รายละเอียดแนบท้ายจ้างทำความสะอาด
อาคารคณะศิลปกรรมศาสตร์ และบริเวณรอบอาคาร
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
(ปฏิบตั งิ านตัง้ แต่วนั ที่
๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓)
ข้อกำหนดทั่วไป
ก.
รายละเอียดพืน้ ทีท่ ำความสะอาด
พื้นที่ที่ต้องทำความสะอาดประมาณ ๑๑,๐๐๐ ตารางเมตร ได้แก่ อาคารคณะศิลปกรรมศาสตร์
(AB๑), อาคารปฏิบตั การเซรามิกส์ (AB2), อาคารปฏิบตั กิ ารภาพพิมพ์ (AB๓)
ข. คุณสมบัติพนักงาน
๑. พนักงานทำความสะอาดต้องมีความรูเ้ กีย่ วกับการปฏิบตั งิ าน
การใช้อปุ กรณ์และเครือ่ งมือสำหรับ
ทำความสะอาด
ตลอดจนการใช้เคมีภณั ฑ์ทเ่ ี กีย่ วช้องกับงานทำความสะอาดเป็นอย่างดี
๒. พนักงานต้องมีความรูเ้ กีย่ วกับการจัดการขยะแบบต่าง
ๆ ได้เป็นอย่างดี
๓. พนักงานต้องไม่มปี ระวัตติ อ้ งโทษในคดีอาญาใด
ๆ
รวมถึงคดีทเ่ ีกีย่ วกับลักทรัพย์หรือยักยอก
ทรัพย์
๔. หากเป็นพนักงานต่างด้าว ต้องเป็นต่างด้าวที่ขึ้นทะเบียนแรงงานตามกฎหมาย และสามารถ
สื่อสารภาษาไทยเป็นอย่างดี
๕. พนักงานมีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ ขยัน กระตือรือร้น
และมีคณุ ธรรมจริยธรรม
ค. รายละเอียดพัสดุ/งานจ้าง
๑. ขอบเขตของความรับผิดชอบ
๑.๑ พนักงานของผูร้ บั จ้างทุกคนจะต้องสวมแบบฟอร์ม มีขื่อ เครือ่ งหมาย และติดบัตรขือ่
พนักงานอย่างขัดเจน
๑. ๒
พนักงานของผูร้ บั จ้างทุกคนจะต้องอยูใ่ นระเบียบหรือข้อบังคับของมหาวิทยาลัยฯ
หากพนักงานผูใ้ ดฝ่าผินหรือไม่ปฏิบตั ติ ามระเบียบหรือข้อบังคับผูร้ บั จ้างจะต้องเปลีย่ นตัวในทันที
๑.๓
ผู้รับจ้างต้องจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างตามประกาศค่าจ้างแรงงานขั้นตํ่าของ
แรงงานจังหวัดขลบุรี
๑.๔
ผู้รับจ้างจะต้องนำขยะทั้งหมดจากอาคารไปทิ้งนอกมหาวิทยาลัย
โดยผูร้ บั จ้างจะต้อง
รับผิดขอบจัดหายานพาหนะในการขนย้าย
และต้องดำเนินการขนย้ายขยะให้สะอาดและมิดชิด
เป็นประจำทุกวัน
๑.๕ ผู้รับจ้างต้องตักขยะวัชพืช ใบไม้ สิ่งปฏิกูลในสระนํ้า ตัดแต่งต้นไม้ทุกขนาด และทำความ
สะอาดบริเวณบ่อนํา้ รูปปันประติมากรรมหลอดสี
ปอนํา้ รูปปันองค์พระพิฆเนศ
โดยผูร้ บั จ้างต้องนำวัชพืช
ใบไม้ สิ่งปฏิกูล กิ่งไม้ทุกขนาด และขยะอืน่ ๆ
ไปทิง้ นอกมหาวิทยาลัย
๒. วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำความสะอาด
๒.๑
ผู้ว่าจ้างจะเป็นผู้จัดหาวัสดุอุปกรณ์สิ้นเปลีองและนํ้ายาทำความสะอาดให้กับผู้รับจ้าง
๒.๒ ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใข้ในการทำความสะอาดแต่ละ
ขนิดให้เหมาะสมภับวัสดแต่ละขนิด
ดังนี้

