รายละเอียดประกอบการจ้างเหมาบริการทาความสะอาด
1. จานวนอาคารที่ต้องการทาความสะอาด ประกอบด้วย
1.1 อาคารอานวยการ ความต้องการพนักงาน 1 คน
ชั้นที่ 1 – 2 พื้นที่โถงทางเดิน ผนังของโถงทางเดิน (ด้านนอก – ด้านใน) ฝูาเพดานห้องน้า – ห้องส้วม
เฉลียงชานนอกอาคาร บันไดทางเดิน ห้องประชุมรวม และห้องผู้บริหาร รวมพื้นที่ทั้งหมด ชั้น 1 – 2 = 2,239
ตารางเมตร
1.2 อาคาร 2 ความต้องการพนักงาน 3 คน
ชั้นที่ 1 – 7 พื้นที่โถงทางเดิน ผนังของโถงทางเดิน (ด้านนอก – ด้านใน) ฝูาเพดานห้องน้า – ห้องส้วม
เฉลียงชานนอกอาคาร บันไดทางเดิน ห้องเรียน ห้องพักอาจารย์ ห้องพัสดุ ห้องสมุด และลิฟต์ รวมพื้นที่ทั้งหมด
ชั้น 1 – 7 = 3,505 ตารางเมตร
1.3 อาคาร 3 ความต้องการพนักงาน 3 คน
ชั้นที่ 1 – 7 พื้นที่โถงทางเดิน ผนังของโถงทางเดิน (ด้านนอก – ด้านใน) ฝูาเพดานห้องน้า – ห้องส้วม
เฉลียงชานนอกอาคาร บันไดทางเดิน ห้องเรียน ห้องพักอาจารย์ ลิฟต์ และบริเวณรอบอาคารรวม พื้นที่ทั้งหมด =
4,046 ตารางเมตร
1.4 อาคาร 4 อาคารจุฑาธุช ความต้องการพนักงาน 2 คน
ชั้นที่ 1 -6 พื้นที่โถงทางเดิน ผนังของโถงทางเดิน (ด้านนอก – ด้านใน) ฝูาเพดานห้องน้า – ห้องส้วม
เฉลียงชานนอกอาคาร บันไดทางเดิน ห้องเรียน ห้องพักอาจารย์ทุกห้อง ห้องปฏิบัติการ และบริเวณรอบอาคาร
รวมพื้นที่ทั้งหมด = 3,780 ตารางเมตร
1.5 อาคาร 5 ความต้องการพนักงาน 1 คน
ชั้นที่ 1 -4 พื้นที่โถงทางเดิน ผนังของโถงทางเดิน (ด้านนอก – ด้านใน) ฝูาเพดานห้องน้า – ห้องส้วม
เฉลียงชานนอกอาคาร บันไดทางเดิน ห้องเรียน ห้องพักอาจารย์ทุกห้อง และบริเวณรอบอาคาร รวมพื้นที่ทั้งหมด =
736 ตารางเมตร
1.6 อาคาร 6 ความต้องการพนักงาน 2 คน
ชั้นที่ 1 -5 พื้นที่โถงทางเดิน ผนังของโถงทางเดิน (ด้านนอก – ด้านใน) ฝูาเพดานห้องน้า – ห้องส้วม
เฉลียงชานนอกอาคาร บันไดทางเดิน ห้องพักอาจารย์ทุกห้อง ห้องเก็บอุปกรณ์ทุกห้อง และบริเวณรอบอาคาร
รวมพื้นที่ทั้งหมด = 2,015 ตารางเมตร
1.7 อาคาร 7 ความต้องการพนักงาน 1 คน
ชั้นที่ 1 -4 พื้นที่โถงทางเดิน ผนังของโถงทางเดิน (ด้านนอก – ด้านใน) ฝูาเพดานห้องน้า – ห้องส้วม
ชานบันได บันไดทางเดิน ห้องสานักงาน ห้องทางาน รวมพื้นที่ทั้งหมด = 648 ตารางเมตร
1.8 อาคาร 8...

-21.8 อาคาร 8 ความต้องการพนักงาน 1 คน
ชั้นที่ 1 - 5 พื้นที่โถงทางเดิน ผนังของโถงทางเดิน (ด้านนอก – ด้านใน) ฝูาเพดานห้องน้า – ห้องส้วม
ชานบันได บันไดทางเดิน ห้องสานักงาน ห้องทางาน รวมพื้นที่ทั้งหมด =
ตารางเมตร
1.9 โรงอาหาร ความต้องการพนักงาน 2 คน
ชั้นที่ 1 พื้นทีภ่ ายในโรงอาหาร และบริเวณโดยรอบ ห้องน้านักศึกษาชายทั้ง 2 ห้อง ห้องน้านักศึกษา
หญิง เก็บภาชนะใส่อาหาร จาน ชาม ช้อน ส้อม แก้วน้า ไปไว้ในภาชนะที่จัดเตรียมไว้ให้ รวมพื้นที่ทั้งหมด = 184
ตารางเมตร
2. ข้อปฏิบัติและขอบเขตความรับผิดชอบ
2.1 ผู้รั บจ้ างจะต้องจั ดหาพนั กงานที่เป็นแรงงานไทย ผ่ านการอบรม หัว ข้อการใช้ผ ลิตภัณฑ์เคมีอย่ าง
ปลอดภัย การใช้เครื่องมืออุปกรณ์ทาความสะอาดอย่างถูกต้องการคัดแยกขยะสิ่งแวดล้อม และความปลอดภัยในการ
ปฏิบัติงาน โดยต้องส่งเอกสารรับรองการฝึกอบรมในวันยื่นเอกสารประมูลโดยพนักงานทั้งหมด 14 คน ต้องผ่าน
เกณฑ์ ป ระเมิน มี ความรู้ ความสามารถอย่ า งดีมาประจ าการที่อาคารภายในภายนอก โดยมีผู้ ค วบคุ มดูแลความ
เรียบร้อย และผู้ประสานงาน จานวน 1 คน ต้องผ่านการฝึกอบรมตามหัวข้อดังกล่าวข้างต้น โดยเพิ่มหัวข้อการ
อบรมเรื่องระบบการบริหารจัดการงานทาความสะอาดให้เป็นไปตามมาตรฐาน รวมพนักงานทั้งสิ้น 15 คน ต่อวัน
ปฏิบัติงานตั้งแต่เวลา 06.30 น. ถึงเวลา 17.00 น. โดยลงลายมือชื่อและสแกนลายนิ้วมือปฏิบัติงานพร้อมระบุ
เวลาทางานและเวลาเลิกงาน คือทั้งเข้างาน และเลิกงาน
- อาคารอานวยการ
จานวน
1
คน
- อาคาร 2
จานวน
3
คน
- อาคาร 3
จานวน
3
คน
- อาคาร 4 (จุฑาธุช)
จานวน
2
คน
- อาคาร 5
จานวน
1
คน
- อาคาร 6
จานวน
2
คน
- อาคาร 7
จานวน
1
คน
- อาคาร 8
จานวน
1
คน
- โรงอาหาร
จานวน
2
คน
2.2 ช่ ว งเวลาในการปฏิ บั ติ ง านพนั ก งานจะต้ อ งอยู่ ใ นพื้ น ที่ ที่ รั บ ผิ ด ชอบให้ ค รบจ านวนตามข้ อ เสนอ
ตลอดเวลาปฏิบัติงานจ้าง สามารถที่จะเรียกไปทาความสะอาดในจุดใดจุดหนึ่งภายในบริเวณมหาวิทยาลัย
2.3 พนักงาน...

