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�-�%,'3�!������"�!������77777777777777777777777777cau777789GU<;9W;9;B�L;9S�:9;?77777777777777777777777777cac77778O9MFP~Q̂�UU@@[9@V@;?77777777777777777777777777cay77778O9MN?}MBV:<M;HF@=SS=YS;B77777777777777777777777777ca{77778O9MFP~Q̂�UU@IJKHN?}MBV:<M;H�}SBVHÂS;B?wKQr[NFWQN:BwN>\;WAzz;SÂ:QM<?H;QrNHBAxO<[CAK<UB;<8FQwKNHY;SFP~Q|}[>GKO9M|M;QFS_�XS;BPBVF9=Q|@S;BPE=̂AL=H;QrNH|}[PBVSN̂S;BL;9BVF̂G?̂>GKBAx9QLBG<M;S;BSBV>B<HS;BU@AHS\;:QZL;9>GKPBVS;bF|?s̀BMvQBV̂̂FUBwNrM;?W;BWQF>brNHSB9̂AzCGS@;H77777777777777777777777777cad77778O9MFP~Q̂�UU@IJKH�}SBV̂�CwKNO<[vQ̂AzCGB;?CwKN|}[>=RHH;Qs@VOZ[sY[HF<G?QCwKNv:[FP~Q|}[>=RHH;QrNH:QM<?H;QrNHBAxvQBV̂̂FUBwNrM;?W;BWQF>brNHSB9̂AzCGS@;H8IJKHB<9�JHQ=L=̂�UU@>GK|}[>=RHH;QFP~Q:�[QWM<Q|}[YAZS;B8SBB9S;B|}[YAZS;B8|}[̂B=:;B8|}[9GN\;Q;YvQS;BZ\;FQ=QH;QvQS=YS;BrNHQ=L=̂�UU@QARQZ[<?77777777777777777777777777cae777789GU�_W9̂AL=s@VO9M9G@AS�_VL[NH:[;9L;9>GKU_VSBB9S;BQq?̂;?S;BYAZIwRNYAZY[;Hs@VS;B̂B=:;B̀AWZ�D;UBAxS\;:QZvQB;CS=YY;Q�F̂S�;



���������������������������������������	
	������������������������������ !����	��"�����	�#$!����%� �&������#�����
���������������������'��!�( ������������� !�������!� ( 	)��������	��"�����	�#$�*� ���	�+�%���(� %�,-./,-.//�//�����0��������1�&#��������1����(���2� �3�4!(
������������#�55��!�( �&�������������������%#�55�4!(
�����#% ��������1�% (���
���61��(� %�!� (�����(���	1��������#% �����2	�����7 	#�1�	�1�% (����8��9����7�1�8�1�% (������������1� 	�(���(��8��28�&��#����2
� �#��+!��0��:�����������������
�����1���7��*������	�� !���&��1���7������#�('�;�9��1�% (�����<�������#��������&��!� (3�4!(
������������'�(*��=��>����&
% ��&�� �#�"�2?� ���#�����9���#��������� !�������!� ( 	)��������	��"�����	�#$
�������@��<����������������������������A�����+�%��������������4(��$�% ����������(8��9���#����(�8������9��(8��9���#��*1�&�%�1� 	�(���(���'�B���(���(�:� �������@���� !����	��"�����	�#$�1�8�+�%�����������C��������������9�!9 �����&9%�9���(%������)���*�������� !����	��"�����	�#$��<���<����������������������������,�����+�%�������+!�������#	�)	D1�8� ���������E?������B	�#)+�%(��9?<�@��+�(� ��&
%��7���9�����(8��9���#��+!���C�#���*1�#�����#	�)	D&�� ����������%� %���<�����������������������������F/��������(8��9���#��
����������(�*�������!E8<���!����'���7!� (�	��"�����	�#$0GHIJKLMNOJ�PMQILNRINK�SLMJTLIRINKU�I�V�PS3�9�������5����������������������������������FF��������(8��9���#��E?��+!�����!��8�������%#�55�
����������(�*�������!E8<���!����'���7!� (�	��"�����	�#$�0GHIJKLMNOJ�PMQILNRINK�SLMJTLIRINK�U�I�V�PS3�9�������5�������
�����:����������������C�1�!����������������������������F���������(8��9���#��
���+�%�(�%*�7����������+�%&#!���5����(�����(�%�(�1�8�&#!���5����(�����(�%�(+�%2��
�����2� �*�#���#C��5�
�����:�����������������C�1�!����������������������������FW��������(8��9���#��E?��+!�����!��8�������%#�55�
������&���%�(��	��%����5��)������ ��&
%����%�(��	�&
%����<�E?�������%�+�%��	�#��1�8������%#�55�����%�(������	�#!�"+!��
�����:����������������C�1�!XXXXXXXXXXXXXXXXXYZXXXX[\]̂_̀ầbcdeafghijah����������������������������(8��9���#����
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ร่างขอบเขตงาน 

ประกวดราคาจ้างเหมาทําความสะอาด 
กลุ่มอาคารและบริเวณโดยรอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
---------------------------------------------------- 

 

1. ความเป็นมา 
ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เป็นสถานศึกษาทําหน้าท่ีผลิตบัณฑิตและบริการวิชาการแก่ชุมชน 

ปัจจุบันมีอาคารเรียน อาคารสํานักงาน อาคารปฏิบัติการ และอาคารหอพัก รวม 67 อาคาร และส่วนใหญ่เป็นอาคาร
เรียนสําหรับนักศึกษา จึงจําเป็นจะต้องดูแลรักษาความสะอาดอาคารและสถานท่ีตลอดจนบริเวณพ้ืนท่ีโดยรอบของ
มหาวิทยาลัย ให้สะอาดเรียบร้อยอย่างต่อเนื่องเป็นประจําทุกวัน ซ่ึงในปัจจุบัน มหาวิทยาลัย มีนักศึกษาเรียนอยู่เป็น
จํานวนมาก จึงจําเป็นต้องใช้ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ห้องสุขาและห้องปฏิบัติงานบุคลากร เป็นต้น 

 

2. วัตถุประสงค์ 
2.1 เพ่ือดูแลรักษาความสะอาดภายในและภายนอก ห้องเรียน สํานักงาน ห้องพักอาจารย์  

ห้องปฏิบัติการ ห้องปฏิบัติงานบุคลากร ห้องพัก (หอพัก) และห้องน้ํา เป็นต้น 
2.2 เพ่ือบํารุงรักษาอาคารเรียน อาคารสํานักงาน ให้ดูใหม่สะอาดเรียบร้อยตลอดเวลา 
2.3 เพ่ือให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยของอาคาร อาคารสํานักงาน อาคารหอประชุม  

ร้านอาหาร ห้องสุขา ให้ได้มาตรฐาน 5 ส. 
2.4 เพ่ือให้การประกวดราคาจ้างเหมาเป็นไปอย่างกว้างขวางมีความยุติธรรม โปร่งใส และสามารถ 

ตรวจสอบได้ 
 

3. คุณสมบัติผู้เสนอราคา 
3.1 ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างทําความสะอาดอาคารสถานท่ีหน่วยงานของรัฐ หรือเอกชน 

ท่ัวไปท่ีประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
3.2 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ท้ิงงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อ 

แล้วหรือไม่เป็นผู้ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเป็นผู้ท้ิงงานตามระเบียบของทางราชการ 
3.3 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซ่ึงอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทยเว้นแต่ 

รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคําสั่งให้สละสิทธิ์ และความคุ้มกันเช่นว่านั้น 
3.4 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืนท่ีเข้าเสนอราคาให้แก่ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย และไม่เป็นผู้ มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลาง
อิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  หรือไม่เป็นผู้กระทําการอันเป็นการ
ขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งนี้ 

3.5 ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีผลงานประเภทเดียวกับงานท่ีประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทาง 
อิเล็กทรอนิกส์ ในวงเงินไม่น้อยกว่า 9,609,600.- บาท (เก้าล้านหกแสนเก้าพันหกร้อยบาทถ้วน) โดยต้องเป็นผลงาน
สัญญาเดียว และเป็นผลงานท่ีเป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมาย ว่าด้วยระเบียบ
บริหารราชการส่วนท้องถ่ิน รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอ่ืนของรัฐ หรือหน่วยงานเอกชนท่ีมหาวิทยาลัยเช่ือถือและ
สามารถตรวจสอบได้ (กรณีเป็นผลงานเอกชนจะต้องมีหลักฐานใบรับเงินงวดงานและหลักฐานการเสียภาษีของ
หน่วยงานนั้นจากกรมสรรพากรมาแนบด้วย) โดยต้องเป็นผลงานภายใน 5 ปี นับแต่วันแล้วเสร็จถึงวันเสนอราคา
ข้อเสนองานประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามประกาศนี้ 



รายละเอียดประกอบสัญญาจ้าง 
งานจ้างเหมาทําความสะอาดอาคาร ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  จํานวน 1 งาน 

--------------------------------------------------- 

1.1 มาตรฐานของงานการทําความสะอาดสถานท่ีในอาคารลักษณะงานท่ีกําหนดให้ปฏิบัติดังนี้ 
1.1.1 การปัดกวาด ดูดฝุ่น ให้ปัดกวาด หรือดูดฝุ่น พ้ืนท่ีว่างตามอาคาร ห้องโถงทางเดิน บันได 

(จนถึงบันไดข้ันสุดท้ายของอาคาร) ให้สะอาดปราศจากเศษผง ฝุ่นละอองและนําขยะไปท้ิงท่ีนอกตัวอาคาร ณ ท่ีท้ิง
ขยะท่ีผู้ว่าจ้างกําหนด ให้ใช้ไม้กวาดขนอ่อนในการปัดกวาด เว้นแต่พ้ืนท่ีท่ีเป็นพรมให้ใช้แปรงปัด หรือเครื่องดูดฝุ่น  
หากมีการเคลื่อนย้ายเฟอร์นิเจอร์หรือเครื่องใช้สํานักงานเม่ือทําความสะอาดเสร็จให้จัดเข้าท่ีเดิม โดยไม่ให้เกิดความ
เสียหายแก่พ้ืน เฟอร์นิเจอร์หรือเครื่องใช้สํานักงาน 

1.1.2 การถูด้วยม๊อบ หลังจากทําความสะอาด ตามข้อ 1.1.1 แล้วให้ถูพ้ืนท่ีต่างๆ ด้วยม๊อบชุบน้ํา
หมาดๆ ม๊อบท่ีนํามาใช้งานต้องเป็นม๊อบท่ีสะอาด และหม่ันเปลี่ยนน้ําทําความสะอาดเสมอหากบริเวณใดมีความ
สกปรกมาก ให้ใช้น้ํายาขัดพ้ืนหรือน้ําสบู่อ่อนตามความเหมาะสม ท้ังรวมถึงการขจัดรอย หรือตําหนิต่างๆ บนพ้ืน    
ซ่ึงเกิดจากรอยรองเท้าด้วย สําหรับพ้ืนท่ีท่ีเป็นพรมลบรอยเป้ือนบนพรมด้วยน้ํายาตามความเหมาะสม หลังจากการ
เช็ดถูพ้ืนแล้วบริเวณต่าง ๆ จะต้องสะอาดปราศจากเศษผงฝุ่นละอองและไม่มีรอยเหวี่ยงของม๊อบติดอยู่ตามขอบ
กําแพง  ฝาผนัง เฟอร์นิเจอร์ และเครื่องใช้สํานักงานและไม่มีความเสียหายใดๆ เกิดข้ึนจากการทํางานดังกล่าว 

1.1.3 การลงน้ํายาขัดพ้ืน เคลือบเงาพ้ืน ให้ทําหลังจากดําเนินการตาม 1.1.1 และ 1.1.2  และการ 
ลงน้ํายาดังกล่าวในบริเวณใดก็ตาม จะต้องระวังไม่ให้ฝาผนังหรือขอบกําแพงเปรอะเป้ือนเป็นรอยชํารุดเสียหาย 

