






















เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง 
ตามเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

เรื่อง  ประกวดราคาจ้างท าความสะอาดอาคารและกลุ่มอาคาร 
ภายในมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

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

รายละเอียดของงานจ้างท าความสะอาดอาคารและกลุ่มอาคาร ภายในมหาวิทยาลัยทักษิณ               
วิทยาเขตพัทลุง ต าบลบ้านพร้าว อ าเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง และเงื่อนไขอ่ืนๆ 

คุณสมบัติผู้รับจ้าง 
1. มีประสบการณ์และผลงานประเภทเดียวกันกับงานประกวดราคาจ้างในวงเงินไม่น้อยกว่า 

7,000,000.00 บาท (เจ็ดล้านบาทถ้วน) โดยให้ยื่นหลักฐานส าเนาหนังสือรับรองผลงานจ้างพร้อมส าเนาสัญญา
จ้าง  ในวันยื่นซองประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 

2. ให้ผู้ยื่นข้อเสนอทุกรายน าตัวอย่างวัสดุอุปกรณ์ท าความสะอาดตามรายการที่มหาวิทยาลัยฯ ก าหนด 
ตามข้อ 10.7 จ านวน 32 รายการ มาแสดงเพ่ือทดลอง หรือทดสอบ หรือน าเสนอเพ่ือประกอบการพิจารณา                
ต่อมหาวิทยาลัยฯ ภายในก าหนดเวลา 1 วันท าการ นับถัดจากวันเสนอราคา 

รายละเอียดของงานจ้างท าความสะอาดอาคารและกลุ่มอาคาร  
1. ท าความสะอาดกลุ่มอาคารบริหารกลาง  

 1.1 อาคารเรียนรวม 3 หลัง พ้ืนที่ประมาณ 17,434 ตารางเมตร มีรายละเอียด ดังนี้ 

1.1.1 งานที่ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติเป็นประจ าทุกวัน 
1.1.1.1 จัดพนักงานท าความสะอาดอยู่ประจ าคอยดูแลท าความสะอาด จ านวน  10 คน 

ปฏิบัติงานตั้งแต่วันจันทร์ -วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 07.45 - 17.00 น. (แบ่งเวลา               
พักกลางวันเป็น 2 ช่วง คือ เวลา 11.00 - 12.00 น. และ 12.00 – 13.00 น.)  
หยุดวันนักขัตฤกษ์ ส าหรับในวันเสาร์-อาทิตย์ ให้มีพนักงานท าความสะอาดวันละ   
5 คน  

1.1.1.2 จัดเก็บโต๊ะและเก้าอ้ีในห้องทุกห้องให้เป็นระเบียบเรียบร้อย  
1.1.1.3 ปัด กวาด เช็ด ถู ในห้อง ทางเดินหน้าห้อง บันได ใต้บันได และส่วนอ่ืนๆ ที่อยู่ 

ด้านหน้าห้องอย่างสม่ าเสมอ  
1.1.1.4 ท าความสะอาดรอบๆ อาคาร หรือทางเท้าบริเวณชั้นที่ 1 ทั้งหมด  
1.1.1.5 ดูแลความเรียบร้อยเรื่องการปิดไฟฟ้าแสงสว่าง เครื่องปรับอากาศ และอุปกรณ์

เครื่องใช้ไฟฟ้าทุกห้อง  
1.1.1.6 ลบกระดานในห้องเรียน ห้องปฏิบัติการต่างๆ ทุกห้อง หลังการเรียนการสอนเลิก  
1.1.1.7 ท าความสะอาดตัวถังด้านนอกของเครื่องท าน้ าเย็น รวมทั้งจัดเตรียม ตรวจสอบ

ความพร้อมของน้ าร้อน น้ าเย็นส าหรับบุคลากร, อาจารย์ในห้องพัก และผู้มาติดต่อ
มหาวิทยาลัยฯ  

1.1.1.8 ท าความสะอาดห้องน้ า ห้องสุขา และเครื่องสุขภัณฑ์ทั้งหมด อย่างน้อยวันละ            
3-4 ครั้ง หรือตามสภาพการใช้งานห้องน้ า และจัดก้อนดับกลิ่นประจ าห้องน้ า            
ทุกห้อง 
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1.1.1.9 จัดเก็บขยะภายใน ภายนอก ด้านหน้า และรอบนอกห้องทั้งหมด และรอบอาคาร   
(ห่างจากตัวอาคารไม่น้อยกว่า 10 เมตร) ไปทิ้งที่ซึ่งมหาวิทยาลั ยฯ ก าหนด            
วันละ 1 ครั้ง  

1.1.1.10 กวาดขยะและทรายบริเวณพ้ืนชั้นล่าง   
1.1.1.11 กวาดขยะบริเวณทางเท้ารอบๆ อาคารอย่างสม่ าเสมอ  
1.1.1.12 ท าความสะอาดภาชนะรองรับขยะอย่างสม่ าเสมอทุกห้อง  
1.1.1.13 ท าความสะอาดอุปกรณ์ทุกอย่างภายในอาคาร เช่น โต๊ะ ตู้ เก้าอ้ี พัดลม โทรศัพท์ 

เฟอร์นิ เจอร์ต่างๆ ป้ายบอร์ดประชาสัมพันธ์ของงานทะ เบียนและงานโสต                 
ทัศนศึกษา เครื่องท าน้ าร้อน น้ าเย็น รวมทั้งชุดกาแฟ  

1.1.1.14 ท าความสะอาดห้องโดยสารและประตูของลิฟท์ประจ าอาคาร  
1.1.1.15 ดูแลกระดาษช าระในห้องน้ า ห้องสุขา ถุงด า โดยให้ส า รองไว้ที่ส านักงานฯ                   

ซึ่งสามารถเบิกใช้ได้ทันที  
1.1.1.16 ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือเจ้าหน้าที่

ประจ าอาคาร 
1.1.1.17 ตรวจเช็คอุปกรณ์ต่างๆ สม่ า เสมอหากพบความช ารุดเสียหายให้แจ้งต่อ

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือเจ้าหน้าที่ประจ าอาคารทราบ   
1.1.1.18 บ ารุงรักษาต้นไม้และสวนหย่อม ภายในอาคาร 

1.1.2 งานที่ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติสัปดาห์ละ 1 ครั้ง 
1.1.2.1 ท าความสะอาดบานประตู หน้าต่าง ตู้เอกสาร มู่ลี่/ผ้าม่าน เช็ดกระจก และบริเวณ

อ่ืนๆ ทั่วอาคารทุกชั้นให้ดูสะอาด  
1.1.2.2 กวาดหยากไย่บนเพดานและผนังห้องทุกชั้น  

1.1.3 งานที่ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติเดือนละ 1 ครั้ง 
1.1.3.1 ฉีดน้ าล้างดิน ทราย บริเวณพ้ืนชั้นล่างของอาคาร 
1.1.3.2 ฉีดน้ าท าความสะอาดบริเวณระเบียงกันสาดของอาคารทุกชั้นรวมทั้งการขัดเงา

ราวสแตนเลส  
1.1.3.3 ท าความสะอาดแผ่นกรองฝุ่นหลังเครื่องปรับอากาศทุกเครื่องภายในอาคาร 

1.1.4 งานที่ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติเป็นครั้งคราว 
1.1.4.1 จัดสถานที่และท าความสะอาดในการจัดประชุม สัมมนา ฝึกอบรม หรือเพ่ิมเติมงาน

อ่ืนๆ ตามที่ผู้ว่าจ้างเห็นสมควร  
1.1.4.2 ขนย้ายอุปกรณ์ตามความจ าเป็นภายในอาคาร  
1.1.4.3 ขัดพ้ืนอาคาร รวมทั้งเคลือบเงาพ้ืนปีละ 2 ครั้ง (ช่วงปิดภาคเรียน) 
1.1.4.4 จัดเก้าอ้ีสอบให้เป็นระเบียบเรียบร้อยทุกครั้งที่มีการสอบ 
1.1.4.5 ท าความสะอาดดาดฟ้าอาคาร 
1.1.4.6 ผู้รับจ้างท าดูแลท าความสะอาดมูลนกและมูลค้างคาวภายในบริเวณอาคารให้

สะอาด อย่างน้อย 4 เดือนครั้ง ซึ่งในการท าความสะอาดผู้รับจ้างต้องจัดหา
เครื่องมือหรืออุปกรณ์ท่ีสามารถท าความสะอาดได้สะดวกและปลอดภัย 

1.1.5 การปฏิบัติงานตามข้อ 1.1.2-1.1.4 ผู้รับจ้างจะต้องเสนอแผนการปฏิบัติงานต่อมหาวิทยาลัยฯ 
ล่วงหน้าก่อนการเริ่มปฏิบัติงานในแต่ละเดือน 
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 1.2 อาคารโรงอาหารหลังที ่1  1 หลัง พ้ืนที่ประมาณ 1,361 ตารางเมตร มีรายละเอียด ดังนี้ 

1.2.1 งานที่ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติเป็นประจ าทุกวัน   
1.2.1.1 จัดพนักงานท าความสะอาดอยู่ประจ าคอยดูแลท าความสะอาด จ านวน  2 คน 

ปฏิบัติงานตั้งแต่วันจันทร์ – วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 07.00 – 16.15 น.  หยุดวัน            
นักขัตฤกษ ์ส าหรับในวันเสาร์ – อาทิตย์ ให้มีพนักงานท าความสะอาดวันละ 1 คน  

1.2.1.2 จัดเก็บโต๊ะและเก้าอ้ีให้เป็นระเบียบเรียบร้อย  
1.2.1.3 ปัด กวาด เช็ด ถู พื้น ทางเดิน บันได และส่วนอื่นๆ อย่างสม่ าเสมอ  
1.2.1.4 ดูแลท าความสะอาดโต๊ะรับประทานอาหารให้สะอาดพร้อมใช้งาน 
1.2.1.5 ท าความสะอาดรอบๆ อาคาร หรือทางเท้าท้ังหมด  
1.2.1.6 ดูแลความเรียบร้อยเรื่องการเปิด-ปิดไฟฟ้าแสงสว่าง และอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า             

ทุกชนิด   
1.2.1.7 ท าความสะอาดตัวถังด้านนอกของเครื่องท าน้ าเย็น รวมทั้งจัดเตรียมกรวยกระดาษ

ส าหรับดื่มน้ า  
1.2.1.8 ท าความสะอาดห้องน้ า ห้องสุขา และเครื่องสุขภัณฑ์ทั้งหมด อย่างสม่ าเสมอ                

อย่างน้อยวันละ 3-4 ครั้ง หรือตามสภาพการใช้งานห้องน้ า และจัดก้อนดับกลิ่น
ประจ าห้องน้ าทุกห้อง  

1.2.1.9 จัดเก็บขยะภายใน ภายนอก ด้านหน้าทั้งหมด และรอบอาคาร (ห่างจากตัวอาคาร
ไม่น้อยกว่า 10 เมตร) รวมไปถึงบริเวณลานจอดรถด้านข้างอาคารไปทิ้งที่ซึ่ง
มหาวิทยาลัยฯ ก าหนด วันละ  1 ครั้ง  

1.2.1.10 ท าความสะอาดภาชนะรองรับขยะอย่างสม่ าเสมอทุกห้อง  
1.2.1.11 บ ารุงรักษาต้นไม้และสวนหย่อม ภายในอาคาร 
1.2.1.12 ดูแลกระดาษช าระในห้องน้ า ห้องสุขา ถุงด า โดยให้ส ารองไว้ที่ส านักงานฯ สามารถ

เบิกใช้ได้ทันท ี 
1.2.1.13 ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการตรวจการรับพัสดุและ

เจ้าหน้าที่ประจ าอาคาร 

1.2.2 งานที่ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติสัปดาห์ละ 1 ครั้ง 
1.2.2.1 ท าความสะอาดบานประตู หน้าต่าง เช็ดกระจก และบริเวณอ่ืนๆ ทั่วอาคารให้ดู

สะอาด 
1.2.2.2 ล้างท่อระบายน้ าภายในอาคาร และขัดพ้ืนท าความสะอาดบริเวณด้านหลังร้าน

จ าหน่ายอาหารทั้งหมด 
1.2.2.3 กวาดหยากไย่บนเพดานและผนังห้อง 

1.2.3 งานที่ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติเดือนละ 1 ครั้ง 
ท าความสะอาดพ้ืนอาคาร โดยขัดพ้ืน  

1.2.4 งานที่ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติเป็นครั้งคราว 
ขนย้ายอุปกรณ์ตามความจ าเป็นภายในอาคาร  

1.2.5 การปฏิบัติงานตามข้อ 1.2.2-1.2.4 ผู้รับจ้างจะต้องเสนอแผนการปฏิบัติงานต่อมหาวิทยาลัยฯ 
ล่วงหน้าก่อนการเริ่มปฏิบัติงานในแต่ละเดือน 
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1.3 อาคารโรงอาหารหลังที ่2  1 หลัง พ้ืนที่ประมาณ 630 ตารางเมตร มีรายละเอียด ดังนี้ 

1.3.1 งานที่ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติเป็นประจ าทุกวัน   
1.3.1.1 จัดพนักงานท าความสะอาดอยู่ประจ าคอยดูแลท าความสะอาด จ านวน 2 คน 

ปฏิบั ติ ง านตั้ ง แต่ วั นจั นทร์  – วั นศุ กร์  หยุ ดวั นนั กขั ตฤกษ์   ตั้ ง แต่ เ วลา                       
13.00 – 21.00 น. ยกเว้นวันที่มหาวิทยาลัยฯ ประกาศหยุดการจ าหน่ายอาหาร ให้
ปฏิบัติงานตั้งแต่เวลา 07.45-17.00 น. ส าหรับในวันเสาร์ – อาทิตย์ ให้มีพนักงาน
ท าความสะอาดวันละ 1 คน  

1.3.1.2 จัดเก็บโต๊ะและเก้าอ้ีให้เป็นระเบียบเรียบร้อย  
1.3.1.3 ปัด กวาด เช็ด ถู พื้น ทางเดิน บันได และส่วนอื่นๆ อย่างสม่ าเสมอ  
1.3.1.4 ดูแลท าความสะอาดโต๊ะรับประทานอาหารให้สะอาดพร้อมใช้งาน 
1.3.1.5 ท าความสะอาดรอบๆ อาคาร หรือทางเท้าท้ังหมด  
1.3.1.6 ดูแลความเรียบร้อยเรื่องการเปิด-ปิดไฟฟ้าแสงสว่าง และอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า             

ทุกชนิด   
1.3.1.7 ท าความสะอาดตัวถังด้านนอกของเครื่องท าน้ าเย็น รวมทั้งจัดเตรียมกรวยกระดาษ

ส าหรับดื่มน้ า  
1.3.1.8 ท าความสะอาดห้องน้ า ห้องสุขา และเครื่องสุขภัณฑ์ทั้งหมด อย่างน้อยวันละ           

3-4 ครั้ง หรือตามสภาพการใช้งานห้องน้ า และจัดก้อนดับกลิ่นประจ าห้องน้ า            
ทุกห้อง  

1.3.1.9 จัดเก็บขยะภายใน ภายนอก ด้านหน้าทั้งหมด และรอบอาคาร (ห่างจากตัวอาคาร            
ไม่น้อยกว่า 10 เมตร) รวมไปถึงบริเวณลานจอดรถด้านข้างอาคารไปทิ้งที่ซึ่ง 
มหาวิทยาลัยฯ ก าหนด วันละ  1 ครั้ง  

1.3.1.10 ท าความสะอาดภาชนะรองรับขยะอย่างสม่ าเสมอทุกห้อง  
1.3.1.11 บ ารุงรักษาต้นไม้และสวนหย่อม ภายในอาคาร 
1.3.1.12 ดูแลกระดาษช าระในห้องน้ า ห้องสุขา ถุงด า โดยให้ส ารองไว้ที่ส านักงานฯ สามารถ

เบิกใช้ได้ทันท ี 
1.3.1.13 ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการตรวจการรับพัสดุและ

เจ้าหน้าที่ประจ าอาคาร 

1.3.2 งานที่ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติสัปดาห์ละ 1 ครั้ง 
1.3.2.1 ท าความสะอาดบานประตู หน้าต่าง เช็ดกระจก และบริเวณอ่ืนๆ ทั่วอาคารให้ดู

สะอาด 
1.3.2.2 ล้างท่อระบายน้ าภายในอาคาร และขัดพ้ืนท าความสะอาดบริเวณด้านหลังร้าน

จ าหน่ายอาหารทั้งหมด 
1.3.2.3 กวาดหยากไย่บนเพดานและผนังห้อง 
1.3.2.4 ฉีดน้ าล้างดิน ทรายบริเวณลานด้านข้างอาคาโรงอาคาร 

1.3.3 งานที่ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติเดือนละ 1 ครั้ง 
ท าความสะอาดพ้ืนอาคาร โดยขัดพ้ืน  

1.3.4 งานที่ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติเป็นครั้งคราว 
ขนย้ายอุปกรณ์ตามความจ าเป็นภายในอาคาร  
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1.3.5 การปฏิบัติงานตามข้อ 1.3.2-1.3.4 ผู้รับจ้างจะต้องเสนอแผนการปฏิบัติงานต่อมหาวิทยาลัยฯ 
ล่วงหน้าก่อนการเริ่มปฏิบัติงานในแต่ละเดือน 

1.4 อาคารบริหารและส านักงานกลาง 1 หลัง อาคารโรงจอดรถบัส จ านวน 1 หลัง อาคาร               
โรงบ าบัดน  าเสีย จ านวน 1 หลัง บริเวณเสาธง ตัวอักษรหน้ามหาวิทยาลัย และลานจอด
เฮลิคอปเตอร์ พ้ืนที่ประมาณ 9,062 ตารางเมตร มีรายละเอียดดังนี้  

1.4.1 งานที่ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติเป็นประจ าทุกวัน 
1.4.1.1 จัดพนักงานท าความสะอาดอยู่ประจ าคอยดูแลท าความสะอาด จ านวน  6 คน 

ปฏิบัติงานตั้งแต่วันจันทร์ - วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 07.45 – 17.00 น. หยุดวันเสาร์-
อาทิตย์ และวันนักขัตฤกษ์ 

1.4.1.2 จัดเก็บโต๊ะและเก้าอ้ีในห้องทุกห้องให้เป็นระเบียบเรียบร้อย รวมถึงโต๊ะและเก้าอ้ี
บริเวณโถงกลางของอาคาร 

1.4.1.3 ปัด กวาด เช็ด ถูภายในห้อง ทางเดินหน้าห้อง บันได ใต้บันได และส่วนอ่ืนๆ ที่อยู่
ด้านหน้าห้องอย่างสม่ าเสมอ  

1.4.1.4 ท าความสะอาดรอบๆ อาคาร หรือทางเท้าท้ังหมด 
1.4.1.5 ท าความสะอาดตัวถังด้านนอกของเครื่องท าน้ าเย็น รวมทั้งจัดเตรียมกรวยกระดาษ

ส าหรับดื่มน้ า ตรวจสอบความพร้อมของน้ าร้อนน้ าเย็นส าหรับบุคลากร และผู้มา
ติดต่อมหาวิทยาลัยฯ 

1.4.1.6 ท าความสะอาดห้องน้ า ห้องสุขาและเครื่องสุขภัณฑ์ทั้งหมด อย่างน้อยวันละ               
3-4 ครั้ง หรือตามสภาพการใช้งานห้องน้ า และจัดก้อนดับกลิ่นประจ าห้องน้ าทุก
ห้องอย่างสม่ าเสมอ 

1.4.1.7 จัดเก็บขยะภายใน ภายนอก ด้านหน้า และรอบนอกห้องทั้งหมด และรอบอาคาร            
ไปทิ้งท่ีซึ่งมหาวิทยาลัยฯ ก าหนด วันละ 1 ครั้ง  

1.4.1.8 เก็บขยะภายในบริเวณทางเท้ารอบๆ อาคารอย่างสม่ าเสมอ   
1.4.1.9 ท าความสะอาดภาชนะรองรับขยะอย่างสม่ าเสมอทุกห้อง 
1.4.1.10 ท าความสะอาดอุปกรณ์ทุกอย่างภายในอาคาร เช่น โต๊ะ ตู้ เก้าอ้ี พัดลม โทรศัพท์

และเฟอร์นิเจอร์ต่างๆ  
1.4.1.11 ดูแลกระดาษช าระในห้องน้ า ห้องสุขา ถุงด า โดยให้ส ารองไว้ที่ส านักงานฯ สามารถ

เบิกใช้ได้ทันท ี  
1.4.1.12 ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือเจ้าหน้าที่

ประจ าอาคาร 

1.4.2 งานที่ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติสัปดาห์ละ 1 ครั้ง 
1.4.2.1 ท าความสะอาดบานประตู หน้าต่าง โคมไฟฟ้า ราวสแตนเลส เช็ดกระจก                

และบริเวณอ่ืนๆ ทั่วอาคารทุกๆ ชั้น ให้ดูสะอาด   
1.4.2.2 ปัด กวาด เช็ด ถูบริเวณชั้นบน (ยอมโดม) บันไดและส่วนอื่นให้มีความสะอาด  
1.4.2.3 ท าความสะอาดพ้ืนชั้นล่าง กวาดทราย และเก็บขยะบริเวณรอบๆ อาคาร (ห่างจาก

ตัวอาคาร ไม่น้อยกว่า 10 เมตร) 
1.4.2.4 ท าความสะอาดพ้ืนอาคารโรงจอดรถบัส  บริ เวณด้านข้างอาคารบริหาร                      

และส านักงานกลาง 
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1.4.2.5 ท าความสะอาดพ้ืนที่อาคารโรงบ าบัดน้ าเสีย 

1.4.3 งานที่ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติเดือนละ 1 ครั้ง 
1.4.3.1 กวาดหยากไย่บนเพดานและผนังห้อง   
1.4.3.2 ฉีดน้ าล้างดิน ทราย พื้นชั้นล่างของอาคาร  
1.4.3.3 ฉีดน้ าท าความสะอาดบริเวณระเบียงกันสาดของอาคารทุกชั้น รวมทั้งการขัดเงา             

ราวสแตนเลส  
1.4.3.4 ท าความสะอาดแผ่นกรองฝุ่นหลังเครื่องปรับอากาศทุกเครื่องภายในอาคาร 

1.4.4 งานที่ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติเป็นครั้งคราว 
1.4.4.1 จัดสถานที่อ านวยความสะดวกและท าความสะอาดในการจัดประชุม สัมมนา 

ฝึกอบรม หรือเพ่ิมเติมงานอ่ืนๆ ที่ผู้ว่าจ้างเห็นสมควรขนย้ายอุปกรณ์ตามความ
จ าเป็นภายในอาคาร 

1.4.4.2 ท าความสะอาดพ้ืนโดยการขัดพ้ืนและขัดเคลือบเงาพ้ืน 3 เดือนครั้ง 
1.4.4.3 ช่วยจัดอาหารว่างระหว่างการประชุม และช่วยดูแลล้างท าความสะอาดแก้วน้ าดื่ม

และจานรอง 
1.4.4.4 ท าความสะอาดดาดฟ้าอาคาร 
1.4.4.5 ขัดล้างท าความสะอาดลานจอดเฮลิคอปเตอร์ จ านวน 5 ลาน ตลอดถึงทางเดินตัว

หนอนเชื่อมระหว่างอาคารบริหารและส านักงานกลางไปหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ          
อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง 

1.4.4.6 ขัดล้างท าความสะอาดบริเวณเสาธง อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง 
1.4.4.7 ขัดล้างท าความสะอาดตัวอักษร TSU บริเวณด้านหน้ามหาวิทยาลัยอย่างน้อยปีละ 

2 ครั้ง 
1.4.4.8 ผู้รับจ้างท าดูแลท าความสะอาดมูลนกและมูลค้างคาวภายในบริเวณอาคารให้

สะอาด อย่างน้อย 4 เดือนครั้ง ซึ่งในการท าความสะอาดผู้รับจ้างต้องจัดหา
เครื่องมือหรืออุปกรณ์ท่ีสามารถท าความสะอาดได้สะดวกและปลอดภัย 

1.4.5 การปฏิบัติงานตามข้อ 1.4.2-1.4.4 ผู้รับจ้างจะต้องเสนอแผนการปฏิบัติงานต่อมหาวิทยาลัยฯ 
ล่วงหน้าก่อนการเริ่มปฏิบัติงานในแต่ละเดือน 

1.5 หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 1 หลัง ศาลาประดิษฐานพระพุทธรูป จ านวน 1 หลัง ศูนย์รักษา
ความปลอดภัยและการจราจร (อาคารธนาคารไทยพาณิชย์เดิม)  และป้อมรักษาความปลอดภัย พ้ืนที่
ประมาณ 7,462 ตารางเมตร มีรายละเอียดดังนี้ 

1.5.1 งานที่ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติเป็นประจ าทุกวัน 
1.5.1.1 จัดพนักงานท าความสะอาดอยู่ประจ าหอประชุมเฉลิมพระเกียรติคอยดูแลท าความ

สะอาด จ านวน 6 คน ปฏิบัติงานตั้งแต่วันจันทร์ - วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 07.45 – 
17.00 น. หยุดวันเสาร์-อาทิตย์ และวันนักขัตฤกษ์ โดยจัดพนักงาน จ านวน 2 คน             
ให้ไปท าความสะอาดศาลาประดิษฐานพระพุทธรูป และอาคารธนาคารไทยพาณิชย์
เดิม) ทุกวัน และอาคารที่พักบุคลากรเพ่ิมเติม 

1.5.1.2 ปัด กวาด เช็ด ถูภายในห้อง ทางเดินหน้าห้อง บันได ใต้บันได และส่วนอ่ืนๆ ที่อยู่
ด้านหน้าห้องอย่างสม่ าเสมอ  

1.5.1.3 ท าความสะอาดรอบๆ อาคาร หรือทางเท้าท้ังหมด   
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1.5.1.4 ท าความสะอาดห้องน้ า ห้องสุขาและเครื่องสุขภัณฑ์ทั้งหมดอย่างสม่ าเสมอ               
อย่างน้อยวันละ 3-4 ครั้ง หรือตามสภาพการใช้งานห้องน้ า และจัดก้อนดับกลิ่น
ประจ าห้องน้ าทุกห้องอย่างสม่ าเสมอ 

1.5.1.5 จัดเก็บขยะภายใน ภายนอก ด้านหน้า และรอบนอกห้องทั้งหมด และรอบอาคาร
ไปทิ้งท่ีซึ่งมหาวิทยาลัยฯ ก าหนด 

1.5.1.6 เก็บขยะบรเิวณรอบๆ อาคาร (ห่างจากตัวอาคาร ไม่น้อยกว่า 10 เมตร) 
1.5.1.7 ท าความสะอาดภาชนะรองรับขยะอย่างสม่ าเสมอทุกห้อง 
1.5.1.8 ท าความสะอาดอุปกรณ์ทุกอย่างภายในอาคาร  
1.5.1.9 ดูแลกระดาษช าระในห้องน้ า ห้องสุขา ถุงด า โดยให้ส ารองไว้ที่ส านักงานฯ สามารถ

เบิกใช้ได้ทันท ี  
1.5.1.10 รดน้ าต้นไม้ภายในอาคารอย่างสม่ าเสมอ 
1.5.1.11 ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือเจ้าหน้าที่

ประจ าอาคาร 

1.5.2 งานที่ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติสัปดาห์ละ 1 ครั้ง 
1.5.2.1 ท าความสะอาดบานประตู หน้าต่าง โคมไฟฟ้า ราวสแตนเลส เช็ดกระจก และ

บริเวณอ่ืนๆ ทั่วอาคารทุกๆ ชั้น ให้ดูสะอาด   
1.5.2.2 ไปดูแลท าความสะอาด ปัด กวาด เช็ด ถูภายในป้อมรักษาความปลอดภัย 

1.5.3 งานที่ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติเดือนละ 1 ครั้ง 
1.5.3.1 กวาดหยากไย่บนเพดานและผนังห้อง   
1.5.3.2 ฉีดน้ าล้างดิน ทราย พื้นโดยรอบของอาคาร  
1.5.3.3 ฉีดน้ าท าความสะอาดบริเวณระเบียงกันสาดของอาคารทุกชั้น รวมทั้งการขัดเงา           

ราวสแตนเลส  

1.5.4 งานที่ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติเป็นครั้งคราว 
1.5.4.1 จัดสถานที่อ านวยความสะดวกและท าความสะอาดในการจัดประชุม สัมมนา 

ฝึกอบรม หรือเพ่ิมเติมงานอ่ืนๆ ที่ผู้ว่าจ้างเห็นสมควรขนย้ายอุปกรณ์ตามความ
จ าเป็นภายในอาคาร 

1.5.4.2 ท าความสะอาดพ้ืนอาคารและบริเวณระเบียงรอบอาคาร โดยขัดพ้ืน 3 เดือนต่อครั้ง 
1.5.4.3 ท าความสะอาดแผ่นกรองฝุ่นหลังเครื่องปรับอากาศทุกเครื่องภายในอาคาร 
1.5.4.4 ผู้รับจ้างต้องท าความสะอาดบริเวณกระจก หลังคาปิรมิด และบริเวณโถงกลาง

อาคารหอประชุม และศูนย์บริการวิชาการ ไม่น้อยกว่าปีละ 1 ครั้ง ซึ่งในการท า
ความสะอาดบริเวณสูง ผู้รับจ้างต้องเป็นผู้จัดหาเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่สามารถ
ปฏิบัติงานได้สะดวกและมีความปลอดภัย 

1.5.4.5 ขัดพ้ืนส าหรับพ้ืนหินขดับริเวณโดยรอบอาคารสัมมนาคาร อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง 
1.5.4.6 ท าความสะอาดดาดฟ้าอาคาร 
1.5.4.7 ผู้รับจ้างท าดูแลท าความสะอาดมูลนกและมูลค้างคาวภายในบริเวณอาคารให้

สะอาด อย่างน้อย 4 เดือนครั้ง ซึ่งในการท าความสะอาดผู้รับจ้างต้องจัดหา
เครื่องมือหรืออุปกรณ์ท่ีสามารถท าความสะอาดได้สะดวกและปลอดภัย 
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1.5.5 การปฏิบัติงานตามข้อ 1.5.2-1.5.4 ผู้รับจ้างจะต้องเสนอแผนการปฏิบัติงานต่อมหาวิทยาลัยฯ 
ล่วงหน้าก่อนการเริ่มปฏิบัติงานในแต่ละเดือน 