-32.3 พนักงานของผู้รับจ้างทุกคนจะต้องสวมแบบฟอร์มที่สะอาด เป็นสีสุภาพเรียบร้อย แสดงเครื่องหมาย
บริษัทฯ ชัดเจน และติดบัตรประจาตัวพนั กงาน สวมถุงเท้าสีสุภาพ รองเท้าผ้าใบสีสุภาพ โดยต้องนาตัวอย่างแบบ
ชุดฟอร์มมาแสดงให้กรรมการตรวจสอบในวันยื่นเอกสาร
2.4 พนักงานของผู้รับจ้างทุกคนจะต้องอยู่ในระเบียบหรือข้อบังคับของมหาวิทยาลัย หากพนักงานผู้ใด
ฝุาฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบหรือข้อบังคับผู้รับจ้างจะต้องเปลี่ยนตัวให้ทันที ที่ผู้ว่าจ้างร้องขอ
2.5 การส่งมอบงานจ้างนับแต่วันทาสัญญาและให้ส่งมอบงานทุก ๆ สิ้นงวดตามสัญญาโดยผู้รับจ้างจะต้อง
แนบเอกสารประกอบการส่งมอบงานประจางวดดังนี้
2.5.1 รายงานการทาความสะอาดประจาวัน
2.5.2 รายงานการทาความสะอาดประจาเดือน
2.5.3 รายงานการทาความสะอาดเป็นครั้งคราวในเดือนหรือในงวดนั้น ๆ
2.5.4 บัญชีเวลาปฏิบัติงานประจาวันของพนักงาน
2.6 ผูว้ ่าจ้างจะประเมินผลการปฏิบัติงานทุกๆ 3 เดือน หากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างไม่เป็นผล
ตามหลักเกณฑ์ที่ตกลงจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิบอกเลิกสัญญาจ้างได้ โดยไม่ถือว่าผู้รับจ้างผิดสัญญาและผู้ว่าจ้างจะแจ้งให้
ผู้รับจ้างทราบก่อนบอกเลิกสัญญา 1 เดือน
2.7 ในกรณีที่มีทรัพย์สินของทางราชการเสียหายหรือสูญหายอันเนื่องมาจากการกระทาของพนักงาน
ทาความสะอาดของผู้รับจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบชดใช้ทั้งสิ้น
2.8 ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบจัดหาวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ที่มีคุณภาพได้มาตรฐานและน้ายา
ทาความสะอาดชนิด/ยี่ห้อ ที่ผู้ว่าจ้างกาหนดมาใช้ในการทาความสะอาด พร้อมทั้งจัดพนักงานทาความสะอาดอย่าง
เพียงพอ ส่วนผู้ว่าจ้างจะเป็นผู้ให้ความอนุเคราะห์เรื่องน้าประปา กระแสไฟฟูา ที่จาเป็นต่อการปฏิบัติงานทาความ
สะอาด
3. คุณสมบัติ
3.1 ผู้รับจ้างต้องมีทุนจดทะเบียนบริษัทไม่ต่ากว่า 3 ล้านบาท
3.2 พนักงานทาความสะอาดต้องเป็นพนักงานประจาของผู้รับจ้าง ผ่านการอบรมเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
การใช้เครื่องมือ ตลอดจนการใช้สารเคมีมาอย่างดี และได้ผ่านการสอบประวัติมาเรียบร้อยแล้ว
3.3 หัวหน้าควบคุมการทางานของพนักงานจะต้องมีความรู้ความสามารถในการทาความสะอาดอย่างดีมี
ประสบการณ์ในการทางานไม่น้อยกว่า 3 ปี และได้ผ่านการสอบประวัติมาเรียบร้อยแล้ว
3.4 พนักงานทาความสะอาดต้องมีอายุระหว่าง 22 ปี ถึง 55 ปี เท่านั้น
4. กาหนด...