1.1.4 การขัดพ้ืนและขัดเงา ให้ทําทันทีหลังจากลงน้ํายาขัดพ้ืน หรือเคลือบเงาพ้ืน ท้ังนี้ให้ผู้รับจ้าง 
พิจารณาเลือกใช้เครื่องใช้ วัสดุและอุปกรณ์ตามความเหมาะสมกับวัสดุพ้ืน โดยไม่ก่อให้เกิดความเสียหายหรือ    
ตําหนิใดๆ บนพ้ืน 

1.1.5 การลอกพ้ืนและเคลือบพ้ืนด้วยน้ํายา การลอกพ้ืนและเคลือบพ้ืนด้วยน้ํายา เพ่ือให้ ผิวพ้ืน
สะอาด ปราศจากตําหนิและริ้วรอย มีความสวยงามทนทานนั้น ให้ผู้รับจ้างดําเนินการตามความเหมาะสมกับวัสดุพ้ืน 
ท้ังนี้ เม่ือทําการลอกพ้ืนด้วยน้ํายา ให้เคลื่อนย้ายเฟอร์นิเจอร์ลอยตัวและเครื่องใช้สํานักงาน (ท่ีเคลื่อนย้ายได้) ด้วย
หลังจากน้ํายาแห้งดีแล้ว ให้ขัดพ้ืนให้สะอาดและนําเฟอร์นิเจอร์และเครื่องใช้สํานักงานกลับเข้าท่ีเดิม 

1.1.6 การทําความสะอาดพรม ให้ดูดฝุ่นละออง เศษผง ขนสัตว์ ท่ีหลุดร่วงอยู่บนหน้าพรม ให้สะอาด 
ในกรณีท่ีทําการซักพรม โดยการซักแห้ง หรือวิธีการอ่ืนใดก็ตาม ต้องไม่ก่อให้เกิดความเสียหาย และเสียความสวยงาม 

1.1.7 การทําความสะอาดเฟอร์นิเจอร์ และเครื่องใช้สํานักงาน ให้ปัดกวาด เช็ดถูเครื่องใช้สํานักงาน 
เช่น โต๊ะ เก้าอ้ี ตู้เก็บเอกสาร ฯลฯ และเฟอร์นิเจอร์ต่างๆ รวมท้ังรูปภาพแขวนฝาผนัง และปฏิมากรรมให้สะอาดปราศจาก
ฝุ่นละอองหยากไย่ ใยแมงมุม คราบสกปรก และริ้วรอยต่าง ๆ หากมีการเคลื่อนย้ายออกจากท่ีให้นํากลับเข้าท่ีเดิม  
เม่ืองานเสร็จ โดยไม่ให้เกิดความเสียหายใด ๆ 

1.1.8 การทําความสะอาดฝาผนังและฝ้าเพดาน ให้ปัดกวาดเช็ดถู ดูดฝุ่น ให้สะอาดปราศจากฝุ่น
ละอองหยากไย่ ใยแมงมุม คราบสกปรก และริ้วรอยต่าง ๆ หากมีการเคลื่อนย้ายออกจากท่ีให้นํากลับเข้าท่ีเดิม      
เม่ืองานเสร็จโดยไม่ให้เกิดความเสียหายใด ๆ 

1.1.9 การทําความสะอาดกระจก ให้เช็ดกระจกด้วยน้ํายาเช็ดกระจก หรือล้างด้วยน้ําสบู่ก่อน แล้ว
ล้างด้วยน้ํา และเช็ดกระจกให้แห้ง ให้กระจกใสสะอาดปราศจากคราบสกปรก ตําหนิ หรือรอยสัมผัส และห้ามใช้ผงขัด
ในการทําความสะอาดกระจก 

1.1.10 การทําความสะอาดม่าน ให้ดูแลรักษาความสะอาดม่าน และม่านปรับแสงให้สะอาด
ปราศจากฝุ่นละออง หยากไย่ และคราบสกปรก การทําความสะอาดให้เช็ดด้วยผ้าชุบน้ําบิดหมาด ๆ หรือใช้เครื่องดูดฝุ่น
ละออง ตามความเหมาะสม โดยไม่ก่อให้เกิดความเสียหายใด ๆ 
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1.1.11 การทําความสะอาดโคมไฟ หลอดไฟ และปลั๊กไฟ ให้เช็ดถูให้สะอาดปราศจากฝุ่นละออง 

หยากไย่ และคราบสกปรก และให้ทําด้วยความระมัดระวัง หากมีการถอดมาทําความสะอาด เม่ืองานเสร็จให้ประกอบ
เข้าท่ีเดิมโดยไม่ก่อให้เกิดความเสียหายใด ๆ 

1.1.12 การทําความสะอาดหน้ากากเครื่องปรับอากาศ และพัดลม ให้เช็ดด้วยผ้าชุบน้ําบิด หมาดๆ  
หรือใช้เครื่องดูดฝุ่นละออง ตามความเหมาะสม โดยไม่ก่อให้เกิดความเสียหายใด ๆ 
  1.1.13 การขัดเงาบริเวณท่ีเป็นโลหะ ส่วนประกอบใด ๆ ท่ีอาคารท่ีเป็นโลหะให้ดูแลรักษาให้เงางาม
อยู่เสมอ และไม่มีคราบสนิมจับ 
  1.1.14 ในกรณีท่ีรายละเอียดนี้มิได้กําหนดรายละเอียดการทํางานไว้ให้ผู้รับจ้างดําเนินการ ทําความ
สะอาดตามสภาพของงานหรือตามคําสั่งของผู้ว่าจ้าง 
 

1.2 อาคารท่ีจ้างทําความสะอาด 
 

ลําดับ
ท่ี 

รายละเอียด จํานวน
พนักงาน 

1 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ 5 

2 อาคารสํานักงานอธิการบดี 1 (สํานักบริหารและจัดการทรัพย์สิน) 1 

3 อาคารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สํานักงาน 1) 4 

4 อาคารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สถิติประยุกต์ 2) 2 

5 อาคารสํานักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 1 2 

6 อาคารสํานักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 2 2 

7 อาคารคณะครุศาสตร์ 3 

8 อาคารวิทยาลัยการแพทย์พ้ืนบ้านและการแพทย์ทางเลือก (1-3) 4 

9 อาคารโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทย และศูนย์การแพทย์ผู้สูงอายุ 3 

10 อาคารคณะมนุษยศาสตร์ 1 3 

11 อาคารคณะมนุษยศาสตร์ 2 2 

12 อาคารคณะวิทยาการจัดการ (1-2) 3 

13 อาคารศูนย์ศึกษาสหกิจวิทยาการบริหารท้องถ่ินและชาติพันธุ์ (ศูนย์ชาติพันธุ์ศึกษา) 1 

14 อาคารสถาบันความหลากหลายทางชีวภาพ 1 

15 
อาคารศิลปะและการแสดง (ท่ีพักอาจารย์-ท่ีเก็บของดนตรี-ห้องน้ํากลาง-การแสดงและงาน
ดนตรี) 

1 
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ลําดับ
ท่ี 

รายละเอียด จํานวน
พนักงาน 

16 อาคารวิทยาลัยนานาชาติภูมิภาคลุ่มน้ําโขง (การบิน) 1 

17 อาคารสํานักงานอธิการบดี 2 (สํานักนวัตกรรมและบริการวิชาการ,สภาคณาจารย์) 1 

18 อาคารสํานักศิลปะและวัฒนธรรม (สํานักงาน-นิทรรศการ-หอศิลป์) 1 

19 อาคารหอดูดาว 1 

20 อาคารหอประชุมกาสะลองคํา (หอประชุม-สถานีวิทยุ-ศูนย์สิ่งทอ-ห้องเรียนกาสะลองคํา) 2 

21 อาคารสํานักวิชาบริหารรัฐกิจ 3 

22 อาคารยุพราชวิทยมงคล 6 

23 อาคารศิลปกรรม 1 

24 อาคารมิตรภาพไทย-จีน 1 

25 อาคารไบโอเทค 1 (ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิดตภัณฑ์อาหาร) 1 

26 อาคารไบโอเทค 1 (ศูนย์ตรวจสอบฯ) 1 

27 อาคารไบโอเทค 2 (เกษตร) 1 

28 อาคารกองอาคารสถานท่ี (สํานักงาน สาธารณูปโภค ยานพาหนะ อาคารห้องประชุม) 1 

29 อาคารเรียนรวม 1 (อาคาร 25 ปีราชภัฏ) 7 

30 อาคารเรียนรวม 2 1 

31 อาคารสํานักงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการรุ่นเยาว์ และอาคารนิเทศศาสตร์ 2 

32 อาคารเทคโนโลยีการศึกษา 2 

33 อาคารสํานักนิติศาสตร์ 3 

34 
อาคารหอประชุมสุพรรณิการ์และสํานักงานประสานงานโครงการส่งเสริมคุณภาพการศึกษาใน
โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนและการพัฒนาท้องถ่ิน (สตพ.) 

1 

35 อาคารสํานักวิชาสังคมศาสตร์ 2 

36 อาคารสํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (สถาบันภาษา) 1 

37 อาคารโรงพยาบาลสัตว์ 1 

38 อาคารปฏิบัติการอุตสาหกรรมบริการ (การท่องเท่ียว) 1 

39 อาคารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (อาคารสํานักงานคณบดี) 1 

40 อาคารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (อาคารสถาปัตยกรรม) 1 

41 อาคารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (อาคารสถาปัตยกรรม 2) 1 

42 อาคารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (อาคารเรียนรวม 41) 5 
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ลําดับ
ท่ี 

รายละเอียด จํานวน
พนักงาน 

43 อาคารสถาบันวิจัยและพัฒนา 1 

44 อาคารศูนย์บริการนักศึกษาพิการ 1 

45 อาคารศูนย์กีฬาเอนกประสงค์ (สระว่ายน้ํา-โรงยิม-ฟุตบอล-หอประชุมพิกุลทอง) 4 

46 หอประชุมใหญ่ 6 

47 อาคาร CRU Central Park (โปรแกรมวิชาเกาหลี) 2 

48 อาคารสํานักวิชาบัญชี 2 

49 อาคารโรงเรียนสาธิต (อาคารสํานักงาน) 1 

50 อาคารโรงเรียนสาธิต (อาคารการเวก) 1 

51 อาคารโรงเรียนสาธิต (อาคารสารภี) 2 

52 อาคารโรงเรียนสาธิต (อาคารกรรณิการ์,โรงอาหาร) 1 

53 อาคารโรงเรียนสาธิต (อาคารรสสุคนธ์) 1 

54 อาคารโรงเรียนสาธิต (อาคารนาฏศิลป์) 1 

55 อาคารศูนย์สุขภาพ 1 

56 อาคารองค์การนักศึกษา 1 

57 อาคารบริหารงานกลาง 8 

58 อาคารเรียนรวม 5 (100) 3 

59 อาคารเรียนรวม 6 (101) 3 

60 อาคารเรียนรวม 7 (102) 3 

61 อาคารเรียนรวม 4 (65) 1 

62 อาคารหอพัก Uni Dorm 4 1 

63 อาคารท่ีพักบุคลากร Uni House 1 

64 อาคารปฏิบัติการเฉพาะวิชาชีพการท่องเท่ียวและการโรงแรม 2 

65 อาคารปฏิบัติการเฉพาะวิชาชีพคหกรรมศาสตร์ 3 

66 อาคารหอปรัชญารัชกาลท่ี ๙ 3 

67 อาคารครุศาสตร์ (ใหม่) 3 
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1.3 จํานวนพนักงานงานทําความสะอาดและเง่ือนไขประจําอาคาร ภายในบริเวณข้อ 1.2 

ลําดับ
ท่ี 

รายละเอียด เง่ือนไขวันหยุด 

1 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ หยุดวันนักขัตฤกษ ์             
ตามมหาวิทยาลัยฯ กาํหนด 

