
ขอบเขตของงาน  (Terms  Of  Reference  :  TOR) 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์  จังหวัดปทุมธานี 

เร่ือง  ประกวดราคาจ้างเหมาบริการท าความสะอาดอาคารเรียนวิทยาศาสตร์ จ านวน 1 อาคาร    
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 

-------------------------------------------------------- 
 
1.  ความเป็นมา 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ตั้งอยู่เลขที่ 1 หมู่ 20 ต าบลคลองหนึ่ง 
อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี เป็นสถาบันการศึกษาที่มีภารกิจหลักในการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี 
ปริญญาโท และปริญญาเอกในหลายสาขา ผลิตผลงานวิจัยและให้บริการทางวิชาการ โดยมุ่งเน้นพัฒนา
คุณภาพให้เทียบเคียงได้ในระดับนานาชาติ 
 
2.  วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือให้มีการดูแลรักษาและท าความสะอาดพ้ืนที่ส่วนกลาง ทั้งภายในและภายนอกของทุกอาคาร
ส่วนประกอบของอาคาร ครุภัณฑ์ที่อยู่ในพ้ืนที่ส่วนกลางและอ่ืนๆ เพื่อให้เกิดความสะอาด ความเป็นระเบียบ
เรียบร้อย ความปลอดภัย รวมทั้งดูแลทัศนียภาพให้ร่มร่ืนสวยงามอยู่เสมอ  
 
3.  คุณสมบัติของผู้ประสงค์จะเสนอราคา 

ผู้มีสิทธ์ิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ 
3.1  มีความสามารถตามกฎหมาย 
3.2  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
3.3  ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ 
3.4  ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือท าสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว 

เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลังก าหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง 

3.5  ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของ
หน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วน
ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจในการด าเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย 

3.6  มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามท่ีคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐก าหนดในราชกิจจานุเบกษา 

3.7  เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว 
3.8  ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืนที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่มหาวิทยาลัย ณ วัน

ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมใน
การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์คร้ังนี้ 

3.9  ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธ์ิหรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่น
ข้อเสนอได้มีค าสั่งให้สละเอกสิทธ์ิและความคุ้มกันเช่นว่านั้น 

3.10  ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic 
Government Procurement: e - GP) ของกรมบัญชีกลาง 
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3.11  ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามที่
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด 

3.12  ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับ
รายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคัญ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด 

3.13  ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การ
จ่ายเงินแต่ละคร้ังซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. 
ก าหนด 
 3.14  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลที่มีอาชีพรับจ้างที่ประกวดราคาจ้างดังกล่าวและมี
ผลงานด้านรักษาและท าความสะอาดอาคาร บริเวณโดยรอบอาคาร ซึ่งผลงานนี้เป็นผู้เสนอราคาต้องเป็น
คู่สัญญาโดยตรงและจะต้องเป็นผลงานสัญญาเดียว (สัญญาภายในประเทศ) ที่มีมูลค่ารวมไม่น้อยกว่า 
600,000.- บาท (หกแสนบาทถ้วน) อย่างน้อย 2 แห่ง เป็นผลงานที่ดีและเสร็จเรียบร้อยมาแล้วไม่เกิน 5 ปี 
นับตั้งแต่ได้ท าการแล้วเสร็จจนถึงวันที่ยื่นซองเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้ ต้อง
แนบส าเนาหนังสือรับรองผลงาน ส าเนาสัญญาคู่ฉบับ และใบแจ้งปริมาณงานและราคา เพ่ือประกอบการ
พิจารณาในวันยื่นข้อเสนอทางเทคนิค โดยต้องเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตาม
กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอ่ืนซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการ
บริหารส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ (กรณีเป็นผลงานของเอกชนจะต้องมีหลักฐานใบรับเงินทุกงวดตลอดจน
หลักฐานการเสียภาษีของงานนั้น จากกรมสรรพกรแนบมาด้วย และงบการเงินที่แสดงรายได้ของงานดังกล่าว 
พร้อมฉบับจริงมาแสดงในวันยื่นข้อเสนอทางเทคนิคด้วย) และผลงานดังกล่าว มหาวิทยาลัยหรือคณะกรรมการ
ประกวดราคา มีสิทธิเข้าไปดูสถานที่หรือตรวจสอบผลงานนั้น  เพ่ือประกอบการพิจารณาคัดเลือกผู้ประสงค์จะ
เสนอราคาที่มีคุณภาพและคุณสมบัติที่เป็นประโยชน์ต่อทางราชการได้  อนึ่ง  มหาวิทยาลัยของสงวนสิทธิใน
การพิจารณาผลงานที่ระบุข้างต้นนี้ว่าเป็นผลงานที่ดีและมีคุณภาพหรือไม่ 
  
4.  รายละเอียดและเงื่อนไขการจ้างเหมาบริการดูแลท าความสะอาด 
 ตามรายละเอียดงานท าความสะอาดอาคารและสถานที่ ที่แนบมาพร้อมนี้ 
 
