
ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) 
โครงการงานบริการทําความสะอาดอาคารสถานท่ี โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ 

ประจําปงบประมาณ 2566 

1. ความเปนมา
  โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ เปนสถานท่ีประกอบการประเภทสถานศึกษา ตั้งอยูท่ี 364 หมู 5 ตําบล

ศาลายา อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม มีความประสงคจะจางเหมาบริการโครงการบริการทําความสะอาด
อาคารสถานท่ี โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ ประจําปงบประมาณ 2566 มีอาคารท่ีรับผิดชอบดูแลท้ังสิ้นกวา 20 
อาคาร ประกอบดวย อาคารสํานักงาน อาคารเพ่ือการบริการและอาคารเพ่ือการเรียนการสอน ซ่ึงมีความ
จําเปนตองจางเหมาทําความสะอาดเพ่ือดูแลความสะอาดอาคาร 2๐ อาคาร ใหสะอาดและยังเปนการบํารุงรักษา
อาคารใหมีสภาพพรอมใชงานตลอดเวลา และเพ่ือรองรับการใหบริการแกนักเรียน อาจารย บุคลากร และบุคคล
ท่ัวไปท่ีเขามาใชบริการและติดตอราชการ 

2. วัตถุประสงค
จัดหาผูรับจางท่ีมีความรู ความชํานาญ ในการทําความสะอาดสวนกลาง จํานวน 2๐ อาคาร  ใหเปนไป

ดวยความเรียบรอยและมีประสิทธิภาพ โดยมีวัตถุประสงค ดังนี้  
2.1 เพ่ือใหโรงเรียนมีอาคารสถานท่ี สภาพแวดลอมท่ีสะอาดเรียบรอยเหมาะสมตอการเปนสถานท่ี    

เพ่ือการบริการ การเรียนการสอน การปฏิบัติงานของนักเรียน อาจารย บุคลากรและบุคคลท่ัวไป 
2.2 เพ่ือสรางความพึงพอใจแก นักเรียน อาจารย บุคลากรและบุคคลท่ัวไปท่ีมาใชบริการภายใน  

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ 

3. คุณสมบัติผูย่ืนขอเสนอ
๓.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย 

  ๓.๒ ไมเปนบุคคลลมละลาย 
 ๓.๓ ไมอยูระหวางเลิกกิจการ 
 ๓.๔ ไมเปนบุคคลซ่ึงอยูระหวางถูกระงับการยื่นขอเสนอหรือทําสัญญากับหนวยงานของรัฐไวชั่วคราว

เนื ่องจากเปนผู ที ่ไมผานเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรี          
วาการกระทรวงการคลังกําหนดตามท่ีประกาศเผยแพรในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง       
           ๓.๕ ไมเปนบุคคลซ่ึงถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูท้ิงงานและไดแจงเวียนชื่อใหเปนผูท้ิงงานของหนวยงาน
ของรัฐในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซ่ึงรวมถึงนิติบุคคลท่ีผู ท้ิงงานเปนหุนสวนผูจัดการ 
กรรมการผูจัดการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นดวย 

     3.6 มีคุณสมบัติและไม มีลักษณะตองหามตามท่ีคณะกรรมการนโยบายการจัด ซ้ือจัดจางและ 
การบริหารพัสดุภาครัฐกําหนดในราชกิจจานุเบกษา 
            3.7  เปนนิติบุคคล ผูมีอาชีพรับจางงานท่ีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสดังกลาว 



         3.8 ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูยื ่นขอเสนอรายอื่นที่เขายื่นขอเสนอใหแก โรงเรียนมหิดล
วิทยานุสรณ ณ วันไดรับหนังสือเชิญชวนหรือ หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวาง การแขงขันอยางเปน
ธรรมในการจางโดยวิธีคัดเลือกครั้งนี้ 
        3.9 ไม เปนผู ไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซ่ึงอาจปฏิ เสธไมยอมข้ึนศาลไทย เวนแตรัฐบาลของ 

ผูยื่นขอเสนอไดมีคําสั่งใหสละเอกสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น 

           3.10 ผูยื่นขอเสนอตองลงทะเบียนในระบบจัดซ้ือจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส (Electronic 

Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง  

 3.11 ผูยื่นขอเสนอซ่ึงไดรับการคัดเลือกเปนคูสัญญาตองลงทะเบียนในระบบจัดซ้ือจัดจางภาครัฐดวย

อิเล็กทรอนิกส (Electronic Government Procurement: e - GP) ของกรมบัญชีกลางตามท่ีคณะกรรมการ 

ป.ป.ช. กําหนด 

 3.12 ผูยื่นขอเสนอตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับรายจาย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจายไม

ถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ ตามท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด 

 3.13 ผูยื่นขอเสนอซ่ึงไดรับคัดเลือกเปนคูสัญญาตองรับและจายเงินผานบัญชีธนาคาร เวนแตการจายเงิน

แตละครั้งซ่ึงมีมูลคาไมเกินสามหม่ืนบาทคูสัญญาอาจจายเปนเงินสดก็ได ตามท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด 

 3.14 ผูยื่นขอเสนอตองปฏิบัติภายใตกฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงานและมีการสงเงินสมทบ        

เขากองทุนประกันสังคมตามกฎหมาย และไมเคยมีประวัติถูกรองเรียนตามท่ีกําหนดในเอกสารคุณลักษณะเฉพาะ

ของงานหรือขอกําหนดการจางเหมาบริการโครงการบริการทําความสะอาดอาคารสถานท่ีประจําปงบประมาณ 

2566 

  

4. รายละเอียดคุณลักษณะหรือขอกําหนด  

ตามเอกสารแนบ 

 
5. ระยะเวลาการดําเนินการ 

ตั้งแตวันท่ี 1 พฤศจกิายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2566 
 
6. ระยะวลาสงมอบพัสดุหรืองานจาง 

ตั้ งแตวัน ท่ี  1 พฤศจิกายน  2565 ถึงวัน ท่ี  30 กันยายน 2566  รวมระยะเวลา 1๑  เดือน                         
และแบงจายเปนงวด จํานวน 1๑ งวด  
 
7. วงเงินงบประมาณในการจัดหา  
   ในการจางเหมาบริการทําความสะอาดอาคารสถานท่ี โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ ประจําปงบประมาณ  
2566 ไดกําหนดวงเงินในการขอจางครั้งนี้ไว จํานวน 6,200,000.00.บาท (หกลานสองแสนบาทถวน)  



 
8. ราคากลาง 
  จํานวนเงิน 6,200,000 บาท (หกลานสองแสนบาทถวน) เปนราคารวมคาใชจายตาง ๆ ท่ีใชสําหรับการ 
ดําเนินการซ่ึงรวมภาษีมูลคาเพ่ิมรอยละ 7 และคาใชจายอ่ืน ๆ ไวดวยแลว (ในกรณีท่ีทางภาครัฐประกาศข้ึนคาแรงข้ันต่ํา  
ผูรับจางไมสามารถมาขอข้ึนคาแรงจากผูวาจางไดภายหลังจากท่ีไดลงนามในสัญญา) 
 
9. หลักเกณฑการพิจารณาคัดเลือกขอเสนอ 

เกณฑในการพิจารณาคัดเลือกเปนการใชเกณฑราคา 
 
10. การชําระเงินและคาปรับ 
 อัตรารอยละ 0.10 ของราคางานจาง และตามรายละเอียดของงาน (ดังแนบ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



คุณลักษณะเฉพาะของงานหรอืขอกําหนด 

การจางเหมาบริการโครงการบริการทําความสะอาดอาคารสถานท่ี ประจาํปงบประมาณ 2566 

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ 

 

1. ขอบเขตของงาน 

1.1 รายละเอียดงานทําความสะอาดอาคารและสถานท่ี ผูรับจางตองใหบริการทําความสะอาดอาคารสถานท่ี 

ของโรงเรียนมหิ ดลวิทยานุ สรณ  ท้ั งภายนอกและภายในอาคาร ตั้ งแต วัน ท่ี  1 พฤศจิกายน 2565  ถึ ง                           

วันท่ี 30 กันยายน 2566 รวมระยะเวลา 1๑ เดือน โดยมีรายละเอียดบริเวณพ้ืนท่ีท่ีจะจางเหมาบริการ  ประกอบดวย

สถานท่ีตาง ๆ อาคารสถานท่ีของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ ท้ังภายนอกและภายในอาคาร ดังนี้ 

 (1) อาคารมหิดลวิทยานุสรณ 1 (อาคารหมายเลข 1) จํานวน 7 ชั้น และชั้นดาดฟา  
รวมท้ังพ้ืนท่ีดานลางโดยรอบ 

 (2) อาคารมหิดลวิทยานุสรณ 2 (อาคารหมายเลข 2) จํานวน 7 ชั้น และชั้นดาดฟา  
รวมท้ังพ้ืนท่ีดานลางโดยรอบ 

 (3) อาคารมหิดลวิทยานุสรณ 3 (อาคารหมายเลข 3) จํานวน 7 ชั้น และชั้นดาดฟา  
รวมท้ังพ้ืนท่ีดานลางโดยรอบ 

 (4) อาคารท่ีพักครูและเจาหนาท่ี (อาคารหมายเลข 4) จํานวน 3 ชั้น และพ้ืนท่ีดานลางโดยรอบ 
 (5) อาคารโรงอาหารและหอประชุมพระอุบาลีคุณูปมาจารย (อาคารหมายเลข 5)  

จํานวน 3 ชั้น และพ้ืนท่ีดานลางโดยรอบ 
 (6) อาคารศูนยกีฬาและสระวายน้ํา (อาคารหมายเลข 6) จํานวน 4 ชั้น และพ้ืนท่ีดานลาง

โดยรอบ 
 (7) อาคารหอพักนักเรียนหญิง 7 (อาคารหมายเลข 7) จํานวน 5 ชั้น และพ้ืนท่ีดานลางโดยรอบ 
 (8) อาคารหอพักนักเรียนหญิง 8 (อาคารหมายเลข 8) จํานวน 5 ชั้น และพ้ืนท่ีดานลางโดยรอบ 

(9) อาคารหอพักนักเรียนชาย 9 (อาคารหมายเลข 9) จํานวน 9 ชั้น และพ้ืนท่ีดานลางโดยรอบ 
(10) อาคารสํานักงานหอพัก, หองพยาบาล และหองพักรับรอง (อาคารหมายเลข 10 )   

จํานวน 3 ชั้น และพ้ืนท่ีดานลางโดยรอบ 
 (11) อาคารพักรับรอง 11 (อาคารหมายเลข 11) จํานวน 3 ชั้น และพ้ืนท่ีดานลางโดยรอบ 
 (12) อาคารบานพักผูอํานวยการ (อาคารหมายเลข 12) จํานวน 2 ชั้น และพ้ืนท่ีดานลาง

โดยรอบ 
 (13) อาคารซักรีดเสื้อผา (อาคารหมายเลข 13) จํานวน 1 ชั้น และพ้ืนท่ีดานลางและดานบน

โดยรอบ 
 (14) อาคารพักรับรอง 14 (อาคารหมายเลข 14) จํานวน 5 ชั้น และพ้ืนท่ีดานลางโดยรอบ 
 (15) อาคารโรงฝกงาน (อาคารหมายเลข 15) จํานวน 3 ชั้น และพ้ืนท่ีดานลางโดยรอบ 



  (16) อาคารศูนยวิทยบริการ (อาคารหมายเลข 16) จํานวน 4 ชั้น  ซ่ึงประกอบดวย       
หองสมุด 2 ชั้น, หองประชุม A, หองสํานักงานศูนยวิทยบริการ, หองประชุม B, หองสตูดิโอ, หองประชุม      
ศ.ดร.สิปปนนท เกตุทัต, หองฉายภาพยนตรสามมิติและพ้ืนท่ีดานลางโดยรอบ 
                     (17) อาคารเรือนไทย (อาคารหมายเลข 17) จํานวน 2 ชั้น และพ้ืนท่ีดานลางโดยรอบ 

