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                                                                ขอบเขตของงาน  (Terms of Reference:TOR) 
                                                                          โครงการจ้างเหมาบริการท าความสะอาด 
                                                          อาคารส านักงานอธิการบดี มหาวทิยาลยัมหิดล ปีงบประมาณ 2558 
                                                                                    (ไม่รวมวสัดุส้ินเปลือง) 
1. ความเป็นมา 

                มหาวิทยาลยัมหิดล (ส านักงานอธิการบดี )  ตั้ งอยู่ท่ี 999 หมู่ 5 ถนนพุทธมณฑล สาย 4 ต าบลศาลายา 
อ าเภอพุทธมณฑล      จงัหวดันครปฐม   เป็นศูนยก์ลางการบริหารงานของมหาวิทยาลยั   มีหน่วยงานภาครัฐ ,บริษทั,  
หา้งร้าน ประชาชน  ติดต่อราชการจ านวนมาก รวมทั้งยงัเป็นสถานท่ีจดัการเรียนการสอน การประชุม,สัมมนา,อบรม
อยูต่ลอดเวลา ซ่ึงมหาวิทยาลยัมหิดล (ส านกังานอธิการบดี  ตะหนกัถึงผูม้าติดต่อราชการ  และผูท่ี้เขา้ใชพ้ื้นท่ีอาคาร
ส านักงาอธิการบดี ท่ีจะตอ้งมีพื้นท่ีท่ีให้บริการท่ีถูกสุขลกัษณะอนามยั ให้แก่บุคลากร, นักศึกษา และผูม้าติดต่อ
ราชการ ไดใ้นทางตรงและทางออ้ม  รวมทั้งสร้างความประทบัใจในการเขา้สู่ร่ัวมหาวิทยาลยั   ดงันั้น   จึงขอจดัจา้ง
เหมาบริการท าความสะอาด  ท่ีมีคุณภาพ  ดูแลพื้นท่ีมหาวทิยาลยัมหิดล (ส านกังานอธิการบดี)  
โดยมีพื้นท่ีท่ีควบคุมดูแลความเรียบร้อยและท าความสะอาด  จ  านวนพื้นท่ี 26,319 ตารางเมตร ดงัน้ี 

- พื้นท่ีรอบนอกโดยรอบส านกังานอธิการบดี  มีพื้นท่ีประมาณ 2,000 ตารางเมตร  
- ชั้นท่ี 1 มีพื้นท่ี 6,892    ตารางเมตร 
- ชั้นท่ี 2 มีพื้นท่ี 3,527.5 ตารางเมตร 
- ชั้นท่ี 3 มีพื้นท่ี  5,135.5 ตารางเมตร 
- ชั้นท่ี 4 มีพื้นท่ี 2,817.5  ตารางเมตร 
- ชั้นท่ี 5 มีพื้นท่ี  2,817.5 ตารางเมตร 
- ชั้นลอยฟ้า, ดาดฟ้า มีพื้นท่ี 3,129  ตารางเมตร 

 
 2. วตัถุประสงค์ 
                       การจดัท าโครงการจา้งงานเหมาบริการท าความสะอาด  มีวตัถุประสงคเ์พื่อ 
                        2.1  พฒันาคุณภาพดา้นความสะอาดของส านกังานอธิการบดีให้ไดรั้บความพึงพอใจจากผูมี้ส่วนไดส่้วน
เสีย (ประชาชน บุคลากร นกัศึกษา ผูป้กครอง และผูม้าติดต่อราชการ) ในระดบัคุณภาพของการประเมินในระดบั ท่ี 4-5 
                        2.2  เสริมสร้างสุขภาพและอนามยัท่ีดีแก่บุคลากร นกัศึกษา ผูม้าติดต่อราชการ 
                        2.3  รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบของส านกังานอธิการบดี มหาวิทยาลยัมหิดล  อยา่งต่อเน่ือง
ควบคู่กบัการท ากิจกรรม 5 ส                                        

               
3.   คุณสมบัติของผู้เสนอราคา  

3.1   ผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาจะตอ้งเป็นนิติบุคคลท่ีมีอาชีพรับจดัหา งานท่ีประกวดราคาดงักล่าว และเป็น
ผูท่ี้มารับฟังการช้ีแจงรายละเอียดและดูสถานท่ี 

3.2  ผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาเสนอราคาตอ้งผา่นเกณฑม์าตรฐานเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม จากฝ่ายคุณภาพ
และส่ิงแวดลอ้มและหอ้งปฏิบติัการ กรมควบคุมมลพิษ 
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3.3  ผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาจะตอ้งไม่เป็นผูท่ี้ถูกระบุช่ือไวใ้นบญัชีรายช่ือผูทิ้้งงานของทางราชการซ่ึงได้
แจง้เวยีนช่ือแลว้  และไม่เป็นผูท่ี้ถูกระบุช่ือเป็นผูทิ้้งงานของทางมหาวทิยาลยัมหิดล 

3.4   ผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาจะตอ้งไม่เป็นผูไ้ดรั้บเอกสิทธ์ิหรือความคุม้กนั ซ่ึงอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาล
ไทย เวน้แต่รัฐบาลของผูเ้สนอราคาไดมี้ค าสั่งใหส้ละสิทธ์ิความคุม้กนัเช่นวา่นั้น    

3.5 ผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาจะตอ้งไม่เป็นผูมี้ผลประโยชน์ร่วมกนักบัผูเ้สนอราคารายอ่ืนท่ีเขา้เสนอราคา
ใหแ้ก่มหาวิทยาลยั และไม่เป็นผูมี้ผลประโยชน์ร่วมกนัระหวา่งผูเ้สนอราคากบั   ผูใ้หบ้ริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ 
วนั  ประกาศประมูลจา้ง หรือไม่เป็นผูก้ระท าการอนัเป็นการขดัขวางการแข่งขนัราคาอย่างเป็นธรรมใน การประกวด
ราคาจา้งคร้ังน้ี           

3.6   ผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาตอ้งเป็นนิติบุคคล  ซ่ึงมีผลงานดา้นการจา้งเหมาท าความสะอาด  ไม่นอ้ยกวา่ 
3 ปี วงเงินไม่นอ้ยกวา่ 1,900,000 บาท (หน่ึงลา้นเกา้แสนบาทถว้น) เป็นผลงานท่ีดี  เป็นท่ียอมรับในมาตรฐานทัว่ไป และ
จะตอ้งมีหนังสือรับรอง ผลงานท่ีระบุช่ือผูว้่าจา้งสถานท่ีด าเนินงาน เลขท่ีสัญญา วนัลงนามในสัญญา ระยะเวลาการ
ด าเนินการ วนัเร่ิมงาน   วนัแลว้เสร็จตามสัญญา และวนัมอบงานวนัสุดทา้ย  โดยตอ้งเป็นผลงานท่ีปฏิบติัตามสัญญาจา้ง
ทุกประการและเป็นผลงานท่ีผูเ้สนอราคาเป็นคู่สัญญาโดยตรงกบัส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าดว้ยระเบียบ
บริหารราชการส่วนทอ้งถ่ิน รัฐวิสากิจ  หรือ หน่วยงานเอกชนท่ีมหาวิทยาลยัเช่ือถือเป็นงานราชการตอ้งมีหนงัสือรับรอง
ผลงานอยา่งนอ้ยตอ้งระบุช่ือผูว้า่จา้งสถานท่ีรับจา้ง ค่าจา้งลกัษณะงานเลขท่ีของสัญญา วนัลงนามในสัญญา วนัแลว้เสร็จ
ตามสัญญา โดยจะตอ้ง เป็นผลงานท่ีปฏิบติัถูกตอ้งตามเง่ือนไขของสัญญานั้นทุกประการ ทั้งน้ี คณะกรรมการสงวนสิทธ์ิ
ท่ีจะตรวจสอบผลงานจากสถานท่ีท่ีใหบ้ริการอ่ืนๆ เพื่อประกอบการคดัเลือก 

