รายละเอียดงานจ้างเหมาทาความสะอาดอาคารปฏิบัติการภูมิทัศน์และที่ทาการ
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้
--------------------------------1. รายละเอียดที่เกี่ยวกับอาคาร
1.1 ลักษณะของอาคาร
เป็ น อาคาร 4 ชั้ น และ 5 ชั้ น ประกอบด้ ว ยส านั ก งาน ห้ อ งบรรยาย ห้ อ งประชุ ม
ห้องสัมมนา ห้องปฏิบัติการ ห้องเตรียมปฏิบัติการ ห้องเก็บวัสดุ -อุปกรณ์ ห้องทางาน ห้องน้า
ห้องส้วม ดาดฟูา ฯลฯ
1.2 รายละเอี ย ดการท าความสะอาดสถานที่ (ผู้ รั บ จ้ า งจะต้ อ งตรวจสอบและ
คานวณงานทั้งหมดเอง)
1.2.1 ห้องสานักงาน ห้องบรรยาย ห้องประชุม ห้องสัมมนา ห้ องปฏิบัติก าร ห้อง
เตรียมปฏิบัติการ ห้องเก็ บวั สดุ -อุป กรณ์ ห้องทางาน ห้องน้า ห้องส้วม ดาดฟูา บันไดและ
ทางเดินทั่วไป ซึ่งประกอบด้วยวัตถุพืน้ เป็นหินขัด พืน้ คอนกรีต กระเบือ้ ง และกระจก
1.2.2 ประตู หน้าต่าง และช่องแสง
1.2.3 ฝาผนัง
- ผนังฉาบปูนทาสี และผนังที่ใช้วัสดุอ่นื
- หน้าต่างกระจก
1.2.4 ฝูาเพดาน หลอดไฟ และพัดลมเพดาน
1.2.5 เคาน์เตอร์
1.2.6 ครุ ภั ณ ฑ์ ได้ แ ก่ โต๊ะ เก้ า อี้ท างาน ตู้ เ ก็ บ เอกสาร ตู้ ก ระจก และตู้ เ หล็ ก
ชุดรับแขก พัดลม เครื่องปรับอากาศ ครุภัณฑ์การศึกษาที่อยู่นอกตู้เก็บของ โต๊ะม้านั่ง และ
เก้าอีใ้ นห้องต่าง ๆ เฟอร์นเิ จอร์ทั่วไป ตูป้ ระกาศ ปูายชื่อห้อง และเครื่องตกแต่งต่าง ๆ
1.2.7 สถานที่หรือส่วนประกอบของอาคารซึ่งโดยสภาพต้องทาความสะอาด
2. รายละเอียดการทางาน
ลักษณะงาน กาหนดเวลาทางาน และมาตรฐานของงานทาความสะอาดให้เป็นไปดังต่อไปนี้
2.1 ลักษณะงานและกาหนดเวลาทางาน
2.1.1 การทาความสะอาดรายวัน
ทุ ก วั น ท าการในตอนเช้ า ต้ อ งท าความสะอาดห้ อ งส านั ก งาน ห้ อ งบรรยาย
ห้องปฏิบัติการ ห้องเตรียมปฏิบัติการ ห้องทางาน ห้องพักอาจารย์ ห้องประชุม ห้องสัมมนา
ให้เสร็จก่อนเวลา 08.00 น. ส่วนห้องน้าและส่วนประกอบของอาคารจะต้องเสร็จภายใน 10.00
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น. สาหรับห้องบรรยาย ห้องปฏิบัติการ ห้องเตรียมปฏิบัติการ ห้อ งเก็บวัสดุอุปกรณ์ ครุภัณฑ์
ประกอบในห้องเรียนจะต้องทาความสะอาดอีก ครั้งหนึ่งให้เสร็จก่อนเวลา 17.00 น. โดยมี
ลักษณะงานคือ
1) เช็ดเครื่องโทรศัพท์ด้วยน้ายาฆ่าเชื้อดับกลิ่น
2) กวาดเช็ดพื้น พร้อมทั้งถูพื้นด้วยม๊อบ และขัดพื้นเคลือบเงาในจุดที่เห็นว่า
จาเป็น
3) เช็ด กระจกและผนั งที่สกปรกเนื่องจากเหตุต่างๆ และเช็ดรอยเปื้อนตาม
สวิทซ์ไฟฟูา ลูกบิดประตู
4) ทาความสะอาดที่นั่งพัก และแผ่นปูายแสดงชื่อหน่วยงานต่าง ๆ
5) ทาความสะอาดทางเดิน บันได และทางเดินรอบอาคาร