1.6 กลุ่มอาคารที่พักบุคลากร 4 หลัง และห้องพักรับรอง (บ้านพักผู้บริหาร) พ้ืนที่ประมาณ 25,785
ตารางเมตร มีรายละเอียดดังนี้  
1.6.1 งานที่ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติเป็นประจ าทุกวัน 

1.6.1.1 จัดพนักงานท าความสะอาดอยู่ประจ าคอยดูแลท าความสะอาด จ านวน 4 คน  
ปฏิบัติงานตั้งแต่วันจันทร์ – วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 07.45 – 17.00 น. หยุดวัน                
นักขัตฤกษ์ ส าหรับในวันเสาร์-อาทิตย์ ให้มีพนักงานท าความสะอาดวันละ 1 คน  

1.6.1.2 ปัด กวาด เช็ด ถู อุปกรณ์และพ้ืนห้องภายในห้องพักรับรองของมหาวิทยาลัยฯ 
บ้านพักผู้บริหาร ห้องท่ีเป็นพื้นที่ใช้สอย ทางเดินหน้าห้อง บันได ใต้บันได และส่วน
อ่ืนๆ ที่อยู่ด้านหน้าห้องอย่างสม่ าเสมอ 

1.6.1.3 เตรียมห้องพัก และบ้านพักผู้บริหารส าหรับรองรับบุคลากรภายนอกและภายใน
มหาวิทยาลัยฯ 

1.6.1.4 ท าความสะอาดรอบๆ อาคาร และหรือทางเท้า ทั้งหมด 
1.6.1.5 ดูแลความเรียบร้อยเรื่องการเปิด-ปิดไฟฟ้าแสงสว่าง อุปกรณ์ไฟฟ้า และวัสดุ

ครุภัณฑ์ภายในห้องพักรับรองของมหาวิทยาลัยฯ 
1.6.1.6 ท าความสะอาดตัวถังด้านนอกของเครื่องท าน้ าเย็น 
1.6.1.7 ท าความสะอาดห้องสุขาและเครื่องสุขภัณฑ์ทั้งหมดอย่างสม่ าเสมอ อย่างน้อยวันละ 

3-4 ครั้ง หรือตามสภาพการใช้งานห้องน้ า และจัดก้อนดับกลิ่นประจ าห้องน้ าอย่าง
สม่ าเสมอ  

1.6.1.8 จัดเก็บขยะภายใน ภายนอก ด้านหน้า และรอบนอกห้องทั้งหมด และเก็บขยะรอบ
อาคารไปทิ้งท่ีซึ่งมหาวิทยาลัยฯ ก าหนดอย่างน้อยวันละ 1 ครั้ง 

1.6.1.9 ท าความสะอาดพ้ืนชั้นล่าง กวาดทราย อย่างสม่ าเสมอ  
1.6.1.10 รดน้ าต้นไมบ้ริเวณริมอาคารทั้งหมด อย่างสม่ าเสมอ  
1.6.1.11 ถอนหญ้ารอบๆ อาคารอย่างสม่ าเสมอ 
1.6.1.12 เก็บ กวาดขยะรอบๆ อาคารอย่างสม่ าเสมอ (ห่างจากตัวอาคารไม่น้อยกว่ า                   

10 เมตร)   
1.6.1.13 ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 

1.6.2 งานที่ผู้รับจ้าง ต้องปฏิบัติสัปดาห์ละ 1 ครั้ง 
1.6.2.1 ท าความสะอาดบานประตู หน้าต่าง เช็ดกระจก และบริเวณอ่ืนๆ ที่เป็นพ้ืนที่ใช้

ร่วมกัน ทุกๆ ชั้น ให้ดูสะอาด 
1.6.3 งานที่ผู้รับจ้าง ต้องปฏิบัติเดือนละ 1 ครั้ง 

1.6.3.1 กวาดหยากไย่บนเพดานและผนังห้อง 
1.6.3.2 ฉีดน้ าล้างดิน ทราย พื้นชั้นล่างของอาคาร 

1.6.4 งานที่ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติเป็นครั้งคราว 
1.6.4.1 จัดสถานที่และท าความสะอาดในการจัดกิจกรรม หรือเพ่ิมเติมงานอ่ืนๆ ที่ผู้ว่าจ้าง 

เห็นสมควร  
1.6.4.2 ขนย้ายอุปกรณ์ตามความจ าเป็นภายในอาคาร 
1.6.4.3 ขัดพ้ืนอาคารทั้งหมด ปีละ 2 ครั้ง (6 เดือนต่อครั้ง) 
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1.6.4.4 ท าความสะอาดดาดฟ้าอาคาร 
1.6.4.5 ผู้รับจ้างท าดูแลท าความสะอาดมูลนกและมูลค้างคาวภายในบริเวณอาคารให้

สะอาด อย่างน้อย 4 เดือนครั้ง ซึ่งในการท าความสะอาดผู้รับจ้างต้องจัดหา
เครื่องมือหรืออุปกรณ์ท่ีสามารถท าความสะอาดได้สะดวกและปลอดภัย 

1.6.4.6 การปฏิบัติงานตามข้อ 1.6.2-1.6.4 ผู้รับจ้างจะต้องเสนอแผนการปฏิบัติงานต่อ
มหาวิทยาลัยฯ ล่วงหน้าก่อนการเริ่มปฏิบัติงานในแต่ละเดือน 

1.7 อาคารบริการและสวัสดิการนิสิต 1 หลัง และอาคารศูนย์ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ 1 หลัง พ้ืนที่
ประมาณ 384 ตารางเมตร มีรายละเอียดดังนี้ 

1.7.1 งานที่ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติเป็นประจ าทุกวัน 
1.7.1.1 จัดพนักงานท าความสะอาดอยู่ประจ าคอยดูแลท าความสะอาด จ านวน 1 คน 

ปฏิบัติงานตั้งแต่วันจันทร์ - วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 07.45-17.00 น. หยุดวันเสาร์ – 
อาทิตย์และวันนักขัตฤกษ์ 

1.7.1.2 ปัด กวาด เช็ด ถูภายในและภายนอกอาคารอย่างสม่ าเสมอ  
1.7.1.3 กวาดขยะบริเวณรอบๆ อาคารทั้งหมด อย่างสม่ าเสมอ 
1.7.1.4 ดูแลความเรียบร้อยเรื่องการ เปิด-ปิดไฟฟ้าแสงสว่าง  
1.7.1.5 ท าความสะอาดห้องน้ าห้องสุขาและเครื่องสุขภัณฑ์ทั้งหมดสม่ าเสมอ อย่างน้อย            

วันละ 3-4 ครั้ง หรือตามสภาพการใช้งานห้องน้ า และจัดก้อนดับกลิ่นประจ า
ห้องน้ าทุกห้องอย่างสม่ าเสมอ 

1.7.1.6 จัดเก็บขยะภายในและรอบอาคาร (ห่างจากตัวอาคารไม่น้อยกว่า 10 เมตร) ไปทิ้งที่
ซึ่งมหาวิทยาลัยฯ ก าหนด วันละ 1 ครั้ง  

1.7.1.7 ท าความสะอาดตะกร้าผง และภาชนะรองรับขยะอย่างสม่ าเสมอทุกห้อง  
1.7.1.8 ท าความสะอาดอุปกรณ์ทุกอย่างภายในอาคาร เช่น โต๊ะ ตู้ เก้าอ้ี พัดลม โทรศัพท์

และเฟอร์นิเจอร์ต่างๆ  
1.7.1.9 ดูแลกระดาษช าระในห้องน้ า ห้องสุขา ถุงด า โดยให้ส ารองไว้ที่ส านักงานฯ สามารถ

เบิกใช้ได้ทันท ี  

1.7.2 งานที่ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติสัปดาห์ละ 1 ครั้ง 
1.7.2.1 ท าความสะอาดบานประตู หน้าต่าง ตู้เอกสารและบริเวณอ่ืนๆ ทั่วอาคารให้ดูสะอาด 

1.7.3 งานที่ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติเดือนละ 1 ครั้ง 
1.7.3.1 กวาดหยากไย่บนเพดานและผนังห้อง  
1.7.3.2 ฉีดน้ าล้างดิน ทราย พื้นรอบๆ อาคาร 

1.7.4 งานที่ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติเป็นครั้งคราว 
1.7.4.1 จัดสถานที่และหรือเพ่ิมเติมงานอ่ืนๆ ที่ผู้ว่าจ้างเห็นสมควร   
1.7.4.2 ขนย้ายอุปกรณ์ตามความจ าเป็นภายในอาคาร 

1.7.5 การปฏิบัติงานตามข้อ 1.7.2-1.7.4 ผู้รับจ้างจะต้องเสนอแผนการปฏิบัติงานต่อมหาวิทยาลัยฯ 
ล่วงหน้าก่อนการเริ่มปฏิบัติงานในแต่ละเดือน 
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1.8 อาคารศูนย์กิจกรรมนิสิต 1 หลัง พ้ืนที่ประมาณ 2,900 ตารางเมตร มีรายละเอียดดังนี้ 
1.8.1 งานที่ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติเป็นประจ าทุกวัน 

1.8.1.1 จัดพนักงานท าความสะอาดอยู่ประจ าคอยดูแลท าความสะอาด จ านวน 1 คน 
ปฏิบัติงานตั้งแต่วันจันทร์ - วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 07.45 - 17.00 น. หยุดวัน           
เสาร์ – อาทิตย์และวันนักขัตฤกษ์  

1.8.1.2 ปัด กวาด เช็ด ถูภายในห้อง ทางเดินหน้าห้อง บันได ใต้บันไดและส่วนอ่ืนๆ ที่อยู่
ด้านหน้าห้องอย่างสม่ าเสมอ  

1.8.1.3 ท าความสะอาดรอบๆ อาคารหรือทางเท้าท้ังหมด  
1.8.1.4 ดูแลความเรียบร้อยเรื่องการ เปิด-ปิดไฟฟ้าแสงสว่าง  
1.8.1.5 ท าความสะอาดห้องน้ าห้องสุขาและเครื่องสุขภัณฑ์ทั้งหมดอย่างสม่ าเสมอ                

อย่างน้อยวันละ 3-4 ครั้ง หรือตามสภาพการใช้งานห้องน้ า และจัดก้อนดับกลิ่น
ประจ าห้องน้ า ทุกห้องอย่างสม่ าเสมอ 

1.8.1.6 จัดเก็บขยะภายใน ภายนอก ด้านหน้า และรอบนอกห้องทั้งหมดและรอบอาคาร 
ไปทิ้งท่ีซึ่งมหาวิทยาลัยฯ ก าหนด วันละ 1 ครั้ง  

1.8.1.7 ท าความสะอาดพ้ืน กวาดทรายและเก็บขยะบริเวณรอบๆ อาคาร (ห่างจากตัว
อาคารไม่น้อยกว่า 10 เมตร) 

1.8.1.8 กวาดขยะบริเวณทางเท้ารอบๆ อาคารอย่างสม่ าเสมอ  
1.8.1.9 ท าความสะอาดตะกร้าผง และภาชนะรองรับขยะอย่างสม่ าเสมอทุกห้อง  
1.8.1.10 ท าความสะอาดอุปกรณ์ทุกอย่างภายในอาคาร เช่น โต๊ะ ตู้ เก้าอ้ี พัดลม โทรศัพท์

และเฟอร์นิเจอร์ต่างๆ  
1.8.1.11 ดูแลกระดาษช าระในห้องน้ า ห้องสุขา ถุงด า โดยให้ส ารองไว้ที่ส านักงานฯ สามารถ

เบิกใช้ได้ทันท ี  

1.8.2 งานที่ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติสัปดาห์ละ 1 ครั้ง 
1.8.2.1 ท าความสะอาดบานประตู หน้าต่าง ตู้เอกสาร และมู่ลี่/ผ้าม่านเช็ดกระจก และ

บริเวณอ่ืนๆ ทั่วอาคารทุกๆ ชั้น ให้ดูสะอาด 

1.8.3 งานที่ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติเดือนละ 1 ครั้ง 
1.8.3.1 กวาดหยากไย่บนเพดานห้องกิจกรรม และผนังห้อง  
1.8.3.2 ฉีดน้ าล้างดิน ทราย พื้นของอาคาร 

1.8.4 งานที่ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติเป็นครั้งคราว 
1.8.4.1 จัดสถานที่และท าความสะอาดในการจัดประชุม สัมมนา ฝึกอบรมหรือเพ่ิมเติมงาน

อ่ืนๆ ที่ผู้ว่าจ้างเห็นสมควร   
1.8.4.2 ขนย้ายอุปกรณ์ตามความจ าเป็นภายในอาคาร 
1.8.4.3 ท าความสะอาดดาดฟ้าอาคาร 

1.8.5 การปฏิบัติงานตามข้อ 1.8.2-1.8.4 ผู้รับจ้างจะต้องเสนอแผนการปฏิบัติงานต่อมหาวิทยาลัยฯ 
ล่วงหน้าก่อนการเริ่มปฏิบัติงานในแต่ละเดือน 
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1.9 อาคารโรงฝึกพลศึกษา ศาลาปรัมพิธี และสนามกีฬาต่างๆ พ้ืนที่ประมาณ 5,952 ตารางเมตร มี
รายละเอียด ดังนี้  

1.9.1 งานที่ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติเป็นประจ าทุกวัน 
1.9.1.1 จัดพนักงานท าความสะอาดอยู่ประจ าคอยดูแลท าความสะอาด จ านวน 2 คน  

ปฏิบัติงานตั้งแต่วันจันทร์ – วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 07.45 – 17.00 น. หยุดวันเสาร์-
อาทิตย์ และวันนักขัตฤกษ์ 

1.9.1.2 ปัด กวาด เช็ด ถูภายในอาคารโรงฝึกพลศึกษา สนามเทนนิส และศาลาปรัมพิธี
อย่างสม่ าเสมอ 

1.9.1.3 ท าความสะอาดรอบๆ อาคาร หรือทางเท้า ทั้งหมด 
1.9.1.4 ท าความสะอาดสนามบาสเกตบอล สนามตะกร้อ ให้สะอาดอย่างสม่ าเสมอ 
1.9.1.5 ดูแลความเรียบร้อยเรื่องการเปิด-ปิดไฟฟ้าแสงสว่าง 
1.9.1.6 ท าความสะอาดตัวถังด้านนอกของเครื่องท าน้ าเย็นและจัดเตรียมกรวยกระดาษ

ส าหรับดื่มน้ า  
1.9.1.7 ท าความสะอาดห้องน้ า ห้องสุขาและเครื่องสุขภัณฑ์ทั้งหมดอย่างสม่ าเสมอ 

อย่างน้อยวันละ 3-4 ครั้ง หรือตามสภาพการใช้งานห้องน้ า และจัดก้อนดับกลิ่น
ประจ าห้องน้ าทุกห้องอย่างสม่ าเสมอ 

1.9.1.8 จัดเก็บขยะภายใน ภายนอก ด้านหน้า รอบอาคาร และโดยรอบสนามกีฬา
ทั้งหมด ไปทิ้งท่ีซึ่งมหาวิทยาลัยฯ ก าหนดวันละ 1 ครั้ง 

1.9.1.9 ท าความสะอาดพ้ืน กวาดทรายและเก็บขยะบริเวณรอบๆ อาคารโรงฝึกพละ
ศึกษา สนามเทนนิส สนามบาสเกตบอลและสนามตะกร้อ (ห่างจากตัวอาคาร 
ไม่น้อยกว่า 10 เมตร) 

1.9.1.10 ท าความสะอาดภาชนะรองรับขยะอย่างสม่ าเสมอทุกห้อง 
1.9.1.11 ท าความสะอาดอุปกรณ์ทุกอย่างภายในอาคารโรงฝึกพละศึกษาและสนาม

เทนนิส  
1.9.1.12 ดูแลกระดาษช าระในห้องน้ า ห้องสุขา ถุงด า โดยให้ส ารองไว้ที่ส านักงานฯ 

สามารถเบิกใช้ได้ทันที 
1.9.1.13 ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 

1.9.2 งานที่ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติสัปดาห์ละ 1 ครั้ง 
1.9.2.1 ท าความสะอาดบานประตู หน้าต่าง เช็ดกระจก และบริเวณอ่ืนๆ ทั่วอาคารให้ดู

สะอาด 
1.9.2.2 ฉีดน้ าล้างดิน ทราย บริเวณพ้ืนรอบๆ อาคาร 
1.9.2.3 เก็บขยะบริเวณสนามฟุตบอลและสนามบาสเก็ตบอล 

1.9.3 งานที่ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติเดือนละ 1 ครั้ง 
1.9.3.1 ท าความสะอาดพ้ืนอาคารโรงฝึกพลศึกษา 
1.9.3.2 กวาดหยากไย่บนเพดานและผนังห้อง ของอาคารโรงฝึกพลศึกษา 

1.9.4 งานที่ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติเป็นครั้งคราว 
1.9.4.1 จัดสถานที่และท าความสะอาดในกรณีมีการแข่งขันกีฬาหรือจัดกิจกรรมพิเศษ 

หรือเพ่ิมเติมงานอ่ืนๆ ที่ผู้ว่าจ้าง เห็นสมควร  
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1.9.4.2 ท าความสะอาด โดยขัดพ้ืน ส าหรับพื้นสนามเทนนิส อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง 
1.9.4.3 ขนย้ายอุปกรณ์ตามความจ าเป็นภายในอาคาร 

1.9.5 การปฏิบัติงานตามข้อ 1.9.2-1.9.4 ผู้ รับจ้างจะต้องเสนอแผนการปฏิบัติงานต่อ
มหาวิทยาลัยฯ ล่วงหน้าก่อนการเริ่มปฏิบัติงานในแต่ละเดือน 

1.10 อาคารสัมมนาคาร พ้ืนทีป่ระมาณ 7,435 ตารางเมตร มีรายละเอียด ดังนี้ 
1.10.1  งานที่ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติเป็นประจ าทุกวัน 

1.10.1.1 จัดพนักงานท าความสะอาดอยู่ประจ าคอยดูแลท าความสะอาด จ านวน 5 คน  
ปฏิบัติงานตั้งแต่วันจันทร์ – วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 07.45 – 17.00 น. หยุดวัน                
นักขัตฤกษ์ ส าหรับในวันเสาร์ ให้มีพนักงานท าความสะอาดวันละ 3 คน และ
ส าหรับในวันอาทิตย์ ให้มีพนักงานท าความสะอาดวันละ 2 คน  

1.10.1.2 ปัด กวาด เช็ด ถู อุปกรณ์และพ้ืนห้องภายในห้องพัก ห้องที่เป็นพ้ืนที่ใช้สอย 
ทางเดินหน้าห้อง บันได ใต้บันได และส่วนอ่ืนๆ ที่อยู่ด้านหน้าห้องอย่างสม่ าเสมอ 

1.10.1.3 ท าความสะอาดห้องพักที่เกี่ยวข้องกับการเข้าพักของแขก เช่น ห้องนอน 
ห้องนั่งเล่น ห้องอาบน้ า และห้องส้วม รวมถึงทางเดินหน้าห้องพัก ให้สะอาด
และพร้อมให้บริการ 

1.10.1.4 จัดเตรียมอุปกรณ์ต่างๆ ภายในห้องพักในมีความพร้อมส าหรับการให้บริการ            
ทุกห้อง เช่น ผ้าปูที่นอน ผ้าเช็ดตัว ผ้าห่ม น้ าดื่ม แก้วน้ า กระดาษทิชชู สบู่ ฯลฯ 

1.10.1.5  กรณีผู้ใช้บริการเข้าพักติดต่อกันหลายวัน ต้องจัดเก็บขยะภายในห้องพักและ
เปลี่ยนผ้าปูที่นอน ผ้าเช็ดตัว ผ้าห่ม น้ าดื่ม แก้วน้ า กระดาษทิชชู สบู่ ฯลฯ 
ตามท่ีได้รับมอบหมายโดยทันที 

1.10.1.6 ตรวจเช็คอุปกรณ์ต่างๆ ภายในห้องพักให้มีความครบถ้วนภายหลังจาก
ผู้ใช้บริการขอคืนห้องพักตามที่ได้รับมอบหมายโดยทันที 

1.10.1.7 กรณีมีการใช้ห้องประชุมเพ่ืออบรมสัมมนา และมีบริการอาหารว่าง ต้องช่วย
จัดเตรียมอาหารว่างส าหรับให้บริการผู้เข้าร่วมการอบรมสัมมนา  

1.10.1.8 ท าความสะอาดรอบๆ อาคาร ลานจอดรถ และหรือทางเท้า ทั้งหมด 
1.10.1.9 ดูแลความเรียบร้อยเรื่องการเปิด-ปิดไฟฟ้าแสงสว่าง อุปกรณ์ไฟฟ้า และวัสดุ

ครุภัณฑ์ภายในห้องพัก 
1.10.1.10 ท าความสะอาดห้องสุขาและเครื่องสุขภัณฑ์ทั้งหมดอย่างสม่ าเสมอ อย่างน้อย

วันละ 3-4 ครั้ง หรือตามสภาพการใช้งานห้องน้ า และจัดก้อน ดับกลิ่นประจ า
ห้องน้ าอย่างสม่ าเสมอ  

1.10.1.11 จัดเก็บขยะภายใน ภายนอก ด้านหน้า และรอบนอกห้องทั้งหมด และเก็บขยะ
รอบอาคารไปทิ้งท่ีซึ่งมหาวิทยาลัยฯ ก าหนดอย่างน้อยวันละ 1 ครั้ง 

1.10.1.12 ท าความสะอาดพ้ืนชั้นล่าง กวาดทราย อย่างสม่ าเสมอ  
1.10.1.13 รดน้ าต้นไม้บริเวณภายในอาคารและริมอาคารทั้งหมด อย่างสม่ าเสมอ  
1.10.1.14 ถอนหญ้ารอบๆ อาคารอย่างสม่ าเสมอ 
1.10.1.15 เก็บ กวาดขยะรอบๆ อาคารอย่างสม่ าเสมอ (ห่างจากตัวอาคารไม่น้อยกว่า                   

10 เมตร)   
1.10.1.16 ดูแลห้องจัดเลี้ยงให้สะอาดและถูกสุขลักษณะ จัดโต๊ะเก้าอ้ีให้มีความพร้อม

ส าหรับให้บริการตลอดเวลา 
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1.10.1.17 ดูแลและให้บริการอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม กรณีมีการจัดเลี้ยงอาหาร 
1.10.1.18  ล้างท าความสะอาดเครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ ภายในห้องจัดเลี้ยง ภายหลังการ

ให้บริการ และจัดเก็บให้เรียบร้อย เช่น จาน ชาม ถาดส าหรับใส่อาหาร 
1.10.1.19 ตรวจนับชุดเครื่องนอนก่อนการส่งซักและขณะรับคืนให้มีความถูกต้องครบถ้วน 
1.10.1.20 ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 

1.10.2 งานที่ผู้รับจ้าง ต้องปฏิบัติสัปดาห์ละ 1 ครั้ง 
 1.10.2.1 ท าความสะอาดบานประตู หน้าต่าง เช็ดกระจก และบริเวณอ่ืนๆ ที่เป็นพ้ืนที่ใช้

ร่วมกัน ทุกๆ ชั้น ให้ดูสะอาด  
1.10.3 งานที่ผู้รับจ้าง ต้องปฏิบัติเดือนละ 1 ครั้ง 

1.10.3.1  กวาดหยากไย่บนเพดานและผนังห้อง 
1.10.3.2  ฉีดน้ าล้างดิน ทราย พื้นชั้นล่างของอาคาร 

1.10.4 งานที่ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติเป็นครั้งคราว 
1.10.4.1 จัดสถานที่และท าความสะอาดในการจัดกิจกรรม หรือเพ่ิมเติมงานอ่ืนๆ ที่                

ผู้ว่าจ้าง เห็นสมควร  
1.10.4.2 ขนย้ายอุปกรณ์ตามความจ าเป็นภายในอาคาร 
1.10.4.3 ขัดพ้ืนอาคารทั้งหมด ไม่น้อยกว่าปีละ 2 ครั้ง  
1.10.4.4 ท าความสะอาดดาดฟ้าอาคาร 
1.10.4.5  กรณีมหาวิทยาลัยฯ มีความจ าเป็นต้องให้พนักงานปฏิบัติล่วงเวลาหลังเลิกงาน 

ผู้รับจ้างต้องให้ความยินยอมโดยมหาวิทยาลัยฯ จะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนที่
ปฏิบัติงานล่วงเวลาเป็นกรณีไป 

1.10.4.6 ผู้รับจ้างท าดูแลท าความสะอาดมูลนกและมูลค้างคาวภายในบริเวณอาคารให้
สะอาด อย่างน้อย 4 เดือนครั้ง ซึ่งในการท าความสะอาดผู้รับจ้างต้องจัดหา
เครื่องมือหรืออุปกรณ์ท่ีสามารถท าความสะอาดได้สะดวกและปลอดภัย 

1.10.5 การปฏิบัติงานตามข้อ 1.10.2-1.10.4 ผู้รับจ้างจะต้องเสนอแผนการปฏิบัติงานต่อ
มหาวิทยาลัยฯ ล่วงหน้าก่อนการเริ่มปฏิบัติงานในแต่ละเดือน 

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

2. ท าความสะอาดกลุ่มอาคารคณะวิทยาศาสตร์ ประกอบด้วย  
2.1 อาคารเรียนวิทยาศาสตร์เฉพาะทาง (อาคารวิทยาศาสตร์ 1) และอาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์

(อาคารวิทยาศาสตร์ 2) 2 หลัง พ้ืนที่ประมาณ 21,600 ตารางเมตร มีรายละเอียด ดังนี้   

2.1.1 งานที่ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติเป็นประจ า 
2.1.1.1 จัดพนักงานท าความสะอาดอยู่ประจ าคอยดูแลท าความสะอาด จ านวน 16 คน 

ประกอบด้วยพนักงานผู้หญิง จ านวน 14 คน และพนักงานผู้ชาย จ านวน 2 คน 
ปฏิบัติงานตั้งแต่วันจันทร์ – วันศุกร์  ตั้งแต่เวลา 07.45 - 17.00 น. หยุดวัน             
เสาร์-อาทิตย์ และวันนักขัตฤกษ์   

2.1.1.2 จัดเก็บโต๊ะและเก้าอ้ีในห้องทุกห้องให้เป็นระเบียบเรียบร้อย 
2.1.1.3 ปัด กวาด เช็ด ถู ทางเดินหน้าห้อง บันได ใต้บันได และส่วนอ่ืนๆ ที่อยู่ด้านหน้า

ห้องอย่างสม่ าเสมอ 
2.1.1.4 ท าความสะอาดรอบๆ อาคาร หรือทางเท้าท้ังหมด 
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2.1.1.5 ดูแลความเรียบร้อยเรื่องการเปิด – ปิดไฟฟ้าแสงสว่าง เครื่องปรับอากาศ 
2.1.1.6 ท าความสะอาดตัวถังด้านนอกของเครื่องท าน้ าเย็น พร้อมท าความสะอาดแก้วน้ า

พลาสติกประจ าเครื่องท าน้ าเย็น อย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง 
2.1.1.7 เช็ดกระจกที่ประตูกระจก อลูมิเนียม อย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง 
2.1.1.8 ท าความสะอาดห้องน้ า ห้องสุขาและเครื่องสุขภัณฑ์ทั้งหมด ราดน้ ายาดับกลิ่นอย่าง

สม่ าเสมอ อย่างน้อยวันละ 3-4 ครั้ง หรือตามสภาพการใช้งานห้องน้ า ใช้ก้อนดับ
กลิ่นหลังจากการใช้แต่ละครั้ง 

2.1.1.9 จัดเก็บขยะพร้อมท าความสะอาดภาชนะรองรับขยะ ทั้งภายใน ภายนอก ด้านหน้า
ของส านักงาน ห้องปฏิบัติการ ใต้โต๊ะปฏิบัติการห้องเรียน ห้องพักอาจารย์              
และรอบอาคาร น าไปทิ้งที่ซึ่งมหาวิทยาลัยฯ ก าหนดอย่างน้อยวันละหนึ่งครั้ง          
และทุกวันศุกร์เย็นและวันจันทร์เช้า เป็นกรณีพิเศษ  

2.1.1.10 ท าความสะอาดพ้ืนชั้นล่าง กวาดทรายและเก็บขยะบริเวณรอบๆ อาคาร (ยึดแนว
ถนนรอบอาคาร 10 เมตร)  

2.1.1.11 รดน้ าต้นไม้รอบริมอาคารทั้งหมด อย่างสม่ าเสมอ โดยยึดแนวถนนรอบอาคาร                
10 เมตร  

2.1.1.12 ถอนหญ้า/ตัดหญ้า ต้นไม้รอบๆ อาคารอย่างสม่ าเสมอ โดยยึดแนวรอบอาคาร 
2.1.1.13 กวาดขยะบนอิฐตัวหนอนภายในช่องกลางอาคารอย่างสม่ าเสมอ 
2.1.1.14 ท าความสะอาดอุปกรณ์ทุกอย่างภายในอาคาร เช่น โต๊ะ ตู้ เก้าอ้ี พัดลม โทรศัพท์

และเฟอร์นิเจอร์ต่างๆ 
2.1.1.15 ท าความสะอาดห้องโดยสารและประตูของลิฟต์ประจ าอาคารอย่างน้อยวันละ               

2 รอบ 
2.1.1.16 ดูแลน้ าส ารองในถัง พร้อมขันน้ า ถังแบ่งน้ า และกระดาษช าระในห้องน้ า ห้องสุขา 

ถุงด า สบู่เหลวล้างมือ โดยให้ส ารองไว้ในที่ซึ่งสามารถเบิกใช้ได้ทันที 
2.1.1.17 ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 
2.1.1.18 ดูแลน้ าร้อน น้ าเย็น ท าความสะอาดของห้องและภาชนะ ประจ าห้อง Common 