 3.7   ผูป้ระสงค์จะเสนอราคา ตอ้งลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-
GP) ของกรมบญัชีกลางท่ีเวบ็ไซตศู์นยข์อ้มูลจดัซ้ือจดัจา้งภาครัฐ www.gprocurement.go.th 

 3.8  ผูป้ระสงค์จะเสนอราคา ต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผูไ้ม่แสดงบญัชีรายรับ รายจ่าย หรือแสดงบัญชี
รายรับรายจ่ายไม่ถูกตอ้งครบถว้นในสาระส าคญั 
 ทั้งน้ี ผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาท่ีไดรั้บการคดัเลือกให้เป็นผูช้นะการประกวดราคา และหากมีการท าสัญญากบั
มหาวิทยาลยัมหิดล ตอ้งจดัท าบญัชีแสดงรายรับรายจ่ายและยื่นต่อกรมสรรพากร และตอ้งรับจ่ายเงินผา่นบญัชีธนาคาร 
เวน้แต่การรับจ่ายเงินแต่ละคร้ังซ่ึงมีมูลค่าไม่เกินสามหม่ืนบาท คู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ ตามประกาศ
คณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  เร่ือง หลกัเกณฑ์และวิธีการจดัท าและแสดงบญัชีรายการรับ
จ่ายของโครงการท่ีบุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากบัหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2554  ประกาศ ณ วนัท่ี 11 สิงหาคม พ.ศ.
2554 และ ประกาศคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  เร่ือง หลกัเกณฑแ์ละวธีิการจดัท าและแสดง
บญัชีรายการรับจ่ายของโครงการท่ีบุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากบัหน่วยงานของรัฐ (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ.2554   ประกาศ 
ณ วนัท่ี 7 ธนัวาคม  พ.ศ.2554  และ ประกาศคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  เร่ือง หลกัเกณฑ์
และวิธีการจดัท าและแสดงบญัชีรายการรับจ่ายของโครงการท่ีบุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากบัหน่วยงานของรัฐ 
(ฉบบัท่ี 3) พ.ศ.2555   ประกาศ ณ วนัท่ี 8 ตุลาคม  พ.ศ.2555 
 
 
 

http://www.gprocurement.go.th/
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4. คุณสมบัติของพนักงานท าความสะอาด    
           4.1 พนักงานระดับหัวหน้างาน ชาย/หญงิ ดังนี ้      
            4.1.1    มีสัญชาติไทย เช้ือชาติไทย และมีภูมิล าเนาแน่นอน 
 4.1.2     อายไุม่ต  ่ากวา่ 30  ปี  และไม่เกินอาย ุ55 ปี    
 4.1.3     หญิงมีความสูงไม่ต ่ากวา่ 150 ซม. ชายมีความสูงไม่ต ่ากวา่ 160 ซม. 
 4.1.4    ชาย / ตอ้งเป็นผูผ้า่นเกณฑท์หารมาแลว้ 
              4.1.5   มีวฒิุการศึกษาไม่ต ่ากวา่ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 (ม.6) หรือเทียบเท่า 
 4.1.6   มีความประพฤติดี เรียบร้อย ไม่มีหน้ีสินลน้พน้ตวั ไม่เล่นการพนนั 
  4.1.7  เป็นผูมี้ความรับผิดชอบสูง มีความกระตือรือร้นในการท างาน สามารถเรียนรู้กฎระเบียบ / ขอ้บงัคบั ของ
มหาวิทยาลยัมหิดล  สามารถควบคุมการปฏิบติังานให้ถูกตอ้งตามขอ้ก าหนดไดเ้ป็นอย่างดี และปฏิบติัตามกฎระเบียบ
ขอ้บงัคบัของมหาวทิยาลยัก าหนด          
              4.1.8  เป็นผูมี้ร่างกายสมบูรณ์แขง็แรง ไม่เป็นโรคติดต่อและโรคท่ีตอ้งหา้มตามระเบียบราชการ 
 4.1.9  เป็นผูมี้จิตใจรักชาติ ศาสนา พระมหากษตัริย ์ดว้ยความบริสุทธ์ิใจ 
 4.1.10  เป็นผูรั้กความสะอาด รักความเป็นระเบียบเรียบร้อย 
 4.1.11  ไม่เป็นผูทุ้พพลภาพหรือไร้ความสามารถ จิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ 
 4.1.12  ไม่เคยถูกลงโทษไล่ออกจากงานฐานทุจริตต่อหนา้ท่ี หรือกระท าผดิร้ายแรง 
 4.1.13  ไม่เป็นผูท่ี้มีประวติัเก่ียวขอ้งกบัการก่อการร้าย องคก์รก่อการร้าย หรือการก่อความไม่สงบทั้งภายในและ                            
ภายนอกประเทศ 
 4.1.14 ไม่เป็นผูมี้ประวติัอาชญากรรม หรือเคยตอ้งโทษจ าคุก โดยค าพิพากษาของศาลจนถึงท่ีสุดใหจ้  าคุก เวน้แต่
ความผดิท่ีไดก้ระท าโดยประมาทหรือลหุโทษ 
 4.1.15  ไม่เป็นผูเ้ก่ียวขอ้งกบัยาเสพติด เป็นผูค้า้ เป็นผูเ้สพ หรือติดส่ิงเสพติดใหโ้ทษทุกชนิด   
4.2 พนักงานระดับปฏิบัติงาน ชาย/หญงิ ดังนี ้      
            4.2.1     มีสัญชาติไทย  และมีภูมิล าเนาแน่นอน 
 4.2.2     อายไุม่ต  ่ากวา่ 18  ปี และไม่เกินอาย ุ55 ปี 
             4.2.3    หญิง / มีความสูงไม่ต ่ากวา่ 150 ซม. 
             4.2.4    ชาย / มีความสูงไม่ต ่ากวา่ 160 ซม. 
 4.2.5    ชาย / ตอ้งเป็นผูผ้า่นเกณฑท์หารมาแลว้ 

