
 
 
 
 
 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง 
เรื่อง ประกวดราคาจางทําความสะอาดอาคารและกลุมอาคาร ภายในมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง 

ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) 
----------------------------- 

  มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง มีความประสงคประกวดราคาจางทําความสะอาดอาคาร
และกลุมอาคารภายในมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding)  

ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองมีคุณสมบัติดังตอไปนี้  
1. เปนนิติบุคคลผูมีอาชีพรับจางงานท่ีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสดังกลาว  
2. ไมเปนผูท่ีถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูท้ิงงานของทางราชการ และไดแจงเวียนชื่อแลว  
3. ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอราคารายอ่ืนท่ีเขายื่นขอเสนอใหแก

มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอัน
เปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้  

4. ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซ่ึงอาจปฏิเสธไมยอมข้ึนศาลไทย เวนแตรัฐบาล
ของผูเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์ความคุมกันเชนวานั้น  

5. ผูเสนอราคาตองไมเปนผูท่ีถูกประเมินสิทธิผูเสนอราคาในสถานะท่ีหามเขาเสนอราคา
และหามทําสัญญาตามท่ี กวพ. กําหนด 

6. ผูเสนอราคาตองเปนนิติบุคคลและมีผลงานประเภทเดียวกันกับงานท่ีประกวดราคาจาง
ในวงเงินไมนอยกวา 7,000,000.00 บาท และเปนผลงานท่ีเปนคูสัญญาโดยตรงกับสวนราชการ หนวยงาน 
ตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการสวนทองถ่ิน หนวยงานอ่ืนซ่ึงมีกฎหมายบัญญัติใหมีฐานะเปน
ราชการบริหารสวนทองถ่ิน รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานเอกชนท่ีมหาวิทยาลัยเชื่อถือ 

                  ผูเสนอราคาท่ีเสนอราคาในรูปแบบของ "กิจการรวมคา" ตองมีคุณสมบัติดังนี้ 
                 (1) กรณีท่ีกิจการรวมคาไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม โดยหลักการกิจการรวมคา
จะตองมีคุณสมบัติครบถวนตามเง่ือนไขท่ีกําหนดไวในเอกสารประกวดราคา และการเสนอราคาใหเสนอราคา
ในนาม "กิจการรวมคา" สวนคุณสมบัติดานผลงาน กิจการรวมคาดังกลาวสามารถนําผลงานของผูเขารวมคามา
ใชแสดงเปนผลงานของกิจการรวมคาท่ีเขาประกวดราคาได 
       (2) กรณีท่ีกิจการรวมคาไมไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม โดยหลักการนิติบุคคล 
แตละนิติบุคคลท่ีเขารวมคาทุกรายจะตองมีคุณสมบัติครบถวนตามเง่ือนไขท่ีกําหนดไวในเอกสารประกวดราคา 
เวนแตในกรณีท่ีกิจการรวมคาไดมีขอตกลงระหวางผูเขารวมคาเปนลายลักษณอักษรกําหนดใหผูเขารวมคาราย 
ใดรายหนึ่งเปนผูรับผิดชอบหลักในการเขาเสนอราคากับทางราชการ และแสดงหลักฐานดังกลาวมาพรอมการ
ยื่นขอเสนอประกวดราคาทางระบบจัดซ้ือจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส กิจการรวมคานั้นสามารถใชผลงาน
ของผูรวมคาหลักรายเดียวเปนผลงานของกิจการรวมคาท่ียื่นเสนอราคาได 

 
 





เอกสารประกวดราคาจางดวยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e–bidding) 
เลขท่ี มทษ (พท.)  34  /2560 

ประกวดราคาจางทําความสะอาดอาคารและกลุมอาคารภายในมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง 
 ดวยวิธปีระกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e–bidding) 

ตามประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ลงวันท่ี  22  สิงหาคม 2560  
----------------------------------------- 

 มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ซ่ึงตอไปนี้เรียกวา “มหาวิทยาลัย” มีความประสงคจะ
ประกวดราคาจางทําความสะอาดอาคารและกลุมอาคารภายในมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง 
ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ตําบลบานพราว 
อําเภอปาพะยอม จังหวัดพัทลุง โดยมีขอแนะนําและขอกําหนดดังตอไปนี้  
 1. เอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส  
 1.1 แบบรูปรายการละเอียด  
 1.2 แบบใบเสนอราคาท่ีกําหนดไวในระบบจัดซ้ือจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส 
 1.3 สัญญามาตรฐานหนวยงาน 
 1.4 แบบหนังสือคํ้าประกัน  
  (1) หลักประกันการเสนอราคา 
  (2) หลักประกันสัญญา  
  1.5 บทนิยาม  
 (1) ผูเสนอราคาท่ีมีผลประโยชนรวมกัน  
 (2) การขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม 
       1.6 แบบบัญชีเอกสารท่ีกําหนดไวในระบบจัดซ้ือจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส 

(1) บัญชีเอกสารสวนท่ี 1  
(2) บัญชีเอกสารสวนท่ี 2  

1.7 ตัวอยางแบบฟอรมบัญชีรายการจาง 
 ตัวอยางบัญชีรายการจาง แสดงรายการวัสดุ คาแรงและกําไร.pdf 

2. คุณสมบัติของผูเสนอราคา  
 2.1 ผูเสนอราคาตองเปนผูมีอาชีพรับจางงานท่ีประกวดราคาจาง  
 2.2 ผูเสนอราคาตองไมเปนผูท่ีถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูท้ิงงานของทางราชการและไดแจง
เวียนชื่อแลว หรือไมเปนผูท่ีไดรับผลของการสั่งใหนิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเปนผูท้ิงงานตามระเบียบของทางราชการ  
 2.3 ผูเสนอราคาตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอ่ืน ณ วันประกาศ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม           
ตามขอ 1.5  
 2.4 ผูเสนอราคาตองไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซ่ึงอาจปฏิเสธไมยอมข้ึน       
ศาลไทย เวนแตรัฐบาลของผูเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น  
 2.5 ผูเสนอราคาตองไมเปนผูท่ีถูกประเมินสิทธิผูเสนอราคาในสถานะท่ีหามเขาเสนอราคา
และหามทําสัญญาตามท่ี กวพ. กําหนด  
 2.6 ผูเสนอราคาตองเปนนิติบุคคลและมีผลงานประเภทเดียวกันกับงานท่ีประกวดราคา
จางในวงเงินไมนอยกวา 7,000,000.00 บาท และเปนผลงานท่ีเปนคูสัญญาโดยตรงกับสวนราชการ หนวยงาน 
ตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการสวนทองถ่ิน หนวยงานอ่ืนซ่ึงมีกฎหมายบัญญัติใหมีฐานะเปน
ราชการบริหารสวนทองถ่ิน รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานเอกชนท่ีมหาวิทยาลัยเชื่อถือ 
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            ผู เสนอราคาท่ีเสนอราคาในรูปแบบของ "กิจการรวมคา" ตองมีคุณสมบัติดังนี้ 
                                   (1) กรณีท่ีกิจการรวมคาไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม โดยหลักการกิจการ              
รวมคาจะตองมีคุณสมบัติครบถวนตามเง่ือนไขท่ีกําหนดไวในเอกสารประกวดราคา และการเสนอราคาใหเสนอ
ราคาในนาม "กิจการรวมคา" สวนคุณสมบัติดานผลงาน กิจการรวมคาดังกลาวสามารถนําผลงานของผูเขา             
รวมคามาใชแสดงเปนผลงานของกิจการรวมคาท่ีเขาประกวดราคาได 
                                   (2) กรณีท่ีกิจการรวมคาไมไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม โดยหลักการนิติ
บุคคลแตละนิติบุคคลท่ีเขารวมคาทุกรายจะตองมีคุณสมบัติครบถวนตามเง่ือนไขท่ีกําหนดไวในเอกสารประกวด
ราคา เวนแตในกรณีท่ีกิจการรวมคาไดมีขอตกลงระหวางผูเขารวมคาเปนลายลักษณอักษรกําหนดใหผูเขารวม
คารายใดรายหนึ่งเปนผูรับผิดชอบหลักในการเขาเสนอราคากับทางราชการ และแสดงหลักฐานดังกลาวมา
พรอมการยื่นขอเสนอประกวดราคาทางระบบจัดซ้ือจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส กิจการรวมคานั้นสามารถ
ใชผลงานของผูรวมคาหลักรายเดียวเปนผลงานของกิจการรวมคาท่ียื่นเสนอราคาได 
                                   ท้ังนี้ "กิจการรวมคาท่ีจดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม" หมายความวา กิจการรวม
คาท่ีจดทะเบียนเปนนิติบุคคลตอหนวยงานของรัฐซ่ึงมีหนาท่ีรับจดทะเบียน (กรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวง
พาณิชย) 
 2.7 บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีจะเขาเปนคูสัญญาตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับ
รายจาย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ  
 2.8 บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีจะเขาเปนคูสัญญากับหนวยงานภาครัฐซ่ึงไดดําเนินการจัดซ้ือ
จัดจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส  (e-Government Procurement : e-GP) ตองลงทะเบียนในระบบ
อิเล็กทรอนิกสของกรมบัญชีกลาง ท่ีเว็บไซตศูนยขอมูลจัดซ้ือจัดจางภาครัฐ  
 2.9 คูสัญญาตองรับและจายเงินผานบัญชีธนาคาร เวนแตการจายเงินแตละครั้งซ่ึงมีมูลคา           
ไมเกินสามหม่ืนบาทคูสัญญาอาจจายเปนเงินสดก็ได  

 3. หลักฐานการย่ืนขอเสนอ  
 ผูเสนอราคาจะตองเสนอเอกสารหลักฐาน ยื่นมาพรอมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซ้ือ
จัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส โดยแยกเปน 2 สวน คือ  
 3.1 สวนท่ี 1 อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้  
 (1) ในกรณีผูเสนอราคาเปนนิติบุคคล  

(ก)  หางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรอง 
การจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุนสวนผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม (ถามี) พรอมรับรองสําเนาถูกตอง  

 (ข)  บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการ  
จดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณหสนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม (ถามี) และบัญชี 
ผูถือหุนรายใหญ (ถามี) พรอมรับรองสําเนาถูกตอง  

(2) ในกรณีผูเสนอราคาเปนบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลท่ีมิใชนิติบุคคลใหยื่น 
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูนั้น สําเนาขอตกลงท่ีแสดงถึงการเขาเปนหุนสวน (ถามี) สําเนาบัตร
ประจําตัวประชาชนของผูเปนหุนสวน พรอมท้ังรับรองสําเนาถูกตอง  

(3) ในกรณีผูเสนอราคาเปนผูเสนอราคารวมกันในฐานะเปนผูรวมคา ใหยื่นสําเนา
สัญญาของการเขารวมคา สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูรวมคา และในกรณีท่ีผูเขารวมคาฝายใดเปน
บุคคลธรรมดาท่ีมิใชสัญชาติไทยก็ใหยื่นสําเนาหนังสือเดินทาง หรือผูรวมคาฝายใดเปนนิติบุคคลใหยื่นเอกสาร 
ตามท่ีระบุไวใน (1)  
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(4) เอกสารเพ่ิมเติมอ่ืนๆ  
 (4.1) สําเนาใบทะเบียนพาณิชย  
 (4.2) สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลคาเพ่ิม  

    (5) บัญชีเอกสารสวนท่ี 1 ท้ังหมดท่ีไดยื่นพรอมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซ้ือ          
จัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส ตามแบบในขอ 1.6 (1) โดยไมตองแนบในรูปแบบ PDF File (Portable 
Document Format) 

 3.2 สวนท่ี 2 อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้  
(1) หนังสือมอบอํานาจซ่ึงปดอากรแสตมปตามกฎหมายในกรณีท่ีผูเสนอราคามอบ

อํานาจใหบุคคลอ่ืน ลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส หรือหลักฐานแสดงตัวตนของผูเสนอราคาในการเสนอราคาทาง
ระบบจัดซ้ือจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส แทน  

(2) หลักประกันการเสนอราคา ตามขอ 5 
(3) สําเนาหนังสือรับรองผลจาง พรอมรับรองสําเนาถูกตอง (ใหใชในกรณีท่ีมีการ

กําหนดผลงานตามขอ 2.6 เทานั้น)  
(4) บัญชีรายการจาง ซ่ึงจะตองแสดงรายการวัสดุอุปกรณ คาแรงงาน ภาษีประเภท

ตางๆ รวมท้ังกําไรไวดวย  
(5) เอกสารเพ่ิมเติมอ่ืนๆ 

        (5.1) สําเนาสัญญาจาง (ตองเปนสัญญาเดียวกันกับหนังสือรับรองผลงาน) 
             (6) บัญชีเอกสารสวนท่ี 2 ท้ังหมดท่ีไดยื่นพรอมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซ้ือจัด
จางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส ตามแบบในขอ 1.6 (2) โดยไมตองแนบในรูปแบบ PDF File (Portable 
Document Format) 
 4. การเสนอราคา  

4.1 ผูเสนอราคาตองยื่นขอเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซ้ือจัดจางภาครัฐดวย
อิเล็กทรอนิกสตามท่ีกําหนดไวในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสนี้ โดยไมมีเง่ือนไขใดๆ ท้ังสิ้น และจะตอง
กรอกขอความใหถูกตองครบถวน ลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกสหรือหลักฐานแสดงตัวตนของผูเสนอราคา โดยไม
ตองแนบใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)  

4.2 ในการเสนอราคาใหเสนอราคาเปนเงินบาทและเสนอราคาเพียงราคาเดียวโดยเสนอ
ราคารวม และหรือราคาตอหนวย และหรือตอรายการ ตามเง่ือนไขท่ีระบุไวทายใบเสนอราคาใหถูกตอง โดยคิด
ราคารวมท้ังสิ้นซ่ึงรวมคาภาษีมูลคาเพ่ิม ภาษีอากรอ่ืน และคาใชจายท้ังปวงไวแลว  

 ราคาท่ีเสนอจะตองเสนอกําหนดยืนราคาไมนอยกวา 120 วัน นับแตวันเสนอราคา 
โดยภายในกําหนดยืนราคา ผูเสนอราคาตองรับผิดชอบราคาท่ีตนไดเสนอไวและจะถอนการเสนอราคามิได  

4.3 ผูเสนอราคาจะตองเสนอกําหนดเวลาดําเนินการจางแลวเสร็จไมเกิน 365 วันนับถัด
จากวันท่ีไดรับหนังสือแจงใหเริ่มทํางาน  

4.4 กอนเสนอราคา ผูเสนอราคาควรตรวจดูรางสัญญา แบบรูป และรายละเอียด ฯลฯ 
ใหถ่ีถวนและเขาใจเอกสารประกวดราคาจางอิเล็กทรอนิกสท้ังหมดเสียกอนท่ีจะตกลงยื่นเสนอราคาตามเง่ือนไข                  
ในเอกสารประกวดราคาจางอิเล็กทรอนิกส  

4.5 ผู เสนอราคาจะตองยื่นขอเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซ้ือจัดจางภาครัฐ                     
ดวยอิเล็กทรอนิกสในวันท่ี  8  กันยายน 2560 ระหวางเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น.  
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 เม่ือพนกําหนดเวลายื่นขอเสนอและเสนอราคาแลว จะไมรับเอกสารการยื่นขอเสนอและ
เสนอราคาใดๆ โดยเด็ดขาด  

 คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส จะดําเนินการตรวจสอบ
คุณสมบัติของผูเสนอราคาแตละรายวา เปนผูเสนอราคาท่ีมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอ่ืน ตาม          
ขอ 1.5 (1) ณ วันประกาศประกวดราคาหรือไม  

หากปรากฏตอคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสกอนหรือใน
ขณะท่ีมีการพิจารณาขอเสนอวา มีผูเสนอราคารายใดกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปน
ธรรมตามขอ 1.5 (2) และคณะกรรมการฯ เชื่อวามีการกระทําอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปน
ธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผูเสนอราคารายนั้น ออกจากการเปนผูเสนอราคา และมหาวิทยาลัยจะ
พิจารณาลงโทษผูเสนอราคาดังกลาวเปนผูท้ิงงาน เวนแต คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส จะวินิจฉัยไดวาผูเสนอราคารายนั้นเปนผูท่ีใหความรวมมือเปนประโยชนตอการพิจารณาของ
ทางราชการและมิไดเปนผูริเริ่มใหมีการกระทําดังกลาว   
 4.6 ผูเสนอราคาจะตองปฏิบัติ ดังนี้  

(1) ปฏิบัติตามเง่ือนไขท่ีระบุไวในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส  
(2) ราคาท่ีเสนอจะตองเปนราคาท่ีรวมภาษีมูลคาเพ่ิม และภาษีอ่ืนๆ (ถามี) รวม

คาใชจาย ท้ังปวงไวดวยแลว  
(3) ผูเสนอราคาจะตองลงทะเบียนเพ่ือเขาสูกระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา                 

ท่ีกําหนด  
(4) หามผูเสนอราคาถอนการเสนอราคา  
(5) ผูเสนอราคาตองศึกษาและทําความเขาใจในระบบและวิธีการเสนอราคาดวยวิธี

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสของกรมบัญชีกลางท่ีแสดงไวในเว็บไซต www.gprocurement.go.th  

 5. หลักประกันการเสนอราคา 
                         ผูเสนอราคาตองวางหลักประกันการเสนอราคาพรอมกับการเสนอราคาทางระบบการ
จัดซ้ือจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส โดยใชหลักประกันอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้ จํานวน 818,800.00 บาท           
(แปดแสนหนึ่งหม่ืนแปดพันแปดรอยบาทถวน) 
                       (5.1) หนังสือคํ้าประกันอิเล็กทรอนิกสของธนาคารในประเทศ ตามแบบหนังสือคํ้าประกัน 
ดังระบุในขอ 1.4 (1) 
  (5.2) เช็คท่ีธนาคารสั่งจายใหแกมหาวิทยาลัย โดยเปนเช็คลงวันท่ีท่ียื่นการเสนอราคาทาง
ระบบการจัดซ้ือจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส หรือกอนหนานั้นไมเกิน 3 วันทําการของทางราชการ 
  (5.3) พันธบัตรรัฐบาลไทย 

                      กรณีท่ีผู เสนอราคานําเช็คท่ีธนาคารสั่งจายหรือพันธบัตรรัฐบาลไทย มาวางเปน
หลักประกันการเสนอราคา จะตองสงตนฉบับเอกสารดังกลาวมาใหสวนราชการตรวจสอบความถูกตอง ในวันท่ี      
15  กันยายน 2560 ระหวางเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. 
   ตามแบบตัวอยางหนังสือ คํ้าประกันอิเล็กทรอนิกสของธนาคารภายในประเทศ 
(หลักประกันการเสนอราคา) กําหนดใหระบุชื่อผูเสนอราคา เปนผูวางหลักประกันการเสนอราคา ดังนั้น กรณีท่ี
ผูเสนอราคาท่ีเสนอราคาในรูปแบบของ "กิจการรวมคา" ประสงคจะใชหนังสือคํ้าประกันอิเล็กทรอนิกสของ
ธนาคารในประเทศเปนหลักประกันการเสนอราคา ใหดําเนินการดังนี้  
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                          (1) กรณีท่ีกิจการรวมคาไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม ใหระบุชื่อผูเสนอราคา ซ่ึงตอง
วางหลักประกันการเสนอราคา ในนามกิจการรวมคา เทานั้น 
                          (2) กรณีท่ีกิจการรวมคาไมไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม ใหระบุชื่อผูเสนอราคา ซ่ึง
ตองวางหลักประกันการเสนอราคา ในนามนิติบุคคลรายใดรายหนึ่งตามท่ีสัญญารวมคากําหนดใหเปนผูเขา
เสนอราคากับทางราชการ 
                          ท้ังนี้ "กิจการรวมคาท่ีจดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม" หมายความวา กิจการรวมคาท่ีจด
ทะเบียนเปนนิติบุคคลตอหนวยงานของรัฐซ่ึงมีหนาท่ีรับจดทะเบียน (กรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวง
พาณิชย) 
                       หลักประกันการเสนอราคาตามขอนี้ มหาวิทยาลัยจะคืนใหผูเสนอราคาหรือผูคํ้าประกัน
ภายใน 15 วัน นับถัดจากวันท่ีไดพิจารณาในเบื้องตนเรียบรอยแลว เวนแตผูเสนอราคารายท่ีคัดเลือกไว                
3 ลําดับแรก จะคืนใหตอเม่ือไดทําสัญญาหรือขอตกลง หรือเม่ือผูเสนอราคาไดพนจากขอผูกพันแลว  
                         การคืนหลักประกันการเสนอราคา ไมวาในกรณีใด ๆ จะคืนใหโดยไมมีดอกเบี้ย 

 6. หลักเกณฑและสิทธิในการพิจารณา  
 6.1 ในการพิจารณาผลการยื่นขอเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้ มหาวิทยาลัยจะ
พิจารณาตัดสินโดยใชหลักเกณฑ ราคา และจะพิจารณาจาก ราคารวม  
 6.2 หากผูเสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไมถูกตองตามขอ 2 หรือยื่นหลักฐานการยื่น
ขอเสนอไมถูกตอง หรือไมครบถวนตามขอ 3 หรือยื่นขอเสนอไมถูกตองตามขอ 4 แลว คณะกรรมการพิจารณา
ผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสจะไมรับพิจารณาราคาของผูเสนอราคารายนั้น เวนแตเปนขอผิดพลาด                 
หรือผิดหลงเพียงเล็กนอย หรือผิดแผกไปจากเง่ือนไขของเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสในสวนท่ีมิใช
สาระสําคัญ ท้ังนี้ เฉพาะในกรณีท่ีพิจารณาเห็นวาจะเปนประโยชนตอมหาวิทยาลัยเทานั้น  
 6.3 มหาวิทยาลัยสงวนสิทธิไมพิจารณาขอเสนอของผูเสนอราคาโดยไมมีการผอนผัน             
ในกรณีดังตอไปนี้  

(1) ไมปรากฏชื่อผูเสนอราคารายนั้นในบัญชีผูรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส             
ทางระบบการจัดซ้ือจัดจางดวยอิเล็กทรอนิกส หรือบัญชีรายชื่อผูซ้ือเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสทาง
ระบบการจัดซ้ือจัดจางดวยอิเล็กทรอนิกส ของมหาวิทยาลัย  

(2) ไมกรอกชื่อนิติบุคคลหรือลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกสอยางหนึ่งอยางใด               
หรือท้ังหมดในการเสนอราคาทางระบบการจัดซ้ือจัดจางดวยอิเล็กทรอนิกส  

(3) เสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเง่ือนไขท่ีกําหนดในเอกสารประกวดราคา 
อิเล็กทรอนิกสท่ีเปนสาระสําคัญ หรือมีผลทําใหเกิดความไดเปรียบเสียเปรียบแกผูเสนอราคารายอ่ืน  
 6.4 ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสหรือในการทําสัญญา คณะกรรมการ
พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสหรือมหาวิทยาลัยมีสิทธิใหผู เสนอราคาชี้แจงขอเท็จจริง 
สภาพ ฐานะ หรือขอเท็จจริงอ่ืนใดท่ีเก่ียวของกับผูเสนอราคาได มหาวิทยาลัยมีสิทธิท่ีจะไมรับขอเสนอ ไมรับ
ราคา หรือไมทําสัญญา หากหลักฐานดังกลาวไมมีความเหมาะสมหรือไมถูกตอง  
 6.5 มหาวิทยาลัยทรงไวซ่ึงสิทธิท่ีจะไมรับราคาต่ําสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาท่ี
เสนอท้ังหมดก็ได และอาจพิจารณาเลือกจางในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรือ
อาจจะยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสโดยไมพิจารณาจัดจางเลยก็ได สุดแตจะพิจารณา ท้ังนี้ เพ่ือ
ประโยชนของทางราชการเปนสําคัญ และใหถือวาการตัดสินของมหาวิทยาลัยเปนเด็ดขาด ผูเสนอราคาจะ
เรียกรองคาเสียหายใดๆ มิได รวมท้ังมหาวิทยาลัยจะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส- 
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และลงโทษผูเสนอราคาเปนผูท้ิงงาน ไมวาจะเปนผูเสนอราคาท่ีไดรับการคัดเลือกหรือไมก็ตาม หากมีเหตุท่ี
เชื่อถือไดวาการยื่นขอเสนอกระทําการโดยไมสุจริต เชน การเสนอเอกสารอันเปนเท็จ หรือใชชื่อบุคคลธรรมดา 
หรือนิติบุคคลอ่ืนมาเสนอราคาแทน เปนตน  

ในกรณีท่ีผูเสนอราคารายท่ีเสนอราคาต่ําสุด เสนอราคาต่ําจนคาดหมายไดวาไมอาจ
ดําเนินงานตามสัญญาได คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสหรือมหาวิทยาลัยจะให           
ผูเสนอราคานั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานท่ีทําใหเชื่อไดวา ผูเสนอราคาสามารถดําเนินงานตามประกวดราคาจาง
อิเล็กทรอนิกสใหเสร็จสมบูรณ หากคําชี้แจงไมเปนท่ีรับฟงได มหาวิทยาลัยมีสิทธิท่ีจะไมรับขอเสนอหรือไมรับ
ราคาของผูเสนอราคารายนั้น  
 6.6 ในกรณีท่ีปรากฏขอเท็จจริงภายหลังจากการพิจารณาขอเสนอวา ผูเสนอราคาท่ีมีสิทธิ 
ไดรับการคัดเลือกเปนผูเสนอราคาท่ีมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอ่ืนอ่ืน ณ วันประกาศประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส หรือเปนผูเสนอราคาท่ีกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม          
ตามขอ 1 .5 มหาวิทยาลัย มี อํานาจท่ีจะตัดรายชื่ อผู เสนอราคาท่ี ไดรับคัดเลือกรายดังกลาวออก                          
และมหาวิทยาลัยจะพิจารณาลงโทษผูเสนอราคารายนั้นเปนผูท้ิงงาน  

ในกรณีนี้หากปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นวาการยกเลิกการพิจารณาผลการเสนอราคาท่ีได
ดําเนินการไปแลวจะเปนประโยชนแกทางราชการอยางยิ่ง ปลัดกระทรวงมีอํานาจยกเลิกการพิจารณาผล             
การเสนอราคาดังกลาวได  

 7. การทําสัญญาจาง  
 ผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสจะตองทําสัญญาจางตามแบบสัญญา ดังระบุใน          
ขอ 1.3 กับมหาวิทยาลัย ภายใน 7 วัน นับถัดจากวันท่ีไดรับแจง และจะตองวางหลักประกันสัญญาเปนจํานวน
เงินเทากับรอยละ 5 ของราคาคาจางท่ีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสได ใหมหาวิทยาลัยยึดถือไวในขณะทํา
สัญญา โดยใชหลักประกันอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้  
 7.1 เงินสด  

 7.2 เช็คท่ีธนาคารสั่งจายใหแกมหาวิทยาลัย โดยเปนเช็คลงวันท่ีท่ีทําสัญญา หรือกอนหนา
นั้น ไมเกิน 3 วันทําการของทางราชการ  

7.3 หนังสือคํ้าประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือคํ้าประกัน ดังระบุใน                
ขอ 1.4 (2)  

7.4 หนังสือคํ้าประกันของบริษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย หรือบริษัทเงินทุน 
หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพยท่ีไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชยและประกอบธุรกิจ          
คํ้าประกัน ตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ซ่ึงไดแจงชื่อเวียนใหสวนราชการตางๆ ทราบแลว โดย
อนุโลมใหใช ตามแบบหนังสือคํ้าประกัน ดังระบุในขอ 1.4 (2)  

7.5 พันธบัตรรัฐบาลไทย  
     หลักประกันนี้จะคืนให โดยไมมีดอกเบี้ยภายใน 15 วันนับถัดจากวันท่ีผูชนะการ

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (ผูรับจาง) พนจากขอผูกพันตามสัญญาจางแลว  

