รายละเอียดและเงื่อนไขแนบทายสัญญาจางทําความสะอาด ปงบประมาณ 2558
คณะวิศวกรรมศาสตร' มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มีคุณสมบัติ
1. พนักงานตองมีสุขภาพที่แข็งแรง สามารถปฏิบัติงานในหนาที่ไดดี
2. พนักงานทําความสะอาดตองผ'านการอบรมเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน การใชเครื่องมือ ตลอดจน
การใชสารเคมีมาอย'างดี และไดผ'านการสอบประวัติมาเรียบรอยแลว
3. ผูควบคุมดูแลความเรียบรอยและประสานงานจะตองมีความรูความเขาใจในการทําความสะอาด
มาอย'างดี มีประสบการณ1ในการทํางานพอสมควร และไดผ'านการสอบประวัติ เรียบรอย
แลว
รายละเอียดพัสดุ/งานจาง
ขอ 1) รายละเอียดสถานที่ทําความสะอาด “ผูว4าจาง”
คณะวิศวกรรมศาสตร1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เลขที่ 1381
ถนนประชาราษฎร1 1 แขวงวงศ1สว'าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร
บริเวณที่ใหบริการทําความสะอาด
1. อาคารอนุสรณ1 40 ป: ชั้นที่ 6 ถึง ชั้นที่ 8 (พื้นที่รวม 8,550 ตารางเมตร)
2. อาคารอํานวยการ ชั้นที่ 1 และชั้นที่ 2 (พื้นที่รวม 1,735 ตารางเมตร)
3. อาคารกิจการนักศึกษา ชั้นที่ 1 ถึง ชั้นที่ 7 (พื้นที่รวม 11,232 ตารางเมตร)
4. อาคารสํานักงานบริการ ชัน้ 1 และชั้น 2 (พื้นที่รวม 250 ตารางเมตร)
5. อาคารอเนกประสงค1 ชั้นที่ 1 ถึง ชั้นที่ 4 (พื้นที่รวม 3,395 ตารางเมตร)
6. อาคารแม'พิมพ1อัญมณี ชั้นที่ 1 ถึงชั้นที่ 3 (พื้นที่รวม 527 ตารางเมตร)
7. อาคารอิเล็กทรอนิกส1 ชั้นที่ 1 ถึงชั้นที่ 3 (พื้นที่รวม 1,728 ตารางเมตร)
8. อาคารช'างกลโรงงาน, อาคารสาขาผลิตเครื่องมือและแม'พิมพ1 ชั้น 2 และชั้นที่ 3
(พื้นที่รวม 1,608 ตารางเมตร)
9. อาคารสาขาวิศวกรรมไฟฟFา ชั้นที่ 1 ถึงชั้นที่ 3 (พื้นที่รวม 2,034 ตารางเมตร)
10. อาคารงานเครื่องจักรอัตโนมัติ ชั้นที่ 1 ถึงชั้นที่ 4 (พื้นที่รวม 2,185 ตารางเมตร)
11. อาคารช'างยนต1 2 ชั้นที่ 1 ถึงชั้นที่ 4 (พื้นที่รวม 2,088 ตารางเมตร)
12. อาคารสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ ชั้นที่ 1 ถึงชั้นที่ 9 (พื้นที่รวม 6,480 ตารางเมตร)
13. อาคารสาขาวิศวกรรมโยธา ชั้นที่ 1 ถึงชั้นที่ 4 (พื้นที่รวม 1,744 ตารางเมตร)
/ข้อ 2) ขอบเขต...