2 อาคารสํานักงานอธิการบดี 1 (สํานักบริหารและจัดการทรัพย์สิน) หยุดวันนักขัตฤกษ ์             
ตามมหาวิทยาลัยฯ กาํหนด 

3 อาคารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สํานักงาน 1) หยุดวันนักขัตฤกษ ์             
ตามมหาวิทยาลัยฯ กาํหนด 

4 อาคารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สถิติประยุกต์ 2) หยุดวันนักขัตฤกษ ์             
ตามมหาวิทยาลัยฯ กาํหนด 

5 อาคารสํานักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 1 หยุดวันนักขัตฤกษ ์             
ตามมหาวิทยาลัยฯ กาํหนด 

6 อาคารสํานักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 2 หยุดวันนักขัตฤกษ ์             
ตามมหาวิทยาลัยฯ กาํหนด 

7 อาคารคณะครุศาสตร์ หยุดวันนักขัตฤกษ ์             
ตามมหาวิทยาลัยฯ กาํหนด 

8 อาคารวิทยาลัยการแพทย์พ้ืนบ้านและการแพทย์ทางเลือก (1-3) หยุดวันนักขัตฤกษ ์             
ตามมหาวิทยาลัยฯ กาํหนด 

9 อาคารโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทย และศูนย์การแพทย์ผู้สูงอายุ หยุดวันนักขัตฤกษ ์             
ตามมหาวิทยาลัยฯ กาํหนด 

10 อาคารคณะมนุษยศาสตร์ 1 หยุดวันนักขัตฤกษ ์             
ตามมหาวิทยาลัยฯ กาํหนด 

11 อาคารคณะมนุษยศาสตร์ 2 หยุดวันนักขัตฤกษ ์             
ตามมหาวิทยาลัยฯ กาํหนด 

12 อาคารคณะวิทยาการจัดการ (1-2) หยุดวันนักขัตฤกษ ์             
ตามมหาวิทยาลัยฯ กาํหนด 

13 อาคารศูนย์ศึกษาสหกิจวิทยาการบริหารท้องถ่ินและชาติพันธุ์ (ศูนย์ชาติพันธ์ุศึกษา) หยุดวันนักขัตฤกษ ์             
ตามมหาวิทยาลัยฯ กาํหนด 

14 อาคารสถาบันความหลากหลายทางชีวภาพ หยุดวันนักขัตฤกษ ์             
ตามมหาวิทยาลัยฯ กาํหนด 

15 อาคารศิลปะและการแสดง (ท่ีพักอาจารย์-ท่ีเก็บของดนตรี-ห้องน้ํากลาง-การ
แสดงและงานดนตรี) 

หยุดวันนักขัตฤกษ ์             
ตามมหาวิทยาลัยฯ กาํหนด 

16 อาคารวิทยาลัยนานาชาติภูมิภาคลุ่มน้ําโขง (การบิน) หยุดวันนักขัตฤกษ ์            
ตามมหาวิทยาลัยฯ กาํหนด 

17 
อาคารสํานักงานอธิการบดี 2 (สํานักนวัตกรรมและบริการวิชาการ,สภา
คณาจารย์) 

หยุดวันนักขัตฤกษ ์             
ตามมหาวิทยาลัยฯ กาํหนด 

18 อาคารสํานักศิลปะและวัฒนธรรม (สํานักงาน-นิทรรศการ-หอศิลป์) หยุดวันนักขัตฤกษ ์             
ตามมหาวิทยาลัยฯ กาํหนด 

19 อาคารหอดูดาว หยุดวันนักขัตฤกษ ์             
ตามมหาวิทยาลัยฯ กาํหนด 

20 
อาคารหอประชุมกาสะลองคํา (หอประชุม-สถานีวิทยุ-ศูนย์สิ่งทอ-ห้องเรียนกาสะ
ลองคํา) 

หยุดวันนักขัตฤกษ ์             
ตามมหาวิทยาลัยฯ กาํหนด 

21 อาคารสํานักวิชาบริหารรัฐกิจ หยุดวันนักขัตฤกษ ์             
ตามมหาวิทยาลัยฯ กาํหนด 

22 อาคารยุพราชวิทยมงคล หยุดวันนักขัตฤกษ ์             
ตามมหาวิทยาลัยฯ กาํหนด 
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23 อาคารศิลปกรรม หยุดวันนักขัตฤกษ ์             
ตามมหาวิทยาลัยฯ กาํหนด 

24 อาคารมิตรภาพไทย-จีน หยุดวันนักขัตฤกษ ์             
ตามมหาวิทยาลัยฯ กาํหนด 

25 อาคารไบโอเทค 1 (วิจัยผลิตภัณฑ์อาหาร) หยุดวันนักขัตฤกษ ์             
ตามมหาวิทยาลัยฯ กาํหนด 

26 อาคารไบโอเทค 1 (ศูนย์ตรวจสอบฯ) หยุดวันนักขัตฤกษ ์             
ตามมหาวิทยาลัยฯ กาํหนด 

27 อาคารไบโอเทค 2 (เกษตร) หยุดวันนักขัตฤกษ ์             
ตามมหาวิทยาลัยฯ กาํหนด 

28 
อาคารกองอาคารสถานท่ี (สํานักงาน สาธารณูปโภค ยานพาหนะ อาคารห้อง
ประชุม) 

หยุดวันนักขัตฤกษ ์             
ตามมหาวิทยาลัยฯ กาํหนด 

29 อาคารเรียนรวม 1 (อาคาร 25 ปีราชภัฏ) หยุดวันนักขัตฤกษ ์          
ตามมหาวิทยาลัยฯ กาํหนด 

30 อาคารเรียนรวม 2 หยุดวันนักขัตฤกษ ์             
ตามมหาวิทยาลัยฯ กาํหนด 

31 อาคารสํานักงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการรุ่นเยาว์ และอาคารนิเทศศาสตร์ หยุดวันนักขัตฤกษ ์             
ตามมหาวิทยาลัยฯ กาํหนด 

32 อาคารเทคโนโลยีการศึกษา หยุดวันนักขัตฤกษ ์             
ตามมหาวิทยาลัยฯ กาํหนด 

33 อาคารสํานักวิชานิติศาสตร์ หยุดวันนักขัตฤกษ ์             
ตามมหาวิทยาลัยฯ กาํหนด 

34 
อาคารหอประชุมสุพรรณิการ์ และสํานักงานประสานงานโครงการส่งเสริมคุณภาพ
การศึกษาในโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนและการพัฒนาท้องถ่ิน (สตพ.) 

หยุดวันนักขัตฤกษ ์             
ตามมหาวิทยาลัยฯ กาํหนด 

35 อาคารสํานักวิชาสังคมศาสตร์ หยุดวันนักขัตฤกษ ์             
ตามมหาวิทยาลัยฯ กาํหนด 

36 อาคารสํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (สถาบันภาษา) หยุดวันนักขัตฤกษ ์             
ตามมหาวิทยาลัยฯ กาํหนด 

37 อาคารโรงพยาบาลสัตว์ หยุดวันนักขัตฤกษ ์             
ตามมหาวิทยาลัยฯ กาํหนด 

38 อาคารปฏิบัติการอุตสาหกรรมบริการ (การท่องเท่ียว) หยุดวันนักขัตฤกษ ์             
ตามมหาวิทยาลัยฯ กาํหนด 

39 อาคารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (อาคารสํานักงานคณบดี) หยุดวันนักขัตฤกษ ์          
ตามมหาวิทยาลัยฯ กาํหนด 

40 อาคารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (อาคารสถาปัตยกรรม) หยุดวันนักขัตฤกษ ์             
ตามมหาวิทยาลัยฯ กาํหนด 

41 อาคารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (อาคารสถาปัตยกรรม 2) หยุดวันนักขัตฤกษ ์             
ตามมหาวิทยาลัยฯ กาํหนด 

42 อาคารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (อาคารเรียนรวม 41) หยุดวันนักขัตฤกษ ์             
ตามมหาวิทยาลัยฯ กาํหนด 

43 อาคารสถาบันวิจัยและพัฒนา หยุดวันนักขัตฤกษ ์             
ตามมหาวิทยาลัยฯ กาํหนด 

44 อาคารศูนย์บริการนักศึกษาพิการ หยุดวันนักขัตฤกษ ์             
ตามมหาวิทยาลัยฯ กาํหนด 

45 อาคารศูนย์กีฬาเอนกประสงค์ (สระว่ายน้ํา-โรงยิม-ฟุตบอล-หอประชุมพิกุลทอง) หยุดวันนักขัตฤกษ ์             
ตามมหาวิทยาลัยฯ กาํหนด 
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46 หอประชุมใหญ่ หยุดวันนักขัตฤกษ ์             
ตามมหาวิทยาลัยฯ กาํหนด 

47 อาคาร CRU Central Park หยุดวันนักขัตฤกษ ์             
ตามมหาวิทยาลัยฯ กาํหนด 

48 อาคารสํานักวิชาบัญชี หยุดวันนักขัตฤกษ ์             
ตามมหาวิทยาลัยฯ กาํหนด 

49 อาคารโรงเรียนสาธิต (อาคารสํานักงาน) หยุดวันนักขัตฤกษ ์             
ตามมหาวิทยาลัยฯ กาํหนด 

50 อาคารโรงเรียนสาธิต (อาคารการเวก) หยุดวันนักขัตฤกษ ์             
ตามมหาวิทยาลัยฯ กาํหนด 

51 อาคารโรงเรียนสาธิต (อาคารสารภี) หยุดวันนักขัตฤกษ ์             
ตามมหาวิทยาลัยฯ กาํหนด 

52 อาคารโรงเรียนสาธิต (อาคารกรรณิการ์,โรงอาหาร) หยุดวันนักขัตฤกษ ์             
ตามมหาวิทยาลัยฯ กาํหนด 

53 อาคารโรงเรียนสาธิต (อาคารรสสุคนธ์) หยุดวันนักขัตฤกษ ์             
ตามมหาวิทยาลัยฯ กาํหนด 

54 อาคารโรงเรียนสาธิต (อาคารนาฏศิลป์) หยุดวันนักขัตฤกษ ์             
ตามมหาวิทยาลัยฯ กาํหนด 

55 อาคารศูนย์สุขภาพ หยุดวันนักขัตฤกษ ์             
ตามมหาวิทยาลัยฯ กาํหนด 

56 อาคารองค์การนักศึกษา หยุดวันนักขัตฤกษ ์             
ตามมหาวิทยาลัยฯ กาํหนด 

57 อาคารบริหารงานกลาง หยุดวันนักขัตฤกษ ์             
ตามมหาวิทยาลัยฯ กาํหนด 

58 อาคารเรียนรวม 5 (100) หยุดวันนักขัตฤกษ ์             
ตามมหาวิทยาลัยฯ กาํหนด 

59 อาคารเรียนรวม 6 (101) หยุดวันนักขัตฤกษ ์             
ตามมหาวิทยาลัยฯ กาํหนด 

60 อาคารเรียนรวม 7 (102) หยุดวันนักขัตฤกษ ์             
ตามมหาวิทยาลัยฯ กาํหนด 

61 อาคารเรียนรวม 4 (65) หยุดวันนักขัตฤกษ ์             
ตามมหาวิทยาลัยฯ กาํหนด 

62 อาคารหอพัก Uni Dorm 4 หยุดวันนักขัตฤกษ ์             
ตามมหาวิทยาลัยฯ กาํหนด 

63 อาคารท่ีพักบุคลากร Uni House หยุดวันนักขัตฤกษ ์             
ตามมหาวิทยาลัยฯ กาํหนด 

64 อาคารปฏิบัติการเฉพาะวิชาชีพการท่องเท่ียวและการโรงแรม หยุดวันนักขัตฤกษ ์             
ตามมหาวิทยาลัยฯ กาํหนด 

65 อาคารปฏิบัติการเฉพาะวิชาชีพคหกรรมศาสตร์ หยุดวันนักขัตฤกษ ์             
ตามมหาวิทยาลัยฯ กาํหนด 

