
 
 

รายละเอียดและเง่ือนไขแนบท�ายสัญญาจ�างทําความสะอาด ป�งบประมาณ 2558 
คณะวิศวกรรมศาสตร'  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

 
มีคุณสมบัติ 

1. พนักงานต�องมีสุขภาพท่ีแข็งแรง สามารถปฏิบัติงานในหน�าท่ีได�ดี 
2. พนักงานทําความสะอาดต�องผ'านการอบรมเก่ียวกับการปฏิบัติงาน  การใช�เครื่องมือ  ตลอดจน

การใช�สารเคมีมาอย'างดี  และได�ผ'านการสอบประวัติมาเรียบร�อยแล�ว 
3. ผู�ควบคุมดูแลความเรียบร�อยและประสานงานจะต�องมีความรู�ความเข�าใจในการทําความสะอาด

มาอย'างดี  มีประสบการณ1ในการทํางานพอสมควร  และได�ผ'านการสอบประวัติ    เรียบร�อย
แล�ว 

รายละเอียดพัสดุ/งานจ�าง 
ข�อ 1) รายละเอียดสถานท่ีทําความสะอาด “ผู�ว4าจ�าง” 
 คณะวิศวกรรมศาสตร1   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  เลขท่ี 1381                        
ถนนประชาราษฎร1 1  แขวงวงศ1สว'าง   เขตบางซ่ือ   กรุงเทพมหานคร 
 บริเวณท่ีให�บริการทําความสะอาด   

1. อาคารอนุสรณ1  40  ป:  ชั้นท่ี  6  ถึง  ชั้นท่ี 8  (พ้ืนท่ีรวม 8,550 ตารางเมตร) 
2. อาคารอํานวยการ  ชั้นท่ี 1  และชั้นท่ี 2  (พ้ืนท่ีรวม 1,735 ตารางเมตร) 
3. อาคารกิจการนักศึกษา  ชั้นท่ี 1  ถึง  ชั้นท่ี  7  (พ้ืนท่ีรวม 11,232 ตารางเมตร) 
4. อาคารสํานักงานบริการ    ชัน้  1    และชั้น  2 (พ้ืนท่ีรวม 250 ตารางเมตร) 
5. อาคารอเนกประสงค1  ชั้นท่ี  1  ถึง    ชั้นท่ี  4  (พ้ืนท่ีรวม 3,395 ตารางเมตร) 
6. อาคารแม'พิมพ1อัญมณี   ชั้นท่ี 1   ถึงชั้นท่ี 3  (พ้ืนท่ีรวม 527 ตารางเมตร) 
7. อาคารอิเล็กทรอนิกส1   ชั้นท่ี 1   ถึงชั้นท่ี 3  (พ้ืนท่ีรวม 1,728 ตารางเมตร) 
8. อาคารช'างกลโรงงาน,  อาคารสาขาผลิตเครื่องมือและแม'พิมพ1   ชั้น  2   และชั้นท่ี  3   

(พ้ืนท่ีรวม 1,608 ตารางเมตร) 
9. อาคารสาขาวิศวกรรมไฟฟFา  ชั้นท่ี 1  ถึงชั้นท่ี 3  (พ้ืนท่ีรวม 2,034 ตารางเมตร) 
10. อาคารงานเครื่องจักรอัตโนมัติ  ชั้นท่ี 1  ถึงชั้นท่ี 4  (พ้ืนท่ีรวม 2,185 ตารางเมตร) 
11. อาคารช'างยนต1 2  ชั้นท่ี 1  ถึงชั้นท่ี 4  (พ้ืนท่ีรวม 2,088 ตารางเมตร) 
12. อาคารสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ  ชั้นท่ี 1  ถึงชั้นท่ี 9  (พ้ืนท่ีรวม 6,480 ตารางเมตร) 
13. อาคารสาขาวิศวกรรมโยธา  ชั้นท่ี 1  ถึงชั้นท่ี 4  (พ้ืนท่ีรวม 1,744 ตารางเมตร)   

 
 

 
 