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ขอ 2) ขอบเขตความรับผิดชอบ
2.1 พนักงานทําความสะอาด จะประกอบดวย
2.1.1 หัวหนาพนักงานทําความสะอาด (ทําความสะอาดดวย) จํานวน 1 คน มีหนาที่ดังนี้
- ควบคุมและกํากับดูแลการปฏิบัติงานของพนักงานรักษาความสะอาดปฏิบัติให
เปIนไป
ตามระเบียบ ขอบังคับและคําสั่งของมหาวิทยาลัยฯ ดวยความซื่อสัตย1และสุจริต
- จัดทํารายงานผลการปฏิบัติงาน ตามที่ทางผูว'าจางกําหนด
- ติดต'อประสานงานกับเจาหนาที่ของคณะฯ หรือผูที่ไดรับมอบหมายใหกํากับดูแล
พนักงานรักษาความสะอาด
- ทําความสะอาดในพื้นที่ที่รับผิดชอบ
- จัดหาพนักงานทําความสะอาดทดแทนใหครบตามจํานวนที่กําหนดในสัญญา
- หนาที่อื่นๆ ตามที่ผูว'าจางกําหนด
2.1.2 พนักงานทําความสะอาด จํานวน 22 คน มีหนาที่ดังนี้
- ทําความสะอาด พื้นที่ที่รับผิดชอบ
- ปฏิบัติหนาที่อื่นๆ ตามที่หัวหนาพนักงานทําความสะอาด หรือตัวแทนของ
ผูว'าจางกําหนด
โดยผู รั บ จางจะตองจั ด ส' ง พนั ก งานเขาปฏิ บั ติ ง านพรอมผู ควบคุ ม ดู แ ลความเรี ย บรอย
จํานวนรวมทั้งสิ้น 23 คน ดังนี้
- อาคารอนุสรณ1 40 ป:
มีพนักงานประจํา 1 คน
- อาคารอํานวยการ
มีพนักงานประจํา 2 คน
- อาคารกิจการนักศึกษา
มีพนักงานประจํา 8 คน (ประจําโรงอาหาร ชั้น 2 มี
พนักงาน 4 คน, ประจําชั้นอื่น มีพนักงานรวม 4 คน)
- อาคารอเนกประสงค1 และอาคารสํานักงานบริการ มีพนักงานประจํา 2 คน
- อาคารแม'พิมพ1อัญมณี
มีพนักงานประจํา 1 คน
- อาคารอิเล็กทรอนิกส1
มีพนักงานประจํา 1 คน
- อาคารช'างกลโรงงาน, อาคารสาขาผลิตเครื่องมือและแม'พิมพ1 มีพนักงานประจํา 1 คน
- อาคารสาขาวิศวกรรมไฟฟFา ชั้นที่ 1 ถึงชั้นที่ 3 มีพนักงานประจํา 1 คน
- อาคารงานเครื่องจักรอัตโนมัติ ชั้นที่ 1 ถึงชั้นที่ 4 มีพนักงานประจํา 1 คน
- อาคารช'างยนต1 2 ชั้นที่ 1 ถึงชั้นที่ 4 มีพนักงานประจํา 1 คน
- อาคารสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ ชั้นที่ 1 ถึงชั้นที่ 9 มีพนักงานประจํา 3 คน
- อาคารสาขาวิศวกรรมโยธา ชั้นที่ 1 ถึงชั้นที่ 4 มีพนักงานประจํา 1 คน
/ข้อ 3) เงือนไข...
