
รายละเอียดประกอบการจัดจ้างเหมาท าความสะอาด ภายในมหาวิทยาลัยฯ จ านวน 13 อาคาร 
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พระชันษาฯ, อาคารกองพัฒนานักศึกษา, อาคารยิมเนเซียม,  
โดมกีฬา,  อาคารอัฒจันทร์สนามฟุตบอล, อาคารสระว่ายน  า, อาคารสโมสรข้าราชการ,  

อาคารส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน,  อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ, อาคาร I Work @ RT,  
อาคาร CKC @ Rangsit, อาคารวิทยบริการ และโรงอาหารกลาง 

ประจ าปีงบประมาณ 2561 
...................................................... 

งบประมาณ 9,006,000.- บาท 
ก. คุณสมบัติของผู้ประสงค์จะเสนอราคา 
 1. ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลและเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างเหมางานที่ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ 
 2. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ และได้แจ้ง
เวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ 
 3. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น และ /หรือ
ต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคาจ้างด้วย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 
 4. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกันซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาล
ของผู้เสนอราคาได้มีค าสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น  
 5. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกประเมินสิทธิผู้เสนอราคาในสถานะที่ห้ามเข้าเสนอราคาและห้ามท าสัญญา
ตามที่ กวพ. ก าหนด 
 6. ผู้เสนอราคาต้องผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ธัญบุร ี
 7. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลและมีผลงานการท าความสะอาด ในวงเงินไม่น้อยกว่ า 
4,500,000.- บาท (สี่ล้านห้าแสนบาทถ้วน) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตาม
กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหาร
ส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกสารที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลเชื่อถือ ทั้งนี้ ต้องแนบหนังสือ
รับรองผลงานพร้อมส าเนาสัญญาคู่ฉบับที่มีบัญชีแสดงปริมาณงานหรือขอบเขตงานที่แสดงถึงลักษณะผลงานที่ชัดเจน 
พร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกต้อง  โดยแนบส าเนาสัญญาคู่ฉบับและหนังสือรับรองผลงานตามสัญญานั้นมาแสดงพร้อม
กับเอกสารในวันยื่นซองเสนองาน 
 8. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดง
บัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้อง 
 9. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐซึ่งได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลาง 
ที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 
 10. คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่น
บาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ 
ข. รายละเอียดพัสดุ/การจ้าง 
    1. สถานทีท่ าความสะอาดทั งหมด    95,000   ตารางเมตร  

1.1  อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พระชันษา ฯ  พ้ืนที ่    23,500  ตารางเมตร 
1.2  อาคารกองพัฒนานักศึกษา                                 พ้ืนที่      9,200  ตารางเมตร 
1.3  อาคารยิมเนเซียม                พ้ืนที่      4,400  ตารางเมตร 
1.4 โดมกีฬา      พ้ืนที่      4,300 ตารางเมตร 



 - 2 - 
 

1.5  อาคารอัฒจันทร์สนามฟุตบอล    พ้ืนที่   6,700 ตารางเมตร 
1.6  อาคารสระว่ายน้ า     พ้ืนที่      3,000 ตารางเมตร 
1.7  อาคารสโมสรข้าราชการ    พ้ืนที่      3,300 ตารางเมตร 
1.8  อาคารส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  พ้ืนที่      8,000 ตารางเมตร 
1.9  อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ    พ้ืนที่     23,000 ตารางเมตร 
1.10  อาคาร I Work @ RT                                  พ้ืนที่       2,200 ตารางเมตร   
1.11  อาคาร CKC @ Rangsit                         พ้ืนที่       1,100 ตารางเมตร 
1.12  อาคารวิทยบริการ     พ้ืนที่    2,000 ตารางเมตร 
1.13  โรงอาหารกลาง                                               พ้ืนที ่      4,300  ตารางเมตร 

    2. จ านวนพนักงาน จ านวน 54 คน และคุณสมบัติของพนักงานดูแลท าความสะอาด ประกอบด้วย 
 

 2.1 มีผู้ควบคุมวุฒิ ปวช., ม. 6 หรือ เทียบเท่า จ านวน 1 คน มีหน้าที่เป็นหัวหน้าควบคุมงาน เพ่ือ
ดูแลความเรียบร้อย ตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงาน การมอบหมายและสั่งการใด ๆ ผู้ว่าจ้างจะ
ประสานงานกับหัวหน้าควบคุมงานโดยตรง และผู้ควบคุมต้องมีความรู้ความสามารถในการท าความสะอาด
อย่างดี มีประสบการณ์ในการท างานไม่น้อยกว่า 2 ปี และได้ผ่านการสอบประวัติมาเรียบร้อยแล้ว  

     2.2 พนักงานท าความสะอาด  จ านวน  53  คน 
3. รายละเอียด จ านวนพนักงาน  และวัสดุอุปกรณท์ี่ใช้ในการท าความสะอาด  

 3.1   อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พระชันษาฯ  
        ก.  พื นที่ท าความสะอาด 
             พ้ืนที่โดยประมาณ 23,500 ตารางเมตร  ประกอบด้วย พ้ืนที่ภายในอาคาร,  บริเวณรอบ

อาคาร, ลานจอดรถข้างอาคาร, ห้องประชุม  ในแต่ละชั้นประกอบด้วย ห้องทุกห้องบนชั้นนั้น ๆ , ห้องน้ า, 
พ้ืนที่ทางเดินส่วนกลาง, บันได,  ระเบียงกันสาดด้านใน - ด้านนอกและอาคารหอประชุม, ลิฟท์ 4 ตัว, ดาดฟ้า
ชั้น 6และบริเวณลานจอดรถชั้นใต้ดิน, ห้องน้ าโรงอาหาร บริเวณอาคารฝ่ายอาคารสถานที่ โรงจอดรถยนต์ราชการ,    
และห้องน้ าลานจอดรถข้างสนามเบสบอล   
           1.  จ านวนพนักงานท าความสะอาด  15  คน 
           2.  วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการท าความสะอาด  ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือ
เครื่องใช้ในการท าความสะอาด  แต่ละชนิดให้เหมาะสมกับวัสดุแต่ละชนิด ดังนี้ 

1)   เครื่องขัดพ้ืนพร้อมอุปกรณ์ครบชุดส าหรับขัดพ้ืน ล้างและขัดคราบสกปรกบนพื้น  
     ขัดมันพ้ืน 
              ขนาด 16 นิ้ว  Low  Speed  และ High Speed  (พร้อมใบขัด) 
              ขนาด 18 นิ้ว  Low  Speed  และ High Speed  (พร้อมใบขัด) 
2)   เครื่องดูดฝุ่นพร้อมอุปกรณ์   ซึ่งสามารถดูดได้ทั้งเปียกและแห้ง  
3)   เครื่องมือเช็ดกระจกพร้อมอุปกรณ์ครบชุด ส าหรับเช็ดกระจกภายใน – ภายนอก   
4)   บันไดอลูมิเนียม  2 ชุด (7 ขั้น และ 9 ขั้น) 
5)   เครื่องมืออ่ืน ๆ เช่น ม๊อบดันฝุ่น ม๊อบผ้า แผ่นขัดสก๊อตไบร์ท ไม้กวาดชนิดต่าง ๆ ถัง

น้ าพลาสติก ขันน้ าพลาสติก สายยาง  ถุงมือยาง ผ้าเช็ดโต๊ะ ที่ตักขยะและเครื่องมือ
อ่ืน ๆ เท่าท่ีจ าเป็น 

                    3.   น้ ายาเคมีท่ีใช้ท าความสะอาด (ต้องมีคุณภาพดี ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ) 
                        ผู้รับจ้างจะต้องส่งน้ ายาเคมีให้ผู้ว่าจ้างทุกเดือน  ดังนี้ 
 



 - 3 - 
 

1) น้ ายาเคมีและวัสดุ ที่ต้องน าส่งทุกเดือน (ไม่เกินวันที่ 5 ของทุกเดือน) 
รายการ จ านวน หน่วย 

น้ ายาล้างห้องน้ า Vixol, 3M, Vim, Magicclean  25 แกลลอน 
น้ ายาฆ่าเชื้อดับกลิ่น  3M, เดทตอล 25 แกลลอน 
น้ ายาท าความสะอาดทั่วไป 3M, Vim, Magicclean 25 แกลลอน 
น้ ายาเช็ดกระจก คิงสเตลล่า, Windex, Whiz, Vim 3 แกลลอน 
น้ ายาขจัดคราบหินปูน MrMuscle, duck 6 แกลลอน 
สบู่เหลวล้างมือ Detlol, Protex, Carex, 3M 15 แกลลอน 
น้ ายาขจัดสิ่งอุดตันในท่อน้ าทิ้ง MrMuscle 3 แกลลอน 
สเปรย์ปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า 300 ml. 
ยี่ห้อ Glade, Kingstella, ambipur, 3M 

50 กระป๋อง 

น้ ายาเช็ดโทรศัพท์ ( 1 ขวด / 450 ซี.ซี.) พร้อมส าลี 12 ขวด 
น้ ายากัดสนิม Sonax, ฟิโน่ 10 แกลลอน 
น้ ายาดันฝุ่น 3M, ซันโว, Windex 8 แกลลอน 
น้ ายาขจัดคราบมัน MrMuscle, 3M, ซันไลต์ 3 แกลลอน 
ผงซักฟอก บรีส, แฟ๊บ, เปา, โอโม 15 กิโลกรัม 
น้ ายา(ทีโพล) ซันไลต์, 3M 4 แกลลอน 
ก้อนดับกลิ่น Glade, Winpo, ambipur 100 ก้อน 
ถุงด า 18” x 20” 10 กิโลกรัม 
ถุงด า 30” x 40” 40 กิโลกรัม 
ถุงด า 36” x 45”  10 กิโลกรัม 
ถุงใส 22” x 30” 60 กิโลกรัม 
น้ ายาเช็ดเฟอร์นิเจอร์ Vim, 3M, Windex, MrMuscle 1 แกนลอน 
น้ ายาเช็ดสแตนเลส 3M, บรัสโซ, Mr.Muscle 3 แกนลอน 
กระดาษช าระมว้นใหญ่(หนา 2 ชั้น ยาว 300 เมตร) มีรอยปรุ 
Scott, Kimberly clark 

240 ม้วน 

กระดาษสี่เหลี่ยมขนาด 25 x 23 ซม. Scott, Panda(200 แผ่น) 240 ห่อ 

2) น้ ายาเคมตี้องส่งเดือนแรก, มกราคม และมิถุนายน  
1. น้ ายาล้างพ้ืนลอกแว๊กซ์                           20   แกลลอน 
2. น้ ายาซักพรม                                       15   แกลลอน 
3. น้ ายาเคลือบเงาพ้ืน(แว๊กซ์) ชนิดสูตรเข้มข้น   80   แกลลอน 

3) วัสดุที่ต้องน าส่งทุก ๆ 3 เดือน (ครั้งแรกให้ส่งวันที่ท าสัญญา) 
1. ไม้กวาดอ่อน 2 โหล 
2. ไม้กวาดทางมะพร้าว 2 โหล 
3. ไม้กวาดหยากไย่ 1 โหล  
4. ผ้าถูพ้ืนสีน้ าเงิน 2 โหล 
5. ผ้าแห้งเช็ดพ้ืน, เช็ดเคาน์เตอร์, เช็ดห้องน้ าอย่างละ 2 โหล  
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         3.2  อาคารกองพัฒนานักศึกษา   พื นที่โดยประมาณ  9,200  ตารางเมตร ประกอบด้วย 
  อาคารกองพัฒนานักศึกษาและพ้ืนที่โดยรอบ ประมาณ 9,200  ตารางเมตร 
       1.  ขอบเขตของความรับผิดชอบ 
          1)   ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาพนักงานมาประจ าที่อาคารฯ จ านวน 4 คน 
          2)  พนักงานของผู้รับจ้างทุกคนจะต้องสวมแบบฟอร์ม มีชื่อ เครื่องหมายติดอยู่

อย่างชัดเจน 
          3) พนักงานของผู้รับจ้างทุกคนจะต้องอยู่ในระเบียบหรือข้อบังคับของผู้ว่าจ้างหาก

พนักงานผู้ใดฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบหรือข้อบังคับ ผู้รับจ้างจะต้อง
เปลี่ยนพนักงานใหม่ให้ทันที  

          4) พนักงานของผู้รับจ้างที่ประจ าอยู่ที่อาคารกองพัฒนานักศึกษา สามารถสลับกัน
ไปปฏิบัติหน้าที่ที่อาคารยิมเนเซียม สนามฟุตบอล หรือพ้ืนที่ อ่ืนตามที่
หน่วยงานร้องขอได้ในกรณีท่ีมีการจัดกิจกรรม 

       2.   วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการท าความสะอาด 
         ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ในการท าความสะอาดแต่ละ       
ชนิดให้เหมาะสมกับวัสดุแต่ละชนิด  ดังนี้ 
         2.1   เครื่องขัดพ้ืนพร้อมอุปกรณ์ครบชุดส าหรับขัดพ้ืน ล้างและขัดคราบสกปรกบนพ้ืน
ขัดมันพ้ืน 
    - ขนาด  16  นิ้ว  High  Speed  และ  ขนาด  16  นิ้ว  Low  Speed 
    - ขนาด  18  นิ้ว  High  Speed  และ  ขนาด  18  นิ้ว  Low  Speed 
         2.2  เครื่องดูดฝุ่นพร้อมอุปกรณ์  ซึ่งดูดได้ท้ังเปียกและแห้ง 
         2.3  เครื่องมือเช็ดกระจกพร้อมอุปกรณ์ครบชุดส าหรับเช็ดกระจกภายในและ
ภายนอกอาคาร 
         2.4  บันไดอลูมิเนียม 
         2.5  เครื่องมืออ่ืนๆ เช่น ม๊อบดันฝุ่น ม๊อบผ้า แผ่นขัดสก๊อตไบร์ท ไม้กวาดชนิดต่าง ๆ  
ถังน้ าพลาสติก  ขันน้ าพลาสติก สายยาง ถุงมือยาง  ผ้าเช็ด  ที่ตักขยะ ผ้าเช็ดท าความสะอาด และเครื่องมือ
อ่ืน ๆ เท่าที่จ าเป็น 

       3. อุปกรณ์ที่ใช้ท าความสะอาด (ผู้รับจ้างต้องจัดหาทั งหมด) 
1) น้ ายาเคมีและวัสดุ ที่ต้องน าส่งทุกเดือน (ไม่เกินวันที่ 5 ของทุกเดือน) 
รายการ จ านวน หน่วย 

น้ ายาล้างห้องน้ า Vixol, 3M, Vim, Magicclean 3 แกลลอน 
น้ ายาฆ่าเชื้อดับกลิ่น 3M, เดทตอล 3 แกลลอน 
น้ ายาท าความสะอาดทั่วไป 3M, Vim, Magicclean 3 แกลลอน 
น้ ายาเช็ดกระจก คิงสเตลล่า, Windex, Whiz, Vim 1 แกลลอน 
น้ ายาขจัดคราบหินปูน MrMuscle, duck 1 แกลลอน 
สบู่เหลวล้างมือ Detlol, Protex, Carex, 3M 3 แกลลอน 
น้ ายาขจัดสิ่งอุดตันในท่อน้ าทิ้ง (แบบน้ า) MrMuscle 2 แกลลอน 
สเปรย์ปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า 300 ml.  
ยี่ห้อ Glade, Kingstella, ambipur,3M 

6 กระป๋อง 
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น้ ายาเช็ดโทรศัพท์ ( 1 ขวด / 450 ซี.ซี.) พร้อมส าลี 3 ขวด 
น้ ายากัดสนิม Sonax, ฟิโน่ 3 แกลลอน 
น้ ายาดันฝุ่น 3M, ซันโว, Windex 2 แกลลอน 
ผงซักฟอก บรีส, แฟ๊บ, เปา, โอโม 3 กิโลกรัม 
น้ ายาเช็ดเฟอร์นิเจอร์  2 แกลลอน 
ทีโพล ซันไลต์, 3M 2 แกลลอน 
กระดาษช าระม้วนใหญ่(หนา 2 ชั้น ยาว 300 เมตร) มีรอยปรุ 24 ม้วน 
Scott, Kimberly clark,   
กระดาษสี่เหลี่ยมขนาด 25X23 ซม. 30 ห่อ 
ถุงใส 18” x 20” 3 กิโลกรัม 
ถุงใส 30” x 40” 10 กิโลกรัม 
ถุงใส 36” x 45”  25 กิโลกรัม 
ถุงใส 22” x 30” 10 กิโลกรัม 

 

2) น้ ายาเคมตี้องส่งเดือนแรก, มกราคม และมิถุนายน 
1. น้ ายาล้างพ้ืนลอกแว๊กซ์ 15 แกลลอน 
2. น้ ายาเคลือบเงาพ้ืน (แว๊กซ์) ชนิดสูตรเข้มข้น 20 แกลลอน 

3) วัสดุที่ต้องน าส่งทุก ๆ 3 เดือน (ครั้งแรกให้ส่งวันที่ท าสัญญา) 
1. ไม้กวาดอ่อน 2 โหล 
2. ไม้กวาดทางมะพร้าว 2 โหล 
3. ไม้กวาดหยากไย่ 1 โหล 
4. ผ้าถูพ้ืน 1 โหล 
5. ผ้าแห้งเช็ดพ้ืน, เช็ดเคาน์เตอร์, เช็ดห้องน้ าอย่างละ 1 โหล    

                      4. การท าความสะอาด 
          4.1 พื นกระเบื องยาง พื นหินขัด 
        4.1.1 ท าความสะอาดห้องท างานต่างๆ ทุกห้องของส านักงาน 
        4.1.2   ปัดกวาดสิ่งสกปรกหรือดูดฝุ่นบริเวณพ้ืนที่ว่างตามชั้นอาคารทางเดินเท้า 

ทางเดินบันได 
    4.1.3    ใช้น้ ายาล้างเฉพาะแต่ละประเภท  โดยใช้เครื่องขัดพ้ืนชนิดความเร็วต่ า 
    4.1.4   ม๊อบน้ าให้สะอาด  3 ครั้ง 
    4.1.5   ใช้เครื่องมือชนิดความเร็วสูง ขัดมัน เก็บสิ่งสกปรกที่ตกค้างอีกครั้ง 
    4.1.6   ใช้น้ ายาเคลือบเงาพ้ืน (แว๊กซ์น้ า) ชนิดซุปเปอร์ให้ลง 3 ครั้ง 
          4.2 พื นโมเสด  พื นกระเบื องเคลือบ 
        4.2.1   ท าความสะอาดห้องท างานต่างๆ ทุกห้องของส านักงาน 
        4.2.2   ปัด กวาด เช็ดม๊อบพื้น 
        4.2.3   เดินเครื่องขัดด้วยน้ ายาล้างพื้นโมเสดและพ้ืนกระเบื้องเคลือบโดยเฉพาะ 
        4.2.4   เก็บรอยเปื้อนตามที่เครื่องไม่สามารถท าได้ เช่น ฝาผนัง และบริเวณ

