
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของงานจ�างเหมาทําความสะอาด 
อาคารเรียนโรงเรียนสาธิต “พิบูลบาเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา ด�วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส( 

 
ข�อกําหนดทั่วไป  
ก. คุณสมบัติ  
 พนักงานทําความสะอาดต�องผ�านการอบรมเก่ียวกับการปฏิบัติงาน การใช�เครื่องมือ ตลอดจนการใช�เคมีภัณฑ& 
มาอย�างดี และได�ผ�านการสอบประวัติของผู�รับจ�างเรียบร�อยแล�ว  
 
ข. รายละเอียดพัสดุ/งานจ�าง  
 ๑. ขอบเขตของความรับผิดชอบ 
 ๑.๑ พนักงานของผู�รับจ�างทุกคนจะต�องสวมแบบฟอร&ม มีช่ือ เครื่องหมาย และติดบัตรช่ือพนักงาน 
อย�างชัดเจน 
 ๑.๒ พนักงานของผู�รับจ�างทุกคนจะต�องอยู�ในระเบียบหรือข�อบังคับของมหาวิทยาลัย หากพนักงาน 
ผู�ใดฝ2าฝ3น หรือไม�ปฏิบัติตามระเบียบหรือข�อบังคับผู�รับจ�างจะต�องเปล่ียนตัวพนักงานในทันที 
  ๑.๓ ผู�รับจ�างต�องจ�ายเงินค�าจ�างให�แก�ลูกจ�างไม�น�อยกว�าประกาศค�าจ�างแรงงานข้ันตํ่าของแรงงาน 
จังหวัดชลบุรี  
  ๑.๔ ห�ามผู�รับจ�างนําแรงงานต�างด�าวที่ไม�ได�รับอนุญาตตามกฎหมายเข�ามาปฏิบัติงานในโรงเรียนสาธิต 
“พิบูลบาเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา  
  ๑.๕ เมื่อพนักงานพบเห็นทรัพย&สินที่มิใช�ของตนเองให�นําส�งท่ีหัวหน�าอาคารของแต�ละอาคาร  
ห�ามนําไปเป@นทรัพย&สินของตนเอง หากมีการตรวจสอบพบว�ามีการกระทําผิดจริงทางโรงเรียนจะดําเนินคดี 
ตามกฎหมาย และห�ามมิให�พนักงานที่กระทําความผิดทํางานภายในอาคารอีกต�อไป 
        ๑.๖ ผู�รับจ�างจะต�องนําขยะทั้งหมดจากอาคารไปท้ิงนอกมหาวิทยาลัย โดยผู�รับจ�างจะต�องรับผิดชอบ
จัดหายานพาหนะในการขนย�ายและต�องดําเนินการขนย�ายขยะให�สะอาดและมิดชิดเป@นประจําทุกวัน และผู�รับจ�าง
ต�องตักขยะ วัชพืช ใบไม�ส่ิงปฏิกูลในสระนํ้า ตัดแต�งต�นไม�ทุกขนาด โดยผู�รับจ�างต�องนําวัชพืช ใบไม� ส่ิงปฏิกูล ก่ิงไม�
ทุกขนาด ไปท้ิงนอกมหาวิทยาลัย  
 
 ๒. วัสดุอุปกรณ(ที่ใช�ในการทําความสะอาด  
     ผู�รับจ�างจะต�องจัดหาวัสดุอุปกรณ& เคร่ืองมือเครื่องใช� ในการทําความสะอาดให�เหมาะสมกับวัสดุ 
แต�ละชนิดดังน้ี 
   ๒.๑ เครื่องขัดพื้นพร�อมอุปกรณ&ครบชุดสาหรับขัดพื้น ล�าง ขัดคราบสกปรกบนพื้นและขัดมันพื้น  
และต�องพร�อม ในการปฏิบัติงานตามแผนการทํางาน  
   ๒.๒  เครื่องดูดฝุ2นพร�อมอุปกรณ& ที่ดูดได�ท้ังเปBยกและแห�ง และต�องพร�อมในการปฏิบัติงาน 
ตามแผนการทํางาน  
   ๒.๓ เครื่องมือเช็ดกระจกพร�อมอุปกรณ&ครบชุดสาหรับเช็ดกระจกภายในและภายนอกของแต�ละอาคาร  
   ๒.๔ บันไดอลูมิเนียม  
   ๒.๕ เครื่องมืออ่ืน ๆ เช�น ม็อบดันฝุ2น ม็อบผ�า แผ�นขัดสกDอตไบร&ท ไม�กวาดชนิดต�าง ๆ ถังนํ้าพลาสติก  
ขันนํ้าพลาสติก ถุงมือยาง ผ�าเช็ดโตDะ ท่ีตักขยะ ไม�กวาดผง ที่ตักผง คราด และเครื่องมือต�าง ๆ เท�าท่ีจําเป@น 
ในการทําความสะอาด  
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 ๓. นํ้ายาเคมีที่ใช�ในการทําความสะอาดจะต�องมีคุณภาพดี ได�แก7  
  ๓.๑ นํ้ายาล�างพื้นลอกแวDกซ&  
  ๓.๒ นํ้ายาล�างห�องนํ้าและกัดสนิม ชนิดพิเศษไม�มีควัน ไม�มีกล่ิน  
  ๓.๓ นํ้ายาฆ�าเช้ือดับกล่ิน และก�อนดับกล่ินในห�องนํ้าทุกห�อง  
  ๓.๔ นํ้ายาทําความสะอาดท่ัวไป  
  ๓.๕ นํ้ายาล�างและขัดอลูมิเนียม  
  ๓.๖ นํ้ายาเคลือบเงาพื้น (แว็กซ&นํ้า) ชนิดซุปเปอร&  
  ๓.๗ นํ้ายาเช็ดกระจก  
  ๓.๘ นํ้ายาซักพรม  
  ๓.๙ นํ้ายาขจัดคราบหินปูน  
  ๓.๑๐ สบู�เหลวล�างมือในห�องนํ้าทุกห�อง  
  ๓.๑๑ นํ้ายาขจัดส่ิงอุดตันในท�อนํ้าทิ้ง  
  ๓.๑๒ นํ้ายาอ่ืนที่จําเป@นและเหมาะสมกับสภาพพื้นและวัสดุของแต�ละอาคาร  