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ขอ 3)

เงื่อนไขในการปฏิบัติงาน และประกันความเสียหาย
3.1 ผูรับจางจะตองจัดหาหัวหนาพนักงานทําความสะอาด หรือผูควบคุมงาน มาเพื่อตรวจดู
ความเรียบรอยอย'างใกลชิด และสามารถติดต'อไดทันทีเมื่อมีปLญหาหรือมีงานฉุกเฉิน
3.2 พนักงานของผูรับจางจะตองสวมแบบฟอร1ม มีชื่อ เครื่องหมาย ติดอยู'อย'างชัดเจน
3.3 พนั ก งานของผู รั บ จางทุ ก คนจะตองอยู' ใ นระเบี ย บ ขอบั ง คั บ และคํ า สั่ ง ของทางคณะ
วิศวกรรมศาสตร1 มหาวิ ทยาลั ยเทคโนโลยีร าชมงคลพระนคร หากพนั กงานผู ใด ฝO า ฝP น
หรือไม'ปฏิบัติตามระเบียบหรือขอบังคับ ผูรับจางจะตองเปลี่ยนตัวใหทันที
3.4 พนักงานของผูรับจางทุกคน จะตองลงชื่อ เวลาปฏิบัติงาน-เลิกงานทุกวัน
3.5 ผูรับจางตองมีหนังสือการส'งตัวพนักงานทําความสะอาดเปIนลายลักษณ1อักษร โดยมีรายชื่อ
พนักงาน สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และรูปถ'าย 1 นิ้ว หรือ 2 นิ้ว จํานวน 2 รูป ใหกับ
ผูว'าจางเก็บไวเปIนหลักฐาน
3.6 ผูรับจางจะโยกยาย หรือเปลี่ยนพนักงานแทนโดยพลการมิได เวนแต'ไดรับความยินยอมหรือ
เปIนความตองการของผูว'าจาง
3.7 ผูรับจางตองรับผิดชอบและใหความคุมครองพนักงานที่มาทํางานกับผูว'าจาง เกี่ยวกับสิทธิอันพึง
มีพึงไดตามกฎหมาย เช'น การนําส'งเงินประกันสังคมใหครบถวน การจ'ายค'าจางใหพนักงานไม'
ต่ํ า กว' า กฎหมายแรงงาน โดยหากผู ว' า จางรั บ ทราบภายหลั ง ว' า มี ก ารละเลยไม' ป ฏิ บั ติ ต าม
กฎหมาย ผูว'าจางมีสิทธิเพิกถอนสัญญาจางไดทันที
3.8 ผูรับจางตองอบรมและทําความเขาใจกับพนักงาน เกี่ยวกับมาตรการการประหยัดพลังงานของ
หน'วยงาน พนักงานจะตองช'วยกันดูแล ปRดไฟฟFา พัดลม เครื่องปรับอากาศ น้ําประปา
รวมทั้งประตู หนาต'าง ใหเรียบรอย เมื่อไม'ไดใชงานแลวทุกครั้ง
3.9 ทางผูรับจางจะตองรับผิดชอบจัดหา อุปกรณ1 เครื่องมือเครื่องใช น้ํายาเคมีที่ใชทําความสะอาด
ตามขอ 4) และขอ 5) ที่มีคุณภาพดีมาใชในการทํา ความสะอาด และใหเพี ยงพอกั บความ
ตองการที่จะใชงาน
3.10 ผูรับจางจะตองรับผิดชอบ ชดใช ความเสียหาย ในทรัพย1สินของผูว'าจาง อันเกิดจากการ
กระทําของพนักงานของผูรับจางโดยเจตนา หรือไม'เจตนา โดยตองชดใชความเสียหายที่เกิด
ในตลอดอายุสัญญาจาง

ขอ 4)

วัสดุอุปกรณ'ที่มีใหในการทําความสะอาดประจําหน4วยงาน
ผูรับจางจะตองจัดหาวัสดุอุปกรณ1เครื่องมือเครื่องใชในการทําความสะอาดใหเหมาะสม
และใชการไดตลอดเวลา และไม'นอยกว'ารายการ ดังต'อไปนี้

/4.1 เครื องขัดพืน...