-๒-

๒.๒.๒
๒.๒.๓
๒.๓.๔
๒.๓.๕

บันไดอลูมิเนียม
เครือ่ งมืออืน่
ๆ เข่น ม็อบดันฝน ม็อบผ้า
เครือ่ งตัดหญ้าพร้อมนีา้ เชือ้ เพลิง
ฯลฯ
กระดาษชำระม้วนเล็ก จำนวน ๓๐๐ ม้วนต่อเดือน (โดยเนึอ้ กระดาษต้องมี
ประลิทธิภาพไม่ยย่ ุ ง่าย
ไม่มกี ลิน่ เหม็นเวลาเปียกนีา้ )
๓. การทำความสะอาด
๓.๑ พื้นกระเบื้องยาง พื้นหินขัด
ทางเดินเท้า ทางเดินบันได
๓.๑.๑ ปิดกวาดลิงสกปรก หรือดูดฝ่นทีว่ า่ งตามขัน้ อาคาร
โดยใช้เครือ่ งขัดพืน้
๓ ๑.๒ ใช้นายาล้างโดยใขนายาเฉพาะแต่ละประเภท
๓.๑.๓ ม็อบนํ้าให้สะอาด ๓ ครัง้
ใช้เครือ่ งมือขัดมันเก็บสิง่ สกปรกทีต่ กค้างอีกครัง้
๓.๑ ๔
(แว็กซ์นา้ ํ ) ขนิดซุปเปอร์ไม่นอ้ ยกว่า ๓ ครัง้
๓ ๑.๕ ใช้นา้ ํ ยาเคลือบเงาพืน้
๓.๒ พื้นโมเสด พื้นกระเบื้องเคลีอบ
๓.๒.๑ ปิด กวาด
เชด็ ม็อบพืน้
๓.๒.๒
ใช้เครือ่ งขัดด้วยนํา้ ยาล้างพืน้ โมเสดและพืน้ กระเบือ้ งเคลือบโดยเฉพาะ
๓ .1ซ. ๓ เก็บรอยเปิอนตามทีเ่ ครือ่ งไม่สามารถทำได้
เข่น ฝาผนัง และบริเวณ
ใกล้เคียง
โดยใช้นา้ ํ ยาล้างทัว่ ไป
๓.๒.๔
เดินเครือ่ งปิดเงาพืน้
๓.๓ กระจกและกรอบอลูมเิ นียม มู่ลี่ ม่านปรับแสง ฉากกัน้ ห้อง และผ้าม่าน
๓.๓.๑ กระจก
๓.๓.๑.๑ ปิดกวาดฝ่นที่เกาะอยู่ตามกระจก
๓.๓.๑.๒
ใช้นายาเช็ดกระจกทำความสะอาด
๓.๓.๑.๓ เช็ดและขัดอลูมเิ นียมตามประตูหน้าต่าง
และส่วนอืน่ ๆ
ที่ติดกับตัวอาคาร
๓.๓.๒ มู่ลี่ ม่านปรับแลง ฉากกัน้ ห้องและผ้าม่าน
๓.๓.๒.๑ เชด็
ปิดกวาดฝุนที่เกาะอยู่ตามม่าน ฉากกัน้ ห้องและซักผ้าม่าน
๓.๔ พรม
๓.๔.๑ ดูดฝนและสิ่งสกปรกในพื้นพรมให้สะอาดก่อนโดยใช้เครื่องมือทันสมัย
๓.๔.๒ ซักพรมด้วยนํ้ายาโดยเฉพาะและฆ่าเชื้อดับกลิ่นด้วยระบบสเปรย์
แอ๊กแท้กชัน่ ซึ่งวิธีนี้จะทำให้พรมสะอาดกว่าวิธีแชมพูอิ้งที่ทั่ว ๆ ไปใช้ทำอยู่
๓.๔.๓ ครัง้ สุดท้ายซักด้วยนํา้ เปล่า
(นาอุน่ )
และฆ่าเชือ้ ดับกลิน่ และทำการ
เปา อบ ป่น ให้พรมแห้งและพืน้ ดูสวยงาม
๓.๕ เฟอร์นเิ จอร์และเครือ่ งใช้สำนักงาน
^^^rj^^j.
๓.๕.๑ ปิดฝน เช็ดคราบสกปรก (โต๊ะทำงาน, เกา้ อี,้ ตู้เอกสาร, รูปภาพ
แขวนและประติมากรรม, เครือ่ งรับโทรศัพท์, นาฬิกา, ป้ายประก'พ" %jffs[\
๓.๕.๒ ใช้นา้ ํ
II ^ fc^l
๓. ๕. ๓
ใช้ผา้ ซุบนํา้ เช็ดทำความสะอาดอีกครัง้ 1:
V ' . • 1 r ๙ . ' ^frnrTTTH
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-ดา๓.๖ ห้องสุขภัณฑ์ และกระจกเงา

