
 
 

ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) 
จ้างบริการรักษาความสะอาดบริเวณหอพัก จ านวน 16 อาคาร 

ส่วนกิจการหอพักนิสิต ส านักงานอธิการบดี มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
..................................................... 

1.  ความเป็นมา 
 ด้วยส่วนกิจการหอพักนิสิต ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็นสถานประกอบการ

ประเภทที่พักอาศัย ตั้งอยู่เลขที่ 63 หมู่ 7 ต าบลองครักษ์ อ าเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก มีอาคารที่ดูแล
รับผิดชอบทั้งสิ้นจ านวน 16 อาคาร ประกอบด้วย อาคารหอพักนิสิต จ านวน 11 อาคาร อาคารส านักงานย่อย     
จ านวน 3 อาคาร อาคารบริการกลาง จ านวน 1 อาคาร และอาคารโรงอาหารนิสิต จ านวน 1 อาคาร ซึ่งมีความ
จ าเป็นต้องจ้างบริการดูแลรักษาความสะอาดทั้ง 16 อาคาร ให้สะอาดเรียบร้อยและยังเป็นการบ ารุงรักษาอาคาร
ให้มีสภาพพร้อมใช้งานตลอดเวลา เพ่ือรองรับการให้บริการแก่นิสิต บุคลากร และบุคคลทั่วไปที่เข้ามาใช้บริการ 

2.  วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือท าความสะอาดอาคารภายในพ้ืนที่ของส่วนกิจการหอพักนิสิต ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัย

ศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ ให้สะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย พร้อมให้บริการแก่นิสิต และผู้ใช้บริการต่างๆ 
3.  คุณสมบัติของผู้เสนอราคา 

 3.1 มีความสามารถตามกฎหมาย 
 3.2 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
 3.3 ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ 
 3.4 ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือท าสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว

เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลังก าหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง 

 3.5 ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้ งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของ
หน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วน
ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจในการด าเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย 

 3.6 มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐก าหนดในราชกิจจานุเบกษา 

 3.7 เป็นนิติบุคคล ผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว 
 3.8 ไม่ เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอราคารายอ่ืนที่ เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่                  

ส่วนกิจการหอพักนิสิต ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ณ วันประกาศประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ 

 3.9 ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่ รัฐบาลของ          
ผู้เสนอราคาได้มีค าสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น    
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 3.10 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์  (Electronic 
Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง  

 3.11 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นนิติบุคคล และมีผลงานประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้าง     
อย่างน้อย 2 ผลงาน โดยแนบเอกสารหลักฐานส าเนาหนังสือรับรองผลงานและส าเนาสัญญาจ้างชุดเดียวกัน
พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง ในวงเงินไม่น้อยกว่า 4,340,000.00 บาท (สี่ล้านสามแสนสี่หมื่นบาทถ้วน) ต่อสัญญา 
และต้องเป็นสัญญาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน โดยเป็นสัญญาเดียวกันและเป็นสัญญาที่เป็น
คู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการ ส่วนท้องถิ่น หน่วยงาน
อ่ืนซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น รัฐวิ สาหกิจ หน่วยงานอ่ืนของรัฐ หรือ
หน่วยงานเอกชนที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เชื่อถือ 

 4.  ขอบเขตของการด าเนินงาน 
 4.1  สถานที่และจ านวนพนักงานท าความสะอาด 

ล าดับที่ อาคาร/สถานที่ 
พ้ืนที่โดยรอบ จ านวนพนักงาน 

(ตารางเมตร) (คน) 

1 อาคารส านักงานย่อย 5-6 350 1 

2 อาคารส านักงานย่อย 7-8 350 1 

3 อาคารส านักงานย่อย 9-10 350 1 

4 อาคารบริการกลาง 2,000 3 

5 อาคารโรงอาหารนิสิต 2,000 2 

6 อาคาร 1 2,000 4 

7 อาคาร 2 2,000 4 

8 อาคาร 3 2,000 5 

9 อาคาร 4 2,000 5 
10 อาคาร 5 1,200 2 

11 อาคาร 6 1,200 2 

12 อาคาร 7 1,200 2 

13 อาคาร 8 1,200 2 

14 อาคาร 9 1,200 2 

15 อาคาร 10 1,200 2 

16 อาคาร 11 1,200 2 

17 หัวหน้าพนักงานท าความสะอาด - 1 

 รวมทั้งสิ้น 21,450 41 
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หมายเหตุ  อาคาร 1 - 4 พนักงานท าความสะอาดต้องท าความสะอาดห้องน้ ารวมด้วย 
     ในกรณีที่จ านวนพ้ืนที่ท าความสะอาดลดลงในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง ส่วนกิจการหอพักนิสิต ขอสงวนสิทธิ์
ในการย้ายพนักงานท าความสะอาดไปปฏิบัติงานในพ้ืนที่ที่มีความจ าเป็นต้องท าความสะอาดตามความเหมาะสม 

 4.2  รายละเอียดวันปฏิบัติงาน วิธีปฏิบัติงาน มาตรฐานของงานและรายละเอียดวัสดุอุปกรณ์ 
4.2.1  ก าหนดวันปฏิบัติงานและเวลาท างาน ดังนี้ 

1) อาคารบริการกลาง จ านวน 1 อาคาร อาคารหอพักนิสิต จ านวน 11 อาคาร และอาคาร
ส านักงานย่อย จ านวน 3 อาคาร ปฏิบัติงานทุกวัน เวลา 07.30 - 16.30 น.  

2) อาคารโรงอาหารนิสิต จ านวน 1 อาคาร ปฏิบัติงานทุกวัน แบ่งออกเป็น 2 ผลัด ดังนี้ 
2.1 ผลัดที่ 1 ปฏิบัติงานเวลา 06.00 – 15.00 น. 
2.2 ผลัดที่ 2 ปฏิบัติงานเวลา 12.00 – 21.00 น. 