ใกล้เคียงโดยใช้น้ ายาล้างทั่วไป 
        4.2.5   เดินเครื่องปัดเงาพ้ืน 
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          4.3 กระจกและกรอบอลูมิเนียม มู่ลี่ ม่านปรับแสง 
        4.3.1 กระจก 
     4.3.1.1  ปัดกวาดฝุ่นที่เกาะอยู่ตามกระจก  (โดยใช้ไม้ขนไก่) 
     4.3.1.2  ใช้น้ ายาเช็ดกระจก และท าความสะอาดด้วยเครื่องมือทันสมัย 
     4.3.1.3 เช็ดและขัดอลูมิเนียมตามประตูหน้าต่างและส่วนอ่ืนๆ ที่ติดกับตัว
อาคาร 
         4.3.2 มู่ลี่ ม่านปรับแสง 
        4.3.2.1  ปัดกวาดฝุ่นที่เกาะอยู่ตามมู่ลี่ ม่าน 
          4.4 เฟอร์นิเจอร์และเครื่องใช้ส านักงาน 
        4.4.1 ปัดฝุ่น เช็ดคราบสกปรก (โต๊ะท างาน เก้าอ้ี ตู้เอกสาร รูปภาพแขวนฯลฯ ) 
        4.4.2  ใช้น้ ายาและครีมท าความสะอาดส่วนที่เช็ดด้วยน้ าเปล่าไม่ออก 
        4.4.3  ใช้ผ้าชุบน้ าท าความสะอาดอีกครั้ง 
   4.5 ห้องสุขภัณฑ์ 
        4.5.1  ล้างพื้นด้วยน้ ายาล้างห้องน้ า 
        4.5.2  ขจัดสิ่งสกปรกเครื่องสุขภัณฑ์ เช่น อ่างล้างหน้า โถปัสสาวะ และโถส้วม  

ด้วยน้ ายา 
        4.5.3   ท าความสะอาดด้วยน้ าเปล่า 
        4.5.4   ฆ่าเชื้อดับกลิ่นด้วยน้ ายา 
        4.5.5   น าที่ใส่ขยะในห้องน้ าไปทิ้งในที่ทิ้งขยะที่ก าหนดไว้(เปลี่ยนถุงใส่ขยะทุกวัน) 
        4.5.6  เตมิสบู่เหลวส าหรับล้างมือ 
        4.5.7  จัดเตรียมกระดาษทิชชูไว้บริการ  
         4.6 อิฐตัวหนอนปูพื นรอบอาคารกองพัฒนานักศึกษารวมทั งโรงจอดรถและ
บริเวณลานหน้ากองพัฒนานักศึกษาและลานกิจกรรมนักศึกษา 
        4.6.1  กวาดเศษใบไม้และขยะต่าง ๆ เป็นประจ าทุกวัน 
        4.6.2 ถอนหญ้าที่ขึ้นบริเวณตัวหนอนปูพ้ืน 
                                   4.6.3 ตัดหญ้าและตกแต่งก่ิงไม้ให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย 
                                   4.6.4 ท าความสะอาดบริเวณบ่อน้ าพุและช้อนตะไคร้น้ าออกจากอ่าง 

      5. รายละเอียดการท าความสะอาด 
5.1 การท าความสะอาดประจ าวันอาคารกองพัฒนานักศึกษา 

5.1.1 ท าความสะอาดกระจก ขอบกระจก ขอบประตูและบานประตูทุกบาน 
และลบรอยเปื้อนตามขอบประตูหน้าต่างและสวิทซ์ไฟ 

5.1.2 เช็ดและท าความสะอาดขั้นบันได ตลอดจนราวบันไดข้ึน-ลง ส านักงาน  
เช็ดท าความสะอาดรั้วแสตนเลสของส านักงาน 

5.1.3 ท าความสะอาดบานประตู  ขอบประตู กระจก และขอบกระจก
ทางเข้า - ออก ส านักงาน 

5.1.4 รายงานสิ่งของช ารุดเสียหายที่เกิดขึ้นโดยด่วน เช่น กระจกแตก อ่าง
ล้างหน้าช ารุดและรายงานไฟฟ้าส่องสว่าง (ลืมปิด) สว่างทั้งภายใน – 
ภายนอกอาคาร และสิ่งอื่นๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบ 
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5.1.5 ดูแลปิดน้ า ปิดไฟฟ้า และตรวจตราความเรียบร้อยก่อนออกจากตัว
อาคารเมื่อเสร็จงาน 

5.1.6 ท าความสะอาดฝ้าเพดาน ปัดหยากไย่ในที่ต่างๆ 
5.1.7 ท าความสะอาดฝาผนัง เช็ดรอยเปื้อนตามฝาผนังด้วยน้ ายา 
5.1.8 ท าความสะอาดมู่ลี่ ม่านปรับแสงและบานเกล็ดทุกแห่ง 
5.1.9 ดูแลท าความสะอาดระเบียง  
5.1.10 ท าความสะอาด ปัดกวาดเช็ดถูพ้ืนทางเดิน และบริเวณทางเดินรอบตัว

อาคาร  ที่เป็นตัวหนอน ทั้งหมด รวมทั้งพ้ืนที่บริเวณโรงจอดรถ 
5.1.11 เก็บขยะในห้องน้ าใส่ถุงขยะสีด า และน าไปทิ้งในจุดทิ้ง 
5.1.12 เช็ดโต๊ะ เก้าอ้ี 
5.1.13 เทและท าความสะอาดตะกร้าใส่ผงครอบถุงขยะสีด า 
5.1.14 ท าความสะอาดโต๊ะรับแขก เก้าอ้ีและโซฟาส าหรับแขก 
5.1.15 ท าความสะอาดชั้นวางหนังสือ ขาโต๊ะ ขาเก้าอ้ี หลังพนักพิงโซฟา หลัง

ตู้เอกสารและบอร์ดปิดประกาศ 
5.1.16 เช็ดฝุ่นเครื่องคอมพิวเตอร์และท าความสะอาดโต๊ะวางคอมพิวเตอร์ 
5.1.17 เช็ดฝุ่นตามกรอบรูปตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆ ที่ตั้งอยู่ในส านักงาน 
5.1.18 ท าความสะอาดห้องน้ า พ้ืนห้องน้ า และเครื่องสุขภัณฑ์ด้วยน้ ายาแต่

ละชนิดให้เหมาะสมกับวัสดุ พร้อมทั้งดับกลิ่นและฆ่าเชื้อโรค เช็ดรอย
คราบสกปรก  ตามขอบประตูต่างๆ ของห้องน้ าด้วยน้ ายาแต่ละชนิด
ให้เหมาะ สมกับวัสดุ  ท าความสะอาดแผ่นป้ายแสดงชื่อต่างๆ 

5.1.19 ท าความสะอาดเทเศษน้ าและถังรองรับน้ าจากเครื่องท าน้ าเย็น พร้อม
ทั้งเช็ดหรือปัดฝุ่นเครื่องท าน้ าเย็นและถังน้ าร้อน 

5.1.20 ท าความสะอาดโทรศัพท์ที่วางบนโต๊ะทุกเครื่อง ด้วยน้ ายาฆ่าเชื้อโรค 
5.1.21 ท าความสะอาดอ่ืน ๆ ตามความจ าเป็นแม้ ไม่ ได้ก าหนดไว้ ใน

รายละเอียด 
          5.2 การท าความสะอาดประจ าเดือน 

     5.2.1  เช็ดขอบประตูที่ท าด้วย ไม้ อลูมิเนียมตามที่ต่างๆ ตลอดจนฝ้ากั้นห้อง 
     5.2.2  เช็ดกระจกทั้งหมดทั้งภายในอาคารและภายนอกอาคาร 
     5.2.3  ขัดเงาส่วนที่เป็นโลหะทั้งหมด 
     5.2.4  ปัดหยากไย่ในที่สูงภายนอกอาคาร 

    5.2.5  ล้างพื้น เคลือบเงาพ้ืนและขัดเงาพ้ืนด้วยเครื่องมือโดยใช้น้ ายาแต่ละ 
ชนิดเหมาะสมกับวัสดุพื้นแต่ละชนิด                

     5.2.6  ท าความสะอาดพัดลมตั้งพ้ืน และติดผนังประจ าส านักงาน 
     5.2.7  ล้างขัดพ้ืนท าความสะอาดพ้ืนทางเดิน เดือนละ 1 ครั้ง 
     5.2.8   ล้างขัดถูพ้ืนท าความสะอาด และลงน้ ายาเคลือบเงาพ้ืนห้องต่าง ๆ    

ทั้งหมด  3 เดือน/ครั้ง (ใช้น้ ายาเคลือบเงาพ้ืนแว๊กซ์น้ า ให้ลง 3 ครั้ง) 
- เดือน ธันวาคม 2560 
- เดือน มีนาคม 2561 
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- เดือน มิถุนายน 2561 
- เดือน กันยายน 2561  

 (ผู้ว่าจ้างจะเป็นผู้ก าหนดวันที่ท าความสะอาด ให้ทราบล่วงหน้า) 
    5.2.9   ท าความสะอาดหลอดไฟและโคมไฟแสงสว่างทั้งหมด 

 
     5.3 การท าความสะอาดเป็นครั งคราว 
        5.3.1  ขัดล้าง ท าความสะอาดพ้ืนและลงน้ ายาเคลือบเงาพ้ืนในส่วนที่เปื้อนหรือไม่  

เงางาม 
        5.3.2 เช็ดท าความสะอาดกระจกทั้งภายในและภายนอกในกรณีที่เปื้อนหรือไม่ใส

สะอาด 
        5.3.3 ท าความสะอาดคราบสกปรกที่โต๊ะ เก้าอ้ี 
        5.3.4 ก าจัดวัชพืชของพ้ืนที่บริเวณรอบอาคารที่เป็นอิฐตัวหนอน 
 
 3.3 อาคารยิมเนเซียม พื นที่โดยประมาณ 4,400 ตารางเมตร  
  1. ขอบเขตของความรับผิดชอบ 
   1.1 อาคารยิมเนเซียม จ านวน 1 คน (พนักงานสามารถเปลี่ยนพ้ืนที่ท างานตามที่
หน่วยงานร้องขอได้ในกรณีที่มีกิจกรรม หรือมีความจ าเป็น) 
                            1.2  พนักงานของผู้รับจ้างทุกคนจะต้องสวมแบบฟอร์มมีชื่อ เครื่องหมายติดอยู่อย่างชัดเจน 
   1.3 พนักงานของผู้รับจ้างทุกคนจะต้องอยู่ในระเบียบหรือข้อบังคับของผู้ว่าจ้างหาก
พนักงานผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบหรือข้อบังคับผู้รับจ้างจะต้องเปลี่ยนพนักงานใหม่ให้ทันที 

 
3.4   โดมกีฬา  พื นที่โดยประมาณ  4,300 ตารางเมตร 

  1. ขอบเขตของความรับผิดชอบ 
   1.1 โดมกีฬา จ านวน 2 โรง และสนามกีฬาบาสเก็ตบอล, วอลเลย์บอล, เปตอง  ผู้รับจ้าง
จะต้องจัดหาพนักงานมาประจ าที่อาคารฯ จ านวน 2 คน (พนักงานสามารถเปลี่ยนพ้ืนที่ท างานตามที่หน่วยงาน
ร้องขอได้ในกรณีที่มีกิจกรรม) 
                            1.2  พนักงานของผู้รับจ้างทุกคนจะต้องสวมแบบฟอร์มมีชื่อ เครื่องหมายติดอยู่อย่างชัดเจน 
   1.3 พนักงานของผู้รับจ้างทุกคนจะต้องอยู่ในระเบียบหรือข้อบังคับของผู้ว่าจ้างหาก
พนักงานผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบหรือข้อบังคับผู้รับจ้างจะต้องเปลี่ยนพนักงานใหม่ให้ทันที   

  2. วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการท าความสะอาด    

    2.1 ไม้กวาดชนิดต่าง ๆ 

    2.2 ถังน้ าพลาสติก/ขันน้ าพลาสติก/สายยาง ถุงมือยาง ผ้าเช็ดพ้ืน ผ้าเช็ดเฟอร์นิเจอร์ 

                        2.3 ที่ตักขยะ 

       2.4 ผ้าเช็ดท าความสะอาด และเครื่องมืออ่ืน ๆ ที่จ าเป็น 

                  2.5 เครื่องมืออุปกรณ์เช็ดกระจก 

   2.6 ไม้ดันฝุ่น ไม้ถูพ้ืน ม๊อบผ้า แผ่นขัดสก็อตไบร์ท 
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  3.   อุปกรณ์ที่ใช้ท าความสะอาด (ผู้รับจ้างต้องจัดหาทั งหมด) 
1) น้ ายาเคมีและวัสดุ ที่ต้องน าส่งทุกเดือน (ไม่เกินวันที่ 5 ของทุกเดือน) 
รายการ จ านวน หน่วย 

น้ ายาล้างห้องน้ า Vixol, 3M, Vim, Magicclean 5 แกลลอน 
น้ ายาฆ่าเชื้อดับกลิ่น 3M, เดทตอล 5 แกลลอน 
น้ ายาท าความสะอาดทั่วไป 3M, Vim, Magicclean 5 แกลลอน 
น้ ายาเช็ดกระจก คิงสเตลล่า, Windex, Whiz, Vim 3 แกลลอน 
น้ ายาเช็ดเครื่องหนัง MrMuscle, duck 2 แกลลอน 
สบู่เหลวล้างมือ Dettol, Protex, Carex, 3M 2 แกลลอน 
น้ ายาขจัดสิ่งอุดตันในท่อน้ าทิ้ง MrMuscle 1 แกลลอน 
สเปรย์ปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า 300 ml. 
ยี่ห้อ Glade, Kingstella, Imperia 

3 กระป๋อง 

น้ ายาเช็ดโทรศัพท์ ( 1 ขวด / 450 ซี.ซี.) พร้อมส าลี 1 ขวด 
น้ ายากัดสนิม Sonax, ฟิโน่ 2 แกลลอน 
น้ ายาดันฝุ่น 3M, ซันโว, Windex 6 แกลลอน 
น้ ายาขจัดคราบมัน MrMuscle, 3M, ซันไลต ์ 1 แกลลอน 
ผงซักฟอก บรีส, แฟ๊บ, เปา, โอโม 2 กิโลกรัม 
กระดาษช าระม้วนใหญ่(หนา 2 ชั้น ยาว 300 เมตร) มีรอยปรุ 12 ม้วน 
Scott, Kimberly clark   
ถุงด า 18” x 20” 3 กิโลกรัม 
ถุงด า 30” x 40” 5 กิโลกรัม 
ถุงด า 36” x 45”  10 กิโลกรัม 
ถุงใส 22” x 30” 5 กิโลกรัม 
   

2) น้ ายาเคมตี้องส่งเดือนแรก, มกราคม และมิถุนายน 
1. น้ ายาขัดล้างพื้นปาร์เก้และกระเบื้องยาง        25   แกลลอน 
2. น้ ายาเคลือบเงาพ้ืนปาร์เก้  ชนิดสูตรเข้มข้น    70   แกลลอน 
     (ข้อ 1 -2 ขึ้นกับความเหมาะสมของพ้ืนที่) 

3) วัสดุที่ต้องน าส่งทุก ๆ 3 เดือน(ครั้งแรกให้ส่งวันที่ท าสัญญา) 
1. ไม้กวาดอ่อน                                            2   โหล 
2   ไม้กวาดทางมะพร้าว                                   2   โหล 
3.  ไม้กวาดหยากไย่                                        1   โหล 

     4.  ผ้าถูพ้ืน(ผ้าห่มจีนส าหรับเช็ดพ้ืนขนาดใหญ่)          10   ผืน    
    5.  ผ้าถูพ้ืน                                                     1    โหล  
    6.  ผ้าแห้งเช็ดพ้ืน, เช็ดเคาน์เตอร์, เช็ดห้องน้ าอย่างละ  3   โหล    
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  4. การท าความสะอาด 
   4.1 พื นกระเบื องยางและพื นสนามกีฬา (ปาร์เก้) 
    4.1.1 ท าความสะอาดพ้ืนปาร์เก้ และห้องต่าง ๆ ของยิมเนเซียม 
    4.1.2 ปัดกวาดสิ่งสกปรกหรือดูดฝุ่นบริเวณพ้ืนที่ว่างตามชั้นอาคาร ทางเดินเท้า 
      ทางเดินบันได 
    4.1.3 ใช้น้ ายาเฉพาะแต่ละประเภท  โดยใช้เครื่องขัดพ้ืนชนิดความเร็วต่ า 
    4.1.4 ใช้เครื่องมือชนิดความเร็วสูง ความเร็วสูง ขัดมัน เก็บสิ่งสกปรกที่ตกค้างอีกครั้ง 
    4.1.5 ใช้น้ ายาเคลือบเงาพ้ืนปาร์เก้และพ้ืนยาง 
           4.1.6 ล้างพื้นสนามบริเวณโดมกีฬา ตามความจ าเป็น 
   4.2 พื นโมเสด  พื นกระเบื องเคลือบ 
    4.2.1 ท าความสะอาดห้องท างานต่างๆ ทุกห้องของส านักงาน 
    4.2.2 ปัด กวาด เช็ดม๊อบพื้น 
    4.2.3 เดินเครื่องขัดด้วยน้ ายาล้างพื้นโมเสดและพ้ืนกระเบื้องเคลือบโดยเฉพาะ 
    4.2.4 เก็บรอยเปื้อนตามที่เครื่องไม่สามารถท าได้ เช่น ฝาผนัง และบริเวณ

ใกล้เคียงโดยใช้น้ ายาล้างทั่วไป 
    4.2.5 เดินเครื่องปัดเงาพ้ืน 
   4.3 กระจกและกรอบอลูมิเนียม     
    4.3.1 ปัดกวาดฝุ่นที่เกาะอยู่ตามกระจก และบานเกร็ด (โดยใช้ไม้ขนไก่) 
    4.3.2 ใช้น้ ายาเช็ดกระจก และท าความสะอาดด้วยเครื่องมือทันสมัย 
    4.3.3 เช็ดและขัดอลูมิเนียมตามประตูหน้าต่าง และส่วนอ่ืนๆ ที่ติดกับตัวอาคาร 
   4.4 เฟอร์นิเจอร์และเครื่องใช้ส านักงาน 
    4.4.1 ปัดฝุ่น เช็ดคราบสกปรก (ล๊อกเกอร์ ฯลฯ ) 
    4.4.2 ใช้น้ ายาและครีมท าความสะอาดส่วนที่เช็ดด้วยน้ าเปล่าไม่ออก 
    4.4.3 ใช้ผ้าชุบน้ าท าความสะอาดอีกครั้ง 
   4.5 ห้องสุขภัณฑ์ 
    4.5.1 ล้างพื้นด้วยน้ ายาล้างห้องน้ า 
    4.5.2 ขจัดสิ่งสกปรกเครื่องสุขภัณฑ์ เช่น อ่างล้างหน้า โถปัสสาวะ และโถส้วม