66 อาคารหอปรัชญารัชกาลท่ี ๙ หยุดวันนักขัตฤกษ ์             
ตามมหาวิทยาลัยฯ กาํหนด 

67 อาคารครุศาสตร์ (ใหม่) หยุดวันนักขัตฤกษ ์             
ตามมหาวิทยาลัยฯ กาํหนด 
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โดยผู้รับจ้างจะต้องจัดหาพนักงานทําความสะอาดมาปฏิบัติงาน ประกอบด้วยแรงงาน ดังต่อไปนี้ 

 -  แรงงานผู้หญิง        จํานวน    131  คน 
 -  แรงงานผู้ชาย        จํานวน      12 คน 
 -  จัดหาผู้ช่วยหัวหน้าแม่บ้าน (คัดเลือกจากพนักงานทําความสะอาดท่ีมีความสามารถ) จํานวน        3   คน  
 -  หัวหน้าควบคุมงานทําความสะอาด      จํานวน        1  คน 
 -  ผู้ประสานงาน        จํานวน       1 คน 
   รวมแรงงานท้ังหมด     จํานวน    145 คน 
 

  1.4 รายละเอียดประกอบการทําความสะอาด 
1.4.1  การทําความสะอาดประจําวันเริ่มปฏิบัติงาน ต้ังแต่เวลา  07.00 น. – 17.00 น. พักกลางวัน 

วันละ 1 ชั่วโมง 
1.4.2  ทําความสะอาดประตูทางเข้า-ออกอาคาร ประตูห้องทํางาน ประตูกระจก บันไดและราว

บันไดทางข้ึนลงหน้าต่างกระจก ป้ายหรือบอร์ดต่างๆ ให้สะอาดตลอดท้ังวัน 
1.4.3  ทําความสะอาดพ้ืนทางเดินโดยใช้เครื่องขัดถู และสเปรย์น้ํามันน้ํายารักษาพ้ืนเดือนละ 1 ครั้ง 

  1.4.4  ทําความสะอาดพ้ืนทางเดิน โดยใช้ไม้ดันฝุ่นให้สะอาดเรียบร้อยทุกวัน 
  1.4.5  ทําความสะอาดซอกมุมฝ้าเพดาน ผนังห้องให้สะอาดเรียบร้อยอย่างสมํ่าเสมอ 
  1.4.6  เก็บเศษกระดาษ และขยะต่างๆ ตามกันสาด และในกระถางต้นไม้ประดับอาคารตามพ้ืน    
ทุกชั้น และทางเดินเข้าอาคาร   
  1.4.7  ทําความสะอาดอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิด 
  1.4.8  ทําความสะอาดพ้ืน โต๊ะ ตู้เก็บเอกสาร เก้าอ้ี รวมท้ังอุปกรณ์อ่ืนๆท่ีอยู่ในห้องนั้นๆ หรือ
ภายในห้องทํางาน และจัดเก็บให้เรียบร้อย                          
  1.4.9   ปัดกวาดเช็ดถูทางเดินร่วมระหว่างโต๊ะ ใต้โต๊ะ ซอกโต๊ะทุกซอกทุกมุมอย่างสมํ่าเสมอ ทุกวัน 
  1.4.10  ทําความสะอาดโทรศัพท์ สายโทรศัพท์ ด้วยน้ํายาฆ่าเชื้อกําจัดกลิ่น 
  1.4.11  ทําความสะอาดตะกร้าใส่ขยะ และเทขยะ ทุกวัน 
  1.4.12  ทําความสะอาดพ้ืนโต๊ะ เก้าอ้ีเรียน และกระดานไวท์บอร์ดหรือกระดานต่างๆ ให้สะอาด 
และจัดให้เป็นระเบียบเรียบร้อย พร้อมท่ีจะทําการเรียนการสอนครั้งต่อไป 
  1.4.13  ทําความสะอาดอุปกรณ์ส่วนท่ีเป็นโลหะ เช่นทองเหลือง ทองแดง โครเมียม โดยการขัดเช็ด
รวมท้ังบันไดระเบียง ลูกบิดกุญแจ และขาโต๊ะ ตัวหนังสือ ตามอาคาร 
  1.4.14  ห้องสุขาชาย-หญิง ทําความสะอาด พ้ืนผนัง กระจก อ่างล้างมือ และสุขภัณฑ์ในห้องน้ําให้
สะอาดอย่างสมํ่าเสมอ โดยไม่ให้มีกลิ่นและคราบสกปรก สนิม ตะกอน และเช็ดพ้ืนห้องน้ําให้แห้งอยู่เสมอ 
 
 โดยต้องปฏิบัติงานตามกําหนดเวลา และจัดทําตารางตรวจเช็คเป็นหลักฐานการปฏิบัติงานดังนี้ 

- ก่อนเวลา   08.00 น  1  ครั้ง   
- เวลา    10.00 น. 1  ครั้ง 

  - เวลา          13.00 น. 1  ครั้ง   
- เวลา          15.00 น. 1  ครั้ง 

  - เวลา          17.00 น. 1  ครั้ง  (รวม  5  ครั้ง  ต่อวัน) 
1.4.15  ทําความสะอาดพรมปูพ้ืน การดูดฝุ่น/ซักพรม 

   1.4.16  ทําความสะอาดตะกร้าใส่ผง ถังใส่กระดาษชําระ ให้สะอาดทุกวัน  
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  1.4.17  บริการใส่กระดาษชําระในห้องสุขาชาย-หญิง (เฉพาะห้องท่ีมีอุปกรณ์ใส่กระดาษ) และ
บริการรองน้ําใส่ในถังน้ํา  เพ่ือให้มีใช้บริการตลอดเวลา  

   1.4.18  บริการเติมสบู่เหลว ในห้องสุขาชาย – สุขาหญิง เพ่ือให้มีใช้บริการตลอดเวลา และทําความ
สะอาดบรรจุภัณฑ์ท่ีใส่สบู่เหลวทุกวัน พร้อมท้ังดูแลให้อยู่ในสภาพใช้การได้ 
  1.4.19  ทําความสะอาดพ้ืน ผนัง กล่องใส่สบู่ ในห้องน้ําชาย-หญิง ให้สะอาดโดยพ้ืนและผนังต้อง
แห้งตลอดเวลา 
            1.4.20 ให้พนักงานทําความสะอาดประจําอาคาร ดูแลเปิด-ปิดไฟฟ้า เป็นบางส่วน (ท่ีจําเป็นต่อการ
ปฏิบัติงานด้านความสะอาด) เวลา  07.00-07.45 น. สําหรับทางเดินภายในอาคารตามท่ีหน่วยงานมอบหมาย 08.00-
17.00 น. และให้พนักงานทําความสะอาดประจําอาคารเรียน เปิด-ปิด ไฟฟ้าปิดน้ําประปา พัดลม เครื่องปรับอากาศ 
ถอดปลั๊กเครื่องใช้สํานักงานท่ีใช้ไฟฟ้าทุกเครื่องพร้อมท้ัง LCD PROJECTOR/VISUALIZER เม่ือหมดเวลาเรียนตาม
อาคารเรียนหรือภายในห้องเรียนท่ีไม่มีการเรียนการสอน และตรวจตราความเรียบร้อยก่อนออกจากสํานักงาน หรือ  
ตัวอาคารเป็นประจําทุกวันตามท่ีผู้ว่าจ้างร้องขอ 
  1.4.21 ทําความสะอาดอ่ืนๆ ตามท่ีได้รับมอบหมายจากผู้ว่าจ้างและแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าในเวลา
ทํางาน 
  1.4.22 พนักงานทําความสะอาดประจําชั้นจะต้องดูแลรักษาความสะอาดกระจกบริเวณประตูเข้า–
ออกให้สะอาดตลอดเวลาและให้พนักงานทําความสะอาดทุกคนอยู่ประจําท่ีตามอาคารท่ีได้รับผิดชอบนั้นๆ 

 1.4.23 รดน้ําต้นไม้ กวาดและเก็บขยะ ทําความสะอาด  ลานคอนกรีต ถนน สนามหญ้า บริเวณ
ภายในและภายนอกอาคาร และบริเวณโดยรอบอาคาร 3 เมตร  

 1.4.24  ทําความสะอาดบริเวณร่องระบายน้ําท่ีอยู่ในบริเวณแต่ละส่วนของอาคารให้สะอาดอยู่เสมอ 
 1.4.25 ผู้รับจ้างต้องจัดเก็บวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ในการทําความสะอาด ให้เป็นระเบียบ

เรียบร้อย ในสถานท่ีท่ีผู้ว่าจ้างกําหนดให้ 
 1.4.26 รายงานสิ่งของ วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ท่ีชํารุดเสียหาย และจากเหตุการณ์ทรัพย์สิน         

ถูกโจรกรรมสูญหาย เช่น ระบบไฟฟ้า ประปา และอุปกรณ์อ่ืนภายในอาคาร ตามข้อ 1.2  โดยรายงานลงใน
แบบฟอร์ม แจ้งหัวหน้าหน่วยงานและแจ้งผู้รับผิดชอบอาคารทราบโดยทันที   

 1.4.27 การปฏิบัติงานของพนักงานทําความสะอาดประจําอาคารสนามฟุตบอล ต้องรับผิดชอบการ
ปฏิบัติงานดูแลและตัดหญ้าบริเวณสนามฟุตบอลให้มีความสะอาด สวยงาม พร้อมสําหรับการใช้งาน โดยเบิกวัสดุ 
อุปกรณ์ และน้ํามันเชื้อเพลิงจากมหาวิทยาลัยฯ (กองอาคารสถานท่ี) 
  1.4.28 พนักงานทําความสะอาดทุกคนของผู้รับจ้าง จะต้องแต่งเครื่องแบบ (ชุดยูนิฟอร์ม) ของบริษัท
ผู้รับจ้างทุกวัน ในระหว่างเวลาปฏิบัติงาน ชุดยูนิฟอร์มต้องสะอาดเรียบร้อยเหมือนกันทุกคนและมีโลโก้ของบริษัทติดท่ี
ชุดยูนิฟอร์มด้วย และต้องติดบัตรพนักงานแสดงตนท่ีเสื้อเครื่องแบบ บริเวณหน้าอกด้านซ้ายทุกคนในเวลาปฏิบัติงาน 
ให้สามารถมองเห็นได้ชัดเจน เพ่ือสะดวกในการตรวจสอบ บัตรพนักงานให้ระบุชื่อ - สกุล ของพนักงานทุกคนท่ี
ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยฯ และให้ระบุชื่อเล่นไว้ด้วย (ถ้ามี) 
  1.4.29 ผู้รับจ้างจะต้องดูแลรักษาความสะอาดสถานท่ีในขอบเขตของสัญญาจ้างให้มีความสะอาด
ปราศจากรอยเป้ือนและสกปรกจากกลิ่นอันไม่พึงประสงค์พร้อมยินดีท่ีจะแก้ไขเม่ือได้รับแจ้งจากผู้ว่าจ้างให้รีบ
ดําเนินการแก้ไขทันที 
  1.4.30 ผู้รับจ้างจะต้องให้พนักงานทําความสะอาดปฏิบัติตามท่ีผู้ว่าจ้างได้ร้องขอ เช่น ช่วยจัด    
ห้องสอบ การขนย้ายเก้าอ้ีภายในอาคารนั้น ๆ และให้บริการช่วยเหลือกรณีมหาวิทยาลัยมีการจัดเลี้ยง ประชุม 
สัมมนาตามห้องประชุมของอาคารท่ีผู้รับจ้างรับผิดชอบ ฯลฯ และให้พนักงานบริการช่วยเหลือในการจัดสถานท่ีสอบ 
และงานขนย้ายวัสดุอุปกรณ์ งานกรณีฉุกเฉินเร่งด่วน และช่วยเหลือกรณีมหาวิทยาลัยจัดกิจกรรมในโอกาสต่าง ๆ 
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1.5 การจัดเก็บขยะตามอาคารต่าง ๆ 
 1.5.1 ผู้รับจ้างดําเนินการเก็บรวบรวมขยะจากถังขยะแยกประเภทตามอาคารต่าง ๆ โดยนําไปท้ิง  

