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รายละเอียดประกอบการจัดจางทําความสะอาด 
อาคารหอพักนักศึกษา และอาคารบริการกลาง 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

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

อาคารหอพักนักศึกษา จํานวน 5 อาคาร อาคารละ 4  ช้ัน 

อาคารบริการกลาง จํานวน 1 อาคาร 

และอาคารหอพักนักศึกษานานาชาติ 2 อาคาร อาคารละ 6 ช้ัน 
 

ก. คุณสมบัติ 
  1. ผูรับจางทําความสะอาดตองอบรมพนักงานทําความสะอาดเก่ียวกับการปฏิบัติงาน การใช
เครื่องมือ ตลอดจน การใชสารเคมีมาอยางดี และไดผานการสอบประวัติมาเรียบรอยแลว 
  2. ผูรับจางตองจัดผูควบคุมดูแลความเรียบรอยและประสานงานกับผูวาจาง 
  3. ผูรับจางตองดําเนินการสงผลการตรวจของพนักงานทําความสะอาด โดยแยกเปน            
2 ประเภทดังนี้ 
   3.1 พนักงานทําความสะอาดท่ีทําความสะอาด ณ อาคารบริการกลาง จํานวน 2 คน 
และหัวหนาแมบานจํานวน 1 คน ตองสงผลตรวจสุขภาพสําหรับบุคคลท่ีสัมผัสอาหารและสัมผัสกับภาชนะสําหรับ
ใสอาหาร ภายใน 15 วันทําการหลังเริ่มสัญญา เหตุผลท่ีใหมีการตรวจสุขภาพสําหรับบุคคลท่ีสัมผัสอาหาร 
เนื่องจาก พนักงานทําความสะอาดท้ัง 3 คน เปนผูสัมผัสกับภาชนะท่ีใสอาหารโดยตรงและตองเดินทําความสะอาด
โตะทานอาหารในเวลาท่ีนักศึกษาทานอาหารอยูดวย โดยท้ัง 3 คน จะตองไมเปนพาหะนําโรคติดตอตาม พรบ.
โรคติดตอ พ.ศ. 2523 
   3.2 พนักงานทําความสะอาดท่ีทําความสะอาดภายในอาคารหอพักนักศึกษาและอาคาร
หอพักนักศึกษานานาชาติ จํานวน 6 คน ตองสงผลตรวจสุขภาพ(ใบรับรองแพทย) ชนิดปกติภายใน 7 วันทําการ 
หลังเริ่มสัญญา 

ข. รายละเอียดพัสดุ/งานจาง 
  1.  รายละเอียดพ้ืนท่ีของอาคารโดยประมาณ 
        อาคารหอพักนักศึกษา เปนอาคารสูง 4 ชั้น จํานวน 5 อาคาร อาคารหอพักนักศึกษา
นานาชาติ 2 อาคาร เปนอาคารสูง 6 ชั้น มีพ้ืนท่ีทางเดินสวนกลาง แตละชั้น บันไดระหวางชั้น , บันไดหนีไฟ
ระเบียงกันสาดดานในและดานนอก พ้ืนท่ีบริเวณหนาอาคารหอพักทุกอาคารและอาคารบริการกลาง 1 อาคาร 
หองประชุมทุกหอง หองน้ําทุกหองท้ัง 3 ชั้น หองสํานักงานหอพัก หองทุกหองท่ีอยูบนอาคารบริการกลาง 
พ้ืนท่ีบริเวณโถงชั้น 1 ท่ีรับประทานอาหารและรานคา  

2  ขอบเขตของความรับผิดชอบ  
2.1 ผูรับจางจะตองจัดหาพนักงานมาประจําท่ีอาคารหอพักนักศึกษาสูง 4 ชั้น 

จํานวน 5 อาคาร ๆ ละ 1 คน อาคารหอพักนักศึกษานานาชาติ จํานวน 2 อาคาร  จํานวน 1 คน และอาคาร
บริการกลาง 2 คน รวมจํานวน 8 คน และมีหัวหนาผูควบคุมความเรียบรอยและประสานงาน จํานวน 1 คน รวม
พนักงานท้ังสิ้น จํานวน 9 คน (ตองเปนผูท่ีมีความรูเก่ียวกับผลิตภัณฑทําความสะอาดเปนอยางดี) โดยมี
กําหนดเวลาการปฏิบัติงานดังนี้ 