6) ดูแลรักษาจัดโต๊ะ เก้าอี้เรียนให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยทั้งในเวลาเรียนปกติ
และเวลาสอบ
7) ปัดฝุุนละออง เช็ดโต๊ะ เก้าอี้ทางานและโต๊ะอาจารย์ใ นห้องพักทั่วไป โต๊ะ
เก้าอี้ เครื่องพิมพ์ดีด เครื่องคอมพิวเตอร์ ตู้เก็บเอกสารและเครื่องใช้สานักงาน พร้อมทั้งจัดให้
เป็นระเบียบ
8) ทาความสะอาดเทเศษน้า และถังรองรับน้าจากเครื่องทาน้าเย็น ล้างแก้วน้า
ที่ใช้แล้ว และเปลี่ยนขวดหรือเติมน้าดื่มที่ผู้วา่ จ้างจัดหามาให้
9) ทาความสะอาดห้องน้าโดยการขัด ถู ล้างด้วยน้ายาและเครื่องสุขภัณฑ์ที่
ประจาอยู่ในห้องน้า อาทิ โถปัสสาวะ อ่างล้างหน้า ถังรองรับเศษขยะ และดูแลให้น้ามีสารองไว้
ใช้ในห้องน้าทุกห้อง
10) ดูแลไม้ประดับภายในตึกให้อยู่ในสภาพที่สวยงามอยู่เสมอ
หมายเหตุ
ในแต่ ล ะวั น จะต้ อ งมี พ นั ก งานท าความสะอาดอาคารทั้ ง กลุ่ ม อาคาร
จานวนอย่างน้อย 6 คน (โดยให้หยุดวันเสาร์ , วันอาทิตย์ และวันนักขัตฤกษ์) และใน
จานวนนี้จะต้องมีผู้ควบคุมพนักงานทาความสะอาด ซึ่งมีอานาจในการตัดสินใจแทน
บริษัทอย่างน้อย 1 คน
2.2 มาตรฐานของงาน
การทาความสะอาดสถานที่ในกลุ่มอาคารฯ ลักษณะงานที่ปรากฏในข้อ 2.1 นั้น ให้
ปฏิบัติดังต่อไปนี้
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2.2.1 การทาความสะอาดพืน้
ก. การปัดกวาด ดูดฝุนุ
ให้ปัดกวาดหรือดูดฝุนุ ที่ว่างตามชั้นอาคาร ห้องต่าง ๆ ทางเดินบันได ทางเชื่อม
อาคาร ให้สะอาดปราศจากเศษผง และนาเศษขยะไปทิ้ง ณ ที่ทิ้งขยะที่ผู้ว่าจ้างกาหนด โดยใช้
ไม้กวาดขนอ่อนในการปัดกวาด เว้นแต่พืน้ ที่ที่เป็นวัสดุอื่นให้ใช้แปรงหรือเครื่องดูดฝุุน หรือตาม
ความเหมาะสม หากมีการเคลื่อนย้ายเฟอร์นเิ จอร์ หรือเครื่องใช้สานักงาน เมื่อทาความสะอาด
เสร็จให้จัดเข้าที่เดิมโดยไม่เกิดความเสียหายแก่พืน้ เฟอร์นิเจอร์ หรือเครื่องใช้สานักงาน
ข. การถูด้วยม๊อบ
หลังจากทาความสะอาดตามข้อ ก. แล้ว ให้ถูพื้นที่ต่าง ๆ ด้วยม๊อบฉีดน้ายาที่
เหมาะสม ม๊อบที่นามาใช้งานต้องเป็นม๊อบสะอาด ทั้งนี้ รวมถึงการขจัดรอยหรือตาหนิต่าง ๆ
บนพื้น ซึ่งเกิดจากรอยรองเท้าด้วย สาหรับพื้นที่ที่เป็นวัสดุอื่นให้ลบรอยเปื้อนด้วยน้ายาตาม
ความเหมาะสม
หลังจากเช็ดถูพื้นแล้ว บริเวณพื้นที่ต่าง ๆ จะต้องสะอาดปราศจากเศษผง ฝุุน
ละอองและไม่มีรอยเหวี่ยงของม๊อบติดอยู่ตามขอบกาแพง เฟอร์นิเจอร์และเครื่องใช้สานักงาน
และไม่มคี วามเสียหายใด ๆ เกิดขึ้นจากการทางานดังกล่าว
ค. การลงน้ายาขัดพืน้ เคลือบเงา
การลงน้ายาขัดพื้น เคลือบเงาให้ทาหลังจากดาเนินการตามข้อ ก. และข้อ ข.