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4.1 เครื่องขัดพื้นพรอมอุปกรณ1ครบชุดสําหรับขัดพื้น ลาง และขจัดคราบสกปรกพื้น ชนิดต'าง ๆ
ตามขนาดและกําลังที่เหมาะสม
4.1.1 Low Speed Floor Scrubber จํานวน 1 เครื่อง
4.1.2 High Speed Floor Scrubber
จํานวน 1 เครื่อง
4.2 เครื่องดูดฝุOนพรอมอุปกรณ1 ซึ่งดูดไดทั้งเป:ยกและแหง 1 เครื่อง
4.3 เครื่องซักพรมพรอมอุปกรณ1ครบชุด ซึ่งทํางานดวยระบบสเปรย1แอdกแท็กชั่น
4.4 เครื่องปLeมน้ําหรือฉีดน้ํารอน – เย็น พรอมอุปกรณ1ครบชุด สําหรับลางคราบสกปรกบนพื้น
และฝาผนังอาคาร ซึ่งมีแรงดัน 1,000 ปอนด1 ต'อตารางนิ้ว
4.5 เครื่องมือเช็ดกระจก พรอมอุปกรณ1ครบชุดสําหรับกระจกภายใน
4.6 เข็มขัดนิรภัย สําหรับเช็ดกระจกและทําความสะอาดในที่สูง
4.7 บันไดอลูมิเนียม
4.8 เครื่องมือวัดและตรวจสอบคุณภาพน้ํายาเคลือบเงาพื้น
4.9 เครื่องจ'ายน้ําหอมปรับอากาศและเครื่องจ'ายสบู'เหลวลางมือ
4.10 เครื่องมืออื่น ๆ เช'น มdอบดันฝุOน มdอบผา แผ'นขัดสกdอตไบร1ท ไมกวาดชนิดต'าง ๆ ไมขนไก'
ไมกรีดน้ํา ถังน้ําพลาสติก ขันน้ําพลาสติก ถุงมือยาง ผาเช็ดโตdะ ที่ตักขยะ ถุงดําใส'ขยะ และ
เครื่องมือ อื่น ๆ เท'าที่จําเปIน
ขอ 5) น้ํายาเคมีที่ใชในการทําความสะอาด
ผูรับจางจะตองจัดหาน้ํายาเคมีที่ใชในการทําความสะอาดทั้งหมด และตองไม'นอยกว'ารายการ ดังต'อไปนี้
5.1 น้ํายาลางพื้นลอกแวdกซ1
5.2 น้ํายาลางหองน้ําและกัดสนิมชนิดพิเศษ ไม'มีควัน ไม'มีกลิ่น ไม'กัดปูนยาแนว
5.3 น้ํายาฆ'าเชื้อดับกลิ่น
5.4 น้ํายาทําความสะอาดทั่วไป
5.5 น้ํายาลางพื้นประจําวัน
5.6 น้ํายาเคลือบเงาพื้น (แวdกซ1น้ํา) ชนิดซุปเปอร1
5.7 น้ํายาดันฝุOน
5.8 น้ํายาลางและขัดอลูมิเนียม
5.9 น้ํายาเช็ดกระจก
5.10 น้ํายาซักพรม (ชนิดซักเป:ยกและซักแหง)
5.11 น้ํายาขจัดคราบหินปูน
5.12 น้ํายาขจัดสิ่งอุดตันในท'อน้ําทิ้ง
/5.13 สเปรย์...