/ขอ้ 2) ขอบเขต... 
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ข�อ 2)    ขอบเขตความรับผิดชอบ 
 2.1  พนักงานทําความสะอาด  จะประกอบด�วย 
        2.1.1  หัวหน�าพนักงานทําความสะอาด (ทําความสะอาดด�วย)  จํานวน  1  คน  มีหน�าท่ีดังนี้ 
              -  ควบคุมและกํากับดูแลการปฏิบัติงานของพนักงานรักษาความสะอาดปฏิบัติให�
เปIนไป 
                                ตามระเบียบ ข�อบังคับและคําสั่งของมหาวิทยาลัยฯ ด�วยความซ่ือสัตย1และสุจริต  

-  จัดทํารายงานผลการปฏิบัติงาน ตามท่ีทางผู�ว'าจ�างกําหนด 
 -  ติดต'อประสานงานกับเจ�าหน�าท่ีของคณะฯ หรือผู�ท่ีได�รับมอบหมายให�กํากับดูแล    
    พนักงานรักษาความสะอาด 
-  ทําความสะอาดในพ้ืนท่ีท่ีรับผิดชอบ 
-  จัดหาพนักงานทําความสะอาดทดแทนให�ครบตามจํานวนท่ีกําหนดในสัญญา 
-  หน�าท่ีอ่ืนๆ ตามท่ีผู�ว'าจ�างกําหนด 

     2.1.2  พนักงานทําความสะอาด  จํานวน  22  คน  มีหน�าท่ีดังนี้ 
  - ทําความสะอาด พ้ืนท่ีท่ีรับผิดชอบ 
             - ปฏิบัติหน�าท่ีอ่ืนๆ ตามท่ีหัวหน�าพนักงานทําความสะอาด   หรือตัวแทนของ  

                 ผู�ว'าจ�างกําหนด 
     โดยผู�รับจ�างจะต�องจัดส'งพนักงานเข�าปฏิบัติงานพร�อมผู�ควบคุมดูแลความเรียบร�อย  

จํานวนรวมท้ังสิ้น  23  คน ดังนี้ 
 -  อาคารอนุสรณ1  40  ป:        มีพนักงานประจํา   1  คน 

  -  อาคารอํานวยการ       มีพนักงานประจํา   2  คน 
  -  อาคารกิจการนักศึกษา        มีพนักงานประจํา   8  คน  (ประจําโรงอาหาร ชั้น 2 มี 
                       พนักงาน 4 คน,  ประจําชั้นอ่ืน 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  ชั้นท่ี 1  ถึงชั้นท่ี 3    มีพนักงานประจํา   1  คน 
             -   อาคารงานเครื่องจักรอัตโนมัติ  ชั้นท่ี 1  ถึงชั้นท่ี 4    มีพนักงานประจํา   1  คน 
            -   อาคารช'างยนต1 2  ชั้นท่ี 1  ถึงชั้นท่ี 4    มีพนักงานประจํา   1  คน   
                     -   อาคารสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ  ชั้นท่ี 1  ถึงชั้นท่ี 9    มีพนักงานประจํา   3  คน 
                    -   อาคารสาขาวิศวกรรมโยธา  ชั้นท่ี 1 ถึงชั้นท่ี 4  มีพนักงานประจํา  1  คน 
 
 

/ขอ้ 3) เงื�อนไข... 
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ข�อ 3)     เง่ือนไขในการปฏิบัติงาน และประกันความเสียหาย 
3.1  ผู�รับจ�างจะต�องจัดหาหัวหน�าพนักงานทําความสะอาด หรือผู�ควบคุมงาน  มาเพ่ือตรวจดู        
         ความเรียบร�อยอย'างใกล�ชิด   และสามารถติดต'อได�ทันทีเม่ือมีปLญหาหรือมีงานฉุกเฉิน  
3.2  พนักงานของผู�รับจ�างจะต�องสวมแบบฟอร1ม  มีชื่อ  เครื่องหมาย  ติดอยู'อย'างชัดเจน 
3.3 พนักงานของผู� รับจ�างทุกคนจะต�องอยู' ในระเบียบ ข�อบังคับและคําสั่ งของทางคณะ

วิศวกรรมศาสตร1  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  หากพนักงานผู�ใด    ฝOาฝPน 
หรือไม'ปฏิบัติตามระเบียบหรือข�อบังคับ ผู�รับจ�างจะต�องเปลี่ยนตัวให�ทันที 

