
 
 
 
 
 
  

ร่างขอบเขตของงานจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารและสถานที่ทำการ 
ของโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี  

ประจำปีการศึกษา 2564  
********************************************************************  
 
  ด้วยโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี มีความประสงค์จะทำการจ้างเหมา ทำความสะอาดอาคาร
และสถานที่ทำการของโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี ปีการศึกษา พ.ศ. 2562 จำนวน  1 งาน วงเงิน 
958,335  บาท ( เก้าแสนห้าหมื่นแปดพันสามร้อยสามสิบห้าบาทถ้วน) 5 เดือน ตามพระราชบัญญัติการจัดช้ือ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1. ความเป็นมา 
ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 25  เมษายน 2538 กำหนดเรื่องการรักษาความสะอาดอาคาร 

และสถานที่ราชการ เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลที่จะให้ภาคเอกชนเข้ามีส่วนในการดำเนินการ        
แบ่งเบาภาระด้านกำลังคนและเพื่อเป็นการจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารและสถานที่โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ 
หอวัง นนทบุรี อย่างต่อเนื่อง โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงการคลัง  ที่ กค0526.7/ว 62  ลงวันที่ 14 
พฤษภาคม 2539 ซึ่งอยู่ในดุลยพินิจของหัวหน้าส่วนราชการกำหนดพื้นที่ทำความสะอาดดังนี้ 

1.1  อาคาร 1 เป็นอาคาร คสล.สูง 7 ช้ัน 
1.2  อาคาร 2 เป็นอาคาร คสล.สูง 7 ช้ัน 
1.3  อาคาร 3 เป็นอาคาร คสล.สูง 3 ช้ัน 
1.4  อาคาร 4 เป็นอาคาร คสล.สูง 7 ช้ัน 
1.5  อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสริิราชสมบัติ ครบ 60 ปี  
1.6  โดมอเนกประสงค์ ลานจอดรถ ถนน และบริเวณทุกส่วนโดยรอบอาคาร 

2. วัตถุประสงค ์
เพื่อให้ความสำคัญในการดูแลรกัษาความสะอาด และอำนวยความสะดวกแก่ นักเรียนบุคลากรทาง 

การศึกษาและผู้มาติดต่อราชการและเป็นการรักษาสิ่งแวดลอ้มของการใช้พื้นที่อาคารอย่างเหมาะสมและสวยงาม
ถูกสุขลักษณะให้ได้รับการทำความสะอาดอย่างตอ่เนื่องเหมาะสมต่อการเป็นสถานที่ปฏิบัตริาชการ 

3. คุณสมบัติของผู้ประสงค์จะเสนอราคา 
๓.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย 
๓.๒ ไม่เป็นบุคคลลม้ละลาย 
๓.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกจิการ 
๓.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ช่ัวคราว 

เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่ รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง  
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     ๓.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุช่ือไว้ไนบัญขีรายช่ือผู้ทิ้งงาน และได้แจ้งเวียนช่ือให้เป็นผู้ทิ้งานของ 
หน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วน 
ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจกรรมของนิติบุคคลนั้นด้วย 

๓.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดช้ือจัดจ้างและการ 
บริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา 

๓.๗ เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
ดังกล่าว 

๓.๘ ไม่เป็นผู้มผีลประโยชน์ร่วมกันกบัผู้ยื่นข้อเสนอรายช่ือทีเ่ข้าย่ืนข้อเสนอให้แก่โรงเรียน  
นวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบรุี ณ วัน ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนกิส์ หรือไมเ่ป็นผู้กระทำการอันเป็นการ
ขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี ้

๓.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิหรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของ  
ผู้ยืน่ข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิความคุ้มกันเช่นว่าน้ัน 

๓.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซือ้จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเลก็ทรอนิกส์  
(Electronic Government Procurement: e-GP) ของกรมบัญชีกลาง 

๓.๑๑ ผู้ยืน่ข้อเสนอซึง่ได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญา ต้องลงทะเบียนในระบบจัดซือ้จัดจ้างภาครัฐ  
ด้วยอิเล็กทรอนกิส์ (Electronic Government Procurement: e-GP) ของกรมบญัชีกลางตามคณะกรรมการ 
ป.ป.ช. กำหนด 

๓.๑๒ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับ 
รายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช.กำหนด 

๓.๑๓ ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รบัคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรบัและจ่ายเงินผ่านบญัชีธนาคาร เว้นแต่การ 
รับจ่ายเงินแตล่ะครัง้ซึง่มีมลูค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สญัญาอาจจ่ายเป็นเงินสดได้ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. 
กำหนด  
      3.14 ผู้ประกอบการที่เป็นคู่สญัญาต้องเสนอแผนการใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศ ภายใน 60 วัน
นับถัดจากวันลงนามในสญัญา 