หมายเหตุ เวลาการปฏิบัติงานอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 
4.2.2  รายละเอียดการท าความสะอาดสถานที่ ผู้รับจ้างจะต้องตรวจสอบและค านวณงานทั้งหมด 

โดยรับผิดชอบพื้นท่ีท าความสะอาด ดังนี้ 
4.2.2.1  ท าความสะอาดห้องโถง ทางเดินทั่วไป บันได ห้องน้ า และห้องอ่ืนๆ ทุกห้อง 

เช่น ห้องไฟฟ้า ห้องเก็บของ และพ้ืนที่ส่วนกลางอ่ืนๆ 
4.2.2.2  ท าความสะอาดประตู หน้าต่าง กระจก บานเกร็ด และช่องแสง 
4.2.2.3  ท าความสะอาดฝาผนัง ผนังฉาบปูนทาสี และผนังที่ใช้วัสดุอื่น 
4.2.2.4  ท าความสะอาดฝ้าเพดาน หลอดไฟฟ้า และพัดลมเพดาน  
4.2.2.5  ท าความสะอาดผ้าม่าน มู่ลี่ และพรม 
4.2.2.6  ท าความสะอาดเคาน์เตอร์ให้บริการตามชั้นต่างๆ และม้านั่งหินขัดทั้งภายใน

และภายนอกอาคาร    
4.2.2.7  ท าความสะอาดครุภัณฑ์ต่างๆ 

1)  เก้าอ้ี โต๊ะท างาน 
2)  เก้าอ้ี โต๊ะอ่านหนังสือ 
3)  ตู้เก็บเอกสาร 
4)  ชุดรับแขก 
5)  เครื่องโทรศัพท์ เครื่องโทรสาร 
6)  ครุภัณฑ์การศึกษาท่ีอยู่นอกตู้เก็บของ 
7)  เฟอร์นิเจอร์ทั่วๆ ไป และเครื่องตกแต่งต่างๆ 
8)  ครุภัณฑ์ อ่ืนๆ ตามท่ีผู้ว่าจ้างก าหนด 

4.2.2.8  ท าความสะอาดสถานที่หรือส่วนประกอบของอาคารซึ่งโดยสภาพต้องท าความสะอาด 
เช่น ดาดฟ้า ระเบียง เป็นต้น 

4.2.2.9  ท าความสะอาดบริเวณโดยรอบอาคาร 
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4.2.2.10  ท าความสะอาดพ้ืนที่บริเวณถนนภายในส่วนกิจการหอพักนิสิต ทั้งหมด 
4.2.2.11  ท าความสะอาดรางระบายน้ ารอบๆ อาคร และตักไขมันในบ่อดักไขมัน 

บริเวณอาคารโรงอาหาร 
4.2.2.12  จัดโต๊ะ เก้าอ้ี ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย หลังจากการใช้งานทุกห้อง 
4.2.2.13  งานอ่ืนๆ ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างขอความร่วมมือ เช่น การขนย้ายครุภัณฑ์ทั้งภายใน          

และภายนอกอาคาร เป็นต้น 
4.2.3  รายละเอียดการท างาน ลักษณะงาน ก าหนดเวลาท างาน และมาตรฐานของงาน         

ท าความสะอาดให้เป็นไปดังต่อไปนี้ 
4.2.3.1  การท าความสะอาดรายวัน ท าทุกวันในตอนเช้า ต้องท าความสะอาดถนน 

อาคารย่อย และบริเวณลานต่างๆ ทั้งหมด ให้เสร็จก่อนเวลา 08.30 น. ทิ้งขยะทั่วไปให้เสร็จก่อนเวลา 09.00 น.      
ท าความสะอาดห้องน้ าและส่วนประกอบของอาคารต้องเสร็จภายในเวลา 11.30 น. ในตอนบ่ายต้องทิ้งขยะ
อินทรีย์ ขยะรีไซเคิล และขยะอันตรายให้เสร็จก่อนเวลา 14.00 น. ท าความสะอาดห้องน้ าและส่วนประกอบของ
อาคารต้องเสร็จภายในเวลา 15.30 น. จากนั้นท าความสะอาดรอบๆ พ้ืนที่บริเวณอาคาร โดยมีลักษณะงาน ดังนี้ 

1) เช็ดเครื่องโทรศัพท์ด้วยน้ ายาฆ่าเชื้อ 
2) ปัดฝุ่นละออง เช็ดตู้ โต๊ะ เก้าอ้ีและเครื่องใช้ส านักงานจัดให้เป็นระเบียบ 
3) กวาดพื้น และถูพ้ืนด้วยม็อบ และขัดพ้ืนเคลือบเงาในจุดที่เห็นว่าจ าเป็น 
4) เช็ดกระจก ปัดหยากไย่ และผนังที่สกปรกเนื่องจากเหตุต่างๆ 
5) ท าความสะอาด ขจัดคราบเชื้อราตามผนัง เฟอร์นิเจอร์ และจุดอ่ืนๆ ที่พบ 
6) ท าความสะอาดบริเวณพ้ืนที่รอบๆ อาคาร ลานจอดรถ เช่น ปาดน้ าท่วมขัง

บริเวณผิวถนน ฯลฯ 
7) ท าความสะอาดทางเดิน บันได ตู้น้ าดื่ม ตู้เย็น กระติกน้ าร้อน และตู้สายดับเพลิง  
8) ท าความสะอาดห้องโถง ที่นั่งพัก และแผ่นป้ายแสดงชื่อหน่วยงาน ต่างๆ 
9) ท าความสะอาดห้องน้ า ด้วยน้ ายาท าความสะอาด มีก้อนดับกลิ่น        

น้ ายาล้างมือ ประจ าทุกห้องน้ า มีกระดาษช าระประจ าจุดที่ก าหนด 
10) จัดโต๊ะเก้าอ้ีในห้องอ่านหนังสือ ห้องดูทีวี และท าความสะอาดให้อยู่       

ในสภาพเรียบร้อยพร้อมใช้งาน 
11) จัดเก็บพร้อมคัดแยกประเภทขยะ และทิ้งขยะจากอาคารต่างๆ วันละ ไม่

น้อยกว่า 2 ครั้ง ต้องใส่ถุงขยะและผูกเชือกฟางตามสีของประเภทขยะ มัดให้เรียบร้อยและเปลี่ยนถุงรองถังขยะ
ทุกวัน โดยถุงขยะผู้รับจ้างจะต้องจัดหามาเอง 