8. คาจางและการจายเงิน  
 มหาวิทยาลัยจะจายเงินคาจาง โดยแบงออกเปน 12 งวด ดังนี้ 
 งวดท่ี 1 เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ 8.33 ของคาจาง เม่ือผูรับจางไดปฏิบัติงาน               

ทําความสะอาดอาคารและกลุมอาคารภายในมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง แลวเสร็จเรียบรอยตาม
เง่ือนไขในสัญญาจาง ประจําเดือน ตุลาคม 2560 ใหแลวเสร็จภายใน 31 วัน 
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 งวดท่ี 2 เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ 8.33 ของคาจาง เม่ือผูรับจางไดปฏิบัติงาน ทํา
ความสะอาดอาคารและกลุมอาคารภายในมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง แลวเสร็จเรียบรอยตามเง่ือนไข
ในสัญญาจาง ประจําเดือน พฤศจิกายน 2560 ใหแลวเสร็จภายใน 61 วัน 

 งวดท่ี 3 เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ 8.33 ของคาจาง เม่ือผูรับจางไดปฏิบัติงาน              
ทําความสะอาดอาคารและกลุมอาคารภายในมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง แลวเสร็จเรียบรอยตาม
เง่ือนไขในสัญญาจาง ประจําเดือน ธันวาคม 2560 ใหแลวเสร็จภายใน 92 วัน 

 งวดท่ี 4 เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ 8.33 ของคาจาง เม่ือผูรับจางไดปฏิบัติงาน                
ทําความสะอาดอาคารและกลุมอาคารภายในมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง แลวเสร็จเรียบรอยตาม
เง่ือนไขในสัญญาจาง ประจําเดือน มกราคม 2561 ใหแลวเสร็จภายใน 123 วัน 

 งวดท่ี 5 เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ 8.33 ของคาจาง เม่ือผูรับจางไดปฏิบัติงาน              
ทําความสะอาดอาคารและกลุมอาคารภายในมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง แลวเสร็จเรียบรอยตาม
เง่ือนไขในสัญญาจาง ประจําเดือน กุมภาพันธ 2561 ใหแลวเสร็จภายใน 151 วัน 

 งวดท่ี 6 เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ 8.33 ของคาจาง เม่ือผูรับจางไดปฏิบัติงาน               
ทําความสะอาดอาคารและกลุมอาคารภายในมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง แลวเสร็จเรียบรอยตาม
เง่ือนไขในสัญญาจาง ประจําเดือน มีนาคม 2561 ใหแลวเสร็จภายใน 182 วัน 

 งวดท่ี 7 เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ 8.33 ของคาจาง เม่ือผูรับจางไดปฏิบัติงาน               
ทําความสะอาดอาคารและกลุมอาคารภายในมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง แลวเสร็จเรียบรอยตาม
เง่ือนไขในสัญญาจาง ประจําเดือน เมษายน 2561 ใหแลวเสร็จภายใน 212 วัน 

 งวดท่ี 8 เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ 8.33 ของคาจาง เม่ือผูรับจางไดปฏิบัติงาน               
ทําความสะอาดอาคารและกลุมอาคารภายในมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง แลวเสร็จเรียบรอยตาม
เง่ือนไขในสัญญาจาง ประจําเดือน พฤษภาคม 2561 ใหแลวเสร็จภายใน 243 วัน 

 งวดท่ี 9 เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ 8.33 ของคาจาง เม่ือผูรับจางไดปฏิบัติงาน               
ทําความสะอาดอาคารและกลุมอาคารภายในมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง แลวเสร็จเรียบรอยตาม
เง่ือนไขในสัญญาจาง ประจําเดือน มิถุนายน 2561 ใหแลวเสร็จภายใน 273 วัน 

 งวดท่ี 10 เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ 8.33 ของคาจาง เม่ือผูรับจางไดปฏิบัติงาน             
ทําความสะอาดอาคารและกลุมอาคารภายในมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง แลวเสร็จเรียบรอยตาม
เง่ือนไขในสัญญาจาง ประจําเดือน กรกฎาคม 2561 ใหแลวเสร็จภายใน 304 วัน 

 งวดท่ี 11 เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ 8.33 ของคาจาง เม่ือผูรับจางไดปฏิบัติงาน             
ทําความสะอาดอาคารและกลุมอาคารภายในมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง แลวเสร็จเรียบรอยตาม
เง่ือนไขในสัญญาจาง ประจําเดือน สิงหาคม 2561 ใหแลวเสร็จภายใน 335 วัน 

 งวดสุดทาย เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ 8.37 ของคาจาง เม่ือผูรับจางไดปฏิบัติงาน
ท้ังหมดใหแลวเสร็จเรียบรอยตามสัญญา รวมท้ังทําสถานท่ีจางใหสะอาดเรียบรอย 
 9. อัตราคาปรับ  
 คาปรับตามแบบสัญญาจางขอ 17 จะกําหนดในอัตรารอยละ 0.10 ของคาจางตามสัญญา
ตอวัน  
 
 
 
 





รายละเอียดงานจางทําความสะอาดอาคารและกลุมอาคาร  
ภายในมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ประจําป 2561 

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

รายละเอียดของงานจางทําความสะอาดอาคารและกลุมอาคาร ภายในมหาวิทยาลัยทักษิณ               
วิทยาเขตพัทลุง ตําบลบานพราว อําเภอปาพะยอม จังหวัดพัทลุง และเง่ือนไขอ่ืนๆ 

1. ทําความสะอาดกลุมอาคารบริหารกลาง  

 1.1 อาคารเรียนรวม 2 หลัง พ้ืนท่ีประมาณ 17,434 ตารางเมตร มีรายละเอียด ดังนี้ 

1.1.1 งานท่ีผูรับจางตองปฏิบัติเปนประจําทุกวัน 
1.1.1.1 จัดพนักงานทําความสะอาดอยูประจําคอยดูแลทําความสะอาด จํานวน 10 คน 

ปฏิบัติงานตั้งแตวันจันทร-วันศุกร ตั้งแตเวลา 07.45 - 17.00 น. (แบงเวลา               
พักกลางวันเปน 2 ชวง คือ เวลา 11.00 - 12.00 น. และ 12.00 – 13.00 น.)  
หยุดวันนักขัตฤกษ สําหรับในวันเสาร-อาทิตย ใหมีพนักงานทําความสะอาดวันละ   
5 คน  

1.1.1.2 จัดเก็บโตะและเกาอ้ีในหองทุกหองใหเปนระเบียบเรียบรอย  
1.1.1.3 ปด กวาด เช็ด ถู ในหอง ทางเดินหนาหอง บันได ใตบันได และสวนอ่ืนๆ ท่ีอยู 

ดานหนาหองอยางสมํ่าเสมอ  
1.1.1.4 ทําความสะอาดรอบๆ อาคาร หรือทางเทาบริเวณชั้นท่ี 1 ท้ังหมด  
1.1.1.5 ดูแลความเรียบรอยเรื่องการปดไฟฟาแสงสวาง เครื่องปรับอากาศ และอุปกรณ

เครื่องใชไฟฟาทุกหอง  
1.1.1.6 ลบกระดานในหองเรียน หองปฏิบัติการตางๆ ทุกหอง หลังการเรียนการสอนเลิก  
1.1.1.7 ทําความสะอาดตัวถังดานนอกของเครื่องทําน้ําเย็น รวมท้ังจัดเตรียม ตรวจสอบ

ความพรอมของน้ํารอน น้ําเย็นสําหรับบุคลากร, อาจารยในหองพัก และผูมาติดตอ
มหาวิทยาลัยฯ  

1.1.1.8 ทําความสะอาดหองน้ํา หองสุขา และเครื่องสุขภัณฑท้ังหมด อยางสมํ่าเสมอ               
อยางนอยวันละ 2 ครั้ง เชา-บาย และจัดกอนดับกลิ่นประจําหองน้ําทุกหอง 

1.1.1.9 จัดเก็บขยะภายใน ภายนอก ดานหนา และรอบนอกหองท้ังหมด และรอบอาคาร   
(หางจากตัวอาคารไมนอยกวา 10 เมตร) ไปท้ิงท่ีซ่ึงมหาวิทยาลัยฯ กําหนด            
วันละ 1 ครั้ง  

1.1.1.10 กวาดขยะและทรายบริเวณพ้ืนชั้นลาง   
1.1.1.11 กวาดขยะบริเวณทางเทารอบๆ อาคารอยางสมํ่าเสมอ  
1.1.1.12 ทําความสะอาดภาชนะรองรับขยะอยางสมํ่าเสมอทุกหอง  
1.1.1.13 ทําความสะอาดอุปกรณทุกอยางภายในอาคาร เชน โตะ ตู เกาอ้ี พัดลม โทรศัพท 

เฟอรนิ เจอรตางๆ ปายบอรดประชาสัมพันธของงานทะเบียนและงานโสต                 
ทัศนศึกษา เครื่องทําน้ํารอน น้ําเย็น รวมท้ังชุดกาแฟ  

1.1.1.14 ทําความสะอาดหองโดยสารและประตูของลิฟทประจําอาคาร  
1.1.1.15 ดูแลกระดาษชําระในหองน้ํา หองสุขา ถุงดํา โดยใหสํารองไว ท่ีสํานักงานฯ                   

ซ่ึงสามารถเบิกใชไดทันที  
 
 



~ 2 ~ 
 

1.1.1.16 ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนๆ ท่ีไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือเจาหนาท่ี
ประจําอาคาร 

1.1.1.17 ตรวจเช็คอุปกรณตางๆ ส มํ่าเสมอหากพบความชํารุดเสียหายใหแจงตอ
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือเจาหนาท่ีประจําอาคารทราบ   

1.1.1.18 บํารุงรักษาตนไมและสวนหยอม ภายในอาคาร 

1.1.2 งานท่ีผูรับจางตองปฏิบัติสัปดาหละ 1 ครั้ง 
1.1.2.1 ทําความสะอาดบานประตู หนาตาง ตูเอกสาร มูลี่/ผามาน เช็ดกระจก และบริเวณ

อ่ืนๆ ท่ัวอาคารทุกชั้นใหดูสะอาด  
1.1.2.2 กวาดหยากไยบนเพดานและผนังหองทุกชั้น  

1.1.3 งานท่ีผูรับจางตองปฏิบัติเดือนละ 1 ครั้ง 
1.1.3.1 ฉีดน้ําลางดิน ทราย บริเวณพ้ืนชั้นลางของอาคาร 
1.1.3.2 ฉีดน้ําทําความสะอาดบริเวณระเบียงกันสาดของอาคารทุกชั้นรวมท้ังการขัดเงา

ราวสแตนเลส  
1.1.3.3 ทําความสะอาดแผนกรองฝุนหลังเครื่องปรับอากาศทุกเครื่องภายในอาคาร 

1.1.4 งานท่ีผูรับจางตองปฏิบัติเปนครั้งคราว 
1.1.4.1 จัดสถานท่ีและทําความสะอาดในการจัดประชุม สัมมนา ฝกอบรม หรือเพ่ิมเติมงาน

อ่ืนๆ ตามท่ีผูวาจางเห็นสมควร  
1.1.4.2 ขนยายอุปกรณตามความจําเปนภายในอาคาร  
1.1.4.3 ขัดพ้ืนอาคาร รวมท้ังเคลือบเงาพ้ืนปละ 2 ครั้ง (ชวงปดภาคเรียน) 
1.1.4.4 จัดเกาอ้ีสอบใหเปนระเบียบเรียบรอยทุกครั้งท่ีมีการสอบ 
1.1.4.5 ทําความสะอาดดาดฟาอาคาร 

1.1.5 การปฏิบัติงานตามขอ 1.1.2-1.1.4 ผูรับจางจะตองเสนอแผนการปฏิบัติงานตอมหาวิทยาลัยฯ 
ลวงหนากอนการเริ่มปฏิบัติงานในแตละเดือน 

 1.2 อาคารโรงอาหารหลังท่ี 1 (ดานขางอาคารเรียนรวม) 1 หลัง พ้ืนท่ีประมาณ 1,361 ตารางเมตร                            
มีรายละเอียด ดังนี้ 

1.2.1 งานท่ีผูรับจางตองปฏิบัติเปนประจําทุกวัน   
1.2.1.1 จัดพนักงานทําความสะอาดอยูประจําคอยดูแลทําความสะอาด จํานวน 2 คน 

ปฏิบัติงานตั้งแตวันจันทร – วันศุกร ตั้งแตเวลา 07.00 – 16.15 น.  หยุดวัน            
นักขัตฤกษ สําหรับในวันเสาร – อาทิตย ใหมีพนักงานทําความสะอาดวันละ 1 คน  

1.2.1.2 จัดเก็บโตะและเกาอ้ีใหเปนระเบียบเรียบรอย  
1.2.1.3 ปด กวาด เช็ด ถู พ้ืน ทางเดิน บันได และสวนอ่ืนๆ อยางสมํ่าเสมอ  
1.2.1.4 ดูแลทําความสะอาดโตะรับประทานอาหารใหสะอาดพรอมใชงาน 
1.2.1.5 ทําความสะอาดรอบๆ อาคาร หรือทางเทาท้ังหมด  
1.2.1.6 ดูแลความเรียบรอยเรื่องการเปด-ปดไฟฟาแสงสวาง และอุปกรณเครื่องใชไฟฟา             

ทุกชนิด   
1.2.1.7 ทําความสะอาดตัวถังดานนอกของเครื่องทําน้ําเย็น รวมท้ังจัดเตรียมกรวยกระดาษ

สําหรับดื่มน้ํา  
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1.2.1.8 ทําความสะอาดหองน้ํา หองสุขา และเครื่องสุขภัณฑท้ังหมด อยางสมํ่าเสมอ                
อยางนอยวันละ 2 ครั้ง เชา-บาย และจัดกอนดับกลิ่นประจําหองน้ําทุกหอง  

1.2.1.9 จัดเก็บขยะภายใน ภายนอก ดานหนาท้ังหมด และรอบอาคาร (หางจากตัวอาคาร
ไมนอยกวา 10 เมตร) รวมไปถึงบริเวณลานจอดรถดานขางอาคารไปท้ิงท่ีซ่ึง
มหาวทิยาลัยฯ กําหนด วันละ  1 ครั้ง  

1.2.1.10 ทําความสะอาดภาชนะรองรับขยะอยางสมํ่าเสมอทุกหอง  
1.2.1.11 บํารุงรักษาตนไมและสวนหยอม ภายในอาคาร 
1.2.1.12 ดูแลกระดาษชําระในหองน้ํา หองสุขา ถุงดํา โดยใหสํารองไวท่ีสํานักงานฯ สามารถ

เบิกใชไดทันที  
1.2.1.13 ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนๆ ท่ีไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการตรวจการรับพัสดุและ

เจาหนาท่ีประจําอาคาร 

1.2.2 งานท่ีผูรับจางตองปฏิบัติสัปดาหละ 1 ครั้ง 
1.2.2.1 ทําความสะอาดบานประตู หนาตาง เช็ดกระจก และบริเวณอ่ืนๆ ท่ัวอาคารใหดู

สะอาด 
1.2.2.2 ลางทอระบายน้ําภายในอาคาร และขัดพ้ืนทําความสะอาดบริเวณดานหลังราน

จําหนายอาหารท้ังหมด 
1.2.2.3 กวาดหยากไยบนเพดานและผนังหอง 

1.2.3 งานท่ีผูรับจางตองปฏิบัติเดือนละ 1 ครั้ง 
ทําความสะอาดพ้ืนอาคาร โดยขัดพ้ืน  

1.2.4 งานท่ีผูรับจางตองปฏิบัติเปนครั้งคราว 
ขนยายอุปกรณตามความจําเปนภายในอาคาร  

1.2.5 การปฏิบัติงานตามขอ 1.2.2-1.2.4 ผูรับจางจะตองเสนอแผนการปฏิบัติงานตอมหาวิทยาลัยฯ 
ลวงหนากอนการเริ่มปฏิบัติงานในแตละเดือน 

1.3 อาคารโรงอาหารหลังท่ี 2 (ดานขางอาคารวิทยบริการ) 1 หลัง พ้ืนท่ีประมาณ 630 ตารางเมตร                
มีรายละเอียด ดังนี้ 

1.3.1 งานท่ีผูรับจางตองปฏิบัติเปนประจําทุกวัน   
1.3.1.1 จัดพนักงานทําความสะอาดอยูประจําคอยดูแลทําความสะอาด จํานวน 2 คน 

ปฏิบั ติ ง านตั้ ง แต วั นจั นทร  – วั น ศุกร  หยุ ดวั นนั ก ขัตฤกษ   ตั้ ง แต เ วลา                       
13.00 – 21.00 น. ยกเวนวันท่ีมหาวิทยาลัยฯ ประกาศหยุดการจําหนายอาหาร ให
ปฏิบัติงานตั้งแตเวลา 07.45-17.00 น. สําหรับในวันเสาร – อาทิตย ใหมีพนักงาน
ทําความสะอาดวันละ 1 คน  

1.3.1.2 จัดเก็บโตะและเกาอ้ีใหเปนระเบียบเรียบรอย  
1.3.1.3 ปด กวาด เช็ด ถู พ้ืน ทางเดิน บันได และสวนอ่ืนๆ อยางสมํ่าเสมอ  
1.3.1.4 ดูแลทําความสะอาดโตะรับประทานอาหารใหสะอาดพรอมใชงาน 
1.3.1.5 ทําความสะอาดรอบๆ อาคาร หรือทางเทาท้ังหมด  
1.3.1.6 ดูแลความเรียบรอยเรื่องการเปด-ปดไฟฟาแสงสวาง และอุปกรณเครื่องใชไฟฟา             

ทุกชนิด   
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1.3.1.7 ทําความสะอาดตัวถังดานนอกของเครื่องทําน้ําเย็น รวมท้ังจัดเตรียมกรวยกระดาษ
สําหรับดื่มน้ํา  

1.3.1.8 ทําความสะอาดหองน้ํา หองสุขา และเครื่องสุขภัณฑท้ังหมด อยางสมํ่าเสมอ                
อยางนอยวันละ 2 ครั้ง เชา-บาย และจัดกอนดับกลิ่นประจําหองน้ําทุกหอง  

1.3.1.9 จัดเก็บขยะภายใน ภายนอก ดานหนาท้ังหมด และรอบอาคาร (หางจากตัวอาคาร            
ไมนอยกวา 10 เมตร) รวมไปถึงบริเวณลานจอดรถดานขางอาคารไปท้ิงท่ีซ่ึง 
มหาวิทยาลัยฯ กําหนด วันละ  1 ครั้ง  

1.3.1.10 ทําความสะอาดภาชนะรองรับขยะอยางสมํ่าเสมอทุกหอง  
1.3.1.11 บํารุงรักษาตนไมและสวนหยอม ภายในอาคาร 
1.3.1.12 ดูแลกระดาษชําระในหองน้ํา หองสุขา ถุงดํา โดยใหสํารองไวท่ีสํานักงานฯ สามารถ

เบิกใชไดทันที  
1.3.1.13 ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนๆ ท่ีไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการตรวจการรับพัสดุและ

เจาหนาท่ีประจําอาคาร 

1.3.2 งานท่ีผูรับจางตองปฏิบัติสัปดาหละ 1 ครั้ง 
1.3.2.1 ทําความสะอาดบานประตู หนาตาง เช็ดกระจก และบริเวณอ่ืนๆ ท่ัวอาคารใหดู

สะอาด 
1.3.2.2 ลางทอระบายน้ําภายในอาคาร และขัดพ้ืนทําความสะอาดบริเวณดานหลังราน

จําหนายอาหารท้ังหมด 
1.3.2.3 กวาดหยากไยบนเพดานและผนังหอง 
1.3.2.4 ฉีดน้ําลางดิน ทรายบริเวณลานดานขางอาคาโรงอาคาร 

1.3.3 งานท่ีผูรับจางตองปฏิบัติเดือนละ 1 ครั้ง 
ทําความสะอาดพ้ืนอาคาร โดยขัดพ้ืน  

1.3.4 งานท่ีผูรับจางตองปฏิบัติเปนครั้งคราว 
ขนยายอุปกรณตามความจําเปนภายในอาคาร  

1.3.5 การปฏิบัติงานตามขอ 1.3.2-1.3.4 ผูรับจางจะตองเสนอแผนการปฏิบัติงานตอมหาวิทยาลัยฯ 
ลวงหนากอนการเริ่มปฏิบัติงานในแตละเดือน 

1.4 อาคารบริหารและสํานักงานกลาง 1 หลัง พ้ืนท่ีประมาณ 8,133 ตารางเมตร มีรายละเอียดดังนี้  

1.4.1 งานท่ีผูรับจางตองปฏิบัติเปนประจําทุกวัน 
1.4.1.1 จัดพนักงานทําความสะอาดอยูประจําคอยดูแลทําความสะอาด จํานวน 6 คน 

ปฏิบัติงานตั้งแตวันจันทร - วันศุกร ตั้งแตเวลา 07.45 – 17.00 น. หยุดวันเสาร-
อาทิตย และวันนักขัตฤกษ 

1.4.1.2 จัดเก็บโตะและเกาอ้ีในหองทุกหองใหเปนระเบียบเรียบรอย รวมถึงโตะและเกาอ้ี
บริเวณโถงกลางของอาคาร 

1.4.1.3 ปด กวาด เช็ด ถูภายในหอง ทางเดินหนาหอง บันได ใตบันได และสวนอ่ืนๆ ท่ีอยู
ดานหนาหองอยางสมํ่าเสมอ  

1.4.1.4 ทําความสะอาดรอบๆ อาคาร หรือทางเทาท้ังหมด 
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1.4.1.5 ทําความสะอาดตัวถังดานนอกของเครื่องทําน้ําเย็น รวมท้ังจัดเตรียมกรวยกระดาษ
สําหรับดื่มน้ํา ตรวจสอบความพรอมของน้ํารอนน้ําเย็นสําหรับบุคลากร และผูมา
ติดตอมหาวิทยาลัยฯ 

1.4.1.6 ทําความสะอาดหองน้ํา หองสุขาและเครื่องสุขภัณฑท้ังหมด อยางสมํ่าเสมอ            
อยางนอยวันละ 2 ครั้ง เชา-บาย และจัดกอนดับกลิ่นประจําหองน้ําทุกหองอยาง
สมํ่าเสมอ 

1.4.1.7 จัดเก็บขยะภายใน ภายนอก ดานหนา และรอบนอกหองท้ังหมด และรอบอาคาร            
ไปท้ิงท่ีซ่ึงมหาวิทยาลัยฯ กําหนด วันละ 1 ครั้ง  

1.4.1.8 เก็บขยะภายในบริเวณทางเทารอบๆ อาคารอยางสมํ่าเสมอ   
1.4.1.9 ทําความสะอาดภาชนะรองรับขยะอยางสมํ่าเสมอทุกหอง 
1.4.1.10 ทําความสะอาดอุปกรณทุกอยางภายในอาคาร เชน โตะ ตู เกาอ้ี พัดลม โทรศัพท

และเฟอรนิเจอรตางๆ  
1.4.1.11 ดูแลกระดาษชําระในหองน้ํา หองสุขา ถุงดํา โดยใหสํารองไวท่ีสํานักงานฯ สามารถ

เบิกใชไดทันที   
1.4.1.12 ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนๆ ท่ีไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือเจาหนาท่ี

ประจําอาคาร 

1.4.2 งานท่ีผูรับจางตองปฏิบัติสัปดาหละ 1 ครั้ง 
1.4.2.1 ทําความสะอาดบานประตู หนาตาง โคมไฟฟา ราวสแตนเลส เช็ดกระจก                

และบริเวณอ่ืนๆ ท่ัวอาคารทุกๆ ชั้น ใหดูสะอาด   
1.4.2.2 ปด กวาด เช็ด ถูบริเวณชั้นบน (ยอมโดม) บันไดและสวนอ่ืนใหมีความสะอาด  
1.4.2.3 ทําความสะอาดพ้ืนชั้นลาง กวาดทราย และเก็บขยะบริเวณรอบๆ อาคาร (หางจาก

ตัวอาคาร ไมนอยกวา 10 เมตร) 
1.4.2.4 ทําความสะอาดพ้ืนอาคารโรงจอดรถบัส  บริ เวณดานขางอาคารบริหาร                      

และสํานักงานกลาง 

1.4.3 งานท่ีผูรับจางตองปฏิบัติเดือนละ 1 ครั้ง 
1.4.3.1 กวาดหยากไยบนเพดานและผนังหอง   
1.4.3.2 ฉีดน้ําลางดิน ทราย พ้ืนชั้นลางของอาคาร  
1.4.3.3 ฉีดน้ําทําความสะอาดบริเวณระเบียงกันสาดของอาคารทุกชั้น รวมท้ังการขัดเงา             

ราวสแตนเลส  
1.4.3.4 ทําความสะอาดแผนกรองฝุนหลังเครื่องปรับอากาศทุกเครื่องภายในอาคาร 

1.4.4 งานท่ีผูรับจางตองปฏิบัติเปนครั้งคราว 
1.4.4.1 จัดสถานท่ีอํานวยความสะดวกและทําความสะอาดในการจัดประชุม สัมมนา 

ฝกอบรม หรือเพ่ิมเติมงานอ่ืนๆ ท่ีผูวาจางเห็นสมควรขนยายอุปกรณตามความ
จําเปนภายในอาคาร 

1.4.4.2 ทําความสะอาดพ้ืนโดยการขัดพ้ืนและขัดเคลือบเงาพ้ืน 3 เดือนครั้ง 
1.4.4.3 ชวยจัดอาหารวางระหวางการประชุม และชวยดูแลลางทําความสะอาดแกวน้ําดื่ม

และจานรอง 
1.4.4.4 ทําความสะอาดดาดฟาอาคาร 
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1.4.5 การปฏิบัติงานตามขอ 1.4.2-1.4.4 ผูรับจางจะตองเสนอแผนการปฏิบัติงานตอมหาวิทยาลัยฯ 
ลวงหนากอนการเริ่มปฏิบัติงานในแตละเดือน 

1.5 หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 1 หลัง ศาลาประดิษฐานพระพุทธรูป จํานวน 1 หลัง และอาคาร
สโมสร จํานวน 1 หลัง พ้ืนท่ีประมาณ 7,602 ตารางเมตร มีรายละเอียดดังนี้ 
1.5.1 งานท่ีผูรับจางตองปฏิบัติเปนประจําทุกวัน 

1.5.1.1 จัดพนักงานทําความสะอาดอยูประจําหอประชุมเฉลิมพระเกียรติคอยดูแลทําความ
สะอาด จํานวน 6 คน ปฏิบัติงานตั้งแตวันจันทร - วันศุกร ตั้งแตเวลา 07.45 – 
17.00 น. หยุดวันเสาร-อาทิตย และวันนักขัตฤกษ โดยใหไปทําความสะอาดศาลา
ประดิษฐานพระพุทธรูปทุกวัน และอาคารสโมสร สัปดาหละ 2 วัน 

1.5.1.2 ปด กวาด เช็ด ถูภายในหอง ทางเดินหนาหอง บันได ใตบันได และสวนอ่ืนๆ ท่ีอยู
ดานหนาหองอยางสมํ่าเสมอ  

1.5.1.3 ทําความสะอาดรอบๆ อาคาร หรือทางเทาท้ังหมด   
1.5.1.4 ทําความสะอาดหองน้ํา หองสุขาและเครื่องสุขภัณฑท้ังหมดอยางสมํ่าเสมอ และจัด

กอนดับกลิ่นประจําหองน้ําทุกหองอยางสมํ่าเสมอ 
1.5.1.5 จัดเก็บขยะภายใน ภายนอก ดานหนา และรอบนอกหองท้ังหมด และรอบอาคาร

ไปท้ิงท่ีซ่ึงมหาวิทยาลัยฯ กําหนด 
1.5.1.6 เก็บขยะบริเวณรอบๆ อาคาร (หางจากตัวอาคาร ไมนอยกวา 10 เมตร) 
1.5.1.7 ทําความสะอาดภาชนะรองรับขยะอยางสมํ่าเสมอทุกหอง 
1.5.1.8 ทําความสะอาดอุปกรณทุกอยางภายในอาคาร  
1.5.1.9 ดูแลกระดาษชําระในหองน้ํา หองสุขา ถุงดํา โดยใหสํารองไวท่ีสํานักงานฯ สามารถ

