
รายละเอียดแนบท้ายจ้างทำความสะอาด 
อาคารคณะศิลปกรรมศาสตร์ และบริเวณรอบอาคาร 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
(ปฏิบัติงานต้ังแต่วันท่ี ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓) 

ข้อกำหนดทั่วไป 
ก. รายละเอียดพ้ืนท่ีทำความสะอาด 

พื้นที่ที่ต้องทำความสะอาดประมาณ ๑๑,๐๐๐ ตารางเมตร ได้แก่ อาคารคณะศิลปกรรมศาสตร์ 
(AB๑), อาคารปฏิบัตการเซรามิกส์ (AB2), อาคารปฏิบัติการภาพพิมพ์ (AB๓) 
ข. คุณสมบัติพนักงาน 

๑. พนักงานทำความสะอาดต้องมีความรู้เก่ียวกับการปฏิบัติงาน การใช้อุปกรณ์และเคร่ืองมือสำหรับ 
ทำความสะอาด ตลอดจนการใช้เคมีภัณฑ์ท่ีเก่ียวช้องกับงานทำความสะอาดเป็นอย่างดี 

๒. พนักงานต้องมีความรู้เก่ียวกับการจัดการขยะแบบต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี 
๓. พนักงานต้องไม่มีประวัติต้องโทษในคดีอาญาใด ๆ รวมถึงคดีท่ีเก่ียวกับลักทรัพย์หรือยักยอก 

ทรัพย์ 
๔. หากเป็นพนักงานต่างด้าว ต้องเป็นต่างด้าวที่ขึ้นทะเบียนแรงงานตามกฎหมาย และสามารถ 

สื่อสารภาษาไทยเป็นอย่างดี 
๕. พนักงานมีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ ขยัน กระตือรือร้น และมีคุณธรรมจริยธรรม 

ค. รายละเอียดพัสดุ/งานจ้าง 
๑. ขอบเขตของความรับผิดชอบ 

๑.๑ พนักงานของผู้รับจ้างทุกคนจะต้องสวมแบบฟอร์ม มีขื่อ เคร่ืองหมาย และติดบัตรข่ือ 
พนักงานอย่างขัดเจน 

๑. ๒ พนักงานของผู้รับจ้างทุกคนจะต้องอยู่ในระเบียบหรือข้อบังคับของมหาวิทยาลัยฯ 
หากพนักงานผู้ใดฝ่าผินหรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบหรือข้อบังคับผู้รับจ้างจะต้องเปล่ียนตัวในทันที 

๑.๓ ผู้รับจ้างต้องจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างตามประกาศค่าจ้างแรงงานขั้นตํ่าของ 
แรงงานจังหวัดขลบุรี 

๑.๔ ผู้รับจ้างจะต้องนำขยะทั้งหมดจากอาคารไปทิ้งนอกมหาวิทยาลัย โดยผู้รับจ้างจะต้อง 
รับผิดขอบจัดหายานพาหนะในการขนย้าย และต้องดำเนินการขนย้ายขยะให้สะอาดและมิดชิด 
เป็นประจำทุกวัน 

๑.๕ ผู้รับจ้างต้องตักขยะวัชพืช ใบไม้ สิ่งปฏิกูลในสระนํ้า ตัดแต่งต้นไม้ทุกขนาด และทำความ 
สะอาดบริเวณบ่อน้ํารูปปันประติมากรรมหลอดสี ปอน้ํารูปปันองค์พระพิฆเนศ โดยผู้รับจ้างต้องนำวัชพืช 
ใบไม้ สิ่งปฏิกูล กิ่งไม้ทุกขนาด และขยะอ่ืนๆ ไปท้ิงนอกมหาวิทยาลัย 

๒. วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำความสะอาด 
๒.๑ ผู้ว่าจ้างจะเป็นผู้จัดหาวัสดุอุปกรณ์สิ้นเปลีองและนํ้ายาทำความสะอาดให้กับผู้รับจ้าง 
๒.๒ ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใข้ในการทำความสะอาดแต่ละ 

