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ขอบเขตงำน (TOR) 
รำยละเอียดและเงื่อนไขกำรจ้ำงเหมำบริกำรท ำควำมสะอำดอำคำรและสถำนที่  

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2565 
ของ มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่  อ ำเภอเมือง  จังหวัดเชียงใหม่ 

 
  

ในการจ้างเหมาบริการท าความสะอาดอาคารและสถานที่  ตามประกาศฉบับนี้มีจุดมุ่งหมายในการดูแล
รักษาความสะอาดตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ในขอบเขตงาน (TOR)  จึงก าหนดรายละเอียดในการปฏิบัติ
หน้าที่ของพนักงานท าความสะอาดที่ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาบุคคล วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ และสิ่งจ าเป็นอ่ืน ๆ   
ให้การรักษาความสะอาดเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของราชการและตามพ้ืนที่ที่รับผิดชอบ 
 1. นิยำมบท 
  “การรักษาความสะอาดอาคารและสถานที่”  หมายถึง  การด าเนินการรักษาความสะอาด
อาคารและสถานที่ในพ้ืนที่ที่รับผิดชอบ  ให้ถูกต้องด้วยสุขลักษณะโดยใช้วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ต่าง ๆ  
  “พนักงานรักษาความสะอาด” หมายถึง บุคลากรที่ผู้รับจ้าง จะต้องจัดหาให้ครบถ้วนตามต าแหน่ง 
และหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าจ้าง โดยให้มีการจัดส่งตามที่ได้ก าหนดไว้ในรายละเอียดตามข้อก าหนดนี้ 
  “ผู้ว่าจ้าง  ผู้แทนผู้ว่าจ้าง หรือ ผู้แทนมหาวิทยาลัย”  ในข้อก าหนดนี้ หมายถึง 
   1.1 พ้ืนที่ศูนย์เวียงบัว  พื้นที่ศูนย์แม่สา และพ้ืนที่ศูนย์แม่ริม  ได้แก่ 
    1.1.1 อธิการบดี 
    1.1.2 ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี 
    1.1.3 ผู้อ านวยการกองอาคารสถานที่ 
    1.1.4 คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 

1.2. พ้ืนที่วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน   ได้แก่ 
    1.2.1 อธิการบดี 
    1.2.2 รองอธิการบดีรับผิดชอบพื้นท่ีวิทยาเขตแม่ฮ่องสอน   
            หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากรองอธิการบดีรับผิดชอบ 
            พ้ืนที่วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน 
    1.2.3 ผู้อ านวยการวิทยาเขตแม่ฮ่องสอน   

        หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากผู้อ านวยการวิทยาเขตแม่ฮ่องสอน   
1.2.4 คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 
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2. รำยละเอียดกำรท ำควำมสะอำดอำคำรและสถำนที่ 

 2.1 จ านวนพนักงานท าความสะอาดอาคารและสถานที่ ทั้งสิ้น 135  คน  ประกอบด้วย 
  (1) หัวหน้าตรวจงานประจ า     จ านวน  2  คน 
      (ปฏิบัติหน้าที่ประจ าพ้ืนที่เวียงบัว , และ พื้นที่ศูนย์แม่ริม) 
  (2) พนักงานท าความสะอาดพ้ืนที่เวียงบัว    จ านวน 50  คน 
  (3) พนักงานท าความสะอาดพ้ืนที่ศูนย์แม่ริม    จ านวน 67  คน 
  (4) พนักงานท าความสะอาดพ้ืนที่ศูนย์แม่สา    จ านวน  2  คน 
  (5) พนักงานท าความสะอาดพ้ืนที่วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน  จ านวน 14  คน 
 

2.2 คุณสมบัติของหัวหน้าตรวจงานประจ าและพนักงานท าความสะอาด 
  (1) หัวหน้าตรวจงานของผู้รับจ้าง จะต้องเป็นบุคคลที่มีสัญชาติไทย จบการศึกษาไม่น้อยกว่า
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการและท าความสะอาด 
  (2) พนักงานท าความสะอาด จะต้องเป็นบุคคลสัญชาติไทย หรือ เป็นบุคคลที่ได้รับอนุญาตให้
ท างานในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย โดยสามารถใช้ภาษาไทยในการติดต่อสื่อสารได้ อายุไม่น้อยกว่า 
18 ปี แต่ไม่เกิน 60 ปี 
 

2.3 ครุภัณฑ์และอุปกรณ์ในการท าความสะอาด  ประกอบด้วย 
  (1) เครื่องขัดพ้ืน ความเร็วรอบไม่น้อยกว่า 175 รอบ/นาที ขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว 
      จ านวนไม่น้อยกว่า 19 เครื่อง 
  (2) เครื่องซักพรม ความเร็วรอบไม่น้อยกว่า 175 รอบ/นาที ขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว 
       จ านวนไม่น้อยกว่า 2 เครื่อง 
  (3) เครื่องดูดฝุ่น ความจุไม่น้อยกว่า 30 ลิตร  จ านวนไม่น้อยกว่า 2 เครื่อง 
  (4) เครือ่งดูดฝุ่น-ดูดน้ า  ความจุไม่น้อยกว่า 30 ลิตร จ านวนไม่น้อยกว่า 11 เครื่อง 
  (5) เครื่องฉีดน้ าแรงดันสูง แรงดันไม่น้อยกว่า 150 บาร์  จ านวนไม่น้อยกว่า 2 เครื่อง 
  (6) เครื่องเป่าใบไม้ ความเร็วลมไม่น้อยกว่า 50 m/s (180 กม./ชม.) จ านวนไม่น้อยกว่า  4 เครื่อง 
 หมำยเหตุ   1. เครื่องซักพรม , เครื่องฉีดน้ าแรงดันสูง และ เครื่องเป่าใบไม้ ประจ าอยู่ส่วนกลาง 
   2. ครุภัณฑ์ อุปกรณ์ ในการท าความสะอาดทุกรายการต้องอยู่ในสภาพดี 
       สามารถใช้งานได้ปกติ หากช ารุดบกพร่องเสียหายให้น าเครื่องใหม่มาเปลี่ยนทันที 
   3. ให้จัดท าบัญชีครุภัณฑ์โดยระบุยี่ห้อ ขนาด และจ านวน ให้สอดคล้องกับ 
       อาคารและสถานที่ แนบกับเอกสารในวันยื่นซองเสนอราคา 
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2.4  สถานที่ด าเนินการท าความสะอาด  ประกอบด้วย 
  2.4.1  พื้นที่ศูนย์เวียงบัว  ต าบลช้างเผือก  อ าเภอเมือง  จังหวัดเชียงใหม่  ผู้รับจ้างต้องท า
ความสะอาดอาคารและสถานที่ โดยปฏิบัติงานตามวันและเวลาที่มหาวิทาลัยก าหนด ยกเว้นวันหยุดราชการ  
ตามรายละเอียดดังนี้ 
ล ำดับ พื้นที่รับผิดชอบ จ ำนวน

พนักงำน 
(คน) 

วันที่
ปฏิบัติงำน 

เวลำ
ปฏิบัติงำน 

ครุภัณฑ์/อุปกรณ์ 
ประจ ำจุด 

1 อาคารราชภัฎเฉลิมพระเกียรติ 
(อาคาร 27) จ านวน 15 ชั้น  
และชั้นดาดฟ้า   

6 วันจันทร์ – 
วันอาทิตย์   

07.00 น. – 
18.00 น.   

- เครื่องขัดพ้ืน จ านวน
ไม่น้อยกว่า 2 เครื่อง 
-เครื่องดูดฝุ่น-ดูดน้ า 
จ านวนไม่น้อยกว่า 1 
เครื่อง 

2 อาคารราชภัฏ 90 ปี  
(อาคาร 29)  จ านวน 15 ชั้น   

6 วันจันทร์ – 
วันอาทิตย์   

07.00 น. – 
18.00 น.   

- เครื่องขัดพ้ืน จ านวน
ไม่น้อยกว่า 2 เครื่อง 
-เครื่องดูดฝุ่น-ดูดน้ า 
จ านวนไม่น้อยกว่า  1 
เครื่อง 

3 อาคารปฏิบัติการทาง
วิทยาศาสตร์ (อาคาร 2)  
จ านวน 6 ชั้น และศาลาที่พัก
นักศึกษาหน้าประตูทางเข้า   

2 วันจันทร์ – 
วันอาทิตย ์ 

07.00 น. – 
17.00 น.   

- เครื่องขัดพ้ืน จ านวน
ไม่น้อยกว่า 1 เครื่อง   

4 อาคารคณะวิทยาการจัดการ 
(อาคาร 19)   

2 วันจันทร์ – 
วันอาทิตย์   

07.00 น. – 
17.00 น.   

- เครื่องขัดพ้ืน จ านวน  
ไม่น้อยกว่า 1 เครื่อง   
- เครื่องดูดฝุ่น จ านวน
ไม่น้อยกว่า 1 เครื่อง   

5 อาคาร 50 พรรษา มหาวชิรา 
ลงกรณ์ (อาคาร 28)   
จ านวน 4 ชั้น   

2 วันจันทร์ – 
วันอาทิตย์  

07.00 น. – 
17.00 น.   

- เครื่องขัดพ้ืน จ านวน
ไม่น้อยกว่า 1 เครื่อง 
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ล ำดับ พื้นที่รับผิดชอบ จ ำนวน
พนักงำน 

(คน) 

วันที่
ปฏิบัติงำน 

เวลำ
ปฏิบัติงำน 

ครุภัณฑ์/อุปกรณ์ 
ประจ ำจุด 

6 อาคารการศึกษาพิเศษ (อาคาร 
23)  จ านวน 3 ชั้น และ
ศูนย์บริการเงินด่วน (ATM) 
ด้านหน้าโรงเรียนสาธิต   

1 วันจันทร์ – 
วันศุกร์   

07.00 น. – 
17.00 น.   

- เครื่องขัดพ้ืน จ านวน
ไม่น้อยกว่า 1 เครื่อง   
- เครื่องดูดฝุ่น-ดูดน้ า 
จ านวนไม่น้อยกว่า 1 
เครื่อง 

7 อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 
(อาคาร 13)  จ านวน 4 ชั้น 
และ อาคารปฏิบัติการชีววิทยา 
จ านวน 2 ชั้น    

2 วันจันทร์ – 
วันอาทิตย์  

07.00 น. – 
17.00 น.   