 (18) อาคารหองปฏิบัติการคหกรรมศาสตร (อาคารหมายเลข 18) และพ้ืนท่ีโดยรอบ 
 (19) อาคารหองปฏิบั ติการสรีรวิทยาของพืช (อาคารหมายเลข 19) จํานวน 2 ชั้น            

และพ้ืนท่ีดานลางโดยรอบ 
                     (20) อาคารท่ีพักผูปกครอง (อาคารหมายเลข 20) หองน้ํา และทางเดินเชื่อม 

(๒๑) อ่ืน ๆ และพ้ืนท่ีโดยรอบ ไดแก หอพระหลวงพอวัดไรขิง, ปอมรักษาความปลอดภัย,  
ศาลพระพรหม, ทางเดิน Cover Walkway, พ้ืนท่ีสนามหนาเสาธง, พ้ืนท่ีลานเอนกประสงคพ้ืนท่ีทางเดิน ,          
ท่ีนั่งพักในสวนหยอมหนาอาคารโรงอาหารและหอประชุมพระอุบาลีคุณูปมาจารย รายละเอียดพ้ืนท่ีโดยประมาณ
การดังเอกสารแนบ 

แผนผังบริเวณโรงเรียน 
 

๑.2 งานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ 
(1) งานจัดสถานท่ีสําหรับการเรียนการสอน และกิจกรรมตาง ๆ ของโรงเรียน 
(2) งานจัดเลี้ยงตามสถานท่ี และกิจกรรมตาง ๆ ของโรงเรียน 
(3) งานจัดเตรียมท่ีพักอาศัยสําหรับบุคลากร และแขกของโรงเรียน 
(4) งานชวยรายงานและแจงซอมบํารุง วัสดุ อุปกรณ สถานท่ี ตาง ๆ ภายในโรงเรียนท่ีชํารุด 
(๕) งานอ่ืน ๆ ท่ีผูวาจางไดมีการสั่งการ 

  หมายเหตุ ในกรณีท่ีมีเหตุจําเปนเรงดวน ผูวาจางทรงไวซ่ึงสิทธิ์ท่ีเรียกรองพนักงานของผูรับจาง
มาปฏิบัติงานเปนกรณีพิเศษนอกเหนือจากการปฏิบัติงานประจําได 



๒. คําจํากัดความ 

๒.1 “ผูวาจาง” หมายถึง โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ 

๒.2 “ผูรับจาง” หมายถึง บุคคล หรือ นิติบุคคลท่ี ไดรับการอนุมัติจากโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณใหเปน

ผูดําเนินการรับจางเหมาทําความสะอาดอาคารในบริเวณท่ีกําหนดใหตามสัญญา 

           ๒.3 “ผูตรวจสอบ” หมายถึง บุคลากรของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ อาจจะเปนบุคคลเดียว หรือหลาย

คนซ่ึงทําหนาท่ีตรวจสอบการทํางานของผูรับจาง และเปนผูประเมินผลการทํางานของผูรับจางเปน รายวัน      

รายสัปดาห และรายเดือน  

           ๒.4 “พนักงานทําความสะอาด” หมายถึง เจาหนาท่ีของผูรับจาง ซ่ึงมีหนาท่ีดําเนินการใหเปนไปตามขอกําหนด 

ของขอบเขตงานนี้ 

          ๒.5 “ผูควบคุมงาน” หมายถึง พนักงานของผูรับจางซ่ึงมีหนาท่ีควบคุมการทํางานของพนักงานใหเปนไป

ตามขอบเขตของงานจางเหมา มีวุฒิการศึกษาไมต่ํากวาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทุกสาขา  

          ๒.6 “ผูประสานงาน” หมายถึง พนักงานของผูรับจางซ่ึงมีหนาท่ีประสานงานระหวางผูรับจางกับผูวาจาง    

มีวุฒิการศึกษาไมต่ํากวาระดับปริญญาตรีทางดานบริหาร หรือสาขาท่ีเก่ียวของ 

๒.7 “คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ” หมายถึง คณะบุคคลท่ีโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณแตงตั้งใหเปน
ผูตรวจรับงานจาง และพิจารณาเห็นชอบคุณสมบัติของพนักงานกอนเขาปฏิบัติงานดังกลาว 
 

3. หนาท่ีและความรับผิดชอบการปฏิบัติงานของผูรับจางทําความสะอาดอาคารสถานท่ี 

3.1. รายละเอียดการทําความสะอาดสถานท่ี  ผูรับจางจะตองปฏิบัติงาน ดังนี้ 

3.1.1 การทําความสะอาดประจําวัน 
   (1) ปดกวาดเช็ดถูพ้ืนท่ีอาคารตามท่ีระบุไวในสัญญา  

(2) เก็บกวาดขยะบริเวณในและนอกอาคารรวมท้ังบริเวณรอบอาคารทุกหลัง ถนน    
ลานจอดรถ และลานเอนกประสงค 

(3) ทําความสะอาด ครุภัณฑและอุปกรณเครื่องใชสํานักงานตาง ๆ ในสํานักงาน  
หองเรียน หองปฏิบัติการ และหองพักครู 

(4) ทําความสะอาด บันได ทางข้ึนลง ราวบันได ระเบียงทางเดิน และตูน้ําดื่ม 
(5) ทําความสะอาดกระจกดวยน้ํายาเช็ดกระจก 
(6) ทําความสะอาดหองน้ํา หองสวม ตามมาตรฐานของงาน 
(7) ดูแล รดน้ํา ตนไมประดับในสํานักงาน ตามระเบียงและสวนหยอมภายในอาคาร 

      (8) ทําความสะอาดสถานท่ีหรือสวนประกอบของอาคาร ซ่ึงโดยสภาพตองทําความ
สะอาด 

(๙) ทําความสะอาดหองโถงและท่ีนั่งพัก และแผนปายชื่อตาง ๆ ตามอาคาร 
  (๑๐) เก็บขยะจากอาคารไปท้ิงเปนรายวันท้ังอาคาร โดยตองใสถุงผูกมัดใหเรียบรอยและ

นําไปท้ิงท่ีพ้ืนท่ีพักขยะของโรงเรียน 



  (๑๑) นําขยะไปท้ิง และทําความสะอาดถังขยะ 
  (๑๒) ทําความสะอาดกระจกเงาและม็อบพ้ืนท้ังหมดใหสะอาด 
  (๑๓) จัดใสกระดาษชําระ สบูเหลว กระดาษเช็คมือ และถุงใสขยะ 
  (๑๔) ทําความสะอาดลิฟต โดยทําความสะอาดรอยเปอนตามฝาผนัง ประตู ท้ังภายใน

และภายนอก รวมถึงกระจกเงา พ้ืนท่ีท้ังหมด และดูฝุนทําความสะอาดรองประตูลิฟต 
(๑๕) หากพบสิ่งของท่ีชํารุดเสียหาย เชน กระจกราว ทอน้ํารั่ว หรือุดตัน  

เครื่องปรับอากาศเสีย และสิ่งอ่ืน ๆ ท่ีอยูในพ้ืนท่ีความรับผิดชอบ ตองรายงานตอผูแทนของผูวาจางโดยดวน 
(๑๖)  งานอ่ืน ๆ ท่ีผูวาจางไดมีการสั่งการ 

  3.1.2 การทําความสะอาดประจําสัปดาห 
(1) ใชเครื่องดูดฝุนทําความสะอาดพรมตามหองตาง ๆ  

   (2) ลางถังรองรับขยะ และโรงเก็บขยะ 
   (๓) ลางบอดักไขมัน 
   (๔) ลางทําความสะอาดเครื่องซักผา และเครื่องอบผาของโรงเรียน 
   (๕) ทําความสะอาดทางเดินหนีไฟ 
   (๖) ทําความสะอาดขัดลางพ้ืนท่ี ลอกแว็กซ เคลือบเงาพ้ืนท่ีอาคาร 
   (๗) งานอ่ืน ๆ ท่ีผูวาจางไดมีการสั่งการ 
  3.1.3 การทําความสะอาดประจําเดือน  
   (๑) ทําความสะอาดโคมไฟ หลอดไฟ ปดหยากไย ผุนผงตามผนัง มุมเสา มุมหอง เพดาน 
โคมไฟฟาบริเวณภายในท้ังภายในและภายนอกอาคาร 

(๒) ทําความสะอาดเฟอรนิเจอร ประติมากรรม ภาพวาด และเครื่องตกแตงตาง ๆ 
ใหสะอาดเรียบรอยสวยงาม 
   (๓) ขัดและลางทําความสะอาด บอน้ํา ตูปลา อยางนอยเดือนละ 1 ครั้ง 
   (๔) มีแผนดําเนินการ big cleaning ประจําเดือน อยางนอยเดือนละ 1 ครั้ง 
   (๕) งานอ่ืน ๆ ท่ีผูวาจางไดมีการสั่งการ 
  3.1.4 การทําความสะอาดพิเศษ 

(1) ทําความสะอาดพ้ืนดวยเครื่องขัดพ้ืน และลงน้ํายาเคลือบเงา ตามความเหมาะสม
ของสภาพพ้ืนท่ี 
   (๒) การลางถนน ลานจอดรถ และลอกทอระบายน้ําภายในโรงเรียน โดยใชรถน้ํา
ดับเพลิง ปละไมนอยกวา ๒ ครั้ง 
   (๓) ทําความสะอาดมูลสัตว ตามความเหมาะสมของสภาพพ้ืนท่ีตาง ๆ ภายในโรงเรียน 

(๔) ทําความสะอาดกระจกภายใน และภายนอกอาคารภายในโรงเรียน (ในสวนของ
กระจกท่ีอยูท่ีสูง ท่ีตองใชการโรยตัวทําความสะอาดกระจก) ปละไมนอยกวา ๒ ครั้ง 

(๕) งานอ่ืน ๆ ท่ีผูวาจางไดมีการสั่งการ 
 
 



3.1.5 งานอ่ืน ๆ 
 (1) งานจัดเตรียมและตกแตงสถานท่ีในกิจกรรมตาง ๆ ของโรงเรียน    

     (2) งานซอมแซมอุปกรณท่ีเก่ียวของกับการบํารุงดูแลรักษาทําความสะอาดอาคาร
สถานท่ี เชน อุปกรณในหองน้ํา หองสวม ฯลฯ เปนตน 

 (3) งานฆาเชื้อโรค เชน  Covid – 19 ฯลฯ ตามหองตาง ๆ หรือตามท่ีผูวาจางไดมีการสั่งการ 
 (4) งานอ่ืน ๆ ท่ีผูวาจางไดมีการสั่งการ 

 
4. การรักษากุญแจ  

ผูรับจางตองเก็บรักษากุญแจหองทุกหองภายในอาคารเปนอยางดี หามสูญหาย โดยตองสงรายชื่อ          

ผูท่ีรับผิดชอบ และแจงใหผูวาจาง หรือผูท่ีไดรับมอบหมายจากผูวาจางทราบ เปนลายลักษณอักษรกอนเริ่ม
ดําเนินงาน และหามทําสําเนากุญแจ ท้ังนี้หากมีความจําเปนตองกระทําการดังกลาวใหผูรับจางตองดําเนินการ   
ขออนุมัติจาก ผูวาจางกอน และผูรับจางจะตองนํากุญแจสงคืนผูวาจางเม่ือสิ้นสุดสัญญาจางหากผูรับจางทํากุญแจ
สูญหาย ผูรับจางจะตองเปนผูรับผิดชอบ 

 

5. มาตรฐานของงาน  
5.1 การปดกวาด ดูดฝุน 

  ใหปดกวาดหรือดูดฝุนพ้ืนท่ีวางตามชั้น หองโถง หนาโถงลิฟต ทางเดินบันไดหนีไฟ (จนถึงบันได
ข้ันสุดทายของอาคาร) ใหสะอาดปราศจากเศษผง ฝุนละออง สําหรับพ้ืนท่ีท่ีเปนพรมใหใชแปรงปดหรือเครื่องดูด
ฝุน หากมีการเคลื่อนยายเฟอรนิเจอรหรือเครื่องใชสํานักงาน เม่ือทําความสะอาดเสร็จใหจัดเขาท่ีเดิมโดยไมใหเกิด