5.  ระยะเวลาการด าเนินงาน 
 ก าหนด 7 เดือน จ านวน 7 งวด โดยเบิกจ่ายเงินเป็นงวดๆ ละ 1 เดือน เมื่อคณะกรรมการตรวจรับ
พัสดุเรียบร้อยแล้ว (เร่ิมเดือน 1 มิถุนายน 2562 – 31 ธันวาคม 2562) 
 
6.  ระยะเวลาการส่งมอบ 
 ก าหนดราคากลาง เป็นเงินจ านวน 1,117,844.- บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยสี่
สิบสี่บาทถ้วน) ซึ่งเป็นราคาที่รวม ค่าวัดสุ ค่าครุภัณฑ์ ค่าแรงงาน ค่าด าเนินการ ค่าก าไร และภาษีมูลค่าเพ่ิม
ร้อยละ 7 ไว้ด้วยแล้ว 
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สถานท่ีติดต่อเพ่ือขอทราบข้อมูลเพ่ิมเติม หรือเสนอแนะวิจารณ์ 
หรือแสดงความคิดเห็นโดยเปิดเผยตัวได้ที่ 

 
1. ทางไปรษณีย์ 

 ส่งถึง  :  งานพัสดุ กองกลาง ส านักงานอธิการบดี 
       มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

   1 ม. 20 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 13180 
2. โทรศัพท์ :  02-5290674-7, 02-9093031-4  ต่อ  316, 385 
3. โทรสาร :  02-5292580, 02-9091753 
4. ทางเว็บไซต์ :  www.vru.ac.th 
5. E-Mail  :  procurement@vru.ac.th  

 
 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เจษฎา  ความคุ้นเคย ประธานกรรมการ 
อาจารย์ธราพงษ์  พัฒนศักดิ์ภิญโญ  กรรมการ 
นายสมหมาย  แสงศิโรรัตน์  กรรมการและเลขานุการ 

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

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
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รายละเอียดและเงื่อนไขการจ้างท าความสะอาดอาคาร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

 
 

1.  รายละเอียดงานท าความสะอาดอาคารและสถานที่ 
ผู้รับจ้างต้องบริการท าความสะอาคารและสถานที่ ดังนี้ 
1.1 อาคารเรียนวิทยาศาสตร์ สูง 6 ชั้น 

 
2.  การท าความสะอาดเป็นประจ าทุกวัน 

 2.1  กวาด, ม๊อบและดันฝุ่น บริเวณทางเดินร่วม, ภายในห้องส านักงานทั้งหมดและภายในห้องเรียน 
ทั้งหมดด้วยน้ ายารักษาพ้ืนประจ าวันให้สะอาดปราศจากรอยคราบด า 

2.2  กวาดพ้ืนและบันไดทางข้ึนลงบริเวณลานพักคอยข้างอาคารให้สะอาดอยู่เสมอ  
2.3  ท าความสะอาดโต๊ะและเก้าอ้ีที่พักนักศึกษาชั้นล่างและบริเวณลานพักคอยข้างอาคารให้สะอาด

อยู่เสมอ 
2.4  ท าความสะอาดกระจกภายในอาคารที่ใกล้สัมผัสทุกแห่ง 
2.5  ท าความสะอาดห้องน้ า, เช็ด, ล้าง สุขภัณฑ์ภายในห้องน้ าทุกชั้นทุกห้องด้วยน้ ายาดับกลิ่นและฆ่า

เชื้อโรคให้สะอาดหมดกลิ่นอย่างสม่ าเสมอ  
2.6  เช็ดกระจกภายในห้องน้ าทุกชั้นทุกห้องด้วยน้ ายาเช็ดกระจกอย่างสม่ าเสมอ 
2.7  เทขยะและล้างตะกร้าผง, ถังใส่ขยะภายในห้องน้ าและเก็บรวบรวมไปทิ้งยังที่ผู้ว่าจ้างก าหนด 
2.8  เทขยะทุกจุดภายในอาคาร, พ้ืนที่ส่วนกลางและบริเวณลานพักคอยนักศึกษารวบรวมไปทิ้งยังที่ผู้

ว่าจ้างก าหนด 
2.9 ภายในห้องเรียนทุกชั้นทุกห้องให้เปิดไฟแสงสว่าง, เปิดเคร่ืองปรับอากาศ ตามเวลาเรียนและเมื่อ

ห้องเรียนเลิกใช้ให้เช็ดกระดานไวท์บอร์ด ปิดไฟแสงสว่าง, ปิดเคร่ืองปรับอากาศ, ท าความสะอาดและจัดเก้าอ้ี
เลคเชอร์ให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ  

2.10  ปัดฝุ่นและเช็ดเฟอร์นิเจอร์ ชุดรับแขก โทรศัพท์  โทรสาร คอมพิวเตอร์และปร้ินเตอร์ เคร่ือง
สุขภัณฑ์ต่างๆในส านักงานและห้องน้ าส านักงานทุกชั้นทุกห้องให้สะอาดอยู่เสมอ 