เบิกใชไดทันที   
1.5.1.10 รดน้ําตนไมภายในอาคารอยางสมํ่าเสมอ 
1.5.1.11 ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนๆ ท่ีไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือเจาหนาท่ี

ประจําอาคาร 

1.5.2 งานท่ีผูรับจางตองปฏิบัติสัปดาหละ 1 ครั้ง 
1.5.2.1 ทําความสะอาดบานประตู หนาตาง โคมไฟฟา ราวสแตนเลส เช็ดกระจก และ

บริเวณอ่ืนๆ ท่ัวอาคารทุกๆ ชั้น ใหดูสะอาด   
1.5.2.2 ไปดูแลทําความสะอาด ปด กวาด เช็ด ถูภายในอาคารสัมมนาคาร 

1.5.3 งานท่ีผูรับจางตองปฏิบัติเดือนละ 1 ครั้ง 
1.5.3.1 กวาดหยากไยบนเพดานและผนังหอง   
1.5.3.2 ฉีดน้ําลางดิน ทราย พ้ืนโดยรอบของอาคาร  
1.5.3.3 ฉีดน้ําทําความสะอาดบริเวณระเบียงกันสาดของอาคารทุกชั้น รวมท้ังการขัดเงา           

ราวสแตนเลส  

1.5.4 งานท่ีผูรับจางตองปฏิบัติเปนครั้งคราว 
1.5.4.1 จัดสถานท่ีอํานวยความสะดวกและทําความสะอาดในการจัดประชุม สัมมนา 

ฝกอบรม หรือเพ่ิมเติมงานอ่ืนๆ ท่ีผูวาจางเห็นสมควรขนยายอุปกรณตามความ
จําเปนภายในอาคาร 

1.5.4.2 ทําความสะอาดพ้ืนอาคารและบริเวณระเบียงรอบอาคาร โดยขัดพ้ืน 3 เดือนตอครั้ง 
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1.5.4.3 ทําความสะอาดแผนกรองฝุนหลังเครื่องปรับอากาศทุกเครื่องภายในอาคาร 
1.5.4.4 ผูรับจางตองทําความสะอาดบริเวณกระจก หลังคาปรมิด และบริเวณโถงกลาง

อาคารหอประชุม และศูนยบริการวิชาการ ไมนอยกวาปละ 1 ครั้ง ซ่ึงในการทํา
ความสะอาดบริเวณสูง ผูรับจางตองเปนผูจัดหาเครื่องมือหรืออุปกรณท่ีสามารถ
ปฏิบัติงานไดสะดวกและมีความปลอดภัย 

1.5.4.5 ขัดพ้ืนสําหรับพ้ืนหินขัดบริเวณโดยรอบอาคารสัมมนาคาร อยางนอยปละ 2 ครั้ง 
1.5.4.6 ทําความสะอาดดาดฟาอาคาร 

1.5.5 การปฏิบัติงานตามขอ 1.5.2-1.5.4 ผูรับจางจะตองเสนอแผนการปฏิบัติงานตอมหาวิทยาลัยฯ 
ลวงหนากอนการเริ่มปฏิบัติงานในแตละเดือน 

1.6 กลุมอาคารท่ีพักบุคลากร 4 หลัง พ้ืนท่ีประมาณ 25,065 ตารางเมตร มีรายละเอียดดังนี้  
1.6.1 งานท่ีผูรับจางตองปฏิบัติเปนประจําทุกวัน 

1.6.1.1 จัดพนักงานทําความสะอาดอยูประจําคอยดูแลทําความสะอาด จํานวน 4 คน  
ปฏิบัติงานตั้งแตวันจันทร – วันศุกร ตั้งแตเวลา 07.45 – 17.00 น. หยุดวัน                
นักขัตฤกษ สําหรับในวันเสาร-อาทิตย ใหมีพนักงานทําความสะอาดวันละ 1 คน  

1.6.1.2 ปด กวาด เช็ด ถู อุปกรณและพ้ืนหองภายในหองพักรับรองของมหาวิทยาลัยฯ 
บานพักผูบริหาร หองท่ีเปนพ้ืนท่ีใชสอย ทางเดินหนาหอง บันได ใตบันได และสวน
อ่ืนๆ ท่ีอยูดานหนาหองอยางสมํ่าเสมอ 

1.6.1.3 เตรียมหองพัก และบานพักผูบริหารสําหรับรองรับบุคลากรภายนอกและภายใน
มหาวิทยาลัยฯ 

1.6.1.4 ทําความสะอาดรอบๆ อาคาร และหรือทางเทา ท้ังหมด 
1.6.1.5 ดูแลความเรียบรอยเรื่องการเปด-ปดไฟฟาแสงสวาง อุปกรณไฟฟา และวัสดุ

ครุภัณฑภายในหองพักรับรองของมหาวิทยาลัยฯ 
1.6.1.6 ทําความสะอาดตัวถังดานนอกของเครื่องทําน้ําเย็น 
1.6.1.7 ทําความสะอาดหองสุขาและเครื่องสุขภัณฑท้ังหมดอยางสมํ่าเสมอ และจัดกอน           

ดับกลิ่นประจําหองน้ําอยางสมํ่าเสมอ  
1.6.1.8 จัดเก็บขยะภายใน ภายนอก ดานหนา และรอบนอกหองท้ังหมด และเก็บขยะรอบ

อาคารไปท้ิงท่ีซ่ึงมหาวิทยาลัยฯ กําหนดอยางนอยวันละ 1 ครั้ง 
1.6.1.9 ทําความสะอาดพ้ืนชั้นลาง กวาดทราย อยางสมํ่าเสมอ  
1.6.1.10 รดน้ําตนไมบริเวณริมอาคารท้ังหมด อยางสมํ่าเสมอ  
1.6.1.11 ถอนหญารอบๆ อาคารอยางสมํ่าเสมอ 
1.6.1.12 เก็บ กวาดขยะรอบๆ อาคารอยางสมํ่าเสมอ (หางจากตัวอาคารไมนอยกวา                   

10 เมตร)   
1.6.1.13 ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนๆ ท่ีไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 

1.6.2 งานท่ีผูรับจาง ตองปฏิบัติสัปดาหละ 1 ครั้ง 
1.6.2.1 ทําความสะอาดบานประตู หนาตาง เช็ดกระจก และบริเวณอ่ืนๆ ท่ีเปนพ้ืนท่ีใช

รวมกัน ทุกๆ ชั้น ใหดูสะอาด  
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1.6.3 งานท่ีผูรับจาง ตองปฏิบัติเดือนละ 1 ครั้ง 
1.6.3.1 กวาดหยากไยบนเพดานและผนังหอง 
1.6.3.2 ฉีดน้ําลางดิน ทราย พ้ืนชั้นลางของอาคาร 

1.6.4 งานท่ีผูรับจางตองปฏิบัติเปนครั้งคราว 
1.6.4.1 จัดสถานท่ีและทําความสะอาดในการจัดกิจกรรม หรือเพ่ิมเติมงานอ่ืนๆ ท่ีผูวาจาง 

เห็นสมควร  
1.6.4.2 ขนยายอุปกรณตามความจําเปนภายในอาคาร 
1.6.4.3 ขัดพ้ืนอาคารท้ังหมด ปละ 2 ครั้ง (6 เดือนตอครั้ง) 

1.6.5 ทําความสะอาดดาดฟาอาคาร 
1.6.6 การปฏิบัติงานตามขอ 1.6.2-1.6.5 ผูรับจางจะตองเสนอแผนการปฏิบัติงานตอมหาวิทยาลัยฯ 

ลวงหนากอนการเริ่มปฏิบัติงานในแตละเดือน 

1.7 อาคารบริการและสวัสดิการนิสิต 1 หลัง พ้ืนท่ีประมาณ 144 ตารางเมตร มีรายละเอียดดังนี้ 
1.7.1 งานท่ีผูรับจางตองปฏิบัติเปนประจําทุกวัน 

1.7.1.1 จัดพนักงานทําความสะอาดอยูประจําคอยดูแลทําความสะอาด จํานวน 1 คน 
ปฏิบัติงานตั้งแตวันจันทร - วันศุกร ตั้งแตเวลา 07.45-17.00 น. หยุดวันเสาร – 
อาทิตยและวันนักขัตฤกษ 

1.7.1.2 ปด กวาด เช็ด ถูภายในและภายนอกอาคารอยางสมํ่าเสมอ  
1.7.1.3 กวาดขยะบริเวณรอบๆ อาคารท้ังหมด อยางสมํ่าเสมอ 
1.7.1.4 ดูแลความเรียบรอยเรื่องการ เปด-ปดไฟฟาแสงสวาง  
1.7.1.5 ทําความสะอาดหองน้ําหองสุขาและเครื่องสุขภัณฑท้ังหมดสมํ่าเสมอ อยางนอย           

วันละ 1 ครั้ง และจัดกอนดับกลิ่นประจําหองน้ําทุกหองอยางสมํ่าเสมอ 
1.7.1.6 จัดเก็บขยะภายในและรอบอาคาร (หางจากตัวอาคารไมนอยกวา 10 เมตร) ไปท้ิงท่ี

ซ่ึงมหาวิทยาลัยฯ กําหนด วันละ 1 ครั้ง  
1.7.1.7 ทําความสะอาดตะกราผง และภาชนะรองรับขยะอยางสมํ่าเสมอทุกหอง  
1.7.1.8 ทําความสะอาดอุปกรณทุกอยางภายในอาคาร เชน โตะ ตู เกาอ้ี พัดลม โทรศัพท

และเฟอรนิเจอรตางๆ  
1.7.1.9 ดูแลกระดาษชําระในหองน้ํา หองสุขา ถุงดํา โดยใหสํารองไวท่ีสํานักงานฯ สามารถ

เบิกใชไดทันที   

1.7.2 งานท่ีผูรับจางตองปฏิบัติสัปดาหละ 1 ครั้ง 
1.7.2.1 ทําความสะอาดบานประตู หนาตาง ตูเอกสารและบริเวณอ่ืนๆ ท่ัวอาคารใหดูสะอาด 

1.7.3 งานท่ีผูรับจางตองปฏิบัติเดือนละ 1 ครั้ง 
1.7.3.1 กวาดหยากไยบนเพดานและผนังหอง  
1.7.3.2 ฉีดน้ําลางดิน ทราย พ้ืนรอบๆ อาคาร 

1.7.4 งานท่ีผูรับจางตองปฏิบัติเปนครั้งคราว 
1.7.4.1 จัดสถานท่ีและหรือเพ่ิมเติมงานอ่ืนๆ ท่ีผูวาจางเห็นสมควร   
1.7.4.2 ขนยายอุปกรณตามความจําเปนภายในอาคาร 

1.7.5 การปฏิบัติงานตามขอ 1.7.2-1.7.4 ผูรับจางจะตองเสนอแผนการปฏิบัติงานตอมหาวิทยาลัยฯ 
ลวงหนากอนการเริ่มปฏิบัติงานในแตละเดือน 



~ 9 ~ 
 

1.8 อาคารศูนยกิจกรรมนิสิต 1 หลัง พ้ืนท่ีประมาณ 2,900 ตารางเมตร มีรายละเอียดดังนี้ 
1.8.1 งานท่ีผูรับจางตองปฏิบัติเปนประจําทุกวัน 

1.8.1.1 จัดพนักงานทําความสะอาดอยูประจําคอยดูแลทําความสะอาด จํานวน 1 คน 
ปฏิบัติงานตั้งแตวันจันทร - วันศุกร ตั้งแตเวลา 07.45 - 17.00 น. หยุดวันเสาร – 
อาทิตยและวันนักขัตฤกษ  

1.8.1.2 ปด กวาด เช็ด ถูภายในหอง ทางเดินหนาหอง บันได ใตบันไดและสวนอ่ืนๆ ท่ีอยู
ดานหนาหองอยางสมํ่าเสมอ  

1.8.1.3 ทําความสะอาดรอบๆ อาคารหรือทางเทาท้ังหมด  
1.8.1.4 ดูแลความเรียบรอยเรื่องการ เปด-ปดไฟฟาแสงสวาง  
1.8.1.5 ทําความสะอาดหองน้ําหองสุขาและเครื่องสุขภัณฑ ท้ังหมดอยางสมํ่าเสมอ                

อยางนอยวันละ 2 ครั้ง เชา-บาย และจัดกอนดับกลิ่นประจําหองน้ํา ทุกหอง            
อยางสมํ่าเสมอ 

1.8.1.6 จัดเก็บขยะภายใน ภายนอก ดานหนา และรอบนอกหองท้ังหมดและรอบอาคาร 
ไปท้ิงท่ีซ่ึงมหาวิทยาลัยฯ กําหนด วันละ 1 ครั้ง  

1.8.1.7 ทําความสะอาดพ้ืน กวาดทรายและเก็บขยะบริเวณรอบๆ อาคาร (หางจากตัว
อาคารไมนอยกวา 10 เมตร) 

1.8.1.8 กวาดขยะบริเวณทางเทารอบๆ อาคารอยางสมํ่าเสมอ  
1.8.1.9 ทําความสะอาดตะกราผง และภาชนะรองรับขยะอยางสมํ่าเสมอทุกหอง  
1.8.1.10 ทําความสะอาดอุปกรณทุกอยางภายในอาคาร เชน โตะ ตู เกาอ้ี พัดลม โทรศัพท

และเฟอรนิเจอรตางๆ  
1.8.1.11 ดูแลกระดาษชําระในหองน้ํา หองสุขา ถุงดํา โดยใหสํารองไวท่ีสํานักงานฯ สามารถ

เบิกใชไดทันที   

1.8.2 งานท่ีผูรับจางตองปฏิบัติสัปดาหละ 1 ครั้ง 
1.8.2.1 ทําความสะอาดบานประตู หนาตาง ตูเอกสาร และมูลี่/ผามานเช็ดกระจก และ

บริเวณอ่ืนๆ ท่ัวอาคารทุกๆ ชั้น ใหดูสะอาด 

1.8.3 งานท่ีผูรับจางตองปฏิบัติเดือนละ 1 ครั้ง 
1.8.3.1 กวาดหยากไยบนเพดานหองกิจกรรม และผนังหอง  
1.8.3.2 ฉีดน้ําลางดิน ทราย พ้ืนของอาคาร 

1.8.4 งานท่ีผูรับจางตองปฏิบัติเปนครั้งคราว 
1.8.4.1 จัดสถานท่ีและทําความสะอาดในการจัดประชุม สัมมนา ฝกอบรมหรือเพ่ิมเติมงาน

อ่ืนๆ ท่ีผูวาจางเห็นสมควร   
1.8.4.2 ขนยายอุปกรณตามความจําเปนภายในอาคาร 
1.8.4.3 ทําความสะอาดดาดฟาอาคาร 

1.8.5 การปฏิบัติงานตามขอ 1.8.2-1.8.4 ผูรับจางจะตองเสนอแผนการปฏิบัติงานตอมหาวิทยาลัยฯ 
ลวงหนากอนการเริ่มปฏิบัติงานในแตละเดือน 
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1.9 อาคารโรงฝกพลศึกษา ศาลาปรัมพิธี และสนามกีฬาตางๆ พ้ืนท่ีประมาณ 5,952 ตารางเมตร มี
รายละเอียด ดังนี้  

1.9.1 งานท่ีผูรับจางตองปฏิบัติเปนประจําทุกวัน 
1.9.1.1 จัดพนักงานทําความสะอาดอยูประจําคอยดูแลทําความสะอาด จํานวน 2 คน  

ปฏิบัติงานตั้งแตวันจันทร – วันศุกร ตั้งแตเวลา 07.45 – 17.00 น. หยุดวันเสาร-
อาทิตย และวันนักขัตฤกษ 

1.9.1.2 ปด กวาด เช็ด ถูภายในอาคารโรงฝกพลศึกษา สนามเทนนิส และศาลาปรัมพิธี
อยางสมํ่าเสมอ 

1.9.1.3 ทําความสะอาดรอบๆ อาคาร หรือทางเทา ท้ังหมด 
1.9.1.4 ทําความสะอาดสนามบาสเกตบอล สนามตะกรอ ใหสะอาดอยางสมํ่าเสมอ 
1.9.1.5 ดูแลความเรียบรอยเรื่องการเปด-ปดไฟฟาแสงสวาง 
1.9.1.6 ทําความสะอาดตัวถังดานนอกของเครื่องทําน้ําเย็นและจัดเตรียมกรวยกระดาษ

สําหรับดื่มน้ํา  
1.9.1.7 ทําความสะอาดหองน้ํา หองสุขาและเครื่องสุขภัณฑท้ังหมดอยางสมํ่าเสมอ 

อยางนอยวันละ 2 ครั้ง เชา-บาย และจัดกอนดับกลิ่นประจําหองน้ําทุกหอง
อยางสมํ่าเสมอ 

1.9.1.8 จัดเก็บขยะภายใน ภายนอก ดานหนา รอบอาคาร และโดยรอบสนามกีฬา
ท้ังหมด ไปท้ิงท่ีซ่ึงมหาวิทยาลัยฯ กําหนดวันละ 1 ครั้ง 

1.9.1.9 ทําความสะอาดพ้ืน กวาดทรายและเก็บขยะบริเวณรอบๆ อาคารโรงฝกพละ
ศึกษา สนามเทนนิส สนามบาสเกตบอลและสนามตะกรอ (หางจากตัวอาคาร 
ไมนอยกวา 10 เมตร) 

1.9.1.10 ทําความสะอาดภาชนะรองรับขยะอยางสมํ่าเสมอทุกหอง 
1.9.1.11 ทําความสะอาดอุปกรณทุกอยางภายในอาคารโรงฝกพละศึกษาและสนาม

เทนนิส  
1.9.1.12 ดูแลกระดาษชําระในหองน้ํา หองสุขา ถุงดํา โดยใหสํารองไวท่ีสํานักงานฯ 

สามารถเบิกใชไดทันที 
1.9.1.13 ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนๆ ท่ีไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 

1.9.2 งานท่ีผูรับจางตองปฏิบัติสัปดาหละ 1 ครั้ง 
1.9.2.1 ทําความสะอาดบานประตู หนาตาง เช็ดกระจก และบริเวณอ่ืนๆ ท่ัวอาคารใหดู

สะอาด 
1.9.2.2 ฉีดน้ําลางดิน ทราย บริเวณพ้ืนรอบๆ อาคาร 
1.9.2.3 เก็บขยะบริเวณสนามฟุตบอลและสนามบาสเก็ตบอล 

1.9.3 งานท่ีผูรับจางตองปฏิบัติเดือนละ 1 ครั้ง 
1.9.3.1 ทําความสะอาดพ้ืนอาคารโรงฝกพลศึกษา 
1.9.3.2 กวาดหยากไยบนเพดานและผนังหอง ของอาคารโรงฝกพลศึกษา 

1.9.4 งานท่ีผูรับจางตองปฏิบัติเปนครั้งคราว 
1.9.4.1 จัดสถานท่ีและทําความสะอาดในกรณีมีการแขงขันกีฬาหรือจัดกิจกรรมพิเศษ 

หรือเพ่ิมเติมงานอ่ืนๆ ท่ีผูวาจาง เห็นสมควร  
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1.9.4.2 ทําความสะอาด โดยขัดพ้ืน สําหรับพ้ืนสนามเทนนิส อยางนอยปละ 2 ครั้ง 
1.9.4.3 ขนยายอุปกรณตามความจําเปนภายในอาคาร 

1.9.5 การปฏิบัติงานตามขอ 1.9.2-1.9.4 ผู รับจางจะตองเสนอแผนการปฏิบัติงานตอ
มหาวิทยาลัยฯ ลวงหนากอนการเริ่มปฏิบัติงานในแตละเดือน 

1.10 อาคารสัมมนาคาร 1 หลัง พ้ืนท่ีประมาณ 7,435 ตารางเมตร มีรายละเอียดดังนี้ 
1.10.1 งานท่ีผูรับจางตองปฏิบัติเปนประจําทุกวัน 

1.10.1.1 จัดพนักงานทําความสะอาดอยูประจําคอยดูแลทําความสะอาด จํานวน 6 คน 
ประกอบดวยพนักงานผูหญิง จํานวน 5 คน พนักงานผูชาย จํานวน 1 คน 
ปฏิบัติงานตั้งแตวันจันทร - วันศุกร ตั้งแตเวลา 07.45 – 17.00 น. หยุดวันเสาร-
อาทิตย และวันนักขัตฤกษ  

1.10.1.2 ปด กวาด เช็ด ถูภายในหอง ทางเดินหนาหอง บันได ใตบันได และสวนอ่ืนๆ ท่ีอยู
ดานหนาหองอยางสมํ่าเสมอ  

1.10.1.3 ทําความสะอาดรอบๆ อาคาร หรือทางเทาท้ังหมด   
1.10.1.4 ทําความสะอาดหองน้ํา หองสุขาและเครื่องสุขภัณฑท้ังหมดอยางสมํ่าเสมอ และจัด

กอนดับกลิ่นประจําหองน้ําอยางสมํ่าเสมอ 
1.10.1.5 จัดเก็บขยะภายใน ภายนอก ดานหนา และรอบนอกหองท้ังหมด และรอบอาคาร

ไปท้ิงท่ีซ่ึงมหาวิทยาลัยฯ กําหนด 
1.10.1.6 เก็บขยะและดูแลบํารุงรักษาภูมิทัศนบริเวณรอบๆ อาคาร (หางจากตัวอาคาร              

ไมนอยกวา 10 เมตร) 
1.10.1.7 ทําความสะอาดภาชนะรองรับขยะอยางสมํ่าเสมอ 
1.10.1.8 ทําความสะอาดอุปกรณทุกอยางภายในอาคาร  
1.10.1.9 ปฏิบัติหนาท่ี อ่ืนๆ ท่ีไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือ

เจาหนาท่ีประจําอาคาร 

1.10.2 งานท่ีผูรับจางตองปฏิบัติสัปดาหละ 1 ครั้ง 
1.10.2.1 ทําความสะอาดบานประตู หนาตาง โคมไฟฟา ราวสแตนเลส เช็ดกระจก และ

บริเวณอ่ืนๆ ท่ัวอาคารทุกๆ ชั้น ใหดูสะอาด   
1.10.2.2 ไปดูแลทําความสะอาด ปด กวาด เช็ด ถูภายในอาคารสัมมนาคาร 

1.10.3 งานท่ีผูรับจางตองปฏิบัติเดือนละ 1 ครั้ง 
1.10.3.1 กวาดหยากไยบนเพดาน ผนังหอง และทําความสะอาดดาดฟาอาคาร 
1.10.3.2 ฉีดน้ําลางดิน ทราย พ้ืนโดยรอบของอาคาร  
1.10.3.3 ฉีดน้ําทําความสะอาดบริเวณระเบียงกันสาดของอาคารทุกชั้น รวมท้ังการขัดเงา           

ราวสแตนเลส  

1.10.4 งานท่ีผูรับจางตองปฏิบัติเปนครั้งคราว 
1.10.4.1 ทําความสะอาดพ้ืนอาคารและบริเวณระเบียงรอบอาคาร โดยขัดพ้ืน 3 เดือนตอครั้ง 
1.10.4.2 ขัดพ้ืนสําหรับพ้ืนหินขัดบริเวณโดยรอบอาคารสัมมนาคาร อยางนอยปละ 2 ครั้ง 

1.10.5 การปฏิบัติงานตามขอ 1.10.2-1.10.4 ผูรับจางจะตองเสนอแผนการปฏิบัติงานตอ
มหาวิทยาลัยฯ ลวงหนากอนการเริ่มปฏิบัติงานในแตละเดือน 

---------------------------------------------------------- 
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2. ทําความสะอาดกลุมอาคารคณะวิทยาศาสตร ประกอบดวย  

2.1 อาคารเรียนวิทยาศาสตรเฉพาะทาง (อาคารวิทยาศาสตร 1) และอาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร
(อาคารวิทยาศาสตร 2) 2 หลัง พ้ืนท่ีประมาณ 21,600 ตารางเมตร มีรายละเอียด ดังนี้   

2.1.1 งานท่ีผูรับจางตองปฏิบัติเปนประจํา 
2.1.1.1 จัดพนักงานทําความสะอาดอยูประจําคอยดูแลทําความสะอาด จํานวน 16 คน 

ประกอบดวยพนักงานผูหญิง จํานวน 14 คน และพนักงานผูชาย จํานวน 2 คน 
ปฏิบัติงานตั้งแตวันจันทร – วันศุกร ตั้งแตเวลา 07.45 - 17.00 น. หยุดวัน             
เสาร-อาทิตย และวันนักขัตฤกษ   

2.1.1.2 จัดเก็บโตะและเกาอ้ีในหองทุกหองใหเปนระเบียบเรียบรอย 
2.1.1.3 ปด กวาด เช็ด ถู ทางเดินหนาหอง บันได ใตบันได และสวนอ่ืนๆ ท่ีอยูดานหนา

หองอยางสมํ่าเสมอ 
2.1.1.4 ทําความสะอาดรอบๆ อาคาร หรือทางเทาท้ังหมด 
2.1.1.5 ดูแลความเรียบรอยเรื่องการเปด – ปดไฟฟาแสงสวาง เครื่องปรับอากาศ 
2.1.1.6 ทําความสะอาดตัวถังดานนอกของเครื่องทําน้ําเย็น พรอมทําความสะอาดแกวน้ํา

พลาสติกประจําเครื่องทําน้ําเย็น อยางนอยวันละ 2 ครั้ง 
2.1.1.7 เช็ดกระจกท่ีประตูกระจก อลูมิเนียม อยางนอยวันละ 2 ครั้ง 
2.1.1.8 ทําความสะอาดหองน้ํา หองสุขาและเครื่องสุขภัณฑท้ังหมด ราดน้ํายาดับกลิ่นอยาง

สมํ่าเสมอ อยางนอยวันละ 2 ครั้ง เชา-บาย ใชกอนดับกลิ่นหลังจากการใชแตละ
ครั้ง 

2.1.1.9 จัดเก็บขยะพรอมทําความสะอาดภาชนะรองรับขยะ ท้ังภายใน ภายนอก ดานหนา
ของสํานักงาน หองปฏิบัติการ ใตโตะปฏิบัติการหองเรียน หองพักอาจารย              
และรอบอาคาร นําไปท้ิงท่ีซ่ึงมหาวิทยาลัยฯ กําหนดอยางนอยวันละหนึ่งครั้ง          
และทุกวันศุกรเย็นและวันจันทรเชา เปนกรณีพิเศษ  

2.1.1.10 ทําความสะอาดพ้ืนชั้นลาง กวาดทรายและเก็บขยะบริเวณรอบๆ อาคาร (ยึดแนว
ถนนรอบอาคาร 10 เมตร)  

2.1.1.11 รดน้ําตนไมรอบริมอาคารท้ังหมด อยางสมํ่าเสมอ โดยยึดแนวถนนรอบอาคาร                
10 เมตร  

2.1.1.12 ถอนหญา/ตัดหญา ตนไมรอบๆ อาคารอยางสมํ่าเสมอ โดยยึดแนวรอบอาคาร 
2.1.1.13 กวาดขยะบนอิฐตัวหนอนภายในชองกลางอาคารอยางสมํ่าเสมอ 
2.1.1.14 ทําความสะอาดอุปกรณทุกอยางภายในอาคาร เชน โตะ ตู เกาอ้ี พัดลม โทรศัพท

และเฟอรนิเจอรตางๆ 
2.1.1.15 ทําความสะอาดหองโดยสารและประตูของลิฟตประจําอาคารอยางนอยวันละ               

2 รอบ 
2.1.1.16 ดูแลน้ําสํารองในถัง พรอมขันน้ํา ถังแบงน้ํา และกระดาษชําระในหองน้ํา หองสุขา 

ถุงดํา สบูเหลวลางมือ โดยใหสํารองไวในท่ีซ่ึงสามารถเบิกใชไดทันที 
2.1.1.17 ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนๆ ท่ีไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 
2.1.1.18 ดูแลน้ํารอน น้ําเย็น ทําความสะอาดของหองและภาชนะ ประจําหอง Common 

Room ทุกหองภายในอาคาร  
2.1.1.19 ดูแลทําความสะอาดบอรดและปายประกาศของคณะทุกชั้น 
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2.1.2 งานท่ีผูรับจางตองปฏิบัติสัปดาหละ 2 ครั้ง  
2.1.2.1 ทําความสะอาดบานประตู หนาตาง โคมไฟฟาหัวเสา ราวสแตนเลส เช็ดกระจก 