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5.13 สเปรย1ปรับอากาศ
5.14 สบู'เหลวลางมือ
5.15 น้ํายาอืน่ ๆ เท'าที่จําเปIน
ทั้งนี้ คุณภาพและมาตรฐานของน้ํายาจะตองไม'ต่ํากว'ามาตรฐานอุตสาหกรรม
ขอ 6) มาตรฐานของงานทําความสะอาด
การปฏิบัติงานทําความสะอาดใหปฏิบัติดังนี้
6.1 การปLดกวาด ดูดฝุOน ใหปLดกวาดหรือดูดฝุOนพื้นที่ว'างตามชั้น อาคาร หองโถง ทางเดินบันได ให
สะอาด ปราศจากเศษผง ฝุOนละออง และนําขยะไปทิ้งนอกตัวอาคาร ณ ที่ทิ้งขยะที่ผูว'าจางกําหนด ใหใชไม
กวาดขนอ'อนในการปLดกวาดหรือเครื่องดูดฝุOน โดยไม'เกิดความเสียหายแก'พื้นเฟอร1นิเจอร1 หรือเครื่องใช
สํานักงาน
6.2 การถูดวยมdอบ หลังจากการทําความสะอาดตามขอ 6.1 แลวใหถูพื้นที่ต'าง ๆ ดวยมdอบ ชุบน้ํา
หมาด ๆ มdอบที่นํามาใชงานตองเปIนมdอบที่สะอาด และหมั่นเปลี่ยนน้ําทําความสะอาดเสมอ หากบริเวณใดมี
ความสกปรกใหใชน้ํายาขัดพื้น หรือน้ําสบู'อ'อน ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ รวมถึงการขจัดคราบหรือตําหนิต'าง
ๆ บนพื้นซึ่งเกิดจากรอยรองเทาดวย
หลั ง จากเช็ ด ถู พื้ น แลว บริ เ วณพื้ น ต' า ง ๆ จะตองสะอาดปราศจากเศษผง ฝุO น ละออง และไม' มี
รอยเหวี่ ย งของมd อบติด อยู' ต ามขอบกํ า แพง ฝาผนั ง เฟอร1 นิ เ จอร1 และเครื่ องใชสํ า นักงาน และไม' มีความ
เสียหายใด ๆ เกิดขึ้นจากการทํางานดังกล'าว
6.3 การลงน้ํายาขัดพื้น เคลือบเงาพื้น ใหทําหลังจากดําเนินการตามขอ 6.1 และ 6.2 แลว และการ
ลงน้ํายาดังกล'าวในบริเวณใดก็ตามจะตองระมัดระวังไม'ใหฝาผนังหรือขอบกําแพงเปรอะเปPhอนเปIนรอย หรือ
ชํารุดเสีย
6.4 การขั ด พื้ น และขั ด เงา ใหทํ า ทั น ที ห ลั งจากลงน้ํ า ยาขั ด พื้ น หรื อเคลื อบเงา ทั้ งนี้ ใหผู รั บ จาง
พิจารณาเลือกใชเครื่องมือ เครื่องใช วัสดุ และอุปกรณ1ตามความเหมาะสมกับวัสดุพื้น โดยไม'ก'อใหเกิดความ
เสียหายหรือตําหนิใด ๆ บนพื้น
6.5 การลอกพื้น และเคลือบพื้นดวยน้ํายา เพื่อใหผิวพื้นสะอาดปราศจากตําแหนิ และริ้วรอย มี
ความสวยงามทนทานนั้น ใหผูรับจางดําเนินการตามความเหมาะสม ทั้งนี้ เมื่อทําการลอกพื้นและเคลือบพื้น
ดวยน้ํายา ใหเคลื่อนยายเฟอร1นิเจอร1และเครื่องใชสํานักงานกลับเขาที่เดิม
6.6 การทําความสะอาดเฟอร1นิเจอร1 และเครื่องใชสํานักงาน ใหปLดกวาด เช็ดถูเครื่องใชสํานักงาน