-44. กาหนดเวลาทางาน
4.1 ทางานตั้งแต่วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่เป็นวันหยุดราชการ)
4.2 ปฏิบัติงานตั้งแต่เวลา 06.30 น. – 17.00 น. เวลาพัก 1 ชั่วโมง พนักงานจะต้องอยู่ในพื้นที่
ที่รับผิดชอบ ตลอดเวลาการปฏิบัติงาน ผู้ว่าจ้างสามารถที่จะเรียกไปทาความสะอาดในจุดใดจุดหนึ่งภายในบริเวณ
มหาวิทยาลัย
5. กาหนดการลงนามการปฏิบัติงานทุกวัน ณ ห้องงานอาคารสถานที่
6. ลักษณะงาน
6.1 เก็บรวบรวมขยะทั้งหมดนาไปทิ้งในที่ ๆ จัดเตรียมไว้และทาความสะอาดถังขยะทุกวัน
6.2 เปลี่ยนถุงใส่ขยะทุกวัน
6.3 ดูแลถังขยะและนาขยะทิ้งทุกวัน
6.4 กวาดพื้น และถูพื้นด้วยม๊อบที่สะอาดไม่มีกลิ่นเหม็นอับ ให้สะอาดทุกวัน
6.5 ทาความสะอาดห้องโถงและที่นั่งพักทุกวัน
6.6 ทาความสะอาดห้องน้าด้วยการขัดถู ล้างและเช็ดทาความสะอาดให้แห้งด้วยน้ายาฆ่าเชื้อโรค และดูแล
ให้สะอาดตลอดเวลา
6.7 เช็ดกระจกโดยรอบทั้งภายในและภายนอกอาคาร
6.8 ทาความสะอาดม๊อบพร้อมปัดเก็บฝุุนบริเวณทางเดินร่วมอย่างสม่าเสมอ
6.9 สเปรย์บัฟ ขัดมันบริเวณทางเดินร่วม
6.10 กวาดพื้นบริเวณบันได บันไดหนีไฟ ในลิฟต์
6.11 ม๊อบพื้นบริเวณบันไดรวมทั้งเช็ดทาความสะอาดราวบันได และราวระเบียงทางเดินทุกอาคาร
6.12 เช็ดทาความสะอาดเฟอร์นิเจอร์ต่างๆ ด้วยน้ายาเช็ดเฟอร์นิเจอร์
6.13 กวาดทางเดินภายนอก และพื้นที่ถนนที่อยู่บริเวณรอบอาคารที่รับผิดชอบ
6.14 ทาความสะอาดอื่น ๆ และแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าในเวลาทางาน
6.15 รายงานสิ่งของชารุดเสียหายที่เกิดขึ้นโดยเร็ว
6.16 เช็ดทาความสะอาด โต๊ะ เก้าอี้ จัดสิ่งของที่วางบนโต๊ะให้เรียบร้อย
6.17 ทาความสะอาดกระจก ขอบกระจก ขอบประตูและบานประตูทุกบานและลบรอยเปื้อนตาม
ขอบประตูหน้าต่างและสวิทซ์ไฟ
6.18 ทาความสะอาดโต๊ะรับแขก เก้าอี้ และโซฟาสาหรับรับแขก
6.19 ทาความสะอาดฝูาเพดาน ปัดหยากไย่ในที่ต่าง ๆ
6.20 ดูแล...

-56.20 ดูแลทาความสะอาด ดูดฝุุน เคลือบเงาพื้น และขัดเงาพื้นโถงทางเดินทุกห้องในแต่ละอาคาร
6.21 ดูแลเปิด – ปิด ไฟฟูาทุกครั้งเมื่อเสร็จงาน
6.22 ทาความสะอาดพื้นที่โดยรอบอาคารทุกอาคาร รวมทั้งที่จอดรถสาหรับในอาคาร อย่างสม่าเสมอและ
น้ายาทาความสะอาดคราบน้ามันสาหรับพื้นที่เฉพาะ
7. วัสดุอุปกรณ์ในการทาความสะอาดที่ผู้รับจ้างต้องจัดหามาประจา
ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือ เครื่องใช้ในการทาความสะอาดแต่ละชนิดให้เหมาะสมกับวัสดุ
แต่ละชนิด ดังนี้
7.1 เครื่องขัดหินพร้อมอุปกรณ์ครบชุดสาหรับขัดพื้น ล้าง และขัดคราบสกปรกพื้นขัดแผ่นหินครบชุด
ขนาด 16 นิ้ว High Speed
ขนาด 16 นิ้ว Low Speed
ขนาด 18 นิ้ว High Speed
ขนาด 18 นิ้ว Low Speed
7.2 เครื่องดูดฝุุน ดูดน้าพร้อมอุปกรณ์ครบชุด
7.3 บันไดอลูมิเนียม
7.4 ไม้กวาดอ่อน ไม้กวาดหยากไย่ ไม้กวาดดอกหญ้า ไม้กวาดแข็ง ไม้ขนไก่
7.5 ไม้ถูพื้น (ม๊อบ) ไม้ดันฝุุน ผ้าดันฝุุน ม๊อบดันน้า
7.6 ผ้าเช็ดโต๊ะ ผ้าเช็ดกระจก ผ้าเช็ดโทรศัพท์ ผ้าไมโครไฟเบอร์
7.9 ชุดม๊อบทาความสะอาดพื้น
7.10 เครื่องมือเช็ดกระจกพร้อมอุปกรณ์ครบชุด ที่ได้มาตรฐาน
7.11 ถังน้าพลาสติก ขันน้าพลาสติก แปรงล้างห้องน้า
7.12 ที่ตักขยะแบบที่ฝาปิดเรียบร้อย
7.13 น้ายาที่ใช้ในการทาความสะอาด ต้องไม่กัดปูนซีเมนต์ขาว แอลกอฮอล์
7.14 เครื่องขัดพื้นให้มันพร้อมพ่นน้ายา
7.15 กล่องกระดาษชาระ ประจาห้องส้วมทุกห้อง
7.16 ใส่กระดาษชาระทุกห้องที่มีกล่องกระดาษชาระไม่ต่ากว่าวันละ 2 ม้วนต่อห้อง
7.17 กล่องใส่สบู่เหลวล้างมือ
7.18 สบู่เหลวล้างมือ

7.19 ก้อนดับกลิ่น...