4.2.6    มีวุฒิการศึกษาไม่ต ่ากวา่ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 (ป.4) หรือมีประสบการณ์ดูแลการท าความสะอาดโดยมี
หน่วยงานรับรองเป็นลายลกัษณ์อกัษรไม่นอ้ยกวา่ 3 ปี และสามารถอ่านและเขียนภาษาไทยไดดี้ 
 4.2.7    มีความประพฤติดี เรียบร้อย ไม่มีหน้ีสินลน้พน้ตวั ไม่เล่นการพนนั                                                                                                                                                                                        
  4.2.8  เป็นผูมี้ความรับผิดชอบสูง มีความกระตือรือร้นในการท างาน สามารถเรียนรู้กฎระเบียบ / ขอ้บงัคบั ของ
มหาวทิยาลยัมหิดล  ไดเ้ป็นอยา่งดี 
             4.2.9  เป็นผูมี้ร่างกายสมบูรณ์แขง็แรง ไม่เป็นโรคติดต่อและโรคท่ีตอ้งหา้มตามระเบียบราชการ 
 4.2.10  เป็นผูมี้จิตใจรักชาติ ศาสนา พระมหากษตัริย ์ดว้ยความบริสุทธ์ิใจ 
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 4.2.11  เป็นผูรั้กความสะอาด รักความเป็นระเบียบเรียบร้อย 
 4.2.12  ไม่เป็นผูทุ้พพลภาพหรือไร้ความสามารถ จิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ 
 4.2.13  ไม่เคยถูกลงโทษไล่ออกจากงานฐานทุจริตต่อหนา้ท่ี หรือกระท าผดิร้ายแรง 
 4.2.14  ไม่เป็นผูท่ี้มีประวติัเก่ียวขอ้งกบัการก่อการร้าย องคก์รก่อการร้าย หรือการก่อความไม่สงบทั้งภายในและ   
ภายนอกประเทศ                                                                                                                                                                                             
             4.2.15 ไม่เป็นผูมี้ประวติัอาชญากรรม หรือเคยตอ้งโทษจ าคุก โดยค าพิพากษาของศาลจนถึงท่ีสุดให้จ  าคุก เวน้แต่
ความผดิท่ีไดก้ระท าโดยประมาทหรือลหุโทษ 
   4.1.16  ไม่เป็นผูเ้ก่ียวขอ้งกบัยาเสพติด เป็นผูค้า้ เป็นผูเ้สพ หรือติดส่ิงเสพติดใหโ้ทษทุกชนิด   
4.3  หน้าทีค่วามรับผดิชอบ  
           4.3.1 หัวหน้างานพนักงานท าความสะอาด 

(1)  จดัท าผงัองค์กร  แผนปฏิบติังาน: การจดัตารางการท างาน การตรวจงานประจ าวนัการบนัทึกขอ้มูล การ
รายงานประจ าสัปดาห์ ประจ าเดือน ประจ าหกเดือน ตามท่ีส านกังานอธิการบดีมหาวทิยาลยัมหิดล ก าหนด 

(2)  ควบคุม ตรวจสอบและดูแลการปฏิบติังานของพนกังานท าความสะอาด  
          (3)  ควบคุม ตรวจสอบความสะอาดใหไ้ดต้ามมาตรฐาน 
 (4)  ประสานงานกบัผูว้า่จา้งหรือผูท่ี้ไดรั้บมอบหมาย เพื่อจดัเตรียมวสัดุ รวมทั้งถุงขยะในการท าความสะอาดให้
เพียงพอ  
              (5)  ประสานงานกบัผูแ้ทนของผูว้า่จา้ง เพื่อรับเร่ืองร้องเรียนหรือรับแจง้ปัญหาเก่ียวกบัความสะอาด                  

(6)  แกไ้ขปัญหากรณีมีเร่ืองร้องเรียน เก่ียวกบัความสะอาด หรือ การปฏิบติังานของพนักงานท าความสะอาด 
กรณีแกไ้ขไม่ไดต้อ้งประสานกบั ผูมี้อ  านาจของผูรั้บจา้ง เพื่อแกไ้ขปัญหาให้ลุล่วงไปโดยเร็ว (แต่ทั้งน้ีไม่ตดัสิทธิผูว้า่จา้ง
ท่ีจะเรียกค่าปรับค่าเสียหาย หรือ  ค่าใชจ่้ายอ่ืนใดตามสัญญา) 
               (7)  ท ารายงานผลการตรวจสอบความสะอาดของแต่ละพื้นท่ี เสนอต่อผูว้่าจา้ง หรือ ผูแ้ทนของผูว้่าจา้งเป็น
รายวนั รายสัปดาห์ รายเดือน หรือตามแต่ผูแ้ทนผูว้า่จา้งเห็นสมควร 
    (8)  หน้าท่ีอ่ืนๆ ตามท่ีผูว้่าจ้างก าหนด เช่น การจดัสถานท่ีกรณีมีการจดังาน ได้แก่ งานท าบุญปีใหม่, งาน
พระราชทานนามมหิดล, งานวนัสงกรานต,์ งานวนัซ้อมรับปริญญา, งานวนัแม่, งานวนัมหิดล, งานวนัลอยกระทง, งาน
วนัพอ่ เป็นตน้        
             4.3.2    พนักงานท าความสะอาด 

   -     ท าความสะอาดตามท่ีระบุไวใ้นหวัขอ้ลกัษณะการท าความสะอาด 
   -     ใชอุ้ปกรณ์และผลิตภณัฑต์ามท่ีระบุไวใ้นหวัขอ้อุปกรณ์และผลิตภณัฑ์ 

                -      ปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืนๆ ตามท่ีผูว้า่จา้ง หรือผูท่ี้ไดรั้บมอบหมายก าหนด เช่น การจดัสถานท่ีกรณีมีการ
จดังาน ไดแ้ก่    งานท าบุญปีใหม่, งานพระราชทานนามมหิดล, งานวนัสงกรานต์, งานวนัซ้อมรับปริญญา, งานวนัแม่, 
งานวนัมหิดล, งานวนัลอยกระทง, งานวนัพอ่ เป็นตน้        
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4.4   การปฏิบัติงานรักษาความสะอาด 
           4.4.1 พื้นท่ีรอบนอกอาคารส านกังานอธิการบดี  
                             -  พื้นกระเบ้ืองทรายลา้งบนัได ทางข้ึนดา้นหนา้ ดา้นหลงั   และดา้นขา้งอาคาร           
                             -  พื้นท่ีซีเมนตท์างเดินรอบอาคาร                                                                                                                                              
                             -   พื้นไมศ้าลาเรือนไทย                                                                                                                                                     
         4.4.2  พื้นท่ีในอาคารส านกังานอธิการบดี  
                            -  พื้นกระเบ้ืองยาง 
                            -  พื้นกระเบ้ืองเคลือบ 
                           -  พื้นซีเมนต/์ทากนัซึม 
                           -  พื้นท่ีหินขดั 
                           -  พื้นลามิเนต 
                           -  พื้นหินแกรนิต 
                           -  พื้นทรายลา้ง 
                           -  พื้นพรม 
         4.4.3 พื้นท่ีวสัดุ ครุภณัฑ ์ท่ีเป็นส่วนประกอบของอาคารส านกังานอธิการบดี 
                         -  ผนงัอาคารทั้งภายในภายนอกอาคาร 
                         -   กระจกทั้งภายในและภายนอกอาคาร 
                         -   ฝ่าเพดาน 
                         -   วสัดุ  ครุภณัฑป์ระจ าอาคาร 
                         -   สุขภณัฑป์ระจ าหอ้งครัว  หอ้งน ้า 
                         -   อาคารเคร่ืองส ารองไฟฟ้า                                        
                         -   ศาลาเรือนไม ้
                         -   ระบบระบายน ้า 
                        -   ลิฟท ์
                        -   วสัดุ,อุปกรณ์ต่างๆ ท่ีติดตั้งทั้งในและนอกอาคาร 
                        -  ฝาครอบท่อระบายน ้า 
4.5   อุปกรณ์ในการท าความสะอาด  ต้องเป็นมิตรกบัส่ิงแวดล้อม โดยมีสลาก หรือหน่วยงานรับรอง 
       ผูรั้บจ้างจะต้องจดัหาวสัดุอุปกรณ์ เคร่ืองมือ ใช้ในการท าความสะอาดแต่ละชนิดให้เพียงพอและพร้อมใช้งาน
ตลอดเวลา  ดงัน้ี 
                 4.5.1  วิทยส่ืุอสาร จ านวน 2 เคร่ือง โดยมอบไวใ้ห้กบัหวัหนา้พนกังานฯ 1 เคร่ือง  ผูท่ี้ไดรั้บมอบหมายคุมงาน 
1 เคร่ือง     