๔. ขอบเขตของงานและคณุลักษณะเฉพาะของงานจา้ง 
๔.๑ รายละเอียดงานทำความสะอาดอาคารและสถานที่ทำการผู้รับจ้างต้องบริการทำความสะอาด

อาคารและสถานที่ทำการของโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี ทั้งภายใน และภายนอกอาคารตั้งแต่วันที่ 
1 พฤศจิกายน 2564 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2565 โดยจัดส่งพนักงานมาปฏิบัติงานทำความสะอาดประจำ          
ทุกวันจันทร์ – เสาร์ เวลา 0๖.๐๐ - ๑๗.๐0 น. (เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์และวันหยุดราชการ ยกเว้นวันหยุดชดเชย) 
โดยกำหนดให้มีพนักงานปฏิบัติงานทั้งสิ้น 17 คน/วัน ดังนี้  

๑) ผู้ควบคุมงานจำนวน 1 คน ดูแลและควบคุมการปฏิบัติงานของพนักงานทำความสะอาดให้ 
เป็นไปตามเงื่อนไขการจ้าง และลงช่ือตรวจงานวันละ ๒ ครั้ง (เช้า - บ่าย) ณ ฝ่ายอาคารสถานที่ หากมีข้อบกพร่อง
ให้ดำเนินการแก้ไขปรับปรุงก่อนลงช่ือตรวจงาน 

2)  พนักงานทำความสะอาดไม่น้อยกว่า 16 คนดังนี ้ประจำอาคาร 1-2-3-4 จำนวน 9 คน  
โรงอาหาร 1-2 จำนวน 2 คน อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ  60 ปี จำนวน 1 คน หัวหน้า
ควบคุม การปฏิบัติงานของพนักงาน จำนวน 1 คนและพนักงานชายทำความสะอาดพื้นที่ภายนอกอาคารเรียน
และทำหน้าที่ดูแลสวนและงานซ่อมบำรุง (โดยงานซ่อมบำรุงสามารถแก้ไขและซ่อมบำรุงงานไฟฟ้าประปาและช่าง
ไม้เบื้องต้นได้ ) จำนวน 4 คน รวมทั้งหมด 17 คน 
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พ้ืนท่ีทำความสะอาดประกอบด้วย  
-  ลานเฉลิมพระเกียรติฯ, กลุ่มการบริหารงบประมาณและแผนงาน, ห้องประชาสัมพันธ์,           

กลุ่มบริหารงานบุคคล, กลุ่มการบริหารวิชาการ,กลุ่มการบริหารทั่วไป, ห้องครูเวรชาย, ห้องพยาบาล, ห้องโสต
ทัศนศึกษา 4 , ลิฟท์โดยสารทั้งหมด 4 ตัว, ธนาคารโรงเรียน, เวทีกลาง, ห้องสมุด, ห้องอาคารสถานที่ ,          
ห้องกลุ่มบริหารงานทั่วไป 

- ระเบียงทางเดินหน้าอาคารและระเบียงกันสาดทุกช้ัน อาคาร1-2-3-4  
- ห้องสุขาครู, ห้องสุขานักเรียนชาย – หญิงทุกช้ัน อาคาร 1-2-3-4  
- ห้องนำ้-ห้องสุขาหลังโรงอาหาร 2  
- ทำความสะอาดพื้นที่นอกอาคารภายในโรงเรียนทัง้หมด ยกเว้นอาคารพักนักการภารโรง 
- พื้นที่โรงอาหาร 1, 2  
- ทำความสะอาด พื้นที่ภายในอาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปทีั้งหมด  

๔.๒ ผู้รับจ้างต้องจดัหาคนทำความสะอาดตลอดทั้งเครื่องมือ เครื่องใช้ และวัสดุ อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้
ในการทำความสะอาดตลอดจนน้ํายาทำความสะอาดที่มีคุณภาพ ตามมาตรฐานกำหนด ด้วยทุนทรัพย์ของผู้รับจา้ง 
ตลอดระยะเวลาการรบัจา้ง โดยผู้ว่าจ้างยินยอมให้ใช้นำ้ประปาและไฟฟ้าพอสมควรในการปฎิบัติงาน รวมทั้งจัดหา 
สถานที่เก็บเครื่องมือ เครื่องใช้ และวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ในการทำความสะอาดให้ แต่ผู้รับจ้างต้องจัดหากุญแจและ
ต้องรับผิดชอบเครื่องมือ เครื่องใช้ และวัสดุ อุปกรณ์ที่นำมาเก็บไว้ในสถานที่ดังกล่าวด้วยตนเอง ซึ่งหากทรัพย์สิน
ดังกล่าว สูญหาย หรือเสียหายไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ ก็ตาม ผู้ว่าจ้างไม่ต้องรับผิดในการสูญหายหรือความเสียหาย          
อันเกิดแก่ทรัพย์สินน้ัน รายละเอียด ดังนี ้