ในจุดพักขยะท่ีผู้ว่าจ้างกําหนดไว้ ต้ังแต่เวลา 16.00-17.00 น. ของทุกวัน 
 1.5.2 ผู้รับจ้างจัดเก็บและจําแนกประเภทขยะให้เป็นไปตามท่ีผู้ว่าจ้างกําหนด ดังนี้ 

-  ขยะเศษอาหาร ขยะท่ีย่อยสลายได้ และขยะท่ัวไปให้เก็บทุกวันพร้อมกัน แต่ขยะเศษ
อาหารให้ใช้เชือกฟางสีเขียวมัดปากถุง 

-  ขยะรีไซเคิล ให้เก็บแยกประเภทจากขยะประเภทอ่ืน วิธีการเก็บรวบรวมให้เป็นไปตามท่ี
ผู้ว่าจ้างกําหนด 

-  ขยะอันตราย ให้เก็บแยกประเภทจากขยะประเภทอ่ืน วิธีการเก็บรวบรวมให้เป็นไปตาม 
ท่ีผู้ว่าจ้างกําหนด 

  1.5.3 ผู้รับจ้างต้องจัดเก็บขยะไม่ให้มีขยะล้นถัง ไม่มีขยะปลิวออกนอกถัง ทําการเปลี่ยนถุงรองรับ
ขยะทุกครั้งท่ีมีการจัดเก็บขยะจากถัง และถังขยะต้องอยู่ในสภาพสะอาดเรียบร้อยเสมอ 
    

1.6 การทําความสะอาด ประจําวัน  (เวลา 07.00-17.00 น.) ให้ดําเนินการ ดังนี้ 
1.6.1 กวาดพ้ืน ถูพ้ืน ใช้ม๊อบ ขัดเงาพ้ืน ให้สะอาด แล้วลงน้ํายารักษาพ้ืนให้เป็นเงามัน โดยไม่ทําให้

พ้ืนลื่น เพราะอาจเกิดอุบัติเหตุแก่นักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัย 
1.6.2  ขัดเช็ดทําความสะอาดเก้าอ้ีท่ีทําด้วยหนังแท้ /หนังเทียม ด้วยน้ํายาเฉพาะสําหรับขัด/เช็ดหนัง 
1.6.3  ขัดและทําความสะอาด อุปกรณ์ส่วนท่ีเป็นโลหะ เช่นทองเหลือง ทองแดง อลูมิเนียม และ

โครเมียม ด้วยน้ํายาขัดโลหะ 
1.6.4  ปัดกวาดหยากไย่ตามผนัง ฝ้า-เพดาน และทุกซอกทุกมุม ตลอดช่องบันได ประตู ห้องน้ํา 
1.6.5  ทําความสะอาดบันไดอาคาร กระจกอาคารภายในและภายนอก กระจกระเบียง กระจกบันได 

กระจกประตูเข้า-ออกอาคาร กระจกห้องทํางาน ด้วยน้ํายาทําความสะอาด กระจกพร้อมอุปกรณ์ทําความสะอาด
กระจก 
   1.6.6  ทําความสะอาดมู่ลี่ ผ้าม่านและปรับแสง โดยทําการปัดฝุ่น และทําความสะอาดรอยเป้ือน 
           1.6.7  ทําความสะอาดตู้ และชั้นเก็บเอกสาร บอร์ด โดยปัดฝุ่นและเช็ดทําความสะอาด 
           1.6.8  ทําความสะอาดตู้เย็น เครื่องทําน้ําเย็นและท่ีรองรับน้ํา โดยขัดเช็ดล้าง        

1.6.9  ขัดล้างทําความสะอาดพ้ืนผนัง อ่างล้างมือ และสุขภัณฑ์ พร้อมท้ังขัดล้างคราบสนิมตะกอน 
  1.6.10 ล้างตะกร้าใส่ผง ถังขยะ และถังใส่น้ําภายในห้อง 
  1.6.11 ทําความสะอาด พระบรมฉายาลักษณ์ และรูปภาพต่างๆ 
  1.6.12 ทําความสะอาดอ่ืนๆ  ตามท่ีได้รับมอบจากผู้ว่าจ้างหรือผู้ท่ีได้รับมอบหมายจากผู้ว่าจ้าง 
   1.6.13 ล้างและลงน้ํายาเคลือบเงาพ้ืนท่ีภายในอาคาร ส่วนสถานท่ีบางแห่งท่ียังไม่สกปรกนั้น   
“ผู้รับจ้าง” จะต้องดูแลรักษาพ้ืนให้สะอาดเท่าเทียมกันตามวิธีการรักษาพ้ืน 
    1.6.14  เช็ดช่องลมเครื่องปรับอากาศ 
    1.6.15  เช็ดและฉีดน้ํายาล้างกระจกภายใน-ภายนอก รอบอาคาร           
              1.6.16  เก็บรอยเป้ือนตามทางเดิน 
         1.6.17  เช็ดล้างฝาผนังและล้างห้องสุขา ด้วยน้ํายาฆ่าเชื้อโรค 
    1.6.18  ดูดฝุ่นม่านหน้าต่าง 
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         1.6.19  ทําความสะอาดมู่ลี่ โป๊ะ โคมไฟ และพัดลมดูดอากาศฉีดน้ํายาล้างทางเดิน และบริเวณ
ด้านหน้าอาคารรวมท้ังเช็ดกระจกอาคาร 
        1.6.20  เช็ดและขัดขอบทองเหลือง ขอบอลูมิเนียม ตามประตู หน้าต่าง บันได และส่วนอ่ืนๆ  
ท่ีติดกับตัวอาคาร 
       1.6.21  ขัดล้างเบาะ เก้าอ้ี โซฟา โต๊ะรับแขก พร้อมท้ังลงน้ํายาเคลือบขัดเงา(เก้าอ้ีหนัง) 
 

1.7 การทําความสะอาด ประจํา 3 เดือนให้ดําเนินการ ดังนี้ 
                     1.7.1 เช็ดหรือล้างกระจกภายในและภายนอกอาคาร ทุกห้อง ทุกชั้น ทุกอาคาร 

1.7.2 ขัดล้างเคลือบเงาพ้ืนห้องเรียน ห้องประชุม พ้ืนภายในอาคาร พ้ืนทางเดิน บันได พ้ืนท่ีว่างตาม
ชั้นอาคาร ห้องโถง ห้องสํานักงานอ่ืน ๆ โดยให้เคลื่อนย้ายโต๊ะเก้าอ้ี เฟอร์นิเจอร์ลอยตัว และเครื่องใช้สํานักงาน  
(ท่ีเคลื่อนย้ายได้) เพ่ือขัดล้างเคลือบเงาและจัดเข้าท่ีเดิมเม่ือดําเนินการแล้วเสร็จ 

1.7.3 ซักพรมห้องเรียน, ห้องประชุม แบบเปียกหรือแบบแห้งตามความเหมาะสม 
 

1.8 การทําความสะอาด ประจํา 6 เดือนให้ดําเนินการ ดังนี้ 
1.8.1 ขัด ล้าง ทําความสะอาด ลงน้ํายาเคลือบเงาพ้ืนภายในอาคาร และล้างทําความสะอาด กันสาด 

ท่อระบายน้ํารอบอาคารทุกอาคาร ให้เสร็จสิ้นภายในเดือนแรกของการเริ่มสัญญา 
1.8.2 เช็ดหรือล้างกระจกภายนอกอาคาร (เฉพาะอาคารท่ีมีระเบียง) และกระจกท่ีอยู่สูง 

  1.8.3 ทําความสะอาดฝ้าเพดาน และโคมไฟส่วนท่ีอยู่สูง 
  1.8.4 ทําความสะอาดโคมไฟคริสตัล ตามท่ีผู้ว่าจ้างมอบหมาย 
 

1.9 การขัดล้างประจํา 6 เดือน ให้ดําเนินการ ดังนี้ 
  1.9.1 ครั้งท่ี 1 ช่วงปิดภาคเรียนท่ี 1 
  1.9.2 ครั้งท่ี 2  ช่วงปิดภาคเรียนท่ี 2 
  1.9.3 ก่อนดําเนินการขัดล้าง ให้แจ้งผู้ว่าจ้างก่อนดําเนินการเป็นระยะเวลา 7 วัน เพ่ือจะ
กําหนดเวลาและประสานงานเก่ียวกับการทําความสะอาด 
 
 1.10 เครื่องมือและอุปกรณ์ท่ีใช้ทําความสะอาดผู้รับจ้างต้องจัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์ท่ีมีสภาพดีไม่ชํารุด 
โดยสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเพียงพอต่อการใช้งาน ส่งมอบให้ผู้รับจ้างภายในวันลงนามสัญญาจ้าง 
ดังนี้ 
  1.10.1  เครื่องขัดพ้ืน ไม่น้อยกว่า 4 เครื่อง 
  1.10.2  เครื่องดูดฝุ่น ไม่น้อยกว่า 10 เครื่อง 
  1.10.3  เครื่องดูดฝุ่น ชนิดดูดน้ําได้ ไม่น้อยกว่า 6 เครื่อง 
  1.10.4  เครื่องซักพรม ไม่น้อยกว่า 3 เครื่อง 
  1.10.5  เครื่องฉีดน้ําแรงดันสูง  ไม่น้อยกว่า 4 เครื่อง 
  1.10.6 ไม้กวาดอ่อน (ดอกหญ้า) ไม้ม๊อบถูพ้ืน ไม้ม๊อบดันฝุ่น ไม้ม๊อบไฮเทค ไม้ปัดขนไก่ ผ้าเช็ดโต๊ะ 
ผ้าเช็ดกระจก ผ้าเช็ดโทรศัพท์ ผ้าสําหรับม๊อบพ้ืน ผ้าสําหรับม๊อบดันฝุ่น ฟองน้ํา สก๊อตไบร์ทถังน้ํา ขันน้ํา ขวดฉีดน้ํายา 
แปรงทองเหลืองแปรงขัดพ้ืน แปรงขัดพ้ืนชนิดด้ามยาว แปรงล้างห้องน้ํา ท่ีโกยผง เกรียงเหล็ก ถุงมือยาง และผ้าปิด
จมูก สําหรับประจําตัวพนักงานทําความสะอาดทุกคน โดยทําการเปลี่ยนใหม่ทุก ๆ 3 เดือน หรือเปลี่ยนใหม่กรณีมี
สภาพชํารุดเกินกว่าใช้งานได้ 
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  1.10.7  ไม้กวาดแข็ง (ก้านมะพร้าวต่อด้าม)และไม้กวาดหยากไย่ (ขนาดยาวพิเศษ) 
  1.10.8  ยางดันน้ํา/ ลูกยางป๊ัมน้ํา ต้องจัดให้มีทุกอาคาร ไม่น้อยกว่า 1อัน 
  1.10.9 แผ่นดําสําหรับล้างพ้ืนและแผ่นแดงสําหรับขัดพ้ืนไม่น้อยกว่า 6 แผ่น โดยทําการเปลี่ยนใหม่
กรณีมีสภาพชํารุดเกินกว่าใช้งานได้ 
  1.10.10 สายยางสําหรับล้างพ้ืนความยาวไม่ต่ํากว่า 50 เมตร จํานวน 5 เส้น เป็นอย่างน้อย 
  1.10.11 ปลั๊กพ่วง ความยาว 30 เมตร ไม่น้อยกว่า 4 ชุด  
  1.10.12 บันไดชนิดพับได้ ไม่น้อยกว่า 2 อัน 
  1.10.13 อุปกรณ์สําหรับกวาดลานคอนกรีต กวาดถนน และสนามหญ้า มาให้ครบ  
  1.10.14 พรมดักฝุ่นเช็ดเท้า3 Mและพรมเช็ดเท้า โดยมีรูปแบบเป็นพรมใยมะพร้าว สําหรับหน้า
อาคาร หรือประตูทางเข้าอาคารโดยทําการเปลี่ยนใหม่กรณีมีสภาพชํารุดเกินกว่าใช้งานได้ 
  1.10.15 พรมเช็ดเท้า มีรูปแบบเป็นผ้าห่ม สําหรับหน้าอาคาร หรือประตูทางเข้าอาคารโดยทําการ
เปลี่ยนใหม่กรณีมีสภาพชํารุดเกินกว่าใช้งานได้ 
             1.11 วัสดุสิ้นเปลืองผู้รับจ้างต้องจัดหาวัสดุสิ้นเปลืองท่ีมีคุณภาพดีให้เพียงพอต่อการใช้งานตลอดสัญญาจ้าง 
ส่งมอบให้ผู้รับจ้างภายในวันลงนามสัญญาจ้างดังนี้ 
  1.11.1  สบู่เหลวสําหรับล้างมือไว้ในห้องน้ํา ท้ังชายและหญิง ทุกอาคารท่ีมีขวดใส่สบู่เหลวประจําไว้
ทุกห้องน้ํากรณีชํารุดต้องจัดมาเปลี่ยนใหม่ให้ครบเหมือนเดิมทุกห้อง 
  1.11.2 กระดาษชําระท่ีมีความหนา 2 ชั้น มีคุณสมบัติเหนียวนุ่ม ซึมซับได้ดีในห้องน้ําชาย – หญิง 
และบริการรองน้ําใส่ในถังน้ํา เพ่ือให้มีใช้ตลอดเวลา(กระดาษชําระม้วนเล็ก จํานวน 36 ม้วน/เดือน/อาคาร หรือ
กระดาษชําระม้วนใหญ่ จํานวน 12 ม้วน/เดือน/อาคาร เฉพาะห้องท่ีมีอุปกรณ์ใส่กระดาษ) 
  1.11.3 ถุงดําใส่ขยะสําหรับภายในห้องน้ํา และสํานักงานเป็นประจําตลอดเวลา ตามขนาดดังนี้ ขนาด 
18x20 นิ้ว  ขนาด 24x30 นิ้ว  ขนาด 30x40 นิ้ว และขนาด 40x60นิ้ว รวมกันไม่น้อยกว่า 12 แพค/เดือน/อาคาร 
  1.11.4  น้ํายาดับกลิ่นและฆ่าเชื้อน้ํายาล้างพ้ืน น้ํายาลอกแวคซ์ น้ํายาเคลือบเงาพ้ืน น้ํายาขัดเงาพ้ืน 
น้ํายาล้างห้องน้ํา น้ํายาทําความสะอาดสุขภัณฑ์น้ํายากัดคราบสนิม น้ํายาเช็ดพ้ืนน้ํายาขจัดคราบสกปรกน้ํายาเช็ด
กระจกน้ํายาเช็ดทําความสะอาดโทรศัพท์หรือแอลกอฮอล์  น้ํายาขัดโลหะ (ทองเหลือง ทองแดง โครเม่ียม อลูมิเนียม) 
น้ํายาดันฝุ่น น้ํายาซักพรม น้ํายาเช็ดเฟอร์นิเจอร์ ผงซักฟอกกรดเกลือเจือจางโซเดียมไบคาร์บอเนต และน้ํายาอย่างอ่ืน
เท่าท่ีจําเป็น  