แล้ว และการลงน้ายาดังกล่าวในบริเวณใดก็ตามจะต้องระมัดระวังไม่ให้ฝาผนังหรือขอบกาแพง
เปรอะเปื้อนเป็นรอยหรือชารุดเสียหาย
ง. การขัดพืน้ และขัดเงา
ใช้ขัด หลังจากการลงน้ายาขัดพื้นหรือเคลือบเงาพื้น ทั้งนี้ใ ห้บริษัทพิจารณา
เลือกใช้เครื่องมือเครื่องใช้ วัสดุและอุปกรณ์ตามความเหมาะสมกับวัสดุปูพื้นนั้น ๆ โดยไม่ก่อ
เกิดความเสียหายหรือเกิดรอยตาหนิใด ๆ บนพืน้
จ. การลอกพืน้ และเคลือบด้วยน้ายา
การลอกพื้นและเคลือบด้วยน้ายา เพื่ อให้พื้นสะอาดปราศจากตาหนิและริ้ว
รอบมีความสวยงามทนทานนั้น ให้ผู้รับจ้างดาเนินการตามความเหมาะสมกับวัสดุปูพื้น ทั้งนี้
เมื่อทาการลอกพื้นและเคลือบพื้นด้วยน้ายา ให้เคลื่อนย้ายเฟอร์นิเจอร์และเครื่องใช้สานักงาน
(ที่เ คลื่อนย้ายได้) ด้วย หลั งจากน้ายาแห้งดีแล้วให้ ขัดพื้นให้สะอาดและนาเฟอร์นิเจอร์และ
เครื่องใช้สานักงานกลับเข้าที่เดิม
2.2.2 การทาความสะอาดเฟอร์นิเจอร์และเครื่องใช้สานักงาน ให้ปัดกวาด เช็ดถู
เครื่องใช้สานักงาน เช่น โต๊ะ เก้าอี้ ตูเ้ ก็บเอกสารและเฟอร์นิเจอร์ต่าง ๆ รวมทั้งรูปภาพแขวนฝา
ผนังและประติมากรรมให้สะอาดปราศจากฝุุนละออง หยากไย่ ใยแมงมุม คราบสกปรก และริ้ว
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รอยต่าง ๆ หากมีการเคลื่อนย้ายออกจากที่ให้นากลับเข้าที่เดิมเมื่องานแล้วเสร็จโดยไม่เกิด
ความเสียหายใด ๆ
2.2.3 การทาความสะอาดฝาผนังและฝูาเพดาน ให้ปัดกวาด เช็ดถู ดูดฝุุน ให้สะอาด
ปราศจากฝุุนละออง หยากไย่ ใยแมงมุม คราบสกปรกหรือรอบต่าง ๆ และไม่มีเศษฝุุนค้างอยู่
บนพืน้ ที่ห้อง การทาความสะอาดในข้อนี้ให้รวมถึงประตูหน้าต่างและขอบประตูด้วย
2.2.4 การทาความสะอาดกระจก ให้เช็ดกระจกด้วยน้ายาเช็ดกระจก หรือล้างด้วย
น้าสบู่ก่อนแล้วล้างด้วยน้าและเช็ดให้แห้ง ให้กระจกใสสะอาดปราศจากคราบสกปรก ตาหนิ
หรือรอยสัมผัส และห้ามใช้ผงขัดในการทาความสะอาดกระจก
2.2.5 ในกรณี ที่ ร ายละเอี ย ดนี้ มิ ไ ด้ ก าหนดรายละเอี ย ดการท างานให้ ผู้ รั บ จ้ า ง
ดาเนินการทาความสะอาดตามสภาพของงานหรือตามคาสั่งของผู้ว่าจ้าง