1) เครื่องขัดพื้น ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๘ นิ้ว ประจำอาคาร ดังนี้ อาคาร ๑ จำนวน ๑ เครื่อง 
อาคาร ๒ และ 4 จำนวน ๑ เครื่อง 

๒) เครื่องดูดน้ำ-ดูดฝุ่นประจำอาคาร จำนวน ๑ เครื่อง  
๓) รถเข็นทำความสะอาดพลาสติก สามารถเก็บอปุกรณ์ทำความสะอาดได้ และมีถุงใส่ขยะ  

(รถเมท) ประจำในอาคาร จำนวน ๑0 ชุด  
๔) รถเข็นขยะแบบสามล้อ (ล้อซีล่วด) ขนาดไม่ตํ่ากว่า ๐.๖๐ X ๑.๒๐ เมตร ประจำอาคาร 

สำหรับขนขยะไปยงัถังขยะรวม ณ ที่จัดทิง้ขยะ จำนวน 2 คัน 
5) ถุงดำใส่ขยะขนาดต่าง ๆ  
๖) ไม้ม๊อบถูพื้น,ไมม้็อบดันฝุ่น,ไมม้็อบถูห้องน้ำ,ไมก้วาดอ่อน,ไม้กวาดแข็ง,ผ้าหม่โบตั๋น 

,ไม้กรีดน้ำขนาดใหญ่ และที่ตกัขยะ  
๗) ผ้าเช็ดทำความสะอาด โต๊ะอุปกรณ์สำนักงาน อ่างล้างมอื เคาน์เตอร์ในหอ้งสุขและอื่น ๆ  
๘) เครื่องมือเช็ดทำความสะอาดกระจก 
๙) ถังใส่ขยะแบบเท้าเหยียบ ขนาดความจุ ๑๐ ลิตร ประจำในห้องสุขา ทุกห้อง ทุกข้ัน          

ทุกอาคาร จัดให้มีอย่างนอ้ย 180ใบ 
10) น้ำยาที่ใช้ทำความสะอาดพื้น จัดใหม้ีอย่างนอ้ย 20แกลลอน /เดอืน (ความจุไม ่

น้อยกว่า ๓.๗๔ ลิตร/แกลลอน) 
11) น้ำยาลอกแวกซแ์ละน้ำยาเคลือบเงาพื้นจัดใหม้อีย่างนอ้ยอย่างละ ๔๒ แกลลอน  

ต่อ  6 เดือน (ความจุไม่น้อยกว่า ๓.๗๔ ลิตร/แกลลอน) 
๑๒) ผงซกัฟอก จัดให้มีอย่างน้อย ๔๔ กิโลกรมั / เดือน 
๑4) น้ำยาดับกลิ่น น้ำยาฆ่าเช้ือโรค สำหรับใช้กับห้องสุขาจดัให้มอีย่างน้อย 20 แกลลอน / 

เดือน (ความจุไม่น้อยกว่า ๓.๗๔ ลิตร/แกลลอน) 
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15) น้ำยาสำหรับล้างทำความสะอาดพื้น จัดให้มอีย่างน้อย 20 แกลลอน /เดอืน  
(ความจุไม่น้อยกว่า ๓.๗๔ ลิตร/แกลลอน) 

16) สายยางประจำอาคาร ขนาด ๔/๘ นิ้ว ความยาวไม่น้อยกว่า 1๐ เมตร/เส้นไมน่้อย 
กว่า 10 เส้น 

17) อุปกรณ์ในการดำเนินงานต่างๆ เพื่อความปลอดภัย เช่น รองเท้าบู๊ตยาง ผ้าปิดปากปิดจมูก  
ผ้ายางกันเปื้อนชนิดเต็มตัว ถุงมือยางอย่างหนา เป็นหน้าที่ของผู้รับจ้างที่จะต้องจัดหาให้พนักงานใช้ เพื่อความ
ปลอดภัยหากมีอุบัติเหตุใด ๆ เกิดข้ึน ผู้ว่าจ้าง จะไม่รับผิดชอบต่อเหตุการณ์ที่เกิดข้ึนทั้งสิ้น 

18) แสดงป้าย “ระวังลื่น” ขณะพนักงานทำความสะอาดขัดเงาพื้นทางเดินและพื้นหอ้งสุขา  
19) วัสดุและอปุกรณ์อื่นๆ ที่จำเป็นในการปฎิบัตงิานทำความสะอาด เช่นถุงมอืยาง, แปรงขัด 

สุขภัณฑ์, แปรงขัดพื้น, กระบอกฉีดน้ํายาตา่งๆ  
20) นํ้ายาที่ใช้ทำความสะอาดต่าง ๆ ต้องได้คุณภาพและเปน็มิตรกบัสิง่แวดล้อมต้องมีใบรับรอง 

มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมทีส่ามารถย่อยสลายไดต้ามธรรมชาติ โดยแสดงบัญชีรายการภาพถ่ายรายละเอียด
และแคตตาล็อกมาเป็นหลักฐานในการยื่นข้อเสนอ 
  21) เครื่องฉีดน้ำแรงดนัสูง 1 เครื่อง 

 ๔.๓ ผู้รับจ้างจะต้องทำความสะอาด ดังต่อไปนี ้
๑) ปัดกวาด ล้าง เช็ดถู ทำความสะอาด ครุภัณฑ์ต่าง ๆ ซึ่งต้องทำความสะอาดรายวัน ได้แก่ โต๊ะ  

เก้าอี้ทุกตัว ครุภัณฑ์สำนักงาน ทุกชนิด เช่นตู้เก็บเอกสาร เครื่องโทรสาร โทรศัพท์ พัดลม เครื่องทำนํ้าเย็น ชุด
รับแขก เฟอร์นิเจอร์ ประติมากรรม ภาพวาด และเครื่องตกแต่งต่าง ๆ ในห้องที่ได้รับมอบหมาย และโต๊ะ เก้าอี้
พักผ่อนที่ตั้งไว้บริเวณนอกและในอาคารและสถานที่หรือส่วนประกอบของอาคาร ช่ีงโดยสภาพต้องทำความ
สะอาด เช่น มีรอยเปรอะเปื้อนต่างๆ ทั้งภายในภายนอกอาคาร ตลอดจนดูดฝุ่นพื้นห้องผนังอาคาร และสถานที่
ต่างๆ ของโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี ทั้งหมด 

๒) กระจกอาคารทั้งภายในและภายนอกอาคาร ทุกช้ัน ทุกอาคาร  
๓) ฝาผนงัและฝ้าเพดาน ภายในอาคารทุกอาคาร(ยกเว้นในห้องเรียน,ห้องปฏิบัติการ,ห้องพกัคร ู

,หอประชุม) 
๔) รางน้ำ กันสาด ท่อนํ้าทิ้ง ท่อระบายนํ้า ถนน ลานจอดรถ รอบอาคารทั้งหมด  
5) พัดลมทกุชนิด ภายในอาคาร ทุกห้อง ทุกช้ัน ทุกอาคาร (ทำความสะอาดใหญ่) 
๖) พื้นห้องนํ้า อ่างล้างมือ อ่างล้างภาชนะ โถส้วม โถปัสสาวะ ช้ันวางของในห้องนํ้าโดยใช้ ผงขัด 

หรือน้ำยา ตามประเภทของวัสดทุี่ทำความสะอาด 
๗) จัดเกบ็และขนย้ายเอกสารและอปุกรณ์ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการทำความสะอาดหรือตามที ่

คณะกรรมการผู้ควบคุมงาน หรือเจ้าหน้าที่ของอาคารสถานที่ฯสั่งการ 
๔.๔ รายละเอียดการทำงาน 

    พนักงานทำความสะอาดทกุคนจะต้องลงช่ือ เวลามาทำงาน และ เวลากลบั ณ ที่สำนักงาน 
อาคารสถานที่ฯ ส่วนเจ้าหน้าที่ ผู้ควบคุมตรวจงาน ให้ตรวจงานรักษาความสะอาดอย่างน้อยวันละ ๒ ครั้ง (เช้า - 
บ่าย) พร้อมลงช่ือตรวจงาน ที่ฝ่ายอาคารสถานที่ฯ 
                  การทำความสะอาดประจำวัน (วันท่ีโรงเรียนเปิดทำการเรียนการสอน กรณีอ่ืนๆจะ
กำหนดให้เป็นรายกรณี) 

4.4.1  ปฏิบติังานตั้งแต่เวลา 06.00 น.ถึงเวลา 1๗.๐0 น. ทุกวันเวลาพัก 07.50-08.50 น. 
เวลาพักกลางวัน 12.00 น. – 13.00 น. โดยหยุดวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์  
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4.4.2  ดูแลทำความสะอาดระเบียงทางเดินและบันได ทุกช้ันของ อาคาร 1, 2, 3, 4   โดย       
ให้กวาด-ถูพื้นด้วยน้ำยาและใช้เครื่องขัดล้าง ขัดเงา พร้อมทั้งดันฝุ่น กวาดหยากไย่ตามอาคารเรียน 1-2-3-4 และ
ขอบบอร์ดตามภายนอกห้องเรียน อีกทั้งหมั่นตรวจตราดูแลให้สะอาดตลอดทั้งวัน  

4.4.3  เก็บขยะบนอาคารเรียนทั้งหมด และนำไปทิ้งในที่ที่ผู้ว่าจ้าง จัดหาไว้ให้ 
4.4.4  พนักงานทำความสะอาดโรงอาหารต้องทำตลอดเวลา สำหรับเวลาพักกลางวัน ไม่ให้  