ขนิดให้เหมาะสมภับวัสดแต่ละขนิด ดังนี้ 
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๒.๒.๒ บันไดอลูมิเนียม 
๒.๒.๓ เคร่ืองมืออ่ืน ๆ เข่น ม็อบดันฝน ม็อบผ้า 
๒.๓.๔ เคร่ืองตัดหญ้าพร้อมน้ีาเช้ือเพลิง ฯลฯ 
๒.๓.๕ กระดาษชำระม้วนเล็ก จำนวน ๓๐๐ ม้วนต่อเดือน (โดยเน้ึอกระดาษต้องมี 

ประลิทธิภาพไม่ยุ่ยง่าย ไม่มีกล่ินเหม็นเวลาเปียกน้ีา) 
๓. การทำความสะอาด 

๓.๑ พื้นกระเบื้องยาง พื้นหินขัด 
.๑.๑ ปิดกวาดลิงสกปรก หรือดูดฝ่นท่ีว่างตามข้ันอาคาร ทางเดินเท้า ทางเดินบันได 
๑.๒ ใช้นายาล้างโดยใขนายาเฉพาะแต่ละประเภท โดยใช้เคร่ืองขัดพ้ืน 

ม็อบนํ้าให้สะอาด ๓ คร้ัง 
๔ ใช้เคร่ืองมือขัดมันเก็บส่ิงสกปรกท่ีตกค้างอีกคร้ัง 

๑.๕ ใช้น้ํายาเคลือบเงาพ้ืน (แว็กซ์น้ํา) ขนิดซุปเปอร์ไม่น้อยกว่า ๓ คร้ัง 

๓ 
๓ 
๓.๑.๓ 
๓.๑ 
๓ 

๓.๒ พื้นโมเสด พื้นกระเบื้องเคลีอบ ๓.๒.๑ ปิด กวาด เช็ดม็อบพ้ืน 
๓.๒.๒ ใช้เคร่ืองขัดด้วยน้ํายาล้างพ้ืนโมเสดและพ้ืนกระเบ้ืองเคลือบโดยเฉพาะ 
๓ .1ซ. ๓ เก็บรอยเปิอนตามท่ีเคร่ืองไม่สามารถทำได้ เข่น ฝาผนัง และบริเวณ 

ใกล้เคียง โดยใช้น้ํายาล้างท่ัวไป 
๓.๒.๔ เดินเคร่ืองปิดเงาพ้ืน 

๓.๓ กระจกและกรอบอลูมิเนียม มู่ลี่ ม่านปรับแสง ฉากก้ันห้อง และผ้าม่าน 
๓.๓.๑ กระจก 

๓.๓.๑.๑ ปิดกวาดฝ่นที่เกาะอยู่ตามกระจก 
๓.๓.๑.๒ ใช้นายาเช็ดกระจกทำความสะอาด 
๓.๓.๑.๓ เช็ดและขัดอลูมิเนียมตามประตูหน้าต่าง และส่วนอ่ืน ๆ 

ที่ติดกับตัวอาคาร 
๓.๓.๒ มู่ลี่ ม่านปรับแลง ฉากก้ันห้องและผ้าม่าน 

๓.๓.๒.๑ เช็ด ปิดกวาดฝุนที่เกาะอยู่ตามม่าน ฉากก้ันห้องและซักผ้าม่าน 
๓.๔ พรม 

๓.๔.๑ ดูดฝนและสิ่งสกปรกในพื้นพรมให้สะอาดก่อนโดยใช้เครื่องมือทันสมัย 
๓.๔.๒ ซักพรมด้วยนํ้ายาโดยเฉพาะและฆ่าเชื้อดับกลิ่นด้วยระบบสเปรย์ 

แอ๊กแท้กช่ัน ซึ่งวิธีนี้จะทำให้พรมสะอาดกว่าวิธีแชมพูอิ้งที่ทั่ว ๆ ไปใช้ทำอยู่ 
๓.๔.๓ คร้ังสุดท้ายซักด้วยน้ําเปล่า (นาอุ่น) และฆ่าเช้ือดับกล่ินและทำการ 

เปา อบ ป่น ให้พรมแห้งและพ้ืนดูสวยงาม 
๓.๕ เฟอร์นิเจอร์และเคร่ืองใช้สำนักงาน ^ ^ ^ r j ^ ^ j . 