โถส้วมด้วยนายา

๓.๖.๑ ล้างพื้นด้วยนํ้ายาล้างห้องนํ้า
๓.๖.๒ ขจัดสิง่ สกปรกเครือ่ งสุขภัณฑ์
เช่น อ่างล้างหน้า โถปิสสาวะ และ

๓.๖.๓
ทำความสะอาดกระจกเงาด้วยนํา้ ยาเข็ดกระจก
๓.๖.๔ ทำความสะอาดด้วย,นาเปล่า
๓.๖.๕ ฆ่าเขึ้อดับกลิ่นด้วยนายา
๓.๖.๖
นำขยะในห้องนํา้ ไปทิง้ ในทีท่ ก่ ี ำหนด
๓.๖.๗
เติมสบูเ่ หลวสำหรับล้างมือ
๓.๖.๘
หากพบอุปกรณ์ขำรุดให้แจ้งคณะศิลปกรรมศาสตร์ทนั ที
๓.๗ โคมไฟ หลอดไฟ พัดลม เครือ่ งปรับอากาศ ฝ็าเพดาน ผนังอาคาร
๓.๗.๑ ทำความสะอาดพัดลมเพดาน
พร้อมทัง้ ตะแกรงให้เรียบร้อย
๓.๗.๒ ทำความสะอาดโคมไฟ และหลอดไฟให้ปราศจากคราบสกปรก
๓.๗.๓ ปิดหยากไย่ และขจัดคราบสกปรกบนฝ็าเพดาน และผนังอาคาร
๔. รายละเอียดการทำความสะอาด
๔.© การทำความสะอาดประจำวัน
๔.๑.๑ เข็ดโต๊ะ, เกา้ อี,้ จัดสิ่งของที่วางบนโต๊ะให้เรียบร้อย
๔.๑.๒
เทและทำความสะอาดทีเ่ ขีย่ บุหรี่
๔.๑.๓ เทและทำความละอาดตะกร้าใส่ผง
๔.๑.๔ ทำความสะอาดกระจก, ขอบกระจก, ขอบประตูหน้าต่าง และบาน
ประตูหน้าต่างทุกบาน
๔.๑.๕ ทำความสะอาดโต๊ะรับแขก, เกา้ อี้ และโซฟาสำหรับรับแขก
๔.๑.๖
ทำความสะอาดโทรศัพท์ทว่ ี างบนโต๊ะทุกเครือ่ ง
๔.๑.๗ ทำความสะอาดโคมไฟบนโต๊ะ (ล้ามี)
๔.๑.๘ ทำความสะอาดห้องนํา้ , พื้นห้องนา, กระจกช่องลม, กระจกเงา
และ เครือ่ งสุขภัณฑ์ดว้ ย'นายาแต่ละชนิด
ให้เหมาะสมกับวัสดุพร้อมทัง้ ดับกลิ่นและฆ่าเชื้อโรค ดูแลใส่
กระดาษขำระ สบูเ่ หลว ก้อนดับกลิ่นใน ห้องนํ้าไม่ให้ขาด
๔.๑.๙ เข็ดและทำความละอาดขัน้ บันได
ตลอดจนราวบันไดชืน้ -ลงสำนักงาน
และบันไดหนีไฟ
๔.๑.๑0 รดนาต้นไม้พร้อมทัง้ บำรุงรักษา
ไม้ประดับในสำนักงาน
๔.๑.๑๑ ทำความสะอาด เทนํา้ และถาดรองรับนาใต้กระถางต้นไม้ตามระเบียงต่าง
ๆ
๔.๑.๑๒ ทำความสะอาด เทเศษนํา้ และถังรองรับ'นาจากเครือ่ งทำ'นาเย็น
พร้อม
เชด็ หรือปิดฝ่นเครือ่ งทำนํา้ เย็นและขวดนา
/ทั่จs$$:®.
๔.๑.๑๓ ทำความสะอาดปิดกวาดเช็ดถูพน้ ื ห้อง
ทางเดิ'
๔.๑.๑๔ ทำความสะอาดหน้าลิฟทํ ประตูลฟิ ทํ และภาย
และภาย' เนลิฟทํ
๔.๑.๑๕ รายงานสิง่ ของขำรุดทีเ่ กิดชืน้ โดยด่วน
เข่น กระจกแตก, อ่างล้างหน้า
ขำรุด,นํา้ ประปารัว่ และสิง่ อืน่ ๆ
ที่อยู่ในความรับผิดขอบทั้งหมด
)f^T\p^rp4
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-๔๔.๑.๑๖ ดูแลปิด,นา ปิดไฟฟ้า และตรวจตราความเรียบร้อยก่อนออกจากตัว
อาคารเมือ่ เสร็จงาน
สวยงาม