-67.19 ก้อนดับกลิ่นมีคุณภาพ
7.20 ถุงดาใส่ขยะสาหรับภายในห้องน้า ขนาด 18*20 ถุงดาใส่ขยะภายในสานักงาน ขนาด 22*30
ต้องเปลี่ยนเป็นประจาตลอดเวลา และจะต้องจัดหาถุงดาใหญ่ ขนาด 36*45 นิ้ว สาหรับใส่เศษวัสดุจากการเรียน
การสอนหรือขยะรวมในแต่ละวันให้เรียบร้อยก่อนนาไปรวบรวมไว้ในสถานที่ ที่กาหนดให้
7.21 เครื่องมืออื่น ๆ ที่จาเป็นในการทาความสะอาด เช่น แผ่นขัดสก๊อตซ์ไบรต์ ถุงมือยาง รถเข็นขยะ
รถเข็นอุปกรณ์ทาความสะอาดบันไดที่มีขนาดเหมาะสมกับลักษณะงาน แปรงปัดพรม ผ้าขนแกะชุดกรีดกระจก
ถุงคูเชอร์กรีดกระจก และผ้าไมโครไฟเบอร์ ผ้าขนหนู แยกผ้าสาหรับทาความสะอาดพื้น โต๊ะ กระจก ราวบันได
ผ้าปิดปากปิดจมูก ถุงมือ ฯลฯ
8. น้ายาเคมีที่ใช้ทาความสะอาดต้องมีคุณภาพมาตรฐาน ดังนี้
8.1 น้ายาล้างพื้นลอกแว๊กซ์
8.2 น้ายาล้างห้องน้าและกัดสนิม ชนิดพิเศษไม่มีควัน ไม่มีกลิ่น
8.3 น้ายาฆ่าเชื้อดับกลิ่น
8.4 น้ายาทาความสะอาดทั่วไป
8.5 น้ายาเคลือบเงาพื้น (แว๊กซ์น้า) ชนิดซุปเปอร์
8.6 น้ายาเช็ดกระจก
8.7 น้ายาขจัดสิ่งอุดตันในท่อน้าทิ้ง
8.8 น้ายาฆ่าเชื้อโรค
8.9 น้ายาอื่น ๆ เท่าที่จาเป็น
ทั้งนี้ มาตรฐานน้ายาต้องแสดง MSDS ของน้ายาเคมีนั้น ๆ ด้วยอย่างครบถ้วนและต้องแสดงตัวอย่างน้ายา
หรือแคตตาล็อกทุกชนิดในข้อที่กาหนดในวันยื่นเอกสาร
ในการส่ ง มอบตามข้ อ 7 และข้ อ 8 จะต้ อ งส่ ง มอบต่ อ หั ว หน้ า พนั ก งานของผู้ รั บ จ้ า งและตั ว แทนของ
มหาวิทยาลัย เพื่อตรวจสอบจานวนและตรวจสอบคุณภาพของวัสดุอุปกรณ์ที่ส่งมอบ ณ ห้องเก็บของที่มหาวิทยาลัย
กาหนดให้ และจะต้องแจ้งให้มหาวิทยาลัย ทราบล่วงหน้า 3 วันก่อนถึงวันส่งมอบ
9. การทาความสะอาด
9.1 พื้นกระเบื้องยาง พื้นหินขัด
9.1.1 ปัดกวาดสิ่งสกปรกหรือดูดฝุุนที่วางตามชั้นเอกสาร ทางเดินเท้า ทางเดินบันได
9.1.2 ใช้น้ายาล้างโดยใช้น้ายาเฉพาะแต่ละประเภทโดยใช้เครื่องขัดพื้นชนิดความเร็วรอบต่า
9.1.3 ม๊อบน้าให้สะอาด 3 ครั้ง
9.1.4 ใช้เครื่องมือ...

-79.1.4 ใช้เครื่องมือชนิดความเร็วสูง ปัดมันเก็บสิ่งสกปรกที่ตกค้างอีกครั้ง
9.1.5 ใช้น้ายาเคลือบเงาพื้น (แว๊กซ์น้า) ไม่น้อยกว่า 2 ครั้ง
(ตรวจวัดผลค่าความเงาพื้นโดยเครื่องมือวัดที่ได้มาตรฐาน)
9.2 พื้นโมเสด พื้นกระเบื้องเคลือบ
9.2.1 ปัด กวาด เช็ดม๊อบพื้น
9.2.2 เดินเครื่องขัดด้วยน้ายาล้างพื้นโมเสดและพื้นกระเบื้องเคลือบโดยเฉพาะ
9.2.3 เก็บรอยเปื้อนตามที่เครื่องไม่สามารถทาได้ เช่น ฝาผนัง และบริเวณใกล้เคียงโดยใช้น้ายาล้างทั่วไป
9.2.4 เดินเครื่องขัดเงาพื้น
9.3 กระจก และกรอบอลูมีเนียม มู่ลี่ ม่านปรับแสงและฉากกั้นห้อง
9.3.1 กระจก
9.3.2 ทาความสะอาดฝุุนที่เกาะอยู่ตามกระจก
9.3.3 ใช้น้ายาเช็ดกระจกทาความสะอาด
9.3.4 เช็ดและขัดอลูมิเนียมตามประตูหน้าต่าง และส่วนอื่น ๆ ที่ติดกับตัวอาคาร
9.3.5 มู่ลี่ ม่านปรับแสงและฉากกั้นห้อง
9.3.6 ทาความสะอาดฝุุนที่เกาะอยู่ตามม่าน และฉากกั้นห้อง
9.3.7 ใช้เครื่องดูดฝุุนทาความสะอาดอีกครั้ง
9.4 เฟอร์นิเจอร์และเครื่องใช้สานักงาน
9.4.1 ปัดฝุุน เช็ดคราบสกปรก (โต๊ะทางาน เก้าอี้ ตู้เอกสาร) รูปภาพแขวนและประติมากรรม ฯลฯ
9.4.2 ใช้ผ้าชุบเช็ดทาความสะอาดอีกครั้ง
9.4.3 ใช้น้ายาและครีมทาความสะอาดส่วนที่เช็ดด้วยน้าเปล่าไม่ออก
9.4.4 ซักทาความสะอาดโซฟาชุดรับแขก
9.5 ห้องส้วม
9.5.1 ล้างพื้นและผนังด้วยน้ายาล้างห้องน้า พร้อมกีดน้าให้แห้งและพื้นไม่เปียก
9.5.2 ขจัดสิ่งสกปรกเครื่องสุขภัณฑ์ เช่น อ่างล้างหน้า โถปัสสาวะ และโถส้วมด้วยน้ายา
9.5.3 ทาความสะอาดด้วยน้าเปล่า
9.5.4 ฆ่าเชื้อดับกลิ่นน้ายา
9.5.5 นาที่ใส่ขยะในห้องน้าไปทิ้งในที่ ที่กาหนด

10. รายละเอียด...