๓.๕.๑ ปิดฝน เช็ดคราบสกปรก (โต๊ะทำงาน, เก้าอ้ี, ตู้เอกสาร, รูปภาพ 
แขวนและประติมากรรม, เคร่ืองรับโทรศัพท์, นาฬิกา, ป้ายประก'พ" % j f f s [ \ 

๓.๕.๒ ใช้น้ํา II ^ fc^l 
๓. ๕. ๓ ใช้ผ้าซุบน้ําเช็ดทำความสะอาดอีกคร้ัง1: 

V ' . •1 r ๙ . ' ^ f r n r T T T H ' ท ั ่ ^ ' พ 
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๓.๖ ห้องสุขภัณฑ์ และกระจกเงา 
๓.๖.๑ ล้างพื้นด้วยนํ้ายาล้างห้องนํ้า 
๓.๖.๒ ขจัดส่ิงสกปรกเคร่ืองสุขภัณฑ์ เช่น อ่างล้างหน้า โถปิสสาวะ และ 

โถส้วมด้วยนายา 
๓.๖.๓ ทำความสะอาดกระจกเงาด้วยน้ํายาเข็ดกระจก 
๓.๖.๔ ทำความสะอาดด้วย,นาเปล่า 
๓.๖.๕ ฆ่าเขึ้อดับกลิ่นด้วยนายา 
๓.๖.๖ นำขยะในห้องน้ําไปท้ิงในท่ีท่ีกำหนด 
๓.๖.๗ เติมสบู่เหลวสำหรับล้างมือ 
๓.๖.๘ หากพบอุปกรณ์ขำรุดให้แจ้งคณะศิลปกรรมศาสตร์ทันที 

๓.๗ โคมไฟ หลอดไฟ พัดลม เคร่ืองปรับอากาศ ฝ็าเพดาน ผนังอาคาร 
๓.๗.๑ ทำความสะอาดพัดลมเพดาน พร้อมท้ังตะแกรงให้เรียบร้อย 
๓.๗.๒ ทำความสะอาดโคมไฟ และหลอดไฟให้ปราศจากคราบสกปรก 
๓.๗.๓ ปิดหยากไย่ และขจัดคราบสกปรกบนฝ็าเพดาน และผนังอาคาร 

๔. รายละเอียดการทำความสะอาด 
๔.© การทำความสะอาดประจำวัน 

๔.๑.๑ เข็ดโต๊ะ, เก้าอ้ี, จัดสิ่งของที่วางบนโต๊ะให้เรียบร้อย 
๔.๑.๒ เทและทำความสะอาดท่ีเข่ียบุหร่ี 
๔.๑.๓ เทและทำความละอาดตะกร้าใส่ผง 
๔.๑.๔ ทำความสะอาดกระจก, ขอบกระจก, ขอบประตูหน้าต่าง และบาน 

ประตูหน้าต่างทุกบาน 
๔.๑.๕ ทำความสะอาดโต๊ะรับแขก, เก้าอ้ี และโซฟาสำหรับรับแขก 
๔.๑.๖ ทำความสะอาดโทรศัพท์ท่ีวางบนโต๊ะทุกเคร่ือง 
๔.๑.๗ ทำความสะอาดโคมไฟบนโต๊ะ (ล้ามี) 
๔.๑.๘ ทำความสะอาดห้องน้ํา, พื้นห้องนา, กระจกช่องลม, กระจกเงา 

และ เคร่ืองสุขภัณฑ์ด้วย'นายาแต่ละชนิด ให้เหมาะสมกับวัสดุพร้อมท้ัง ดับกลิ่นและฆ่าเชื้อโรค ดูแลใส่ 
กระดาษขำระ สบู่เหลว ก้อนดับกลิ่นใน ห้องนํ้าไม่ให้ขาด 

๔.๑.๙ เข็ดและทำความละอาดข้ันบันได ตลอดจนราวบันไดช้ืน-ลงสำนักงาน 
และบันไดหนีไฟ 

๔.๑.๑0 รดนาต้นไม้พร้อมท้ังบำรุงรักษา ไม้ประดับในสำนักงาน 
๔.๑.๑๑ ทำความสะอาด เทน้ําและถาดรองรับนาใต้กระถางต้นไม้ตามระเบียงต่าง ๆ 
๔.๑.๑๒ ทำความสะอาด เทเศษน้ําและถังรองรับ'นาจากเคร่ืองทำ'นาเย็น พร้อม 