- เครื่องขัดพ้ืน จ านวน
ไม่น้อยกว่า 1 เครื่อง    

8 อาคารเรียนนาฎศิลป์ จ านวน 3 
ชั้น (อาคาร 11)  และ สโมสร
นักศึกษา 

1 วันจันทร์ – 
วันศุกร์   

07.00 น. – 
17.00 น.   

 

9 อาคาร 1  ชั้น 1  ส านักงาน
อธิการบดี 

1 วันจันทร์ – 
วันอาทิตย์ 

07.00 น. – 
17.00 น.   

 

10 อาคาร 1  ชั้น 3  , ชั้น 4  และ
อาคาร 4 ชั้น 3 

1 วันจันทร์ – 
วันอาทิตย์ 

07.00 น. – 
17.00 น.   

 

11 อาคาร 3 , 5  ชั้น 1 และชั้น 3   1 วันจันทร์ – 
วันอาทิตย์ 

07.00 น. – 
17.00 น.   

 

12 อาคาร 4 ชั้น 1 และ ชั้น 2  
และส านักงานคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

1 วันจันทร์ – 
วันอาทิตย์ 

07.00 น. – 
17.00 น.   

 

13 อาคารดนตรี (อาคาร 10)  
จ านวน 3 ชั้น   

1 วันจันทร์ – 
วันศุกร์   

07.00 น. – 
17.00 น.   

 

14 อาคารอุตสาหกรรม (อาคาร 9) 
และส านักงานยานพาหนะ   

1 วันจันทร์ – 
วันศุกร์   

07.00 น. – 
17.00 น.   
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ล ำดับ พื้นที่รับผิดชอบ จ ำนวน
พนักงำน 

(คน) 

วันที่
ปฏิบัติงำน 

เวลำ
ปฏิบัติงำน 

ครุภัณฑ์/อุปกรณ์ 
ประจ ำจุด 

15 อาคาร 12  , อาคาร 21 ,  
ห้องเกร็ดถวา , อาคาร
ปฏิบัติการ จ านวน 2 หลัง  
และลานที่พักนักศึกษาหน้า
อาคารและบริเวณโดยรอบ 

2 วันจันทร์ – 
วันศุกร์   

07.00 น. – 
17.00 น.   

 

16 อาคารเรียนปฐมศึกษาโรงเรียน
สาธิต เฉพาะชั้น 3 – 5   

1 วันจันทร์ – 
วันศุกร์   

07.00 น. – 
17.00 น.   

 

17 อาคารปฐมวัย  โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ 

2 วันจันทร์ – 
วันศุกร์   

07.00 น. – 
17.00 น.   

 

18 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ 
จ านวน 4 ชั้น   

2 วันจันทร์ – 
วันศุกร์ 

07.00 น. – 
16.00 น.   

-เครื่องดูดฝุ่น จ านวน
ไม่น้อยกว่า 1 เครื่อง   

19 อาคารวิทยบริการ (อาคาร 26) 
จ านวน 8 ชั้น  และ อาคาร 70 
ปี ชั้น 3 

4 วันจันทร์ – 
วันศุกร์   

07.00 น. – 
16.00 น.   

- เครื่องขัดพ้ืน จ านวน
ไม่น้อยกว่า 1 เครื่อง   
- เครื่องดูดฝุ่น-ดูดน้ า 
จ านวนไม่น้อยกว่า 1 
เครื่อง 

20 อาคารเทพรัตนราชสุดา  
จ านวน 3 ชั้น  , เรือนอนุสาร
สุนทร และลานพระพิฆเนศวร   

2 วันจันทร์ – 
วันศุกร์   

07.00 น. – 
17.00 น.   

 

21 อาคารกิจกรรมนักศึกษา 
(อาคารหอพักนักศึกษา
นานาชาติเดิม)  จ านวน 6 ชั้น   

1 วันจันทร์ – 
วันอาทิตย์ 

07.00 น. – 
16.00 น.   

 

22 อาคารหอพักเวียงบัว 1  
จ านวน 7 ชั้น   

1 วันจันทร์ – 
วันอาทิตย์ 

07.00 น. – 
16.00 น.   
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ผู้ก ำหนดรำยละเอียดคุณลักษณะ 
 

(นางสาวอรวรารัศมิ์  สุนิพัฒน์)                (นายสยาม  กันหาลิลา)              (นางธัญวรรณ์  ศรีเดชะกุล)  
 

(นายคนึง  กาบกันทะ)               (นางสุนี  พนันตา)                 (นางประไพ  ปรีชา) 
 

ผู้ตรวจสอบรำยละเอียดคุณลักษณะ 
 

(นางศิริเพ็ญ  ผ่อนจัตุรัส) 

ล ำดับ พื้นที่รับผิดชอบ จ ำนวน
พนักงำน 

(คน) 

วันที่
ปฏิบัติงำน 

เวลำ
ปฏิบัติงำน 

ครุภัณฑ์/อุปกรณ์ 
ประจ ำจุด 

23 อาคารหอประชุม , สโมสร
อาจารย์ , บริเวณศาลาไทย , 
ส านักงานหน่วยวิศวกรรมและ
สถาปัตยกรรม , งานอาคาร
และสาธารณูปโภค และ
ส านักงานกองอาคารสถานที่ 

1 วันจันทร์ – 
วันอาทิตย ์ 

07.00 น. – 
17.00 น.   

 

24 อาคารโรงยิมเนเซี่ยม , ศาลาร่ม
โพธิ์ , และอาคารอเนกประสงค์
ทางด้านกีฬา รวมทั้งบริเวณ
โดยรอบ 

1 วันจันทร์ – 
วันศุกร์   

07.00 น. – 
17.00 น.   

 

25 ศูนย์อาหาร 2 วันจันทร์ – 
วันอาทิตย์   

07.00 น. – 
18.00 น.   

 

26 พ้ืนที่บริเวณทางเข้าถนนหมื่น
ด้ามพร้าคต , ถนนหน้าอาคาร 
1 , ถนนโดยรอบสนามฟุตบอล 
, ลานจอดรถด้านหน้าอาคาร 2 
, พื้นที่ภายในสนามฟุตบอล   

1 วันจันทร์ – 
วันอาทิตย ์ 

06.00 น. – 
14.00 น.   

 

27 พ้ืนที่บริเวณลานด้านหน้า
อาคาร 90 ปี , ถนนโดยรอบ
อาคาร 90 ปี , ลานพระพุทธ
จตุรทิศ , ถนนด้านหลังอาคาร 
5 , ลานจอดรถด้านหน้า
สหกรณ์ , ลานจอดรถทางออก
ด้านหลังมหาวิทยาลัยฯ    

1 วันจันทร์ – 
วันอาทิตย์ 

06.00 น. – 
14.00 น.   
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ผู้ก ำหนดรำยละเอียดคุณลักษณะ 
 

(นางสาวอรวรารัศมิ์  สุนิพัฒน์)                (นายสยาม  กันหาลิลา)              (นางธัญวรรณ์  ศรีเดชะกุล)  
 

(นายคนึง  กาบกันทะ)               (นางสุนี  พนันตา)                 (นางประไพ  ปรีชา) 
 

ผู้ตรวจสอบรำยละเอียดคุณลักษณะ 
 

(นางศิริเพ็ญ  ผ่อนจัตุรัส) 

ล ำดับ พื้นที่รับผิดชอบ จ ำนวน
พนักงำน 

(คน) 

วันที่
ปฏิบัติงำน 

เวลำ
ปฏิบัติงำน 

ครุภัณฑ์/อุปกรณ์ 
ประจ ำจุด 

28 พ้ืนที่ถนนด้านข้างอาคารเทพ
รัตนราชสุดา , ศาลาร่มโพธิ์ , 
ลานจอดรถหอพักนานาชาติ , 
ลานจอดรถรอบโดมกีฬา , 
ทางเดินด้านหน้าคณะ
วิทยาศาสตร์ฯ และ ด้านหลัง
อาคารนาฎศิลป์    

1 วันจันทร์ – 
วันอาทิตย ์ 

06.00 น. – 
14.00 น.   

 

29 หัวหน้าตรวจงานประจ า   1 วันจันทร์ – 
วันอาทิตย์   

07.00 น. – 
18.00 น.   

 

รวมจ ำนวนพื้นที่ศูนย์เวียงบัว 51    
 
 

2.4.2  พื้นที่ศูนย์แม่สำ  ต าบลแม่สา  อ าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่  ผู้รับจ้างต้องท าความ
สะอาดอาคารและสถานที่ โดยปฏิบัติงานตามวันและเวลาที่มหาวิทาลัยก าหนด ยกเว้นวันหยุดราชการ ตาม
รายละเอียดดังนี้ 
ล ำดับ พื้นที่รับผิดชอบ จ ำนวน

พนักงำน 
(คน) 

วันที่
ปฏิบัติงำน 

เวลำ
ปฏิบัติงำน 

ครุภัณฑ์/อุปกรณ์ 
ประจ ำจุด 

1 ศูนย์ความเป็นเลิศด้าน
เทคโนโลยีชีวภาพพืช (ECOA) 

2 วันจันทร์ - 
วันศุกร์ 

08.00 น. – 
17.00 น.   