พักพร้อมนักเรียนให้พักก่อนหรือหลังนักเรียนรับประทานอาหาร  
    4.4.5 ดูแลรักษาความสะอาดโรงอาหาร  1-2 ด้วยน้ำยาล้างพื้นและน้ำยาฆ่าเช้ือโรค               
ทำความสะอาดอื่น ๆ ตามความจำเป็นและหรือที่โรงเรียนแจ้งขอความร่วมมือแม้มิได ้กำหนดไว้ตามข้างต้น 

4.4.6 กวาด เช็ด ถูพื้นด้วยม๊อบผสมนํ้ายาทำความสะอาด 
4.4.7 ปัดและหรือดูดฝุ่นละออง เช็ดโต๊ะ เก้าอี้ ชุดรับแขก ตู้เก็บเอกสาร พัดลม ครุภัณฑ์ 

เครื่องใช้สำนักงานที่กำหนด และทางเดนิภายในอาคาร ให้สะอาดปราศจากฝุ่น เศษขยะ แล้วจัดให้เป็นระเบียบ 
4.4.8 เช็ดกระจกบานเลื่อน หน้าต่าง ประตู กรอบบานหน้าต่างไม้และอลูมิเนียมทำความ 

สะอาด ร่องบานเลื่อน และบริเวณที่อยู่ใกล้การสัมผัสทุกแห่งให้สะอาดปราศจากคราบสกปรก 
4.4.9 ทำความสะอาดโดมอเนกประสงค์ และที่นั่งพัก  
4.4.10 ทำความสะอาดพื้นหน้าลิฟต์แต่ละช้ัน และภายในห้องลิฟต์ 
4.4.11 ทำความสะอาดห้องสุขาด้วยการขัดถู ล้างพื้น ประตู ฝาผนัง เครื่องสุขภัณฑ์ (เช่น           

โถส้วม โถปัสสาวะ อ่างล้างมือ อ่างล้างภาชนะ ข้ันวางของ) และอุปกรณ์ทั้งหมด ในห้องสุขาด้วยน้ำยาฆ่าเช้ือโรค
และนํ้ายาทำความสะอาด โดยเฉพาะ โถส้วม โถปัสสาวะ และพื้นห้องสุขาต้องดูแลทำความสะอาดตลอดวันน้ำยา
ที่ใช้ต้องมีกลิ่นหอมและไม่ทำลายพื้นหรือเครื่องสุขภัณฑ์ให้ เสียหาย 

4.4.12 ทำความสะอาด และแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าในระหว่างวัน (เวลาทำงาน) หากมีสิ่งของ 
หรืออุปกรณ์ชำรุดเสียหายที่เกิดข้ึนต้องรายงานโดยด่วนต่อผู้ควบคุมงาน หรือเจ้าหน้าที่ของอาคารสถานที่ฯ 

4.4.13 ปดิไฟฟ้า น้ำประปา พัดลม เครื่องปรับอากาศ ถอดปลั๊กอุปกรณ์สำนักงาน  
ที่ใช้ไฟฟ้าทุกเครื่อง ตรวจความเรียบร้อยก่อนปิดห้องทำงาน และตรวจสอบก่อนออกจากสำนักงานหรือตัวอาคาร 

4.4.14 ทำความสะอาดลานจอดรถยนต์ โรงจอดรถยนต์ ถนนและบริเวณรอบอาคารทุก 
อาคาร โดยการกวาดและหรือขจัดให้ปราศจากเศษวัสดุใบไม้ นํ้าขังที่พื้นให้สะอาด ตลอดวัน 

4.5 การทำความสะอาดใหญ่  ก่อนเปิดภาคเรียน  ภาคเรียนละ 1 ครั้ง 
4.5.1 ทำความสะอาดพื้น เช็ดคราบสกปรกบนพื้นระเบียงทางเดินหนา้อาคารบันได และลาน 

อเนกประสงค์ ช้ันล่าง อาคาร 1-2-3-4 โรงอาหารโดยต้องขัดพื้นและลงแว๊กซ์ในส่วนที่เป็นหินขัด 
4.5.2 ทำความสะอาดพื้นห้องสุขา ล้างคราบสนิม คราบสกปรกต่าง ๆ บนพื้นและบนสุขภัณฑ์  
4.5.3 ปัดหยากไย่ ฝุ่นตามฝาผนังและเพดาน เช็ดกระจกประตู หน้าต่างทุกบาน  

และทำความสะอาดพัดลมในห้องเรียนและโคมไฟ  
4.5.4 ทำความสะอาดกันสาดด้านหน้าและด้านหลังอาคาร  

- ผู้เสนอราคาต้องจัดทำแผนการปฏิบัตงิานตามที่โรงเรียนนวมินทราชินูทิศกำหนด เสนอพร้อม 
การยื่นข้อเสนอการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อประกอบการพิจารณา 