2.1.1 พนักงานทําความสะอาดอาคารหอพักนักศึกษา อาคารละ 1 คน 
จํานวน 5 อาคาร รวม 5 คน อาคารหอพักนักศึกษานานาชาติ 2 อาคาร จํานวน 1 คน เริ่มปฏิบัติงานเวลา 
07.00 น. ถึงเวลา 17.00 น. วันจันทร – วันอาทิตย ไมเวนวันหยุดราชการและวันนักขัตฤกษ  
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2.1.2 พนักงานทําความสะอาดอาคารบริการกลาง 1 อาคาร อาคารละ 2 คน 
ใหเริ่มปฏิบัติงานตั้งแตเวลา 07.00 น. – 17.00 น. วันจันทร – วันอาทิตย ไมเวนวันหยุดราชการและวันนักขัตฤกษ
(คาลวงเวลาของพนักงาน ผูรับจางจะตองเปนผูรับผิดชอบท้ังหมด)  

2.1.3 หัวหนาพนักงานทําความสะอาด ให เริ่ มปฏิบัติ งานตั้ งแต เวลา                    
07.00 น. – 17.00 น. วันจันทร – วันอาทิตย ไมเวนวันหยุดราชการและวันนักขัตฤกษ และใหลงชื่อปฏิบัติงาน
ท่ีสํานักงานงานหอพักนักศึกษาเทานั้น   

2.2 พนักงานของผูรับจางทุกคนตองสวมแบบฟอรม มีชื่อและเครื่องหมายติดอยู
อยางชัดเจน  

2.3 พนักงานของผูรับจางทุกคนตองอยูในระเบียบ หรือขอบังคับของสํานักงาน
หอพักนักศึกษาและมหาวิทยาลัยฯ หากพนักงานผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามระเบียบหรือขอบังคับ ผูรับจาง
จะตองเปลี่ยนตัวใหทันที 

2.4 ผูรับจางตองทําแผนปายแสดงผูรับผิดชอบพ้ืนท่ี ของพนักงานทําความสะอาดให
เห็นอยางชัดเจน ติดไว ณ บริเวณท่ีสํานักงานหอพักฯ กําหนด 

2.5 ตองอบรมพนักงานใหรูจักรับผิดชอบ ในหนาท่ีของตนเองเปนอยางดี รวมท้ัง
จัดทําประวัติของพนักงานท่ีมาทําความสะอาดแตละคนมอบใหสํานักงานหอพักนักศึกษาฯ 

2.6 รับผิดชอบในการควบคุมดูแลความประพฤติและปฏิบัติงานของพนักงานทุกคน
และหากพนักงานของผูรับจางปฏิบัติตนไมเหมาะสม ผูรับจางยินยอมใหสํานักงานหอพักฯ มีสิทธิ์ขอเปลี่ยน
พนักงานไดเสมอ 

2.7 ในกรณีท่ีมีสิ่งของเสียหายผูรับจางจะยินยอมชดใชคาเสียหายทุกๆ กรณีท่ีเกิด
จากความประมาทของพนักงาน ของผูรับจางซ่ึงไดสอบสวนจนถึงท่ีสุดแลว 

2.8 ในกรณีท่ีเกิดการสูญหาย ผูรับจางจะยินยอมชดใชคาเสียหายตามความเปนจริง
ของราคาในทองตลาด  ขณะนั้น หรืออาจยอมชดใชคาเสียหายเปนสิ่งของเดิม  (ท้ังขนาด, ลักษณะ, คุณภาพ
และยี่หอเทียบเทา) 

2.9 หากผูรับจางเปลี่ยนพนักงานเขามาใหม ผูรับจางตองแจงใหทางสํานักงานหอพักฯ 
ทราบกอนลวงหนาอยางนอย 15 วัน พรอมท้ังสงประวัติของพนักงาน ท่ีเขามาทํางานใหมแกสํานักงานหอพักฯ 
กอนท่ีพนักงานจะเริ่มปฏิบัติงาน 

2.10 ผูรับจางตองแจงเวลาพักกลางวันสําหรับพนักงานแตละคนเปนลายลักษณ
อักษร นอกจากนี้ตองแจงพนักงานทราบดวยวา ตอนพักกลางวัน หามมิใหนอนในสถานท่ีทํางาน 

2.11 ผูรับจางตองอบรมพนักงานเพ่ือชี้แจงปญหาทุกๆ 1 เดือน หรือในกรณีท่ี
สํานักงานหอพักฯ พบปญหาแลวแจงใหผูรับจางทราบ พรอมท้ังรายงานผลใหทราบดวยทุกครั้ง 

2.12 คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ จะมีการตรวจการทํางานของพนักงานแตละ
อาคาร โดยไมแจงใหผูรับจางทราบลวงหนา ถาหากไมพบพนักงานอยูประจําอาคารในเวลาปฏิบัติงานโดย   
ผูรับจางไมไดแจงใหสํานักงานหอพักฯ ทราบ หรือไดรับการรองเรียนจากนักศึกษา สํานักงานหอพักฯ จะถือวา
ผูรับจางบกพรองตอหนาท่ี 