และบริเวณอ่ืนๆ ท่ัวทุกอาคารทุกๆ ชั้นใหดูสะอาด  
2.1.2.2 ดูดฝุนสําหรับหองท่ีปูพรมทุกหอง 
2.1.2.3 กวาดหยากไยบนเพดาน  ผนังหอง และตัดหญารอบอาคาร ทําลายวัชพืชบริเวณ 

แปลงตนไมรอบอาคาร และภายในโถงกลางของอาคาร 
2.1.2.4 ทําความสะอาดหองท่ีไมมีการเปดใชพรอมตรวจสอบความเรียบรอยของครุภัณฑ 

2.1.3 งานท่ีผูรับจางตองปฏิบัติเดือนละ 1 ครั้ง 
2.1.3.1 ทําความสะอาดพ้ืนอาคาร / หองเรียน โดยขัดพ้ืนสําหรับพ้ืนหินขัด  
2.1.3.2 ฉีดน้ําลางดิน ทราย พ้ืนชั้นลางของอาคารบริเวณอิฐตัวหนอนและพ้ืนรอบอาคาร 
2.1.3.3 กวาด และลางทําความสะอาดบริเวณระเบียงกันสาดของอาคารทุกชั้น รวมท้ังการ

ขัดสนิมราว สแตนเลส  
2.1.3.4 เช็ดกระจกท้ังหมดในอาคาร เชน กระจกเหนือประตู กระจกหนาตางท้ังภายในและ

ภายนอกอาคาร  
2.1.3.5 ทําความสะอาดเช็ดฝุนพัดลมและลางท่ีกรองฝุนหลังเครื่องปรับอากาศทุกเครื่อง

ภายในอาคาร 
2.1.3.6 การปฏิบัติงานตามขอ 2.1.3.1-2.1.3.5 ผูรับจางจะตองเสนอแผนการปฏิบัติงานตอ

มหาวิทยาลัยฯ ทุกเดือน 

2.1.4 งานท่ีผูรับจางตองปฏิบัติเปนครั้งคราว  
2.1.4.1 จัดสถานท่ีและทําความสะอาดในการจัดประชุม สัมมนา ฝกอบรม หรือเพ่ิมเติมงาน

อ่ืนๆ ท่ีผูวาจางเห็นสมควร 
2.1.4.2 ขนยายอุปกรณตามความจําเปนภายในอาคาร 
2.1.4.3 ขัดเคลือบเงาพ้ืนปละ 2 ครั้ง (ชวงปดภาคเรียน) 
2.1.4.4 จัดหองสอบกลางภาคเรียน และปลายภาคเรียนตามตารางเรียนท่ีมหาวิทยาลัยฯ 

กําหนด 

2.2 อาคารปฏิบัติการเพาะเล้ียงสัตวน้ํา และอาคารปฏิบัติการเคมีอุตสาหกรรม 2 หลัง พ้ืนท่ีประมาณ                  
5,400 ตารางเมตร มีรายละเอียดดังนี้ 

2.2.1 งานท่ีผูรับจางตองปฏิบัติเปนประจําทุกวัน 
2.2.1.1 จัดพนักงานทําความสะอาดอยูประจําคอยดูแลทําความสะอาด จํานวน 3 คน              

ประกอบดวยพนักงานผูหญิง จํานวน 2 คน และพนักงานผูชาย จํานวน 1 คน 
ปฏิบัติงานตั้งแตวันจันทร – วันศุกร ตั้งแตเวลา 07.45 – 17.00 น. หยุดวัน               
เสาร-อาทิตย และวันนักขัตฤกษ 

2.2.1.2 จัดเก็บโตะและเกาอ้ีในหองทุกหองใหเปนระเบียบเรียบรอย 
2.2.1.3 ปด กวาด เช็ด ถู ทางเดินหนาหอง ในหอง และสวนอ่ืนๆ ท่ีอยูดานหนาหองอยาง

สมํ่าเสมอ โดยการกวาดพ้ืนไมนับรวมพ้ืนท่ีสําหรับเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา ไดแก บอปูน 
และลานซีเมนตในสวนหองเลี้ยงสัตวน้ํา 

2.2.1.4 ทําความสะอาดรอบๆ อาคารหรือทางเทา ท้ังหมด 
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2.2.1.5 จัดทําความสะอาด ดูแลความเรียบรอยของหองสํานักงาน หองประชุมหอง 
Common Room หองเรียน และน้ําดื่มของหองประชุม 

2.2.1.6 ดูแลความสะอาด เก็บขยะบริเวณท่ีนั่งพักของเกษตรกร และผูมาติดตอ 
2.2.1.7 ทําความสะอาดหองน้ํา หองสุขา และเครื่องสุขภัณฑท้ังหมด ราดน้ํายาดับกลิ่น

อยางสมํ่าเสมอ อยางนอยวันละ 2 ครั้ง เชา – บาย หรือใชกอนดับกลิ่นหลังจาก
การใชแตละครั้ง 

2.2.1.8 จัดเก็บขยะภายใน ภายนอก รวมท้ังขยะจากสวนรอบอาคาร และคูน้ําท้ังในและ
นอกอาคารท้ังหมด ไปท้ิงท่ีซ่ึงมหาวิทยาลัยฯ กําหนดอยางนอยวันละ 1 ครั้ง            
และใหเพ่ิมการจัดเก็บเปนกรณีพิเศษอีก 1 ครั้งในวันศุกรเย็น และวันจันทรเชา  

2.2.1.9 ทําความสะอาดพ้ืน กวาดทรายและเก็บขยะบริเวณรอบๆ อาคาร 
2.2.1.10 ทําความสะอาดอุปกรณประมง และใหอาหารสัตวเลี้ยงตามท่ีไดรับมอบหมายเฉพาะ

ในเวลางาน 
2.2.1.11 รดน้ําตนไมรอบริมอาคารท้ังหมด อยางสมํ่าเสมอ โดยยึดแนวถนนรอบอาคาร 
2.2.1.12 ถอนหญา / ตัดหญา ตนไม รอบๆ อาคารอยางสมํ่าเสมอ โดยยึดแนวถนนรอบ

อาคาร 
2.2.1.13 ทําความสะอาดตะกราผง และภาชนะรองรับขยะอยางสมํ่าเสมอทุกหองและทุกจุด 
2.2.1.14 ทําความสะอาดอุปกรณทุกอยางภายในอาคาร เชน โตะ ตู เกาอ้ี พัดลม โทรศัพท 

เฟอรนิเจอรตางๆ รวมท้ังชุดกาแฟ จาน ชาม 
2.2.1.15 ดูแลน้ําสํารองในถัง พรอมขันน้ํา ถังแบงน้ํา และกระดาษชําระในหองน้ํา หองสุขา 

ถุงดํา สบูเหลวลางมือ โดยใหสํารองไวในท่ีซ่ึงสามารถเบิกใชไดทันที  
2.2.1.16 ดูแลน้ํารอน น้ําเย็น ความสะอาดของหองและภาชนะ ประจําหอง Common 

Room ทุกหองภายในอาคาร 
2.2.1.17 ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนๆ ท่ีไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 

2.2.2 งานท่ีผูรับจางตองปฏิบัติสัปดาหละ 1 ครั้ง 
2.2.2.1 ทําความสะอาดบานประตู หนาตาง ตูเอกสาร มูลี่/ผามาน เช็ดกระจก และบริเวณ

อ่ืนๆ ท่ัวอาคารใหดูสะอาด 
2.2.2.2 ตัดหญาริมรอบอาคาร รวมท้ังถนนท้ังดานหนาอาคาร และทําลายวัชพืชบริเวณแปลง

ตนไม 
2.2.2.3 ฉีดน้ําลางดิน ทราย บริเวณพ้ืนของอาคาร และลานซีเมนตของหองเลี้ยงสัตวน้ํา 

2.2.3 งานท่ีผูรับจางตองปฏิบัติเดือนละ 1 ครั้ง 
2.2.3.1 กวาดหยากไยบนเพดาน ตะเกรงเหล็ก และผนังหอง 
2.2.3.2 ตักตะกอนในคูน้ําท้ังภายในและภายนอกอาคารท้ังหมดไปท้ิงในพ้ืนท่ีท่ีเหมาะสม 
2.2.3.3 เช็ดกระจกท้ังหมดในอาคาร เชน กระจกเหนือประตู กระจกหนาตางท้ังภายในและ

ภายนอกอาคาร 
2.2.3.4 ทําความสะอาดเช็ดฝุนพัดลมและลางท่ีกรองฝุนหลังเครื่องปรับอากาศทุกเครื่อง

ภายในอาคาร 
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2.2.4 งานท่ีผูรับจางตองปฏิบัติเปนครั้งคราว 
2.2.4.1 จัดสถานท่ีและทําความสะอาดหอง และอุปกรณในการจัดประชุม สัมมนา 

ฝกอบรม หรือเพ่ิมเติมงานอ่ืนๆ ท่ีผูวาจางเห็นสมควร 
2.2.4.2 ขนยายอุปกรณตามความจําเปนภายในอาคาร 
2.2.4.3 ขัดเคลือบเงาพ้ืน ปละ 2 ครั้ง (ชวงปดภาคเรียน) 
2.2.4.4 จัดหองสอบกลางภาคเรียน และปลายภาคเรียนตามตารางเรียนท่ีมหาวิทยาลัยฯ 

กําหนด 

2.3 อาคารปฏิบัติการพฤษศาสตร 1 หลัง พ้ืนท่ีประมาณ 2,912 ตารางเมตร มีรายละเอียดดังนี้ 

2.3.1  งานท่ีผูรับจางตองปฏิบัติเปนประจําทุกวัน 
2.3.1.1 จัดพนักงานทําความสะอาดออยูประจําคอยดูแลทําความสะอาด จํานวน 2 คน 

ประกอบดวยพนักงานผูหญิง จํานวน 1 คน และพนักงานผูชาย จํานวน 1 คน 
(พนักงานผูชาย จํานวน 1 คน จะตองไปปฏิบัติงาน ณ อาคารปฏิบัติการพฤษ
ศาสตร อาคารปฏิบัติการพลังงานทดแทน 1 และอาคารปฏิบัติการพลังงานทดแทน 
2 ดวย) พนักงานปฏิบัติงานตั้งแตวันจันทร – วันศุกร ตั้งแตเวลา 07.45 – 17.00 น. 
หยุดวันเสาร-อาทิตย และวันนักขัตฤกษ 

2.3.1.2 จัดเก็บโตะและเกาอ้ีในหองทุกหองใหเปนระเบียบเรียบรอย 
2.3.1.3 ปด กวาด เช็ด ถู ทางเดินหนาหอง บันได ใตบันได และสวนอ่ืนๆ ท่ีอยูดานหนา

หองอยางสมํ่าเสมอ 
2.3.1.4 ทําความสะอาดรอบๆ อาคาร หรือทางเทา ท้ังหมด 
2.3.1.5 ดูแลความเรียบรอยเรื่องการเปด – ปดไฟฟาแสงสวาง เครื่องปรับอากาศ 
2.3.1.6 เช็ดกระจกท่ีประตูกระจก อลูมิเนียมอยางนอยวันละ 2 ครั้ง 
2.3.1.7 ทําความสะอาดหองน้ํา หองสุขาและเครื่องสุขภัณฑท้ังหมด พรอมท้ังราดน้ํายาดับ

กลิ่นอยางสมํ่าเสมอ อยางนอยวันละ 2 ครั้ง เชา-บาย หรือใชกอนดับกลิ่นหลังจาก
การใชแตละครั้ง  

2.3.1.8 จัดเก็บขยะพรอมทําความสะอาดภาชนะรองรับขยะ ท้ังภายใน ภายนอก ดานหนา
ของสํานักงาน หองปฏิบัติการ ใตโตะปฏิบัติการหองเรียน หองพักอาจารย และ
รอบอาคาร (หางจากตัวอาคารไมนอยกวา 10 เมตร) ไปท้ิงท่ีซ่ึงมหาวิทยาลัยฯ 
กําหนด อยางนอยวันละ หนึ่งครั้ง และทุกวันศุกรเย็น และวันจันทรเชา เปนกรณี
พิเศษ  

2.3.1.9 ทําความสะอาดพ้ืน กวาดทรายและเก็บขยะบริเวณรอบๆ อาคาร  
2.3.1.10 รดน้ําตนไมรอบริมอาคารท้ังหมดอยางสมํ่าเสมอ โดยยึดแนวถนนรอบอาคาร 10 

เมตร  
2.3.1.11 ปลูกตนไม ถอนหญา/ตัดหญา ตนไมรอบๆ อาคารอยางสมํ่าเสมอ โดยยึดแนวรอบ                                         

อาคาร  
2.3.1.12 กวาดขยะบนอิฐตัวหนอนภายในชองกลางอาคารอยางสมํ่าเสมอ  
2.3.1.13 ทําความสะอาดอุปกรณทุกอยางภายในอาคาร เชน โตะ ตู เกาอ้ี พัดลม โทรศัพท

และเฟอรนิเจอรตางๆ  
2.3.1.14 ดูแลน้ําสํารองในถังพรอมขันน้ํา ถังแบงน้ํา และกระดาษชําระในหองน้ํา หองสุขา 

ถุงดํา สบูเหลวลางมือ โดยใหสํารองไวท่ีซ่ึงสามารถเบิกใชไดทันที  
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2.3.1.15 ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนๆ ท่ีไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 
2.3.1.16 ดูแลน้ํารอน น้ําเย็น ความสะอาดของหองและภาชนะ ประจําหอง Common 

room  ทุกหองภายในอาคาร  
2.3.1.17 ดูแลทําความสะอาดบอรดและปายประกาศของคณะทุกชั้น 

2.3.2 งานท่ีผูรับจางตองปฏิบัติสัปดาหละ 1 ครั้ง  
2.3.2.1 กวาดหยากไยบนเพดาน  ผนังหอง  
2.3.2.2 ตัดหญารอบอาคาร รวมท้ังถนนท้ังดานหนาอาคาร ทําลายวัชพืชบริเวณแปลงตนไม

รอบอาคาร และภายในอาคาร  
2.3.2.3 ทําความสะอาดหองท่ีไมมีการเปดใชพรอมตรวจสอบความเรียบรอยของครุภัณฑ 

2.3.3 งานท่ีผูรับจางตองปฏิบัติเดือนละ 1 ครั้ง 
2.3.3.1 ทําความสะอาดพ้ืนอาคาร / หองเรียน โดยขัดพ้ืนสําหรับพ้ืนหินขัด 
2.3.3.2 ฉีดน้ําลางดิน ทราย พ้ืนชั้นลางของอาคารบริเวณอิฐตัวหนอนและพ้ืนรอบอาคาร 
2.3.3.3 กวาดหยากไยบนเพดาน ตะเกรงเหล็ก และผนังหอง 
2.3.3.4 ตักตะกอนในคูน้ําท้ังภายในและภายนอกอาคารท้ังหมดไปท้ิงในพ้ืนท่ีท่ีเหมาะสม 
2.3.3.5 เช็ดกระจกท้ังหมดในอาคาร เชน กระจกเหนือประตู กระจกหนาตางท้ังภายในและ

ภายนอกอาคาร 
2.3.3.6 ทําความสะอาดเช็ดฝุนพัดลมและลางท่ีกรองฝุนหลังเครื่องปรับอากาศทุกเครื่อง

ภายในอาคาร 

2.3.4 งานท่ีผูรับจางตองปฏิบัติเปนครั้งคราว  
2.3.4.1 จัดสถานท่ีและทําความสะอาดในการจัดประชุม สัมมนา ฝกอบรม หรือเพ่ิมเติมงาน

อ่ืนๆ ท่ีผูวาจางเห็นสมควร 
2.3.4.2 ขนยายอุปกรณตามความจําเปนภายในอาคาร 
2.3.4.3 ขัดเคลือบเงาพ้ืน ปละ 2 ครั้ง (ชวงปดภาคเรียน) 
2.3.4.4 จัดหองสอบกลางภาคเรียน และปลายภาคเรียนตามตารางเรียนท่ีมหาวิทยาลัย

กําหนด 

2.4 อาคารปฏิบัติการพลังงานทดแทน 1 และอาคารปฏิบัติการพลังงานทดแทน 2 พ้ืนท่ีประมาณ                       
1,750 ตารางเมตร มีรายละเอียดดังนี้ 

2.4.1 งานท่ีผูรับจางตองปฏิบัติเปนประจําทุกวัน 
2.4.1.1 จัดพนักงานทําความสะอาดอยูประจําคอยดูแลทําความสะอาด จํานวน 1 คน 

(พนักงานผูหญิง) ปฏิบัติงานตั้งแตวันจันทร – วันศุกร ตั้งแตเวลา 07.45 – 17.00 
น. หยุดวันเสาร-อาทิตย และวันนักขัตฤกษ  

2.4.1.2 จัดเก็บโตะและเกาอ้ีในหองทุกหองใหเปนระเบียบเรียบรอย 
2.4.1.3 ปด กวาด เช็ด ถู ทางเดินหนาหอง บันได ใตบันได และสวนอ่ืนๆ ท่ีอยูดานหนา

หองอยางสมํ่าเสมอ 
2.4.1.4 ทําความสะอาดรอบๆ อาคาร หรือทางเทา ท้ังหมด  
2.4.1.5 ดูแลความเรียบรอยเรื่องการ เปด – ปดไฟฟาแสงสวาง เครื่องปรับอากาศ  
2.4.1.6 เช็ดกระจกท่ีประตูกระจก อลูมิเนียมอยางนอยวันละ 2 ครั้ง  
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2.4.1.7 ทําความสะอาดหองน้ํา หองสุขาและเครื่องสุขภัณฑท้ังหมด พรอมท้ังราดน้ํายาดับ
กลิ่นอยางสมํ่าเสมอ อยางนอยวันละ 2 ครั้ง เชา-บาย หรือ ใชกอนดับกลิ่นหลังจาก
การใชแตละครั้ง  

2.4.1.8 จัดเก็บขยะพรอมทําความสะอาดภาชนะรองรับขยะ ท้ังภายใน ภายนอก ดานหนา
ของสํานักงาน หองปฏิบัติการ ใตโตะปฏิบัติการหองเรียน หองพักอาจารย และ
รอบอาคาร ไปท้ิงท่ีซ่ึงมหาวิทยาลัยฯ กําหนดอยางนอยวันละหนึ่งครั้ง และทุกวัน
ศุกรเย็นและวันจันทรเชา เปนกรณีพิเศษ  

2.4.1.9 ทําความสะอาดพ้ืนชั้นลาง กวาดทรายและเก็บขยะบริเวณรอบๆ อาคาร (ยึดแนว
ถนนรอบอาคาร 10 เมตร) 

2.4.1.10 รดน้ําตนไมรอบริมอาคารท้ังหมดอยางสมํ่าเสมอ โดยยึดแนวถนนรอบอาคาร               
10 เมตร  

2.4.1.11 ถอนหญา/ตัดหญา ตนไมรอบๆ อาคารอยางสมํ่าเสมอ โดยยึดแนวรอบอาคาร  
2.4.1.12 กวาดขยะบนอิฐตัวหนอนภายในชองกลางอาคารอยางสมํ่าเสมอ  
2.4.1.13 ทําความสะอาดอุปกรณทุกอยางภายในอาคาร เชน โตะ ตู เกาอ้ี พัดลม โทรศัพท

และเฟอรนิเจอรตางๆ  
2.4.1.14 ดูแลน้ําสํารองในถัง 200 ลิตร พรอมขันน้ํา ถังแบงน้ํา และกระดาษชําระในหองน้ํา 

หองสุขา ถุงดํา สบูเหลวลางมือ โดยใหสํารองไวท่ีซ่ึงสามารถเบิกใชไดทันที  
2.4.1.15 ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนๆ ท่ีไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 
2.4.1.16 ดูแลน้ํารอน น้ําเย็น ทําความสะอาดของหองและภาชนะ ประจําหอง Common 

room  ทุกหองภายในอาคาร 
2.4.1.17 ดูแลทําความสะอาดบอรดและปายประกาศของคณะทุกชั้น 

2.4.2 งานท่ีผูรับจางตองปฏิบัติสัปดาหละ 1 ครั้ง  
2.4.2.1 ทําความสะอาดบานประตู หนาตาง โคมไฟฟาหัวเสา ราวสแตนเลส เช็ดกระจก 

และบริเวณอ่ืนๆ ท่ัวอาคารทุกๆ ชั้นใหดูสะอาด  
2.4.2.2 ดูดฝุนสําหรับหองท่ีปูพรมทุกหอง 
2.4.2.3 กวาดหยากไยบนเพดาน  ผนังหอง และตัดหญารอบอาคาร ทําลายวัชพืช บริเวณ

แปลงตนไมรอบอาคาร และภายในโถงกลางของอาคาร 
2.4.2.4 ทําความสะอาดหองท่ีไมมีการเปดใชพรอมตรวจสอบความเรียบรอยของครุภัณฑ 

2.4.3 งานท่ีผูรับจางตองปฏิบัติเดือนละ 1 ครั้ง 
2.4.3.1 ทําความสะอาดพ้ืนอาคาร / หองเรียน โดยขัดพ้ืนสําหรับพ้ืนหินขัด 
2.4.3.2 ฉีดน้ําลางดิน ทราย พ้ืนชั้นลางของอาคารบริเวณอิฐตัวหนอนและพ้ืนรอบอาคาร 
2.4.3.3 กวาด และลางทําความสะอาดบริเวณระเบียงกันสาดของอาคารทุกชั้น รวมท้ังการ

ขัดสนิมราว สแตนเลส 
2.4.3.4 ทําความสะอาดท่ีกรองฝุนหลังเครื่องปรับอากาศทุกเครื่องภายในอาคาร 

2.4.4 งานท่ีผูรับจาง ตองปฏิบัติเปนครั้งคราว  
2.4.4.1 จัดสถานท่ีและทําความสะอาดในการจัดประชุม สัมมนา ฝกอบรม หรือเพ่ิมเติมงาน

อ่ืนๆ ท่ีผูวาจางเห็นสมควร 
2.4.4.2 ขนยายอุปกรณตามความจําเปนภายในอาคาร 
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2.4.4.3 ขัดเคลือบเงาพ้ืน ปละ 2 ครั้ง (ชวงปดภาคเรียน) 
2.4.4.4 จัดหองสอบกลางภาคเรียน และปลายภาคเรียนตามตารางเรียนท่ีมหาวิทยาลัยฯ 

กําหนด 

2.5 บริเวณรอบสระน้ําหนาอาคารวิทยาศาสตร  2 บริเวณสระน้ําอาคารเคมีอุตสาหกรรม บริเวณรอบ               
โรงจอดรถคณะวิทยาศาสตร และบริเวณอาคารปฏิบัติการพลังงานทดแทน 1-2 มีรายละเอียดดังนี้ 

2.5.1 จัดพนักงานอยูประจํา จํานวน 1 คน (พนักงานผูชาย) ปฏิบัติงานตั้งแตวันจันทร – วันศุกร 
ตั้งแตเวลา 07.45 – 17.00 น. หยุดวันเสาร-อาทิตย และวันนักขัตฤกษ  

2.5.2 งานท่ีผูรับจางตองปฏิบัติเปนประจําทุกวัน 
2.5.2.1 รดน้ําตนไม/ใสปุยตามคําแนะนําของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 
2.5.2.2 ปลูกตนไม ถอนหญา/ตัดหญา ตัดตนไมอยางสมํ่าเสมอ 
2.5.2.3 ปฏิบัติงานหนาท่ีอ่ืนๆ ท่ีไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 

2.6 อาคารศูนยเครื่องมือกลาง จํานวน 1 หลัง พ้ืนท่ีประมาณ 8,020 ตารางเมตร มีรายละเอียดดังนี้ 

2.6.1 งานท่ีผูรับจางตองปฏิบัติเปนประจํา 
2.6.1.1 จัดพนักงานทําความสะอาดอยูประจําคอยดูแลทําความสะอาด จํานวน 4 คน 

ปฏิบัติงานตั้งแตวันจันทร – วันศุกร ตั้งแตเวลา 07.45 - 17.00 น. หยุดวัน             
เสาร-อาทิตย และวันนักขัตฤกษ   

2.6.1.2 จัดเก็บโตะและเกาอ้ีในหองทุกหองใหเปนระเบียบเรียบรอย 
2.6.1.3 ปด กวาด เช็ด ถู ทางเดินหนาหอง บันได ใตบันได และสวนอ่ืนๆ ท่ีอยูดานหนา

หองอยางสมํ่าเสมอ 
2.6.1.4 ทําความสะอาดรอบๆ อาคาร หรือทางเทาท้ังหมด 
2.6.1.5 ดูแลความเรียบรอยเรื่องการเปด – ปดไฟฟาแสงสวาง เครื่องปรับอากาศ 
2.6.1.6 ทําความสะอาดตัวถังดานนอกของเครื่องทําน้ําเย็น พรอมทําความสะอาดแกวน้ํา

พลาสติกประจําเครื่องทําน้ําเย็น อยางนอยวันละ 2 ครั้ง 
2.6.1.7 เช็ดกระจกท่ีประตูกระจก อลูมิเนียม อยางนอยวันละ 2 ครั้ง 
2.6.1.8 ทําความสะอาดหองน้ํา หองสุขาและเครื่องสุขภัณฑท้ังหมด ราดน้ํายาดับกลิ่นอยาง

สมํ่าเสมอ อยางนอยวันละ 2 ครั้ง เชา-บาย ใชกอนดับกลิ่นหลังจากการใชแตละครั้ง 
2.6.1.9 จัดเก็บขยะพรอมทําความสะอาดภาชนะรองรับขยะ ท้ังภายใน ภายนอก ดานหนา

ของสํานักงาน หองปฏิบัติการ ใตโตะปฏิบัติการหองเรียน หองพักอาจารย              
และรอบอาคาร นําไปท้ิงท่ีซ่ึงมหาวิทยาลัยฯ กําหนดอยางนอยวันละหนึ่งครั้ง          
และทุกวันศุกรเย็นและวันจันทรเชา เปนกรณีพิเศษ  

2.6.1.10 ทําความสะอาดพ้ืนชั้นลาง กวาดทรายและเก็บขยะบริเวณรอบๆ อาคาร (ยึดแนว
ถนนรอบอาคาร 10 เมตร)  

2.6.1.11 รดน้ําตนไมรอบริมอาคารท้ังหมดอยางสมํ่าเสมอ โดยยึดแนวถนนรอบอาคาร                
10 เมตร  

2.6.1.12 ถอนหญา/ตัดหญา ตนไมรอบๆ อาคารอยางสมํ่าเสมอ โดยยึดแนวรอบอาคาร 
2.6.1.13 กวาดขยะบนอิฐตัวหนอนภายในชองกลางอาคารอยางสมํ่าเสมอ 
2.6.1.14 ทําความสะอาดอุปกรณทุกอยางภายในอาคาร เชน โตะ ตู เกาอ้ี พัดลม โทรศัพท

และเฟอรนิเจอรตางๆ 
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2.6.1.15 ทําความสะอาดหองโดยสารและประตูของลิฟตประจําอาคารอยางนอยวันละ               
2 รอบ 

2.6.1.16 ดูแลน้ําสํารองในถัง พรอมขันน้ํา ถังแบงน้ํา และกระดาษชําระในหองน้ํา หองสุขา 
ถุงดํา สบูเหลวลางมือ โดยใหสํารองไวในท่ีซ่ึงสามารถเบิกใชไดทันที 

2.6.1.17 ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนๆ ท่ีไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 
2.6.1.18 ดูแลน้ํารอน น้ําเย็น ทําความสะอาดของหองและภาชนะ ประจําหอง Common 

Room ทุกหองภายในอาคาร  
2.6.1.19 ดูแลทําความสะอาดบอรดและปายประกาศของคณะทุกชั้น 

2.6.2 งานท่ีผูรับจางตองปฏิบัติสัปดาหละ 2 ครั้ง  
2.6.2.1 ทําความสะอาดบานประตู หนาตาง โคมไฟฟาหัวเสา ราวสแตนเลส เช็ดกระจก 

