน

ตัวบุคคล  ใหแจงรายชื่อพรอมประวัติเปนการสํารองลวงหนาและแตงกายใหเรียบรอย  มีปายแจงพนักงานชั่วคราว

ติดท่ีอกดานขวาใหเห็นอยางชัดเจน   กรณีผูรับจางสงพนักงานแทนงานชั่วคราว (สํารอง) เขามาปฏิบัติงานทดแทน

พนักงานประจําท่ีไมมาปฏิบัติงานรายวัน  จะตองเปนพนักงานท่ีแจงชื่อสํารองไวเทานั้น   ผูควบคุมดูแลจะตองแจง

ใหคณะกรรมการฯ ทราบภายในเวลา 3 ชั่วโมง 

    6.6  ผูรับจางยินยอมใหผูวาจางหักเงินคาจางเปนรายวันตอคน ในอัตราเทากับคาจางข้ันต่ําในเขตกรุงเทพมหานคร 

ในวันนั้น รวมท้ังยินยอมใหผูวาจางปรับเปนรายวันในอัตรารอยละ 0.10 ของวงเงินคาจางท้ังหมดตามสัญญา กรณี ผูรับ

จางไมปฏิบัติตามสัญญา ดังนี้  

 - กรณีพนักงานมาปฏิบัติงานสายเกินกวา 1 ชั่วโมง  

 - กรณีพนักงานมาปฏิบัติงานไมครบจํานวนตามสัญญา  

 - กรณีพนักงานมาลงชื่อปฏิบัติงาน แตไมไดอยูปฏิบัติงานจริง  

 - กรณีท่ีผูรับจางสงพนักงานท่ีมีสุขภาพรางกายไมแข็งแรง หรือเปนโรคเจ็บปวยมาปฏิบัติงานทําความสะอาด 

ไมวาจะเปนพนักงานประจําหรือพนักงานชั่วคราว  

 - กรณีท่ีผูรับจางสงพนักงานท่ีไมมีความรูความชํานาญ มาปฏิบัติงานทําความสะอาด  

 - กรณีท่ีผูรับจางสงพนักงานท่ีไมไดผานการตรวจสอบประวัติและทดสอบความสามารถทางวิชาชีพ จากผูวา

จางกอนมาปฏิบัติงาน ไมวาจะเปนพนักงานประจําหรือพนักงานชั่วคราว  
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 ท้ังนี้ ผูรับจางจะตองใหพนักงานคนอ่ืนไปปฏิบัติงานแทนพนักงานท่ีไมมาปฏิบัติงาน หรือพนักงานท่ีไมไดอยู

ปฏิบัติงานจริง หรือพนักงานท่ีมาปฏิบัติงานสายดังกลาวขางตน 

    6.7 ผูรับจางมีวัสดุหรือเครื่องมืออุปกรณและน้ํายาทําความสะอาดไมครบตามท่ีกําหนดไวผูรับจางจะถูกปรับในอัตรา

วันละ 500 บาท จนถึงวันท่ีผูรับจางไดดําเนินการครบถวน และถูกตองตามขอกําหนดในสัญญาจาง 

    6.8 หากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผูควบคุมงาน ตรวจสอบพบวาบริเวณใดภายในคณะเศรษฐศาสตรมีกลิ่นอัน

ไมพึงประสงค หรือทําความสะอาดไมไดมาตราฐานตามท่ีกําหนด และมีหลักฐานปรากฎชัดเจน ผูรับจางจะถูกปรับใน

อัตราวันละ 300 บาท 

    6.9 ผูรับจางตองจางแรงงานไมนอยกวาตามขอกําหนดมาตรฐานแรงงานไทย มรท.8001-2553 และหรือ มรท.

8001-2563 (โดยกําหนดเหมาจายคาแรงท่ี 10,400.00 บาท/เดือน/คน ซ่ึงรวมท้ังคาประกันสังคม) แตไมรวมถึงคา

ทํางานนอกเวลา (OT) ท่ีผูรับจางตองดําเนินการใหตามท่ีผูวาจางใหเขามาปฏิบัติงานในชวงเวลาท่ีกําหนด 

  
  

7. คุณสมบัติของพนักงานทําความสะอาด   

 7.1 พนักงานทําความสะอาดทุกคน รวมท้ังพนักงานทดแทนงานกรณีลา/ปวย   จะตองมีอายุไมนอยกวา 18 ป 

 7.2  กรณีพนักงานเปนคนตางดาว  กําหนดใหมีพนักงานท่ีเปนคนตางดาวไดในจํานวนไมเกิน 1 ใน 4 ของ