2.13 หากพนักงานของผูรับจางขโมยทรัพยสินของทางราชการหรือของท่ีอยูภายใน
หอพักหรือหองพักของนักศึกษา ผูรับจางตองชดใชคาเสียหายอันเกิดข้ึนแกสํานักงานหอพักฯ ไมวากรณีใดๆ 
ท้ังสิ้น 

2.14 ผูรับจางตองจายคาแรงใหพนักงานของผูรับจาง ไมต่ํากวากฎหมายแรงงาน
กําหนด และตองจายคาแรงใหกับพนักงานไมเกินวันท่ี 5 ของเดือนถัดไป 
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2.15 พนักงานของผูรับจางจะตองยินยอม ใหพนักงานรักษาความปลอดภัยตรวจ
สิ่งของกอน เขา – ออก อาคารหอพักฯ นอกจากนี้ผูรับจางตองแจงใหพนักงานทราบดวยวาหามมิใหพา
บุคคลภายนอกข้ึนอาคาร 

2.16 ใหสอดสองความประพฤติของพนักงาน โดยเฉพาะในเรื่องความผิดเชิงชูสาว
และตองเปลี่ยนพนักงานใหทันทีท่ีสํานักงานหอพักฯ สงสัยแจงใหผูรับจางทราบ 

2.17 หากมีกรณีจําเปนตองใหพนักงานปฏิบัติงานแทนกันหรือจางผู อ่ืนเขามา
ปฏิบัติงานแทน ผูรับจางตองดําเนินการแจงใหสํานักงานหอพักนักศึกษาฯ ทราบโดยเปนลายลักษณอักษร 

2.18 ใหจัดหาผาเช็ดเทาหนาหองน้ําบริเวณอาคารบริการกลาง และสํานักงานหอพักฯ 
2.19 ใหมีหัวหนาตรวจความสะอาดและการทํางานของพนักงาน โดยจัดตาราง

ตรวจเช็คและรายงานใหสํานักงานหอพักฯ ทราบทุกเดือน 
2.20 ใหผูรับจางจัดหาเครื่องบันทึกเวลาการเขา – ออก การทํางานของพนักงาน 

พรอมแจงเหตุผลการออกนอกสถานท่ีในเวลางานและแจงใหหัวหนาทราบทุกครั้ง ท้ังนี้เครื่องตอกบัตรลงเวลา
การทํางาน ผูรับจางตองเปนผูจัดหามาเอง โดยใหตั้งเครื่องตอกบัตรท่ีหนาหองสํานักงานหอพักนักศึกษา 

2.21 กรณีมีงานเรงดวน ผูรับจางตองปฏิบัติตามท่ีสํานักงานหอพักฯจะแจงให    
ผูรับจางทราบลวงหนา อยางนอย 2 วนั 
  3.  วัสดุอุปกรณท่ีใชในการทําความสะอาด 
         ผูรับจางจะตองจัดหาวัสดุอุปกรณเครื่องมือเครื่องใชในการทําความสะอาดแตละชนิด
ใหเหมาะสมแกวัสดุแตละชนิด  ท้ังนี้อุปกรณท่ีใชในการทําความสะอาดท้ังหมด   ตองมีประจําท่ีสํานักงาน
หอพักฯ หากมีการแจงใหผูรับจางทําความสะอาดโดยตองใชเครื่องเม่ือใด ผูรับจางตองมีอุปกรณในการทําความ
สะอาดทันที หากผูรับจางไมสามารถนําอุปกรณหรือเครื่องมือในการทําความสะอาดมาทําความสะอาดไดไมวา
กรณีใดก็ตาม สํานักงานหอพักฯ จะดําเนินการแจงผูรับจางเปนลายลักษณอักษรเพ่ือขอสงวนสิทธิ์คิดคาปรับ
เนื่องจากผิดขอตกลงตามรายละเอียดประกอบการจัดจาง 

3.1 เครื่องขัดพ้ืนพรอมอุปกรณครบชุดสําหรับขัดพ้ืนลาง และขัดคราบสกปรก    บน
พ้ืนขัดมัน จํานวน 2 เครื่อง 

3.2เครื่องดูดฝุนพรอมอุปกรณ ซ่ึงดูดไดท้ังแหงและเปยก จํานวน 2 เครื่อง 
3.3 เครื่องมือเช็ดกระจกพรอมอุปกรณครบชุดสําหรับเช็ดกระจกภายในและ

ภายนอก 
3.4 บันไดอลูมิเนียม (สามารถปรับไดหลายระดับ)  
3.5 อุปกรณ เชน สายไฟความยาว 20 เมตร สายยางยาว 20 เมตร มอบดันฝุน      