  4.5.2   เคร่ืองมือเช็ดกระจกพร้อมอุปกรณ์ครบชุด ไม่นอ้ยกวา่ 5 ชุด 
  4.5.3   บนัใดอลูมิเนียม (อยา่งสูง, ต ่า)  ไม่นอ้ยกวา่ 3 ตวั 
  4.5.4    เคร่ืองขดัพื้นพร้อมอุปกรณ์ครบชุดส าหรับท าความสะอาด  ไม่นอ้ยกวา่ 2 ชุด 

                4.5.5   เคร่ืองดูดฝุ่ นพร้อมอุปกรณ์ครบชุด ซ่ึงดูดไดท้ั้งเปียกและแหง้ ไม่นอ้ยกวา่ 2 ชุด 
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  4.5.6   ไมป้าดน ้า 
  4.5.7   มอ็บเช็ดพื้น ไม่นอ้ยกวา่ 5 ชุด 
 4.5.8   ถงัน ้าพลาสติก 
 4.5.9  ขนัน ้าพลาสติก 
4.5.10   มอ็บดนัฝุ่ น มอ๊บดนัน ้า (ท่ีกรีดกระจกชนิดยาว) 
4.5.11  ถุงมือยาง,รองเทา้ยาง 
4.5.12  แผน่ใยขดั (ส าหรับเคร่ืองขดัพื้น) 
4.5.13  ฟองน ้าขดัพื้น                                                  
4.5.14   แปรงขดัชนิดต่างๆ ใหเ้หมาะสมกบัสภาพพื้นท่ี 

             4.5.15   ท่ีตกัขยะ ไมก้วาดอ่อน ไมก้วาดแขง็   ไมก้วาดหยากไย ่ ท่ีคีบขยะ 
             4.5.16   ผา้สะอาด ส าหรับเช็ดท าความสะอาดวสัดุ – อุปกรณ์ส านกังานภายในส านกังาน 

4.5.17  ไมป๊ั้มโถชกัโครก 
4.5.18   ราวตากผา้ (ใหเ้หมาะสมกบัสภาพการใชง้าน) 
4.5.19  เคร่ืองมืออ่ืนๆ ท่ีจ าเป็นในการท าความสะอาด 
4.5.20  สมุดลงช่ือเวลาท างาน เขา้ – ออก  
4.5.21   เคร่ืองซกัพรมและเคร่ืองเป่า 

ทั้งน้ีเคร่ืองมือและวสัดุอุปกรณ์ ผูรั้บจา้งจะตอ้งจดัหาตูม้าเก็บอุปกรณ์เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยโดยผูว้า่จา้งจะจดัหา
สถานท่ีให ้  
4.6      เคมีภัณฑ์ในการท าความสะอาด  ต้องเป็นผลิตภัณฑ์ท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม  หรือ ได้รับการรับรองจาก 
มาตรฐานผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) หรือ หน่วยงานท่ีรับรองมาตรฐานด้านผลิตภณัฑ์ ผูย้ื่นเสนอราคาตอ้งระบุ
ผลิตภณัฑท่ี์ใชแ้ละตอ้งมีขอ้มูลความปลอดภยัของผลิตภณัฑ ์ 
              4.6.1    น ้ายาลา้งหอ้งน ้าและกดัสนิม  
 4.6.2     น ้ายาดบักล่ินฆ่าเช้ือ 

4.6.3    น ้ายาลา้งพื้น 
4.6.4    น ้ายาเคลือบเงาพื้น  
4.6.5    น ้ายาลา้งและขดัอลูมิเนียม 
4.6.6    น ้ายาท าความสะอาดทัว่ไป 
4.6.7     ผลิตภณัฑซ์กัพรม 
4.6.8     น ้ายาเช็ดกระจก 
4.6.9    สเปรยป์รับอากาศ (ตามท่ีก าหนด) 
4.6.10   น ้ายาขจดัคราบหินปูน  
4.6.11    ครีมท าความสะอาดอุปกรณ์เคร่ืองใชส้ านกังาน  
4.6.12    น ้ายาขจดัส่ิงอุดตนัในท่อน ้าทิ้ง 
4.6.13    ครีมท าความสะอาดเฟอร์นิเจอร์และเคร่ืองเรือน  
4.6.14     ผลิตภณัฑข์ดัโลหะ เช่น ทองเหลือง, สแตนเลส, อลูมิเนียม  เป็นตน้ 
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4.7  การท าความสะอาด 
               4.7.1 กระเบื้อง, พืน้หิดขัด พืน้โมเสด, พืน้กระเบื้องเคลือบ, พืน้ลามิเนต,พืน้หินแกรนิต พืน้ซีเมนต์ทากนัซึม 
                               -      ปัดกวาดส่ิงสกปรกหรือดูดฝุ่ นท่ีวางตามชั้นอาคารทางเดินบนัได ระเบียง และดาดฟ้า 
                               -     ใชผ้ลิตภณัฑใ์หเ้หมาะสมกบัพื้นและเคร่ืองขดัพื้นแต่ละประเภท 
                               -     เก็บรอยเป้ือนบริเวณท่ีเคร่ืองไม่สามารถเขา้ไปท าความสะอาดได ้เช่น ฝ่าผนงั ซอกมุมต่างๆ โดย
ใชผ้ลิตภณัฑล์า้งทัว่ไป 
                               -    ซกัผา้มอ็บใหส้ะอาดอยา่งนอ้ย 3 คร้ัง 

   -   ใชเ้คร่ืองมือชนิดไฮสปีด  ขดัมนัเก็บส่ิงสกปรกท่ีตกคา้งอีกคร้ัง 
                               -   ใชผ้ลิตภณัฑเ์คลือบเงาพื้น (แวก็ซ์น ้า) ชนิดซุปเปอร์ 