เช็ด หรือปิดฝ่นเคร่ืองทำน้ําเย็นและขวดนา /ท่ัจs$$:®. 
๔.๑.๑๓ ทำความสะอาดปิดกวาดเช็ดถูพ้ืนห้อง ทางเดิ' 
๔.๑.๑๔ ทำความสะอาดหน้าลิฟทํ ประตูลิฟทํ และภาย' ๔.๑.๑๔ ทำความสะอาดหน้าลิฟทํ ประตูลิฟทํ และภาย เนลิฟทํ 
๔.๑.๑๕ รายงานส่ิงของขำรุดท่ีเกิดช้ืนโดยด่วน เข่น กระจกแตก, อ่างล้างหน้า 

ขำรุด,น้ําประปาร่ัวและส่ิงอ่ืนๆ ที่อยู่ในความรับผิดขอบทั้งหมด )f^T\p^rp4 งน(พ้ื 0 4 C \ T 
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๔.๑.๑๖ ดูแลปิด,นา ปิดไฟฟ้า และตรวจตราความเรียบร้อยก่อนออกจากตัว 
อาคารเม่ือเสร็จงาน 

๔.๑.๑๗ รดน้ําต้นไม้ทุกวัน 
๔.๑.๑๘ ตัดหญ้าและตัดแต่งต้นไม้ทุกขนาดทั้งภายในและภายนอกอาคาร ให้อยูในสภาพ 

สวยงาม 
๔.๑.๑๙ กวาดขยะ ปิดกวาดหยากไย่ บริเวณโรงจอดรถยนต์ไห้สะอาด 
๔.๑.๒๐ บริเวณพ้ืนปูนให้กวาดเศษดิน เศษทราย ออกจากพ้ืนให้สะอาดอยู่เสมอ 
๔.๑.๒๑ ตักขยะ วัชพืช ใบไม้ส่ิงปฏิกูล ให้ละอาด โดยผู้รับจ้างต้องนำวัขพืข ใบไม้ 

สิ่งปฏิกูล กิ่งไม้ทุกขนาด เศษไม้ และขยะทุกขนิด ไปท้ิงนอกพ้ืนท่ีมหาวิทยาลัย 
๔.๑.๒๒ และงานอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

๔.๒ การทำความสะอาดประจำสัปดาห์ (สัปดาห์ละ ๑ คร้ัง) 
๔.๒.๑ ทำความสะอาดข้ันวางหนังสือ ขาโต๊ะ ขาเก้าอ้ี หลังโซฟา และหลังตู้เก็บเอกสาร 

ป้ายปิดประกาศ 
๔.๒.๒ ทำความละอาดคราบสกปรกท่ีโทรศัพท์ เข็ดท่ีพูดและหูฟ้งด้วยน้ํายาฆ่าเช้ือโรค 
๔.๒.๓ เช็ดฝนเคร่ืองคิดเลข พิมพ์ดีด เคร่ืองคอมพิวเตอร์ และทำความ 

สะอาดโต๊ะวางเคร่ืองพิมพ์ 
๔.๒.๔ ทำความสะอาดฝืาเพดาน ปิดหยากไย่ในที่ต่าง ๆ 
๔.๒.๕ เช็ดฝนตามกรอบรูปตลอดจนอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่อยู่ในสำนักงาน ทำความ 

สะอาดฝาผนังเช็ดรอยเliอนตามฝาผนังด้วยน้ํายา 
๔.๒.๖ ทำความสะอาดรอยเปัอนพรมด้วยน้ํายาให้สะอาด 
๔.๒.๗ ลบรอยเปิอนตามขอบประตูหน้าต่างและสวิทซ์ไฟ 
๔.๒.๘ เช็ดรอยคราบสกปรกตามขอบประตูต่าง ๆ ของห้อง'นาด้วย'นายาแต่ละ 

ชนิดให้เหมาะสมกับวัสดุ 
๔.๒.๙ เช็ดทำความสะอาดลูกกรงบันไดสำนักงาน 
๔.๒.๑๐ ความสะอาดกระจกภายในท้ังหมด 
๔.๒.๑๑ ทำความสะอาดมู่ล่ี ม่านปรับแสง และบานเกล็ดทุกแห่ง 
๔.๒.๑๒ ทำความสะอาดห้องโถง ที่นั่งพัก และแผ่นป้ายแสดงข่ือหน่วยงานต่าง ๆ 
๔.๒.๑๓ ดูแลทำความสะอาดระเบียงและดาดฟ้า 