มอบผา แผนขัดสกอตไบรท ไมกวาดชนิดตางๆ ไมปาดน้ํา ถังน้ําพลาสติก ขันน้ําพลาสติก ถุงมือยาง ผาเช็ด    
ท่ีตักขยะ ท่ีกดน้ํายาลางมือ และอุปกรณอ่ืนๆ ตามความเหมาะสมกับกรอบงานการใหบริการตามท่ีกําหนด 

3.6 เครื่องปมน้ํารอน – เย็น พรอมอุปกรณครบชุด สําหรับลางคราบสกปรกบนพ้ืน
และฝาผนังอาคาร ซ่ึงมีแรงดันไมนอยกวา 1,000 ปอนด ตอตารางนิ้ว 

3.7 รถเข็นสําหรับเก็บภาชนะใสอาหาร  
3.8 รถเข็นสําหรับใสอุปกรณทําความสะอาด 
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  4. ผลิตภัณฑท่ีใชทําความสะอาดตองมีคุณภาพดีเปนท่ีเช่ือถือในทองตลาด (ผูรับจางตองจัดหาท้ังหมด) 

 
หมายเหตุ :  

1. ตามขอ 4.1 – 4.2 ใหจัดสงในเดือนท่ีเปนการทําความสะอาดใหญซ่ึงตองจัดเตรียมน้ํายาให
เพียงพอตอการทําความสะอาดและหากผูรับจางตองการใหแวกซเครือบเงาพ้ืน , น้ํายาลอกพ้ืนลอกแวกซและ
กัดสนิมเพ่ิมเติมในครั้งใด จะตองมีน้ํายาใหใชอยางเพียงพอ    

2. ตองจัดสงผลิตภัณฑท่ีใชในแตละเดือน มาจัดเก็บไว ณ สํานักงานหอพักนักศึกษา       และ
เบิกจายโดยตรงจากผูท่ีไดรับมอบหมาย  

5.  วิธีการทําความสะอาด 
                5.1 พ้ืนหินขัด 
           5.1.1  ทําความสะอาดหองทํางานตางๆ ทุกหอง 
                          5.1.2  ปดกวาดสิ่งสกปรกหรือดูดฝุนบริเวณท่ีวางตามชั้นอาคาร ทางเดินเทา
ทางเดินบันใด 
           5.1.3  ใชน้ํายาลางเฉพาะแตละประเภท โดยใชเครื่องขัดพ้ืนชนิดความเร็วต่ํา  
           5.1.4  มอบน้ําใหสะอาด 3 ครั้ง 
           5.1.5  ใชเครื่องมือความเร็วสูง ขัดมัน เก็บสิ่งสกปรกท่ีตกคางอีกครั้ง 
           5.1.6  ใชน้ํายาเคลือบเงาพ้ืน (แวกซน้ํา) ชนิดซุปเปอรใหลง 3 ครั้ง 

                     5.2  พ้ืนกระเบื้องเคลือบ 
           5.2.1  ทําความสะอาดหองทํางานตางๆ ทุกหอง 
           5.2.2  ปด กวาด เช็ดอบพ้ืน 

ลําดับ รายการ ปริมาณ จํานวน/เดือน 
4.1 น้ํายาลอกพื้นลอกแวกซ,กัดสนทิชนิดพิเศษไมมีควัน ไมมีกลิ่น 3.8 ลิตร ตามหมายเหต ุ
4.2 น้ํายาเคลือบเงาพืน้(แวกซน้าํ)ชนิดซุปเปอร 3.8 ลิตร ตามหมายเหต ุ
4.3 น้ํายาฆาเชื้อดับกลิ่น 3.8 ลิตร 4 แกลลอน 
4.4 น้ํายาทําความสะอาดพื้นประจาํวัน 3.8 ลิตร   16 แกลลอน 
4.5 น้ํายาเช็ดโลหะประเภทตางๆ 3.8 ลิตร 2 แกลลอน 
4.6 น้ํายาดันฝุน 3.8 ลิตร 8 แกลลอน 
4.7 น้ํายาเช็ดกระจก 3.8 ลิตร 3 แกลลอน 
4.8 สบูเหลวลางมือ 3.8 ลิตร 3 แกลลอน 
4.9 น้ํายาลางจาน 3.8 ลิตร  2 แกลลอน 
4.10 เจลลางมือแอลกอฮอล70% 3.8 ลิตร 2 แกลลอน 
4.11 แอลกอฮอล70% สําหรับฆาเชื้อและทําความสะอาด 500 มิลลิลิตร       2 ขวด 
4.12 สเปรยปรับอากาศ 300 มิลลิลิตร   12 กระปอง 
4.13 ผงซักฟอก 35 กิโลกรัม     1 ลังใหญ 
4.14 ถุงใสขยะสีดําขนาด18นิ้วx20นิ้ว 25 กิโลกรัม - 
4.15 ถุงใสขยะสีดําขนาด30นิ้วx40นิ้ว 45 กิโลกรัม - 
4.16 กระดาษชาํระมวนใหญสาํหรับใสในหองน้ํา - 24 มวนใหญ 
4.17 กระดาษชาํระมวนเล็กแบบแพ็ค24มวน -    12 แพ็ค 
4.18 ขวดหัวปมสําหรับแบงใสเจลลางมือ   แอลกอฮอล 70% 250 มิลลิลิตร      5 ขวด 
4.19 น้ํายาอ่ืนๆเทาทีจ่ําเปน - - 
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          5.2.3  เดินเครื่องขัดดวยน้ํายาลางพ้ืนกระเบื้องเคลอืบโดยเฉพาะ 
                            5.2.4  เก็บรอยเปอนตามท่ีเครื่องไมสามารถทําได เชน ฝาผนังและบริเวณ