   -   ใชเ้คร่ืองขดัเงาพื้น 
                4.7.2 กระจกและกรอบอลูมิเนียม มู่ลี ่ม่านปรับแสงและฉากกั้นห้อง ผนัง ฝาเพดาน 
      -  ปัด กวาด เช็ดฝุ่ นและหยากไย่ และลบรอยเป้ือน ตามผนังฝ้าเพดาน ขอบวงกบประตู หน้าต่างๆ 
ผา้ม่าน และอ่ืนๆ 
                4.7.3 เฟอร์นิเจอร์และเคร่ืองใช้ส านักงาน 

  -  ปัดฝุ่ นเช็คคราบสกปรก                                 
  -   ใชผ้ลิตภณัฑแ์ละครีมท าความสะอาดกระจกส่วนท่ีเช็ดดว้ยผา้แหง้ไม่ออก 
  -    ใชผ้า้ชุบน ้าเช็ดท าความสะอาดอีกคร้ัง 

                 4.7.4 ห้องน า้สุขภัณฑ์ 
                                 -      ลา้งพื้นดว้ยผลิตภณัฑล์า้งหอ้งน ้าและเช็ดถูดว้ยน ้ายาฆ่าเช้ือ 
                                 -     ขจดัส่ิงสกปรกเคร่ืองสุขภัณฑ์ เช่น อ่างล้างหน้า โถปัสสาวะ  โถส้วม ถังพักน ้ า ชักโครก 
เคร่ืองใชท่ี้ท าดว้ยสแตนเลส ชนิดผนงัหอ้งน ้า และขอบบวัพื้น ดว้ยผลิตภณัฑข์จดัคราบสกปรก 

     -      ท  าความสะอาดดว้ยน ้าเปล่าและมอ็บพื้นใหแ้หง้ 
     -      ฆ่าเช้ือดบักล่ินดว้ยผลิตภณัฑ ์
    -     เติมสบู่เหลวลา้งมือในหอ้งน ้า 
    -     ผลิตภณัฑท่ี์ใชใ้นสปาเพื่อใหก้ล่ินหอม (ท่ีไม่มีราคาแพง ภูมิปัญญาไทย) 

                  4.7.5   พดัลม 
    -      เช็ดท าความสะอาดพดัลมตั้งพื้นและถอดลา้งพดัลมโคจร 1 คร้ัง/เดือน 

                 4.7.6 ลฟิท์ 
         -     ท  าความสะอาดพื้น ผนงั ประตูลิฟท ์กระจก โคมไฟ และท่ีกนักระแทกลิฟต ์พร้อมฉีดสเปรยป์รับ
กล่ินภายในลิฟตทุ์กวนัก่อนเวลา 07.00 น. 
          -    เช็ดท าความสะอาดขดัพื้น ฝาผนงั พร้อมฉีดสเปรยทุ์กคร้ังหลงัใชลิ้ฟทก์ารขนยา้ยขยะมูลฝอยเสร็จ
แลว้15 นาที 
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                  4.7.7 พรม 
                        ซกัพรมดว้ยผลิตภณัฑซ์กัพรมโดยเฉพาะ และฆ่าเช้ือดบักล่ินดว้ยผลิตภณัฑ์แอทแทรกชัน่ ซกัดว้ยน ้ าเปล่า
ฆ่าเช้ือดบักล่ินและเป่าอบป่ันใหพ้รมแหง้และสะอาดไม่มีกล่ินอบัช้ืน 
                  4.8  ลกัษณะการท าความสะอาด  
                    4.8.1 ให้มีพนกังานท าความสะอาดทุกวนัในวนัจนัทร์-วนัศุกร์  หรือวนัหยุดราชการ วนัหยุดนกัขตัฤกษ์ โดย
ผูว้า่จา้งก าหนดใหม้าปฏิบติังาน โดยมีเวลาเขา้-ออกในการปฏิบติังาน ตั้งแต่เวลา 07.00 – 17.00 น.  

4.8.2   กรณีท าความสะอาดประจ าเดือนตามขอ้  8  วรรคท่ี 2 และ 3  และการท าความสะอาดประจ า 6 เดือน  
ตาม    ขอ้ 4.8.7 ใหพ้นกังานท าความสะอาดในวนัหยดุราชการหรือวนัหยดุนกัขตัฤกษ์ 
                   4.8.3  วนัหยุดราชการหรือนอกเวลาราชการ ผูรั้บจา้งตอ้งจดัพนกังานเขา้ดูแลความสะอาดตามท่ีผู ้วา่จา้งร้อง
ขอโดยพนกังานของผูรั้บจา้งจะไดรั้บค่าตอบแทนวนัละ 400 บาท/คน ( 8 ชัว่โมง) (ยกเวน้กรณีขอ้ 4.8.7) 
                    4.8.4   จดัให้มีพนกังานดูแลอาคารส านกังานอธิการบดี จ านวน 20 คน และ มีหวัหนา้งานพนกังานท าความ
สะอาดประจ า  1 คน โดยมีรายละเอียดการท าความสะอาด ดงัน้ี                                        
   (1)  ชั้นท่ี 1 จ  านวน 6 คน  
                          (2)   ชั้นท่ี 2 จ  านวน 4 คน  
                            (3)   ชั้นท่ี 3 จ  านวน 3 คน  
                           (4)   ชั้นท่ี 4 จ  านวน 3 คน 
                            (5)   ชั้นท่ี 5 จ  านวน 4 คน  
                            (6)  ชั้นลอยฟ้า,ดาดฟ้า (ใหแ้บ่งงานกนัท า) 
                    4.8.5 การท าความสะอาดประจ าวนั                            
                                 -  เทและท าความสะอาดตะกร้าใส่ผงและลา้งถงัรองรับผงเปล่ียนถุงรองรับขยะ 
                                 -     ท าความสะอาดโตะ๊รับแขก เกา้อ้ี โซฟาส าหรับแขก ชั้นวางหนงัสือ 
                                 -     ตูบ้อร์ดปิดประกาศ ตูโ้ตะ๊ เกา้อ้ี  ชั้นวางของในหอ้งท างาน 
                                 -     ท าความสะอาดโคมไฟบนโตะ๊ (ถา้มี) 
                                 -     ท าความสะอาดกระจก ขอบกระจก ขอบประตูและบานประตูทุกบานและลบรอยเป้ือนตามขอบ 
ประตูหนา้ต่าง และสวทิซ์ไฟฟ้า 
                                -     ท  าความสะอาดห้องน ้ า พื้นหอ้งน ้ า และเคร่ืองสุขภณัฑ์ดว้ยผลิตภณัฑ์แต่ละชนิดใหเ้หมาะสมกบั                      
วสัดุ พร้อมทั้งดบักล่ิน และฆ่าเช้ือโรค เช็ดคราบสกปรกขอบประตู ต่างๆ ของห้องน ้ าดว้ยสบู่ยาแต่ละชนิดให้เหมาะสม
กบัวสัดุอยา่งนอ้ยวนัละ 2 คร้ัง 