๔.๓ การทำความสะอาดประจำเดีอน 
๔.๓.๑ เช็ดขอบประตูท่ีทำด้วยไม้ อลูมิเนียมตามท่ีต่าง ๆ ตลอดจนฝาก้ันห้อง 
๔.๓.๒ เช็ดกระจกท้ังหมดท้ังในอาคารและนอกอาคาร ทั้งภายในและภายนอก 
๔.๓.๓ ขัดเงาส่วนที่เป็นโลหะทั้งหมด 
๔.๓.๔ ดูดฝนผ้าม่านหน้าต่าง และประตูท่ัวๆไป 
๔.๓.๕ ทำความสะอาดโต๊ะ เก้าอ้ี ที่บุด้วยห่นังเทียมหรือหนังแท้และลง'นายา Jร" 

รักษาหนังแท้หรือหนังเทียม \ ; 1 ' jj 

4jf3r\oH"T*-นุ T^v-MoloMf 
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๔.๔ การทำความสะอาดทุก ๔ เดือน 
๔.๔.๑ ทำความสะอาดหลอดไฟ โคมไฟแสงสว่างท้ังหมด 
๔.๔.๒ ทำความสะอาดพัดลมทุกขนิด พร้อมท้ังตะแกรงให้เรียบร้อย และจัดทำ 

แผนการปฏิบัติงานในแต่ละข้ันต่อ ๔ เดือน (๓ คร้ังต่อปี) แนบพร้อมการเสนอราคา 
๔.๔.๓ ล้างพื้น เคลือบเงาพ้ืน และขัดเงาพ้ืนกระเบ้ืองยาง พื้นหินขัด ด้วย 

เคร่ืองโดยใข้บ้ืายาเคลือบเงาพ้ืน (แว๊กซ์บ้ืา) ขนิดซุปเปอรไห้เหมาะสมกับวัสดุ พื้นโดยทำหมุนเวียนตามกลุ่ม 
อาคารและแต่ละข้ัน และจัดหำแผนการปฏิบัติงาน ในแต่ละข้ันต่อ ๔ เดือน (๓ คร้ังต่อปี) แนบพร้อมการ 
เสนอราคา 

๔.๔.๔ ทำความสะอาดกระจกภายนอกอาคารและจัดทำแผนการปฏิบัติงานในแต่ 
ละข้ันต่อ ๔ เดือน (๓ คร้ังต่อปี) แนบพร้อมการเสนอราคา 

๔.๔.๕ ปิดกวาดหยากไย่ในที่สูง (ปีละ ๒ คร้ัง ตามท่ีหน่วยงานกำหนด) 
๔.๕ การทำความสะอาดอาคารปฏิบัติการเซรามิกสํ (AB๒) คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย 

บูรพา 
ทำความสะอาดโดยการ กวาด ถูพื้น และท้ิงเศษขยะ ในวันจันทร์, พุธ, ศุกร์ 

๕.๖ การทำความสะอาดอาคารปฏิบัติการ (AB๓) คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิยาลัยบูรพา 
ทำความสะอาดโดยการ กวาด ถูพื้น และท้ิงเศษขยะ ในวันอังคาร, พฤหัส, เสาร์ 

ง. ข้อกำหนดเกี่ยวกับสัญญา 
- การส่งมอบ ให้ส่งมอบงานทุกส้ินเดือน โดยผู้รับจ้างต้องรายงานการทำความสะอาดประจำวัน 

ประจำสัปดาห์ ประจำเดือน การทำความสะอาดทุกๆ ๔ เดือน และการทำความสะอาดเป็นคร้ังคราวในเดือน 
นั้น ๆ ให้ครบล้วน พร้อมบัญชีรายข่ือแสดงการมาปฏิบัติงานประจำวันของพนักงาน 

- ในกรณีเบ้ือหาตามสัญญามีความเข้าใจหรือตีความไม่ตรงกัน ระหว่างผู้รับจ้างและผู้ว่าจ้าง 
ให้คำวินิจฉัยของมหาวิทยาลัยบูรพาเป็นคำช้ีขาดและถือเป็นท่ีสุด 

จ. ผู้รับจ้างต้องจัดทำสวัสดิการให้แก่ลูกจ้างทำความสะอาดดังนึ้ 
๑. ผู้รับจ้างต้องทำประกันสังคมให้ลูกจ้างของผู้รับจ้างทุกคนตาม พรบ.ประกันสังคม พ.ศ.๒๕๓๓ 