Room ทุกห้องภายในอาคาร  
2.1.1.19 ดูแลท าความสะอาดบอร์ดและป้ายประกาศของคณะทุกชั้น 
2.1.1.20 ท าความสะอาดมูลนกและมูลค้างคาวบริเวณพ้ืนที่ใช้สอยให้สะอาดเป็นประจ า              

ทุกวัน 

2.1.2 งานที่ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติสัปดาห์ละ 2 ครั้ง  
2.1.2.1 ท าความสะอาดบานประตู หน้าต่าง โคมไฟฟ้าหัวเสา ราวสแตนเลส เช็ดกระจก 

และบริเวณอ่ืนๆ ทั่วทุกอาคารทุกๆ ชั้นให้ดูสะอาด  
2.1.2.2 ดูดฝุ่นส าหรับห้องที่ปูพรมทุกห้อง 
2.1.2.3 กวาดหยากไย่บนเพดาน  ผนังห้อง และตัดหญ้ารอบอาคาร ท าลายวัชพืชบริเวณ 

แปลงต้นไม้รอบอาคาร และภายในโถงกลางของอาคาร 
2.1.2.4 ท าความสะอาดห้องท่ีไม่มีการเปิดใช้พร้อมตรวจสอบความเรียบร้อยของครุภัณฑ์ 

2.1.3 งานที่ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติเดือนละ 1 ครั้ง 
2.1.3.1 ท าความสะอาดพ้ืนอาคาร / ห้องเรียน โดยขัดพ้ืนส าหรับพ้ืนหินขัด  
2.1.3.2 ฉีดน้ าล้างดิน ทราย พื้นชั้นล่างของอาคารบริเวณอิฐตัวหนอนและพ้ืนรอบอาคาร 
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2.1.3.3 กวาด และล้างท าความสะอาดบริเวณระเบียงกันสาดของอาคารทุกชั้น รวมทั้งการ
ขัดสนิมราว สแตนเลส  

2.1.3.4 เช็ดกระจกทั้งหมดในอาคาร เช่น กระจกเหนือประตู กระจกหน้าต่างทั้งภายในและ
ภายนอกอาคาร  

2.1.3.5 ท าความสะอาดเช็ดฝุ่นพัดลมและล้างที่กรองฝุ่นหลังเครื่องปรับอากาศทุกเครื่อง
ภายในอาคาร 

2.1.3.6 การปฏิบัติงานตามข้อ 2.1.3.1-2.1.3.5 ผู้รับจ้างจะต้องเสนอแผนการปฏิบัติงานต่อ
มหาวิทยาลัยฯ ทุกเดือน 

2.1.4 งานที่ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติเป็นครั้งคราว  
2.1.4.1 จัดสถานที่และท าความสะอาดในการจัดประชุม สัมมนา ฝึกอบรม หรือเพ่ิมเติมงาน

อ่ืนๆ ที่ผู้ว่าจ้างเห็นสมควร 
2.1.4.2 ขนย้ายอุปกรณ์ตามความจ าเป็นภายในอาคาร 
2.1.4.3 ขัดเคลือบเงาพ้ืนปีละ 2 ครั้ง (ช่วงปิดภาคเรียน) 
2.1.4.4 จัดห้องสอบกลางภาคเรียน และปลายภาคเรียนตามตารางเรียนที่มหาวิทยาลัยฯ 

ก าหนด 
2.1.4.5 ผู้รับจ้างท าดูแลท าความสะอาดมูลนกและมูลค้างคาวภายในบริเวณอาคารให้

สะอาด อย่างน้อย 4 เดือนครั้ง ซึ่งในการท าความสะอาดผู้รับจ้างต้องจัดหา
เครื่องมือหรืออุปกรณ์ท่ีสามารถท าความสะอาดได้สะดวกและปลอดภัย 

2.2 อาคารปฏิบัติการเพาะเลี ยงสัตว์น  า และอาคารปฏิบัติการเคมีอุตสาหกรรม 2 หลัง พ้ืนที่ประมาณ                  
5,400 ตารางเมตร มีรายละเอียดดังนี้ 

2.2.1 งานที่ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติเป็นประจ าทุกวัน 
2.2.1.1 จัดพนักงานท าความสะอาดอยู่ประจ าคอยดูแลท าความสะอาด จ านวน 3 คน              

ประกอบด้วยพนักงานผู้หญิง จ านวน 2 คน และพนักงานผู้ชาย จ านวน 1 คน 
ปฏิบัติงานตั้งแต่วันจันทร์ – วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 07.45 – 17.00 น. หยุดวัน               
เสาร์-อาทิตย์ และวันนักขัตฤกษ์ 

2.2.1.2 จัดเก็บโต๊ะและเก้าอ้ีในห้องทุกห้องให้เป็นระเบียบเรียบร้อย 
2.2.1.3 ปัด กวาด เช็ด ถู ทางเดินหน้าห้อง ในห้อง และส่วนอ่ืนๆ ที่อยู่ด้านหน้าห้องอย่าง

สม่ าเสมอ โดยการกวาดพ้ืนไม่นับรวมพ้ืนที่ส าหรับเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า ได้แก่ บ่อปูน 
และลานซีเมนต์ในส่วนห้องเลี้ยงสัตว์น้ า 

2.2.1.4 ท าความสะอาดรอบๆ อาคารหรือทางเท้า ทั้งหมด 
2.2.1.5 จัดท าความสะอาด ดูแลความเรียบร้อยของห้องส านักงาน ห้องประชุมห้อง 

Common Room ห้องเรียน และน้ าดื่มของห้องประชุม 
2.2.1.6 ดูแลความสะอาด เก็บขยะบริเวณที่นั่งพักของเกษตรกร และผู้มาติดต่อ 
2.2.1.7 ท าความสะอาดห้องน้ า ห้องสุขา และเครื่องสุขภัณฑ์ทั้งหมด ราดน้ ายาดับกลิ่น

อย่างสม่ าเสมอ อย่างน้อยวันละ 3-4 ครั้ง หรือตามสภาพการใช้งานห้องน้ า หรือใช้
ก้อนดับกลิ่นหลังจากการใช้แต่ละครั้ง 

2.2.1.8 จัดเก็บขยะภายใน ภายนอก รวมทั้งขยะจากสวนรอบอาคาร และคูน้ าทั้งในและ
นอกอาคารทั้งหมด ไปทิ้งที่ซึ่งมหาวิทยาลัยฯ ก าหนดอย่างน้อยวันละ 1 ครั้ง            
และให้เพิ่มการจัดเก็บเป็นกรณีพิเศษอีก 1 ครั้งในวันศุกร์เย็น และวันจันทร์เช้า  
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2.2.1.9 ท าความสะอาดพ้ืน กวาดทรายและเก็บขยะบริเวณรอบๆ อาคาร 
2.2.1.10 ท าความสะอาดอุปกรณ์ประมง และให้อาหารสัตว์เลี้ยงตามที่ได้รับมอบหมายเฉพาะ

ในเวลางาน 
2.2.1.11 รดน้ าต้นไม้รอบริมอาคารทั้งหมด อย่างสม่ าเสมอ โดยยึดแนวถนนรอบอาคาร 
2.2.1.12 ถอนหญ้า / ตัดหญ้า ต้นไม้ รอบๆ อาคารอย่างสม่ าเสมอ โดยยึดแนวถนนรอบ

อาคาร 
2.2.1.13 ท าความสะอาดตะกร้าผง และภาชนะรองรับขยะอย่างสม่ าเสมอทุกห้องและทุกจุด 
2.2.1.14 ท าความสะอาดอุปกรณ์ทุกอย่างภายในอาคาร เช่น โต๊ะ ตู้ เก้าอ้ี พัดลม โทรศัพท์ 

เฟอร์นิเจอร์ต่างๆ รวมทั้งชุดกาแฟ จาน ชาม 
2.2.1.15 ดูแลน้ าส ารองในถัง พร้อมขันน้ า ถังแบ่งน้ า และกระดาษช าระในห้องน้ า ห้องสุขา 

ถุงด า สบู่เหลวล้างมือ โดยให้ส ารองไว้ในที่ซึ่งสามารถเบิกใช้ได้ทันที  
2.2.1.16 ดูแลน้ าร้อน น้ าเย็น ความสะอาดของห้องและภาชนะ ประจ าห้อง  Common 

Room ทุกห้องภายในอาคาร 
2.2.1.17 ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 

2.2.2 งานที่ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติสัปดาห์ละ 1 ครั้ง 
2.2.2.1 ท าความสะอาดบานประตู หน้าต่าง ตู้เอกสาร มู่ลี่/ผ้าม่าน เช็ดกระจก และบริเวณ

อ่ืนๆ ทั่วอาคารให้ดูสะอาด 
2.2.2.2 ตัดหญ้าริมรอบอาคาร รวมทั้งถนนทั้งด้านหน้าอาคาร และท าลายวัชพืชบริเวณแปลง

ต้นไม้ 
2.2.2.3 ฉีดน้ าล้างดิน ทราย บริเวณพ้ืนของอาคาร และลานซีเมนต์ของห้องเลี้ยงสัตว์น้ า 

2.2.3 งานที่ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติเดือนละ 1 ครั้ง 
2.2.3.1 กวาดหยากไย่บนเพดาน ตะเกรงเหล็ก และผนังห้อง 
2.2.3.2 ตักตะกอนในคูน้ าทั้งภายในและภายนอกอาคารทั้งหมดไปทิ้งในพ้ืนที่ที่เหมาะสม 
2.2.3.3 เช็ดกระจกทั้งหมดในอาคาร เช่น กระจกเหนือประตู กระจกหน้าต่างทั้งภายในและ

ภายนอกอาคาร 
2.2.3.4 ท าความสะอาดเช็ดฝุ่นพัดลมและล้างที่กรองฝุ่นหลังเครื่องปรับอากาศทุกเครื่อง

ภายในอาคาร 

2.2.4 งานที่ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติเป็นครั้งคราว 
2.2.4.1 จัดสถานที่และท าความสะอาดห้อง และอุปกรณ์ในการจัดประชุม สัมมนา 

ฝึกอบรม หรือเพ่ิมเติมงานอ่ืนๆ ที่ผู้ว่าจ้างเห็นสมควร 
2.2.4.2 ขนย้ายอุปกรณ์ตามความจ าเป็นภายในอาคาร 
2.2.4.3 ขัดเคลือบเงาพ้ืน ปีละ 2 ครั้ง (ช่วงปิดภาคเรียน) 
2.2.4.4 จัดห้องสอบกลางภาคเรียน และปลายภาคเรียนตามตารางเรียนที่มหาวิทยาลัยฯ 

ก าหนด 
2.2.4.5 ผู้รับจ้างท าดูแลท าความสะอาดมูลนกและมูลค้างคาวภายในบริเวณอาคารให้

สะอาด อย่างน้อย 4 เดือนครั้ง ซึ่งในการท าความสะอาดผู้รับจ้างต้องจัดหา
เครื่องมือหรืออุปกรณ์ท่ีสามารถท าความสะอาดได้สะดวกและปลอดภัย 
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2.3 อาคารปฏิบัติการพฤษศาสตร์ 1 หลัง พ้ืนที่ประมาณ 2,912 ตารางเมตร มีรายละเอียดดังนี้ 

2.3.1  งานที่ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติเป็นประจ าทุกวัน 
2.3.1.1 จัดพนักงานท าความสะอาดออยู่ประจ าคอยดูแลท าความสะอาด จ านวน 2 คน 

ประกอบด้วยพนักงานผู้หญิง จ านวน 1 คน และพนักงานผู้ชาย จ านวน 1 คน 
(พนักงานผู้ชาย จ านวน 1 คน จะต้องไปปฏิบัติงาน ณ อาคารปฏิบัติการพฤษ
ศาสตร์ อาคารปฏิบัติการพลังงานทดแทน 1 และอาคารปฏิบัติการพลังงานทดแทน 
2 ด้วย) พนักงานปฏิบัติงานตั้งแต่วันจันทร์ – วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 07.45 – 17.00 น. 
หยุดวันเสาร์-อาทิตย์ และวันนักขัตฤกษ์ 

2.3.1.2 จัดเก็บโต๊ะและเก้าอ้ีในห้องทุกห้องให้เป็นระเบียบเรียบร้อย 
2.3.1.3 ปัด กวาด เช็ด ถู ทางเดินหน้าห้อง บันได ใต้บันได และส่วนอ่ืนๆ ที่อยู่ด้านหน้า

ห้องอย่างสม่ าเสมอ 
2.3.1.4 ท าความสะอาดรอบๆ อาคาร หรือทางเท้า ทั้งหมด 
2.3.1.5 ดูแลความเรียบร้อยเรื่องการเปิด – ปิดไฟฟ้าแสงสว่าง เครื่องปรับอากาศ 
2.3.1.6 เช็ดกระจกที่ประตูกระจก อลูมิเนียมอย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง 
2.3.1.7 ท าความสะอาดห้องน้ า ห้องสุขาและเครื่องสุขภัณฑ์ทั้งหมด พร้อมทั้งราดน้ ายาดับ

กลิ่นอย่างสม่ าเสมอ อย่างน้อยวันละ 3-4 ครั้ง หรือตามสภาพการใช้งานห้องน้ า 
หรือใช้ก้อนดับกลิ่นหลังจากการใช้แต่ละครั้ง  

2.3.1.8 จัดเก็บขยะพร้อมท าความสะอาดภาชนะรองรับขยะ ทั้งภายใน ภายนอก ด้านหน้า
ของส านักงาน ห้องปฏิบัติการ ใต้โต๊ะปฏิบัติการห้องเรียน ห้องพักอาจารย์ และ
รอบอาคาร (ห่างจากตัวอาคารไม่น้อยกว่า 10 เมตร) ไปทิ้งที่ซึ่งมหาวิทยาลัยฯ 
ก าหนด อย่างน้อยวันละ หนึ่งครั้ง และทุกวันศุกร์เย็น และวันจันทร์เช้า เป็นกรณี
พิเศษ  

2.3.1.9 ท าความสะอาดพ้ืน กวาดทรายและเก็บขยะบริเวณรอบๆ อาคาร  
2.3.1.10 รดน้ าต้นไม้รอบริมอาคารทั้งหมดอย่างสม่ าเสมอ โดยยึดแนวถนนรอบอาคาร              

10 เมตร  
2.3.1.11 ปลูกต้นไม้ ถอนหญ้า/ตัดหญ้า ต้นไม้รอบๆ อาคารอย่างสม่ าเสมอ โดยยึดแนวรอบ                                         

อาคาร  
2.3.1.12 กวาดขยะบนอิฐตัวหนอนภายในช่องกลางอาคารอย่างสม่ าเสมอ  
2.3.1.13 ท าความสะอาดอุปกรณ์ทุกอย่างภายในอาคาร เช่น โต๊ะ ตู้ เก้าอ้ี พัดลม โทรศัพท์

และเฟอร์นิเจอร์ต่างๆ  
2.3.1.14 ดูแลน้ าส ารองในถังพร้อมขันน้ า ถังแบ่งน้ า และกระดาษช าระในห้องน้ า ห้องสุขา 

ถุงด า สบู่เหลวล้างมือ โดยให้ส ารองไว้ที่ซึ่งสามารถเบิกใช้ได้ทันที  
2.3.1.15 ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 
2.3.1.16 ดูแลน้ าร้อน น้ าเย็น ความสะอาดของห้องและภาชนะ ประจ าห้อง  Common 

room  ทุกห้องภายในอาคาร  
2.3.1.17 ดูแลท าความสะอาดบอร์ดและป้ายประกาศของคณะทุกชั้น 

2.3.2 งานที่ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติสัปดาห์ละ 1 ครั้ง  
2.3.2.1 กวาดหยากไย่บนเพดาน  ผนังห้อง  
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2.3.2.2 ตัดหญ้ารอบอาคาร รวมทั้งถนนทั้งด้านหน้าอาคาร ท าลายวัชพืชบริเวณแปลงต้นไม้
รอบอาคาร และภายในอาคาร  

2.3.2.3 ท าความสะอาดห้องท่ีไม่มีการเปิดใช้พร้อมตรวจสอบความเรียบร้อยของครุภัณฑ์ 

2.3.3 งานที่ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติเดือนละ 1 ครั้ง 
2.3.3.1 ท าความสะอาดพ้ืนอาคาร / ห้องเรียน โดยขัดพ้ืนส าหรับพ้ืนหินขัด 
2.3.3.2 ฉีดน้ าล้างดิน ทราย พื้นชั้นล่างของอาคารบริเวณอิฐตัวหนอนและพ้ืนรอบอาคาร 
2.3.3.3 กวาดหยากไย่บนเพดาน ตะเกรงเหล็ก และผนังห้อง 
2.3.3.4 ตักตะกอนในคูน้ าทั้งภายในและภายนอกอาคารทั้งหมดไปทิ้งในพ้ืนที่ที่เหมาะสม 
2.3.3.5 เช็ดกระจกทั้งหมดในอาคาร เช่น กระจกเหนือประตู กระจกหน้าต่างทั้งภายในและ

ภายนอกอาคาร 
2.3.3.6 ท าความสะอาดเช็ดฝุ่นพัดลมและล้างที่กรองฝุ่นหลังเครื่องปรับอากาศทุกเครื่อง

ภายในอาคาร 

2.3.4 งานที่ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติเป็นครั้งคราว  
2.3.4.1 จัดสถานทีแ่ละท าความสะอาดในการจัดประชุม สัมมนา ฝึกอบรม หรือเพ่ิมเติมงาน

อ่ืนๆ ที่ผู้ว่าจ้างเห็นสมควร 
2.3.4.2 ขนย้ายอุปกรณ์ตามความจ าเป็นภายในอาคาร 
2.3.4.3 ขัดเคลือบเงาพ้ืน ปีละ 2 ครั้ง (ช่วงปิดภาคเรียน) 
2.3.4.4 จัดห้องสอบกลางภาคเรียน และปลายภาคเรียนตามตารางเรียนที่มหาวิทยาลัย

ก าหนด 
2.3.4.5 ผู้รับจ้างท าดูแลท าความสะอาดมูลนกและมูลค้างคาวภายในบริเวณอาคารให้

สะอาด อย่างน้อย 4 เดือนครั้ง ซึ่งในการท าความสะอาดผู้รับจ้างต้องจัดหา
เครื่องมือหรืออุปกรณ์ท่ีสามารถท าความสะอาดได้สะดวกและปลอดภัย 

2.4 อาคารปฏิบัติการพลังงานทดแทน 1 และอาคารปฏิบัติการพลังงานทดแทน 2 พ้ืนที่ประมาณ                       
1,750 ตารางเมตร มีรายละเอียดดังนี้ 

2.4.1 งานที่ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติเป็นประจ าทุกวัน 
2.4.1.1 จัดพนักงานท าความสะอาดอยู่ประจ าคอยดูแลท าความสะอาด จ านวน 1 คน 

(พนักงานผู้หญิง) ปฏิบัติงานตั้งแต่วันจันทร์ – วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 07.45 – 17.00 
น. หยุดวันเสาร์-อาทิตย์ และวันนักขัตฤกษ์  

2.4.1.2 จัดเก็บโต๊ะและเก้าอ้ีในห้องทุกห้องให้เป็นระเบียบเรียบร้อย 
2.4.1.3 ปัด กวาด เช็ด ถู ทางเดินหน้าห้อง บันได ใต้บันได และส่วนอ่ืนๆ ที่อยู่ด้านหน้า

ห้องอย่างสม่ าเสมอ 
2.4.1.4 ท าความสะอาดรอบๆ อาคาร หรือทางเท้า ทั้งหมด  
2.4.1.5 ดูแลความเรียบร้อยเรื่องการ เปิด – ปิดไฟฟ้าแสงสว่าง เครื่องปรับอากาศ  
2.4.1.6 เช็ดกระจกที่ประตูกระจก อลูมิเนียมอย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง  
2.4.1.7 ท าความสะอาดห้องน้ า ห้องสุขาและเครื่องสุขภัณฑ์ทั้งหมด พร้อมทั้งราดน้ ายาดับ

กลิ่นอย่างสม่ าเสมอ อย่างน้อยวันละ 3-4 ครั้ง หรือตามสภาพการใช้งานห้องน้ า 
หรือ ใช้ก้อนดับกลิ่นหลังจากการใช้แต่ละครั้ง  
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2.4.1.8 จัดเก็บขยะพร้อมท าความสะอาดภาชนะรองรับขยะ ทั้งภายใน ภายนอก ด้านหน้า
ของส านักงาน ห้องปฏิบัติการ ใต้โต๊ะปฏิบัติการห้องเรียน ห้องพักอาจารย์ และ
รอบอาคาร ไปทิ้งที่ซึ่งมหาวิทยาลัยฯ ก าหนดอย่างน้อยวันละหนึ่งครั้ง และทุกวัน
ศุกร์เย็นและวันจันทร์เช้า เป็นกรณีพิเศษ  

2.4.1.9 ท าความสะอาดพ้ืนชั้นล่าง กวาดทรายและเก็บขยะบริเวณรอบๆ อาคาร (ยึดแนว
ถนนรอบอาคาร 10 เมตร) 

2.4.1.10 รดน้ าต้นไม้รอบริมอาคารทั้งหมดอย่างสม่ าเสมอ โดยยึดแนวถนนรอบอาคาร               
10 เมตร  

2.4.1.11 ถอนหญ้า/ตัดหญ้า ต้นไม้รอบๆ อาคารอย่างสม่ าเสมอ โดยยึดแนวรอบอาคาร  
2.4.1.12 กวาดขยะบนอิฐตัวหนอนภายในช่องกลางอาคารอย่างสม่ าเสมอ  
2.4.1.13 ท าความสะอาดอุปกรณ์ทุกอย่างภายในอาคาร เช่น โต๊ะ ตู้ เก้าอ้ี พัดลม โทรศัพท์

และเฟอร์นิเจอร์ต่างๆ  
2.4.1.14 ดูแลน้ าส ารองในถัง 200 ลิตร พร้อมขันน้ า ถังแบ่งน้ า และกระดาษช าระในห้องน้ า 

ห้องสุขา ถุงด า สบู่เหลวล้างมือ โดยให้ส ารองไว้ที่ซึ่งสามารถเบิกใช้ได้ทันที  
2.4.1.15 ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 
2.4.1.16 ดูแลน้ าร้อน น้ าเย็น ท าความสะอาดของห้องและภาชนะ ประจ าห้อง Common 

room  ทุกห้องภายในอาคาร 
2.4.1.17 ดูแลท าความสะอาดบอร์ดและป้ายประกาศของคณะทุกชั้น 

2.4.2 งานที่ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติสัปดาห์ละ 1 ครั้ง  
2.4.2.1 ท าความสะอาดบานประตู หน้าต่าง โคมไฟฟ้าหัวเสา ราวสแตนเลส เช็ดกระจก 

และบริเวณอ่ืนๆ ทั่วอาคารทุกๆ ชั้นให้ดูสะอาด  
2.4.2.2 ดูดฝุ่นส าหรับห้องที่ปูพรมทุกห้อง 
2.4.2.3 กวาดหยากไย่บนเพดาน  ผนังห้อง และตัดหญ้ารอบอาคาร ท าลายวัชพืช บริเวณ

แปลงต้นไม้รอบอาคาร และภายในโถงกลางของอาคาร 
2.4.2.4 ท าความสะอาดห้องท่ีไม่มีการเปิดใช้พร้อมตรวจสอบความเรียบร้อยของครุภัณฑ์ 

2.4.3 งานที่ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติเดือนละ 1 ครั้ง 
2.4.3.1 ท าความสะอาดพ้ืนอาคาร / ห้องเรียน โดยขัดพ้ืนส าหรับพ้ืนหินขัด 
2.4.3.2 ฉีดน้ าล้างดิน ทราย พื้นชั้นล่างของอาคารบริเวณอิฐตัวหนอนและพ้ืนรอบอาคาร 
2.4.3.3 กวาด และล้างท าความสะอาดบริเวณระเบียงกันสาดของอาคารทุกชั้น รวมทั้งการ

ขัดสนิมราว สแตนเลส 
2.4.3.4 ท าความสะอาดที่กรองฝุ่นหลังเครื่องปรับอากาศทุกเครื่องภายในอาคาร 

2.4.4 งานที่ผู้รับจ้าง ต้องปฏิบัติเป็นครั้งคราว  
2.4.4.1 จัดสถานที่และท าความสะอาดในการจัดประชุม สัมมนา ฝึกอบรม หรือเพ่ิมเติมงาน

อ่ืนๆ ที่ผู้ว่าจ้างเห็นสมควร 
2.4.4.2 ขนย้ายอุปกรณ์ตามความจ าเป็นภายในอาคาร 
2.4.4.3 ขัดเคลือบเงาพ้ืน ปีละ 2 ครั้ง (ช่วงปิดภาคเรียน) 
2.4.4.4 จัดห้องสอบกลางภาคเรียน และปลายภาคเรียนตามตารางเรียนที่มหาวิทยาลัยฯ 

ก าหนด 
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2.4.4.5 ผู้รับจ้างท าดูแลท าความสะอาดมูลนกและมูลค้างคาวภายในบริเวณอาคารให้
สะอาด อย่างน้อย 4 เดือนครั้ง ซึ่งในการท าความสะอาดผู้รับจ้างต้องจัดหา
เครื่องมือหรืออุปกรณ์ท่ีสามารถท าความสะอาดได้สะดวกและปลอดภัย 

2.5 บริเวณรอบสระน  าหน้าอาคารวิทยาศาสตร์  2 บริเวณสระน  าอาคารเคมีอุตสาหกรรม บริเวณรอบ               
โรงจอดรถคณะวิทยาศาสตร์ และบริเวณอาคารปฏิบัติการพลังงานทดแทน 1-2 มีรายละเอียดดังนี้ 

2.5.1 จัดพนักงานอยู่ประจ า จ านวน 1 คน (พนักงานผู้ชาย) ปฏิบัติงานตั้งแต่วันจันทร์ – วันศุกร์ 
ตั้งแต่เวลา 07.45 – 17.00 น. หยุดวันเสาร์-อาทิตย์ และวันนักขัตฤกษ์  

2.5.2 งานที่ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติเป็นประจ าทุกวัน 
2.5.2.1 รดน้ าต้นไม้/ใส่ปุ๋ยตามค าแนะน าของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 
2.5.2.2 ปลูกต้นไม้ ถอนหญ้า/ตัดหญ้า ตัดต้นไม้อย่างสม่ าเสมอ 
2.5.2.3 ปฏิบัติงานหน้าที่อ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 

2.6 อาคารศูนย์เครื่องมือกลาง จ านวน 1 หลัง พื นที่ประมาณ 8,020 ตารางเมตร มีรายละเอียดดังนี้ 

2.6.1 งานที่ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติเป็นประจ า 
2.6.1.1 จัดพนักงานท าความสะอาดอยู่ประจ าคอยดูแลท าความสะอาด จ านวน 4 คน 

ปฏิบัติงานตั้งแต่วันจันทร์ – วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 07.45 - 17.00 น. หยุดวัน             
เสาร์-อาทิตย์ และวันนักขัตฤกษ์   

2.6.1.2 จัดเก็บโต๊ะและเก้าอ้ีในห้องทุกห้องให้เป็นระเบียบเรียบร้อย 
2.6.1.3 ปัด กวาด เช็ด ถู ทางเดินหน้าห้อง บันได ใต้บันได และส่วนอ่ืนๆ ที่อยู่ด้านหน้า

ห้องอย่างสม่ าเสมอ 
2.6.1.4 ท าความสะอาดรอบๆ อาคาร หรือทางเท้าท้ังหมด 
2.6.1.5 ดูแลความเรียบร้อยเรื่องการเปิด – ปิดไฟฟ้าแสงสว่าง เครื่องปรับอากาศ 
2.6.1.6 ท าความสะอาดตัวถังด้านนอกของเครื่องท าน้ าเย็น พร้อมท าความสะอาดแก้วน้ า

พลาสติกประจ าเครื่องท าน้ าเย็น อย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง 
2.6.1.7 เช็ดกระจกที่ประตูกระจก อลูมิเนียม อย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง 
2.6.1.8 ท าความสะอาดห้องน้ า ห้องสุขาและเครื่องสุขภัณฑ์ทั้งหมด ราดน้ ายาดับกลิ่นอย่าง

สม่ าเสมอ อย่างน้อยวันละ 3-4 ครั้ง หรือตามสภาพการใช้งานห้องน้ า ใช้ก้อนดับ
กลิ่นหลังจากการใช้แต่ละครั้ง 

2.6.1.9 จัดเก็บขยะพร้อมท าความสะอาดภาชนะรองรับขยะ ทั้งภายใน ภายนอก ด้านหน้า
ของส านักงาน ห้องปฏิบัติการ ใต้โต๊ะปฏิบัติการห้องเรียน ห้องพักอาจารย์              
และรอบอาคาร น าไปทิ้งที่ซึ่งมหาวิทยาลัยฯ ก าหนดอย่างน้อยวันละหนึ่งครั้ง          
และทุกวันศุกร์เย็นและวันจันทร์เช้า เป็นกรณีพิเศษ  

2.6.1.10 ท าความสะอาดพ้ืนชั้นล่าง กวาดทรายและเก็บขยะบริเวณรอบๆ อาคาร (ยึดแนว
ถนนรอบอาคาร 10 เมตร)  

2.6.1.11 รดน้ าต้นไม้รอบริมอาคารทั้งหมดอย่างสม่ าเสมอ โดยยึดแนวถนนรอบอาคาร                
10 เมตร  

2.6.1.12 ถอนหญ้า/ตัดหญ้า ต้นไม้รอบๆ อาคารอย่างสม่ าเสมอ โดยยึดแนวรอบอาคาร 
2.6.1.13 กวาดขยะบนอิฐตัวหนอนภายในช่องกลางอาคารอย่างสม่ าเสมอ 
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2.6.1.14 ท าความสะอาดอุปกรณ์ทุกอย่างภายในอาคาร เช่น โต๊ะ ตู้ เก้าอ้ี พัดลม โทรศัพท์
และเฟอร์นิเจอร์ต่างๆ 

2.6.1.15 ท าความสะอาดห้องโดยสารและประตูของลิฟต์ประจ าอาคารอย่างน้อยวันละ               
2 รอบ 