-810. รายละเอียดการทางาน
10.1 การทาความสะอาดประจาวัน
10.1.1 เช็ดโต๊ะ เก้าอี้ จัดสิ่งของที่วางบนโต๊ะให้เรียบร้อย
10.1.2 เทและทาความสะอาดและล้างที่เขี่ยบุหรี่
10.1.3 เทและทาความสะอาดตะกร้าใส่ผงและล้างถังรองรับผง
10.1.4 ทาความสะอาดกระจก ขอบกระจก ขอบประตู และบานประตูทุกบาน ลบรอยเปื้อนตามขอบประตู
หน้าต่างและสวิทซ์ไฟฟูา
10.1.5 ทาความสะอาดโต๊ะรับแขก เก้าอี้ และโซฟาสาหรับแขก
10.1.7 ทาความสะอาดโคมไฟบนโต๊ะ (ถ้ามี)
10.1.8 ดูแลรักษาและทาความสะอาดด้วยน้ายารักษาพื้นให้เงางามอยู่เสมอ บริเวณพื้นหน้าห้อง สารบรรณ
- ประชาสัมพันธ์ พื้นทางเดิน ที่นั่ง ราวทางเดิน บันได ราวบันได โดยปัดกวาด เช็ดถู เก็บรอย
เปื้อนให้สะอาดอยู่เสมอ
10.1.9 ทาความสะอาดและขัดล้างพื้นห้องน้า เครื่องสุขภัณฑ์ อ่างล้างหน้า ที่ซักล้าง ด้วยน้ายาล้าง
สุขภัณฑ์ ฆ่าเชื้อ น้ายากาจัดคราบสนิมน้า น้ายาฆ่าเชื้อดับกลิ่น ให้สะอาดและมีกลิ่นหอมอยู่เสมอ
และทาความสะอาดเช็ดบานประตู ฝาผนัง กระจกในห้องน้า
10.1.10 ดูแลรักษาและทาความสะอาดบริเวณลานโถง โดยเก็บขยะ ปัดกวาด ถูพื้นให้สะอาด
10.1.11 ดูแลทาความสะอาดห้องน้าแต่ละห้อง 3 ช่วงเวลา ดังนี้
- ช่วงที่ 1 ตั้งแต่เวลา 06.30 – 07.30 น.
- ช่วงที่ 2 ตั้งแต่เวลา 11.00 – 12.30 น.
- ช่วงที่ 3 ตั้งแต่เวลา 16.00 – 16.50 น.
10.1.12 เก็บขยะออกจากถังและนาไปทิ้งในจุดทิ้งขยะ พร้อมทาความสะอาดเช็ดล้าง ถังขยะ พร้อมกับทา
ความสะอาดเช็ดล้าง ถังขยะให้สะอาดอยู่เสมอ
10.1.13 ทาความสะอาดเช็ดกระจกหน้าห้องสานักงาน หน้าห้องเรียน ด้วยน้ายาเช็ดกระจกให้เงางาม
อยู่เสมอ
10.1.14 ทาความสะอาด ห้องโดยสารลิฟต์ ให้สะอาดอยู่เสมอ
10.1.15 ดูแลปิดน้า ปิดไฟฟูา ปิดเครื่องปรับอากาศ พัดลมระบายอากาศ และตรวจความเรียบร้อยก่อน
ออกจากตัวอาคารเมื่อเสร็จงาน
10.1.16 เช็ดทาความสะอาดฝูาเพดาน ปัดหยากไย่ในที่ต่าง ๆ
10.1.17 ทาความสะอาดฝาผนัง เช็ดรอยเปื้อนตามฝาผนังด้วยน้ายา
10.1.21 ดูแลความสะอาดระเบียงและดาดฟูา
10.1.22...