๔.๑.๑๗
๔.๑.๑๘

รดนํา้ ต้นไม้ทกุ วัน
ตัดหญ้าและตัดแต่งต้นไม้ทุกขนาดทั้งภายในและภายนอกอาคาร

ให้อยูในสภาพ

๔.๑.๑๙ กวาดขยะ ปิดกวาดหยากไย่ บริเวณโรงจอดรถยนต์ไห้สะอาด
๔.๑.๒๐ บริเวณพืน้ ปูนให้กวาดเศษดิน
เศษทราย
ออกจากพืน้ ให้สะอาดอยูเ่ สมอ
๔.๑.๒๑ ตักขยะ วัชพืช ใบไม้สง่ ิ ปฏิกลู
ให้ละอาด โดยผูร้ บั จ้างต้องนำวัขพืข
ใบไม้
สิ่งปฏิกูล กิ่งไม้ทุกขนาด เศษไม้ และขยะทุกขนิด
ไปทิง้ นอกพืน้ ทีม่ หาวิทยาลัย
๔.๑.๒๒ และงานอืน่ ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
๔.๒ การทำความสะอาดประจำสัปดาห์ (สัปดาห์ละ ๑ ครัง้ )
๔.๒.๑ ทำความสะอาดขัน้ วางหนังสือ ขาโต๊ะ ขาเก้าอี้ หลังโซฟา
และหลังตูเ้ ก็บเอกสาร
ป้ายปิดประกาศ
๔.๒.๒ ทำความละอาดคราบสกปรกทีโ่ ทรศัพท์
เข็ดทีพ่ ดู และหูฟง้ ด้วยนํา้ ยาฆ่าเชือ้ โรค
๔.๒.๓ เช็ดฝนเครือ่ งคิดเลข พิมพ์ดีด เครือ่ งคอมพิวเตอร์
และทำความ
สะอาดโต๊ะวางเครือ่ งพิมพ์
๔.๒.๔ ทำความสะอาดฝืาเพดาน ปิดหยากไย่ในที่ต่าง ๆ
๔.๒.๕ เช็ดฝนตามกรอบรูปตลอดจนอุปกรณ์ตา่ ง ๆ ที่อยู่ในสำนักงาน ทำความ
สะอาดฝาผนังเช็ดรอยเliอนตามฝาผนังด้วยนํา้ ยา
๔.๒.๖
ทำความสะอาดรอยเปัอนพรมด้วยนํา้ ยาให้สะอาด
๔.๒.๗
ลบรอยเปิอนตามขอบประตูหน้าต่างและสวิทซ์ไฟ
๔.๒.๘ เช็ดรอยคราบสกปรกตามขอบประตูตา่ ง ๆ ของห้อง'นาด้วย'นายาแต่ละ
ชนิดให้เหมาะสมกับวัสดุ
๔.๒.๙
เช็ดทำความสะอาดลูกกรงบันไดสำนักงาน
๔.๒.๑๐ ความสะอาดกระจกภายในทัง้ หมด
๔.๒.๑๑ ทำความสะอาดมูล่ ่ ี ม่านปรับแสง และบานเกล็ดทุกแห่ง
๔.๒.๑๒ ทำความสะอาดห้องโถง ที่นั่งพัก และแผ่นป้ายแสดงขือ่ หน่วยงานต่าง ๆ
๔.๒.๑๓ ดูแลทำความสะอาดระเบียงและดาดฟ้า
๔.๓ การทำความสะอาดประจำเดีอน
๔.๓.๑ เช็ดขอบประตูทท่ ี ำด้วยไม้
อลูมเิ นียมตามทีต่ า่ ง
ๆ ตลอดจนฝากัน้ ห้อง
๔.๓.๒ เช็ดกระจกทัง้ หมดทัง้ ในอาคารและนอกอาคาร
ทั้งภายในและภายนอก
๔.๓.๓ ขัดเงาส่วนที่เป็นโลหะทั้งหมด
๔.๓.๔ ดูดฝนผ้าม่านหน้าต่าง และประตูทว่ั ๆไป
๔.๓.๕ ทำความสะอาดโต๊ะ เกา้ อี้ ที่บุด้วยห่นังเทียมหรือหนังแท้และลง'นายา Jร"
รักษาหนังแท้หรือหนังเทียม
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-๕๔.๔ การทำความสะอาดทุก ๔ เดือน
๔.๔.๑ ทำความสะอาดหลอดไฟ โคมไฟแสงสว่างทัง้ หมด
๔.๔.๒ ทำความสะอาดพัดลมทุกขนิด พร้อมทัง้ ตะแกรงให้เรียบร้อย
และจัดทำ
แผนการปฏิบตั งิ านในแต่ละขัน้ ต่อ
๔ เดือน (๓ ครัง้ ต่อปี)
แนบพร้อมการเสนอราคา
๔.๔.๓ ล้างพื้น เคลือบเงาพืน้
และขัดเงาพืน้ กระเบือ้ งยาง พื้นหินขัด ด้วย
เครือ่ งโดยใข้บา้ ื ยาเคลือบเงาพืน้
(แว๊กซ์บา้ ื ) ขนิดซุปเปอรไห้เหมาะสมกับวัสดุ
พื้นโดยทำหมุนเวียนตามกลุ่ม
อาคารและแต่ละขัน้ และจัดหำแผนการปฏิบตั งิ าน ในแต่ละขัน้ ต่อ ๔ เดือน (๓ ครัง้ ต่อปี)
แนบพร้อมการ
เสนอราคา
๔.๔.๔
ทำความสะอาดกระจกภายนอกอาคารและจัดทำแผนการปฏิบัติงานในแต่
ละขัน้ ต่อ ๔ เดือน (๓ ครัง้ ต่อปี)
แนบพร้อมการเสนอราคา
๔.๔.๕ ปิดกวาดหยากไย่ในที่สูง (ปีละ ๒ ครัง้ ตามทีห่ น่วยงานกำหนด)
๔.๕ การทำความสะอาดอาคารปฏิบตั กิ ารเซรามิกสํ
(AB๒) คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
บูรพา
ทำความสะอาดโดยการ กวาด ถูพื้น และทิง้ เศษขยะ ในวันจันทร์, พุธ, ศุกร์
๕.๖ การทำความสะอาดอาคารปฏิบตั กิ าร (AB๓) คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิยาลัยบูรพา
ทำความสะอาดโดยการ กวาด ถูพื้น และทิง้ เศษขยะ ในวันอังคาร, พฤหัส, เสาร์
ง.