3. รายละเอียดในข้อ 2. มหาวิทยาลัยฯ สงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมได้
ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นสาคัญ
4. วัสดุและอุปกรณ์ในการทาความสะอาดสถานที่ผู้รับจ้างจัดหามาประจา
4.1 เครื่องขัดพื้น
4.2 เครื่องดูดฝุุน
4.3 ไม้กวาด
4.4 ไม้ถูพนื้ (ม๊อบ)
4.5 ผ้าเช็ดโต๊ะ
4.6 เครื่องมือเช็ดกระจก
4.7 ถังน้า ขันน้า
4.8 น้ายาที่ใช้ในการทาความสะอาดทุกชนิด
4.9 เครื่องขัดพื้นให้มันพร้อมพ่นน้ายา
4.10 เครื่องฉีดดูดฝุุน
4.11 อื่น ๆ ที่จาเป็น
ผู้ ว่ า จ้ า งจะจั ด ที่ ใ ห้ ส าหรั บ เก็ บ วั ส ดุ แ ละอุ ป กรณ์ ดั ง กล่ า วข้ า งต้ น แต่ ทั้ ง นี้ ผู้ ว่ า จ้ า งไม่
รับผิดชอบต่อการสูญหายหรือความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึน้ แก่วัสดุและอุปกรณ์นั้นทั้งสิน้
5. การส่งพนักงานเข้าทาความสะอาด ให้ผู้รับจ้างปฏิบัติดังนี้
5.1 จัดทาประวัตขิ องพนักงานโดยละเอียด พร้อมแนบรูปถ่าย 2 ใบ ส่งให้ผู้ว่าจ้างล่วงหน้า
ในเวลาอันสมควรก่อนวันที่ให้เริ่มทาความสะอาด
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5.2 พนักงานทุกคนต้องอยู่ในเครื่องแบบที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน ติดปูายชื่อประจาตัวทุก
คน และติดบัตรที่ทางผูว้ ่าจ้างออกให้
5.3 พนักงานที่ผู้รับจ้างจัดส่งมานั้นต้องเป็นผู้ที่มีสุขภาพดี มีประวัติ มีความซื่อสัตย์สุจริต
และผ่านการฝึกอบรมของผูว้ ่าจ้างมาเรียบร้อยแล้ว
5.4 ให้ผู้รับจ้างแจ้งจานวนพนักงานที่จะส่งเข้ามาทาความสะอาด และในกรณีที่จะมีการ
สับเปลี่ยนหรือทดแทนตัวบุคคล ให้แจ้งรายชื่อพร้อมประวัติเป็นการสารองล่วงหน้า
6. วัสดุท่ใี ช้ในการทาความสะอาด
ให้ใช้ผลิตภัณฑ์ที่ทาในประเทศ ซึ่งแสดงเครื่องหมายมาตรฐานเท่านั้น
7. หากมีรังผึ้ง ต่อ แตนหรืออื่น ๆ
หากมีรังผึ้ง ต่อ แตน หรืออื่น ๆ ติดอยู่ที่บริเวณอาคารให้ผู้รับจ้างเป็นผู้รับผิดชอบในการ
ทาลายด้วย
8. เมื่อมีเวลาว่างจากการปฏิบัติงานในช่วงเวลาทางาน
ให้พนักงานอยู่ในบริเวณที่ได้รับมอบหมายให้ทาความสะอาด