    -   เปล่ียนและเปิด-ปิดสเปรยป์รับอากาศของหอ้งน ้าเม่ือหมด (ผูว้า่จา้ง เป็นผูจ้ดัหาสเปรยใ์ห)้ 
                                -   เช็ดท าความสะอาดชั้นบนัได ราวบนัได ลูกกรงบนัไดแต่ละชั้นของอาคาร ระเบียง และดาดฟ้า 
                                -    ท  าความสะอาดเคร่ืองท าน ้าเยน็ ถงัน ้าและเทน ้าในถงัรองรับน ้าจากเคร่ืองท าน ้าเยน็ทิ้ง 
                                -    ท  าความสะอาดปัดกวาดเช็ดถูพื้น 
                                -    ท าความสะอาดหนา้ลิฟท ์ประตูลิฟท ์และภายในลิฟท ์พร้อมปรับกล่ินภายในลิฟท ์
                                -   รายงานส่ิงของช ารุดท่ีเกิดข้ึนโดยด่วน เช่น กระจกแตก อ่างลา้งหนา้แตก เป็นตน้                                           
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                                -    ตอ้งตรวจสอบความเรียบร้อย ปิดน ้ า ปิดไฟ ปิดเคร่ืองปรับอากาศพดัลม ระบายอากาศ ปิดประตู
ระเบียงภายในอาคาร, ก่อนออกจากตวัอาคารเม่ือเสร็จงาน 

    -   ท  าความสะอาดฝ้าเพดาน ปัดหยากไยใ่นท่ีต่างๆ 
    -   ท  าความสะอาดฝาผนงั เช็ดรอยเป้ือนฝาผนงัดว้ยผลิตภณัฑ ์

                                -   ท าความสะอาดรอยเป้ือนพรมดว้ยผลิตภณัฑใ์หส้ะอาด           
                                -   พนกังานรักษาความสะอาดตอ้งคดัแยกขยะหรือหนงัสือพิมพส่์วนกลางท่ีน าไปใชง้าน (รีไซเคิล)                                             
พร้อมจดัส่งใหม้หาวทิยาลยัทุกวนั หรือตามเง่ือนไขต่างๆของมหาวทิยาลยั  
                                -   ท  าความสะอาดมู่ล่ี ม่านปรับแสงและบานเกล็ดทุกแห่งและพรม 
                                -  ท าความสะอาดหอ้งโถงและท่ีพนกัพิงและแผน่ป้ายแสดงช่ือหน่วยงานต่างๆ  

-   ถุงขยะสีด า ส าหรับใส่ขยะทัว่ไป                                    
                              พนกังานรักษาความสะอาดตอ้งจดัเตรียมถุงขยะสวมใส่ในถงัขยะทุกวนั ซ่ึงตั้งประจ าตามจุดต่างๆใน
ท่ีส่วนรวมของอาคารและเม่ือมีปริมาณมูลฝอย ประมาณ 3 ใน 4 ของปริมาณถุงบรรจุ ตอ้งท าการเก็บทนัทีโดยไม่รอให้
ลน้ออกมานอกถุง และน าขยะไปทิ้งในท่ีผูว้่าจา้งก าหนดให้ และอยู่ในช่วงเวลาท่ีก าหนด คือบ่าย 15.00 น. โดยรถเข็น
ขยะท่ีน าไปจดัวางบริเวณท่ีพกัขยะหรือโรงพกัขยะท่ีมหาวทิยาลยัจดัเตรียมไวใ้หแ้ละตอ้งเป็นรถเขน็ขยะท่ีปิดทึบมิดชิด 

     4.8.6     การท าความสะอาดประจ าสัปดาห์ ให้กระท าสัปดาห์ละ 1 คร้ัง (รวมอยู่ในการท าความสะอาดวนั
จนัทร์ – ศุกร์) 

           -   เช็ดขอบประตูท่ีท าดว้ยไม ้อลูมิเนียมต่างๆ ตลอดจนฝากั้นหอ้ง 
                                -  ขดัเงาส่วนท่ีเป็นโลหะทั้งหมด 
                                -   ดูดฝุ่ นผา้ม่าน หนา้ต่าง ประตู มุง้ลวด และพรม 
                                -   เช็ดปัดฝุ่ นพดัลม 1 คร้ัง / สัปดาห์                                                                    
                                -    เช็ดกระจกภายในอาคาร 1 คร้ัง / สัปดาห์ วสัดุอุปกรณ์ต่างๆ 1 คร้ัง / สัปดาห์                                                                                                                                                                                                                                             
                                -    ท าความสะอาดโต๊ะ เก้าอ้ี ท่ีบุด้วยหนังเทียมหรือแทล้งผลิตภณัฑ์รักษาหนังแท้หรือหนังเทียม 
                                -   กวาดถูบริเวณระเบียง ภายนอกอาคาร 1 คร้ัง / สัปดาห์ 
                                -    ลา้งพื้นอาคาร 
                                -   ทางระบายน ้าบริเวณโดยรอบ                                                                                                                                                                                                                   
                                 -   ท าความสะอาดโตะ๊หมู่บูชาและพระบรมรูปพระบิดา 
                        4.8.7   การท าความสะอาดประจ าเดือน ใหท้  าเดือนละ 1 คร้ัง  
                                 -    ลา้งท าความสะอาดพดัลมโคจร 1 คร้ัง / เดือน (รวมอยูใ่นการท าความสะอาดวนัจนัทร์ – ศุกร์) 
                                 -    เช็ดท าความสะอาดกระจกภายในและนอกอาคาร (ให้ท าในวนัหยุดราชการหรือวนัหยุดนักขตั
ฤกษ)์                     
                                 -  เช็ดกระจกภายนอกอาคารบริเวณระเบียง 1 คร้ัง / เดือน 
        -   ท าความสะอาดภายนอกอาคาร 
                                 -   ขัดล้างพื้นทุกชั้ นของอาคารทุกชั้น ละลงผลิตภัณฑ์ตามลักษณะพื้นท่ีก าหนดไว ้(ให้ท าใน
วนัหยดุราชการหรือวนัหยดุนกัขตักฤษ) 
                                 -    ขดัลา้ง จดัเก็บขยะมูลฝอย มูลนก ระเบียงชั้นต่างๆ ของอาคาร 
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                         4.8.8   การท าความสะอาดประจ า 6 เดือน/ คร้ัง (ใหท้  าในวนัหยดุราชการหรือวนัหยดุนกัขตัฤกษ)์ 
                                 -   เช็ดกระจกมุกจัว่ดา้นหนา้และดา้นหลงั  (หกเดือนแรกในเดือน กุมภาพนัธ์ หกเดือนหลงัในเดือน
สิงหาคม) 
                                 -   ซกัลา้งผา้ม่านและมู่ล่ี  
                                 -   ลา้งท าความสะอาดฟุตบาทและบริเวณรอบอาคาร 
                                 -   ซกัลา้งพรม (ซกัเปียก) 
             4.9 การแต่งกายของพนักงานรักษาความสะอาด 
                                 -   ผูรั้บจา้งจะตอ้งจดัใหมี้ชุดฟอร์มของผูรั้บจา้งและใหพ้นกังานสวมใส่ปฏิบติังานตลอดเวลา 
                                 -  พนกังานตอ้งสวมใส่รองเทา้หุม้ส้นตลอดเวลาปฏิบติังาน 
                                 -  พนักงานตอ้งแต่งกายสุภาพเก็บทรงผมให้เรียบร้อยไม่แต่งหน้าตาหรือสวมใส่เคร่ืองประดบัท่ี
ฉูดฉาดเกินไป 
             4.10 เง่ือนไขการปฏิบัติงาน 
                      4.10.1    ผูรั้บจา้งและหรือพนกังาน ไม่ปฏิบติัหรือปฏิบติังานไม่ครบถว้นตามรายละเอียดการจา้งผูว้า่จา้งมี
สิทธิบอกเลิกสัญญาได ้แต่หากผูว้า่จา้งไม่ใชสิ้ทธิบอกเลิกสัญญา ผูรั้บจา้งยนิยอมใหผู้ว้า่จา้งปรับตามเง่ือนไขท่ีก าหนด 