 

 ๔. การทําความสะอาด 
  ๔.๑ พื้นกระเบื้องยาง พื้นหินขัด 
     ๔.๑.๑ ปPดกวาดส่ิงสกปรกหรือดูดฝุ2นในพื้นที่ว�างตามช้ันในอาคาร ทางเดินเท�า ทางเดินบันได  
     ๔.๑.๒ ใช�นํ้ายาล�างโดยใช�นํ้ายาเฉพาะแต�ละประเภทโดยใช�เครื่องขัดพื้น 
     ๔.๑.๓ ม็อบนํ้าให�สะอาด ๓ ครั้ง ต�อการทําความสะอาดแต�ละคร้ัง 
     ๔.๑.๔ ใช�เครื่องมือขัดมันเก็บส่ิงสกปรกที่ตกค�างอีกครั้ง 
     ๔.๑.๕ ใช�นํ้ายาเคลือบเงาพื้น (แว็กซ&นํ้า) ชนิดซุปเปอร&ไม�น�อยกว�า ๓ ครั้ง ต�อการทําความสะอาด 
แต�ละครั้ง 
  ๔.๒ พื้นแกรนิต พื้นโมเสด พืน้กระเบื้องเคลือบ 
     ๔.๒.๑ ปPด กวาด เช็ดม็อบพื้น  
     ๔.๒.๒ ใช�เครื่องขัดด�วยนํ้ายาล�างพื้นแกรนิต พื้นโมเสด และพื้นกระเบ้ืองเคลือบโดยเฉพาะ  
     ๔.๒.๓ เก็บรอยเป3Rอนตามท่ีเครื่องไม�สามารถทําได� เช�น ฝาผนัง และบริเวณใกล�เคียง โดยใช� 
นํ้ายาล�างทั่วไป  
    ๔.๒.๔ เดินเครื่องปPดเงาพื้น 
  ๔.๓ พื้นไม�  
    ๔.๓.๑ ปPดกวาดส่ิงสกปรกหรือดูดฝุ2นตามบริเวณพื้นไม�ในอาคาร ทางเดินเท�า ทางเดินบันได  
    ๔.๓.๒ ใช�นํ้ายาล�างโดยใช�นํ้ายาเฉพาะสาหรับขัดพื้นไม�  
    ๔.๓.๓ ม็อบแห�ง ม็อบพื้นให�สะอาด ๓ คร้ัง ต�อการทําความสะอาดแต�ละครั้ง  
    ๔.๓.๔ ใช�นํ้ายาเคลือบเงาพื้นไม�โดยเฉพาะ (อย�างดี) ไม�น�อยกว�า ๓ ครั้ง ต�อการทําความสะอาด 
แต�ละครั้ง  
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  ๔.๔ กระจกและกรอบอลูมิเนียม มู�ล่ี ม�านปรับแสง ฉากก้ันห�อง และผ�าม�าน  
    ๔.๔.๑ กระจก 
    ๔.๔.๑.๑ ปPดกวาดฝุ2นท่ีเกาะอยู�ตามกระจก  
    ๔.๔.๑.๒ ใช�นํ้ายาเช็ดกระจกทําความสะอาด  
    ๔.๔.๑.๓ เช็ดและขัดอลูมิเนียมตามประตูหน�าต�าง และส�วนอ่ืน ๆ ที่ติดกับตัวอาคาร 
    ๔.๔.๒  มู�ล่ี ม�านปรับแสง ฉากก้ันห�อง และผ�าม�าน  
     ๔.๔.๒.๑ เช็ด ปPดกวาดฝุ2นที่เกาะอยู�ตามผ�าม�าน ฉากก้ันห�อง และซักรีดผ�าม�าน 
ตามวิธีการซักรีดของวัสดุแต�ละประเภทอย�างมีคุณภาพ โดยไม�ก�อให�เกิดความเสียหายใด ๆ  
  ๔.๕ พรม  
    ๔.๕.๑ ดูดฝุ2นและส่ิงสกปรกในพื้นพรมให�สะอาดก�อน โดยใช�เครื่องดูดฝุ2นสาหรับพรมโดยเฉพาะ  
    ๔.๕.๒ ซักพรมด�วยนํ้ายาโดยเฉพาะและฆ�าเช้ือดับกล่ินด�วยระบบสเปรย&แอDกแทDกช่ัน ซึ่งวิธีน้ีจะทําให� 
พรมสะอาดกว�าวิธีแชมพูอ้ิงทั่ว ๆ ไปใช�ทําอยู�  
    ๔.๕.๓ ครั้งสุดท�ายซักด�วยนํ้าเปล�า (นํ้าอุ�น) และฆ�าเช้ือดับกล่ินและทําการเป2า อบ ปPTนให�พรมแห�ง 
และพื้นดูสวยงาม  
  ๔.๖ เฟอร&นิเจอร&และเครื่องใช�สานักงาน  
    ๔.๖.๑ ปPดฝุ2น เช็ดคราบสกปรก (โตDะทํางาน เก�าอ้ี ตู�เอกสาร รูปภาพแขวน และประติมากรรม  
เครื่องรับโทรศัพท& นาฬิกา ปVายประกาศ ฯลฯ)  
    ๔.๖.๒ ใช�ผ�าชุบนํ้าเช็คทําความสะอาดอีกครั้ง กรณีท่ีเป@นหนัง  ผ�าและพื้นผิวลามิเนต ให�ใช�นํ้ายา 
ทําความสะอาดหรือผลิตภัณฑ&ทําความสะอาดที่มีคุณสมบัติเฉพาะและเหมาะสมกับเฟอร&นิเจอร&น้ัน  
  ๔.๗ ห�องสุขภัณฑ& และกระจกเงา  
    ๔.๗.๑ ล�างพื้นด�วยนํ้ายาล�างห�องนํ้า  
    ๔.๗.๒ ขจัดส่ิงสกปรกเครื่องสุขภัณฑ& เช�น อ�างล�างหน�า โถปPสสาวะ และโถส�วมด�วยนํ้ายา 
สําหรับสุขภัณฑ&  
    ๔.๗.๓ ทําความสะอาดกระจกเงาด�วยนํ้ายาเช็ดกระจก  
    ๔.๗.๔ ทําความสะอาดด�วยนํ้าเปล�า  