 

รวมจ ำนวนพื้นที่ศูนย์แม่สำ 2    
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ผู้ก ำหนดรำยละเอียดคุณลักษณะ 
 

(นางสาวอรวรารัศมิ์  สุนิพัฒน์)                (นายสยาม  กันหาลิลา)              (นางธัญวรรณ์  ศรีเดชะกุล)  
 

(นายคนึง  กาบกันทะ)               (นางสุนี  พนันตา)                 (นางประไพ  ปรีชา) 
 

ผู้ตรวจสอบรำยละเอียดคุณลักษณะ 
 

(นางศิริเพ็ญ  ผ่อนจัตุรัส) 

2.4.3  พื้นที่ศูนย์แม่ริม  ต าบลสะลวง  อ าเภอแม่ริม  จังหวัดเชียงใหม่  ผู้รับจ้างต้องท าความ
สะอาดอาคารและสถานที่ โดยปฏิบัติงานตามวันและเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด ยกเว้นวันหยุดราชการ          
ตามรายละเอียดดังนี้ 
ล ำดับ พื้นที่รับผิดชอบ จ ำนวน

พนักงำน 
(คน) 

วันที่
ปฏิบัติงำน 

เวลำ
ปฏิบัติงำน 

ครุภัณฑ์/อุปกรณ์ 
ประจ ำจุด 

1 คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
ประกอบด้วย 
1)  อาคารส านักงานคณบดี 2 ชั้น  
จ านวน 1 หลัง 
2)  อาคาส านักงานคณบดีเดิม 
(อาคารอนุรักษ์พันธ์พืช) จ านวน  
1 หลัง 
3)  อาคารห้องสมุด และ 
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
จ านวน 1 หลัง 
4)  อาคารเรียนขนาดใหญ่ และ
ลานกิจกรรม(โรงอาหารเดิม) 
จ านวน 1 หลัง 
5)  อาคารเรียนชั่วคราว  
จ านวน 7 หลัง  
6)  อาคารเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเพ่ือ
การเกษตร จ านวน 1 หลัง 
7)  อาคารวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการอาคาร 2 ชั้น 
จ านวน 1 หลัง 
8)  ศาลาไทย จ านวน 1 หลัง 
9) อาคารแปรรูปผลผลิตทาง
การเกษตร 2 ชั้น  จ านวน 1 หลัง 
10) อาคารกิจการนักศึกษา 2 ชั้น  
จ านวน 1 หลัง 

4 วันจันทร์ -
วันศุกร์   

07.00 น. – 
17.00 น.   
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ผู้ก ำหนดรำยละเอียดคุณลักษณะ 
 

(นางสาวอรวรารัศมิ์  สุนิพัฒน์)                (นายสยาม  กันหาลิลา)              (นางธัญวรรณ์  ศรีเดชะกุล)  
 

(นายคนึง  กาบกันทะ)               (นางสุนี  พนันตา)                 (นางประไพ  ปรีชา) 
 

ผู้ตรวจสอบรำยละเอียดคุณลักษณะ 
 

(นางศิริเพ็ญ  ผ่อนจัตุรัส) 

ล ำดับ พื้นที่รับผิดชอบ จ ำนวน
พนักงำน 

(คน) 

วันที่
ปฏิบัติงำน 

เวลำ
ปฏิบัติงำน 

ครุภัณฑ์/อุปกรณ์ 
ประจ ำจุด 

2 อาคารอ านวยการและบริหารกลาง 
จ านวน 5 ชั้น  และโรงอาหาร   

7 วันจันทร์ - 
วันศุกร์ 

08.00 น. – 
17.00 น.   

- เครื่องขดัพ้ืน 
จ านวนไม่น้อยกว่า 
1 เครื่อง  
- เครื่อง ดูดฝุ่น-ดูด
น้ า จ านวนไม่น้อย
กว่า 1 เครื่อง   

3 วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและ
เทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย   

3 วันจันทร์ -
วันศุกร์  

08.00 น. – 
17.00 น.   

 

4 อาคารอเนกประสงค์ด้านภาษา
เทคโนโลยีสารสนเทศและวิทย
บริการ จ านวน 3 ชั้น , อาคาร
หอพักบุคลากร 

4 วันจันทร์ -
วันศุกร์  

08.00 น. – 
17.00 น.   

- เครื่องขัดพ้ืน 
จ านวนไม่น้อยกว่า 
1 เครื่อง  
- เครื่อง ดูดฝุ่น-ดูด
น้ า จ านวนไม่น้อย
กว่า 1 เครื่อง 

5 อาคารคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม จ านวน 3 ชั้น 

2 วันจันทร์ -  
วันศุกร์ 

08.00 น. – 
17.00 น.   

 

6 โรงอาหารอาคารคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม และ อาคารเซรามิก 

2 วันจันทร์ - 
วันศุกร์ 

08.00 น. – 
17.00 น.   

 

7 กลุ่มอาคารวิทยาศาสตร์ 12 วันจันทร์ - 
วันศุกร์  

08.00 น. – 
17.00 น.   

- เครื่องขัดพ้ืน 
จ านวนไม่น้อยกว่า 
2 เครื่อง  
- เครื่องดูดฝุ่น-ดูด
น้ า จ านวนไม่น้อย
กว่า  1 เครื่อง 
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ผู้ก ำหนดรำยละเอียดคุณลักษณะ 
 

(นางสาวอรวรารัศมิ์  สุนิพัฒน์)                (นายสยาม  กันหาลิลา)              (นางธัญวรรณ์  ศรีเดชะกุล)  
 

(นายคนึง  กาบกันทะ)               (นางสุนี  พนันตา)                 (นางประไพ  ปรีชา) 
 

ผู้ตรวจสอบรำยละเอียดคุณลักษณะ 
 

(นางศิริเพ็ญ  ผ่อนจัตุรัส) 

ล ำดับ พื้นที่รับผิดชอบ จ ำนวน
พนักงำน 

(คน) 

วันที่
ปฏิบัติงำน 

เวลำ
ปฏิบัติงำน 

ครุภัณฑ์/อุปกรณ์ 
ประจ ำจุด 

8 อาคาร A  คณะครุศาสตร์ จ านวน 
4 ชั้น 

2 วันจันทร์ - 
วันศุกร์ 

07.00 น. – 
17.00 น.   

- เครื่องขัดพ้ืน 
จ านวนไม่น้อยกว่า 
1 เครื่อง 

9 อาคาร B  คณะครุศาสตร์ จ านวน 
4 ชั้น   

2 วันจันทร์ - 
วันศุกร์ 

07.00 น. – 
17.00 น.   

- เครื่องขัดพ้ืน 
จ านวนไม่น้อยกว่า 
1 เครื่อง 

10 อาคาร C คณะครุศาสตร์ จ านวน 
4 ชั้น 

2 วันจันทร์ - 
วันศุกร์ 

07.00 น. – 
17.00 น.   

- เครื่องขัดพ้ืน 
จ านวนไม่น้อยกว่า 
1 เครื่อง 

11 อาคารส านักงานคณะครุศาสตร์ 
จ านวน 2 ชั้น   

1 วันจันทร์ - 
วันศุกร์ 

07.00 น. – 
17.00 น.   

- เครื่องดูดฝุ่น-ดูด
น้ า จ านวนไม่น้อย
กว่า 1 เครื่อง 

12 อาคารหอประชุม , บริเวณ
ภายนอกทั่วไป และทางเดินเชื่อม
อาคารเรียน  คณะครุศาสตร์ 

2 วันจันทร์ - 
วันศุกร์ 

07.00 น. – 
17.00 น.   

 

13 อาคารโรงอาหาร คณะครุศาสตร์ 
จ านวน 1 ชั้น และบริเวณรอบนอก
อาคารโรงอาหาร 

2 วันจันทร์ – 
วันเสาร ์

07.30 น. – 
17.00 น.   

 

14 หอพักแม่ริม 9 พร้อมทางเดิน 1 วันจันทร์ - 
วันศุกร์ และ
วันอาทิตย์ 
(ยกเว้นวัน
เสาร์)   

08.00 น. – 
16.00 น.   

 

15 หอพักแม่ริม 10 พร้อมทางเดิน 1 วันจันทร์ - 
วันศุกร์ และ
วันอาทิตย์ 
(ยกเว้นวัน
เสาร์)   

08.00 น. – 
16.00 น.   
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ผู้ก ำหนดรำยละเอียดคุณลักษณะ 
 

(นางสาวอรวรารัศมิ์  สุนิพัฒน์)                (นายสยาม  กันหาลิลา)              (นางธัญวรรณ์  ศรีเดชะกุล)  
 

(นายคนึง  กาบกันทะ)               (นางสุนี  พนันตา)                 (นางประไพ  ปรีชา) 
 

ผู้ตรวจสอบรำยละเอียดคุณลักษณะ 
 

(นางศิริเพ็ญ  ผ่อนจัตุรัส) 

ล ำดับ พื้นที่รับผิดชอบ จ ำนวน
พนักงำน 

(คน) 

วันที่
ปฏิบัติงำน 

เวลำ
ปฏิบัติงำน 

ครุภัณฑ์/อุปกรณ์ 
ประจ ำจุด 

16 หอพักแม่ริม 11 พร้อมทางเดิน 1 วันจันทร์ - 
วันศุกร์ และ
วันอาทิตย์ 
(ยกเว้นวัน
เสาร์)   

08.00 น. – 
16.00 น.   

 

17 หอพักแม่ริม 12 พร้อมทางเดิน 1 วันจันทร์ - 
วันศุกร์ และ
วันอาทิตย์ 
(ยกเว้นวัน
เสาร์)   

08.00 น. – 
16.00 น.   

 

18 หอพักแม่ริม 3  1 วันจันทร์ - 
วันศุกร์ และ
วันอาทิตย์ 
(ยกเว้นวัน
เสาร์)   

08.00 น. – 
16.00 น.   

 

19 
 

หอพักแม่ริม 4 1 วันจันทร์ - 
วันศุกร์ และ
วันอาทิตย์ 
(ยกเว้นวัน
เสาร์)   

08.00 น. – 
16.00 น.   

 

20 หอพักแม่ริม 5 1 วันจันทร์ - 
วันศุกร์ และ
วันอาทิตย์ 
(ยกเว้นวัน
เสาร์)   

08.00 น. – 
16.00 น.   
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ผู้ก ำหนดรำยละเอียดคุณลักษณะ 
 

(นางสาวอรวรารัศมิ์  สุนิพัฒน์)                (นายสยาม  กันหาลิลา)              (นางธัญวรรณ์  ศรีเดชะกุล)  
 

(นายคนึง  กาบกันทะ)               (นางสุนี  พนันตา)                 (นางประไพ  ปรีชา) 
 

ผู้ตรวจสอบรำยละเอียดคุณลักษณะ 
 

(นางศิริเพ็ญ  ผ่อนจัตุรัส) 

ล ำดับ พื้นที่รับผิดชอบ จ ำนวน
พนักงำน 

(คน) 

วันที่
ปฏิบัติงำน 

เวลำ
ปฏิบัติงำน 

ครุภัณฑ์/อุปกรณ์ 
ประจ ำจุด 

21 หอพักแม่ริม 6 1 วันจันทร์ - 
วันศุกร์ และ
วันอาทิตย์ 
(ยกเว้นวัน
เสาร์)   

08.00 น. – 
16.00 น.   

 

22 อาคารหอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ , 
อาคารเรือนประทับรับรอง , 
อาคารหอประชุมอเนกประสงค์ , 
อาคารประกอบอาหาร และพระ
มหาเจดีย์ 

4 วันจันทร์ - 
วันศุกร์  

08.00 น. – 
17.00 น.   