1.12  ผู้ประสานงาน หัวหน้าผู้ควบคุมงาน และผู้ช่วยหัวหน้าผู้ควบคุมงาน 
1.12.1 การปฏิบัติงานตามสัญญาจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีผู้ประสานงานอย่างน้อย 1 คนเพ่ือทํา

หน้าท่ี คอยประสานงานการปฏิบัติงานดูแลรักษาความสะอาดให้เป็นไปตามสัญญา อย่างเคร่งครัด   และประสานงาน
กับผู้แทนของผู้ว่าจ้าง 

1.12.2 ให้ผู้ประสานงานของผู้รับจ้าง ตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน เพ่ือให้สะอาดและ 
เรียบร้อยตามข้อกําหนดและเง่ือนไขสัญญาจ้าง และรับฟังข้อเสนอแนะหรือหารือแนวทางแก้ไขของการปฏิบัติงาน 
ตามสัญญาทุกวันทําการ เพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน  และแก้ไขข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานร่วมกับ
มหาวิทยาลัย 

1.12.3 ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีหัวหน้าผู้ควบคุมงานการทําความสะอาด (หัวหน้าแม่บ้าน) จํานวน    
1 คน ปฏิบัติงานเต็มเวลาเท่ากับพนักงานทําความสะอาดเพ่ือประสานกับผู้ควบคุมงานประจําหน่วยงานรับฟัง 
ข้อเสนอแนะหรือหารือแนวทางแก้ไข ในการปฏิบัติงานแต่ละหน่วยงาน  
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1.12.4 ผู้ช่วยหัวหน้าผู้ควบคุมงาน การทําความสะอาด จํานวน 3 คน (22 อาคาร/คน) โดยคัดเลือก 
จากพนักงาน  ทําความสะอาดท่ีมีประสบการณ์ มีความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติงานทําความสะอาด สามารถ
สื่อสารและเข้าใจภาษาไทยได้เป็นอย่างดี ปฏิบัติงานเป็นพนักงานทําความสะอาด และเป็นผู้ช่วยผู้ควบคุมงานทําความ
สะอาด (หัวหน้าแม่บ้าน) ในการช่วยตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานทําความสะอาด (อาคารท่ีได้รับมอบหมาย)         
รับฟังข้อเสนอแนะ หรือหารือแนวทางแก้ไข ในการปฏิบัติงานแต่ละหน่วยงาน เพ่ือประสานกับผู้ควบคุมงานทําความ
สะอาด (หัวหน้าแม่บ้าน) และผู้ควบคุมงานการทําความสะอาดประจําอาคาร (มหาวิทยาลัยฯ เป็นผู้แต่งต้ัง) 

1.12.5 ข้อเสนอแนะหรือหารือแนวทางแก้ไข ในการปฏิบัติงานแต่ละหน่วยงาน 
1.12.6 ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาโทรศัพท์มือถือ 1 เครื่องประจําตัวหัวหน้าผู้ควบคุมงาน เพ่ือให้ผู้ว่าจ้าง

สามารถติดต่อสื่อสารได้ทุกเวลา ในเวลาปฏิบัติหน้าท่ี ด้วยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้าง 
1.12.7 หัวหน้าผู้ควบคุมงาน จะต้องปฏิบัติงานในวันท่ีผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างตกลงให้มีการทํางาน

เฉพาะกิจ เช่นงานทําความสะอาดประจําภาคเรียน  และหากหัวหน้าผู้ควบคุมงานหยุดงาน ผู้รับจ้างต้องส่งตัวแทนมา
ชดเชยในวันดังกล่าว  หากผู้รับจ้างไม่ส่งคนมาทดแทนจะต้องถูกปรับเป็นรายวัน เหมือนเป็นพนักงานทําความสะอาด
คนอ่ืนๆ ตามสัญญา 

 

             1.13 ผู้ประสานงานและหัวหน้าผู้ควบคุมงาน มีหน้าท่ีดังนี้ 
                     1.13.1  ผู้ประสานงาน และหัวหน้าผู้ควบคุมงาน ต้องควบคุมกํากับดูแลให้พนักงานทําความสะอาด
ปฏิบัติงานตามข้อกําหนดและเง่ือนไขของสัญญาจ้างอย่างเคร่งครัด 
  1.13.2  ผู้ประสานงาน ต้องประสานงานระหว่างผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง งานเอกสารต่างๆ  หรืองาน
อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องระหว่างผู้ว่าจ้างกับผู้รับจ้าง 
  1.13.3  ผู้ประสานงาน ต้องจัดทําบันทึกบัญชีการลงเวลามาทํางานและเวลากลับของพนักงานทํา
ความสะอาดทุกคน 
                     1.13.4  หัวหน้าผู้ควบคุมงาน ต้องควบคุมดูแลกระดาษชําระประจําห้องน้ํา (ตามเง่ือนไขท่ีกําหนด) 
และวัสดุท่ีต้องใช้ทําความสะอาดทุกชนิดมิให้ขาดตกบกพร่องและตรวจเช็ดอุปกรณ์ท่ีต้องเตรียมมาให้ครบทุกอาคาร 
  1.13.5  หัวหน้าผู้ควบคุมงาน ต้องสรุปรายงานการทําความสะอาดประจําสัปดาห์ และรายงานให้ผู้
ควบคุมงานจ้างของมหาวิทยาลัยทราบทุกครั้ง 
  1.13.6  หัวหน้าผู้ควบคุมงาน ต้องเดินตรวจเช็คการทํางานของพนักงานทําความสะอาดท่ีประจําอยู่
ตามอาคารทุกอาคารทุกชั้น ทุกวันในกรณีของการทําความสะอาดห้องน้ําทุกห้อง หัวหน้าควบคุมต้องตรวจ เช็คความ
สะอาดของห้องน้ําตามเวลาท่ีกําหนดให้ปฏิบัติงานไว้ใน ข้อ 1.2 (1.4.14) ทุกวัน และจัดทําตารางการตรวจเช็คส่งให้ผู้
ควบคุมงานจ้างของมหาวิทยาลัย ทราบทุกครั้ง 
  1.13.7  หัวหน้าควบคุมงาน จะต้องไม่ปฏิบัติหน้าท่ีเป็นพนักงานทําความสะอาดแทนพนักงานคนใด
คนหนึ่งท่ีไม่มาปฏิบัติงาน หรือทําความสะอาดเสมือนเป็นพนักงานทําความสะอาดคนใดคนหนึ่งไม่ได้ 
 

 1.14 การส่งบัญชีรายช่ือพนักงาน 
1.14.1  ผู้รับจ้างจะต้องส่งรายชื่อพร้อมจัดทําประวัติพนักงานทําความสะอาดโดยละเอียดส่งให้   

ผู้ว่าจ้างทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 1 สัปดาห์ หากไม่ดําเนินการดังกล่าว ถือว่าผู้รับจ้างไม่ประสงค์ จะดําเนินการทํา
สัญญาจ้าง ผู้ว่าจ้างจะยึดหลักประกันซอง และดําเนินการแจ้งเป็นผู้ท้ิงงานตามระเบียบต่อไป  ในกรณีท่ีมีการ
สับเปลี่ยนพนักงานทําความสะอาด หากสับเปลี่ยนไม่เกิน 5 วัน ให้แจ้งผ่านกรรมการควบคุมงานประจําหน่วยงาน 
และกองอาคารสถานท่ี สํานักงานอธิการบดี แต่ในกรณีท่ีมีการสับเปลี่ยนเกิน 5 วัน ให้จัดส่งประวัติ รูปถ่าย และทํา
หนังสือเป็นลายลักษณ์อักษรแจ้งผู้ว่าจ้างทราบทุกครั้ง อนึ่ง หากไม่แจ้งภายในระยะเวลาท่ีกําหนด ผู้ว่าจ้างจะถือว่าไม่
มีพนักงานมาปฏิบัติหน้าท่ี และถือว่าผู้รับจ้างผิดสัญญาตามเง่ือนไข ผู้ว่าจ้างจะดําเนินการปรับเป็นรายวันตามสัญญา 
ข้อ 1.22.2 นับแต่วันท่ีผู้รับจ้างผิดสัญญา  
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  1.14.2 ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานและสวัสดิการสังคม 
  1.14.3  ผู้รับจ้างจะต้องส่งเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคม โดยผู้รับจ้างจะต้องส่งสําเนาเอกสาร
การส่งเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมให้ผู้ว่าจ้างเม่ือผู้ว่าจ้างร้องขอ หรือหากผู้ว่าจ้างได้ตรวจสอบ หรือได้รับการ
ร้องเรียนว่าผู้รับจ้างไม่ส่งเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมให้กับพนักงานทําความสะอาด ผู้ว่าจ้างมีสิทธิบอกเลิก
สัญญาได้ และจะยึดหลักประกันซอง พร้อมดําเนินการแจ้งเป็นผู้ท้ิงงานตามระเบียบต่อไป 
 