ด้วยน้ ายา 
    4.5.3 ท าความสะอาดด้วยน้ าเปล่า 
    4.5.4 ฆ่าเชื้อดับกลิ่นด้วยน้ ายา 
    4.5.5 น าที่ใส่ขยะในห้องน้ าไปท้ิงในที่ท้ิงขยะที่ก าหนดไว้ (เปลี่ยนถุงใส่ขยะทุกวัน) 
    4.5.6 เติมสบู่เหลวส าหรับล้างมือ 
    4.5.7 จัดเตรียมกระดาษทิชชูไว้บริการ  
   4.6 พื นรอบอาคารยิมเนเซียม, โดมกีฬา และสนามกีฬา 
    4.6.1 กวาดเศษใบไม้และขยะต่าง ๆ เป็นประจ าทุกวัน 
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  5. รายละเอียดการท าความสะอาด 
5.1 การท าความสะอาดประจ าวันอาคารยิมเนเซียม 

5.1.1 ท าความสะอาดกระจก ขอบกระจก ขอบประตูและบานประตูทุกบาน 
และลบรอยเปื้อนตามขอบประตูหน้าต่างและสวิทซ์ไฟ 

5.1.2 เช็ดและท าความสะอาดขั้นบันได ตลอดจนราวบันไดขึ้น-ลง เช็ดท า
ความสะอาดราวเหล็ก 

5.1.3 ท าความสะอาดบานประตู ขอบประตู กระจกและขอบกระจกทางเข้า 
- ออก ส านักงาน 

5.1.4 รายงานสิ่งของช ารุดเสียหายที่เกิดขึ้นโดยด่วน เช่น กระจกแตก อ่าง
ล้างหน้าช ารุดและสิ่งอื่นๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบ 

5.1.5 ดูแลปิดน้ า ปิดไฟฟ้า และตรวจตราความเรียบร้อยก่อนออกจากตัว
อาคารเมื่อเสร็จงาน 

5.1.6 ท าความสะอาดฝ้าเพดาน ปัดหยากไย่ในที่ต่างๆ 
5.1.7 ท าความสะอาดฝาผนัง เช็ดรอยเปื้อนตามฝาผนังด้วยน้ ายา 
5.1.8 ท าความสะอาดบานเกล็ดทุกแห่ง 
5.1.9 ดูแลท าความสะอาดระเบียง  
5.1.10 ท าความสะอาด ปัดกวาดเช็ดถูพ้ืนทางเดิน และบริเวณทางเดินรอบตัว

อาคารทั้งหมด 
5.1.11 เก็บขยะในห้องน้ าใส่ถุงขยะสีด า และน าไปทิ้งในจุดทิ้ง 
5.1.12 เช็ดโต๊ะ เก้าอ้ี 
5.1.13 ท าความสะอาดตะกร้าใส่ผงครอบถุงขยะสีด า 
5.1.14 เช็ดฝุ่นอุปกรณ์ต่างๆ ที่ตั้งอยู่ในอาคารยิมเนเซียม 
5.1.15 ท าความสะอาดห้องน้ า พ้ืนห้องน้ า และเครื่องสุขภัณฑ์ด้วยน้ ายาแต่

ละชนิดให้เหมาะสมกับวัสดุ พร้อมทั้งดับกลิ่นและฆ่าเชื้อโรค เช็ดรอย
คราบสกปรก  ตามขอบประตูต่างๆ ของห้องน้ าด้วยน้ ายาแต่ละชนิด
ให้เหมาะสมกับวัสดุท าความสะอาดแผ่นป้ายแสดงชื่อต่างๆ 

5.1.16 ท าความสะอาดโทรศัพท์ที่วางบนโต๊ะทุกเครื่อง ด้วยน้ ายาฆ่าเชื้อโรค 
5.1.17 ท าความสะอาดอ่ืน ๆ ตามความจ าเป็นแม้ ไม่ ได้ก าหนดไว้ ใน

รายละเอียด 
          5.2 การท าความสะอาดประจ าเดือน 

5.2.1 เช็ดขอบประตูที่ท าด้วย ไม้ อลูมิเนียมตามที่ต่างๆ ตลอดจนฝ้ากั้นห้อง 
5.2.2  เช็ดกระจกทั้งหมดทั้งภายในอาคารและภายนอกอาคาร 
5.2.3   ขัดเงาส่วนที่เป็นโลหะทั้งหมด 
5.2.4   ปัดหยากไย่ในที่สูงภายนอกอาคาร 
5.2.5   ล้างพื้น เคลือบเงาพ้ืนและขัดเงาพ้ืนด้วยเครื่องมือโดยใช้น้ ายาแต่ละ

ชนิดเหมาะสมกับวัสดุพื้นแต่ละชนิด                
5.2.6 ล้างขัดพ้ืนท าความสะอาดพ้ืนทางเดิน เดือนละ 1 ครั้ง 
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                          5.2.7    ล้างขัดถูพ้ืนท าความสะอาด และลงน้ ายาเคลือบเงาพ้ืนห้องต่าง ๆ    
                                    ทั้งหมด  3 เดือน/ครั้ง (ใช้น้ ายาเคลือบเงาพ้ืนแว๊กซ์น้ า ให้ลง 3 ครั้ง) 

- เดือน ธันวาคม 2560 
- เดือน มีนาคม 2561 
- เดือน มิถุนายน 2561 
- เดือน กันยายน 2561 

 (ผู้ว่าจ้างจะเป็นผู้ก าหนดวันที่ท าความสะอาด ให้ทราบล่วงหน้า) 
5.2.8   ท าความสะอาดหลอดไฟและโคมไฟแสงสว่างทั้งหมด 

 
          5.3 การท าความสะอาดเป็นครั งคราว 

5.3.1 ขัดล้าง ท าความสะอาดพ้ืนและลงน้ ายาเคลือบเงาพ้ืนในส่วนที่เปื้อน
หรือไม่เงางาม 

5.3.2  เช็ดท าความสะอาดกระจกทั้งภายในและภายนอกในกรณีที่เปื้อนหรือไม่ใส
สะอาด 

5.3.3   ท าความสะอาดคราบสกปรกที่โต๊ะ เก้าอ้ี 
 

  3.5 อาคารอัฒจันทร์ สนามฟุตบอล พื นที่โดยประมาณ 6,700  ตารางเมตร 
                 1. สนามฟุตบอลอัฒจันทร์ (มีหลังคา) ประมาณ 4,600 ตารางเมตร  
                      2. สนามฟุตบอลอัฒจันทร์ (ไม่มีหลังคา) ประมาณ  2,100  ตารางเมตร 
            1.ขอบเขตความรับผิดชอบ 

1.1 อัฒจันทร์สนามฟุตบอล 2 ฝั่ง โดยผู้รับจ้างจะต้องจัดหาพนักงานมาประจ าอาคาร จ านวน  
1 คน (พนักงานสามารถเปลี่ยนพ้ืนที่ท างานตามที่หน่วยงานร้องขอได้ในกรณีท่ีมีกิจกรรมของมหาวิทยาลัยฯ) 
  1.2 พนักงานผู้รับจ้างทุกคนต้องสวมแบบฟอร์มมีชื่อเครื่องหมายบริษัทผู้รับจ้างอย่างชัดเจน 
  1.3 พนักงานผู้รับจ้างต้องอยู่ในระเบียบหรือข้อบังคับของผู้ว่าจ้างหากฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติ
ตามระเบียบข้อบังคับผู้รับจ้างจะต้องเปลี่ยนพนักงานใหม่ทันที 
 2.  วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการท าความสะอาด 
  2.1 ไม้กวาดชนิดต่าง ๆ 
  2.2 ถังน้ าพลาสติก/ขันน้ าพลาสติก/สายยาง ถุงมือยาง ผ้าเช็ดพ้ืน ผ้าเช็ดเฟอร์นิเจอร์ 
  2.3 ที่ตักขยะ 
  2.4 ผ้าเช็ดท าความสะอาด และเครื่องมืออ่ืน ๆ ที่จ าเป็น 
  2.5 เครื่องมืออุปกรณ์เช็ดกระจก 
  2.6 ไม้ดันฝุ่น ไม้ถูพ้ืน ม๊อบผ้า แผ่นขัดสก็อตไบร์ท 
 3. อุปกรณ์ที่ใช้ท าความสะอาด (ผู้รับจ้างต้องจัดหาทั งหมด) 
        1) น้ ายาเคมีและวัสดุ ที่ต้องน าส่งทุกเดือน (ไม่เกินวันที่ 5 ของทุกเดือน ที่กองพัฒนานักศึกษา) 

รายการ จ านวน หน่วย 
น้ ายาล้างห้องน้ า Vixol, 3M, Vim, Magicclean 6 แกลลอน 
น้ ายาฆ่าเชื้อดับกลิ่น 3M, เดทตอล 4 แกลลอน 
น้ ายาท าความสะอาดทั่วไป 3M, Vim, Magicclean 3 แกลลอน 
น้ ายาเช็ดกระจก Windex, Whiz, Vim 1 แกลลอน 
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น้ ายาขจัดคราบหินปูน MrMuscle, duck 2 แกลลอน 
สบู่เหลวล้างมือ Dettol, Protex, Carex, 3M 2 แกลลอน 
น้ ายาขจัดสิ่งอุดตันในท่อน้ าทิ้ง MrMuscle 1 แกลลอน 
สเปรย์ปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า 300 ml. 
ยี่ห้อ Glade, Kingstella, Imperia 

3 กระป๋อง 

น้ ายากัดสนิม Sonax, ฟิโน่ 4 แกลลอน 
น้ ายาดันฝุ่น 3M, ซันโว, Windex 6 แกลลอน 
น้ ายาขจัดคราบมัน MrMuscle, 3M, ซันไลต ์ 1 แกลลอน 
ผงซักฟอก บรีส, แฟ๊บ, เปา, โอโม 2 กิโลกรัม 
น้ ายาเช็ดเฟอร์นิเจอร์ Vim, 3M, Windex, MrMuscle 2 แกลลอน 
กระดาษช าระม้วนใหญ่(หนา 2 ชั้น ยาว 300 เมตร)มีรอยปรุ 20 ม้วน 
Scott, Kimberly Clark   
ถุงด า 18” x 20” 3 กิโลกรัม 
ถุงด า 30” x 40” 6 กิโลกรัม 
ถุงด า 36” x 45”  6 กิโลกรัม 

2) น้ ายาเคมีต้องส่งเดือนแรก, มกราคม และมิถุนายน 
1. น้ ายาล้างพ้ืนลอกแว๊กซ์    5  แกลลอน 
2. น้ ายาเคลือบเงาพ้ืน (แว๊กซ์) ชนิดสูตรเข้มข้น        15  แกลลอน 

3) วัสดุที่ต้องน าส่งทุก ๆ 3 เดือน (ครั้งแรกให้ส่งวันที่ท าสัญญา) 
1. ไม้กวาดอ่อน     2  โหล 
2. ไม้กวาดทางมะพร้าว    1  โหล 
3. ไม้กวาดหยากไย่     1  โหล 
4. ผ้าถูพ้ืน      1  โหล 
5. ผ้าแห้งเช็ดพ้ืน,เช็ดเคาน์เตอร์, เช็ดห้องน้ าอย่างละ  1  โหล 

  4. อุปกรณ์ที่ใช้ท าความสะอาด  
      4.1 ท าความสะอาดห้องพักนักกีฬาทุกห้อง 
      4.2 ปัดกวาดสิ่งสกปรกบริเวณพ้ืนที่ว่างตามชั้นอาคารทางเดินทางเดินบันได เก้าอ้ี 
อัฒจันทร์ต่าง ๆ 
       4.3 ใช้น้ ายาล้างเฉพาะแต่ละประเภท โดยใช้เครื่องขัดพ้ืนชนิดที่ เหมาะสมกับงาน และ 
ใช้น้ ายาล้างพ้ืนทั่วไปกับพ้ืนที่ที่เหมาะสม 
       4.4 ปัดกวาดฝุ่นที่เกาะอยู่ตามกระจกและมูลี่ ใช้น้ ายาเช็ดกระจก เช็ดอลูมิเนียมตามขอบ
ประตูหน้าต่างส่วนอื่น ๆ ที่ติดกับตัวอาคาร 
       4.5 ท าความสะอาดเก้าอ้ีบนอัฒจันทร์ให้สะอาดพร้อมใช้งานตลอดเวลา 
      4.6 ล้างขัดถูพ้ืนท าความสะอาด และลงน้ ายาเคลือบเงาพ้ืนห้องต่าง ๆ ทั้งหมด 3 เดือน/
ครั้ง (ใช้น้ ายาเคลือบเงาพ้ืนแว๊กซ์น้ า ให้ลง 3 ครั้ง) 
    - เดือน ธันวาคม  2560 
    - เดือน มีนาคม  2561 
    - เดือน มิถุนายน  2561 
    - เดือน กันยายน 2561 
    (ผู้ว่าจ้างจะเป็นผู้ก าหนดวันที่ท าความสะอาด ให้ทราบล่วงหน้า) 
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 3.6 อาคารสระว่ายน  า พื นที่โดยประมาณ 3,000 ตารางเมตร 
 1. อัฒจันทร์สระว่ายน้ า ประมาณ 2,200 ตารางเมตร 
 2. พ้ืนที่กระเบื้องรอบสระว่ายน้ า ประมาณ 800 ตารางเมตร 
        ขอบเขตความรับผิดชอบ 
         1.1 พ้ืนที่อัฒจันทร์และพ้ืนที่โดยรอบอัฒจันทร์สระว่ายน้ า, พ้ืนกระเบื้องบริเวณรอบ ๆ สระพ้ืนหินขัด
ด้านหน้าสระว่ายน้ า, บริเวณห้องน้ าชาย – หญิง จ านวน 12 ห้อง ห้องอาบน้ า โดยผู้รับจ้างจะต้องจัดหา
พนักงานมาประจ าอาคาร จ านวน 1 คน (พนักงานสามารถเปลี่ยนพ้ืนที่ท างานตามที่หน่วยงานร้องขอได้ใน
กรณีท่ีมีกิจกรรมของมหาวิทยาลัยฯ หรือมีความจ าเป็น) 
          1.2 พนักงานผู้รับจ้างทุกคนต้องสวมแบบฟอร์มมีชื่อเครื่องหมายบริษัทผู้รับจ้างอย่างชัดเจน 
          1.3 พนักงานผู้รับจ้างต้องอยู่ในระเบียบหรือข้อบังคับของผู้ว่าจ้างหากฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม
ระเบียบข้อบังคับผู้รับจ้างจะต้องเปลี่ยนพนักงานใหม่ทันที 
         2. วัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ในการท าความสะอาด 
         2.1 ไม้กวาดชนิดต่าง ๆ 
         2.2 ถังน้ าพลาสติก/ขันน้ าพลาสติก/สายยาง ถุงมือยาง ผ้าเช็ดพ้ืน ผ้าเช็ดเฟอร์นิเจอร์ 
         2.3 ที่ตักขยะ 
         2.4 ผ้าเช็ดท าความสะอาดและเครื่องมืออ่ืน ๆ ที่จ าเป็น 
         2.5 เครื่องมืออุปกรณ์เช็ดกระจก 
         2.6 ไม้ดันฝุ่น ไม้ถูพ้ืน ม๊อบผ้า แผ่นขัดสก็อตไบร์ท 
         3. อุปกรณ์ท่ีใช้ท าความสะอาด (ผู้รับจ้างต้องจัดหาทั้งหมด) 
         1)ยาเคมีและวัสดุ ที่ต้องน าส่งทุกเดือน (ไม่เกินวันที่ 5 ของทุกเดือน) ที่กองพัฒนานักศึกษา 
 

รายการ จ านวน หน่วย 
น้ ายาล้างห้องน้ า Vixol, 3M, Vim, Magicclean 6 แกลลอน 
น้ ายาฆ่าเชื้อดับกลิ่น 3M, เดทตอล 2 แกลลอน 
น้ ายาท าความสะอาดทั่วไป 3M, Vim, Magicclean 3 แกลลอน 
น้ ายาเช็ดกระจก คิงสเตลล่า, Windex, Whiz, Vim 1 แกลลอน 
น้ ายาขจัดคราบหินปูน MrMuscle, duck 2 แกลลอน 
สบู่เหลวล้างมือ Dettol, Protex, Carex, 3M 2 แกลลอน 
น้ ายาขจัดสิ่งอุดตันในท่อน้ าทิ้ง MrMuscle 1 แกลลอน 
สเปรย์ปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า 300 ml. 
ยี่ห้อ Glade, Kingstella, Imperia 

3 กระป๋อง 

น้ ายากัดสนิม Sonax, ฟิโน่ 2 แกลลอน 
ผงซักฟอก บรีส, แฟ๊บ, เปา, โอโม 2 กิโลกรัม 
กระดาษช าระม้วนใหญ่(หนา 2 ชั้น ยาว 300 เมตร) มีรอยปรุ 12 ม้วน 
Scott, Kimberly Clark   
ถุงด า 18” x 20” 5 กิโลกรัม 
ถุงด า 30” x 40” 3 กิโลกรัม 
ถุงด า 36” x 45”  2 กิโลกรัม 
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         1) วัสดุที่ต้องน าส่งทุก ๆ 3 เดือน (ครั้งแรกให้ส่งวันที่ท าสัญญา) 
             1. ไม้กวาดอ่อน     1 โหล 
             2. ไม้กวาดทางมะพร้าว     2 โหล 
             3. ไม้กวาดหยากไย่     6 อัน 
 4. ผ้าถูพ้ืน      1 โหล 
 5. ผ้าแห้งเช็ดพ้ืน,เช็ดเคาน์เตอร์, เช็ดห้องน้ าอย่างละ  2  โหล 
         4. อุปกรณ์ท่ีใช้ท าความสะอาด 
            4.1 ท าความสะอาดห้องทุกห้อง 
             4.2 ปัดกวาดสิ่งสกปรกบริเวณพ้ืนที่ว่างตามชั้นอาคารทางเดินทางเดินบันได เก้าอ้ี อัฒจันทร์ต่าง ๆ 
            4.3 ใช้น้ ายาล้างเฉพาะแต่ละประเภท โดยใช้เครื่องขัดพ้ืนชนิดที่เหมาะสมกับงานและใช้น้ ายาล้าง
พ้ืนทั่วไปกับพ้ืนที่ที่เหมาะสม 
            4.4 ปัดกวาดฝุ่นที่เกาะอยู่ตามกระจกและมู่ลี่ ใช้น ายาเช็ดกระจก เช็ดอลูมิเนียมตามขอบประตู
หน้าต่างส่วนอื่น ๆ ที่ติดกับตัวอาคาร 
            4.5 ท าความสะอาดเก้าอ้ีบนอัฒจันทร์ให้สะอาดพร้อมใช้งานตลอดเวลา 
            4.6 ล้างขัดท าความสะอาดพ้ืนโดยรอบสระว่ายน้ า 
                 - เดือน ธันวาคม 2560 
                 - เดือน มีนาคม 2561 
                 - เดือน มิถุนายน 2561 
                 - เดือน กันยายน 2561 
                 (ผู้ว่าจ้างจะเป็นผู้ก าหนดวันที่ท าความสะอาด ให้ทราบล่วงหน้า) 
 