ความเสียหายแกพ้ืน เฟอรนิเจอรหรือเครื่องใชสํานักงาน 
 5.2 การถูดวยม็อบ 
  หลังจากทําความสะอาดตามขอ 5.1 แลวใหถูพ้ืนท่ีตาง ๆ ดวยม็อบชุบน้ําบิดหมาดๆ โดยม็อบท่ี
นํามาใชงานตองเปนม็อบท่ีสะอาด และหม่ันเปลี่ยนน้ําทําความสะอาด หากบริเวณใดมีความสกปรกใหใชน้ํายาขัด
พ้ืนหรือสบูออนตามความเหมาะสม ท้ังนี้รวมถึงการขจัดรอยหรือตําหนิตาง ๆ บนพ้ืนเชนรอยรองเทา สําหรับพ้ืนท่ี

ท่ีเปนพรมใหลบรอยเปอนบนพรมดวยน้ํายาตามความเหมาะสม หลังจากเช็ดถูพ้ืนแลวบริเวณพ้ืนท่ีตาง ๆ จะตอง
สะอาดปราศจากเศษผง ฝุนละออง และไมมีรอยเหวี่ยงของม็อบติดอยูตามขอบกําแพง ฝาผนัง เฟอรนิเจอร 

5.3 การลงน้ํายาขัดพ้ืน เคลือบเงาพ้ืน 

  การลงน้ํายาขัดพ้ืน เคลือบเงาพ้ืน ใหทําหลังจากการดําเนินการตามขอ 5.1 และขอ 5.2 แลวเสร็จ 

และการลงน้ํายาดังกลาวในบริเวณใดก็ตาม จะตองระมัดระวังไมใหฝาผนังหรือขอบกําแพงเปรอะเปอนเปนรอยหรือ

ชํารุดเสียหาย 

5.4 การขัดพ้ืนและขัดเงา 

  ใหใชเครื่องขัดพ้ืนขัดหลังจากการลงน้ํายาขัดพ้ืน เคลือบเงาพ้ืน ท้ังนี้ใหผูรับจางพิจารณาเลือกใช

วัสดุ อุปกรณ ตามความเหมาะสมกับพ้ืน โดยไมกอใหเกิดความเสียหายหรือตําหนิใด ๆ บนพ้ืน 



          5.5 การลอกพ้ืน และเคลือบพ้ืนดวยน้ํายา 

      การลอกพ้ืนและเคลือบพ้ืนดวยน้ํายา เพ่ือใหผิวพ้ืนสะอาดปราศจากตําหนิและริ้วรอย มีความ

สวยงามทนทานนั้น ใหผูรับจางดําเนินการตามความเหมาะสมกับวัสดุพ้ืน ท้ังนี้เม่ือ ทําการลอกพ้ืนและเคลือบพ้ืน

ดวยน้ํายา ใหเคลื่อนยายเฟอรนิเจอรลอยตัว และเครื่องใชสํานักงาน (ท่ีเคลื่อนท่ีได) ดวย หลังจากน้ํายาแหงดีแลว

ใหขัดพ้ืนใหสะอาด และนําเฟอรนิเจอรและเครื่องใชสํานักงานกลับเขาท่ีเดิม 

          5.6 การทําความสะอาด 

  - การทําความสะอาดเฟอรนิเจอรและเครื่องใชสํานักงาน 
                        ใหปดกวาด เช็ดถูเครื่องใชสํานักงาน เชน โตะ เกาอ้ี ตูเก็บเอกสาร และเฟอรนิเจอรตาง ๆ 
รวมท้ังรูปภาพแขวนผนังและประติมากรรมใหสะอาดปราศจากฝุนละออง หยากไยใยแมงมุม คราบสกปรก และ 
ริ้วรอยตาง ๆ หากมีการเคลื่อนยายออกจากท่ีใหนํากลับเขาท่ีเดิมเม่ืองานแลวเสร็จ โดยไมเกิดความเสียหายใด ๆ 
                    - การทําความสะอาดเฟอรนิเจอรหนัง  
                        ใหเช็ดถูใหสะอาดปราศจากฝุนละอองและใชน้ํายาสําหรับเช็ดเฟอรนิเจอรหนังอยางนอย
สัปดาหละ 1 ครั้ง 
  - การทําความสะอาดฝาผนังและฝาเพดาน 
       ใหปดกวาด เช็ดถู ดูดฝุน ใหสะอาดปราศจากฝุนละออง หยากไยใยแมงมุม คราบสกปรก               
หรือรอยตาง ๆ และไมมีเศษผงติดคางบนพ้ืนหอง การทําความสะอาดในขอนี้ ใหรวมถึงประตูหนาตาง และขอบ
ประตูดวย 
  - การทําความสะอาดกระจก 
       ใหทําความสะอาดกระจกภายในอยางนอยเดือนละ 1 ครั้ง และทําความสะอาดกระจก
ภายในและภายนอกอาคาร ทุกอาคารท่ีรับผิดชอบอยางนอย 2 เดือน/ครั้ง ดวยน้ํายาเช็ดกระจก หรือลางดวยน้ํา
สบูออนแลว ลางดวยน้ํา และเช็ดใหแหง ใหกระจกใสสะอาดปราศจากความสกปรก ตําหนิ หรือรอยสัมผัส   
และหามใชผงขัดในการทําความสะอาดกระจก 
  - การทําความสะอาดมาน 
         ใหดูแลรักษาความสะอาดมานใหสะอาดปราศจากฝุนละออง หยากไย และคราบสกปรกเปน
ประจําและซักผามานทุก ๆ หองโดยการใชเครื่องซักแหง อยางนอย 3 เดือน ตอ 1 ครั้ง หรือดูดฝุนมาน มูลี่    
หามถอดผามานลงมาซักเด็ดขาด 
  - การทําความสะอาดโคมไฟ                                                                                                  
                         ให เช็ ด ถู ให สะอาดปราศจากฝุ นละออง หยากไยและคราบสกปรก และให ทํ าด วย              
ความระมัดระวัง  หากมีการถอดมาทําความสะอาด เมื่องานเสร็จใหประกอบเขาที่เดิม โดยไมกอใหเกิดความ
เสียหายใด ๆ 
  - การขัดเงาบริเวณท่ีเปนโลหะ 
                       สวนประกอบใด ๆ ในอาคารท่ีเปนโลหะใหดูแลรักษาใหเปนเงางามอยูเสมอและไมมีคราบสนิมจับ 
 
 



   - การทําความสะอาดพรม  

      ใหใชเครื่องดูดฝุนและแปรงทําความสะอาดหนาพรม ในกรณีท่ีทําการซักพรมโดยวิธีการอ่ืนใด  
ก็ตามตองไมใหเกิดความเสียหายและเสียความสวยงามและดูดฝุนโดยใชเครื่องดูดฝุนภายในหองท่ีมีพรมอยางนอย
เดือนละ 1 ครั้ง และซักผาพรมทุก ๆ หองโดยการใชเครื่องซักพรม อยางนอย 2 เดือน 1 ครั้ง 

- การทําความสะอาดพ้ืนท่ีบริเวณดานหนาอาคารโดยรอบ โดยการกวาด ลาง หรือดันฝุน 
เปนประจํา 

- ในกรณีท่ีรายการละเอียดนี้มิไดกําหนดรายละเอียดไว ใหผูรับจางดําเนินการทําความสะอาด       
ตามสภาพของงาน หรือตามคําสั่งของผูวาจาง 

 5.7  การพนน้ํายาฆาเชื้อโรค 

   - ผูรับจางตองทําการฉีดพนน้ํายาฆาเชื้อโรคในอากาศดวยเครื่องพนฝอยละเอียดสูงสุด   

(ULV) ใหครอบคลุมพ้ืนท่ีภายในอาคารทุกอาคาร 

   - น้ํายาฆาเชื้อโรคตองเปนชนิดท่ีมีมาตรฐาน ผานการทดสอบและรับรองคุณภาพจาก 

สถาบันท่ีเชื่อถือได เปนชนิดท่ีปลอดภัยไมเปนอันตรายตอคนและสิ่งแวดลอม และมีประสิทธิภาพท่ีสามารถ      

ฆาเชื้อโรค เชื้อแบคทีเรีย เชื้อรา เชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ได 

- ผูรับจางตองดําเนินการพนน้ํายาฆาเชื้อโรค อยางนอยปละ 2 ครั้ง (วันและเวลาในการเขา 

ดําเนินการผูวาจางจะเปนผูแจงใหทราบ)  

- ผูรับจางจะตองสงรายชื่อเจาหนาท่ี และจัดทําแผนการพนน้ํายาฆาเชื้อโรคใหกับ 

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุพิจารณาอนุมัติกอนเขาดําเนินการอยางนอย 1 เดือน ท้ังนี้ผูรับจางจะไมดําเนินการ 

กอนท่ีคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ จะใหความเห็นชอบหรือวินิจฉัยชี้ขาด 

- ผูรับจางจะตองดําเนินการจัดทํารายงานการพนน้ํายาฆาเชื้อโรคสงใหผูวาจางหลังจาก 

ดําเนินการแลวเสร็จในแตละครั้ง ภายใน 5 วันทําการ เพ่ือประกอบการตรวจรับพัสดุตอไป 

  5.8  งานจัดทํารายละเอียดข้ันตอนการปฏิบัติงานทําความสะอาดอาคาร 

  ผูรับจางจะตองจัดทํารายละเอียดข้ันตอน การบริการทําความสะอาดอาคารในระดับปฏิบัติการ    

ท้ังการทํางานประจําวัน ประจําสัปดาห ประจําเดือนใหสอดคลองกับขอปฏิบัติท่ี 5.1-5.7 ท่ีระบุไวขางตนนี้ และ

จัดสงรายละเอียดข้ันตอนการปฏิบัติงานดังกลาวใหกับผูวาจางพิจารณารับรองรายละเอียดข้ันตอนการปฏิบัติงาน

ดังกลาวกอนท่ีจะเริ่มดําเนินการ  

 

 

 

 

 



6. มาตรฐานวัสดุอุปกรณ 

 6.1 กระดาษชําระท่ีใช ตองเปนกระดาษชําระท่ีผลิตจากเยื่อกระดาษคุณภาพพิเศษ สามารถยอยสลาย

เองไดเม่ือเปยกน้ําท่ีผานการรับรองฉลากเขียว (Green label) เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 

 6.2 น้ํายาท่ีใช ตองเปนน้ํายาเคมีท่ีมีคุณภาพดี และไมเสื่อมคุณภาพ ผานการรับรองการข้ึนทะเบียนวัตถุ

อันตราย และมีใบรับรองจากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ตองเปนมาตรฐานฉลากเขียวและรักษ

สิ่งแวดลอม โดยจะตองมีเอกสารและหลักฐานตาง ๆ ท่ีเก่ียวของแนบประกอบการพิจารณา 

6.3 ผูรับจางตองนําตัวอยางน้ํายา วัสดุอุปกรณท่ีเก่ียวของทุกชนิดใหคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือ

ตัวแทนผูวาจางตรวจสอบกอนการนํามาปฏิบัติงานในแตละครั้ง และตองเพียงพอตอการปฏิบัติงานตลอดเวลาของ

สัญญาวาจาง 

 

7. วัสดุและอุปกรณ  

7.1 กระดาษชําระหองน้ําครบตามจํานวนหองทุกหองและตองมีตลอดเวลาและใหเพียงพอตอการใชงาน ดังนี้ 

7.1.1 กระดาษชําระ (มวนเล็ก) ตองมีคุณภาพดีมีความหนา 2 ชั้น หรือดีกวา ความยาวตอมวนไมนอยกวา  

17.6 เมตรตอมวน จํานวนไมนอยกวา 30 แพ็คตอเดือน (ชนิด 1 แพ็ค มี 24 มวน)  