- ผู้รบัจ้างจะต้องแจง้การปฏิบัติงานตามแผนของแตล่ะอาคาร ให้ผู้ว่าจ้างทราบ อยา่งน้อย ๓ วัน 
ทำการและรายงานผลการปฏิบัติใหผู้ร้ับจ้างทราบหลงัปฏิบตัิงานเสร็จภายใน ๒ วันทำการ  
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4.6 มาตรฐานของงาน 
การทำความสะอาดสถานที่ในอาคาร มีลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ ดังนี้  
๔.6.๑ การทำความสะอาดพื้น  
      1) การปัดกวาด ดูดฝุ่นให้ปัดกวาด หรือดูดฝุ่น พื้นที่ว่างตามขั้นอาคาร ห้องโถง ทางเดิน  

บันได ให้สะอาดปราศจากเศษผง ฝุ่นละออง และนำขยะไปทั้งนอกตัวอาคาร ณ อาคาร ตามที่ผู้ว่าจ้างจัดเตรียมให้ 
โดยใช้ไม้กวาดขนอ่อนในการปัดกวาด ยกเว้นพื้นที่ที่ เป็นพรมให้ใช้แปรงปัด หรือเครื่องดูดฝุ่น หากมีการ
เคลื่อนย้าย เฟอร์นิเจอร์ หรือเครื่องใช้สำนักงาน เมื่อทำความสะอาดเสร็จให้จัดเข้าที่เดิม โดยไม่เกิดความเสียหาย
แก่พื้น เฟอร์นิเจอร์ หรือเครื่องใช้สำนักงาน 

2) การถูด้วยไม้ม๊อบหลังจากทำความสะอาดตามมาตรฐานของงานใน ข้อ ๑) แล้วให้ถูพื้นที่
ต่าง ๆ ด้วยไม้ม๊อบชุบน้ำบิดหมาด ๆ ไม้ม๊อบที่นำมาใช้งานต้องเป็นม็อบที่สะอาด และหมั่นเปลี่ยนนํ้าทำความ
สะอาดเสมอ หากบริเวณใดมีคราบสกปรกมากให้ใช้นํ้ายาขัดพื้น หรือน้ำสบู่อ่อนตามความเหมาะสม ทั้งนี้ รวมถึง
การขจัด รอยคราบสกปรกหรือตำหนิต่าง ๆ บนพื้นซึ่งเกิดจากรอยรองเท้า หรือรอยคราบสกปรกอื่นๆ สำหรับ
พื้นที่ที่เป็นพรม ให้ดูดฝุ่นและลบรอยเปื้อนบนพรมด้วยน้ำยาตามความเหมาะสมหลังจากเช็ดถูพื้นแล้ว บริเวณ
พื้นที่ต่างๆ จะต้องสะอาดปราศจากเศษผง ฝุ่นละออง และไม่มีรอยเหว่ียงของม็อบติดอยู่ตามขอบกำแพง ฝาผนัง 
เฟอร์นิเจอร์และเครื่องใช้ สำนักงาน และไม่มีความเสียหายใด ๆ เกิดข้ึนจากการทำงานดังกล่าว 

3) การลงน้ำยาขัดพื้น เคลือบเงาพื้นให้ทำหลังจากดำเนินการในข้อ ๑) และ ๒) แล้ว และ
การลงน้ำยาดังกล่าว ในบริเวณใดก็ตามจะต้องระมัดระวังไม่ให้ฝาผนังหรือขอบกำแพงเปรอะเปื้อนเป็นรอยหรือ
ชำรุดเสียหาย  

      ๔) การขัดพื้นและขัดเงาให้ทำทันทีหลังจากลงนํ้ายาขัดพืน้ หรือเคลือบเงาพื้นทั้งนีใ้ห้ 
บริษัทพิจารณา เลือกใช้เครื่องมือเครื่องใช้วัสดุ และอุปกรณ์ที่มีคุณภาพตามความเหมาะสมกับวัสดุพื้นที่ โดยไม่
ก่อให้เกิดความเสียหาย หรือตำหนิใด ๆ บนพื้น 

      5) การลอกพื้น และเคลือบพื้นด้วยน้ํายาการลอกพื้นและเคลือบพื้นด้วยน้ํายา  
เพื่อให้ผิวพื้นสะอาด ปราศจากตำหนิ และริ้วรอยมีความสวยงามทนทาน ให้ผู้รับจ้างดำเนินการตามความ
เหมาะสมกับวัสดุพื้นที่ ทั้งนี้ เมื่อทำการลอกพื้น และเคลือบพื้นด้วยน้ํายา ให้เคลื่อนย้ายเฟอร์นิเจอร์ลอยตัว และ
เครื่องใช้สำนักงาน (ที่เคลื่อนย้ายได้) ด้วย หลังจาก นํา้ยาแห้งดีแล้วให้ขัดพื้นที่ให้สะอาด และนำเฟอร์นิเจอร์และ
เครื่องใช้สำนักงานกลับเข้าที่เดิม 
                          ๖) การทำความสะอาดพรมให้ดูดฝุ่นละออง เศษผง เศษขยะอื่น ๆ ที่หลุดร่วงหล่นอยู่บน
หนา้พรมให้สะอาด และต้องไม่ก่อให้เกิดความเสียหาย และเสียความสวยงาม 