3.4 พนักงานของผู�รับจ�างทุกคน จะต�องลงชื่อ  เวลาปฏิบัติงาน-เลิกงานทุกวัน  
3.5 ผู�รับจ�างต�องมีหนังสือการส'งตัวพนักงานทําความสะอาดเปIนลายลักษณ1อักษร  โดยมีรายชื่อ

พนักงาน  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และรูปถ'าย 1 นิ้ว หรือ 2 นิ้ว จํานวน 2 รูป  ให�กับ  
ผู�ว'าจ�างเก็บไว�เปIนหลักฐาน 

3.6 ผู�รับจ�างจะโยกย�าย หรือเปลี่ยนพนักงานแทนโดยพลการมิได�  เว�นแต'ได�รับความยินยอมหรือ
เปIนความต�องการของผู�ว'าจ�าง 

3.7 ผู�รับจ�างต�องรับผิดชอบและให�ความคุ�มครองพนักงานท่ีมาทํางานกับผู�ว'าจ�าง เก่ียวกับสิทธิอันพึง
มีพึงได�ตามกฎหมาย เช'น การนําส'งเงินประกันสังคมให�ครบถ�วน การจ'ายค'าจ�างให�พนักงานไม'
ตํ่ากว'ากฎหมายแรงงาน   โดยหากผู�ว'าจ�างรับทราบภายหลังว'ามีการละเลยไม'ปฏิบัติตาม
กฎหมาย ผู�ว'าจ�างมีสิทธิเพิกถอนสัญญาจ�างได�ทันที 

3.8 ผู�รับจ�างต�องอบรมและทําความเข�าใจกับพนักงาน เก่ียวกับมาตรการการประหยัดพลังงานของ
หน'วยงาน  พนักงานจะต�องช'วยกันดูแล  ปRดไฟฟFา   พัดลม  เครื่องปรับอากาศ  น้ําประปา  
รวมท้ังประตู  หน�าต'าง ให�เรียบร�อย เม่ือไม'ได�ใช�งานแล�วทุกครั้ง 

3.9 ทางผู�รับจ�างจะต�องรับผิดชอบจัดหา อุปกรณ1 เครื่องมือเครื่องใช� น้ํายาเคมีท่ีใช�ทําความสะอาด  
ตามข�อ 4) และข�อ 5)   ท่ีมีคุณภาพดีมาใช�ในการทําความสะอาด และให�เพียงพอกับความ
ต�องการท่ีจะใช�งาน 

3.10 ผู�รับจ�างจะต�องรับผิดชอบ ชดใช� ความเสียหาย  ในทรัพย1สินของผู�ว'าจ�าง  อันเกิดจากการ  
                   กระทําของพนักงานของผู�รับจ�างโดยเจตนา หรือไม'เจตนา  โดยต�องชดใช�ความเสียหายท่ีเกิด 
                   ในตลอดอายุสัญญาจ�าง 

 
ข�อ 4)     วัสดุอุปกรณ'ท่ีมีให�ในการทําความสะอาดประจําหน4วยงาน 
              ผู�รับจ�างจะต�องจัดหาวัสดุอุปกรณ1เครื่องมือเครื่องใช�ในการทําความสะอาดให�เหมาะสม 
และใช�การได�ตลอดเวลา  และไม'น�อยกว'ารายการ  ดังต'อไปนี้ 
 
 
 /4.1 เครื�องขดัพื�น... 
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4.1   เครื่องขัดพ้ืนพร�อมอุปกรณ1ครบชุดสําหรับขัดพ้ืน  ล�าง  และขจัดคราบสกปรกพ้ืน ชนิดต'าง ๆ 
       ตามขนาดและกําลังท่ีเหมาะสม   

4.1.1   Low   Speed  Floor  Scrubber จํานวน     1   เครื่อง 
      4.1.2   High  Speed Floor  Scrubber จํานวน     1   เครื่อง 