7.1.2 กระดาษชําระ (มวนใหญ) พรอมกลอง ตองมีคุณภาพดีมีความหนา 2 ชั้นหรือดีกวาความ

ยาวตอมวนไมนอยกวา 300 เมตร จํานวนไมนอยกวา 15 ลังตอเดือน (ชนิด 1 ลังมี 12 มวน)  

7.2 ถุงขยะใสภายในหองน้ํา พรอมถังใสขยะครบตามจํานวนหองน้ําและพ้ืนท่ีทุกหองและใหเพียงพอตอการ

ใชงาน ดังนี้ 

7.2.1 ถุงแดงขนาด 18x20 นิ้ว จํานวนไมนอยกวา 3 แพ็คตอเดือน (ชนิด 1 แพ็คมี 1 กิโลกรัม) 

7.2.2 ถุงดําขนาด 18x20 นิ้ว จํานวนไมนอยกวา 50แพ็คตอเดือน (ชนิด 1 แพ็คมี 1 กิโลกรัม) 

7.2.3 ถุงดําขนาด 24x28 นิ้ว จํานวนไมนอยกวา 68 แพ็คตอเดือน (ชนิด 1 แพ็คมี 1 กิโลกรัม) 

7.2.4 ถุงดําขนาด 30x40 นิ้ว จํานวนไมนอยกวา 60 แพ็คตอเดือน (ชนิด 1 แพ็คมี 1 กิโลกรัม) 

7.2.5 ถุงดําขนาด 36x45 นิ้ว จํานวนไมนอยกวา 80 แพ็คตอเดือน (ชนิด 1 แพ็คมี 1 กิโลกรัม) 

7.3 สบูเหลวลางมือพรอมอุปกรณใสสบูเหลวครบชุด จํานวนไมนอยกวา 10 แกลลอนตอเดือน (ขนาด 3.8 ลิตร)  

ตามจํานวนหองน้ําและหองทุกหอง และตองมีใหบริการตลอดเวลาและใหเพียงพอตอการใชงาน 

 7.4 น้ํายาเชด็กระจก (ขนาด 3.8 ลิตร) จํานวนไมนอยกวา 3 แกลลอนตอเดือน และใหเพียงพอตอการใชงาน 

7.5 น้ํายาทําความสะอาดพ้ืน (ขนาด 3.8 ลิตร) จํานวนไมนอยกวา 20 แกลลอนตอเดือนและใหเพียงพอ    

ตอการใชงาน 

 7.6 น้ํายาดันฝุน (ขนาด 3.8 ลิตร) จํานวนไมนอยกวา 10 แกลลอนตอเดือนและใหเพียงพอตอการใชงาน 

 7.7 น้ํายาเคลือบเงาพ้ืน (ขนาด 3.8 ลิตร) จํานวนไมนอยกวา 10 แกลลอนตอเดือนและใหเพียงพอตอการใชงาน  



 7.8 น้ํายาลางหองน้ํา (ขนาด 3.5 ลิตร) จํานวนไมนอยกวา 10 แกลลอนตอเดือนและใหเพียงพอตอการใชงาน 

7.9 แอลกอฮอลสําหรับเช็ดโทรศัพทและเช็ดทําความสะอาดท่ัวไปชนิด 70% (ขนาด 450 ซี.ซี) จํานวนไม

นอยกวา 50 ขวดตอเดือนและใหเพียงพอตอการใชงาน 

7.10 น้ํายาทําความสะอาดสแตนเลสสําหรับบันได จะตองเปนน้ํายาที่มีคุณสมบัติในการทําความสะอาด

พ้ืนผิวสแตนเลสใหดูสวยงาม เงางามอยูตลอด ชวยปกปองพ้ืนผิวจากการเกิดสนิม (ขนาด 3.8 ลิตร) จํานวนไมนอย

กวา 1 แกลลอนตอเดือน และใหเพียงพอตอการใชงาน  

7.11 สเปรยปรับอากาศ (ขนาด 320 มิลลิลิตร) จํานวนไมนอยกวา 3 กระปองตอเดือน และให 

เพียงพอตอการใชงาน 

7.12 กลองกระดาษชําระมวนใหญครบตามจุดท่ีผูวาจางกําหนดและเพียงพอตอการใชงาน 

7.13 วัสดุลางภาชนะ จะตองมีขนาดไมนอยกวา 3x4 นิ้ว เปนวัสดุแผนใยขัดพรอมฟองน้ํา จํานวนไม 

นอยกวา 7  แพ็คตอเดือน (1 แพ็ค ไมนอยจํานวน 6 ชิ้น) และใหเพียงพอตอการใชงาน 

 7.14 วัสดุลางแกวน้ํา จะตองมีขนาดไมนอยกวา 10x13 เซนติเมตร เปนวัสดุฟองน้ําหุมตาขายลางแกว

จํานวนไมนอยกวา 7  แพ็คตอเดือน (1 แพ็ค ไมนอยจํานวน 6 ชิ้น) และใหเพียงพอตอการใชงาน 

          7.1๕ อุปกรณอ่ืนท่ีจําเปนในการทําความสะอาดและเหมาะสมกับงานนั้น ๆ และตามท่ีผูวาจางสั่งการ  

 

8. รายการวัสดุอุปกรณอ่ืน ๆ ท่ีเกี่ยวของ 

 ผูรับจางตองเปนผูจัดหาวัสดุ อุปกรณในการทําความสะอาดท่ีจําเปนและเก่ียวของกับการปฏิบัติงาน     

มาประจําพ้ืนท่ีของผูวาจางใหเพียงพอ ไดแก 

- เครื่องขัดพ้ืน ลางพ้ืน พรอมอุปกรณครบชุด   ไมนอยกวา ๓ เครื่อง 

- เครื่องดูดฝุน พรอมอุปกรณครบชุด    ไมนอยกวา ๓ เครื่อง 

- เครื่องปนเงาหรืออุปกรณท่ีเก่ียวของ    ไมนอยกวา ๓ เครื่อง 

- เครื่องฉีดน้ําแรงดันสูง       ไมนอยกวา ๓ เครื่อง 

- ไมกวาดออนหรือไมกวาดดอกหญา ไมกวาดกานมะพราว  ไมนอยกวา 42 อัน 

- ไมถูพ้ืน ไมม็อบ ไมขนไก ไมกรีดน้ํา ท่ีโกยผง    ไมนอยกวา 42 อัน 

- ไมดันฝุน ผาดันฝุน ใหเพียงพอตอการใชงาน  ไมนอยกวา 21 อัน 

- ไมกรีดกระจก และอุปกรณเครื่องมือเช็ดกระจก  ไมนอยกวา 5 อัน 

- ถังน้ํา ขันน้ํา แปรงลางหองน้ํา ปมยางสําหรับหองน้ํา  ไมนอยกวา 42 อัน 

- สายยาง ความยาว 30 เมตร    ไมนอยกวา 4 เสน 

- สายยาง ความยาว 50 เมตร    ไมนอยกวา 4 เสน 

- สายไฟพรอมปลั๊ก ความยาวไมนอยกวา 20 เมตร   ไมนอยกวา 4 ชุด 



- บันไดพับอลูมิเนียม 4 ชั้น    ไมนอยกวา ๒ เสน 

- บันไดพับอลูมิเนียม 7 ชั้น    ไมนอยกวา ๒ เสน 

- รถเข็นพรอมถังน้ํา     ไมนอยกวา 16 ชุด 

- รถเข็นสําหรับใสอุปกรณทําความสะอาด   ไมนอยกวา 4 คัน 

- เครื่องซักพรม       ไมนอยกวา 2 เครื่อง 

- เครื่องซักแหงทําความสะอาดผามาน   ไมนอยกวา 2 เครื่อง 

- อุปกรณอ่ืน ๆ ท่ีใชสําหรับการปฏิบัติงานใหตรงตามสัญญาและตรงตามขอบเขตของงานวาจาง 

และจะตองมีประจําพรอมใหผูวาจางตรวจสอบวัสดุอุปกรณท้ังหมดทันทีท่ีเริ่มปฏิบัติงานตามสัญญาจางเพ่ือท่ีจะทํา

ใหงานดําเนินไปดวยความเรียบรอย หากผูวาจางพิจารณาเห็นวาวัสดุอุปกรณไมเพียงพอและคุณภาพไมเหมาะสม

อันจะทําใหงานไมสามารถดําเนินไปดวยดีแลว ใหผูวาจางมีสิทธิในการสั่งเพ่ิมและเปลี่ยนแปลงได โดยท่ีผูรับจาง

ตองปฏิบัติตามและจะคิดคาใชจายเพ่ิมไมได  ท้ังนี้ในกรณีท่ีทางโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณมีความจําเปนในการใช

วัสดุ อุปกรณ เพ่ือปองกันและควบคุมโรคติดตอ โรคติดตออุบัติใหม โรคติดตออุบัติซํ้า ภัยพิบัติ ฯลฯ ผูวาจางมีสิทธิ์

ในการสั่งเพ่ิมและเปลี่ยนแปลงรายการวัสดุไดตามความเหมาะสม โดยท่ีผูรับจางตองปฏิบัติตามและจะคิดคาใชจาย

เพ่ิมไมได 

 
9. การจัดซ้ือจัดจางพัสดุสงเสริมการผลิตภายในประเทศ 
 ผูรับจางตองใชพัสดุประเภทวัสดุ หรือครุภัณฑท่ีผลิตภายในประเทศไมนอยกวารอยละ 60 ของมูลคาวัสดุ
หรือครุภัณฑท่ีจะใชในงานจางนั้น โดยตองจัดทําแผนการใชพัสดุท่ีผลิตในประเทศ เสนอผูวาจางภายใน 60 วัน       
นับถัดจากวันท่ีไดลงนามสัญญา ตามแบบเอกสารท่ีกําหนดในหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปญหาการจัดซ้ือจัดจาง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ ดวนท่ีสุด ท่ี กค (กวจ) 0405.2/ว 78 ลงวันท่ี 31 มกราคม 2565  
 
10. ขอควรปฏิบัติการจัดทําแผนและรายงานผลการดาํเนินงานการทําความสะอาดอาคาร 

  ผูรับจางจะตองสํารวจพ้ืนท่ีท้ังหมดโดยละเอียดเพ่ือดูแลควบคุมปญหา และจะตองจัดทําแผนการ
ดําเนินงานในสวนท่ีเก่ียวของกับการดูแลความสะอาดและงานบริการตาง ๆ ประจําสัปดาห ประจําเดือน สงใหผูวา
จางตลอดระยะเวลาของสัญญาจาง โดยท่ีผูรับจางตองปรับเปลี่ยนแผนงานใหสอดคลองกับสถานะการณ  โดยผูรับ
จางนําเสนอผูวาจางใหความเห็นชอบกอนการดําเนินงาน และรายงานผลการดําเนินงานของเดือนปจจุบันเสนอตอ
ผูวาจาง และจะตองสงรายงานภายใน 5 วันทําการของเดือนถัดไป กอนการตรวจรับพัสดุในงวดเดือนนั้น         
โดยคณะกรรมการตรวจรับพัสดุจะพิจารณารายงานประจําเดือนท่ีผูรับจางจัดสงและถือเปนสวนประกอบสําคัญใน
การตรวจรับพัสดุ  อนึ่งในการจัดตารางดูแลรักษา ผูรับจางพึงตรวจสอบศึกษาเวลาปฏิบัติงานของพนักงานและ
ตองจัดตารางเวลาใหเกิดผลกระทบตอการทํางานนอยท่ีสุด 
  
 



11. ภาระหนาท่ีงานทําความสะอาดอาคารอ่ืน ๆ 
11.1 กรณีท่ีโรงเรียนฯ มีการพัฒนาปรับปรุงพ้ืนท่ีข้ึนใหมในพ้ืนท่ีอาคารงานดูแลความสะอาด  ท่ีระบุใน

ขอบเขตของงานจางเหมาทําความสะอาดอาคาร ผูรับจางจะตองเปนผูรับผิดชอบดูแลทําความสะอาดนั้นโดยไมคิด