2.11  ดูแลท าความสะอาดในครัว/ที่เตรียมกาแฟให้สะอาดอยู่เสมอ 
2.12  ท าความสะอาดรอยเปื้อนตามผนัง, พ้ืน, สวิทซ์ไฟฟ้า มือจับและลูกบิดประตูภายในอาคารให้

สะอาดอยู่เสมอ 
2.13   ท าความสะอาดกระจก,ผนังภายนอก-ภายในและดูดฝุ่นร่องประตูของลิฟต์ให้สะอาดอยู่เสมอ 
2.14   ท าความสะอาดบันไดและราวบันไดสแตนเลสให้สะอาดเงางามอยู่เสมอ 
2.15   ปฏิบัติงานตามเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบมอบหมายให้ในส่วนที่เก่ียวกับการรักษาความสะอาด 

 
3.  การท าความสะอาดเป็นประจ าทุกสัปดาห์ 

3.1  ปัดกวาดหยากไย่ตามเพดาน, ฝาผนังภายในและภายนอกอาคารรวมทั้งป้ายเคร่ืองหมายต่างๆ  
3.2  ท าความสะอาดห้องน้ า, ล้างผนังห้องน้ ากระเบื้องเซรามิคและเช็ดผนังกั้นห้องน้ าพาร์ติเคิลด้วย

น้ ายาฆ่าเชื้อโรคและดับกลิ่นให้สะอาด  
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3.2  เดินเคร่ืองปัดเงาพ้ืนกระเบื้องยาง, พ้ืนหินขัด ด้วยน้ ายาขัดเงาให้พ้ืนเงางามอยู่เสมอ(สเปร์ยบัฟฟ์) 
3.3  ท าความสะอาดบริเวณดาดฟ้าให้สะอาด 

 
4.  การท าความสะอาดเป็นประจ าทุกเดือน 

4.1  เช็ดท าความสะอาดช่องระบายอากาศและเคร่ืองปรับอากาศทุกชั้นทุกห้องภายในอาคาร 
4.2  ท าความสะอาดกระจกและมู่ลี่หน้าต่างทุกช่องทุกบานภายในอาคาร 
4.3  ขัดล้างท าความสะอาดพ้ืนบริเวณชั้นล่างและบริเวณท่ีพักคอยนักศึกษาข้างอาคารให้สะอาด 

 
5.  การท าความสะอาดเป็นประจ าทุก 3 เดือน 

5.1  ท าความสะอาดเพดานและโคมหลอดไฟฟ้า 
5.2  ขัดและเช็ดขอบอลูมิเนียม ขอบทองเหลืองและสแตนเลส ทุกจุดต่างๆ ของอาคาร 
5.3  ขัดและเช็ดท าความสะอาดเสาสแตนเลสหน้าอาคาร 

 
6.  การท าความสะอาดเป็นประจ าทุก 6 เดือน 

6.1  ขัด-ล้างพื้นกระเบื้องยางและกระเบื้องหินขัดพร้อมเคลือบเงา 
6.2  ท าความสะอาดพรมโดยวิธีโรตาร่ีแชมพู 
6.3  ท าความสะอาดกระจกภายนอกอาคารให้สะอาดเงางามอยู่เสมอ 

 
หมายเหตุ  

1. ผู้รับจ้างต้องเตรียมถุงด าส าหรับใส่ขยะเอง 
2. ผู้รับจ้างต้องน าน้ าดื่มจากสถานที่ที่ผู้ว่าจ้างก าหนดมาบริการนักศึกษา  และเจ้าหน้าที่ภายใน 

อาคารด้วย 
 
 