และบริเวณอ่ืนๆ ท่ัวทุกอาคารทุกๆ ชั้นใหดูสะอาด  
2.6.2.2 ดูดฝุนสําหรับหองท่ีปูพรมทุกหอง 
2.6.2.3 กวาดหยากไยบนเพดาน  ผนังหอง และตัดหญารอบอาคาร ทําลายวัชพืชบริเวณ 

แปลงตนไมรอบอาคาร และภายในโถงกลางของอาคาร 
2.6.2.4 ทําความสะอาดหองท่ีไมมีการเปดใชพรอมตรวจสอบความเรียบรอยของครุภัณฑ 

2.6.3 งานท่ีผูรับจางตองปฏิบัติเดือนละ 1 ครั้ง 
2.6.3.1 ทําความสะอาดพ้ืนอาคาร/หองเรียน โดยขัดพ้ืนสําหรับพ้ืนหินขัด  
2.6.3.2 ฉีดน้ําลางดิน ทราย พ้ืนชั้นลางของอาคารบริเวณอิฐตัวหนอนและพ้ืนรอบอาคาร 
2.6.3.3 กวาด และลางทําความสะอาดบริเวณระเบียงกันสาดของอาคารทุกชั้น รวมท้ังการ

ขัดสนิมราวสแตนเลส  
2.6.3.4 เช็ดกระจกท้ังหมดในอาคาร เชน กระจกเหนือประตู กระจกหนาตางท้ังภายในและ

ภายนอกอาคาร  
2.6.3.5 ทําความสะอาดเช็ดฝุนพัดลมและลางท่ีกรองฝุนหลังเครื่องปรับอากาศทุกเครื่อง

ภายในอาคาร 
2.6.3.6 การปฏิบัติงานตามขอ 2.6.3.1-2.6.3.5 ผูรับจางจะตองเสนอแผนการปฏิบัติงานตอ

มหาวิทยาลัยฯ ทุกเดือน 

2.6.4 งานท่ีผูรับจางตองปฏิบัติเปนครั้งคราว  
2.6.4.1 จัดสถานท่ีและทําความสะอาดในการจัดประชุม สัมมนา ฝกอบรม หรือเพ่ิมเติมงาน

อ่ืนๆ ท่ีผูวาจางเห็นสมควร 
2.6.4.2 ขนยายอุปกรณตามความจําเปนภายในอาคาร 
2.6.4.3 ขัดเคลือบเงาพ้ืนปละ 2 ครั้ง (ชวงปดภาคเรียน) 
2.6.4.4 จัดหองสอบกลางภาคเรียน และปลายภาคเรียนตามตารางเรียนท่ีมหาวิทยาลัยฯ 

กําหนด 
 หมายเหตุ พนักงานทําความสะอาดผูชาย ใหดูแลความสะอาดของพ้ืนท่ีเพ่ิมเติมในสวนของอาคารศูนย
เครื่องมือกลาง และบริเวณสวนพฤษศาสตร หรือตามท่ีคณะกรรมการตรวจรับพัสดุมอบหมาย 
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2.7 อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตรส่ิงแวดลอม พ้ืนท่ีประมาณ 1,800 ตารางเมตร มีรายละเอียดดังนี้ 
2.7.1 งานท่ีผูรับจางตองปฏิบัติเปนประจํา 

2.7.1.1 จัดพนักงานทําความสะอาดอยูประจําคอยดูแลทําความสะอาด จํานวน 2 คน 
ประกอบดวยพนักงานผูหญิง จํานวน 1 คน และพนักงานผูชาย จํานวน 1 คน
ปฏิบัติงานตั้งแตวันจันทร – วันศุกร ตั้งแตเวลา 07.45 - 17.00 น. หยุดวัน             
เสาร-อาทิตย และวันนักขัตฤกษ โดยกําหนดพนักงานผูชาย จํานวน 1 คน ใหเริ่ม
ปฏิบัติงานตั้งแตวันท่ี 1 เมษายน 2561 ถึงวันท่ี 30 กันยายน 2561 ปฏิบัติงาน
ประจําอาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม และบริเวณรอบอาคารตางๆ ของ
คณะวิทยาศาสตร)    

2.7.1.2 จัดเก็บโตะและเกาอ้ีในหองทุกหองใหเปนระเบียบเรียบรอย 
2.7.1.3 ปด กวาด เช็ด ถู ทางเดินหนาหอง บันได ใตบันได และสวนอ่ืนๆ ท่ีอยูดานหนา

หองอยางสมํ่าเสมอ 
2.7.1.4 ทําความสะอาดรอบๆ อาคาร หรือทางเทาท้ังหมด 
2.7.1.5 ดูแลความเรียบรอยเรื่องการเปด – ปดไฟฟาแสงสวาง เครื่องปรับอากาศ 
2.7.1.6 ทําความสะอาดตัวถังดานนอกของเครื่องทําน้ําเย็น พรอมทําความสะอาดแกวน้ํา

พลาสติกประจําเครื่องทําน้ําเย็น อยางนอยวันละ 2 ครั้ง 
2.7.1.7 เช็ดกระจกท่ีประตูกระจก อลูมิเนียม อยางนอยวันละ 2 ครั้ง 
2.7.1.8 ทําความสะอาดหองน้ํา หองสุขาและเครื่องสุขภัณฑท้ังหมด ราดน้ํายาดับกลิ่นอยาง

สมํ่าเสมอ อยางนอยวันละ 2 ครั้ง เชา-บาย ใชกอนดับกลิ่นหลังจากการใชแตละ
ครั้ง 

2.7.1.9 จัดเก็บขยะพรอมทําความสะอาดภาชนะรองรับขยะ ท้ังภายใน ภายนอก ดานหนา
ของสํานักงาน หองปฏิบัติการ ใตโตะปฏิบัติการหองเรียน หองพักอาจารย              
และรอบอาคาร นําไปท้ิงท่ีซ่ึงมหาวิทยาลัยฯ กําหนดอยางนอยวันละหนึ่งครั้ง          
และทุกวันศุกรเย็นและวันจันทรเชา เปนกรณีพิเศษ  

2.7.1.10 ทําความสะอาดพ้ืนชั้นลาง กวาดทรายและเก็บขยะบริเวณรอบๆ อาคาร (ยึดแนว
ถนนรอบอาคาร 10 เมตร)  

2.7.1.11 รดน้ําตนไมรอบริมอาคารท้ังหมด อยางสมํ่าเสมอ โดยยึดแนวถนนรอบอาคาร                
10 เมตร  

2.7.1.12 ถอนหญา/ตัดหญา ตนไมรอบๆ อาคารอยางสมํ่าเสมอ โดยยึดแนวรอบอาคาร 
2.7.1.13 ทําความสะอาดอุปกรณทุกอยางภายในอาคาร เชน โตะ ตู เกาอ้ี พัดลม โทรศัพท

และเฟอรนิเจอรตางๆ 
2.7.1.14 ดูแลน้ําสํารองในถัง พรอมขันน้ํา ถังแบงน้ํา และกระดาษชําระในหองน้ํา หองสุขา 

ถุงดํา สบูเหลวลางมือ โดยใหสํารองไวในท่ีซ่ึงสามารถเบิกใชไดทันที 
2.7.1.15 ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนๆ ท่ีไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 
2.7.1.16 ดูแลน้ํารอน น้ําเย็น ทําความสะอาดของหองและภาชนะ ประจําหอง Common 

Room ทุกหองภายในอาคาร  
2.7.1.17 ดูแลทําความสะอาดบอรดและปายประกาศของคณะทุกชั้น 
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2.7.2 งานท่ีผูรับจางตองปฏิบัติสัปดาหละ 2 ครั้ง  
2.7.2.1 ทําความสะอาดบานประตู หนาตาง โคมไฟฟาหัวเสา ราวสแตนเลส เช็ดกระจก และ

บริเวณอ่ืนๆ ท่ัวทุกอาคารทุกๆ ชั้นใหดูสะอาด  
2.7.2.2 ดูดฝุนสําหรับหองท่ีปูพรมทุกหอง 
2.7.2.3 กวาดหยากไยบนเพดาน  ผนังหอง และตัดหญารอบอาคาร ทําลายวัชพืชบริเวณ 

แปลงตนไมรอบอาคาร และภายในโถงกลางของอาคาร 
2.7.2.4 ทําความสะอาดหองท่ีไมมีการเปดใชพรอมตรวจสอบความเรียบรอยของครุภัณฑ 

2.7.3 งานท่ีผูรับจางตองปฏิบัติเดือนละ 1 ครั้ง 
2.7.3.1 ทําความสะอาดพ้ืนอาคาร / หองเรียน โดยขัดพ้ืนสําหรับพ้ืนหินขัด  
2.7.3.2 ฉีดน้ําลางดิน ทราย พ้ืนชั้นลางของอาคารบริเวณอิฐตัวหนอนและพ้ืนรอบอาคาร 
2.7.3.3 กวาด และลางทําความสะอาดบริเวณระเบียงกันสาดของอาคารทุกชั้น รวมท้ังการ

ขัดสนิมราว สแตนเลส  
2.7.3.4 เช็ดกระจกท้ังหมดในอาคาร เชน กระจกเหนือประตู กระจกหนาตางท้ังภายในและ

ภายนอกอาคาร  
2.7.3.5 ทําความสะอาดเช็ดฝุนพัดลมและลางท่ีกรองฝุนหลังเครื่องปรับอากาศทุกเครื่อง

ภายในอาคาร 
2.7.3.6 การปฏิบัติงานตามขอ 2.7.3.1-2.7.3.5 ผูรับจางจะตองเสนอแผนการปฏิบัติงานตอ

มหาวิทยาลัยฯ ทุกเดือน 

2.7.4 งานท่ีผูรับจางตองปฏิบัติเปนครั้งคราว  
2.7.4.1 จัดสถานท่ีและทําความสะอาดในการจัดประชุม สัมมนา ฝกอบรม หรือเพ่ิมเติมงาน

อ่ืนๆ ท่ีผูวาจางเห็นสมควร 
2.7.4.2 ขนยายอุปกรณตามความจําเปนภายในอาคาร 
2.7.4.3 ขัดเคลือบเงาพ้ืนปละ 2 ครั้ง (ชวงปดภาคเรียน) 
2.7.4.4 จัดหองสอบกลางภาคเรียน และปลายภาคเรียนตามตารางเรียนท่ีมหาวิทยาลัยฯ กําหนด 

---------------------------------------------------------- 
 
3. ทําความสะอาดกลุมอาคารคณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน 
 กลุมอาคารคณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุน 6 หลัง พ้ืนท่ีประมาณ 3,000 ตารางเมตร ประกอบดวย 

- อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอาหาร จํานวน 1 หลัง 
- อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร (อาคารพิกุลทอง)  จํานวน 1 หลัง 
- อาคารหนวยศึกษาและวิจัยโคนม   จํานวน 2 หลัง 
- อาคารเครื่องจักรกลการเกษตร    จํานวน 2 หลัง 

3.1 งานท่ีผูรับจางตองปฏิบัติเปนประจําทุกวัน 
3.1.1 จัดพนักงานทําความสะอาดอยูประจําคอยดูแลทําความสะอาด อยางนอยจํานวน 4 คน           

ปฏิบัติงานตั้งแตวันจันทร – วันศุกร ตั้งแตเวลา 07.45 – 17.00 น. หยุดวันเสาร – อาทิตย 
และวันนักขัตฤกษ   

3.1.2 จัดเก็บโตะและเกาอ้ีในหองทุกหองใหเปนระเบียบเรียบรอย  
3.1.3 ปด กวาด เช็ด ถู ทางเดินหนาหอง ในหองและสวนอ่ืนๆ ท่ีอยูดานหนาหองอยางสมํ่าเสมอ  
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3.1.4 ทําความสะอาดรอบๆ อาคาร หรือทางเทาท้ังหมด  
3.1.5 ดูแลความเรียบรอยเรื่องการเปด -ปดอาคารหองปฏิบัติการ ปดไฟฟาแสงสวาง 

เครื่องปรับอากาศ และอุปกรณเครื่องใชไฟฟาทุกชนิด  
3.1.6 ลบกระดานในหองเรียน หองปฏิบัติการตางๆ ทุกหอง หลังอาจารยเลิกสอน   
3.1.7 ทําความสะอาดตัวถังดานนอกของเครื่องทําน้ําเย็น รวมท้ังจัดเตรียม ตรวจสอบความพรอม

ของน้ํารอนน้ําเย็นสําหรับบุคลากรและผูมาติดตอมหาวิทยาลัยฯ 
3.1.8 ทําความสะอาดหองน้ํา หองสุขาและเครื่องสุขภัณฑท้ังหมดอยางสมํ่าเสมอ อยางนอย           

วันละ 2 ครั้ง เชา-บาย หรือใชกอนดับกลิ่นหลังจากการใชแตละครั้ง  
3.1.9 จัดเก็บขยะภายใน  ภายนอก ดานหนา และรอบนอกหองท้ังหมด และรอบอาคาร ไปท้ิงท่ี

ซ่ึงมหาวิทยาลัยฯ กําหนดอยางนอยวันละ 1 ครั้ง  
3.1.10 ทําความสะอาดพ้ืน กวาดทรายและเก็บขยะบริเวณรอบๆ อาคาร  (หางจากตัวอาคารไมนอยกวา 

10 เมตร) 
3.1.11 กวาดขยะบริเวณทางเทารอบๆ อาคารอยางสมํ่าเสมอ  
3.1.12 ทําความสะอาดตะกราผง และภาชนะรองรับขยะอยางสมํ่าเสมอทุกหอง  
3.1.13 ทําความสะอาดอุปกรณทุกอยางภายในอาคาร  เชน โตะ ตู  เกาอ้ี พัดลม โทรศัพท 

เฟอรนิเจอรตางๆ รวมท้ังชุดกาแฟ จาน ชาม (ยกเวนวัสดุหองปฏิบัติการ) 
3.1.14 ดูแลกระดาษชําระในหองน้ํา  หองสุขา ถุงดํา โดยใหสํารองไวท่ีสํานักงานเลขานุการคณะฯ 

สามารถเบิกใชไดทันที  
3.1.15 ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนๆ ท่ีไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และเจาหนาท่ีประจําอาคาร 

3.2 งานท่ีผูรับจางตองปฏิบัติสัปดาหละ 1 ครั้ง 
3.2.1 ทําความสะอาดบานประตู หนาตาง ตูเอกสาร มูลี่/ผามาน เช็ดกระจก และบริเวณอ่ืนๆ             

ท่ัวอาคารทุกชั้นใหดูสะอาด   
3.2.2 ฉีดน้ําลางดิน ทราย บริเวณพ้ืนชั้นลางของอาคาร 

 3.3. งานท่ีผูรับจางตองปฏิบัติเดือนละ 1 ครั้ง 
3.3.1 กวาดหยากไยบนเพดานและผนังหอง  
3.3.2 ทําความสะอาดท่ีกรองฝุนหลังเครื่องปรับอากาศทุกเครื่องภายในอาคาร 

3.4 งานท่ีผูรับจางตองปฏิบัติเปนครั้งคราว 
3.4.1 จัดสถานท่ีและทําความสะอาดในการจัดประชุม สัมมนา ฝกอบรม หรือเพ่ิมเติมงานอ่ืนๆ ท่ี                  

ผูวาจางเห็นสมควร  
3.4.2 ทําความสะอาดพ้ืนอาคาร โดยการขัดพ้ืน และเคลือบเงาพ้ืนสําหรับพ้ืนหินขัด 
3.4.3 ขนยายอุปกรณตามความจําเปนภายในอาคาร (สําหรับพนักงานทําความสะอาด) 

---------------------------------------------------------- 
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4. ทําความสะอาดกลุมอาคารคณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา 

4.1 พ้ืนท่ีปฏิบัติงาน พ้ืนท่ีดังตอไปนี้ 
4.1.1 อาคารเรียนวิทยาศาสตรสุขภาพ จํานวน 1 หลัง พ้ืนท่ีประมาณ 5,611 ตารางเมตร  
4.1.2 พ้ืนท่ีสวนสุขภาพและสวนสมุนไพร พ้ืนท่ีประมาณ 12,900 ตารางเมตร  
4.1.3 เรือนไทยแพทยแผนไทย พ้ืนท่ีประมาณ 277 ตารางเมตร 
4.1.4 พ้ืนท่ีอาคารอเนกประสงค พ้ืนท่ีประมาณ 495 ตารางเมตร 
4.1.5 โรงผลิตยา พ้ืนท่ีประมาณ 434 ตารางเมตร 
4.1.6 อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตรสุขภาพ (อาคาร c) จํานวน 1 หลัง พ้ืนท่ี 1,694 ตารางเมตร 
4.1.7 อาคารหองปฏิบัติงานอาจารยในคณะฯ (อาคาร E) จํานวน 1 หลัง พ้ืนท่ี 1,183 ตารางเมตร 

4.2 งานท่ีผูรับจางตองปฏิบัติเปนประจําทุกวัน 
4.2.1 จัดพนักงานทําความสะอาดอยูประจําคอยดูแลทําความสะอาด จํานวน 12 คน 

ประกอบดวยพนักงานผูหญิง จํานวน 8 คน และพนักงานผูชาย จํานวน 4 คน ปฏิบัติงาน
ตั้งแตวันจันทร - วันศุกร ตั้งแตเวลา 07.45 – 17.00 น. หยุดวันนักขัตฤกษ สําหรับในวัน
เสารใหมีพนักงานทําความสะอาดวันละ 6 คน และวันอาทิตยใหมีพนักงานทําความสะอาด
วันละ 6 คน 

4.2.2 จัดเก็บโตะและเกาอ้ีในหองทุกหองใหเปนระเบียบเรียบรอย 
4.2.3 ปด กวาด เช็ด ถู ทางเดินหนาหอง บันได ใตบันได และสวนอ่ืนๆ ท่ีอยูดานหนาหองอยาง

สมํ่าเสมอ 
4.2.4 ทําความสะอาดรอบๆ อาคาร หรือทางเทาท้ังหมด 
4.2.5 ดูแลความเรี ยบรอย เรื่ องการ เปด -ปดประตูห อง เรี ยน เปด -ปด ไฟฟาแสงสว า ง 

เครื่องปรับอากาศและเครื่องใชไฟฟาทุกชนิด 
4.2.6 ลบกระดานในหองเรียน หองปฏิบัติการตางๆ ทุกหอง หลังอาจารยเลิกสอน 
4.2.7 ทําความสะอาดตัวถังดานนอกของเครื่องทําน้ําเย็น 
4.2.8 ดูแลน้ําดื่มประจําตูเย็นหองพักอาจารยและหองสํานักงานใหเต็มอยูเสมอ 
4.2.9 ทําความสะอาดหองน้ํา หองสุขาและเครื่องสุขภัณฑท้ังหมดอยางสมํ่าเสมอ อยางนอยวันละ            

2 ครั้ง เชา-บาย หรือใชกอนดับกลิ่นหลังจากการใชแตละครั้ง  
4.2.10 จัดเก็บขยะภายใน ภายนอก ดานหนา และรอบนอกหองท้ังหมดและรอบอาคารไปท้ิงท่ีซ่ึง   

มหาวิทยาลัยฯ กําหนดอยางนอยวันละ 1 ครั้ง  
4.2.11 ทําความสะอาดพ้ืนชั้นลาง กวาดทรายและเก็บขยะบริเวณรอบๆ อาคาร (หางจากตัวอาคาร

ไมนอยกวา 10 เมตร) 
4.2.12 รดน้ําตนไมรอบริมอาคารท้ังหมดรวมท้ังสวนสุขภาพและสวนสมุนไพร  
4.2.13 ถอนหญา/ตัดหญา ตนไม รอบๆ อาคารอยางสมํ่าเสมอ โดยยึดแนวถนนรอบอาคารรวมท้ัง

สวนสุขภาพและสวนสมุนไพร  
4.2.14 ทําความสะอาดพ้ืนหองสํานักงาน หองพักอาจารย  
4.2.15 ทําความสะอาดตะกราผง และภาชนะรองรับขยะอยางสมํ่าเสมอทุกหอง  
4.2.16 ทําความสะอาดอุปกรณทุกอยางภายในอาคาร เชน โตะ ตู เกาอ้ี พัดลม ตูเย็น ชุดกาแฟ 

จาน ชาม อางลางมือ โทรศัพท เฟอรนิเจอรตางๆ บอรด และปายประชาสัมพันธของคณะฯ  
4.2.17 ชวยในการจัดลางและเก็บถวยชาม กระปองน้ํา แกวน้ํา ในการประชุมทุกครั้ง ตลอดจนใน

หองประชุม  
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4.2.18 ทําความสะอาดหองโดยสารและประตูของลิฟทประจําอาคาร  
4.2.19 ดูแลกระดาษชําระในหองน้ํา หองสุขา ถุงดํา โดยใหสํารองไวท่ีสํานักงานฯ สามารถเบิกใชไดทันที  
4.2.20 ดูแลบํารุงรักษาและขยายพันธุตนไมในแปลงเพาะชําตนไม เพ่ือหมุนเวียนสําหรับการใชงาน 

เชน การตกแตงสวนหยอม สวนสุขภาพ สวนสมุนไพร และใชประดับดานในอาคารอยาง
สมํ่าเสมอและเพียงพอ 

4.2.21 ดูแล บํารุง สับเปลี่ยนตนไมท้ังภายในและภายนอก และบริเวณพ้ืนท่ีท่ีรับผิดชอบใหสวยงาม
อยูเสมอ 

4.2.22 ดูแลทําความสะอาดอาคารโรงเรือนเพาะชํา 
4.2.23 ดูแลทําความสะอาดโรงเรือนปฏิบัติงานอาคารสถานท่ีและลานกิจกรรมของคณะฯ 
4.2.24 ตรวจเช็คอุปกรณตางๆ อยางสมํ่าเสมอ หากพบความชํารุดเสียหายใหแจงตอคณะกรรมการ

ตรวจรับพัสดุ หรือเจาหนาท่ีประจําอาคารทราบ 
4.2.25 ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนๆ ท่ีไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 

4.3 งานท่ีผูรับจางตองปฏิบัติสัปดาหละ 1 ครั้ง 
4.3.1 ทําความสะอาดบานประตู หนาตาง โคมไฟฟาหัวเสา ราวสแตนเลส เช็ดกระจก และบริเวณ

อ่ืนๆ ท่ัวอาคารทุกๆ ชั้นใหดูสะอาด 
4.3.2 ตัดหญาริมรอบอาคารและทําลายวัชพืชบริเวณแปลงตนไมรอบอาคาร 
4.3.3 ซักผาปูท่ีนอน ปลอกหมอน ผาขนหนูและอุปกรณอ่ืนๆ ของศูนยบริการสุขภาพ 
4.3.4 ฉีดน้ําลางดิน ทราย บริเวณพ้ืนชั้นลางของอาคาร 
4.3.5 ดูดฝุนในหองท่ีปูพรมทุกหอง 

4.4 งานท่ีผูรับจางตองปฏิบัติสัปดาหละ 2 ครั้ง 
4.4.1 ทําความสะอาดหองดาดฟาของอาคาร 
4.4.2 จัดเก็บอุปกรณใหหองดาดฟาของอาคารใหเรียบรอย  
4.4.3 จัดเก็บอุปกรณและสิ่งของตางๆ ในหองเก็บของ ของคณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬาให

เรียบรอย 

4.5 งานท่ีผูรับจางตองปฏิบัติเดือนละ 1 ครั้ง 
4.5.1 กวาดหยากไยบนเพดานและผนังหอง  
4.5.2 ฉีดน้ําทําความสะอาดบริเวณระเบียงกันสาดของอาคารทุกชั้น รวมท้ังขัดเงาราวสแตนเลส 
4.5.3 ทําความสะอาดแผนกรองฝุนหลังเครื่องปรับอากาศทุกเครื่องภายในอาคาร  

4.6 งานท่ีผูรับจางตองปฏิบัติเปนครั้งคราว 
4.6.1 จัดสถานท่ีและทําความสะอาดในการจัดประชุม สัมมนา ฝกอบรมพรอมท้ังชวยบริการจัด

เลี้ยงและจัดเก็บทําความสะอาดใหเรียบรอย หรือเพ่ิมเติมงานอ่ืนๆ ท่ีผูวาจางเห็นสมควร  
4.6.2 ขนยายอุปกรณตามความจําเปนภายในอาคาร 
4.6.3 ทําความสะอาดพ้ืนอาคาร โดยการขัดพ้ืนและขัดเคลือบเงา สําหรับหินขัดปละ 2 ครั้ง     

(ชวงปดภาคเรียน) 
4.6.4 จัดหองสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียนในคณะฯ ตามตารางสอบท่ีมหาวิทยาลัยฯ 

กําหนด 
4.6.5 ใสปุยตนไมตามคําแนะนําของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 

---------------------------------------------------------- 
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5. ทําความสะอาดอาคารวิทยบริการ 

อาคารศูนยวิทยบริการ 1 หลัง พ้ืนท่ีประมาณ  10,880  ตารางเมตร ประกอบดวยสํานักหอสมุด ชั้น 1-4 
และสํานักคอมพิวเตอร ชั้น 1-4 (ชั้น 4 บริเวณบางสวน) โถงกลางอาคาร ดาดฟา และบริเวณรอบๆ อาคาร 
โดยยึดแนวถนนรอบอาคารเปนหลัก มีรายละเอียดดังนี้   

5.1 งานท่ีผูรับจางตองปฏิบัติเปนประจําทุกวัน 
5.1.1 ผูรับจางตองจัดหาพนักงานทําความสะอาดอยูประจําคอยดูแลทําความสะอาดประจําอาคาร

วิทยบริการท้ังหมด จํานวน 8 คน ประกอบดวยพนักงานผูหญิง จํานวน  7 คน และพนักงาน
ผูชาย จํานวน 1 คน โดยมีระยะเวลาการปฏิบัติงานดังนี้ 
5.1.1.1 ปฏิบัติงานวันจันทร – วันศุกร หยุดวันนักขัตฤกษ ตั้งแตเวลา 7.45 – 17.00 น.  จํานวน 

8 คน  
5.1.1.2 ปฏบิัติงานวันเสาร ตั้งแตเวลา 7.45 – 17.00 น. จํานวน 5 คน  
5.1.1.3 ปฏิบัติงานวันอาทิตย ตั้งแตเวลา 7.45 – 17.00 น. จํานวน 3 คน 

5.1.2 พนักงานผูชาย จะตองปฏิบัติงานดังนี้ 
5.1.2.1 ทําความสะอาดรอบๆ  บริเวณพ้ืนท่ีรับผิดชอบ 
5.1.2.2 รดน้ําตนไมรอบอาคารท้ังหมดอยางสมํ่าเสมอ 
5.1.2.3 จัดตกแตงสวน ตัดหญาและทําลายวัชพืชบริเวณแปลงตนไมรอบอาคาร 
5.1.2.4 ปลูกตนไม พรวนดินตนไม  ใสปุยตนไม ท้ังหมดในพ้ืนท่ีรับผิดชอบอยางสมํ่าเสมอ 
5.1.2.5 ดูแลบํารุงรักษาและขยายพันธุตนไมในแปลงเพาะชําตนไม เพ่ือหมุนเวียนสําหรับ

การใชงาน เชน การตกแตงสวนหยอมและใชประดับดานในอาคารอยางสมํ่าเสมอ 
และเพียงพอ 

5.1.2.6 ดูแล บํารุง  สับเปลี่ยนตนไมท้ังภายในและภายนอกอาคาร และบริเวณพ้ืนท่ี
รับผิดชอบใหมีความสวยงามอยูเสมอ 

5.1.2.7 เปลี่ยนตนไมภายในและภายนอกอาคารตามท่ีไดรับแจงจากพนักงานทําความ
สะอาดหญิง 

5.1.2.8 ตรวจเช็ควัสดุ อุปกรณตางๆ และระบบสาธารณูปโภค ท่ีอยูภายในอาคารอยาง
สมํ่าเสมอ หากพบความชํารุดเสียหายใหแจงตอคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือ
เจาหนาท่ีประจําอาคารทราบ   

5.1.2.9 ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนๆ ท่ีไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 