-910.1.22 ทาความสะอาดงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย ตามความจาเป็น แม้ไม่ได้กาหนดไว้ตามข้างต้น
10.1.23 จัดผู้ควบคุม/ตรวจสอบความสะอาดทุกพื้นที่ ที่รับผิดชอบให้สะอาดอยู่ตลอดเวลาและให้
ดาเนินการแก้ไขปัญหาในการทาความสะอาดตามข้อแนะนาของผู้ว่าจ้าง พร้อมทั้งรายงานการ
แก้ไขปัญหาให้ผู้ว่าจ้างทราบทุกวันโดยการตรวจสอบข้อแนะนาจากจุดตรวจความสะอาดตามที่
ผู้ว่าจ้างกาหนด
10.2 การทาความสะอาดประจาสัปดาห์
10.2.1 ทาความสะอาดแผงสวิทช์ต่าง ๆ ปูายชื่อ ตลอดจนเช็ดปัดฝุุนโลหะต่าง ๆ ปัดกวาดหยากไย่และ
ฝุุนละอองตามเพดาน ผนังห้อง ซอกมุมต่าง ๆ ให้สะอาดเงางามอยู่เสมอ
10.2.3 ล้างตะกร้าผงและภาชนะรองรับเศษขยะทั้งหมด รวมทั้งทีท่อยู่ประจาโต๊ะทางานของเจ้าหน้าที่
ทุกชั้น
10.2.4 ทาความสะอาดงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย ตามความจาเป็น แม้ไม่ได้กาหนดไว้ตามข้างต้น
10.3 การทาความสะอาดประจาเดือน เดือนละ 1 ครั้ง
10.3.1 ทาความสะอาดพื้นในห้องประชุมโสต 1 โดยการดูดฝุุนพื้นที่ให้สะอาดอยู่เสมอ
10.3.2 ทาความสะอาดพื้นในห้องประชุมอาคารจุฑาธุช โดยปัดกวาด เช็ดถู เก็บรอยเปื้อน ให้สะอาด
อยู่เสมอ
10.3.3 ขัดพื้นบริเวณลานโถงอาคารอานวยการ ให้สะอาดเงางาม
10.3.4 ทาการเช็ดกระจกทั้งหมดภายในอาคารทุกชั้น ทุกอาคาร ด้วยน้ายาเช็ดกระจก
10.3.5 เช็ดขอบประตูที่ทาด้วยไม้ อลูมิเนียมตามที่ต่าง ๆ ตลอดจนฝากั้นห้องโดยเคลือบขัดด้วยน้ายา
เฉพาะเพื่อปูองกันฝุุน
10.3.7 ขัดเงาส่วนที่เป็นโลหะทั้งหมด
10.3.8 ทาความสะอาดโคมไฟแสงสว่างทั้งหมด
10.3.9 ทาความสะอาดพัดลม พัดลมดูดอากาศทั้งหมดทุกอาคาร
10.3.10 ทาความสะอาดงานอื่น ๆ ที่ได้มอบหมาย ตามความจาเป็นแม้ไม่ได้กาหนดไว้ตามข้างต้น
10.4 การทาความสะอาดประจา 3 เดือน ให้ดาเนินการดังนี้
10.4.1. ทาความสะอาดพัดลมโคจรในห้องเรียนให้เงางาม จานวน 2 ครั้ง ตามเวลาที่มหาวิทยาลัยฯ
กาหนด
10.4.2 ทาความสะอาดขัดพื้นห้องเรียน ห้องประชุม บริเวณพื้นหน้าห้องสารบรรณ - ประชาสัมพันธ์
บริเวณพื้นทางเดินบันได อาคารอานวยการ ด้วยเครื่องขัดเงาพื้นและน้ายารักษาพื้น พร้อมลง
น้ายาเคลือบพื้นให้เงางาม จานวน 2 ครั้ง ตามเวลาที่มหาวิทยาลัยฯ กาหนด
10.4.3 ปัดหยากไย่ในที่สูงภายนอกอาคาร
10.4.4 ขัดและแว๊กซ์น้ายาพื้นสานักงาน โดยวัดผลความเงาพื้นด้วยเครื่องมือที่ได้มาตรฐาน (Gloss Meter)
10.4.5 ระยะเวลาการขัดล้างราย 3 เดือน โดยเริ่มดาเนินการ เดือนแรกของการเริ่มต้นสัญญา
(Deep Clean ก่อนเริ่มดาเนินงาน)
10.5 การทา...
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10.5.1 ทาความสะอาดรอบนอกอาคาร และแผงกันแดดรวมทั้งบริเวณที่เป็นกระจกภายนอกอาคาร
ทั้งหมด
10.5.2 การลงน้ายาขัดพื้น เคลือบเงาพื้น ทาความสะอาดพื้นและลงน้ายาเคลือบเงาพื้นในส่วนที่เปื้อน
หรือไม่เงางามจะต้องระมัดระวังไม่ให้ผนังหรือขอบกาแพงเปรอะเปื้อนเป็นรอยหรือชารุดเสียหาย
10.5.3 การขัดพื้นขัดเงา ให้ทาทันทีหลังจากลงน้ายาขัดพื้นหรือเคลือบเงาพื้นทั้งนี้ให้ผู้รับจ้างพิจารณา
เลือกใช้เครื่องมือ เครื่องใช้ วัสดุและอุปกรณ์ตามความเหมาะสมกับวัสดุ
10.5.4 การลอกพื้นหรือเคลือบพื้นด้วยน้ายา เพื่อให้ผิวพื้นสะอาดปราศจากตาหนิและริ้วรอยมีความ
สวยงามทนทานและเคลือบพื้นด้วยน้ายาให้เคลื่อนย้ายเฟอร์นิเจอร์ และเครื่องใช้สานักงาน (ที่
เคลื่อนย้ายได้) ด้วยหลังจากน้ายาแห้งดีแล้ว ให้ขัดพื้นให้สะอาด เฟอร์นิเจอร์และเครื่องใช้
สานักงานกลับเข้าที่เดิม
10.5.5 ทาความสะอาดกระจกในที่สูงทั้งภายในและภายนอกทุก ๆ 6 เดือน
10.6 การทาความสะอาดเป็นครั้งคราว
10.6.1 ขัดล้างทาความสะอาดพื้นและลงน้ายาเคลือบเงาพื้น
10.6.2 ทาความสะอาดคราบสกปรกที่โต๊ะ เก้าอี้
10.6.3 ขัดล้างทาความสะอาดรางระบายน้าอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง เฉพาะวันจันทร์ ด้วยน้ายาเฉพาะ
เครื่องฉีดน้าแรงดันสูง (มากกว่า 200 บาร์)
ทั้งนี้ ให้ดาเนินการภายในระยะเวลาที่กาหนด ตามข้อ 10.1 – 10.4 ทุกประการ และการขัดล้างนั้นให้
ดาเนินการเฉพาะวันเสาร์หรือตามที่ได้ตกลงกับผู้ว่าจ้างโดยผู้รับจ้าง จะต้องส่งแผนการขัดล้างให้ตัวแทนผู้ว่ าจ้างทราบ
เพื่อพิจารณาความเหมาะสม ในการขัดล้างดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบต่องานรักษาความสะอาดพื้นที่อื่น ๆ
11. มาตรฐานของงาน
การทาความสะอาดสถานที่ในอาคาร ตามลักษณะที่กาหนดนั้น ให้ปฏิบัติดังนี้
การทาความสะอาดพื้น
11.1 การปัดกวาด ดูดฝุ่น
ให้ปัดกวาดหรือดูดฝุุนพื้นที่ว่างตามชั้นอาคาร ทางเดินบันได (จนถึงบันไดชั้นสุดท้ายของอาคาร) ที่นั่งพัก
ให้สะอาดปราศจากเศษผง ฝุุนละออง และนาขยะไปทิ้ง ณ ที่ทิ้งขยะผู้ว่าจ้างกาหนดให้สาหรับพื้นที่ที่เป็น
พรมให้ใช้แปรงปัดหรือเครื่องดูดฝุุน หากมีการเคลื่อนย้ายเฟอร์นิเจอร์หรือเครื่องใช้สานักงาน เมื่อทา
ความสะอาดเสร็จให้จัดเข้าที่เดิมโดยไม่เกิดความเสียหายแก่พื้นเฟอร์นิเจอร์หรือเครื่องใช้สานักงาน
11.2 การถูด้วยม็อบ
หลังจากการทาความสะอาดตามข้อ 1 แล้วให้ถูพื้นที่ต่างๆ ด้วยม็อบชุบน้าบิดหมาดๆ ม็อบที่นามาใช้งาน
ต้องเป็นม็อบที่สะอาด และหมั่นเปลี่ยนน้าทาความสะอาด หากบริเวณใดมีความสกปรกให้ใช้น้ายาขัดพื้น
หรือน้าสบู่อ่อนตามความเหมาะสม ทั้งนี้รวมถึงการขจัดรอยหรือตาหนิต่างๆ บนพื้นซึ่งเกิดจากรอย
รองเท้า...