4.2    เครื่องดูดฝุOนพร�อมอุปกรณ1  ซ่ึงดูดได�ท้ังเป:ยกและแห�ง  1  เครื่อง 
4.3    เครื่องซักพรมพร�อมอุปกรณ1ครบชุด ซ่ึงทํางานด�วยระบบสเปรย1แอdกแท็กชั่น 
4.4   เครื่องปLeมน้ําหรือฉีดน้ําร�อน – เย็น พร�อมอุปกรณ1ครบชุด สําหรับล�างคราบสกปรกบนพ้ืน 
       และฝาผนังอาคาร  ซ่ึงมีแรงดัน 1,000 ปอนด1 ต'อตารางนิ้ว 
4.5  เครื่องมือเช็ดกระจก  พร�อมอุปกรณ1ครบชุดสําหรับกระจกภายใน 
4.6  เข็มขัดนิรภัย สําหรับเช็ดกระจกและทําความสะอาดในท่ีสูง 
4.7  บันไดอลูมิเนียม 
4.8  เครื่องมือวัดและตรวจสอบคุณภาพน้ํายาเคลือบเงาพ้ืน 
4.9  เครื่องจ'ายน้ําหอมปรับอากาศและเครื่องจ'ายสบู'เหลวล�างมือ 
4.10 เครื่องมืออ่ืน ๆ เช'น มdอบดันฝุOน  มdอบผ�า  แผ'นขัดสกdอตไบร1ท  ไม�กวาดชนิดต'าง ๆ  ไม�ขนไก' 

ไม�กรีดน้ํา  ถังน้ําพลาสติก  ขันน้ําพลาสติก  ถุงมือยาง  ผ�าเช็ดโตdะ  ท่ีตักขยะ ถุงดําใส'ขยะ และ
เครื่องมือ    อ่ืน ๆ เท'าท่ีจําเปIน 
 

ข�อ 5)   น้ํายาเคมีท่ีใช�ในการทําความสะอาด 
ผู�รับจ�างจะต�องจัดหาน้ํายาเคมีท่ีใช�ในการทําความสะอาดท้ังหมด และต�องไม'น�อยกว'ารายการ  ดังต'อไปนี้ 
5.1  น้ํายาล�างพ้ืนลอกแวdกซ1 
5.2  น้ํายาล�างห�องน้ําและกัดสนิมชนิดพิเศษ  ไม'มีควัน  ไม'มีกลิ่น  ไม'กัดปูนยาแนว 
5.3  น้ํายาฆ'าเชื้อดับกลิ่น 
5.4  น้ํายาทําความสะอาดท่ัวไป 
5.5  น้ํายาล�างพ้ืนประจําวัน 
5.6   น้ํายาเคลือบเงาพ้ืน (แวdกซ1น้ํา) ชนิดซุปเปอร1 
5.7   น้ํายาดันฝุOน 
5.8  น้ํายาล�างและขัดอลูมิเนียม  
5.9   น้ํายาเช็ดกระจก 
5.10  น้ํายาซักพรม (ชนิดซักเป:ยกและซักแห�ง) 
5.11  น้ํายาขจัดคราบหินปูน 
5.12  น้ํายาขจัดสิ่งอุดตันในท'อน้ําท้ิง 

 
 /5.13 สเปรย.์.. 
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 5.13  สเปรย1ปรับอากาศ 
 5.14  สบู'เหลวล�างมือ 
 5.15  น้ํายาอ่ืน ๆ เท'าท่ีจําเปIน 
 