12)  ล้างท าความสะอาดถังขยะ โรงเก็บขยะและบริเวณโดยรอบ วันละ 2 ครั้ง 
13)  ท าความสะอาดบริเวณด้านหน้าอาคาร ทางเดินเท้า และบริเวณโดยรอบ 
14)  ท าความสะอาดห้องพักรับรองประจ าอาคารไม่น้อยกว่าสัปดาห์ละ 1 ครั้ง 
15)  ตักไขมันที่บ่อพักดักไขมันอาคารโรงอาหาร วันละ 2 ครั้ง 
16)  ท าความสะอาดรางระบายน้ ารอบอาคารโรงอาหาร 
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17)  ล้างท าความสะอาด และจัดเก็บอุปกรณ์ท่ีใช้ในการจัดเลี้ยงทุกครั้ง 
18)  ต้องมีป้ายเตือนกันลื่นขณะท าความสะอาดทุกครั้ง 
19)  ผู้รับจ้างจะต้องมีตัวแทนซึ่งมีอ านาจในการตัดสินใจมาควบคุมการท างาน 

อย่างน้อย 1 คน ที่มีคุณสมบัติไม่ต่ ากว่าระดับอนุปริญญา หรือมีประสบการณ์การท างานระดับผู้ควบคุมงาน      
ไม่น้อยกว่า 1 ปี 

4.2.3.2  การท าความสะอาดรายสัปดาห์  
1) ขัดล้างพ้ืนอาคารบริการกลาง ทุกวันเสาร์หรือวันอาทิตย์ 
2) ล้างท าความสะอาดตู้เย็น ตู้น้ าดื่ม และกระติกน้ าร้อน ประจ าอาคาร 

สัปดาห์ละ 1 ครั้ง หรือตามท่ีผู้ว่าจ้างร้องขอ 
3) ขัดล้างระเบียงอาคารส านักงานย่อย (อาคารย่อย 5-6, 7-8 และ 9-10) 

สัปดาห์ละ 1 ครั้ง 
4.2.3.3  การท าความสะอาดรายเดือน  

1) ขัดพ้ืนทางเดิน ระเบียง บันได และบันไดหนีไฟ อาคาร 1-11 
2) เช็ดกระจกทุกห้องทุกอาคาร 
3) ขัดล้างพ้ืนอาคารส านักงานย่อย (อาคารย่อย 5-6, 7-8 และ 9-10)  

4.2.3.4  ช่วงปิดภาคการศึกษา ผู้รับจ้างจะต้องล้างพ้ืนโดยลอกน้ ายาเคลือบเงาเดิม    
แล้วเคลือบด้วยน้ ายาเคลือบเงาใหม่ ให้ท าความสะอาดขัดพ้ืนห้อง วัสดุ ครุภัณฑ์ต่างๆ ในห้องพักทุกห้อง          
ให้เรียบร้อยพร้อมใช้งาน ดูดฝุ่นที่นอนพร้อมทั้งเช็ดท าความสะอาดเบาะหุ้มที่นอนด้วยน้ ายาฆ่าเชื้อ ปัดกวาดฝุ่น 
หยากไย่ ตามฝ้าเพดานห้องทุกห้องให้แล้วเสร็จก่อนเปิดภาคการศึกษา 

4.2.3.5  งานอ่ืนๆ ในกรณีท่ีผู้ว่าจ้างร้องขอ  
4.2.4  มาตรฐานของงาน การท าความสะอาดภายในอาคารสถานที่ ให้ปฏิบัติดังนี้ 

4.2.4.1  การท าความสะอาดพื้นผิว 
1)  การปัดกวาด ดูดฝุ่น ให้ปัดกวาดหรือดูดฝุ่นพ้ืนที่ว่างตามชั้นอาคาร      

หอ้งโถง ทางเดิน บันได บันไดหนีไฟ ดาดฟ้าของอาคาร ให้ปราศจากเศษผง ฝุ่นละอองและน าขยะไปทิ้ง ณ ที่ทิ้งขยะ 
ที่ผู้ว่าจ้างก าหนดไม่น้อยกว่าวันละ 2 ครั้ง หรือตามที่ผู้ว่าจ้างก าหนด หากมีการเคลื่อนย้ายเฟอร์นิเจอร์          
หรือเครื่องใช้ส านักงานเม่ือท าความสะอาดเรียบร้อยแล้วให้จัดเข้าท่ีเดิมโดยไม่เกิดความเสียหาย 

2)  การถูด้วยม็อบ หลังจากการท าความสะอาดตามข้อ 1 แล้วให้ถูพ้ืนต่างๆ     
ด้วยผ้าม็อบชุบน้ าบิดหมาดๆ ผ้าม็อบที่น ามาใช้งานต้องเป็นผ้าม็อบที่สะอาด และหมั่นเปลี่ยนน้ าท าความสะอาด
อยู่เสมอ หากบริเวณใดมีความสกปรกมากให้ใช้น้ ายาขัดพ้ืน หรือน้ าสบู่อ่อนตามความเหมาะสม ทั้งนี้ รวมถึง    
การขจัดรอย หรือคราบต่างๆ บนพ้ืน เช่น รอยรองเท้า เป็นต้น หลังจากเช็ดถูพ้ืนแล้ว บริเวณพ้ืนที่ต่างๆ จะต้อง
สะอาดปราศจากเศษผง ฝุ่นละออง และไม่มีรอยคราบติดตามก าแพง ฝาผนัง และเฟอร์นิเจอร์ 

3)  การลอกพื้น การขัดพื้น และเคลือบเงาพื้น  ให้กระท าด้วยความ
ระมัดระวัง ไม่ให้เกิดความเสียหายต่อพ้ืน เครื่องมือเครื่องใช้ วัสดุ และอุปกรณ์ต่างๆ  
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4.2.4.2  การท าความสะอาดพื้นที่ บริเวณด้านหน้าอาคาร และรอบๆ อาคารบริเวณ
นอกรั้วอาคาร 1 และอาคาร 5 โดยการกวาดพร้อมเก็บขยะ 

4.2.4.3  การท าความสะอาดเฟอร์นิเจอร์และเครื่องใช้ส านักงาน ให้ปัดกวาด เช็ดถู    
เครื่องใช้ส านักงาน เช่น โต๊ะ เก้าอ้ี ตู้เก็บเอกสาร เฟอร์นิเจอร์ต่างๆ รูปภาพและประกาศติดหรือแขวนผนัง 
รวมทั้งประติมากรรมต่างๆ ให้สะอาดปราศจากฝุ่นละออง หยากไย่ คราบสกปรก และริ้วรอยต่างๆ หากมีการ
เคลื่อนย้ายออกจากที่ให้น ากลับเข้าท่ีเดิมเม่ืองานแล้วเสร็จ โดยไม่เกิดความเสียหายใดๆ 