จํานวนพนักงานทําความสะอาดท้ังหมด  พรอมท้ังใหมีเอกสารหลักฐานแสดงตนประกอบตามท่ีกฎหมายกําหนด

อยางถูกตองครบถวน 

 7.3  ตองเปนผูมีสุขภาพดี  มีประวัติดี  มีความรับผิดชอบ  มีความซ่ือสัตย  สุจริต  มีมารยาทเรียบรอย  มีความ

สุภาพ  มีความขยันอดทน  มีความกระตือรือรน   และผานการฝกอบรมของผูรับจางมาเรียบรอยแลว  

 7.4  ตองมีชุดแบบฟอรมหรือเครื่องแบบสําหรับพนักงานทําความสะอาดและสวมรองเทาหุมสนหรือรองเทาผาใบ 

(หามสวมรองเทาแตะ)  และการปฏิบัติงานในวันเสาร-อาทิตย   ผูรับจางตองจัดหาเครื่องแบบของพนักงานใหเปนสี

และแบบเดียวกันท้ังหมด 

 7.5  ตองเปนบุคคลท่ีแพทยแผนปจจุบันรับรองวาเปนผูมีรางกายสมบูรณแข็งแรง  ไมเปนโรคติดตอรายแรงและ

เปนท่ีรังเกียจของสังคม และตองมีการตรวจคัดกรองตามมาตรการปองกันการติดเชื้อและลดการแพรกระจายของ

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) เปนประจําอยางนอยเดือนละ 1 ครั้ง 

 7.6  ไมละท้ิงหนาท่ีโดยไมมีเหตุผลอันสมควร  และมีน้ําใจในการปฏิบัติงาน 

 7.7  ไมเสพสารเสพติดทุกชนิด ตลอดจนท้ัง บุหรี่ สุรา และของมึนเมา 

 7.8  ไมเคยกระทําผิดอาญาจนไดรับโทษจําคุกหรือโทษท่ีหนักกวาการจําคุก โดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุกหรือให

รับโทษท่ีหนักกวาการจําคุก  เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดท่ีไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
 

8. การรับผิดชอบตอความเสียหายและความปลอดภยั   ใหผูรับจางปฏิบัติดังนี้ 

 8.1  ผูรับจางจะตองรับผิดชอบตอความชํารุดเสียหายในทรัพยสินของผูวาจาง  อันเนื่องมาจากการกระทําของ  

ผูรับจางหรือลูกจางของผูรับจาง 

 8.2  กอนเริ่มการปฏิบัติงานทําความสะอาดทุกครั้ง  พนักงานทําความสะอาดตองแจงสิ่งของชํารุดหรือเสียหาย  

เชน กลอนประตู  กอกน้ํา  สายฉีดชําระ  ฝารองนั่ง  ชักโครกตัน  ทอตัน ฯลฯ  ของสถานท่ีทําความสะอาดนั้นๆ ตอ



-10- 

 

หัวหนาผูควบคุมดูแลการปฏิบัติงานทําความสะอาด เพ่ือประสานงานกับคณะกรรมการฯ กอน  มิฉะนั้นจะถือวา

ความชํารุดเสียหายนั้นเกิดจากพนักงานของผูรับจาง  ซ่ึงตองรับผิดชอบในการชดใชคาเสียหายใหแกผูวาจาง 

 

 8.3 จัดใหพนักงานทําความสะอาดท่ีรับผิดชอบในอาคารและตามชั้นตางๆ ชวยดูแลรักษาความปลอดภัยของ

ทรัพยสิน  อุปกรณภายในอาคาร  มิใหสูญหาย  ในกรณีท่ีมีทรัพยสินหรืออุปกรณภายในอาคารเกิดการสูญหายใน

ระหวางเวลาปฏิบัติงานทางผูรับจางจะตองรวมรับผิดชอบ  ท้ังนี้ใหรวมถึงการชํารุดของทรัพยสินและอุปกรณภายใน

อาคารซ่ึงเกิดจากการปฏิบัติงานของพนักงานทําความสะอาดดวย 

 8.4  ผูรับจางจะตองจายคาจางใหแกพนักงานในอัตราท่ีไมต่ํากวาอัตราคาจางข้ันต่ําในเขตกรุงเทพมหานครท่ี

กฎหมายกําหนด 

 9. บทลงโทษ  หากปรากฏวาผูรับจางปฏิบัติงานไมเปนไปตามวัตถุประสงคหรือฝาฝน ละเมิดสัญญา ซ่ึง