 ท้ังนี้ คุณภาพและมาตรฐานของน้ํายาจะต�องไม'ตํ่ากว'ามาตรฐานอุตสาหกรรม 
ข�อ  6)  มาตรฐานของงานทําความสะอาด 
 การปฏิบัติงานทําความสะอาดให�ปฏิบัติดังนี้ 
 6.1  การปLดกวาด  ดูดฝุOน ให�ปLดกวาดหรือดูดฝุOนพ้ืนท่ีว'างตามชั้น อาคาร ห�องโถง ทางเดินบันได ให�
สะอาด ปราศจากเศษผง ฝุOนละออง และนําขยะไปท้ิงนอกตัวอาคาร ณ ท่ีท้ิงขยะท่ีผู�ว'าจ�างกําหนด ให�ใช�ไม�
กวาดขนอ'อนในการปLดกวาดหรือเครื่องดูดฝุOน โดยไม'เกิดความเสียหายแก'พ้ืนเฟอร1นิเจอร1 หรือเครื่องใช�
สํานักงาน 
 6.2  การถูด�วยมdอบ  หลังจากการทําความสะอาดตามข�อ 6.1 แล�วให�ถูพ้ืนท่ีต'าง ๆ ด�วยมdอบ ชุบน้ํา
หมาด ๆ  มdอบท่ีนํามาใช�งานต�องเปIนมdอบท่ีสะอาด และหม่ันเปลี่ยนน้ําทําความสะอาดเสมอ  หากบริเวณใดมี
ความสกปรกให�ใช�น้ํายาขัดพ้ืน หรือน้ําสบู'อ'อน ตามความเหมาะสม ท้ังนี้ รวมถึงการขจัดคราบหรือตําหนิต'าง 
ๆ บนพ้ืนซ่ึงเกิดจากรอยรองเท�าด�วย  
 หลังจากเช็ดถูพ้ืนแล�ว บริเวณพ้ืนต'าง ๆ จะต�องสะอาดปราศจากเศษผง ฝุOนละออง และไม'มี       
รอยเหวี่ยงของมdอบติดอยู'ตามขอบกําแพง ฝาผนัง เฟอร1นิเจอร1 และเครื่องใช�สํานักงาน และไม'มีความ
เสียหายใด ๆ เกิดข้ึนจากการทํางานดังกล'าว 

6.3  การลงน้ํายาขัดพ้ืน เคลือบเงาพ้ืน ให�ทําหลังจากดําเนินการตามข�อ 6.1 และ 6.2 แล�ว และการ
ลงน้ํายาดังกล'าวในบริเวณใดก็ตามจะต�องระมัดระวังไม'ให�ฝาผนังหรือขอบกําแพงเปรอะเปPhอนเปIนรอย หรือ
ชํารุดเสีย 

6.4  การขัดพ้ืนและขัดเงา ให�ทําทันทีหลังจากลงน้ํายาขัดพ้ืนหรือเคลือบเงา ท้ังนี้ ให�ผู�รับจ�าง    
พิจารณาเลือกใช�เครื่องมือ เครื่องใช� วัสดุ และอุปกรณ1ตามความเหมาะสมกับวัสดุพ้ืน โดยไม'ก'อให�เกิดความ
เสียหายหรือตําหนิใด ๆ บนพ้ืน 
 6.5  การลอกพ้ืน และเคลือบพ้ืนด�วยน้ํายา เพ่ือให�ผิวพ้ืนสะอาดปราศจากตําแหนิ และริ้วรอย  มี
ความสวยงามทนทานนั้น ให�ผู�รับจ�างดําเนินการตามความเหมาะสม  ท้ังนี้ เม่ือทําการลอกพ้ืนและเคลือบพ้ืน
ด�วยน้ํายา ให�เคลื่อนย�ายเฟอร1นิเจอร1และเครื่องใช�สํานักงานกลับเข�าท่ีเดิม 
 6.6  การทําความสะอาดเฟอร1นิเจอร1 และเครื่องใช�สํานักงาน ให�ปLดกวาด เช็ดถูเครื่องใช�สํานักงาน 
เช'น โตdะ เก�าอ้ี ตู�เก็บเอกสาร ครุภัณฑ1ต'าง ๆ และเฟอร1นิเจอร1ต'าง ๆ รวมท้ังปFายชื่อหน'วยงาน รูปภาพแขวน
ฝาผนังให�สะอาดปราศจากฝุOนละออง หยากไย' ใยแมงมุม คราบสกปรก และริ้วรอยต'าง ๆ หากมีการ
เคลื่อนย�ายออกจากท่ีให�นํากลับเข�าท่ีเดิม เม่ืองานเสร็จโดยไม'เกิดความเสียหายใด ๆ 
 