3.7 อาคารสโมสรข้าราชการ มีพ้ืนที่โดยประมาณ  3,300  ตารางเมตร   
-   ชั้นที่ 1ห้องพยาบาล, ลานจอดรถบริเวณ  รอบอาคาร และห้องน้ า 
-  ชั้น 2 ห้องฟิตเนส 1 ห้อง คาราโอเกะ 4 ห้อง ห้องโถง โต๊ะสนุกเกอร์, โต๊ะปิงปอง ห้องน้ า

ชาย – หญิง กระจก ประตู หน้าต่าง บันไดทางข้ึน โซฟา พรม ห้องสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยฯ 
         -  ชั้น 3 ห้องประชุมภัทรมงคล ห้องรับรอง ดาดฟ้า ห้องน้ าชาย – หญิง บันไดทางข้ึน โต๊ะ
เก้าอ้ี กระจก หน้าต่าง ราวบันได 
             3.7.1   จ านวนพนักงานท าความสะอาด  2   คน 
             3.7.2  วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการท าความสะอาด   ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาวัสดุอุปกรณ์
เครื่องมือเครื่องใช้ในการท าความสะอาด   แต่ละชนิดให้เหมาะสมกับวัสดุแต่ละชนิด ดังนี้ 

 1)  เครื่องขัดพ้ืนออโต้สครับ จ านวน 1 เครื่อง พร้อมอุปกรณ์ครบชุดส าหรับขัดพ้ืน  
ล้างและขัดคราบสกปรกบน  พ้ืน ขัดมันพ้ืน ใช้ร่วมกับ กองพัฒนานักศึกษา 

2)   เครื่องดูดฝุ่นพร้อมอุปกรณ์   ซึ่งสามารถดูดได้ทั้งเปียกและแห้ง  
3) เครื่องมือเช็ดกระจกพร้อมอุปกรณ์ครบชุด ส าหรับเช็ดกระจกภายใน –  

ภายนอก   
4)   ถังบีบม๊อบ 
5)   บันไดอลูมิเนียม  1 ชุด (7 ขั้น ) 
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6)   เครื่องมืออ่ืน ๆเช่นม๊อบดันฝุ่น ม๊อบผ้า แผ่นขัดสก๊อตไบร์ท ไม้กวาดชนิดต่าง ๆ 

ถังน้ าพลาสติก ขันน้ าพลาสติก สายยาง  ถุงมือยาง ผ้าเช็ดโต๊ะ ที่ตักขยะและ
เครื่องมืออ่ืน ๆ เท่าที่จ าเป็น 

                     3.7.3   น้ ายาเคมีท่ีใช้ท าความสะอาด (ต้องมีคุณภาพดี ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ) 
                              ผู้รับจ้างจะต้องส่งน้ ายาเคมีให้ผู้ว่าจ้างทุกเดือน  ดังนี้ 

1) น้ ายาเคมีและวัสดุ ที่ต้องน าส่งทุกเดือน (ไม่เกินวันที่ 5 ของทุกเดือน) ชั้น 1 
 

รายการ จ านวน หน่วย 
น้ ายาล้างห้องน้ า Vixol, 3M, Vim, Magicclean 4 แกลลอน 
น้ ายาฆ่าเชื้อดับกลิ่น 3M, เดทตอล 2 แกลลอน 
น้ ายาท าความสะอาดทั่วไป 3M, Vim, Magicclean 4 แกลลอน 
น้ ายาเช็ดกระจก คิงสเตลล่า, Windex, Whiz, vim 1 แกลลอน 
น้ ายาขจัดคราบหินปูน MrMuscle, duck 1 แกลลอน 
สบู่เหลวล้างมือ Dettol, Protex, Carex, 3M 3 แกลลอน 
น้ ายาขจัดสิ่งอุดตันในท่อน้ าทิ้ง MrMuscle 1 แกลลอน 
สเปรย์ปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า 300 ml. 
ยี่ห้อ Glade, Kingstella, ambipur, 3M 

5 กระป๋อง 

น้ ายาเช็ดโทรศัพท์ ( 1 ขวด / 450 ซี.ซี.) พร้อมส าลี 1 ขวด 
น้ ายากัดสนิม Sonax, ฟิโน่ 1 แกลลอน 
น้ ายาดันฝุ่น 3M, ซันโว, Windex 1 แกลลอน 
น้ ายาขจัดคราบมนั MrMuscle, 3M, ซันไลต ์ 1 แกลลอน 
ผงซักฟอก บรีส, แฟ๊บ, เปา, โอโม 1 กิโลกรัม 
น้ ายาเช็ดสุขภัณฑ์ 1 แกลลอน 
กระดาษช าระม้วนใหญ่(หนา 2 ชั้น ยาว 300 เมตร) มีรอยปรุ 18 ม้วน 
Scott, Kimberly Clark   
กระดาษช าระม้วนเล็ก 30 ม้วน 
ก้อนดับกลิ่น Glade, Winpo, ambipur 10 ก้อน 
ถุงด า 18” x 20” 5 กิโลกรัม 
ถุงด า 30” x 40” 3 กิโลกรัม 
ถุงด า 36” x 45”  2 กิโลกรัม 
ถุงใส 22” x 30” 8 กิโลกรัม 
 
 

  

2) น้ ายาเคมตี้องส่งเดือนแรก, มกราคม และมิถุนายน 
1. น้ ายาล้างพ้ืนลอกแว๊กซ์                               5   แกลลอน 
2. น้ ายาเคลือบเงาพ้ืน(แว๊กซ์) ชนิดสูตรเข้มข้น        15   แกลลอน 

3) วัสดุที่ต้องน าส่งทุก ๆ 6 เดือน/ครั้ง (ครั้งแรกให้ส่งวันที่ท าสัญญา) 
1. ไม้กวาดอ่อน                                              6   ด้าม 
2. ไม้กวาดทางมะพร้าว                                     6   ด้าม 
3. ไม้กวาดหยากไย่                                          6   ด้าม 
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4. ผ้าถูพ้ืน                                                    6   ผืน 
5. ผ้าแห้งเช็ดพ้ืน, เช็ดเคาน์เตอร์, เช็ดห้องน้ าอย่างละ    6   ผืน 
6. แปรงขัดโถส้วม     6   ด้าม 

4) ติดอุปกรณ์ใส่กระดาษและกระดาษช าระในห้องน้ า และหากหมดสัญญาให้ถือ
เป็นอุปกรณ์ของทางราชการ 

ชั้น 2-3 น้ ายาเคมีและวัสดุ ที่ต้องน าส่งทุกเดือน (ไม่เกินวันที่ 5 ของทุกเดือน) ดังต่อไปนี้ 
รายการ จ านวน หน่วย 

น้ ายาล้างห้องน้ า Vixol, 3M, Vim, Magicclean 2 แกลลอน 
น้ ายาฆ่าเชื้อดับกลิ่น 3M, เดทตอล 2 แกลลอน 
น้ ายาท าความสะอาดทั่วไป 3M, Vim, Magicclean 2 แกลลอน 
น้ ายาเช็ดกระจก คิงสเตลล่า, Windex, Whiz, Vim 1 แกลลอน 
น้ ายาขจัดคราบหินปูน MrMuscle, duck 1 แกลลอน 
สบู่เหลวล้างมือ Dettol, Protex, Darex, 3M 2 แกลลอน 
น้ ายาขจัดสิ่งอุดตันในท่อน้ าทิ้ง MrMuscle 1 แกลลอน 
สเปรย์ปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า 300 ml. 
ยี่ห้อ Glade, Kingstella, ambipur, 3M 

5 กระป๋อง 

น้ ายาเช็ดโทรศัพท์ ( 1 ขวด / 450 ซี.ซี.) พร้อมส าลี 1 ขวด 
น้ ายากัดสนิม Sonax, ฟิโน่ 1 แกลลอน 
น้ ายาดันฝุ่น 3M, ซันโว, Windex 1 แกลลอน 
น้ ายาขจัดคราบมัน MrMuscle, 3M, ซันไลต ์ 1 แกลลอน 
ผงซักฟอก บรีส, แฟ๊บ, เปา, โอโม 1 กิโลกรัม 
น้ ายาเช็ดสุขภัณฑ์ 1 แกลลอน 
กระดาษช าระม้วนใหญ่(หนา 2 ชั้น ยาว 300 เมตร) มีรอยปรุ 18 ม้วน 
Scott, Kimberly Clark   
ถุงด า 18” x 20” 1 กิโลกรัม 
ถุงด า 30” x 40” 2 กิโลกรัม 
ถุงด า 36” x 45”  3 กิโลกรัม 
ถุงใส 22” x 30” 2 กิโลกรัม 
   

1) น้ ายาเคมีต้องส่งเดือนแรก, มกราคม และมิถุนายน 
1. น้ ายาล้างพ้ืนลอกแวกซ์      5 แกลลอน 
2. น้ ายาเคลือบเงาพ้ืน (แว๊กซ์) ชนิดสูตรเข้มข้น 15 แกลลอน 
3. น้ ายาซักพรม       3    แกลลอน 

2) วัสดุที่ต้องน าส่งทุก ๆ 3 เดือน (ครั้งแรกให้ส่งวันที่ท าสัญญา) 
1. ไม้กวาดอ่อนและไม้กวาดเส้นใยเป็นพลาสติก    6 ด้าม 
2. ไม้กวาดทางมะพร้าว       6 ด้าม 
3. ไม้กวาดหยากไย่        6  ด้าม 
4. ผ้าถูพ้ืน         6   ผืน 
5. ผ้าแห้งเช็ดพ้ืน,เช็ดเคาน์เตอร์,เช็ดห้องน้ าอย่างละ       6     ผืน 
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3) ติดอุปกรณ์ใส่กระดาษและกระดาษช าระในห้องน้ าและหากหมดสัญญาให้ถือเป็น
อุปกรณ์ของทางราชการ 

วิธีการท าความสะอาด 
1 พื นกระเบื องยาง พื นหินขัด 

  1.1 ปัดกวาดสิ่งสกปรกหรือดูดฝุ่นอาคารทางเดินเท้า ทางเดินบันได 
  1.2 ใช้น้ ายาล้างโดยใช้น้ ายาเฉพาะแต่ละประเภทโดยใช้เครื่องขัดพ้ืนชนิดความเร็วช้า (Low Speed)  
  1.3 ม๊อบน้ าให้สะอาด 3 ครั้ง 
  1.4 ใช้เครื่องมือชนิดความเร็วสูง (High Speed) ปัดมันเก็บสิ่งสกปรกที่ตกค้างอีกครั้ง 
  1.5 ใช้น้ ายาเคลือบเงาพ้ืน (แว๊กซ์น้ า) ชนิดซุปเปอร์ 3 ครั้ง 
  1.6 พ้ืนต้องแห้งอยู่เสมอ 

1.7 ปัด กวาด เช็ดม๊อบพ้ืน 
 2 พื นโมเสด พื นกระเบื องเคลือบ 
  2.1 เดินเครื่องขัดด้วยน้ ายาล้างพ้ืนโมเสดและพ้ืนกระเบื้องเคลือบโดยเฉพาะ 
  2.2 เก็บรอยเปื้อนตามที่เครื่องไม่สามารถท าได้เช่น ฝาผนังและบริเวณใกลเ้คียง โดยใช้น้ ายาล้างทั่วไป 
  2.3 เดินเครื่องปัดเงาพ้ืน 
  2.4 พ้ืนต้องแห้งอยู่เสมอ 
 3 กระจกและกรอบอลูมิเนียม มูลี่ ม่านปรับแสงและฉากกั นห้อง 
  3.1 ปัดกวาดฝุ่นที่เกาะอยู่ตามกระจก 
          3.1.1 ใช้น้ ายาเช็ดกระจกท าความสะอาดด้วยเครื่องมือทันสมัย 
          3.1.2 เช็ดและขัดอลูมิเนียมตามประตูหน้าต่าง และส่วนอ่ืน ๆ ที่ติดกับตัวอาคาร 
  3.2 มูลี่ม่านปรับแสงและฉากกั้นห้อง 
   3.2.1 ปัดกวาดฝุ่นที่เกาะอยู่ตามม่าน มู่ลี่  และฉากกั้นห้อง 
   3.2.2 ใช้เครื่องมือท าความสะอาดดูดฝุ่นอีกครั้ง 
   3.2.3 ใช้ผ้าชุบน้ าเช็ดท าความสะอาดอีกครั้ง  
 4 เฟอร์นิเจอร์และเครื่องใช้ส านักงาน 
  4.5.1 ปัดฝุ่น เช็ดคราบสกปรก (โต๊ะท างาน เก้าอ้ี ตู้เอกสาร ฯลฯ) 
  4.5.2 ใช้น้ ายาและครีมท าความสะอาดส่วนที่เช็ดด้วยน้ าเปล่าไม่ออก 
  4.5.3 ใช้ผ้าชุบน้ าเช็ดท าความสะอาดอีกครั้ง 

 5 ห้องน  า 
  5.1  ห้องสุขาชาย – หญิง ท าความสะอาดพ้ืน พ้ืนผนัง  กระจก อ่างล้างมือ และสุขภัณฑ์ใน
ห้องน้ า ให้สะอาดอยู่เสมอ (อย่างน้อยวันละ 5  ครั้ง)  
  5.2  ล้างพื้นด้วยน้ ายาล้างห้องน้ า 
  5.3  ขจัดสิ่งสกปรกเครื่องสุขภัณฑ์ เช่น อ่างล้างหน้า โถปัสสาวะและโถส้วมด้วยน้ ายา 
  5.4  ท าความสะอาดด้วยน้ าเปล่า 
  5.5  ฆ่าเชื้อดับกลิ่นด้วยน้ ายา              
  5.6  น าขยะในห้องน้ าไปทิ้งในที่ที่ก าหนด 
  5.7  เติมสบู่เหลวส าหรับล้างมือ 
  5.8  พื้นต้องแห้งอยู่เสมอ 
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 6 การเก็บขยะ 
  6.1 เก็บขยะเศษใบไม้บริเวณรอบอาคารอย่างน้อย 1  ครั้ง/วัน 
  6.2 เก็บขยะห้องท างานทั้งหมด  วันละอย่างน้อย   1  ครั้ง/วัน 
รายละเอียดการท าความสะอาด 
 1 การท าความสะอาดประจ าวัน 
  1.1 เช็ดโต๊ะ เก้าอ้ี จัดสิ่งของที่วางบนโต๊ะให้เรียบร้อย 
  1.2 เทและท าความสะอาดและล้างที่เขี่ยบุหรี่ (ถ้ามี) 
  1.3 เทและท าความสะอาดตะกร้าใส่ขยะและล้างถังรองรับขยะ 
  1.4 ท าความสะอาดกระจก ขอบกระจก ขอบประตู และบานประตูทุกบานและลบรอยเปื้อน    
ตามขอบประตูหน้าต่างและสวิชท์ไฟ 
  1.5 ท าความสะอาดโต๊ะรับแขก เก้าอ้ีและโซฟาส าหรับรับแขก 
  1.6 ท าความสะอาดโทรศัพท์ที่วางบนโต๊ะทุกเครื่อง เช็ดที่พูดและฟังด้วยน้ ายาฆ่าเชื้อโรค 
  1.7 ท าความสะอาดโคมไฟบนโต๊ะ (ถ้ามี)      
  1.8 เช็ดและท าความสะอาดขั้นบันได ตลอดจนราวบันได ขึ้น – ลง ส านักงาน เช็ดท าความ
สะอาดลูกกรงบันไดขึ้นลงส านักงาน 
  1.9 ท าความสะอาด เทน้ าและถาดรองรับน้ าใต้กระถางต้นไม้ตามระเบียงต่าง ๆ  
           1.10 ท าความสะอาด เทเศษน้ าและถังรองรับน้ าจากเครื่องท าน้ าเย็น, ตู้เย็นพร้อมทั้งเช็ดหรือ   
ปัดฝุ่นเครื่องท าน้ าเย็นและขวดน้ า 
  1.11 ท าความสะอาดบานประตู ขอบประตู กระจกและขอบกระจกทั้งหมด 
  1.12 ท าความสะอาด ปัดกวาดเช็ดถูพ้ืนห้อง ,ทางเดิน 
  1.13 ท าความสะอาดหน้าลิฟท์  ประตูลิฟท์, เช็ดกระจกและผนังภายในลิฟท์ 
  1.14 รายงานสิ่งของช ารุดเสียหายที่เกิดขึ้นโดยด่วน เช่น กระจกแตก อ่างล้างหน้าช ารุด และ     
สิ่งอื่น ๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบ 
  1.15 ดูแลปิดน้ า ปิดไฟฟ้า ปิดเครื่องปรับอากาศ พัดลมระบายอากาศ อุปกรณ์ไฟฟ้าทุกอย่างในห้อง 
และตรวจตราความเรียบร้อยก่อนออกจากตัวอาคารเมื่อเสร็จงาน 
  1.16 ดูแลไม้ประดับภายในอาคารรดน้ าวันเว้นวัน ให้ดูสวยงามอยู่เสมอ 
  1.17 ท าความสะอาดชั้นวางหนังสือ ขาโต๊ะ ขาเก้าอ้ี หลังโซฟา และหลังตู้เก็บเอกสาร บอร์ดปิด
ประกาศ 
  1.18 เช็ดฝุ่นเครื่องคิดเลข เครื่องคอมพิวเตอร์และท าความสะอาดโต๊ะวางเครื่องพิมพ์ดีด เครื่องคอมพิวเตอร์ 
  1.19 ท าความสะอาดฝ้าเพดาน ปัดหยากไย่ในที่ต่าง ๆ  
  1.20 เช็ดฝุ่นตามกรอบรูปตลอดจนอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ตั้งอยู่ในส านักงาน 
  1.21 ท าความสะอาดฝาผนัง เช็ดรอยเปื้อนตามฝาผนังด้วยน้ ายา 
  1.22 ดูดฝุ่นและสิ่งสกปรกในพ้ืนพรม 
  1.23 ท าความสะอาดรอยเปื้อนพรมด้วยน้ ายาให้สะอาด 
  1.24 ท าความสะอาดห้องโถงและห้องพักและแผ่นป้ายแสดงชื่อการท างานต่าง ๆ  
  1.25 พ้ืนต้องแห้งอยู่เสมอ 
  1.26 เทและล้างท าความสะอาดถังขยะ 
  1.27 ขยะในห้องน้ า ควรเก็บ เช้า  กลางวัน  เย็น 
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 2  การท าความสะอาดประจ าวัน เสาร์-อาทิตย์ 
  2.1  ท าความสะอาดระเบียงของแต่ละชั้นและท าความสะอาดดาดฟ้า 
  2.2  ท าความสะอาดบริเวณลานจอดรถ 