    ๔.๗.๕ ฆ�าเช้ือดับกล่ินด�วยนํ้ายาเฉพาะเครื่องสุขภัณฑ&  
    ๔.๗.๖ นําขยะในห�องนํ้าไปท้ิงในท่ีที่กําหนด  
    ๔.๗.๗ ใส�กระดาษชําระในห�องนํ้าอาจารย&ทุกห�องโดยไม�ให�ขาด  
    ๔.๗.๘ เติมสบู�เหลวสําหรับล�างมือในห�องนํ้าทุกห�อง ท้ังห�องนํ้าอาจารย&และห�องนํ้านักเรียน  
โดยไม�ให�ขาด  
    ๔.๗.๙ ใส�กระดาษชําระ (ม�วนใหญ�) ห�องนํ้านักเรียนทุกห�องโดยใส�ทุกสัปดาห& ท่ี ๒ และ ๔ ของเดือน  
(เฉพาะอาคารฝ2ายการศึกษานานาชาติข้ันพื้นฐาน) 
   ๔.๘ โคมไฟ หลอดไฟ พัดลม เครื่องปรับอากาศ ฝVาเพดาน ผนังอาคาร  
      ๔.๘.๑ ทําความสะอาดพัดลมเพดาน พร�อมทั้งตะแกรงเครื่องปรับอากาศให�สะอาดเรียบร�อย  
      ๔.๘.๒ ทําความสะอาดโคมไฟ และหลอดไฟให�ปราศจากคราบสกปรก  
      ๔.๘.๓ ปPดหยากไย� และขจัดคราบสกปรกบนฝVาเพดาน และผนังอาคาร  
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  ๕.  รายละเอียดทําความสะอาด  
    ๕.๑ การทําความสะอาดประจําวัน  
    ๕.๑.๑ เช็ดโตDะ เก�าอ้ี จัดส่ิงของท่ีวางบนโตDะให�เรียบร�อย  
    ๕.๑.๒ เทและทําความสะอาดตะกร�าใส�ผง  
    ๕.๑.๓ ทําความสะอาดกระจก ขอบกระจก ขอบประตูหน�าต�าง และบานประตู หน�าต�าง 
ทุกบาน  
    ๕.๑.๔ ทําความสะอาดโตDะรับแขก เก�าอ้ี และโซฟาสาหรับรับแขก  
    ๕.๑.๕ ทําความสะอาดโคมไฟบนโตDะ (ถ�ามี)  
    ๕.๑.๖ ทําความสะอาดห�องนํ้า พื้นห�องนํ้า กระจกช�องลม กระจกเงา และเครื่องสุขภัณฑ& 
ด�วยนํ้ายาแต�ละชนิด  ให�เหมาะสมกับวัสดุพร�อมทั้งดับกล่ินและฆ�าเช้ือโรค ดูแลใส�กระดาษชําระ สบู�เหลว  
ก�อนดับกล่ินในห�องนํ้าไม�ให�ขาด  
    ๕.๑.๗ เช็ดและทําความสะอาดข้ันบันได ตลอดจนราวบันไดข้ึน – ลง อาคารและบันไดหนีไฟ  
    ๕.๑.๘ ทําความสะอาด เทเศษนํ้าและถังรองรับนํ้าจากเครื่องทํานํ้าเย็น พร�อมเช็ด หรือ 
ปPดฝุ2น เครื่องทํานํ้าเย็น และขวดนํ้า  
    ๕.๑.๙ ทําความสะอาดปPดกวาดเช็ดถูพื้นห�อง ทางเดิน  
    ๕.๑.๑๐ รายงานส่ิงของชํารุดที่เกิดข้ึนโดยด�วน เช�น กระจกแตก อ�างล�างหน�าชํารุด  
นํ้าประปารั่ว และส่ิงอ่ืน ๆ ท่ีอยู�ในความรับผิดชอบทั้งหมด  
    ๕.๑.๑๑ ทําความสะอาดปPดกวาดเช็ดถูพื้นห�องเรียน ห�องพักอาจารย& ห�องสมุด 
ห�องปฏิบัติการต�าง ๆ ห�องประชุม ฯลฯ  
    ๕.๑.๑๒ ดูแลปZดเครื่องปรับอากาศและไฟภายในห�องเรียนที่ไม�มีการเรียนการสอนในแต�ละวัน  
    ๕.๑.๑๓ ดูแลปZดนํ้า ปZดไฟฟVา เคร่ืองปรับอากาศ และตรวจตราความเรียบร�อยก�อนออก 
จากตัวอาคาร เมื่อเสร็จงาน  
    ๕.๑.๑๔ กวาดขยะ ปPดกวาดหยากไย� บริเวณโรงจอดรถยนต&ให�สะอาด  
    ๕.๑.๑๕ บริเวณพื้นปูนให�กวาดเศษดิน เศษทราย ออกจากพื้นให�สะอาดอยู�เสมอ  
    ๕.๑.๑๖ เช็ดขอบประตูท่ีทําด�วยไม� อลูมิเนียมตามท่ีต�าง ๆ ตลอดจนฝาก้ันห�อง  
    ๕.๑.๑๗ ทําความสะอาดช้ันวางหนังสือ ขาโตDะ ขาเก�าอ้ี หลังโซฟา และหลังตู�เก็บเอกสาร 
ปVายปZดประกาศ 
    ๕.๑.๑๘ ทําความสะอาดคราบสกปรกท่ีโทรศัพท& เช็ดท่ีหูฟPงด�วยนํ้ายาฆ�าเช้ือโรค  
    ๕.๑.๑๙ เช็ดฝุ2นเครื่องคิดเลข พิมพ&ดีด เครื่องคอมพิวเตอร& และทําความสะอาด 
โตDะวางเครื่องพิมพ&  
    ๕.๑.๒๐ ทําความสะอาดห�องโถง ท่ีน่ังพัก และแผ�นปVายแสดงช่ือหน�วยงานต�าง ๆ  