คาบริการเพ่ิมเติมไปจนครบกําหนดสัญญาจาง 

11.2 ผูรับจางตองดําเนินการจัดทําบอรดประจําพ้ืนท่ี/หนวยงานพรอมติดรูปพนักงานท่ีประจําพ้ืนท่ีนั้นๆ 

เพ่ือแจงหนวยงานทราบ 

11.3 ผูรับจางตองจัดทําแบบฟอรมการตรวจสอบการทําความสะอาด พรอมใหคณะกรรมการตรวจรับ

พัสดุแตละพ้ืนท่ีตรวจสอบการปฏิบัติงานพนักงานของผูรับจาง 

11.4 งานอ่ืน ๆ ท่ีผูวาจางแจงในสวนท่ีเก่ียวของกับมาตรฐานการทําความสะอาด 

 

12. คุณสมบัติผูประสานงาน หัวหนาควบคุมงานและพนักงานทําความสะอาด 
12.1 ผูประสานงาน ผูรับจางตองจัดบุคลากรทําหนาท่ีเปนผูประสานงาน จํานวน 1 คน มีวุฒิการศึกษา

ไมต่ํากวาระดับปริญญาตรีทางดานบริหารธุรกิจ มนุษยศาสตร สังคมศาสตร หรือสาขาท่ีเก่ียวของท่ีสามารถบริหาร
จัดการงานใหเปนไปตามขอบเขตของงานจางเหมา มีประสบการณเก่ียวกับผูประสานงานไมนอยกวา 2 ป โดยตอง
สามารถจัดทําเอกสารรายงานตาง ๆ ท่ีเก่ียวของกับงาน และจะตองจัดทํารายงานขอมูลปริมาณขยะประจําเดือน
หรือเอกสารอ่ืน ๆ สงใหกับโรงเรียนฯตามท่ีผูวาจางสั่งการ  โดยตองมีความรูในการใชน้ํายาทําความสะอาด           
และอุปกรณอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของกับงาน พรอมการวินิจฉัยเก่ียวกับงานทําความสะอาด ท่ีเกิดปญหาหนางานจริง 

12.2 ผูควบคุมงาน ผูรับจางตองจัดบุคลากรทําหนาท่ีตรวจสอบการปฏิบัติงาน เปนผูควบคุมงานจํานวน 
2 คน มีวุฒิการศึกษาไมต่ํากวาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทุกสาขา มีประสบการณเก่ียวกับ        
ผูควบคุมงานไมนอยกวา 2 ป โดยตองมีความรูในการใชน้ํายาทําความสะอาดและอุปกรณอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของกับงาน 
พรอมการวินิจฉัยเก่ียวกับงานทําความสะอาดท่ีเกิดปญหาหนางานจริง 

12.3 พนักงานทําความสะอาด ผูรับจางตองจัดหาพนักงานท่ีมีความรูความสามารถในการดูแลรักษา
ความสะอาด 

12.4 ผูรับจางตองจัดหาพนักงานขอท่ี 12.1-12.3 ตามคุณลักษณะดังนี้ 
12.4.1 มีสัญชาติไทย อายุระหวาง 18 ปบริบูรณ - 60 ปบริบรูณ  
12.4.2 จบการศึกษาไมต่ํากวาชั้นประถมศึกษาปท่ี 4 หรือในกรณีท่ีไมจบการศึกษาขอให 

ผูรับจางทําหนังสือรับรองในการเปนผูชํานาญการดานการดูแลความสะอาดอาคาร 
12.4.3 มีประสบการณเก่ียวกับการทําความสะอาดไมนอยกวา 2 ป โดยตองมีความรูในการ 

ใชน้ํายาทําความสะอาดและอุปกรณอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของกับงาน 
12.4.4 พนักงานดังกลาวจะตองมีเอกสารสงใหผูวาจางกอนการเขาปฏิบัติงาน ดังนี้ 
 - สําเนาบัตรประชาชน 
 - สําเนาทะเบียนบาน 
 - สําเนาวุฒิการศึกษาหรือหนังสือรับรองในการเปนผูชํานาญการดานการดูแลความ 

  สะอาดอาคาร 



- ใบรับรองแพทย อายุไมเกิน 30 วัน 
- เอกสารตาง ๆ ท่ีเก่ียวของหรือท่ีผูวาจางสั่งการ 

12.4.5  ในกรณีท่ีพนักงานของผูรับจางเปนชาวตางชาติจะตองมีอายุระหวาง 18 ปบริบูรณ - 60 ปบริบูรณ  
และตองมีความสามารถในการสื่อสารภาษาไทยกับผูวาจางได (ผานการพิจารณาจาก 

        คณะกรรมการหรือตัวแทนของผูวาจางกอน) และพนักงานดังกลาวจะตองมีเอกสารสง 
        ใหผูวาจางกอนการเขาปฏิบัติงาน ดังนี้ 
  - หนังสือเดินทาง (Passport) และ Visas and endorsements ท่ียังไมหมดอายุ           
 - ใบอนุญาตทํางาน (Work Permit) ท่ียังไมหมดอายุ 
 - ใบรับรองแพทย อายุไมเกิน 30 วัน 
 - เอกสารตาง ๆ ท่ีเก่ียวของหรือท่ีผูวาจางสั่งการ 
12.4.6 ท้ังนี้จํานวนพนักงานตางดาวตองไมเกิน 1 ใน 3 ของจํานวนพนักงานทําความ 

สะอาดท้ังหมดหรือตามมติของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 
12.4.7  มีมารยาทเรียบรอย มีความสุภาพ มีสัมมาคารวะ มีความขยันอดทนและมีความซ่ือสัตยสุจริต 
12.4.8 พนักงานตองเปนบุคคลท่ีแพทยแผนปจจุบันรับรองวาเปนผูมีรางกายสมบูรณ 

แข็งแรงไมเปนโรครายแรงและเปนท่ีรังเกียจของสังคมและไดรับวัคซีนปองกันโรค COVID – 19 มาแลวไมนอยกวา 
3 เข็ม 
  12.4.9 ไมละท้ิงหนาท่ีหรือทอดท้ิงงานโดยไมมีเหตุผลอันสมควรและมีน้ําใจในการทํางาน 
  12.4.10 ไมเสพสารเสพติดทุกชนิด ตลอดท้ังบุหรี่ สุรา และของมึนเมาทุกชนิด  

12.4.11 ไมเคยเปนผูกระทําผิดอาญาจนไดรับโทษจําคุกหรือโทษท่ีหนักกวาจําคุก โดยคํา 
พิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุกหรือใหรับโทษท่ีหนักกวาจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับ  ความผิดท่ีกระทําโดยประมาท
หรือความผิดลหุโทษ 

12.4.12 ไมเคยเปนผูถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกจากหนวยงานเดิม 
12.4.13 พนักงานของผูรับจางจะตองแตงเครื่องแบบตามท่ีบริษัทผูรับจางกําหนด ซ่ึงเปน 

เครื่องแบบท่ีสุภาพและไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ พรอมติดบัตร  ประจําตัวระบุ ชื่อ – สกุล 
และ รูปถายตามท่ีบริษัทผูรับจางเปนผูออกใหโดยท่ีพนักงาน ของผูรับจางจะตองติดบัตรไวท่ีหนาอกขางซายหรือใช
สายคลองบัตรไวตลอดเวลาปฏิบัติงาน 
  12.4.14 หรือตามท่ีผูวาจางไดมีการสั่งการ 
 
13. การตรวจรางกายและส่ิงเสพติด 
              หากผูวาจางมีขอสงสัยในพฤติกรรมพนักงานของผูรับจาง ผูวาจางมีสิทธิใหผูรับจางดําเนินการตรวจหา
สารเสพติดไดโดยทันที และผูรับจางตองเป นผู ร ับผ ิดชอบคาใช จ ายที ่เก ิดขึ ้น ทั ้งหมด หากพบพนักงาน                
มีสารเสพติดในรางกายทุกชนิด ผู ร ับจางจะตองนําออกนอกพื้นที่ท ันทีและไมอนุญาตใหพนักงานที ่มี       
สารเสพติดกลับเขามาปฏิบัติงานในพื้นที่ของผู วาจางอีก โดยผูรับจางตองทําหนังสือแจงเปนลายลักษณ
อักษรแกคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 
 
 



14. จํานวนอัตราพนักงานข้ันต่ําท่ีกําหนดในแตละพ้ืนท่ีและการสงพนักงานเขาปฏิบัติงาน 
14.1 ผูรับจางจะตองนําสงประวัติพนักงานและทําการสแกนลายนิ้วมือหรือสแกนใบหนากับ  

ผูวาจางใหแลวเสร็จกอนเขาปฏิบัติงานในพ้ืนท่ีลวงหนา 3 วันทําการ หากผูวาจางตรวจสอบพบพนักงานท่ียังไม
สงประวัติและทําการสแกนลายนิ้วมือหรือสแกนใบหนา ผูวาจางขอสงวนสิทธิ์ใหผูรับจางนําพนักงานออกนอกพ้ืนท่ี
โดยทันที และจะถือวาพนักงานขาดงาน ไมวากรณีใด ๆ ผูรับจางจะถูกปรับเหมือนกรณีพนักงานของผูรับจางขาด
งาน 

14.2 หากผูรับจางมีการเปลี่ยนแปลงพนักงานตองแจงใหทราบทุกครั้งโดยเร็วดวยลายลักษณอักษร
ภายใน 3 วันทําการ ถาหากผูรับจางละเลยไมปฏิบัติตามขอกําหนด หากมีปญหาใด ๆ ผูรับจางจะตองรับผิดชอบ
โดยไมมีเง่ือนไขใด ๆ ท้ังสิ้น 

14.3 ผูรับจางตองจัดหาพนักงานท่ีมีความสามารถและมีประสบการณในการทํางานดานทําความสะอาด
อาคารมากอน โดยตองจัดจํานวนใหเหมาะสมกับงานท่ีปฏิบัติในแตละชวงเวลา หากผูวาจางเห็นวาจํานวน
พนักงานท่ีผูรับจางกําหนดในแตละชวงเวลาไมเพียงพอ ใหผูวาจางมีสิทธิสั่งเพ่ิมจํานวนพนักงานได และผูรับจางมี
หนาท่ีตองจัดหาพนักงานมาเพ่ิมทันที โดยผูรับจางจะคิดคาใชจายเพ่ิมไมได.และในกรณีท่ีผูวาจางมีงานพิธีการหรือ
งานสําคัญตาง ๆ ผูรับจางตองจัดใหพนักงานมาปฏิบัติงานใหสําเร็จลลุวง โดยจัดพนักงานในจํานวนท่ีเหมาะสมกับ
ลักษณะงาน แตท้ังนี้ผูรับจางจะคิดคาใชจายเพ่ิมไมไดเชนกัน.อนึ่งหากผูวาจางตรวจสอบพบวาพนักงานคนใด
ปฏิบัติงานไมเหมาะสมหรือไมมีความสามารถในการปฏิบัติงาน ผูวาจางมีสิทธิสั่งเปลี่ยนพนักงานไดทันที และ
พนักงานของผูรับจางตองสแกนลายนิ้วมือหรือสแกนใบหนาและลงนาม การปฏิบัติงานท้ังเวลามาและกลับตาม
ความเปนจริงทุกวัน เพ่ือใหผูวาจางตรวจสอบและผูรับจางตองจัดอัตรากําลังลงตามพ้ืนท่ีตามจุดท่ีกําหนดใหหรือ
ตามความเหมาะสมของงานโดยท่ีอัตรากําลังตองครบตามจํานวนไมนอยกวา 42 คน(ในวันจันทร-ศุกร) จํานวนไม
นอยกวา 21 คน (ในวันเสาร-อาทิตย) และจํานวนไมนอยกวา 11 คน (วันหยุดนักขัตฤกษหรือวันหยุดตาม
ประเพณี) และจะตองสงตัวพนักงานเขาปฏิบัติงานใหครบตามจํานวนตั้งแตวันเริ่มปฏิบัติงานในสัญญาจาง  
 