2.6.1.16 ดูแลน้ าส ารองในถัง พร้อมขันน้ า ถังแบ่งน้ า และกระดาษช าระในห้องน้ า ห้องสุขา 
ถุงด า สบู่เหลวล้างมือ โดยให้ส ารองไว้ในที่ซึ่งสามารถเบิกใช้ได้ทันท ี

2.6.1.17 ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 
2.6.1.18 ดูแลน้ าร้อน น้ าเย็น ท าความสะอาดของห้องและภาชนะ ประจ าห้อง Common 

Room ทุกห้องภายในอาคาร  
2.6.1.19 ดูแลท าความสะอาดบอร์ดและป้ายประกาศของคณะทุกชั้น 

2.6.2 งานที่ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติสัปดาห์ละ 2 ครั้ง  
2.6.2.1 ท าความสะอาดบานประตู หน้าต่าง โคมไฟฟ้าหัวเสา ราวสแตนเลส เช็ดกระจก 

และบริเวณอ่ืนๆ ทั่วทุกอาคารทุกๆ ชั้นให้ดูสะอาด  
2.6.2.2 ดูดฝุ่นส าหรับห้องที่ปูพรมทุกห้อง 
2.6.2.3 กวาดหยากไย่บนเพดาน  ผนังห้อง และตัดหญ้ารอบอาคาร ท าลายวัชพืชบริเวณ 

แปลงต้นไม้รอบอาคาร และภายในโถงกลางของอาคาร 
2.6.2.4 ท าความสะอาดห้องท่ีไม่มีการเปิดใช้พร้อมตรวจสอบความเรียบร้อยของครุภัณฑ์ 

2.6.3 งานที่ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติเดือนละ 1 ครั้ง 
2.6.3.1 ท าความสะอาดพ้ืนอาคาร/ห้องเรียน โดยขัดพ้ืนส าหรับพ้ืนหินขัด  
2.6.3.2 ฉีดน้ าล้างดิน ทราย พื้นชั้นล่างของอาคารบริเวณอิฐตัวหนอนและพ้ืนรอบอาคาร 
2.6.3.3 กวาด และล้างท าความสะอาดบริเวณระเบียงกันสาดของอาคารทุกชั้น รวมทั้งการ

ขัดสนิมราวสแตนเลส  
2.6.3.4 เช็ดกระจกทั้งหมดในอาคาร เช่น กระจกเหนือประตู กระจกหน้าต่างทั้งภายในและ

ภายนอกอาคาร  
2.6.3.5 ท าความสะอาดเช็ดฝุ่นพัดลมและล้างที่กรองฝุ่นหลังเครื่องปรับอากาศทุกเครื่อง

ภายในอาคาร 
2.6.3.6 การปฏิบัติงานตามข้อ 2.6.3.1-2.6.3.5 ผู้รับจ้างจะต้องเสนอแผนการปฏิบัติงานต่อ

มหาวิทยาลัยฯ ทุกเดือน 

2.6.4 งานที่ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติเป็นครั้งคราว  
2.6.4.1 จัดสถานที่และท าความสะอาดในการจัดประชุม สัมมนา ฝึกอบรม หรือเพ่ิมเติมงาน

อ่ืนๆ ที่ผู้ว่าจ้างเห็นสมควร 
2.6.4.2 ขนย้ายอุปกรณ์ตามความจ าเป็นภายในอาคาร 
2.6.4.3 ขัดเคลือบเงาพ้ืนปีละ 2 ครั้ง (ช่วงปิดภาคเรียน) 
2.6.4.4 จัดห้องสอบกลางภาคเรียน และปลายภาคเรียนตามตารางเรียนที่มหาวิทยาลัยฯ 

ก าหนด 
2.6.4.5 ผู้รับจ้างท าดูแลท าความสะอาดมูลนกและมูลค้างคาวภายในบริเวณอาคารให้

สะอาด อย่างน้อย 4 เดือนครั้ง ซึ่งในการท าความสะอาดผู้รับจ้างต้องจัดหา
เครื่องมือหรืออุปกรณ์ท่ีสามารถท าความสะอาดได้สะดวกและปลอดภัย 
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 หมายเหตุ พนักงานท าความสะอาดผู้ชาย ให้ดูแลความสะอาดของพ้ืนที่เพ่ิมเติมในส่วนของอาคาร
ศูนย์เครื่องมือกลาง และบริเวณสวนพฤษศาสตร์ หรือตามท่ีคณะกรรมการตรวจรับพัสดุมอบหมาย 

2.7 อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม พื นที่ประมาณ 1,800 ตารางเมตร มีรายละเอียดดังนี้ 
2.7.1 งานที่ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติเป็นประจ า 

2.7.1.1 จัดพนักงานท าความสะอาดอยู่ประจ าคอยดูแลท าความสะอาด จ านวน 2 คน 
ประกอบด้วยพนักงานผู้หญิง จ านวน 1 คน และพนักงานผู้ชาย จ านวน 1 คน
ปฏิบัติงานตั้งแต่วันจันทร์ – วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 07.45 - 17.00 น. หยุดวัน             
เสาร์-อาทิตย์ และวันนักขัตฤกษ์ โดยก าหนดพนักงานผู้ชาย จ านวน 1 คน 
ปฏิบัติงานประจ าอาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม และบริเวณรอบอาคาร
ต่างๆ ของคณะวิทยาศาสตร์)    

2.7.1.2 จัดเก็บโต๊ะและเก้าอ้ีในห้องทุกห้องให้เป็นระเบียบเรียบร้อย 
2.7.1.3 ปัด กวาด เช็ด ถู ทางเดินหน้าห้อง บันได ใต้บันได และส่วนอ่ืนๆ ที่อยู่ด้านหน้า

ห้องอย่างสม่ าเสมอ 
2.7.1.4 ท าความสะอาดรอบๆ อาคาร หรือทางเท้าท้ังหมด 
2.7.1.5 ดูแลความเรียบร้อยเรื่องการเปิด – ปิดไฟฟ้าแสงสว่าง เครื่องปรับอากาศ 
2.7.1.6 ท าความสะอาดตัวถังด้านนอกของเครื่องท าน้ าเย็น พร้อมท าความสะอาดแก้วน้ า

พลาสติกประจ าเครื่องท าน้ าเย็น อย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง 
2.7.1.7 เช็ดกระจกที่ประตูกระจก อลูมิเนียม อย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง 
2.7.1.8 ท าความสะอาดห้องน้ า ห้องสุขาและเครื่องสุขภัณฑ์ทั้งหมด ราดน้ ายาดับกลิ่นอย่าง

สม่ าเสมอ อย่างน้อยวันละ 3-4 ครั้ง หรือตามสภาพการใช้งานห้องน้ า ใช้ก้อนดับ
กลิ่นหลังจากการใช้แต่ละครั้ง 

2.7.1.9 จัดเก็บขยะพร้อมท าความสะอาดภาชนะรองรับขยะ ทั้งภายใน ภายนอก ด้านหน้า
ของส านักงาน ห้องปฏิบัติการ ใต้โต๊ะปฏิบัติการห้องเรียน ห้องพักอาจารย์              
และรอบอาคาร น าไปทิ้งที่ซึ่งมหาวิทยาลัยฯ ก าหนดอย่างน้อยวันละหนึ่ งครั้ง          
และทุกวันศุกร์เย็นและวันจันทร์เช้า เป็นกรณีพิเศษ  

2.7.1.10 ท าความสะอาดพ้ืนชั้นล่าง กวาดทรายและเก็บขยะบริเวณรอบๆ อาคาร (ยึดแนว
ถนนรอบอาคาร 10 เมตร)  

2.7.1.11 รดน้ าต้นไม้รอบริมอาคารทั้งหมด อย่างสม่ าเสมอ โดยยึดแนวถนนรอบอาคาร                
10 เมตร  

2.7.1.12 ถอนหญ้า/ตัดหญ้า ต้นไม้รอบๆ อาคารอย่างสม่ าเสมอ โดยยึดแนวรอบอาคาร 
2.7.1.13 ท าความสะอาดอุปกรณ์ทุกอย่างภายในอาคาร เช่น โต๊ะ ตู้ เก้าอ้ี พัดลม โทรศัพท์

และเฟอร์นิเจอร์ต่างๆ 
2.7.1.14 ดูแลน้ าส ารองในถัง พร้อมขันน้ า ถังแบ่งน้ า และกระดาษช าระในห้องน้ า ห้องสุขา 

ถุงด า สบู่เหลวล้างมือ โดยให้ส ารองไว้ในที่ซึ่งสามารถเบิกใช้ได้ทันที 
2.7.1.15 ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 
2.7.1.16 ดูแลน้ าร้อน น้ าเย็น ท าความสะอาดของห้องและภาชนะ ประจ าห้อง Common 

Room ทุกห้องภายในอาคาร  
2.7.1.17 ดูแลท าความสะอาดบอร์ดและป้ายประกาศของคณะทุกชั้น 
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2.7.2 งานที่ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติสัปดาห์ละ 2 ครั้ง  
2.7.2.1 ท าความสะอาดบานประตู หน้าต่าง โคมไฟฟ้าหัวเสา ราวสแตนเลส เช็ดกระจก และ

บริเวณอ่ืนๆ ทั่วทุกอาคารทุกๆ ชั้นให้ดูสะอาด  
2.7.2.2 ดูดฝุ่นส าหรับห้องที่ปูพรมทุกห้อง 
2.7.2.3 กวาดหยากไย่บนเพดาน  ผนังห้อง และตัดหญ้ารอบอาคาร ท าลายวัชพืชบริเวณ 

แปลงต้นไม้รอบอาคาร และภายในโถงกลางของอาคาร 
2.7.2.4 ท าความสะอาดห้องท่ีไม่มีการเปิดใช้พร้อมตรวจสอบความเรียบร้อยของครุภัณฑ์ 

2.7.3 งานที่ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติเดือนละ 1 ครั้ง 
2.7.3.1 ท าความสะอาดพ้ืนอาคาร / ห้องเรียน โดยขัดพ้ืนส าหรับพ้ืนหินขัด  
2.7.3.2 ฉีดน้ าล้างดิน ทราย พื้นชั้นล่างของอาคารบริเวณอิฐตัวหนอนและพ้ืนรอบอาคาร 
2.7.3.3 กวาด และล้างท าความสะอาดบริเวณระเบียงกันสาดของอาคารทุกชั้น รวมทั้งการ

ขัดสนิมราว สแตนเลส  
2.7.3.4 เช็ดกระจกทั้งหมดในอาคาร เช่น กระจกเหนือประตู กระจกหน้าต่างทั้งภายในและ

ภายนอกอาคาร  
2.7.3.5 ท าความสะอาดเช็ดฝุ่นพัดลมและล้างที่กรองฝุ่นหลังเครื่องปรับอากาศทุกเครื่อง

ภายในอาคาร 
2.7.3.6 การปฏิบัติงานตามข้อ 2.7.3.1-2.7.3.5 ผู้รับจ้างจะต้องเสนอแผนการปฏิบัติงานต่อ

มหาวิทยาลัยฯ ทุกเดือน 

2.7.4 งานที่ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติเป็นครั้งคราว  
2.7.4.1 จัดสถานที่และท าความสะอาดในการจัดประชุม สัมมนา ฝึกอบรม หรือเพ่ิมเติมงาน

อ่ืนๆ ที่ผู้ว่าจ้างเห็นสมควร 
2.7.4.2 ขนย้ายอุปกรณต์ามความจ าเป็นภายในอาคาร 
2.7.4.3 ขัดเคลือบเงาพ้ืนปีละ 2 ครั้ง (ช่วงปิดภาคเรียน) 
2.7.4.4 จัดห้องสอบกลางภาคเรียน และปลายภาคเรียนตามตารางเรียนที่มหาวิทยาลัยฯ ก าหนด 
2.7.4.5 ผู้รับจ้างท าดูแลท าความสะอาดมูลนกและมูลค้างคาวภายในบริเวณอาคารให้สะอาด 

อย่างน้อย 4 เดือนครั้ง ซึ่งในการท าความสะอาดผู้รับจ้างต้องจัดหาเครื่องมือหรือ
อุปกรณ์ท่ีสามารถท าความสะอาดได้สะดวกและปลอดภัย 

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

3. ท าความสะอาดกลุ่มอาคารคณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน  จ านวน 6 หลัง พ้ืนที่ประมาณ 8,333 
ตารางเมตร ประกอบด้วย 

- อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ (อาคารพิกุลทอง)  จ านวน 1 หลัง 
- อาคารหน่วยศึกษาและวิจัยโคนม   จ านวน 2 หลัง 
- อาคารเครื่องจักรกลการเกษตร    จ านวน 2 หลัง 
- อาคารเรียนคณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน   จ านวน 1 หลัง 
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3.1 งานที่ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติเป็นประจ าทุกวัน 
3.1.1 จัดพนักงานท าความสะอาดอยู่ประจ าคอยดูแลท าความสะอาด อย่างน้อยจ านวน  7 คน           

ปฏิบัติงานตั้งแต่วันจันทร์ – วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 07.45 – 17.00 น. หยุดวันเสาร์ – อาทิตย์ 
และวันนักขัตฤกษ์   

3.1.2 จัดเก็บโต๊ะและเก้าอ้ีในห้องทุกห้องให้เป็นระเบียบเรียบร้อย  
3.1.3 ปัด กวาด เช็ด ถู ทางเดินหน้าห้อง ในห้องและส่วนอื่นๆ ที่อยู่ด้านหน้าห้องอย่างสม่ าเสมอ  
3.1.4 ท าความสะอาดรอบๆ อาคาร หรือทางเท้าท้ังหมด  
3.1.5 ดูแลความเรียบร้อยเรื่องการเปิด -ปิดอาคารห้องปฏิบัติการ ปิดไฟฟ้าแสงสว่าง 

เครื่องปรับอากาศ และอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิด  
3.1.6 ลบกระดานในห้องเรียน ห้องปฏิบัติการต่างๆ ทุกห้อง หลังอาจารย์เลิกสอน   
3.1.7 ท าความสะอาดตัวถังด้านนอกของเครื่องท าน้ าเย็น รวมทั้งจัดเตรียม ตรวจสอบความพร้อม

ของน้ าร้อนน้ าเย็นส าหรับบุคลากรและผู้มาติดต่อมหาวิทยาลัยฯ 
3.1.8 ท าความสะอาดห้องน้ า ห้องสุขาและเครื่องสุขภัณฑ์ทั้งหมดอย่างสม่ าเสมอ อย่างน้อยวันละ 

3-4 ครั้ง หรือตามสภาพการใช้งานห้องน้ า หรือใช้ก้อนดับกลิ่นหลังจากการใช้แต่ละครั้ง  
3.1.9 จัดเก็บขยะภายใน  ภายนอก ด้านหน้า และรอบนอกห้องทั้งหมด และรอบอาคาร ไปทิ้งที่

ซึ่งมหาวิทยาลัยฯ ก าหนดอย่างน้อยวันละ 1 ครั้ง  
3.1.10 ท าความสะอาดพ้ืน กวาดทรายและเก็บขยะบริเวณรอบๆ อาคาร  (ห่างจากตัวอาคาร                  

ไม่น้อยกว่า 10 เมตร) 
3.1.11 กวาดขยะบริเวณทางเท้ารอบๆ อาคารอย่างสม่ าเสมอ  
3.1.12 ท าความสะอาดตะกร้าผง และภาชนะรองรับขยะอย่างสม่ าเสมอทุกห้อง  
3.1.13 ท าความสะอาดอุปกรณ์ทุกอย่างภายในอาคาร  เช่น โต๊ะ ตู้ เก้าอ้ี พัดลม โทรศัพท์ 

เฟอร์นิเจอร์ต่างๆ รวมทั้งชุดกาแฟ จาน ชาม (ยกเว้นวัสดุห้องปฏิบัติการ) 
3.1.14 ดูแลกระดาษช าระในห้องน้ า  ห้องสุขา ถุงด า โดยให้ส ารองไว้ที่ส านักงานเลขานุการคณะฯ 

สามารถเบิกใช้ได้ทันที  
3.1.15 ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และเจ้าหน้าที่ประจ าอาคาร 

3.2 งานที่ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติสัปดาห์ละ 1 ครั้ง 
3.2.1 ท าความสะอาดบานประตู หน้าต่าง ตู้เอกสาร มู่ลี่/ผ้าม่าน เช็ดกระจก และบริเวณอ่ืนๆ             

ทั่วอาคารทุกชั้นให้ดูสะอาด   
3.2.2 ฉีดน้ าล้างดิน ทราย บริเวณพ้ืนชั้นล่างของอาคาร 

 3.3. งานที่ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติเดือนละ 1 ครั้ง 
3.3.1 กวาดหยากไย่บนเพดานและผนังห้อง  
3.3.2 ท าความสะอาดที่กรองฝุ่นหลังเครื่องปรับอากาศทุกเครื่องภายในอาคาร 

3.4 งานที่ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติเป็นครั้งคราว 
3.4.1 จัดสถานที่และท าความสะอาดในการจัดประชุม สัมมนา ฝึกอบรม หรือเพ่ิมเติมงานอ่ืนๆ ที่                  

ผู้ว่าจ้างเห็นสมควร  
3.4.2 ท าความสะอาดพ้ืนอาคาร โดยการขัดพ้ืน และเคลือบเงาพ้ืนส าหรับพ้ืนหินขัด 
3.4.3 ขนย้ายอุปกรณ์ตามความจ าเป็นภายในอาคาร (ส าหรับพนักงานท าความสะอาด) 
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3.4.4 ผู้รับจ้างท าดูแลท าความสะอาดมูลนกและมูลค้างคาวภายในบริเวณอาคารให้สะอาด            
อย่างน้อย 4 เดือนครั้ง ซึ่งในการท าความสะอาดผู้รับจ้างต้องจัดหาเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่
สามารถท าความสะอาดได้สะดวกและปลอดภัย 

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

4. ท าความสะอาดอาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร จ านวน 1 หลัง พ้ืนที่ประมาณ           
980 ตารางเมตร ประกอบด้วย 

4.1 งานทีผู่้รับจ้างต้องปฏิบัติเป็นประจ าทุกวัน 
4.1.1 จัดพนักงานท าความสะอาดอยู่ประจ าคอยดูแลท าความสะอาด อย่างน้อยจ านวน  1 คน           

ปฏิบัติงานตั้งแต่วันจันทร์ – วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 07.45 – 17.00 น. หยุดวันเสาร์ – อาทิตย์ 
และวันนักขัตฤกษ์   

4.1.2 จัดเก็บโต๊ะและเก้าอ้ีในห้องทุกห้องให้เป็นระเบียบเรียบร้อย  
4.1.3 ปัด กวาด เช็ด ถู ทางเดินหน้าห้อง ในห้องและส่วนอื่นๆ ที่อยู่ด้านหน้าห้องอย่างสม่ าเสมอ  
4.1.4 ท าความสะอาดรอบๆ อาคาร หรือทางเท้าท้ังหมด  
4.1.5 ดูแลความเรียบร้อยเรื่องการเปิด -ปิดอาคารห้องปฏิบัติการ ปิดไฟฟ้าแสงสว่าง 

เครื่องปรับอากาศ และอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิด  
4.1.6 ลบกระดานในห้องเรียน ห้องปฏิบัติการต่างๆ ทุกห้อง หลังอาจารย์เลิกสอน   
4.1.7 ท าความสะอาดตัวถังด้านนอกของเครื่องท าน้ าเย็น รวมทั้งจัดเตรียม ตรวจสอบความพร้อม

ของน้ าร้อนน้ าเย็นส าหรับบุคลากรและผู้มาติดต่อมหาวิทยาลัยฯ 
4.1.8 ท าความสะอาดห้องน้ า ห้องสุขาและเครื่องสุขภัณฑ์ทั้งหมดอย่างสม่ าเสมอ อย่างน้อยวันละ 

3-4 ครั้ง หรือตามสภาพการใช้งานห้องน้ า หรือใช้ก้อนดับกลิ่นหลังจากการใช้แต่ละครั้ง  
4.1.9 จัดเก็บขยะภายใน  ภายนอก ด้านหน้า และรอบนอกห้องทั้งหมด และรอบอาคาร ไปทิ้งที่

ซึ่งมหาวิทยาลัยฯ ก าหนดอย่างน้อยวันละ 1 ครั้ง  
4.1.10 ท าความสะอาดพ้ืน กวาดทรายและเก็บขยะบริเวณรอบๆ อาคาร  (ห่างจากตัวอาคาร                  

ไม่น้อยกว่า 10 เมตร) 
4.1.11 กวาดขยะบริเวณทางเท้ารอบๆ อาคารอย่างสม่ าเสมอ  
4.1.12 ท าความสะอาดตะกร้าผง และภาชนะรองรับขยะอย่างสม่ าเสมอทุกห้อง  
4.1.13 ท าความสะอาดอุปกรณ์ทุกอย่างภายในอาคาร  เช่น โต๊ ะ ตู้ เก้าอ้ี พัดลม โทรศัพท์ 

เฟอร์นิเจอร์ต่างๆ รวมทั้งชุดกาแฟ จาน ชาม (ยกเว้นวัสดุห้องปฏิบัติการ) 
4.1.14 ดูแลกระดาษช าระในห้องน้ า  ห้องสุขา ถุงด า โดยให้ส ารองไว้ที่ส านักงานเลขานุการคณะฯ 

สามารถเบิกใช้ได้ทันที  
4.1.15 ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และเจ้าหน้าที่ประจ าอาคาร 

4.2 งานที่ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติสัปดาห์ละ 1 ครั้ง 
4.2.1 ท าความสะอาดบานประตู หน้าต่าง ตู้เอกสาร มู่ลี่/ผ้าม่าน เช็ดกระจก และบริเวณอ่ืนๆ             

ทั่วอาคารทุกชั้นให้ดูสะอาด   
4.2.2 ฉีดน้ าล้างดิน ทราย บริเวณพ้ืนชั้นล่างของอาคาร 

 4.3 งานทีผู่้รับจ้างต้องปฏิบัติเดือนละ 1 ครั้ง 
4.3.1 กวาดหยากไย่บนเพดานและผนังห้อง  
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4.3.2 ท าความสะอาดที่กรองฝุ่นหลังเครื่องปรับอากาศทุกเครื่องภายในอาคาร 

4.4 งานที่ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติเป็นครั้งคราว 
4.4.1 จัดสถานที่และท าความสะอาดในการจัดประชุม สัมมนา ฝึกอบรม หรือเพ่ิมเติมงานอ่ืนๆ ที่                   

ผู้ว่าจ้างเห็นสมควร  
4.4.2 ท าความสะอาดพ้ืนอาคาร โดยการขัดพ้ืน และเคลือบเงาพ้ืนส าหรับพ้ืนหินขัด 
4.4.3 ขนย้ายอุปกรณ์ตามความจ าเป็นภายในอาคาร (ส าหรับพนักงานท าความสะอาด) 
4.4.4 ผู้รับจ้างท าดูแลท าความสะอาดมูลนกและมูลค้างคาวภายในบริเวณอาคารให้สะอาด อย่าง

น้อย 4 เดือนครั้ง ซึ่งในการท าความสะอาดผู้รับจ้างต้องจัดหาเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่
สามารถท าความสะอาดได้สะดวกและปลอดภัย 

---------------------------------------------------------- 
 
5. ท าความสะอาดกลุ่มอาคารคณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา 

5.1 พื นที่ปฏิบัติงาน พ้ืนทีด่ังต่อไปนี้ 
5.1.1 อาคารเรียนวิทยาศาสตร์สุขภาพ จ านวน 1 หลัง พื้นที่ประมาณ 5,611 ตารางเมตร  
5.1.2 พ้ืนที่สวนสุขภาพและสวนสมุนไพร พ้ืนทีป่ระมาณ 12,900 ตารางเมตร  
5.1.3 เรือนไทยแพทย์แผนไทย พ้ืนที่ประมาณ 277 ตารางเมตร 
5.1.4 พ้ืนที่อาคารอเนกประสงค์ พ้ืนที่ประมาณ 495 ตารางเมตร 
5.1.5 โรงผลิตยา พื้นที่ประมาณ 434 ตารางเมตร 
5.1.6 อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์สุขภาพ (อาคาร c) จ านวน 1 หลัง พื้นที่ 1,694 ตารางเมตร 
5.1.7 อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์สุขภาพ (อาคาร A,F) จ านวน 1 หลัง พ้ืนที่  4,407                  

ตารางเมตร 
5.1.8 อาคารห้องปฏิบัติงานอาจารย์ในคณะฯ (อาคาร E) จ านวน 1 หลัง พื้นที่ 1,183 ตารางเมตร 

5.2 งานที่ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติเป็นประจ าทุกวัน 
5.2.1 จัดพนักงานท าความสะอาดอยู่ประจ าคอยดูแลท าความสะอาด จ านวน 14 คน 

ประกอบด้วยพนักงานผู้หญิง จ านวน 10 คน และพนักงานผู้ชาย จ านวน 4 คน ปฏิบัติงาน
ตั้งแต่วันจันทร์ - วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 07.45 – 17.00 น. หยุดวันนักขัตฤกษ์ ส าหรับในวัน
เสาร์ให้มีพนักงานท าความสะอาดวันละ 7 คน และวันอาทิตย์ให้มีพนักงานท าความสะอาด
วันละ 7 คน 

5.2.2 จัดเก็บโต๊ะและเก้าอ้ีในห้องทุกห้องให้เป็นระเบียบเรียบร้อย 
5.2.3 ปัด กวาด เช็ด ถู ทางเดินหน้าห้อง บันได ใต้บันได และส่วนอ่ืนๆ ที่อยู่ด้านหน้าห้องอย่าง

สม่ าเสมอ 
5.2.4 ท าความสะอาดรอบๆ อาคาร หรือทางเท้าท้ังหมด 
5.2.5 ดูแลความเรี ยบร้อย เรื่ องการ เปิด -ปิดประตูห้ อง เรี ยน เปิด -ปิด ไฟฟ้าแสงสว่ า ง 

เครื่องปรับอากาศและเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิด 
5.2.6 ลบกระดานในห้องเรียน ห้องปฏิบัติการต่างๆ ทุกห้อง หลังอาจารย์เลิกสอน 
5.2.7 ท าความสะอาดตัวถังด้านนอกของเครื่องท าน้ าเย็น 
5.2.8 ดูแลน้ าดื่มประจ าตู้เย็นห้องพักอาจารย์และห้องส านักงานให้เต็มอยู่เสมอ 
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5.2.9 ท าความสะอาดห้องน้ า ห้องสุขาและเครื่องสุขภัณฑ์ทั้งหมดอย่างสม่ าเสมอ อย่างน้อยวันละ 
3-4 ครั้ง หรือตามสภาพการใช้งานห้องน้ า หรือใช้ก้อนดับกลิ่นหลังจากการใช้แต่ละครั้ง  

5.2.10 จัดเก็บขยะภายใน ภายนอก ด้านหน้า และรอบนอกห้องทั้งหมดและรอบอาคารไปทิ้งที่ซึ่ง    
มหาวิทยาลัยฯ ก าหนดอย่างน้อยวันละ 1 ครั้ง  

5.2.11 ท าความสะอาดพ้ืนชั้นล่าง กวาดทรายและเก็บขยะบริเวณรอบๆ อาคาร (ห่างจากตัวอาคาร
ไม่น้อยกว่า 10 เมตร) 

5.2.12 รดน้ าต้นไม้รอบริมอาคารทั้งหมดรวมทั้งสวนสุขภาพและสวนสมุนไพร  
5.2.13 ถอนหญ้า/ตัดหญ้า ต้นไม้ รอบๆ อาคารอย่างสม่ าเสมอ โดยยึดแนวถนนรอบอาคารรวมทั้ง

สวนสุขภาพและสวนสมุนไพร  
5.2.14 ท าความสะอาดพ้ืนห้องส านักงาน ห้องพักอาจารย์  
5.2.15 ท าความสะอาดตะกร้าผง และภาชนะรองรับขยะอย่างสม่ าเสมอทุกห้อง  
5.2.16 ท าความสะอาดอุปกรณ์ทุกอย่างภายในอาคาร เช่น โต๊ะ ตู้ เก้าอ้ี พัดลม ตู้เย็น ชุดกาแฟ 

จาน ชาม อ่างล้างมือ โทรศัพท์ เฟอร์นิเจอร์ต่างๆ บอร์ด และป้ายประชาสัมพันธ์ของคณะฯ  
5.2.17 ช่วยในการจัดล้างและเก็บถ้วยชาม กระป๋องน้ า แก้วน้ า ในการประชุมทุกครั้ง ตลอดจนใน

ห้องประชุม  
5.2.18 ท าความสะอาดห้องโดยสารและประตูของลิฟท์ประจ าอาคาร  
5.2.19 ดูแลกระดาษช าระในห้องน้ า ห้องสุขา ถุงด า โดยให้ส ารองไว้ที่ส านักงานฯ สามารถเบิกใช้ได้ทันที  
5.2.20 ดูแลบ ารุงรักษาและขยายพันธุ์ต้นไม้ในแปลงเพาะช าต้นไม้ เพ่ือหมุนเวียนส าหรับการใช้งาน 

เช่น การตกแต่งสวนหย่อม สวนสุขภาพ สวนสมุนไพร และใช้ประดับด้านในอาคารอย่าง
สม่ าเสมอและเพียงพอ 

5.2.21 ดูแล บ ารุง สับเปลี่ยนต้นไม้ทั้งภายในและภายนอก และบริเวณพ้ืนที่ที่รับผิดชอบให้สวยงาม
อยู่เสมอ 

5.2.22 ดูแลท าความสะอาดอาคารโรงเรือนเพาะช า 
5.2.23 ดูแลท าความสะอาดโรงเรือนปฏิบัติงานอาคารสถานที่และลานกิจกรรมของคณะฯ 
5.2.24 ตรวจเช็คอุปกรณ์ต่างๆ อย่างสม่ าเสมอ หากพบความช ารุดเสียหายให้แจ้งต่อคณะกรรมการ

ตรวจรับพัสดุ หรือเจ้าหน้าที่ประจ าอาคารทราบ 
5.2.25 ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 

5.3 งานที่ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติสัปดาห์ละ 1 ครั้ง 
5.3.1 ท าความสะอาดบานประตู หน้าต่าง โคมไฟฟ้าหัวเสา ราวสแตนเลส เช็ดกระจก และบริเวณ