4.10.2    ผูรั้บจา้งตอ้งจดัหาให้มีพนกังานท าความสะอาดปฏิบติังานประจ าอาคาร ตามขอ้ 1 รวม  21 คนรวม
หวัหนา้ ใหค้รบถว้นทุกวนั    
                      4.10.3    พนักงานท าความสะอาด ตอ้งใช้วสัดุ-อุปกรณ์  หรือเคร่ืองมือในการท าความสะอาดสุขภณัฑ์
ภายในหอ้งน ้าใหถู้กตอ้งตามประเภทของสุขภณัฑด์ว้ยความระมดัระวงั 
                       4.10.4     พนักงานท าความสะอาดของผูรั้บจา้ง จะต้องแต่งกายตามแบบฟอร์มของบริษัทผูรั้บจา้งให้
ถูกตอ้งและเรียบร้อยพร้อมติดป้ายช่ือใหเ้ห็นชดั                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
                      4.10.5      ผูรั้บจา้งตอ้งส่งประวติัของพนักงานให้ครบทุคน ภายใน 3 วนันับถดัจากวนัลงนามในสัญญา 
กรณีท่ีมีการปรับเปล่ียนพนกังานท าความสะอาด  บริษทัฯ หรือหัวหน้าผูดู้แลการปฏิบติังานของผูรั้บจา้งจะตอ้งแจง้ให้
ผูว้า่จา้งทราบพร้อมส่งเอกสารประจ าตวัพนกังาน (ใหม่) ใหผู้ว้า่จา้งทุกคร้ังในวนัแรกของการเขา้ปฏิบติังานของพนกังาน
นั้น 

             4.10.6    กรณีผูว้า่จา้งขอปรับเปล่ียนตวัพนกังาน ผูรั้บจา้งจะตอ้งด าเนินการปรับเปล่ียนตวัพนกังาน ภายใน 
3 วนันบัถดัจากวนัไดรั้บแจง้ 

                     4.10.7   กรณีท่ีเกิดความเสียหายแก่ทรัพยสิ์นของผูว้า่จา้ง อนัเน่ืองมาจากการปฏิบติังานของพนกังานของผู ้
รับจา้ง ไม่วา่ดว้ยเหตุผลใดๆ ผูรั้บจา้งจะตอ้งเป็นผูรั้บผดิชอบชดใชค้่าเสียหายแก่ผูว้า่จา้ง 
                     4.10.8   ผูว้่าจา้ง มีสิทธิให้พนักงานท่ีมหาวิทยาลัยมอบหมาย สามารถตรวจเช็คการปฏิบติังานท าความ
สะอาดของพนกังานท าความ  สะอาดก่อนกลบับา้นได ้โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้                                                                                                                                                          

            4.10.9    ผูรั้บจา้ง จะตอ้งท าแผนการปฏิบติังานตลอดทั้งปี และสรุปผลการด าเนินงานตามแผนใหก้บัผูว้า่จา้ง
ทุกๆ 3 เดือน 
                   4.10.10   ผูรั้บจา้ง จะตอ้งจดัให้มีผูป้ระสานงาน  ท าหนา้ท่ีในการตรวจตรา ดูแลการปฏิบติังานของพนกังาน 
และสรุปผลการ ปฏิบัติงานของแต่ละพื้นท่ี ขอ้ 1ให้แก่ผูว้่าจา้งทราบทุกส้ินเดือนโดยเข้าตรวจสอบการท างานของ
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พนกังานท าความสะอาดทุกสัปดาห์ พร้อมรายงานผลการเขา้ตรวจสอบให้มหาวิทยาลยัทราบเป็นลายลักษณ์อกัษรทุก
เดือนๆ ละ  3  ฉบบั 
                  4.10.11    ผูรั้บจา้งจะตอ้งจดัให้มีการอบรมวิธีการปฏิบติังานท าความสะอาดและการจดัเก็บอุปกรณ์ท าความ
สะอาดท่ีถูกตอ้งตามสุขลกัษณะการท างานท าความสะอาดให้แก่พนกังานของผูรั้บจา้งอยา่งนอ้ยปีละ 2 คร้ัง พร้อมจดัท า
รายงานผลการอบรมฯ และส่งใหม้หาวทิยาลยั จ  านวน 1 ฉบบั 
         4.10.12  ผูรั้บจา้ง จะตอ้งจดัเติมกระดาษช าระประจ าห้องสุขาทุกหอ้งใหพ้ร้อมใชอ้ยูต่ลอดเวลา พร้อมภาชนะ 
หากกระดาษช าระหมดจะตอ้งเติมให้มีใช้ตลอดเวลา (มหาวิทยาลยั จดัเตรียมวสัดุให้โดยผูรั้บจา้งตอ้งเบิกวสัดุ ล่วงหน้า
เพื่อใหเ้พียงพอใชง้าน) 

4.10.13   ผูรั้บจ้าง จะต้องจดัเติมกระดาษเช็ดมือพร้อมภาชนะพร้อมใช้ในห้องน ้ า 1 ชุด/ห้อง  โดยต้อง
จดัเตรียมใหพ้ร้อมใช ้อยูต่ลอดเวลา (มหาวิทยาลยั จดัเตรียมวสัดุให้ โดยผูรั้บจา้งตอ้งเบิกวสัดุล่วงหนา้เพื่อให้เพียงพอใช้
งาน) 
               4.10.14    ผูรั้บจา้ง จะตอ้งจดัเติมสบู่เหลวลา้งมือใส่ภาชนะแบบกดท่ีมหาวิทยาลยัจดัเตรียมไวป้ระจ าแต่ละ
ห้องน ้ าบริเวณเคาน์เตอร์อ่างลา้งหนา้  ห้องละ 2 จุด  ให้พร้อมใชอ้ยูต่ลอดเวลา  โดยให้จดัเตรียมให้พร้อมเช้าทุกเชา้ช่วง                         
7.00 น. – 7.30 น. และจดัตอ้งเก็บท่ีใส่สบู่เหลวทุกเยน็ก่อนกลบับา้น  (จดัเก็บ 17.00 น. ก่อนกลบับา้น) ( มหาวิทยาลยั 
จดัเตรียมวสัดุให ้โดยผูรั้บจา้งตอ้งเบิกวสัดุล่วงหนา้เพื่อใหเ้พียงพอใชง้าน )       