15. วันและเวลาการปฏิบัติงาน  

ผูรับจางตองจัดหาผูประสานงาน ผูควบคุมงาน และพนักงาน มาปฏิบัติงานใหกับผูวาจาง ดังนี้  
(1) วันจันทรถึงวันศุกร (จํานวน 42 คน) 

- มีผูประสานงาน 1 คน, ผูควบคุมงาน จํานวน 2 คน เพศชาย/หญิง และพนักงาน จํานวน 39 คน  
- โดยเปนพนักงานเพศหญิง 33 คน และเพศชาย 6 คน 
- โดยผูประสานงานเริ่มปฏิบัติงานระหวางเวลา 08.00 -17.00 น. จํานวน 1 คน 
- ผูควบคุมงานเริ่มปฏิบัติงานระหวางเวลา 06.00-15.00 น. จํานวน 1 คน และปฏิบัติงาน 

ระหวางเวลา 11.00-20.00 น. จํานวน 1 คน 
- พนักงานทําความสะอาดปฏิบัติงานระหวางเวลา 07.00-16.30 น.จํานวน 3๑ คน และ 

ปฏิบัติงานระหวางเวลา 06.00 – 15.00 น. จํานวน 4 คน และปฏิบัติงานระหวางเวลา 11.00-20.00 น.  
จํานวน 4 คน 
  - โดยเวลาปฏิบัติงานรวมไมเกินวันละ 8 ชั่วโมงหรือตามท่ีกฎหมายกําหนด 
 
 



 
(2) วันเสารและวันอาทิตย (จํานวน 21 คน) 

- มีผูควบคุมงาน จํานวน 2 คน เพศชาย/หญิง และพนักงาน จํานวน ๑9 คน  
- โดยเปนพนักงานเพศหญิง 16 คน และเพศชาย 3 คน 
- ผูควบคุมงานเริ่มปฏิบัติงานระหวางเวลา 06.00-15.00 น. จํานวน 1 คน และปฏิบัติงาน 

ระหวางเวลา 11.00-20.00 น. จํานวน 1 คน 
- พนักงานทําความสะอาดปฏิบัติงานระหวางเวลา 07.30-16.30 น.จํานวน 15 คน และ 

ปฏิบัติงานระหวางเวลา 06.00 – 15.00 น. จํานวน 2 คน และปฏิบัติงานระหวางเวลา 11.00-20.00 น.  
จํานวน 2 คน  
  - โดยเวลาปฏิบัติงานรวมไมเกินวันละ 8 ชั่วโมงหรือตามท่ีกฎหมายกําหนด 

 (3) วันหยุดนักขัตฤกษหรือวันหยุดตามประเพณี (จํานวน 11 คน) 
- มีผูควบคุมงาน จํานวน 1 คน เพศชาย/หญิง และพนักงาน จํานวน ๑0 คน  
- โดยเปนพนักงานเพศหญิง 9 คน และเพศชาย 1 คน 
- ผูควบคุมงานเริ่มปฏิบัติงานระหวางเวลา 07.30-16.30 น. จํานวน 1 คน 
- พนักงานทําความสะอาดปฏิบัติงานระหวางเวลา 07.30-16.30 น.จํานวน 10 คน 
- โดยเวลาปฏิบัติงานรวมไมเกินวันละ 8 ชั่วโมงหรือตามท่ีกฎหมายกําหนด 

 (4) ผูวาจางขอสงวนสิทธิ์ตามขอ 1๕ (๑) ถึง (3) ในการแบงพ้ืนท่ีหรือกลุมพ้ืนท่ีความรับผิดชอบ    
จํานวนพนักงานและเวลาปฏิบัติงานตามความเหมาะสม และไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ      
โดยผูรับจางไดตกลงยินยอมจะไมเรียกรองคาเสียหายท่ีเกิดข้ึนไมวากรณีใด ๆ 

 (5) กรณีท่ีมีเหตุสุดวิสัย หรือมีประกาศตามมติ ครม.หรือประกาศของผูวาจางใหหนวยงานปดทําการ
ชั่วคราวบางสวนหรือท้ังหมดและไมสามารถใหพนักงานของผูรับจางเขาปฏิบัติงานไดบางสวนหรือท้ังหมด ผูวาจาง
ขอสงวนสิทธิ์เบิกจายคาจางตามจํานวนคน/วัน/เวลาท่ีเขาปฏิบัติงานจริงของงวดนั้น โดยคิดคาจางจากอัตราคาจาง
ข้ันต่ําตอคนตอวันท่ีใชบังคับในเขตนครปฐมในวันนั้น 
 
16. ตารางสรุปวันหยุดนักขัตฤกษ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 
 

 

ลําดับท่ี รายละเอียด วัน/เดือน/ป 
1 วันพอแหงชาต ิ วันจันทรท่ี 5 ธันวาคม 2565 
2 วันรัฐธรรมนูญ วันเสารท่ี 10 ธันวาคม 2565 
3 วันหยุดชดเชยวันรัฐธรรมนูญ วันจันทรท่ี 12 ธันวาคม 2565 
4 วันหยุดราชการกรณีพิเศษ วันศุกรท่ี 30 ธันวาคม 2565 
5 วันสิ้นป วันเสารท่ี 31 ธันวาคม 2565 
6 วันข้ึนปใหม วันอาทิตยท่ี 1 มกราคม 2566 
7 วันหยุดชดเชยวันข้ึนปใหม วันจันทรท่ี 2 มกราคม 2566 



16. ตารางสรุปวันหยุดนักขัตฤกษ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ตอ) 
 

 
หมายเหตุ : ให ทางผู ร ับจ างหยุดการมาปฏ ิบ ัต ิงานตามประกาศของทางราชการหรือตามด ุลพ ิน ิจ           
ของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 
 
17. ส่ิงท่ีผูวาจางจัดหาให 

ผูวาจางจะจัดหาสถานท่ีและอุปกรณเฉพาะท่ีจําเปนดังตอไปนี้ใหผูรับจางเทานั้น อุปกรณนอกเหนือจากท่ี
ระบุในรายการในรายการนี้ ผูรับจางตองจัดหามาเองท้ังสิ้น 

17.1 หองเก็บของ หรือสถานท่ีเก็บของจะจัดใหเฉพาะเทาท่ีจําเปนแกการเก็บเครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ 
น้ํายาตาง ๆ และกระดาษชําระเทานั้น โดยผูวาจางจะไมรับผิดชอบความเสียหายและสูญหายใด ๆ ท้ังสิ้น 

17.2 น้ําจากแหลงน้ําท่ีกําหนดภายในโรงเรียน (สวนอุปกรณ เชน สายยาง ถังน้ํา ฯลฯ ผูรับจางจะตอง
หามาเองและใหเพียงพอกับการทําความสะอาดขัดลางพ้ืนท่ี) แตใหผูรับจางคํานึงถึงการใชน้ําอยางประหยัด      

17.3 ระหวางท่ีผูรับจางดําเนินการปฏิบัติงานอยูผูรับจางไมตองจายคาน้ําและคาไฟฟาจากท่ีกําหนดให
ภายในโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ  แตใหผูรับจางคํานึงถึงการใชไฟฟาอยางประหยัด 

 
 
 

ลําดับท่ี รายละเอียด วัน/เดือน/ป 
8 วันมาฆบูชา วันจันทรท่ี 6 มีนาคม 2566 
9 วันจักรี วันพฤหัสบดีท่ี 6 เมษายน 2566 

10 วันสงกรานต วันพฤหัสบดีท่ี 13 เมษายน 2566 
11 วันสงกรานต วันศุกรท่ี 14 เมษายน 2566 
12 วันสงกรานต วันเสารท่ี 15 เมษายน 2566 
13 วันหยุดชดเชยวันสงกรานต วันจันทรท่ี 17 เมษายน 2566 
14 วันฉัตรมงคล วันพฤหัสบดีท่ี 4 พฤษภาคม 2566 
15 วันพืชมงคล วันพฤหัสบดีท่ี 11 พฤษภาคม 2566 
16 วันวิสาขบูชา รอหมายกําหนดการ 
17 วันคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจาสุทิดาฯ วันเสารท่ี 3 มิถุนายน 2566 
18 วันหยุดชดเชยวันคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจาสุทิดาฯ วันจันทรท่ี 5 มิถุนายน 2566 
19 วันคลายวันพระราชสมภพรัชกาลท่ี 10 วันศุกรท่ี 28 กรกฎาคม 2566 
20 วันอาสาฬหบูชา วันอังคารท่ี 1 สิงหาคม 2566 
21 วันเขาพรรษา วันพุธท่ี 2 สิงหาคม 2566 
22 วันแมแหงชาติ วันเสารท่ี 12 สิงหาคม 2566 
23 วันหยุดชดเชยวันแมแหงชาต ิ วันจันทรท่ี 14 สิงหาคม 2566 



18. ความรับผิดชอบ 
 18.1 ผูรับจางมีหนาท่ีตองระมัดระวังเรื่องความปลอดภัยในขณะปฏิบัติงาน หากมีความเสียหายเกิด
ข้ึนกับบุคคล สิ่งกอสรางและหรือทรัพยสินของผูวาจาง ผูรับจางจะตองแจงใหผูวาจางทราบโดยดวน เชน กอกน้ํา 
โถปสสาวะ โถอุจจาระ สายฉีดชําระ ฟรัชวาลว พ้ืนกระเบื้อง และอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของท่ีอยูในเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบ 
หากพนักงานมิไดรายงานความเสียหายดังกลาวและผูตรวจสอบหรือคณะกรรมการตรวจรับพัสดุตรวจพบจะถือ
เสมือนหนึ่งความเสียหายนั้นเกิดจากการกระทําของพนักงานเองและผูรับจางจะตองรับผิดชอบชดใชโดยยินยอมให
หักจากเงินงวดท่ีผูวาจางจะตองจายใหแกผูรับจางในอัตรารอยละ 0.10 (0.10%) ตอวันของอัตราคาจางเหมา
รวมตามสัญญาและการตรวจสอบ การรายงานความเสียหายของผูรับจางจะตองรายงานเปนลายลักษณอักษรทุก
ครั้ง 

18.2 ผูรับจางจะตองมีมาตรการปองกันการแพรระบาดเชื้อโรค COVID-19 หรือโรคระบาดอ่ืน ๆ โดยมี
แผนการดําเนินงานหลังตรวจพบวาพนักงานของผูรับจางเปนกลุมเสี่ยงหรือเปนผูติดเชื้อ COVID-19 และมี
อุปกรณมาตรฐานในการปองกัน ไดแก เครื่องวัดอุณหภูมิ หนากากอนามัย Face Shield ถุงมือยางอนามัย เจล
แอลกอฮอล หรือสเปรยแอลกอฮอลฉีดพน ชุดตรวจ ATK ชุดปองกันสารคัดหลั่งปองกันเชื้อโรคชนิดสวมปกปด
ท้ังตัว (ชุด PPE ) 

18.3 ผูวาจางถือวาผูรับจางเขาใจในรายละเอียดขอบเขตของงานจางเหมา อยางถองแท ตลอดจน
ยอมรับเง่ือนไขใด ๆ ท่ีทางผูวาจางกําหนดไวท้ังสิ้น ฉะนั้น ถาในระหวางดําเนินการตามขอบเขตของงานจางเหมามี
ปญหาเกิดข้ึน คณะกรรมการตรวจรับพัสดุของผูวาจางมีสิทธิท่ีจะดําเนินการในทางท่ี เปนประโยชนตอทางผูวาจาง
ในอันท่ีจะปฏิบัติได 
 18.4 ผูรับจางตองรับผิดชอบในความผิดพลาดเสียหายตาง ๆ ท่ีอาจเกิดข้ึนแกงานและบุคคลในระหวาง
การปฏิบัติงานจนกระท่ังหมดพันธะแหงสัญญา ดวยการชดใชคาเสียหาย ซอมแซม หรือรื้อถอนทําใหใหมตามควร
แกกรณี 
 