ใกลเคียง โดยใชน้ํายาลางท่ัวไป 
          5.2.5  เดินเครื่องปดเงาพ้ืน 
                   5.3 กระจกกรอบอลูมิเนียม มูลี่ มานปรับแสง 
          5.3.1  กระจก 
    5.3.1.1 ปดกวาดฝุนท่ีเกาะอยูตามกระจก (โดยใชไมขนไก) 
    5.3.1.2 ใชน้ํายาเช็ดกระจก และทําความสะอาดดวยเครื่องมือท่ีทันสมัย 

5.3.1.3 เช็ดและขัดอลูมิเนียมตามประตูหนาตาง และสวนอ่ืนท่ีติดกับตัวอาคาร 
    5.3.1.4 เช็ดประตูกระจกหนาตึกและกระจกโปรงแสง 
    5.3.1.5 เช็ดทําความสะอาดกระจกบานกระทุง ดวยเครื่องมือท่ีทันสมัย 
    5.3.1.6 เช็ดทําความสะอาดกระจกโปรงแสง – กระจกบานเกร็ด 
    5.3.1.7 เช็ดทําความสะอาดกระจกชองลมท่ีประจําหองน้ําแตละชั้นของ
อาคารบริการกลางและลงแวกซใหเงางาม 
             5.3.1.8 มูลี่ มานปรับแสง 
    5.3.1.9 ปดกวาดฝุนท่ีเกาะอยูตามมูลี่ 
   5.4  เฟอรนิเจอรและเครื่องใชสํานักงาน 
         5.4.1 ปดฝุน เช็คคราบสกปรก (โตะทํางาน เกาอ้ี ตูเอกสาร รูปภาพแขวน ฯลฯ) 
         5.4.2 ใชน้ํายาและครีมทําความสะอาดสวนท่ีเช็ดดวยน้ําเปลาไมออก 
         5.4.3 ใชผาชุบน้ําทําความสะอาดอีกครั้ง 
         5.4.4 ตองหาน้ํายาเช็ดอุปกรณ คอมพิวเตอร และเครื่องใชไฟฟาภายในสํานักงานหอพักฯ  
                   5.5  หองสุขภัณฑ 
         5.5.1 ลางพ้ืนดวยน้ํายาลางหองน้ํา 
                                        5.5.2 ขจัดสิ่งสกปรกเครื่องสุขภัณฑ เชน อางลางหนา โถปสสาวะ และโถสวม 
ดวยน้ํายาทําความสะอาดอยางดี 
         5.5.3 ทําความสะอาดดวยน้ําเปลาและฆาเชื้อดับกลิ่นดวยน้ํายา 
         5.5.4 นําท่ีใสขยะในหองน้ําไปท้ิงในสถานท่ีท่ีกําหนด 
         5.5.5 เติมสบูเหลวสําหรับลางมือทุกๆ วัน                
         5.5.6 จัดเตรียมกระดาษทิชชูไวบริการ 
   5.6  พ้ืนท่ีบริเวณโดยรอบอาคารหอพักนักศึกษา และอาคารบริการกลาง 
         5.6.1 กวาดเศษใบไมและขยะตางๆ เปนประจําทุกวัน 
  6.  รายละเอียดการทําความสะอาด 
                      อาคารหอพักนักศึกษา จํานวน 5 อาคาร และอาคารหอพักนักศึกษานานาชาติ 2 อาคาร 

           6.1 การทําความสะอาดประจําวัน ดวยการเข็นมอบทําความสะอาด และถูพ้ืนดวย
น้ํายาทําความสะอาดพ้ืนประจาํวัน   