และจะต้องแสดงสำเนาเอกสารการทำประกันสังคมของลูกจ้างให้มหาวิทยาลัยทราบภายใน ๓๐ วัน 
(นับจากวันทำสัญญา) 

๒. ผู้รับจ้างต้องแสดงหลักฐานการส่งเงินประกันสังคม เป็นสำเนาใบเสร็จรับเงินพร้อมรับรองสำเนา 
ถูกต้อง ต่อผู้ว่าจ้างทุกครั้งที่มีการนำเงินส่งประกันสังคม เพ่ือใข้เป็นเอกสารประกอบการเบิกจ่ายเงินให้แก่ผู้รับ 
จ้าง ยกเว้นเดือนแรกและเดือนสุดท้ายของสัญญา โ*, £1!ๆf^S^ 

๓. ผู้รับจ้างต้องจัดทำประกันอุบัติเหตุให้กับลูกจ้างทุกคน โดยให้ลูกจ้างเป็นผู้ระบุผู้รับผลประโยชน์ 
และจะต้องแสดงหลักฐานให้มหาวิทยาลัยทราบภายใน ๓๐ วัน (นับจากวันทำสัญญา) หากไม่มาแสดงภายใน 
เวลาดังกล่าวมหาวิทยาลัยจะคิดค่าปรับรายวันตามJณญา Vปู-'-™- - _ lj 
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ฉ. 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 อาคารปฏิบัติการ AB2 
เป็นอาคาร ๒ ขั้น มีพื้นที่รวมทั้งสิ้นประมาณ ๑,๑๐๐ ตารางเมตร ประกอบด้วย ห้องพัก 

อาจารย์ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ห้องเก็บของ ห้องนก ฯลฯ 
๑.๓ อาคารปฏิบัติการ AB3 

เป็นอาคารเรียน ๓ ขั้น มีพื้นที่รวมทั้งสิ้นประมาณ ๑,๗๐๐ ตารางเมตร ประกอบด้วย 
ห้องปฏิบัติการกราฟิกอาร์ตและกราฟิกมีเดีย ห้องพักอาจารย์ ห้องเรียน ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องสำนักงาน 
ดนตรีสากล ห้องเรียนดนตรี ห้องนํ้า ดาดฟ้า ฯลฯ 

๒. ลักษณะงานและกำหนดเวลาทำงาน 
ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติงานตามวันและเวลาที่กำหนด หรือจนกว่างานจะเสร็จในแต่ละวัน ซึ่งผู้ว่าจ้าง 

กำหนดวันปฏิบัติงานของอาคาร ดังนี้ 
๒.๑ ทุกวันทำการในตอนเข้า ต้องทำความสะอาดห้องเรียน สำนักงาน ห้องพักอาจารย์ และ 

ห้องประขุม ให้เสร็จก่อนเวลา ๐๘.๓๐ น. 
๒.๒ ห้องนํ้า ห้องส้วม ต้องดำเนินการทำความสะอาด จำนวน ๕ คร้ัง 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 และครุภัณฑ์ 

ประกอบในห้องเรียน จะต้องทำความสะอาดอีกคร้ังหน่ึงให้เสร็จก่อนเวลา ๑๖.๓๐ น. 
๒.๔ ข่วงเวลาในการปฏิบัติงาน ๐๗.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. ของทุกวัน โดยหยุดวันนักขัตฤกษ์ 

- วันจันทร์ถึงวันศุกร์ให้มีพนักงานทำความสะอาด จำนวน ๔ คน 
- วันเสาร์ และวันอาทิตย์ ให้มีพนักงานทำความสะอาด จำนวน ๒ คน 

และในจำนวนน้ีจะต้องมีผู้ควบคุมพนักงานทำความสะอาด ซึ่งมีอำนาจในการตัดสินใจแทนผู้รับจ้างเหมา 
อย่างน้อย ๑ คน และพนักงานทำความสะอาดจะต้องมีระเบียบ''ร=2^5^. 