        4.10.15   รายงานส่ิงของช ารุด เสียหายท่ีเกิดข้ึนโดยด่วนกบัผูว้า่จา้งหรือผูแ้ทนผูว้า่จา้ง  
          4 .10.16   ในระหวา่งการปฏิบติัหนา้ท่ี พนกังานทุกคนหา้มจบักลุ่มคุยเล่น นินทาวา่ร้ายผูอ่ื้นอยา่งเด็ดขาด    
5. ระยะเวลาการด าเนินการ 
           ระยะเวลาตั้งแต่วนัท่ี 1 ตุลาคม พ.ศ. 2557  ถึงวนัท่ี  30  กนัยายน พ.ศ. 2558 
         คณะกรรมการก าหนดขอบเขตของรายละเอยีดของงาน 
1. นายไพรัตน ์แดงเอม หวัหนา้งานยานพาหนะและบริการกลาง    ประธานกรรมการ 
2. นางสาวกลุสุดา ผอ่งประพนัธ์ ผูป้ฏิบติังานบริหาร      กรรมการ 
3. นางสาวอาริษา รุ่งฤทธ์ิ เจา้หนา้ท่ีบริหารงานทัว่ไป       กรรมการ 
4. นางนิภา สุภนิธิ เจา้หนา้ท่ีบริหารงานทัว่ไป       กรรมการ 
5. นางจตุพร โถนอ้ย ผูป้ฏิบติังานบริหาร       กรรมการ 
6. นางสาวนนัทน์ภสั หิรัญวงศโ์ฆษิต                   กรรมการและเลขานุการ 
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รายละเอยีดการปรับ 
   
                     ในกรณีท่ีผูรั้บจา้งส่งมอบงานในแต่ละงวดไม่ถูกตอ้งท่ีไดก้ าหนดไวใ้นสัญญา   ผูรั้บจา้งยินยอมให้ผูว้า่จา้ง
ปรับ    ดงัน้ี 
1.   กรณีพนกังานท าความสะอาดมาปฏิบติังานไม่ครบถว้นตามจ านวนท่ีก าหนดในแต่ละวนั ผูรั้บจา้งยินยอมให้ปรับใน
วนัท่ีพนกังานไม่มาปฏิบติังาน ในอตัราวนัละ 300 บาท (สามร้อยบาทถว้น) ต่อคน ต่อวนั 
2.   กรณีท่ีพนักงานท าความสะอาด ปฏิบติังานท าความสะอาดไม่ถูกตอ้งตามรายละเอียดงานจา้ง และคณะกรรมการ
ตรวจรับพสัดุไม่ตรวจรับงาน  ผูรั้บจา้งยนิยอมใหผู้ว้า่จา้งปรับในอตัราคร้ังละ 500 บาท (หา้ร้อยบาทถว้น) ต่อคร้ัง 
3.    กรณีท่ีพนกังานมาปฏิบติังานไม่ตรงเวลาการจา้ง  ดงัน้ี 
 3.1  พนกังานมาปฏิบติังานสายเกินเวลา 07.10 ปรับในอตัรา 100 บาท (หน่ึงร้อยบาทถว้น) ต่อคนต่อวนั  
  3.2  พนกังานเลิกงานก่อนเวลา 17.00 น.ต่อวนั ปรับในอตัรา 100 บาท (หน่ึงร้อยบาทถว้น) ต่อคนต่อวนั 
                    3.3  พนกังานมาปฏิบติังานสายเกิน 60 นาที (ในหน่ึงวนั) ปรับในอตัรา 300 บาท (สามร้อยบาทถว้น)ต่อคน
ต่อวนั (โดยใหย้กเวน้ ขอ้ 3.1) 
4.   พนกังานท าความสะอาด บนัทึกเวลาการปฏิบติังานดว้ยการลงลายมือช่ือในสมุดบนัทึกการเขา้-ออก ทั้งก่อน 
การปฏิบติังานและหลงัการปฏิบติังาน ณ งานบริการกลางและยานพาหนะ ชั้น 1 ทุกวนัท าการและวนัหยดุนกัขตัฤกษ ์
5.  กรณีท่ีพนกังานท าความสะอาด ลงลายมือในสมุดบนัทึกการเขา้-ออกแทนกนั ผูรั้บจา้งยนิยอมใหผู้ว้า่จา้ง                          
ปรับในอตัรา 500 บาท (หา้ร้อยบาทถว้น) ต่อคน ต่อคร้ัง (ทั้งผูล้งลายมือช่ือ และผูใ้หล้งลายมือช่ือ) 
6.  กรณีท่ีพนกังานท าความสะอาด  ไม่ลงลายมือช่ือในสมุดบนัทึกการเขา้-ออก  เช่น  ลงลายมือช่ือในสมุดบนัทึกเขา้  แต่
ไม่ลงลายมือช่ือบนัทึกเวลาออก หรือลงลายมือช่ือในสมุดบนัทึกเวลาออก แต่ไม่ลงลายมือช่ือในสมุดเวลาเขา้(อยา่งใด
อยา่งหน่ึง ) ให้ถือวา่พนกังานผูน้ั้นขาดงานในวนัดงักล่าว  และผูรั้บจา้งยินยอมให้ผูว้า่จา้งปรับในอตัรา 300 บาท (สาม
ร้อยบาทถว้น) ต่อคน ต่อคร้ัง 
7. กรณีท่ีพนกังานท าความสะอาดแต่งกายไม่สุภาพเรียบร้อย  เช่น 

 7.1 พนกังานไม่สวมแบบฟอร์มของพนกังานท าความสะอาด หรือสวมใส่ไม่ครบถว้น 
 7.2 พนกังานไม่คลอ้งบตัรพนกังานท าความสะอาดของตนเอง หรือคลอ้งบตัรพนกังานคนอ่ืน 
         7.3 พนักงานสวมรองเทา้แตะ  สวมรองเท้าทบัส้น ขณะปฏิบติังานภายในส านักงานอธิการบดีผูรั้บจา้ง
ยนิยอมใหผู้ว้า่จา้งปรับ ในอตัรา 100 บาท (หน่ึงร้อยบาทถว้น) ต่อคน ต่อคร้ัง                                            
8. ผูรั้บจา้งจะตอ้งส่งรายงานผลการปฏิบติังานท าความสะอาดของพนกังาน พร้อมสรุปผลการปรับประจ าเดือน 
การบนัทึกเวลาการปฏิบติังาน ใหผู้ว้า่จา้งภายในวนัท่ี 5 ของเดือนถดัไป 
9.   ผูรั้บจา้งตอ้งท าความสะอาดประจ า 6 เดือน/คร้ัง แต่ละคร้ังห่างกนั 6 เดือน โดยผูรั้บจา้งตอ้งจดัท าแผนการท า 
ความสะอาดประจ า 6 เดือน/คร้ัง และตอ้งท าความสะอาดทุกรายการท่ีก าหนดใหแ้ลว้เสร็จภายในเดือนตามแผนท่ีก าหนด 
หากไม่แลว้ เสร็จภายใน 1 เดือนนั้น ผูรั้บจา้งยนิยอมให้ผูว้า่จา้งปรับใน อตัรา 0.1 ของอตัราค่าจา้งนบัถดัจากวนัท่ีก าหนด
แลว้เสร็จในเดือนนั้นจนกวา่จะท างานแลว้เสร็จ 
             