อ่ืนๆ ทั่วอาคารทุกๆ ชั้นให้ดูสะอาด 
5.3.2 ตัดหญ้าริมรอบอาคารและท าลายวัชพืชบริเวณแปลงต้นไม้รอบอาคาร 
5.3.3 ซักผ้าปูที่นอน ปลอกหมอน ผ้าขนหนูและอุปกรณ์อ่ืนๆ ของศูนย์บริการสุขภาพ 
5.3.4 ฉีดน้ าล้างดิน ทราย บริเวณพ้ืนชั้นล่างของอาคาร 
5.3.5 ดูดฝุ่นในห้องที่ปูพรมทุกห้อง 

5.4 งานที่ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติสัปดาห์ละ 2 ครั้ง 
5.4.1 ท าความสะอาดห้องดาดฟ้าของอาคาร 
5.4.2 จัดเก็บอุปกรณ์ให้ห้องดาดฟ้าของอาคารให้เรียบร้อย  
5.4.3 จัดเก็บอุปกรณ์และสิ่งของต่างๆ ในห้องเก็บของ ของคณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬาให้

เรียบร้อย 
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5.5 งานที่ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติเดือนละ 1 ครั้ง 
5.5.1 กวาดหยากไย่บนเพดานและผนังห้อง  
5.5.2 ฉีดน้ าท าความสะอาดบริเวณระเบียงกันสาดของอาคารทุกชั้น รวมทั้งขัดเงาราวสแตนเลส 
5.5.3 ท าความสะอาดแผ่นกรองฝุ่นหลังเครื่องปรับอากาศทุกเครื่องภายในอาคาร  

5.6 งานที่ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติเป็นครั้งคราว 
5.6.1 จัดสถานที่และท าความสะอาดในการจัดประชุม สัมมนา ฝึกอบรมพร้อมทั้งช่วยบริการจัด

เลี้ยงและจัดเก็บท าความสะอาดให้เรียบร้อย หรือเพ่ิมเติมงานอ่ืนๆ ที่ผู้ว่าจ้างเห็นสมควร  
5.6.2 ขนย้ายอุปกรณ์ตามความจ าเป็นภายในอาคาร 
5.6.3 ท าความสะอาดพ้ืนอาคาร โดยการขัดพ้ืนและขัดเคลือบเงา ส าหรับหินขัดปีละ 2 ครั้ง     

(ช่วงปิดภาคเรียน) 
5.6.4 จัดห้องสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียนในคณะฯ ตามตารางสอบที่มหาวิทยาลัยฯ 

ก าหนด 
5.6.5 ใส่ปุ๋ยต้นไม้ตามค าแนะน าของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 
5.6.6 ผู้รับจ้างท าดูแลท าความสะอาดมูลนกและมูลค้างคาวภายในบริเวณอาคารให้สะอาด             

อย่างน้อย 4 เดือนครั้ง ซึ่งในการท าความสะอาดผู้รับจ้างต้องจัดหาเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่
สามารถท าความสะอาดได้สะดวกและปลอดภัย 
 

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

6. ท าความสะอาดอาคารวิทยบริการ 
อาคารศูนย์วิทยบริการ 1 หลัง พ้ืนที่ประมาณ  10,880  ตารางเมตร ประกอบด้วยส านักหอสมุด ชั้น  1-4 

และส านักคอมพิวเตอร์ ชั้น 1-4 (ชั้น 4 บริเวณบางส่วน) โถงกลางอาคาร ดาดฟ้า และบริเวณรอบๆ อาคาร 
โดยยึดแนวถนนรอบอาคารเป็นหลัก มีรายละเอียดดังนี้   

6.1 งานที่ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติเป็นประจ าทุกวัน 
6.1.1 ผู้รับจ้างต้องจัดหาพนักงานท าความสะอาดอยู่ประจ าคอยดูแลท าความสะอาดประจ าอาคาร

วิทยบริการทั้งหมด จ านวน 8 คน ประกอบด้วยพนักงานผู้หญิง จ านวน  7 คน และพนักงาน
ผู้ชาย จ านวน 1 คน โดยมีระยะเวลาการปฏิบัติงานดังนี้ 
6.1.1.1 ปฏิบัติงานวันจันทร์ – วันศุกร์ หยุดวันนักขัตฤกษ์ ตั้งแต่เวลา 7.45 – 17.00 น.  จ านวน 

8 คน  
6.1.1.2 ปฏิบัติงานวันเสาร์ ตั้งแต่เวลา 7.45 – 17.00 น. จ านวน 5 คน  
6.1.1.3 ปฏิบัติงานวันอาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 7.45 – 17.00 น. จ านวน 3 คน 

6.1.2 พนักงานผู้ชาย จะต้องปฏิบัติงานดังนี้ 
6.1.2.1 ท าความสะอาดรอบๆ  บริเวณพ้ืนที่รับผิดชอบ 
6.1.2.2 รดน้ าต้นไม้รอบอาคารทั้งหมดอย่างสม่ าเสมอ 
6.1.2.3 จัดตกแต่งสวน ตัดหญ้าและท าลายวัชพืชบริเวณแปลงต้นไม้รอบอาคาร 
6.1.2.4 ปลูกต้นไม้ พรวนดินต้นไม้  ใส่ปุ๋ยต้นไม้ ทั้งหมดในพ้ืนที่รับผิดชอบอย่างสม่ าเสมอ 
6.1.2.5 ดูแลบ ารุงรักษาและขยายพันธุ์ต้นไม้ในแปลงเพาะช าต้นไม้ เพ่ือหมุนเวียนส าหรับ

การใช้งาน เช่น การตกแต่งสวนหย่อมและใช้ประดับด้านในอาคารอย่างสม่ าเสมอ 
และเพียงพอ 
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6.1.2.6 ดูแล บ ารุง  สับเปลี่ยนต้นไม้ทั้งภายในและภายนอกอาคาร และบริเวณพ้ืนที่
รับผิดชอบให้มีความสวยงามอยู่เสมอ 

6.1.2.7 เปลี่ยนต้นไม้ภายในและภายนอกอาคารตามที่ได้รับแจ้งจากพนักงานท าความ
สะอาดหญิง 

6.1.2.8 ตรวจเช็ควัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ และระบบสาธารณูปโภค ที่อยู่ภายในอาคารอย่าง
สม่ าเสมอ หากพบความช ารุดเสียหายให้แจ้งต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือ
เจ้าหน้าที่ประจ าอาคารทราบ   

6.1.2.9 ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 

6.1.3 พนักงานผู้หญิง จะต้องปฏิบัติงานดังนี้ 
6.1.3.1 ท าความสะอาดบริเวณพ้ืนที่รับผิดชอบให้มีความสะอาดอย่างสม่ าเสมอ 
6.1.3.2 จัดเก็บโต๊ะและเก้าอ้ีในพ้ืนที่รับผิดชอบให้เป็นระเบียบเรียบร้อย 
6.1.3.3 ท าความสะอาดห้องน้ า ห้องสุขาและเครื่องสุขภัณฑ์ทั้งหมด ให้มีความสะอาดอยู่

เสมอโดยใช้น้ ายาฆ่าเชื้ออย่างน้อยวันละ 3-4 ครั้ง หรือตามสภาพการใช้งานห้องน้ า 
และใช้ก้อนหรือน้ าหอมดับกลิ่นหลังจากการท าสะอาดทุกครั้ง 

6.1.3.4 จัดเก็บขยะภายในพ้ืนที่รับผิดชอบ อย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง และท าความสะอาด
ภาชนะรองรับขยะอย่างสม่ าเสมอ 

6.1.3.5 ท าความสะอาดอุปกรณ์ทุกอย่างภายในอาคาร เช่น โต๊ะ ตู้ เก้าอ้ี โทรศัพท์ ชั้น
หนังสือ ชั้นวางเอกสาร และเฟอร์นิเจอร์ต่างๆ 

6.1.3.6 ท าความสะอาดเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิด ด้วยน้ ายาส าหรับอุปกรณ์โดยเฉพาะ   
6.1.3.7 ท าความสะอาดห้องโดยสารของลิฟท์ประจ าอาคารทั้งหมด 
6.1.3.8 ท าความสะอาดบริเวณราวบันไดภายในพ้ืนที่รับผิดชอบ ด้วยน้ ายาฆ่าเชื้อ หรือ

แอลกอฮอล์ อย่างน้อยวันละ 1 ครั้ง 
6.1.3.9 ท าความสะอาดและจัดวางแก้วน้ าดื่ม ส าหรับให้บริการบริเวณเครื่องท าน้ าเย็นทุก

จุดให้สะอาดและเพียงพอต่อการให้บริการ 
6.1.3.10 จัดหากระดาษช าระ สบู่เหลวล้างมือ ถังขยะ ผ้าเช็คมือ ไว้ประจ าห้องน้ า ให้

เพียงพอต่อการใช้บริการ และถูกหลักอนามัย 
6.1.3.11 รดน้ าและเช็ดใบต้นไม้และประสานคนสวนในการปรับเปลี่ยนต้นไม้ประดับภายใน

อาคารที่ไม่สมบูรณ์ หรือทรุดโทรมให้มีความสวยงามอยู่เสมอ 
6.1.3.12 ดูแลตรวจสอบต้นไม้บริเวณภายในและภายนอกอาคารที่จ าเป็นต้องมีการเปลี่ยนต้น

ใหม ่และแจ้งให้พนักงานท าความสะอาดชายทราบ 
6.1.3.13 ตรวจเช็ควัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ และระบบสาธารณูปโภค ที่อยู่ภายในอาคารอย่าง

สม่ าเสมอ หากพบความช ารุดเสียหายให้แจ้งต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือ
เจ้าหน้าที่ประจ าอาคารทราบ   

6.1.3.14 ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 

6.2  งานที่ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง   
6.2.1 ท าความสะอาดบานประตู หน้าต่าง ตู้เอกสาร ชั้นหนังสือและมู่ลี่/ผ้าม่าน  
6.2.2 ดูดฝุ่นห้องปูพรมทุกห้องภายในอาคาร  
6.2.3 ดูแลต้นไม้ประดับและสับเปลี่ยนต้นไม้บนโต๊ะท างาน โต๊ะอ่านหนังสือ รวมถึงบริเวณอ่ืนใน

พ้ืนที่รับผิดชอบ 
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6.2.4 ขัดล้างห้องน้ าด้วยน้ ายาฆ่าเชื้อและดับกลิ่น บริเวณพ้ืนห้อง บานประตู ฝาผนังห้อง ให้สะอาด
และปราศจากกลิ่นไม่พึงประสงค์อย่างสม่ าเสมอ 

6.2.5 ท าความสะอาดชุดครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ด้วยอุปกรณ์และน้ ายาเฉพาะ กล่าวคือ เช็ดท าความ
สะอาดตัวเครื่อง จอ ดูดฝุ่นในช่องแป้นคีบอร์ด และอุปกรณ์อ่ืนๆ 

6.3 งานที่รับจ้างต้องปฏิบัติอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง   
6.3.1 ท าความสะอาด ขัดและเคลือบเงาพ้ืนอาคาร ทั้งทางเชื่อมระหว่างอาคาร และภายในอาคาร

ทุกจุดที่เป็นพื้นหินขัด ทุกสัปดาห์สุดท้ายของเดือน หรือตามความเหมาะสม 
6.3.2 ท าความสะอาดและขัดพ้ืนอาคาร ทั้งบริเวณทางเชื่อมระหว่างอาคารและภายในอาคาร ที่เป็น

พ้ืนกระเบื้อง พ้ืนปูน และทรายล้างทุกสัปดาห์ที่สองของเดือน หรือตามความเหมาะสม 
6.3.3 กวาดหยากไย่บนเพดานและผนังห้องท้ังภายในและภายนอกอาคาร 
6.3.4 ฉีดน้ าท าความสะอาดบริเวณระเบียงกันสาดของอาคารทุกชั้น  
6.3.5 ท าความสะอาดและขัดเงาอุปกรณ์ที่เป็นสแตนเลส เช่น ราวบันได มือจับประตู ฯลฯ 
6.3.6 ท าความสะอาดแผ่นกรองอากาศในเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน 
6.3.7 ท าความสะอาดไส้กรองของเครื่องท าน้ าเย็น 
6.3.8 ท าความสะอาดพ้ืนชั้นดาดฟ้า 
6.3.9 ท าความสะอาดเบาะรองนั่ง อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง 

6.4 งานที่รับจ้างต้องปฏิบัติอย่างน้อยเดือนละ 2 ครั้ง   
6.4.1  ท าความสะอาดเบาะรองนั่ง 
6.4.2  ตัดหญ้าพร้อมเก็บกวาดรอบอาคาร อย่างน้อยเดือนละ 2 ครั้ง 

6.5 งานที่ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติงานในกรณีเป็นครั้งคราว    
6.5.1 จัดสถานที่และท าความสะอาดอุปกรณ์เครื่องใช้ ในกรณีที่มีการประชุม สัมมนา ฝึกอบรม 

หรืองานอ่ืนๆ  
6.5.2 ขนย้ายอุปกรณ์ภายในส านักงาน 
6.5.3 ผู้รับจ้างต้องท าความสะอาดบริเวณกระจกภายในอาคารและรอบนอกอาคาร และหลอดไฟฟ้า

บริเวณโถงกลางไม่น้อยกว่าปีละ 1 ครั้ง ซึ่งในการท าความสะอาดบริเวณสูง ผู้รับจ้างต้องเป็น               
ผู้จัดหาเครื่องมือหรืออุปกรณ์ท่ีสามารถปฏิบัติงานได้สะดวกและมีความปลอดภัย 

6.5.4 ผู้รับจ้างท าดูแลท าความสะอาดมูลนกและมูลค้างคาวภายในบริเวณอาคารให้สะอาด             
อย่างน้อย 4 เดือนครั้ง ซึ่งในการท าความสะอาดผู้รับจ้างต้องจัดหาเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่
สามารถท าความสะอาดได้สะดวกและปลอดภัย 

6.5.5 ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ หรือจากหน่วยงาน 
---------------------------------------------------------- 

7. กลุ่มอาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์ จ านวน 4 หลัง พ้ืนที่ประมาณ 4,722 ตารางเมตร ประกอบด้วย 
- ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยียางเพ่ือชุมชน   จ านวน 2 หลัง 
- อาคารเรียนวิศวกรรมศาสตร์    จ านวน 1 หลัง 
- อาคารปฏิบัติการวิศวกรรมศาสตร์พ้ืนฐาน  จ านวน 1 หลัง 
- อาคารปฏิบัติการวิศวกรรมเฉพาะทาง   จ านวน 1 หลัง 
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7.1 งานที่ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติเป็นประจ าทุกวัน 
7.1.1 จัดพนักงานท าความสะอาดอยู่ประจ าคอยดูแลท าความสะอาด จ านวน 4 คน ปฏิบัติงานตั้งแต่

วันจันทร์ - วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 07.45-17.00 น. หยุดวันเสาร์ – อาทิตย์และวันนักขัตฤกษ์ 
7.1.1.1 จัดเก็บโต๊ะและเก้าอ้ีในห้องทุกห้องให้เป็นระเบียบเรียบร้อย 
7.1.1.2 ปัด กวาด เช็ด ถูภายใน ทางเดินหน้าห้อง บันได ใต้บันได ใต้บันได และส่วนอ่ืนๆ ที่

อยู่ด้านหน้าห้องและภายนอกอาคารอย่างสม่ าเสมอ  
7.1.1.3 กวาดขยะบริเวณรอบๆ อาคารทั้งหมด อย่างสม่ าเสมอ 
7.1.1.4 ดูแลความเรียบร้อยเรื่องการ เปิด-ปิดไฟฟ้าแสงสว่าง เครื่องปรับอากาศ และ

อุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิด 
7.1.1.5 ลบกระดานห้องเรียน ห้องปฏิบัติการต่างๆ ทุกห้อง หลังเลิกการเรียนการสอน 
7.1.1.6 ท าความสะอาดห้องน้ าห้องสุขาและเครื่องสุขภัณฑ์ทั้งหมดสม่ าเสมอ อย่างน้อยวัน

ละ 3-4 ครั้ง หรือตามสภาพการใช้งานห้องน้ า และจัดก้อนดับกลิ่นประจ าห้องน้ า
ทุกห้องอย่างสม่ าเสมอ 

7.1.1.7 จัดเก็บขยะภายในและรอบอาคาร (ห่างจากตัวอาคารไม่น้อยกว่า 10 เมตร) ไปทิ้งที่
ซึ่งมหาวิทยาลัยฯ ก าหนด วันละ 1 ครั้ง  

7.1.1.8 ท าความสะอาดตะกร้าผง และภาชนะรองรับขยะอย่างสม่ าเสมอทุกห้อง  
7.1.1.9 ท าความสะอาดอุปกรณ์ทุกอย่างภายในอาคาร เช่น โต๊ะ ตู้ เก้าอ้ี พัดลม โทรศัพท์

และเฟอร์นิเจอร์ต่างๆ  
7.1.1.10 ดูแลกระดาษช าระในห้องน้ า ห้องสุขา ถุงด า โดยให้ส ารองไว้ที่ส านักงานฯ สามารถ

เบิกใช้ได้ทันท ี  

7.1.2 งานทีผู่้รับจ้างต้องปฏิบัติสัปดาห์ละ 1 ครั้ง 
7.1.2.1 ท าความสะอาดบานประตู หน้าต่าง ตู้เอกสารและบริเวณอ่ืนๆ ทั่วอาคารให้ดูสะอาด 

7.1.3 งานที่ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติเดือนละ 1 ครั้ง 
7.1.3.1 กวาดหยากไย่บนเพดานและผนังห้อง  
7.1.3.2 ฉีดน้ าล้างดิน ทราย พื้นรอบๆ อาคาร 

7.1.4 งานที่ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติเป็นครั้งคราว 
7.1.4.1 จัดสถานที่และหรือเพ่ิมเติมงานอ่ืนๆ ที่ผู้ว่าจ้างเห็นสมควร   
7.1.4.2 ขนย้ายอุปกรณ์ตามความจ าเป็นภายในอาคารฉีดน้ าท าความสะอาดบริเวณระเบียง

กันสาดของอาคารทุกชั้น รวมทั้งขัดเงาราวสแตนเลส 
7.1.4.3 ท าความสะอาดแผ่นกรองฝุ่นหลังเครื่องปรับอากาศทุกเครื่องภายในอาคาร 
7.1.4.4 ท าความสะอาดพ้ืนอาคาร โดยขัดพ้ืน ส าหรับพื้นหินขัดทุกชั้น  
7.1.4.5 เคลือบเงาพ้ืนอย่างสม่ าเสมอ 
7.1.4.6 ผู้รับจ้างท าดูแลท าความสะอาดมูลนกและมูลค้างคาวภายในบริเวณอาคารให้

สะอาด อย่างน้อย 4 เดือนครั้ง ซึ่งในการท าความสะอาดผู้รับจ้างต้องจัดหา
เครื่องมือหรืออุปกรณ์ท่ีสามารถท าความสะอาดได้สะดวกและปลอดภัย 

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

 



~ 32 ~ 
 

8. กลุ่มอาคารวิทยาลัยภูมิปัญญาชุมชน 
 กลุ่มอาคารวิทยาลัยภูมิปัญญาชุมชน 20 หลัง พื นที่ประมาณ 7,579 ตารางเมตร ประกอบด้วย 
  - กลุ่มอาคารปฏิบัติการและวิจัยภูมิปัญญาทักษิณ วิทยาลัยภูมิปัญญาชุมชน จ านวน 14 หลัง  
  - กลุ่มอาคารวิทยาลัยภูมิปัญญาชุมชน (ทิศเหนือ) จ านวน 3 หลัง 
  - กลุ่มอาคารบริเวณอาคารท่าเรือและแหล่งเรียนรู้วิถีพอเพียง จ านวน 3 หลัง 

8.1 งานที่ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติเป็นประจ าทุกวัน 
8.1.1 จัดพนักงานท าความสะอาดอยู่ประจ าคอยดูแลท าความสะอาด จ านวน 8 คน โดย ปฏิบัติงาน

วันจันทร์-วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 07.45 - 17.00 น. จ านวน 8 คน หยุดปฏิบัติงานใน                 
วันเสาร์ – อาทิตย ์และวันหยุดนักขัตฤกษ์  

8.1.2 จัดเก็บโต๊ะและเก้าอ้ีในห้องทุกห้องให้เป็นระเบียบเรียบร้อย  รวมทั้งท าความสะอาดวัสดุ
อุปกรณ์ทุกอย่างภายในอาคาร เช่น โต๊ะ ตู้ เก้าอ้ี พัดลม โทรศัพท์ ตู้เย็น เครื่องท าน้ าร้อน น้ าเย็น เฟอร์นิเจอร์
ต่างๆ ป้ายบอร์ดประชาสัมพันธ์ และอ่ืนๆ พร้อมใช้งานตลอดเวลา  

8.1.3 กวาดหยากไย่บนเพดานและผนังห้องทุกชั้น 
8.1.4 ปัด กวาด เช็ด ถู ภายในอาคารและพ้ืนชั้นล่าง ทางเดินหน้าห้อง บานประตู หน้าต่าง                  

ตู้เอกสาร มู่ลี่/ผ้าม่าน บันได ใต้บันได เช็ดกระจก ระเบียงกันสาด และบริเวณอ่ืนๆ ทั่วอาคารทุกชั้นให้ดูสะอาด
อย่างสม่ าเสมอ  

8.1.5 ท าความสะอาดกวาดขยะ เศษใบไม้ และก าจัดวัชพืชที่ขึ้นบริเวณอาคาร และทางเดินทั้งหมด 
รวมถึงถนนทางเข้าบริเวณด้านหน้าอาคารให้สะอาดเรียบร้อย  

8.1.6 ดูแลความเรียบร้อยเรื่องการเปิด -ปิดไฟฟ้าแสงสว่าง เครื่องปรับอากาศ และอุปกรณ์
เครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดในห้อง  

8.1.7 ท าความสะอาดห้องน้ า ห้องสุขา และเครื่องสุขภัณฑ์ประจ าห้องน้ าทุกห้อง ในทุกๆ วัน อย่าง
น้อยวันละ 3-4 ครั้ง หรือตามสภาพการใช้งานห้องน้ า และดูแลวัสดุอุปกรณ์ทั้งหมด ได้แก่ ก้อนดับกลิ่น 
กระดาษช าระ ถังขยะ และอ่ืนๆ ให้มีความเรียบร้อยพร้อมใช้งานตลอดเวลา รวมทั้ง จัดหาไม้หอมพ้ืนบ้าน เช่น 
เตยหอม มาประดับตกแต่งในห้องน้ าให้มีความสดชื่นสวยงาม 

8.1.8 ท าความสะอาดภาชนะรองรับขยะอย่างสม่ าเสมอทุกห้อง  
8.1.9 ดูแลท าความสะอาดรวมทั้งบริเวณรอบๆ โดยการปัด กวาด เช็ด ถู ศาลพระพรหม ศาลเจ้าที่ 

และศาลพ่อตาขุนด า และดูแลวัสดุในการสักการะ ได้แก่ แจกัน กระถางธูป ที่ปักเทียน ให้มีความสะอาด
เรียบร้อย 

8.1.10 กรณีพบความช ารุดของครุภัณฑ์ อาคาร มอบผู้รับจ้างแจ้งความช ารุดมายังส านักงานทันที  
โดยบันทึกการแจ้งความช ารุดตามแบบฟอร์มที่ก าหนด 

8.1.11 จัดเก็บขยะ ภายในและภายนอกอาคารห่างจากตัวอาคารไม่น้อยกว่า 10 เมตร รวมทั้ง
บริเวณลานจอดรถ ไปทิ้งท่ีซึ่งวิทยาลัยฯ ก าหนดอย่างน้อยวันละ 1 ครั้ง 

8.1.12 บ ารุง รักษา ไม้ดอกไม้ประดับในกระถางภายในอาคารและบริเวณอาคาร โดยการก าจัด
วัชพืช รดน้ า และตัดแต่งต้นไม้ให้มีความสมบูรณ์ สวยงาน 

8.1.13 ปฏิบัติหน้าที่ อ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าหน่วยงานหรือบุคลากรของวิทยาลัย             
ภูมิปัญญาชุมชน 

8.2 งานที่ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติสัปดาห์ละ 1 ครั้ง 
ท าความสะอาด เก็บกวาดขยะบริเวณท่ีจอดรถ 

8.3 งานที่ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติสัปดาห์ละ 2 ครั้ง 
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8.3.1 ฉีดน้ าล้างดิน ทราย บริเวณพ้ืนชั้นล่างของอาคาร  
8.3.2 ท าความสะอาดปัด กวาด เช็ด ถูและเก็บกวาดขยะบริเวณอาคารท่าเรือ แหล่งเรียนรู้วิถี

เกษตรพอเพียง 
8.3.3 จัดเก็บวัสดุ อุปกรณ์บริเวณอาคารท่าเรือ และแหล่งเรียนรู้วิถีเกษตรพอเพียง เช่น โต๊ะ เก้าอ้ี 

บอร์ด อุปกรณ์ฐานการเรียนรู้ กระติกน้ า อุปกรณ์เครื่องครัว ภายในและภายนอกอาคารให้
เป็นระเบียบเรียบร้อย พร้อมการใช้งาน 

8.4 งานที่ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติเดือนละ 1 ครั้ง 
8.4.1 ท าความสะอาดพ้ืนอาคาร โดยขัดพ้ืน ส าหรับพื้นหินขัดทุกชั้น  
8.4.2 ท าความสะอาดแผ่นกรองฝุ่นหลังเครื่องปรับอากาศทุกเครื่องภายในอาคาร 
8.4.3 ฉีดน้ าล้างดิน ทราย บริเวณถนนวงเวียนหน้าอาคาร 
8.4.4 ผลิตถุงหอมสมุนไพรดับกลิ่น ส าหรับใช้ดับกลิ่นภายในห้องน้ าและอาคาร 
8.4.5 การปฏิบัติงานตามข้อ 8.4.1-8.4.4 ผู้รับจ้างจะต้องเสนอแผนการปฏิบัติงานต่อวิทยาลัยฯ             

ทุกเดือน 

8.5 งานที่ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติเป็นครั้งคราว 
8.5.1 จัดสถานที่และท าความสะอาดในการจัดประชุม สัมมนา ฝึกอบรม หรือเพ่ิมเติมงานอ่ืนๆ 

ตามท่ีผู้ว่าจ้างเห็นสมควร  
8.5.2 ขนย้ายอุปกรณ์ตามความจ าเป็นภายในและภายนอกอาคาร  
8.5.3 ขัดเคลือบเงาพ้ืนอย่างสม่ าเสมอ 
8.5.4 ดูแลและจัดเตรียมอาหาร อาหารว่างในการประชุม และกิจกรรมต่างๆ ของวิทยาลัยฯ 
8.5.5 การเตรียมให้บริการห้องพัก โดยการจัดชุดเครื่องนอนให้มีความเหมาะสม และพร้อมใช้งาน 
8.5.6 ผู้รับจ้างท าดูแลท าความสะอาดมูลนกและมูลค้างคาวภายในบริเวณอาคารให้สะอาด อย่าง

น้อย 4 เดือนครั้ง ซึ่งในการท าความสะอาดผู้รับจ้างต้องจัดหาเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่สามารถ
ท าความสะอาดได้สะดวกและปลอดภัย 

9. เงื่อนไขอ่ืนๆ  
9.1 การช าระเงิน ผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินค่าจ้างเป็นรายเดือนๆ ละ 1 ครั้ง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานตาม

สัญญาและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้รายงานผลการปฏิบัติงานให้มหาวิทยาลัยฯ ทราบ  
9.2 อัตราค่าปรับ 

9.2.1 กรณีไม่มีพนักงานของผู้รับจ้างมาปฏิบัติงาน หรือมาปฏิบัติงานไม่ครบจ านวน หรือมาแต่ไม่
ปฏิบัติงานในวันใด ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างหักเงินค่าจ้างที่จะได้รับตามอัตราค่าจ้างขั้นต่ าต่อคนต่อวันที่ใช้บังคับ
ในเขตจังหวัดพัทลุงในวันนั้น และยินยอมให้ผู้ว่าจ้างปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ 0.01 ของราคาค่าจ้าง 
นับตั้งแต่วันที่ไม่มีพนักงานมาปฏิบัติงานหรือมาปฏิบัติงานไม่ครบจ านวน หรือมาแต่ไม่ปฏิบัติงานเป็นต้นไป 
จนกว่าจะมีพนักงานมาปฏิบัติงานครบจ านวน 

9.2.2 กรณีที่ผู้รับจ้างหรือพนักงานของผู้รับจ้างท างานจ้างบกพร่องโดยท าไว้  ไม่สะอาดหรือ                        
ไม่เรียบร้อย หรือใช้เครื่องมือเครื่องใช้และวัสดุอุปกรณ์ที่ไม่มีคุณภาพตามมาตรฐานหรือคุณภาพไม่ดีหรือท าไม่
ถูกต้องตามสัญญา และไม่ด าเนินการแก้ไขงานที่บกพร่องให้เรียบร้อย ภายในก าหนดเวลา 5 วันท าการ นับถัด
จากวันที่รับแจ้งจากมหาวิทยาลัยฯ มหาวิทยาลัยฯ ขอสงวนสิทธิ์การปรับเป็นรายวัน ในอัตราร้อยละ 0.10 ของ
ราคาค่าจ้าง 
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9.3 พนักงานทุกคนที่มาปฏิบัติงานต้องลงชื่อมาปฏิบัติงาน และลงชื่อกลับตามเวลาที่ก าหนด โดยการ
ตรวจสอบของมหาวิทยาลัยฯ หากพนักงานมาปฏิบัติงานไม่ครบตามที่ก าหนด ผู้ว่าจ้างมีสิทธิ์ การปรับตาม              
ข้อ 9.2  

9.4 ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่จัดหาวัสดุที่ใช้ประจ าวัน ตามเงื่อนไข ผู้ว่าจ้างมีสิทธิ์หักเงินตามราคามาตรฐาน
วัสดุ  