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    ๕.๑.๒๑ ทําความสะอาดกระดานไวท&บอร&ด กระดานดํา และรางชอล&ก ด�วยนํ้ายา 
ทําความสะอาดท่ีเหมาะสม  
    ๕.๑.๒๒ ดูแลทําความสะอาดระเบียงและดาดฟVา  
    ๕.๑.๒๓ ล�างถังรองรับผง 
    ๕.๑.๒๔ ดูแลตัดหญ�าสวนหย�อมรอบอาคารและลานกิจกรรม รดนํ้าต�นไม� พร�อมท้ัง
บํารุงรักษาต�นไม�ประดับภายในอาคารฉลองราชย& ๕๐ ปB และอาคารพิบูลบําเพ็ญ ๔  
    ๕.๒ การทําความสะอาดประจําสัปดาห& (สัปดาห&ละ ๑ ครั้ง) 
    ๕.๒.๑ ทําความสะอาดฝVาเพดาน ปPดหยากไย�ในท่ีต�างๆ  
    ๕.๒.๒ เช็ดฝุ2นตามกรอบรูปตลอดจนอุปกรณ&ต�าง ๆ ที่อยู�ในอาคาร ทําความสะอาดฝาผนัง 
เช็ดรอยเป3Rอน ตามฝาผนังด�วยนํ้ายา  
    ๕.๒.๓ ทําความสะอาดรอยเป3Rอนพรมด�วยนํ้ายาให�สะอาด  
    ๕.๒.๔ ลบรอยเป3Rอนตามขอบประตูหน�าต�างและสวิทซ&ไฟด�วยนํ้ายาแต�ละชนิดให�เหมาะสม 
กับวัสดุ  
    ๕.๒.๕ ทําความสะอาดกระจกภายในทั้งหมด  
    ๕.๒.๖ ทําความสะอาดดูดฝุ2นมู�ล่ี ผ�าม�าน ม�านปรับแสง บานเกล็ดประตู หน�าต�าง ทุกแห�ง  
    ๕.๒.๗ ขัดเงาส�วนท่ีเป@นโลหะท้ังหมด  
    ๕.๒.๘ ทําความสะอาดโตDะ เก�าอ้ี ท่ีบุด�วยหนังเทียมหรือหนังแท� และลงนํ้ายารักษาหนังแท�
หรือหนังเทียม  
    ๕.๒.๙ ทําความสะอาดดูดพรมทุกห�อง  
    ๕.๒.๑๐ ล�างทําความสะอาดถังขยะท่ีรองรับขยะแห�งและขยะเปBยก  
    ๕.๓ การทําความสะอาดเดือนละ ๑ ครั้ง  
    ๕.๓.๑ เช็ดและล�างทําความสะอาดพัดลมภายในอาคารฝ2ายปฐมวัย 
    ๕.๔ การทําความสะอาดทุก ๔ เดือน  
    ๕.๔.๑ ล�างพื้น เคลือบเงาพื้น และขัดเงาพื้นกระเบ้ืองยาง พื้นหินขัด ด�วยเครื่องขัดพื้น  
โดยใช�นํ้ายา เคลือบเงาพื้น (แวDกซ&นํ้า) ชนิดซุปเปอร& และพื้นไม�เคลือบด�วยแว็กซ&เทียน ซึ่งให�เหมาะสมกับวัสดุพื้น
ภายในอาคาร แต�ละห�องและช้ัน และจัดทําแผนการปฏิบัติงานในแต�ละช้ันราย ๔ เดือน (๓ ครั้ง/ปB)  
แนบพร�อมการเสนอราคา  
    ๕.๔.๒ ทําความสะอาดหลอดไฟ โคมไฟแสงสว�างท้ังหมด  
    ๕.๔.๓ ทําความสะอาดพัดลมทุกชนิด พร�อมท้ังตะแกรงให�เรียบร�อย และจัดทําแผน 
การปฏิบัติงาน ในแต�ละช้ันราย ๔ เดือน (๓ คร้ัง/ปB) แนบพร�อมการเสนอราคา  
    ๕.๔.๔ ทําความสะอาดกระจกภายนอกอาคาร และจัดทําแผนการปฏิบัติงานในแต�ละช้ัน 
ราย ๔ เดือน (๓ ครั้ง/ปB) แนบพร�อมการเสนอราคา  
    ๕.๕ การปPดกวาดหยากไย� ให�ปPดกวาดหยากไย�ในที่สูง (ปBละ ๒ ครั้ง ช�วงปZดภาคเรียน)  
    ๕.๖ ซักผ�าม�านตามห�องต�าง ๆ (ปBละ ๑ คร้ัง ช�วงปZดภาคเรียน)  
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ค. ข�อกําหนดอ่ืนเพ่ิมเติม  
 ผู�รับจ�างต�องรายงานการทําความสะอาดประจําวัน ประจําสัปดาห& การทําความสะอาดทุก ๆ ๔ เดือน  
และการทําความสะอาดปBละคร้ัง ในเดือนน้ัน ๆ ให�ครบถ�วน พร�อมแนบบัญชีรายช่ือการมาปฏิบัติงานประจําวัน 
ของพนักงาน ภายในวันที่ ๒๕ ของเดือน ในงวดท่ี ๑ – ๑๑ และภายในวันที่ ๓๐ ในงวดสุดท�าย  
 ผู�รับจ�างต�องส�งมอบกระดาษชําระม�วนใหญ� จํานวน ๓๖ ม�วน ทุกวันจันทร& สัปดาห&แรกของเดือน  
ให�กับงานพัสดุ อาคารฝ2ายการศึกษานานาชาติข้ันพื้นฐาน และส�งมอบกระดาษชําระม�วนใหญ� จํานวน ๑๕๖ ม�วน 
ทุกวันจันทร& สัปดาห&แรกของเดือนให�กับงานพัสดุ อาคารฉลองราชย& ๕๐ ปB และแม�บ�านประจําช้ันขอเบิก 
กระดาษชําระได�ที่งานพัสดุ  
 