      6.1.1  ประตูกระจกหนาตึกและกระจกโปรงแสง 
      6.1.2  ท่ีนั่งพักผอนทุกชั้น ของทุกอาคารหอพักฯ 
      6.1.3  ทางเดินท้ังหมดภายในอาคารทุกอาคารหอพักฯ 
      6.1.4  บันไดท้ังหมดภายในอาคารหอพักฯ ทุกอาคาร 
      6.1.5  บอรดปดประกาศทุกบอรดภายในอาคารทุกอาคาร 
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      6.1.6  ทีวีและตูวาง 
      6.1.8  เคานเตอรหนาอาคารหอพักนักศึกษา ท้ัง 5 อาคารและเกาอ้ีทุกตึก 
      6.1.9  ตูเย็น – เครื่องทําน้ํารอน – ไมโครเวฟและตูทําน้ําเย็น 
      6.1.10 บริเวณโรงจอดจักรยานยนตและบริเวณรอบๆ อาคารหอพักฯ 
      6.1.11 เก็บขยะ- ทําความสะอาดดานหนาและบริเวณโดยรอบอาคารหอพักนักศึกษาฯ 
      6.1.12  งานอ่ืนๆ ท่ีไดรับมอบหมาย 

        6.2 รายการท่ีตองทําความสะอาด อาทิตยละ 1 ครั้ง 
      6.2.1  กันสาดสีเขียว , หลังคาบันไดทางข้ึนชั้นท่ี  2  และระเบียงของทุกอาคารหอพักฯ 
      6.2.2  หองประปา – ไฟฟาและถังดับเพลิงของทุกตึกและกวาดฝาเพดานและหยากไย 
      6.2.3  ทําความสะอาดกระจกบานเกร็ด – มิเตอรน้ําและหองมิเตอรไฟของทุก

ตึกและทุกหอง 
      6.2.4  งานอ่ืนๆ ท่ีไดรับมอบหมาย 

    6.3  รายการท่ีตองทําความสะอาด เดือนละ 1 ครั้ง 
      6.3.1  เช็ดทําความสะอาดพัดลมเพดานของทุกตึกและทุกชั้น 
      6.3.2  ขัดพ้ืนและลงแวคพ้ืนอาคารทางเดินใหเงางาม 
      6.3.3  กระจกบานเกร็ดทุกบานและทุกตึก 
      6.3.4  ตองทําความสะอาดหนาตึก(ลางหนาตึก)และบันได 
      6.3.5  งานอ่ืนๆ ท่ีไดรับมอบหมาย 

                           อาคารบริการกลาง(โดมกลาง) จํานวน 1 อาคาร 
         6.4  รายละเอียดท่ีตองทําความสะอาดทุกวัน 

      6.4.1 ทําความสะอาดหองน้ําทุกชั้นท่ีอยูในอาคารบริการกลาง(โดมกลาง) วันละ 4 
ครั้ง โดยผูรับจางตองเปนผูกําหนดเวลาทําความสะอาดใหชัดเจนและแจงใหสํานักงานหอพักนักศึกษาฯ ทราบ 

      6.4.2 ทําความสะอาดพ้ืนชั้นท่ี 2 และ 3 ในอาคารบริการกลาง(โดมกลาง) 
ทุกๆ วัน    อยางนอยวันละ 4 ครั้ง 

      6.4.3 ทําความสะอาดหองสํานักงานหอพักนักศึกษา ทุกวันกอนเริ่มปฏิบัติงาน  
(กอนเวลา 09.00 น.) และหลังเวลา 16.00 น. 

      6.4.4  ทําความสะอาดหองประชุม , หองพนักงานและหองคนขับรถพยาบาล 
      6.4.5  ทําความสะอาดหองทบทวนบทเรียนและหองตางๆ ของอาคารบริการ

กลาง อยางนอยวันละ 2 ครั้ง 
      6.4.6  เก็บขยะทุกจุดภายในอาคารบริการกลางและพ้ืนท่ีท่ีขางเคียงสนาม

ฟุตบอล , โรงจอดรถ , พ้ืนสนามหญาและถนนโดยรอบ 
      6.4.7  เช็ดทําความสะอาดโตะรับประทานอาหารของอาคารบริการกลาง

ตลอดเวลา โดยเริ่มปฏิบัติงานตั้งแต เวลา 07.00 น. - 17.00 น.  
     6.4.8  เช็ดทําความสะอาดตามบอรดตางๆ 
     6.4.9  โตะทานอาหารและทําความสะอาดท่ีเก็บของ 
     6.4.10 เช็ดทําความสะอาดกระจกโปรงแสง – กระจกบานเกร็ด 
     6.4.11 ราวบันไดทุกชั้นของอาคารบริการกลาง 
     6.4.12 เก็บภาชนะจาน-ชามของอาคารบริการกลาง ท่ีชั้นเก็บ 
     6.4.13 งานอ่ืนๆ ท่ีไดรับมอบหมาย 
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        6.5  รายการท่ีตองทําความสะอาด อาทิตยละ 1 ครั้ง 
     6.5.1  กระจกชองลมท่ีประจําหองน้ําแตละชั้นของอาคารบริการกลางและ