 3 การท าความสะอาดประจ าเดือน 
  3.1 เช็ดขอบประตูที่ท าด้วยไม้ อลูมิเนียมตามท่ีต่าง ๆ  ตลอดจนฝากั้นห้อง 
  3.2 เช็ดกระจกทั้งหมด ทั้งในอาคารและนอกอาคาร ทั้งภายในและภายนอก 
  3.3 ขัดเงาส่วนที่เป็นโลหะทั้งหมด 
  3.4 ดูดฝุ่นผ้าม่าน หน้าต่าง และประตูท่ัวๆไป 
  3.5 ท าความสะอาดโต๊ะ เก้าอ้ี ที่บุด้วยหนังเทียมหรือแท้ 
  3.6 ท าความสะอาดหลอดไฟและโคมไฟแสงสว่างทั้งหมด 
  3.7 ดาดฟ้าท าความสะอาดเดือนละครั้ง 
  3.8 ระเบียงอาคารท าความสะอาดสัปดาห์ละ 1 ครั้ง 
  3.9 การซักพรม (ชั้น 2) ให้มีการซักพรม 2 เดือน/ครั้ง ด้วยน้ ายาซักพรม 
  3.10 ล้างพ้ืน เคลือบเงาพ้ืนและขัดเงาพ้ืนด้วยเครื่องมือโดยใช้น้ ายาแต่ละชนิดให้เหมาะสมกับ
วัสดุพื้นห้องต่างๆ ทั้งหมด 3 เดือน/ครั้ง 
   -  เดือน  ธันวาคม   2560 
   -  เดือน  มีนาคม    2561 
   -  เดือน  มิถุนายน  2561 
   -  เดือน  กันยายน  2561 
   (ผู้ว่าจ้างเป็นผู้ก าหนดให้ทราบล่วงหน้า) 
  3.11   พ้ืนต้องแห้งอยู่เสมอ 
  3.12   กวาดล้างลานจอดรถ 
 4  ท าความสะอาดในกรณีที่จ าเป็นหรือเร่งด่วน 
  4.1 ขัดล้าง ท าความสะอาดพ้ืนและลงน้ ายาเคลือบเงาพ้ืนในส่วนที่เปื้อนหรือไม่เงางาม 
  4.2 เช็ดท าความสะอาดกระจกทั้งภายในและภายนอกในกรณีที่เปื้อน หรือไม่ใสสะอาด 
  4.3 ท าความสะอาดคราบสกปรกที่โต๊ะเก้าอ้ี 
  4.4 พ้ืนต้องแห้งอยู่เสมอ 
  4.5 กวาดลานจอดโดยรอบอาคารสโมสรข้าราชการ  
 
  3.8  อาคารส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  พ้ืนที่โดยประมาณ  8,000  ตารางเมตร  
     - ชั้น 1 ห้อง Stydent Service Center พ้ืนที่ส่วนกลาง กระจกประตู – หน้าต่าง บันไดราว
บันไดห้องน้ าทุกห้อง บริเวณลานจอดรถและบริเวณโดยรอบอาคาร 
     - ชั้น 3 ห้องฝ่ายประมวลผลและสถิติข้อมูล ห้องฝ่ายหลักสูตร ฝ่ายมาตรฐานการศึกษา ฝ่าย
ทะเบียนการศึกษา และฝ่ายตรวจสอบและรับรองผลการศึกษา ห้องประชุมบัวชมพู ส านักส่งเสริมวิชาการและ
งานทะเบียน พ้ืนที่ทางเดินส่วนกลาง ห้องน้ าทุกห้อง  บันได  ราวบันได  กระจกประตู – หน้าต่าง  ระเบียงกัน
สาดด้านในและด้านนอก  ห้องเก็บของ 
     - ชั้น 4 ห้องท างานฝ่ายบริการและสวัสดิการนักศึกษา ส านักสหกิจศึกษา ส านักบัณฑิตศึกษา 
พ้ืนที่ทางเดินส่วนกลาง ห้องน้ าทุกห้องบันได ราวบันได กระจกประตู หน้าต่าง ระเบียงกันสาดด้านในด้าน
นอก ห้องประชุมและห้องเก็บของ 
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         3.8.1   จ านวนพนักงานท าความสะอาด  4  คน 
          3.8.2  วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการท าความสะอาด  ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือ
เครื่องใช้ในการท าความสะอาด  แต่ละชนิดให้เหมาะสมกับวัสดุแต่ละชนิด ดังนี้ 

1)   เครื่องขัดพ้ืนพร้อมอุปกรณ์ครบชุดส าหรับขัดพ้ืน ล้างและขัดคราบสกปรกบนพื้น  
     ขัดมันพ้ืน 
              ขนาด 16 นิ้ว  Low  Speed  และ High Speed    
              ขนาด 18 นิ้ว  Low  Speed  และ High Speed   
2)   เครื่องดูดฝุ่นพร้อมอุปกรณ์   ซึ่งสามารถดูดได้ทั้งเปียกและแห้ง  
3)   เครื่องมือเช็ดกระจกพร้อมอุปกรณ์ครบชุด ส าหรับเช็ดกระจกภายใน – ภายนอก   
4)   บันไดอลูมิเนียม  2 ชุด (7 ขั้น และ 9 ขั้น) 
5)   เครื่องมืออ่ืน ๆ เช่น ถังบีบม๊อบ ม๊อบดันฝุ่น ม๊อบผ้า แผ่นขัดสก๊อตไบร์ท ไม้กวาด

ชนิดต่าง ๆ ถังน้ าพลาสติก ขันน้ าพลาสติก สายยาง  ถุงมือยาง ผ้าเช็ดโต๊ะ ที่ตักขยะ
และเครื่องมืออ่ืน ๆ เท่าที่จ าเป็น 

                  3.8.3   น้ ายาเคมีท่ีใช้ท าความสะอาด (ต้องมีคุณภาพดี ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ) 
                           ผู้รับจ้างจะต้องส่งน้ ายาเคมีให้ผู้ว่าจ้างทุกเดือน  ดังนี้ 

1) น้ ายาเคมีและวัสดุ ที่ต้องน าส่งทุกเดือน (ไม่เกินวันที่ 5 ของทุกเดือน) 
รายการ จ านวน หน่วย 

น้ ายาล้างห้องน้ า Vixol, 3M, Vim, Magicclean 4 แกลลอน 
น้ ายาฆ่าเชื้อดับกลิ่น 3M, เดทตอล 6 แกลลอน 
น้ ายาท าความสะอาดทั่วไป 3M, Vim, Magicclean 6 แกลลอน 
น้ ายาเช็ดกระจก คิงสเตลล่า, Windex, Whiz, Vim 2 แกลลอน 
น้ ายาขจัดคราบหินปูน MrMuscle, duck 4 แกลลอน 
สบู่เหลวล้างมือ Dettol, Protex, Carex, 3M 4 แกลลอน 
น้ ายาขจัดสิ่งอุดตันในท่อน้ าทิ้ง MrMuscle 2 แกลลอน 
สเปรย์ปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า 300 ml. 
ยี่ห้อ Glade, Kingstella, Imperia 

10 กระป๋อง 

น้ ายาเช็ดโทรศัพท์ ( 1 ขวด / 450 ซี.ซี.) พร้อมส าลี 4 ขวด 
น้ ายากัดสนิม Sonax, ฟิโน่ 4 แกลลอน 
น้ ายาดันฝุ่น 3M, ซันโว, Windex 3 แกลลอน 
น้ ายาขจัดคราบมัน MrMuscle, 3M, ซันไลต์ 3 แกลลอน 
ผงซักฟอก บรีส, แฟ๊บ, เปา, โอโม 4 กิโลกรัม 
น้ ายาเช็ดสุขภัณฑ์ 2 แกลลอน 
กระดาษช าระม้วนใหญ่(หนา 2 ชั้น ยาว 300 เมตร) มีรอยปรุ 96 ม้วน 
Scott, Kimberly Clark   
ก้อนดับกลิ่น Glade, Winpo, ambipur 30 ก้อน 
ถุงด า 18” x 20” 10 กิโลกรัม 
ถุงด า 30” x 40” 10 กิโลกรัม 
ถุงด า 36” x 45”  5 กิโลกรัม 
ถุงใส 22” x 30” 10 กิโลกรัม 
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2) น้ ายาเคมตี้องส่งเดือนแรก, มกราคม และมิถุนายน 
1. น้ ายาล้างพ้ืนลอกแว๊กซ์                           10   แกลลอน 
2. น้ ายาซักพรม                                        2   แกลลอน 
3. น้ ายาเคลือบเงาพ้ืน(แว๊กซ์) ชนิดสูตรเข้มข้น     40   แกลลอน 

3) วัสดุที่ต้องน าส่งทุก ๆ 3 เดือน(ครั้งแรกให้ส่งวันที่ท าสัญญา) 
1. ไม้กวาดอ่อน                                              1   โหล 
2. ไม้กวาดทางมะพร้าว                                     1   โหล 
3. ไม้กวาดหยากไย่                                          1   โหล  
4. ผ้าถูพ้ืน                                                    1   โหล 
5. ผ้าแห้งเช็ดพ้ืน, เช็ดเคาน์เตอร์, เช็ดห้องน้ าอย่างละ    1   โหล     

 
 3.9  อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ  พื นที่โดยประมาณ  23,000 ตร.ม.  

           3.9.1  จ านวนพนักงานท าความสะอาด  13 คน   
พ้ืนที่ท าความสะอาด ประกอบด้วย พ้ืนที่ภายในอาคารทั้ง 12 ชั้น, บริเวณรอบ

อาคาร, ลานจอดรถข้างอาคาร,   ในแต่ละชั้นประกอบด้วย ห้องทุกห้องบนชั้นนั้น ๆ , ห้องน้ า, พ้ืนที่ทางเดิน
ส่วนกลาง, บันได, ระเบียงกันสาดด้านใน - ด้านนอก, ลิฟท์ 4 ตัว และชั้นดาดฟ้า (ชั้น 13)   
     3.9.2  วัสดุอุปกรณ์ทีใ่ช้ในการท าความสะอาด  ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาวัสดุอุปกรณ์
เครื่องมือเครื่องใช้ในการท าความสะอาด   แต่ละชนิดให้เหมาะสมกับวัสดุแต่ละชนิด ดังนี้  
                              1)  เครื่องขัดพ้ืนพร้อมอุปกรณ์ครบชุดส าหรับขัดพ้ืน ล้างและขัดคราบสกปรก  
                                   บนพ้ืนขัดมันพ้ืน 

              ขนาด 16 นิ้ว  Low  Speed  และ High Speed    
              ขนาด 18 นิ้ว  Low  Speed  และ High Speed   
 2)  เครื่องดูดฝุ่นพร้อมอุปกรณ์   ซึ่งสามารถดูดได้ทั้งเปียกและแห้ง  
 3)  เครื่องมือเช็ดกระจกพร้อมอุปกรณ์ครบชุด ส าหรับเช็ดกระจกภายใน – 

ภายนอก   
 4)  บันไดอลูมิเนียม  2 ชุด (7 ขั้น และ 9 ขั้น) 
 5)  เครื่องมืออ่ืน ๆ เช่น  ม๊อบดันฝุ่น  ม๊อบผ้า แผ่นขัดสก๊อตไบร์ท ไม้กวาดชนิด

ต่าง ๆ ถังน้ าพลาสติก ขันน้ าพลาสติก สายยาง ถุงมือยาง ผ้าเช็ดโต๊ะ ที่ตักขยะ
และเครื่องมืออ่ืน ๆ เท่าที่จ าเป็น 

                    3.9.3    น  ายาเคมีที่ใช้ท าความสะอาด (ต้องมีคุณภาพดี ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ) 
ผู้รับจ้างจะต้องส่งน้ ายาเคมีให้ผู้ว่าจ้างทุกเดือน  ดังนี้ 

1)  น้ ายาเคมีและวัสดุ ที่ต้องน าส่งทุกเดือน (ไม่เกินวันที่ 5 ของทุกเดือน) 
 

รายการ จ านวน หน่วย 
น้ ายาล้างห้องน้ า Vixol, 3M, Vim, Magicclean 15 แกลลอน 
น้ ายาฆ่าเชื้อดับกลิ่น 3M, เดทตอล 25 แกลลอน 
น้ ายาท าความสะอาดทั่วไป 3M, Vim, Magicclean 30 แกลลอน 
น้ ายาเช็ดกระจก คิงสเตลล่า, Windex, Whiz, Vim 10 แกลลอน 
น้ ายาขจัดคราบหินปูน MrMuscle, duck 5 แกลลอน 
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สบู่เหลวล้างมือ Dettol, Protex, Carex, 3M 10 แกลลอน 
น้ ายาขจัดสิ่งอุดตันในท่อน้ าทิ้ง MrMuscle 5 แกลลอน 
สเปรย์ปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า 300 ml. 
ยี่ห้อ Glade, Kingstella, ambipur, 3M 

60 กระป๋อง 

น้ ายาเช็ดโทรศัพท์ ( 1 ขวด / 450 ซี.ซี.) 15 ขวด 
น้ ายากัดสนิม Sonax, ฟิโน่ 6 แกลลอน 
น้ ายาดันฝุ่น 3M, ซันโว, Windex 15 แกลลอน 
น้ ายาขจัดคราบมัน MrMuscle, 3M, ซันไลต์ 1 แกลลอน 
ผงซักฟอก บรีส, แฟ๊บ, เปา, โอโม 10 กิโลกรัม 
น้ ายาสุขภัณฑ ์ 10 แกลลอน 
กระดาษช าระม้วนใหญ่(หนา 2 ชั้น ยาว 300 เมตร) มีรอยปรุ 600 ม้วน 
Scott, Kimberly Clark   
ถุงใส 30” x 40”  10 กิโลกรัม 
ถุงด า 36” x 45” 75 กิโลกรัม 
ถุงด า 22” x 30” 25 กิโลกรัม 
ถุงด า 18” x 20” 15 กิโลกรัม 

 

 
2)   น้ ายาเคมตี้องส่งเดือนแรก, มกราคม และมิถุนายน 

1. น้ ายาล้างพ้ืนลอกแว๊กซ์                          40  แกลลอน 
2. น้ ายาซักพรม                                       5  แกลลอน 
3. น้ ามันเช็ดสแตนเลส (พาราฟิล)   5  แกลลอน 
4. ไม้ปัดขนไก่แบบใยสังเคราะห์   15  อัน 

3) วัสดุที่ต้องน าส่งทุก ๆ 3 เดือน(ครั้งแรกให้ส่งวันที่ท าสัญญา) 
1) ไม้กวาดอ่อน (ด้ามพลาสติก)                      3    โหล 
2) ไม้กวาดทางมะพร้าว                              3    โหล 
3) ไม้กวาดหยากไย่                                   3    โหล   
4) ผ้าถูพ้ืน สีน้ าเงิน, สีแดง                                     3    โหล 
5) ผ้าแห้งเช็ดพ้ืน, เช็ดเคาน์เตอร์, เช็ดห้องน้ าอย่างละ    3    โหล    

 
 

  3.10 อาคาร I Work @ RT พื นที่  2,200 ตารางเมตร   
   3.10.1  จ านวนพนักงานท าความสะอาด  3 คน   
      พ้ืนที่ท าความสะอาด ประกอบด้วย พ้ืนที่ภายในอาคารบริเวณรอบ ๆ อาคาร ลาน
จอดรถหน้าอาคาร ห้องน้ า พื้นที่ทางเดินส่วนกลาง บันได  
   3.10.2 วัสดุอุปกรณ์ทีใ่ชใ้นการท าความสะอาด  

 ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ในการท าความสะอาด  แต่ละ
ชนิดให้เหมาะสมกับวัสดุแต่ละชนิด ดังนี้ 

1)   เครื่องขัดพ้ืนพร้อมอุปกรณ์ครบชุดส าหรับขัดพ้ืน ล้างและขัดคราบสกปรก  
      บนพ้ืน ขัดมันพ้ืน 
              ขนาด 16 นิ้ว  Low  Speed  และ High Speed    
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              ขนาด 18 นิ้ว  Low  Speed  และ High Speed   
2)   เครื่องดูดฝุ่นพร้อมอุปกรณ์   ซึ่งสามารถดูดได้ทั้งเปียกและแห้ง  
3)   เครื่องมือเช็ดกระจกพร้อมอุปกรณ์ครบชุด ส าหรับเช็ดกระจกภายใน –     
      ภายนอก   
4)   บันไดอลูมิเนียม  1 ชุด (7 ขั้น) 
5)   เครื่องมืออ่ืน ๆ เช่นม๊อบดันฝุ่น ม๊อบผ้า แผ่นขัดสก๊อตไบร์ท ไม้กวาดชนิด  
      ต่าง ๆ ถังน้ าพลาสติก ขันน้ าพลาสติก สายยาง  ถุงมือยาง ผ้าเช็ดโต๊ะ  
      ที่ตักขยะและเครื่องมืออ่ืน ๆ เท่าที่จ าเป็น 

3.10.3 น  ายาเคมีที่ใช้ท าความสะอาด (ต้องมีคุณภาพดี ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ) 
ผู้รับจ้างจะต้องส่งน้ ายาเคมีให้ผู้ว่าจ้างทุกเดือน  ดังนี้ 

1) น้ ายาเคมีและวัสดุ ที่ต้องน าส่งทุกเดือน (ไม่เกินวันที่ 5 ของทุกเดือน) 
       รายการ จ านวน หน่วย 

น้ ายาล้างห้องน้ า Vixol, 3M, Vim, Magicclean 3 แกลลอน 
น้ ายาฆ่าเชื้อดับกลิ่น 3M, เดทตอล 6 แกลลอน 
น้ ายาท าความสะอาดทั่วไป 3M, Vim, Magicclean 6 แกลลอน 
น้ ายาเช็ดกระจก คิงสเตลล่า, Windex, Whiz, Vim 1 แกลลอน 
สบู่เหลวล้างมือ Dettol, Protex, Carex, 3M 3 แกลลอน 
สเปรย์ปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า 300 ml. 15 กระป๋อง 
ยี่ห้อ Glade, Kingstella, ambipur, 3M   
น้ ายาเช็ดโทรศัพท์ ( 1 ขวด / 450 ซี.ซี.) พร้อมส าลี 2 ขวด 
น้ ายากัดสนิม Sonax, ฟิโน่ 3 แกลลอน 
น้ ายาดันฝุ่น 3M, ซันโว, Windex 3 แกลลอน 
น้ ายาขจัดคราบมัน MrMuscle, 3M, ซันไลต ์ 1 แกลลอน 
ผงซักฟอก บรีส, แฟ๊บ, เปา, โอโม 3 กิโลกรัม 
น้ ายาเช็ดสุขภัณฑ์ 2 แกลลอน 
กระดาษช าระม้วนใหญ่(หนา 2 ชั้น ยาว 300 เมตร) มีรอยปรุ 48 ม้วน 
Scott, Kimberly Clark   
ถุงด า 18” x 20” 4 กิโลกรัม 
ถุงด า 36” x 45”  5 กิโลกรัม 
ถุงด า 22” x 30” 5 กิโลกรัม 

 
2) น้ ายาเคมตี้องส่งเดือนแรก, มกราคม และมิถุนายน 

1. น้ ายาล้างพ้ืนลอกแว๊กซ์                                       10   แกลลอน 
2. น้ ายาเคลือบเงาพ้ืน(แว๊กซ์) ชนิดสูตรเข้มข้น              10  แกลลอน 

 

3) วัสดุที่ต้องน าส่งทุก ๆ 3 เดือน(ครั้งแรกให้ส่งวันที่ท าสัญญา) 
1. ไม้กวาดอ่อน                                            8  ด้าม 
2. ไม้กวาดทางมะพร้าว                              8  ด้าม 
3. ไม้กวาดหยากไย่                                     8 ด้าม 
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4. ผ้าถูพ้ืน                                               8 ผืน 
5. ผ้าแห้งเช็ดพ้ืน, เช็ดเคาน์เตอร์, เช็ดห้องน้ าอย่างละ   6 ผืน 
 