เช'น โตdะ เกาอี้ ตูเก็บเอกสาร ครุภัณฑ1ต'าง ๆ และเฟอร1นิเจอร1ต'าง ๆ รวมทั้งปFายชื่อหน'วยงาน รูปภาพแขวน
ฝาผนั งใหสะอาดปราศจากฝุO น ละออง หยากไย' ใยแมงมุ ม คราบสกปรก และริ้ ว รอยต' า ง ๆ หากมี ก าร
เคลื่อนยายออกจากที่ใหนํากลับเขาที่เดิม เมื่องานเสร็จโดยไม'เกิดความเสียหายใด ๆ
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6.7 การทําความสะอาดฝาผนังและฝFาเพดาน ใหปLดกวาด ดูดฝุOนใหสะอาด ปราศจากฝุOนละออง
หยากไย' ใยแมงมุม คราบสกปรก หรือรอยต'าง ๆ และไม'มีเศษผงตกคางอยู'บนพื้นหอง การทําความสะอาดใน
ขอนี้ใหรวมถึงประตู หนาต'าง ขอบประตู ผนังใตประตู และขอบฉากกั้นหองดวย
6.8 การทําความสะอาดกระจก ใหเช็ดกระจกดวยน้ํายาเช็ดกระจก หรือลางดวยน้ําสบู'อ'อน แลว
ลางดวยน้ําและเช็ดใหแหง ใหกระจกใสสะอาด ปราศจากคราบสกปรก ตําหนิหรือรอยสัมผัส และหามใชผง
ขัดในการทําความสะอาดกระจก
6.9 การทําความสะอาดมู'ลี่, ม'านบังแสง, บานเกล็ด จะตองปLดฝุOนและเช็ดดวยน้ําหรือน้ํายาทําความ
สะอาด และเช็ดดวยผาแหง
6.10 การทําความสะอาดพรม ใหดูดฝุOนและสิ่งสกปรกในพื้นพรมใหสะอาดก'อน โดยใชเครื่องมือที่
ทันสมัย การซักพรมใหใชน้ํายาซักพรมโดยเฉพาะ และฆ'าเชื้อดับกลิ่นดวยระบบสเปรย1แอdกแท็กชั่น แลวจึง
สระดวยน้ําเปล'า (น้ําอุ'น) และฆ'าเชื้อดับกลิ่นและทําการเปOา อบ ปLjนใหพรมแหงและฟูขึ้นดูสวยงามเหมือน
ของใหม'
6.11 การทําความสะอาดหองสุขภัณฑ1 ใหลางพื้นดวยน้ํายาลางหองน้ํา, ขจัดสิ่งสกปรกเครื่อง
สุขภัณฑ1 เช'น อ'างลางหนา โถปLสสาวะ และโถสวมดวยน้ํายา โดยการฆ'าเชื้อดับกลิ่นดวยน้ํายา แลวทําความ
สะอาดดวยน้ําเปล'า (อย'างนอยวันละ 4 ครั้ง), นําขยะในหองน้ําไปทิ้งในที่ที่กําหนด และเติมสบู'เหลว
สําหรับลางมือใหเพียงพอ
ขอ 7) รายละเอียดการทําความสะอาด
7.1 การทําความสะอาดประจําวัน
7.1.1 เช็ดโตdะ เกาอี้ จัดสิ่งของที่วางบนโตdะใหเรียบรอย
7.1.2 เทและทําความสะอาดและลางที่เขี่ยบุหรี่
7.1.3 เทและทําความสะอาดตะกราใส'ผงและลางถังรองรับผง
7.1.4 ทําความสะอาดกระจก ขอบกระจก ขอบประตูและบานประตุทุกบาน และลบรอย
เปPhอนตามขอบประตู หนาต'าง และสวิซท1ไฟ
7.1.5 ทําความสะอาดโตdะรับแขก เกาอี้และโซฟาสําหรับรับแขก
7.1.6 ทําความสะอาดโทรศัพท1ที่วางบนโตdะทุกเครื่อง เช็ดที่พูดและเครื่องดวยน้ํายาฆ'าเชื้อโรค
7.1.7 ทําความสะอาดโคมไฟบนโตdะ