- เครื่องขัดพ้ืน 
จ านวนไม่น้อยกว่า 
1 เครื่อง  
-เครื่องดูดฝุ่น-ดูด
น้ า  จ านวนไม่น้อย
กว่า 1 เครื่อง   

23 อาคารกิจกรรมอเนกประสงค์,  
อาคารฝ่ายยานพาหนะ และอาคาร
ห้องน้ าบริเวณโดยรอบ 

1 วันจันทร์ - 
วันศุกร์ 

08.00 น. – 
17.00 น.   

 

24 อาคารส านักงานวิทยาเขตสะลวง-
ขี้เหล็กเดิม , บ้านพักรับรองเดิม 
และ ศูนย์การเรียนรู้และเกษตร
ทฤษฎีใหม่ 

2 วันจันทร์ - 
วันศุกร์   

08.00 น. – 
17.00 น.   

 

25 ส านักงานกองอาคารสถานที่ , 
บ้านพักรับรอง 5 หลัง  

3 วันจันทร์ - 
วันศุกร์   

08.00 น. – 
17.00 น.   

 

26 พ้ืนทีล่านจอดรถอาคารบริหาร
กลาง และ ลานพระพิฆเนศวร 

1 วันจันทร์ - 
วันศุกร์   

06.00 น. – 
14.00 น.   

- เครื่องเปา่ใบไม้  
จ านวนไม่น้อยกว่า  
1 เครื่อง 

27 พ้ืนที่ลานจอดรถอาคารคณะครุ
ศาสตร์ , อาคารอเนกประสงค์
ทางด้าน   ภาษาฯ และ คณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

2 วันจันทร์ - 
วันศุกร์   

06.00 น. – 
14.00 น.   

- เครื่องเป่าใบไม้  
จ านวนไม่น้อยกว่า  
1 เครื่อง 
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ผู้ก ำหนดรำยละเอียดคุณลักษณะ 
 

(นางสาวอรวรารัศมิ์  สุนิพัฒน์)                (นายสยาม  กันหาลิลา)              (นางธัญวรรณ์  ศรีเดชะกุล)  
 

(นายคนึง  กาบกันทะ)               (นางสุนี  พนันตา)                 (นางประไพ  ปรีชา) 
 

ผู้ตรวจสอบรำยละเอียดคุณลักษณะ 
 

(นางศิริเพ็ญ  ผ่อนจัตุรัส) 

ล ำดับ พื้นที่รับผิดชอบ จ ำนวน
พนักงำน 

(คน) 

วันที่
ปฏิบัติงำน 

เวลำ
ปฏิบัติงำน 

ครุภัณฑ์/อุปกรณ์ 
ประจ ำจุด 

29 พ้ืนที่ลานจอดรถอาคารหอประชุม
ทีปังกรฯ และ บริเวณพ้ืนที่
โดยรอบ 

1 วันจันทร์ - 
วันศุกร์   

06.00 น. – 
14.00 น.   

 

29 หัวหน้าตรวจงานประจ า   1 วันจันทร์ – 
วันอาทิตย์ 

07.00 น. – 
17.00 น.   

 

     
2.4.4  พื้นที่วิทยำเขตแม่ฮ่องสอน  ต าบลปางหมู  อ าเภอเมือง  จังหวัดแม่ฮ่องสอน  ผู้รับจ้าง

ต้องท าความสะอาดอาคารและสถานที่  โดยปฏิบัติงานตามวันและเวลาที่มหาวิทาลัยก าหนด ยกเว้น
วันหยุดราชการ  ตามรายละเอียดดังนี้ 
ล ำดับ พื้นที่รับผิดชอบ จ ำนวน

พนักงำน 
(คน) 

วันที่
ปฏิบัติงำน 

เวลำ
ปฏิบัติงำน 

ครุภัณฑ์/อุปกรณ์ 
ประจ ำจุด 

1 อาคารเรียนรวม 1  จ านวน 3 ชั้น 1 วันจันทร์ - 
วันอาทิตย์ 

08.00 น. – 
17.00 น.   

 

2 อาคารเรียนรวม 2  จ านวน 3 ชั้น   1 วันจันทร์ - 
วันอาทิตย์ 

08.00 น. – 
17.00 น.   

 

3 อาคารเรียนรวมปฏิบัติการ
วิทยาศาสตร์ฯ ชั้น 1 และ ชั้น 

4 วันจันทร์ - 
วันอาทิตย์ 

08.00 น. – 
17.00 น.   

- เครื่องขัดพ้ืน  
จ านวนไม่น้อยกว่า  
1 เครื่อง  
-เครื่องดูดฝุ่น-ดูด
น้ า  จ านวนไม่น้อย
กว่า 1 เครื่อง 

4 โถงอาคารเรียนรวมปฏิบัติการ
วิทยาศาสตร์ฯ , อาคารสโมสร 
และห้องสมุด 

1 วันจันทร์ - 
วันอาทิตย์ 

08.00 น. – 
17.00 น.   

- เครื่องขัดพ้ืน  
จ านวนไม่น้อยกว่า  
1 เครื่อง  
-เครื่องดูดฝุ่น-ดูด
น้ า  จ านวนไม่น้อย
กว่า 1 เครื่อง 
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ผู้ก ำหนดรำยละเอียดคุณลักษณะ 
 

(นางสาวอรวรารัศมิ์  สุนิพัฒน์)                (นายสยาม  กันหาลิลา)              (นางธัญวรรณ์  ศรีเดชะกุล)  
 

(นายคนึง  กาบกันทะ)               (นางสุนี  พนันตา)                 (นางประไพ  ปรีชา) 
 

ผู้ตรวจสอบรำยละเอียดคุณลักษณะ 
 

(นางศิริเพ็ญ  ผ่อนจัตุรัส) 

ล ำดับ พื้นที่รับผิดชอบ จ ำนวน
พนักงำน 

(คน) 

วันที่
ปฏิบัติงำน 

เวลำ
ปฏิบัติงำน 

ครุภัณฑ์/อุปกรณ์ 
ประจ ำจุด 

5 อาคารโรงเรียนสาธิตอนุบาล  และ 
โถงอาคารฝึกหัดครู   

2 วันจันทร์ - 
วันอาทิตย์ 

08.00 น. – 
17.00 น.   

 

6 อาคารฝึกหัดครู ชั้น 2 – ชั้น 4 3 วันจันทร์ - 
วันอาทิตย์ 

08.00 น. – 
17.00 น.   

 

7 อาคารหอพักนักศึกษา (หอพัก
กลางดอย และ หอพักอิงดอย) 

2 วันจันทร์ - 
วันอาทิตย์ 

08.00 น. – 
17.00 น.   

 

  
 3. วัสดุ อุปกรณ์ ในกำรท ำควำมสะอำด 
 ผู้เสนอราคาต้องยื่นหนังสือรับรองการให้บริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมตามเกณฑ์ของกรม
ควบคุมมลพิษ โดยระบุว่าจะไม่ใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของสารอันตรายตามบัญชีแนบท้ายประกาศฉบับนี้ และ
รับรองว่าจะฝึกอบรมพนักงานท าความสะอาดให้มีความรู้ด้านการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ และการคัด
แยกขยะที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ โดยรับรองว่าจะด าเนินการจนครบระยะเวลาตามสัญญา ทั้งนี้ให้ใช้หนังสือ
รับรองตามแบบท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด   
 ทั้งนี้ผู้รับจ้างต้องเป็นผู้จัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ที่อยู่ในสภาพดีสามารถใช้งานได้ปกติ และน้ ายาท า
ความสะอาดที่มีคุณภาพดี ด้วยทุนทรัพย์ของผู้รับจ้างเองทั้งสิ้น ยกเว้น ไฟฟ้า น้ าประปา ผู้ว่าจ้างยินยอมให้ใช้ได้
เท่าท่ีจ าเป็นต่อการบริการท าความสะอาด 
 3.1  น้ ำยำ วัสดุ ให้เพียงพอต่อกำรท ำควำมสะอำด  ดังนี้ 
   3.1.1 น้ ายาเก็บฝุ่น   3.1.2 น้ ายาล้างห้องน้ า 
   3.1.3 น้ ายาเช็ดพ้ืนประจ าวัน  3.1.4 น้ ายาเช็ดกระจก 
   3.1.5 น้ ายาขจัดคราบห้องน้ า  3.1.6 น้ ายาล้างพ้ืนลอกแวกซ์ 
   3.1.7 น้ ายาเคลือบเงาพ้ืนกระเบื้องยาง 
   3.1.8 ผงขัดพลาสต้า (ส าหรับพื้นหินขัด) 
   3.1.9 น้ ายาเช็ดท าความสะอาดรักษาเฟอร์นิเจอร์ 
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ผู้ก ำหนดรำยละเอียดคุณลักษณะ 
 

(นางสาวอรวรารัศมิ์  สุนิพัฒน์)                (นายสยาม  กันหาลิลา)              (นางธัญวรรณ์  ศรีเดชะกุล)  
 

(นายคนึง  กาบกันทะ)               (นางสุนี  พนันตา)                 (นางประไพ  ปรีชา) 
 

ผู้ตรวจสอบรำยละเอียดคุณลักษณะ 
 

(นางศิริเพ็ญ  ผ่อนจัตุรัส) 

 3.2  วัสดุอื่น ๆ ให้เพียงพอต่อกำรท ำควำมสะอำด  ดังนี้ 
   3.2.1 ไม้กวาดดอกหญ้า , ไม้กวาดทางมะพร้าว 3.2.2 ไม้ขนไก่ 
   3.2.3 ผ้าเช็ดโต๊ะ     3.2.4 ปั๊มยาง 
   3.2.5 ไม้ปาดน้ าพ้ืน    3.2.6 ฟ๊อกก้ี 
   3.2.7 เครื่องมือเช็ดกระจก 
   3.2.8 ไม้ม๊อบ , ไม้ม๊อบดันฝุ่น , ไม้ม๊อบอเนกประสงค์ , ผ้าม๊อบดันฝุ่น 
   3.2.9 วัสดุและอุปกรณ์ ๆ ที่จ าเป็นในการปฏิบัติงานท าความสะอาด เช่น 
           ถุงพลาสติกด า , ถุงพลาสติกหูหิ้ว , ผ้าปิดจมูก , แผ่นขัดสังเคราะห์ , 
           ที่ตกัขยะ , ถุงมือท าความสะอาด , รองเท้าบูท ฯลฯ 
 ผู้ว่าจ้างจะจัดสถานที่ส าหรับเก็บวัสดุและอุปกรณ์ดังกล่าวข้างต้นให้โดยผู้รับจ้างเป็นผู้จัดหาและ
เก็บรักษากุญแจ  แต่ทั้งนี้ ผู้ว่าจ้างจะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายหรือเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นแก่วัสดุอุปกรณ์นั้น
ทั้งสิ้นและผู้รับจ้างต้องดูแลรักษาความสะอาดสถานที่เก็บวัสดุโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายจากผู้ว่าจ้าง 
 