ง. ผู�รับจ�างต�องจัดทําสวัสดิการให�แก7ลูกจ�างทําความสะอาด ดังน้ี  
 ๑. ผู�รับจ�างต�องทําประกันสังคมให�ลูกจ�างของผู�รับจ�างทุกคนตาม พระราชบัญญัติการประกันสังคม  
พ.ศ. ๒๕๓๓ และจะต�องแสดงสําเนาเอกสารการทําประกันสังคมของลูกจ�างให�มหาวิทยาลัยทราบภายใน ๓๐ วัน 
(นับจากวันทําสัญญา)  
 ๒. ผู�รับจ�างต�องแสดงหลักฐานการส�งเงินประกันสังคม เป@นสําเนาใบเสร็จรับเงินพร�อมรับรองสําเนาถูกต�อง 
ต�อผู�ว�าจ�างทุกครั้งท่ีมีการนําเงินส�งประกันสังคม เพื่อใช�เป@นเอกสารประกอบการเบิกจ�ายเงินให�แก�ผู�รับจ�าง  
ยกเว�นเดือนแรกและเดือนสุดท�ายของสัญญา  
 

ข�อกําหนดเฉพาะ  
ก. ลักษณะของอาคาร  
          ๑. อาคารฉลองราชย& ๕๐ ปB เป@นอาคาร ๕ ช้ัน ประกอบด�วย ห�องสํานักงาน พื้นที่โถงอาคารช้ัน ๑  
บริเวณทางเดินในอาคาร ช้ัน ๑ - ๕ และบันได ห�องผู�อํานวยการ ห�องประชุม ห�องพักอาจารย& ห�องเรียน  
ห�องปฏิบัติการ  ห�องสํานักงานทุกฝ2าย  ห�องโสตทัศนูปกรณ& ห�องนํ้า ดาดฟVา ฯลฯ 
 ๒. อาคารพิบูลพัฒนา  เป@นอาคาร ๓ ช้ัน ประกอบด�วย ห�องเรียน ห�องพักอาจารย& ห�องปฏิบัติการ  
ห�องสํานักงาน ห�องนํ้า ฯลฯ  
 ๓. อาคารพิบูลพัฒนา ๒ เป@นอาคาร ๔ ช้ัน ประกอบด�วย ห�องเรียน ห�องพักอาจารย& ห�องปฏิบัติการ  
และห�องนํ้าภายในอาคาร และภายนอกอาคาร ๑ หลัง ฯลฯ  
 ๔. อาคารพิบูลบําเพ็ญ  เป@นอาคาร ๒ ช้ัน ประกอบด�วย ห�องเรียน ห�องสมุด ห�องพักอาจารย& ห�องโถง 
ห�องประชุม ห�องปฏิบัติการ ห�องนํ้า ฯลฯ  
 ๕. อาคารพิบูลบําเพ็ญ ๒ เป@นอาคาร ๒ ช้ัน ประกอบด�วย ห�องเรียน ห�องพักอาจารย& ห�องปฏิบัติการ  
ห�องนํ้า ฯลฯ  
 ๖. อาคารพิบูลบําเพ็ญ ๓ เป@นอาคาร ๒ ช้ัน ประกอบด�วย ห�องเรียน ห�องพักอาจารย& ห�องโถง  
ห�องปฏิบัติการ และห�องนํ้า ฯลฯ  
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 ๗. อาคารพิบูลบําเพ็ญ ๔  เป@นอาคารคอนกรีต ๔ ช้ัน ประกอบด�วยห�องเรียน, ห�องพักอาจารย&, ห�องโถง, 
ห�องนํ้า, และห�องปฏิบัติการ ฯลฯ  
 ๘. อาคารพิบูลรําลึก เป@นอาคาร ๒ ช้ัน ประกอบด�วย ห�องพักอาจารย& ห�องเรียน ห�องปฏิบัติการ  
ห�องนํ้าอาจารย& และห�องนํ้านักเรียน ฯลฯ  
 ๙. อาคารห�องสมุดโรงเรียนสาธิต “พิบูลบําเพ็ญ” เป@นอาคาร ๓ ช้ัน ประกอบด�วย ห�องสมุด ห�องประชุม  
ห�องโถงจัดนิทรรศการ ห�องผลิตส่ือและห�องควบคุม ห�องวีดีทัศน& ห�องเรียน และห�องนํ้า ฯลฯ  
 ๑๐. ห�องนํ้านอกอาคาร จํานวน ๒ หลัง เป@นอาคารช้ันเดียว ประกอบด�วย  
  - ห�องนํ้านักเรียนระดับประถมศึกษา จํานวน ๑ หลัง  
  - ห�องนํ้าสระว�ายนํ้า จํานวน ๑ หลัง  
 ๑๑. อาคารการศึกษานานาชาติข้ันพื้นฐาน ๒ หลัง ประกอบด�วย  
  - อาคารการศึกษานานาชาติข้ันพื้นฐาน เป@นอาคารคอนกรีต ๓ ช้ัน ประกอบด�วย ห�องเรียน 
ห�องปฏิบัติการ  ห�องพักอาจารย& ห�องนํ้า ห�องอาหาร ดาดฟVา และห�องสมุด ฯลฯ  