7.1.8 ทํ า ความสะอาดหองน้ํ า พื้ น หองน้ํ า และเครื่ อ งสุ ข ภั ณ ฑ1 ด วยน้ํ า ยาแต' ล ะชนิ ด ให
เหมาะสม กับวัสดุ พรอมทั้งดับกลิ่นและฆ'าเชื้อโรค ดูแลใส'กระดาษชําระและสบู'เหลวในหองน้ําไม'ใหขาด เช็ด
รอยคราบสกปรกตามขอบประตูต'าง ๆ ของหองน้ําดวยน้ํายาแต'ละชนิด ใหเหมาะสมกับวัสดุ
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7.1.9 เช็ดและทําความสะอาดขั้นบันได ตลอดจนราวบันใดขึ้น – ลง อาคารและลูกกรงบันใด
อาคาร
7.1.10 ทําความสะอาด เทน้ําและถาดรองรับน้ําใตกระถางตนไมตามระเบียบต'าง ๆ
7.1.11 ทําความสะอาด เทเศษน้ําและถังรองรับน้ําจาเครื่องทําน้ําเย็น พรอมทั้งเช็ดหรือปLดฝุOน
เครื่องทําน้ําเย็นและขวดน้ํา
7.1.12 ทําความสะอาดบานประตุ ขอบประตู กระจกและขอบกระจก ทางเขาสํานักงาน
หองพักอาจารย1และหองเรียน
7.1.13 ทําความสะอาด ปLดกวาดเช็ดถูพื้นหอง ทางเดิน
7.1.14 ทําความสะอาดหองโดยสารลิฟท1 ประตูลิฟท1 หนาลิฟท1
7.1.15 รายงานสิ่งของชํารุดเสียหายที่เกิดขึ้นโดยด'วน เช'น กระจกแตก อ'างลางหนาชํารุด และ
สิ่งอื่น ๆ ที่อยู'ในความรับผิดชอบ
7.1.16 ดูแลปRดน้ํา ปRดไฟฟFา ปRดเครื่องปรับอากาศ พัดลมระบายอากาศ และตรวจตรา
ความเรียบรอยก'อนออกจากตัวอาคารเมื่อเสร็จงาน
7.1.17 ทําความสะอาดพัดลมตั้งพื้น และพัดลมเพดาน
7.1.18 ทําความสะอาดชั้นวางหนังสือ ขาโตdะ ขาเกาอี้ หลังโซฟา และหลังตูเก็บเอกสาร
บอร1ดปRดประกาศ
7.1.19 เช็ดฝุOนเครื่องคิดเลข เครื่องคอมพิวเตอร1 พิมพ1ดีดและทําความสะอาดโตdะวาง
คอมพิวเตอร1และพิมพ1ดีด
7.1.20 ทําความสะอาดฝFาเพดาน ปLดหยากไย'ในที่ต'าง ๆ
7.1.21 เช็ดฝุOนตามกรอบรูปตลอดจนอุปกรณ1ต'าง ๆ ที่ตั้งอยู'ในสํานักงาน
7.1.22 ทําความสะอาดฝาผนัง เช็ดรอยเปPhอนตามฝาผนังดวยน้ํายา
7.1.23 ทําความสะอาดรอยเปPhอนพรมดวยน้ํายาใหสะอาด
7.1.24 ทําความสะอาดมู'ลี่ ม'านปรับแสงและบานเกร็ดทุกแห'ง
7.1.25 ทําความสะอาดหองโถงและแผ'นปFายแสดงชื่อหน'วยงานต'าง ๆ
7.1.26 ดูแลทําความสะอาดระเบียงและดาดฟFา
7.2 การทําความสะอาดประจําเดือน
7.2.1 เช็ดขอบประตูที่ทําดวยไม อลูมิเนียมตามที่ต'าง ๆ ตลอดจนฝากั้นหอง
7.2.2 เช็ดกระจกทั้งหมดทั้งในอาคารและนอกอาคาร ทั้งภายในและภายนอก
7.2.3 ขัดเงาส'วนที่เปIนโลหะทั้งหมด
7.2.4 ดูดฝุOนผาม'าน หนาต'าง และประตูทั่ว ๆ ไป
/7.2.5 ทําความสะอาด...