********************** 
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รายละเอียดประกอบสัญญาจ้าง 
1.  วัสดุสิ่งของที่ใช้ในการท าความสะอาด 
 1.1  ผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้จัดหาวัสดุ  อุปกรณ์และน าน้ ายาฆ่าเชื้อ, น้ ายารักษาความสะอาดที่ไม่เป็น
อันตรายต่อสุขภาพของผู้ปฏิบัติงานในส านักงานในการท าความสะอาดให้เพียงพอกับการท างานจ้าง   ทั้งนี้  
ผู้ว่าจ้างจะจัดที่ให้เก็บวัสดุและอุปกรณ์ดังกล่าว  โดยไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายหรือความเสียหายใดๆ  ที่เกิด
ขึ้นกับวัสดุและอุปกรณ์ในการท าความสะอาดทั้งสิ้น 
  1.1.1  น้ ายาท าความสะอาด 
   -  น้ ายาเคลือบเงาพ้ืน  ต้องมีคุณสมบัติท าให้พ้ืนเกิดความเงางาม ไม่ลื่น รักษาพ้ืน
และเกาะกับพ้ืนคงทนนานถึง 1 เดือน  ต่อการลงน้ ายา 1 คร้ัง 
   -  น้ ายาล้างและลอกแว๊กซ์ 
   -  น้ ายาล้างพ้ืนทั่วไป 
   -  น้ ายารักษาพ้ืนประจ าวัน 
   -  น้ ายาดับกลิ่นและฆ่าเชื้อโรค 
   -  น้ ายาปัดเงาพ้ืน  จะต้องมีคุณสมบัติท าให้พ้ืนเกิดความเงางามและไม่ลื่นเมื่อปัดเงา
พ้ืนด้วยเคร่ืองปัดเงา 
   -  น้ ายาเช็ดกระจก 
   -  น้ ายาเคลือบหนัง 
   -  น้ ายาเช็ดรอยเปื้อนบนพรม 
   -  ผงขัดและผงซักฟอก 
  1.1.2  อุปกรณ์ท าความสะอาด  จะต้องมีคุณภาพดีและสามารถใช้งานได้ดีตลอดเวลาหาก
อุปกรณ์ชนิดใดช ารุด  ผู้รับจ้างต้องจัดเปลี่ยนให้โดยเร็ว 
   -  เคร่ืองขัดพ้ืนแบบอุตสาหกรรมทั่วไป 
   -  เคร่ืองดูดฝุ่นดูดน้ า 
   -  เคร่ืองมือเช็ดกระจก 
   -  ม๊อบถูพ้ืน , ม๊อบดันฝุ่น 
   -  สก๊อตไบร์ทขัดเงาพ้ืนหยาบ 
   -  สก๊อตไบร์ทขัดเงาพ้ืนละเอียด 
   -  ภาชนะถังน้ า  ขันน้ า  และสายยาง 
   -  ถุงด าส าหรับใส่ขยะ 
 1.2  วัสดุสิ่งของที่ผู้ว่าจ้างจัดหาให้ 
  1.2.1  ไฟฟ้า 
  1.2.2  น้ าส าหรับท าความสะอาด 
  1.2.3  ห้องส าหรับเก็บอุปกรณ์ต่างๆ 
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2.  รายละเอียดการจ้างเหมาท าความสะอาด 
 2.1  สถานที่ท าความสะอาด  คือ  อาคารเรียนวิทยาศาสตร์  
 2.2  จ านวนพนักงานท าความสะอาดและหัวหน้าผู้ควบคุมการปฏิบัติงาน  ประจ าอาคาร ในแต่ละวัน
ต้องไม่น้อยกว่า 7 คน  
   2.2.1  หัวหน้าผู้ควบคุม  จ านวน 1 คน 

2.2.2  พนักงาน  จ านวน 6 คน 
 2.3  รายการเวลาการท างานและงานอ่ืน ๆ  ประจ าวัน  ตั้งแต่วันจันทร์-อาทิตย์  ตั้งแต่เวลา  07.00-
17.00 น.  หรือจนกว่างานท าความสะอาดจะแล้วเสร็จ 
 
3.  มาตรฐานของงาน  

3.1  การท าความสะอาดพ้ืน 
  ให้ปัดกวาดและดูดฝุ่นตามพ้ืนที่ว่างในชั้นอาคาร  ห้องโถง  ทางเดิน  บันได  ให้ปราศจากฝุ่น
ละออง  เศษผง  และน าขยะไปทิ้งในถังขยะด้านนอกตัวอาคารและให้ใช้ไม้กวาดอ่อนในการกวาด  เว้นแต่พ้ืนที่
ที่เป็นพรมให้ใช้แปรงปัดหรือเคร่ืองดูดฝุ่น  หากมีการเคลื่อนย้ายสิ่งของต่าง ๆ  เมื่อท าความสะอาดเสร็จให้จัด
เข้าที่เดิมโดยไม่ให้เกิดความเสียหายกับพ้ืนและสิ่งของต่าง ๆ 
  เมื่อต้องมีการล้างพ้ืน  จะต้องระวังไม่ให้น้ าไหลเข้าไปท าลายสายไฟ  สายโทรศัพท์  สาย
คอมพิวเตอร์  ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่อการเสียหายในกรณีดังกล่าวด้วย 
  -  การถู 
   หลังจากการท าความสะอาดแล้ว  หากบริเวณใดมีความสกปรก  ให้ใช้น้ ายาขัดพ้ืน
หรือสบู่ตามความเหมาะสม  ทั้งนี้  รวมทั้งขจัดรอยหรือต าหนิต่าง ๆ  บนพื้นที่เกิดจากรอยรองเท้า  รอยอ่ืนใด  
ส าหรับพื้นพรม  ให้ลบรอยเปื้อนด้วยน้ ายา  ตามความเหมาะสม 
  -  การขัดพ้ืนและปัดเงา  
   ผู้รับจ้างต้องพิจารณาเลือกเคร่ืองมือเคร่ืองใช้  วัสดุ  อุปกรณ์ตามความเหมาะสมกับ
พ้ืน  ไม่ก่อให้เกิดความเสียหายใด ๆ  หรือต าหนิใด ๆ บนพื้นหรือผนังด้านข้าง  รวมทั้งเฟอร์นิเจอร์  โต๊ะ  เก้าอ้ี  
ตู้เก็บเอกสาร  ที่อยู่บริเวณที่ขัดพ้ืนหรือปัดเงา 