9.5 พนักงานจะต้องมีวุฒิการศึกษาไม่ต่ ากว่า ป .4 หรือเทียบเท่า, มีอายุระหว่าง 20-60 ปี มีสุขภาพ
แข็งแรงสามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีความสุภาพเรียบร้อย  โดยผู้รับจ้างจะต้องส่งประวัติ 
หลักฐานเกีย่วกับพนักงานต่อผู้ว่าจ้าง ดังนี้ 

9.5.1 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  
9.5.2 ส าเนาทะเบียนบ้าน  
9.5.3 ส าเนาวุฒิการศึกษา  
9.5.4 รูปถ่ายหน้าตรง 1 นิ้ว จ านวน 1 รูป (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) 
9.5.5 ใบรับรองแพทย์ 

9.6 พนักงานทุกคนจะต้องแต่งกายด้วยชุดปฏิบัติงานที่ผู้รับจ้างก าหนด มีความสุภาพเหมาะสม มีบัตร
ประจ าตัวติดที่หน้าอกเหมือนกันทุกคนเพ่ือง่ายต่อการตรวจสอบ  

9.7 ผู้รับจ้างต้องจัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการท าความสะอาดอาคารและดูแล              
ภูมิทัศน์ โดยผู้เชี่ยวชาญ ให้กับพนักงานท าความสะอาด พนักงานส ารอง และผู้ควบคุมงาน อย่างน้อยปีละ 2 
ครั้ง (ระหว่างเดือนตุลาคม-พฤศจิกายน 2563 และระหว่างเดือนเมษายน-พฤษภาคม 2564) โดยผู้รับจ้างต้อง
ส่งรายละเอียดการอบรมให้มหาวิทยาลัยฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนด าเนินการ  

9.8 กรณีมีผู้มาปฏิบัติงานแทนให้ผู้รับจ้างแจ้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุทราบก่อนทุกครั้ง ทั้งนี้             
บริษัทฯ จะต้องจัดส่งประวัติ หลักฐานเกี่ยวกับพนักงานส ารองต่อผู้ว่าจ้าง โดยมีคุณสมบัติตามที่มหาวิทยาลัยฯ 
ก าหนดในข้อ 9.5 และผ่านการอบรมก่อนการปฏิบัติงาน 

9.9 ผู้รับจ้างจะต้องตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานสม่ าเสมอ และจัดท าเอกสารแสดงผลการ
ปฏิบัติงานในเชิงปริมาณและคุณภาพ เสนอผู้ว่าจ้างทุกเดือน พร้อมกับการขอเบิกเงิน โดยเอกสารดังกล่าวให้
จัดส่งทุกๆ สัปดาห์ 

9.10 ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบความเสียหายและหรือสูญหายของทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยฯ เมื่อพนักงาน
เป็นผู้กระท า  

9.11 ในกรณีที่ผู้รับจ้างเปลี่ยนพนักงานก่อนครบก าหนดสัญญาจ้าง ผู้รับจ้ างจะต้องแจ้งให้ผู้ว่าจ้างทราบ
เป็นลายลักษณ์อักษร พร้อมทั้งมีหนังสือส่งพนักงานคนใหม่ต่อผู้ว่าจ้าง โดยด าเนินการผ่านกรรมการตรวจรับ
พัสดุของผู้ว่าจ้าง   

9.12 บุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ มีสิทธิที่จะร่วมเป็นผู้ประเมินผลการท างานของพนักงานแต่ละคน  
9.13 ผู้รับจ้างต้องจัดเจ้าหน้าที่ประจ าโดยปฏิบัติงานเต็มเวลา จ านวน 3 คน เพ่ือตรวจสอบและควบคุม

การปฏิบัติงานของพนักงานท าความสะอาด แยกเป็นกลุ่มอาคาร จ านวน 3 กลุ่มอาคาร คือ  
9.13.1 กลุ่มอาคารบริหารกลาง 
9.13.2 กลุ่มอาคารคณะวิทยาศาสตร์                 
9.13.3 กลุ่มอาคารคณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชนฯ กลุ่มอาคารคณะวิทยาการสุขภาพและ

การกีฬา อาคารวิทยบริการ กลุ่มอาคารวิศวกรรมศาสตร์ และกลุ่มอาคารวิทยาลัยภูมิ
ปัญญาชุมชน  
โดยมีหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
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(1)  ต้องเข้าตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานท าความสะอาดทุกอาคารในแต่ละวัน 
ยกเว้นวิทยาลัยภูมิปัญญาชุมชน ให้ไปตรวจสอบสัปดาห์ละ 1 วัน พร้อมลงชื่อและเวลา
การเข้าตรวจสอบ เพ่ือรายงานผลเป็นลายลักษณ์อักษรต่อประธานกรรมการตรวจรับ
พัสดุทราบทุกสัปดาห์ 

(2)  รายงานผลการตรวจสอบการปฏิบัติงาน ประเด็นปัญหาเป็นลายลักษณ์อักษร ต่อ
ประธานกรรมการตรวจรับพัสดุทราบทุกสัปดาห์ 

(3)  รายงานผลการปฏิบัติงานของพนักงานเชิงปริมาณ และคุณภาพเป็นลายลักษณ์อักษร 
ต่อประธานกรรมการตรวจรับพัสดุทุกสัปดาห์ 

9.14 ในการท าความสะอาดให้ท าความสะอาดห้องน้ าก่อนเป็นอันดับแรก ก่อนที่จะไปท าความสะอาดห้อง
อ่ืน ยกเว้น ห้องปฏิบัติการคณะวิทยาศาสตร์ ที่มีการใช้งานในเวลา 08.30 น. ให้ท าความสะอาดห้อง
ดังกล่าว โดยผู้ว่าจ้างจะก าหนดให้ทราบในภายหลัง 

9.15 ในกรณีผู้รับจ้างท าความสะอาดในบริเวณสูงนั้น ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่
สามารถปฏิบัติงานได้สะดวกและมีความปลอดภัย 

9.16 กรณีพนักงานออกไปท าธุระภายนอกมหาวิทยาลัยฯ ให้แจ้งที่บุคลากรซึ่งมหาวิทยาลัยฯ  มอบหมาย
ทราบด้วย  

9.17 ในกรณีพนักงานแสดงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม หรือไม่สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ มีสิทธิว่ากล่าวตักเตือน แต่หากพนักงานยังคงมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมอีก                
ให้ผู้รับจ้างเปลี่ยนพนักงานคนใหม่ได้ทันที  

9.18 เนื่องจากเป็นงานจ้างเหมารักษาความสะอาดของมหาวิทยาลัยฯ เมื่อถึงก าหนดเริ่มต้นการด าเนินการ
ตามสัญญา (1 ตุลาคม 2563) ถ้าผู้รับจ้างไม่สามารถด าเนินการตามเงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยฯ ก าหนดได้            
และมหาวิทยาลัยฯ พิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นเหตุเกิดความเสียหาย  มหาวิทยาลัยฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่เลิกจ้างและ
จะบอกเลิกสัญญาจ้างทันที ทั้งนี้ ผู้รับจ้างไม่มีสิทธิ์เรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ทั้งสิ้น 

9.19 หากมหาวิทยาลัยฯ พบข้อพิรุธหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับพนักงานของผู้รับจ้างว่ามีพฤติกรรมส่อไปใน
ทางการเสพสิ่งเสพติด มหาวิทยาลัยฯ อาจขอให้ผู้รับจ้างส่งพนักงานไปตรวจหาสารเสพติดในร่างกาย และหาก
ตรวจพบสารเสพติด มหาวิทยาลัยฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนตัวพนักงานโดยทันที 

9.20 มหาวิทยาลัยฯ ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงรายละเอียดการปฏิบัติงานจ้าง หากมีความจ าเป็นต้อง
ก าหนดวิธีการปฏิบัติงานเป็นอย่างอ่ืนเพิ่มเติม โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

10. วัสดุ อปุกรณ์ในการดูแลและท าความสะอาด  
10.1 ผู้รับจ้างต้องจัดหาผงขัดล้างทั่วไป น้ ายาท าความสะอาดพ้ืน น้ ายาท าความสะอาดห้องน้ า น้ ายา           

ดับกลิ่นฆ่าเชื้อโรคในห้องน้ า น้ ายาลอกพ้ืน น้ ายาเคลือบเงาพ้ืน สบู่เหลวล้างมือ หรือน้ ายาอ่ืนๆ ที่ใช้ท าความ
สะอาด ต้องเป็นชนิดดีมีคุณภาพและได้มาตรฐาน โดยบนฉลากของผลิตภัณฑ์ระบุข้อความและรายละเอียด
ต่างๆ ดังนี้ 

10.1.1 ชื่อบริษัทผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ 
10.1.2 วันเดือนปี ที่ผลิต และวันเดือนปี ที่หมดอายุ ทั้งนี้ วัสดุที่ส่งมอบต้องมีอายุการใช้งาน

ครอบคลุมถึงปี พ.ศ. 2564 
10.1.3 ผลิตภัณฑ์ต้องผ่านการพิจารณาทั้งด้านคุณภาพประสิทธิภาพมาแล้วจากส านักงาน

คณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข โดยแสดงเลขทะเบียนเป็น อย. เพ่ือ
ความปลอดภัยของผู้ใช้บริการ 
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10.2 ผู้รับจ้างต้องจัดหาเครื่องมือท าความสะอาดทุกประเภท รวมทั้งซ่อมแซมบ ารุงรักษาตลอดอายุการ
ใช้งาน โดยคิดราคาเช่า ดังนี้ 

10.2.1 เครื่องขัดพ้ืนพร้อมอุปกรณ์ จ านวน 11 เครื่อง  
10.2.2 เครื่องฉีดน้ าแรง ขนาดแรงดันไม่น้อยกว่า 120 BAR จ านวน 9 เครื่อง  
10.2.3 เครื่องดูดฝุ่นพร้อมอุปกรณ ์จ านวน 12 เครื่อง  
10.2.4 เครื่องตัดหญ้า จ านวน 6 เครื่อง 
10.2.5 บันไดอลูมิเนียม 7 ขั้น จ านวน 9 อัน   
10.2.6 บันไดอลูมิเนียม 9 ขั้น จ านวน 2 อัน 
10.2.7 บันไดอลูมิเนียม 5 ขั้น จ านวน 1 อัน 
10.2.8 บันไดอลูมิเนียมพับได้ 4 ท่อน ยาว 5.73 เมตร จ านวน 1 อัน  
10.2.9 รถเข็นขยะ จ านวน 1 คัน 

10.3 ผู้รับจ้างจะต้องใช้วัสดุอุปกรณ์ในการดูแลและท าความสะอาดอย่างถูกวิธีและประหยัด หากพบว่า
พนักงานคนใดใช้วัสดุอุปกรณ์ไม่ถูกวิธีและไม่ประหยัด มหาวิทยาลัยฯ จะแจ้งให้ผู้รับจ้ างทราบและมีสิทธิ์ขอ
เปลี่ยนคนได ้

10.4 ผู้รับจ้างต้องส่งมอบวัสดุที่ใช้ในการท าความสะอาดทุกประเภทที่ระบุไว้ในรายการวัสดุเดือนละ              
1 ครั้ง อย่างช้าไม่เกินวันที่ 5 ของทุกเดือน กรณีส่งมอบวัสดุล่าช้าไม่เป็นไปตามก าหนดเวลา มหาวิทยาลัยฯ ขอ
สงวนสิทธิ์การเรียกค่าปรับในอัตราร้อยละ 0.01 ต่อวัน ของอัตราค่าจ้าง 

10.5 ผู้รับจ้างต้องจัดหาวัสดุอ่ืนๆ นอกเหนือจากที่มหาวิทยาลัยก าหนด เพ่ืออ านวยความสะดวกให้แก่
พนักงานของผู้รับจ้างกรณีมีความจ าเป็นต้องใช้งาน 

10.6 กรณีวัสดุอุปกรณ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนดไม่เพียงพอต่อการใช้งาน และจ าเป็นต้องใช้เพ่ื อท าความ
สะอาด ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาเพื่อให้บริการเพิ่มเติมตามความจะเป็น 

10.7 ก าหนดให้ผู้ยื่นข้อเสนอทุกรายน าตัวอย่างวัสดุอุปกรณ์ท าความสะอาดตามรายการที่มหาวิทยาลัยฯ 
ก าหนด จ านวน 32 รายการ มาแสดงเพ่ือทดลอง หรือทดสอบ หรือน าเสนอเพ่ือประกอบการพิจารณา                
ต่อมหาวิทยาลัยฯ ภายในก าหนดเวลา 1 วันท าการ นับถัดจากวันเสนอราคา  ดังรายการต่อไปนี้  

10.7.1 น้ ายาท าความสะอาดท าความสะอาดพ้ืน ยี่ห้อมาจิคคลีน หรือยี่ห้อกีวี่ หรือยี่ห้อโทมิ   
หรือยี่ห้อวิช หรือยี่ห้อ3M  

10.7.2 น้ ายาท าความสะอาดห้องน้ า ยี่ห้อวิกซอล หรือยี่ห้อเป็ด หรือยี่ห้อวิม หรือยี่ห้อโทมิ     
หรือยี่ห้อ3M  

10.7.3 สบู่เหลวล้างมือ ยี่ห้อเดทตอล หรือโปรเทค หรือยี่ห้อคัสสัน หรือยี่ห้อ3M 
10.7.4 น้ ายาล้านจาน ยี่ห้อซันไลต์ หรือยี่ห้อไลปอนเอฟ หรือยี่ห้อทีโพล์ 
10.7.5 น้ ายาดับกลิ่นฆ่าเชื้อโรค 
10.7.6 น้ ายาเช็ดกระจก  
10.7.7 น้ ายาดันฝุ่น 
10.7.8 น้ ายาปั่นเงาพ้ืน 
10.7.9 น้ ายาเคลือบเงา 
10.7.10 น้ ายาลอกพ้ืน 
10.7.11 น้ ายาท าความสะอาดสแตนเลศ 
10.7.12 ผงซักฟอก สูตรมาตรฐาน ยี่ห้อบรีส พาวเวอร์ หรือ ยี่ห้อแอทแทค อีซี่ หรือยี่ห้อโปร                      

โพรเฟชชั่นนอล หรือ โอโม 
10.7.13 กระบอกฉีดน้ ายา ขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า 650 ซีซี 



~ 37 ~ 
 

10.7.14 ไม้กวาดดอกหญ้า 
10.7.15 ไมป้ัดขนไก่ ด้ามพลาสติกสั้นไม่น้อยกว่า 40 ซม.   
10.7.16 ไม้ปัดฝุ่นไมโครไฟเบอร ์
10.7.17 แปรงขัดโถส้วมแบบปลายงอน 
10.7.18 แปรงขัดโถส้วมแบบปลายกลม 
10.7.19 ไม้ปาดน้ า ขนาดยางรีดน้ ายาวไม่น้อยกว่า 16 นิ้ว  
10.7.20 กระดาษช าระม้วนใหญ่ 2 ชั้น อย่างหนา ความยาวไม่น้อยกว่า 275 เมตร ยี่ห้อ เฟสต้า 

หรือยี่ห้อ แครี่พลัส หรือ ยี่ห้อ ACSEPT หรือ ยี่ห้อคอลเลก 
10.7.21 กระดาษช าระม้วนเล็ก 2 ชั้น อย่างหนา หรือ 3 ชั้น ความยาวไม่น้อยกว่า 22 เมตร                     

ยี่ห้อ เซลล็อกซ์ หรือ ซิลด์ หรือ สก๊อตต์ 
10.7.22 เจลก้อนปรับอากาศ ปริมาณสุทธิไม่น้อยกว่า 50 กรัม ยี่ห้อเดลี่เฟรช หรือ ยี่ห้อเกลด  
10.7.23 ถุงหอมการบูร/พิมเสน ส าเร็จรูป 
10.7.24 สเปรย์ปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า 300 ซีซี  ยี่ห้อเดลี่เฟรช หรือ ยี่ห้อเกลด หรือยี่ห้อ

แอมบิเพอร์ แอร์เฟรช 
10.7.25 ผ้าเช็ดมือแบบแขวน 
10.7.26 ผ้าเช็ดโต๊ะ ขนาดไม่น้อยกว่า 12x20 นิ้ว (ผ้าขนหนูแบบหนา) 
10.7.27 ถุงด าใส่ขยะ ขนาด 18x20 นิ้ว (ไม่น้อยกว่า 30 ใบต่อแพ็ค) 
10.7.28 ถุงด าใส่ขยะ ขนาด 24x28 นิ้ว (ไม่น้อยกว่า 30 ใบต่อแพ็ค)  
10.7.29 ถุงด าใส่ขยะ ขนาด 36x45 นิ้ว (ไม่น้อยกว่า 5 ใบต่อแพ็ค) 
10.7.30 ผ้าชนิดไมโครไฟเบอร์  
10.7.31 ชุดถังปั่นพร้อมม็อบไมโครไฟเบอร์ 
10.7.32 ที่ตักขยะพลาสติก 

ทั้งนี้ หากผู้ยื่นข้อเสนอไม่น าตัวอย่างวัสดุอุปกรณ์ท าความสะอาดตามรายการที่มหาวิทยาลัยฯ 
ก าหนดมาแสดงเพ่ือทดลอง หรือทดสอบ หรือน าเสนอ เพ่ือประกอบการพิจารณาต่อมหาวิทยาลัยฯ ภายใน
ก าหนดเวลา ถือว่าผู้ยื่นข้อเสนอไม่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติทางด้านเทคนิค 

10.8 ผู้รับจ้างต้องจัดหาวัสดุและอุปกรณ์ท าความสะอาดต่างๆ พร้อมเครื่องมือท าความสะอาด                   
ไม่น้อยกว่ารายการที่มหาวิทยาลัยฯ ก าหนด และกรณีวัสดุและอุปกรณ์ดังกล่าวไม่สามารถน ามาใช้ท าความ
สะอาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในการเปลี่ยนวัสดุดังกล่าวโดยทันที 

10.9 ผู้เสนอราคาต้องจัดท าแผนการจัดส่งวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือส าหรับปฏิบัติงานเสนอมหาวิทยาลัยฯ 
โดยให้มีจ านวนไม่น้อยกว่ารายการที่มหาวิทยาลัยฯ ก าหนด และเพียงพอต่อการใช้งาน  

10.10 กรณีวัสดุอุปกรณ์ส าหรับท าความสะอาดบางชนิดที่ก าหนดในสัญญาใช้ไม่เพียงพอในระหว่าง
ปฏิบัติงานตามสัญญาจ้าง และบางชนิดมีใช้เพียงพอหรือคงเหลือเกินกว่าความต้องการใช้ ให้สามารถ
เปลี่ยนแปลงรายการวัสดุส าหรับท าความสะอาดได้ โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุใน
การพิจารณาความเหมาะสมและราคา ทั้งนี้ ต้องอยู่ในประเภทและชนิดเดียวกันและมีความเกี่ยวข้องกับการท า
ความสะอาดตามเงื่อนไขในสัญญา 
11.  เกณฑ์การพิจารณา 
 ในการพิจารณาผลการยื่นราคาข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยจะพิจารณาตัดสินโดย
ใช้หลักเกณฑ ์ราคา พิจารณาจาก ราคารวม 
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12. ระยะเวลาส่งมอบงาน 
 ก าหนดส่งมอบงานเป็นงวด งวดละ 1 เดือน ในระยะเวลา 12 เดือน 

13. สถานที่ติดต่อเพื่อขอทราบข้อมูล 
 มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง เลขท่ี 222 หมู่ที่ 2 ต าบลบ้านพร้าว อ าเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง 
93210 โทรศัพท์ 074-673207 โทรสาร 074-673207 
  

------------------------------------------ 
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กลุ่มที่ 1 กลุ่มอาคารบริหารกลาง 
กลุ่มอาคารบริหารกลาง มีรายการวัสดุและอุปกรณ์ท าความสะอาดดังต่อไปนี้ 

 
ล าดับที่ รายการ จ านวน/ปี หน่วยนับ 

1 แผ่นจับ 5 แผ่น 
2 แผ่นขัดไนล่อน 16 แผ่น 
3 แผ่นขัดสีด ำ 29 แผ่น 
4 ไม้กวำดหยำกไย่ แบบขนแปรงพลำสติก 114 ด้ำม 
5 ไม้กวำดหยำกไย่ ใยตำล 26 ด้ำม 
6 ไม้ปัดฝุ่นไมโครไฟเบอร์ 20 ด้ำม 
7 ไม้เช็ดกระจกด้ำมยำว 56 ด้ำม 
8 ไม้ม็อบดันฝุ่นด้ำมอลูมิเนียมอย่ำงดี  

ขนำดหัวม็อบปลำยมนหน้ำกว้ำงไม่น้อยกว่ำ 16 นิ้ว   
61 ด้ำม 

9 ไม้ม็อบถูพ้ืน ด้ำมอลูมิเนียมอย่ำงดี  
ขนำดหัวม็อบปลำยมนหน้ำกว้ำงไม่น้อยกว่ำ 10 นิ้ว      

31 ด้ำม 

10 อะไหล่ม็อบถูพ้ืน ขนำดไม่น้อยกว่ำ 10 นิ้ว (ผ้ำ)  69 ผืน 
11 อะไหล่ม็อบดันฝุ่น ขนำดไม่น้อยกว่ำ 16 นิ้ว  (ผ้ำ)  136 ผืน 
12 ที่ตักขยะพลำสติก 66 ด้ำม 
13 ไม้กวำดดอกหญ้ำ   409 ด้ำม 
14 ไม้กวำดก้ำนมะพร้ำว 47 ด้ำม 
15 ไม้ปำดน้ ำ ขนำดยำงรีดน้ ำยำวไม่น้อยกว่ำ 16 นิ้ว 100 ด้ำม 
16 แปรงขัดโถส้วมแบบปลำยงอน/กลม 68 อัน 
17 แปรงขัดพ้ืนไนล่อน ด้ำมยำว 67 อัน 
18 แปรงทรงเตำรีดขนไนล่อน 55 อัน 
19 ถังน้ ำชูเกอร์ ขนำดไม่น้อยกว่ำ 28x44x21.5 ซม. 42 ใบ 
20 ถังใส่น้ ำมีหูหิ้ว (สีด ำ)  

ขนำดควำมจุไม่น้อยกว่ำ 10 ลิตร 
41 ใบ 

21 ตะกร้ำพลำสติก ขนำดควำมสูงไม่น้อยกว่ำ 10 นิ้ว 31 ใบ 
22 ตะกร้ำพลำสติก ขนำดควำมสูงไม่น้อยกว่ำ 12 นิ้ว 80 ใบ 
23 กระบอกฉีดน้ ำยำ ขนำดบรรจุไม่น้อยกว่ำ 650 ซีซี 129 ใบ 
24 ขันน้ ำพลำสติก 71 ใบ 
25 ขวดปั๊มแบบใสส ำหรับใส่เจล/สบู่ล้ำงมือขนำดบรรจุ

ไม่น้อยกว่ำ 500 ซีซี 
114 ใบ 

26 กล่องใส่กระดำษช ำระม้วนใหญ่  6 กล่อง 
27 สเปรย์ปรับอำกำศ ขนำดไม่น้อยกว่ำ 300 มิลลิลิตร 393 กระป๋อง 
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ล าดับที่ รายการ จ านวน/ปี หน่วยนับ 

28 สเปรย์ก ำจัดมด ขนำดไม่น้อยกว่ำ 300 มิลลิลิตร  303 กระป๋อง 
29 ผ้ำเช็ดโต๊ะ ขนำดไม่น้อยกว่ำ 12x20 นิ้ว  

(ผ้ำขนหนูแบบหนำ) 
207 ผืน 

30 พรมเช็ดเท้ำ ขนำดไม่น้อยกว่ำ 16x24 นิ้ว  92 ผืน 
31 ผ้ำด้ำยดิบ ขนำดไม่น้อยกว่ำ 16x24 นิ้ว 76 ผืน 
32 ผ้ำเช็ดมือแบบแขวน พร้อมตะขอแขวนชนิดหนำ 324 ผืน 
33 ฝอยสแตนเลส ขนำดไม่น้อยกว่ำ 10 กรัม 359 อัน 
34 แผ่นใยขัดพร้อมฟองน้ ำ ขนำดไม่น้อยกว่ำ 3X4 นิ้ว 396 อัน 
35 แผ่นใยขัด (ไม่มีฟองน้ ำ) ขนำดไม่น้อยกว่ำ 4.5x6 นิ้ว 286 อัน 
36 น้ ำยำลอกพ้ืน 745 ลิตร 
37 น้ ำยำดับกลิ่นฆ่ำเชื้อโรค 2,680 ลิตร 
38 น้ ำยำท ำควำมสะอำดพ้ืนทั่วไป 1,670 ลิตร 
39 น้ ำยำดันฝุ่น 72 ลิตร 
40 น้ ำยำปั่นเงำพ้ืน 357 ลิตร 
41 น้ ำยำเคลือบเงำ 949 ลิตร 
42 น้ ำยำซักผ้ำขำว 305 ลิตร 
43 น้ ำยำท ำควำมสะอำดสแตนเลส 34 ลิตร 
44 น้ ำยำท ำควำมสะอำดห้องน้ ำ 2,460 ลิตร 
45 น้ ำยำท ำควำมสะอำดกระจก 140 ลิตร 
46 น้ ำยำล้ำงจำน 370 ลิตร 
47 น้ ำยำท ำควำมสะอำดพ้ืนทรำยล้ำง 180 ลิตร 
48 สบู่เหลวล้ำงมือ 1,262 ลิตร 
49 แอลกอฮอร์ 209 ลิตร 
50 ผงขัดล้ำงทั่วไป 700 กิโลกรัม 
51 ผงซักฟอก 447 กิโลกรัม 
52 เจลก้อนปรับอำกำศ ปริมำณสุทธิ 

ไม่น้อยกว่ำ 50 กรัม 
5,722 ก้อน 

53 กระดำษช ำระม้วนใหญ่ หนำ 2 ชั้น 2,623 ม้วน 
54 กระดำษช ำระม้วนเล็ก หนำ 2 ชั้น 386 ม้วน 
55 รองเท้ำบูทยำว (แจ้งขนำดให้ทรำบภำยหลัง) 41 คู ่
56 ถุงด ำใส่ขยะ ขนำด 24x28 นิ้ว  

(ไม่น้อยกว่ำ 30 ใบต่อแพ็ค) 
927 แพ็ค 

57 ถุงด ำใส่ขยะ ขนำด 36x45 นิ้ว 
 (ไม่น้อยกว่ำ 5 ใบต่อแพ็ค) 

2,711 แพ็ค 
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หมายเหตุ  ผู้รับจ้ำงจะต้องส่งมอบวัสดุและอุปกรณ์ท ำควำมสะอำดทุกๆ เดือน โดยให้ส่งมอบครั้งแรกในเดือน

ที่เริ่มปฏิบัติงำนจ้ำง 
 

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

ล าดับที่ รายการ จ านวน/ปี หน่วยนับ 
58 ถุงด ำใส่ขยะ ขนำด 18x20 นิ้ว  

(ไม่น้อยกว่ำ 30 ใบต่อแพ็ค) 
144 แพ็ค 

59 ถุงมือยำงเอนกประสงค์ 416 คู ่
60 ถุงมือผ้ำ  40 คู ่
61 ถุงมือแพทย์แบบไร้แป้ง  (100 คู่/กล่อง) 29 กล่อง 
62 ผ้ำปิดจมูกคอตตอน 504 อัน 
63 ถังขยะแบบเหยียบ ขนำดควำมจุไม่น้อยกว่ำ 10 ลิตร 78 ใบ 
64 น้ ำยำเช็ดท ำควำมสะอำดเฟอร์นิเจอร์ 45 ลิตร 
65 ที่ปั๊มท่อตัน 26 อัน 
66 ชุดถังปั่นพร้อมม็อบไมโครไฟเบอร์ 47 ชุด 
67 อะไหล่ผ้ำม๊อบเส้นใยไมโครไฟเบอร์  (ถังปั่น) 163 ผืน 
68 ผ้ำชนิดไมโครไฟเบอร์ 266 ผืน 
69 น้ ำมันหอมระเหยบริสุทธิ์ 100%  กลิ่นมะกรูด กลิ่น

ลำเวนเดอร์ ขนำดไม่น้อยกว่ำ  100 CC./ขวด 
110 ขวด 

70 เทียนส ำหรับใส่น้ ำมันหอม  160 โหล 
71 ถุงหอมกำรบูร/พิมเสน ส ำเร็จรูป 384 อัน 
72 สำยยำง ยำว 100 เมตร ขนำด 4-6 หุน 2 เส้น 
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กลุ่มที่ 2 กลุ่มอาคารคณะวิทยาศาสตร์ 
(1) กลุ่มอาคารคณะวิทยาศาสตร์ มีรายการวัสดุและอุปกรณ์ท าความสะอาดดังต่อไปนี้ 

 
ล าดับที่ รายการ จ านวน/ปี หน่วยนับ 

1 ไม้กวำดหยำกไย่ แบบขนแปรงพลำสติก 30 ด้ำม 
2 แผ่นขัดสีด ำ 20 แผ่น 
3 แผ่นขัดสีแดง 8 แผ่น 
4 แผ่นขัดสีขำว 8 แผ่น 
5 แผ่นขัดไยโหนด 2 แผ่น 
6 แผ่นจับ  1 แผ่น 
7 ไม้ปัดฝุ่นไมโครไฟเบอร์ 20 ด้ำม 
8 ไม้เช็ดกระจกด้ำมยำว 24 ด้ำม 
9 ไม้ปำดน้ ำ ขนำดยำงรีดน้ ำยำวไม่น้อยกว่ำ 16 นิ้ว 24 ด้ำม 
10 ไม้กวำดดอกหญ้ำ  120 ด้ำม 
11 ไม้กวำดก้ำนมะพร้ำว 10 ด้ำม 
12 ที่ตักขยะพลำสติก 24 อัน 
13 แปรงขัดพ้ืนไนล่อน ด้ำมยำว 25 อัน 
14 แปรงทรงเตำรีดขนไนล่อน 20 อัน 
15 กระดำษช ำระม้วนใหญ่ หนำ 2 ชั้น 2,200 ม้วน 
16 น้ ำยำลอกพ้ืน 370 ลิตร 
17 เคลือบเงำ (ขี้ผึ้ง) 1 ปี๊บ 
18 น้ ำยำดับกลิ่นฆ่ำเชื้อโรค 1,200 ลิตร 
19 น้ ำยำท ำควำมสะอำดพ้ืนทั่วไป 900 ลิตร 
20 น้ ำยำดันฝุ่น 120 ลิตร 
21 น้ ำยำปั่นเงำพ้ืน 160 ลิตร 
22 น้ ำยำเคลือบเงำ 450 ลิตร 
23 น้ ำยำซักผ้ำขำว 50 ลิตร 
24 น้ ำยำท ำควำมสะอำดห้องน้ ำ 900 ลิตร 
25 น้ ำยำท ำควำมสะอำดกระจก 120 ลิตร 
26 ผงซักฟอก ขนำดบรรจุ/ถุง 450 กรัม 144 กิโลกรัม 
27 สบู่เหลวล้ำงมือ 300 ลิตร 
28 สเปรย์ก ำจัดมด ขนำดไม่น้อยกว่ำ 300 มิลลิลิตร  60 กระป๋อง 
29 ถุงมือยำงเอนกประสงค์  108 คู ่
30 ถุงด ำใส่ขยะ ขนำด 24x28 นิ้ว 

