
รายละเอียดประกอบการจัดจ้างงานจ้างเหมาท าความสะอาด จ านวน 1 งาน  
ประจ าปีงบประมาณ 2564 

...................................................... 
งบประมาณ 9,540,000 บาท 
ก. รายละเอียดพัสดุ/การจ้าง 
 1. สถานทีท่ าความสะอาดทั้งหมด 98,776 ตารางเมตร ประกอบด้วย 

1.1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พระชันษา ฯ พ้ืนที่  23,500 ตารางเมตร 
1.2 อาคารพิพิธภัณฑ์บัว พ้ืนที่ 1,257 ตารางเมตร 
1.3 อาคารกองพัฒนานักศึกษา พ้ืนที่ 9,200 ตารางเมตร 
1.4 อาคารยิมเนเซียม พ้ืนที่ 4,400 ตารางเมตร 
1.5 โดมกีฬา พ้ืนที่ 4,300 ตารางเมตร 
1.6 อาคารอัฒจันทร์สนามฟุตบอล พ้ืนที่ 6,700 ตารางเมตร 
1.7 อาคารสระว่ายน้้า พ้ืนที่ 3,000 ตารางเมตร 
1.8 ห้องน้้าสนามเทนนิส 1, 2 และหอพระพุทธพิริยมงคล พ้ืนที่ 1,245 ตารางเมตร 
1.9 อาคารสโมสรข้าราชการ พ้ืนที่ 3,300 ตารางเมตร 
1.10 อาคารส้านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน พ้ืนที่ 8,000 ตารางเมตร 
1.11 อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ พ้ืนที่ 23,000 ตารางเมตร 
1.12 อาคาร I Work @ RT                                  พ้ืนที่ 2,200 ตารางเมตร 
1.13 อาคาร CKC @ Rangsit   พ้ืนที่ 1,100 ตารางเมตร 
1.14 อาคารวิทยบริการ พ้ืนที่ 2,000 ตารางเมตร 
1.15 อาคารเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน (ชั้น 8) พ้ืนที่ 1,774  ตารางเมตร 
1.16 อาคารเรียนและฝึกอบรม วข.ปราจีนบุรี พ้ืนที่ 3,800   ตารางเมตร 

 
2. จ านวนพนักงาน จ านวน 55 คน และคุณสมบัติของพนักงานดูแลท าความสะอาด ประกอบด้วย 

2.1 มีผู้ควบคุมวุฒิ ปวช., ม.6 หรือ เทียบเท่า จ้านวน 1 คน มีหน้าที่เป็นหัวหน้าควบคุมงาน เพ่ือ
ดูแลความเรียบร้อย ตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงาน การมอบหมายและสั่งการใดๆ ผู้ว่าจ้างจะประสานงาน
กับหัวหน้าควบคุมงานโดยตรง และผู้ควบคุมต้องมีความรู้ความสามารถในการท้าความสะอาดอย่างดี มี
ประสบการณ์ในการท้างานไม่น้อยกว่า 2 ปี และได้ผ่านการสอบประวัติมาเรียบร้อยแล้ว  

2.2 พนักงานท้าความสะอาด จ้านวน  54 คน 
 

3. รายละเอียด จ านวนพนักงาน และวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการท าความสะอาด  
3.1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พระชันษาฯ  

 พื้นที่ท าความสะอาด พ้ืนที่โดยประมาณ 23,500 ตารางเมตร ประกอบด้วย พ้ืนที่ภายใน
อาคาร, บริเวณรอบอาคาร, ลานจอดรถข้างอาคาร และห้องประชุม การท้าความสะอาดในแต่ละชั้นประกอบด้วย 
ห้องทุกห้องบนชั้นนั้นๆ, กระจกอาคารทั้งภายนอกภายใน, ห้องน้้า, พ้ืนที่ทางเดินส่วนกลาง, บันได, ระเบียงกันสาด
ด้านใน–ด้านนอกอาคาร,หอ้งประชุม, ลิฟท์ 4 ตัว, ดาดฟ้าชั้น 6 และบริเวณลานจอดรถชั้นใต้ดิน 

3.1.1 จ้านวนพนักงานท้าความสะอาด 15 คน 
3.1.2. วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการท้าความสะอาด ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือ

เครื่องใช้ในการท้าความสะอาด แต่ละชนิดให้เหมาะสมกับวัสดุแต่ละชนิด ดังนี้ 
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3.1.2.1 เครื่องขัดพ้ืนพร้อมอุปกรณ์ครบชุดส้าหรับขัดพ้ืน ล้างและขัดคราบสกปรกบนพื้น 
ขัดมันพ้ืน 

- ขนาด 16 นิ้ว Low Speed และ High Speed (พร้อมใบขัด) 
- ขนาด 18 นิ้ว Low Speed และ High Speed (พร้อมใบขัด) 
- แผ่นแปรงขัดพ้ืนใช้ส้าหรับเครื่องขัด 

3.1.2.2 เครื่องดูดฝุ่นพร้อมอุปกรณ์ ซึ่งสามารถดูดได้ทั้งเปียกและแห้ง ขนาดถัง 80 ลิตร, 
มอเตอร์ 1,200 วัตต์, แรงดูด 3,000 mm, ขนาดเครื่อง กว้าง 40 X 100 cm พร้อมอุปกรณ์ 

3.1.2.3 เครื่องมือเช็ดกระจกพร้อมอุปกรณ์ครบชุด ส้าหรับเช็ดกระจกภายใน – 
ภายนอก 

3.1.2.4 บันไดอลูมิเนียม 2 ชุด (7 ขั้น และ 9 ขั้น) 
3.1.2.5 เครื่องมืออ่ืนๆ เช่น ม๊อบดันฝุ่น ม๊อบผ้า แผ่นขัดสก๊อตไบร์ท ไม้กวาดชนิดต่างๆ 

ถังน้้าพลาสติก ขันน้้าพลาสติก สายยาง ถุงมือยาง ผ้าเช็ดโต๊ะ ที่ตักขยะและเครื่องมืออื่นๆ เท่าท่ีจ้าเป็น 
3.1.3 น้้ายาเคมีที่ใช้ท้าความสะอาด (ต้องมีคุณภาพดี ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ) ผู้รับจ้าง

จะต้องส่งน้้ายาเคมีให้ผู้ว่าจ้างทุกเดือน (ไม่เกินวันที่ 5 ของทุกเดือน) ดังนี้ 
 

ล ำดบั รำยกำร จ ำนวน หน่วย
1 กระดาษช าระมว้นใหญ่ (หนา 2 ชั้น ยาว 300 เมตร) มรีอยปรุ Scott, 

Kimerly Scott, Kimberly clark (1ลังม ี12 มว้น)
20 ลัง

2 กระดาษเช็ดมอื 2 ชั้น ขนาด 24 x 21 ซม. Scott, Panda (250 แผ่น) 
(1 ลังม ี24 ห่อ)

15 ลัง

3 กอ้นดับกล่ิน Glade, Winpo, ambipur 100 กอ้น
4 ถุงด า 18” x 20” 15 กโิลกรัม
5 ถุงด า 30” x 40” 50 กโิลกรัม
6 ถุงด า 36” x 45” 5 กโิลกรัม
7 ถุงใส 22” x 30” 60 กโิลกรัม
8 น้ ายากดัสนิม Sonax, ฟโิน่ 5 แกลลอน
9 น้ ายาขจัดคราบหินปูน MrMuscle, duck 3 แกลลอน
10 น้ ายาขจัดส่ิงอดุตันในท่อน้ าทิง้ MrMuscle 5 แกลลอน
11 น้ ายาฆ่าเชื้อดับกล่ิน เดทตอล, 3M, SevenSave 30 แกลลอน
12 น้ ายาเช็ดกระจก คิงสเตลล่า, Windex, Whiz, Vim, SevenSave 5 แกลลอน
13 น้ ายาเช็ดโทรศัพท์ (1 ขวด / 450 ซี.ซี.) พร้อมส าลี 10 ขวด
14 น้ ายาเช็ดเฟอร์นิเจอร์ Vim, 3M, Windex, MrMuscle, SevenSave 1 แกลลอน
15 น้ ายาเช็ดสแตนเลส พาราฟนิ 1 แกลลอน
16 น้ ายาดันฝุ่น 3M, ซันโว, Windex, SevenSave 8 แกลลอน
17 น้ ายาท าความสะอาดทัว่ไป 3M, Vim, Magicclean, SevenSave 20 แกลลอน
18 น้ ายาปรับผ้านุ่ม คอมฟอร์ท ดาวน์นี่ ไฟน์ไลน์ 6 แกลลอน
19 น้ ายาล้างจาน ทีโพล,  ซันไลต์, 3M 10 แกลลอน
20 น้ ายาล้างห้องน้ า Vim, 3M, Windex, MrMuscle, SevenSave 20 แกลลอน
21 ผงซักฟอก บรีส, แฟบ๊, เปา, โอโม 20 กโิลกรัม  
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ล ำดบั รำยกำร จ ำนวน หน่วย
22 สบูเ่หลวล้างมอื Detlol, Protex, Carex, 3M, SevenSave 10 แกลลอน
23 สเปรย์ปรับอากาศ ขนาดไมน่้อยกวา่ 300 ml. ยีห่้อ Glade, Kingstella,

 ambipur, 3M
50 กระป๋อง

 
 

3.1.4 น้้ายาเคมแีละวัสดุ ทีต่้องส่งทุก 3 เดือน (ตุลาคม, มกราคม, เมษายน, กรกฎาคม) ดังนี้ 
 

ล ำดบั รำยกำร จ ำนวน หน่วย
1 น้ ายาเคลือบเงาพืน้ (แวก๊ซ์) ชนิดสูตรเข้มข้น 80 แกลลอน
2 น้ ายาซักพรม 15 แกลลอน
3 น้ ายาล้างพืน้ลอกแวก๊ซ์ 20 แกลลอน
4 แผ่นขัด แผ่นด า ขนาด 18 นิ้ว 10 แผ่น
5 แผ่นขัด แผ่นแดง ขนาด 18 นิ้ว 5 แผ่น
6 ผ้าเช็ดโต๊ะ (ผ้าขนหนูขนาดกลาง) 4 โหล
7 ผ้าเช็ดพืน้แห้งสีเทา (ผืนใหญ)่ หรือ ผ้าห่มจีนขนาดใหญ่ 2 โหล
8 ผ้าถูพืน้สีน้ าเงิน หรือ ผ้ามอ๊บถูพืน้สีน้ าเงินหรือสีแดง 2 โหล
9 ไมก้วาดทางมะพร้าว 2 โหล
10 ไมก้วาดหยากไย่ 1 โหล
11 ไมก้วาดออ่น 2 โหล  

 

3.1.5 งานประจ้าทุก 3 เดือน การท้าความสะอาดกระจกในที่สูงรอบอาคาร ผู้รับจ้างต้องจัดหา
ผู้เชี่ยวชาญโดยการโรยตัว หรือเครื่องมือพิเศษ พร้อมเครื่องมืออุปกรณ์ท้าความสะอาดกระจกส้าหรับพ้ืนที่สูง 
รวมทั้งจัดหาเจ้าหน้าที่ดูแลป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุจากการท้างานและปฏิบัติตามที่กฎหมายก้าหนด และขัด
พ้ืนลงน้้ายาเคลือบเงาพ้ืน 

3.1.6 งานประจ้าทุก 6 เดือน ซักพรมด้วยน้้ายาซักพรมโดยเฉพาะ และฆ่าเชื้อดับกลิ่น ห้อง
ประชุมมังคลอุบล ห้องส้านักงานอธิการบดี และห้องรองอธิการบดี 

 
3.2 อาคารพิพิธภัณฑ์บัว  

พื้นที่ท าความสะอาด พ้ืนที่โดยประมาณ 1,257 ตารางเมตร ประกอบด้วย พ้ืนที่ภายในอาคาร
พิพิธภัณฑ์บัว ชั้น 1, กระจกอาคารทั้งภายนอกภายใน, บริเวณรอบอาคาร และอาคารเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ 

3.2.1 จ้านวนพนักงานท้าความสะอาด 1 คน 
3.2.2 วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการท้าความสะอาด ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือ

เครื่องใช้ในการท้าความสะอาด แต่ละชนิดให้เหมาะสมกับวัสดุแต่ละชนิด ดังนี้ 
3.2.2.1 เครื่องขัดพ้ืนพร้อมอุปกรณ์ครบชุดส้าหรับขัดพ้ืน ล้างและขัดคราบสกปรกบนพ้ืน 

ขัดมันพ้ืน 
- ขนาด 16 นิ้ว Low Speed และ High Speed (พร้อมใบขัด) 
- ขนาด 18 นิ้ว Low Speed และ High Speed (พร้อมใบขัด) 
- แผ่นแปรงขัดพ้ืนใช้ส้าหรับเครื่องขัด 

3.2.2.2 เครื่องดูดฝุ่นพร้อมอุปกรณ์ ซึ่งสามารถดูดได้ทั้งเปียกและแห้ง ขนาดถัง 80 ลิตร, 
มอเตอร์ 1,200 วัตต์, แรงดูด 3,000 mm., ขนาดเครื่อง กว้าง 40 X 100 cm พร้อมอุปกรณ ์
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3.2.2.3 เครื่องมือเช็ดกระจกพร้อมอุปกรณ์ครบชุด ส้าหรับเช็ดกระจกภายใน – 
ภายนอก 

3.2.2.4 บันไดอลูมิเนียม 2 ชุด (7 ขั้น และ 9 ขั้น) 
3.2.2.5 เครื่องมืออ่ืนๆ เช่น ม๊อบดันฝุ่น ม๊อบผ้า แผ่นขัดสก๊อตไบร์ท ไม้กวาดชนิดต่างๆ 

ถังน้้าพลาสติก ขันน้้าพลาสติก สายยาง ถุงมือยาง ผ้าเช็ดโต๊ะ ที่ตักขยะและเครื่องมืออื่นๆ เท่าท่ีจ้าเป็น 
3.2.3 น้้ายาเคมีที่ใช้ท้าความสะอาด (ต้องมีคุณภาพดี ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ) ผู้รับจ้าง

จะต้องส่งน้้ายาเคมีให้ผู้ว่าจ้างทุกเดือน (ไม่เกินวันที่ 5 ของทุกเดือน) ดังนี้ 
 

ล ำดบั รำยกำร จ ำนวน หน่วย
1 กระดาษช าระมว้นใหญ่ (หนา 2 ชั้น ยาว 300 เมตร) มรีอยปรุ Scott, 

Kimerly Scott, Kimberly clark (1ลังม ี12 มว้น)
4 ลัง

2 กระดาษเช็ดมอื 2 ชั้น ขนาด 24 x 21 ซม. Scott, Panda (250 แผ่น) 
(1 ลังม ี24 ห่อ)

2 ลัง

3 ถุงด า 18” x 20” 4 กโิลกรัม
4 ถุงด า 22” x 30” 6 กโิลกรัม
5 ถุงด า 30” x 40” 12 กโิลกรัม
6 ถุงด า 36” x 45” 6 กโิลกรัม
7 น้ ายากดัสนิม Sonax, ฟโิน่ 2 แกลลอน
8 น้ ายาขจัดคราบมนั 3M, MrMuscle, ซันไลต์, SevenSave 2 แกลลอน
9 น้ ายาฆ่าเชื้อดับกล่ิน เดทตอล, 3M, SevenSave 5 แกลลอน
10 น้ ายาเช็ดกระจก คิงสเตลล่า, Windex, Whiz, Vim, SevenSave 5 แกลลอน
11 น้ ายาเช็ดโทรศัพท์ (1 ขวด / 450 ซี.ซี.) พร้อมส าลี 2 ขวด
12 น้ ายาเช็ดเฟอร์นิเจอร์ Vim, 3M, Windex, MrMuscle, SevenSave 2 แกลลอน
13 น้ ายาดันฝุ่น 3M, ซันโว, Windex, SevenSave 6 แกลลอน
14 น้ ายาท าความสะอาดทัว่ไป 3M, Vim, Magicclean, SevenSave 2 แกลลอน
15 น้ ายาปัดเงาพืน้ Magicclean,Vim, 3M, SevenSave 3 แกลลอน
16 น้ ายาล้างห้องน้ า Vim, 3M, Windex, MrMuscle, SevenSave 3 แกลลอน
17 ผงซักฟอก บรีส, แฟบ๊, เปา, โอโม 1 กโิลกรัม
18 สบูเ่หลวล้างมอื Detlol, Protex, Carex, 3M, SevenSave 4 แกลลอน
19 สเปรย์ปรับอากาศ ขนาดไมน่้อยกวา่ 300 ml. ยี่ห้อ Glade, 

Kingstella, ambipur, 3M
10 กระป๋อง

 
 

3.2.4 น้้ายาเคมแีละวัสดุ ทีต่้องส่งทุก 3 เดือน (ตุลาคม, มกราคม, เมษายน, กรกฎาคม) ดังนี้ 
 

ล ำดบั รำยกำร จ ำนวน หน่วย
1 น้ ายาเคลือบเงาพืน้ (แวก๊ซ์) ชนิดสูตรเข้มข้น 25 แกลลอน
2 น้ ายาล้างพืน้ลอกแวก๊ซ์ 10 แกลลอน
3 แผ่นขัด แผ่นขาว ขนาด 18 นิ้ว 2 แผ่น
4 แผ่นขัด แผ่นแดง ขนาด 18 นิ้ว 2 แผ่น
5 ผ้าเช็ดโต๊ะ (ผ้าขนหนูขนาดกลาง) 6 โหล  
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ล ำดบั รำยกำร จ ำนวน หน่วย
6 ผ้าเช็ดพืน้แห้งสีเทา (ผืนใหญ)่ หรือ ผ้าห่มจีนขนาดใหญ่ 6 ผืน
7 ผ้าถูพืน้สีน้ าเงิน หรือ ผ้ามอ๊บถูพืน้สีน้ าเงินหรือสีแดง 6 ผืน
8 ไมก้วาดทางมะพร้าว 1 โหล
9 ไมก้วาดหยากไย่ 1 โหล
10 ไมก้วาดออ่น 1 โหล  

 
3.2.5 งานประจ้าทุก 3 เดือน การท้าความสะอาดกระจกในที่สูงรอบอาคาร ผู้รับจ้างต้องจัดหา

ผู้เชี่ยวชาญพร้อมเครื่องมืออุปกรณ์ท้าความสะอาดกระจกส้าหรับพ้ืนที่สูง รวมทั้งจั ดหาเจ้าหน้าที่ดูแลป้องกัน
ไม่ให้เกิดอุบัติเหตุจากการท้างานและปฏิบัติตามที่กฎหมายก้าหนด และขัดพ้ืนลงน้้ายาเคลือบเงา 

3.2.6 งานประจ้าทุก 6 เดือน ท้าความสะอาด เช็ดคราบ อลูมิเนียมคอมโพสิตรอบอาคาร              
ชั้น 1 ชั้น 2 โดยใช้ผู้เชี่ยวชาญ 

 
3.3 อาคารกองพัฒนานักศึกษา พื้นที่โดยประมาณ 9,200 ตารางเมตร 

พื้นที่ท าความสะอาด ประกอบด้วย อาคารกองพัฒนานักศึกษา และพ้ืนที่โดยรอบ  
3.3.1 ขอบเขตของความรับผิดชอบ 

3.3.1.1 ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาพนักงานมาประจ้าที่อาคารฯ จ้านวน 4 คน 
3.3.1.2 พนักงานของผู้รับจ้างทุกคนจะต้องสวมแบบฟอร์มมีชื่อ เครื่องหมาย ติดอยู่

อย่างชัดเจน 
3.3.1.3 พนักงานของผู้รับจ้างทุกคนจะต้องอยู่ในระเบียบหรือข้อบั งคับของผู้ว่าจ้าง

พนักงานผู้ใดฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบหรือข้อบังคับ ผู้รับจ้างจะต้องเปลี่ยนพนักงานใหม่ให้ทันที  
3.3.1.4 พนักงานของผู้รับจ้างที่ประจ้าอยู่ที่อาคารกองพัฒนานักศึกษา สามารถสลับกัน

ไปปฏิบัติหน้าที่ท่ีอาคารยิมเนเซียม สนามฟุตบอล โดมกีฬา สระว่ายน้้าหรือพ้ืนที่อ่ืนตามที่หน่วยงานร้องขอได้
ในกรณีที่มีการจัดกิจกรรม 

3.3.2 วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการท้าความสะอาด 
ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ในการท้าความสะอาดแต่ละชนิดให้

เหมาะสมกับวัสดุแต่ละชนิด ดังนี้ 
3.3.2.1 เครื่องขัดพ้ืนพร้อมอุปกรณ์ครบชุดส้าหรับขัดพ้ืน ล้างและขัดคราบสกปรกบนพ้ืน

ขัดมันพ้ืน 
- ขนาด 16 นิ้ว Low Speed และ High Speed (พร้อมใบขัด) 
- ขนาด 18 นิ้ว Low Speed และ High Speed (พร้อมใบขัด) 

 -  แผ่นแปรงขัดพ้ืน ใช้ส้าหรับเครื่องขัด 
3.3.2.2 เครื่องดูดฝุ่นพร้อมอุปกรณ์ ซึ่งสามารถดูดได้ทั้งเปียกและแห้ง ขนาดถัง 80 ลิตร, 

มอเตอร์ 1,200 วัตต์, แรงดูด 3,000 mm, ขนาดเครื่อง กว้าง 40 X 100 cm พร้อมอุปกรณ์ 
3.3.2.3 เครื่องมือเช็ดกระจกพร้อมอุปกรณ์ครบชุดส้าหรับเช็ดกระจกภายในและ

ภายนอกอาคาร 
3.3.2.4 บันไดอลูมิเนียม 7 ขั้น 1 ชุด 
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3.3.2.5 เครื่องมืออ่ืนๆ เช่น ม๊อบดันฝุ่น ม๊อบผ้า แผ่นขัดสก๊อตไบร์ท ไม้กวาดชนิดต่างๆ 
ถังน้้าพลาสติก ขันน้้าพลาสติก สายยาง ถุงมือยาง ผ้าเช็ด ที่ตักขยะ ผ้าเช็ดท้าความสะอาด และเครื่องมืออ่ืนๆ 
เท่าท่ีจ้าเป็น 

3.3.3 น้้ายาเคมีที่ใช้ท้าความสะอาด (ต้องมีคุณภาพดี ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ) ผู้รับจ้าง
จะต้องส่งน้้ายาเคมีให้ผู้ว่าจ้างทุกเดือน (ไม่เกินวันที่ 5 ของทุกเดือน) ดังนี้ 
ล ำดบั รำยกำร จ ำนวน หน่วย

1 กระดาษช าระมว้นใหญ่ (หนา 2 ชั้น ยาว 300 เมตร) มรีอยปรุ Scott, 
Kimerly Scott, Kimberly clark (1ลังม ี12 มว้น)

2 ลัง

2 กระดาษเช็ดมอื 2 ชั้น ขนาด 24 x 21 ซม. Scott, Panda (200 แผ่น) 50 ห่อ
3 ถุงใส 18” x 20” 1 กโิลกรัม
4 ถุงใส 22” x 30” 15 กโิลกรัม
5 ถุงใส 30” x 40” 25 กโิลกรัม
6 ถุงใส 36” x 45” 15 กโิลกรัม
7 น้ ายากดัสนิม Sonax, ฟโิน่ 3 แกลลอน
8 น้ ายาขจัดคราบหินปูน MrMuscle, duck 1 แกลลอน
9 น้ ายาฆ่าเชื้อดับกล่ิน เดทตอล, 3M, SevenSave 3 แกลลอน
10 น้ ายาเช็ดโทรศัพท์ (1 ขวด / 450 ซี.ซี.) พร้อมส าลี 3 ขวด
11 น้ ายาดันฝุ่น 3M, ซันโว 1 แกลลอน
12 น้ ายาท าความสะอาดทัว่ไป 3M, Vim, Magicclean, SevenSave 3 แกลลอน
13 น้ ายาล้างจาน ทีโพล ซันไลต์, 3M 6 แกลลอน
14 น้ ายาล้างห้องน้ า Vim, 3M, Windex, MrMuscle, SevenSave 3 แกลลอน
15 ผงซักฟอก บรีส, แฟบ๊, เปา, โอโม 3 กโิลกรัม
16 สบูเ่หลวล้างมอื Detlol, Protex, Carex, 3M, SevenSave 1 แกลลอน
17 สเปรย์ปรับอากาศ ขนาดไมน่้อยกวา่ 300 ml. ยี่ห้อ Glade, Kingstella,

 ambipur,3M
6 กระป๋อง

 
 

3.3.4 น้้ายาเคมแีละวัสดุ ทีต่้องส่งทุก 3 เดือน (ตุลาคม, มกราคม, เมษายน, กรกฎาคม) ดังนี้ 
ล ำดบั รำยกำร จ ำนวน หน่วย

1 น้ ายาเคลือบเงาพืน้ (แวก๊ซ์) ชนิดสูตรเข้มข้น 20 แกลลอน
2 น้ ายาล้างพืน้ลอกแวก๊ซ์ 15 แกลลอน
3 แผ่นขัด แผ่นด า ขนาด 18 นิ้ว 4 แผ่น
4 แผ่นขัด แผ่นแดง ขนาด 18 นิ้ว 3 แผ่น
5 ผ้าเช็ดโต๊ะ (ผ้าขนหนูขนาดกลาง) 4 โหล
6 ผ้าเช็ดพืน้แห้งสีเทา (ผืนใหญ)่ หรือ ผ้าห่มจีนขนาดใหญ่ 2 โหล
7 ผ้าถูพืน้สีน้ าเงิน หรือ ผ้ามอ๊บถูพืน้สีน้ าเงินหรือสีแดง 1 โหล
8 ไมก้วาดทางมะพร้าว 2 โหล
9 ไมก้วาดออ่น 2 โหล  
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3.3.5. การท้าความสะอาด 
3.3.5.1 พ้ืนกระเบื้องยาง พ้ืนหินขัด 