4.2.4.4  การท าความสะอาดฝาผนัง และฝ้าเพดาน ให้ปัดกวาดเช็ดถู ดูดฝุ่นให้สะอาด
ปราศจากฝุ่นละออง หยากไย่ คราบสกปรกหรือรอยต่างๆ และไม่มีเศษผงติดค้างอยู่บนพ้ืนห้อง การท าความ
สะอาดในข้อนี้ให้รวมถึงประตู หน้าต่างและขอบประตูหน้าต่างด้วย 

4.2.4.5  การท าความสะอาดกระจก  ให้เช็ดกระจกด้วยน้ ายาเช็ดกระจกหรือ            
ล้างด้วยน้ าสบู่อ่อนแล้วล้างน้ าและเช็ดให้แห้งจนกระจกใสสะอาดปราศจากคราบสกปรก ต าหนิ หรือรอยสัมผัส 
และกรีดท าความสะอาดกระจกในที่สูงโดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ ห้ามใช้ผงขัดในการท าความสะอาดกระจก 

4.2.4.6  การท าความสะอาดม่านและมู่ลี่ ให้ดูแลรักษาความสะอาดม่านและมู่ลี่         
ให้สะอาดปราศจาก ฝุ่นละออง หยากไย่และคราบสกปรก การท าความสะอาดประจ าปีจะต้องน าไปซักรีดโดย     
ไม่ก่อให้เกิดความเสียหายใดๆ 

4.2.4.7  การขัดเงาบริเวณที่เป็นโลหะ ส่วนประกอบใดๆ ในอาคารที่เป็นโลหะให้ดูแล
รักษาให้เป็นเงางามอยู่เสมอและไม่มีคราบสนิม และต้องไม่ใช้น้ ายาท าความสะอาดที่กัดกร่อนเนื้อโลหะ 

4.2.4.8  การฉีดพ่นหรืออบน้ ายาฆ่าเชื้อโรคภายในห้องพัก ให้ผู้รับจ้างท าการฉีดพ่น
หรืออบน้ ายาฆ่าเชื้อโรคภายในห้องพัก จ านวน 2 ครั้งต่อปี ช่วงปิดภาคการศึกษา กรณีเกิดสถานการณ์การแพร่
ระบาดของเชื้อโรคต่างๆ ผู้รับจ้างต้องเข้าด าเนินการตามความเหมาะสม หรือตามค าร้องขอของผู้ว่าจ้าง 

4.2.4.9  ในกรณีรายละเอียดอ่ืนๆ ที่มิได้ก าหนดไว้ ให้ผู้รับจ้างด าเนินการท าความ
สะอาดตามสภาพของงาน หรือตามค าสั่งของผู้ว่าจ้าง เช่น เก็บล้าง ท าความสะอาดภาชนะที่ใช้ในการจัดเลี้ยง
หลังการประชุมหรือการเลี้ยงรับรอง 

4.2.5  อุปกรณ์ในการท าความสะอาด ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ในการ      
ท าความสะอาดแต่ละชนิดให้เพียงพอและพร้อมใช้งานตลอดเวลา ดังนี้ 

4.2.5.1  เครื่องขัดพ้ืนพร้อมอุปกรณ์ครบชุดส าหรับขัดพ้ืน ล้าง และขจัดคราบสกปรก 
จ านวนไม่น้อยกว่า 6 เครื่อง 

4.2.5.2  เครื่องดูดฝุ่น ดูดน้ าพร้อมอุปกรณ์ครบชุด จ านวนไม่น้อยกว่า 6 เครื่อง 
4.2.5.3  รถเข็น 3 ล้อ  จ านวนไม่น้อยกว่า 14 คัน 
4.2.5.4  เครื่องมือเช็ดกระจกพร้อมอุปกรณ์ครบชุด  
4.2.5.5  เครื่องมืออ่ืนๆ เช่น  ไม้ปาดน้ า ม็อบดันฝุ่น ม็อบถูพ้ืน  
4.2.5.6  เครื่องพ่นสเปรย์น้ าหอมปรับอากาศ จ านวนไม่น้อยกว่า 5 เครื่อง  
4.2.5.7  ใยขัดอเนกประสงค์ ไม้กวาดชนิดต่างๆ เช่น ไม้กวาดอ่อน ไม้กวาดหยากไย่     

ไม้ขนไก่ ไม้กวาดทางมะพร้าวด้ามยาว  
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4.2.5.8  ชุดพลาสติกป้องกันฝอยละอองเชื้อโรค(CPE) หน้ากากป้องกันฝอยละออง
(Face Shield) หมวกคลุมผมแบบใช้แล้วทิ้ง ผ้าปิดจมูก หน้ากากอนามัย ถุงมือยาง ถุงพลาสติกคลุมเท้า รองเท้าบูท  

4.2.5.9  กระสอบป่าน ผ้าอเนกประสงค์ ถังน้ าพลาสติก ถังน้ าพลาสติก ที่ตักผง 
กระบอกฉีดน้ า 

4.2.5.10  ถุงใส่ขยะสีด า ขนาด 18”x 20”, 24”x 28”, 30”x 40”, 36”x 45” 
4.2.5.11 ถุงใส่ขยะสีแดง ขนาด 18”x 20”, 30”x 40” 
4.2.5.12 ไม้หนีบขยะ 
4.2.5.13 เชืองฟาง สีแดง สีเหลือง สีฟ้า สีเขียว 
4.2.5.14  สายยางใส 6 หุน ปลั๊กไฟพ่วง   
4.2.5.15 ที่ปั๊มชักโครก แปรงท าความสะอาดพ้ืนชนิดต่างๆ เช่น แปรงขัดพ้ืนมีด้าม 

แปรงซักผ้า แปรงขัดโถสุขภัณฑ์ 
4.2.5.16  บันไดอลูมิเนียม  
4.2.5.17  เครื่องมืออ่ืนๆ เท่าท่ีจ าเป็น 
กรณีผู้รับจ้างมีวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ไม่เพียงพอและไม่อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน       

ผู้ว่าจ้างได้ด าเนินการแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบเป็นลายลักษณ์อักษร ให้ผู้รับจ้างด าเนินการจัดส่งให้ผู้ว่าจ้างภายใน 3 วัน 
หลังจากท่ีได้รับหนังสือ หากไม่ด าเนินการผู้รับจ้างยินยอมให้ผู้ว่าจ้างปรับในอัตราร้อยละ 0.10 ของวงเงินค่าจ้าง
ตามสัญญา หรือตามข้อตกลงระหว่างผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง 