19. ความปลอดภัยและการปองกันความเสียหาย 

ผูรับจางมีหนาท่ีตองระมัดระวังเรื่องความปลอดภัยในขณะปฏิบัติงาน หากมีความเสียหายเกิดข้ึนกับ
บุคคล สิ่งกอสราง หรือทรัพยสินของผูวาจาง ผูรับจางตองแจงใหผูวาจางทราบโดยดวน เชน โคมไฟ วาลวน้ํา     
ทอระบายน้ํา อุปกรณในหองน้ํา รวมท้ังสิ่งอ่ืน ๆ ท่ีอยูในเขตรับผิดชอบ หากพนักงานมิไดรายงานความเสียหาย
ดังกลาว และผูตรวจสอบหรือคณะกรรมการตรวจรับพัสดุตรวจพบ จะถือเสมือนหนึ่งความเสียหายนั้นเกิดจากการ
กระทําของพนักงานเอง และผูรับจางจะตองรับผิดชอบชดใช โดยยินยอมใหหักจากเงินงวดท่ีผูวาจางจะตองจาย
ใหแกผูรับจาง/หรือชดใชเปนทรัพยสิน 
 
 
 
 
 
 
 



20. การฝกอบรมพนักงาน 
 ผูรับจางจะตองมีการฝกอบรมพนักงานทุกคนท่ีมาปฏิบัติงานทําความสะอาดอาคารใหมีความรู
ความสามารถในการปฏิบัติหนาท่ีตามลักษณะงานจางเปนอยางดี ปละ 2 ครั้ง (ครั้งท่ี 1 ชวงเดือนธันวาคม 256๕ 
และครั้งท่ี 2 ชวงเดือนพฤษภาคม 2566) โดยผูรับจางตองสงแผนการฝกอบรมใหผูวาจางอนุมัติกอนการ
ดําเนินการฝกอบรม อยางนอย 1 เดือน โดยตองมีเจาหนาท่ีของผูวาจางเขารวมการฝกอบรมทุกครั้ง และหลังจาก
การฝกอบรมผูรับจางตองจัดทํารายงานการฝกอบรม สงใหผูวาจางหลังจากดําเนินการแลวเสร็จในแตละครั้งภายใน 
5 วันทําการ เพ่ือประกอบการตรวจรับพัสดุตอไป 
 
21. การสงมอบงานและการตรวจรับพัสดุ 
          ผูวาจางจะจายคาจางใหผูรับจางเม่ือผูรับจางไดทํางานแลวเสร็จเรียบรอยครบถวนถูกตองตรงตาม
ขอกําหนดในขอบเขตของงานจางเหมาในแตละเดือน และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุไดทําการตรวจรับมอบงาน
เรียบรอยแลว โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 
 21.1 เม่ือผูรับจางไดดําเนินงานตามสัญญาแลวเสร็จในแตละงวดเดือน ใหทําหนังสือแจงการสงมอบงาน
ประจํางวดเดือนนั้น ๆ พรอมแนบเอกสารรูปแบบออนไลนและเปนฉบับจริง ดังนี้ 
  21.1.1 หนังสือสงมอบงานหรือใบแจงหนี้ 
  21.1.2 รายงานผลการปฏิบัติงานประจําวัน, ประจําสัปดาห, ประจําเดือนท่ีจะสงมอบงาน 
พรอมภาพถายประกอบ 
  21.1.3 รายชื่อพนักงานท่ีไดปฏิบัติงานในเดือนนั้น ท้ังรายนี้รายชื่อพนักงานจะตองมีคุณสมบัติ
ตาม ขอ 12 พรอมเอกสารใบลงลายมือชื่อของผูปฏิบัติงานของผูรับจางท่ีตรงกับใบสแกนลายนิ้วมือ หรือสแกน
ใบหนาของผูวาจาง 

21.1.4 สรุปปญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน ขอเสนอแนะพรอมแนวทางแกไขประจําเดือน
21.1.5 อ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของตามท่ีผูวาจางสั่งการ 

 21.2 หลังจากท่ีผูรับจางดําเนินการตามขอ 21.1 โดยในการตรวจรับมอบงานแตละครั้ง ผูรับจางจะตอง
จัดสงผูแทนเขารวมการประชุม กรณีผูมีอานาจไมสามารถเขารวมประชุมได จะตองมอบอานาจใหบุคคลอ่ืนกระทํา
การแทน ใหแนบหนังสือมอบอํานาจซ่ึงติดอากรแสตมปตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผูมอบอํานาจ
และผูรับมอบอํานาจ ท้ังนี้หากผูรับมอบอํานาจเปนบุคคลธรรมดาตองเปนผูท่ีบรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแลว
เทานั้น 
          21.3 ผูรับจางตองประกอบรูปเลมเอกสารดังกลาว จํานวนไมนอยกวา 1 ชุด ตอการสงมอบงานในแตละงวด
งาน พรอมท้ังเอกสารแนบทาง E-mail โดย นําสง ณ งานพัสดุ sum@mwit.ac.th สวนงานฝายบริหารทรัพยากร 
ชั้น 1 อาคารมหิดลวิทยานุสรณ 3 โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ หรือ school@mwit.ac.th ภายในกําหนด 5 วัน
ทําการ นับถัดจากวันสิ้นเดือนท่ีจะมอบงาน  ผูวาจางขอสงวนสิทธิ์ไมรับเอกสารการแจงสงมอบงานถาหากผูรับจาง
สงเอกสารมาไมครบถวนและถูกตองตรงตามขอกําหนดดังกลาว  โดยท่ีผูรับจางจะไมสามารถเรียกรองเงินชดเชยใด 
ๆ ท่ีเกิดจากความลาชาของการสงเอกสารสงมอบงานและใบแจงหนี้ของผูรับจางมิได 
 
 
 
 



22. ผูแทนท่ีมีอํานาจเต็ม  
ผูรับจางตองแตงตั้งผูประสานงาน ผูควบคุมงาน เปนผูแทนท่ีมีอํานาจเต็ม เพ่ือควบคุมดูแลการปฏิบัติงาน

ของพนักงาน และประสานงานกับผูวาจาง คําแนะนําใด ๆ ท่ีผูวาจางใหผูประสาน ผูควบคุมงานปฏิบัติใหถือวาได
แจงใหผูรับจางทราบแลว หากมีการเปลี่ยนแปลงผูประสานงาน ผูควบคุมงานใหม ผูรับจางตองเสนอใหผูวาจาง
พิจารณาอนุมัติกอนลวงหนาไมนอยกวา 15 วัน 
 
23. บทลงโทษ การปรับ และการบอกเลิกสัญญา 

23.1 ผูรับจางไมนําสงรายชื่อพรอมแนบสําเนาวุฒิการศึกษา และเอกสารอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของกับพนักงาน
ของผูรับจางท้ังหมด ใหคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือตัวแทนของผูวาจาง (กรณีวุฒิการศึกษาหาย 
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ขอสงวนสิทธิ์ไมรับใบแจงความ) ผูรับจางจะถูกปรับในอัตรารอยละ0.10 (0.10%) 
ตอวันของอัตราคาจางเหมารวมตามสัญญาจาง นับตั้งแตวันท่ีลงนามในสัญญานั้นจนถึงวันท่ีผูรับจางสงมอบงาน
ครบถวนถูกตองตามขอกําหนดเง่ือนไขในขอบเขตของงานจางเหมา  และหามมิใหพนักงานเหลานั้นของผูรับจาง
ปฏิบัติหนาท่ีตอจนกวาเอกสารประวัติจะครบถวน  
      23.2 ผูรับจางจะตองชําระคาปรับใหแกผูวาจาง กรณีเม่ือผูรับจางไมปฏิบัติตามเง่ือนไขของสัญญาและ
ขอบเขตของงานจางเหมาในขอดังตอไปนี้  

23.2.1 พนักงานของผูรับจางเขาปฏิบัติงานเกินเวลาท่ีกําหนดไวในขอบเขตของงานจางเหมา 
แตละตําแหนงแตไมเกิน 1 ชั่วโมง ในแตละวันไมวากรณีใด ๆ ผูรับจางจะถูกปรับในอัตรา 240 บาทตอคน 
ตอวัน (สําหรับผูควบคุมงานและผูประสานงาน) และในอัตรา 160 บาทตอคนตอวัน (สําหรับพนักงาน)         
โดยคํานวณตามคาแรงของพนักงานตอคนตอวันหารดวยเวลาปฏิบัติงาน 

23.2.2 พนักงานของผูรับจางเขาปฏิบัติงานสายเกินกวา 1 ชั่วโมง หรือเลิกปฏิบัติงานกอนเวลา 
เกิน 1 ชั่วโมงในแตละวัน จะถือวาพนักงานขาดงานไมวากรณีใด ๆ ผูรับจางจะถูกปรับเหมือนกรณีพนักงาน       
ของผูรับจางขาดงาน 

23.2.3 พนักงานของผูรับจางเลิกปฏิบัติงานกอนเวลาท่ีกําหนดไวในขอบเขตของงานจางเหมา 
ผูรับจางจะถูกปรับในอัตรา 240  บาทตอคนตอวัน (สําหรับผูควบคุมงานและผูประสานงาน) และในอัตรา 160  
บาทตอคนตอวัน (สําหรับพนักงาน) โดยคํานวณตามคาแรงของพนักงานตอคนตอวันหารดวยเวลาปฏิบัติงาน 
                    23.2.4 พนักงานของผูรับจางมาปฏิบัติงานไมครบ (ขาดงาน) ตามจํานวนบุคลากรท่ีกําหนดไวใน
ขอบเขตของงานจางเหมาและสัญญาจาง ผูรับจางจะถูกปรับในอัตรา 500 บาทตอคนตอวัน (สําหรับผูควบคุมงาน
และผูประสานงาน) และในอัตราคาจางข้ันตํ่าตอคนตอวันท่ีใชบังคับในเขตนครปฐมในวันนั้นตอคนตอวัน (สําหรับ
พนักงาน) และถูกปรับเพ่ิมอีกในอัตรารอยละ 0.10 (0.10%) ตอวันของอัตราคาจางเหมารวมตามสัญญาจาง 

23.2.5 พนักงานของผูรับจางเสพของมึนเมา สุรา หรือเสพสิ่งเสพติดมาปฏิบัติหนาท่ี หรือในขณะ
ปฏิบัติหนาท่ี ผูรับจางจะถูกปรับในอัตรา 500 บาทตอคนตอวัน (สําหรับผูควบคุมงานและผูประสานงาน) และในอัตรา
คาจางข้ันต่ําตอคนตอวันท่ีใชบังคับในเขตนครปฐมในวันนั้นตอคนตอวัน (สําหรับพนักงาน) และถูกปรับเพ่ิมอีกใน
อัตรารอยละ 0.10 (0.10%) ตอวันของอัตราคาจางเหมารวมตามสัญญาจางและตองออกจากงานทันที 

23.2.6  พนักงานของผูรับจางไมแตงเครื่องแบบตามท่ีกําหนด หรือแตงกายไม เรียบรอย                       
เชน ใสรองเทาแตะ ไมใสชุดฟอรมของผูรับจาง ไมมีปายชื่อ เปนตน ผูรับจางจะถูกปรับในอัตรา 100 บาท               
ตอคนตอวัน  



23.2.7 หามพนักงานของผูรับจางเก็บขยะรีไซเคิล เชน ขวดพลาสติก, กระดาษ, กลองกระดาษ 
ฯลฯ จําหนายในชวงเวลาของการปฏิบัติงานตามเวลาการปฏิบัติงานท่ีไดกําหนดไวขางตน หรือไมปฏิบัติตาม
เง่ือนไขอ่ืน ๆ ท่ีผูวาจางกําหนดเพ่ิมเติมภายหลัง ผูรับจางจะถูกปรับในอัตรา 100 บาทตอกรณีตอครั้งตอเหตุการณ  