3.3.5.1.1 ท้าความสะอาดห้องท้างานต่างๆ ทุกห้องของส้านักงาน 
3.3.5.1.2 ปัดกวาดสิ่งสกปรกหรือดูดฝุ่นบริเวณพ้ืนที่ว่างตามชั้นอาคารทางเดินเท้า 

ทางเดินบันได 
3.3.5.1.3 ใช้น้้ายาล้างเฉพาะแต่ละประเภท โดยใช้เครื่องขัดพ้ืนชนิดความเร็วต่้า 
3.3.5.1.4 ม๊อบน้้าให้สะอาด 3 ครั้ง 
3.3.5.1.5 ใช้เครื่องมือชนิดความเร็วสูง ขัดมัน เก็บสิ่งสกปรกที่ตกค้างอีกครั้ง 
3.3.5.1.6 ใช้น้้ายาเคลือบเงาพ้ืน (แว๊กซ์น้้า) ชนิดซุปเปอร์ให้ลง 3 ครั้ง 

3.3.5.2 พ้ืนโมเสด พื้นกระเบื้องเคลือบ 
3.3.5.2.1 ท้าความสะอาดห้องท้างานต่างๆ ทุกห้องของส้านักงาน 
3.3.5.2.2 ปัด กวาด เช็ดม๊อบพื้น 
3.3.5.2.3 เดินเครื่องขัดด้วยน้้ายาล้างพ้ืนโมเสดและพ้ืนกระเบื้องเคลือบ

โดยเฉพาะ 
3.3.5.2.4 เก็บรอยเปื้อนตามที่เครื่องไม่สามารถท้าได้ เช่น ฝาผนัง และบริเวณ

ใกล้เคียงโดยใช้น้้ายาล้างทั่วไป 
3.3.5.2.5 เดินเครื่องปัดเงาพ้ืน 

3.3.5.3 กระจกและกรอบอลูมิเนียม มู่ลี่ ม่านปรับแสง 
3.3.5.3.1 กระจก 

3.3.5.3.1.1 ใช้น้้ายาเช็ดกระจก และท้าความสะอาดด้วยเครื่องมือ
ทันสมัย 

3.3.5.3.1.2 เช็ดและขัดอลูมิเนียมตามประตูหน้าต่างและส่วนอื่นๆ 
ที่ติดกับตัวอาคาร 

3.3.5.3.2 มู่ลี่ ม่านปรับแสง 
3.3.5.3.2.1 ปัดกวาดฝุ่นที่เกาะอยู่ตามมู่ลี่ ม่าน 

3.3.5.4 เฟอร์นิเจอร์และเครื่องใช้ส้านักงาน 
3.3.5.4.1 ปัดฝุ่น เช็ดคราบสกปรก (โต๊ะท้างาน เก้าอ้ี ตู้เอกสาร รูปภาพแขวนฯลฯ) 
3.3.5.4.2 ใช้น้้ายาและครีมท้าความสะอาดส่วนที่เช็ดด้วยน้้าเปล่าไม่ออก 
3.3.5.4.3 ใช้ผ้าชุบน้้าท้าความสะอาดอีกครั้ง 

3.3.5.5 ห้องสุขภัณฑ ์
3.3.5.5.1 ล้างพื้นด้วยน้้ายาล้างห้องน้้า 
3.3.5.5.2 ขจัดสิ่งสกปรกเครื่องสุขภัณฑ์ เช่น อ่างล้างหน้า โถปัสสาวะ และโถส้วม 

ด้วยน้้ายา 
3.3.5.5.3 ท้าความสะอาดด้วยน้้าเปล่า 
3.3.5.5.4 ฆ่าเชื้อดับกลิ่นด้วยน้้ายา 
3.3.5.5.5 น้าที่ใส่ขยะในห้องน้้าไปทิ้งในที่ทิ้งขยะที่ก้าหนดไว้ (เปลี่ยนถุงใส่ขยะ

ทุกวัน) 
3.3.5.5.6 เติมสบู่เหลวส้าหรับล้างมือ 
3.3.5.5.7 จัดเตรียมกระดาษทิชชูไว้บริการ  
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3.3.5.6 อิฐตัวหนอนปูพื้นรอบอาคารกองพัฒนานักศึกษารวมทั้งโรงจอดรถและบริเวณ
ลานหน้ากองพัฒนานักศึกษาและลานกิจกรรมนักศึกษา 

3.3.5.6.1 กวาดเศษใบไม้และขยะต่างๆ เป็นประจ้าทุกวัน 
3.3.5.6.2 ถอนหญ้าที่ขึ้นบริเวณตัวหนอนปูพ้ืน 
3.3.5.6.3 ตัดหญ้าและตกแต่งก่ิงไม้ให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย 
3.3.5.6.4 ท้าความสะอาดบริเวณบ่อน้้าพุและช้อนตะไคร้น้้าออกจากอ่าง 

3.3.6. รายละเอียดการท้าความสะอาด 
3.3.6.1 การท้าความสะอาดประจ้าวันอาคารกองพัฒนานักศึกษา 

3.3.6.1.1 ท้าความสะอาดกระจก ขอบกระจก ขอบประตูและบานประตูทุกบาน 
และลบรอยเปื้อนตามขอบประตูหน้าต่างและสวิทซ์ไฟ 

3.3.6.1.2 เช็ดและท้าความสะอาดขั้นบันได ตลอดจนราวบันไดขึ้น-ลง ส้านักงาน 
เช็ดท้าความสะอาดรั้วสแตนเลสของส้านักงาน 

3.3.6.1.3 ท้าความสะอาดบานประตู ขอบประตู กระจก และขอบกระจก
ทางเข้า - ออก ส้านักงาน 

3.3.6.1.4 รายงานสิ่งของช้ารุดเสียหายที่เกิดขึ้นโดยด่วน เช่น กระจกแตก อ่าง
ล้างหน้าช้ารุดและรายงานไฟฟ้าส่องสว่าง (ลืมปิด) สว่างทั้งภายใน–ภายนอกอาคาร และสิ่งอืน่ๆ ที่อยู่ในความ
รับผิดชอบ 

3.3.6.1.5 ดูแลปิดน้้า ปิดไฟฟ้า และตรวจตราความเรียบร้อยก่อนออกจากตัว
อาคารเมื่อเสร็จงาน 

3.3.6.1.6 ท้าความสะอาดฝ้าเพดาน ปัดหยากไย่ในที่ต่างๆ 
3.3.6.1.7 ท้าความสะอาดฝาผนัง เช็ดรอยเปื้อนตามฝาผนังด้วยน้้ายา 
3.3.6.1.8 ท้าความสะอาดมู่ลี่ ม่านปรับแสงและบานเกล็ดทุกแห่ง 
3.3.6.1.9 ดูแลท้าความสะอาดระเบียง  
3.3.6.1.10 ท้าความสะอาด ปัดกวาดเช็ดถูพ้ืนทางเดิน และบริเวณทางเดิน

รอบตัวอาคารที่เป็นตัวหนอนทั้งหมด รวมทั้งพ้ืนที่บริเวณโรงจอดรถ 
3.3.6.1.11 เก็บขยะในห้องน้้าใส่ถุงใส และน้าไปทิ้งในจุดทิ้ง 
3.3.6.1.12 เช็ดโต๊ะ เก้าอ้ี 
3.3.6.1.13 เทและท้าความสะอาดตะกร้าใส่ผงครอบถุงขยะสีด้า 
3.3.6.1.14 ท้าความสะอาดโต๊ะรับแขก เก้าอ้ีและโซฟาส้าหรับแขก 
3.3.6.1.15 ท้าความสะอาดชั้นวางหนังสือ ขาโต๊ะ ขาเก้าอ้ี หลังพนักพิงโซฟา 

หลังตู้เอกสารและบอร์ดปิดประกาศ 
3.3.6.1.16 เช็ดฝุ่นเครื่องคอมพิวเตอร์และท้าความสะอาดโต๊ะวางคอมพิวเตอร์ 
3.3.6.1.17 เช็ดฝุ่นตามกรอบรูปตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆ ที่ตั้งอยู่ในส้านักงาน 
3.3.6.1.18 ท้าความสะอาดห้องน้้า พ้ืนห้องน้้า และเครื่องสุขภัณฑ์ด้วยน้้ายาแต่

ละชนิดให้เหมาะสมกับวัสดุ พร้อมทั้งดับกลิ่นและฆ่าเชื้อโรค เช็ดรอยคราบสกปรก ตามขอบประตูต่างๆ ของ
ห้องน้้าด้วยน้้ายาแต่ละชนิดให้เหมาะสมกับวัสดุ ท้าความสะอาดแผ่นป้ายแสดงชื่อต่างๆ 

3.3.6.1.19 ท้าความสะอาดเทเศษน้้าและถังรองรับน้้าจากเครื่องท้าน้้าเย็น 
พร้อมทั้งเช็ดหรือปัดฝุ่นเครื่องท้าน้้าเย็นและถังน้้าร้อน 

3.3.6.1.20 ท้าความสะอาดโทรศัพท์ที่วางบนโต๊ะทุกเครื่อง ด้วยน้้ายาฆ่าเชื้อโรค 
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3.3.6.1.21 ท้าความสะอาดอ่ืนๆ ตามความจ้าเป็นแม้ ไม่ ได้ก้าหนดไว้ใน
รายละเอียด 

3.3.6.2 การท้าความสะอาดประจ้าเดือน 
3.3.6.2.1 เช็ดขอบประตูที่ท้าด้วย ไม้ อลูมิเนียมตามที่ต่างๆ ตลอดจนฝ้ากั้นห้อง 
3.3.6.2.2 เช็ดกระจกทั้งหมดทั้งภายในอาคารและภายนอกอาคาร 
3.3.6.2.3 ขัดเงาส่วนที่เป็นโลหะทั้งหมด 
3.3.6.2.4 ปัดหยากไย่ในที่สูงภายนอกอาคาร 
3.3.6.2.5 ล้างพื้น เคลือบเงาพ้ืนและขัดเงาพ้ืนด้วยเครื่องมือโดยใช้น้้ายาแต่ละ 

ชนิดเหมาะสมกับวัสดุพื้นแต่ละชนิด 
3.3.6.2.6 ท้าความสะอาดพัดลมตั้งพ้ืน และติดผนังประจ้าส้านักงาน 
3.3.6.2.7 ล้างขัดพ้ืนท้าความสะอาดพ้ืนทางเดิน เดือนละ 1 ครั้ง 
3.3.6.2.8 ล้างขัดถูพ้ืนท้าความสะอาด และลงน้้ายาเคลือบเงาพ้ืนห้องต่างๆ 

(ใช้น้้ายาเคลือบเงาพ้ืนแว๊กซ์น้้า ให้ลง 3 ครั้ง ) 
- เดือน พฤศจิกายน 2563 
- เดือน กุมภาพันธ์ 2564 
- เดือน พฤษภาคม 2564 
- เดือน สิงหาคม 2564  
(ผู้ว่าจ้างจะเป็นผู้ก้าหนดวันที่ท้าความสะอาด ให้ทราบล่วงหน้า) 

3.3.6.2.9 ท้าความสะอาดหลอดไฟและโคมไฟแสงสว่างทั้งหมด 
3.3.6.3 การท้าความสะอาดเป็นครั้งคราว 

3.3.6.3.1 ขัดล้าง ท้าความสะอาดพ้ืนและลงน้้ายาเคลือบเงาพ้ืนในส่วนที่เปื้อน 
หรือไม่เงางาม 

3.3.6.3.2 เช็ดท้าความสะอาดกระจกทั้งภายในและภายนอกในกรณีที่เปื้อน 
หรือไม่ใสสะอาด 

3.3.6.3.3 ท้าความสะอาดคราบสกปรกที่โต๊ะ เก้าอ้ี 
3.3.6.3.4 ก้าจัดวัชพืชของพ้ืนที่บริเวณรอบอาคารที่เป็นอิฐตัวหนอน 
3.3.6.3.5   งานประจ้าทุก 3 เดือน การท้าความสะอาดกระจกในที่สูงรอบ

อาคาร ผู้รับจ้างต้องจัดหาผู้เชี่ยวชาญพร้อมเครื่องมืออุปกรณ์ท้าความสะอาดกระจกส้าหรับพ้ืนที่สูง รวมทั้ง
จัดหาเจ้าหน้าที่ดูแลป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุจากการท้างานและปฏิบัติตามที่กฎหมายก้าหนด และขัดพ้ืนลง
น้้ายาเคลือบเงา 

3.4 อาคารยิมเนเซียม พื้นที่โดยประมาณ 4,400 ตารางเมตร  
3.4.1 ขอบเขตของความรับผิดชอบ 

3.4.1.1 อาคารยิมเนเซียม จ้านวน 1 คน (พนักงานสามารถเปลี่ยนพ้ืนที่ท้างานตามที่
หน่วยงานร้องขอได้ในกรณีที่มีกิจกรรม หรือมีความจ้าเป็น) 

3.4.1.2 พนักงานของผู้รับจ้างทุกคนจะต้องสวมแบบฟอร์มมีชื่อ เครื่องหมายติดอยู่อย่าง
ชัดเจน 

3.4.1.3 พนักงานของผู้รับจ้างทุกคนจะต้องอยู่ในระเบียบหรือข้อบังคับของผู้ว่าจ้างหาก
พนักงานผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบหรือข้อบังคับผู้รับจ้างจะต้องเปลี่ยนพนักงานใหม่ให้ทันที 
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3.5 โดมกีฬา พื้นที่โดยประมาณ 4,300 ตารางเมตร 
3.5.1 ขอบเขตของความรับผิดชอบ 

3.5.1.1 โดมกีฬา จ้านวน 2 โรง และสนามกีฬาบาสเก็ตบอล, วอลเลย์บอล, เปตอง ผู้รับจ้าง
จะต้องจัดหาพนักงานมาประจ้าที่อาคารฯ จ้านวน 2 คน (พนักงานสามารถเปลี่ยนพ้ืนที่ท้างานตามที่หน่วยงาน
ร้องขอได้ในกรณีที่มีกิจกรรม) 

3.5.1.2 พนักงานของผู้รับจ้างทุกคนจะต้องสวมแบบฟอร์มมีชื่อ เครื่องหมายติดอยู่อย่าง
ชัดเจน 

3.5.1.3 พนักงานของผู้รับจ้างทุกคนจะต้องอยู่ในระเบียบหรือข้อบังคับของผู้ว่าจ้างหาก
พนักงานผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบหรือข้อบังคับผู้รับจ้างจะต้องเปลี่ยนพนักงานใหม่ให้ทันที 

3.5.2 วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการท้าความสะอาด 
3.5.2.1 ไม้กวาดชนิดต่างๆ 
3.5.2.2 ถังน้้าพลาสติกขขันน้้าพลาสติกขสายยาง ถุงมือยาง ผ้าเช็ดพ้ืน ผ้าเช็ดเฟอร์นิเจอร์ 
3.5.2.3 ที่ตักขยะ 
3.5.2.4 ผ้าเช็ดท้าความสะอาด และเครื่องมืออ่ืนๆ ที่จ้าเป็น 
3.5.2.5 เครื่องมืออุปกรณ์เช็ดกระจก 
3.5.2.6 ไม้ดันฝุ่น ไม้ถูพ้ืน ม๊อบผ้า แผ่นขัดสก็อตไบร์ท 

3.5.3 น้้ายาเคมีที่ใช้ท้าความสะอาด (ต้องมีคุณภาพดี ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ) ผู้รับจ้าง
จะต้องส่งน้้ายาเคมีให้ผู้ว่าจ้างทุกเดือน (ไม่เกินวันที่ 5 ของทุกเดือน) ดังนี้ 

ล ำดบั รำยกำร จ ำนวน หน่วย
1 กระดาษช าระมว้นใหญ่ (หนา 2 ชั้น ยาว 300 เมตร) มรีอยปรุ 

Scott, Kimerly Scott, Kimberly clark (1ลังม ี12 มว้น)
1 ลัง

2 ถุงด า 18” x 20” 3 กโิลกรัม
3 ถุงด า 30” x 40” 5 กโิลกรัม
4 ถุงด า 36” x 45” 10 กโิลกรัม
5 ถุงใส 22” x 30” 5 กโิลกรัม
6 น้ ายากดัสนิม Sonax, ฟโิน่ 2 แกลลอน
7 น้ ายาขจัดคราบมนั 3M, MrMuscle, ซันไลต์, SevenSave 1 แกลลอน
8 น้ ายาขจัดส่ิงอดุตันในท่อน้ าทิง้ MrMuscle 1 แกลลอน
9 น้ ายาฆ่าเชื้อดับกล่ิน เดทตอล, 3M, SevenSave 5 แกลลอน
10 น้ ายาเช็ดกระจก คิงสเตลล่า, Windex, Whiz, Vim, SevenSave 1 แกลลอน
11 น้ ายาเช็ดเคร่ืองหนัง MrMuscle, duck 2 แกลลอน
12 น้ ายาเช็ดโทรศัพท์ (1 ขวด / 450 ซี.ซี.) พร้อมส าลี 1 ขวด
13 น้ ายาดันฝุ่น 3M, ซันโว, Windex, SevenSave 2 แกลลอน
14 น้ ายาท าความสะอาดทัว่ไป 3M, Vim, Magicclean, SevenSave 5 แกลลอน
15 น้ ายาล้างห้องน้ า Vim, 3M, Windex, MrMuscle, SevenSave 5 แกลลอน
16 ผงซักฟอก บรีส, แฟบ๊, เปา, โอโม 2 กโิลกรัม
17 สบูเ่หลวล้างมอื Detlol, Protex, Carex, 3M, SevenSave 2 แกลลอน
18 สเปรย์ปรับอากาศ ขนาดไมน่้อยกวา่ 300 ml. ยี่ห้อ Glade, 

Kingstella, Imperia
3

กระป๋อง
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3.5.4 น้้ายาเคมแีละวัสดุ ที่ต้องส่งทุก 3 เดือน (ตุลาคม, มกราคม, เมษายน, กรกฎาคม) (น้้ายา
ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของพ้ืนที่) ดังนี้ 
 

ล ำดบั รำยกำร จ ำนวน หน่วย
1 น้ ายาขัดล้างพืน้ปาร์เกแ้ละกระเบือ้งยาง 10 แกลลอน
2 น้ ายาเคลือบเงาพืน้ปาร์เก ้ชนิดสูตรเข้มข้น 20 แกลลอน
3 กระบอกฉีดน้ า 4 อนั
4 ทีตั่กขยะพลาสติก 4 อนั
5 ผ้าเช็ดโต๊ะ (ผ้าขนหนูขนาดกลาง) 6 โหล
6 ผ้าเช็ดพืน้แห้งสีเทา (ผืนใหญ)่ หรือ ผ้าห่มจีนขนาดใหญ่ 10 ผืน
7 ผ้าถูพืน้สีน้ าเงิน หรือ ผ้ามอ๊บถูพืน้สีน้ าเงินหรือสีแดง 1 โหล
8 ไมก้วาดทางมะพร้าว 1 โหล
9 ไมก้วาดออ่น 3 โหล

 
 

3.5.5 การท้าความสะอาดยิมเนเซียมและโดมกีฬา 
3.5.5.1 พ้ืนกระเบื้องยางและพ้ืนสนามกีฬา (ปาร์เก้) 

3.5.5.1.1 ท้าความสะอาดพ้ืนปาร์เก้ และห้องต่างๆ ของยิมเนเซียม 
3.5.5.1.2 ปัดกวาดสิ่งสกปรกหรือดูดฝุ่นบริเวณพ้ืนที่ว่างตามชั้นอาคาร ทางเดินเท้า 

ทางเดินบันได 
3.5.5.1.3 ใช้น้้ายาเฉพาะแต่ละประเภท โดยใช้เครื่องขัดพ้ืนชนิดความเร็วต่้า 
3.5.5.1.4 ใช้เครื่องมือชนิดความเร็วสูง ความเร็วสูง ขัดมัน เก็บสิ่งสกปรกที่

ตกค้างอีกครั้ง 
3.5.5.1.5 ใช้น้้ายาเคลือบเงาพ้ืนปาร์เก้และพ้ืนยาง 
3.5.5.1.6 ล้างพื้นสนามบริเวณโดมกีฬา ตามความจ้าเป็น 

3.5.5.2 พ้ืนโมเสด พื้นกระเบื้องเคลือบ 
3.5.5.2.1 ท้าความสะอาดห้องท้างานต่างๆ ทุกห้องของส้านักงาน 
3.5.5.2.2 ปัด กวาด เช็ดม๊อบพื้น 
3.5.5.2.3 เดินเครื่องขัดด้วยน้้ายาล้างพ้ืนโมเสดและพ้ืนกระเบื้องเคลือบ

โดยเฉพาะ 
3.5.5.2.4 เก็บรอยเปื้อนตามที่เครื่องไม่สามารถท้าได้ เช่น ฝาผนัง และบริเวณ

ใกล้เคียงโดยใช้น้้ายาล้างทั่วไป 
3.5.5.2.5 เดินเครื่องปัดเงาพ้ืน 

3.5.5.3 กระจกและกรอบอลูมิเนียม 
3.5.5.3.1 ใช้น้้ายาเช็ดกระจก และท้าความสะอาดด้วยเครื่องมือทันสมัย 
3.5.5.3.2 เช็ดและขัดอลูมิเนียมตามประตูหน้าต่าง และส่วนอ่ืนๆ ที่ติดกับตัวอาคาร 

3.5.5.4 เฟอร์นิเจอร์และเครื่องใช้ส้านักงาน 
3.5.5.4.1 ปัดฝุ่น เช็ดคราบสกปรก (ล๊อคเกอร์ ฯลฯ) 
3.5.5.4.2 ใช้น้้ายาและครีมท้าความสะอาดส่วนที่เช็ดด้วยน้้าเปล่าไม่ออก 
3.5.5.4.3 ใช้ผ้าชุบน้้าท้าความสะอาดอีกครั้ง 
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3.5.5.5 ห้องสุขภัณฑ ์
3.5.5.5.1 ล้างพื้นดว้ยน้้ายาล้างห้องน้้า 
3.5.5.5.2 ขจัดสิ่งสกปรกเครื่องสุขภัณฑ์ เช่น อ่างล้างหน้า โถปัสสาวะ และโถ

ส้วมด้วยน้้ายา 
3.5.5.5.3 ท้าความสะอาดด้วยน้้าเปล่า 
3.5.5.5.4 ฆ่าเชื้อดับกลิ่นด้วยน้้ายา 
3.5.5.5.5 น้าที่ใส่ขยะในห้องน้้าไปทิ้งในที่ทิ้งขยะที่ก้าหนดไว้ (เปลี่ยนถุงใส่ขยะ

ทุกวัน) 
3.5.5.5.6 เติมสบู่เหลวส้าหรับล้างมือ 
3.5.5.5.7 จัดเตรียมกระดาษทิชชูไว้บริการ  

3.5.5.6 พ้ืนรอบอาคารยิมเนเซียม, โดมกีฬา และสนามกีฬา 
3.5.5.6.1 กวาดเศษใบไม้และขยะต่างๆ เป็นประจ้าทุกวัน 

3.5.6 รายละเอียดการท้าความสะอาด 
3.5.6.1 การท้าความสะอาดประจ้าวันอาคารยิมเนเซียม 

3.5.6.1.1 ท้าความสะอาดกระจก ขอบกระจก ขอบประตูและบานประตูทุก
บาน และลบรอยเปื้อนตามขอบประตูหน้าต่างและสวิทซ์ไฟ 

3.5.6.1.2 เช็ดและท้าความสะอาดขั้นบันได ตลอดจนราวบันไดข้ึน-ลง เช็ดท้า
ความสะอาดราวเหล็ก 

3.5.6.1.3 ท้าความสะอาดบานประตู ขอบประตู กระจกและขอบกระจก
ทางเข้า - ออก ส้านักงาน 

3.5.6.1.4 รายงานสิ่งของช้ารุดเสียหายที่เกิดข้ึนโดยด่วน เช่น กระจกแตก อ่าง
ล้างหน้าช้ารุดและสิ่งอื่นๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบ 

3.5.6.1.5 ดูแลปิดน้้า ปิดไฟฟ้า และตรวจตราความเรียบร้อยก่อนออกจากตัว
อาคารเมื่อเสร็จงาน 

3.5.6.1.6 ท้าความสะอาดฝ้าเพดาน ปัดหยากไย่ในที่ต่างๆ 
3.5.6.1.7 ท้าความสะอาดฝาผนัง เช็ดรอยเปื้อนตามฝาผนังด้วยน้้ายา 
3.5.6.1.8 ท้าความสะอาดบานเกล็ดทุกแห่ง 
3.5.6.1.9 ดูแลท้าความสะอาดระเบียง  
3.5.6.1.10 ท้าความสะอาด ปัดกวาดเช็ดถูพ้ืนทางเดิน และบริเวณทางเดิน

รอบตัวอาคารทั้งหมด 
3.5.6.1.11 เก็บขยะในห้องน้้าใส่ถุงขยะสีด้า และน้าไปทิ้งในจุดทิ้ง 
3.5.6.1.12 เช็ดโต๊ะ เก้าอ้ี 
3.5.6.1.13 ท้าความสะอาดตะกร้าใส่ผงครอบถุงขยะสีด้า 
3.5.6.1.14 เช็ดฝุ่นอุปกรณ์ต่างๆ ที่ตั้งอยู่ในอาคารยิมเนเซียม 
3.5.6.1.15 ท้าความสะอาดห้องน้้า พ้ืนห้องน้้า และเครื่องสุขภัณฑ์ด้วยน้้ายาแต่