4.2.6  ผลิตภัณฑ์น้ ายาท าความสะอาด ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาน้ ายาท าความสะอาดทุกชนิด      
ที่มีคุณภาพด้านความสะอาดเป็นมาตรฐาน โดยการผ่านการรับรอง และเป็นที่ยอมรับของบุคคลทั่วไป           
และไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม 

4.2.6.1  น้ ายาเคลือบเงาพ้ืน 
4.2.6.2  น้ ายาขัดเงาโลหะ  
4.2.6.3  น้ ายาลอกแวกซ์  
4.2.6.4  น้ ายาปัดเงา  
4.2.6.5  น้ ายาท าความสะอาดพ้ืน (ประจ าวัน) 
4.2.6.6  น้ ายาขจัดคราบเชื้อรา  
4.2.6.7  น้ ายาฆ่าเชื้อล้างห้องน้ า  
4.2.6.8  น้ ายาก าจัดคราบสนิม  
4.2.6.9  น้ ายาฆ่าเชื้อดับกลิ่น  
4.2.6.10  น้ ายาเช็ดกระจก  
4.2.6.11  น้ ายาเช็ดเฟอร์นิเจอร์  
4.2.6.12  น้ ายาดันฝุ่น 
4.2.6.13  น้ ายาฆ่าเชื้อโรคเอนกประสงค ์
4.2.6.14  สบู่เหลวล้างมือ  
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4.2.6.15  ผงซักฟอก 
4.2.6.16  กระดาษช าระม้วนเล็ก 2 ชั้น 
4.2.6.17  กระดาษช าระม้วนจัมโบ้ 2 ชั้น 
4.2.6.18  สเปรย์ปรับอากาศ 
4.2.6.19  ก้อนดับกลิ่น 
4.2.6.20  ผลิตภัณฑ์อ่ืนๆ ตามความจ าเป็น 
การส่งมอบน้ ายาทุกครั้งผู้รับจ้างต้องแจ้งให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุทราบ          

และด าเนินการตรวจสอบก่อนน าไปใช้จริง โดยต้องจัดส่งภายในวันและเวลาท าการ ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างตรวจสอบ
พบว่าผลิตภัณฑ์น้ ายาไม่เพียงพอ ไม่มีคุณภาพตามมาตรฐานหรือคุณภาพไม่ดี ผู้ว่าจ้างได้ด าเนินการแจ้งให้ทราบ
เป็นลายลักษณ์อักษร ให้ผู้รับจ้างด าเนินการเปลี่ยนและจัดส่งให้ผู้ว่าจ้าง ภายใน 3 วันท าการ หลังจากท่ีผู้รับจ้าง
ได้รับหนังสือ หากไม่ด าเนินการผู้รับจ้างยินยอมให้ผู้ว่าจ้างปรับในอัตราร้อยละ 0.10 ของวงเงินค่าจ้างตามสัญญา 
หรือตามข้อตกลงระหว่างผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง 

ในการส่งมอบน้ ายาที่เป็นของเหลวทุกครั้ง ผู้รับจ้างจะต้องใส่บรรจุภัณฑ์ขนาดไม่เกิน 
3.8 ลิตร (1 แกลลอน) เท่านั้น 

ผู้ว่าจ้างจะจัดห้องให้ส าหรับเก็บวัสดุและอุปกรณ์ดังกล่าวข้างต้น แต่ทั้งนี้ผู้ว่าจ้าง        
ไม่รับผิดชอบ ต่อการสูญหายหรือความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นแก่วัสดุและอุปกรณ์นั้นทั้งสิ้น 

 หากมีวัสดุอุปกรณ์และน้ ายาเคมี ที่จ าเป็นต้องใช้ในการท าความสะอาด แต่ทางผู้ว่าจ้าง
มิได้ก าหนดไว้ในรายการ ผู้รับจ้างต้องจัดหาให้ผู้ว่าจ้าง เพ่ือให้การท าความสะอาดสามารถท าได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ เพ่ิมเติมทั้งสิ้น 

หมายเหตุ ผลิตภัณฑ์ท าความสะอาดที่น ามาใช้ในการท าความสะอาดทุกชนิดจะต้องได้
รับรองมาตรฐาน GMP (Good Manufacturing Practice) จากส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
และผ่านการตรวจสอบจากกรมควบคุมมลพิษ โดยมีหนังสือรับรองยืนยัน ซึ่งผู้รับจ้างเป็นผู้รับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายทั้งหมด 

4.2.7  การส่งหัวหน้าแม่บ้านและพนักงานท าความสะอาดเข้าปฏิบัติงาน มีดังนี้ 
4.2.7.1  จัดท าประวัติของพนักงานโดยละเอียด พร้อมแนบรูปถ่าย 2 ใบ หน้าตรง ไม่ใส่หมวก

ไม่ใส่แว่นตาด า ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน ส าเนาทะเบียนบ้าน ส าเนาวุฒิการศึกษา ใบรับรองแพทย์  และ
หนังสือรับรองประวัติอาชญากรรม  ส่งให้ผู้ว่าจ้างในวันลงนามในสัญญา 

4.2.7.2  มีเอกสารหลักฐานเกี่ยวข้องกับมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด -19 
อย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้ 

-  เอกสารรับรองการได้รับวัคซีนป้องกันโควิด -19 ครบตามเกณฑ์ของกระทรวง
สาธารณสุข (ฉีดวัคซีน AstraZeneca 1 เข็ม ไม่น้อยกว่า 14 วัน หรือวัคซีนชนิดอ่ืนใดครบจ านวนตามโดสที่
ก าหนด ไม่น้อยกว่า 14 วัน) 

-  ผลการตรวจเชื้อด้วยวิธี  RT-PCR หรือ ATK (มีอายุไม่ เกิน 7 วัน ที่ออกโดย
สถานพยาบาลเท่านั้น) 
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4.2.7.3  พนักงานทุกคนต้องอยู่ในเครื่องแบบปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน ติดป้ายชื่อ
ประจ าตัวที่มีรูปถ่ายตัวเองชัดเจนพร้อมทั้งแสดงชื่อ - นามสกุล ที่อกเสื้อด้านขวาให้ชัดเจน 