(ไม่น้อยกว่ำ 30 ใบต่อแพ็ค) 
250 แพ็ค 
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ล าดับที่ รายการ จ านวน/ปี หน่วยนับ 
31 ถุงด ำใส่ขยะ ขนำด 36x45 นิ้ว  

(ไม่น้อยกว่ำ 5 ใบต่อแพ็ค) 
1,200 แพ็ค 

32 สเปรย์ปรับอำกำศ ขนำดไม่น้อยกว่ำ 300 มิลลิลิตร 200 กระป๋อง 
33 แผ่นใยขัดพร้อมฟองน้ ำ ขนำดไม่น้อยกว่ำ 3X4 นิ้ว 200 อัน 
34 ผ้ำปิดจมูกคอตตอน 150 ผืน 
35 ผ้ำชนิดไมโครไฟเบอร์ 200 ผืน 
36 ผ้ำเช็ดโต๊ะ ขนำดไม่น้อยกว่ำ 12x20 นิ้ว  

(ผ้ำขนหนูแบบหนำ) 
200 ผืน 

37 ผ้ำเช็ดมือแบบแขวน พร้อมตะขอแขวนชนิดหนำ 200 ผืน 
38 ถุงมือแพทย์แบบไร้แป้ง  (100 คู่/กล่อง) 4 กล่อง 
39 ใบมีดตัดหญ้ำ 16 นิ้ว 6 ใบ 
40 กรรไกรแต่งก่ิง ขนำดไม่น้อยกว่ำ 8 นิ้ว 6 ด้ำม 
41 กรรไกรตัดกิ่ง 6 ด้ำม 
42 น้ ำมันเบนซิน ส ำหรับเครื่องตัดหญ้ำ 600 ลิตร 
43 น้ ำมันออโต้ลูป 10 ลิตร 
44 แอลกอฮอร์ 50 ลิตร 
45 ถุงหอมกำรบูร/พิมเสน ส ำเร็จรูป 2,000 อัน 
46 ชุดถังปั่นพร้อมม็อบไมโครไฟเบอร์ 24 ชุด 
47 น้ ำยำล้ำงจำน  

(ก ำหนดส่งขนำดบรรจุ/ขวด 250 มิลลิลิตร) 
60 ลิตร 

48 รองเท้ำบูทสั้น ขนำดเบอร์ 10 และเบอร์ 10½ 15 คู ่
49 รองเท้ำบูทยำว ขนำดเบอร์ 11 และเบอร์ 11½ 6 คู ่
50 เลื่อยปำกแหลม (เลื่อยกิ่งไม้) 3 อัน 
51 มีดพร้ำพร้อมด้ำมจับ 6 อัน 
52 สำยยำง ยำว 100 เมตร ขนำด 4-6 หุน 6 เส้น 
53 จำนเอ็นเครื่องตัดหญ้ำ 6 อัน 
54 ตะใบลับหำงหนู ยำว 10 นิ้ว 6 อัน 
55 ไม้กวำดเล็บเสือ 24 ด้ำม 
56 ลูกถ้วยตัดหญ้ำ 6 อัน 
57 เอ็นตัดหญ้ำ ยำวไม่น้อยกว่ำ 30 เมตร 6 ม้วน 
58 ผ้ำกันเปื้อนแบบพลำสติก (ส ำหรับตัดหญ้ำ) 6 ผืน 
59 หมวกกันน๊อคตัดหญ้ำ 6 ลูก 
60 ผงขัดล้ำงทั่วไป 80 กก. 
61 ถังน้ ำชูเกอร์ ขนำดไม่น้อยกว่ำ 28x44x21.5 ซม. 20 ลูก 
62 ถังขยะแบบเหยียบ ขนำดควำมจุไม่น้อยกว่ำ 10 ลิตร 50 ลูก 
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หมายเหตุ  ผู้รับจ้ำงจะต้องส่งมอบวัสดุและอุปกรณ์ท ำควำมสะอำดทุกๆ เดือน โดยให้ส่งมอบครั้งแรกในเดือน

ที่เริ่มปฏิบัติงำนจ้ำง 
 

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

ล าดับที่ รายการ จ านวน/ปี หน่วยนับ 
63 ถังขยะแบบเหยียบ ขนำดควำมจุไม่น้อยกว่ำ 30 ลิตร 20 ลูก 
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กลุ่มที่ 2 กลุ่มอาคารคณะวิทยาศาสตร์ 
(2) อาคารศูนย์เครื่องมือกลาง มีรายการวัสดุและอุปกรณ์ท าความสะอาดดังต่อไปนี้ 

 
ล าดับที่ รายการ จ านวน/ปี หน่วยนับ 

1 แผ่นจับ  1 แผ่น 
2 แผ่นขัดไนล่อน 3 แผ่น 
3 แผ่นขัดสีด ำ 5 แผ่น 
4 ไม้เช็ดกระจกด้ำมยำว 8 อัน 
5 ที่ตักขยะพลำสติก 8 อัน 
6 ไม้กวำดดอกหญ้ำ 40 ด้ำม 
7 ไม้ปำดน้ ำ ขนำดยำงรีดน้ ำยำวไม่น้อยกว่ำ 16 นิ้ว 8 ด้ำม 
8 แปรงขัดโถส้วมแบบปลำยงอน/กลม 4 อัน 
9 ถังน้ ำชูเกอร์ ขนำดไม่น้อยกว่ำ 28x44x21.5 ซม. 4 ใบ 
10 กระบอกฉีดน้ ำยำ ขนำดบรรจุไม่น้อยกว่ำ 650 ซีซี 40 อัน 
11 สเปรย์ปรับอำกำศ ขนำดไม่น้อยกว่ำ 300 มิลลิลิตร 72 กระป๋อง 
12 สเปรย์ก ำจัดมด ขนำดไม่น้อยกว่ำ 300 มิลลิลิตร 12 กระป๋อง 
13 แผ่นใยขัดพร้อมฟองน้ ำ ขนำดไม่น้อยกว่ำ 3X4 นิ้ว 60 อัน 
14 แผ่นใยขัด (ไม่มีฟองน้ ำ) ขนำดไม่น้อยกว่ำ 4.5x6 นิ้ว 100 อัน 
15 น้ ำยำลอกพ้ืน 100 ลิตร 
16 น้ ำยำดับกลิ่นฆ่ำเชื้อโรค 200 ลิตร 
17 น้ ำยำท ำควำมสะอำดพ้ืนทั่วไป 185 ลิตร 
18 น้ ำยำดันฝุ่น 50 ลิตร 
19 น้ ำยำปั่นเงำพ้ืน 25 ลิตร 
20 น้ ำยำเคลือบเงำ 76 ลิตร 
21 น้ ำยำซักผ้ำขำว 48 ลิตร 
22 พรมเช็ดเท้ำ ขนำดไม่น้อยกว่ำ 16x24 นิ้ว  50 ผืน 
23 น้ ำยำท ำควำมสะอำดห้องน้ ำ 185 ลิตร 
24 น้ ำยำท ำควำมสะอำดกระจก 20 ลิตร 
25 สบู่เหลวล้ำงมือ 120 ลิตร 
26 แอลกอฮอร์ 10 ลิตร 
27 ผงขัดล้ำงทั่วไป 40 กิโลกรัม 
28 ผงซักฟอก 60 กิโลกรัม 
29 กระดำษช ำระม้วนใหญ่ หนำ 2 ชั้น 800 ม้วน 
30 เจลก้อนปรับอำกำศ  

ปริมำณสุทธิไม่น้อยกว่ำ 50 กรัม 
1,200 ก้อน 
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หมายเหตุ  ผู้รับจ้ำงจะต้องส่งมอบวัสดุและอุปกรณ์ท ำควำมสะอำดทุกๆ เดือน โดยให้ส่งมอบครั้งแรกในเดือน

ที่เริ่มปฏิบัติงำนจ้ำง 
 

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

ล าดับที่ รายการ จ านวน/ปี หน่วยนับ 
31 ถุงด ำใส่ขยะ ขนำด 24x28 นิ้ว  

(ไม่น้อยกว่ำ 30 ใบต่อแพ็ค) 
130 แพ็ค 

32 ถุงด ำใส่ขยะ ขนำด 36x45 นิ้ว  
(ไม่น้อยกว่ำ 5 ใบต่อแพ็ค) 

160 แพ็ค 

33 รองเท้ำบูทยำว 4 คู ่
34 ถุงมือยำงเอนกประสงค์  48 คู ่
35 ผ้ำปิดจมูกคอตตอน 48 อัน 
36 น้ ำยำล้ำงจำน   

(ก ำหนดส่งขนำดบรรจุ/ขวด 250 มิลลิลิตร) 
25 ลิตร 

37 ไม้กวำดหยำกไย่ แบบขนแปรงพลำสติก 12 ด้ำม 
38 ผ้ำชนิดไมโครไฟเบอร์ 20 ผืน 
39 ผ้ำด้ำยดิบ  ขนำดไม่น้อยกว่ำ 16x24 นิ้ว 20 ผืน 
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กลุ่มที่ 3 กลุ่มอาคารคณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน  
กลุ่มอาคารคณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน มีรายการวัสดุและอุปกรณ์ท าความสะอาดดังต่อไปนี้ 

 
ล าดับที่ รายการ จ านวน/ปี หน่วยนับ 

1 แผ่นจับ  2 แผ่น 
2 แผ่นขัดไนล่อน 2 แผ่น 
3 แผ่นขัดสีด ำ  2 แผ่น 
4 แผ่นขัดสีแดง 2 แผ่น 
5 แผ่นขัดสีขำว 2 แผ่น 
6 ไม้กวำดหยำกไย่ ใยตำล 24 อัน 
7 ไม้ปัดขนไก่ ด้ำมพลำสติกสั้นไม่น้อยกว่ำ 40 ซม.  24 ด้ำม 
8 ไม้เช็ดกระจกด้ำมยำว 24 ด้ำม 
9 ไม้กวำดดอกหญ้ำ  72 ด้ำม 
10 ไม้กวำดก้ำนมะพร้ำว 18 ด้ำม 
11 ไม้กวำดเล็บเสือ 6 ด้ำม 
12 ที่ตักขยะพลำสติก 24 อัน 
13 ไม้ม็อบดันฝุ่นด้ำมอลูมิเนียมอย่ำงดี ขนำดหัวม็อบ

ปลำยมนหน้ำกว้ำงไม่น้อยกว่ำ 16 นิ้ว   
12 ด้ำม 

14 อะไหล่ม็อบดันฝุ่น ขนำดไม่น้อยกว่ำ 16 นิ้ว  (ผ้ำ)  18 ผืน 
15 ไม้ม็อบถูพ้ืน ด้ำมอลูมิเนียมอย่ำงดี ขนำดหัวม็อบ

ปลำยมนหน้ำกว้ำงไม่น้อยกว่ำ 10 นิ้ว    
12 ด้ำม 

16 อะไหล่ม็อบถูพ้ืน ขนำดไม่น้อยกว่ำ 10 นิ้ว (ผ้ำ)  18 ผืน 
17 แปรงขัดโถส้วมแบบปลำยงอน/กลม 24 อัน 
18 แปรงขัดพ้ืนไนล่อน ด้ำมยำว 24 อัน 
19 แปรงทองเหลืองด้ำมยำว 6 อัน 
20 แปรงทรงเตำรีดขนไนล่อน 24 อัน 
21 ไม้ปำดน้ ำ ขนำดยำงรีดน้ ำยำวไม่น้อยกว่ำ 16 นิ้ว 18 ด้ำม 
22 ถังน้ ำชูเกอร์ ขนำดไม่น้อยกว่ำ 28x44x21.5 ซม. 4 ใบ 
23 ถังใส่น้ ำมีหูหิ้ว (สีด ำ) ขนำดควำมจุไม่น้อยกว่ำ 10 ลิตร 4 ใบ 
24 ถังขยะขนำดเล็ก บรรจุไม่น้อยกว่ำ 3 ลิตร 24 ใบ 
25 พรมเช็ดเท้ำ ขนำดไม่น้อยกว่ำ 16x24 นิ้ว  36 ผืน 
26 ผ้ำด้ำยดิบ ขนำดไม่น้อยกว่ำ 16x24 นิ้ว 42 ผืน 
27 ผ้ำเช็ดโต๊ะ ขนำดไม่น้อยกว่ำ 12x20 นิ้ว  

(ผ้ำขนหนูแบบหนำ) 
60 ผืน 

28 ตะกร้ำพลำสติก ขนำดควำมสูงไม่น้อยกว่ำ 10 นิ้ว 24 ใบ 
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ล าดับที่ รายการ จ านวน/ปี หน่วยนับ 

29 ขวดปั๊มแบบใสส ำหรับใส่เจล/สบู่ล้ำงมือ 
ขนำดบรรจุไม่น้อยกว่ำ 500 ซีซี 

24 ใบ 

30 กระบอกฉีดน้ ำยำ ขนำดบรรจุไม่น้อยกว่ำ 650 ซีซี 24 อัน 
31 กระดำษช ำระม้วนใหญ่ หนำ 2 ชั้น 876 ม้วน 
32 น้ ำยำลอกพ้ืน 60 ลิตร 
33 น้ ำยำดับกลิ่นฆ่ำเชื้อโรค 320 ลิตร 
34 น้ ำยำท ำควำมสะอำดพ้ืนทั่วไป 320 ลิตร 
35 น้ ำยำดันฝุ่น 34 ลิตร 
36 น้ ำยำปั่นเงำพ้ืน 76 ลิตร 
37 น้ ำยำเคลือบเงำ 76 ลิตร 
38 น้ ำยำซักผ้ำขำว 48 ลิตร 
39 น้ ำยำท ำควำมสะอำดสแตนเลส 46 ลิตร 
40 น้ ำยำท ำควำมสะอำดห้องน้ ำ 320 ลิตร 
41 น้ ำยำท ำควำมสะอำดกระจก 45 ลิตร 
42 น้ ำมันสน 5 ลิตร 
43 น้ ำยำล้ำงจำน 56 ลิตร 
44 น้ ำยำเช็ดคอมพิวเตอร์ 

ขนำดไม่น้อยกว่ำ 200 มิลลิลิตร 
10 กล่อง 

45 สบู่เหลวล้ำงมือ 319 ลิตร 
46 โซดำไฟ 6 กิโลกรัม 
47 แอลกอฮอร์ 60 ลิตร 
48 สเปรย์ก ำจัดมด ขนำดไม่น้อยกว่ำ 300 มิลลิลิตร 60 กระป๋อง 
49 ผงขัดล้ำงทั่วไป 200 กิโลกรัม 
50 ผงซักฟอก 60 กิโลกรัม 
51 ถุงด ำใส่ขยะ ขนำด 24x28 นิ้ว 

(ไม่น้อยกว่ำ 30 ใบต่อแพ็ค) 
250 แพ็ค 

52 ถุงด ำใส่ขยะ ขนำด 36x45 นิ้ว  
(ไม่น้อยกว่ำ 5 ใบต่อแพ็ค) 

550 แพ็ค 

53 ถุงมือยำงเอนกประสงค์  60 คู ่
54 เจลก้อนปรับอำกำศ  

ปริมำณสุทธิไม่น้อยกว่ำ 50 กรัม 
1,440 ก้อน 

55 ถุงหอมกำรบูร/พิมเสน ส ำเร็จรูป 480 อัน 
56 สเปรย์ปรับอำกำศ ขนำดไม่น้อยกว่ำ 300 มิลลิลิตร 72 กระป๋อง 
57 ฝอยสแตนเลส ขนำดไม่น้อยกว่ำ 10 กรัม 72 อัน 
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หมายเหตุ  ผู้รับจ้ำงจะต้องส่งมอบวัสดุและอุปกรณ์ท ำควำมสะอำดทุกๆ เดือน โดยให้ส่งมอบครั้งแรกในเดือน

ที่เริ่มปฏิบัติงำนจ้ำง 
 

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

ล าดับที่ รายการ จ านวน/ปี หน่วยนับ 

58 แผ่นใยขัดพร้อมฟองน้ ำ ขนำดไม่น้อยกว่ำ 3X4 นิ้ว 72 อัน 
59 แผ่นใยขัด (ไม่มีฟองน้ ำ) ขนำดไม่น้อยกว่ำ 4.5x6 นิ้ว 72 อัน 
60 ผ้ำปิดจมูกคอตตอน 72 ผืน 
61 ผ้ำชนิดไมโครไฟเบอร์ 48 ผืน 
62 รองเท้ำบูทยำว 6 คู ่
63 กล่องใส่กระดำษช ำระม้วนใหญ่  5 กล่อง 
64 ชุดถังปั่นพร้อมม็อบไมโครไฟเบอร์ 8 ชุด 
65 อะไหล่ผ้ำม๊อบเส้นใยไมโครไฟเบอร์  (ถังปั่น) 18 ผืน 
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กลุ่มที่ 4 อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร 
อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร มีรายการวัสดุและอุปกรณ์ท าความสะอาดดังต่อไปนี้ 

 
ล าดับที่ รายการ จ านวน/ปี หน่วยนับ 

1 แผ่นจับ  1 แผ่น 
2 แผ่นขัดไนล่อน 1 แผ่น 
3 แผ่นขัดสีด ำ  1 แผ่น 
4 ไม้กวำดหยำกไย่ ใยตำล 3 อัน 
5 ไม้ปัดขนไก่ ด้ำมพลำสติกสั้นไม่น้อยกว่ำ 40 ซม.  3 ด้ำม 
6 ไม้เช็ดกระจกด้ำมยำว 2 ด้ำม 
7 ไม้กวำดดอกหญ้ำ  12 ด้ำม 
8 ไม้กวำดก้ำนมะพร้ำว 3 ด้ำม 
9 ไม้กวำดเล็บเสือ 1 ด้ำม 
10 ที่ตักขยะพลำสติก 2 อัน 
11 ไม้ม็อบดันฝุ่นด้ำมอลูมิเนียมอย่ำงดี ขนำดหัวม็อบ

ปลำยมนหน้ำกว้ำงไม่น้อยกว่ำ 16 นิ้ว   
2 ด้ำม 

12 อะไหล่ม็อบดันฝุ่น ขนำดไม่น้อยกว่ำ 16 นิ้ว  (ผ้ำ)  3 ผืน 
13 ไม้ม็อบถูพ้ืน ด้ำมอลูมิเนียมอย่ำงดี ขนำดหัวม็อบ

ปลำยมนหน้ำกว้ำงไม่น้อยกว่ำ 10 นิ้ว    
2 ด้ำม 

14 อะไหล่ม็อบถูพ้ืน ขนำดไม่น้อยกว่ำ 10 นิ้ว (ผ้ำ)  3 ผืน 
15 แปรงขัดโถส้วมแบบปลำยงอน/กลม 4 อัน 
16 แปรงขัดพ้ืนไนล่อน ด้ำมยำว 4 อัน 
17 แปรงทองเหลืองด้ำมยำว 1 อัน 
18 แปรงทรงเตำรีดขนไนล่อน 4 อัน 
19 ไม้ปำดน้ ำ ขนำดยำงรีดน้ ำยำวไม่น้อยกว่ำ 16 นิ้ว 2 ด้ำม 
20 ถังน้ ำชูเกอร์ ขนำดไม่น้อยกว่ำ 28x44x21.5 ซม. 1 ใบ 
21 ถังใส่น้ ำมีหูหิ้ว (สีด ำ) ขนำดควำมจุไม่น้อยกว่ำ 10 ลิตร 1 ใบ 
22 ถังขยะขนำดเล็ก บรรจุไม่น้อยกว่ำ 3 ลิตร 2 ใบ 
23 พรมเช็ดเท้ำ ขนำดไม่น้อยกว่ำ 16x24 นิ้ว  8 ผืน 
24 ผ้ำด้ำยดิบ ขนำดไม่น้อยกว่ำ 16x24 นิ้ว 12 ผืน 
25 ผ้ำเช็ดโต๊ะ ขนำดไม่น้อยกว่ำ 12x20 นิ้ว  

(ผ้ำขนหนูแบบหนำ) 
12 ผืน 

26 ตะกร้ำพลำสติก ขนำดควำมสูงไม่น้อยกว่ำ 10 นิ้ว 5 ใบ 
27 ขวดปั๊มแบบใสส ำหรับใส่เจล/สบู่ล้ำงมือ 

ขนำดบรรจุไม่น้อยกว่ำ 500 ซีซี 
5 ใบ 

28 กระบอกฉีดน้ ำยำ ขนำดบรรจุไม่น้อยกว่ำ 650 ซีซี 5 อัน 
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ล าดับที่ รายการ จ านวน/ปี หน่วยนับ 

29 กระดำษช ำระม้วนใหญ่ หนำ 2 ชั้น 120 ม้วน 
30 น้ ำยำลอกพ้ืน 19 ลิตร 
31 น้ ำยำดับกลิ่นฆ่ำเชื้อโรค 49 ลิตร 
32 น้ ำยำท ำควำมสะอำดพ้ืนทั่วไป 49 ลิตร 
33 น้ ำยำดันฝุ่น 15 ลิตร 
34 น้ ำยำปั่นเงำพ้ืน 15 ลิตร 
35 น้ ำยำเคลือบเงำ 15 ลิตร 
36 น้ ำยำซักผ้ำขำว 7 ลิตร 
37 น้ ำยำท ำควำมสะอำดสแตนเลส 11 ลิตร 
38 น้ ำยำท ำควำมสะอำดห้องน้ ำ 60 ลิตร 
39 น้ ำยำท ำควำมสะอำดกระจก 4 ลิตร 
40 น้ ำยำล้ำงจำน 15 ลิตร 
41 น้ ำยำเช็ดคอมพิวเตอร์ 

ขนำดไม่น้อยกว่ำ 200 มิลลิลิตร 
3 กล่อง 

42 สบู่เหลวล้ำงมือ 25 ลิตร 
43 โซดำไฟ 1 กิโลกรัม 
44 แอลกอฮอร์ 24 ลิตร 
45 สเปรย์ก ำจัดมด ขนำดไม่น้อยกว่ำ 300 มิลลิลิตร 10 กระป๋อง 
46 ผงขัดล้ำงทั่วไป 25 กิโลกรัม 
47 ผงซักฟอก 12 กิโลกรัม 
48 ถุงด ำใส่ขยะ ขนำด 24x28 นิ้ว 

(ไม่น้อยกว่ำ 30 ใบต่อแพ็ค) 
50 แพ็ค 

49 ถุงด ำใส่ขยะ ขนำด 36x45 นิ้ว  
(ไม่น้อยกว่ำ 5 ใบต่อแพ็ค) 

105 แพ็ค 

50 ถุงมือยำงเอนกประสงค์  12 คู ่
51 เจลก้อนปรับอำกำศ  

ปริมำณสุทธิไม่น้อยกว่ำ 50 กรัม 
288 ก้อน 

52 ถุงหอมกำรบูร/พิมเสน ส ำเร็จรูป 80 อัน 
53 สเปรย์ปรับอำกำศ ขนำดไม่น้อยกว่ำ 300 มิลลิลิตร 12 กระป๋อง 
54 ฝอยสแตนเลส ขนำดไม่น้อยกว่ำ 10 กรัม 15 อัน 
55 แผ่นใยขัดพร้อมฟองน้ ำ ขนำดไม่น้อยกว่ำ 3X4 นิ้ว 15 อัน 
56 แผ่นใยขัด (ไม่มีฟองน้ ำ) ขนำดไม่น้อยกว่ำ 4.5x6 นิ้ว 15 อัน 
57 ผ้ำปิดจมูกคอตตอน 12 ผืน 
58 ผ้ำชนิดไมโครไฟเบอร์ 10 ผืน 
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หมายเหตุ  ผู้รับจ้ำงจะต้องส่งมอบวัสดุและอุปกรณ์ท ำควำมสะอำดทุกๆ เดือน โดยให้ส่งมอบครั้งแรกในเดือน

ที่เริ่มปฏิบัติงำนจ้ำง 
 

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

ล าดับที่ รายการ จ านวน/ปี หน่วยนับ 

59 รองเท้ำบูทยำว 2 คู ่
60 ชุดถังปั่นพร้อมม็อบไมโครไฟเบอร์ 1 ชุด 
61 อะไหล่ผ้ำม๊อบเส้นใยไมโครไฟเบอร์  (ถังปั่น) 3 ผืน 
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กลุ่มที่ 5 กลุ่มอาคารวิทยาการสุขภาพและการกีฬา   
กลุ่มอาคารวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  มีรายการวัสดุและอุปกรณ์ท าความสะอาดดังต่อไปนี้ 

 
ล าดับที่ รายการ จ านวน/ปี หน่วย 

1 สำยยำงใส ขนำด 4 หุน ยำว 100 เมตร/เส้น 2 เส้น 
2 สำยยำงใส ขนำด 4 หุน ยำว 12 เมตร/เส้น 8 เส้น 
3 ถังขยะพลำสติก PP, HDPE อย่ำงดี แบบกลมฝำ

แกว่ง ขนำดควำมจุไม่น้อยกว่ำ 40 ลิตร   
10 ใบ 

4 ถังน้ ำชูเกอร์ ขนำดไม่น้อยกว่ำ 28x44x21.5 ซม. 16 ถัง 
5 แปรงทรงเตำรีดขนไนล่อน 8 อัน 
6 ที่โกยผงสแตนเลส 8 อัน 
7 ที่ตักขยะพลำสติก 20 อัน 
8 ไม้ปำดน้ ำ ขนำดยำงรีดน้ ำยำวไม่น้อยกว่ำ 16 นิ้ว 8 อัน 
9 แผ่นขัดสีแดง 2 แผ่น 
10 แผ่นขัดสีด ำ 6 แผ่น 
11 แผ่นจับ  2 แผ่น 
12 แผ่นขัดไนล่อน 8 แผ่น 
13 แว่นตำส ำหรับใส่ตัดหญ้ำ 8 อัน 
14 แผ่นหินเจียระไน 10 แผ่น 
15 ใบมีดตัดหญ้ำ 16 นิ้ว 16 ใบ 
16 ขวำนตัดแต่งต้นไม้ (พร้อมเข้ำด้ำม) 

 
4 ด้ำม 

17 จอบพร้อมเข้ำด้ำม 4 ด้ำม 
18 ค้อนหัวเหล็ก ส ำหรับตอกตำปู อย่ำงดี  2 ด้ำม 
19 มีดพร้ำพร้อมด้ำมจับ 4 ด้ำม 
20 กรรไกรตัดกิ่งใหญ่ ขนำดไม่น้อยกว่ำ 8 นิ้ว 4 ด้ำม 
21 กรรไกรแต่งก่ิงเล็ก 4 ด้ำม 
22 เลื่อยตัดกิ่งไม้ที่สูงพร้อมด้ำมจับ 2 อัน 
23 เอ็นตัดหญ้ำ ยำวไม่น้อยกว่ำ 30 เมตร 10 ม้วน 
24 น้ ำยำบ ำรุงรักษำเครื่องหนังและเคลือบเงำ 

 ยี่ห้อ  WAXY  ขนำดไม่น้อยกว่ำ 125 มิลลิลิตร 
8 ขวด 

25 กล่องใส่กระดำษช ำระม้วนใหญ่ 20 กล่อง 
26 สเปรย์ฉีดท ำควำมสะอำดหูโทรศัพท์  

ขนำดไม่น้อยกว่ำ 200 CC 
10 ขวด 

27 รองเท้ำบูทยำว (เลยเข่ำ) 8 คู ่
28 ไม้กวำดเล็บเสือ 30 ด้ำม 
29 ไม้กวำดก้ำนมะพร้ำว 16 ด้ำม 
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ล าดับที่ รายการ จ านวน/ปี หน่วย 
30 ไม้กวำดหยำกไย่ ใยตำล 8 อัน 
31 ไม้กวำดหยำกไย่ แบบขนแปรงพลำสติก ปรับระดับ

ได้ 
8 อัน 

32 ชุดถังปั่นพร้อมม็อบไมโครไฟเบอร์ 24 ชุด 
33 อะไหล่ผ้ำม๊อบเส้นใยไมโครไฟเบอร์  (ถังปั่น) 24 ชิ้น 
34 โซดำไฟ 10 กิโลกรัม 
35 ไม้ปัดฝุ่นไมโครไฟเบอร์ 8 อัน 
36 น้ ำยำเคลือบเงำพ้ืน 150 ลิตร 
37 น้ ำยำลอกพ้ืน 150 ลิตร 
38 น้ ำยำดับกลิ่นฆ่ำเชื้อโรค 300 ลิตร 
39 น้ ำยำท ำควำมสะอำดพ้ืนทั่วไป 500 ลิตร 
40 น้ ำยำดันฝุ่น 100 ลิตร 
41 น้ ำยำท ำควำมสะอำดห้องน้ ำ 380 ลิตร 
42 น้ ำยำฆ่ำเชื้อบนโถสุขภัณฑ์ 200 ลิตร 
43 น้ ำยำท ำควำมสะอำดกระจก 30 ลิตร 
44 น้ ำยำล้ำงจำน  