ละชนิดให้เหมาะสมกับวัสดุ พร้อมทั้งดับกลิ่นและฆ่าเชื้อโรค เช็ดรอยคราบสกปรก ตามขอบประตูต่างๆ ของ
ห้องน้้าด้วยน้้ายาแต่ละชนิดให้เหมาะสมกับวัสดุท้าความสะอาดแผ่นป้ายแสดงชื่อต่างๆ 

3.5.6.1.16 ท้าความสะอาดโทรศัพท์ที่วางบนโต๊ะทุกเครื่อง ด้วยน้้ายาฆ่าเชื้อโรค 
3.5.6.1.17 ท้าความสะอาดอ่ืนๆ ตามความจ้าเป็นแม้ ไม่ ได้ก้าหนดไว้ใน

รายละเอียด 
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3.5.6.2 การท้าความสะอาดประจ้าเดือน 
3.5.6.2.1 เช็ดขอบประตูที่ท้าด้วย ไม้ อลูมิเนียมตามที่ต่างๆ ตลอดจนฝ้ากั้นห้อง 
3.5.6.2.2 เช็ดกระจกทั้งหมดทั้งภายในอาคารและภายนอกอาคาร 
3.5.6.2.3 ขัดเงาส่วนที่เป็นโลหะทั้งหมด 
3.5.6.2.4 ปัดหยากไย่ในที่สูงภายนอกอาคาร 
3.5.6.2.5 ล้างพ้ืน เคลือบเงาพ้ืนและขัดเงาพ้ืนด้วยเครื่องมือโดยใช้น้้ายาแต่ละชนิด

เหมาะสมกับวัสดุพ้ืนแต่ละชนิด 
3.5.6.2.6 ล้างขัดพ้ืนท้าความสะอาดพ้ืนทางเดิน เดือนละ 1 ครั้ง 
3.5.6.2.7 ล้างขัดถูพ้ืนท้าความสะอาด และลงน้้ายาเคลือบเงาพ้ืนห้องต่างๆ 

(ใช้น้้ายาเคลือบเงาพ้ืนแว๊กซ์น้้า ให้ลง 3 ครั้ง) 
- เดือน พฤศจิกายน 2563 
- เดือน กุมภาพันธ์ 2564 
- เดือน พฤษภาคม 2564 
- เดือน สิงหาคม 2564 
 (ผู้ว่าจ้างจะเป็นผู้ก้าหนดวันที่ท้าความสะอาด ให้ทราบล่วงหน้า) 

3.5.6.2.8 ท้าความสะอาดหลอดไฟและโคมไฟแสงสว่างทั้งหมด 
3.5.7 การท้าความสะอาดเป็นครั้งคราว 

3.5.7.1 ขัดล้าง ท้าความสะอาดพ้ืนและลงน้้ายาเคลือบเงาพ้ืนในส่วนที่เปื้อนหรือไม่เงางาม 
3.5.7.2 เช็ดท้าความสะอาดกระจกทั้งภายในและภายนอกในกรณีท่ีเปื้อนหรือไม่ใสสะอาด 
3.5.7.3 ท้าความสะอาดคราบสกปรกที่โต๊ะ เก้าอ้ี 

3.6 อาคารอัฒจันทร์สนามฟุตบอล พื้นที่โดยประมาณ 6,700 ตารางเมตร ประกอบด้วย 
- สนามฟุตบอลอัฒจันทร์ (มีหลังคา) ประมาณ 4,600 ตารางเมตร  
- สนามฟุตบอลอัฒจันทร์ (ไม่มีหลังคา) ประมาณ 2,100 ตารางเมตร 

3.6.1 ขอบเขตความรับผิดชอบ 
3.6.1.1 อัฒจันทร์สนามฟุตบอล 2 ฝั่ง โดยผู้รับจ้างจะต้องจัดหาพนักงานมาประจ้าอาคาร 

จ้านวน 1 คน (พนักงานสามารถเปลี่ยนพ้ืนที่ท้างานตามที่หน่วยงานร้องขอได้ในกรณีที่มีกิจกรรมของมหาวิทยาลัยฯ) 
3.6.1.2 พนักงานผู้รับจ้างทุกคนต้องสวมแบบฟอร์มมีชื่อเครื่องหมายบริษัทผู้รับจ้าง

อย่างชัดเจน 
3.6.1.3 พนักงานผู้รับจ้างต้องอยู่ในระเบียบหรือข้อบังคับของผู้ว่าจ้างหากฝ่าฝืน หรือไม่

ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับผู้รับจ้างจะต้องเปลี่ยนพนักงานใหม่ทันที 
3.6.2 วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการท้าความสะอาด 

3.6.2.1 ไม้กวาดชนิดต่างๆ 
3.6.2.2 ถังน้้าพลาสติกขขันน้้าพลาสติกขสายยาง ถุงมือยาง ผ้าเช็ดพ้ืน ผ้าเช็ดเฟอร์นิเจอร์ 
3.6.2.3 ที่ตักขยะ 
3.6.2.4 ผ้าเช็ดท้าความสะอาด และเครื่องมืออ่ืนๆ ที่จ้าเป็น 
3.6.2.5 เครื่องมืออุปกรณ์เช็ดกระจก 
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3.6.2.6 ไม้ดันฝุ่น ไม้ถูพ้ืน ม๊อบผ้า แผ่นขัดสก็อตไบร์ท 
3.6.3 น้้ายาเคมีที่ใช้ท้าความสะอาด (ต้องมีคุณภาพดี ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ) ผู้รับจ้าง

จะต้องส่งน้้ายาเคมีให้ผู้ว่าจ้างทุกเดือน ส่งที่กองพัฒนานักศึกษา (ไม่เกินวันที่ 5 ของทุกเดือน) ดังนี้ 
 

ล ำดบั รำยกำร จ ำนวน หน่วย
1 กระดาษช าระมว้นใหญ่ (หนา 2 ชั้น ยาว 300 เมตร) มรีอยปรุ Scott,

 Kimerly Scott, Kimberly clark (1ลังม ี12 มว้น)
1 ลัง

2 ถุงด า 18” x 20” 3 กโิลกรัม
3 ถุงด า 30” x 40” 6 กโิลกรัม
4 ถุงด า 36” x 45” 6 กโิลกรัม
5 น้ ายากดัสนิม Sonax, ฟโิน่ 4 แกลลอน
6 น้ ายาขจัดคราบมนั 3M, MrMuscle, ซันไลต์, SevenSave 1 แกลลอน
7 น้ ายาขจัดคราบหินปูน MrMuscle, duck 2 แกลลอน
8 น้ ายาขจัดส่ิงอดุตันในท่อน้ าทิง้ MrMuscle 1 แกลลอน
9 น้ ายาฆ่าเชื้อดับกล่ิน เดทตอล, 3M, SevenSave 4 แกลลอน
10 น้ ายาเช็ดกระจก คิงสเตลล่า, Windex, Whiz, Vim, SevenSave 1 แกลลอน
11 น้ ายาเช็ดเฟอร์นิเจอร์ Vim, 3M, Windex, MrMuscle, SevenSave 2 แกลลอน
12 น้ ายาดันฝุ่น 3M, ซันโว, Windex, SevenSave 6 แกลลอน
13 น้ ายาท าความสะอาดทัว่ไป 3M, Vim, Magicclean, SevenSave 3 แกลลอน
14 น้ ายาล้างห้องน้ า Vim, 3M, Windex, MrMuscle, SevenSave 6 แกลลอน
15 ผงซักฟอก บรีส, แฟบ๊, เปา, โอโม 2 กโิลกรัม
16 สบูเ่หลวล้างมอื Detlol, Protex, Carex, 3M, SevenSave 2 แกลลอน
17 สเปรย์ปรับอากาศ ขนาดไมน่้อยกวา่ 300 ml. ยี่ห้อ Glade, 

Kingstella, Imperia
3 กระป๋อง

 

 
3.6.4 น้้ายาเคมแีละวัสดุ ทีต่้องส่งทุก 3 เดือน (ตุลาคม, มกราคม, เมษายน, กรกฎาคม)  ดังนี้ 
 

ล ำดบั รำยกำร จ ำนวน หน่วย
1 น้ ายาเคลือบเงาพืน้ (แวก๊ซ์) ชนิดสูตรเข้มข้น 15 แกลลอน
2 น้ ายาล้างพืน้ลอกแวก๊ซ์ 5 แกลลอน
3 ผ้าเช็ดโต๊ะ (ผ้าขนหนูขนาดกลาง) 2 โหล
4 ผ้าเช็ดพืน้แห้งสีเทา (ผืนใหญ)่ หรือ ผ้าห่มจีนขนาดใหญ่ 1 โหล
5 ผ้าถูพืน้สีน้ าเงิน หรือ ผ้ามอ๊บถูพืน้สีน้ าเงินหรือสีแดง 1 โหล
6 ไมก้วาดทางมะพร้าว 1 โหล
7 ไมก้วาดหยากไย่ 1 โหล
8 ไมก้วาดออ่น 2 โหล
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3.6.5 การท้าความสะอาด  
3.6.5.1 ท้าความสะอาดห้องพักนักกีฬาทุกห้อง 
3.6.5.2 ปัดกวาดสิ่งสกปรกบริเวณพ้ืนที่ว่างตามชั้นอาคารทางเดินทางเดินบันได เก้าอ้ี

อัฒจันทร์ต่างๆ 
3.6.5.3 ใช้น้้ายาล้างเฉพาะแต่ละประเภท โดยใช้เครื่องขัดพ้ืนชนิดที่ เหมาะสมกับงาน 

และ ใช้น้้ายาล้างพ้ืนทั่วไปกับพ้ืนที่ที่เหมาะสม 
3.6.5.4 ปัดกวาดฝุ่นที่เกาะอยู่ตามกระจกและมู่ลี่ ใช้น้้ายาเช็ดกระจก เช็ดอลูมิเนียมตาม

ขอบประตูหน้าต่างส่วนอื่นๆ ที่ติดกับตัวอาคาร 
3.6.5.5 ท้าความสะอาดเก้าอ้ีบนอัฒจันทร์ให้สะอาดพร้อมใช้งานตลอดเวลา 
3.6.5.6 ล้างขัดถูพ้ืนท้าความสะอาด และลงน้้ายาเคลือบเงาพ้ืนห้องต่างๆ (ใช้น้้ายา

เคลือบเงาพ้ืนแว๊กซ์น้้า ให้ลง 3 ครั้ง) 
- เดือน พฤศจิกายน 2563 
- เดือน กุมภาพันธ์ 2564 
- เดือน พฤษภาคม 2564 
- เดือน สิงหาคม 2564 
(ผู้ว่าจ้างจะเป็นผู้ก้าหนดวันที่ท้าความสะอาด ให้ทราบล่วงหน้า) 

3.6.6 การท้าความสะอาดประจ้าวัน 
3.6.6.1 ท้าความสะอาดกระจก ขอบกระจก ขอบประตูและบานประตูทุกบาน และลบ

รอยเปือ้นตามขอบประตูหน้าต่างและสวิทซ์ไฟ 
3.6.6.2 เช็ดและท้าความสะอาดขั้นบันได ตลอดจนราวบันไดขึ้น-ลง อัฒจันทร์ เช็ดท้า

ความสะอาดรั้วสแตนเลสของอัฒจันทร์ 
3.6.6.3 ท้าความสะอาดบานประตู ขอบประตู กระจก และขอบกระจกทางเข้า - ออก 
3.6.6.4 รายงานสิ่งของช้ารุดเสียหายที่เกิดขึ้นโดยด่วน เช่น กระจกแตก อ่างล้างหน้า

ช้ารุดและรายงานไฟฟ้าส่องสว่าง (ลืมปิด) สว่างทั้งภายใน–ภายนอกอาคาร และสิ่งอ่ืนๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบ 
3.6.6.5 ดูแลปิดน้้า ปิดไฟฟ้า และตรวจตราความเรียบร้อยก่อนออกจากตัวอาคารเมื่อ

เสร็จงาน 
3.6.6.6 ท้าความสะอาดฝ้าเพดาน ปัดหยากไย่ในที่ต่างๆ 
3.6.6.7 ท้าความสะอาดฝาผนัง เช็ดรอยเปื้อนตามฝาผนังด้วยน้้ายา 
3.6.6.8 ท้าความสะอาด ปัดกวาดเช็ดถูพ้ืนทางเดิน และบริเวณทางเดินรอบอัฒจันทร์ 

1 และ 2 
3.6.6.9 เก็บขยะในห้องน้้าใส่ถุงใส และน้าไปทิ้งในจุดทิ้ง 
3.6.6.10 เทและท้าความสะอาดตะกร้าใส่ผงครอบถุงขยะสีด้า 
3.6.6.11 ท้าความสะอาดเก้าอ้ี และที่นั่งพักนักกีฬา 
3.6.6.12 ท้าความสะอาดห้องน้้า พ้ืนห้องน้้า และเครื่องสุขภัณฑ์ด้วยน้้ายาแต่ละชนิดให้

เหมาะสมกับวัสดุ พร้อมทั้งดับกลิ่นและฆ่าเชื้อโรค เช็ดรอยคราบสกปรก ตามขอบประตูต่างๆ ของห้องน้้าด้วย
น้้ายาแต่ละชนิดให้เหมาะ สมกับวัสดุ ท้าความสะอาดแผ่นป้ายแสดงชื่อต่างๆ 

3.6.6.13 ท้าความสะอาดโทรศัพท์ที่วางบนโต๊ะทุกเครื่อง ด้วยน้้ายาฆ่าเชื้อโรค 
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3.6.6.14 ท้าความสะอาดอ่ืนๆ ตามความจ้าเป็นแม้ไม่ได้ก้าหนดไว้ในรายละเอียด 
3.2.7 งานประจ้าทุก 3 เดือน การท้าความสะอาดกระจกในที่สูงรอบอาคาร ผู้รับจ้างต้องจัดหา

ผู้เชี่ยวชาญพร้อมเครื่องมืออุปกรณ์ท้าความสะอาดกระจกส้าหรับพ้ืนที่สูง รวมทั้งจัดหาเจ้าหน้าที่ดูแลป้องกัน
ไม่ให้เกิดอุบัติเหตุจากการท้างานและปฏิบัติตามที่กฎหมายก้าหนด และขัดพ้ืนลงน้้ายาเคลือบเงา 

3.7 อาคารสระว่ายน้ า พื้นที่โดยประมาณ 3,000 ตารางเมตร ประกอบด้วย 
- อัฒจันทร์สระว่ายน้้า ประมาณ 2,200 ตารางเมตร 
- พ้ืนทีก่ระเบื้องรอบสระว่ายน้้า ประมาณ 800 ตารางเมตร 

3.7.1 ขอบเขตความรับผิดชอบ 
3.7.1.1 พ้ืนที่อัฒจันทร์และพ้ืนที่โดยรอบอัฒจันทร์สระว่ายน้้า, พ้ืนกระเบื้องบริเวณรอบๆ 

สระพ้ืนหินขัดด้านหน้าสระว่ายน้้า, บริเวณห้องน้้าชาย–หญิง จ้านวน 12 ห้อง ห้องอาบน้้า โดยผู้รับจ้างจะต้อง
จัดหาพนักงานมาประจ้าอาคาร จ้านวน 1 คน (พนักงานสามารถเปลี่ยนพื้นที่ท้างานตามท่ีหน่วยงานร้องขอได้
ในกรณีที่มีกิจกรรมของมหาวิทยาลัยฯ หรือมีความจ้าเป็น) 

3.7.1.2 พนักงานผู้รับจ้างทุกคนต้องสวมแบบฟอร์มมีชื่อเครื่องหมายบริษัทผู้รับจ้าง
อย่างชัดเจน 

3.7.1.3 พนักงานผู้รับจ้างต้องอยู่ในระเบียบหรือข้อบังคับของผู้ว่าจ้างหากฝ่าฝืนหรือไม่
ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับผู้รับจ้างจะต้องเปลี่ยนพนักงานใหม่ทันที 

3.7.2 วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการท้าความสะอาด 
3.7.2.1 ไม้กวาดชนิดต่าง ๆ 
3.7.2.2 ถังน้้าพลาสติกขขันน้้าพลาสติกขสายยาง ถุงมือยาง ผ้าเช็ดพ้ืน ผ้าเช็ดเฟอร์นิเจอร์ 
3.7.2.3 ที่ตักขยะ 
3.7.2.4 ผ้าเช็ดท้าความสะอาดและเครื่องมืออ่ืนๆ ที่จ้าเป็น 
3.7.2.5 เครื่องมืออุปกรณ์เช็ดกระจก 
3.7.2.6 ไม้ดันฝุ่น ไม้ถูพ้ืน ม๊อบผ้า แผ่นขัดสก็อตไบร์ท 

3.7.3 น้้ายาเคมีที่ใช้ท้าความสะอาด (ต้องมีคุณภาพดี ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ) ผู้รับจ้าง
จะต้องส่งน้้ายาเคมีให้ผู้ว่าจ้างทุกเดือน (ไม่เกินวันที่ 5 ของทุกเดือน) ดังนี้ 
 

ล ำดบั รำยกำร จ ำนวน หน่วย
1 กระดาษช าระมว้นใหญ่ (หนา 2 ชัน้ ยาว 300 เมตร) มรีอยปรุ 

Scott, Kimerly Scott, Kimberly clark (1ลังม ี12 มว้น)
1 ลัง

2 ถุงด า 18” x 20” 5 กโิลกรัม
3 ถุงด า 30” x 40” 3 กโิลกรัม
4 ถุงด า 36” x 45” 2 กโิลกรัม
5 น้ ายากดัสนิม Sonax, ฟโิน่ 2 แกลลอน
6 น้ ายาขจัดคราบหินปูน MrMuscle, duck 2 แกลลอน
7 น้ ายาขจัดส่ิงอดุตันในท่อน้ าทิง้ MrMuscle 1 แกลลอน
8 น้ ายาฆ่าเชือ้ดับกล่ิน เดทตอล, 3M, SevenSave 2 แกลลอน
9 น้ ายาเช็ดกระจก คิงสเตลล่า, Windex, Whiz, Vim, SevenSave 1 แกลลอน
10 น้ ายาท าความสะอาดทัว่ไป 3M, Vim, Magicclean, SevenSave 3 แกลลอน  
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ล ำดบั รำยกำร จ ำนวน หน่วย
11 น้ ายาล้างห้องน้ า Vim, 3M, Windex, MrMuscle, SevenSave 6 แกลลอน
12 ผงซักฟอก บรีส, แฟบ๊, เปา, โอโม 2 กโิลกรัม
13 สบูเ่หลวล้างมอื Detlol, Protex, Carex, 3M, SevenSave 2 แกลลอน
14 สเปรย์ปรับอากาศ ขนาดไมน่้อยกวา่ 300 ml. ยีห่้อ Glade, 

Kingstella, Imperia
3 กระป๋อง

 
 

3.7.4 วัสดุที่ต้องน้าส่งทุก 3 เดือน (ตุลาคม, มกราคม, เมษายน, กรกฎาคม) ดังนี้ 
ล ำดบั รำยกำร จ ำนวน หน่วย

1 ผ้าเช็ดโต๊ะ (ผ้าขนหนูขนาดกลาง) 4 โหล
2 ผ้าเช็ดพืน้แห้งสีเทา (ผืนใหญ)่ หรือ ผ้าห่มจีนขนาดใหญ่ 2 โหล
3 ผ้าถูพืน้สีน้ าเงิน หรือ ผ้ามอ๊บถูพืน้สีน้ าเงินหรือสีแดง 1 โหล
4 ไมก้วาดทางมะพร้าว 2 โหล
5 ไมก้วาดหยากไย่ 6 อนั
6 ไมก้วาดออ่น 1 โหล  

 

3.7.5 อุปกรณ์ท่ีใช้ท้าความสะอาด 
3.7.5.1 ท้าความสะอาดห้องทุกห้อง 
3.7.5.2 ปัดกวาดสิ่งสกปรกบริเวณพ้ืนที่ว่างตามชั้นอาคารทางเดินทางเดินบันได เก้าอ้ี 

อัฒจันทร์ต่างๆ 
3.7.5.3 ใช้น้้ายาล้างเฉพาะแต่ละประเภท โดยใช้เครื่องขัดพ้ืนชนิดที่เหมาะสมกับงาน

และใช้น้้ายาล้างพ้ืนทั่วไปกับพ้ืนที่ที่เหมาะสม 
3.7.5.4 ปัดกวาดฝุ่นที่เกาะอยู่ตามกระจกและมู่ลี่ ใช้น้ายาเช็ดกระจก เช็ดอลูมิเนียมตาม

ขอบประตูหน้าต่างส่วนอื่นๆ ที่ติดกับตัวอาคาร 
3.7.5.5 ท้าความสะอาดเก้าอ้ีบนอัฒจันทร์ให้สะอาดพร้อมใช้งานตลอดเวลา 
3.7.5.6 ล้างขัดท้าความสะอาดพ้ืนโดยรอบสระว่ายน้้า 

- เดือนพฤศจิกายน 2563 
- เดือนกุมภาพันธ์ 2564 
- เดือนพฤษภาคม 2564 
- เดือนสิงหาคม 2564 
(ผู้ว่าจ้างจะเป็นผู้ก้าหนดวันที่ท้าความสะอาด ให้ทราบล่วงหน้า) 

3.7.6 การท้าความสะอาดประจ้าวัน 
3.7.6.1 ท้าความสะอาดกระจก ขอบกระจก ขอบประตูและบานประตูทุกบาน และลบ

รอยเปื้อนตามขอบประตูหน้าต่างและสวิทซ์ไฟ 
3.7.6.2 ท้าความสะอาดบานประตู ขอบประตู กระจก และขอบกระจกทางเข้า - ออก 
3.7.6.3 รายงานสิ่งของช้ารุดเสียหายที่เกิดขึ้นโดยด่วน เช่น กระจกแตก อ่างล้างหน้า

ช้ารุดและรายงานไฟฟ้าส่องสว่าง (ลืมปิด) สว่างทั้งภายใน – ภายนอกอาคาร และสิ่งอ่ืนๆ ที่อยู่ในความ
รับผิดชอบ 
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3.7.6.4 ดูแลปิดน้้า ปิดไฟฟ้า และตรวจตราความเรียบร้อยก่อนออกจากตัวอาคารเมื่อ
เสร็จงาน 

3.7.6.5 ท้าความสะอาดฝ้าเพดาน ปัดหยากไย่ในที่ต่างๆ 
3.7.6.6 ท้าความสะอาดฝาผนัง เช็ดรอยเปื้อนตามฝาผนังด้วยน้้ายา 
3.7.6.7 ท้าความสะอาด ปัดกวาดเช็ดถูพ้ืนทางเดิน  
3.7.6.8 เก็บขยะในห้องน้้าใส่ถุงใส และน้าไปทิ้งในจุดทิ้ง 
3.7.6.9 เทและท้าความสะอาดตะกร้าใส่ผงครอบถุงขยะสีด้า 
3.7.6.10 ท้าความสะอาดห้องน้้า พื้นห้องน้้า และเครื่องสุขภัณฑ์ด้วยน้้ายาแต่ละชนิดให้

เหมาะสมกับวัสดุ พร้อมทั้งดับกลิ่นและฆ่าเชื้อโรค เช็ดรอยคราบสกปรก ตามขอบประตูต่างๆ ของห้องน้้าด้วย
น้้ายาแต่ละชนิดให้เหมาะ สมกับวัสดุ ท้าความสะอาดแผ่นป้ายแสดงชื่อต่างๆ 

3.7.6.11 ท้าความสะอาดโทรศัพท์ที่วางบนโต๊ะทุกเครื่อง ด้วยน้้ายาฆ่าเชื้อโรค 
3.7.6.12 ท้าความสะอาดอ่ืนๆ ตามความจ้าเป็นแม้ไม่ได้ก้าหนดไว้ในรายละเอียด 

3.8 ห้องน้ าสนามเทนนิส 1,2 และหอพระพุทธพิริยมงคล พื้นที่โดยประมาณ 1,245 ตารางเมตร 
- ห้องน้้าสนามเทนนิส 1 และ 2  ประมาณ 765 ตารางเมตร   
- หอพระพุทธพิริยมงคล           ประมาณ 480 ตารางเมตร 

3.8.1 ขอบเขตความรับผิดชอบ 
3.8.1.1 ผู้รับจ้างต้องจัดหาพนักงานมาท้าความสะอาด จ้านวน 1 คน (พนักงานสามารถ

เปลี่ยนพื้นทีท่้างานตามที่หน่วยงานร้องขอได้ในกรณีที่มีกิจกรรมของมหาวิทยาลัยฯ) 
3.8.1.2 ท้าความสะอาดห้องน้้าและลานคอนกรีต โดยรอบบริเวณสนามเทนนิส 1, 2 

และท้าความสะอาดบริเวณโดยรอบหอพระพุทธพิริยมงคล 
3.8.1.3 พนักงานของผู้รับจ้างทุกคนจะต้องสวมแบบฟอร์ม มีชื่อและเครื่องหมายติดอยู่

อย่างชัดเจน 
3.8.1.4 พนักงานของผู้รับจ้างทุกคนต้องอยู่ในระเบียบหรือข้อบังคับของผู้ว่าจ้างหาก

พนักงานผู้ใดฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบหรือข้อบังคับ ผู้รับจ้างจะต้องเปลี่ยนพนักงานใหม่ให้ทันที 
3.8.2 น้้ายาเคมีที่ใช้ท้าความสะอาด (ต้องมีคุณภาพดี ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ) ผู้รับจ้าง

จะต้องส่งน้้ายาเคมีให้ผู้ว่าจ้างทุกเดือน (ไม่เกินวันที่ 5 ของทุกเดือน) ส่งที่กองพัฒนานักศึกษา ดังนี้ 
 

ล ำดบั รำยกำร จ ำนวน หน่วย
1 กระดาษช าระมว้นใหญ่ (หนา 2 ชัน้ ยาว 300 เมตร) มรีอยปรุ 