                ๗) การทำความสะอาดห้องสุขา 
- ล้างพื้นห้องนํ้า ด้วยแปรงถูพื้น เช็ดให้แหง้และสะอาด 
- ขัดล้างอ่างล้างมือ เคาน์เตอร์ อ่างล้างจาน เช็ดใหส้ะอาด 
- เช็ดทำความสะอาดกระจกในห้องสุขาให้สะอาด ปราศจากคราบสกปรก 
- ความสะอาดสุขภัณฑ์ ใช้นํา้ยาฆ่าเช้ือดบักลิ่นให้สะอาด และมิให้มีกลิ่น รบกวน 

โดยใช้ผงขัดและนํ้ายา ตามประเภทของการใช้งาน 
๔.6.๒ การทำความสะอาดเฟอร์นิเจอร์ และเครื่องใช้สำนักงานให้ปัดกวาด เช็ดถูเครื่องใช้ 

สำนักงาน เช่นโต๊ะ เก้าอี้ ตู้เก็บเอกสาร ฯลฯ และ เฟอร์นิเจอร์ รวมทั้งรูปภาพแขวนฝาผนังและประติมากรรม     
ให้สะอาดปราศจากฝุ่นละออง หยากไย่ ใยแมงมุม คราบสกปรกและริ้วรอยต่าง ๆ หากมีการเคลื่อนย้ายสิ่งของ
ดังกล่าวออก เมื่อดำเนินการทำความสะอาดเรียบร้อยแล้ว ให้นำกลับเข้าที่เดิม โดยไม่เกิดความเสียหายใด ๆ 
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4.6.3 การทำความสะอาดฝาผนังและเพดานให้ปดักวาด เช็ดถู ดูดฝุ่นให้สะอาดปราศจากฝุ่น 
ละออง หยากไย่ ใยแมงมุม คราบสกปรก หรือรอยต่าง ๆ ใม่ให้มีเศษผงตกค้างอยู่บนพื้นห้อง การทำความสะอาด
ในข้อนี้ให้รวมถึงประตู หน้าต่าง ขอบประตู ขอบหน้าต่าง บานเลื่อน ร่องบานเลื่อน และผนังใต้หน้าต่างด้วย และ
ให้ระมัดระวังเป็นพิเศษ สำหรับฝาผนังไม้ บุด้วยผ้าและวัสดุกันเสียงสะท้อน รวมทั้งฝ้าเพดานที่ใช้วัสดุกันเสียง
สะท้อน  

๔.6.๔ การทำความสะอาดกระจกให้เช็ดกระจกด้วยน้ํายาเช็ดกระจกหรือล้างด้วยน้ําสบู่อ่อนแล้ว 
ล้างด้วยน้ํา และเช็ด ให้แห้งให้กระจกใสสะอาด ปราศจากคราบสกปรก ตำหนิ หรือรอยสัมผัส และหา้มใช้ผงขัดใน
การทำความสะอาดกระจก 

๔.6.5 การทำความสะอาดโคมไฟ หลอดไฟ ปลั๊กใฟ พัดลมทุกขนิด ให้เช็ดถูทำความสะอาด            
โคมไฟ หลอดไฟ ปลั๊กไฟ พัดลมทุกชนิด ให้สะอาดปราศจากฝุ่นละออง หยากไย่และสิ่งสกปรก และให้ทำด้วย
ความระมัดระวังหากมีการถอดมาทำความสะอาด เมื่องานเสร็จให้ประกอบเข้าที่เดิมให้เรียบร้อย โดยไม่ก่อให้เกิด
ความเสียหายใด ๆ 

๔.6.6 การขัดเงาบริเวณที่เป็นโลหะให้ดูแลรักษาทำความสะอาดส่วนประกอบใด ๆ ในอาคารที่ 
เป็นโลหะ ดูแลรักษา ให้เงางามอยู่เสมอและไม่มีคราบสกปรกหรือคราบสนิมจับโดยผู้รับจ้างต้องจัดหาวัสดุและ
อุปกรณ์ในการขัดเงาดังกล่าว  

๔.6.7 การทำความสะอาดลานจอดรถโดมอเนกประสงค์ โรงจอดรถให้กวาดใบไม้ เศษวัสดุอื่น ๆ 
นํ้าที่ขัง และขยะที่มีผู้ทิ้งไว้ที่กระถางต้นไม้ โคนต้นไม้ บริเวณนัง่พักให้สะอาดแล้วนำไปทิ้งในถังขยะที่ทางโรงเรียน
จัดไว้ 