5.1.3 พนักงานผูหญิง จะตองปฏิบัติงานดังนี้ 
5.1.3.1 ทําความสะอาดบริเวณพ้ืนท่ีรับผิดชอบใหมีความสะอาดอยางสมํ่าเสมอ 
5.1.3.2 จัดเก็บโตะและเกาอ้ีในพ้ืนท่ีรับผิดชอบใหเปนระเบียบเรียบรอย 
5.1.3.3 ทําความสะอาดหองน้ํา หองสุขาและเครื่องสุขภัณฑท้ังหมด ใหมีความสะอาดอยู

เสมอโดยใชน้ํายาฆาเชื้ออยางนอยวันละ 2 ครั้ง เชา-บาย และใชกอนหรือน้ําหอม
ดับกลิ่นหลังจากการทําสะอาดทุกครั้ง 

5.1.3.4 จัดเก็บขยะภายในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ อยางนอยวันละ 2 ครั้ง และทําความสะอาด
ภาชนะรองรับขยะอยางสมํ่าเสมอ 

5.1.3.5 ทําความสะอาดอุปกรณทุกอยางภายในอาคาร เชน โตะ ตู เกาอ้ี โทรศัพท ชั้น
หนังสือ ชั้นวางเอกสาร และเฟอรนิเจอรตางๆ 

5.1.3.6 ทําความสะอาดเครื่องใชไฟฟาทุกชนิด ดวยน้ํายาสําหรับอุปกรณโดยเฉพาะ   
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5.1.3.7 ทําความสะอาดหองโดยสารของลิฟทประจําอาคารท้ังหมด 
5.1.3.8 ทําความสะอาดบริเวณราวบันไดภายในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ ดวยน้ํายาฆาเชื้อ หรือ

แอลกอฮอล อยางนอยวันละ 1 ครั้ง 
5.1.3.9 ทําความสะอาดและจัดวางแกวน้ําดื่ม สําหรับใหบริการบริเวณเครื่องทําน้ําเย็นทุก

จุดใหสะอาดและเพียงพอตอการใหบริการ 
5.1.3.10 จัดหากระดาษชําระ สบูเหลวลางมือ ถังขยะ ผาเช็คมือ ไวประจําหองน้ํา ให

เพียงพอตอการใชบริการ และถูกหลักอนามัย 
5.1.3.11 รดน้ําและเช็ดใบตนไมและประสานคนสวนในการปรับเปลี่ยนตนไมประดับภายใน

อาคารท่ีไมสมบูรณ หรือทรุดโทรมใหมีความสวยงามอยูเสมอ 
5.1.3.12 ดูแลตรวจสอบตนไมบริเวณภายในและภายนอกอาคารท่ีจําเปนตองมีการเปลี่ยนตน

ใหม และแจงใหพนักงานทําความสะอาดชายทราบ 
5.1.3.13 ตรวจเช็ควัสดุ อุปกรณตางๆ และระบบสาธารณูปโภค ท่ีอยูภายในอาคารอยาง

สมํ่าเสมอ หากพบความชํารุดเสียหายใหแจงตอคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือ
เจาหนาท่ีประจําอาคารทราบ   

5.1.3.14 ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนๆ ท่ีไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 

5.2  งานท่ีผูรับจางตองปฏิบัติอยางนอยสัปดาหละ 1 ครั้ง   
5.2.1 ทําความสะอาดบานประตู หนาตาง ตูเอกสาร ชั้นหนังสือและมูลี่/ผามาน  
5.2.2 ดูดฝุนหองปูพรมทุกหองภายในอาคาร  
5.2.3 ดูแลตนไมประดับและสับเปลี่ยนตนไมบนโตะทํางาน โตะอานหนังสือ รวมถึงบริเวณอ่ืนใน

พ้ืนท่ีรับผิดชอบ 
5.2.4 ขัดลางหองน้ําดวยน้ํายาฆาเชื้อและดับกลิ่น บริเวณพ้ืนหอง บานประตู ฝาผนังหอง ใหสะอาด

และปราศจากกลิ่นไมพึงประสงคอยางสมํ่าเสมอ 
5.2.5 ทําความสะอาดชุดครุภัณฑคอมพิวเตอรดวยอุปกรณและน้ํายาเฉพาะ กลาวคือ เช็ดทําความ

สะอาดตัวเครื่อง จอ ดูดฝุนในชองแปนคีบอรด และอุปกรณอ่ืนๆ 

5.3 งานท่ีรับจางตองปฏิบัติอยางนอยเดือนละ 1 ครั้ง   
5.3.1 ทําความสะอาด ขัดและเคลือบเงาพ้ืนอาคาร ท้ังทางเชื่อมระหวางอาคาร และภายในอาคาร

ทุกจุดท่ีเปนพ้ืนหินขัด ทุกสัปดาหสุดทายของเดือน หรือตามความเหมาะสม 
5.3.2 ทําความสะอาดและขัดพ้ืนอาคาร ท้ังบริเวณทางเชื่อมระหวางอาคารและภายในอาคาร ท่ีเปน

พ้ืนกระเบื้อง พ้ืนปูน และทรายลางทุกสัปดาหท่ีสองของเดือน หรือตามความเหมาะสม 
5.3.3 กวาดหยากไยบนเพดานและผนังหองท้ังภายในและภายนอกอาคาร 
5.3.4 ฉีดน้ําทําความสะอาดบริเวณระเบียงกันสาดของอาคารทุกชั้น  
5.3.5 ทําความสะอาดและขัดเงาอุปกรณท่ีเปนสแตนเลส เชน ราวบันได มือจับประตู ฯลฯ 
5.3.6 ทําความสะอาดแผนกรองอากาศในเครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน 
5.3.7 ทําความสะอาดไสกรองของเครื่องทําน้ําเย็น 
5.3.8 ทําความสะอาดพ้ืนชั้นดาดฟา 
5.3.9 ทําความสะอาดเบาะรองนั่ง อยางนอยเดือนละ 1 ครั้ง 
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5.4 งานท่ีรับจางตองปฏิบัติอยางนอยเดือนละ 2 ครั้ง   
5.4.1 ทําความสะอาดเบาะรองนั่ง 
5.4.2 ตัดหญาพรอมเก็บกวาดรอบอาคาร อยางนอยเดือนละ 2 ครั้ง 

5.5 งานท่ีผูรับจางตองปฏิบัติงานในกรณีเปนครั้งคราว    
5.5.1 จัดสถานท่ีและทําความสะอาดอุปกรณเครื่องใช ในกรณีท่ีมีการประชุม สัมมนา ฝกอบรม 

หรืองานอ่ืนๆ  
5.5.2 ขนยายอุปกรณภายในสํานักงาน 
5.5.3 ผูรับจางตองทําความสะอาดบริเวณกระจกภายในอาคารและรอบนอกอาคาร และหลอดไฟฟา

บริเวณโถงกลางไมนอยกวาปละ 1 ครั้ง ซ่ึงในการทําความสะอาดบริเวณสูง ผูรับจางตองเปน               
ผูจัดหาเครื่องมือหรืออุปกรณท่ีสามารถปฏิบัติงานไดสะดวกและมีความปลอดภัย 

5.5.4 ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามท่ีไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ หรือจากหนวยงาน 
---------------------------------------------------------- 

 
6. อาคารโรงงานตนแบบ และศูนยขอมูลเพ่ือการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอมดานยางพารา จํานวน 1 หลัง พ้ืนท่ีประมาณ 432 ตารางเมตร มีรายละเอียดดังนี้ 

6.1 งานท่ีผูรับจางตองปฏิบัติเปนประจําทุกวัน 
6.1.1 จัดพนักงานทําความสะอาดอยูประจําคอยดูแลทําความสะอาด จํานวน 1 คน ปฏิบัติงานตั้งแต

วันจันทร - วันศุกร ตั้งแตเวลา 07.45-17.00 น. หยุดวันเสาร – อาทิตยและวันนักขัตฤกษ 
6.1.1.1 ปด กวาด เช็ด ถูภายในและภายนอกอาคารอยางสมํ่าเสมอ  
6.1.1.2 กวาดขยะบริเวณรอบๆ อาคารท้ังหมด อยางสมํ่าเสมอ 
6.1.1.3 ดูแลความเรียบรอยเรื่องการ เปด-ปดไฟฟาแสงสวาง  
6.1.1.4 ทําความสะอาดหองน้ําหองสุขาและเครื่องสุขภัณฑท้ังหมดสมํ่าเสมอ อยางนอย           

วันละ 1 ครั้ง และจัดกอนดับกลิ่นประจําหองน้ําทุกหองอยางสมํ่าเสมอ 
6.1.1.5 จัดเก็บขยะภายในและรอบอาคาร (หางจากตัวอาคารไมนอยกวา 10 เมตร) ไปท้ิงท่ี

ซ่ึงมหาวิทยาลัยฯ กําหนด วันละ 1 ครั้ง  
6.1.1.6 ทําความสะอาดตะกราผง และภาชนะรองรับขยะอยางสมํ่าเสมอทุกหอง  
6.1.1.7 ทําความสะอาดอุปกรณทุกอยางภายในอาคาร เชน โตะ ตู เกาอ้ี พัดลม โทรศัพท

และเฟอรนิเจอรตางๆ  
6.1.1.8 ดูแลกระดาษชําระในหองน้ํา หองสุขา ถุงดํา โดยใหสํารองไวท่ีสํานักงานฯ สามารถ

เบิกใชไดทันที   

6.1.2 งานท่ีผูรับจางตองปฏิบัติสัปดาหละ 1 ครั้ง 
6.1.2.1 ทําความสะอาดบานประตู หนาตาง ตูเอกสารและบริเวณอ่ืนๆ ท่ัวอาคารใหดูสะอาด 

6.1.3 งานท่ีผูรับจางตองปฏิบัติเดือนละ 1 ครั้ง 
6.1.3.1 กวาดหยากไยบนเพดานและผนังหอง  
6.1.3.2 ฉีดน้ําลางดิน ทราย พ้ืนรอบๆ อาคาร 

6.1.4 งานท่ีผูรับจางตองปฏิบัติเปนครั้งคราว 
6.1.4.1 จัดสถานท่ีและหรือเพ่ิมเติมงานอ่ืนๆ ท่ีผูวาจางเห็นสมควร   
6.1.4.2 ขนยายอุปกรณตามความจําเปนภายในอาคาร 
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7. เง่ือนไขอ่ืนๆ  

7.1 การชําระเงิน ผูวาจางจะจายเงินคาจางเปนรายเดือนๆ ละ 1 ครั้ง เม่ือผูรับจางไดปฏิบัติงานตาม
สัญญาและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุไดรายงานผลการปฏิบัติงานใหมหาวิทยาลัยฯ ทราบ (แยกเปนกลุม
อาคารตามท่ีเสนอราคาและการตรวจรับ) 

7.2 พนักงานทุกคนท่ีมาปฏิบัติงานตองลงชื่อมาปฏิบัติงาน และลงชื่อกลับตามเวลาท่ีกําหนด โดยการ
ตรวจสอบของมหาวิทยาลัยฯ หากพนักงานมาปฏิบัติงานไมครบตามท่ีกําหนด ผูวาจางมีสิทธิ์หักเงินคาจางใน
อัตราวันละ 305.00 บาท/คน และในกรณีมาปฏิบัติงานสายหรือกลับกอนกําหนดจะถูกปรับเปนรายชั่วโมงใน
อัตราชั่วโมงละ 50.00 บาท/คน 

7.3 ในกรณีท่ีผูรับจางไมจัดหาวัสดุท่ีใชประจําวัน ตามเง่ือนไข ผูวาจางมีสิทธิ์หักเงินตามราคามาตรฐาน
วัสดุ  

7.4 พนักงานจะตองมีวุฒิการศึกษาไมต่ํากวา ป.4 หรือเทียบเทา, มีอายุระหวาง 20-60 ป มีสุขภาพ
แข็งแรงสามารถทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ และมีความสุภาพเรียบรอย โดยผูรับจางจะตองสงประวัติ 
หลักฐานเก่ียวกับพนักงานตอผูวาจาง ดังนี้ 

7.4.1 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน  
7.4.2 สําเนาทะเบียนบาน  
7.4.3 สําเนาวุฒิการศึกษา  
7.4.4 รูปถายหนาตรง 1 นิ้ว จํานวน 1 รูป (ถายไมเกิน 6 เดือน) 
7.4.5 ใบรับรองแพทย 

7.5 พนักงานทุกคนจะตองแตงกายดวยชุดปฏิบัติงานท่ีผูรับจางกําหนด มีความสุภาพเหมาะสม มีบัตร
ประจําตัวติดท่ีหนาอกเหมือนกันทุกคนเพ่ืองายตอการตรวจสอบ  

7.6 ผูรับจางตองจัดอบรมหลักสูตรท่ีเ ก่ียวของกับการทําความสะอาดอาคารและดูแลภู มิทัศน                 
โดยผูเชี่ยวชาญ ใหกับพนักงานทําความสะอาด พนักงานสํารอง และผูควบคุมงาน อยางนอยปละ 2 ครั้ง 
(ระหวางเดือนตุลาคม-พฤศจิกายน 2560 และระหวางเดือนเมษายน-พฤษภาคม 2561) โดยผูรับจางตองสง
รายละเอียดการอบรมใหมหาวิทยาลัยฯ พิจารณาใหความเห็นชอบกอนดําเนินการ  

7.7 กรณีมีผูมาปฏิบัติงานแทนใหผูรับจางแจงคณะกรรมการตรวจรับพัสดุทราบกอนทุกครั้ง ท้ังนี้             
บริษัทฯ จะตองจัดสงประวัติ หลักฐานเก่ียวกับพนักงานสํารองตอผูวาจาง โดยมีคุณสมบัติตามท่ีมหาวิทยาลัยฯ 
กําหนดในขอ 7.4 และผานการอบรมกอนการปฏิบัติงาน 

7.8 ผูรับจางจะตองตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานสมํ่าเสมอ และจัดทําเอกสารแสดงผลการ
ปฏิบัติงานในเชิงปริมาณและคุณภาพ เสนอผูวาจางทุกเดือน พรอมกับการขอเบิกเงิน โดยเอกสารดังกลาวให
จัดสงทุกๆ สัปดาห 

7.9 ผูรับจางตองรับผิดชอบความเสียหายและหรือสูญหายของทรัพยสินของมหาวิทยาลัยฯ เม่ือพนักงาน
เปนผูกระทํา  

7.10 ในกรณีท่ีผูรับจางเปลี่ยนพนักงานกอนครบกําหนดสัญญาจาง ผูรับจางจะตองแจงใหผูวาจางทราบ
เปนลายลักษณอักษร พรอมท้ังมีหนังสือสงพนักงานคนใหมตอผูวาจาง โดยดําเนินการผานกรรมการตรวจรับ
พัสดุของผูวาจาง   

7.11 บุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ มีสิทธิท่ีจะรวมเปนผูประเมินผลการทํางานของพนักงานแตละคน  
7.12 งานท่ีผูรับจางตองปฏิบัติเปนประจําทุกวัน, สัปดาหละ 1 ครั้ง และปฏิบัติเปนครั้งคราว ในแตละ

อาคารหากไมเปนไปตามท่ีกําหนด ผูรับจางจะตองเสียคาปรับวันละ 500.00 บาท (หารอยบาทถวน) นับถัด
จากวันสิ้นสุดของงานนั้น จนกวางานนั้นจะแลวเสร็จ  
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7.13 งานท่ีผูรับจางตองปฏิบัติเปนประจําเดือนละ 1 ครั้ง ในแตละอาคารหากไมเปนไปตามท่ีกําหนด             
ผูรับจางจะตองเสียคาปรับวันละ 1,000.00 บาท (หนึ่งพันบาทถวน) นับถัดจากวันสิ้นสุดของงานนั้น จนกวางานนั้น
จะแลวเสร็จ  

7.13.1 ผูรับจางตองจัดเจาหนาท่ีประจําโดยปฏิบัติงานเต็มเวลา จํานวน 3 คน เพ่ือตรวจสอบ             
และควบคุมการปฏิบัติงานของพนักงานทําความสะอาด แยกเปนกลุมอาคาร จํานวน                
3 กลุมอาคาร คือ (1) กลุมอาคารบริหารกลาง (2) กลุมอาคารคณะวิทยาศาสตร                
(3) กลุมอาคารคณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน กลุมอาคารคณะวิทยาการสุขภาพ
และการกีฬา อาคารวิทยบริการ และอาคารโรงงานตนแบบฯ โดยมีหนาท่ีดังตอไปนี้ 
7.13.1 ตองเขาตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานทําความสะอาดทุกอาคาร           

ในแตละวัน พรอมลงชื่อและเวลาการเขาตรวจสอบ ท้ังนี้ ผูรับจางตองติดตั้ง
กลองสําหรับใสเอกสารการลงลายมือชื่อการเขาตรวจสอบประจําทุกอาคารและ
รวบรวมเพ่ือรายงานผลเปนลายลักษณอักษรตอประธานกรรมการตรวจรับพัสดุ
ทราบทุกสัปดาห 

7.13.2 รายงานผลการตรวจสอบการปฏิบัติงาน ประเด็นปญหาลายลักษณอักษร ตอ
ประธานกรรมการตรวจรับพัสดุทราบทุกสัปดาห 

7.13.3 รายงานผลการปฏิบัติงานของพนักงานเชิงปริมาณ และคุณภาพลายลักษณ
อักษร ตอประธานกรรมการตรวจรับพัสดุทุกสัปดาห 

7.14 ในการทําความสะอาดใหทําความสะอาดหองน้ํากอนเปนอันดับแรก กอนท่ีจะไปทําความสะอาด
หองอ่ืน ยกเวน หองปฏิบัติการคณะวิทยาศาสตร ท่ีมีการใชงานในเวลา 08.30 น. ใหทําความ
สะอาดหองดังกลาว โดยผูวาจางจะกําหนดใหทราบในภายหลัง 

7.15 ในกรณีผูรับจางทําความสะอาดในบริเวณสูงนั้น ผูรับจางจะตองจัดหาเครื่องมือหรืออุปกรณท่ี
สามารถปฏิบัติงานไดสะดวกและมีความปลอดภัย 

7.16 กรณีพนักงานออกไปทําธุระภายนอกมหาวิทยาลัยฯ ใหแจงท่ีบุคลากรซ่ึงมหาวิทยาลัยฯ มอบหมาย
ทราบดวย  

7.17 ในกรณีพนักงานแสดงพฤติกรรมท่ีไมเหมาะสม หรือไมสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ มีสิทธิวากลาวตักเตือน แตหากพนักงานยังคงมีพฤติกรรมท่ีไมเหมาะสมอีก                
ใหผูรับจางเปลี่ยนพนักงานคนใหมไดทันที  

7.18 เนื่องจากเปนงานจางเหมารักษาความสะอาดของมหาวิทยาลัยฯ เม่ือถึงกําหนดเริ่มตนการ
ดําเนินการตามสัญญา (1 ตุลาคม 2560) ถาผูรับจางไมสามารถดําเนินการตามเง่ือนไขท่ีมหาวิทยาลัยฯ กําหนด
ได และมหาวิทยาลัยฯ พิจารณาแลวเห็นวาเปนเหตุเกิดความเสียหาย  มหาวิทยาลัยฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่ีเลิกจาง
และจะบอกเลิกสัญญาจางทันที ท้ังนี้ ผูรับจางไมมีสิทธิ์เรียกรองคาเสียหายใดๆ ท้ังสิ้น 

7.19 หากมหาวิทยาลัยฯ พบขอพิรุธหรือขอสงสัยเก่ียวกับพนักงานของผูรับจางวามีพฤติกรรมสอไปใน
ทางการเสพสิ่งเสพติด มหาวิทยาลัยฯ อาจขอใหผูรับจางสงพนักงานไปตรวจหาสารเสพติดในรางกาย และหาก
ตรวจพบสารเสพติด มหาวิทยาลัยฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนตัวพนักงานโดยทันที 

7.20 มหาวิทยาลัยฯ ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงรายละเอียดการปฏิบัติงานจาง หากมีความจําเปนตอง
กําหนดวิธีการปฏิบัติงานเปนอยางอ่ืนเพ่ิมเติม โดยจะแจงใหทราบลวงหนา 

8. วัสดุ อุปกรณในการดูแลและทําความสะอาด  
8.1 ผูรับจางตองจัดหาผงขัดลางท่ัวไป น้ํายาทําความสะอาดพ้ืน น้ํายาทําความสะอาดหองน้ํา น้ํายาดับ

กลิ่นฆาเชื้อโรคในหองน้ํา น้ํายาลอกพ้ืน น้ํายาเคลือบเงาพ้ืน สบูเหลวลางมือ หรือน้ํายาอ่ืนๆ ท่ีใชทําความ
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สะอาด ตองเปนชนิดดีมีคุณภาพและไดมาตรฐาน โดยบนฉลากของผลิตภัณฑตองมีขอความและรายละเอียด
ตางๆ อยางนอยดังนี้ 

8.1.1 ชื่อบริษัทผูผลิตผลิตภัณฑ 
8.1.2 วันเดือนป ท่ีผลิต และวันเดือนป ท่ีหมดอายุ ท้ังนี้ วัสดุท่ีสงมอบตองมีอายุการใชงาน

ครอบคลุมถึงป พ.ศ. 2561 
8.1.3 ผลิตภัณฑตองผานการพิจารณาท้ังดานคุณภาพประสิทธิภาพมาแลวจากสํานักงาน

คณะกรรมการอาหารและยา  กระทรวงสาธารณสุ ข  โดยแสดง เลขทะ เบี ยน                          
เปน อย. เพ่ือความปลอดภัยของผูใชบริการ 

8.2 ผูรับจางตองจัดหาอุปกรณในการทําความสะอาดตางๆ พรอมเครื่องมือทําความสะอาดทุกประเภท 
เชน เครื่องขัดพ้ืน เครื่องปนเงาพ้ืน เครื่องดูดฝุน ถุงดํา ผาขาวสําหรับทําความสะอาดตูกระจก เปนตน 

8.3 ผูรับจางจะตองจัดหากระดาษชําระ ถังขยะไวประจําหองน้ําทุกหอง 
8.4 ผูรับจางจะตองจัดหากรวยกระดาษท่ีมีคุณภาพไดรับมาตรฐาน มอก. สําหรับรองน้ําดื่ม ประจํา

เครื่องทําน้ําเย็นทุกจุดภายในอาคาร  
8.5 จัดหาภาชนะมีฝาปดมิดชิดไวประจําหองน้ําผูหญิงทุกหอง ทุกชั้น 
8.6 ผูรับจางจะตองใชวัสดุอุปกรณในการดูแลและทําความสะอาดอยางถูกวิธีและประหยัด หากพบวา

พนักงานคนใดใชวัสดุอุปกรณไมถูกวิธีและไมประหยัด มหาวิทยาลัยฯ จะแจงใหผูรับจางทราบและมีสิทธิ์ขอ
เปลี่ยนคนได 

8.7 ผูรับจางตองสงมอบวัสดุท่ีใชในการทําความสะอาดทุกประเภทท่ีระบุไวในรายการวัสดุเดือนละ              
1 ครั้ง อยางชาไมเกินวันท่ี 5 ของทุกเดือน กรณีสงมอบวัสดุลาชาไมเปนไปตามกําหนดเวลา มหาวิทยาลัยฯ ขอ
สงวนสิทธิ์การเรียกคาปรับในอัตรารอยละ 0.1 ตอวัน ของอัตราคาจางแตละกลุมอาคาร 

8.8 ผูรับจางตองจัดหาวัสดุอ่ืนๆ นอกเหนือจากท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด เพ่ืออํานวยความสะดวกใหแก
พนักงานของผูรับจางกรณีมีความจําเปนตองใชงาน 

8.9 กรณีวัสดุอุปกรณท่ีมหาวิทยาลัยกําหนดไมเพียงพอตอการใชงาน และจําเปนตองใชเพ่ือทําความ
สะอาด ผูรับจางจะตองจัดหาเพ่ือใหบริการเพ่ิมเติมตามความจะเปน 

8.10 ผูเสนอราคาจะตองยื่นแค็ตตาลอคหรือภาพถายของวัสดุและอุปกรณ มาพรอมกับเอกสารการเสนอ
ราคาในวันยื่นขอเสนอและราคาผานทางระบบอิเล็กทรอนิกส โดยใหระบุรายละเอียดคุณลักษณะ คุณภาพ 
มาตรฐาน ยี่หอและอ่ืนๆ ของผลิตภัณฑอยางชัดเจน อยางนอยตองมีรายการดังตอนี้  

8.10.1 เครื่องขัดพ้ืน 
8.10.2 เครื่องดูดฝุนพรอมอุปกรณประกอบ 
8.10.3 น้ํายาทําความสะอาดทําความสะอาดพ้ืน ยี่หอมาจิคคลีน หรือยี่หอกีวี่ หรือยี่หอโทมิ   

หรือยี่หอวิช หรือยี่หอ3M 
8.10.4 น้ํายาทําความสะอาดหองน้ํา ยี่หอวิกซอล หรือยี่หอเปด หรือยี่หอวิม หรือยี่หอโทมิ     

หรือยี่หอ3M 
8.10.5 สบูเหลวลางมือ ยี่หอเดทตอล หรือโปรเทค หรือยี่หอคัสสัน หรือยี่หอ3M 
8.10.6 น้ํายาลานจาน ยี่หอซันไลต ยี่หอไลปอนเอฟ หรือยี่หอทีโพล 
8.10.7 น้ํายาดับกลิ่นฆาเชื้อ 
8.10.8 น้ํายาเช็ดกระจก  
8.10.9 น้ํายาดันฝุน 
8.10.10 กระบอกฉีดน้ํายา ขนาดบรรจุไมนอยกวา 650 ซีซี 
8.10.11 ขวดปมสําหรับใสเจล/สบูลางมือ ขนาดบรรจุไมนอยกวา 500 ซีซี 
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8.10.12 ไมกวาดดอกหญาดามพลาสติกและไมกวาดใยสังเคราะห 
8.10.13 ไมปดขนไก และไมปดฝุนแบบผาไมโครไฟเบอร 
8.10.14 แปรงทรงเตารีดขนไนลอน 
8.10.15 แปรงลางหองน้ํา 
8.10.16 ไมม็อบถูพ้ืนแบบดามอลูมิเนียมอยางดี   
8.10.17 อะไหลม็อบถูพ้ืน ชนิดผาสีมวง/สีน้ําเงิน 
8.10.18 ไมม็อบดันฝุนแบบดามอลูมิเนียมอยางดี   
8.10.19 อะไหลม็อบดันฝุน ชนิดผาสีมวง/สีน้ําเงิน 
8.10.20 ไมปาดน้ํา ขนาดยางรีดน้ํายาวไมนอยกวา 12 นิ้ว  
8.10.21 กระดาษชําระมวนใหญ อยางดี หนา 2 ชั้น และนุม  
8.10.22 กระดาษชําระมวนเล็ก อยางดี หนา 2 ชั้น และนุม ยี่หอ เซลล็อกซ หรือ ซิลด หรือ สกอตต 
8.10.23 กอนหอมดับกลิ่น/เจลกอนปรับอากาศ ยี่หอ เดลี่เฟรช หรือ เกลด  
8.10.24 การบูรดับกลิ่น/พิมเสน 
8.10.25 สเปรยปรับอากาศ ขนาดไมนอยกวา 300 ซีซี ยี่หอ เดลี่เฟรช หรือ เกลด หรือ               

แอมบิเพอร แอรเฟรช  
8.10.26 ผาเช็ดมือแบบแขวน 
8.10.27 ผาเช็ดโตะ ขนาดไมนอยกวา 12x20 นิ้ว (ผาขนหนูแบบหนา) 
8.10.28 ผาดายดิบ ขนาดไมนอยกวา 16x24 นิ้ว 
8.10.29 ผาปดจมูกแบบซักได และใชครั้งเดียว 
8.10.30 แผนใยขัดพรอมฟองน้ําและแผนใยขัดแบบไมมีฟองน้ํา ขนาดไมนอยกวา 3X4 นิ้ว  
8.10.31 ฝอยสแตนเลส 
8.10.32 ถุงมือยางอเนกประสงค 
8.10.33 ถุงดําใสขยะทุกขนาด เนื้อไมบางจนเกินไป 
8.10.34 ถังขยะขนาดเล็ก (สําหรับใสในหองน้ํา) 
8.10.35 น้ํามันหอมระเหยบริสุทธิ์ 100% 
8.10.36 เทียนสําหรับใสตะเกียงน้ํามันหอม 
8.10.37 ท่ีหนีบผาแบบแขวนทรงกลมใหญ (สแตนเลส)  
8.10.38 ไมกวาดหยากไยปรับระดับได 
8.10.39 ไมเช็ดกระจกท่ีสูงปรับระดับได 
8.10.40 ผาเช็ดมือไมโครไฟเบอรแบบมีหูแขวน (อยางดี) 
8.10.41 ผาเช็ดโตะไมโครไฟเบอรอยางดี ขนาดไมนอยกวา 40x70 ซม. 
8.10.42 ไมมอบปนแหงพรอมถังปน 