Scott, Kimerly Scott, Kimberly clark (1ลังม ี12 มว้น)
1 ลัง

2 กอ้นดับกล่ิน 18 กอ้น
3 ถุงด า 30” x 40” 5 กโิลกรัม
4 ถุงด า 36” x 45” 5 กโิลกรัม
5 น้ ายาฆ่าเชือ้ดับกล่ิน เดทตอล, 3M, SevenSave 1 แกลลอน
6 น้ ายาเช็ดกระจก คิงสเตลล่า, Windex, Whiz, Vim, SevenSave 1 แกลลอน
7 น้ ายาท าความสะอาดทัว่ไป 3M, Vim, Magicclean, SevenSave 3 แกลลอน
8 น้ ายาล้างห้องน้ า Vim, 3M, Windex, MrMuscle, SevenSave 2 แกลลอน
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ล ำดบั รำยกำร จ ำนวน หน่วย
9 ผงซักฟอก บรีส, แฟบ๊, เปา, โอโม 1 กโิลกรัม
10 ผ้าถูพืน้สีน้ าเงิน หรือ ผ้ามอ๊บถูพืน้สีน้ าเงินหรือสีแดง 2 ผืน
11 สบูเ่หลวล้างมอื Detlol, Protex, Carex, 3M, SevenSave 2 แกลลอน  

 

3.8.3. วัสดุที่ต้องส่งทุก 3 เดือน (ตุลาคม, มกราคม, เมษายน กรกฎาคม) ดังนี้ 
 

ล ำดบั รำยกำร จ ำนวน หน่วย
1 แปรงขัดโถส้วม 6 อนั
2 ไมก้วาดเทศบาล 3 โหล
3 ไมก้วาดหยากไย่ 1 อนั
4 ไมก้วาดออ่น 1 โหล
5 ไมม้อ๊บพร้อมผ้าดันฝุ่น 1 ชุด

 
 

3.8.4 การท้าความสะอาดประจ้าวัน 
3.8.4.1 ห้องน้้าสนามเทนนิส 1 และ 2 

3.8.4.1.1 ห้องสุขาชาย – หญิง ท้าความสะอาดพ้ืน พ้ืนผนัง กระจก อ่างล่างมือ 
และสุขภัณฑ์ในห้องน้้า ให้ห้องน้้าสะอาดอยู่เสมอ (อย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง) 

3.8.4.1.2 ล้างพื้นด้วยน้้ายาล้างห้องน้้า 
3.8.4.1.3 ขจัดสิ่งสกปรกเครื่องสุขภัณฑ์ เช่น อ่างล่างหน้า โถปัสสาวะและโถส้วม

ด้วยน้้ายา 
3.8.4.1.4 น้าขยะในห้องน้้าไปทิ้งในที่ท่ีก้าหนด 
3.8.4.1.5 เติมสบู่เหลวส้าหรับล้างมือ 
3.8.4.1.6 พ้ืนต้องแห้งอยู่เสมอ 

3.8.4.2 หอพระพุทธพิริยมงคล พ้ืนที่ท้าความสะอาด ประมาณ 480 ตารางเมตร 
3.8.4.2.1 กวาดบริเวณลานพระพุทธพิริยมงคล และบริเวณใกล้เคียง 
3.8.4.2.2 ท้าความสะอาดบริเวณท่ีขึ้นระหว่างบล็อคปูพื้น 
3.8.4.2.3 ล้างพื้นให้สะอาด 
3.8.4.2.4 เก็บเศษขยะบริเวณรอบหอพระ 
3.8.4.2.5 ท้าความสะอาดผนังหอพระ 

3.8.5 การท้าความสะอาดประจ้าเดือน  
ท้าความสะอาดห้องน้้า พ้ืนห้องน้้า และเครื่องสุขภัณฑ์ด้วยน้้ายาแต่ละชนิดให้เหมาะสม

กับวัสดุ พร้อมทั้งดับกลิ่นและฆ่าเชื้อโรค เช็ดรอยคราบสกปรก ตามขอบประตูต่างๆ ของห้องน้้าด้วยน้้ายาแต่ละ
ชนิดให้เหมาะสมกับวัสดุ ฝาผนังห้องน้้า ท้าความสะอาดแผ่นป้ายแสดงชื่อ 

3.9 อาคารสโมสรข้าราชการ มีพื้นที่โดยประมาณ  3,300  ตารางเมตร 
3.9.1 ขอบเขตความรับผิดชอบ 

3.9.1.1 ชั้นที่ 1 ห้องพยาบาล, ลานจอดรถบริเวณ  รอบอาคาร  และห้องน้้า 
3.9.1.2 ชั้นที ่ 2 ห้องฟิตเนส 1 ห้อง คาราโอเกะ 4 ห้อง, ห้องโถง, โต๊ะสนุกเกอร์, โต๊ะ

ปิงปอง ห้องน้้าชาย – หญิง กระจก ประตู หน้าต่าง บันไดทางขึ้น โซฟา พรม ห้องสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยฯ 



 - 20 - 

3.9.1.3 ชั้นที ่ 3 ห้องประชุมภัทรมงคล ห้องรับรอง ดาดฟ้า ห้องน้้าชาย – หญิง บันได
ทางข้ึน โต๊ะเก้าอ้ี กระจก หน้าต่าง ราวบันได 

3.9.1.4 ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาพนักงานท้าความสะอาดมาประจ้าที่อาคารฯ จ้านวน 2 คน 
3.9.2 วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการท้าความสะอาด 

ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ในการท้าความสะอาด แต่ละชนิดให้
เหมาะสมกับวัสดุแต่ละชนิด ดังนี้ 

3.9.2.1 เครื่องขัดพ้ืนออโต้สครับ จ้านวน 1 เครื่อง พร้อมอุปกรณ์ครบชุดส้าหรับขัดพ้ืน  
ล้างและขัดคราบสกปรกบนพ้ืน ขัดมันพ้ืนใช้ร่วมกับกองพัฒนานักศึกษา 

3.9.2.2 เครื่องดูดฝุ่นพร้อมอุปกรณ์ ซึ่งสามารถดูดได้ทั้งเปียกและแห้ง ขนาดถัง 80 ลิตร, 
มอเตอร์ 1,200 วัตต์, แรงดูด 3,000 mm, ขนาดเครื่อง กว้าง 40 X 100 cm พร้อมอุปกรณ์  

3.9.2.3 เครื่องมือเช็ดกระจกพร้อมอุปกรณ์ครบชุด ส้าหรับเช็ดกระจกภายใน–ภายนอก 
3.9.2.4 ถังบีบม๊อบ 
3.9.2.5 บันไดอลูมิเนียม 1 ชุด (7 ขั้น) 
3.9.2.6 เครื่องมืออื่นๆ เช่นม๊อบดันฝุ่น ม๊อบผ้า แผ่นขัดสก๊อตไบร์ท ไม้กวาดชนิดต่างๆ 

ถังน้้าพลาสติก ขันน้้าพลาสติก สายยาง ถุงมือยาง ผ้าเช็ดโต๊ะ ที่ตักขยะและเครื่องมืออื่นๆ เท่าที่จ้าเป็น 
3.9.2.7 เครื่องขัดพ้ืน 

3.9.3 น้้ายาเคมีที่ใช้ท้าความสะอาด ชั้นที่ 1 (ต้องมีคุณภาพดี ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ) 
ผู้รับจ้างจะต้องส่งน้้ายาเคมีให้ผู้ว่าจ้างทุกเดือน (ไม่เกินวันที่ 5 ของทุกเดือน) ดังนี้  
ล ำดบั รำยกำร จ ำนวน หน่วย

1 กระดาษช าระมว้นใหญ่ (หนา 2 ชั้น ยาว 300 เมตร) มรีอยปรุ Scott, 
Kimberly Clark

18 มว้น

2 กระดาษเช็ดมอื 2 ชั้น ขนาด 24 x 21 ซม. Scott, Panda (250 แผ่น) 5 ห่อ
3 กอ้นดับกล่ิน Glade, Winpo, ambipur 10 กอ้น
4 ถุงด า 18” x 20” 5 กโิลกรัม
5 ถุงด า 30” x 40” 3 กโิลกรัม
6 ถุงด า 36” x 45” 2 กโิลกรัม
7 ถุงใส 22” x 30” 8 กโิลกรัม
8 น้ ายากดัสนิม Sonax, ฟโิน่ 1 แกลลอน
9 น้ ายาขจัดคราบมนั 3M, MrMuscle, ซันไลต์, SevenSave 1 แกลลอน
10 น้ ายาขจัดคราบหินปูน MrMuscle, duck 1 แกลลอน
11 น้ ายาขจัดส่ิงอดุตันในท่อน้ าทิง้ MrMuscle 1 แกลลอน
12 น้ ายาฆ่าเชื้อดับกล่ิน เดทตอล, 3M, SevenSave 4 แกลลอน
13 น้ ายาเช็ดกระจก คิงสเตลล่า, Windex, Whiz, Vim, SevenSave 1 แกลลอน
14 น้ ายาเช็ดโทรศัพท์ ( 1 ขวด / 450 ซี.ซี.) พร้อมส าลี 1 ขวด
15 น้ ายาเช็ดเฟอร์นิเจอร์ Vim, 3M, Windex, MrMuscle, SevenSave 1 แกลลอน
16 น้ ายาดันฝุ่น 3M, ซันโว, Windex, SevenSave 1 แกลลอน
17 น้ ายาท าความสะอาดทัว่ไป 3M, Vim, Magicclean, SevenSave 4 แกลลอน
18 น้ ายาล้างห้องน้ า Vim, 3M, Windex, MrMuscle, SevenSave 4 แกลลอน  
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ล ำดบั รำยกำร จ ำนวน หน่วย
19 ผงซักฟอก บรีส, แฟบ๊, เปา, โอโม 1 กโิลกรัม
20 สบูเ่หลวล้างมอื Detlol, Protex, Carex, 3M, SevenSave 3 แกลลอน
21 สเปรย์ปรับอากาศ ขนาดไมน่้อยกวา่ 300 ml. ยีห่้อ Glade, 

Kingstella, ambipur, 3M
5 กระป๋อง

 
 

 

3.9.3.1 น้้ายาเคมีและวัสดุ ที่ต้องส่งทุก 3 เดือน (ตุลาคม, มกราคม, เมษายน กรกฎาคม) 
ดังนี้ 

ล ำดบั รำยกำร จ ำนวน หน่วย
1 น้ ายาเคลือบเงาพืน้ (แวก๊ซ์) ชนิดสูตรเข้มข้น 15 แกลลอน
2 น้ ายาล้างพืน้ลอกแวก๊ซ์ 5 แกลลอน
3 แปรงขัดโถส้วม 6 อนั
4 ผ้าเช็ดโต๊ะ (ผ้าขนหนูขนาดกลาง) 12 ผืน
5 ผ้าเช็ดพืน้แห้งสีเทา (ผืนใหญ)่ หรือ ผ้าห่มจีนขนาดใหญ่ 6 ผืน
6 ผ้าถูพืน้สีน้ าเงิน หรือ ผ้ามอ๊บถูพืน้สีน้ าเงินหรือสีแดง 6 ผืน
7 แผ่นขัด แผ่นด า ขนาด 18 นิ้ว 2 แผ่น
8 แผ่นขัด แผ่นแดง ขนาด 18 นิ้ว 2 แผ่น
9 ไมก้วาดทางมะพร้าว 6 ด้าม
10 ไมก้วาดหยากไย่ 6 ด้าม
11 ไมก้วาดออ่น 6 ด้าม  

 

3.9.3.2 ชั้นที่ 2 และ 3 
น้้ายาเคมีและวัสดุ ที่ต้องน้าส่งทุกเดือน (ไม่เกินวันที่ 5 ของทุกเดือน)  

ล ำดบั รำยกำร จ ำนวน หน่วย
1 กระดาษช าระมว้นใหญ่ (หนา 2 ชั้น ยาว 300 เมตร) มรีอยปรุ Scott, 

Kimberly Clark
18 มว้น

2 กอ้นดับกล่ิน Glade, Winpo, ambipur 1 กอ้น
3 ถุงด า 18” x 20” 1 กโิลกรัม
4 ถุงด า 30” x 40” 2 กโิลกรัม
5 ถุงด า 36” x 45” 3 กโิลกรัม
6 ถุงใส 22” x 30” 2 กโิลกรัม
7 น้ ายากดัสนิม Sonax, ฟโิน่ 1 แกลลอน
8 น้ ายาขจัดคราบมนั 3M, MrMuscle, ซันไลต์, SevenSave 1 แกลลอน
9 น้ ายาขจัดคราบหินปูน MrMuscle, duck 1 แกลลอน
10 น้ ายาขจัดส่ิงอดุตันในท่อน้ าทิง้ MrMuscle 1 แกลลอน
11 น้ ายาฆ่าเชื้อดับกล่ิน เดทตอล, 3M, SevenSave 2 แกลลอน
12 น้ ายาฆ่าเชื้อพรม 1 แกลลอน
13 น้ ายาเช็ดกระจก คิงสเตลล่า, Windex, Whiz, Vim, SevenSave 1 แกลลอน
14 น้ ายาเช็ดโทรศัพท์ ( 1 ขวด / 450 ซี.ซี.) พร้อมส าลี 1 ขวด
15 น้ ายาเช็ดเฟอร์นิเจอร์ Vim, 3M, Windex, MrMuscle, SevenSave 1 แกลลอน
16 น้ ายาดันฝุ่น 3M, ซันโว, Windex, SevenSave 1 แกลลอน
17 น้ ายาท าความสะอาดทัว่ไป 3M, Vim, Magicclean, SevenSave 2 แกลลอน  
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ล ำดบั รำยกำร จ ำนวน หน่วย
18 น้ ายาล้างห้องน้ า Vim, 3M, Windex, MrMuscle, SevenSave 2 แกลลอน
19 ผงซักฟอก บรีส, แฟบ๊, เปา, โอโม 1 กโิลกรัม
20 สบูเ่หลวล้างมอื Detlol, Protex, Carex, 3M, SevenSave 2 แกลลอน
21 สเปรย์ปรับอากาศ ขนาดไมน่้อยกวา่ 300 ml. ยีห่้อ Glade, 

Kingstella, ambipur, 3M
5 กระป๋อง

 
 

3.9.3.2.1 น้้ายาเคมีและวัสดุ ที่ต้องส่งทุก 3 เดือน (ตุลาคม, มกราคม, เมษายน, 
กรกฎาคม) ดังนี้ 
ล ำดบั รำยกำร จ ำนวน หน่วย

1 น้ ายาเคลือบเงาพืน้ (แวก๊ซ์) ชนิดสูตรเข้มข้น 15 แกลลอน
2 น้ ายาซักพรม 3 แกลลอน
3 น้ ายาล้างพืน้ลอกแวก๊ซ์ 5 แกลลอน
4 แปรงขัดโถส้วม 6 ด้าม
5 ผ้าเช็ดโต๊ะ (ผ้าขนหนูขนาดกลาง) 12 ผืน
6 ผ้าเช็ดพืน้แห้งสีเทา (ผืนใหญ)่ หรือ ผ้าห่มจีนขนาดใหญ่ 6 ผืน
7 ผ้าถูพืน้สีน้ าเงิน หรือ ผ้ามอ๊บถูพืน้สีน้ าเงินหรือสีแดง 6 ผืน
8 แผ่นขัด แผ่นด า ขนาด 18 นิ้ว 2 แผ่น
9 แผ่นขัด แผ่นแดง ขนาด 18 นิ้ว 2 แผ่น
10 ไมก้วาดทางมะพร้าว 6 ด้าม
11 ไมก้วาดหยากไย่ 6 ด้าม
12 ไมก้วาดออ่น 6 ด้าม

 
 

3.9.4 วิธีการท้าความสะอาด 
3.9.4.1 พ้ืนกระเบื้องยาง พื้นหินขัด 

3.9.4.1.1 ปัดกวาดสิ่งสกปรกหรือดูดฝุ่นอาคารทางเดินเท้า ทางเดินบันได 
3.9.4.1.2 ใช้น้้ายาล้างโดยใช้น้้ายาเฉพาะแต่ละประเภทโดยใช้เครื่องขัดพ้ืนชนิด

ความเร็วช้า (Low Speed)  
3.9.4.1.3 ม๊อบน้้าให้สะอาด 3 ครั้ง 
3.9.4.1.4 ใช้เครื่องมือชนิดความเร็วสูง (High Speed) ปัดมันเก็บสิ่งสกปรกที่ตกค้าง

อีกครั้ง 
3.9.4.1.5 ใช้น้้ายาเคลือบเงาพ้ืน (แว๊กซ์น้้า) ชนิดซุปเปอร์ 3 ครั้ง 
3.9.4.1.6 พ้ืนต้องแห้งอยู่เสมอ 
3.9.4.1.7 ปัด กวาด เช็ดม๊อบพ้ืน 

3.9.4.2 พ้ืนโมเสด พื้นกระเบื้องเคลือบ 
3.9.4.2.1 เดินเครื่องขัดด้วยน้้ายาล้างพ้ืนโมเสดและพ้ืนกระเบื้องเคลือบโดยเฉพาะ 
3.9.4.2.2 เก็บรอยเปื้อนตามที่ เครื่องไม่สามารถท้าได้เช่น ฝาผนังและบริเวณ

ใกล้เคียง โดยใช้น้้ายาล้างทั่วไป 
3.9.4.2.3 เดินเครื่องปัดเงาพ้ืน 
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3.9.4.2.4 พ้ืนต้องแห้งอยู่เสมอ 
3.9.4.3 กระจกและกรอบอลูมิเนียม มูลี่ ม่านปรับแสงและฉากก้ันห้อง 

3.9.4.3.1 ปัดกวาดฝุ่นที่เกาะอยู่ตามกระจก 
3.9.4.3.1.1 ใช้น้้ายาเช็ดกระจกท้าความสะอาดด้วยเครื่องมือทันสมัย 
3.9.4.3.1.2 เช็ดและขัดอลูมิเนียมตามประตูหน้าต่าง และส่วนอ่ืนๆ ที่ติดกับ

ตัวอาคาร 
3.9.4.3.2 มูลี่ม่านปรับแสงและฉากก้ันห้อง 

3.9.4.3.2.1 ปัดกวาดฝุ่นที่เกาะอยู่ตามม่าน มู่ลี่ และฉากกั้นห้อง 
3.9.4.3.2.2 ใช้เครื่องมือท้าความสะอาดดูดฝุ่นอีกครั้ง 
3.9.4.3.2.3 ใช้ผ้าชุบน้้าเช็ดท้าความสะอาดอีกครั้ง  

3.9.4.4 เฟอร์นิเจอร์และเครื่องใช้ส้านักงาน 
3.9.4.4.1 ปัดฝุ่น เช็ดคราบสกปรก (โต๊ะท้างาน เก้าอ้ี ตู้เอกสาร ฯลฯ) 
3.9.4.4.2 ใช้น้้ายาและครีมท้าความสะอาดส่วนที่เช็ดด้วยน้้าเปล่าไม่ออก 
3.9.4.4.3 ใช้ผ้าชุบน้้าเช็ดท้าความสะอาดอีกครั้ง 

3.9.4.5 ห้องน้้า 
3.9.4.5.1 ห้องสุขาชาย – หญิง ท้าความสะอาดพื้น พ้ืนผนัง กระจก อ่างล้างมือ 

และสุขภัณฑ์ในห้องน้้า ให้สะอาดอยู่เสมอ (อย่างน้อยวันละ 5 ครั้ง)  
3.9.4.5.2 ล้างพื้นด้วยน้้ายาล้างห้องน้้า 
3.9.4.5.3 ขจัดสิ่งสกปรกเครื่องสุขภัณฑ์ เช่น อ่างล้างหน้า โถปัสสาวะและโถส้วม 

ด้วยน้้ายา 
3.9.4.5.4 ท้าความสะอาดด้วยน้้าเปล่า 
3.9.4.5.5 ฆ่าเชื้อดับกลิ่นด้วยน้้ายา 
3.9.4.5.6 น้าขยะในห้องน้้าไปทิ้งในที่ท่ีก้าหนด 
3.9.4.5.7 เติมสบู่เหลวส้าหรับล้างมือ 
3.9.4.5.8 พ้ืนต้องแห้งอยู่เสมอ 

3.9.4.6 การเก็บขยะ 
3.9.4.6.1 เก็บขยะเศษใบไม้บริเวณรอบอาคารอย่างน้อย 1 ครั้งขวัน 
3.9.4.6.2 เก็บขยะห้องท้างานทั้งหมด วันละอย่างน้อย 1 ครั้งขวัน 

3.9.5 รายละเอียดการท้าความสะอาด 
3.9.5.1 การท้าความสะอาดประจ้าวัน 

3.9.5.1.1 เช็ดโต๊ะ เก้าอ้ี จัดสิ่งของที่วางบนโต๊ะให้เรียบร้อย 
3.9.5.1.2 เทและท้าความสะอาดและล้างที่เข่ียบุหรี่ (ถ้ามี) 
3.9.5.1.3 เทและท้าความสะอาดตะกร้าใส่ขยะและล้างถังรองรับขยะ 
3.9.5.1.4 ท้าความสะอาดกระจก ขอบกระจก ขอบประตู และบานประตูทุกบาน

และลบรอยเปื้อน ตามขอบประตูหน้าต่างและสวิชท์ไฟ 
3.9.5.1.5 ท้าความสะอาดโต๊ะรับแขก เก้าอ้ีและโซฟาส้าหรับรับแขก 
3.9.5.1.6 ท้าความสะอาดโทรศัพท์ที่วางบนโต๊ะทุกเครื่อง เช็ดที่พูดและฟังด้วย

น้้ายาฆ่าเชื้อโรค 
3.9.5.1.7 ท้าความสะอาดโคมไฟบนโต๊ะ (ถ้ามี) 
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3.9.5.1.8 เช็ดและท้าความสะอาดขั้นบันได ตลอดจนราวบันได ขึ้น–ลง ส้านักงาน 
เช็ดท้าความสะอาดลูกกรงบันไดขึ้นลงส้านักงาน 

3.9.5.1.9 ท้าความสะอาด เทน้้าและถาดรองรับน้้าใต้กระถางต้นไม้ตามระเบียงต่างๆ  
3.9.5.1.10 ท้าความสะอาด เทเศษน้้าและถังรองรับน้้าจากเครื่องท้าน้้าเย็น, ตู้เย็น

พร้อมทั้งเช็ดหรือ ปัดฝุ่นเครื่องท้าน้้าเย็นและขวดน้้า 
3.9.5.1.11 ท้าความสะอาดบานประตู ขอบประตู กระจกและขอบกระจกทั้งหมด 
3.9.5.1.12 ท้าความสะอาด ปัดกวาดเช็ดถูพ้ืนห้อง, ทางเดิน 
3.9.5.1.13 ท้าความสะอาดหน้าลิฟท์ ประตูลิฟท์, เช็ดกระจกและผนังภายในลิฟท์ 
3.9.5.1.14 รายงานสิ่งของช้ารุดเสียหายที่เกิดขึ้นโดยด่วน เช่น กระจกแตก อ่างล้าง

หน้าช้ารุด และสิ่งอ่ืนๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบ 
3.9.5.1.15 ดูแลปิดน้้า ปิดไฟฟ้า ปิดเครื่องปรับอากาศ พัดลมระบายอากาศ 

อุปกรณ์ไฟฟ้าทุกอย่างในห้อง และตรวจตราความเรียบร้อยก่อนออกจากตัวอาคารเมื่อเสร็จงาน 
3.9.5.1.16 ดูแลไม้ประดับภายในอาคารรดน้้าวันเว้นวัน ให้ดูสวยงามอยู่เสมอ 
3.9.5.1.17 ท้าความสะอาดชั้นวางหนังสือ ขาโต๊ะ ขาเก้าอ้ี หลังโซฟา และหลังตู้

เก็บเอกสาร บอร์ดปิดประกาศ 
3.9.5.1.18 เช็ดฝุ่นเครื่องคิดเลข เครื่องคอมพิวเตอร์และท้าความสะอาดโต๊ะวาง

เครื่องพิมพ์ดีด เครื่องคอมพิวเตอร์ 
3.9.5.1.19 ท้าความสะอาดฝ้าเพดาน ปัดหยากไย่ในที่ต่างๆ  
3.9.5.1.20 เช็ดฝุ่นตามกรอบรูปตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆ ที่ตั้งอยู่ในส้านักงาน 
3.9.5.1.21 ท้าความสะอาดฝาผนัง เช็ดรอยเปื้อนตามฝาผนังด้วยน้้ายา 
3.9.5.1.22 ดูดฝุ่นและสิ่งสกปรกในพื้นพรม 
3.9.5.1.23 ท้าความสะอาดรอยเปื้อนพรมด้วยน้้ายาให้สะอาด 
3.9.5.1.24 ท้าความสะอาดห้องโถงและห้องพักและแผ่นป้ายแสดงชื่อการท้างานต่างๆ  
3.9.5.1.25 พ้ืนต้องแห้งอยู่เสมอ 
3.9.5.1.26 เทและล้างท้าความสะอาดถังขยะ 
3.9.5.1.27 ขยะในห้องน้้า ควรเก็บ เช้า กลางวัน เย็น 

3.9.5.2 การท้าความสะอาดประจ้าวันเสาร์-อาทิตย์ 
3.9.5.2.1 ท้าความสะอาดระเบียงของแต่ละชั้นและท้าความสะอาดดาดฟ้า 
3.9.5.2.2 ท้าความสะอาดบริเวณลานจอดรถ 