กระจกบนหนาตางทุกบานและลางพ้ืนทุกชั้นของอาคารกลางฯ และลงแวกซใหเงางาม 
    6.5.2  กวาดหยากไยตามเพดาน 
   6.5.3  งานอ่ืนๆ ท่ีไดรับมอบหมาย 

 6.6  รายการทําความสะอาดเดือนละ 1 ครั้ง 
6.6.1  ตองทําการลางทําความสะอาดบันไดโดยการลาง 
6.6.2  ขัดลางทําความสะอาดบันไดข้ึนลงตามทางเดินและลงแวคใหเงางาม 
6.6.3  งานอ่ืนๆ ท่ีไดรับมอบหมาย 

6.7 รายการทําความสะอาดใหญ โดยทําความสะอาดภายใน อาคารหอพักนักศึกษา           
ท้ัง 7 อาคาร และอาคารบริการกลาง ปละ 1 ครั้ง ตามชวงเวลาท่ีสํานักงานหอพักนักศึกษาเปนผูกําหนด 

6.7.1 ทําความสะอาดทุกหองพักของอาคารหอพักนักศึกษา ท้ัง 7 อาคาร 
6.7.2 ลางและขัดหองน้ําทุกหอง ท้ังภายในหองพักและอาคารบริการกลาง 
6.7.3 ทําความสะอาดอุปกรณ   ภายในหอพักนักศึกษาทุกอยาง  โดยการลางหรือขัด

ดวยน้ํายาทําความสะอาดท่ีมีคุณภาพ  
6.7.4 ทําความพ้ืนในหองพักนักศึกษา ดวยการเคลื่อนยายเฟอรนิเจอรภายในหองพัก

ท้ังหมดออก แลวดําเนินการขัดทําความสะอาดดวยอุปกรณท่ีมีความทันสมัยและรวดเร็ว 
6.7.5 ผูรับจางตองดําเนินการทําความสะอาดอาคารหอพักนักศึกษาท้ัง 7 อาคาร 

ทําความสะอาดท้ังภายในหองพัก , ทางเดินรวมในแตละช้ันและอาคารบริการกลาง ใหอยูในสภาพพรอม
เขาพักอาศัย , สะอาดปราศจากฝุนผงและรอยคราบสกปรกอันเกิดจากการใชงาน โดยผูรับจางสามารถ
จัดหาพนักงานทําความสะอาดมาเพ่ิมเติมเพ่ือความรวดเร็วในการปฏิบัติงานได ท้ังนี้คาใชจายในการ
ดําเนินการดังกลาวขางตน ผูรับจางตองเปนผูชําระคาใชจายท้ังหมด 

6.7.6 ผูรับจางตองเช็ดทําความสะอาดโครงหลังคาบริเวณอาคารกลาง อยางนอย 
1 ครั้ง ท้ังนี้คาใชจายในการดําเนินงานเช็ดทําความสะอาดโครงหลังคา ผูรับจางตองเปนผูรับผิดชอบ
คาใชจายท้ังหมด 

7. ในกรณีพนักงานของผูรับจาง ลาหรือขาด ผูรับจางตองจัดหาพนักงานมาทดแทน          
(ผูรับจางตองแจงผูวาจางทุกครั้งหากมีการทดแทนหรือเปลี่ยนพนักงาน) 

 

     8.  ในกรณีผูวาจางไดมีการบอกกลาวตักเตือนในกรณีท่ีผูรับจางทําผิดเง่ือนไข ขอตกลงตาม
สัญญาเกินกวา 2 ครั้ง ผูวาจางมีสิทธิบอกเลิกสัญญาและผูรับจางตองรับผิดชอบตอความเสียหายท่ีเกิดข้ึน ไมวา
กรณีใดๆ ท้ังสิ้น 

9.  การเสนอราคาใหเสนออัตราคาบริการเหมาเปนรายเดือนตลอดระยะเวลา  9 เดือน และ
สํานักงานหอพักฯ จะจายเงินคาบริการใหเปนรายเดือนเชนกัน เปนเวลา 9 เดือน นับตั้งแตวันท่ี 1 มกราคม 
2565 ถึงวันท่ี 30 กันยายน 2565 