8.11 ผูรับจางตองจัดหาวัสดุและอุปกรณทําความสะอาดตางๆ พรอมเครื่องมือทําความสะอาด                   
ไมนอยกวารายการท่ีมหาวิทยาลัยฯ กําหนด และกรณีวัสดุและอุปกรณดังกลาวไมสามารถนํามาใชทําความ
สะอาดไดอยางมีประสิทธิภาพ ผูรับจางจะตองรับผิดชอบในการเปลี่ยนวัสดุดังกลาวโดยทันที 

8.12 รายละเอียดการสงมอบวัสดุและอุปกรณ (จํานวน, รายการสงมอบ, ระยะเวลาสงมอบ) 
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุจะพิจารณาและแจงผูรับจางภายหลังการทําสัญญาจาง 
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8.13 กรณีวัสดุอุปกรณสําหรับทําความสะอาดบางชนิดท่ีกําหนดในสัญญาใชไมเพียงพอในระหวาง
ปฏิบัติงานตามสัญญาจาง และบางชนิดมีใชเพียงพอหรือคงเหลือเกินกวาความตองการใช ใหสามารถ
เปลี่ยนแปลงรายการวัสดุสําหรับทําความสะอาดได โดยใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุใน
การพิจารณาความเหมาะสมและราคา ท้ังนี้ ตองอยูในประเภทและชนิดเดียวกันและมีความเก่ียวของกับการทํา
ความสะอาดตามเง่ือนไขในสัญญา 

------------------------------------------ 
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กลุมท่ี 1 กลุมอาคารบริหารกลาง 
กลุมอาคารบริหารกลาง มีรายการวัสดุและอุปกรณทําความสะอาดดังตอไปนี้ 

ลําดับท่ี รายการ จํานวน/ป หนวยนับ 

1 เครื่องขัดพ้ืนพรอมอุปกรณ  4 เครื่อง 
2 เครื่องดูดฝุนพรอมอุปกรณ (อัตราเครื่องเชา) 7 เครื่อง 

3 แผนจับ 16 แผน 

4 แผนขัดไนลอน (แผนพลาสติก) 34 แผน 

5 แผนขัดดํา 67 แผน 

6 ไมกวาดหยากไย แบบขนแปรงพลาสติก 144 ดาม 

7 ไมปดฝุนแบบผาไมโครไฟเบอร 119 ดาม 

8 ไมเช็ดกระจกดามยาว 63 ดาม 

9 ไมม็อบดันฝุน ผาสีมวง/น้ําเงิน และผาสีขาว 
ดามอลูมิเนียมอยางดี ขนาดหัวม็อบปลายมน 
หนากวางไมนอยกวา 16 นิ้ว     

103 ดาม 

10 ไมม็อบถูพ้ืน ผาสีมวง/น้ําเงิน และผาสีขาว 
ดามอลูมิเนียมอยางดี ขนาดหัวม็อบปลายมน 
หนากวางไมนอยกวา 16 นิ้ว     

88 ดาม 

11 อะไหลม็อบถูพ้ืน ขนาดไมนอยกวา 10 นิ้ว (ผา) 
ขนาดตองเทากับขอ 10  

97 ผืน 

12 อะไหลม็อบดันฝุน ขนาดไมนอยกวา 16 นิ้ว  (ผา) 
ขนาดตองเทากับขอ 9 

157 ผืน 

13 ท่ีโกยขยะพลาสติก 101 ดาม 

14 ไมกวาดดอกหญาอยางดี  
ดามพลาสติก ดอกหญาหนา  

555 ดาม 

15 ไมกวาดกานมะพราว 58 ดาม 

16 ไมปาดน้ํา ขนาดยางรีดน้ํายาวไมนอยกวา 12 นิ้ว 76 ดาม 

17 แปรงขัดโถสวมแบบปลายงอน/กลม 70 อัน 

18 แปรงดามยาว 104 อัน 

19 แปรงทรงเตารีดขนไนลอน 121 อัน 

20 ถังน้ําชูเกอร ขนาดไมนอยกวา 28x44x21.5 ซม. 41 ใบ 

21 ถังใสน้ํามีหูหิ้ว (สีดํา) 43 ใบ 

22 ถังขยะทรงกลมขนาดบรรจุได 150 ลิตร แบบฝาสวิง 21 ใบ 
23 ตะกราพลาสติก ขนาดความสูงไมนอยกวา 10 นิ้ว 160 ใบ 

24 ตะกราพลาสติก ขนาดความสูงไมนอยกวา 12 นิ้ว 92 ใบ 

25 กระบอกฉีดน้ํายา ขนาดบรรจุไมนอยกวา 650 ซีซี 89 ใบ 
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ลําดับท่ี รายการ จํานวน/ป หนวยนับ 

26 ขันตักน้ํา 31 ใบ 

27 ขวดปมสําหรับใสเจล/สบูลางมือ 
ขนาดบรรจุไมนอยกวา 500 ซีซี 

115 ใบ 

28 กลองใสกระดาษชําระมวนใหญ พรอมติดตั้ง 12 กลอง 

29 สเปรยปรับอากาศ ขนาดไมนอยกวา 300 ซีซี  
(กําหนดสงตัวอยางเพ่ือพิจารณาเลือกกลิ่นภายหลัง) 

367 กระปอง 

30 สเปรยกําจัดมด ขนาดไมนอยกวา 300 มิลลิลิตร 
(ชนิดไมมีกลิ่นหรือกลิ่นธรรมชาติ)  

318 กระปอง 

31 ผาเช็ดโตะ ขนาดไมนอยกวา 12x20 นิ้ว 
(ผาขนหนูแบบหนา)  

348 ผืน 

32 ผาเช็ดเทา ขนาดไมนอยกวา 16x24 นิ้ว (พรม) 163 ผืน 

33 ผาดายดิบ ขนาดไมนอยกวา 16x24 นิ้ว 79 ผืน 

34 ผาเช็ดมือแบบแขวน ชนิดหนา  174 ผืน 

35 ฝอยสแตนเลส 306 อัน 

36 แผนใยขัดพรอมฟองน้ํา ขนาดไมนอยกวา 3X4 นิ้ว 446 อัน 

37 แผนใยขัด (ไมมีฟองน้ํา) ขนาดไมนอยกวา 3X4 นิ้ว 314 อัน 

38 น้ํายาลอกพ้ืน 563 ลิตร 

39 น้ํายาดับกลิ่นฆาเชื้อโรค 2,524 ลิตร 

40 น้ํายาทําความสะอาดพ้ืนท่ัวไป 2,535 ลิตร 

41 น้ํายาดันฝุน 456 ลิตร 

42 น้ํายาปนเงาพ้ืน 646 ลิตร 

43 น้ํายาเคลือบเงา 684 ลิตร 

44 น้ํายาซักผาขาว 335 ลิตร 

45 น้ํายาทําความสะอาดสแตนเลส 25 ลิตร 

46 น้ํายาทําความสะอาดหองน้ํา 2,505 ลิตร 

47 น้ํายาเช็ดกระจก 237 ลิตร 

48 น้ํายาลางจาน 55 ลิตร 
49 น้ํายาทําความสะอาดทรายลาง 230 ลิตร 

50 สบูเหลวลางมือ 1,129 ลิตร 

51 แอลกอฮอร 31 ลิตร 

52 ผงขัดลางท่ัวไป 837 กิโลกรัม 

53 ผงซักฟอก 375 กิโลกรัม 

54 เจลกอนปรับอากาศ  
ปริมาณสุทธิไมนอยกวา 50 กรัม 

7,344 กอน 
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ลําดับท่ี รายการ จํานวน/ป หนวยนับ 

55 ถุงหอมสมุนไพร 72 ถุง 

56 กระดาษชําระมวนใหญ อยางดี หนา 2 ชั้น และนุม 4,548 มวน 

57 กระดาษชําระมวนเล็ก อยางดี หนา 2 ชั้น และนุม 648 มวน 

58 กรวยกระดาษรองน้ําดื่ม (มาตรฐาน มอก.) 171,000 ใบ 

59 ถุงดําใสขยะ ขนาด 24x28 นิ้ว  
(ไมนอยกวา 30 ใบตอแพ็ค) 

1,396 แพ็ค 

60 ถุงดําใสขยะ ขนาด 36x45 นิ้ว  
(ไมนอยกวา 5 ใบตอแพ็ค) 

2,320 แพ็ค 

61 ถุงดําใสขยะ ขนาด 18x20 นิ้ว  
(ไมนอยกวา 30 ใบตอแพ็ค) 

100 แพ็ค 

62 รองเทาบูท (แจงขนาดใหทราบภายหลัง) 39 คู 

63 ถุงมือยางเอนกประสงค  
(แจงขนาดใหทราบภายหลัง) 

456 คู 

64 ถุงมือผา (สีดํา) 20 คู 

65 ถุงมือแพทย 360 คู 

66 ผาปดจมูกแบบซักได 456 อัน 

67 บันไดอลูมิเนียม 7 ข้ัน 2 อัน 

68 สายยางใส ขนาด 4 หุน ยาว 50 เมตร / เสน 3 เสน 

69 ถังน้ําสํารอง ขนาดความจุไมนอยกวา 150 ลิตร 2 ถัง 

70 ถังขยะแบบเหยียบ ขนาดความจุไมนอยกวา 10 ลิตร 7 ใบ 
71 น้ํายาเช็ดทําความสะอาดเฟอรนิเจอร 24 ลิตร 
72 ท่ีปมทอตัน 23 อัน 
73 ชุดถังปนพรอมม็อบไมโครไฟเบอร 37 ชุด 
74 ผาม็อบเสนใยไมโครไฟเบอร 79 ผืน 
75 ไมกวาดแบบเสนใยพลาสติก 42 ผืน 
76 ผาชนิดไมโครไฟเบอร 50 ผืน 
77 ถุงใสขยะ แบบใส  

ขนาดไมนอยกวา 30x40 นิ้ว (10ใบตอแพ็ค) 
100 แพ็ค 

78 ถุงใสขยะ แบบใส  
ขนาดไมนอยกวา 18x20 นิ้ว (30ใบตอแพ็ค) 

50 แพ็ค 

79 เทียนสําหรับใสในเตาน้ํามันหอม  250 โหล 
80 เตาน้ํามันหอมระเหยแบบเซรามิค  

ขนาดไมนอยกวา 4x4x4 นิ้ว (กวางxยาวxสูง) 
12 อัน 

81 น้ํามันหอมระเหยบริสุทธ 100% กลิ่นตะไคร มะกรูด 
ลาเวนเดอร ขนาดไมนอยกวา 100 ซีซีตอขวด 

150 ขวด 

82 เครื่องฉีดน้ําแรงดันสูง 2 เครื่อง 
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หมายเหตุ  ผูรับจางจะตองสงมอบวัสดุและอุปกรณทําความสะอาดทุกๆ เดือน โดยใหสงมอบครั้งแรกในเดือน
ตุลาคม 2560 ท้ังนี้ รายการวัสดุอุปกรณท่ีจะสงมอบคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ จะแจงใหทราบ
ในภายหลัง 

 
----------------------------- 
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กลุมท่ี 2 กลุมอาคารคณะวิทยาศาสตร 
(1) กลุมอาคารคณะวิทยาศาสตร มีรายการวัสดุและอุปกรณทําความสะอาดดังตอไปนี้ 

ลําดับท่ี รายการ จํานวน/ป หนวยนับ 

1 เครื่องขัดพ้ืนพรอมอุปกรณ 1 เครื่อง 

2 เครื่องฉีดน้ําแรงดันสูง 1 เครื่อง 

3 แผนขัดดํา 3 แผน 

4 แผนขัดสีแดง 2 แผน 

5 แผนขัดสีขาว 2 แผน 

6 แผนขัดไยโหนด 1 แผน 

7 แผนจับ (พลาสติก) 2 แผน 

8 ไมปดฝุนแบบผาไมโครไฟเบอร 40 ดาม 

9 ไมเช็ดกระจกดามยาว 18 ดาม 

10 ไมปาดน้ํา ขนาดยางรีดน้ํายาวไมนอยกวา 12 นิ้ว 20 ดาม 

11 ไมกวาดดอกหญาอยางดี  
ดามพลาสติก ดอกหญาหนา 

216 ดาม 

12 ไมกวาดกานมะพราว 20 ดาม 
13 ไมกวาดเล็บเสือ 10 ดาม 

14 ท่ีโกยขยะพลาสติก 24 อัน 

15 ไมม็อบดันฝุน (ผาสีมวง) ดามอลูมิเนียมอยางดี ขนาด
หัวม็อบปลายมน หนากวางไมนอยกวา 18 นิ้ว     

25 ดาม 

16 อะไหลม็อบดันฝุน (ผาสีมวง)  
ขนาดไมนอยกวา 18 นิ้ว 

25 ผืน 

17 ไมม็อบถูพ้ืน (ผาสีมวง) ดามอลูมิเนียมอยางดี 50 ดาม 

18 แปรงดามยาว 22 อัน 

19 แปรงทรงเตารีดขนไนลอน 18 อัน 

20 ถังใสน้ํามีหูหิ้ว (สีดํา) ขนาดกลาง 24 ใบ 

21 ตะกราพลาสติก ขนาดความสูงไมนอยกวา 10 นิ้ว 50 ใบ 

22 กระดาษชําระมวนใหญ อยางดี หนา 2 ชั้น และนุม 2,200 มวน 

23 น้ํายาลอกพ้ืน 370 ลิตร 

24 เคลือบเงา (ข้ีผึ้ง) 2 ปบ 

25 น้ํายาดับกลิ่นฆาเชื้อโรค 900 ลิตร 

26 น้ํายาทําความสะอาดพ้ืนท่ัวไป 900 ลิตร 

27 น้ํายาดันฝุน 185 ลิตร 

28 น้ํายาปนเงาพ้ืน 185 ลิตร 

29 น้ํายาเคลือบเงา 450 ลิตร 
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ลําดับท่ี รายการ จํานวน/ป หนวยนับ 

30 น้ํายาซักผาขาว 50 ลิตร 

31 น้ํายาทําความสะอาดหองน้ํา 900 ลิตร 

32 น้ํายาเช็ดกระจก 185 ลิตร 

33 ผงซักฟอก ขนาดบรรจุ/ถุง 450 กรัม 144 กิโลกรัม 
34 สบูเหลวลางมือ 300 ลิตร 

35 สเปรยกําจัดมด 
ขนาดไมนอยกวา 300 มิลลิลิตร (ชนิดไมมีกลิ่น) 

72 กระปอง 

36 ถุงดําใสขยะ ขนาด 24x28 นิ้ว 
(ไมนอยกวา 30 ใบตอแพ็ค) 

720 แพ็ค 

37 ถุงดําใสขยะ ขนาด 36x45 นิ้ว 
(ไมนอยกวา 5 ใบตอแพ็ค) 

1,080 แพ็ค 

38 ถุงดําใสขยะ ขนาด 18x20 นิ้ว 
(ไมนอยกวา 30 ใบตอแพ็ค) 

440 แพ็ค 

39 ถุงมือยางเอนกประสงค (สีสม) 108 คู 
40 สเปรยปรับอากาศ ขนาดไมนอยกวา 300 ซีซี 

(กลิ่นสม) 
180 กระปอง 

41 ฝอยสแตนเลส 120 อัน 
42 แผนใยขัดพรอมฟองน้ํา ขนาดไมนอยกวา 3X4 นิ้ว 120 อัน 

43 ผาปดจมูกแบบซักได 110 ผืน 

44 ผาทําความสะอาดคอมพิวเตอร (ชนิดไมโคไฟเบอร) 50 ผืน 

45 ผาขนหนูแบบหนา ขนาดไมนอยกวา 12x20 นิ้ว 150 ผืน 

46 ผาเช็ดมือแบบแขวน พรอมตะขอแขวนชนิดหนา 240 ผืน 

47 ถุงมือยางสีขาว (ถุงมือสําหรับตรวจโรค) 300 คู 

48 ใบมีดตัดหญา 15 ใบ 

49 กรรไกรแตงก่ิง 5 ดาม 

50 กรรไกรตัดก่ิง 5 ดาม 

51 น้ํามันเบนซิล 400 ลิตร 

52 น้ํามันออโตลูป 12 ลิตร 

53 ขันตักน้ํา 36 ใบ 

54 แปรงขัดโถสวมแบบปลายงอน 36 ดาม 

55 กระบอกฉีดน้ํายา ขนาดบรรจุไมนอยกวา 650 ซีซี 50 ใบ 

56 แอลกอฮอร 20 ลิตร 

57 การบูร/พิมเสน 2,000 อัน 

58 ไมมอบปนแหงพรอมถัง 5 ชุด 



-39- 
 

 

หมายเหตุ  ผูรับจางจะตองสงมอบวัสดุและอุปกรณทําความสะอาดทุกๆ เดือน โดยใหสงมอบครั้งแรกในเดือน
ตุลาคม 2560 ท้ังนี้ รายการวัสดุอุปกรณท่ีจะสงมอบคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ จะแจงใหทราบ
ในภายหลัง 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ลําดับท่ี รายการ จํานวน/ป หนวยนับ 

59 น้ํายาลางจาน ขนาด 250 มิลลิลิตร 240  ขวด 

60 รองเทาบูททรงสั้น ขนาดเบอร 10 และเบอร  
10½ 

24 คู 

61 หัวเทียนเครื่องตัดหญา 10 หัว 

62 ถังขยะแบบฝาปดเปดใบใหญ 5 ใบ 

63 ผงขัดลาง 200 กก. 

64 ขวดปมสําหรับใสเจล/สบูลางมือ 
ขนาดบรรจุไมนอยกวา 500 ซีซี 

50 ขวด 

65 รองเทาบูททรงยาว ขนาดเบอร 11 และเบอร  
11½ 

5 คู 
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กลุมท่ี 2 กลุมอาคารคณะวิทยาศาสตร 
(2) อาคารศูนยเครื่องมือกลาง มีรายการวัสดุและอุปกรณทําความสะอาดดังตอไปนี้ 

 

ลําดับท่ี รายการ จํานวน/ป หนวยนับ 

1 แผนจับ (พลาสติก) 2 แผน 

2 แผนขัดไนลอน (แบบขนแปรง) 5 แผน 

3 แผนขัดดํา 5 แผน 

4 ไมเช็ดกระจกดามยาว 8 อัน 

5 ไมม็อบดันฝุน ดามอลูมิเนียมอยางดี  
ขนาดหัวม็อบปลายมนหนากวางไมนอยกวา 16 นิ้ว 

8 อัน 

6 ไมม็อบถูพ้ืน ดามอลูมิเนียมอยางดี  
ขนาดหัวม็อบปลายมนหนากวางไมนอยกวา 10 นิ้ว 

8 อัน 

7 อะไหลม็อบถูพ้ืน ขนาดไมนอยกวา 10 นิ้ว (ผา) 16  ผืน 

8 อะไหลม็อบดันฝุน ขนาดไมนอยกวา 16 นิ้ว (ผา) 16  ผืน 

9 ท่ีโกยขยะพลาสติก 8 อัน 

10 ไมกวาดดอกหญา 
อยางดี ดามพลาสติก ดอกหญาหนา 

48 ดาม 

11 ไมปาดน้ํา ขนาดยางรีดน้ํายาวไมนอยกวา 12 นิ้ว 8 ดาม 

12 แปรงขัดโถสวมแบบปลายงอน/กลม 8 อัน 
13 ถังน้ําชูเกอร ขนาดไมนอยกวา 28x44x21.5 ซม. 4 ใบ 

14 ถังใสน้ํามีหูหิ้วสีดํา 4 ใบ 

15 ถังขยะ ขนาดความสูงไมนอยกวา 30 นิ้ว 4 ใบ 

16 ตะกราพลาสติก ขนาดความสูงไมนอยกวา 10 นิ้ว 40 ใบ 

17 กระบอกฉีดน้ํายา ขนาดบรรจุไมนอยกวา 650 ซีซี 20  อัน 

18 ขวดปมสําหรับใสเจล/สบูลางมือ 
ขนาดบรรจุไมนอยกวา 500 ซีซี 

12 ขวด 

19 สเปรยปรับอากาศ ขนาดไมนอยกวา 300 ซีซี 72 กระปอง 

20 สเปรยปรับกําจัดมด ขนาดไมนอยกวา 300 มิลลิลิตร 12  กระปอง 

21 ผาดายดิบ ขนาดไมนอยกวา 16x24 นิ้ว 48  ผืน 

22 ฝอยสแตนเลส 48 อัน 

23 แผนใยขัดพรอมฟองน้ํา ขนาดไมนอยกวา 3X4 นิ้ว 48 อัน 

24 แผนใยขัด (ไมมีฟองน้ํา) ขนาดไมนอยกวา 3X4 นิ้ว 48 อัน 

25 น้ํายาลอกพ้ืน 76 ลิตร 

26 น้ํายาดับกลิ่นฆาเชื้อโรค 185 ลิตร 

27 น้ํายาทําความสะอาดพ้ืนท่ัวไป 185 ลิตร 
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หมายเหตุ  ผูรับจางจะตองสงมอบวัสดุและอุปกรณทําความสะอาดทุกๆ เดือน โดยใหสงมอบครั้งแรกในเดือน
ตุลาคม 2560 ท้ังนี้ รายการวัสดุอุปกรณท่ีจะสงมอบคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ จะแจงใหทราบ
ในภายหลัง 

 

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

 

 

 

ลําดับท่ี รายการ จํานวน/ป หนวยนับ 

28 น้ํายาดันฝุน 90 ลิตร 

29 น้ํายาปนเงาพ้ืน 25 ลิตร 

30 น้ํายาเคลือบเงา 76 ลิตร 

31 น้ํายาซักผาขาว 24 ลิตร 

32 พรมเช็ดเทาหนาหองน้ํา แบบถัก ขนาดไมนอยกวา 
42x50 เซนติเมตร 

50 ผืน 

33 น้ํายาทําความสะอาดหองน้ํา 185 ลิตร 

34 น้ํายาเช็ดกระจก 20 ลิตร 

35 สบูเหลวลางมือ 150  ลิตร 

36 แอลกอฮอร 6 ลิตร 

37 ผงขัดลางท่ัวไป 60 กิโลกรัม 

38 ผงซักฟอก 60 กิโลกรัม 

39 เจลกอนปรับอากาศ  
ปริมาณสุทธิไมนอยกวา 50 กรัม 

690 กอน 

40 กระดาษชําระมวนใหญ อยางดี หนา 2 ชั้น และนุม 800 มวน 

41 ถุงดําใสขยะ ขนาด 24x28 นิ้ว  
(ไมนอยกวา 30 ใบตอแพ็ค) 

144 แพ็ค 

42 ถุงดําใสขยะ ขนาด 36x45 นิ้ว 
(ไมนอยกวา 5 ใบตอแพ็ค) 

144 แพ็ค 

43 รองเทาบูท 4 คู 

44 ถุงมือยางเอนกประสงค (สีสม) 48 คู 

45 ผาปดจมูกแบบซักได 48 อัน 

46 ถังน้ําสํารอง ขนาดความจุไมนอยกวา 100 ลิตร 12  ใบ 

47 ถังน้ํา+ขัน 12 ชุด 

48 น้ํายาลางจาน ขนาด 250 มิลลิลิตร 50 ขวด 
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กลุมท่ี 3 กลุมอาคารคณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน 
กลุมอาคารคณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน มีรายการวัสดุและอุปกรณทําความสะอาดดังตอไปนี้ 

 

ลําดับท่ี รายการ จํานวน/ป หนวยนับ 

1 เครื่องดูดฝุนพรอมอุปกรณ  1 เครื่อง 

2 แผนจับ  20 แผน 

3 แผนขัดไนลอน (แบบขนแปรง แผนไม) 20 แผน 

4 แผนขัดดํา  20 แผน 

5 แผนขัดสีแดง 20 แผน 

6 แผนขัดสีขาว 20 แผน 

7 แผนขัดไยโหนด 20 แผน 

8 ไมกวาดหยากไย 25 อัน 

9 ไมปดขนไก ดามพลาสติกสั้นไมนอยกวา 40 ซม.  20 ดาม 

10 ไมเช็ดกระจกดามยาว 15 ดาม 

11 ไมกวาดดอกหญาอยางดี  
ดามพลาสติก ดอกหญาหนา 

55 ดาม 

12 ไมกวาดกานมะพราว 15 ดาม 

13 ไมกวาดเล็บเสือ 5 ดาม 

14 ท่ีโกยขยะพลาสติก 20 อัน 

15 ไมม็อบดันฝุน ดามอลูมิเนียมอยางดี 
ขนาดหัวม็อบปลายมนหนากวางไมนอยกวา 16 นิ้ว 

20 ดาม 

16 อะไหลม็อบดันฝุนขนาดไมนอยกวา 16 นิ้ว  (ผา) 20 ผืน 
17 ไมม็อบถูพ้ืน ดามอลูมิเนียมอยางดี 

ขนาดหัวม็อบหนากวางไมนอยกวา 10 นิ้ว 
20 ดาม 

18 อะไหลม็อบถูพ้ืนขนาดไมนอยกวา 10 นิ้ว (ผา) 20 ผืน 

19 แปรงขัดโถสวมแบบปลายงอน 25 อัน 

20 แปรงดามยาว 20 อัน 

21 แปรงทองเหลืองดามยาว 10 อัน 

22 แปรงทรงเตารีดขนไนลอน 10 อัน 

23 ไมปาดน้ํา ขนาดยางรีดน้ํายาวไมนอยกวา 12 นิ้ว 10 ดาม 

24 ถังน้ําชูเกอร ขนาดไมนอยกวา 28x44x21.5 ซม. 20 ใบ 

25 ถังใสน้ํามีหูหิ้ว (สีดํา) 10 ใบ 

26 ถังขยะขนาดเล็ก 10 ใบ 

27 ผาเช็ดเทา ขนาดไมนอยกวา 16x24 นิ้ว 30 ผืน 

28 ผาดายดิบ ขนาดไมนอยกวา 16x24 นิ้ว 30 ผืน 

29 ผาเช็ดโตะ (ผาขนหนู ขนาดไมนอยกวา 12x20 นิ้ว) 80 ผืน 
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ลําดับท่ี รายการ จํานวน/ป หนวยนับ 

30 ตะกราพลาสติก ขนาดความสูงไมนอยกวา 10 นิ้ว 10 ใบ 

31 ขวดปมสําหรับใสเจล/สบูลางมือ 
ขนาดบรรจุไมนอยกวา 500 ซีซี 

10 ใบ 

32 กระบอกฉีดน้ํายา ขนาดบรรจุไมนอยกวา 650 ซีซี 20 อัน 

33 กระดาษชําระมวนใหญ อยางดี หนา 2 ชั้น และนุม 300 มวน 

34 กระดาษชําระมวนใหญ อยางดี หนา 2 ชั้น และนุม 300 มวน 

35 น้ํายาลอกพ้ืน 60 ลิตร 

36 น้ํายาดับกลิ่นฆาเชื้อโรค 60 ลิตร 

37 น้ํายาทําความสะอาดพ้ืนท่ัวไป 60 ลิตร 

38 น้ํายาดันฝุน 60 ลิตร 

39 น้ํายาปนเงาพ้ืน 60 ลิตร 

40 น้ํายาเคลือบเงา 60 ลิตร 

41 น้ํายาซักผาขาว 60 ลิตร 

42 น้ํายากัดสนิม 60 ลิตร 

43 น้ํายาทําความสะอาดหองน้ํา 300 ลิตร 

44 น้ํายาเช็ดกระจก 100 ลิตร 

45 น้ํามันสน 5 ลิตร 

46 น้ํายาลางจาน 60 ลิตร 

47 น้ํายาเช็ดคอมพิวเตอร  
ขนาดไมนอยกวา 200 มิลลิลิตร 

10 กลอง 

48 สบูเหลวลางมือ 200 ลิตร 
49 โซดาไฟ 1 กิโลกรัม 

50 แอลกอฮอร 300 ลิตร 

51 สเปรยกําจัดมด ขนาดไมนอยกวา 300 มิลลิลิตร 
(ชนิดไมมีกลิ่น)  