3.11 อาคาร CKC @ Rangsit   พื นที่  1,100 ตารางเมตร   
   3.11.1  จ านวนพนักงานท าความสะอาด  1 คน   
      พ้ืนที่ท าความสะอาด ประกอบด้วย พ้ืนที่ภายในอาคาร บริเวณรอบ ๆ อาคาร ลาน 
ห้องน้ า พ้ืนที่ทางเดินส่วนกลาง บันได  
    3.11.2  วัสดุอุปกรณ์ทีใ่ช้ในการท าความสะอาด  ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาวัสดุอุปกรณ์
เครื่องมือเครื่องใช้ในการท าความสะอาด  แต่ละชนิดให้เหมาะสมกับวัสดุแต่ละชนิด ดังนี้ 

1)   เครื่องขัดพ้ืนพร้อมอุปกรณ์ครบชุดส าหรับขัดพ้ืน ล้างและขัดคราบสกปรก  
บนพ้ืน ขัดมันพ้ืน 
              ขนาด 16 นิ้ว  Low  Speed  และ High Speed    
              ขนาด 18 นิ้ว  Low  Speed  และ High Speed   

2)    เครื่องดูดฝุ่นพร้อมอุปกรณ์   ซึ่งสามารถดูดได้ทั้งเปียกและแห้ง  
3)    เครื่องมือเช็ดกระจกพร้อมอุปกรณ์ครบชุด ส าหรับเช็ดกระจกภายใน –     

 ภายนอก   
4)   บันไดอลูมิเนียม  1 ชุด (7 ขั้น) 
5)   เครื่องมอือ่ืน ๆ เช่นม๊อบดันฝุ่น ม๊อบผ้าแผ่นขัดสก๊อตไบร์ท ไม้กวาดชนิดต่าง ๆ

ถังน้ าพลาสติก ขันน้ าพลาสติก สายยาง  ถุงมือยาง ผ้าเช็ดโต๊ะ ที่ตักขยะและ เครื่องมืออ่ืน ๆ เท่าที่จ าเป็น 
3.11.3 น  ายาเคมีที่ใช้ท าความสะอาด (ต้องมีคุณภาพดี ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ) ผู้รับ

จ้างจะต้องส่งน้ ายาเคมีให้ผู้ว่าจ้างทุกเดือน โดยจัดส่งที่ ศูนย์บริการความรู้ อาคาร RT CKC @ Rangsit    
ดังนี้ 

1) น้ ายาเคมีและวัสดุ ที่ต้องน าส่งทุกเดือน (ไม่เกินวันที่ 5 ของทุกเดือน)        
รายการ จ านวน หน่วย 

น้ ายาล้างห้องน้ า Vixol, 3M, Vim, Magicclean 2 แกลลอน 
น้ ายาฆ่าเชื้อดับกลิ่น 3M, เดทตอล 3 แกลลอน 
น้ ายาท าความสะอาดทั่วไป 3M, Vim, Magicclean 2 แกลลอน 
น้ ายาเช็ดกระจก คิงสเตลล่า, Windex, Whiz, Vim 1 แกลลอน 
น้ ายาขจัดคราบหินปูน MrMuscle, duck 1 แกลลอน 
สบู่เหลวล้างมือ Dettol, Protex, Carex, 3M 2 แกลลอน 
น้ ายาขจัดสิ่งอุดตันในท่อน้ าทิ้ง MrMuscle 1 แกลลอน 
สเปรย์ปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า 300 ml. 6 กระป๋อง 
ยี่ห้อ Glade, Kingstella, ampipur, 3M   
น้ ายาเช็ดโทรศัพท์ ( 1 ขวด / 450 ซี.ซี.) พร้อมส าลี 1 ขวด 
น้ ายากัดสนิม Sonax, ฟิโน่ 1 แกลลอน 
น้ ายาดันฝุ่น 3M, ซันโว, Windex 1 แกลลอน 
น้ ายาขจัดคราบมัน MrMuscle, 3M, ซันไลต ์ 1 แกลลอน 
ผงซักฟอก บรีส, แฟ๊บ, เปา, โอโม 2 กิโลกรัม 
น้ ายาเช็ดสุขภัณฑ์ 2 แกลลอน 
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กระดาษช าระม้วนใหญ่(หนา 2 ชั้น ยาว 300 เมตร) มีรอยปรุ 24 ม้วน 
Scott, Kimberly Clark   
ถุงด า 18” x 20” 2 กิโลกรัม 
ถุงด า 30” x 40” 4 กิโลกรัม 
ถุงด า 36” x 45”  1 กิโลกรัม 
ถุงด า 22” x 30” 7 กิโลกรัม 
 

2)  น้ ายาเคมตี้องส่งเดือนแรก, มกราคม และมิถุนายน 
1. น้ ายาล้างพ้ืนลอกแว๊กซ์                               2   แกลลอน 
2. น้ ายาเคลือบเงาพ้ืน(แว๊กซ์) ชนิดสูตรเข้มข้น       7   แกลลอน 

3) วัสดุที่ต้องน าส่งทุก ๆ 3 เดือน(ครั้งแรกให้ส่งวันที่ท าสัญญา) 
1. ไม้กวาดอ่อน                                            4  ด้าม 
2. ไม้กวาดทางมะพร้าว                              4  ด้าม 
3. ไม้กวาดหยากไย่                                     4  ด้าม 
4. ผ้าถูพ้ืน                                               4  ผืน 
5. ผ้าแห้งเช็ดพ้ืน, เช็ดเคาน์เตอร์, เช็ดห้องน้ าอย่างละ   6 ผืน 
 

3.12 อาคารวิทยบริการ   พื นที่  2,000 ตารางเมตร  (ชั น 1) 
   3.12.1  จ านวนพนักงานท าความสะอาด  2 คน   
      พ้ืนที่ท าความสะอาด ประกอบด้วย พ้ืนทีช่ั้น 1 ภายในอาคารวิทยบริการ พ้ืนที่
บริเวณด้านหน้าอาคาร ห้องน้ า พื้นที่ทางเดินส่วนกลางหน้าลิฟท ์บันไดเชื่อมต่อระหว่างชั้น  

3.12.2 วัสดุอุปกรณ์ทีใ่ช้ในการท าความสะอาด  
 ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ในการท าความสะอาด  แต่ละ

ชนิดให้เหมาะสมกับวัสดุแต่ละชนิด ดังนี้ 
1)   เครื่องขัดพ้ืนพร้อมอุปกรณ์ครบชุดส าหรับขัดพ้ืน ล้างและขัดคราบสกปรก  
      บนพ้ืน ขัดมันพ้ืน 
              ขนาด 16 นิ้ว  Low  Speed  และ High Speed    
              ขนาด 18 นิ้ว  Low  Speed  และ High Speed   
2)   เครื่องดูดฝุ่นพร้อมอุปกรณ์   ซึ่งสามารถดูดได้ทั้งเปียกและแห้ง  
3)   เครื่องมือเช็ดกระจกพร้อมอุปกรณ์ครบชุด ส าหรับเช็ดกระจกภายใน –     
      ภายนอก   
4)   บันไดอลูมิเนียม  1 ชุด (7 ขั้น) 
5)   เครื่องมืออ่ืน ๆ เช่นม๊อบดันฝุ่น ม๊อบผ้า แผ่นขัดสก๊อตไบร์ท ไม้กวาดชนิด  
      ต่าง ๆ ถังน้ าพลาสติก ขันน้ าพลาสติก สายยาง  ถุงมือยาง ผ้าเช็ดโต๊ะ  
      ที่ตักขยะและเครื่องมืออ่ืน ๆ เท่าที่จ าเป็น 

3.12.3 น  ายาเคมีที่ใช้ท าความสะอาด (ต้องมีคุณภาพดี ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ) 
ผู้รับจ้างจะต้องส่งน้ ายาเคมีให้ผู้ว่าจ้างทุกเดือน  ดังนี้ 

1) น้ ายาเคมีและวัสดุ ที่ต้องน าส่งทุกเดือน (ไม่เกินวันที่ 5 ของทุกเดือน) 
       รายการ จ านวน หน่วย 

น้ ายาล้างห้องน้ า Vixol, 3M, Vim, Magecclean 3 แกลลอน 
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น้ ายาฆ่าเชื้อดับกลิ่น 3M, เดทตอล 6 แกลลอน 
น้ ายาท าความสะอาดทั่วไป 3M, Vim, Magecclean 6 แกลลอน 
น้ ายาเช็ดกระจก คิงสเตลล่า, Windex, Whiz, Vim 3 แกลลอน 
สบู่เหลวล้างมือ Dettol, Protex, Carex, 3M 3 แกลลอน 
น้ ายาขจัดสิ่งอุดตันในท่อน้ าทิ้ง MrMuscle 1 แกลลอน 
สเปรย์ปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า 300 ml. 15 กระป๋อง 
ยี่ห้อ Glade, Kingstella, ambipur, 3M   
น้ ายาเช็ดโทรศัพท์ ( 1 ขวด / 450 ซี.ซี.) พร้อมส าลี 2 ขวด 
น้ ายากัดสนิม Sonax, ฟิโน่ 3 แกลลอน 
น้ ายาดันฝุ่น 3M, ซันโว, Windex 3 แกลลอน 
น้ ายาขจัดคราบมัน MrMuscle, 3M, ซันไลต ์ 1 แกลลอน 
ผงซักฟอก บรีส, แฟ๊บ, เปา, โอโม 3 กิโลกรัม 
น้ ายาเช็ดสุขภัณฑ์ 2 แกลลอน 
กระดาษช าระม้วนใหญ่(หนา 2 ชั้น ยาว 300 เมตร) มีรอยปรุ 48 ม้วน 
Scott, Kimberly Clark   
ถุงด า 18” x 20” 2 กิโลกรัม 
ถุงด า 22” x 30” 5 กิโลกรัม 
ถุงด า 30” x 40”  5 กิโลกรัม 
ถุงด า 36” x 45” 5 กิโลกรัม 

 
2) น้ ายาเคมตี้องส่งเดือนแรก, มกราคม และมิถุนายน 

1. น้ ายาล้างพ้ืนลอกแว๊กซ์                                 5   แกลลอน 
2. น้ ายาเคลือบเงาพ้ืน(แว๊กซ์) ชนิดสูตรเข้มข้น              13   แกลลอน 

 

3) วัสดุที่ต้องน าส่งทุก ๆ 3 เดือน(ครั้งแรกให้ส่งวันที่ท าสัญญา) 
1. ไม้กวาดอ่อน                                            8  ด้าม 
2. ไม้กวาดทางมะพร้าว                              8  ด้าม 
 
3. ไม้กวาดหยากไย่                                     8 ด้าม 
4. ผ้าถูพ้ืนสีน้ าเงิน                                              8 ผืน 
5. ผ้าแห้งเช็ดพ้ืน, เช็ดเคาน์เตอร์, เช็ดห้องน้ าอย่างละ   6 ผืน 

4. วิธีการท าความสะอาด 
4.1 พื นกระเบื องยาง พื นหินขัด 

  4.1.1 ปัดกวาดสิ่งสกปรกหรือดูดฝุ่นที่ว่างตามชั้นอาคารทางเดินเท้า ทางเดินบันได 
  4.1.2 ใช้น้ ายาล้างโดยใช้น้ ายาเฉพาะแต่ละประเภทโดยใช้เครื่องขัดพ้ืนชนิดความเร็วช้า 
(Low Speed)  
  4.1.3 ม๊อบน้ าให้สะอาด 3 ครั้ง 
  4.1.4 ใช้เครื่องมือชนิดความเร็วสูง (High Speed) ปัดมันเก็บสิ่งสกปรกที่ตกค้างอีกครั้ง 
  4.1.5 ใช้น้ ายาเคลือบเงาพ้ืน (แว๊กซ์น้ า) ชนิดซุปเปอร์ 3 ครั้ง 
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  4.1.6 พ้ืนต้องแห้งอยู่เสมอ 

4.1.7 ปัด กวาด เช็ดม๊อบพ้ืน 
 4.2 พื นโมเสด พื นกระเบื องเคลือบ 
  4.2.1 เดินเครื่องขัดด้วยน้ ายาล้างพื้นโมเสดและพ้ืนกระเบื้องเคลือบโดยเฉพาะ 
  4.2.2 เก็บรอยเปื้อนตามที่เครื่องไม่สามารถท าได้ เช่น ฝาผนัง และบริเวณใกล้เคียง โดยใช้
น้ ายาล้างทั่วไป 
  4.2.3 เดินเครื่องปัดเงาพ้ืน 
  4.2.4 พ้ืนต้องแห้งอยู่เสมอ 
 
 4.3 กระจกและกรอบอลูมิเนียม มูลี่ ม่านปรับแสงและฉากกั นห้อง 
  4.3.1 ปัดกวาดฝุ่นที่เกาะอยู่ตามกระจก 
          4.3.1.1 ใช้น้ ายาเช็ดกระจกท าความสะอาดด้วยเครื่องมือทันสมัย 
          4.3.1.2 เช็ดและขัดอลูมิเนียมตามประตูหน้าต่าง และส่วนอ่ืน ๆ ที่ติดกับตัวอาคาร 
  4.3.2 มูลี่ม่านปรับแสงและฉากก้ันห้อง 
   4.3.2.1 ปัดกวาดฝุ่นที่เกาะอยู่ตามม่าน มู่ลี่  และฉากกั้นห้อง 
   4.3.2.2  ใช้เครื่องมือท าความสะอาดดูดฝุ่นอีกครั้ง 
   4.3.2.3 ใช้ผ้าชุบน้ าเช็ดท าความสะอาดอีกครั้ง  
 4.4 พรม 
  4.4.1 ดูดฝุ่นและสิ่งสกปรกในพ้ืนพรมให้สะอาดก่อน โดยใช้เครื่องมือที่ทันสมัย 
  4.4.2 ซักพรมด้วยน้ ายาซักพรมโดยเฉพาะ และฆ่าเชื้อดับกลิ่นด้วยระบบสเปรย์ Bonnet 
Cleaning ซึ่งวิธีนี้ท าให้สิ่งสกปรกที่ติดอยู่ลอยตัวขึ้นมา ทิ้งไว้ประมาณ 2-3 นาที 
  4.4.3 ครั้งสุดท้ายใช้เครื่องท าความสะอาด Rotary ดูดสิ่งสกปรกบริเวณท่ีมีการพ่นสเปรย์ไว้ 
เครื่องจะช่วยดูดซับน้ าท าให้พรมแห้งเร็วขึ้น และขจัดฝุ่นสกปรกได้อย่างหมดจด 
 4.5 เฟอร์นิเจอร์และเครื่องใช้ส านักงาน 
  4.5.1 ปัดฝุ่น เช็ดคราบสกปรก (โต๊ะท างาน เก้าอ้ี ตู้เอกสาร ฯลฯ) 
  4.5.2 ใช้น้ ายาและครีมท าความสะอาดส่วนที่เช็ดด้วยน้ าเปล่าไม่ออก 
  4.5.3 ใช้ผ้าชุบน้ าเช็ดท าความสะอาดอีกครั้ง 
 4.6 ห้องน  า 
  4.6.1  ห้องสุขาชาย – หญิง ท าความสะอาดพ้ืน พ้ืนผนัง  กระจก อ่างล้างมือ และสุขภัณฑ์
ในห้องน้ า ให้สะอาดอยู่เสมอ (อย่างน้อยวันละ 5  ครั้ง)  
  4.6.2  ล้างพื้นด้วยน้ ายาล้างห้องน้ า 
  4.6.3  ขจัดสิ่งสกปรกเครื่องสุขภัณฑ์ เช่น อ่างล้างหน้า โถปัสสาวะและโถส้วมด้วยน้ ายา 
  4.6.4  ท าความสะอาดด้วยน้ าเปล่า 
  4.6.5  ฆ่าเชื้อดับกลิ่นด้วยน้ ายา              
  4.6.6  น าขยะในห้องน้ าไปทิ้งในที่ท่ีก าหนด 
  4.6.7  เติมสบู่เหลวส าหรับล้างมือ 
  4.6.8  พ้ืนต้องแห้งอยู่เสมอ 
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 4.7  การเก็บขยะ 
  4.7.1 เก็บขยะเศษใบไม้บริเวณรอบอาคาร 1  ครั้ง/วัน 
  4.7.2 เก็บขยะห้องท างานทั้งหมด  วันละ   1  ครั้ง/วัน 
5. รายละเอียดการท าความสะอาด 
 5.1 การท าความสะอาดประจ าวัน 
  5.1.1 เช็ดโต๊ะ เก้าอ้ี จัดสิ่งของที่วางบนโต๊ะให้เรียบร้อย 
  5.1.2 เทและท าความสะอาดและล้างที่เขี่ยบุหรี่ (ถ้ามี) 
  5.1.3 เทและท าความสะอาดตะกร้าใส่ขยะและล้างถังรองรับขยะ 
  5.1.4 ท าความสะอาดกระจก ขอบกระจก ขอบประตู และบานประตูทุกบานและลบรอย
เปื้อนตามขอบประตูหน้าต่างและสวิชท์ไฟ 
  5.1.5 ท าความสะอาดโต๊ะรับแขก เก้าอ้ีและโซฟาส าหรับรับแขก 
  5.1.6 ท าความสะอาดโทรศัพท์ที่วางบนโต๊ะทุกเครื่อง เชด็ที่พูดและฟังด้วยน้ ายาฆ่าเชื้อโรค 
  5.1.7 ท าความสะอาดโคมไฟบนโต๊ะ (ถ้ามี)      
  5.1.8 เช็ดและท าความสะอาดขั้นบันได ตลอดจนราวบันได ขึ้น – ลง ส านักงานเช็ดท าความ
สะอาดลูกกรงบันไดขึ้นลงส านักงาน 
  5.1.9 ท าความสะอาด เทน้ าและถาดรองรับน้ าใต้กระถางต้นไม้ตามระเบียงต่าง ๆ  
  5.1.10 ท าความสะอาด เทเศษน้ าและถังรองรับน้ าจากเครื่องท าน้ าเย็น , ตู้เย็นพร้อมทั้งเช็ด
หรือปัดฝุ่นเครื่องท าน้ าเย็นและขวดน้ า 
  5.1.11 ท าความสะอาดบานประตู ขอบประตู กระจกและขอบกระจกทั้งหมด 
  5.1.12 ท าความสะอาด ปัดกวาดเช็ดถูพ้ืนห้อง ,ทางเดิน 
  5.1.13 ท าความสะอาดหน้าลิฟท์  ประตูลิฟท์, เช็ดกระจกและผนังภายในลิฟท์ 
  5.1.14 รายงานสิ่งของช ารุดเสียหายที่เกิดข้ึนโดยด่วน เช่น กระจกแตก อ่างล้างหน้าช ารุด 
และสิง่อ่ืน ๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบ 
  5.1.15 ดูแลปิดน้ า ปิดไฟฟ้า ปิดเครื่องปรับอากาศ พัดลมระบายอากาศ อุปกรณ์ไฟฟ้าทุก
อย่างในห้อง และตรวจตราความเรียบร้อยก่อนออกจากตัวอาคารเมื่อเสร็จงาน 
  5.1.16 ดูแลไม้ประดับภายในอาคาร และบริเวณส่วนหย่อม รดน้ าวันเวน้วัน ให้ดูสวยงามอยู่เสมอ 
  5.1.17 ท าความสะอาดชั้นวางหนังสือ ขาโต๊ะ ขาเก้าอ้ี หลังโซฟา และหลังตู้เก็บเอกสาร 
บอร์ดปิดประกาศ 
  5.1.18 เช็ดฝุ่นเครื่องคิดเลข เครือ่งพิมพ์ดีด เครื่องคอมพิวเตอร์และท าความสะอาดโต๊ะวาง
เครื่องพิมพ์ดีด เครื่องคอมพิวเตอร์    
  5.1.19 ท าความสะอาดฝ้าเพดาน ปัดหยากไย่ในที่ต่าง ๆ  
  5.1.20 เช็ดฝุ่นตามกรอบรูปตลอดจนอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ตั้งอยู่ในส านักงาน 
  5.1.21 ท าความสะอาดฝาผนัง เช็ดรอยเปื้อนตามฝาผนังด้วยน้ ายา 
  5.1.22 ดูดฝุ่นและสิ่งสกปรกในพื้นพรม 
  5.1.23 ท าความสะอาดรอยเปื้อนพรมด้วยน้ ายาให้สะอาด 
  5.1.24 ท าความสะอาดห้องโถงและห้องพักและแผ่นป้ายแสดงชื่อการท างานต่าง ๆ  
  5.1.25 พ้ืนต้องแห้งอยู่เสมอ 
  5.1.26 เทและล้างท าความสะอาดถังขยะ 
  5.1.27 ขยะในห้องน้ า ควรเก็บ เช้า  กลางวัน  เย็น 
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 5.2  การท าความสะอาดประจ าวันเสาร์-อาทิตย์ 
  วันเสาร์ 
  5.2.1  อาคารเฉลิมพระเกยีรติ 48 พระชันษาฯ ท าความสะอาดระเบียงของแต่ละชั้นและท า
ความสะอาดดาดฟ้าชั้น 6 
  5.2.2  ท าความสะอาดโรงจอดรถยนต์ราชการ  
  5.2.3  ท าความสะอาดบริเวณรอบๆ ห้องน้ าโรงอาหาร, ห้องน้ าลานจอดรถและตัดแต่งต้นไม้ 
                   5.2.4  ท าความสะอาดโดมกีฬา, สนามเปตอง, สนามบาสเก็ตบอล บริเวณลานจอดรถและ 
บริเวณรอบ ๆ อาคารโรงอาหาร, อาคารอัฒจันทร์สนามฟุตบอล 
  5.2.5 ท าความสะอาดดาดฟ้า  ชั้น  13 (อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ) 
  5.2.6  ท าความสะอาดส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน กวาดเศษดินหินและใบไม้
และขยะบริเวณลานจอดรถและโรงจอดรถ 
                     5.2.7 ท าความสะอาดภายในอาคารวิทยบริการ(ชั้น1) อาคาร I Work @ RT และอาคาร 
CKC @ Rangsit  ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (จ านวน  6  คน) 
  วันอาทิตย์ 
  5.2.8 ท าความสะอาดโดมกีฬา เก็บกวาดท าความสะอาดสนามบาสเก็ตบอล,วอลเลย์บอล, 
บริเวณลานจอดรถและรอบๆ อาคารโรงอาหาร, อาคารอัฒจันทร์สนามฟุตบอล 
                    5.2.9  ท าความสะอาดลานจอดรถและที่จอดรถใต้อาคาร 
                    5.2.10 ท าความสะอาดลานจอดรถและบริเวณรอบๆอาคาร(อาคารเรียนรวมและ
ปฏิบัติการ) 
                     5.2.11 ท าความสะอาดภายในอาคารวิทยบริการ(ชั้น1) อาคาร I Work @ RT และอาคาร 
CKC @ Rangsit  ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (จ านวน  6  คน) 
 5.3 การท าความสะอาดประจ าเดือน 
  5.3.1 เช็ดขอบประตูที่ท าด้วยไม้ อลูมิเนียมตามที่ต่าง ๆ  ตลอดจนฝากั้นห้อง 
  5.3.2 เช็ดกระจกทั้งหมด ทั้งในอาคารและนอกอาคาร ทั้งภายในและภายนอก 
  5.3.3 ขัดเงาส่วนที่เป็นโลหะทั้งหมด 
  5.3.4 ดูดฝุ่นผ้าม่าน หน้าต่าง และประตูทั่วๆไป 
  5.3.5 ท าความสะอาดโต๊ะ เก้าอ้ี ที่บุด้วยหนังเทียมหรือแท้ 
  5.3.6 ท าความสะอาดหลอดไฟและโคมไฟแสงสว่างทั้งหมด 
  5.3.7 ดาดฟ้าท าความสะอาดเดือนละครั้ง 
  5.3.8 ระเบียงอาคารท าความสะอาดสัปดาห์ละ 1 ครั้ง 
  5.3.9 ล้างพ้ืน เคลือบเงาพ้ืนและขัดเงาพ้ืนด้วยเครื่องมือโดยใช้น้ ายาแต่ละชนิดให้เหมาะสม
กับวัสดุพ้ืนห้องต่างๆ ทั้งหมด 3 เดือน/ครั้ง 
   -  เดือน  ธันวาคม   2560 
   -  เดือน  มีนาคม    2561 
   -  เดือน  มิถุนายน  2561 
   -  เดือน  กันยายน  2561 
   (ผู้ว่าจ้างเป็นผู้ก าหนดให้ทราบล่วงหน้า) 
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  5.3.10   ซักพรมด้วยน้ ายาซักพรมโดยเฉพาะ และฆ่าเชื้อดับกลิ่นด้วยระบบสเปรย์ Bonnet 
Cleaning  
  5.3.11   พ้ืนต้องแห้งอยู่เสมอ 
  5.3.12   กวาดล้างลานจอดรถใต้ดิน 
 