  - อาคารเอนกประสงค& ของฝ2ายการศึกษานานาชาติข้ันพื้นฐาน เป@นอาคารคอนกรีต ๒ ช้ัน ประกอบด�วย
ห�องอาหาร ห�องฟZตเนส และห�องนํ้า ๔ ห�อง  
 ๑๒. อาคารพิบูลสุข ๒ เป@นอาคารคอนกรีต ๑ ช้ัน ประกอบด�วย ห�องประชุม ห�องปฏิบัติการ ห�องเรียน  
ห�องสมุด ห�องสํานักงาน ห�องรับรอง และห�องนํ้า ฯลฯ  
 ๑๓. อาคารบูรณาการ  สติล  คุณปล้ืม  เป@นอาคารคอนกรีต ๓ ช้ัน (เฉพาะช้ัน ๑, ด�านทิศเหนือ และช้ัน ๓) 
ประกอบด�วย สนามกีฬา, ห�องปฏิบัติการ, ห�องพักอาจารย& และห�องประชุม ฯลฯ  
 ๑๔. อาคารหอพักนักเรียน เป@นอาคารคอนกรีต ๒ ช้ัน ประกอบด�วยห�องพัก ๒๖ ห�อง, ห�องส�วนกลาง ๒ ห�อง, 
ห�องสํานักงาน ๑ ห�อง, และห�องนํ้ารวม ๑ ห�อง ฯลฯ  
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ข. รายละเอียดการทํางานและพื้นที่การปฏิบัติงาน  
 ๑. อาคารฉลองราชย( ๕๐ ป=, อาคารพิบูลพัฒนา, อาคารพิบูลพัฒนา ๒, อาคารพิบูลบําเพ็ญ,  
อาคารพิบูลบําเพ็ญ ๒, อาคารพิบูลบําเพ็ญ ๓, อาคารพิบูลบําเพ็ญ ๔, อาคารพิบูลรําลึก, อาคารห�องสมุด
โรงเรียนสาธิต “พิบูลบําเพ็ญ”, อาคารบูรณาการ สติล คุณปล้ืม และห�องนํ้านอกอาคาร ๒ หลัง 
  ๑.๑ การทําความสะอาดรายวัน ต้ังแต�เวลา ๐๗.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. (วันจันทร& – วันศุกร&)  
     ๑.๑.๑  ทุกวันทําการต�องทําความสะอาด ห�องพักอาจารย& ห�องสํานักงาน ห�องโถง ห�องประชุม 
และห�องปฏิบัติการต�าง ๆ ให�เสร็จก�อนเวลา ๐๗.๔๕ น. ส�วนห�องนํ้า ห�องส�วม และส�วนประกอบของอาคารจะต�อง 
ทําความสะอาดอยู�เสมอ  
     ๑.๑.๒  ดูแลบํารุงรักษา รดนํ้าต�นไม� และไม�ประดับ ภายในอาคารทุกอาคาร  
       ๑.๑.๓  ดูแลความสะอาดบริเวณรอบอาคาร ลานกิจกรรม ท่ีจอดรถ สวนหย�อมและไม�ประดับ  
อาคารฉลองราชย& ๕๐ ปB และอาคารพิบูลบําเพ็ญ ๔ เช�น 
         - ตัดหญ�าสวนหย�อมรอบอาคารและลานกิจกรรม 
         - รดนํ้าต�นไม�และสวนหย�อมรอบอาคารและลานกิจกรรม 
         - รดนํ้าต�นไม�ภายนอกอาคาร บํารุงรักษาต�นไม� ให�อยู�ในสภาพท่ีสมบูรณ& 
  ๑.๒ การทําความสะอาดในวันเสาร& โดยทําความสะอาดวันเสาร& ที่ ๒ ของเดือน หากตรงกับวันหยุด 
นักขัตฤกษ&ให�เปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม ต้ังแต�เวลา ๐๗.๐๐ – ๑๗.๐๐ น.  
    ผู�รับจ�างจะต�องทําความสะอาดตามรายละเอียดการทําความสะอาดประจําสัปดาห& ประจําเดือน  
และประจําทุก ๔ เดือน ให�ครบถ�วนสมบูรณ&ตามที่กําหนดไว�ในรายละเอียดการทําความสะอาดข�อ ๕  
  ๑.๓ ก�อนเปZดภาคเรียน พนักงานทําความสะอาดจะต�องดูแลจัดเตรียมความพร�อม ของห�องเรียนต�าง ๆ 
และห�องพักอาจารย& ให�พร�อมก�อนเปZดเทอม  
  ๑.๔ หลังปZดภาคเรียน พนักงานทําความสะอาดจะต�องดูแลเก็บและทําความสะอาดล็อคเกอร&  
ภายในห�องเรียนทุกห�อง และทําความสะอาดห�องเรียนและห�องปฏิบัติการทุกห�อง 
 