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มีรอยเหวี่ยงของม็อบติดอยู่ตามขอบ กาแพง ฝาผนัง เฟอร์นิเจอร์
11.3 การลงน้ายาขัดพื้น เคลือบเงาพื้น
การลงน้ายาขัดพื้น เคลือบเงาพื้น ให้ทาหลังจากดาเนินการตามข้อ 1 และข้อ 2 แล้ว และการลงน้ายา
ดังกล่าวในบริเวณใดก็ตาม จะต้องระมัดระวังไม่ให้ฝาผนัง หรือขอบกาแพงเปรอะเปื้อนเป็นรอยหรือชารุด
เสียหาย
11.4 การขัดพื้นและขัดเงา
ให้ขัดหลังจากการลงน้ายาขัดพื้น หรือเคลือบเงาพื้น ทั้งนี้ให้บริษัทพิจารณาเลือกใช้เครื่องมือเครื่องใช้ วัสดุ
และอุปกรณ์ตามความเหมาะสมกับวัสดุพื้น โดยไม่ก่อให้เกิดความเสียหาย หรือตาหนิใดๆ บนพื้น
11.5 การลอกพื้น และเคลือบพื้นด้วยน้ายา
การลอกพื้นและเคลือบพื้นด้วยน้ายา เพื่อให้ผิวพื้นสะอาดปราศจากตาหนิและริ้วรอย มีความสวยงาม
ทนทานนั้น ให้ผู้รับจ้างดาเนินการตามความเหมาะสมกับวัสดุพื้น ทั้งนี้เมื่อทาการลอกพื้นและเคลือบพื้นด้วย
น้ายา ให้เคลื่อนย้ายเฟอร์นิเจอร์ลอยตัว และเครื่องใช้สานักงาน (ที่เคลื่อนที่ได้) ด้วยหลังจากน้ายาแห้งดีแล้ว
ให้ขัดพื้นให้สะอาด และนาเฟอร์นิเจอร์และเครื่องใช้สานักงานกลับเข้าที่เดิม
11.6 การทาความสะอาด
ให้ดูดฝุุนละออง เศษผง ที่หลุดร่วงอยู่บนพื้น พื้นพรม ให้สะอาดในกรณีที่ทาการซักพรมโดยวิธีการอื่นใดก็
ตามต้องไม่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสียความสวยงาม
11.7 การทาความสะอาดกระจก ให้เช็คกระจกด้วยน้ายาเช็คกระจก หรือล้างด้วยน้าสบู่อ่อนแล้วล้างด้วย
น้าและเช็ดให้แห้งให้กระจกใสสะอาดปราศจากความสกปรก ตาหนิ หรือรอยสัมผัส และห้ามใช้ผงขัดในการทาความ
สะอาดกระจก
12. การส่งพนักงานเข้ามาทาความสะอาดให้ผู้รับจ้างปฏิบัติดังนี้
12.1 จัดทาประวัติของพนักงานโดยละเอียด พร้อมด้วยแนบรูปถ่าย 2 ใบ ส่งให้ผู้ว่าจ้างในเวลาอันสมควร
ก่อนวันที่ให้เริ่มงานทาความสะอาด
12.2 พนักงานทุกคนต้องอยู่ในเครื่องแบบที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน ติดปูายชื่อประจาตัวที่มีรูปถ่ายตัวเอง
ชัดเจนพร้อมทั้งแสดงชื่อ - นามสกุล ที่อกเสื้อด้านขวาให้เด่นชัด
12.3 พนักงานที่ผู้รับจ้างจัดส่งมานั้นต้องเป็นผู้ที่มีสุขภาพดี มีประวัติดี มีความซื่อสัตย์สุจริต และผ่าน
การฝึกอบรมของผู้รับจ้างมาเรียบร้อยแล้วและผู้ว่าจ้างขอสงวนสิทธิ์ที่จะคัดเลือกพนักงานทาความ
สะอาดด้วย
12.4 ให้ผู้รับจ้างแจ้งจานวนพนักงานที่จะส่งเข้าทาความสะอาด และในกรณีที่จะมีการสับเปลี่ยนหรือ
ทดแทนตัวบุคคล ให้แจ้งรายชื่อพร้อมประวัติเป็นการสารองล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน
13. การรับผิดชอบให้ผู้รับจ้างปฏิบัติดังนี้
13.1 ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่อความชารุดเสียหายในทรัพย์สินของผู้ว่าจ้าง อันเนื่องมาจากการกระทา
ของผู้รับจ้าง หรือลูกจ้างของผู้รับจ้าง
13.2 ก่อนเริ่ม...