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุไดตักเตือนเปนลายลักษณอักษรแลวไมนอยกวา 3 ครั้ง  โดยผูรับจางไมไดดําเนินการแกไข  

เพิกเฉยไมปฏิบัติตามคําสั่งของคณะกรรมการฯ  ผูวาจางขอสงวนไวซ่ึงสิทธิท่ีจะบอกเลิกสัญญาจางกอนครบกําหนดได

ทันที  และจะยึดเงินคํ้าประกัน หรือเรียกรองจากธนาคารผูออกหนังสือคํ้าประกันของธนาคารท่ีใหไวก็ได  พรอมท้ังมี

สิทธิเรียกรองใหชดใชคาเสียหายอันเนื่องจากผลแหงการบอกเลิกสัญญาจางไดอีกดวย  และเม่ือมหาวิทยาลัยไดวาจาง

รายอ่ืนมาดําเนินการแทน  ผูรับจางจะตองยินยอมรับผิดชดใชวงเงินท่ีเพ่ิมข้ึนจากวงเงินท่ีกําหนดไวในสัญญาจนกวา

อายุสัญญาจางสิ้นสุดลง 
 

 

------------------------------------------- 
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สรุปวันหยุดนักขัตฤกษ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565 

 

1. วันพุธท่ี 13 ตุลาคม 2564 วันคลายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร 

   มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 

2. วันพฤหัสบดีท่ี 21 ตุลาคม 2564 วันหยุดประจําภาค 

3. วันศุกรท่ี 22 ตุลาคม 2564 ชดเชยวันปยมหาราช (วันเสารท่ี 23 ตุลาคม 2564) 

4. วันเสารท่ี  23 ตุลาคม 2564 วันปยมหาราช 

5. วันอาทิตยท่ี 5 ธันวาคม 2564 วันคลายวันเฉลิมพระชนมพรรษา 

   พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร 

   มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 

   วันชาติ และวันพอแหงชาติ 

6. วันจันทรท่ี 6 ธันวาคม 2564 ชดเชยวันคลายวันเฉลิมพระชนมพรรษา 

   พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร 

   มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 

   วันชาติ และวันพอแหงชาติ 

7. วันศุกรท่ี 10 ธันวาคม 2564 วันรัฐธรรมนูญ 

8. วันศุกรท่ี 31 ธันวาคม 2564 วันสิ้นป 

9. วันเสารท่ี 1 มกราคม 2565 วันข้ึนปใหม 

10. วันจันทรท่ี 3 มกราคม 2565 ชดเชยวันข้ึนปใหม (วันเสารท่ี 1 มกราคม 2565) 

11. วันพุธท่ี 16 กุมภาพันธ 2565 วันมาฆบูชา 

12. วันพุธท่ี 6 เมษายน 2565 วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช 

  และวันท่ีระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ 

13. วันพุธท่ี 13 เมษายน 2565 วันสงกรานต 

14. วันพฤหัสบดีท่ี 14 เมษายน 2565 วันสงกรานต 

15. วันศุกรท่ี 15 เมษายน 2565 วันสงกรานต 

16. วันพุธท่ี 4 พฤษภาคม 2565 วันฉัตรมงคล 

17. วันศุกรท่ี 13 พฤษภาคม 2565 วันพืชมงคล 

18. วันอาทิตยท่ี 15 พฤษภาคม 2565 วันวิสาขบูชา 

19. วันจันทรท่ี 16 พฤษภาคม 2565 ชดเชยวันวิสาขบูชา (วันอาทิตยท่ี 15 พฤษภาคม 2565) 

20. วันศุกรท่ี 3 มิถุนายน 2565 วันเฉลิมพระชนมพรรษา 

  สมเด็จพระนางเจาสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 

21. วันพุธท่ี 13 กรกฎาคม 2565 วันอาสาฬหบูชา 

22. วันพฤหัสบดีท่ี 14 กรกฎาคม 2565 วันเขาพรรษา 
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23. วันพฤหัสบดีท่ี 28 กรกฎาคม 2565 วันเฉลิมพระชนมพรรษา 

   สมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรวรางกูร 

24. วันศุกรท่ี 12 สิงหาคม 2565 วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ 

   พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปหลวง 

   และวันแมแหงชาติ 

 

หมายเหตุ : ใหทางผูรับจางหยุดการมาปฏิบัติงานตามประกาศของทางราชการหรือตามดุลพินิจของคณะกรรมการ

ตรวจรับพัสดุ 

 

 

 

 

 