 ๒. อาคารการศึกษานานาชาติข้ันพ้ืนฐาน  
  ๒.๑ การทําความสะอาดรายวัน ต้ังแต�เวลา ๐๗.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. (วันจันทร& – วันศุกร&)  
     ๒.๑.๑ ทุกวันทําการในตอนเช�าต�องทําความสะอาด ห�องพักอาจารย& ห�องปฏิบัติการ ห�องสมุด 
ห�องอาหาร ห�องคหกรรม ห�องฟZตเนส ห�องนํ้าภายในอาคาร ห�องโถงและห�องประชุม ให�เสร็จก�อนเวลา ๐๗.๔๕ น. 
และส�วนประกอบของอาคารจะต�องเสร็จภายในเวลา ๑๐.๐๐ น. สําหรับห�องปฏิบัติการ ห�องนํ้าภายในอาคารเรียน 
จะต�องทําความสะอาดอีกครั้งหน่ึงให�เสร็จก�อนเวลา ๑๗.๐๐ น.  
     ๒.๑.๒ ดูแลความสะอาดบริเวณลานกิจกรรม สนามกีฬา บริเวณรอบอาคาร โรงจอดรถ 
  ๒.๒ การทําความสะอาดในวันเสาร& โดยทําความสะอาดวันเสาร&ที่ ๒ และ ๔ ของเดือน หากตรงกับ
วันหยุดนักขัตฤกษ&ให�เปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม ต้ังแต�เวลา ๐๗.๐๐ – ๑๗.๐๐ น.  
     ๒.๒.๑ ผู�รับจ�างจะต�องทําความสะอาดตามรายละเอียดการทําความสะอาดประจําสัปดาห&  
ประจําเดือน และทุก ๔ เดือน ให�ครบถ�วนสมบูรณ&ตามที่กําหนดไว�ในรายละเอียดการทําความสะอาดข�อ ๕  
     ๒.๒.๒ ดูแลความสะอาดบริเวณลานกิจกรรม สนามกีฬา บริเวณรอบอาคาร โรงจอดรถ 
 