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ต่อเจ้าหน้าที่ ผู้ควบคุมก่อน มิฉะนั้นจะถือว่าความชารุดเสียหายนั้นเกิดจากเจ้าหน้าที่ของผู้รับจ้าง
ซึ่งต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้ว่าจ้าง
13.3 จัดให้พนักงานทาความสะอาดที่รับผิดชอบในอาคารชั้นต่างๆ ช่วยดูแลรักษาความปลอดภัยของ
อุปกรณ์ภายในอาคารด้วย
13.4 ในกรณี ที่มีพัสดุภายในอาคารที่รับจ้างเหมาทาความสะอาดสูญหายในเวลาปฏิบัติงานทางผู้รับจ้าง
จะต้องร่วมรับผิดชอบ ทั้งนี้ให้รวมถึงการชารุดของวัสดุอุปกรณ์ภายในอาคารด้วย
13.5 ในกรณีที่มหาวิทยาลัยมีการใช้อาคารทากิจกรรมให้พนักงานทาความสะอาดประจาอาคารเข้าร่วม
ดาเนินกิจกรรมของมหาวิทยาลัยฯ ตามที่มหาวิทยาลัยร้องขอในช่วงเวลาทาการ
13.6 พนักงานทุกคนจะต้องไม่นาพาวัสดุหรือสิ่งหนึ่งสิ่งใดออกจากพื้นที่อาคารทาความสะอาดนั้น ๆ และ
ให้พนักงานทุกคนพักในจุดที่ผู้ว่าจ้างหรือตัวแทนกาหนดให้ ในช่วงเวลาที่กาหนด เพื่อความเป็น
ระเบียบเรียบร้อย
13.7 ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบและให้ความคุ้มครองคนงาน หรือลูกค้าจ้างของผู้รับจ้างที่มาทางานต่อผู้ว่าจ้าง
ที่เกี่ยวกับสิทธิอันพึงมีพึงได้ตามกฎหมายแรงงานด้วย โดยไม่เรียกร้องเอาจากผู้ว่าจ้างอีก
14. ข้อกาหนดอื่น ๆ
14.1 เมื่อได้รับการพิจารณาราคาแล้วผู้เสนอราคาต้องยื่นรายชื่อพนักงานประจาที่จะเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ให้
ผู้ว่าจ้างตรวจสอบว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติตามที่ผู้ว่าจ้างกาหนดหรือไม่ มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย
ก่อนลงนามในสัญญา ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างพิจารณาแล้วบุคคลที่ผู้รับจ้างเสนอบุคคลใดบุคคลหนึ่งไม่
เป็นไปตามคุณสมบัติที่ผู้ว่าจ้างกาหนด ผู้รับจ้างต้องเสนอบุคคลให้ผู้ว่าจ้างพิจารณาใหม่ทันทีก่อนลง
นามในสัญญา
14.2 ผู้รับจ้างจะต้องนาประวัติของพนักงานโดยละเอียด พร้อมด้วยแนบรูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว 2 ใบ รูป
ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน ส่งให้ผู้ว่าจ้างภายใน 7 วันนับจากวันที่เริ่มงานทาความสะอาด
14.3 การส่งมอบงาน นับแต่วันทาสัญญา และส่งมอบงานทุก ๆ สิ้นงวด ตามสัญญาโดยผู้รับจ้างต้อง
รายงานการท าความสะอาดประจ าวั น ประจ าสั ปดาห์ ประจาเดื อน และประจาภาคเรีย น ให้
ครบถ้วน พร้อมบัญชีรายชื่อแสดงการมาปฏิบัติงานประจาวันของพนักงาน
14.4 ต้องอบรมพนักงานให้รู้จักรับผิดชอบในหน้าที่ของตนเองเป็นอย่างดี
14.5 พนักงานของผู้รับจ้างทุกคนจะต้องอยู่ในระเบียบหรือข้อบังคับของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร์ หากพนักงานผู้ใดฝุาฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบหรือข้อบังคบ ผู้รับจ้างจะต้อง
เปลี่ยนตัวให้ทันที
14.6 ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งให้ผู้ว่าจ้างทราบล่วงหน้าทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงสภาพการจ้าง เช่น เปลี่ยนตัว
พนักงาน ปลดออก หรือเลิกจ้าง
14.7 ผู้รับจ้าง...
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ประจาเดือน และประจาภาคเรียน ที่มีลักษณะจัดเก็บเป็นข้อมูลอ้างอิงได้
14.8 ผู้รับจ้างจะต้องรายงานผลการปฏิบัติงานทาความสะอาด ประจาวัน ประจาสัปดาห์ประจาเดือน และ
ประจาภาคเรียน ลงในแบบฟอร์ม การรายงานผลให้เจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร์ ซึ่งเป็น ผู้ควบคุมงานดูแลของแต่ละอาคารเป็นผู้รับและนาส่งมหาวิทยาลัยฯ ทุกครั้ง
14.9 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์จะทาการจ้างให้มีการดูแลรักษาและทาความสะอาด
เป็นระยะเวลา 12 เดือน (วันที่ 1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562)
14.10 การเสนอราคาให้เสนอราคาอัตราค่าบริการเหมาเป็นรายเดือน ตลอดระยะเวลา 12 เดือน และ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ จะจ่ายเงินค่าบริการให้เป็นรายเดือนเช่นกัน
14.11 ผู้เสนอราคาจะต้องจัดทารายละเอียดประกอบการเสนอราคาจ้างทาความสะอาดที่ทาการมิฉะนั้นฯ
คณะกรรมการจะไม่รับพิจารณา
14.12 ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตามกฎหมายแรงงาน การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2537
การดาเนินการตามประกาศกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม เรื่อง คณะกรรมการความ
ปลอดภัยอาชีวะอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางานและเรื่องความปลอดภัยในการทางานของ
ลูกจ้างให้ถูกต้องในทุกกรณี รวมตลอดถึงกฎหมายแรงงานอื่นๆ ที่กาหนดไว้ในปัจจุบันหรือที่จะบังคับ
ใช้ในโอกาสต่อไป