-  การลงน้ ายาขัดพ้ืนหรือเคลือบเงาพ้ืน 
   การลงน้ ายาขัดพ้ืนและเคลือบเงาพ้ืนในบริเวณใดก็ตาม  จะต้องระมัดระวังไม่ให้ฝา
ผนังจมูกกระเบื้องยางเปรอะเปื้อนเป็นรอย  หรือช ารุดเสียหาย  ผู้รับจ้างจะต้องผิดชอบต่อความเสียหายที่
เกิดข้ึนทั้งหมด 
  -  การท าความสะอาดพรม 
   ให้ดูดฝุ่นละออง  เศษผงบนพรมให้สะอาดก่อนท าการซักพรมและการซักพรมด้วย
น้ ายาท าความสะอาดจะต้องไม่ให้พรมเกิดความเสียหายและเสียความสวยงาม 
 3.2  การท าความสะอาดเฟอร์นิเจอร์และเคร่ืองใช้ส านักงาน 
  ให้ปัดกวาด  เช็ดถูเคร่ืองใช้ส านักงาน เช่น  โต๊ะ  เก้าอ้ี  ตู้เก็บเอกสารและเฟอร์นิเจอร์ต่าง ๆ  
รวมทั้งรูปภาพ  รูปจ าลองให้สะอาดปราศจากฝุ่นละออง  หยากไย่  ความสกปรกและร้ิวรอยต่าง ๆ  หากมีการ
เคลื่อนย้ายออกจากที่เดิม  ให้น ากลับเข้าท่ีเดิมเมื่องานเสร็จ  โดยไม่ให้เกิดความเสียหาย 



- 5 - 
 
 3.3  การท าความสะอาดผนังและฝ้าเพดาน 
  ให้ปัดกวาด เช็ดถู  และดูดฝุ่นให้ปราศจากฝุ่นละออง หยากไย่ คราบสกปรกหรือรอยต่าง ๆ  
และไม่มีเศษผงติดค้างอยู่บนพ้ืนห้อง  การท าความสะอาดในข้อนี้ให้รวมถึงประตู  หน้าต่าง  บานเลื่อน  และ
ผนังลิฟตด์้วยและให้ระมัดระวังมิให้เกิดความเสียหายใด ๆ  ทั้งสิ้น 
 3.4  การท าความสะอาดผ้าม่านและมู่ลี่ 
  ให้ดูแลท าความสะอาดจนปราศจากฝุ่นละออง  หยากไย่และคราบสกปรก  ส าหรับผ้าม่านให้
ใช้เคร่ืองดูดฝุ่นและซักปีละคร้ัง  ส่วนมู่ลี่ให้เช็ดด้วยความระมัดระวัง  โดยใช้ผ้าชุบน้ าบิดหมาดหรือปัดด้วยไม้
ปัดขนไก่ตามความเหมาะสมโดยไม่ก่อให้เกิดความเสียหายใด ๆ 
 3.5  การท าความสะอาดกระจก 
  ให้เช็ดกระจกด้วยน้ ายาเช็ดกระจก  หรือล้างด้วยน้ าสบู่ก่อน  แล้วล้างด้วยน้ าและเช็ดให้แห้ง
จนกระจกสะอาดปราศจากคราบสกปรกและรอยสัมพัส  และห้ามใช้ผงซักฟอกท าความสะอาดกระจกทุกชนิด 
 3.6  การท าความสะอาดโคมไฟฟ้า  ปลั๊กไฟฟ้า  และหน้ากากเคร่ืองปรับอากาศ 
  ท าโดยการเช็ดถูให้สะอาดปราศจากฝุ่นละออง  หยากไย่  คราบสกปรกและให้ท าด้วยความ
ระมัดระวัง  ถ้าจ าเป็นต้องถอดออกมาท าความสะอาด  เมื่อท างานเสร็จให้ประกอบเข้าที่เดิมโดยไม่ให้เกิดความ
เสียหายใด ๆ 
 3.7  การขัดเงาบริเวณที่เป็นโลหะ 
  ส่วนประกอบใด ๆ  ในอาคารที่เป็นโลหะ  ให้ดูแลรักษาโดยใช้น้ ายาตามความเหมาะสมเพ่ือ
ใช้ให้โลหะดังกล่าวเป็นเงางามอยู่เสมอ  และไม่มีคราบสนิมจับด้วย 
 