3.9.5.3 การท้าความสะอาดประจ้าเดือน 
3.9.5.3.1 เช็ดขอบประตูที่ท้าด้วยไม้ อลูมิเนียมตามที่ต่างๆ ตลอดจนฝากั้นห้อง 
3.9.5.3.2 เช็ดกระจกทั้งหมด ทั้งในอาคารและนอกอาคาร ทั้งภายในและภายนอก 
3.9.5.3.3 ขัดเงาส่วนที่เป็นโลหะทั้งหมด 
3.9.5.3.4 ดูดฝุ่นผ้าม่าน หน้าต่าง และประตูท่ัวๆ ไป 
3.9.5.3.5 ท้าความสะอาดโต๊ะ เก้าอ้ี ที่บุด้วยหนังเทียมหรือแท้ 
3.9.5.3.6 ท้าความสะอาดหลอดไฟและโคมไฟแสงสว่างทั้งหมด 
3.9.5.3.7 ดาดฟ้าท้าความสะอาดเดือนละครั้ง 
3.9.5.3.8 ระเบียงอาคารท้าความสะอาดสัปดาห์ละ 1 ครั้ง 
3.9.5.3.9 การซักพรม (ชั้น 2) ให้มีการซักพรม 2 เดือนขครั้ง ด้วยน้้ายาซักพรม 
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3.9.5.3.10 ล้างพ้ืน เคลือบเงาพ้ืนและขัดเงาพ้ืนด้วยเครื่องมือโดยใช้น้้ายาแต่ละ
ชนิดให้เหมาะสมกับวัสดุพื้นห้องต่างๆ ทั้งหมด  

- เดือน  พฤศจิกายน 2563 
- เดือน  กุมภาพันธ์  2564 
- เดือน  พฤษภาคม  2564 
- เดือน  สิงหาคม  2564 
(ผู้ว่าจ้างเป็นผู้ก้าหนดให้ทราบล่วงหน้า) 
 

3.9.5.3.11 พ้ืนต้องแห้งอยู่เสมอ 
3.9.5.3.12 กวาดล้างลานจอดรถ 

3.9.5.4 ท้าความสะอาดในกรณีที่จ้าเป็นหรือเร่งด่วน 
3.9.5.4.1 ขัดล้าง ท้าความสะอาดพ้ืนและลงน้้ายาเคลือบเงาพ้ืนในส่วนที่เปื้อนหรือ 

ไม่เงางาม 
3.9.5.4.2 เช็ดท้าความสะอาดกระจกทั้งภายในและภายนอกในกรณีที่เปื้อน หรือ 

ไม่ใสสะอาด 
3.9.5.4.3 ท้าความสะอาดคราบสกปรกที่โต๊ะเก้าอ้ี 
3.9.5.4.4 พ้ืนต้องแห้งอยู่เสมอ 
3.9.5.4.5 กวาดลานจอดโดยรอบอาคารสโมสรข้าราชการ  

       3.9.5.4.6 งานประจ้าทุก 3 เดือน การท้าความสะอาดกระจกในที่สูงรอบอาคาร 
ผู้รับจ้างต้องจัดหาผู้เชี่ยวชาญโดยการโรยตัว หรือเครื่องมือพิเศษ พร้อมเครื่องมืออุปกรณ์ท้าความสะอาด
กระจกส้าหรับพ้ืนที่สูง รวมทั้งจัดหาเจ้าหน้าที่ดูแลป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุจากการท้างานและปฏิบัติตามที่
กฎหมายก้าหนด และขัดพ้ืนลงน้้ายาเคลือบเงาพ้ืน 

 
3.10 อาคารส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน พื้นที่โดยประมาณ 8,000 ตารางเมตร  

3.10.1 ขอบเขตความรับผิดชอบ 
3.10.1.1 ชั้น 1 ห้อง Rmutt Stydent Service Center ห้องน้้าทุกห้อง พ้ืนที่

ส่วนกลาง บ่อน้้าตกขน้้าพุโต๊ะเก้าอ้ี กระจกประตู – หน้าต่าง ป้ายต่าง ๆ บันไดราวบันได บริเวณลานจอดรถ
และบริเวณโดยรอบอาคารบริเวณโดยรอบลานพระบรมรูปรัชกาลที่ 5 

3.10.1.2 ชั้น 2 ห้องผู้อ้านวยการ ห้องส้านักงานผู้อ้านวยการ ห้องฝ่ายรับเข้าศึกษา
และทะเบียนประวัติศูนย์พัฒนาการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ (Hands-on center) ห้องผู้บริหารด้านทิศตะวันออก 
ห้องเก็บของ ห้องประชุมบัวแสด พ้ืนที่ทางเดินส่วนกลาง ห้องน้้าทุกห้อง เก้าอ้ีรับรองแขก บันได ราวบันได 
กระจกประตูหน้าต่าง ระเบียงกันสาดด้านในด้านนอก 

3.10.1.3 ชั้น 3 ห้องรองผู้อ้านวยการ ฝ่ายประมวลผลและสถิติข้อมูล ห้องฝ่าย
หลักสูตร ฝ่ายมาตรฐานการศึกษา ฝ่ายทะเบียนการศึกษา และฝ่ายตรวจสอบและรับรองผลการศึกษา ห้อง
ประชุมบัวชมพู ส้านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน พ้ืนที่ทางเดินส่วนกลาง ห้องน้้าทุกห้อง บันได ราว
บันได กระจกประตู-หน้าต่าง ระเบียงกันสาดด้านในและด้านนอก ห้องเก็บของ เก้าอ้ีรับรองแขก 

3.10.1.4 ชั้น 4 ห้องท้างานฝ่ายบริการและสวัสดิการนักศึกษากองพัฒนานักศึกษา 
ส้านักสหกิจศึกษา ส้านักบัณฑิตศึกษา ห้องประชุมบัวน้้าเงินและห้องเก็บของ พ้ืนที่ทางเดินส่วนกลาง ห้องน้้า
ทุกห้อง บันได ราวบันได กระจกประตู หน้าต่าง ระเบียงกันสาดด้านในด้านนอก 

3.10.1.5 จ้านวนพนักงานท้าความสะอาด 5 คน 
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3.10.2 วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการท้าความสะอาด ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือ
เครื่องใช้ในการท้าความสะอาด แต่ละชนิดให้เหมาะสมกับวัสดุแต่ละชนิด ดังนี้ 

3.10.2.1 เครื่ องขัด พ้ืน  จ้ านวน  1 เครื่อง ขนาด  18 นิ้ ว  Low Speed และ           
High Speed พร้อม อุปกรณ์ ค รบชุ ดส้ าห รับ ขั ด พ้ื น  ล้ า งและขั ดคราบสกปรกบน พ้ื น  ขั ดมั น พ้ื น                     
แผ่นขัดสีด้าขสีแดง 12 แผ่นขปี 

3.10.2.2 เครื่องดูดฝุ่นพร้อมอุปกรณ์ ซึ่งสามารถดูดได้ทั้งเปียกและแห้ง จ้านวน       
1 เครื่อง  

3.10.2.3 เครื่องมือเช็ดกระจกพร้อมอุปกรณ์ครบชุดส้าหรับเช็ดกระจก ภายใน – 
ภายนอก จ้านวน 4 ชุด ที่เช็ดกระจกสามารถปรับสั้นยาวได้เพ่ือสามารถเช็ดในที่สูงหรือในที่มือเอ้ือมไม่ถึงได้ 

3.10.2.4 บันไดอลูมิเนียม 2 ชุด (7 ขั้น) 
3.10.2.5 เครื่องมืออ่ืนๆ เช่น  
 - ถังบีบม๊อบ จ้านวน  5 ชุด 
 -  ม๊อบดันฝุ่น อย่างดีสีน้้าเงิน จ้านวน 10 ผืน 
 -  แผ่นขัดสก๊อตไบร์ท 3M สีเขียว จ้านวน   2 โหล 
 -  ถังน้้าพลาสติก จ้านวน  5 ใบ 
 -  ขันน้้าพลาสติก จ้านวน  5 ใบ 
 - สายยาง ยาว 10 เมตร จ้านวน  2 เส้น 
 -  ที่ตักขยะ จ้านวน  5 อัน 
 -  กระบอกฉีดน้้าอย่างดี จ้านวน 10 อัน 
 -  แปรงซักผ้าอย่างดี จ้านวน   5 อัน 
 -  แปรงซักผ้าอย่างดี จ้านวน 10 อัน 
 -  แปรงขัดโถส้วม จ้านวน 10 อัน 
 -  แปรงขัดพ้ืนด้ามยาวอย่างดี จ้านวน  5  อัน 
 -  ไม้ม๊อบดันฝุ่น จ้านวน  5 อัน 
 -  ไม้ม๊อบถูพ้ืนทั่วไปขพ้ืนห้องน้้า จ้านวน 10 อัน 
 -  เครื่องมืออ่ืน ๆ เท่าที่จ้าเป็น 

3.10.3 น้้ายาเคมีที่ใช้ท้าความสะอาด (ต้องมีคุณภาพดี ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ) ผู้รับจ้าง
จะต้องส่งน้้ายาเคมีให้ผู้ว่าจ้างทุกเดือน (ไม่เกินวันที่ 5 ของทุกเดือน) ดังนี้ 
 

ล ำดบั รำยกำร จ ำนวน หน่วย
1 กระดาษช าระมว้นใหญ่ (หนา 2 ชัน้ ยาว 300 เมตร) มรีอยปรุ 

Scott, Kimerly Scott, Kimberly clark (1ลังม ี12 มว้น)
11 ลัง

2 กระดาษเช็ดมอื 2 ชัน้ ขนาด 24 x 21 ซม. Scott, Panda (245 
แผ่น) (1 ลังม ี24 ห่อ)

4 ลัง

3 กอ้นดับกล่ิน Glade, Winpo, ambipur 60 กอ้น
4 ถุงด า 18” x 20” 8 กโิลกรัม
5 ถุงด า 30” x 40” 15 กโิลกรัม
6 ถุงด า 36” x 45” 5 กโิลกรัม
7 ถุงใส 22” x 30” 15 กโิลกรัม
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ล ำดบั รำยกำร จ ำนวน หน่วย
8 น้ ายากดัสนิม Sonax, ฟโิน่ 4 แกลลอน
9 น้ ายาขจัดคราบหินปูน MrMuscle, duck 5 แกลลอน
10 น้ ายาฆ่าเชือ้ดับกล่ิน เดทตอล, 3M, SevenSave 6 แกลลอน
11 น้ ายาเช็ดกระจก คิงสเตลล่า, Windex, Whiz, Vim, SevenSave 1 แกลลอน
12 น้ ายาเช็ดโทรศัพท์ ( 1 ขวด / 450 ซี.ซี.) พร้อมส าลี 5 ขวด
13 น้ ายาดันฝุ่น 3M, ซันโว, Windex, SevenSave 2 แกลลอน
14 น้ ายาท าความสะอาดทัว่ไป 3M, Vim, Magicclean, SevenSave 6 แกลลอน
15 น้ ายาล้างจาน ทีโพล,  ซันไลต์, 3M 2 แกลลอน
16 น้ ายาล้างห้องน้ า Vim, 3M, Windex, MrMuscle, SevenSave 6 แกลลอน
17 ผงซักฟอก บรีส, แฟบ๊, เปา, โอโม ขนาด 900 มล./ถุง 5 ถุง
18 สบูเ่หลวล้างมอื Detlol, Protex, Carex, 3M, SevenSave 5 แกลลอน
19 สเปรย์ปรับอากาศ ขนาดไมน่้อยกวา่ 300 ml. ยีห่้อ Glade, 

Kingstella, Imperia
12 กระป๋อง

 
 

3.10.4 น้้ายาเคมีต้องส่งเดือนแรก, และเดือนมีนาคม 
 

ล ำดบั รำยกำร จ ำนวน หน่วย
1 น้ ายาเคลือบเงาพืน้ (แวก๊ซ์) ชนิดสูตรเข้มข้น 15 แกลลอน/ คร้ัง
2 น้ ายาล้างพืน้ลอกแวก๊ซ์ชนิดสูตรเข้มข้น 40 แกลลอน/ คร้ัง
3 น้ ายาซักพรม 1 แกลลอน/ คร้ัง
4 น้ ายาปัดเงา 1 แกลลอน/ คร้ัง  

 

3.10.5 วัสดุที่ต้องน้าส่งทุก ๆ 3 เดือน (ครั้งแรกให้ส่งวันที่ท้าสัญญา) 
 

ล ำดบั รำยกำร จ ำนวน หน่วย
1 ถุงมอืยางอย่างดี 10 คู่/ คร้ัง
2 ผ้าเช็ดเคาน์เตอร์ (โต๊ะ) 1 โหล/ คร้ัง
3 ผ้าเช็ดห้องน้ า 1 โหล/ คร้ัง
4 ผ้ามอ๊บดันฝุ่น 5 ผืน/ คร้ัง
5 ผ้ามอ๊บถูพืน้สีน้ าเงิน/สีแดง 10 ผืน/ คร้ัง
6 ผ้าแห้งเช็ดพืน้ผืนใหญ่ สามารถซับน้ าได้ 6 ผืน/ คร้ัง
7 ฟองน้ ากอ้นใหญ่ 10 กอ้น/ คร้ัง
8 ไมก้วาดทางมะพร้าว 6 อนั/ คร้ัง
9 ไมก้วาดออ่น 1 โหล/ คร้ัง  

 

3.10.6 งานประจ้าทุก 6 เดือน คือ 
3.10.6.1 งานประจ้าทุก 6 เดือน การท้าความสะอาดกระจกในที่สูงรอบอาคาร ผู้รับ

จ้างต้องจัดหาผู้เชี่ยวชาญโดยการโรยตัว หรือเครื่องมือพิเศษ พร้อมเครื่องมืออุปกรณ์ท้าความสะอาดกระจก
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ส้าหรับพ้ืนที่สูง รวมทั้งจัดหาเจ้าหน้าที่ดูแลป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุจากการท้างานและปฏิบัติตามที่กฎหมาย
ก้าหนด และขัดพ้ืนลงน้้ายาเคลือบเงาพ้ืน 

3.10.6.2 ขัดพ้ืนทุกชั้นในอาคาร 
3.10.6.3 ซักพรม ห้องผู้อ้านวยการ 

3.10.7 ให้ผู้รับจ้างซักท้าความสะอาดผ้าม่าน ปีละ 1 ครั้ง  
 
3.11 อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ พื้นที่โดยประมาณ  23,000 ตร.ม.  

3.11.1 ขอบเขตความรับผิดชอบ 
3.11.1.1 พ้ืนที่ท้าความสะอาด ประกอบด้วย พ้ืนที่ภายในอาคารทั้ง 13 ชั้น, บริเวณ

รอบอาคาร, ลานจอดรถข้างอาคาร, ในแต่ละชั้นประกอบด้วย ห้องทุกห้องบนชั้นนั้นๆ, ห้องน้้า, พื้นที่ทางเดิน
ส่วนกลาง, บันได, ระเบียงกันสาดด้านใน - ด้านนอก,กระจกอาคารทั้งภายนอกภายใน,  ลิฟท์ 4 ตัว และชั้นดาดฟ้า  

3.11.1.2 ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาพนักงานท้าความสะอาดมาประจ้าที่อาคารฯ จ้านวน 
13 คน 

3.11.2 วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการท้าความสะอาด 
ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ในการท้าความสะอาด แต่ละชนิด

ให้เหมาะสมกับวัสดุแต่ละชนิด ดังนี้  
3.11.2.1 เครื่องขัดพ้ืนพร้อมอุปกรณ์ครบชุดส้าหรับขัดพ้ืน ล้างและขัดคราบสกปรก 

บนพ้ืนขัดมันพ้ืน 
- ข น าด  16 นิ้ ว  Low Speed แ ล ะ  High Speed (พ ร้ อ ม ใบ ขั ด )                

จ้านวน 2 เครื่อง 
- แผ่นแปรงขัดพ้ืน ใช้ส้าหรับเครื่องขัด 

3.11.2.2 เครื่องดูดฝุ่นพร้อมอุปกรณ์ ซึ่งสามารถดูดได้ทั้งเปียกและแห้ง ขนาดถัง 80 
ลิตร, มอเตอร์ 1,200 วัตต์, แรงดูด 3,000 mm, ขนาดเครื่อง กว้าง 40 X 100 cm พร้อมอุปกรณ ์

3.11.2.3 เครื่องมือเช็ดกระจกพร้อมอุปกรณ์ครบชุด ส้าหรับเช็ดกระจกภายใน – 
ภายนอก 

3.11.2.4 บันไดอลูมิเนียมขนาด 7 ขั้น 2 ชุด  
3.11.2.5 เครื่องมืออ่ืนๆ เช่น ด้ามม๊อบดันฝุ่น ด้ามม๊อบผ้า ถังน้้าพลาสติก ขันน้้า 

พลาสติก สายยาง ถุงมือยาง รถเข็นถังน้้า ที่ตักขยะ รองเท้าบูท และเครื่องมือ อ่ืนๆ เท่าท่ีจ้าเป็น 
3.11.3 น้้ายาเคมีที่ใช้ท้าความสะอาด (ต้องมีคุณภาพดี ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ) ผู้รับจ้าง

จะต้องส่งน้้ายาเคมีให้ผู้ว่าจ้างทุกเดือน (ไม่เกินวันที่ 5 ของทุกเดือน) ดังนี้ 
 

ล ำดบั รำยกำร จ ำนวน หน่วย
1 กระดาษช าระมว้นใหญ่ (หนา 2 ชัน้ ยาว 300 เมตร) มรีอยปรุ Scott, 

Kimerly Scott, Kimberly clark (1ลังม ี12 มว้น)
50 ลัง

2 เจลหอมปรับอากาศ ขนาด 180 กรัม 48 กระปุก
3 ถุงด า 18” x 20” 15 กโิลกรัม
4 ถุงด า 30” x 40” 75 กโิลกรัม
5 ถุงใส 22” x 30” 25 กโิลกรัม
6 น้ ายากดัสนิม Sonax, ฟโิน่ 6 แกลลอน
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ล ำดบั รำยกำร จ ำนวน หน่วย
7 น้ ายาขจัดคราบมนั 3M, MrMuscle, ซันไลต์, SevenSave 1 แกลลอน
8 น้ ายาขจัดคราบหินปูน MrMuscle, duck 5 แกลลอน
9 น้ ายาฆ่าเชือ้ดับกล่ิน เดทตอล, 3M, SevenSave 20 แกลลอน
10 น้ ายาเช็ดกระจก คิงสเตลล่า, Windex, Whiz, Vim, SevenSave 6 แกลลอน
11 น้ ายาเช็ดโทรศัพท์ (1 ขวด / 450 ซี.ซี.) 15 ขวด
12 น้ ายาเช็ดเฟอร์นิเจอร์ Vim, 3M, Windex, MrMuscle, SevenSave 3 แกลลอน
13 น้ ายาเช็ดสแตนเลส (พาราฟลิ) 2 แกลลอน
14 น้ ายาดันฝุ่น 3M, ซันโว, Windex, SevenSave 15 แกลลอน
15 น้ ายาท าความสะอาดทัว่ไป 3M, Vim, Magicclean, SevenSave 24 แกลลอน
16 น้ ายาล้างห้องน้ า Vixol, 3M, Vim, Magicclean 16 แกลลอน
17 ผงซักฟอก บรีส, แฟบ๊, เปา, โอโม 13 กโิลกรัม
18 สบูเ่หลวล้างมอื Detlol, Protex, Carex, 3M, SevenSave 13 แกลลอน
19 สเปรย์ปรับอากาศ ขนาดไมน่้อยกวา่ 300 ml. ยีห่้อ Glade, Kingstella, 

Imperia
60 กระป๋อง

 

 
3.11.4 น้้ายาเคมีและวัสดุที่ต้องส่งทุก 3 เดือน (ตุลาคม, มกราคม, เมษายน, กรกฎาคม) ดังนี้ 

ล ำดบั รำยกำร จ ำนวน หน่วย
1 น้ ายาเคลือบเงาพืน้ (แวก๊ซ์) ชนิดสูตรเข้มข้น 80 แกลลอน
2 น้ ายาปัดเงา 5 แกลลอน
3 น้ ายาล้างพืน้ลอกแวก๊ซ์ 30 แกลลอน
4 ไมป้ัดขนไกแ่บบใยสังเคราะห์ 15 อนั
5 ผ้าเช็ดโต๊ะ (ผ้าขนหนูขนาดกลาง) 6 โหล
6 ผ้าเช็ดพืน้แห้งสีเทา (ผืนใหญ)่ หรือ ผ้าห่มจีนขนาดใหญ่ 1 โหล
7 ผ้าถูพืน้สีน้ าเงิน หรือ ผ้ามอ๊บถูพืน้สีน้ าเงินหรือสีแดง 3 โหล
8 แผ่นขัดพืน้กลม ขนาด 16 นิ้ว "หยาบ" 5 แผ่น
9 แผ่นขัดพืน้กลม ขนาด 16 นิ้ว "ละเอยีด" 2 แผ่น
10 แผ่นขัดไนล่อนแข็ง ขนาด 16 นิ้ว 2 แผ่น
11 ไมก้วาดทางมะพร้าว 1 โหล
12 ไมก้วาดหยากไย่ 1 โหล
13 ไมก้วาดออ่น 3 โหล  

 
   3.11.5 งานประจ้าทุก 3 เดือน คือ การท้าความสะอาดกระจกในที่สูงรอบอาคาร ผู้รับจ้าง
ต้องจัดหาผู้เชี่ยวชาญโดยการโรยตัว หรือเครื่องมือพิเศษ พร้อมเครื่องมืออุปกรณ์ท้าความสะอาดกระจกส้าหรับ
พ้ืนที่สูง รวมทั้งจัดหาเจ้าหน้าที่ดูแลป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุจากการท้างานและปฏิบัติตามท่ีกฎหมายก้าหนด 
และขัดพ้ืนลงน้้ายาเคลือบเงาพ้ืน 
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3.12 อาคาร I Work @ RT พื้นที่  2,200 ตารางเมตร 
3.12.1 ขอบเขตความรับผิดชอบ 

3.12.1.1 พ้ืนที่ท้าความสะอาด ประกอบด้วย พ้ืนที่ภายในอาคารบริเวณรอบๆ 
อาคาร ลานจอดรถหน้าอาคาร ห้องน้้า พ้ืนที่ทางเดินส่วนกลาง บันได และกระจกอาคารทั้งภายนอกภายใน 

3.12.1.2 ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาพนักงานท้าความสะอาดมาประจ้าที่อาคารฯ จ้านวน 
3 คน 

3.12.2 วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการท้าความสะอาด 
ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ในการท้าความสะอาด แต่ละ

ชนิดให้เหมาะสมกับวัสดุแต่ละชนิด ดังนี้  
3.12.2.1 เครื่องขัดพ้ืนพร้อมอุปกรณ์ครบชุดส้าหรับขัดพ้ืน ล้างและขัดคราบสกปรก 

บนพ้ืนขัดมันพ้ืน 
- ขนาด 16 นิ้ว Low Speed และ High Speed (พร้อมใบขัด) 
- ขนาด 18 นิ้ว Low Speed และ High Speed (พร้อมใบขัด) 
-  แผ่นแปรงขัดพ้ืน ใช้ส้าหรับเครื่องขัด 

3.12.2.2 เครื่องดูดฝุ่นพร้อมอุปกรณ์ ซึ่งสามารถดูดได้ทั้งเปียกและแห้ง ขนาดถัง 80 
ลิตร, มอเตอร์ 1,200 วัตต์, แรงดูด 3,000 mm, ขนาดเครื่อง กว้าง 40 X 100 cm พร้อมอุปกรณ ์

3.12.2.3 เครื่องมือเช็ดกระจกพร้อมอุปกรณ์ครบชุด ส้าหรับเช็ดกระจกภายใน – 
ภายนอก 

3.12.2.4 บันไดอลูมิเนียม 1 ชุด (7 ขั้น) 
3.12.2.5 เครื่องมืออ่ืนๆ เช่น ม๊อบดันฝุ่น ม๊อบผ้า แผ่นขัดสก๊อตไบร์ท ไม้กวาดชนิด

ต่างๆ ถังน้้าพลาสติก ขันน้้าพลาสติก สายยาง ถุงมือยาง ผ้าเช็ดโต๊ะ ที่ตักขยะและเครื่องมืออ่ืนๆ เท่าท่ีจ้าเป็น 
3.12.3 น้้ายาเคมีที่ใช้ท้าความสะอาด (ต้องมีคุณภาพดี ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ) ผู้รับจ้าง

จะต้องส่งน้้ายาเคมีให้ผู้ว่าจ้างทุกเดือน (ไม่เกินวันที่ 5 ของทุกเดือน) ดังนี้ 
 

ล ำดบั รำยกำร จ ำนวน หน่วย
1 กระดาษช าระมว้นใหญ่ (หนา 2 ชัน้ ยาว 300 เมตร) มรีอยปรุ Scott,

 Kimerly Scott, Kimberly clark (1ลังม ี12 มว้น)
4 ลัง

2 เจลหอมปรับอากาศ ขนาด 180 กรัม 16 กระปุก
3 ถุงด า 18” x 20” 5 กโิลกรัม
4 ถุงด า 30” x 40” 5 กโิลกรัม
5 ถุงใส 22” x 30” 5 กโิลกรัม
6 น้ ายากดัสนิม Sonax, ฟโิน่ 3 แกลลอน
7 น้ ายาขจัดคราบมนั 3M, MrMuscle, ซันไลต์, SevenSave 1 แกลลอน
8 น้ ายาฆ่าเชือ้ดับกล่ิน เดทตอล, 3M, SevenSave 6 แกลลอน
9 น้ ายาเช็ดกระจก คิงสเตลล่า, Windex, Whiz, Vim, SevenSave 1 แกลลอน
10 น้ ายาเช็ดโทรศัพท์ ( 1 ขวด / 450 ซี.ซี.) พร้อมส าลี 2 ขวด
11 น้ ายาเช็ดเฟอร์นิเจอร์ Vim, 3M, Windex, MrMuscle, SevenSave 2 แกลลอน
12 น้ ายาดันฝุ่น 3M, ซันโว, Windex, SevenSave 3 แกลลอน  
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ล ำดบั รำยกำร จ ำนวน หน่วย
13 น้ ายาท าความสะอาดทัว่ไป 3M, Vim, Magicclean, SevenSave 6 แกลลอน
14 น้ ายาล้างห้องน้ า Vim, 3M, Windex, MrMuscle, SevenSave 3 แกลลอน
15 ผงซักฟอก บรีส, แฟบ๊, เปา, โอโม 3 กโิลกรัม
16 สบูเ่หลวล้างมอื Detlol, Protex, Carex, 3M, SevenSave 3 แกลลอน
17 สเปรย์ปรับอากาศ ขนาดไมน่้อยกวา่ 300 ml. ยีห่้อ Glade, 