4. รำยละเอียดและเงื่อนไขในกำรท ำควำมสะอำดและสถำนที่ตำมที่ก ำหนด 
 ผู้รับจ้างจะต้องก าหนดให้พนักงานท าความสะอาดอาคารและสถานที่ตามรายละเอียดและเงื่อนไข
ดังต่อไปนี้ 
 4.1 การท าความสะอาดอาคารและสถานที่ประจ าวัน   มีลักษณะการท างานดังนี้ 

4.1.1 กวาดและท าความสะอาดทั้งภายในและภายนอกอาคาร (พ้ืนห้องท างาน บันได  
ห้องลิฟท์ (ถ้ามี) 

4.1.2 ท าความสะอาดห้องอาบน้ า และห้องสุขาชาย-หญิง ทุก ๆ ชั่วโมง ขัดล้างท าความสะอาด
พ้ืน-ผนังห้องน้ า และเครื่องสุขภัณฑ์ด้วยน้ ายาฆ่าเชื้อโรคและดับกลิ่น เก็บกวาดและเทขยะจากตะกร้าหรือถังขยะ 

4.1.3 ปัดฝุ่นท าความสะอาดโต๊ะ เก้าอ้ี ครุภัณฑ์หรืออุปกรณ์ในห้องท างานและห้องอ่ืน ๆ 
ภายในอาคาร 

4.1.4 ปัดฝุ่น เช็ดบานประตู บานหน้าต่าง และขอบประตูหน้าต่างทั้งหมด 
4.1.5 หากพบสิ่งของที่ช ารุดเสียหายให้รายงานทันที เข่น กระจกแตก อ่างล้างมือและก๊อกน้ า

ช ารุด ท่อน้ าแตกร้าวหรือรั่ว เก้าอ้ีเรียน และสิ่งของช ารุดอ่ืน ๆ ที่อยู่ในบริเวณที่รับผิดชอบต่อผู้ประสานงานของ
มหาวิทยาลัย 

4.1.6 ดูแลปิดน้ า  ปิดไฟฟ้า และตรวจตราความเรียบร้อยรวมทั้งคนที่อยู่ในอาคารให้หมดก่อน
ออกจากตัวศูนย์อาหารเมื่อท างานเสร็จทุกวัน 

4.1.7 ขัดเงาพ้ืนทางเดินที่เป็นหินขัดด้วยเครื่องขัดพ้ืนอย่างสม่ าเสมอ 
4.1.8 ปัดกวาดหยากไย่และฝุ่นละอองออกตามเพดานและฝาผนัง 
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ผู้ก ำหนดรำยละเอียดคุณลักษณะ 
 

(นางสาวอรวรารัศมิ์  สุนิพัฒน์)                (นายสยาม  กันหาลิลา)              (นางธัญวรรณ์  ศรีเดชะกุล)  
 

(นายคนึง  กาบกันทะ)               (นางสุนี  พนันตา)                 (นางประไพ  ปรีชา) 
 

ผู้ตรวจสอบรำยละเอียดคุณลักษณะ 
 

(นางศิริเพ็ญ  ผ่อนจัตุรัส) 

4.1.9 น าขยะในถังขยะไปทิ้งในพื้นที่ท่ีมหาวิทยาลัยจัดไว้ 
4.1.10 ดูดฝุ่นพรมและม่านด้วยเครื่องดูดฝุ่น 
4.1.11 ท าความสะอาด ขจัดความสกปรกของพ้ืน เก็บรอยเปื้อนตามขอบมุมทางเดินขอบประตู 

สวิทซ์ไฟและฝาผนัง 
4.1.12 เช็ดกระจกบานประตูหน้าต่างห้องพักส านักงานด้วยน้ ายาเช็ดกระจกทุกวัน 
4.1.13 เช็ดท าความสะอาดกระจกทั้งภายนอกและภายในในกรณีท่ีกระจกเปื้อน 
4.1.14 ล้างท าความสะอาดและลงน้ ายาเคลือบเงาพ้ืนอาคาร 
4.1.15 เติมสบู่เหลวล้างมือ , น้ ายาฆ่าเชื้อในโถปัสสวะ และจุลินทรีย์ส าหรับท่อน้ าภายในพ้ืนที่

ที่มีการติดตั้งเครื่องดังกล่าว ตามอาคารที่รับผิดชอบ 
4.1.16 ให้พนักงานที่ปฏิบัติงาน ณ อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร 27) ชั้น 2  พ้ืนที่

ศูนย์เวียงบัว และ อาคารอ านวยการและบริหารกลาง ชั้น 2  พ้ืนที่ศูนย์แม่ริม ช่วยปฏิบัติงานด้านสวัสดิการตาม
ความเหมาะสม 

4.1.17 ปฏิบัติงานตามค าสั่งของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุของมหาวิทยาลัยตามความ
เหมาะสม 

4.2  การท าความสะอาดศูนย์อาหาร   มีลักษณะการท างานดังนี้ 
4.2.1 งานที่ต้องท าประจ าทุกวัน จันทร์ - อาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 07.00-18.00 น. ดังนี้ 

4.2.1.1 กวาดพื้น ถูพ้ืนทั้งศูนย์อาหาร เช็ดถูท าความสะอาดพ้ืนทางเดิน เช็ดกระจก ยกเว้น
ภายในล็อกอาหารและเครื่องดื่ม 

4.2.1.2 เช็ดปัดฝุ่นท าความสะอาดโต๊ะ เก้าอ้ี ครุภัณฑ์และอุปกรณ์ภายในศูนย์อาหาร 
4.2.1.3 เช็ดท าความสะอาดบริเวณโต๊ะรับประทานอาหารทุกครั้งที่มีผู้ใช้บริการรับประทาน

อาหารเสร็จและลุกออกจากโต๊ะ หรือ เมื่อมีการร้องขอจากผู้ใช้บริการ 
4.2.1.4 เก็บขยะ กวาดพื้น และดูแลความสะอาด โดยรอบพ้ืนที่ศูนย์อาหาร 
4.2.1.5 ล้างท าความสะอาดห้องน้ าและเครื่องสุขภัณฑ์ต่าง ๆ ภายในห้องน้ าศูนย์อาหาร

อย่างน้อยวันละ  2 ครั้ง  
4.2.1.6 ดูแลพื้นที่สีเขียวที่ติดกับศูนย์อาหาร กวาดใบไม้ และรดน้ าต้นไม้ เมื่อพบต้นไม้

ผิดปกติให้แจ้ง  ผู้ว่าจ้างทันที 
4.2.1.7 เช็ดกระจกและขอบอลูมิเนียมภายในห้องรับประทานอาหารอาจารย์ทุกวัน 
4.2.1.8 เช็ดท าความสะอาดอ่างหรือชั้นส าหรับวางภาชนะและใส่เศษอาหาร 
4.2.1.9 ดูแล ปิดน้ า ปิดไฟฟ้า  เปิด-ปิดเครื่องปรับอากาศ เปิด-ปิดรีโมทควบคุมผ้าใบบัง

แดด  ปิดประตูศูนย์อาหาร ชั้น 2  และตรวจตราความเรียบร้อยก่อนออกจากศูนย์อาหารเมื่อเสร็จงาน 
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(นางศิริเพ็ญ  ผ่อนจัตุรัส) 

4.2.1.10 เก็บรวบรวมขยะใส่ถุงด าไปทิ้งยังที่ ที่ผู้ว่าจ้างก าหนดทุกวัน พร้อมทั้งมัดปากถุงให้
เรียบร้อย 

4.2.1.11 รายงานสิ่งของช ารุดเสียหายที่เกิดขึ้นทันที่ที่พบเห็น อาทิ กระจกแตก อ่างล้างมือ
ช ารุด โต๊ะ เก้าอ้ีรับประทานอาหารช ารุด ท่อน้ าแตกร้าวหรือรั่ว ครุภัณฑ์ช ารุด และสิ่งช ารุดอื่น ๆ ที่อยู่ในบริเวณ
ที่รับผิดชอบต่อผู้ประสานของมหาวิทยาลัยหรือผู้แทนผู้ว่าจ้าง 

4.2.1.12 งานอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากตัวแทนของผู้ว่าจ้าง 
4.2.2 งานที่ต้องท าประจ าทุกสัปดาห์ 

4.2.2.1  ท าความสะอาดปัดกวาดหยากไย่และฝุ่นละอองบริเวณเพดานและฝาผนัง 
4.2.2.2  ตรวจนับรายการโต๊ะ เก้าอ้ี ภายในศูนย์อาหาร พร้อมทั้งรายงานให้ผู้ว่าจ้าง 

ทุกสัปดาห์ 
4.2.2.3 ท าความสะอาดโดยการขัด หรือเช็ดถูพ้ืน ด้านหลังล็อกจ าหน่ายอาหารของ

ผู้ประกอบการ 
4.2.3 งานที่ต้องท าประจ าเดือน 

4.2.3.1 ท าความสะอาดพัดลมทุกตัวที่ติดตั้งภายในศูนย์อาหาร 
4.2.4 งานที่ต้องท าประจ าทุก 3 เดือน 

4.2.4.1 การท าความสะอาดใหญ่หมายรวมถึงการขัดพ้ืน และกระจกทุกบานภายในศูนย์
อาหาร ยกเว้นภายในล็อคของผู้ประกอบการศูนย์อาหาร โดยผู้รับจ้างต้องแจ้งให้ผู้ว่าจ้างทราบล่วงหน้า และ
ได้รับการอนุมัติก่อนทุกครั้ง  

4.2.5 การจัดส่งเอกสารในการด าเนินการท าความสะอาดศูนย์อาหาร 
4.2.5.1 ผู้รับจ้างจะต้องจัดส่งแผนการท าความสะอาดประจ าวันให้กับผู้ว่าจ้างก่อน

ด าเนินการตามสัญญาจ้าง โดยแผนนั้นจะต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้างหรือผู้แทน 
4.2.5.2 ผู้รับจ้างจะต้องจัดท าแบบฟอร์มการท าความสะอาดห้องน้ า โดยให้ติดไว้ที่ประตู

ห้องน้ าเพ่ือง่ายต่อการตรวจสอบ 
4.3  การท าความสะอาดบริเวณภายนอกอาคาร   มีลักษณะการท างานดังนี้ 