150 กระปอง 

52 ผงขัดลางท่ัวไป 50 กิโลกรัม 
53 ผงซักฟอก 50 กิโลกรัม 

54 ถุงดําใสขยะ ขนาด 24x28 นิ้ว 
(ไมนอยกวา 30 ใบตอแพ็ค) 

35 แพ็ค 

55 ถุงดําใสขยะ ขนาด 36x45 นิ้ว 
(ไมนอยกวา 5 ใบตอแพ็ค) 

400 แพ็ค 

56 ถุงมือยางเอนกประสงค (สีสม) 100 คู 

57 เจลกอนปรับอากาศ  
ปริมาณสุทธิไมนอยกวา 50 กรัม (กลิ่นสม) 

400 กอน 

58 การบูรดับกลิ่น 400 ถุง 
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หมายเหตุ  ผูรับจางจะตองสงมอบวัสดุและอุปกรณทําความสะอาดทุกๆ เดือน โดยใหสงมอบครั้งแรกในเดือน
ตุลาคม 2560 ท้ังนี้ รายการวัสดุอุปกรณท่ีจะสงมอบคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ จะแจงใหทราบ
ในภายหลัง 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ลําดับท่ี รายการ จํานวน/ป หนวยนับ 

59 ฝอยสแตนเลส 50 อัน 

60 สเปรยปรับอากาศ ขนาดไมนอยกวา 300 ซีซี  
(กลิ่นสมและกลิ่นผลไมรวม) 

100 กระปอง 

61 แผนใยขัดพรอมฟองน้ํา ขนาดไมนอยกวา 3X4 นิ้ว 50 อัน 

62 แผนใยขัด (ไมมีฟองน้ํา) ขนาดไมนอยกวา 3X4 นิ้ว 50 อัน 

63 ผาปดจมูกแบบซักได 100 ผืน 

64 ผาทําความสะอาดคอมพิวเตอร (ชนิดไมโครไฟเบอร) 50 ผืน 

65 รองเทาบูท 20 คู 

66 สายยาง 10 เมตร ขนาด 4 หุน 5 เสน 

67 ผาปดจมูกแบบใชครั้งเดียว 100 ผืน 

68 บันไดอลูมิเนียม 7 ข้ัน 1 อัน 
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กลุมท่ี 4 กลุมอาคารวิทยาการสุขภาพและการกีฬา   
กลุมอาคารวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  มีรายการวัสดุและอุปกรณทําความสะอาดดังตอไปนี้ 

ลําดับท่ี รายการ จํานวน/ป หนวย 

1 เครื่องขัดพ้ืนพรอมอุปกรณ 1 เครื่อง 

2 รถเข็นอุปกรณทําความสะอาดภายในอาคาร  4 ลอ  
(รถเข็นพับได ขนาดไมนอยกวา 960 x 610 x 900 mm.)  
แผนพ้ืน โครงสรางและมือจับแสตนเลส 

2 คัน 

3 เครื่องตัดหญา   2 เครื่อง 

4 แปรงดามยาว 8 ดาม 
5 แปรงทรงเตารีดขนไนลอน 8 อัน 
6 ไมม็อบดันฝุน ดามอลูมิเนียมอยางดี 

ขนาดหัวม็อบปลายมนหนากวางไมนอยกวา 16 นิ้ว 
8 ดาม 

7 ไมเช็ดกระจกท่ีสูง (ปรับระดับได) 8 ดาม 
8 อะไหลม็อบดันฝุนขนาดไมนอยกวา 16 นิ้ว  (ผา) 8 ผืน 
9 ท่ีโกยผงสแตนเลสแบบเล็ก 8 อัน 
10 ไมปาดน้ํา ขนาดยางรีดน้ํายาวไมนอยกวา 12 นิ้ว 8 อัน 
11 ขวดปมสําหรับใสเจล/สบูลางมือ 

ขนาดบรรจุไมนอยกวา 500 ซีซี 
10 ใบ 

12 แผนขัดสีแดง 1 แผน 
13 แผนขัดสีดํา 6 แผน 
14 แวนตาสําหรับใสตัดหญา 8 อัน 
15 แผนขัดหินเจียระไน 3 ชุด 
16 ใบมีดตัดหญา 8 ใบ 
17 หมวกคนสวน (แบบมีปกและปดคลุมหนา) 8 ใบ 
18 ขวาน (พรอมเขาดาม) 3 ดาม 
19 จอบ (พรอมเขาดาม) 8 ดาม 
20 พรา (พรอมเขาดาม) 4 ดาม 
21 กรรไกรตัดก่ิงไมใหญ 8 ดาม 
22 กรรไกรแตงก่ิงเล็ก 8 ดาม 
23 เอ็นตัดหญาแบบเหลี่ยม 8 มวน 
24 เลื่อยตัดก่ิงไม 4 อัน 
25 รองเทาบูทยาว (เลยเขา) 24 คู 
26 รองเทาบูทสั้น (ครึ่งนอง) 24 คู 
27 ไมกวาดเล็บเสือ 30 ดาม 
28 กลองพลาสติกลอเลื่อนอเนกประสงคพรอมฝาปด 

ขนาด  59 x 79 x 52 cm เกรดเอ 
10 ใบ 

29 เหล็กแทงตนปาลม 1 อัน 
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ลําดับท่ี รายการ จํานวน/ป หนวย 

30 เขงใสขยะขนาดกลาง 6 ใบ 

31 ผากันเปอนสีขาวพรอมหมวกคลุมผมแบบโปรงสีขาว 10 ใบ 

32 ท่ีหนีบผาแบบแขวนทรงกลมขนาดใหญ (สแตนเลส) 5 อัน 

33 น้ํายาบํารุงรักษาเครื่องหนังและเคลือบเงา  
ยี่หอ  WAXY  ขนาดไมนอยกวา 125 มิลลิลิตร 

1 โหล 

34 กลองใสกระดาษชําระมวนใหญ 10 กลอง 

35 กลองใสกระดาษเช็ดมือแบบแผน 1 คลิป (TH) ชนิดล็อคได  
ยี่หอ Kimberly-Clark 

10 กลอง 

36 ถังขยะฝาสวิง  ขนาดใหญ 240 ลิตร 10 ถัง 

37 สเปรยฉีดทําความสะอาดหูโทรศัพท 10 ขวด 

38 ตะกราพลาสติกทรงสี่เหลี่ยม  เกรดเอ 
ขนาดไมนอยกวา 41 x 54 x 19 cm. 

10 ใบ 

39 ถุงมือดํายาวของคนสวน 8 คู 

40 ไมกวาดหยากไยดามยาวปรับระดับได 16 อัน 

41 ไมม็อบปนแหงพรอมถังปน 16 ชุด 

42 โซดาไฟ 15 กิโลกรัม 
43 ตะกราใสขยะในหองน้ํา (ลูกเล็ก) 30 ลูก 

44 แปรงขัดโถสวมแบบปลายงอน 8 ดาม 

45 ไมปดฝุน แบบผาไมโครไฟเบอร 12 อัน 

46 หมวกไหมพรมแบบเต็มศีรษะ 8 ใบ 

47 กาววิทยาศาสตรดักจับหนู 1 โหล 

48 ผากันเปอนชนิดตัวตรง (แบบยาง) แบบยาวเต็มตัว 8 ผืน 

49 น้ํายาเคลือบเงาพ้ืน 120 ลิตร 

50 น้ํายาลอกพ้ืน 120 ลิตร 
51 น้ํายาดับกลิ่นฆาเชื้อโรค 60 ลิตร 
52 น้ํายาทําความสะอาดพ้ืน (มาจิคลีน) สีชมพู 120 ลิตร 

53 น้ํายาดันฝุน 40 ลิตร 

54 น้ํายาทําความสะอาดหองน้ํา 110 ลิตร 

55 น้ํายาฆาเชื้อบนโถสุขภัณฑ 50 ลิตร 
56 น้ํายาเช็ดกระจก 5 ลิตร 
57 น้ํายาลางจาน (ซันไลต)  65 ลิตร 

58 น้ํายาซักผาขาว 
 

80 ลิตร 
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ลําดับท่ี รายการ จํานวน/ป หนวย 

59 น้ํายาเช็ดคอมพิวเตอร พรอมผา  
ขนาดไมนอยกวา 20 มิลลิลิตร 

10 กลอง 

60 น้ํายาปรับผานุม (ยี่หอไฮยีน) 30 ลิตร 
61 ผงซักฟอกสําหรับเครื่องซักผาแบบน้ํา 70 ลิตร 
62 สเปรยกําจัดมด 

ขนาดไมนอยกวา 300 มิลลิลิตร (ชนิดไมมีกลิ่น) 
10 กระปอง 

 
63 ผงขัดลางท่ัวไป 48 กิโลกรัม 
64 ไมกวาดดอกหญาอยางดี  

ดามพลาสติก ดอกหญาหนา 
40 ดาม 

65 ไมกวาดดอกหญา (วัสดุสังเคราะห)  10 ดาม 
66 ไมกวาดกานมะพราวดามยาว 10 ดาม 
67 ถุงดําใสขยะ ขนาด 24x28 นิ้ว (30 ใบตอแพ็ค) 100 แพ็ค 
68 ถุงดําใสขยะ ขนาด 36x45 นิ้ว (5 ใบตอแพ็ค) 250 แพ็ค 
69 กระดาษชําระมวนใหญ (อยางดี หนาและนุม) 1,500 มวน 
70 กระดาษชําระมวนเล็ก (อยางดี หนาและนุม) 500 มวน 
71 กระดาษเช็ดมืออินเตอรโฟลต (1 ลัง มีไมนอยกวา 24 หอ 

หอละไมนอยกวา 250 แผน (2ชั้น) 245mm. * 210 mm. 
4,500 หอ 

72 กระบอกฉีดน้ํายา ขนาดบรรจุไมนอยกวา 650 ซีซี 10 ใบ 
73 สบูเหลวลางมือ 80 ลิตร 
74 เจลกอนปรับอากาศ ปริมาณสุทธิไมนอยกวา 50 กรัม 300 กอน 

75 สเปรยปรับอากาศ ขนาดไมนอยกวา 300 ซีซี 48 กระปอง 
76 ผาเช็ดมือไมโครไฟเบอร  แบบมีหูแขวน   50 ผืน 
77 ผาเช็ดโตะไมโครไฟเบอร (อยางดี) ขนาด 40 x 70 ซม. 40 ผืน 
78 ฝอยสแตนเลส 15 อัน 
79 แผนใยขัดพรอมฟองน้ํา ขนาดไมนอยกวา 3X4 นิ้ว 80 อัน 

80 ผาปดจมูก แบบซักได 30 ผืน 
81 ถุงมือยาง 30 คู 
82 กรวยกระดาษรองน้ําดื่ม 50,000 ใบ 
83 แอลกอฮอล 50 ลิตร 
84 น้ํามันตัดหญา 400 ลิตร 

85 น้ํามันออโตลูป (ทูที) 8 ลิตร 
86 ถุงมือผา 20 คู 
87 การบูร 6 กิโลกรัม 

88 น้ํามันหอมระเหยบริสุทธิ์ 100%  กลิ่นตะไคร                   
กลิ่นมะกรูด กลิ่นลาเวนเดอร กลิ่นดอกโมก                   
กลิ่นกระดังงา ขนาดไมนอยกวา  100 CC./ขวด 

200 ขวด 
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หมายเหตุ  ผูรับจางจะตองสงมอบวัสดุและอุปกรณทําความสะอาด   โดยกําหนดสงมอบครั้งแรกในเดือน

ตุลาคม 2560 ดังนี้  
1.  รายการลําดับท่ี 1 – 38  สงมอบครั้งแรกในเดือนตุลาคม 2560 
2. รายการลําดับท่ี 39 – 90 สงมอบทุกๆ เดือน 

 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลําดับท่ี รายการ จํานวน/ป หนวย 

89 เทียนสําหรับใสในเตาน้ํามันหอม 450 โหล 
90 น้ํายาทากันลื่น (ตราจระเข) 3 ลิตร 
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กลุมท่ี 5 อาคารวิทยบริการ 
อาคารวิทยบริการ มีรายการวัสดุและอุปกรณทําความสะอาดดังตอไปนี้ 

ลําดับท่ี รายการ จํานวน/ป หนวยนับ 

1 แกวน้ําแบบเมลามีน 50 ใบ 
2 สเปรยกําจัดมด 

ขนาดไมนอยกวา 300 มิลลิลิตร (ชนิดไมมีกลิ่น) 
10 กระปอง 

3 กรรไกรตัดก่ิงไม แบบมือจับ 1 อัน 
4 ขันสําหรับตักน้ําแบบมีดาม 14 อัน 
5 แวนตาสําหรับตัดหญา 2 อัน 
6 ไมม็อบถูพ้ืน ดามอลูมิเนียมอยางดี 

ขนาดหัวม็อบหนากวางไมนอยกวา 10 นิ้ว 
7 ดาม 

7 แปรงขัดพ้ืนแบบดามยาว 10 อัน 
8 แปรงทรงเตารีดขนไนลอน 10 อัน 
9 กระบอกฉีดน้ํายา ขนาดความจุไมนอยกวา 650 ซีซี 8 ใบ 
10 ไมปดฝุน ชนิดไมโครไฟเบอร 14 อัน 
11 รองเทาบูท  

เบอร 10.5 จํานวน 6 คู และเบอร 11 จํานวน 1 คู 
7 คู 

12 ถุงดําใสขยะ ขนาด 22x28 นิ้ว  
(ไมนอยกวา 30 ใบตอแพ็ค) 

240 แพ็ค 

13 แปรงขัดโถสวม แบบปลายงอน 10 อัน 
14 ถุงมือยางเอนกประสงค (สีสม) 48 คู 
15 น้ํายาเช็ดกระจก 120 ลิตร 
16 น้ํายาดันฝุน 20 ลิตร 
17 น้ํายาลอกพ้ืน 100 ลิตร 
18 น้ํายาเคลือบเงาพ้ืน 40 ลิตร 
19 น้ํายาดับกลิ่นฆาเชื้อโรค 350 ลิตร 
20 น้ํายาทําความสะอาดพ้ืนท่ัวไป 300 ลิตร 
21 น้ํายาซักผาขาว 12 ลิตร 
22 น้ํายาทําความสะอาดหองน้ํา 490 ลิตร 
23 น้ํายาทําความสะอาดแกวน้ําดื่ม  

(แกลลอนขนาดไมตอกวา 3.8 ลิตร) 
6 แกลลอน 

24 ผงขัดลางท่ัวไป ขนาดถุงละ 25 กก. 200 กิโลกรัม 
25 ไมกวาดดอกหญาอยางดี  

ดามพลาสติก ดอกหญาหนา 
72 ดาม 

26 อะไหลม็อบถูพ้ืนขนาดไมนอยกวา 10 นิ้ว (ผา) 
 

24 อัน 
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ลําดับท่ี รายการ จํานวน/ป หนวยนับ 

27 ถุงดําใสขยะ ขนาด 36x45 นิ้ว  
(ไมนอยกวา 5 ใบตอแพ็ค) 

100 แพ็ค 

28 ถุงใสสําหรับใสขยะ ขนาด 24x28 นิ้ว  
(ไมนอยกวา 24 ใบ/แพ็ค) 

250 แพ็ค 

29 กระดาษชําระมวนใหญ อยางดี หนา 2 ชั้น และนุม 950 มวน 
30 กระดาษชําระมวนเล็ก อยางดี หนา 2 ชั้น และนุม 500 มวน 
31 สบูเหลวลางมือ 100 ลิตร 
32 แอลกอฮอล ขนาดไมต่ํากวา 450 ซีซี 60 ขวด  
33 สเปรยปรับอากาศ 

ขนาดไมนอยกวา 300 ซีซี 
84 กระปอง 

34 ผาเช็ดมือแบบแขวน พรอมตะขอแขวนชนิดหนา 90 ผืน 
35 ผาขนหนูแบบหนา ขนาดไมนอยกวา 12x20 นิ้ว 50 ผืน 
36 ฝอยแสตนเลส 36 อัน 
37 แผนใยขัดพรอมฟองน้ํา ขนาดไมนอยกวา 3X4 นิ้ว 84 อัน 
38 ผาปดจมูกแบบซักได 84 ผืน 
39 กรวยกระดาษรองน้ําดื่ม (มาตรฐาน มอก.) 5,000 ใบ 
40 น้ํามันเบนซิน สําหรับเครื่องตัดหญา 200 ลิตร 
41 ผาเช็ดทําความสะอาดจอคอมพิวเตอร 

(ผาชนิดไมโคไฟเบอร)  
12 ผืน 

42 โซดาไฟ 6 กิโลกรัม 
43 ผงคลอรีน ขนาดบรรจุไมนอยกวา 450 กรัม 4 กระปอง 
44 น้ํายาปนเงาพ้ืน 40 ลิตร 
45 สกอตไปรทขัดฝา (ไมมีฟองน้ํา) 24 อัน 
46 น้ํายาเช็ดคอมพิวเตอร  

ขนาดไมนอยกวา 200 มิลลิลิตร 
12 กลอง 

47 เอ็นตัดหญา+จานรอง 1 ชุด 
48 หมวกคนสวน 1 ใบ 
49 ไมกวาดเล็บเสือ 6 ดาม 
50 ถุงมือดํายาวของคนสวน 2 คู 
51 ถุงมือผา 8 คู 
52 สเปรยกัดสนิม ขนาดไมนอยกวา 400 มิลลิลิตร 2 กระปอง 
53 การบูร/พิมเสน 1,000 อัน 

54 กรรไกรตัดก่ิงใหญ 1 ดาม 
55 การบูร/พิมเสน 6 กก 
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ลําดับท่ี รายการ จํานวน/ป หนวยนับ 

56 เลื่อยสําหรับตัดแตงก่ิง 1 คัน 
57 ใบตัดหญา 16 นิ้ว 2 ใบ 
58 ใบลับหางหน ู 1 ใบ 
59 เอ็นตัดหญา 50 เมตร 1 เสน 
60 สอมพรวนดิน 2 ดาม 
61 ชอนพรวน 2 ดาม 
62 รองเทาบูทสําหรับคนสวน 2 คู 
63 เครื่องดูดฝุน  1 เครื่อง 
64 เครื่องขัดพ้ืนพรอมอุปกรณ  1 เครื่อง 
65 เครื่องฉีดน้ําแรงดันสูง  1 เครื่อง 
66 ไมมอบดันฝุน (แบบไมโครไฟเบอร) 10 อัน 
67 ท่ีโกยขยะพลาสติก 7 อัน 
68 ไมกวาดหยากไย 10 อัน 
69 ไมกวาดกานมะพราว 7 อัน 
70 น้ํายาทําความสะอาดพ้ืนทรายลาง 70 ลิตร 
71 น้ํายาฆาเชื้อราและสกัดตะไครน้ํา 40 ลิตร 
72 ครีมทําความสะอาดอเนกประสงค  

ขนาดไมนอยกวา 220 กรัม 
6 กระปุก 

73 พรมเช็ดเทา แบบไมโครไฟเบอร 32 ผืน 
74 น้ํามันหอมระเหย 100% กลิ่นตะไคร มะกรูด ลาเวนเดอร 

ขนาดไมนอยกวา 100 ซีซีตอขวด 
100 ขวด 

75 เทียนสําหรบัน้ํามันหอมระเหย  100 โหล 

76 ถังขยะใสกลม ขนาดความจุไมนอยกวา 45 ลิตร ขนาดไม
นอยกวา 16x11 นิ้ว (สูงxกวาง) 

10 ใบ 

77 ไมปาดน้ํา ขนาดยางรีดน้ํายาวไมนอยกวา 12 นิ้ว 14 ดาม 

78 ไมเช็ดกระจกท่ีสูง 7 ดาม 

79 ผาดายดิบ ขนาดไมนอยกวา 16x24 นิ้ว 14 ผืน 

80 พราพรอมเขาดาม 1 ดาม 

81 จอบพรอมเขาดาม 1 ดาม 

82 เลื่อยสําหรับตัดก่ิงไมท่ีสูง 1 ดาม 

83 ผากันเปอนชนิดตัวตรง (แบบยาง) 8 ผืน 

84 ชุดถังปนพรอมม็อบไมโครไฟเบอร 6 ชุด 

85 ผาม็อบเสนใยไมโครไฟเบอร 
 

70 ผืน 
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หมายเหตุ  ผูรับจางจะตองสงมอบวัสดุและอุปกรณทําความสะอาดทุกๆ เดือน โดยใหสงมอบครั้งแรกในเดือน
ตุลาคม 2560 ท้ังนี้ รายการวัสดุอุปกรณท่ีจะสงมอบคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ จะแจงใหทราบ
ในภายหลัง 

 

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

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ลําดับท่ี รายการ จํานวน/ป หนวยนับ 

86 ขวดหัวปม สําหรับใสเจลลางมือแบบฆาเชื้อ 
ขนาดบรรจุไมนอยกวา 500 ซีซี 

14 ใบ 

87 แผนขัดดํา 7 แผน 

88 แผนไนลอน 4 แผน 

89 แผนจับ 2 แผน 

90 ถังน้ําชูเกอร ขนาดไมนอยกวา 28*44*21.5 ซม. 7 ใบ 

91 ตะกราพลาสติกทรงสูง ขนาดไมนอยกวา 12 นิ้ว 7 ใบ 

92 ถังน้ําสํารอง ขนาดความจุไมนอยกวา 200 ลิตร 2 ใบ 

93 กลองใสกระดาษชําระมวนใหญ 6 อัน 

94 เสียมตักดิน แบบดามเหล็ก 1 อัน 

95 พลั่วสําหรับตัก 1 อัน 
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กลุมท่ี 6 อาคารโรงงานตนแบบ ฯลฯ 
อาคารโรงงานตนแบบ มีรายการวัสดุและอุปกรณทําความสะอาดดังตอไปนี้ 

ลําดับท่ี รายการ จํานวน/ป หนวยนับ 

1 ไมกวาดหยากไย แบบขนแปรงพลาสติก 4 ดาม 
2 ไมปดฝุนแบบผาไมโครไฟเบอร 3 ดาม 

3 ไมเช็ดกระจกดามยาว 2 ดาม 

4 ไมม็อบดันฝุน ผาสีมวง/น้ําเงิน และผาสีขาว 
ดามอลูมิเนียมอยางดี ขนาดหัวม็อบปลายมน 
หนากวางไมนอยกวา 16 นิ้ว     

2 ดาม 

5 ไมม็อบถูพ้ืน ผาสีมวง/น้ําเงิน และผาสีขาว 
ดามอลูมิเนียมอยางดี ขนาดหัวม็อบปลายมน 
หนากวางไมนอยกวา 16 นิ้ว     

2 ดาม 

6 อะไหลม็อบถูพ้ืน ขนาดไมนอยกวา 10 นิ้ว (ผา) 
ขนาดตองเทากับขอ 10  

3 ผืน 

7 อะไหลม็อบดันฝุน ขนาดไมนอยกวา 16 นิ้ว  (ผา) 
ขนาดตองเทากับขอ 9 

3 ผืน 

8 ท่ีโกยขยะพลาสติก 3 ดาม 

9 ไมกวาดดอกหญาอยางดี  
ดามพลาสติก ดอกหญาหนา  

15 ดาม 

10 ไมกวาดกานมะพราว 2 ดาม 
11 ไมปาดน้ํา ขนาดยางรีดน้ํายาวไมนอยกวา 12 นิ้ว 2 ดาม 

12 แปรงขัดโถสวมแบบปลายงอน/กลม 4 อัน 

13 แปรงดามยาว 2 อัน 

14 แปรงทรงเตารีดขนไนลอน 4 อัน 

15 ถังน้ําชูเกอร ขนาดไมนอยกวา 28x44x21.5 ซม. 2 ใบ 

16 ถังใสน้ํามีหูหิ้ว (สีดํา) 1 ใบ 

17 ถังขยะทรงกลมขนาดบรรจุได 150 ลิตร แบบฝาสวิง 1 ใบ 
18 ตะกราพลาสติก ขนาดความสูงไมนอยกวา 10 นิ้ว 15 ใบ 

19 กระบอกฉีดน้ํายา ขนาดบรรจุไมนอยกวา 650 ซีซี 4 ใบ 

20 ขวดปมสําหรับใสเจล/สบูลางมือ 
ขนาดบรรจุไมนอยกวา 500 ซีซี 

4 ใบ 

21 กลองใสกระดาษชําระมวนใหญ พรอมติดตั้ง 2 กลอง 

22 สเปรยปรับอากาศ ขนาดไมนอยกวา 300 ซีซี  
(กําหนดสงตัวอยางเพ่ือพิจารณาเลือกกลิ่นภายหลัง) 

12 กระปอง 

23 สเปรยกําจัดมด ขนาดไมนอยกวา 300 มิลลิลิตร 
(ชนิดไมมีกลิ่นหรือกลิ่นธรรมชาติ)  
 

16 กระปอง 
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หมายเหตุ  ผูรับจางจะตองสงมอบวัสดุและอุปกรณทําความสะอาดทุกๆ เดือน โดยใหสงมอบครั้งแรกในเดือน
ตุลาคม 2560 ท้ังนี้ รายการวัสดุอุปกรณท่ีจะสงมอบคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ จะแจงใหทราบ
ในภายหลัง                                 ----------------------------- 

ลําดับท่ี รายการ จํานวน/ป หนวยนับ 

24 ผาเช็ดโตะ ขนาดไมนอยกวา 12x20 นิ้ว 
(ผาขนหนูแบบหนา) 

12 ผืน 

25 ผาเช็ดเทา ขนาดไมนอยกวา 16x24 นิ้ว (พรม) 4 ผืน 

26 ผาดายดิบ ขนาดไมนอยกวา 16x24 นิ้ว 6 ผืน 

27 ผาเช็ดมือแบบแขวน ชนิดหนา  8 ผืน 

28 ฝอยสแตนเลส 12 อัน 

29 แผนใยขัดพรอมฟองน้ํา ขนาดไมนอยกวา 3X4 นิ้ว 12 อัน 
30 แผนใยขัด (ไมมีฟองน้ํา) ขนาดไมนอยกวา 3X4 นิ้ว 12 อัน 
31 น้ํายาดับกลิ่นฆาเชื้อโรค 46 ลิตร 
32 น้ํายาทําความสะอาดพ้ืนท่ัวไป 46 ลิตร 

33 น้ํายาดันฝุน 46 ลิตร 

34 น้ํายาซักผาขาว 46 ลิตร 

35 น้ํายาทําความสะอาดหองน้ํา 68 ลิตร 

36 น้ํายาลางจาน 1 ลิตร 
37 สบูเหลวลางมือ 23 ลิตร 

38 แอลกอฮอร 2 ลิตร 

39 ผงซักฟอก 12 กิโลกรัม 

40 เจลกอนปรับอากาศ  
ปริมาณสุทธิไมนอยกวา 50 กรัม 

48 กอน 

41 กระดาษชําระมวนใหญ อยางดี หนา 2 ชั้น และนุม 48 มวน 

42 ถุงดําใสขยะ ขนาด 24x28 นิ้ว  
(ไมนอยกวา 30 ใบตอแพ็ค) 

36 แพ็ค 

43 ถุงดําใสขยะ ขนาด 36x45 นิ้ว  
(ไมนอยกวา 5 ใบตอแพ็ค) 

10 แพ็ค 

44 รองเทาบูท (แจงขนาดใหทราบภายหลัง) 1 คู 

45 ถุงมือยางเอนกประสงค  
(แจงขนาดใหทราบภายหลัง) 

12 คู 

46 ผาปดจมูกแบบซักได 12 อัน 

47 ถังขยะแบบเหยียบ ขนาดความจุไมนอยกวา 10 ลิตร 4 ใบ 

48 น้ํายาเช็ดทําความสะอาดเฟอรนิเจอร 4 ลิตร 

49 ชุดถังปนพรอมม็อบไมโครไฟเบอร 1 ชุด 

50 ผาม็อบเสนใยไมโครไฟเบอร 2 ผืน 
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