 (ก ำหนดส่งขนำดบรรจุ/ขวด 250 มิลลิลิตร) 
70 ลิตร 

45 น้ ำยำซักผ้ำขำว 30 ลิตร 
46 น้ ำยำเช็ดคอมพิวเตอร์ พร้อมผ้ำ  

ขนำดไม่น้อยกว่ำ 200 มิลลิลิตร 
10 กล่อง 

47 สเปรย์ก ำจัดมด ขนำดไม่น้อยกว่ำ 300 มิลลิลิตร  10 กระป๋อง 
48 ผงขัดล้ำงทั่วไป 50 กิโลกรัม 
49 ไม้กวำดดอกหญ้ำ  50 ด้ำม 
50 ไม้กวำดก้ำนมะพร้ำว 20 ด้ำม 

51 ถุงพลำสติกใส  ใส่ขยะ  ขนำด  28 x 36 นิ้ว 200 แพ็ค 
52 ถุงด ำใส่ขยะ ขนำด 24x28 นิ้ว  

(ไม่น้อยกว่ำ 30 ใบต่อแพ็ค) 
200 แพ็ค 

53 ถุงด ำใส่ขยะ ขนำด 36x45 นิ้ว 
(ไม่น้อยกว่ำ 5 ใบต่อแพ็ค) 

300 แพ็ค 

54 ถุงด ำใส่ขยะ ขนำด 45x60 นิ้ว (5 ใบต่อแพ็ค) 60 แพ็ค 
55 กระดำษช ำระม้วนใหญ่ หนำ 2 ชั้น 3,000 ม้วน 
56 กระดำษช ำระม้วนเล็ก หนำ 3 ชั้น  

(อย่ำงดี หนำและนุ่ม) 
1,000 ม้วน 

57 ขวดหัวปั๊ม พลำสติกขำวใส ขนำดไม่น้อยกว่ำ 1,000 
ML 

40 ใบ 

58 สบู่เหลวล้ำงมือ  250 ลิตร 
59 ผ้ำเช็ดมือไมโครไฟเบอร์  แบบมีหูแขวน   25 ผืน 
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ล าดับที่ รายการ จ านวน/ปี หน่วย 

60 เจลหอมปรับอำกำศ ปริมำณสุทธิไม่น้อยกว่ำ 180 
กรัม (มะนำว / ลำเวนเดอร์ / ดอกโมก/ยูคำลิปตัส, 
Morning fresh) 

200 กระปุก 

61 สเปรย์ปรับอำกำศ ขนำดไม่น้อยกว่ำ 300 มิลลิลิตร 150 กระป๋อง 
62 ผ้ำเช็ดโต๊ะชนิดไมโครไฟเบอร์ 60 ผืน 
63 ตะขอแขวนติดผนังแบบใส   

(ตัวตะขอท ำจำกสแตนเลส  เกรด304) กำวนำโน 
ผนังไม่เป็นรอย รับน้ ำหนักได้เยอะ 

40 ตัว 

64 ฝอยสแตนเลส ขนำดไม่น้อยกว่ำ 10 กรัม 50 อัน 
65 แผ่นใยขัดพร้อมฟองน้ ำ ขนำดไม่น้อยกว่ำ 3X4 นิ้ว 80 อัน 
66 ผ้ำปิดจมูกคอตตอน 80 ผืน 

67 ถุงมือยำงเอนกประสงค์  12 คู ่

68 แอลกอฮอร์ 100 ลิตร 

69 น้ ำมันเบนซิน ส ำหรับเครื่องตัดหญ้ำ 600 ลิตร 
70 น้ ำมันออโต้ลูป (ทูที) 25 ลิตร 
71 ถุงมือผ้ำ 24 คู ่
72 ผ้ำกันเปื้อนตัวตรงยำวเต็มตัว 8 ชุด 
73 ผ้ำกันเปื้อนสีขำว พร้อมหมวกคลุมผมแบบโปร่งสีขำว 16 ชุด 
74 แว่น ส ำหรับใส่ตัดหญ้ำ 12 อัน 
75 หมวกคนสวน 8 ใบ 
76 ถังขยะสี่เหลี่ยม ฝำสวิงสีขำวอมเทำ ขนำดไม่น้อย

กว่ำ 18 ลิตร 
50 ใบ 

77 กำรบูร 15 กิโลกรัม 
78 น้ ำมันหอมระเหยบริสุทธิ์ 100%  กลิ่นกรูด  

กลิ่นลำเวนเดอร์ กลิ่นดอกโมก กลิ่นมะลิ (30 ขวด)                   
กลิ่นยูคำลิปตัส ขนำดไม่น้อยกว่ำ  100 CC./ขวด 

250 ขวด 

79 เทียนส ำหรับใส่ในเตำน้ ำมันหอม 450 โหล 
80 เตำน้ ำมันหอมระเหยแบบเซรำมิค  10 ใบ 
81 น้ ำยำท ำควำมสะอำดสแตนเลส 5 ลิตร 
82 ผงซักฟอก 120 กิโลกรัม 
83 สเปรย์กัดสนิม (Sonex) ขนำดไม่น้อยกว่ำ 200 

มิลลิลิตร 
12 กระป๋อง 

84 แผ่นใยขัด (ไม่มีฟองน้ ำ) ขนำดไม่น้อยกว่ำ 4.5x6 นิ้ว 100 อัน 
85 เสียมตักดิน แบบด้ำมเหล็ก 4 อัน 
86 พลั่วส ำหรับตัก ปลำยตัด 4 อัน 
87 จำนเอ็นเครื่องตัดหญ้ำ 8 อัน 
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หมายเหตุ  ผู้รับจ้ำงจะต้องส่งมอบวัสดุและอุปกรณ์ท ำควำมสะอำดทุกๆ เดือน โดยให้ส่งมอบครั้งแรกในเดือน

ที่เริ่มปฏิบัติงำนจ้ำง  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ล าดับที่ รายการ จ านวน/ปี หน่วย 
88 ขวดปั๊มแบบใสส ำหรับใส่เจล/สบู่ล้ำงมือขนำดบรรจุ

ไม่น้อยกว่ำ 500 ซีซี 
10 ขวด 

89 ขวดพร้อมหัวฉีดพ่นน้ ำยำ ขนำดไม่น้อยกว่ำ 600 
มิลลิลิตร 

16 ขวด 

90 พรมดักฝุ่นกันลื่น ขนำดไม่น้อยกว่ำ 1.20 เมตร * 50 
เซนติเมตร 

5 ผืน 

91 กล่องใส่กระดำษช ำระม้วนใหญ่ 15 กล่อง 
92 ถุงมือด ำยำว (คนสวน) 12 คู ่
93 กล่องใส่กระดำษเช็ดมือแบบแผ่น 1 คลิป (TH)  

ชนิดล็อคได้  ยี่ห้อ Kimberly-Clark 
12 กล่อง 

94 กระดำษเช็ดมืออินเตอร์โฟลต์  
(1 ลัง มีไม่น้อยกว่ำ 24 ห่อห่อละไม่น้อยกว่ำ 250 
แผ่น (2ชั้น) 245mm. * 210 mm. 

5,000 ห่อ 
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กลุ่มที่ 6 อาคารวิทยบริการ 
อาคารวิทยบริการ มีรายการวัสดุและอุปกรณ์ท าความสะอาดดังต่อไปนี้ 

 
ล าดับที่ รายการ จ านวน/ปี หน่วยนับ 

1 สเปรย์ก ำจัดมด ขนำดไม่น้อยกว่ำ 300 มิลลิลิตร 16 กระป๋อง 
2 กรรไกรตัดกิ่งไม้ แบบมือจับ ขนำดไม่น้อยกว่ำ 18 นิ้ว 1 อัน 
3 แว่นตำส ำหรับตัดหญ้ำ 1 อัน 
4 ไม้ม็อบถูพ้ืน ด้ำมอลูมิเนียมอย่ำงดี  

ขนำดหัวม็อบปลำยมนหน้ำกว้ำงไม่น้อยกว่ำ 10 นิ้ว    
7 ด้ำม 

5 แปรงทรงเตำรีดขนไนล่อน 4 อัน 
6 กระบอกฉีดน้ ำยำ ขนำดบรรจุไม่น้อยกว่ำ 650 ซีซี 7 ใบ 
7 ไม้ปัดฝุ่นไมโครไฟเบอร์ 7 อัน 
8 ไม้ปัดฝุ่นแบบขนไก่ ด้ำมพลำสติกสั้นไม่น้อยกว่ำ 40 ซม. 7 ด้ำม 
9 รองเท้ำบูทยำว เบอร์ 10.5 จ ำนวน 6 คู่ และเบอร์ 11 

จ ำนวน 1 คู ่
7 คู ่

10 ถุงด ำใส่ขยะ ขนำด 24x28 นิ้ว  
(ไม่น้อยกว่ำ 30 ใบต่อแพ็ค) 

50 แพ็ค 

11 ถุงมือยำงเอนกประสงค์  42 คู ่
12 น้ ำยำดันฝุ่น 19 ลิตร 
13 น้ ำยำลอกพ้ืน 40 ลิตร 
14 น้ ำยำเคลือบเงำพ้ืน 100 ลิตร 
15 น้ ำยำดับกลิ่นฆ่ำเชื้อโรค 323 ลิตร 
16 น้ ำยำท ำควำมสะอำดพ้ืนทั่วไป 323 ลิตร 
17 น้ ำยำซักผ้ำขำว 24 ลิตร 
18 น้ ำยำท ำควำมสะอำดห้องน้ ำ 323 ลิตร 
19 ผงขัดล้ำงทั่วไป  150 กิโลกรัม 
20 ไม้กวำดดอกหญ้ำ  21 ด้ำม 
21 ถุงด ำใส่ขยะ ขนำด 36x45 นิ้ว  

(ไม่น้อยกว่ำ 5 ใบต่อแพ็ค) 
40 แพ็ค 

22 ถุงขำวส ำหรับใส่ขยะ ขนำด 24x28 นิ้ว 
 (ไม่น้อยกว่ำ 24 ใบ/แพ็ค) 

80 แพ็ค 

23 กระดำษช ำระม้วนใหญ่ หนำ 2 ชั้น 120 ม้วน 

24 กระดำษช ำระม้วนเล็ก หนำ 2 ชั้น 288 ม้วน 
25 สบู่เหลวล้ำงมือ 38 ลิตร 
26 แอลกอฮอล์ (ขนำดขวดละไม่ต่ ำกว่ำ 450 ซีซี 50 ขวด) 48 ลิตร 
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ล าดับที่ รายการ จ านวน/ปี หน่วยนับ 

27 สเปรย์ปรับอำกำศ ขนำดไม่น้อยกว่ำ 300 มิลลิลิตร  
(ก ำหนดส่งตัวอย่ำงเพ่ือพิจำรณำเลือกกลิ่นภำยหลัง) 

40 กระป๋อง 

28 ผ้ำเช็ดมือแบบแขวน พร้อมตะขอแขวนชนิดหนำ 50 ผืน 
29 ผ้ำเช็ดโต๊ะ ขนำดไม่น้อยกว่ำ 12x20 นิ้ว  

(ผ้ำขนหนูแบบหนำ) 
72 ผืน 

30 ฝอยสแตนเลส ขนำดไม่น้อยกว่ำ 10 กรัม 42 อัน 
31 แผ่นใยขัดพร้อมฟองน้ ำ ขนำดไม่น้อยกว่ำ 3X4 นิ้ว 42 อัน 
32 ผ้ำปิดจมูกคอตตอน 84 ผืน 
33 น้ ำมันเบนซิน ส ำหรับเครื่องตัดหญ้ำ 160 ลิตร 
34 ผ้ำชนิดไมโครไฟเบอร์ 14 ผืน 
35 โซดำไฟ 6 กิโลกรัม 
36 ผงคลอรีน ขนำดบรรจุไม่น้อยกว่ำ 450 กรัม 4 กระป๋อง 
37 น้ ำยำปั่นเงำพ้ืน 38 ลิตร 
38 แผ่นใยขัด (ไม่มีฟองน้ ำ) ขนำดไม่น้อยกว่ำ 4.5x6 นิ้ว 42 อัน 
39 น้ ำยำเช็ดคอมพิวเตอร์ ขนำดไม่น้อยกว่ำ 200 มิลลิลิตร 12 กล่อง 
40 เอ็นตัดหญ้ำ+จำนรอง 1 ชุด 
41 ไม้กวำดเล็บเสือ 6 ด้ำม 
42 ถุงมือด ำยำว (คนสวน) 2 คู ่
43 ถุงมือผ้ำ 7 คู ่
44 สเปรย์กัดสนิม ขนำดไม่น้อยกว่ำ 400 มิลลิลิตร 4 กระป๋อง 
45 กรรไกรตัดกิ่งใหญ่ ขนำดไม่น้อยกว่ำ 24 นิ้ว 1 ด้ำม 
46 เลื่อยส ำหรับตัดแต่งกิ่ง 1 คัน 
47 ใบมีดตัดหญ้ำ 16 นิ้ว 2 ใบ 
48 ตะใบลับหำงหนู ยำว 12 นิ้ว 1 ใบ 
49 เอ็นตัดหญ้ำ ยำวไม่น้อยกว่ำ 30 เมตร 1 เส้น 
50 ส้อมพรวนดิน 2 ด้ำม 
51 ช้อนพรวน 2 ด้ำม 
52 รองเท้ำบูทส ำหรับคนสวน 2 คู ่
53 ไม้ม็อบดันฝุ่นด้ำมอลูมิเนียมอย่ำงดี  

ขนำดหัวม็อบปลำยมนหน้ำกว้ำงไม่น้อยกว่ำ 16 นิ้ว   
7 ด้ำม 

54 อะไหล่ม็อบดันฝุ่นขนำดไม่น้อยกว่ำ 16 นิ้ว  (ผ้ำ) 14 ผืน 
55 ที่ตักขยะพลำสติก 7 อัน 
56 ไม้กวำดหยำกไย่ ใยตำล 7 อัน 
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หมายเหตุ  ผู้รับจ้ำงจะต้องส่งมอบวัสดุและอุปกรณ์ท ำควำมสะอำดทุกๆ เดือน โดยให้ส่งมอบครั้งแรกในเดือน
ที่เริ่มปฏิบัติงำนจ้ำง 

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

ล าดับที่ รายการ จ านวน/ปี หน่วยนับ 

57 ไม้กวำดก้ำนมะพร้ำว 6 อัน 
58 น้ ำยำท ำควำมสะอำดพ้ืนทรำยล้ำง 100 ลิตร 
59 น้ ำยำฆ่ำเชื้อรำและตะไคร่น้ ำ 20 ลิตร 
60 ครีมท ำควำมสะอำดอเนกประสงค์  

ขนำดไม่น้อยกว่ำ 220 กรัม 
2 กระปุก 

61 พรมเช็ดเท้ำ แบบยำงใยดักฝุ่น ขนำดไม่น้อยกว่ำ 47x70 
ซม. (WELCOME) 

20 ผืน 

62 น้ ำมันหอมระเหยบริสุทธิ์ 100%  กลิ่นตะไคร้ มะกรูด             
ลำเวนเดอร ์ขนำดไม่น้อยกว่ำ  100 CC./ขวด  

80 ขวด 

63 เทียนส ำหรับน้ ำมันหอมระเหย  180 โหล 
64 ไม้ปำดน้ ำ ขนำดยำงรีดน้ ำยำวไม่น้อยกว่ำ 16 นิ้ว 7 ด้ำม 
65 ไม้ปำดน้ ำบนกระจก 7 ด้ำม 
66 ไม้เช็ดกระจกด้ำมยำว 6 ด้ำม 
67 ผ้ำด้ำยดิบ ขนำดไม่น้อยกว่ำ 16x24 นิ้ว 28 ผืน 
68 มีดพร้ำพร้อมด้ำมจับ 1 ด้ำม 
69 จอบพร้อมเข้ำด้ำม  1 ด้ำม 
70 เลื่อยส ำหรับตัดกิ่งไม้ที่สูง 1 ด้ำม 
71 ชุดถังปั่นพร้อมม็อบไมโครไฟเบอร์ 7 ชุด 
72 ถังน้ ำชูเกอร์ ขนำดไม่น้อยกว่ำ 28x44x21.5 ซม. 4 ใบ 
73 ตะกร้ำพลำสติกทรงสูง ขนำดไม่น้อยกว่ำ 12 นิ้ว 6 ใบ 
74 เสียมตักดิน แบบด้ำมเหล็ก 1 อัน 
75 พลั่วส ำหรับตัก ปลำยตัด 1 อัน 
76 ขันส ำหรับตักน้ ำแบบมีด้ำม 4 อัน 
77 น้ ำมันออโต้ลูป (ทูที) 4 กระป๋อง 
78 หินลับมีด 1 อัน 
79 ลูกถ้วยครอบใบ 2 ลูก 
80 น้ ำยำบ ำรุงรักษำเครื่องหนัง ขนำดไม่น้อยกว่ำ 125 มิลลิลิตร 14 ขวด 
81 ไม้กวำดหยำกไย่ แบบขนแปรงพลำสติก 7 ด้ำม 
82 เจลก้อนปรับอำกำศ ปริมำณสุทธิไม่น้อยกว่ำ 50 กรัม 300 อัน 
83 น้ ำยำล้ำงจำน 19 ลิตร 
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กลุ่มที่ 7 กลุ่มอาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์  
มีรายการวัสดุและอุปกรณ์ท าความสะอาดดังต่อไปนี้ 

 
ล าดับที่ รายการ จ านวน/ปี หน่วยนับ 

1 ไม้กวำดหยำกไย่ แบบขนแปรงพลำสติก 6 ด้ำม 
2 ไม้กวำดหยำกไย่ ใยตำล 8 ด้ำม 
3 ไม้ปัดฝุ่นไมโครไฟเบอร์ 6 ด้ำม 
4 ไม้เช็ดกระจกด้ำมยำว 5 ด้ำม 
5 ไม้ม็อบดันฝุ่นด้ำมอลูมิเนียมอย่ำงดี ขนำดหัวม็อบ

ปลำยมนหน้ำกว้ำงไม่น้อยกว่ำ 16 นิ้ว   
8 ด้ำม 

6 ไม้ม็อบถูพ้ืน ด้ำมอลูมิเนียมอย่ำงดี ขนำดหัวม็อบ
ปลำยมนหน้ำกว้ำงไม่น้อยกว่ำ 10 นิ้ว    

8 ด้ำม 

7 อะไหล่ม็อบถูพ้ืน ขนำดไม่น้อยกว่ำ 10 นิ้ว (ผ้ำ)  10 ผืน 
8 อะไหล่ม็อบดันฝุ่น ขนำดไม่น้อยกว่ำ 16 นิ้ว  (ผ้ำ)  10 ผืน 
9 ที่ตักขยะพลำสติก 10 ด้ำม 
10 ไม้กวำดดอกหญ้ำ  50 ด้ำม 
11 ไม้กวำดก้ำนมะพร้ำว 8 ด้ำม 
12 ไม้ปำดน้ ำ ขนำดยำงรีดน้ ำยำวไม่น้อยกว่ำ 16 นิ้ว 10 ด้ำม 
13 แปรงขัดโถส้วมแบบปลำยงอน/กลม 12 อัน 
14 แปรงขัดพ้ืนไนล่อน ด้ำมยำว 16 อัน 
15 แปรงทรงเตำรีดขนไนล่อน 12 อัน 
16 ถังน้ ำชูเกอร์ ขนำดไม่น้อยกว่ำ 28x44x21.5 ซม. 8 ใบ 
17 ถังใส่น้ ำมีหูหิ้ว (สีด ำ)  

ขนำดควำมจุไม่น้อยกว่ำ 10 ลิตร 
10 ใบ 

18 ตะกร้ำพลำสติก ขนำดควำมสูงไม่น้อยกว่ำ 10 นิ้ว 40 ใบ 
19 กระบอกฉีดน้ ำยำ ขนำดบรรจุไม่น้อยกว่ำ 650 ซีซี 20 ใบ 
20 ขวดปั๊มแบบใสส ำหรับใส่เจล/สบู่ล้ำงมือ 

ขนำดบรรจุไม่น้อยกว่ำ 500 ซีซี 
20 ใบ 

21 กล่องใส่กระดำษช ำระม้วนใหญ่  6 กล่อง 
22 สเปรย์ปรับอำกำศ ขนำดไม่น้อยกว่ำ 300 มิลลิลิตร 28 กระป๋อง 
23 สเปรย์ก ำจัดมด ขนำดไม่น้อยกว่ำ 300 มิลลิลิตร 32 กระป๋อง 
24 ผ้ำเช็ดโต๊ะ ขนำดไม่น้อยกว่ำ 12x20 นิ้ว 

(ผ้ำขนหนูแบบหนำ) 
50 ผืน 

25 พรมเช็ดเท้ำ ขนำดไม่น้อยกว่ำ 16x24 นิ้ว  24 ผืน 
26 ผ้ำด้ำยดิบ ขนำดไม่น้อยกว่ำ 16x24 นิ้ว 24 ผืน 
27 ผ้ำเช็ดมือแบบแขวน พร้อมตะขอแขวนชนิดหนำ 30 ผืน 
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ล าดับที่ รายการ จ านวน/ปี หน่วยนับ 

28 ฝอยสแตนเลส ขนำดไม่น้อยกว่ำ 10 กรัม 48 อัน 
29 แผ่นใยขัดพร้อมฟองน้ ำ ขนำดไม่น้อยกว่ำ 3X4 นิ้ว 48 อัน 
30 แผ่นใยขัด (ไม่มีฟองน้ ำ) ขนำดไม่น้อยกว่ำ 4.5x6 นิ้ว 44 อัน 
31 น้ ำยำลอกพ้ืน 31 ลิตร 
32 น้ ำยำดับกลิ่นฆ่ำเชื้อโรค 277 ลิตร 
33 น้ ำยำท ำควำมสะอำดพ้ืนทั่วไป 274 ลิตร 
34 น้ ำยำดันฝุ่น 23 ลิตร 
35 น้ ำยำปั่นเงำพ้ืน 30 ลิตร 
36 น้ ำยำเคลือบเงำ 30 ลิตร 
37 น้ ำยำซักผ้ำขำว 24 ลิตร 
38 น้ ำยำท ำควำมสะอำดสแตนเลส 19 ลิตร 
39 น้ ำยำท ำควำมสะอำดห้องน้ ำ 273 ลิตร 
40 น้ ำยำล้ำงจำน 40 ลิตร 
41 สบู่เหลวล้ำงมือ 91 ลิตร 
42 แอลกอฮอร์ 8 ลิตร 
43 ผงขัดล้ำงทั่วไป 100 กิโลกรัม 
44 ผงซักฟอก 25 กิโลกรัม 
45 เจลก้อนปรับอำกำศ ปริมำณสุทธิไม่น้อยกว่ำ 50 กรัม 576 ก้อน 
46 กระดำษช ำระม้วนใหญ่ หนำ 2 ชั้น 720 ม้วน 
47 ถุงด ำใส่ขยะ ขนำด 24x28 นิ้ว  

(ไม่น้อยกว่ำ 30 ใบต่อแพ็ค) 
144 แพ็ค 

48 ถุงด ำใส่ขยะ ขนำด 36x45 นิ้ว  
(ไม่น้อยกว่ำ 5 ใบต่อแพ็ค) 

170 แพ็ค 

49 รองเท้ำบูทยำว (แจ้งขนำดให้ทรำบภำยหลัง) 4 คู ่
50 ถุงมือยำงเอนกประสงค์  48 คู ่
51 ผ้ำปิดจมูกคอตตอน 48 อัน 
52 ถังขยะแบบเหยียบ ขนำดควำมจุไม่น้อยกว่ำ 10 ลิตร 20 ใบ 
53 น้ ำยำเช็ดท ำควำมสะอำดเฟอร์นิเจอร์ 15 ลิตร 
54 ชุดถังปั่นพร้อมม็อบไมโครไฟเบอร์ 10 ชุด 
55 อะไหล่ผ้ำม๊อบเส้นใยไมโครไฟเบอร์  (ถังปั่น) 16 ผืน 
56 ผ้ำชนิดไมโครไฟเบอร์ 28 ผืน 
57 สำยยำง ยำว 100 เมตร ขนำด 4-6 หุน 1 เส้น 
58 ถุงหอมกำรบูรส ำเร็จรูป 96 ถุง 
59 แผ่นจับ 1 แผ่น 
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ล าดับที่ รายการ จ านวน/ปี หน่วยนับ 

60 แผ่นขัดไนล่อน  2 แผ่น 
61 แผ่นขัดสีด ำ 3 แผ่น 
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กลุ่มที่ 8 กลุ่มอาคารวิทยาลัยภูมิปัญญาชุมชน 
กลุ่มอาคารวิทยาลัยภูมิปัญญาชุมชน มีรายการวัสดุและอุปกรณ์ท าความสะอาดดังต่อไปนี้ 

 
ล าดับที่ รายการ จ านวน/ปี หน่วยนับ 

1 แผ่นจับ 1 แผ่น 
2 ขวดปั๊มแบบใสส ำหรับใส่เจล/สบู่ล้ำงมือ 

ขนำดบรรจุไม่น้อยกว่ำ 500 ซีซี 
16 ใบ 

3 น้ ำยำท ำควำมสะอำดกระจก 55 ลิตร 
4 ไม้กวำดดอกหญ้ำ  68 ด้ำม 
5 ถุงด ำใส่ขยะ ขนำด 24x28 นิ้ว  

(ไม่น้อยกว่ำ 30 ใบต่อแพ็ค) 
117 แพ็ค 

6 ถุงด ำใส่ขยะ ขนำด 36x45 นิ้ว  
(ไม่น้อยกว่ำ 5 ใบต่อแพ็ค) 

640 แพ็ค 

7 กระดำษช ำระม้วนใหญ่ หนำ 2 ชั้น 100 ม้วน 
8 ถุงมือยำงเอนกประสงค์  78 คู ่
9 สบู่เหลวล้ำงมือ 239 ลิตร 
10 เจลก้อนปรับอำกำศ ปริมำณสุทธิไม่น้อยกว่ำ 70กรัม 595 ก้อน 
11 ผ้ำชนิดไมโครไฟเบอร์ 28 ผืน 
12 ฝอยสแตนเลส ขนำดไม่น้อยกว่ำ 10 กรัม 128 อัน 
13 แผ่นใยขัดพร้อมฟองน้ ำ ขนำดไม่น้อยกว่ำ 3X4 นิ้ว 136 อัน 
14 ผ้ำปิดจมูกคอตตอน 52 ผืน 
15 น้ ำยำเคลือบเงำ 100 ลิตร 
16 กระดำษช ำระม้วนเล็ก หนำ 2 ชั้น 856 ม้วน 
17 แผ่นขัดไนล่อน  3 แผ่น 
18 แผ่นขัดสีด ำ 2 แผ่น 
19 แผ่นขัดสีแดง 2 แผ่น 
20 แผ่นขัดสีขำว 2 แผ่น 
21 กระบอกฉีดน้ ำยำ ขนำดบรรจุไม่น้อยกว่ำ 650 ซีซี 16 ใบ 
22 สเปรย์ก ำจัดมด ขนำดไม่น้อยกว่ำ 300 มิลลิลิตร 172 กระป๋อง 
23 แปรงขัดโถส้วมแบบปลำยงอน 24 อัน 
24 แปลงถูพ้ืนทองเหลืองด้ำมยำว 24 ด้ำม 
25 ไม้ปัดฝุ่นไมโครไฟเบอร์ 26 ด้ำม 
26 ไม้ม็อบถูพ้ืน ด้ำมอลูมิเนียมอย่ำงดี  

ขนำดหัวม็อบปลำยมนหน้ำกว้ำงไม่น้อยกว่ำ 10 นิ้ว    
16 ด้ำม 

27 อะไหล่ม็อบถูพ้ืน ขนำดไม่น้อยกว่ำ 10 นิ้ว (ผ้ำ)  20 ผืน 
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ล าดับที่ รายการ จ านวน/ปี หน่วยนับ 

28 อะไหล่ม็อบดันฝุ่น ขนำดไม่น้อยกว่ำ 16 นิ้ว  (ผ้ำ)  20 ผืน 
29 ไม้ปำดน้ ำ ขนำดยำงรีดน้ ำยำวไม่น้อยกว่ำ 16 นิ้ว 40 ด้ำม 
30 ไม้กวำดก้ำนมะพร้ำว 20 ด้ำม 
31 น้ ำยำท ำควำมสะอำดพ้ืนทั่วไป 274 ลิตร 
32 น้ ำยำดับกลิ่นฆ่ำเชื้อโรค 366 ลิตร 
33 น้ ำยำท ำควำมสะอำดห้องน้ ำ 92 ลิตร 
34 ผงขัดล้ำงทั่วไป 130 กิโลกรัม 
35 พรมเช็ดเท้ำ ขนำดไม่น้อยกว่ำ 16x24 นิ้ว  36 ผืน 
36 ผ้ำด้ำยดิบ ขนำดไม่น้อยกว่ำ 16x24 นิ้ว 20 ผืน 
37 น้ ำยำล้ำงห้องน้ ำกัดสนิม,หินปูน 452 ลิตร 
38 ผ้ำเช็ดมือแบบแขวน พร้อมตะขอแขวนชนิดหนำ 70 ผืน 
39 กรดเกลือ 100 กิโลกรัม 
40 น้ ำยำซักผ้ำขำว 6 ลิตร 
41 น้ ำมันหอมระเหยบริสุทธิ์ 100% กลิ่นลำเวนเดอร์ 

ขนำดไม่น้อยกว่ำ  100 CC./ขวด 
65 ขวด 

42 ผงซักฟอก 76 กิโลกรัม 
43 ถุงหอมกำรบูร/พิมเสน ส ำเร็จรูป 180 ถุง 
44 น้ ำยำเช็ดท ำควำมสะอำดเฟอร์นิเจอร์ 20 ลิตร 
45 น้ ำยำท ำควำมสะอำดสแตนเลส 15 ลิตร 
46 ผ้ำเช็ดโต๊ะ ขนำดไม่น้อยกว่ำ 12x20 นิ้ว  

(ผ้ำขนหนูแบบหนำ) 
24 ผืน 

47 เทียนส ำหรับจุดน้ ำหอมระเหย 200 โหล 
48 น้ ำยำล้ำงจำน 20 ลิตร 
49 ตะกร้ำพลำสติกทรงสูง  ขนำดไม่น้อยกว่ำ 12 นิ้ว 6 อัน 
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