4.3.1  เก็บขยะ กวาดพ้ืน เป่าใบไม้ ดูแลความสะอาด บริเวณลานจอดรถ ถนนโดยรอบ  ที่อยู่
ในบริเวณท่ีรับผิดชอบ 

4.3.2  รายงานสิ่งของช ารุดเสียหายที่เกิดขึ้นทันทีที่พบเห็น อาทิ กระจกแตก ท่อน้ าแตกร้าว
หรือรั่ว และสิ่งช ารุดอื่น ๆ ที่อยู่ในบริเวณท่ีรับผิดชอบต่อผู้ประสานงานของมหาวิทยาลัย 
  4.3.3 ดูแลปิดน้ า  ปิดไฟฟ้า และตรวจตราความเรียบร้อยภายในพ้ืนที่ที่รับผิดชอบ 
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(นางศิริเพ็ญ  ผ่อนจัตุรัส) 

4.4 การระดมท าความสะอาดอาคารและสถานที่ อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง โดยให้ท าในวันหยุด
เทศกาลต่าง ๆ หรือในช่วงเวลาหลังเลิกเรียน โดยไม่กระทบต่อการเรียน มีลักษณะการท างานดังนี้ 

4.4.1 เช็ดเบาะเก้าอ้ีที่เป็นหนังแท้ หรือหนังเทียม ลงน้ ายาเคลือบเงานให้ใหม่ 
4.4.2 ท าความสะอาดหลอดไฟ โคมไฟใบพัดพัดลมเครื่องใช้ไฟฟ้าในอาคาร 
4.4.3 การล้างท าความสะอาดและลงน้ ายาเคลือบเงาพ้ืนอาคารให้ด าเนินการอย่างน้อยปีละ  

2 ครั้ง  ทั้งนี้ช่วงเวลาการด าเนินการตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 
4.4.4 การท าความสะอาดและซักพรมโดยใช้หลักการวิธีการด าเนินการที่ดี อย่างน้อยปีละ  

2 ครั้ง  ทั้งนีช้่วงเวลาการด าเนินการตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 
 

5. มำตรฐำนของงำนท ำควำมสะอำดพื้น 
 5.1 การท าความสะอาดพ้ืน 
  5.1.1  การท าความสะอาดพ้ืน ดูดฝุ่น 
   ให้ปัดกวาดหรือดูดฝุ่น พ้ืนที่ว่างตามพ้ืน อาคาร ห้องโถง ทางเดิน บันไดให้สะอาด ปราศจาก
เศษผง ฝุ่นละอองและน าขยะไปทิ้งนอกตัวอาคาร ณ ที่ทิ้งขยะที่ผู้ว่าจ้างก าหนด ให้ใช้ไม้กวาดขนอ่อนในการปัดกวาด   
เว้นแต่พ้ืนที่เป็นพรมให้ใช้แปรงขัดเครื่องดูดฝุ่น โดยไม่เกดิความเสียหายแก่พ้ืนเฟอร์นิเจอร์หรือเครื่องใช้ส านักงาน 
  5.1.2  การถูด้วยม็อบ 
   หลังจากการท าความสะอาดตามข้อ 5.1.1  แล้วให้ถูพ้ืนที่ต่าง ๆ ด้วยม็อบที่สะอาด 
(ท าความสะอาดอย่างสม่ าเสมอ) ชุบน้ าบิดหมาด ๆ ม็อบที่น ามาใช้งานต้องเป็นม็อบที่สะอาดและหมั่นเปลี่ยน
น้ ายาท าความสะอาดเสมอ หากบริเวณใดมีความสกปรกมากให้ใช้น้ ายาขัดพ้ืน หรือน้ าสบู่อ่อนขัดตามความ
เหมาะสม ทั้งนี้ รวมทั้งการขจัดรอยหรือต าหนิต่าง ๆ  บนพื้น ซึ่งเกิดจากรอยรองเท้าด้วยส าหรับพ้ืนที่ที่เป็นพรม
ให้ลบรอยเปื้อนบนพรมด้วยน้ ายาตามความเหมาะสม 
   หลังจากเช็ดถูพ้ืนแล้วบริเวณพ้ืนที่ต่าง ๆ จะต้องสะอาดปราศจากเศษผงฝุ่นละออง
และไม่มีรอยเหวี่ยงของม็อบติดอยู่บนขอบก าแพง ฝาผนัง เฟอร์นิเจอร์และเครื่องใช้ส านักงานไม่มีความเสียหาย
ใด ๆเกิดจากการท างานดังกล่าว 
  5.1.3 การขัดพ้ืนและขัดเงา 
   ให้ท าทันทีหลังจากลงน้ ายาขัดพ้ืนหรือเคลือบเงาพ้ืน ทั้งนี้ให้ผู้รับจ้างพิจารณาเลือกใช้
เครื่องมือ วัสดุและอุปกรณ์ตามความเหมาะสมกับวัสดุพ้ืน โดยไม่ก่อให้เกิดความเสียหายหรือต าหนิใด ๆ บนพ้ืน 
  5.1.4 การลงน้ ายาขัดพ้ืน เคลือบเงา 
   การลงน้ ายาขัดพ้ืน เคลือบเงาพ้ืน ให้ท าหลังจากด าเนินการตามข้อ 5.1.1 และ 5.1.2 แล้ว 
และการลงน้ ายาดังกล่าวในบริเวณใดก็ตาม จะต้องระมัดระวังไม่ให้ฝาผนังหรือขอบก าแพงเปรอะเป็นรอยหรือช ารุด
เสียหาย การท าความสะอาดพ้ืนหินขัดจะต้องท าด้วยน้ ายาพลาสต้า และพ้ืนกระเบื้องยางด้วยน้ ายาเคลือบเงาอย่างดี 
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  5.1.5 การลอกพ้ืนและเคลือบพ้ืนด้วยน้ ายา 
   การลอกพ้ืนและเคลือบพ้ืนด้วยน้ ายาเพ่ือผิวพ้ืนสะอาดปราศจากต าแหน่งและริ้วรอยมี
ความสวยงามทนทานนั้น ให้ผู้รับจ้างด าเนินการตามความเหมาะสมกับวัสดุพ้ืน ทั้งนี้เมื่อท าการลอกพ้ืน และ
เคลือบพ้ืนด้วยน้ ายา (ให้เคลื่อนย้ายเฟอร์นิเจอร์ลอยตัว และเครื่องใช้ส านักงานที่เคลื่อนย้ายได้) ด้วยหลังจาก
น้ ายาแห้งดีแล้ว ให้ขัดพ้ืนให้สะอาดและน าเฟอร์นิเจอร์ลอยตัวและเครื่องใช้ส านักงานกลับเข้าที่เดิม 
  5.1.6  การท าความสะอาด 
   ให้ดูดฝุ่นละออง เศษผง เศษขนสัตว์ที่หลุดร่วงอยู่บนพรมให้สะอาด ในกรณีที่ท าการ
ซักพรมโดยการซักแห้งดีแล้ว ให้ขัดพ้ืนให้สะอาดและน าเฟอร์นิเจอร์ลอยตัวและเครื่องใช้ส านักงานกลับเข้าที่เดิม 
 
 5.2  การท าความสะอาดเฟอร์นิเจอร์และเครื่องใช้ส านักงาน 
  ให้ปัดกวาดเช็ดถูเครื่องใช้ส านักงาน เช่น โต๊ะ เก้าอ้ี ตู้เก็บเอกสาร และเฟอร์นิเจอร์ต่าง ๆ 
รวมทั้งรูปภาพแขวนฝาผนัง  และประติมากรรมให้สะอาดปราศจากฝุ่นละออง หยากไย่ ใยแมงมุม คราบสกปรก
และริ้วรอยต่าง ๆ  หากมีการเคลื่อนย้ายออกจากที่ให้น ากลับเข้าท่ีเดิมเมื่องานเสร็จโดยไม่เกิดความเสียหายใด ๆ 

5.3  การท าความสะอาดฝาผนังและฝ้าเพดาน 
  ให้ปัดกวาด เช็ดถู ดูดฝุ่นให้สะอาดปราศจากฝุ่นละออง หยากไย่ ใยแมงมุม คราบสปกรก รอย
ขีดเขียนหรือรอยต่าง ๆ และไม่มีเศษตกค้างอยู่บนพ้ืนห้อง การท าความสะอาดในข้อนี้ให้รวมถึงประตูหน้าต่าง 
ขอบประตูและหน้าต่างใต้หน้าต่างด้วย 

5.4   การท าความสะอาดกระจก 
  ให้เช็ดกระจกด้วยน้ ายาเช็ดกระจกหรือล้างด้วยสบู่อ่อน แล้วล้างด้วยน้ าและเช็ดให้แห้งให้
กระจกใสสะอาดปราศจากคราบสกปรก ต าหนิหรือรอยสัมผัสและห้ามใช้ผงขัดในการท าความสะอาดกระจก 
อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง โดยใช้วิธีที่ปลอดภัย 

5.5   การท าความสะอาดม่าน 
  ให้ดูแลรักษาความสะอาดม่านและม่านปรับแสงให้สะอาดปราศจากฝุ่นละออง หยากไย่และ
คราบสกปรก การท าความสะอาดให้เช็ดด้วยผ้าชุบน้ าบิดหมาด ๆ  หรือใช้เครื่องดูดฝุ่นละอองที่เหมาะสมโดย    
ไม่ก่อให้เกิดความเสียหายใด ๆ 

5.6   การท าความสะอาดโคมไฟ หลอดไฟและพัดลม 
  ให้ เช็ดถู ให้สะอาดปราศจากฝุ่นละอองหยากไย่   และคราบสกปรกและให้ท าด้ วย               
ความระมัดระวัง หากมีการถอดมาท าความสะอาด เมื่องานเสร็จให้ประกอบเข้าที่เดิมโดยไม่ก่อให้เกิดความ
เสียหายใด ๆ  
 
 



20 

 

ผู้ก ำหนดรำยละเอียดคุณลักษณะ 
 

(นางสาวอรวรารัศมิ์  สุนิพัฒน์)                (นายสยาม  กันหาลิลา)              (นางธัญวรรณ์  ศรีเดชะกุล)  
 

(นายคนึง  กาบกันทะ)               (นางสุนี  พนันตา)                 (นางประไพ  ปรีชา) 
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5.7  การขัดเงาบริเวณท่ีเป็นโลหะ 
  ส่วนประกอบใด ๆ ในอาคารที่เป็นโลหะให้ดูแลและรักษาให้เงางามอยู่เสมอและไม่มีคราบ   
สนิมจับ 