ข้อกำหนดเกี่ยวกับสัญญา
- การส่งมอบ ให้สง่ มอบงานทุกสิน้ เดือน
โดยผูร้ บั จ้างต้องรายงานการทำความสะอาดประจำวัน
ประจำสัปดาห์ ประจำเดือน การทำความสะอาดทุกๆ ๔ เดือน
และการทำความสะอาดเป็นครัง้ คราวในเดือน
นั้น ๆ ให้ครบล้วน
พร้อมบัญชีรายขือ่ แสดงการมาปฏิบตั งิ านประจำวันของพนักงาน
- ในกรณีเบือ้ หาตามสัญญามีความเข้าใจหรือตีความไม่ตรงกัน
ระหว่างผูร้ บั จ้างและผูว้ า่ จ้าง
ให้คำวินจิ ฉัยของมหาวิทยาลัยบูรพาเป็นคำชีข้ าดและถือเป็นทีส่ ดุ
จ.

ผู้รับจ้างต้องจัดทำสวัสดิการให้แก่ลูกจ้างทำความสะอาดดังนึ้
๑. ผู้รับจ้างต้องทำประกันสังคมให้ลูกจ้างของผู้รับจ้างทุกคนตาม พรบ.ประกันสังคม พ.ศ.๒๕๓๓
และจะต้องแสดงสำเนาเอกสารการทำประกันสังคมของลูกจ้างให้มหาวิทยาลัยทราบภายใน
๓๐ วัน
(นับจากวันทำสัญญา)
๒. ผู้รับจ้างต้องแสดงหลักฐานการส่งเงินประกันสังคม เป็นสำเนาใบเสร็จรับเงินพร้อมรับรองสำเนา
ถูกต้อง
ต่อผู้ว่าจ้างทุกครั้งที่มีการนำเงินส่งประกันสังคม
เพือ่ ใข้เป็นเอกสารประกอบการเบิกจ่ายเงินให้แก่ผร้ ู บั
จ้าง ยกเว้นเดือนแรกและเดือนสุดท้ายของสัญญา
โ*,
๓.
ผู้รับจ้างต้องจัดทำประกันอุบัติเหตุให้กับลูกจ้างทุกคน
โดยให้ลกู จ้างเป็นผูร้ ะบุผร้ ู บั ผลประโยชน์
และจะต้องแสดงหลักฐานให้มหาวิทยาลัยทราบภายใน ๓๐วัน(นับจากวันทำสัญญา) หากไม่มาแสดงภายใน
เวลาดังกล่าวมหาวิทยาลัยจะคิดค่าปรับรายวันตามJณญา
Vปู-'-™- - _ lj
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-๖ฉ. ข้อกำหนดเฉพาะ
๑. ลักษณะของอาคาร
๑.๑ อาคารคณะศิลปกรรมศาสตร์ AB1
เป็นอาคาร ๕ ขั้น รวมดาดฟ้า มีพื้นที่รวมทั้งสิ้นประมาณ ๘,๒๐๐ ตารางเมตร
ประกอบด้วยห้องสำนักงาน ห้องพักอาจารย์ ห้องประขุม ห้องเรียน ห้องเรียนระดับบัณฑิตศึกษาขั้นสอง
ห้องปฏิบัติการห้องศิลปนิทรรศการขั้นล่าง ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องทำงานโสตทัศนูปกรณ์ ห้องเก็บของ ห้องนํ้า
ดาดฟ้า ฯลฯ
๑.๒ อาคารปฏิบตั กิ าร AB2