4.  เงื่อนไขการปฏิบัติงาน 
 4.1  ผู้รับจ้างไม่เอางานส่วนใดส่วนหนึ่งหรือทั้งหมดไปให้ผู้อ่ืนรับจ้างช่วงอีกทอดหนึ่ง  หรือโอนสิทธิ
เรียกร้องตามสัญญาจ้างนี้ให้กับบุคคลอ่ืนโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง 
 4.2  ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีพนักงานท าความสะอาดตามจ านวนที่ระบุไว้ในสัญญาจ้างและพนักงานท า
ความสะอาดทุกคนต้องท างานเต็มเวลา 
 4.3  เมื่อพนักงานท าความสะอาดที่ผู้รับจ้างได้ส่งเข้ามาปฏิบัติงานประจ าได้หยุดไป  ผู้รับจ้างจะต้อง
จัดพนักงานสมทบเข้ามาทดแทนให้ครบจ านวน  หากขาดไปเป็นจ านวนเท่าใดจะต้องถูกปรับต่อคน ต่อวัน  วัน
ละ 300.- บาท (สามร้อยบาทถ้วน)  ทั้งนี้ไม่เกิน 3 คร้ัง (สามคร้ัง)  ตลอดอายุสัญญา 
 4.4  ถ้าวันใดมีปริมาณงานมากกว่าปกติ  ผู้รับจ้างจะต้องจัดพนักงานสมทบเข้ามาท างาน  เพ่ือให้การ
ท างานจ้างในวันนั้น ๆ  ให้แล้วเสร็จสมบูรณ์ 
 4.5  พนักงานของผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตามระเบียบหรือค าสั่งของผู้ว่าจ้างมอบหมายหรือหัวหน้างาน
อาคารสถานที่  ถ้าหากพนักงานของผู้รับจ้างฝ่าฝืนหรือมีพฤติการณ์ไม่เป็นที่ไว้วางใจต่อผู้ว่าจ้าง  หรือผู้ที่ผู้
ว่าจ้างมอบหมาย  หรือหัวหน้างานอาคารสถานที่และเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงรายการใด ๆ ให้แจ้งฝ่ายพัสดุ
ทราบและลงนามในเอกสารแล้วแต่กรณีแจ้งให้ผู้รับจ้างเปลี่ยนตัวพนักงานใหม่  และเมื่อผู้รับจ้างได้รับแจ้งแล้ว
จะต้องรีบด าเนินการทันที 
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 4.6  น้ ายาท าความสะอาดทุกชนิดที่ผู้รับจ้างใช้ในงานนี้  จะต้องเป็นชนิดที่มีคุณภาพเดียวกันกับน้ ายา
ที่ส่งมาเป็นตัวอย่าง  ซึ่งคณะกรรมการตรวจการจ้างจะตรวจสอบน้ ายาท าความสะอาดทุกชนิดที่ผู้รับจ้าง
น ามาใช้ในงานจ้างนี้ตลอดเวลา 
 4.7  หากมีสิ่งใดหรือการอันใดอันหนึ่งที่มิได้ระบุไว้ในรายละเอียดการท าความสะอาดนี้  แต่จ าต้องท า
เพ่ืองานท าความสะอาดนี้แล้วเสร็จสมบูรณ์ตามวัตถุประสงค์ของการท าความสะอาดหรือค าสั่งของผู้ว่าจ้างที่
เกี่ยวกับการท าความสะอาด  ผู้รับจ้างต้องจัดท าการนั้น ๆ  ให้โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ใด ๆ  เพ่ิมข้ึนอีกทั้งสิ้น 
 4.8  เมื่อท าความสะอาดเสร็จเรียบร้อยแล้วในแต่ละวัน  พนักงานของผู้รับจ้างจะต้องปิดไฟฟ้า  
เคร่ืองปรับอากาศ  น้ าประปา  ประตู  หน้าต่าง  โดยใส่กลอนให้เรียบร้อยก่อนที่จะออกจากอาคาร 
 4.9  ในกรณีเกิดความเสียหาย  ช ารุด  บกพร่อง  หรือสูญหายต่อทรัพย์สินใด ๆ  อันเกิดจากการ
กระท าของพนักงานท าความสะอาดของผู้รับจ้างโดยจงใจ  หรือกระท าโดยความประมาทเลินเล่อ  กระท าหรือ
ละเว้นกระท าตามหน้าที่  ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบโดยชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นต่อทรัพย์สินนั้นตามราคาท่ี
เป็นจริง  และในกรณีที่มีการกระท าดังกล่าวเกิดขึ้น  และเป็นความผิดทางอาญาด้วย  ผู้รับจ้างจะต้องร่วมมือ
ในการสอบสวนหาตัวผู้กระท าความผิด  เพ่ือด าเนินการทางกฎหมายต่อไป 
 4.10  ผู้ว่าจ้างจะจัดพนักงานของผู้ว่าจ้างคอยดูแลตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานท าความ
สะอาดตลอดเวลาที่ผู้รับจ้างได้ท างานจ้างนี้ 
 