5.8  การท าความสะอาดบริเวณรอบอาคาร 
  ให้ท าการเก็บขยะและเก็บกวาดใบไม้ พร้อมดูแลรดน้ าไม้ดอกไม้ประดับบนอาคารให้อยู่ใน
สภาพที่ดี  และให้รับผิดชอบท าความสะอาดบริเวณร่องระบายน้ าที่อยู่ ในบริเวณแต่ละส่วนของอาคารให้สะอาด
อยู่เสมอ 

5.9  ในกรณีที่รายละเอียดนี้มิได้ก าหนดรายละเอียดการท างานไว้ให้ผู้รับจ้างด าเนินการท าความ
สะอาดตามสภาพของงานหรือตามค าสั่งผู้ว่าจ้างโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่ม 

 
6. กำรส่งพนักงำนเข้ำท ำควำมสะอำด   ให้ผู้รับจ้างปฏิบัติดังนี้ 

6.1 จัดท าประวัติพนักงานโดยละเอียด และรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 1 รูป พร้อมบัญชีรายชื่อทั้งหมด
ของพนักงานท าความสะอาด (ตามแบบฟอร์มที่ก าหนด) ส่งให้ผู้ว่าจ้างล่วงหน้าก่อนวันเข้าท างาน หากไม่
ด าเนินการดังกล่าว ถือว่าผู้รับจ้างไม่ประสงค์จะด าเนินการท าความสัญญาจ้างกับมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยจะ
ยึดหลักประกันซองและด าเนินการแจ้งเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป ในกรณีที่มีการสับเปลี่ยน
พนักงานที่ระบุในสัญญา หากสับเปลี่ยนไม่เกิน 5 วัน  ให้แจ้งมหาวิทยาลัยโดยผ่านคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
ของมหาวิทยาลัย  แต่ในกรณีที่มีการสับเปลี่ยนเกินกว่า 5 วัน  ให้จัดส่งประวัติพร้อมรูปถ่าย และท าหนังสือแจ้ง
มหาวิทยาลัยทุกครั้ง  อนึ่ง หากไม่แจ้งภายในระยะเวลาที่ก าหนดมหาวิทยาลัยจะถือว่าไม่มีพนักงานมาปฏิบัติ
หน้าที่ และถือว่าผู้รับจ้างผิดสัญญาตามเงื่อนไข มหาวิทยาลัยจะด าเนินการปรับเป็นรายวันตามสัญญาข้อ 8 นับ
แต่วันทีผู่้รับจ้างผิดสัญญา 

6.2  พนักงานท าความสะอาดทุกคนจะต้องอายุไม่น้อยกว่า 18 ปี แต่ไม่เกิน 60 ปี  และเป็นบุคคล
ที่มีสัญชาติไทย หรือ เป็นบุคคลที่ได้รับอนุญาตให้ท างานในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย โดยสามารถ
ใช้ภาษาไทยในการติดต่อสื่อสารได้ พร้อมทั้งแสดงหลักฐานส าเนาบัตรประจ าตัวพนักงานทุกคน และส าเนา
ทะเบียนบ้านหรือ หลักฐานที่อนุญาตให้ท างานในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ในกรณีแรงงานที่ได้รับ
อนุญาตให้ท างานในประเทศไทย จัดส่งให้มหาวิทยาลัยก่อนล่วงหน้าก่อนวันลงนามในสัญญาอย่างน้อย 7 วัน 

6.3  พนักงานทุกคนต้องอยู่ในเครื่องแบบที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน ติดป้ายชื่อพร้อมภาพถ่าย
ประจ าตัวทุกคน 

6.4  พนักงานที่ผู้รับจ้างจัดส่งมานั้นต้องเป็นผู้ที่สุภาพเรียบร้อย มีสุขภาพดี มีประวัติดีงาม มีความ
ซื่อสัตย์และผ่านการฝึกอบรมจากผู้รับจ้างมาเรียบร้อยแล้ว หากมีความเสียหายใด ๆ ทางผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบ 
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6.5  ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบและยินยอมชดใช้ค่าเสียหายหรือซ่อมแซมทรัพย์สินของผู้ว่าจ้างที่เกิด
ความเสียหายขึ้นหรือสูญหาย โดยการกระท าของผู้รับจ้างหรือลูกจ้างของผู้รับจ้างด้วย 

6.6  ในกรณีที่วัสดุอุปกรณ์ครุภัณฑ์ที่ใช้ประจ าอาคารเกิดความช ารุดเสียหาย พนักงานของผู้รับจ้าง
จะต้องจัดท ารายงานแจ้งให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุของมหาวิทยาลัยทราบทันที 

6.7  ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบและให้ความคุ้มครอบคนงานหรือลูกจ้างของผู้รับจ้างที่มาท างานต่อ
ผู้ว่าจ้างเกี่ยวกับสิทธิอันพึงมีพึงได้ตามกฎหมายแรงงานด้วย  โดยไม่เรียกร้องเอาจากผู้ว่าจ้างอีก และผู้รับจ้าง
จะต้องมีหัวหน้าชุดผู้ตรวจการเป็นผู้ควบคุมงานมาตรวจดูแลงานทุกวัน 

 
7.  เงื่อนไขและข้อก ำหนดอ่ืน ๆ  

7.1  มหาวิทยาลัยถือว่าผู้เข้าเสนอราคาได้อ่านและเข้าใจเงื่อนไข และข้อก าหนดต่าง ๆ ที่ระบุไว้ใน
เอกสารประกวดราคาทั้งหมดอย่างละเอียด และถ้วนถี่แล้ว  หากมีข้อสงสัยใด ๆ ให้สอบถามที่กองการพัสดุ 
ส านักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่  จนถึงวันก่อนยื่นเอกสารเสนอราคา หากพ้นก าหนดดังกล่าว
จะถือว่าผู้เสนอราคาทุกรายเข้าใจในเงื่อนไขและข้อก าหนดทุกประการ และยอมรับในข้อก าหนดและเงื่อนไข
ดังกล่าว 

7.2  ผู้รับจ้างจะต้องจัดท าตารางการปฏิบัติงานในแต่ละช่วงเวลาในแต่ละวัน โดยต้องแสดงให้เห็น
ชัดเจนในจุดที่ส าคัญ  เช่น  ห้องน้ า ,  ห้องเรียน   เป็นต้น 

7.3  ผู้รับจ้างต้องติดป้ายแสดงขอบเขตการท างานของพนักงานแต่ละคนโดยต้องมีภาพถ่าย    
เบอร์โทรศัพท์  และพ้ืนที่ที่พนักงานแต่ละคนรับผิดชอบ  ในที่ที่มองเห็นได้ชัดเจน ขนาดของแผ่นป้ายตามที่      
ผู้ว่าจ้างก าหนด 

7.4  ผู้รับจ้ำงหรือผู้ชนะกำรเสนอรำคำจะต้องมีควำมพร้อม เช่น จ ำนวนพนักงำน , ประวัติ
พนักงำน วัสดุ อุปกรณ์  และเอกสำรอ่ืน ๆ ฯลฯ ตำมที่มหำวิทยำลัยก ำหนด  โดยจัดส่งก่อนวันเข้ำท ำงำน 
หำกผู้รับจ้ำงไม่สำมำรถกระท ำได้  มหำวิทยำลัยจะยึดหลักประกันซองและด ำเนินกำรแจ้งเป็นผู้ทิ้งงำนตำม
ระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป  โดยจะต้องน ำพนักงำนท ำควำมสะอำดทุกคนพร้อมอุปกรณ์ตำมจ ำนวนที่ระบุ     
มำแสดงต่อคณะกรรมกำรตรวจรับพัสดุก่อนวันเข้ำท ำงำน ดังนี้ 

  7.4.1 รำยช่ือพร้อมประวัติพนักงำนท ำควำมสะอำด  ตำมรำยละเอียดข้อ 2.1 
  7.4.2 ครุภัณฑ์และอุปกรณ์ท ำควำมสะอำด  ตำมรำยละเอียดข้อ 2.3 
  7.4.3 วัสดุ เครื่องมือ และน้ ำยำท ำควำมสะอำด  ตำมรำยละเอียดข้อ 3 
  7.4.4 รูปถ่ำยขนำด 1 นิ้ว 1 รูป พร้อมส ำเนำบัตรประจ ำตัว และส ำเนำทะเบียน

บ้ำน ของพนักงำนทุกคน ตำมขอบเขตงำน ข้อ 6.1 และ  ข้อ 6.2  ในกรณีที่พนักงำนท ำควำมสะอำดเป็น
บุคคลที่ได้รับอนุญำตให้ท ำงำนในประเทศไทยอย่ำงถูกต้องตำมกฎหมำย จะต้องน ำเอกสำรประกอบมำแสดง
ดังต่อไปนี้ 
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   (1)  ส ำเนำบัตรประจ ำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชำติไทย / ส ำเนำบัตรประจ ำตัว
บุคคลทีไ่ม่มีสถำนะทำงทะเบียน   หรือ  

(2)  ส ำเนำพำสปอร์ต พร้อมใบอนุญำตค ำขอ/ใบร้องค ำขอ  ซึ่งระบุ
สถำนที่ท ำงำนเป็นมหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่  และ ระบุชื่อนำยจ้ำง 

7.5  หากผู้รับจ้างไม่มีเอกสารมาแสดงตามข้อ 7.4  มหาวิทยาลัยจะถือว่าไม่มีพนักงานท าความ
สะอาดตามสัญญา และจะถือว่าผู้รับจ้างผิดสัญญาตามเงื่อนไข  มหาวิทยาลัยจะด าเนินการปรับเป็นรายวันตาม
สัญญานับแต่วันที่ผู้รับจ้างผิดสัญญา  อนึ่งหากมหาวิทยาลัยเห็นว่า ผู้รับจ้างไม่อาจปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ 
มหาวิทยาลัยมีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้ 

7.6  หากมหาวิทยาลัยมีนโยบายปรับเปลี่ยนระยะเวลาการเรียนการสอน ซึ่งเป็นเหตุให้ต้องมีการ
ปรับเพ่ิมหรือปรับลดจ านวนพนักงานท าความสะอาด หรือปรับลดระยะเวลาการด าเนินงานลง ผู้รับจ้างจะต้อง
คืนเงินค่าจ้างเหมาบริการในส่วนที่ลดลงคืนให้กับมหาวิทยาลัย  และมหาวิทยาลัยอาจพิจารณาจัดจ้างพนักงาน
ท าความสะอาดเพ่ิมเติมในภายหลังตามอัตราค่าจ้างที่ตกลงไว้ในสัญญา โดยมหาวิทยาลัยจะแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบ
ล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน  