4.2.7.4  จัดหาเครื่องสแกนลายนิ้วมือ เพ่ือบันทึกเวลาการปฏิบัติงานของพนักงานของ   
ผู้รับจ้าง โดยผู้ว่าจ้างจะเป็นผู้ก าหนดจุดติดตั้งให้ 

4.2.7.5  พนักงานที่ผู้รับจ้างจัดส่งมานั้นต้องเป็นผู้ที่มีสุขภาพดี มีประวัติดี มีความ
ซื่อสัตย์สุจริต และผ่านการฝึกอบรมของผู้รับจ้างมาเรียบร้อยแล้ว (ต้องมีหลักฐานแสดงว่าได้มีการจัดอบรม
พนักงานมาแสดง) 

4.2.7.6  ให้ผู้รับจ้างแจ้งจ านวนพนักงานที่จะส่งมาท าความสะอาด และในกรณีที่           
จะมีการสับเปลี่ยนหรือทดแทนตัวบุคคล ให้แจ้งรายชื่อพร้อมประวัติเป็นการส ารองล่วงหน้า ไม่น้อยกว่า 3 วันท าการ 
และแต่งกายให้เรียบร้อย มีป้ายแจ้งพนักงานชั่วคราวติดให้เห็นอย่างชัดเจน กรณีบริษัทส่งพนักงานชั่วคราว      
โดยไม่แจ้งล่วงหน้าตามสัญญา ผู้ว่าจ้างจะด าเนินการแจ้งให้บริษัทรับทราบเพ่ือปรับปรุงแก้ไข เมือ่มีการตักเตือน
ครบ 3 ครั้งแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องยินยอมให้ผู้ว่าจ้างปรับ ร้อยละ 0.10 ของวงเงินค่าจ้างตามสัญญา หรือตาม
ข้อตกลงระหว่างผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง 

4.2.8  การรับผิดชอบ ให้ผู้รับจ้างปฏิบัติดังนี้ 
4.2.8.1  ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่อความช ารุดเสียหายในทรัพย์สินของผู้ว่าจ้าง       

อันเนื่องมาจากการกระท าของผู้รับจ้าง หรือลูกจ้างของผู้รับจ้าง (โดยอยู่ในดุลยพินิจของผู้ว่าจ้าง) 
4.2.8.2  ก่อนเริ่มท าความสะอาดทุกครั้งต้องแจ้งสิ่งช ารุดเสียหาย (ถ้ามี) ของสถานที่     

ท าความสะอาดนั้น ต่อเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมก่อน มิฉะนั้นจะถือว่าความช ารุดเสียหายนั้นเกิดจากเจ้าหน้าที่ของ     
ผู้รับจ้าง ซึ่งต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้ว่าจ้าง 

4.2.8.3  พนักงานท าความสะอาดที่รับผิดชอบในอาคารต่างๆ ช่วยดูแลรักษาทรัพย์สิน 
อุปกรณ์ภายในอาคาร พร้อมทั้งอุปกรณ์สื่อ และอุปกรณ์ในห้องมิให้สูญหาย ในกรณีที่มีวัสดุอุปกรณ์            
ภายในอาคารที่รับจ้างเหมาท าความสะอาดสูญหายในเวลาปฏิบัติงาน ทางผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบ ทั้งนี้        
ให้รวมถึงการช ารุดของวัสดุอุปกรณ์ภายในอาคารด้วย 

4.2.8.4  ในกรณีที่พนักงานปฏิบัติงานเกินเวลาที่กฎหมายก าหนด ผู้รับจ้างจะต้องเป็น     
ผู้จ่ายค่าจ้างซึ่งผู้รับจ้างได้รวมค่าจ้างไว้ในสัญญานี้แล้ว 

4.2.8.5  ในกรณีที่ผู้ว่าจ้าง มีการใช้อาคารท ากิจกรรมให้พนักงานท าความสะอาด    
ประจ าอาคารอยู่ปฏิบัติงาน ตามท่ีผู้ว่าจ้างร้องขอโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม 

4.2.8.6  ผู้รับจ้างต้องจัดท าปฏิทินหรือแผนการท าความสะอาดอาคาร ประจ าสัปดาห์ 
ประจ าเดือน และช่วงปิดภาคการศึกษา แจ้งให้ผู้ว่าจ้างทราบ และต้องส่งแผนการปฏิบัติงานภายใน 5 วันท าการ 
นับตั้งแต่วันเริ่มปฏิบัติงานวันแรกของสัญญา 

4.2.8.7  คุณสมบัติของพนักงานท าความสะอาด 
1)  ต้องมีสัญชาติไทย อายุระหว่าง 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 60 ปี      

(พนักงานชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร) 
2)  จบการศึกษาไม่ต่ ากว่าชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (แนบวุฒิการศึกษา) 
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3)  มีมารยาทเรียบร้อย มีความสุภาพ มีสัมมาคารวะ มีความขยันอดทน     
และมีความซื่อสัตย์ 

4)  ในการปฏิบัติงานปกติ ต้องมีชุดฟอร์มหรือเครื่องแบบส าหรับพนักงาน    
ท าความสะอาด และสวมรองเท้าหุ้มส้น หรือรองเท้าผ้าใบ 

5)  ต้องเป็นบุคคลที่แพทย์แผนปัจจุบันรับรองว่าเป็นผู้มีร่างกายสมบูรณ์
แข็งแรงไม่เป็นโรคร้ายแรง ไม่มีภาวะเจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรัง และเป็นที่รังเกียจของสังคม ไม่เสพสารเสพติดที่ผิด
กฎหมายทุกชนิด 

6)  ไม่ละท้ิงหน้าที่โดยไม่มีเหตุผลอันควร และมีน้ าใจในการท างาน 
7)  ไม่สูบบุหรี่ ดื่มสุราและเสพของมึนเมา ขณะปฏิบัติงาน 
8)  ไม่เคยกระท าผิดกฎหมายจนถึงขั้นได้รับโทษจ าคุกหรือโทษที่หนักกว่า

จ าคุก โดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุกหรือให้รับโทษท่ีหนักกว่าจ าคุก เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท า      
โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

9)  ผ่านการฝึกอบรมของผู้รับจ้างมาเรียบร้อยแล้ว (ต้องมีหลักฐานแสดงว่าได้
มีการจัดอบรมพนักงานมาแสดง) 