5.  การส่งมอบและการตรวจรับงาน 
 5.1  ผู้ควบคุมงานของผู้รับจ้างจะต้องรายงานผลการปฏิบัติงานประจ าวันตามแบบฟอร์มของ
มหาวิทยาลัยให้คณะกรรมการตรวจการจ้างด าเนินการตรวจสอบผลการท างานเพ่ือให้เป็นข้อมูลในการ
พิจารณาตรวจรับงานจ้างนี้ 
 5.2  ก่อนที่ผู้รับจ้างจะขอรับเงินค่าจ้างประงวดตามสัญญาจ้างเหมานี้  ผู้รับจ้างจะต้องท าหนังสือส่ง
มอบงานที่ท ามาตลอดงวดให้คณะกรรมการตรวจการจ้างเพ่ือพิจารณาตรวจรับงานจ้าง 
 
6.  การส่งพนักงานเข้าท าความสะอาด 
 6.1  ผู้รับจ้างจะต้องจัดท าประวัติพนักงานท าความสะอาดทุกคนโดยระบุ  ชื่อ  ที่อยู่และรูปถ่าย  
ขนาด  2 นิ้ว  พร้อมประวัติย่อและแนบส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  พร้อมส าเนาทะเบียนบ้าน (ที่อยู่
ปัจจุบัน)  ส่งให้ผู้ว่าจ้างล่วงหน้าก่อนจัดส่งพนักงานท าความสะอาดเข้ามาท างานในสถานที่ของผู้ว่าจ้าง 
 6.2  พนักงานท าความสะอาดทุกคนต้องอยู่ในเคร่ืองแบบที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน เช่น เสื้อ กางเกง 
รองเท้า  และทุกคนต้องติดบัตรประจ าตัวที่ผู้รับจ้างออกให้บริเวณหน้าอกเสื้อ  โดยให้มองเห็นชัดเจน 
 6.3  พนักงานท าความสะอาดที่ผู้รับจ้างจัดส่งมาท างานต้องมีความประพฤติดี   สุขภาพดี ไม่เป็น
โรคติดต่อร้ายแรงหรือเป็นโรคที่สังคมรังเกียจ  มีประวัติดี  มีความซื่อสัตย์สุจริต  อายุไม่ต่ ากว่า  18 ปี  ไม่เกิน 
55 ปี  และผ่านการฝึกอบรมจากผู้รับจ้างมาเรียบร้อยแล้ว 
 6.4  ในกรณีที่จะต้องสับเปลี่ยนทดแทนตัวบุคคล  หรือจัดส่งพนักงานท าความสะอาดเข้ามาสมทบให้
ผู้รับจ้างแจ้งรายชื่อ  รูปถ่ายพร้อมส่งประวัติให้ผู้ว่าจ้างล่วงหน้าก่อนพนักงานจะเข้ามาท างานในสถานที่ของผู้
ว่าจ้างทุกคร้ัง 

************************* 
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รายละเอียดพื้นที่การปฏิบัติงานท าความสะอาด   
 

พื้นที่ใช้สอยท้ังสิ้น  12,284 ตร.ม. 
 

 
ชั้นที่ 1 

   
- ห้องปฏิบัติการ ขนาด 8x10 ม. จ านวน 3 ห้อง         240.00  ตร.ม. 

- ห้องปฏิบัติการ ขนาด 16x10 ม. จ านวน 2 ห้อง         241.00  ตร.ม. 

- โถงเอนกประสงค์ 
 

        768.00  ตร.ม. 

- ห้องน้ าชาย-หญิง, อาจารย์, ผู้พิการ, PANTRY 
 

        110.00  ตร.ม. 

- โถงลิฟต์, บันได 1, บันได 2, บันได 3 
 

        130.00  ตร.ม. 

- โถงทางเข้า, โถงทางเดิน 
 

        272.00  ตร.ม. 

รวมพื้นที่ชั้น 1 
 

   1,761.00  ตร.ม. 

 
ชั้นที่ 2 

   
- ห้องประชุม ขนาด 8x10 ม. จ านวน 3 ห้อง         240.00  ตร.ม. 

- ห้องพักอาจารย์ ขนาด 16x10 ม. จ านวน 1 ห้อง         160.00  ตร.ม. 

- ห้องพักอาจารย์ ขนาด 8x10 ม. จ านวน 1 ห้อง            80.00  ตร.ม. 

- ห้องพักเจ้าหน้าที่ ขนาด 8x10 ม. จ านวน 1 ห้อง            80.00  ตร.ม. 

- ห้องบรรยาย ขนาด 8x10 ม. จ านวน 4 ห้อง         320.00  ตร.ม. 

- ห้องบรรยาย ขนาด 16x10 ม. จ านวน 2 ห้อง         320.00  ตร.ม. 

- ห้องเอนกประสงค์ ขนาด 8x6 ม. จ านวน 1 ห้อง            48.00  ตร.ม. 

- ห้องน้ าชาย-หญิง, อาจารย์, ผู้พิการ, PANTRY 
 

        110.00  ตร.ม. 

- โถงลิฟต์, บันได 1, บันได 2, บันได 3 
 

        130.00  ตร.ม. 

- โถงทางเดิน 
 

        320.00  ตร.ม. 