            1.15 การส่งตัวอย่างน้ํายา 
  1.15.1 ผู้รับจ้างจะต้องแนบแคตตาล็อกน้ํายาท่ีใช้ในการทําความสะอาดแต่ละชนิด ให้ผู้ว่าจ้าง
พิจารณาในวันยื่นซอง 
  1.15.2  ผู้รับจ้างต้องจัดเตรียมอุปกรณ์และน้ํายาทําความสะอาดให้มีอยู่ประจําตามอาคารโดยมอบ
ให้พนักงานทําความสะอาดแต่ละอาคารเป็นผู้ดูแลและจะต้องจัดเตรียมไว้ให้เพียงพอต่อการใช้งานทุกวันก่อนเริ่ม
ปฏิบัติงานตามสัญญาจ้างอย่างน้อย 1 สัปดาห์ 
 

             1.16  การลาหยุดงานและการตรวจสอบพนักงานทําความสะอาด 
                     1.16.1 กรณีการสับเปลี่ยนพนักงานทําความสะอาด หรือมีการทดแทนพนักงานท่ีลาป่วย/  ลากิจ 
หรือไม่สามารถมาปฏิบัติงานได้ด้วยเหตุอ่ืน ตลอดจนลาออก ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งให้ผู้ว่าจ้างทราบทุกครั้งล่วงหน้าอย่าง
น้อย 24 ชั่วโมง และจัดหาพนักงานทดแทนโดยทันทีหากผู้รับจ้างไม่สามารถหาพนักงานมาทดแทนได้ถือว่า ผู้รับจ้าง
จัดหาพนักงานมาปฏิบัติงานไม่ครบตามสัญญาจะต้องถูกปรับเป็นรายวัน ตามข้อ 1.22.2 
  1.16.2  ก่อนออกประตูมหาวิทยาลัย พนักงานทําความสะอาด จะต้องยินยอมให้พนักงานรักษา
ความปลอดภัยของผู้ว่าจ้างทําการตรวจค้น ต่อหน้าพนักงานรักษาความปลอดภัยเพ่ือป้องกันการนําทรัพย์สินของผู้
ว่าจ้างติดตัวไป 

1.16.3  ในกรณีท่ีพนักงานของผู้รับจ้างจะนําทรัพย์สินออกจากพ้ืนท่ีทําการของผู้ว่าจ้างจะต้อง
ปฏิบัติตามระเบียบของผู้ว่าจ้าง โดยกรอกข้อความในแบบฟอร์มและมีลายมือชื่อของผู้ว่าจ้าง/ผู้คุมงานอนุญาตให้
เรียบร้อยก่อน จึงจะสามารถนําออกไปได้ 
  1.16.4   ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาพนักงาน ท่ีมีความรู้ความชํานาญมาดําเนินการให้ทันเวลาและจัดหา
ให้เพียงพอ หากคณะกรรมการผู้ควบคุมงานหรือคณะกรรมการตรวจการจ้าง หรือผู้แทนเห็นว่า พนักงานคนใดไม่
ปฏิบัติงานหรือไม่เข้าใจงานและประพฤติตนไม่เหมาะสม คณะกรรมการมีอํานาจในการขอเปลี่ยนพนักงานคนนั้นได้ 
และผู้รับจ้างจะต้องจัดหาพนักงานคนใหม่มาทดแทนทันที 
  1.16.5   ถ้าพนักงานของผู้รับจ้างคนใด ไม่ตั้งใจปฏิบัติงาน ขัดคําสั่ง หรือฝ่าฝืนระเบียบของ ผู้ว่าจ้าง 
หรือมีพฤติกรรมส่อไปในทางทุจริต แสดงกริยาวาจาไม่สุภาพ ขัดคําสั่ง หรือฝ่าฝืน ต่อผู้ควบคุมงานของ ผู้ว่าจ้าง และ
ประพฤติตนอันอาจจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อชื่อเสียงของผู้ว่าจ้าง เม่ือผู้ว่าจ้าง ได้แจ้งให้ผู้รับจ้างทราบเป็นลาย
ลักษณ์อักษรแล้วผู้รับจ้างจะส่งพนักงานผู้นั้นมาปฏิบัติงานในพ้ืนท่ีของผู้ว่าจ้างอีกไม่ได้ 
  1.16.6  ผู้ประสานงาน  หัวหน้าควบคุมงาน และพนักงานทําความสะอาด ท่ีผู้รับจ้างจัดส่งมา
ปฏิบัติงานในพ้ืนท่ีของผู้ว่าจ้าง จะต้องติดบัตรประจําตัวพนักงานระหว่างเวลาปฏิบัติงานตลอดเวลา (07.00-17.00 น.) 

1.16.7  การทําความสะอาดภายในอาคารทุกชั้นท่ีมีการก้ันหรือล็อคห้อง หรือทําความสะอาดอ่ืนๆ 
ประจําภาคเรียน ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรว่าจะทําอะไร ท่ีไหน ชั้นไหน เม่ือไรล่วงหน้าอย่างน้อย  
3 วัน โดยแจ้งแผนงานต่อกองอาคารสถานท่ี สํานักงานอธิการบดี เพ่ือจะได้ประสานงานกับผู้เก่ียวข้องได้รับทราบ 
และอํานวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน ตลอดจนตรวจสอบความเรียบร้อยและความปลอดภัยหลังจากปฏิบัติงาน 
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1.17  ขอบเขตความรับผิดชอบต่อความเสียหาย 

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่อการสูญหายหรือเสียหายของทรัพย์สิน ซ่ึงเกิดจากการบกพร่องหรือ
ความประมาทเลินเล่อหรือทุจริตในการปฏิบัติหน้าท่ีของพนักงานของผู้รับจ้าง โดยผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบชดใช้ค่า
ทรัพย์สินท่ีสูญหายหรือเสียหาย ตามราคาทรัพย์สินนั้น ๆ (เม่ือหลักฐานแน่ชัดว่าเป็นผู้กระทําความผิดจริง) 
 

1.18 เวลาปฏิบัติงาน 
  1.18.1   การทําความสะอาดประจําวันผู้รับจ้างต้องทําความสะอาดตามวันท่ีท่ีกําหนดไว้ในเง่ือนไข
ข้อ 1.3ส่วนวันหยุดราชการ วันเสาร์-วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ให้ผู้รับจ้างจัดพนักงานทําความสะอาดมาทํา
ความสะอาดตามจํานวนอาคารหรือพ้ืนท่ี ท่ีกําหนดไว้ในเง่ือนไขข้อ 1.3 

1.18.2   การทําความสะอาดประจําภาคเรียน ผู้รับจ้างต้องทําความสะอาดประจําภาคเรียน ในวัน
ทําการ โดยทํางานระหว่างเวลา 07.00 น.-17.00น.ระหว่างวันปิดภาคเรียนแต่ละภาคเรียน โดยผู้รับจ้างจะต้องทํา
ความสะอาดพ้ืนขัดลอกแวคซ์ และเคลือบเงาพ้ืนให้ทุกๆ ภาคเรียน หลังจากปิดภาคเรียนภายใน 5 วัน 

 
1.19  คุณสมบัติของผู้ปฏิบัติงานตามสัญญานี้ 

ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบผู้ปฏิบัติงานท่ีมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 
1.19.1 ผู้รับจ้างต้องจัดส่งพนักงานท่ีมีสุขภาพดี  มีประวัติดี  มีความซ่ือสัตย์ สุจริตและผ่านการ

ฝึกอบรมของผู้รับจ้างมาเรียบร้อยแล้วมาประจําโดยมีอายุไม่ต่ํากว่า 18 ปี และอายุไม่เกิน 55 ปี 
  1.19.2 ต้องปฏิบัติหน้าท่ีตามข้อบังคับ ระเบียบ คําสั่ง ของผู้ว่าจ้าง ท่ีกําหนดไว้ โดยเคร่งครัดด้วย
ความเข้มแข็ง และสุภาพ 

1.19.3 ต้องปฏิบัติตนสุภาพต่อเจ้าหน้าท่ีของผู้ว่าจ้างและผู้มาติดต่อ   
1.19.4  พนักงานทุกคนต้องอยู่ในเครื่องแบบท่ีเป็นมาตรฐานเดียวกัน และติดบัตรท่ีทางผู้ว่าจ้างออก

ให้ประจําตัวทุกคน  
1.19.5 ไม่ติดสิ่งเสพติดให้โทษ ไม่เป็นโรคพิษสุราเรื้อรัง และไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง 
1.19.6  ไม่เป็นผู้มีจิตไม่สมประกอบ หรือวิกลจริต 
1.19.7  ไม่เล่นการพนัน และไม่ใช้เครื่องมือสื่อสาร (โทรศัพท์มือถือ) เล่นเกมส์ เล่นแชท  ออนไลน์

ต่าง ๆ ในขณะปฏิบัติงาน 
 

1.20 การประเมินการปฏิบัติงานของผู้ว่าจ้าง 
 ผู้ว่าจ้างจะดําเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานทําความสะอาดตามแบบท่ี ผู้ว่าจ้าง

กําหนด หากปรากฏว่าพนักงานทําความสะอาดของผู้รับจ้างปฏิบัติงานไม่เรียบร้อย มีความประพฤติ ไม่เหมาะสม   
ผู้ว่าจ้างจะแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบ ผู้รับจ้างจะต้องเปลี่ยนพนักงานทําความสะอาดให้ใหม่ หรือแก้ไขอุปสรรคข้อขัดข้อง
ของการปฏิบัติงานตามท่ีผู้ว่าจ้างแจ้งให้ทราบภายใน 7 วัน หากผู้รับจ้างไม่ดําเนินการแก้ไข ผู้ว่าจ้างจะถือเป็นเหตุไม่
ปฏิบัติตามสัญญาและทรงไว้ซ่ึงสิทธิจะระงับการจ่ายเงินค่าจ้างตามสัญญาในเดือน นั้น ๆ จนกว่าผู้รับจ้างจะดําเนินการ
แก้ไข 
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1.21  ความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง 

1.21.1 ถ้าพนักงานประพฤติตนไปในทางเสื่อมเสีย หรือหย่อนความสามารถ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิให้ย้าย
บุคคลนั้น ออกจากสถานท่ีท่ีปฏิบัติงานได้ทันที โดยผู้รับจ้างต้องส่งพนักงานคนใหม่มาแทน 

1.21.2 ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบ และให้ความคุ้มครองพนักงาน หรือลูกจ้างของผู้รับจ้างท่ีมาทํางาน
กับผู้ว่าจ้างเก่ียวกับสิทธิอันพึงได้ตามกฎหมายแรงงานด้วย โดยไม่เรียกร้องเอาจากผู้ว่าจ้างอีก และให้มีการทําประกัน
อุบัติเหตุแก่พนักงานท่ีปฏิบัติงานเสี่ยงอันตรายด้วย  

1.21.3  ผู้รับจ้างหรือผู้ควบคุมงาน ต้องจัดให้มีการลงชื่อและลงเวลาปฏิบัติงานของพนักงานทํา
ความสะอาด ณ สถานท่ีปฏิบัติงานและรายงานให้ผู้ว่าจ้างทราบทุกวันโดยผ่านกองอาคารสถานท่ี สํานักงานอธิการบดี 

1.21.4 ผู้ว่าจ้างจะจัดให้พนักงานทําความสะอาดของผู้รับจ้างลงชื่อด้วยวิธีสแกนลายนิ้วมือตามท่ี 
ผู้ว่าจ้างกําหนด 

1.21.5 ผู้รับจ้างต้องจัดทําแผนปฏิบัติงาน เช่น แผนปฏิบัติรายวัน รายสัปดาห์ รายเดือน  รายภาค
เรียน และต้องจัดทําแผนปฏิบัติงานพัฒนารวม (วันเสาร์ – อาทิตย์) กรณีท่ีอาคารไม่มีการเรียนการสอน และกรณี
อาคารปิดทําการ เพ่ือเสนอให้ผู้ว่าจ้างพิจารณา ภายใน 15 วัน นับจากวันลงนามในสัญญา 