 /6.7 การทาํความสะอาด... 
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 6.7  การทําความสะอาดฝาผนังและฝFาเพดาน ให�ปLดกวาด ดูดฝุOนให�สะอาด ปราศจากฝุOนละออง 
หยากไย' ใยแมงมุม คราบสกปรก หรือรอยต'าง ๆ และไม'มีเศษผงตกค�างอยู'บนพ้ืนห�อง การทําความสะอาดใน
ข�อนี้ให�รวมถึงประตู หน�าต'าง ขอบประตู ผนังใต�ประตู และขอบฉากก้ันห�องด�วย 

6.8  การทําความสะอาดกระจก ให�เช็ดกระจกด�วยน้ํายาเช็ดกระจก หรือล�างด�วยน้ําสบู'อ'อน แล�ว
ล�างด�วยน้ําและเช็ดให�แห�ง ให�กระจกใสสะอาด ปราศจากคราบสกปรก ตําหนิหรือรอยสัมผัส และห�ามใช�ผง
ขัดในการทําความสะอาดกระจก 
 6.9  การทําความสะอาดมู'ลี่, ม'านบังแสง, บานเกล็ด จะต�องปLดฝุOนและเช็ดด�วยน้ําหรือน้ํายาทําความ
สะอาด และเช็ดด�วยผ�าแห�ง 
 6.10  การทําความสะอาดพรม ให�ดูดฝุOนและสิ่งสกปรกในพ้ืนพรมให�สะอาดก'อน โดยใช�เครื่องมือท่ี
ทันสมัย  การซักพรมให�ใช�น้ํายาซักพรมโดยเฉพาะ และฆ'าเชื้อดับกลิ่นด�วยระบบสเปรย1แอdกแท็กชั่น แล�วจึง
สระด�วยน้ําเปล'า (น้ําอุ'น) และฆ'าเชื้อดับกลิ่นและทําการเปOา อบ ปLjนให�พรมแห�งและฟูข้ึนดูสวยงามเหมือน
ของใหม'   
 6.11  การทําความสะอาดห�องสุขภัณฑ1  ให�ล�างพ้ืนด�วยน้ํายาล�างห�องน้ํา, ขจัดสิ่งสกปรกเครื่อง
สุขภัณฑ1 เช'น อ'างล�างหน�า โถปLสสาวะ และโถส�วมด�วยน้ํายา โดยการฆ'าเชื้อดับกลิ่นด�วยน้ํายา แล�วทําความ
สะอาดด�วยน้ําเปล'า  (อย'างน�อยวันละ 4 ครั้ง),   นําขยะในห�องน้ําไปท้ิงในท่ีท่ีกําหนด    และเติมสบู'เหลว
สําหรับล�างมือให�เพียงพอ 
 
ข�อ  7)  รายละเอียดการทําความสะอาด 
 7.1  การทําความสะอาดประจําวัน 

     7.1.1  เช็ดโตdะ เก�าอ้ี จัดสิ่งของท่ีวางบนโตdะให�เรียบร�อย 
                  7.1.2  เทและทําความสะอาดและล�างท่ีเข่ียบุหรี่ 
                  7.1.3  เทและทําความสะอาดตะกร�าใส'ผงและล�างถังรองรับผง 
                  7.1.4  ทําความสะอาดกระจก ขอบกระจก ขอบประตูและบานประตุทุกบาน   และลบรอย
เปPhอนตามขอบประตู หน�าต'าง และสวิซท1ไฟ 
                  7.1.5 ทําความสะอาดโตdะรับแขก เก�าอ้ีและโซฟาสําหรับรับแขก 
                  7.1.6  ทําความสะอาดโทรศัพท1ท่ีวางบนโตdะทุกเครื่อง เช็ดท่ีพูดและเครื่องด�วยน้ํายาฆ'าเชื้อโรค  
                  7.1.7  ทําความสะอาดโคมไฟบนโตdะ 
                  7.1.8  ทําความสะอาดห�องน้ํา พ้ืนห�องน้ํา และเครื่องสุขภัณฑ1ด�วยน้ํายาแต'ละชนิดให�
เหมาะสม กับวัสดุ พร�อมท้ังดับกลิ่นและฆ'าเชื้อโรค ดูแลใส'กระดาษชําระและสบู'เหลวในห�องน้ําไม'ให�ขาด เช็ด
รอยคราบสกปรกตามขอบประตูต'าง ๆ  ของห�องน้ําด�วยน้ํายาแต'ละชนิด  ให�เหมาะสมกับวัสดุ 
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      7.1.9  เช็ดและทําความสะอาดข้ันบันได ตลอดจนราวบันใดข้ึน – ลง อาคารและลูกกรงบันใด   
                            อาคาร 
               7.1.10  ทําความสะอาด เทน้ําและถาดรองรับน้ําใต�กระถางต�นไม�ตามระเบียบต'าง ๆ 