Kingstella, ambipur, 3M
15 กระป๋อง

 

 
3.12.4 น้้ายาเคมีและวัสดุ ที่ต้องส่งทุก 3 เดือน ดังนี้ (ตุลาคม, มกราคม, เมษายน, กรกฎาคม) 

ดังนี้ 
ล ำดบั รำยกำร จ ำนวน หน่วย

1 น้ ายาเคลือบเงาพืน้ (แวก๊ซ์) ชนิดสูตรเข้มข้น 10 แกลลอน
2 น้ ายาล้างพืน้ลอกแวก๊ซ์ 10 แกลลอน
3 ผ้าเช็ดโต๊ะ (ผ้าขนหนูขนาดกลาง) 12 ผืน
4 ผ้าเช็ดพืน้แห้งสีเทา (ผืนใหญ)่ หรือ ผ้าห่มจีนขนาดใหญ่ 6 ผืน
5 ผ้าถูพืน้สีน้ าเงิน หรือ ผ้ามอ๊บถูพืน้สีน้ าเงินหรือสีแดง 8 ผืน
6 ไมก้วาดทางมะพร้าว 8 ด้าม
7 ไมก้วาดหยากไย่ 8 ด้าม
8 ไมก้วาดออ่น 8 ด้าม  

 
3.13 อาคาร CKC @ Rangsit พื้นที่  1,100 ตารางเมตร   

3.13.1 ขอบเขตความรับผิดชอบ 
3.13.1.1 พ้ืนที่ท้าความสะอาด ประกอบด้วย พ้ืนที่ภายในอาคาร บริเวณรอบๆ 

อาคาร ลาน ห้องน้้า พื้นที่ทางเดินส่วนกลาง บันได และกระจกอาคารทั้งภายนอกภายใน 

3.13.1.2 ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาพนักงานท้าความสะอาดมาประจ้าที่อาคารฯ จ้านวน 
1 คน 

3.13.2 วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการท้าความสะอาด 
ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ในการท้าความสะอาด แต่ละชนิด

ให้เหมาะสมกับวัสดุแต่ละชนิด ดังนี้  
3.13.2.1 เครื่องขัดพ้ืนพร้อมอุปกรณ์ครบชุดส้าหรับขัดพ้ืน ล้างและขัดคราบสกปรก 

บนพ้ืนขัดมันพ้ืน 
- ขนาด 16 นิ้ว Low Speed และ High Speed (พร้อมใบขัด) 

 -  แผ่นแปรงขัดพ้ืนใช้ส้าหรับเครื่องขัด 
                               3.13.2.2 เครื่องดูดฝุ่นพร้อมอุปกรณ์ ซึ่งสามารถดูได้ทั้งเปียกและแห้ง ขนาดถัง 80 
ลิตร, มอเตอร์ 1,200 วัตต์, แรงดูด 3,000 mm, ขนาดเครื่อง กว้าง 40 x 100  cm พร้อมอุปกรณ์ 

3.13.2.3 เครื่องมือเช็ดกระจกพร้อมอุปกรณ์ครบชุด ส้าหรับเช็ดกระจกภายใน – 
ภายนอก   

3.13.2.4 บันไดอลูมิเนียม 1 ชุด (7 ขั้น) 
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3.13.2.5 เครื่องมืออ่ืนๆ เช่น ม๊อบดันฝุ่น ม๊อบผ้า แผ่นขัดสก๊อตไบร์ท ไม้กวาดชนิด
ต่างๆ ถังน้้าพลาสติก ขันน้้าพลาสติก สายยาง ถุงมือยาง ผ้าเช็ดโต๊ะ ที่ตักขยะและเครื่องมืออ่ืนๆ เท่าท่ีจ้าเป็น 

3.13.3 น้้ายาเคมีที่ใช้ท้าความสะอาด (ต้องมีคุณภาพดี ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ) ผู้รับจ้าง
จะต้องส่งน้้ายาเคมีให้ผู้ว่าจ้างทุกเดือน (ไม่เกินวันที่ 5 ของทุกเดือน) จัดส่งที่ศูนย์บริการความรู้ อาคาร RT 
CKC @ Rangsit ดังนี้ 
 

ล ำดบั รำยกำร จ ำนวน หน่วย
1 กระดาษช าระมว้นใหญ่ (หนา 2 ชั้น ยาว 300 เมตร) มรีอยปรุ Scott,

 Kimerly Scott, Kimberly clark (1ลังม ี12 มว้น)
2 ลัง

2 เจลหอมปรับอากาศ ขนาด 180 กรัม 12 กระปุก
3 ถุงด า 18” x 20” 2 กโิลกรัม
4 ถุงด า 24”x 28” 2 กโิลกรัม
5 ถุงด า 30” x 40” 4 กโิลกรัม
6 ถุงด า 36” x 45” 1 กโิลกรัม
7 ถุงใส 22” x 30” 7 กโิลกรัม
8 น้ ายากดัสนิม Sonax, ฟโิน่ 1 แกลลอน
9 น้ ายาขจัดคราบมนั 3M, MrMuscle, ซันไลต์, SevenSave 2 แกลลอน
10 น้ ายาขจัดคราบหินปูน MrMuscle, duck 1 แกลลอน
11 น้ ายาขจัดส่ิงอดุตันในท่อน้ าทิง้ MrMuscle 1 แกลลอน
12 น้ ายาฆ่าเชื้อดับกล่ิน เดทตอล, 3M, SevenSave 3 แกลลอน
13 น้ ายาเช็ดกระจก คิงสเตลล่า, Windex, Whiz, Vim, SevenSave 1 แกลลอน
14 น้ ายาเช็ดโทรศัพท์ (1 ขวด / 450 ซี.ซี.) พร้อมส าลี 3 ขวด
15 น้ ายาเช็ดเฟอร์นิเจอร์ Vim, 3M, Windex, MrMuscle, SevenSave 2 แกลลอน
16 น้ ายาดันฝุ่น 3M, ซันโว, Windex, SevenSave 1 แกลลอน
17 น้ ายาท าความสะอาดทัว่ไป 3M, Vim, Magicclean, SevenSave 3 แกลลอน
18 น้ ายาล้างห้องน้ า Vim, 3M, Windex, MrMuscle, SevenSave 3 แกลลอน
19 ผงซักฟอก บรีส, แฟบ๊, เปา, โอโม 2 กโิลกรัม
20 สบูเ่หลวล้างมอื Detlol, Protex, Carex, 3M, SevenSave 2 แกลลอน
21 สเปรย์ปรับอากาศ ขนาดไมน่้อยกวา่ 300 ml. ยี่ห้อ Glade, 

Kingstella, ampipur, 3M
6 กระป๋อง
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3.13.4 น้้ายาเคมีและวัสดุ ที่ต้องส่งทุก 3 เดือน (ตุลาคม, มกราคม, เมษายน, กรกฎาคม) ดังนี้ 
ล ำดบั รำยกำร จ ำนวน หน่วย

1 น้ ายาเคลือบเงาพืน้ (แวก๊ซ์) ชนิดสูตรเข้มข้น 7 แกลลอน
2 น้ ายาล้างพืน้ลอกแวก๊ซ์ 2 แกลลอน
3 แปรงขัดโถส้วม 3 อนั
4 ผ้าเช็ดโต๊ะ (ผ้าขนหนูขนาดกลาง) 12 ผืน
5 ผ้าเช็ดพืน้แห้งสีเทา (ผืนใหญ)่ หรือ ผ้าห่มจีนขนาดใหญ่ 3 ผืน
6 ผ้าถูพืน้สีน้ าเงิน หรือ ผ้ามอ๊บถูพืน้สีน้ าเงินหรือสีแดง 4 ผืน
7 ไมก้วาดทางมะพร้าว 4 ด้าม
8 ไมก้วาดหยากไย่ 4 ด้าม
9 ไมก้วาดออ่น 4 ด้าม  

 
3.14 อาคารวิทยบริการ พื้นที่  2,000 ตารางเมตร  (ชั้น 1) 

3.14.1 ขอบเขตความรับผิดชอบ 
3.14.1.1 พ้ืนที่ท้าความสะอาด ประกอบด้วย พ้ืนที่ชั้น 1 ภายในอาคารวิทยบริการ 

พ้ืนที่บริเวณด้านหน้าอาคาร ห้องน้้า พื้นที่ทางเดินส่วนกลางหน้าลิฟท์ บันไดเชื่อมต่อระหว่างชั้น กระจกภายใน
และภายนอกทุกๆ 1 เดือน 

3.14.1.2 ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาพนักงานท้าความสะอาดมาประจ้าที่อาคารฯ จ้านวน 
2 คน 

3.14.2 วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการท้าความสะอาด 
ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ในการท้าความสะอาด แต่ละ

ชนิดให้เหมาะสมกับวัสดุแต่ละชนิด ดังนี้  
3.14.2.1 เครื่องขัดพ้ืนพร้อมอุปกรณ์ครบชุดส้าหรับขัดพ้ืน ล้างและขัดคราบสกปรก 

บนพ้ืนขัดมันพ้ืน 
- แผ่นขัดขนาด 16 นิ้ว Low Speed และ High Speed (พร้อมใบขัด) 

 - แผ่นแปรงขัดพ้ืนใช้ส้าหรับเครื่องขัด 
3.14.2.2 เครื่องดูดฝุ่นพร้อมอุปกรณ์ ซึ่งสามารถดูดได้ทั้งเปียกและแห้ง ขนาดถัง 80 

ลิตร, มอเตอร์ 1,200 วัตต์, แรงดูด 3,000 mm, ขนาดเครื่อง กว้าง 40 X 100 cm พร้อมอุปกรณ ์
3.14.2.3 เครื่องมือเช็ดกระจกพร้อมอุปกรณ์ครบชุด ส้าหรับเช็ดกระจกภายใน – 

ภายนอก 
3.14.2.4 บันไดอลูมิเนียม 7 ขั้น 1 ชุด 
3.14.2.5 เครื่องมืออ่ืนๆ เช่น ม๊อบดันฝุ่น ม๊อบผ้า แผ่นขัดสก๊อตไบร์ท ไม้กวาดชนิด

ต่างๆ ถังน้้าพลาสติก ขันน้้าพลาสติก สายยาง ถุงมือยาง ผ้าเช็ดโต๊ะ ที่ตักขยะและเครื่องมืออ่ืนๆ เท่าท่ีจ้าเป็น 
3.14.3 น้้ายาเคมีที่ใช้ท้าความสะอาด (ต้องมีคุณภาพดี ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ) ผู้รับจ้าง

จะต้องส่งน้้ายาเคมีให้ผู้ว่าจ้างทุกเดือน (ไม่เกินวันที่ 5 ของทุกเดือน) ดังนี้ 
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ล ำดบั รำยกำร จ ำนวน หน่วย
1 กระดาษช าระมว้นใหญ่ (หนา 2 ชั้น ยาว 300 เมตร) มรีอยปรุ Scott,

 Kimerly Scott, Kimberly clark (1ลังม ี12 มว้น)
9 ลัง

2 กอ้นดับกล่ิน Glade, Winpo, ambipur 36 กอ้น
3 ถุงด า 18” x 20” 4 กโิลกรัม
4 ถุงด า 28” x 30” 15 กโิลกรัม
5 ถุงด า 30” x 40” 15 กโิลกรัม
6 ถุงด า 36” x 45” 5 กโิลกรัม
7 น้ ายากดัสนิม Sonax, ฟโิน่ 2 แกลลอน
8 น้ ายาขจัดคราบมนั 3M, MrMuscle, ซันไลต์, SevenSave 2 แกลลอน
9 น้ ายาขจัดส่ิงอดุตันในท่อน้ าทิง้ MrMuscle 1 แกลลอน
10 น้ ายาฆ่าเชื้อดับกล่ิน เดทตอล, 3M, SevenSave 4 แกลลอน
11 น้ ายาเช็ดกระจก คิงสเตลล่า, Windex, Whiz, Vim, SevenSave 2 แกลลอน
12 น้ ายาเช็ดโทรศัพท์ (1 ขวด / 450 ซี.ซี.) พร้อมส าลี 3 ขวด
13 น้ ายาเช็ดเฟอร์นิเจอร์ Vim, 3M, Windex, MrMuscle, SevenSave 2 แกลลอน
14 น้ ายาดันฝุ่น 3M, ซันโว, Windex, SevenSave 2 แกลลอน
15 น้ ายาท าความสะอาดทัว่ไป 3M, Vim, Magicclean, SevenSave 7 แกลลอน
16 น้ ายาล้างห้องน้ า Vim, 3M, Windex, MrMuscle, SevenSave 4 แกลลอน
17 ผงซักฟอก บรีส, แฟบ๊, เปา, โอโม 3 กโิลกรัม
18 สบูเ่หลวล้างมอื Detlol, Protex, Carex, 3M, SevenSave 4 แกลลอน
19 สเปรย์ปรับอากาศ ขนาดไมน่้อยกวา่ 300 ml. ยี่ห้อ Glade, 

Kingstella, ambipur, 3M
15 กระป๋อง

 
 

3.14.4 น้้ายาเคมีและวัสดุ ที่ต้องส่งทุก 3 เดือน (ตุลาคม, มกราคม, เมษายน, กรกฎาคม) ดังนี้ 
 

ล ำดบั รำยกำร จ ำนวน หน่วย
1 น้ ายาเคลือบเงาพืน้ (แวก๊ซ์) ชนิดสูตรเข้มข้น 13 แกลลอน
2 น้ ายาล้างพืน้ลอกแวก๊ซ์ 5 แกลลอน
3 ผ้าเช็ดโต๊ะ (ผ้าขนหนูขนาดกลาง) 16 ผืน
4 ผ้าเช็ดพืน้แห้งสีเทา (ผืนใหญ)่ หรือ ผ้าห่มจีนขนาดใหญ่ 9 ผืน
5 ผ้าถูพืน้สีน้ าเงิน หรือ ผ้ามอ๊บถูพืน้สีน้ าเงินหรือสีแดง 9 ผืน
6 ไมก้วาดทางมะพร้าว 4 ด้าม
7 ไมก้วาดหยากไย่ 2 ด้าม
8 ไมก้วาดออ่น 12 ด้าม  
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3.14.5 วิธีการท้าความสะอาด 
3.14.5.1 พ้ืนกระเบื้องยาง พื้นหินขัด 

3.14.5.1.1 ปัดกวาดสิ่งสกปรกหรือดูดฝุ่นที่ว่างตามชั้นอาคารทางเดินเท้า 
ทางเดินบันได 

3.14.5.1.2 ใช้น้้ายาล้างโดยใช้น้้ายาเฉพาะแต่ละประเภทโดยใช้เครื่องขัด
พ้ืนชนิดความเร็วช้า (Low Speed)  

3.14.5.1.3 ม๊อบน้้าให้สะอาด 3 ครั้ง 
3.14.5.1.4 ใช้เครื่องมือชนิดความเร็วสูง (High Speed) ปัดมันเก็บสิ่ง

สกปรกที่ตกค้างอีกครั้ง 
3.14.5.1.5 ใช้น้้ายาเคลือบเงาพ้ืน (แว๊กซ์น้้า) ชนิดซุปเปอร ์3 ครั้ง 
3.14.5.1.6 พ้ืนต้องแห้งอยู่เสมอ 
3.14.5.1.7 ปัด กวาด เช็ดม๊อบพ้ืน 

3.14.5.2 พ้ืนโมเสด พื้นกระเบื้องเคลือบ 
3.14.5.2.1 เดินเครื่องขัดด้วยน้้ายาล้างพ้ืนโมเสดและพ้ืนกระเบื้องเคลือบ

โดยเฉพาะ 
3.14.5.2.2 เก็บรอยเปื้อนตามที่เครื่องไม่สามารถท้าได้ เช่น ฝาผนัง และ

บริเวณใกล้เคียง โดยใช้น้้ายาล้างทั่วไป 
3.14.5.2.3 เดินเครื่องปัดเงาพ้ืน 
3.14.5.2.4 พ้ืนต้องแห้งอยู่เสมอ 

3.14.5.3 กระจกและกรอบอลูมิเนียม มู่ลี่ ม่านปรับแสงและฉากก้ันห้อง 
3.14.5.3.1 ปัดกวาดฝุ่นที่เกาะอยู่ตามกระจก 
3.14.5.3.2 ปัดกวาดฝุ่นที่เกาะอยู่ตามม่าน มู่ลี่ และฉากกั้นห้อง 
3.14.5.3.3 ใช้น้้ายาเช็ดกระจกท้าความสะอาดด้วยเครื่องมือทันสมัย 
3.14.5.3.4 เช็ดและขัดอลูมิเนียมตามประตูหน้าต่าง และส่วนอ่ืนๆ ที่ติดกับ

ตัวอาคาร 
3.14.5.3.5 ใช้เครื่องมือท้าความสะอาดดูดฝุ่นอีกครั้ง 
3.14.5.3.6 ใช้ผ้าชุบน้้าเช็ดท้าความสะอาดอีกครั้ง 

3.14.5.4 พรม 
3.14.5.4.1 ดูดฝุ่นและสิ่งสกปรกในพื้นพรมให้สะอาดก่อน โดยใช้เครื่องมือ

ที่ทันสมัย 
3.14.5.4.2 ซักพรมด้วยน้้ายาซักพรมโดยเฉพาะ และฆ่าเชื้อดับกลิ่นด้วย

ระบบสเปรย์ Bonnet Cleaning ซึ่งวิธีนี้ท้าให้สิ่งสกปรกท่ีติดอยู่ลอยตัวขึ้นมา ทิ้งไว้ประมาณ 2-3 นาที 
3.14.5.4.3 ครั้งสุดท้ายใช้เครื่องท้าความสะอาด Rotary ดูดสิ่งสกปรก

บริเวณท่ีมีการพ่นสเปรย์ไว้ เครื่องจะช่วยดูดซับน้้าท้าให้พรมแห้งเร็วขึ้น และขจัดฝุ่นสกปรกได้อย่างหมดจด 
3.14.5.5 เฟอร์นิเจอร์และเครื่องใช้ส้านักงาน 

3.14.5.5.1 ปัดฝุ่น เช็ดคราบสกปรก (โต๊ะท้างาน เก้าอ้ี ตู้เอกสาร ฯลฯ) 
3.14.5.5.2 ใช้น้้ายาและครีมท้าความสะอาดส่วนที่เช็ดด้วยน้้าเปล่าไม่ออก 
3.14.5.5.3 ใช้ผ้าชุบน้้าเช็ดท้าความสะอาดอีกครั้ง 
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3.14.5.6 ห้องน้้า 
3.14.5.6.1 ห้องสุขาชาย – หญิง ท้าความสะอาดพ้ืน พ้ืนผนัง กระจก 

อ่างล้างมือ และสุขภัณฑ์ในห้องน้้า ให้สะอาดอยู่เสมอ (อย่างน้อยวันละ 5 ครั้ง)  
3.14.5.6.2 ล้างพื้นด้วยน้้ายาล้างห้องน้้า 
3.14.5.6.3 ขจัดสิ่งสกปรกเครื่องสุขภัณฑ์ เช่น อ่างล้างหน้า โถปัสสาวะและ

โถส้วมด้วยน้้ายา 
3.14.5.6.4 ท้าความสะอาดด้วยน้้าเปล่า 
3.14.5.6.5 ฆ่าเชื้อดับกลิ่นด้วยน้้ายา 
3.14.5.6.6 น้าขยะในห้องน้้าไปทิ้งในที่ท่ีก้าหนด 
3.14.5.6.7 เติมสบู่เหลวส้าหรับล้างมือ 
3.14.5.6.8 พ้ืนต้องแห้งอยู่เสมอ 

3.14.5.7 การเก็บขยะ 
3.14.5.7.1 เก็บขยะเศษใบไม้บริเวณรอบอาคาร 1 ครั้งขวัน 
3.14.5.7.2 เก็บขยะห้องท้างานทั้งหมด วันละ 1 ครั้งขวัน 

3.14.6 รายละเอียดการท้าความสะอาด 
3.14.6.1 การท้าความสะอาดประจ้าวัน 

3.14.6.1.1 เช็ดโต๊ะ เก้าอ้ี จัดสิ่งของที่วางบนโต๊ะให้เรียบร้อย 
3.14.6.1.2 เทและท้าความสะอาดและล้างที่เข่ียบุหรี่ (ถ้ามี) 
3.14.6.1.3 เทและท้าความสะอาดตะกร้าใส่ขยะและล้างถังรองรับขยะ 
3.14.6.1.4 ท้าความสะอาดกระจก ขอบกระจก ขอบประตู และบาน

ประตูทุกบานและลบรอยเปื้อนตามขอบประตูหน้าต่างและสวิชท์ไฟ 
3.14.6.1.5 ท้าความสะอาดโต๊ะรับแขก เก้าอ้ีและโซฟาส้าหรับรับแขก 
3.14.6.1.6 ท้าความสะอาดโทรศัพท์ที่วางบนโต๊ะทุกเครื่อง เช็ดที่พูดและ

ฟังด้วยน้้ายาฆ่าเชื้อโรค 
3.14.6.1.7 ท้าความสะอาดโคมไฟบนโต๊ะ (ถ้ามี) 
3.14.6.1.8 เช็ดและท้าความสะอาดขั้นบันได ตลอดจนราวบันได ขึ้น – ลง 

ส้านักงาน เช็ดท้าความสะอาดลูกกรงบันไดขึ้นลงส้านักงาน 
3.14.6.1.9 ท้าความสะอาด เทน้้าและถาดรองรับน้้าใต้กระถางต้นไม้

ตามระเบียงต่างๆ 
3.14.6.1.10 ท้าความสะอาด เทเศษน้้าและถังรองรับน้้าจากเครื่องท้าน้้าเย็น, 

ตู้เย็นพร้อมทั้งเช็ดหรือปัดฝุ่นเครื่องท้าน้้าเย็นและขวดน้้า 
3.14.6.1.11 ท้าความสะอาดบานประตู ขอบประตู กระจกและขอบกระจก

ทั้งหมด 
3.14.6.1.12 ท้าความสะอาด ปัดกวาดเช็ดถูพ้ืนห้อง, ทางเดิน 
3.14.6.1.13 ท้าความสะอาดหน้าลิฟท์ ประตูลิฟท์, เช็ดกระจกและผนัง

ภายในลิฟท์ 
3.14.6.1.14 รายงานสิ่งของช้ารุดเสียหายที่เกิดขึ้นโดยด่วน เช่น กระจก

แตก อ่างล้างหน้าช้ารุด และสิ่งอ่ืนๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบ 
3.14.6.1.15 ดูแลปิดน้้า ปิดไฟฟ้า ปิดเครื่องปรับอากาศ พัดลมระบาย

อากาศ อุปกรณ์ไฟฟ้าทุกอย่างในห้อง และตรวจตราความเรียบร้อยก่อนออกจากตัวอาคารเมื่อเสร็จงาน 
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3.14.6.1.16 ดูแลไม้ประดับภายในอาคาร และบริเวณส่วนหย่อม รดน้้า
วันเว้นวัน ให้ดูสวยงามอยู่เสมอ 

3.14.6.1.17 ท้าความสะอาดชั้นวางหนังสือ ขาโต๊ะ ขาเก้าอ้ี หลังโซฟา 
และหลังตู้เก็บเอกสาร บอร์ดปิดประกาศ 

3.14.6.1.18 เช็ดฝุ่นเครื่องคิดเลข เครือ่งพิมพ์ดีด เครื่องคอมพิวเตอร์และ
ท้าความสะอาดโต๊ะวางเครื่องพิมพ์ดีด เครื่องคอมพิวเตอร์ 

3.14.6.1.19 ท้าความสะอาดฝ้าเพดาน ปัดหยากไย่ในที่ต่างๆ  
3.14.6.1.20 เช็ดฝุ่นตามกรอบรูปตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆ ที่ตั้งอยู่ในส้านักงาน 
3.14.6.1.21 ท้าความสะอาดฝาผนัง เช็ดรอยเปื้อนตามฝาผนังด้วยน้้ายา 
3.14.6.1.22 ดูดฝุ่นและสิ่งสกปรกในพื้นพรม 
3.14.6.1.23 ท้าความสะอาดรอยเปื้อนพรมด้วยน้้ายาให้สะอาด 
3.14.6.1.24 ท้าความสะอาดห้องโถงและห้องพักและแผ่นป้ายแสดงชื่อ

การท้างานต่างๆ  
3.14.6.1.25 พ้ืนต้องแห้งอยู่เสมอ 
3.14.6.1.26 เทและล้างท้าความสะอาดถังขยะ 
3.14.6.1.27 ขยะในห้องน้้า ควรเก็บ เช้า กลางวัน เย็น 

 
3.15 อาคารเรียนรวมคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนและคณะเทคโนโลยีการเกษตร  (ชั้น 8) 

พื้นที่ 1,744 ตารางเมตร 
3.15.1 ขอบเขตความรับผิดชอบ 

3.15.1.1 พ้ืนที่ท้าความสะอาด ประกอบด้วย พ้ืนที่ชั้น 8 ภายในอาคารเทคโนโลยี
สื่อสารมวลชน พ้ืนที่บริเวณด้านหน้าอาคาร ห้องน้้า พ้ืนที่ทางเดินส่วนกลางหน้าลิฟท์  กระจกภายในและ
ภายนอกทกุๆ 1 เดือน 