10)  ไม่ส่งเสียงดังขณะปฏิบัติงาน 
4.2.8.8  คุณสมบัติของหัวหน้าแม่บ้าน 

1)  มีสัญชาติไทย อายุไม่ต่ ากว่า 30 ปี บริบูรณ์ และไม่เกิน 60 ปี  
2)  จบการศึกษาไม่ต่ ากว่าระดับอนุปริญญา หรือเทียบเท่า (แนบวุฒิการศึกษา) 

หรือมีประสบการณ์การท างานระดับผู้ควบคุมงานไม่น้อยกว่า 1 ปี 
3)  ต้องมีความเป็นผู้น า และมีความสามารถด้านการสั่งการและต้องเป็น        

ที่ยอมรับของพนักงาน 
4)  มีความรู้ความสามารถในการประสานงานได้เป็นอย่างดี เป็นผู้รับฟังที่ดี 

สามารถเขียนหรือพิมพ์เอกสารรายงานผู้ว่าจ้างได้  
5)  ปฏิบัติงานได้ตามที่ผู้ว่าจ้างมอบหมาย และผู้รับจ้างยินยอมเปลี่ยนหัวหน้างาน

ตามท่ีผู้ว่าจ้างร้องขอ 
6)  มีกิริยามารยาทเรียบร้อย มีความสุภาพ มีสัมมาคารวะ มีความขยันอดทน 

และมีความซื่อสัตย์ในหน้าที่ 
7)  ต้องมีชุดฟอร์มหรือเครื่องแบบ และสวมรองเท้าหุ้มส้น หรือรองเท้าผ้าใบ 
8)  ต้องเป็นบุคคลที่แพทย์แผนปัจจุบันรับรองว่าเป็นผู้มีร่างกายสมบูรณ์

แข็งแรงไม่เป็นโรคร้ายแรง ไม่มีภาวะเจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรัง และเป็นที่รังเกียจของสังคม ไม่เสพสารเสพติดที่ผิด
กฎหมายทุกชนิด 

9)  ไม่ละท้ิงหน้าที่โดยไม่มีเหตุผลอันควร และมีน้ าใจในการท างาน 
10)  ไม่เสพสารเสพติดทุกชนิด ตลอดทั้ง บุหรี่ สุรา และของมึนเมา 
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11)  ไม่เคยกระท าผิดกฎหมายจนถึงขั้นได้รับโทษจ าคุกหรือโทษที่หนักกว่า
จ าคุก โดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุกหรือให้รับโทษท่ีหนักกว่าจ าคุก เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท า
โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

5.  เงื่อนไขการปฏิบัติงาน 
5.1  มีเครื่องป้องกันร่างกายของพนักงานท าความสะอาด ได้แก่ ผ้าปิดจมูก ถุงมืออย่างหนา รองเท้าบูท     

ผ้ากันเปื้อน และอุปกรณ์อ่ืนๆตามความเหมาะสม 
5.2  รูปแบบ ขั้นตอนและวิธีการของงานท าความสะอาดเป็นไปตามที่ผู้ว่าจ้างก าหนด 
5.3  กรณีผู้รับจ้างไม่สามารถจัดหาพนักงานท าความสะอาดได้ทันเวลาปฏิบัติงาน  หากผู้ว่าจ้าง    

จัดหาพนักงานท าความสะอาดมาทดแทน ผู้รับจ้างต้องรับภาระค่าใช้จ่ายในการนั้น 
5.4  หากพบว่าพนักงานท าความสะอาดคนใดปฏิบัติงานบกพร่องในหน้าที่หรือประพฤติตน             

ไม่เหมาะสม ผู้รับจ้างต้องด าเนินการปรับเปลี่ยนพนักงานคนใหม่ตามท่ีผู้ว่าจ้างร้องขอให้ทันที 
5.5  ต้องมีเครื่องมือ อุปกรณ์ประจ าตัวที่จ าเป็นส าหรับพนักงานท าความสะอาด เช่น ไม้ถูพ้ืน          

ผ้าส าหรับถูเช็ดทั่วไป ไม้กวาด ฯลฯ 
5.6  ในกรณีที่ผู้รับจ้างแต่งตั้งหัวหน้าพนักงานท าความสะอาดไปควบคุมงาน ถ้าผู้ว่าจ้างขอให้เปลี่ยนตัว

หัวหน้าพนักงานท าความสะอาดใหม่ ผู้รับจ้างยินยอมเปลี่ยนตัวให้ทันที โดยจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายใดๆ       
จากผู้ว่าจ้าง ถ้าผู้รับจ้างจะเปลี่ยนตัวหัวหน้าพนักงานท าความสะอาด ต้องแจ้งชื่อผู้นั้นให้ผู้ว่าจ้างทราบล่วงหน้า     
เป็นลายลักษณ์อักษรทุกครั้งด้วย ในกรณีที่เกิดปัญหาแรงงาน ผู้รับจ้างจะยกเหตุที่มีปัญหาแรงงาน มาเป็นเหตุ
สุดวิสัยหรือมาเป็นข้ออ้างที่จะเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อหนึ่งข้อใดมิได้ 

5.7  กรณีผู้รับจ้างส่งพนักงานแทนงานชั่วคราว (ส ารอง) เข้ามาปฏิบัติงานทดแทนพนักงานประจ า      
ที่ไม่มาปฏิบัติงานรายวัน ผู้ประสานงานของบริษัทต้องแจ้งให้ผู้ว่าจ้างทราบภายในเวลา 3 ชั่วโมง ถ้าไม่ได้แจ้ง       
ตามก าหนดเวลา ผู้ว่าจ้างจะด าเนินการแจ้งให้บริษัททราบให้ปรับปรุงแก้ไข กรณีมีการตักเตือนเกิน 3 ครั้ง     
ผู้รับจ้างยินยอมให้ผู้ว่าจ้างปรับ ร้อยละ 0.10 ของวงเงินค่าจ้างตามสัญญา หรือตามข้อตกลงระหว่างผู้ว่าจ้าง   
และผู้รับจ้าง 