๒.๕ ในกรณีท่ีมิได้กำหนดรายละเอียดการทำงานไว่ให้ผู้รับจ้างดำเนินการทำความ 
สะอาดตามสภาพของงาน หรือตามคำส่ังของผู้ว่าจ้างเม่ือมีเวลาว่างจากการปฏิบัติงานในข,วงเวลาทำงาน 
ให้พนักงานอยู่ในบริเวณท่ีได้รับมอบหมายให้ทำควานูส่ะอาด ... :•.กรุ 



-๗-

ารส่งพนักงานเข้าทำความสะอาด ให้ผู้รับจ้างปฏิบัติดังนึ 
๓.๑ จัดทำบัญชีรายขื่อ ที่อยู่ปิจจุบัน และภาพถ่ายบัตรประจำตัวประขาขนของผู้ควบคุมงาน 

และผู้ปฏิบัติงานทำความละอาดทุกคน และในกรณีพนักงานท่ีเป็นคนต่างด้าวให้แนบสำเนาหนังสือรับรอง 
ใบอนุญาตพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง ส่งให้ผู้ว่าจ้างก่อนวันที่ให้เริ่มทำความสะอาด หากภายหลังใบอนุญาต 
ให้ทำงานได้โดยขอบด้วยกฎหมายของผู้ปฏิบัติงานทำความสะอาดคนใดคนหน่ึงหมดอายุ ผู้รับจ้างต้องรีบ 
ดำเนินการต่อใบอนุญาต และนำสำเนาหนังสือรับรองใบอนุญาตฉบับใหม่ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องมาย่ืน 
ให้กับผู้ว่าจ้างโดยเร็ว 

ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงผู้ปฏิบัติงานทำความสะอาดก็ต้องแจ้งให้กรรมการตรวจ 
รับทราบเป็นลายลักษณีอักษรก่อนมาทำงานทุกครั้ง และต้องนำส่งบัญชีรายข่ือ ที่อยู่ปิจจุบัน และภาพถ่ายบัตร 
ประจำตัวประชาขนของผู้ปฏิบัติงานทำความสะอาดรายใหม่ ภายใน ๓ วัน นับแต่วันที่แจ้งเปลี่ยน 

๓.๒ พนักงานทุกคนต้องสวมเคร่ืองแบบท่ีเป็นมาตาฐานเดียวกัน และติดป้ายข่ือประจำตัว 
ตามท่ีผู้รับจ้างกำหนด 

๓.๓ พนักงานท่ีผู้รับจ้างส่งมาน้ันต้องเป็นผู้ท่ีมีสุขภาพดี มีประวัติดี มีความซื่อสัตย์สุจริต 
และผ่านการฟิกอบรมของผู้รับจ้างมาเรียบร้อยแล้ว 

๓.๔ กรณี ที่มีบุคคลภายนอกมาพบพนักงานของผู้รับจ้าง ให้รอพบท่ีข้ัน ๑ และห้าม 
๓.๔.๑ พนักงานของผู้รับจ้างนำบุคคลภายนอกข้ึนอาคารโดยเด็ดขาด 
๓.๔.๒ พนักงานของผู้รับจ้างจับกลุ่มพูดคุยกันระหว่างเวลาปฏิบัติงานโดยเด็ดขาด 
๓.๔.๓ พนักงานของผู้รับจ้างนำเด็กและสัตว์เล้ียง เข้ามาเล้ียงในอาคารโดยเด็ดขาด 
๓.๔.๔ พนักงานของผู้รับจ้างนำทรัพย์สินของทางราขการออกนอกอาคาร 

๔. การรับประกันความเสียหายและสูญเสีย 
ในกรณีท่ีทรัพย์สินของผู้ว่าจ้างหรือผู้อ่ืนท่ีอยู่ในความครอบครองของผู้ว่าจ้างเสียหาย 

หรือสูญเสียอันเน่ืองมาจากการกระทำ หรืองดเว้นการกระทำหรือความบกพร่องในหน้าท่ีของผู้รับจ้าง ผู้รับจ้าง 
ยินยอมรับผิดขอบและขดเขยหรือขดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้ว่าจ้างเต็มจำนวนทันทีที่ได้รับหนังสือจากผู้ว่าจ้าง 
ทั้งนี้ภายในวงเงินของทรัพย์สินต่อความเสียหายหรือสูญเสียแต่ละครั้ง 