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7.2.5 ทําความสะอาดโตdะ เกาอี้ ที่บุดวยหนังเทียมหรือหนังแท และลงน้ํายารักษาหนังแทและ
หนังเทียม
7.2.6
7.2.7
7.2.8
7.2.9

ทําความสะอาดหลอดไฟและโคมไฟแสงสว'างทั้งหมด
ทําความสะอาดโคมไฟภายนอกอาคาร
ปLดหยากไย'ในที่สูงภายนอกอาคาร
ลางพื้น เคลือบเงาพื้นและขัดเงาพื้นดวยเครื่องมือโดยใชน้ํายาแต'ละชนิดใหเหมาะสม

กับวัสดุพื้น
7.3 การทําความสะอาดเป?นครั้งคราว
7.3.1 ขัดลาง ทําความสะอาดพื้นและลงน้ํายาเคลือบเงาพื้นในส'วนที่เปPhอนหรือไม'เงางาม
7.3.2 ทําความสะอาดรอยเปPhอนบนพรม และทําการซักพรม สําหรับพรมที่สกปรกมาก
7.3.3 เช็ดทําความสะอาดกระจกทั้งภายในและภายนอกในกรณีที่เปPhอนหรือไม'ใสสะอาด
7.3.4 ทําความสะอาดคราบสกปรกที่โตdะ เกาอี้
ขอ 8) ขอกําหนดเกี่ยวกับสัญญา
- การส'งมอบงานบริการทําความสะอาด นับแต'วันทําสัญญา และใหส'งมอบงานทุก ๆ สิ้นงวด
ตามสัญญา โดยผูรับจางตองรายงานการทําความสะอาดประจําวัน ประจําเดือน และการทําความสะอาด
เปIนครั้งคราวในเดือนนั้น ๆ หรือในงวดงานนั้น ๆ ใหครบถวน พรอมบัญชีรายชื่อแสดงการมาปฏิบัติงาน
ประจําวันของพนักงาน
- ช'วงเวลาในการปฏิบัติงานของทุกวันทําการ และพนักงานจะตองอยู'ในพื้นที่ที่รับผิดชอบ
ตลอดเวลาปฏิบัติงาน ผูว'าจางสามารถที่จะเรียกไปทําความสะอาดในจุดใดจุดหนึ่ง ภายในบริเวณคณะ
วิศวกรรมศาสตร1ได โดยมีกําหนดวันและเวลาปฏิบัติงานคือ
ปฏิบัติงาน วันจันทร1 ถึง วันศุกร1 เวลา 07.00 น. ถึง 17.00 น.
และวันอาทิตย1 เวลา 07.00 น. ถึง 12.00 น.
ช'วงเวลาผลัดเปลี่ยนกันตั้งแต'เวลา 07.00 น. ถึง 19.00 น. (สําหรับพนักงานประจํา
โรงอาหารชั้น 2 อาคารกิจการนักศึกษา จํานวน 4 คน)
วันหยุด วันเสาร1 วันหยุดนักขัตฤกษ1 และวันหยุดชดเชย
- ผูรับจางตองจัดหาพนักงานปฏิบัติงานใหครบถวนทุกวัน กรณีพนักงานมาปฏิบัติงานไม'ครบ
ชั่วโมง ใหผูว'าจางหักเงินค'าจางวันละ 500 บาท ต'อวัน ต'อคน นับตั้งแต'วันที่ไม'มีพนักงานมาปฏิบัติงาน หรือมา
ปฏิบัติงานไม'ครบจํานวนเปIนตนไป จนกว'าจะมีพนักงานมาปฏิบัติงานครบจํานวน หากพนักงานมาสายเกิน
เวลาปฏิบัติงาน 3 ชั่วโมง ถือว'าขาดงาน 1 วัน
ขอ 9) การส4งมอบงานและการประเมินผลงานจาง
9.1 การส'งมอบงานจางนับแต'วันทําสัญญา ใหส'งมอบงานทุก ๆ สิ้นเดือน
9.2 ผูว'าจางจะประเมินผลการดําเนินงานของผูรับจางทุก 3 เดือน หากผลการดําเนินงานไม'เปIนที่
น'าพอใจ ผูว'าจางสงวนสิทธิที่จะขอยกเลิกสัญญา