- ระเบียง 
 

        310.00  ตร.ม. 
รวมพื้นที่ชั้น 2 

 
   2,118.00  ตร.ม. 
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ชั้นที่ 3 

   
- ห้องปฏิบัติการ ขนาด 8x10 ม. จ านวน 3 ห้อง         240.00  ตร.ม. 

- ห้องปฏิบัติการ ขนาด 16x10 ม. จ านวน 2 ห้อง         241.00  ตร.ม. 

- ห้องบรรยาย ขนาด 8x10 ม. จ านวน 4 ห้อง         320.00  ตร.ม. 

- ห้องบรรยาย ขนาด 16x10 ม. จ านวน 2 ห้อง         320.00  ตร.ม. 

- ห้องเก็บอุปกรณ์ ขนาด 8x6 ม. จ านวน 1 ห้อง            48.00  ตร.ม. 

- ห้องน้ าชาย-หญิง, อาจารย์, ผู้พิการ, PANTRY 
 

        110.00  ตร.ม. 

- โถงลิฟต์, บันได 1, บันได 2, บันได 3 
 

        130.00  ตร.ม. 

- โถงทางเดิน 
 

        320.00  ตร.ม. 

- ระเบียง 
 

        250.00  ตร.ม. 
รวมพื้นที่ชั้น 3 

 
   1,979.00  ตร.ม. 

 
ชั้นที่ 4 

   
- ห้องปฏิบัติการ ขนาด 8x10 ม. จ านวน 3 ห้อง         240.00  ตร.ม. 

- ห้องปฏิบัติการ ขนาด 16x10 ม. จ านวน 2 ห้อง         241.00  ตร.ม. 

- ห้องเก็บอุปกรณ์ ขนาด 8x6 ม. จ านวน 1 ห้อง            48.00  ตร.ม. 

- ห้องน้ าชาย-หญิง, อาจารย์, ผู้พิการ, PANTRY 
 

        110.00  ตร.ม. 

- โถงลิฟต์, บันได 1, บันได 2, บันได 3 
 

        130.00  ตร.ม. 

- โถงทางเดิน 
 

        190.00  ตร.ม. 

- โถงเอนกประสงค์ 
 

        384.00  ตร.ม. 

- ระเบียง 
 

        300.00  ตร.ม. 

รวมพื้นที่ชั้น 4 
 

   1,643.00  ตร.ม. 

 
ชั้นที่ 5 

   
- ห้องปฏิบัติการ ขนาด 8x10 ม. จ านวน 3 ห้อง         240.00  ตร.ม. 

- ห้องปฏิบัติการ ขนาด 16x10 ม. จ านวน 2 ห้อง         241.00  ตร.ม. 

- ห้องเก็บอุปกรณ์ ขนาด 8x6 ม. จ านวน 1 ห้อง            48.00  ตร.ม. 

- ห้องประชุมใหญ่ จ านวน 1 ห้อง         720.00  ตร.ม. 
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- ห้องน้ าชาย-หญิง, อาจารย์, ผู้พิการ, PANTRY 

 
        110.00  ตร.ม. 

- โถงลิฟต์, บันได 1, บันได 2, หลังคาคลุมบันได 3 
 

        130.00  ตร.ม. 

- โถงทางเดิน 
 

        190.00  ตร.ม. 

- ระเบียง 
 

        325.00  ตร.ม. 
รวมพื้นที่ชั้น 5 

 
   2,004.00  ตร.ม. 

 
ชั้นที่ 6 

   
- ห้องปฏิบัติการ ขนาด 8x10 ม. จ านวน 3 ห้อง         240.00  ตร.ม. 

- ห้องปฏิบัติการ ขนาด 16x10 ม. จ านวน 2 ห้อง         241.00  ตร.ม. 

- ห้องเก็บอุปกรณ์ ขนาด 8x6 ม. จ านวน 1 ห้อง            48.00  ตร.ม. 

- ห้องน้ าชาย-หญิง, อาจารย์, ผู้พิการ, PANTRY 
 

        110.00  ตร.ม. 

- โถงลิฟต์, บันได 1, บันได 2, หลังคาคลุมบันได 3 
 

        115.00  ตร.ม. 

- โถงทางเดิน 
 

        190.00  ตร.ม. 

- ระเบียง 
 

        420.00  ตร.ม. 
รวมพื้นที่ชั้น 6 

 
   1,364.00  ตร.ม. 

 
ชั้นดาดฟ้า 

   
- ที่วางถังเก็บน้ า, ห้องเคร่ืองลิฟต์, โถงบันได 

 
        275.00  ตร.ม. 

- พ้ืนดาดฟ้า 
 

        840.00  ตร.ม. 
- หลังคาคลุมที่วางถังเก็บน้ า, ห้องเคร่ืองลิฟต์, โถง
บันได  

        300.00  ตร.ม. 

รวมพื้นที่ชั้นดาดฟ้า 
 

   1,415.00  ตร.ม. 
 
 

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