เป็นอาคาร ๒ ขั้น มีพื้นที่รวมทั้งสิ้นประมาณ ๑,๑๐๐ ตารางเมตร ประกอบด้วย ห้องพัก
อาจารย์ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ห้องเก็บของ ห้องนก ฯลฯ
๑.๓ อาคารปฏิบตั กิ าร AB3
เป็นอาคารเรียน ๓ ขั้น มีพื้นที่รวมทั้งสิ้นประมาณ ๑,๗๐๐ ตารางเมตร ประกอบด้วย
ห้องปฏิบัติการกราฟิกอาร์ตและกราฟิกมีเดีย ห้องพักอาจารย์ ห้องเรียน ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องสำนักงาน
ดนตรีสากล ห้องเรียนดนตรี ห้องนํ้า ดาดฟ้า ฯลฯ
๒. ลักษณะงานและกำหนดเวลาทำงาน
ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติงานตามวันและเวลาที่กำหนด หรือจนกว่างานจะเสร็จในแต่ละวัน ซึ่งผู้ว่าจ้าง
กำหนดวันปฏิบตั งิ านของอาคาร ดังนี้
๒.๑ ทุกวันทำการในตอนเข้า ต้องทำความสะอาดห้องเรียน สำนักงาน ห้องพักอาจารย์ และ
ห้องประขุม ให้เสร็จก่อนเวลา ๐๘.๓๐ น.
๒.๒ ห้องนํ้า ห้องส้วม ต้องดำเนินการทำความสะอาด จำนวน ๕ ครัง้ ต่อวัน เวลาประมาณ

๐๗.๔๕ น. ๑๐.๐๐ น. ๑๓.๐๐ น. ๑๔.๓๐ น. และก่อนเลิกงาน ๑๖.๑๕ น.

๒.๓ ส่วนประกอบของอาคารจะต้องเสร็จภายใน ๑๐.๐๐ น. สำหรับห้องเรียน
และครุภณั ฑ์
ประกอบในห้องเรียน จะต้องทำความสะอาดอีกครัง้ หนึง่ ให้เสร็จก่อนเวลา
๑๖.๓๐ น.
๒.๔ ข่วงเวลาในการปฏิบัติงาน ๐๗.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. ของทุกวัน โดยหยุดวันนักขัตฤกษ์
วันจันทร์ถึงวันศุกร์ให้มีพนักงานทำความสะอาด
จำนวน ๔ คน
- วันเสาร์ และวันอาทิตย์ ให้มพี นักงานทำความสะอาด
จำนวน ๒ คน
และในจำนวนนีจ้ ะต้องมีผค้ ู วบคุมพนักงานทำความสะอาด
ซึ่งมีอำนาจในการตัดสินใจแทนผู้รับจ้างเหมา
อย่างน้อย ๑ คน
และพนักงานทำความสะอาดจะต้องมีระเบียบ''ร=2^5^.
๒.๕
ในกรณีทม่ ี ไิ ด้กำหนดรายละเอียดการทำงานไว่ให้ผร้ ู บั จ้างดำเนินการทำความ
สะอาดตามสภาพของงาน
หรือตามคำสัง่ ของผูว้ า่ จ้างเมือ่ มีเวลาว่างจากการปฏิบตั งิ านในข,วงเวลาทำงาน
ให้พนักงานอยูใ่ นบริเวณทีไ่ ด้รบั มอบหมายให้ทำควานูสะ่ อาด
... :•.กรุ