1.21.6  ผู้รับจ้างต้องจัดให้มีการฝึกอบรมพนักงานทําความสะอาดเก่ียวกับวิธีการปฏิบัติงาน 
มาตรฐานการปฏิบัติงานโดยต้องจัดฝึกอบรมไม่เกิน 30 วัน นับจากเริ่มปฏิบัติงาน จํานวน 1 ครั้ง และทําการจัดอบรม
ทุก ๆ 3 เดือน โดยผู้เชี่ยวชาญหรือหน่วยงานท่ีรับผิดชอบ และผู้รับจ้างต้องส่งหัวข้อการฝึกอบรม รายละเอียดในการ
ฝึกอบรม และกําหนดเวลา ส่งให้ผู้ว่าจ้างพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนดําเนินงาน หากกรณีท่ีพนักงานทําความ
สะอาดเข้าปฏิบัติงานระหว่างสัญญา ผู้รับจ้างต้องจัดให้มีการอบรมวิธีการ และมาตรฐานการปฏิบัติงานแก่พนักงานทํา
ความสะอาดคนดังกล่าวภายใน 30 วัน นับจากวันเริ่มปฏิบัติงาน  

1.21.7  ผู้รับจ้างต้องควบคุมดูแลไม่ให้พนักงานทําความสะอาด เสพของมึนเมา เสพยาเสพติด ก่อน
เข้าปฏิบัติงาน หรือเสพของมึนเมา เสพยาเสพติด  เล่นการพนัน และไม่ใช้เครื่องมือสื่อสาร (โทรศัพท์มือถือ) เล่นเกมส์ 
เล่นแชทออนไลน์ต่าง ๆ  ฟังวิทยุ ดูโทรทัศน์ อ่านหนังสือ  หรือนํางานส่วนตัวมาทําในขณะปฏิบัติงาน 

1.21.8  ผู้รับจ้างต้องควบคุมดูแลไม่ให้พนักงานของผู้รับจ้างนําทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยไปใช้โดย
ไม่ได้รับอนุญาต 

1.21.9  ผู้รับจ้างต้องควบคุมดูแลให้พนักงานทําความสะอาดจัดเก็บวัสดุ อุปกรณ์ในการทําความ
สะอาดให้เป็นระเบียบเรียบร้อย 

1.21.10  ผู้รับจ้างต้องควบคุมดูแลไม่ให้พนักงานทําความสะอาดออกไปทําธุระส่วนตัวภายนอก
มหาวิทยาลัยโดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้ว่าจ้าง และผู้รับจ้าง 

1.21.11  ผู้รับจ้างต้องควบคุมดูแลให้พนักงานทําความสะอาดทุกคนแต่งกายตามชุดเครื่องแบบของ
ผู้รับจ้างเท่านั้น 

1.22.12  ผู้รับจ้างต้องควบคุมดูแลไม่ให้พนักงานทําความสะอาด นําขยะ (ขวดพลาสติก กระดาษ 
กล่องกระดาษ ฯลฯ) หรือทรัพย์สินของผู้ว่าจ้างออกไปจําหน่ายโดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้ว่าจ้าง 

1.22.13 ผู้รับจ้างต้องควบคุมดูแลให้พนักงานทําความสะอาดปฏิบัติตามกฎจราจร และสวมหมวก
นิรภัยขณะขับข่ีรถจักรยานยนต์ ท้ังผู้ขับข่ีและผู้โดยสาร 

1.22.14  ผู้รับจ้างต้องควบคุมดูแลพนักงานทําความสะอาด ไม่ให้นําบุคคลภายนอกเข้ามาในพ้ืนท่ี
โดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ว่าจ้างทราบ 
 
 
 
 



 
-17- 

 
1.22  การกําหนดค่าปรับและการบอกเลิกสัญญา   

1.22.1 ในกรณีท่ีผู้รับจ้างกระทําผิดสัญญาและผู้ว่าจ้างยังไม่ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างยอมให้
ผู้ว่าจ้างปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ 0.1 ของราคาท่ีตกลงจ้าง แต่ต้องไม่ต่ํากว่าวันละ 100 บาท 

 1.22.2  ถ้าไม่มีพนักงานของผู้รับจ้างมาปฏิบัติงานหรือมาปฏิบัติงานไม่ครบจํานวนในวันใด ผู้รับจ้าง
ยินยอมให้ผู้ว่าจ้างปรับเป็นรายวันในอัตราวันละ 500.- บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน) ต่อคน นับต้ังแต่วันท่ีไม่มีพนักงานมา
ปฏิบัติงาน หรือมาปฏิบัติงานไม่ครบจํานวนเป็นต้นไป จนกว่าจะมีพนักงานมาปฏิบัติงานครบจํานวน  

 1.22.3  ถ้าไม่มีพนักงานของผู้รับจ้างมาปฏิบัติงาน หรือมาแต่ไม่ปฏิบัติงานสามวันติดต่อกัน 
นอกจากผู้รับจ้างจะต้องรับผิดตามข้อ 1.22.2 แล้ว เม่ือผู้ว่าจ้างได้ทําหนังสือแจ้งเตือนเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้รับจ้าง
ทราบแล้ว ผู้รับจ้างยังไม่ดําเนินการแก้ไขหรือจัดส่งพนักงานมาปฏิบัติให้ครบตามสัญญา ภายใน 7 วัน ผู้ว่าจ้างมีสิทธิ
บอกเลิกสัญญาได้ 

 1.22.4  กรณีท่ีผู้ว่าจ้างไม่บอกเลิกสัญญาตามความในข้อ 1.22.3 นั้น ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจาก
ความผิดตามสัญญานี้ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบความเสียหายท่ีเกิดข้ึนจากการปฏิบัติงานของพนักงานท่ีทําให้เกิด
ความเสียหายต่อทรัพย์สินของทางราชการ หรือบุคคลภายในมหาวิทยาลัย ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหาย
ท่ีเกิดข้ึนนั้นด้วย 

 1.22.5  กรณีท่ีผู้รับจ้างไม่จัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์ในการทําความสะอาด และวัสดุสิ้นเปลือง ได้
ครบตามรายละเอียดในข้อ 1.10 และ 1.11นับต้ังแต่วันท่ีส่งมอบไม่ครบจนกว่าผู้รับจ้างจะดําเนินการแก้ไขผู้รับจ้าง
ยินยอมให้ผู้ว่าจ้างปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ 0.1 ของราคาท่ีตกลงจ้าง แต่ต้องไม่ตํ่ากว่าวันละ 100 บาท และ
หากผู้ว่าจ้างได้ทําหนังสือแจ้งเตือนเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้รับจ้างทราบแล้ว แต่ผู้รับจ้างยังไม่ดําเนินการแก้ไขหรือ
จัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์ในการทําความสะอาด และวัสดุสิ้นเปลืองภายใน 7 วัน ผู้ว่าจ้างมีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้ 

1.22.6 หากผู้ว่าจ้างตรวจสอบพบว่าพนักงานทําความสะอาดไม่แต่งเครื่องแบบตามท่ีกําหนด หรือแต่งกายไม่
เรียบร้อย ปรับในอัตรา 600 บาท/คน 

1.22.7 หากผู้ว่าจ้างตรวจพบว่าพนักงานทําความสะอาดเล่นการพนันในขณะปฏิบัติงาน ปรับในอัตรา 1,000  
บาท/คน 

1.22.8  หากผู้รับจ้างตรวจพบว่าพนักงานทําความสะอาดใช้เครื่องมือสื่อสาร (โทรศัพท์มือถือ) เล่นเกมส์ เล่น
แชทออนไลน์ต่าง ๆ  ในขณะปฏิบัติงาน และผู้ควบคุมงานประจําอาคารตักเตือนแล้ว 2 ครั้ง พนักงานทําความสะอาด
ยังฝ่าฝืนอยู่ ปรับในอัตรา 300 บาท/คน 

1.22.9 หากผู้รับจ้างตรวจสอบพบว่าพนักงานทําความสะอาด ฟังวิทยุ ดูโทรทัศน์ อ่านหนังสือหรือนํางาน
ส่วนตัวมาทําในขณะปฏิบัติงาน ปรับในอัตรา 600 บาท/คน 

1.22.10  ผู้รับจ้างไม่จัดฝึกอบรมพนักงานทําความสะอาดเก่ียวกับวิธีการปฏิบัติงานตามเง่ือนไขรายละเอียด
และข้อกําหนด ปรับในอัตรา 2,000 บาท/ครั้ง 

1.22.11  ผู้รับจ้างไม่จัดฝึกอบรมพนักงานทําความสะอาดระหว่างสัญญาเก่ียวกับวิธีการปฏิบัติงานตาม 
เง่ือนไขรายละเอียดและข้อกําหนด ปรับในอัตรา 500 บาท/ครั้ง 

1.22.12  หากผู้ว่าจ้างตรวจพบว่าพนักงานทําความสะอาดนําบุคคลภายนอกเข้ามาในพ้ืนท่ี 
โดยไม่แจ้งใหผู้ว่าจ้างทราบ ปรับในอัตรา 600 บาท/ครั้ง 
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1.23 การเลิกสัญญา 
 ผู้ว่าจ้างจะบอกเลิกสัญญาจ้างโดยแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน และผู้รับจ้างไม่มี

สิทธิ์เรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ จากผู้ว่าจ้าง หรือในกรณีท่ีผู้รับจ้างปฏิบัติผิดเง่ือนไข หรือปฏิบัติงานบกพร่องไม่เป็นไป
ตามข้อกําหนดตามสัญญา และผู้ว่าจ้างได้มีหนังสือแจ้งเตือนเป็นลายลักษณ์อักษรไปยัง ผู้รับจ้างให้แก้ไขแล้ว ผู้รับจ้าง
ไม่ปฏิบัติตามหนังสือแจ้งเตือนดังกล่าว 

 ในกรณีท่ีผู้รับจ้างปฏิบัติผิดเง่ือนไขหรือปฏิบัติงานบกพร่องไม่เป็นไปตามข้อกําหนดตามสัญญาอัน
เป็นเหตุให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงแก่ผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้ทันที 

 ในการบอกเลิกสัญญานี้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนในการท่ีผู้ว่าจ้างปฏิบัติผิดเง่ือนไข
หรือปฏิบัติงานบกพร่องไม่เป็นไปตามข้อกําหนดตามสัญญาได้ทุกประการ 

 
1.24 การท่ีผู้รับจ้างปฏิบัติตามสัญญา หรือละเว้นไม่ปฏิบัติตามสัญญาอันก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้

ว่าจ้างแล้ว ผู้รับจ้างยินดีชดใช้ค่าเสียหายท่ีเกิดข้ึนท้ังสิ้น หรือผู้รับจ้างไม่จัดส่งพนักงานทําความสะอาด ผู้ว่าจ้างมีสิทธิ
ว่าจ้างบุคคลภายนอกมาปฏิบัติงานแทนได้  หรือผู้รับจ้างไม่จัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์ในการทําความสะอาดตามข้อ 
1.10 และวัสดุสิ้นเปลืองตามข้อ 1.11 ให้เพียงพอต่อการใช้ได้ตลอดสัญญา ผู้ว่าจ้างมีสิทธิจัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์
มาใช้ในการทําความสะอาด และวัสดุสิ้นเปลืองแทนได้  โดยให้ผู้รับจ้างเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองท้ังสิ้น และผู้รับจ้างยินดี
หักค่าเสียหายออกจากค่าจ้างตามสัญญาท่ีผู้รับจ้างจะได้รับในเดือนถัดไปทันที 
 
2. ระยะเวลาการจัดจ้าง  

จํานวน 11 เดือน เริ่มต้ังแต่วันท่ี 1 พฤศจิกายน 2561 ถึงวันท่ี 30 กันยายน 2562 
 

----------------------------------- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