3.15.1.2 ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาพนักงานท้าความสะอาดมาประจ้าที่อาคารฯ    
จ้านวน 1 คน 

3.15.2 วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการท้าความสะอาด 
ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ในการท้าความสะอาด แต่ละ

ชนิดให้เหมาะสมกับวัสดุแต่ละชนิด ดังนี้  
3.15.2.1 เครื่องมือเช็ดกระจกพร้อมอุปกรณ์ครบชุด ส้าหรับเช็ดกระจกภายใน – 

ภายนอก 
3.15.2.2 บันไดอลูมิเนียม 7 ขั้น 1 ชุด 
3.15.2.3 เครื่องมืออ่ืนๆ เช่น ม๊อบดันฝุ่น ม๊อบผ้า แผ่นขัดสก๊อตไบร์ท ไม้กวาดชนิด

ต่างๆ ถังน้้าพลาสติก ขันน้้าพลาสติก สายยาง ถุงมือยาง ผ้าเช็ดโต๊ะ ที่ตักขยะและเครื่องมืออ่ืนๆ เท่าท่ีจ้าเป็น 
3.15.3 น้้ายาเคมีที่ใช้ท้าความสะอาด (ต้องมีคุณภาพดี ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ) ผู้รับจ้าง

จะต้องส่งน้้ายาเคมีให้ผู้ว่าจ้างทุกเดือน (ไม่เกินวันที่ 5 ของทุกเดือน) ดังนี้ 
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ล ำดบั รำยกำร จ ำนวน หน่วย
1 กระดาษช าระมว้นใหญ่ (หนา 2 ชั้น ยาว 300 เมตร) มรีอยปรุ Scott, 

Kimerly Scott, Kimberly clark (1ลังม ี12 มว้น)
4 ลัง

2 กระดาษเช็ดมอื 2 ชั้น ขนาด 24 x 21 ซม. Scott, Panda (250 แผ่น) 
(1 ลังม ี24 ห่อ)

2 ลัง

3 ถุงด า 18” x 20” 4 กโิลกรัม
4 ถุงด า 22” x 30” 6 กโิลกรัม
5 ถุงด า 24” x 28” 6 กโิลกรัม
6 ถุงด า 30” x 40” 12 กโิลกรัม
7 น้ ายากดัสนิม Sonax, ฟโิน่ 1 แกลลอน
8 น้ ายาขจัดคราบมนั 3M, MrMuscle, ซันไลต์, SevenSave 1 แกลลอน
9 น้ ายาฆ่าเชื้อดับกล่ิน เดทตอล, 3M, SevenSave 3 แกลลอน
10 น้ ายาเช็ดกระจก คิงสเตลล่า, Windex, Whiz, Vim, SevenSave 2 แกลลอน
11 น้ ายาเช็ดโทรศัพท์ (1 ขวด / 450 ซี.ซี.) พร้อมส าลี 2 ขวด
12 น้ ายาเช็ดเฟอร์นิเจอร์ Vim, 3M, Windex, MrMuscle, SevenSave 1 แกลลอน
13 น้ ายาดันฝุ่น 3M, ซันโว, Windex, SevenSave 2 แกลลอน
14 น้ ายาท าความสะอาดทัว่ไป 3M, Vim, Magicclean, SevenSave 3 แกลลอน
15 น้ ายาปัดเงา 3M, Vim, Magicclean 2 แกลลอน
16 น้ ายาล้างห้องน้ า Vim, 3M, Windex, MrMuscle, SevenSave 3 แกลลอน
17 ผงซักฟอก บรีส, แฟบ๊, เปา, โอโม 1 กโิลกรัม
18 สบูเ่หลวล้างมอื Detlol, Protex, Carex, 3M, SevenSave 4 แกลลอน
19 สเปรย์ปรับอากาศ ขนาดไมน่้อยกวา่ 300 ml. ยี่ห้อ Glade, Kingstella,

 ambipur, 3M
10 กระป๋อง

 
 

 3.15.4 น้้ายาเคมแีละวัสดุ ที่ต้องส่งทุก 3 เดือน (ตุลาคม, มกราคม, เมษายน, กรกฎาคม) ดังนี้ 
 

ล ำดบั รำยกำร จ ำนวน หน่วย
1 น้ ายาเคลือบเงาพืน้ (แวก๊ซ์) ชนิดสูตรเข้มข้น 15 แกลลอน
2 น้ ายาล้างพืน้ลอกแวก๊ซ์ 7 แกลลอน
3 ผ้าเช็ดโต๊ะ (ผ้าขนหนูขนาดกลาง) 12 ผืน
4 ผ้าเช็ดพืน้แห้งสีเทา (ผืนใหญ)่ หรือ ผ้าห่มจีนขนาดใหญ่ 6 ผืน
5 ผ้าถูพืน้สีน้ าเงิน หรือ ผ้ามอ๊บถูพืน้สีน้ าเงินหรือสีแดง 4 ผืน
6 แผ่นขัด แผ่นด า 5 แผ่น
7 ไมก้วาดหยากไย่ 4 ด้าม
8 ไมก้วาดออ่น 4 ด้าม  

 
3.15.5 การท้าความสะอาด 

3.15.5.1 พ้ืนกระเบื้องยาง พ้ืนหินขัด 
3.15.5.1.1 ท้าความสะอาดห้องท้างานต่างๆ ทุกห้องของส้านักงาน 
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3.15.5.1.2 ปัดกวาดสิ่งสกปรกหรือดูดฝุ่นบริเวณพ้ืนที่ว่างตามชั้นอาคาร
ทางเดินเท้า ทางเดินบันได 

3.15.5.1.3 ใช้น้้ายาล้างเฉพาะแต่ละประเภท โดยใช้เครื่องขัดพ้ืนชนิด
ความเร็วต่้า 

3.15.5.1.4 ม๊อบน้้าให้สะอาด  
3.15.5.1.5 ใช้เครื่องมือชนิดความเร็วสูง ขัดมัน เก็บสิ่งสกปรกที่ตกค้าง

อีกครั้ง 
3.15.5.1.6 ใช้น้้ายาเคลือบเงาพ้ืน (แว๊กซ์น้้า) ชนิดซุปเปอร์ให้ลง 3 ครั้ง 

3.15.5.2 พ้ืนกระเบื้องเคลือบ 
3.15.5.2.1 ท้าความสะอาดห้องท้างานต่างๆ ทุกห้องของส้านักงาน 
3.15.5.2.2 ปัด กวาด เช็ดม๊อบพื้น 
3.15.5.2.3 เดินเครื่องขัดด้วยน้้ายาล้างพื้นกระเบื้องเคลือบโดยเฉพาะ 
3.15.5.2.4 เก็บรอยเปื้อนตามที่เครื่องไม่สามารถท้าได้ เช่น ฝาผนัง และ

บริเวณใกล้เคียงโดยใช้น้้ายาล้างทั่วไป 
3.15.5.2.5 เดินเครื่องปัดเงาพ้ืน 

3.15.5.3 กระจกและกรอบอลูมิเนียม มู่ลี่ ม่านปรับแสง 
3.15.5.3.1 กระจก 

3.15.5.3.1.1 ใช้น้้ายาเช็ดกระจกและท้าความสะอาดด้วย
เครื่องมือทันสมัย 

3.15.5.3.1.2 เช็ดและขัดอลูมิเนียมตามประตูหน้าต่างและ
ส่วนอื่นๆ ที่ติดกับตัวอาคาร 

3.15.5.3.2 มู่ลี่ ม่านปรับแสง 
3.15.5.3.2.1 ปัดกวาดฝุ่นที่เกาะอยู่ตามมู่ลี่ ม่าน 

3.15.5.4 เฟอร์นิเจอร์และเครื่องใช้ส้านักงาน 
3.15.5.4.1 ปัดฝุ่น เช็ดคราบสกปรก (โต๊ะท้างาน เก้าอ้ี ตู้เอกสาร รูปภาพ

แขวนฯลฯ) 
3.15.5.4.2 ใช้น้้ายาและครีมท้าความสะอาดส่วนที่เช็ดด้วยน้้าเปล่าไม่ออก 
3.15.5.4.3 ใช้ผ้าชุบน้้าท้าความสะอาดอีกครั้ง 

3.15.5.5 ห้องสุขภัณฑ ์
3.15.5.5.1 ล้างพื้นด้วยน้้ายาล้างห้องน้้า 
3.15.5.5.2 ขจัดสิ่งสกปรกเครื่องสุขภัณฑ์ เช่น อ่างล้างหน้า โถปัสสาวะ 

และโถส้วม ด้วยน้้ายา 
3.15.5.5.3 ท้าความสะอาดด้วยน้้าเปล่า 
3.15.5.5.4 ฆ่าเชื้อดับกลิ่นด้วยน้้ายา 
3.15.5.5.5 น้าที่ใส่ขยะในห้องน้้าไปทิ้งในที่ทิ้งขยะที่ก้าหนดไว้ (เปลี่ยนถุง

ใส่ขยะทุกวัน) 
3.15.5.5.6 เติมสบู่เหลวส้าหรับล้างมือ 
3.15.5.5.7 จัดเตรียมกระดาษทิชชูไว้บริการ  

3.15.6 รายละเอียดการท้าความสะอาด 
3.15.6.1 การท้าความสะอาดประจ้าวัน 
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3.15.6.1.1 ท้าความสะอาดกระจก ขอบกระจก ขอบประตูและบานประตู
ทุกบาน และลบรอยเปื้อนตามขอบประตูหน้าต่างและสวิทซ์ไฟ 

3.15.6.1.2 เช็ดและท้าความสะอาดขั้นบันไดตลอดจนราวบันไดขึ้น-ลง 
ส้านักงาน  

3.15.6.1.3 ท้าความสะอาดบานประตู ขอบประตู กระจก และขอบ
กระจกทางเข้า - ออก ส้านักงาน 

3.15.6.1.4 รายงานสิ่งของช้ารุดเสียหายที่เกิดขึ้นโดยด่วน เช่น กระจก
แตก อ่างล้างหน้าช้ารุดและรายงานไฟฟ้าส่องสว่าง (ลืมปิด) สว่างทั้งภายใน–ภายนอกอาคาร และสิ่งอ่ืนๆ ที่อยู่
ในความรับผิดชอบ 

3.15.6.1.5 ดูแลปิดน้้า ปิดไฟฟ้า และตรวจตราความเรียบร้อยก่อนออก
จากตัวอาคารเมื่อเสร็จงาน 

3.15.6.1.6   ท้าความสะอาดฝ้าเพดาน ปัดหยากไย่ในที่ต่างๆ 
3.15.6.1.7   ท้าความสะอาดฝาผนัง เช็ดรอยเปื้อนตามฝาผนังด้วยน้้ายา 
3.15.6.1.8   ท้าความสะอาดมู่ลี่ ม่านปรับแสงและบานเกล็ดทุกแห่ง 
3.15.6.1.9 ดูแลท้าความสะอาดระเบียง  
3.15.6.1.10 ท้าความสะอาด ปัดกวาดเช็ดถูพ้ืนทางเดิน  
3.15.6.1.11  เก็บขยะในห้องน้้าใส่ถุงใส และน้าไปทิ้งในจุดทิ้ง 
3.15.6.1.12  เช็ดโต๊ะ เก้าอ้ี 
3.15.6.1.13  เทและท้าความสะอาดตะกร้าใส่ผงครอบถุงขยะสีด้า 
3.15.6.1.14  ท้าความสะอาดโต๊ะรับแขก เก้าอ้ีและโซฟาส้าหรับแขก 
3.15.6.1.15  ท้าความสะอาดชั้นวางหนังสือ หลังพนักพิงโซฟา หลังตู้

เอกสารและบอร์ดปิดประกาศ 
3.15.6.1.16 เช็ดฝุ่นเครื่องคอมพิวเตอร์และท้าความสะอาดโต๊ะวาง

คอมพิวเตอร์ 
3.15.6.1.17 เช็ดฝุ่นตามกรอบรูปตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆ ที่ตั้งอยู่ใน

ส้านักงาน 
3.15.6.1.18 ท้าความสะอาดห้องน้้า พ้ืนห้องน้้า และเครื่องสุขภัณฑ์ด้วย

น้้ายาแต่ละชนิดให้เหมาะสมกับวัสดุ พร้อมทั้งดับกลิ่นและฆ่าเชื้อโรค เช็ดรอยคราบสกปรก ตามขอบประตู
ต่างๆ ของห้องน้้าด้วยน้้ายาแต่ละชนิดให้เหมาะสมกับวัสดุ ท้าความสะอาดแผ่นป้ายแสดงชื่อต่างๆ 

3.15.6.1.19 ท้าความสะอาดเทเศษน้้าและถังรองรับน้้าจากเครื่องท้าน้้าเย็น 
พร้อมทั้งเช็ดหรือปัดฝุ่นเครื่องท้าน้้าเย็นและถังน้้าร้อน 

3.15.6.1.20 ท้าความสะอาดโทรศัพท์ที่วางบนโต๊ะทุกเครื่อง ด้วยน้้ายาฆ่า
เชื้อโรค 

3.15.6.1.21 ท้าความสะอาดอ่ืนๆ ตามความจ้าเป็นแม้ไม่ได้ก้าหนดไว้ใน
รายละเอียด 

3.15.6.2 การท้าความสะอาดประจ้าเดือน 
3.15.6.2.1 เช็ดขอบประตูที่ท้าด้วย ไม้ อลูมิเนียมตามที่ต่างๆ ตลอดจนฝ้า

กั้นห้อง 
3.15.6.2.2 เช็ดกระจกทั้งหมดทั้งภายในอาคารและภายนอกอาคาร 
3.15.6.2.3 ขัดเงาส่วนที่เป็นโลหะทั้งหมด 
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3.15.6.2.4 ปัดหยากไย่ในที่สูง 
3.15.6.2.5 ล้างพื้น เคลือบเงาพ้ืนและขัดเงาพ้ืนด้วยเครื่องมือโดยใช้น้้ายา

แต่ละ ชนิดเหมาะสมกับวัสดุพ้ืนแต่ละชนิด 
3.15.6.2.6 ท้าความสะอาดพัดลมตั้งพ้ืน และติดผนังประจ้าส้านักงาน 
3.15.7.2.7 ล้างขัดพ้ืนท้าความสะอาดพ้ืนทางเดิน เดือนละ 1 ครั้ง 
3.15.7.2.8 ล้างขัดถูพ้ืนท้าความสะอาด และลงน้้ายาเคลือบเงาพ้ืนห้อง

ต่างๆ  (ใช้น้้ายาเคลือบเงาพ้ืนแว๊กซ์น้้า ให้ลง 3 ครั้ง ) 
- เดือน พฤศจิกายน 2563 
- เดือน กุมภาพันธ์ 2564 
- เดือน พฤษภาคม 2564 
- เดือน สิงหาคม 2564  
(ผู้ว่าจ้างจะเป็นผู้ก้าหนดวันที่ท้าความสะอาด ให้ทราบล่วงหน้า) 

3.15.7.2.9 ท้าความสะอาดหลอดไฟและโคมไฟแสงสว่างทั้งหมด 
3.15.7.3 งานประจ้าทุก 3 เดือน การท้าความสะอาดกระจกในที่สูงรอบอาคาร ผู้รับจ้าง

ต้องจัดหาผู้เชี่ยวชาญพร้อมเครื่องมืออุปกรณ์ท้าความสะอาดกระจกส้าหรับพื้นที่สูง รวมทั้งจัดหาเจ้าหน้าที่ดูแล
ป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุจากการท้างานและปฏิบัติตามที่กฎหมายก้าหนด และขัดพ้ืนลงน้้ายาเคลือบเงา 

 
3.16 อาคารเรียนและฝึกอบรม วิทยาเขตปราจีนบุรี พื้นที่โดยประมาณ 3,800 ตารางเมตร   

3.16.1 ขอบเขตความรับผิดชอบ 
3.16.1.1 พ้ืนที่ท้าความสะอาด ประกอบด้วย พ้ืนที่อาคารเรียน 2 ชั้น และอาคาร

ฝึกอบรม วิทยาเขตปราจีนบุรี ท้าความสะอาดพ้ืนที่บริเวณรอบอาคาร ห้องทุกห้องภายในอาคารแต่ละชั้น ห้องน้้า
ทุกห้อง พ้ืนที่ทางเดินส่วนกลาง  บันได ระเบียงกันสาดด้านใน–ด้านนอก ทางเดินเชื่อมระหว่างอาคาร กระจก
ภายในและภายนอกทุกๆ 1 เดือน  

3.16.1.2 ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาพนักงานท้าความสะอาดมาประจ้าที่อาคารฯ    
จ้านวน 1 คน 

3.16.2 วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการท้าความสะอาด 
ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ในการท้าความสะอาด แต่ละ

ชนิดให้เหมาะสมกับวัสดุแต่ละชนิด ดังนี้  
3.16.2.1 เครื่องมือเช็ดกระจกพร้อมอุปกรณ์ครบชุด ส้าหรับเช็ดกระจกภายใน – 

ภายนอก 
3.16.2.2 บันไดอลูมิเนียม 7 ขั้น 1 ชุด 
3.16.2.3 เครื่องมืออ่ืนๆ เช่น ม๊อบดันฝุ่น ม๊อบผ้า แผ่นขัดสก๊อตไบร์ท ไม้กวาดชนิด

ต่างๆ ถังน้้าพลาสติก ขันน้้าพลาสติก สายยาง ถุงมือยาง ผ้าเช็ดโต๊ะ ที่ตักขยะและเครื่องมืออ่ืนๆ เท่าท่ีจ้าเป็น 
3.16.3 น้้ายาเคมีที่ใช้ท้าความสะอาด (ต้องมีคุณภาพดี ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ) ผู้รับจ้าง

จะต้องส่งน้้ายาเคมีให้ผู้ว่าจ้างทุกเดือน (ไม่เกินวันที่ 5 ของทุกเดือน) ดังนี้ 
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ล ำดบั รำยกำร จ ำนวน หน่วย
1 กระดาษช าระมว้นใหญ่ (หนา 2 ชั้น ยาว 300 เมตร) มรีอยปรุ Scott, 

Kimerly Scott, Kimberly clark (1ลังม ี12 มว้น)
10 ลัง

2 กระดาษเช็ดมอื 2 ชั้น ขนาด 24 x 21 ซม. Scott, Panda (250 แผ่น) 
(1 ลังม ี24 ห่อ)

10 ลัง

3 ถุงด า 18” x 20” 4 กโิลกรัม
4 ถุงด า 22” x 30” 6 กโิลกรัม
5 ถุงด า 30” x 40” 12 กโิลกรัม
6 น้ ายากดัสนิม Sonax, ฟโิน่ 1 แกลลอน
7 น้ ายาขจัดคราบมนั 3M, MrMuscle, ซันไลต์, SevenSave 5 แกลลอน
8 น้ ายาขจัดคราบหินปูน MrMuscle, duck 3 แกลลอน
9 น้ ายาขจัดส่ิงอดุตันในท่อน้ าทิง้ MrMuscle 5 แกลลอน
10 น้ ายาฆ่าเชื้อดับกล่ิน เดทตอล, 3M, SevenSave 10 แกลลอน
11 น้ ายาเช็ดกระจก คิงสเตลล่า, Windex, Whiz, Vim, SevenSave 5 แกลลอน
12 น้ ายาเช็ดโทรศัพท์ (1 ขวด / 450 ซี.ซี.) พร้อมส าลี 5 ขวด
13 น้ ายาเช็ดเฟอร์นิเจอร์ Vim, 3M, Windex, MrMuscle, SevenSave 1 แกลลอน
14 น้ ายาเช็ดสแตนเลส พาราฟนิ 1 แกลลอน
15 น้ ายาดันฝุ่น 3M, ซันโว, Windex, SevenSave 8 แกลลอน
16 น้ ายาท าความสะอาดทัว่ไป 3M, Vim, Magicclean, SevenSave 10 แกลลอน
17 น้ ายาล้างห้องน้ า Vim, 3M, Windex, MrMuscle, SevenSave 10 แกลลอน
18 ผงซักฟอก บรีส, แฟบ๊, เปา, โอโม 10 กโิลกรัม
19 สบูเ่หลวล้างมอื Detlol, Protex, Carex, 3M, SevenSave 5 แกลลอน
20 สเปรย์ปรับอากาศ ขนาดไมน่้อยกวา่ 300 ml. ยี่ห้อ Glade, Kingstella,

 ambipur, 3M
20 กระป๋อง

 
 

3.16.4 น้้ายาเคมแีละวัสดุ ที่ต้องส่งทุก 3 เดือน (ตุลาคม, มกราคม, เมษายน, กรกฎาคม) ดังนี้ 
 

ล ำดบั รำยกำร จ ำนวน หน่วย
1 น้ ายาเคลือบเงาพืน้ (แวก๊ซ์) ชนิดสูตรเข้มข้น/ กวีีแ่วก๊ซืส าหรับพืน้ไวนิล 40 แกลลอน
2 น้ ายาล้างพืน้ลอกแวก๊ซ์ 20 แกลลอน
3 ผ้าเช็ดโต๊ะ (ผ้าขนหนูขนาดกลาง) 12 ผืน
4 ผ้าเช็ดพืน้แห้งสีเทา (ผืนใหญ)่ หรือ ผ้าห่มจีนขนาดใหญ่ 6 ผืน
5 ผ้าถูพืน้สีน้ าเงิน หรือ ผ้ามอ๊บถูพืน้สีน้ าเงินหรือสีแดง 4 ผืน
6 แผ่นขัด แผ่นด า 4 แผ่น
7 ไมก้วาดทางมะพร้าว 4 ด้าม
8 ไมก้วาดหยากไย่ 4 ด้าม
9 ไมก้วาดออ่น 4 ด้าม  
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3.16.5 การท้าความสะอาด 
3.16.5.1 พ้ืนกระเบื้องยางไวนิล  

3.16.5.1.1 ท้าความสะอาดห้องท้างานต่างๆ ทุกห้องของส้านักงาน 
3.16.5.1.2 ปัดกวาดสิ่งสกปรกหรือดูดฝุ่นบริเวณพ้ืนที่ว่างตามชั้นอาคาร

ทางเดินเท้า ทางเดินบันได 
3.16.5.1.3 ใช้น้้ ายาล้างเฉพาะแต่ละประเภท โดยใช้ เครื่องขัดพ้ืนชนิด

ความเร็วต่้า 
3.16.5.1.4 ม๊อบน้้าให้สะอาด  
3.16.5.1.5 ใช้เครื่องมือชนิดความเร็วสูง ขัดมัน เก็บสิ่งสกปรกที่ตกค้างอีก

ครั้ง 
3.16.5.1.6 ใช้กีวีแว๊กซ์เคลือบพื้น 

3.16.5.2 พ้ืนกระเบื้องเคลือบ 
3.16.5.2.1 ท้าความสะอาดห้องท้างานต่างๆ ทุกห้องของส้านักงาน 
3.16.5.2.2 ปัด กวาด เช็ดม๊อบพื้น 
3.16.5.2.3 เดินเครื่องขัดด้วยน้้ายาล้างพื้นกระเบื้องเคลือบโดยเฉพาะ 
3.16.5.2.4 เก็บรอยเปื้อนตามที่เครื่องไม่สามารถท้าได้ เช่น ฝาผนัง และ

บริเวณใกล้เคียงโดยใช้น้้ายาล้างทั่วไป 
3.16.5.2.5 เดินเครื่องปัดเงาพ้ืน 

3.16.5.3 กระจกและกรอบอลูมิเนียม มู่ลี่ ม่านปรับแสง 
3.16.5.3.1 กระจก 

3.16.7.3.1.1 ใช้น้้ายาเช็ดกระจกและท้าความสะอาดด้วย
เครื่องมือทันสมัย 

3.16.7.3.1.2 เช็ดและขัดอลูมิเนียมตามประตูหน้าต่างและ
ส่วนอื่นๆ ที่ติดกับตัวอาคาร 

3.16.5.3.2 มู่ลี่ ม่านปรับแสง 
3.16.7.3.2.1 ปัดกวาดฝุ่นที่เกาะอยู่ตามมู่ลี่ ม่าน 

3.16.5.4 เฟอร์นิเจอร์และเครื่องใช้ส้านักงาน 
3.16.5.4.1 ปัดฝุ่น เช็ดคราบสกปรก (โต๊ะท้างาน เก้าอ้ี ตู้ เอกสาร รูปภาพ

แขวน ฯลฯ) 
3.16.5.4.2 ใช้น้้ายาและครีมท้าความสะอาดส่วนที่เช็ดด้วยน้้าเปล่าไม่ออก 
3.16.5.4.3 ใช้ผ้าชุบน้้าท้าความสะอาดอีกครั้ง 

3.16.5.5 ห้องสุขภัณฑ ์
3.16.5.5.1 ล้างพื้นด้วยน้้ายาล้างห้องน้้า 
3.16.5.5.2 ขจัดสิ่งสกปรกเครื่องสุขภัณฑ์ เช่น อ่างล้างหน้า โถปัสสาวะ 

และโถส้วม ด้วยน้้ายา 
3.16.5.5.3 ท้าความสะอาดด้วยน้้าเปล่า 
3.16.5.5.4 ฆ่าเชื้อดับกลิ่นด้วยน้้ายา 
3.16.5.5.5 น้าที่ใส่ขยะในห้องน้้าไปทิ้งในที่ทิ้งขยะที่ก้าหนดไว้ (เปลี่ยนถุง

ใส่ขยะทุกวัน) 
3.16.5.5.6 เติมสบู่เหลวส้าหรับล้างมือ 
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3.16.5.5.7 จัดเตรียมกระดาษทิชชูไว้บริการ  
3.16.6 รายละเอียดการท้าความสะอาด 

3.16.6.1 การท้าความสะอาดประจ้าวัน 
3.16.6.1.1 ท้าความสะอาดกระจก ขอบกระจก ขอบประตูและบานประตู