-๗ารส่งพนักงานเข้าทำความสะอาด
ให้ผร้ ู บั จ้างปฏิบตั ดิ งั นึ
๓.๑ จัดทำบัญชีรายขื่อ ที่อยู่ปิจจุบัน และภาพถ่ายบัตรประจำตัวประขาขนของผูค้ วบคุมงาน
และผูป้ ฏิบตั งิ านทำความละอาดทุกคน
และในกรณีพนักงานทีเ่ ป็นคนต่างด้าวให้แนบสำเนาหนังสือรับรอง
ใบอนุญาตพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง ส่งให้ผู้ว่าจ้างก่อนวันที่ให้เริ่มทำความสะอาด หากภายหลังใบอนุญาต
ให้ทำงานได้โดยขอบด้วยกฎหมายของผูป้ ฏิบตั งิ านทำความสะอาดคนใดคนหนึง่ หมดอายุ
ผู้รับจ้างต้องรีบ
ดำเนินการต่อใบอนุญาต และนำสำเนาหนังสือรับรองใบอนุญาตฉบับใหม่
พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องมายืน่
ให้กบั ผูว้ า่ จ้างโดยเร็ว
ในกรณีทม่ ี กี ารเปลีย่ นแปลงผูป้ ฏิบตั งิ านทำความสะอาดก็ตอ้ งแจ้งให้กรรมการตรวจ
รับทราบเป็นลายลักษณีอักษรก่อนมาทำงานทุกครั้ง และต้องนำส่งบัญชีรายขือ่
ที่อยู่ปิจจุบัน และภาพถ่ายบัตร
ประจำตัวประชาขนของผูป้ ฏิบตั งิ านทำความสะอาดรายใหม่
ภายใน ๓ วัน นับแต่วันที่แจ้งเปลี่ยน
๓.๒ พนักงานทุกคนต้องสวมเครือ่ งแบบทีเ่ ป็นมาตาฐานเดียวกัน
และติดป้ายขือ่ ประจำตัว
ตามทีผ่ ร้ ู บั จ้างกำหนด
๓.๓ พนักงานทีผ่ ร้ ู บั จ้างส่งมานัน้ ต้องเปน็ ผูท้ ม่ ี สี ขุ ภาพดี
มีประวัติดี
มีความซื่อสัตย์สุจริต
และผ่านการฟิกอบรมของผูร้ บั จ้างมาเรียบร้อยแล้ว
๓.๔ กรณี ที่มีบุคคลภายนอกมาพบพนักงานของผู้รับจ้าง ให้รอพบทีข่ น้ ั
๑ และห้าม
๓.๔.๑
พนักงานของผูร้ บั จ้างนำบุคคลภายนอกขึน้ อาคารโดยเด็ดขาด
๓.๔.๒
พนักงานของผูร้ บั จ้างจับกลุม่ พูดคุยกันระหว่างเวลาปฏิบตั งิ านโดยเด็ดขาด
๓.๔.๓ พนักงานของผูร้ บั จ้างนำเด็กและสัตว์เลีย้ ง
เข้ามาเลีย้ งในอาคารโดยเด็ดขาด
๓.๔.๔
พนักงานของผูร้ บั จ้างนำทรัพย์สนิ ของทางราขการออกนอกอาคาร
๔.

การรับประกันความเสียหายและสูญเสีย

ในกรณีทท่ ี รัพย์สนิ ของผูว้ า่ จ้างหรือผูอ้ น่ ื ทีอ่ ยูใ่ นความครอบครองของผูว้ า่ จ้างเสียหาย
หรือสูญเสียอันเนือ่ งมาจากการกระทำ
หรืองดเว้นการกระทำหรือความบกพร่องในหน้าทีข่ องผูร้ บั จ้าง
ผู้รับจ้าง
ยินยอมรับผิดขอบและขดเขยหรือขดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้ว่าจ้างเต็มจำนวนทันทีที่ได้รับหนังสือจากผู้ว่าจ้าง
ทั้งนี้ภายในวงเงินของทรัพย์สินต่อความเสียหายหรือสูญเสียแต่ละครั้ง
๕.