๕. เง่ือนไข 
๕.๑ พนักงานปฏิบัติงานของผู้รับจ้างจะต้องสแกนลายน้ิวมือในการเข้า-ออก 

มาปฏิบัติงานทุกคร้ัง เพ่ือเป็นหลักฐานในการเบิกจ่าย 
๕.๒ ในกรณีท่ีมีเหตุขัดข้องจากเคร่ืองสแกนลายน้ิวมือหรือจากตัวพนักงานของ ผู้รัษจ้างให้ 

ทำบันทึกแจ้งผู้ว่าจ้างโดยต่วน ปฺ.'.•••บุ^V 
๕.๓ เม่ือพนักงานหรือคนงานของผู้รับจ้างมาปฏิบัติงานในบริเวณอาคารคณะ - V๙""% 

ศิลปกรรมศาสตร์ ABl, AB2, AB3 แล้ว ห้ามผู้รับจ้างลับเปลี่ยนพนักงานหรือคนงาน เพ่ือไปปฏิบิติงวนํท่ีอ่ืน 
หากผู้รับจ้างฝ่าฟินไม่ปฏิบัติตาม ผู้ว่าจ้างจะทำการปรับวันละ ๕๐๐ บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน) 

oสํV*^ <Jcy(jJ 



-๘-

๕.๔ ในกรณีท่ีพนักงานปฏิบัติงานอยู่ประจำไม,สามารถมาปฏิบัติงานท้ังวันได้ ผู้รับจ้าง 
จะต้องส่งพนักงานทดแทนและจะต้องมาปฏิบัติงานอย่างข้าเวลา ๐๗.๓๐ น. 

๕.๕ ผู้รับจ้างต้องควบคุมความประพฤติ กริยามารยาทของพนักงานทำความสะอาด 
ของผู้รับจ้างให้สุภาพเรียบร้อยและหากผู้ว่าจ้างหรือผู้ควบคุมของผู้ว่าจ้างเห็นว่าพนักงานทำความสะอาดของ 
ผู้รับจ้างประพฤติไม่เหมาะสม หรือไม่เป็นท่ีน่าไว้วางใจ หรือปฏิบัติไม่เป็นท่ีน่าพอใจ ผู้รับจ้างจะต้องเปลี่ยน 
พนักงานทำความสะอาดทันทีภายใน ๔๘ ชั่วโมง นับจากวันที่ได้รับแจ้งจาก ผู้ว่าจ้างหรือผู้คุมงานของผู้ว่าจ้าง 

๕.๖ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะยกเลิกสั่ญญาจ้าง'นกได้ หากผลงานไม่ได้คุณภาพเป็นท่ียอมรับ 
ของผู้ว่าจ้าง /•' ป';-..\\ 

๔.๗ ผู้ว่าจ้างต้องการให้ทางบริษัทจัดทำแผน (ตาราง) การทำความสะอาดในแต่ละวันของ 
แต่ละคนส่งก่อนทุกวันท่ี ๑ ของ\1เคุรแ 0 • 



๑0. รายการเคร่ืองมือ วัสดุ และอุปกรณ์ทำความสะอาด 

เคร่ืองมือ วัสดุ และอุปกรณ์ 
จำนวน 

ไม่ตากว่า/บี! 
จำนวน 

ไม่ต่ํากว่า/เดือน 
หมายเหตุ 

๑. ไม้ม๊อบดันฝนพร้อมผ้าอะไหล่ ๘ ขุด 

๒. ไม้ม๊อบเช็ดน้ําพร้อมผ้าอะไหล่ ๘ ขุด 

๓. ไม้ปาดนำ ๔ ด้าม 

๔. เครีองขัดล้างฟืนและปืนเงาฟืน ๒ เคร่ือง 
๕. สายยาง ๒ ม้วน 

๖. แผ่นขัดเงา ๒ แผ่น 

๗. แผ่นขัดล้าง ๒ แผ่น 

๘. กระดาษขำระ ๒ ขัน อย่างดี ๓,๖๐0 มวน ๓๐๐ มวน 

๙. เคร่ืองตัดหญ้า ๑ เคร่ือง 

๑0. กรรไกรตัดก่ิงไม้ ๒ เคร่ือง 

๑๑. เคร่ืองดูดฝน ๑ เคร่ือง 

หมายเหตุ ให้ล่ง ๒ คร้ังต่อปี 
คร้ังท่ี ๑ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ 
คร้ังท่ี ๒ วันที่ ๑ มิถุนายน, 

ลาคม ๒๕๖๒ 
ถุนายน๕๖๓ 