      7.1.11  ทําความสะอาด เทเศษน้ําและถังรองรับน้ําจาเครื่องทําน้ําเย็น พร�อมท้ังเช็ดหรือปLดฝุOน 
เครื่องทําน้ําเย็นและขวดน้ํา 

      7.1.12  ทําความสะอาดบานประตุ ขอบประตู กระจกและขอบกระจก ทางเข�าสํานักงาน    
ห�องพักอาจารย1และห�องเรียน 

      7.1.13  ทําความสะอาด ปLดกวาดเช็ดถูพ้ืนห�อง ทางเดิน 
               7.1.14  ทําความสะอาดห�องโดยสารลิฟท1 ประตูลิฟท1 หน�าลิฟท1 
               7.1.15  รายงานสิ่งของชํารุดเสียหายท่ีเกิดข้ึนโดยด'วน เช'น กระจกแตก อ'างล�างหน�าชํารุด และ 
สิ่งอ่ืน ๆ ท่ีอยู'ในความรับผิดชอบ 
               7.1.16  ดูแลปRดน้ํา ปRดไฟฟFา ปRดเครื่องปรับอากาศ พัดลมระบายอากาศ และตรวจตรา  
                              ความเรียบร�อยก'อนออกจากตัวอาคารเม่ือเสร็จงาน 
                7.1.17  ทําความสะอาดพัดลมต้ังพ้ืน และพัดลมเพดาน 
                7.1.18  ทําความสะอาดชั้นวางหนังสือ ขาโตdะ ขาเก�าอ้ี หลังโซฟา และหลังตู�เก็บเอกสาร  
                              บอร1ดปRดประกาศ 
               7.1.19  เช็ดฝุOนเครื่องคิดเลข เครื่องคอมพิวเตอร1 พิมพ1ดีดและทําความสะอาดโตdะวาง 
                               คอมพิวเตอร1และพิมพ1ดีด 
               7.1.20  ทําความสะอาดฝFาเพดาน ปLดหยากไย'ในท่ีต'าง ๆ 
               7.1.21  เช็ดฝุOนตามกรอบรูปตลอดจนอุปกรณ1ต'าง ๆ ท่ีตั้งอยู'ในสํานักงาน 
               7.1.22  ทําความสะอาดฝาผนัง เช็ดรอยเปPhอนตามฝาผนังด�วยน้ํายา 
               7.1.23  ทําความสะอาดรอยเปPhอนพรมด�วยน้ํายาให�สะอาด 
               7.1.24  ทําความสะอาดมู'ลี่ ม'านปรับแสงและบานเกร็ดทุกแห'ง 
               7.1.25  ทําความสะอาดห�องโถงและแผ'นปFายแสดงชื่อหน'วยงานต'าง ๆ 
               7.1.26  ดูแลทําความสะอาดระเบียงและดาดฟFา 

7.2  การทําความสะอาดประจําเดือน 
       7.2.1  เช็ดขอบประตูท่ีทําด�วยไม� อลูมิเนียมตามท่ีต'าง ๆ ตลอดจนฝาก้ันห�อง 
       7.2.2  เช็ดกระจกท้ังหมดท้ังในอาคารและนอกอาคาร ท้ังภายในและภายนอก 
       7.2.3  ขัดเงาส'วนท่ีเปIนโลหะท้ังหมด 
       7.2.4  ดูดฝุOนผ�าม'าน หน�าต'าง และประตูท่ัว ๆ ไป 
      
 
 

/7.2.5 ทาํความสะอาด... /7.2.5 ทาํความสะอาด... 
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       7.2.5  ทําความสะอาดโตdะ เก�าอ้ี ท่ีบุด�วยหนังเทียมหรือหนังแท� และลงน้ํายารักษาหนังแท�และ 