 5.4  ท าความสะอาดในกรณีที่จ าเป็นหรือเร่งด่วน 
  5.4.1 ขัดล้าง ท าความสะอาดพ้ืนและลงน้ ายาเคลือบเงาพ้ืนในส่วนที่เปื้อนหรือไม่เงางาม 
  5.4.2 ท าความสะอาดรอยเปื้อนบนพรม และท าการซักพรมส าหรับพรมที่สกปรก 
  5.4.3 เช็ดท าความสะอาดกระจกทั้งภายในและภายนอกในกรณีท่ีเปื้อน หรือไม่ใสสะอาด 
  5.4.4 ท าความสะอาดคราบสกปรกที่โต๊ะเก้าอ้ี 
  5.4.5 พื้นต้องแห้งอยู่เสมอ 
  5.4.6 ท าความสะอาดพัดลมเพดานทุกห้อง 
  5.4.7 กวาดลานจอดรถด้านข้างอาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พระชันษาฯ 
 
     3.13 อาคารโรงอาหารกลาง 
 1. พื้นที ่ท าความสะอาด  ประมาณ  4,300  ตารางเมตร  มีพื้นที่ท าความสะอาดโดยรวม
ประกอบด้วย 
           1.1 โดมโรงอาหาร  2  โดม 
          1.2  พ้ืนที่หน้าร้านอาหาร 
                   1.3  พื้นที่ภายในโรงอาหารและโดยรอบโรงอาหาร 
                   1.4  พื้นโต๊ะ เก้าอ้ี เพดาน หลังคา พัดลม ครุภัณฑ์ต่างๆ ที่ติดตั้ง ณ โรงอาหาร 
                   1.5  ห้องอาหารปรับอากาศ 
         1.6  พ้ืนที่ลานจอดรถด้านหน้าโรงอาหารตลอดแนวถึงโดมกีฬา 
                  1.7  พ้ืนที่ลานจอดรถด้านหลังโรงอาหาร            
       1.8  พ้ืนที่ทางเดินระหว่างโดม 
 2.  ขอบเขตของความรับผิดชอบ 
    2.1 พนักงานท าความสะอาดจ านวน 4 คน 
         2.2.1  พนักงานท าความสะอาด เริ่มปฏิบัติงานตั้งแต่เวลา 05.00 – 19.00 น. 
ทุกวัน ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ตลอดสัญญาจ้าง  และหากพนักงานคนใดลาหยุด  ผู้ประกอบการจะต้องส่ง
พนักงานเข้ามาปฏิบัติงานแทน  หรือให้สลับกันหยุดงานตามความเหมาะสม  
         2.2.2  พนักงานของผู้รับจ้างทุกคนต้องสวมแบบฟอร์ม มีชื่อและเครื่องหมายติด
อยู่อย่างชัดเจน 
         2.2.3 พนักงานของผู้รับจ้างทุกคนต้องอยู่ในระเบียบ หรือข้อบังคับของโรงอาหารกลาง 
        2.2.4 ผู้รับจ้างต้องอบรมพนักงานให้มีความรับผิดชอบในหน้าที่ของตนเอง เป็น
อย่างดี  รวมทั้งจัดท าประวัติของพนักงานที่มาท าความสะอาดแต่ละคนมอบให้มหาวิทยาลัยฯ  
  2.3  ควบคุมดูแลการรักษาความสะอาดของพ้ืน  โต๊ะ  เก้าอี้  กระจก  ผนัง  พัดลม  
พ้ืนภายในและโดยรอบโรงอาหารทั้งหมด  และพัสดุครุภัณฑ์ที่มีอยู่ภายในโรงอาหาร 
  2.4 จัดเก็บจาน ชาม ขวดน้ าและอ่ืนๆที่อยู่บนโต๊ะไปวางภาชนะ 
  2.5  จัดเรียงโต๊ะ  เก้าอ้ี  ให้เรียบร้อยพร้อมให้ลูกค้าใช้งานได้ตลอดเวลา  
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  2.6  ในกรณีที่มีสิ่งของเสียหาย  ผู้รับจ้างจะยินยอมชดใช้ค่าเสียหายทุกๆ  กรณีที่เกิด
จากความประมาทของพนักงานของผู้รับจ้าง  ซึ่งได้สอบสวนถึงที่สุ ดแล้ว 
  2.7  ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเวลาพักกลางวันของพนักงานให้ทางมหาวิทยาลัยทราบ โดย
สลับกันพัก  นอกจากนี้ต้องแจ้งพนักงานทราบด้วยว่าตอนพักกลางวันห้ามมิให้นอนในสถานที่ท างาน  
ซึ่งเวลาพักกลางวันต้องมิให้เกิดความเสียหายต่อการให้บริการ  
  2.8  คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ จะมีการตรวจการท างานของพนักงาน โดยไม่แจ้งให้
ผู ้ร ับจ ้า งทราบล ่วงหน ้า   ถ ้าหากไม่พบพนักงานในเวลาปฏิบ ัต ิงาน  โดยผู ้ร ับจ ้าง ไม ่ได ้แจ ้ง ให้
มหาวิทยาลัยทราบ  หรือได้รับการร้องเรียนจากนักศึกษา  บุคลากร ผู้ใช้บริการ  มหาวิทยาลัยจะถือว่า
ผู้รับจ้างบกพร่องต่อหน้าที่ 
  2.9  หากพนักงานของผู้รับจ้างขโมยทรัพย์สินของทางราชการ   นักศึกษา  ผู ้มาใช้
บริการ  หรือของที่อยู่ภายในโรงอาหารผู้รับจ้างต้องชดใช้ค่าเสียหายอันเกิดขึ้น  ไม่ว่ากรณีใดๆ  ทั้งสิ้น  
  2.10  ผู ้รับจ้างต้องจ่ายค่าแรงให้พนักงานของผู้รับจ้าง  ไม่ต่ ากว่ากฎหมายแรงงาน
ก าหนด  และต้องจ่ายค่าแรงให้กับพนักงานไม่เกินวันสิ้นเดือนของทุกเดือน  
  2.11 กรณีมีงานเร่งด่วน ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด  โดยจะแจ้งให้ผู้
ร ับจ้างทราบล่วงหน้าอย่างน้อย  2  ว ัน และผู ้ร ับจ้างต้องปฏิบัติงานตามภาระงานโรงอาหารที่
มหาวิทยาลัยก าหนด 
 3.  วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการท าความสะอาด 
       ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาวัสดุ  อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ในการท าความสะอาดแต่ละชนิด
ให้เหมาะสมกับพื้นที่  ทั้งนี้อุปกรณ์ที่ใช้ในการท าความสะอาดต้องมีประจ าที่โรงอาหาร  หากมีการแจ้ง
ให้ผู้รับจ้างท าความสะอาดโดยต้องใช้เครื่องมือใด  ผู้รับจ้างต้องมีอุปกรณ์ในการท าความสะอาดทันที  
หากผู้รับจ้างไม่สามารถน าอุปกรณ์หรือเครื่องมือในการท าความสะอาดมาท าความสะอาดได้   ไม่ว่ากรณี
ใดก็ตาม มหาวิทยาลัยจะด าเนินการแจ้งผู ้รับจ้างเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อขอสงวนสิทธิ ์คิดค่าปรับ  
เนื่องจากผิดข้อตกลงตามรายละเอียดประกอบการจ้าง 
  3.1  วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการท าความสะอาดเป็นความรับผิดชอบของผู้รับจ้างที่จะต้อง
จัดหาให้เพียงพอและเหมาะสมกับการท าความสะอาดพ้ืนที่  โดยผู้รับจ้างต้องจัดเตรียมอุปกรณ์  ดังนี้  
         3.1.1 เครื่องขัดพ้ืนออโตสครัป  จ านวน  1  เครื่องพร้อมอุปกรณ์ครบชุดทุกชนิด 
         3.1.2  เครื่องมือเช็ดกระจกพร้อมอุปกรณ์ครบชุด 
         3.1.3  ถังบีบม็อบ 
         3.1.4  บันไดอลูมิเนียมสามารถขึ้นท าความสะอาดโคมไฟ พัดลม และกระจ าได้ 
อย่างปลอดภัย 
                          3.1.5  รถเข็นสแตนเลส 
         3.1.6  เครื่องมือท าความสะอาด ประกอบด้วย ไม้ม็อบพร้อมผ้า  ถังน้ า ฯลฯ 

                                    3.1.7  วัสดุอ่ืนๆ  ที่จ าเป็นต้องใช้  เช่น  สายไฟ  สายยาง ฯลฯ  จ านวนเพียงพอ  
ในการให้บริการตลอดเวลาการปฏิบัติงาน 
  3.2  ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในการท าความสะอาด  ต้องมีคุณภาพดีตรงตามตัวอย่างที่เสนอให้
คณะกรรมการพิจารณาต้องมีปริมาณเพียงพอในการท าความสะอาดอย่างมีคุณภาพ  และต้องแสดง
จ านวนการใช้งานในแต่ละเดือน โดยส่งมอบไม่เกินวันที่  5  ของเดือน  ประกอบด้วย 
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1) น้ ายาเคมีและวัสดุ ที่ต้องน าส่งทุกเดือน (ไม่เกินวันที่ 5 ของทุกเดือน) 
       รายการ จ านวน หน่วย 

น้ ายาท าความสะอาดพ้ืนประจ าวัน 12 แกลลอน 
น้ ายาฆ่าเชื้อดับกลิ่น 5 แกลลอน 
น้ ายาเช็ดกระจก 1 แกลลอน 
น้ ายาดันฝุ่น 6 แกลลอน 
น้ ายาเช็ดโต๊ะอาหาร 6 แกลลอน (ต้องมีอย.) 
น้ ายากัดสนิม 1 แกลลอน 
น้ ายาเช็ดสแตนเลส 2 แกลลอน 
น้ ายาขจัดสิ่งอุดตัน 2 แกลลอน 
น้ ายาลอกแว๊กซ์ 6 แกลลอน 
น้ ายาเคลือบเงา 6 แกลลอน 
ผ้าเช็ดพ้ืนแห้ง 10 ผืน 
ผ้าเช็ดโต๊ะ 3 โหล (ผ้าขนหนูขนาดกลาง) 
ผงซักฟอก 6 กิโลกรัม 
ถุงขยะอย่างหนาขนาด 36” x 45” 40 กิโลกรัม 
ถุงขยะ 30” x 40” 40  กิโลกรัม 
ไม้กวาดดอกหญ้า 1 โหล 
ไม้กวาดเทศบาล 6 อัน 
ไม้ปัดหยากไย่ 6 อัน 
ผ้าม๊อบถูพ้ืน 12 ผืน 
ผ้าม๊อบดันฝุ่น 3 ผืน 
    

 4.  การท าความสะอาด 
  4.1  การท าความสะอาดประจ าวัน 
         4.1.1  ท าความสะอาดพ้ืนหินขัด   พื้นกระเบื้องเคลือบภายในโรงอาหารทั้งหมด 
ด้วยน้ ายาท าความสะอาดพื้นประจ าวันและน้ ายาฆ่าเชื้อดับกลิ่น วันละไม่น้อยกว่า 8 ครั้ง และดันฝุ่น
ทุก ๆ ชั่วโมง และทุกครั้งที่มีผู้ท าสกปรกเฉพาะบริเวณ โดยการกวาด เช็ดและถู ครั้งสุดท้ายของวันถู
ท าความสะอาดด้วยน้ า  
                        4.1.2 จัดเก็บจาน ชาม ขวดน้ าและอ่ืน ๆ ที่อยู่บนโต๊ะไปไว้ที่วางภาชนะที่ก าหนด  
เช็ดท าความสะอาดโต๊ะ เก้าอ้ีทั้งหมดให้สะอาดด้วยน้ ายาเช็ดโต๊ะอาหาร และเช็ดทุกครั้งที่ลูกค้าลุกออก  
จากโต๊ะแล้ว 
         4.1.3  ท าความสะอาดโต๊ะ เก้าอ้ีห้องอาหารปรับอากาศ 
         4.1.4  จัดเรียงโต๊ะ  เก้าอ้ีให้เรียบร้อย  พร้อมให้ลูกค้าใช้งานได้เสมอ  
         4.1.5  ดูแลความสะอาดพื้นที่หน้าร้านค้าให้แห้งสะอาดอยู่เสมอ 
         4.1.6  เช็ดท าความสะอาดราวสแตนเลสหน้าร้านค้าด้วยน้ ายาเช็ดสแตนเลส  
         4.1.7  ท าความสะอาดพ้ืนที่ทางเดินภายในโรงอาหารโดยรอบ 
         4.1.8  ท าความสะอาดอ่างซักล้างหลังโดม อ่างล้างมือหลังห้องปรับอากาศ 
         4.1.9  ท าความสะอาดลานจอดรถด้านหลังโรงอาหารตลอดแนวถึงโดมกีฬา 
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                        4.1.10  ท าความสะอาดบอร์ดประชาสัมพันธ์และกระจกทั ้งหมดรวมถึงแผ่น
ประกาศที่หมดระยะเวลา   
         4.1.11 ท าความสะอาดบอร์ดประชาสัมพันธ์และกระจกทั้งหมดรวมถึงถอดแผ่น
ประกาศที่หมดระยะเวลาออก 
         4.1.12 เก็บรวมรวมขยะทุกจุดไปใส่ในสถานีขยะที่มหาวิทยาลัยจัดไว้ให้มิให้มี
ขยะล้นถัง 
         4.1.13 ท าความสะอาดถังขยะทุกวัน 
         4.1.14 ดูแลการเปิด ปิดไฟฟ้าและพัดลมตามความจ าเป็นเพื่อให้มีแสงสว่าง  
         4.1.15 งานอ่ืนๆ  ที่ได้รับมอบหมาย 
  4.2  การท าความสะอาดประจ าสัปดาห์ 
         4.2.1  ท าความสะอาดพัดลมติดผนัง  พัดลมตั้งพ้ืน  ล าโพง   
         4.2.2  ขัดล้าง ท าความสะอาดถังขยะทุกใบ  ทั้งภายในและภายนอก  
         4.2.3  ปัดหยากไย่ตามตาข่ายผนังโดยรอบ 
         4.2.4 เช็ดกระจกทั้งหมด 
  4.3  การท าความสะอาดประจ าเดือน 
         4.3.1  ขัดพ้ืน  ดูแลพ้ืนให้ตรงตามมาตรฐาน 
         4.3.2  ล้างท าความสะอาดลานจอดรถด้านหน้า 
         4.3.3  ดูแลท าความสะอาดท่อระบายน้ า โดยใช้น้ ายาขจัดสิ่งอุดตัน 
                          4.3.4  ตักไขมันในบ่อดักไขมัน ทุกเดือน 
         4.3.5  งานอ่ืนๆ  ที่ได้รับมอบหมาย 
  4.4  การท าความสะอาดอื่นๆ 
         4.4.1 ขัดพื้นและลงแว็กซ์โดมโรงอาหารทั้ง  2  โดม  และพื้นที่บริเวณหน้าร้าน 
อาหารทั้ง  12  ร้าน  ทุก  3  เดือน   