     10. การเบิกจายคาจางจะเบิกจายเปนรายเดือนเปนเวลา 9 เดือน (มกราคม 2565  – กันยายน 2565) 
     11.  ความสะดวกท่ีหอพักนักศึกษามีให 
  -  กระแสไฟฟาท่ีจะใชเครื่องมือทําความสะอาดทุกชนิด 
  -  สถานท่ีท่ีจะใชในการเก็บอุปกรณในการทําความสะอาด 
  -  น้ําประปาท่ีจะใชในการทําความสะอาด 
 



 
 

- 8 - 

ค.  ขอกําหนดเกี่ยวกับสัญญา 
 -  การสงมอบพัสดุ/งานจาง นับแตวันท่ีทําสัญญา และสงมอบงานทุกๆ สิ้นงวดตามสัญญา  

ขอ 4. โดยผูรับจางแนบบัญชีรายชื่อแสดงการมาปฏิบัติงานประจําวันของพนักงานหรือบัตรตอก 
 -  ชวงเวลาในการปฏิบัติงาน คือ วันจันทร – วันอาทิตย ไมเวนวันหยุดราชการ ตั้งแตเวลา 

07.00 น. – 17.00 น.  
 -  พนักงานจะตองอยูในพ้ืนท่ีท่ีรับผิดชอบตลอดเวลาปฏิบัติงาน ผูวาจางสามารถเรียกไป

ตักเตือนทําความสะอาดจุดใดจุดหนึ่งภายในบริเวณ หอพักนักศึกษาไดตลอดเวลา หากผูวาจาง หรือผูท่ีไดรับ
มอบหมายจากสํานักงานหอพักนักศึกษา ตรวจสอบแลวไมพบแมบานในเวลาการปฏิบัติงานเกิน 4 ครั้ง ภายใน
เดือนเดียวกัน ผูรับจางตองเปลี่ยนตัวพนักงานทันที ไมวากรณีใดๆ ท้ังสิ้น 

ง.  เง่ือนไขในการในย่ืนเสนอราคา 
 1.  ผูยื่นซองเสนอราคาตองเขาตรวจเนื้องานท่ีจะทําความสะอาด ในสถานท่ีจริง ในวันเวลา

ราชการ โดยสํานักงานหอพักนักศึกษา จะถือวาผูเสนอราคาไดพิจารณาเง่ือนไขของงานแลวและสามารถ
ดําเนินการได จึงไดยื่นเสนอราคาตามเง่ือนไข ขอบเขตและรายละเอียดตามท่ีสํานักงานหอพักนักศึกษากําหนด 

 2.  ผูรับจางตองสงตัวอยางน้ํายาทําความสะอาดพ้ืน กระจก พลาสติก หนังเทียม และเครื่อง
สุขภัณฑ สบูเหลว น้ํายาฆาเชื้อ แวกซน้ําและน้ํายาลอกแวกซใหผูวาจางไดตรวจสอบ โดยมีปริมาณไมนอยกวาชนิดละ 
1 แกลลอน (ไมนอยกวา 3.8 ลิตร) โดยใหนําตัวอยางน้ํายาตามท่ีระบุไวมาสงใหสํานักงานหอพักฯภายใน 1 วัน
หลังจากการยื่นเสนอราคา ท้ังนี้ตัวอยางน้ํายา สํานักงานหอพักนักศึกษา จะสงวนสิทธิ์ไมคืนตัวอยางไมวากรณีใดๆ 
ท้ังสิ้น ไมวาการประกวดราคานั้นจะดําเนินการสําเร็จหรือไมก็ตาม ท้ังนี้เพ่ือความสะดวกในการตรวจสอบ 

 3.  ผูยื่นเสนอราคาจะตองระบุวัสดุ อุปกรณ และน้ํายา ท่ีใชในการปฏิบัติงานทําความสะอาด
โดยจัดทํารายละเอียดยื่นมาพรอมกับการยื่นซองวิธประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส พรอมจัดทํารายละเอียดของ
งานท่ีรับจางหรือแนบรายละเอียดของงาน 

 
 

                                                               
                                                                      
                                                                                 
                                                          

 
ลงชื่อ                                                  ประธานกรรมการผูกําหนดรายละเอียด 

                    (ผศ.ดร.นงลักษณ   พรมทอง) 
 

ลงชื่อ                                                  กรรมการผูกําหนดรายละเอียด 
                       (ผศ.ไพศาล สุขเกษม) 

 
ลงชื่อ                                                  กรรมการและเลขนุการผูกําหนดรายละเอียด 

                         (ผศ.พนิดา   ตันสิน) 
 
 

                       
 

    ลงชื่อ                                          . 
                                                                                           (ผศ.ชลิต  เชาววิไลย) 
                                                                                 ผูจัดการหอพักนักศึกษา มทร.ธัญบุรี 