 



๙- 
 
  ๒.๓ การเตรียมความพร�อมของสถานท่ี  
     ๒.๓.๑ ในกรณีท่ีฝ2ายการศึกษานานาชาติข้ันพื้นฐานดําเนินการจัดกิจกรรมต�าง ๆ พนักงาน 
ทําความสะอาดจะต�องช�วยขนย�ายวัสดุและอุปกรณ&ต�าง ๆ ปBละ ไม�เกิน ๑๐ ครั้ง  โดยหัวหน�างานอาคารสถานท่ี   
เป@นผู�ควบคุมการทํางาน  
     ๒.๓.๒ ก�อนเปZดภาคเรียน พนักงานทําความสะอาดจะต�องดูแลจัดเตรียมความพร�อม  
ของห�องเรียนต�าง ๆ และห�องพักอาจารย& ให�พร�อมก�อนเปZดเทอม  
     ๒.๓.๓ หลังปZดภาคเรียน พนักงานทําความสะอาดจะต�องดูแลเก็บและทําความสะอาดล็อคเกอร&  
ภายในห�องเรียนทุกห�อง และทําความสะอาดห�องเรียนและห�องปฏิบัติการทุกห�อง  
 

 ๓. อาคารพิบูลสุข ๒  
  ๓.๑ การทําความสะอาดรายวัน ต้ังแต�เวลา ๐๗.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. (วันจันทร& - วันศุกร&)  
    ทุกวันทําการในตอนเช�าต�องทําความสะอาดห�องเรียน ห�องพักอาจารย& ห�องโถงและห�องประชุม  
ให�เสร็จก�อนเวลา ๐๗.๔๕ น. ส�วนห�องนํ้า ห�องส�วม และส�วนประกอบของอาคารจะต�องเสร็จภายใน ๑๐.๐๐ น.  
สําหรับห�องเรียน ครุภัณฑ&ประกอบในห�องเรียนจะต�องทําความสะอาดอีกครั้งหน่ึงให�เสร็จก�อนเวลา ๑๗.๐๐ น.  
  ๓.๒ การทําความสะอาดในวันเสาร& โดยทําความสะอาดวันเสาร&ที่ ๒ และ ๔ ของเดือน หากตรงกับ
วันหยุดนักขัตฤกษ& ให�เปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม ต้ังแต�เวลา ๐๗.๐๐ - ๑๗.๐๐ น.  
    ผู�รับจ�างจะต�องทําความสะอาดตามรายละเอียดการทําความสะอาดประจําสัปดาห& ประจําเดือน 
และทุก ๔ เดือน ให�ครบถ�วนสมบูรณ&ตามท่ีกําหนดไว�ในรายละเอียดการทําความสะอาดข�อ ๕  
  ๓.๓ การเตรียมความพร�อมของสถานท่ี  
     ๓.๓.๑ ในกรณีท่ีฝ2ายปฐมวัย ดําเนินการจัดกิจกรรมต�างๆ พนักงานทําความสะอาดจะต�อง 
ช�วยขนย�ายวัสดุและอุปกรณ&ต�าง ๆ โดยหัวหน�างานอาคารสถานที่เป@นผู�ควบคุมการทํางาน  
     ๓.๓.๒ ก�อนเปZดภาคเรียน พนักงานทําความสะอาดจะต�องดูแลจัดเตรียมความพร�อมของห�องเรียน
ต�าง ๆ และห�องพักอาจารย& ให�พร�อมก�อนเปZดเทอม  
     ๓.๓.๓ หลังปZดภาคเรียน พนักงานทําความสะอาดจะต�องดูแลเก็บและทําความสะอาดล็อคเกอร&  
ภายในห�องเรียนทุกห�อง และทาความสะอาดห�องเรียนและห�องปฏิบัติการทุกห�อง 
 

 ๔. ห�องนํ้านอกอาคาร ๒ หลัง  
  ๔.๑ การทําความสะอาดรายวันตลอดเวลาให�สะอาดอยู�เสมอ ต้ังแต�เวลา ๐๗.๐๐ – ๑๗.๐๐ น.  
(วันจันทร& - วันศุกร&)  
  ๔.๒ การทําความสะอาดในวันเสาร& โดยทําความสะอาดวันเสาร&ที่ ๒ ของเดือน หากตรงกับวันหยุด
นักขัตฤกษ&ให�เปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม ต้ังแต�เวลา ๐๗.๐๐ - ๑๗.๐๐ น.  
 
 
 
 
 
 



-๑๐- 
 
 ๕. อาคารหอพักนักเรียน  
  ๕.๑ การทําความสะอาดรายวันตลอดเวลาให�สะอาดอยู�เสมอ ต้ังแต�เวลา ๐๗.๐๐ – ๑๗.๐๐ น.  
(วันจันทร& - วันศุกร&)  
  ๕.๒ การทําความสะอาดเฉพาะในส�วนของห�องสํานักงาน ห�องส�วนกลาง ห�องนํ้ารวม ทางเดิน ราวบันได  
และพื้นที่รอบนอกของอาคารให�สะอาดอยู�เสมอ  
 

ค. จํานวนพนักงานทําความสะอาด  
 ในแต�ละวันจะต�องมีพนักงานทําความสะอาดแต�ละอาคาร ดังน้ี  
 ๑. อาคารฉลองราชย& ๕๐ ปB     จํานวนไม�น�อยกว�า ๕ คน  
 ๒. อาคารพิบูลพัฒนา      จํานวนไม�น�อยกว�า ๒ คน  
 ๓. อาคารพิบูลพัฒนา ๒     จํานวนไม�น�อยกว�า ๓ คน  
 ๔. อาคารพิบูลบําเพ็ญ       จํานวนไม�น�อยกว�า ๒ คน  
 ๕. อาคารพิบูลบําเพ็ญ ๒      จํานวนไม�น�อยกว�า ๑ คน  
 ๖. อาคารพิบูลบําเพ็ญ ๓      จํานวนไม�น�อยกว�า ๑ คน  
 ๗. อาคารพิบูลบําเพ็ญ ๔     จํานวนไม�น�อยกว�า ๔ คน 
 ๘. อาคารพิบูลรําลึก      จํานวนไม�น�อยกว�า ๒ คน  
 ๙. อาคารห�องสมุดโรงเรียนสาธิต “พิบูลบาเพ็ญ”   จํานวนไม�น�อยกว�า ๓ คน  
 ๑๐. อาคารบูรณาการ สติล คุณปล้ืม   จํานวนไม�น�อยกว�า ๓ คน 
 ๑๑. ห�องนํ้านอกอาคาร ๒ หลัง    จํานวนไม�น�อยกว�า ๑ คน 
 ๑๒. อาคารการศึกษานานาชาติข้ันพื้นฐาน    จํานวนไม�น�อยกว�า ๕ คน  
 ๑๓. อาคารพิบูลสุข ๒      จํานวนไม�น�อยกว�า ๑ คน  
 ๑๔. อาคารหอพักนักเรียน    จํานวนไม�น�อยกว�า ๑ คน  
 ทั้งน้ี อาคารฉลองราชย& ๕๐ ปB และอาคารพิบูลบําเพ็ญ ๔ จะต�องจัดให�มีคนสวนประจําอาคาร  
อาคารละ ๑ คน ซ่ึงรวมอยู�ในจํานวนพนักงานน้ีแล�ว และทุกอาคารจะต�องมีผู�ควบคุมพนักงานทําความสะอาด  
ซึ่งมีอํานาจในการตัดสินใจแทนบริษัท อย7างน�อย ๑ คน พนักงานทําความสะอาดจะต�องมีระเบียบวินัย 
ไม�นําบุคคลภายนอก เด็ก หรือสัตว(เล้ียงมาเล้ียงในขณะปฏิบัติงาน  

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