5.  ผู้รับจ้าง  ต้องด าเนินการท าความสะอาดพ้ืนในโรงอาหาร  ทางเดินร่วมให้อยู่ในสภาพพร้อม
ใช้งาน    โดยผู้รับจ้างสามารถจัดหาพนักงานท าความสะอาดมาเพิ่มเติมเพื่อความรวดเร็วในการ
ปฏิบัติงานได้  ทั้งนี้  ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการข้างต้น  ผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ช าระค่าใช้จ่ายทั้งหมด  
      ทั้งนี้ ในรายการที่  4.4  วัสดุและอุปกรณ์ต่างๆ  ให้ผู้รับจ้างจัดหาเองโดยแยกจากรายการ
วัสดุและอุปกรณ์ที่จัดส่งรายเดือน  ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องท าหนังสือแจ้งผู้ว่าจ้างก่อนเข้าด าเนินการทุกครั้ง  
 
ค. หน้าทีค่วามรับผิดชอบของผู้รับจ้าง 

1. ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาพนักงานท าความสะอาดอาคาร จ านวน 53 คน และมีหัวหน้าผู้ควบคุมดูแล
ความเรียบร้อยและประสานงานกับผู้ว่าจ้าง(วุฒิหัวหน้าควบคุมวุฒิ ปวช., ม. 6 หรือเทียบเท่า) จ านวน 1 คน 
รวม 54 คน 

2. พนักงานของผู้รับจ้างทุกคนพนักงานทุกคนจะต้องติดบัตรแสดงชื่อ-นามสกุล ให้เห็นชัดเจนในเวลา
ปฏิบัติงาน  มีชื่อเครื่องหมายติดอยู่อย่างชัดเจนถ้าไม่ปฏิบัติตามระเบียบจะถูกปรับสองเท่าตามอัตราค่าแรงขั้น
ต่ า 

3. พนักงานของผู้รับจ้างทุกคนจะต้องอยู่ในระเบียบ หรือข้อบังคับของมหาวิทยาลัย ฯ หากพนักงาน
ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบหรือข้อบังคับ ผู้รับจ้างจะต้องเปลี่ยนพนักงานคนใหม่ให้ทันท ี
   4. ต้องรักษาความสะอาดอาคารที่รับจ้างให้สะอาดอยู่เสมอ 
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5. ต้องอบรมพนักงานให้รู้จักรับผิดชอบ  ในหน้าที่ของตนเองเป็นอย่างดี  รวมทั้งจัดท าประวัติของ
พนักงานที่มาท าความสะอาดแต่ละคนมอบให้กับมหาวิทยาลัยฯ 
     6. รับผิดชอบในการควบคุมดูแลความประพฤติและปฏิบัติงานของพนักงานทุกคนและหากพนักงาน
ของผู้รับจ้างปฏิบัติตนไม่เหมาะสม ผู้รับจ้างยินยอมให้มหาวิทยาลัยฯ มีสิทธิ์ขอเปลี่ยนพนักงานได้เสมอ 

7. ยินยอมชดใช้ค่าเสียหายทุกๆ กรณีที่เกิดจากความประมาทจากพนักงาน ของผู้รับจ้าง ซึ่งได้
สอบสวนจนถึงท่ีสุดแล้ว 

8. ในกรณีที่เกิดการสูญหาย ผู้รับจ้างจะยินยอมชดใช้ค่าเสียหายตามความเป็นจริงของราคาใน
ท้องตลาดขณะนั้น หรืออาจยินยอมชดใช้ค่าเสียหายเป็นสิ่งของเดิม (ทั้งขนาด, ลักษณะ, คุณภาพและยี่ห้อ
หรือเทียบเท่า) 

9. ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งให้ทางมหาวิทยาลัยฯ ทราบว่าพนักงานแต่ละคนท างานประจ าอยู่ชั้นอะไร ให้
ติดรูปพนักงานผู้รับผิดชอบประจ าชั้น ที่สามารถสังเกตได้ 

10. หากผู้รับจ้างมีการเปลี่ยนพนักงานเข้ามาใหม่  ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งให้มหาวิทยาลัย ฯ ทราบก่อน
ล่วงหน้าพร้อมทั้งส่งประวัติของพนักงาน ที่เข้ามาท างานใหม่ให้แก่มหาวิทยาลัยฯ ก่อนที่พนักงานใหม่จะเริ่ม
ปฏิบัติงาน   

11. ผู้รับจ้างจะต้องมีการอบรมพนักงานเพ่ือชี้แจงปัญหาทุกๆ  3  เดือน หรือในกรณีที่มหาวิทยาลัยฯ 
พบปัญหาแล้วแจ้งให้ทางผู้รับจ้างทราบ พร้อมทั้งรายงานผลให้มหาวิทยาลัยฯ ทราบด้วยทุกครั้ง  

12. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ จะมีการตรวจการท างานของพนักงานแต่ละชั้นโดยไม่แจ้งให้ทาง
ผู้รับจ้างทราบล่วงหน้า ถ้าหากไม่พบพนักงานอยู่ประจ าชั้นเกิน 4 ครั้ง ในเวลาปฏิบัติงานโดยผู้รับจ้างไม่ได้แจ้ง
ให้ทางมหาวิทยาลัยฯ ทราบ จะถือว่าผู้รับจ้างปฏิบัติหน้าที่บกพร่อง 

13. หากพนักงานของผู้รับจ้างขโมยทรัพย์สินของทางราชการ ผู้รับจ้างต้องชดใช้ค่าเสียหายอันเกิดขึ้น
แก่มหาวิทยาลัยฯ ไม่ว่ากรณีใด ๆ                   

14. ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบและให้ความคุ้มครองคนงานหรือลูกจ้างที่มาท างานกับผู้ว่าจ้างเกี่ยวกับ
สิทธิอันพึงมีพึงได้ตามกฎหมายแรงงานด้วย โดยไม่เรียกร้องเอาจากผู้ว่าจ้างอีก 

15. ผู้รับจ้างมีหน้าที่ ต้องปฏิบัติต่อลูกจ้างของตนตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน
พระราชบัญญัติประกันสังคม และกฎหมายอ่ืน ๆ ที่ประกาศอย่างเคร่งครัดหน้าที่ใดที่กฎหมายได้กล่าวไว้ 
นายจ้างต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมายทุกประการ    

16. พนักงานของผู้รับจ้างจะต้องยินยอม ให้พนักงานรักษาความปลอดภัยตรวจสิ่งของก่อนเข้า – 
ออก อาคารนอกจากนี้ผู้รับจ้างต้องแจ้งให้พนักงานทราบด้วยว่าห้ามมิให้พาบุคคลภายนอกขึ้นอาคาร 

17. ให้จัดหาผ้าเช็ดเท้าหน้าห้องน้ าทุกห้อง 
18. ให้มีหัวหน้าตรวจความสะอาดและการท างานของพนักงาน โดยจัดท าตารางตรวจเช็ครายวันและ

รายงานให้มหาวิทยาลัย ฯ  ทราบทุกเดือน 
19. ให้ท าบันทึกการเข้า – ออก อาคารของพนักงาน พร้อมแจ้งเหตุผลการออกนอกสถานที่ในเวลา

งานและแจ้งให้หัวหน้าพนักงานทราบทุกครั้ง 
20. ในกรณีพนักงานของผู้รับจ้าง ลาหรือขาดงาน ผู้รับจ้างต้องจัดหาพนักงานมาทดแทนหรือ ถูก

ปรับตามอัตราสองเท่าของอัตราแรงงานขั้นต่ า 
21. ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างได้มีการบอกกล่าวหรือตักเตือนในกรณีที่ผู้รับจ้างท าผิดเงื่อนไขข้อตกลงตาม

สัญญาเกินกว่า 2 ครั้ง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิ์บอกเลิกสัญญา และผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายที่
มหาวิทยาลัยฯ เสียโอกาส และเวลาในการจัดหาผู้รับจ้างรายใหม่ 
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22. ในกรณีที่พนักงานของผู้รับจ้างเก็บขยะรีไซเคิล  ของแต่ละอาคารให้ท าการจ าหน่ายกับธนาคาร

ขยะของมหาวิทยาลัยฯ  โดยผ่านหน่วยงานที่พนักงานปฏิบัติงานอยูเ่ป็นผู้รับผิดชอบ 
23. การลงชื่อปฏิบัติงาน พนักงานของผู้รับจ้างจะต้องเซ็นชื่อ 2 ครั้ง คือ เช้า ก่อนเวลาปฏิบัติงาน 

และเย็น หลังเวลาปฏิบัติงานที่หน่วยงานที่รับผิดชอบอาคารนั้น ๆ  
24. ความสะดวกที่ทางผู้ว่าจ้างมีให้ 

  -  กระแสไฟฟ้าที่จะใช้กับเครื่องมือท าความสะอาดทุกชนิด 
  -  สถานที่ที่จะใช้ในการเก็บอุปกรณ์ในการท าความสะอาด 
  -  น้ าประปาที่จะใช้ในการท าความสะอาด 
 25.  ผู้รับจ้างต้องยอมรับการประเมินความพึงพอใจของผู้ว่าจ้าง  โดยต้องผ่านเกณฑ์ไม่น้อยกว่า  
ร้อยละ 80 
          26. ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ท าความสะอาด ยี่ห้อ 3M, Clean, ทีโพล หรือเทียบเท่า 

27. อุปกรณ์ท าความสะอาดที่ไม่สามารถน ากลับคืนไปได้ เช่น ม๊อบดันฝุ่น ม๊อบผ้า แผ่นขัดสก๊อต
ไบร์ท ไม้กวาดชนิดต่าง ๆ ถังน้ าพลาสติก   ขันน้ าพลาสติก สายยาง ถุงมือยาง ผ้าเช็ดโต๊ะ ที่ตักขยะ และ
ภาชนะใส่น้ ายาห้ามน ากลับ 

 
ง.  ข้อก าหนดเกี่ยวกับสัญญา 

  การส่งมอบพัสดุ/งานจ้าง นับแต่วันท าสัญญา และให้ส่งมอบงานทุก ๆ สิ้นงวดตามสัญญา โดยผู้รับ
จ้างต้องจัดท ารายงานการท าความสะอาดประจ าวัน ประจ าเดือน และการท าความสะอาดเป็นครั้งคราวใน
เดือนนั้น ๆ หรือในงวดนั้น ๆ ให้ครบถ้วน พร้อมบัญชีรายชื่อแสดงการมาปฏิบัติงานประจ าวันของพนักงาน 

 1.  อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พระชันษาฯ  ช่วงเวลาการปฏิบัติงาน   06.30–17.00 น.  
    วันจันทร์ – วันอาทิตย ์จ านวน 15 คน  (วันเสาร์  8 คน และ วันอาทิตย์  7 คน) 
 2. อาคารส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   ช่วงเวลาการปฏิบัติงาน 06.30 – 17.00 น.  

วันจันทร์–อาทิตย์ จ านวน 4 คน  (วันเสาร์  2  คนและวันอาทิตย์  2  คน)  
 3.  สโมสรข้าราชการ   ช่วงเวลาการปฏิบัติงาน 06.30–17.00 น. วันจันทร์ – อาทิตย ์ 
     จ านวน 2 คน (วันเสาร์  1  คนและวันอาทิตย์  1  คน)  
 4.  กองพัฒนานักศึกษา, โดมกีฬา, อาคารยิมเนเซียม และอัฒจันทร์สนามกีฬาช่วงเวลาการ

ปฏิบัติงาน06.30–17.00 น.วันจันทร์ –  อาทิตย์ จ านวน 4 คน(วันเสาร์  4  คนและวันอาทิตย์  4 คน)  
            5. อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ  ช่วงเวลาการปฏิบัติงาน 06.30 – 17.00 น. 

    วันจันทร ์–  อาทิตย์ จ านวน จ านวน 13 คน (วันเสาร์  7  คนและวันอาทิตย์  6  คน)  
 6.อาคารวิทยบริการ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ   ช่วงเวลาการ ปฏิบัติงาน    

7.30– 18.00 น.วันจันทร์ – อาทิตย์ จ านวน 2 คน  (วันเสาร์  2  คนและวันอาทิตย์  2  คน) 
 7. อาคาร I Work @ RT ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ   ช่วงเวลาการ ปฏิบัติงาน   

06.30  – 17.00 น.วันจันทร์ – อาทิตย ์จ านวน 3 คน  (วันเสาร์  3  คนและวันอาทิตย์  3  คน) 
           8. อาคาร CKC @ Rangsit ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ   ช่วงเวลาการปฏิบัติงาน  
              06.30 – 17.00 น.วันจันทร์ – อาทิตย์ จ านวน 1 คน (วันเสาร์  1  คนและวันอาทิตย์  1  คน) 
  9.  อาคารโรงอาหารกลาง  จ านวน  4  คน 
           10.  การเบิกจ่ายค่าจ้างจะเบิกจ่ายทุกเดือนเป็นเวลา 12 เดือน (ตุลาคม 60 – กันยายน 2561) 
           11.  ผู้รับจ้างจะต้องแนบส าเนาเอกสารแสดงการน าส่งเงินประกันสังคมต่อส านักงานประกันสังคมของ
ลูกจ้างมาพร้อมกับใบแจ้งหนี้ 
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12.  ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบวัสดุสิ้นเปลืองทั้งหมด ที่พัสดุของหน่วยงานทั้ง 13 อาคาร คือ อาคารเฉลิม
พระเกียรติ 48 พระชันษาฯ, อาคารกองพัฒนานักศึกษา, อาคารสโมสรข้าราชการ,โดมกีฬา. อาคารอัฒจันทร์
สนามฟุตบอล, อาคารยิมเนเซี่ยม,อาคารสระว่ายน้ า, อาคารส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ,                     
อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ ,อาคารวิทยบริการ, อาคาร I Work @ RT และ อาคาร  CKC @ 
Rangsit  ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และโรงอาหารกลาง ตามจ านวนของแต่ละหน่วยงาน
ต่อเดือน  ทุกสัปดาห์สุดท้ายของเดือน รวมเป็นจ านวน  12 ครั้ง  ยกเว้นเดือนแรกให้ส่งในวันท าสัญญา  

13. ผู้รับจ้างจะต้องส่งแผนการปฏิบัติงานและในการท าความสะอาด ทั้ง 12 เดือน และต้องส่งแผน         
การปฏิบัติในการท าความสะอาดอย่างเคร่งครัด 

14. การปฏิบัติงานอ่ืนกรณีพิเศษที่นอกเหนือจากการท าความสะอาด ให้ถือเป็นงานที่เกี่ยวเนื่อง ผู้รับ
จ้างยินดีปฏิบัติงานตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีมอบหมาย และจะต้องปฏิบัติงานให้เรียบร้อย
ตามที่มหาวิทยาลัยฯ แจ้งให้ทราบ เช่น งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร งานราชมงคลวิชาการ งานประเพณีต่าง ๆ 

 
จ. เงื่อนไขในการยื่นเสนอราคา 
  1. ผู้ยื่นซองเสนอราคาต้องเข้าตรวจเนื้องานที่จะท าความสะอาด ในสถานที่จริง ในวันเวลาราชการ 
โดยมหาวิทยาลัยฯ จะถือว่าผู้เสนอราคาได้พิจารณาเงื่อนไขของงานแล้วและสามารถด าเนินการได้ จึงได้ยื่น
เสนอราคาตามเง่ือนไข ขอบเขตและรายละเอียดตามที่มหาวิทยาลัยฯ ก าหนด 
  2. ผู้รับจ้างต้องส่งตัวอย่างน้ ายาท าความสะอาดพ้ืน กระจก พลาสติก หนังเทียม และเครื่องสุขภัณฑ์  
สบู่เหลว และน้ ายาฆ่าเชื้อให้ผู้ว่าจ้าง โดยมีปริมาณไม่น้อยกว่าชนิดละ ¼ แกลลอน ซึ่งการจ้าง โดยยื่นมา
พร้อมกับการยื่นซองประกวดราคา ทั้งนี้ตัวอย่างน้ ายา มหาวิทยาลัยฯ จะสงวนสิทธิไม่คืนตัวอย่างเพ่ือใช้ใน
การตรวจสอบ 
  3. ผู้ยื่นเสนอราคาจะต้องระบุวัสดุ อุปกรณ์ และน้ ายา ที่ใช้ในการปฏิบัติงานท าความสะอาดโดย
จัดท ารายละเอียดยื่นมาพร้อมกับการยื่นซองประกวดราคา พร้อมจัดท ารายละเอียดของงานที่รับจ้างหรือแนบ
รายละเอียดของงาน 
  4. ผู้ยื่นเสนอราคาจะต้องจัดท าแผนการปฏิบัติงานในการท าความสะอาด ทั้ง 12 เดือน ยื่นพร้อม
การยื่นซองประกวดราคา    
 
คณะกรรมการก าหนดรายละเอียด 
 
       (ลงชื่อ)....................................................................ประธานกรรมการ  

                    (นางรุจิรา     เดชสูงเนิน) 
 

   (ลงชื่อ)....................................................................กรรมการ 
                           (นายณัฐวุฒิ  อินทรักษ์) 
 

   (ลงชื่อ)...............................................................กรรมการและเลขานุการ 
                            (นางล าพึง  อาษาพร) 
 
 

 