23.2.8 ผูรับจางมีวัสดุและอุปกรณไมครบถวน ไมถูกตองตามท่ีกําหนดไว หรือไมสามารถ 
ใชงานได ตามที่ระบุไวในขอบเขตของงานจางเหมาและสัญญาจาง ผูรับจางจะถูกปรับในอัตรารอยละ 0.10 
(0.10%) ตอวันของอัตราคาจางเหมารวมตามสัญญาจาง จนถึงวันที่ผูรับจางไดดําเนินการครบถวน ถูกตอง
ตามขอกําหนดเง่ือนไขในขอบเขตของงานจางเหมาและสัญญาจาง 

23.2.9 ผูรับจางไมนําวัสดุและอุปกรณใหคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือตัวแทนผูวาจาง
ตรวจสอบตามจํานวนท่ีระบุไวกอนการนํามาปฏิบัติงานในแตละเดือน ผูรับจางจะถูกปรับในอัตรารอยละ 0.10 
(0.10%) ตอวันของอัตราคาจางเหมารวมตามสัญญาจาง จนถึงวันท่ีผูรับจางไดดําเนินการครบถวน  

23.2.10 หากผูวาจางเห็นวาผูรับจางขาดประสิทธิภาพตามขอกําหนด ขอ 5 มาตรฐานของ 
งานตามสัญญาในการทํางาน ทําการละเลยไมปฏิบัติตามสัญญาจาง ผูวาจางมีสิทธิในการยกเลิกสัญญาจางและ
นําเงินงบประมาณท่ีเหลือไปวาจางบุคคลอ่ืนมาปฏิบัติงานแทนไดทันที 

23.2.11 หากผูวาจางตรวจสอบพบวาผูรับจางทําใบรับรองการปฏิบัติงานหรือสงเอกสารอ่ืน ๆ 
อันเปนเท็จ ผูวาจางมีสิทธิในการยกเลิกสัญญาจางและนําเงินงบประมาณท่ีเหลือไปวาจางบุคคลอื่นมาปฏิบัติงาน
แทนไดทันที  
        23.2.12 กรณีการสแกนลายนิ้วมือหรือสแกนใบหนาและลงลายมือชื่อปฏิบัติงาน ผูรับจางตอง
ดําเนินการ สแกนลายนิ้วมือหรือสแกนใบหนาและลงลายมือชื่อปฏิบัติงานท้ัง 2 ชวงเวลาคือเวลาเริ่มเขาปฏิบัติงาน
และเวลาเลิกปฏิบัติงาน หากพบวาไมมีการสแกนลายนิ้วมือหรือสแกนใบหนาและไมลงลายมือชื่อปฏิบัติงานเวลา
ใดเวลาหนึ่ง ผูวาจางขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปนการขาดงานในวันนั้น ๆ อนึ่งหากพนักงานของ ผูรับจางสแกน
ลายนิ้วมือหรือสแกนใบหนาไมติด ขอใหผูรับจางรีบดําเนินการแจงผูวาจางพรอมทําหนังสือรับรองการมาปฏิบัติงาน
พรอมแนบหลักฐาน เชน ภาพจากกลองวงจรปดของผูวาจางหรืออ่ืน ๆ ท่ีผูวาจางสั่งการ และจะตองมี
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือตัวแทนของผูวาจางลงนามรับรองภายในวันนั้น หากไมดําเนินการผูวาจางจะถือวา
ขาดงานเชนกัน 

23.3 นอกจากอัตราคาปรับท่ีกลาวไวขางตน หากผูรับจางไมปฏิบัติตามขอ 2๔ ขอกําหนดอ่ืน ๆ       
หรือระเบียบ ขอบังคับ ประกาศหรือขอกําหนดของโรงเรียนขอใดขอหนึ่ง และเปนเหตุใหเกิดความเสียหายใด ๆ 
ผูรับจางตองชดใชคาเสียหายท่ีเกิดข้ึนจริง โดยผูรับจางจะตองจัดหาวัสดุ อุปกรณ หรือรับผิดชอบความเสียหายใน
การดําเนินการซอมแซมใหกลับคืนปกติและมีสภาพพรอมใชงานจนกวาผูวาจางจะพ่ึงพอใจในการดําเนินการของผู
รับจาง 
 
 
 
 
 
 



24. ขอกําหนดอ่ืน ๆ 
24.1 ผูรับจางจะตองตรวจสอบ ดูแลรักษาอาคารพ้ืนท่ีใหมีความสะอาด สวยงามตลอดเวลา 
24.2 ผูรับจางจะตองใหพนักงานทุกคนสแกนลายนิ้วมือ หรือสแกนใบหนา หรือลงลายมือชื่อปฏิบัติงานท้ัง

เวลามา - กลับ ในการปฏิบัติงานของวัน ณ บริเวณใตอาคารศูนยกีฬา หรือตามท่ีผูวาจางกําหนด 
24.3 ผูรับจางและพนักงานของผูรับจางตองปฏิบัติตามพระราชบัญญัติค ุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ.2562 

(PDPA) 
          24.4 พนักงานของผูรับจางหามออกภายนอกโรงเรียนในเวลาปฏิบัติงานยกเวนเกิดเหตุการณเรงดวนโดย
ตองไดรับอนุญาตจากผูวาจางและตองมีหลักฐานมาแสดงทุกครั้ง 

24.5 ถาพนักงานของผูรับจางคนใดไมตั้งใจปฏิบัติงาน ขัดคําสั่งหรือฝาฝนระเบียบของผูวาจาง          
หรือมีพฤติกรรมสอทุจริต แสดงกิริยาวาจาไมสุภาพ ผูรับจางจะตองไมใหพนักงานผูนั้นกลับมาปฏิบัติงาน  ในพ้ืนท่ี
ของผูวาจางเด็ดขาด 

24.6 ในการปฏิบัติงานถาเกิดความเสียหายใด ๆ ไมวาจะเกิดข้ึนแกผูวาจาง บุคลากรและนักเรียน บุคคล
ท่ัวไปท่ีอยูในพ้ืนท่ีของผูวาจาง หรือเกิดเหตุความชํารุดบกพรองเสียหายหรือการสูญหายแกทรัพยสินของผูวาจาง
หรือของบุคลากรของผูวาจางอันเปนผลสืบเนื่องมาจากการกระทําหรือละเลยการปฏิบัติงานของ  ผูรับจางหรือ
พนักงานของผูรับจาง ผูรับจางตองรับผิดชอบชดใชคาเสียหายใหแกผูวาจางหรือบุคลากร นักเรียน หรือบุคคลท่ัวไป 
ตามจํานวนท่ีเสียหายจริง ภายในระยะเวลาท่ีผูวาจางกําหนด 

24.7 ในกรณีท่ีผูรับจางหรือพนักงานของผูรับจางทํางานบกพรอง โดยทําไวไมสะอาด ไมเรียบรอยและอยู
ในสภาพไมเรียบรอยปลอดภัย หรือทําไมถูกตองตามขอบเขตของงานจางเหมาและสัญญาจางขอใด  ขอหนึ่ง เม่ือผู
วาจางแจงใหทราบเปนลายลักษณอักษร หรือแจงในท่ีประชุมตรวจรับพัสดุใหผูรับจางทราบแลว  ผูรับจางจะตอง
รีบดําเนินการแกไขงานท่ีบกพรองใหเรียบรอยโดยเร็ว โดยไมคิดคาจางหรือคาเสียหายใด จากผูวาจางอีก ถาผู
รับจางไมรีบดําเนินการแกไขหรือไมปฏิบัติภายใน 5 วันทําการนับตั้งแตผูวาจางแจงใหทราบผูวาจางมีสิทธิบอกเลิก
สัญญา และเรียกคาเสียหายจากผูรับจางท้ังหมดโดยสิ้นเชิง  ในกรณีท่ีผูรับจางกระทําผิดตามขอกําหนดขอบเขต
ของงานจางเหมาและสัญญาดังกลาวขางตนซ่ึงผูวาจางยังไมใชสิทธิบอกเลิกสัญญา ผูรับจางยินยอมใหผูวาจาง
ดําเนินการ ดังนี้ 

24.7.1 ระงับการจายคาจางท้ังหมดหรือบางสวนตามท่ีผูวาจางเห็นสมควร ผูวาจางมีสิทธิให 
บุคคล อ่ืนทํางานแทนผูรับจาง โดยผูรับจางตองรับผิดชดใชคาใชจายท่ีผูวาจางตองเสียไปท้ังหมดโดยสิ้นเชิง 

24.7.2 เรียกคาเสียหายใด ๆ อันพึงมี โดยผูวาจางมีสิทธิหักคาจางท่ียังไมไดจายแกผูรับจางไว      
เพ่ือชําระคาเสียหายท่ีผูรับจางตองรับผิดตามสัญญานี้ แตถาจํานวนเงินคาจางไมเพียงพอใหหักชําระหนี้ ผูรับจาง
ยินยอมใหหักจากหลักประกันสัญญาไดทันทีอีกดวย 

24.7.3 ผูรับจางตองควบคุมดูแลใหพนักงานของผูรับจาง ปฏิบัติงานใหสะอาดเรียบรอยตลอด 
เวลาท่ีปฏิบัติงานตามสัญญา หากปรากฎวาพนักงานของผูรับจางปฏิบัติงานไมเรียบรอย มีความประพฤติไม
เหมาะสม ผูรับจางยินยอมเปลี่ยนพนักงานใหใหม หรือแกไขอุปสรรคขอขัดแยงของการปฏิบัติงานจางตามท่ี     
ผูวาจางไดแจงใหทราบภายใน 5 วันทําการนับตั้งแตวันท่ีไดรับการแจงจากผูวาจาง 
 
 



24.7.4 ผูรับจางตองรับผิดชอบและใหความคุมครองแรงงานแกลูกจางหรือพนักงานของผู 
รับจางท่ีมาทํางานกับผูวาจาง เก่ียวกับสิทธิอันพึงมีพึงไดตามกฎหมายแรงงานดวย โดยไมเรียกรองเอาจากผูวาจาง
อีก 

24.8 ผูรับจางสงเอกสารลาชากวาท่ีกําหนดไว ไดแก เอกสารสงมอบงาน ใบแจงหนี้ แผนงาน รายงาน 
และเอกสารอ่ืน ๆ ท่ีผูวาจางกําหนด โดยเริ่มตั้งแตหลังวันครบกําหนดสงมอบงาน 5 วันทําการ จะถูกปรับในอัตรา
รอยละ 0.10 (0.10%) ตอวันของอัตราคาจางเหมารวมตามสัญญาจาง 

24.9 การใชยานพาหนะภายในโรงเรียน ผูรับจางจะตองปฏิบัติตามระเบียบหรือตามคําสั่งของโรงเรียน
อยางเครงครัด 

24.10 ผูรับจางจะตองจัดการแกไขปญหาเบื้องตนท่ีเกิดข้ึนหนางาน พรอมรายงานปญหาท่ีเกิดข้ึนและ
หาแนวทางปฏิบัติท่ีสามารถเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติไดดียิ่งข้ึน 

24.11 กรณีท่ีมีงานเรงดวน ผูรับจางตองวิเคราะหปญหาและวางแผนจัดเตรียมพนักงานเพ่ือใหความ

รวมมือกับโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ พรอมกําหนดวัน เวลา ในการใหบริการงานนั้น 
 24.12 ผูรับจางยินยอมท่ีจะปฏิบัติตามขอกําหนดกฎเกณฑหรือระเบียบในการปฏิบัติงานท่ีอาจจะกําหนด
ข้ึนเพ่ิมเติมในภายหลัง อันเก่ียวกับการดูแลรักษาความสะอาดอาคารตามสัญญาจางนี้หรือนโยบายของผูวาจาง  

 
25. การเสนอราคา 

ผูประสงคจะเสนอราคาจะตองกรอกบัญชีจํานวนผูประสานงาน, ผูควบคุมงาน, และพนักงาน รวมท้ัง
รายการวัสดุ อุปกรณ เครื่องมือ และผลิตภัณฑตาง ๆ ใหครบถวนตามท่ีระบุในสัญญา 
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