7.7  มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนสถานที่ปฏิบัติงาน เวลาเข้างาน และเลิกงาน 
ตามความเหมาะสมในการด าเนินการท าความสะอาดอาคารและสถานที่ทุกพ้ืนที่มหาวิทยาลัย 

7.8  กรณีท่ีมีการสับเปลี่ยนหรือทดแทนตัวบุคคลให้แจ้งรายชื่อพร้อมประวัติเป็นการล่วงหน้า 
7.9  ในกรณีที่รัฐบาลประกาศปรับเพ่ิมอัตราค่าแรงขั้นต่ า มหาวิทยาลัยสงวนสิทธิ์พิจารณาปรับ

อัตราค่าจ้างตามความเหมาะสม 
7.10  การเสนอราคาครั้งนี้  มหาวิทยาลัยจะด าเนินการเบิกจ่ายเงินให้กับผู้รับจ้างเป็นรายเดือน

จนกว่าจะสิ้นสุดสัญญานี้ 
7.12  ผู้รับจ้ำงจะต้องให้พนักงำนท ำควำมสะอำดทุกคนลงเวลำปฏิบัติงำนด้วยระบบ

อิเล็กทรอนิกส์ตำมจุดที่มหำวิทยำลัยก ำหนด  โดยพนักงำนท ำควำมสะอำดทุกคนในแต่ละพื้นที่จะต้องสแกน
นิ้วมือหรือเอกลักษณ์บุคคลหรือลงลำยมือชื่อทำงระบบอิเล็กทรอนิกส์หรือตำมที่มหำวิทยำลัยก ำหนด       
ทั้งนี้ ผู้รับจ้ำงจะต้องจัดส่งประวัติของพนักงำนท ำควำมสะอำดให้มหำวิทยำลัยตรวจสอบทุก 4 เดือน เพื่อให้
ข้อมูลรำยช่ือของพนักงำนท ำควำมสะอำดถูกต้องและเป็นปัจจุบัน 

7.13  ผู้รับจ้างจะต้องให้พนักงานท าความสะอาดปฏิบัติตามที่ผู้ว่าจ้างได้ร้องขอ เช่น การช่วย    
จัดห้องสอบ  การขนย้ายเก้าอ้ีภายในอาคารนั้น ๆ  และให้บริการช่วยเหลือกรณีมหาวิทยาลัยมีการจัดเลี้ยง 
ประชุม สัมมนาตามห้องประชุมของอาคารที่ผู้รับจ้างรับผิดชอบ ฯลฯ  และให้พนักงานบริการช่วยเหลือในการ
จัดสถานที่สอบที่นอกเหนือจากเวลา และงานขนย้ายวัสดุอุปกรณ์  งานกรณีฉุกเฉินเร่งด่วน และช่วยเหลือกรณี
มหาวิทยาลัยจัดกิจกรรมในโอกาสต่าง ๆ  
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(นางศิริเพ็ญ  ผ่อนจัตุรัส) 

7.14  ผู้รับจ้างต้องท าความสะอาดกระจกอาคารสูงที่อยู่ภายในมหาวิทยาลัยทั้งหมดอย่างน้อยปีละ 
2 ครั้ง  โดยต้องท าความสะอาดทั้งภายในและภายนอกอาคารให้สะอาดเรียบร้อย  

7.15  ผู้รับจ้ำงจะต้องจัดส่งแผนกำรใช้พัสดุที่ผลิตภำยในประเทศ ภำยใน 30 วัน นับถัดจำกวัน
ลงนำมในสัญญำ 

7.16  ผู้เสนอรำคำจะต้องด ำเนินกำรกำรตำมเงื่อนไขที่มหำวิทยำลัยก ำหนด พร้อมแนบเอกสำร
รับรองดังต่อไปนี้ในวันยื่นเอกสำรเสนอรำคำ เพื่อประกอบกำรพิจำรณำ  ดังนี้ 

7.16.1  ผู้ชนะกำรเสนอรำคำหรือผู้รับจ้ำงจะต้องระดมพนักงำนเพื่อท ำควำมสะอำด
อำคำรและสถำนที่  โดยต้องด ำเนินกำรขัดล้ำงพื้นแต่ละอำคำร และท ำควำมสะอำดกระจกอำคำรสูง      
อย่ำงน้อยปีละ 2 ครั้ง  โดยใหจ้ัดท ำแผนกำรด ำเนินงำนขัดล้ำงและท ำควำมสะอำดกระจกอำคำรสูงในแต่ละ
อำคำร รวมถึงกำรจัดพนักงำนรักษำควำมสะอำดตำมตัวอย่ำงแนบท้ำยขอบเขตงำนนี้ 

7.16.2  ผู้เสนอรำคำต้องยื่นหนังสือรับรองกำรให้บริกำรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมตำม
เกณฑ์ของกรมควบคุมมลพิษ โดยระบุว่ำจะไม่ใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของสำรอันตรำยตำมบัญชีแนบท้ำย
ขอบเขตงำนนี้   

7.16.3  ผู้เสนอรำคำจะต้องรับรองว่ำจะฝึกอบรมพนักงำนท ำควำมสะอำดให้มีควำมรู้
ด้ำนกำรใช้ทรัพยำกรอย่ำงมีประสิทธิภำพ และกำรคัดแยกขยะที่ถูกต้องตำมหลักวิชำกำรก่อนวันเข้ำท ำงำน  
โดยรับรองว่ำจะด ำเนินกำรจนครบระยะเวลำตำมสัญญำ  ทั้งนี้ให้ใช้หนังสือรับรองตำมแบบที่มหำวิทยำลัย
ก ำหนด   

7.16.4  ผู้เสนอรำคำจะต้องจัดท ำบัญชีครุภัณฑ์โดยระบุยี่ห้อ ขนำด และจ ำนวนให้
สอดคล้องกับอำคำรและสถำนที่  ตำมตัวอย่ำงแนบท้ำยขอบเขตงำนนี้ 

7.16.5  ผู้ เสนอรำคำจะต้องมีส ำนักงำนที่ตั้ง หรือ ส ำนักงำนสำขำ หรือ ศูนย์
ประสำนงำนของบริษัท  อยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่  โดยเอกสำรที่แนบต้องแสดงต ำแหน่งที่ตั้งให้
ชัดเจน 

7.16.6  ผู้เสนอรำคำจะต้องแนบส ำเนำใบขึ้นทะเบียนผู้ประกอบกำรวิสำหกิจขนำด
กลำงและขนำดย่อม (SMEs) หรือ ส ำเนำหนังสือรับรองสินค้ำ Made in Thailand   
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8. กำรประเมินกำรปฏิบัติงำนของผู้ว่ำจ้ำง 
ผู้ว่าจ้างจะด าเนินการประเมินตามแบบที่ผู้ว่าจ้างก าหนด หากปรากฏว่าพนักงานของผู้รับจ้าง

ปฏิบัติงานไม่เรียบร้อย มีความประพฤติไม่เหมาะสม มหาวิทยาลัยจะแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบ ผู้รับจ้ างจะต้อง
เปลี่ยนพนักงานให้ใหม่ หรือแก้ไขอุปสรรคข้อขัดข้องของการปฏิบัติงานจ้างตามที่ผู้ว่าจ้างได้แจ้งให้ทราบภายใน 
7 วัน หากผู้รับจ้างยังไม่ด าเนินการแก้ไข  ผู้ว่าจ้างจะด าเนินการปรับเป็นรายวันตามสัญญานับแต่วันที่ผู้รับจ้างผิด
สัญญาจนถึงวันที่ผู้รับจ้างได้แก้ไขงานที่บกพร่องให้เรียบร้อยตามสัญญา  หรือวันที่บอกเลิกสัญญาในเมื่อผู้ว่าจ้าง
ไม่อาจปฏิบัติตามสัญญาต่อไปนี้  ให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้ 
 

9. บทลงโทษ / ค่ำปรับกรณีผิดสัญญำ 
9.1 ในกรณีพนักงานท าความสะอาดมาปฏิบัติงานครบจ านวนตามสัญญา แต่มาปฏิบัติงานไม่ครบ 

1 ชั่วโมง ตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในขอบเขตงาน  ผู้ว่าจ้างจะปรับเป็นรายชั่วโมงในอัตราชั่วโมงละ 100 บาท 
ต่อคน  โดยจะหักจากเงินค่าจ้าง  

9.2 ถ้าไม่มีพนักงานของผู้รับจ้างมาปฏิบัติงาน หรือมาปฏิบัติงานไม่ครบจ านวนหรือมาแต่ไม่
ปฏิบัติงานในวันใดวันหนึ่ง จะหักค่าจ้างที่ได้รับตามอัตราค่าจ้างขั้นต่ าต่อคนต่อวันที่ใช้บังคับในเขตจังหวัด
เชียงใหม่ในวันนั้น และปรับเป็นร้อยละ 0.1 ของค่าจ้างตามสัญญา นับตั้งแต่วันที่ไม่มีพนักงานมาปฏิบัติงานหรือ
มาปฏิบัติงานไม่ครบจ านวน หรือ มาแต่ไม่ปฏิบัติงานเป็นต้นไป จนกว่าจะมีพนักงานมาปฏิบัติงานครบจ านวน 

9.3  ถ้าไม่มีพนักงานมาปฏิบัติงาน หรือมาไม่ครบจ านวน หรือมาแต่ไม่ปฏิบัติงานตามขอบเขตงาน 
3 วันติดต่อกัน นอกจากผู้รับจ้างจะได้รับผิดชอบค่าปรับตามข้อ 9.2 แล้ว  เมื่อผู้ว่าจ้างแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบแล้ว 
แต่ยังไม่มีการด าเนินการแก้ไข หรือจัดส่งพนักงานมาปฏิบัติงานให้ถูกต้องครบถ้วนภายใน 3 วัน ผู้ว่าจ้างมีสิทธิ
บอกเลิกสัญญาได ้
 

10. ระยะเวลำกำรปฏิบัติงำนและกำรส่งมอบงำน 
ปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่  1  ตุลาคม  2564  -  วันที่  30  กันยายน  2565 

 
11. ระยะเวลำกำรยืนรำคำ 

ยืนราคาไม่น้อยกว่า  90  วัน 
 
 
 
 
 