ทุกบาน และลบรอยเปื้อนตามขอบประตูหน้าต่างและสวิทซ์ไฟ 
3.16.6.1.2 เช็ดและท้าความสะอาดขั้นบันไดตลอดจนราวบันไดขึ้น-ลง 

ส้านักงาน  
3.16.6.1.3 ท้าความสะอาดบานประตู ขอบประตู กระจก และขอบ

กระจกทางเข้า - ออก ส้านักงาน 
3.16.6.1.4 รายงานสิ่งของช้ารุดเสียหายที่เกิดขึ้นโดยด่วน เช่น กระจก

แตก อ่างล้างหน้าช้ารุดและรายงานไฟฟ้าส่องสว่าง (ลืมปิด) สว่างทั้งภายใน–ภายนอกอาคาร และสิ่งอ่ืนๆ ที่อยู่
ในความรับผิดชอบ 

3.16.6.1.5 ดูแลปิดน้้า ปิดไฟฟ้า และตรวจตราความเรียบร้อยก่อนออก
จากตัวอาคารเมื่อเสร็จงาน 

3.16.6.1.6 ท้าความสะอาดฝ้าเพดาน ปัดหยากไย่ในที่ต่างๆ 
3.16.6.1.7 ท้าความสะอาดฝาผนัง เช็ดรอยเปื้อนตามฝาผนังด้วยน้้ายา 
3.16.6.1.8 ท้าความสะอาดมู่ลี่ ม่านปรับแสงและบานเกล็ดทุกแห่ง 
3.16.6.1.9 ดูแลท้าความสะอาดระเบียง  
3.16.6.1.10 ท้าความสะอาด ปัดกวาดเช็ดถูพ้ืนทางเดิน และบริเวณ

ทางเดินรอบตัวอาคาร 
3.16.6.1.11 เก็บขยะในห้องน้้าใส่ถุงใส และน้าไปทิ้งในจุดทิ้ง 
3.16.6.1.12 เช็ดโต๊ะ เก้าอ้ี 
3.16.6.1.13 เทและท้าความสะอาดตะกร้าใส่ผงครอบถุงขยะสีด้า 
3.16.6.1.14 ท้าความสะอาดโต๊ะรับแขก เก้าอ้ีและโซฟาส้าหรับแขก 
3.16.6.1.15 ท้าความสะอาดชั้นวางหนังสือ หลังพนักพิงโซฟา หลังตู้

เอกสารและบอร์ดปิดประกาศ 
3.16.6.1.16 เช็ดฝุ่นเครื่องคอมพิวเตอร์และท้าความสะอาดโต๊ะวาง

คอมพิวเตอร์ 
3.16.6.1.17 เช็ดฝุ่นตามกรอบรูปตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆ ที่ตั้งอยู่ใน

ส้านักงาน 
3.16.6.1.18 ท้าความสะอาดห้องน้้า พ้ืนห้องน้้า และเครื่องสุขภัณฑ์ด้วย

น้้ายาแต่ละชนิดให้เหมาะสมกับวัสดุ พร้อมทั้งดับกลิ่นและฆ่าเชื้อโรค เช็ดรอยคราบสกปรก ตามขอบประตู
ต่างๆ ของห้องน้้าด้วยน้้ายาแต่ละชนิดให้เหมาะสมกับวัสดุ ท้าความสะอาดแผ่นป้ายแสดงชื่อต่างๆ 

3.16.6.1.19 ท้าความสะอาดเทเศษน้้าและถังรองรับน้้าจากเครื่องท้า
น้้าเย็น พร้อมทั้งเช็ดหรือปัดฝุ่นเครื่องท้าน้้าเย็นและถังน้้าร้อน 

3.16.6.1.20 ท้าความสะอาดโทรศัพท์ที่วางบนโต๊ะทุกเครื่อง ด้วยน้้ายาฆ่า
เชื้อโรค 

3.16.6.1.21 ท้าความสะอาดอ่ืนๆ ตามความจ้าเป็นแม้ไม่ได้ก้าหนดไว้ใน
รายละเอียด 
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3.16.6.2 การท้าความสะอาดประจ้าเดือน 
3.16.6.2.1 เช็ดขอบประตูที่ท้าด้วย ไม้ อลูมิเนียมตามที่ต่างๆ ตลอดจนฝ้า

กั้นห้อง 
3.16.6.2.2 เช็ดกระจกทั้งหมดทั้งภายในอาคารและภายนอกอาคาร 
3.16.6.2.3 ขัดเงาส่วนที่เป็นโลหะทั้งหมด 
3.16.6.2.4 ปัดหยากไย่ในที่สูงภายนอกอาคาร 
3.16.6.2.5 ล้างพื้น เคลือบเงาพ้ืนและขัดเงาพ้ืนด้วยเครื่องมือโดยใช้น้้ายา

แต่ละ ชนิดเหมาะสมกับวัสดุพ้ืนแต่ละชนิด 
3.16.6.2.6 ท้าความสะอาดพัดลมตั้งพ้ืน และติดผนังประจ้าส้านักงาน 
3.16.6.2.7 ล้างขัดพ้ืนท้าความสะอาดพ้ืนทางเดิน เดือนละ 1 ครั้ง 
3.16.6.2.8 ท้าความสะอาดหลอดไฟและโคมไฟแสงสว่างทั้งหมด 

3.16.6.3 งานประจ้าทุก 3 เดือน การท้าความสะอาดกระจกในที่สูงรอบอาคาร ผู้รับจ้าง
ต้องจัดหาผู้เชี่ยวชาญพร้อมเครื่องมืออุปกรณ์ท้าความสะอาดกระจกส้าหรับพื้นที่สูง รวมทั้งจัดหาเจ้าหน้าที่ดูแล
ป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุจากการท้างานและปฏิบัติตามที่กฎหมายก้าหนด และขัดพ้ืนลงน้้ายาเคลือบเงา 
 
 4. รายละเอียดการท าความสะอาดอาคาร 
 4.1 ประจ าวันเสาร์-อาทิตย์ 
 วันเสาร์ 
 4.1.1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พระชันษาฯ ท้าความสะอาดระเบียงของแต่ละชั้นและท้า
ความสะอาดดาดฟ้าชั้น 6 
 4.1.2 ท้าความสะอาดโรงจอดรถยนต์ราชการ  
 4.1.3 ท้าความสะอาดบริเวณรอบๆ ห้องน้้าโรงอาหาร, ห้องน้้าลานจอดรถและตัดแต่งต้นไม้ 
 4.1.4 ท้าความสะอาดโดมกีฬา, สนามเปตอง, สนามบาสเก็ตบอล บริเวณลานจอดรถและ 
บริเวณรอบๆ อาคารโรงอาหาร, อาคารอัฒจันทร์สนามฟุตบอล 
 4.1.5 ท้าความสะอาดดาดฟ้า ชั้น 13 (อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ) 
 4.1.6 ท้าความสะอาดส้านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน กวาดเศษดินหินและใบไม้และ
ขยะบริเวณลานจอดรถและโรงจอดรถ 
 4.1.7 ท้าความสะอาดภายในอาคารวิทยบริการ (ชั้น1) อาคาร I Work @ RT และอาคาร 
CKC @ Rangsit ส้านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (จ้านวน 6 คน) 
 วันอาทิตย์ 
 4.1.8 ท้าความสะอาดโดมกีฬา เก็บกวาดท้าความสะอาดสนามบาสเก็ตบอล, วอลเลย์บอล, 
บริเวณลานจอดรถและรอบๆ อาคารโรงอาหาร, อาคารอัฒจันทร์สนามฟุตบอล 
 4.1.9 ท้าความสะอาดลานจอดรถและที่จอดรถใต้อาคาร 
 4.1.10 ท้าความสะอาดลานจอดรถและบริเวณรอบๆ อาคาร (อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ) 
 4.1.11 ท้าความสะอาดภายในอาคารวิทยบริการ (ชั้น1) อาคาร I Work @ RT และอาคาร 
CKC @ Rangsit ส้านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (จ้านวน 6 คน) 
 
 4.2 การท าความสะอาดประจ าเดือน 
 4.2.1 เช็ดขอบประตูที่ท้าด้วยไม้ อลูมิเนียมตามที่ต่างๆ ตลอดจนฝากั้นห้อง 
 4.2.2 เช็ดกระจกทั้งหมด ทั้งในอาคารและนอกอาคาร ทั้งภายในและภายนอก 
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 4.2.3 ขัดเงาส่วนที่เป็นโลหะทั้งหมด 
 4.2.4 ดูดฝุ่นผ้าม่าน หน้าต่าง และประตูท่ัวๆไป 
 4.2.5 ท้าความสะอาดโต๊ะ เก้าอ้ี ที่บุด้วยหนังเทียมหรือแท้ 
 4.2.6 ท้าความสะอาดหลอดไฟและโคมไฟแสงสว่างทั้งหมด 
 4.2.7 ดาดฟ้าท้าความสะอาดเดือนละครั้ง 
 4.2.8 ระเบียงอาคารท้าความสะอาดสัปดาห์ละ 1 ครั้ง 
 4.2.9 ล้างพ้ืน เคลือบเงาพ้ืนและขัดเงาพ้ืนด้วยเครื่องมือโดยใช้น้้ายาแต่ละชนิดให้เหมาะสม
กับวัสดุพ้ืนห้องต่างๆ ทั้งหมด 
 - เดือน พฤศจิกายน  2563 
 - เดือน กุมภาพันธ์  2564 
 - เดือน พฤษภาคม  2564 
 - เดือน สิงหาคม 2564 
    (ผู้ว่าจ้างเป็นผู้ก้าหนดให้ทราบล่วงหน้า) 
 4.2.10 ซักพรมด้วยน้้ายาซักพรมโดยเฉพาะ และฆ่าเชื้อดับกลิ่นด้วยระบบ Bonnet Cleaning 
 4.2.11 พ้ืนต้องแห้งอยู่เสมอ 
 4.2.12 กวาดล้างลานจอดรถใต้ดิน 

 4.3 ท าความสะอาดในกรณีที่จ าเปนนหรือเร่งด่วน 
 4.3.1 ขัดล้าง ท้าความสะอาดพ้ืนและลงน้้ายาเคลือบเงาพ้ืนในส่วนที่เปื้อนหรือไม่เงางาม 
 4.3.2 ท้าความสะอาดรอยเปื้อนบนพรม และท้าการซักพรมส้าหรับพรมที่สกปรก 
 4.3.3 เช็ดท้าความสะอาดกระจกทั้งภายในและภายนอกในกรณีท่ีเปื้อน หรือไม่ใสสะอาด 
 4.3.4 ท้าความสะอาดคราบสกปรกที่โต๊ะเก้าอ้ี 
 4.3.5 พ้ืนต้องแห้งอยู่เสมอ 
 4.3.6 ท้าความสะอาดพัดลมเพดานทุกห้อง 
 4.3.7 กวาดลานจอดรถด้านข้างอาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พระชันษาฯ 

 

ข. หน้าทีค่วามรับผิดชอบของผู้รับจ้าง 
1. ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาพนักงานท้าความสะอาดอาคาร จ านวน 54 คน และมีหัวหน้าผู้ควบคุมดูแล

ความเรียบร้อยและประสานงานกับผู้ว่าจ้าง (วุฒิหัวหน้าควบคุมวุฒิ ปวช., ม.6 หรือเทียบเท่า) จ้านวน 1 คน 
รวม 55 คน 

2. พนักงานของผู้รับจ้างทุกคนพนักงานทุกคนจะต้องติดบัตรแสดง ชื่อ-นามสกุล ให้เห็นชัดเจนในเวลา
ปฏิบัติงาน มีชื่อเครื่องหมายติดอยู่อย่างชัดเจนถ้าไม่ปฏิบัติตามระเบียบจะถูกปรับสองเท่าตามอัตราค่าแรงขั้นต่้า 

3. พนักงานของผู้รับจ้างทุกคนจะต้องอยู่ในระเบียบ หรือข้อบังคับของมหาวิทยาลัย หากพนักงาน
ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบหรือข้อบังคับ ผู้รับจ้างจะต้องเปลี่ยนพนักงานคนใหม่ให้ทันที 

4. ต้องรักษาความสะอาดอาคารที่รับจ้างให้สะอาดอยู่เสมอ 
5. ต้องอบรมพนักงานให้รู้จักรับผิดชอบ ในหน้าที่ของตนเองเป็นอย่างดี รวมทั้งจัดท้าประวัติของ

พนักงานที่มาท้าความสะอาดแต่ละคนมอบให้กับมหาวิทยาลัยฯ 
6. รบัผิดชอบในการควบคุมดูแลความประพฤติและปฏิบัติงานของพนักงานทุกคนและหากพนักงาน

ของผู้รับจ้างปฏิบัติตนไม่เหมาะสม ผู้รับจ้างยินยอมให้มหาวิทยาลัยฯ มีสิทธิ์ขอเปลี่ยนพนักงานได้เสมอ 
7. ยินยอมชดใช้ค่าเสียหายทุกๆ กรณีท่ีเกิดจากความประมาทจากพนักงาน ของผู้รับจ้าง ซึ่งได้

สอบสวนจนถึงท่ีสุดแล้ว 
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8. ในกรณีท่ีเกิดการสูญหาย ผู้รับจ้างจะยินยอมชดใช้ค่าเสียหายตามความเป็นจริงของราคาในท้องตลาด
ขณะนั้น หรืออาจยินยอมชดใช้ค่าเสียหายเป็นสิ่งของเดิม (ทั้งขนาด, ลักษณะ, คุณภาพและยี่ห้อหรือเทียบเท่า) 

9. ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งให้ทางมหาวิทยาลัยฯ ทราบว่าพนักงานแต่ละคนท้างานประจ้าอยู่ชั้นอะไร ให้
ติดรูปพนักงานผู้รับผิดชอบประจ้าชั้น ที่สามารถสังเกตได้ 

10. หากผู้รับจ้างมีการเปลี่ยนพนักงานเข้ามาใหม่ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งให้มหาวิทยาลัยฯ ทราบก่อน
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันท้าการ พร้อมทั้งส่งประวัติของพนักงาน ที่เข้ามาท้างานใหม่ให้แก่มหาวิทยาลัยฯ 
ก่อนที่พนักงานใหม่จะเริ่มปฏิบัติงาน 

11. ผู้รับจ้างจะต้องมีการอบรมพนักงานเพ่ือชี้แจงปัญหาทุกๆ 3 เดือน หรือในกรณีท่ีมหาวิทยาลัยฯ 
พบปัญหาแล้วแจ้งให้ทางผู้รับจ้างทราบ พร้อมทั้งรายงานผลให้มหาวิทยาลัยฯ ทราบด้วยทุกครั้ง  

12. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ จะมีการตรวจการท้างานของพนักงานแต่ละชั้นโดยไม่แจ้งให้ทาง
ผู้รับจ้างทราบล่วงหน้า ถ้าหากไม่พบพนักงานอยู่ประจ้าชั้นเกิน 4 ครั้ง ในเวลาปฏิบัติงานโดยผู้รับจ้างไม่ได้แจ้ง
ให้ทางมหาวิทยาลัยฯ ทราบ จะถือว่าผู้รับจ้างปฏิบัติหน้าที่บกพร่อง 

13. หากพนักงานของผู้รับจ้างขโมยทรัพย์สินของทางราชการ ผู้รับจ้างต้องชดใช้ค่าเสียหายอันเกิดข้ึน
แก่มหาวิทยาลัยฯ ไม่ว่ากรณีใดๆ 

14. ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบและให้ความคุ้มครองคนงานหรือพนักงานที่มาท้างานกับผู้ว่าจ้างเกี่ยวกับ
สิทธิอันพึงมีพึงได้ตามกฎหมายแรงงานด้วย โดยไม่เรียกร้องเอาจากผู้ว่าจ้างอีก 

15. ผู้รับจ้างมีหน้าที่ต้องจ่ายค่าจ้างและต้องปฏิบัติต่อพนักงานของตนให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วย
การคุ้มครองแรงงาน พระราชบัญญัติประกันสังคม และกฎหมายอ่ืนๆ ที่ประกาศอย่างเคร่งครัดหน้าที่ใดที่
กฎหมายได้กล่าวไว้ นายจ้างต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมายทุกประการ 

16. พนักงานของผู้รับจ้างจะต้องยินยอม ให้พนักงานรักษาความปลอดภัยตรวจสิ่งของก่อนเข้า – ออก 
อาคารนอกจากนี้ผู้รับจ้างต้องแจ้งให้พนักงานทราบด้วยว่าห้ามมิให้พาบุคคลภายนอกข้ึนอาคาร 

17. ให้จัดหาผ้าเช็ดเท้าหน้าห้องน้้าทุกห้อง 
18. ให้มีหัวหน้าตรวจความสะอาดและการท้างานของพนักงาน โดยจัดท้าตารางตรวจเช็ครายวันและ

รายงานให้มหาวิทยาลัยฯ ทราบทุกเดือน 
19. ให้ท้าบันทึกการเข้า – ออก อาคารของพนักงาน พร้อมแจ้งเหตุผลการออกนอกสถานที่ในเวลางาน

และแจ้งให้หัวหน้าพนักงานทราบทุกครั้ง 
20. ในกรณีพนักงานของผู้รับจ้าง ลาหรือขาดงาน ผู้รับจ้างต้องจัดหาพนักงานมาทดแทนหรือ ถูกปรับ

ตามอัตราสองเท่าของอัตราแรงงานขั้นต่้า 
21. ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างได้มีการบอกกล่าวหรือตักเตือนในกรณีที่ผู้รับจ้างท้าผิดเงื่อนไขข้อตกลงตาม

สัญญาเกินกว่า 2 ครั้ง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิ์บอกเลิกสัญญา และผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายที่
มหาวิทยาลัยฯ เสียโอกาส และเวลาในการจัดหาผู้รับจ้างรายใหม่ 

22. ในกรณีที่พนักงานของผู้รับจ้างเก็บขยะรีไซเคิล ของแต่ละอาคารให้ท้าการจ้าหน่ายกับธนาคาร
ขยะของมหาวิทยาลัยฯ โดยผ่านหน่วยงานที่พนักงานปฏิบัติงานอยู่เป็นผู้รับผิดชอบ 

23. การลงชื่อปฏิบัติงาน พนักงานของผู้รับจ้างจะต้องเซ็นชื่อ 2 ครั้ง คือ เช้า ก่อนเวลาปฏิบัติงาน 
และเย็น หลังเวลาปฏิบัติงานที่หน่วยงานที่รับผิดชอบอาคารนั้นๆ  

24. ความสะดวกที่ทางผู้ว่าจ้างมีให ้
- กระแสไฟฟ้าที่จะใช้กับเครื่องมือท้าความสะอาดทุกชนิด 
- สถานที่ที่จะใช้ในการเก็บอุปกรณ์ในการท้าความสะอาด 
- น้้าประปาที่จะใช้ในการท้าความสะอาด 

25. ผู้รับจ้างต้องยอมรับการประเมินความพึงพอใจของผู้ว่าจ้าง โดยต้องผ่านเกณฑ์ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 
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26. ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ท้าความสะอาด ยี่ห้อ 3M, Clean, ทีโพล, SevenSave หรือเทียบเท่า 
27. อุปกรณ์ท้าความสะอาดที่ไม่สามารถน้ากลับคืนไปได้ เช่น ม๊อบดันฝุ่น ม๊อบผ้า แผ่นขัดสก๊อตไบร์ท 

ไมก้วาดชนิดต่างๆ ถังน้้าพลาสติก ขันน้้าพลาสติก สายยาง ถุงมือยาง ผ้าเช็ดโต๊ะ ที่ตักขยะ และภาชนะใส่น้้ายา
ห้ามน้ากลับ 

28. ผู้รับจ้างต้องจัดหาชุดเครื่องแต่งกาย เป็นชุดฟอร์มในการท้างานให้ผู้ปฏิบัติงาน อย่างน้อย 2 ชุด 
โดยไมห่ักเงินค่าชุดฟอร์มพนักงานจากพนักงาน 

29. ผู้รับจ้างต้องท้าประกันไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้แก่พนักงานทุกคนโดยไม่หักเงิน
ค่าใช้จ่ายจากพนักงาน  
 
ค. ข้อก าหนดเกี่ยวกับสัญญา 

การส่งมอบพัสดุขงานจ้าง นับแต่วันท้าสัญญา และให้ส่งมอบงานทุกๆ สิ้นงวดตามสัญญา โดยผู้รับจ้าง
ต้องจัดท้ารายงานการท้าความสะอาดประจ้าวัน ประจ้าเดือน และการท้าความสะอาดเป็นครั้งคราวในเดือน
นั้นๆ หรือในงวดนั้นๆ ให้ครบถ้วน พร้อมบัญชีรายชื่อแสดงการมาปฏิบัติงานประจ้าวันของพนักงาน 

1. อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พระชันษาฯ ช่วงเวลาการปฏิบัติงาน 06.30–17.00 น.  
 วันจันทร์ – วันอาทิตย ์จ้านวน 15 คน (วันเสาร์ 8 คน และ วันอาทิตย์ 7 คน) 
2. อาคารพิพิธภัณฑ์บัว ช่วงเวลาการปฏิบัติงาน 06.30 – 17.00 น. วันจันทร์ – วันเสาร์ จ้านวน 1 คน 
3. กองพัฒนานักศึกษา, อาคารยิมเนเซียม, โดมกีฬา, อัฒจันทร์สนามฟุตบอล และสระว่ายน้้า

ช่วงเวลาการปฏิบัติงาน 06.30–17.00 น. วันจันทร์–อาทิตย์ จ้านวน 9 คน (วันเสาร์ 5 คน และวันอาทิตย์ 4 คน) 
4. ห้องน้้าสนามเทนนิส 1, 2 และหอพระพุทธพิริยมงคล ช่วงเวลาการปฏิบัติงาน 06.30–17.00 น. 

วันจันทร์ – วันเสาร์ จ้านวน 1 คน 
5. อาคารสโมสรข้าราชการ ช่วงเวลาการปฏิบัติงาน 06.30–17.00 น. วันจันทร์ – อาทิตย์ จ้านวน 2 คน 

(วันเสาร์ 1 คนและวันอาทิตย์ 1 คน)  
6. อาคารส้านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ช่วงเวลาการปฏิบัติงาน 06.30 – 17.00 น. 

วันจันทร์–อาทิตย ์จ้านวน 5 คน (วันเสาร์ 3 คนและวันอาทิตย์ 2 คน)  
7. อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ ช่วงเวลาการปฏิบัติงาน 06.30 – 17.00 น. วันจันทร์ – อาทติย์ 

จ้านวน 13 คน (วันเสาร์ 7 คนและวันอาทิตย์ 6 คน)  
8. อาคาร I Work @ RT ส้านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ช่วงเวลาการ ปฏิบัติงาน 

06.30 – 17.00 น.วันจันทร์ – อาทิตย ์จ้านวน 3 คน 
9. อาคาร CKC @ Rangsit ส้านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ช่วงเวลาการปฏิบัติ งาน 

06.30 – 17.00 น.วันจันทร์ – อาทิตย์ จ้านวน 1 คน 
10. อาคารวิทยบริการ ส้านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ช่วงเวลาการ ปฏิบัติงาน            

7.30 – 18.00 น. วันจันทร์ – อาทิตย์ จ้านวน 2 คน 
11. อาคารเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน (ชั้น 8) ช่วงเวลาการปฏิบัติงาน 06.30 – 17.00 น. วันจันทร์ – 

เสาร์ จ้านวน 1 คน 
12.  อาคารเรียนและฝึกอบรมวิทยาเขตปราจีนบุรี  ช่วงเวลาการปฏิบัติงาน 06.30 – 17.00 น. วัน

จันทร์ – เสาร์ จ้านวน 1 คน  
13. การเบิกจ่ายค่าจ้างจะเบิกจ่ายทุกเดือนเป็นเวลา 12 เดือน (ตุลาคม 63 – กันยายน 2564) 
14. ผู้รับจ้างจะต้องแนบส้าเนาเอกสารแสดงการน้าส่งเงินประกันสังคมต่อส้านักงานประกันสังคมของ

พนักงานมาพร้อมกับใบแจ้งหนี้ 
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15. ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบวัสดุสิ้นเปลืองทั้งหมด ที่พัสดุของหน่วยงานทั้ง 16 อาคาร ตามจ้านวน 
ของแต่ละหน่วยงานต่อเดือน ไม่เกินวันที่ 5 ของทุกเดือน รวมเป็นจ้านวน 12 ครั้ง ยกเว้นเดือนแรกให้ส่งในวัน
ท้าสัญญา 

16. ผู้รับจ้างจะต้องส่งแผนการปฏิบัติงานและในการท้าความสะอาด ทั้ง 12 เดือน และต้องส่งแผน 
การปฏิบัติในการท้าความสะอาดอย่างเคร่งครัด 

17. การปฏิบัติงานอ่ืนกรณีพิเศษที่นอกเหนือจากการท้าความสะอาด ให้ถือเป็นงานที่เกี่ยวเนื่อง ผู้รับจ้าง
ยินดีปฏิบัติงานตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีมอบหมาย และจะต้องปฏิบัติงานให้เรียบร้อย
ตามที่มหาวิทยาลัยฯ แจ้งให้ทราบ เช่น งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร งานราชมงคลวิชาการ งานประเพณีต่างๆ 

 
 

คณะกรรมการก้าหนดรายละเอียด 
 
       (ลงชื่อ)....................................................................ประธานกรรมการ 

                   (นายพัลลภ  ทองประศรี) 
 

(ลงชื่อ)....................................................................กรรมการ 
                            (นางสรินยา  รักษาบุญ) 
 

 (ลงชื่อ)....................................................................กรรมการและเลขานุการ 
                         (นายอิทธิพัทธ์  จันทร์สาคร) 
 

 