เงือ่ นไข
๕.๑

พนักงานปฏิบตั งิ านของผูร้ บั จ้างจะต้องสแกนลายนิว้ มือในการเข้า-ออก
มาปฏิบตั งิ านทุกครัง้
เพือ่ เป็นหลักฐานในการเบิกจ่าย
๕.๒ ในกรณีทม่ ี เี หตุขดั ข้องจากเครือ่ งสแกนลายนิว้ มือหรือจากตัวพนักงานของ
ผู้รัษจ้างให้
ทำบันทึกแจ้งผูว้ า่ จ้างโดยต่วน
ปฺ.'.•••บุ^V
๕.๓ เมือ่ พนักงานหรือคนงานของผูร้ บั จ้างมาปฏิบตั งิ านในบริเวณอาคารคณะ
- V๙""%
ศิลปกรรมศาสตร์ ABl, AB2, AB3 แล้ว
ห้ามผู้รับจ้างลับเปลี่ยนพนักงานหรือคนงาน
เพอ่ ื ไปปฏิบติ งิ วนํทอ่ นี ่ ื
หากผูร้ บั จ้างฝ่าฟินไม่ปฏิบตั ติ าม
ผู้ว่าจ้างจะทำการปรับวันละ
๕๐๐ บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน)
oสํV*^ <Jcy(jJ

-๘๕.๔ ในกรณีทพ่ ี นักงานปฏิบตั งิ านอยูป่ ระจำไม,สามารถมาปฏิบตั งิ านทัง้ วันได้
ผู้รับจ้าง
จะต้องส่งพนักงานทดแทนและจะต้องมาปฏิบตั งิ านอย่างข้าเวลา
๐๗.๓๐ น.
๕.๕ ผู้รับจ้างต้องควบคุมความประพฤติ กริยามารยาทของพนักงานทำความสะอาด
ของผูร้ บั จ้างให้สภุ าพเรียบร้อยและหากผูว้ า่ จ้างหรือผูค้ วบคุมของผูว้ า่ จ้างเห็นว่าพนักงานทำความสะอาดของ
ผู้รับจ้างประพฤติไม่เหมาะสม หรือไม่เป็นทีน่ า่ ไว้วางใจ
หรือปฏิบตั ไิ ม่เป็นทีน่ า่ พอใจ
ผู้รับจ้างจะต้องเปลี่ยน
พนักงานทำความสะอาดทันทีภายใน ๔๘ ชั่วโมง นับจากวันที่ได้รับแจ้งจาก ผู้ว่าจ้างหรือผู้คุมงานของผู้ว่าจ้าง
๕.๖ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะยกเลิกสั่ญญาจ้าง'นกได้ หากผลงานไม่ได้คณ
ุ ภาพเป็นทีย่ อมรับ
ของผูว้ า่ จ้าง
/•'
ป';-..\\
๔.๗ ผู้ว่าจ้างต้องการให้ทางบริษัทจัดทำแผน (ตาราง) การทำความสะอาดในแต่ละวันของ
แต่ละคนส่งก่อนทุกวันที่ ๑ ของ\1เคุรแ 0
•

๑0. รายการเครือ่ งมือ วัสดุ และอุปกรณ์ทำความสะอาด

๑.

ไม้มอ๊ บดันฝนพร้อมผ้าอะไหล่

จำนวน
ไม่ตากว่า/บี!
๘ ขุด

๒.

ไม้มอ๊ บเช็ดนํา้ พร้อมผ้าอะไหล่

๘ ขุด

เครือ่ งมือ วัสดุ และอุปกรณ์

๓. ไม้ปาดนำ
๔.

เครีองขัดล้างฟืนและปืนเงาฟืน

๔ ด้าม
๒ เครือ่ ง

๕. สายยาง

๒ ม้วน

๖. แผ่นขัดเงา

๒ แผ่น

๗.

๒ แผ่น

แผ่นขัดล้าง

๘. กระดาษขำระ ๒ ขัน อย่างดี

จำนวน
ไม่ตา่ํ กว่า/เดือน

๓,๖๐0 มวน

๙.

เครือ่ งตัดหญ้า

๑ เครือ่ ง

๑0.

กรรไกรตัดกิง่ ไม้

๒ เครือ่ ง

๑๑.

เครือ่ งดูดฝน

๑ เครือ่ ง

หมายเหตุ ให้ลง่ ๒ ครัง้ ต่อปี
ครั้งที่ ๑ วันที่ ๑ ตุลลาคม
าคม ๒๕๖๒
ายน๕๖๓
ครั้งที่ ๒ วันที่ ๑ มิถถุุนายน,

๓๐๐ มวน

หมายเหตุ