หนังเทียม 
       7.2.6  ทําความสะอาดหลอดไฟและโคมไฟแสงสว'างท้ังหมด 
       7.2.7  ทําความสะอาดโคมไฟภายนอกอาคาร 
       7.2.8  ปLดหยากไย'ในท่ีสูงภายนอกอาคาร 
       7.2.9  ล�างพ้ืน เคลือบเงาพ้ืนและขัดเงาพ้ืนด�วยเครื่องมือโดยใช�น้ํายาแต'ละชนิดให�เหมาะสม 

กับวัสดุพ้ืน 
7.3  การทําความสะอาดเป?นครั้งคราว 
       7.3.1 ขัดล�าง ทําความสะอาดพ้ืนและลงน้ํายาเคลือบเงาพ้ืนในส'วนท่ีเปPhอนหรือไม'เงางาม 
       7.3.2  ทําความสะอาดรอยเปPhอนบนพรม และทําการซักพรม สําหรับพรมท่ีสกปรกมาก 
       7.3.3  เช็ดทําความสะอาดกระจกท้ังภายในและภายนอกในกรณีท่ีเปPhอนหรือไม'ใสสะอาด 
       7.3.4  ทําความสะอาดคราบสกปรกท่ีโตdะ เก�าอ้ี 

ข�อ 8)    ข�อกําหนดเก่ียวกับสัญญา 
 -    การส'งมอบงานบริการทําความสะอาด   นับแต'วันทําสัญญา  และให�ส'งมอบงานทุก ๆ  สิ้นงวด

ตามสัญญา   โดยผู�รับจ�างต�องรายงานการทําความสะอาดประจําวัน  ประจําเดือน  และการทําความสะอาด
เปIนครั้งคราวในเดือนนั้น ๆ  หรือในงวดงานนั้น ๆ  ให�ครบถ�วน  พร�อมบัญชีรายชื่อแสดงการมาปฏิบัติงาน 
ประจําวันของพนักงาน               

 -    ช'วงเวลาในการปฏิบัติงานของทุกวันทําการ   และพนักงานจะต�องอยู'ในพ้ืนท่ีท่ีรับผิดชอบ
ตลอดเวลาปฏิบัติงาน  ผู�ว'าจ�างสามารถท่ีจะเรียกไปทําความสะอาดในจุดใดจุดหนึ่ง  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'วงเวลาผลัดเปลี่ยนกันต้ังแต'เวลา   07.00 น.  ถึง  19.00 น. (สําหรับพนักงานประจํา 
โรงอาหารชั้น 2 อาคารกิจการนักศึกษา จํานวน 4 คน) 
                วันหยุด    วันเสาร1  วันหยุดนักขัตฤกษ1 และวันหยุดชดเชย 

-    ผู�รับจ�างต�องจัดหาพนักงานปฏิบัติงานให�ครบถ�วนทุกวัน  กรณีพนักงานมาปฏิบัติงานไม'ครบ
ชั่วโมง ให�ผู�ว'าจ�างหักเงินค'าจ�างวันละ 500 บาท ต'อวัน ต'อคน  นับต้ังแต'วันท่ีไม'มีพนักงานมาปฏิบัติงาน หรือมา
ปฏิบัติงานไม'ครบจํานวนเปIนต�นไป  จนกว'าจะมีพนักงานมาปฏิบัติงานครบจํานวน  หากพนักงานมาสายเกิน
เวลาปฏิบัติงาน 3 ชั่วโมง ถือว'าขาดงาน 1 วัน 
ข�อ 9)    การส4งมอบงานและการประเมินผลงานจ�าง 
 9.1  การส'งมอบงานจ�างนับแต'วันทําสัญญา ให�ส'งมอบงานทุก ๆ สิ้นเดือน 
 9.2  ผู�ว'าจ�างจะประเมินผลการดําเนินงานของผู�รับจ�างทุก 3 เดือน หากผลการดําเนินงานไม'เปIนท่ี 
                     น'าพอใจ ผู�ว'าจ�างสงวนสิทธิท่ีจะขอยกเลิกสัญญา  