5.8  ผู้รับจ้างจะต้องส่งรายชื่อพนักงานแทนงาน (ส ารอง) อย่างน้อย 3 รายชื่อ ให้แก่ผู้รับจ้าง ภายใน 
5 วัน นับตั้งแต่วันเริ่มสัญญาจ้าง และหากมีการท างานแทนให้พนักงานส ารองที่มีรายชื่อเป็นผู้ปฏิบัติงาน         
หากมีการเปลี่ยนพนักงานแทนงาน (ส ารอง) ให้แจ้งผู้ว่าจ้างทราบเป็นลายลักษณ์อักษรภายใน 3 วัน 

5.9  ผู้รับจ้างจะต้องจัดอบรมพนักงานท าความสะอาดเกี่ยวกับวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าปีละ 2 ครั้ง          
โดยจะต้องจัดให้มีการอบรมพนักงานในหัวข้อจริยธรรม คุณภาพชีวิตการท างาน ปีละ 2 ครั้ง โดยวิทยากรและ
จะต้องส่งหัวข้ออบรมแผนการอบรมให้ผู้รับจ้างรับทราบและเห็นชอบก่อน 

5.10  ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีการตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด-19 ทุก 14 วัน โดยผู้รับจ้างเป็นผู้รับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายในการตรวจทั้งหมด 
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6.  บทลงโทษ 
6.1  กรณีพนักงานมาปฏิบัติงานไม่ตรงเวลาที่ก าหนดในสัญญา เกินกว่า 15 นาที ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม

ผู้รับจ้างยินยอมให้ผู้ว่าจ้าง ปรับในอัตรา 50 บาท/คน/ชั่วโมง (เศษของชั่วโมงให้คิดเป็น 1 ชั่วโมง) ถ้าเกิน          
3 ชั่วโมง ปรับในอัตรา 650 บาท/คน/วัน  

6.2  กรณีพนักงานมาปฏิบัติงานไม่ครบจ านวนตามสัญญาในวันใด ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างหักเงิน
ค่าจ้างท่ีจะได้รับตามอัตราค่าจ้างขั้นต่ าต่อคนต่อวัน ที่ใช้บังคับในเขต จังหวัดนครนายก ในวันนั้น และยินยอมให้   
ผู้ว่าจ้างปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ 0.10 ของวงเงินค่าจ้างตามสัญญา นับตั้งแต่วันที่ไม่มีพนักงานมาปฏิบัติงาน
หรือมาปฏิบัติงานไม่ครบจ านวน หรือมาแต่ไม่ปฏิบัติงานเป็นต้นไปจนกว่าจะมีพนักงานมาปฏิบัติงานครบถ้วน  

6.3  กรณีพนักงานไม่แต่งเครื่องแบบตามที่ก าหนด ผู้รับจ้างยินยอมให้ผู้ว่าจ้างปรับเป็นรายวัน         
ในอัตรา 100 บาท/คน/วัน 

6.4  หากปรากฏว่าผู้รับจ้างปฏิบัติไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ หรือฝ่าฝืนสัญญาจนคณะกรรมการ    
ตรวจรับพัสดุ ได้เตือนเป็นลายลักษณ์อักษรแล้วไม่น้อยกว่า 3 ครั้ง และผู้รับจ้างไม่ได้แก้ไขให้เป็นไปตามที่
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุแจ้ง ผู้ว่าจ้างขอสงวนสิทธิ์ที่จะบอกเลิกสัญญาจ้างก่อนครบก าหนดได้ทันทีและ           
ยึดเงินประกัน หรือเรียกร้องจากธนาคารผู้ออกหนังสือค้ าประกันของธนาคารที่ให้ไว้ก็ได้ พร้อมทั้งมีสิทธิเรียกร้อง    
ให้ชดใช้ค่าเสียหายอันเนื่องมาจากผลแห่งการยกเลิกสัญญาได้อีกต่างหาก และถ้าผู้ว่าจ้าง จ้างบุคคลอ่ืนมา
ด าเนินการแทน ผู้รับจ้างจะต้องยอมรับผิดชอบชดใช้ราคาที่เพ่ิมขึ้นจากราคาที่ก าหนดไว้ในสัญญาจนกว่าอายุ
สัญญาจ้างสิ้นสุดลง 

7.  รายงานผลการปฏิบัติงาน 
 ผู้รับจ้างต้องจัดส่งรายงานประจ าเดือนให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป 

เพ่ือให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ตรวจสอบและหากมีการแก้ไข ผู้รับจ้าง จะต้องแก้ไขให้แล้วเสร็จภายใน       
3 วันท าการ นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ รา ยงานประจ าเดือนอย่างน้อย          
จะต้องประกอบด้วยหัวข้อต่างๆ ดังนี้ 

 7.1  บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 
 7.2  รายงานตารางเวลาการท างานของพนักงานของผู้รับจ้าง จากเครื่องแสกนลายนิ้วมือหรือ        

การลงลายมือชื่อ 
 7.3  รายงานการใช้วัสดุอุปกรณ์ พร้อมรายงานการส่งคืนวัสดุอุปกรณ์ท่ีช ารุดจากการเปลี่ยน 
 7.4  รายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน 
 7.5  สรุปปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข พร้อมข้อเสนอแนะ 
 7.6  แผนงานที่จะด าเนินการในงวดงานต่อไป (เดือนถัดไป) 

8.  สถานที่ด าเนินการ 
 ส่วนกิจการหอพักนิสิต ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เลขที่ 63 หมู่ 7 ต าบล

องครักษ์ อ าเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 
9.  ระยะเวลาการด าเนินการ  

 ตั้งแต่วันที่  1 พฤศจิกายน 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565 
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10. ระยะเวลาส่งมอบงาน 
  ระยะเวลาส่งมอบงานแบ่งเป็นจ านวน 11 งวด (เดือนละ 1 งวดงาน) 

11. หน่วยงานรับผิดชอบด าเนินการ 
งานพัสดุ ชั้น 2 อาคารบริการกลาง ส่วนกิจการหอพักนิสิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สถานที่

ติดต่อเพ่ือขอทราบข้อมูลเพ่ิมเติมหรือเสนอแนะวิจารณ์ หรือแสดงความคิดเห็นที่เปิดเผยตัวได้ที่ 
11.1  ทางไปรษณีย์  

งานพัสดุ ส่วนกิจการหอพักนิสิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เลขที่ 63 หมู่ 7  
ต าบลองครักษ์ อ าเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 26120 

11.2  E – mail : wannac@g.swu.ac.th  
11.3  โทรศัพท์ 0-3739-5350 
11.4  โทรสาร 0-3739-5349 
 