๔.6.8 กรณีที่ไม่ได้กำหนดรายละเอียดการทำให้ผู้รับจ้างดำเนินการทำความสะอาดตามสภาพ 
ของงานหรือตามคำสั่งของผู้ว่าจ้าง ซึ่งในการปฏิบัติงาน หากมีวัสดุอุปกรณ์ชำรุดเสียหายที่เกิดจากการปฏิบัติงาน
ของพนักงานของผู้รับจ้าง ผู้รับจ้างจะต้อง รีบจัดหามาประกอบทดแทนโดยเร็ว 
๕. เง่ือนไขการจา้ง 

ผู้รบัจ้างจะต้อง 
๕.๑ จัดส่งรายช่ือพนักงานทำความสะอาดซึ่งผา่นการอบรมการทำความสะอาดตามลักษณะการจ้างเหมา

ทำความสะอาดตามจำนวนที่กำหนดให้ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี ล่วงหน้าก่อนเข้าปฎิบัติงาน         
ไม่น้อยกว่า ๓ วันทำการ และพนักงานทำความสะอาดดังกล่าวจะต้องเป็นผู้มี สุขภาพดี แข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อ
ร้ายแรง ความประพฤติเรียบร้อยซื่อสัตย์ ไม่ก้าวร้าว ไม่ดื่มสุรายาเสพติด ระหว่างปฏิบัติงาน สามารถทำงาน
ร่วมกับผู้อื่นได้ อายุตั้งแต่ ๑๘ ปี ไม่เกิน ๖0 ปี มีความรู้ความสามารถในการใช้วัสดุ อุปกรณ์ในการทำความ
สะอาด ด้วยความประณีต เรียบร้อย 

๕.๒ กรอกแบบฟอร์มพร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประขาชน สำเนาทะเบียนบ้าน (พร้อมรับรอง สำเนา
ถูกต้อง) ของพนักงานทำความสะอาด รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด ๒ นิ้ว ถ่ายไว้ ไม่เกิน 
๖ เดือน จำนวน ๒ รูป ส่งใหโ้รงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรีและในกรณีมีการสบัเปลี่ยนหรอืทดแทนตัว
บุคคล ให้แจง้รายช่ือพร้อมประวัติพนักงานทำความสะอาดให้ผู้ว่าจ้างทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๓ วันทำการ 
พร้อมเอกสาร ดังกล่าวข้างต้น 

๕.๓ ผู้ควบคุมการปฏิบัติงานของพนักงานทำความสะอาดให้เป็นไปตามสัญญาจ้าง จะตอ้งมี คุณสมบัติ
และดำเนินการ ดังนี ้

๑) หลักฐานการผ่านการอบรมการควบคุมการรักษาความสะอาด ตามลักษณะการ 
จ้างเหมาทำความสะอาด 
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๒) เป็นผู้มีความรู้ความสามารถในการทำความสะอาด และมีประสบการณ์ในการควบคุมงานทำ 
ความสะอาดให้เป็นไปตามสัญญาจ้าง 

๓) เป็นผู้ควบคุมความประพฤติ กิริยามารยาท การแต่งกาย ของพนักงานทำความสะอาด  
ตลอดจนควบคุม ดูแล เครื่องมือ เครื่องใช้ วัสดุ อุปกรณ์ ต่างๆ ที่ใช้ในการทำความสะอาดให้มีใช้อย่างต่อเนื่อง  

๔) ดูแลตรวจงานทำความสะอาดของพนักงานทำความสะอาดซึ่งผู้รับจ้างจัดส่งไปปฏิบัติงาน 
รักษาความสะอาดทุกช้ัน ทุกอาคาร หากมีข้อบกพร่องจะต้องดำเนินการแก้ไขก่อนลงช่ือตรวจงาน 

๕) ทำหน้าที่เป็นตัวแทนผู้รับจ้าง ในการประสานงานกับผู้ว่าจ้าง การทำสิ่งใดๆ อันเกี่ยวข้องกับ 
สัญญาที่ผู้ว่าจ้างได้แจ้งแก่ผู้ควบคุมนั้นให้ถือว่า ได้แจ้งแก่ผู้รับจ้างแล้วโดยชอบ ทั้งนี้ ผู้ว่าจ้างสามารถติดต่อ 
ประสานงานกับผู้รับจ้างได้ตลอดเวลาทำการ 

๕.๔ จัดพนักงานทำความสะอาดให้ปฏิบัติงานประจำตามลกัษณะงานทกุวันทำการ จันทร์ ถึง เสาร์ ตัง้แต่
เวลา ๐๖.๐๐ - ๑๗.๐๐ น. เต็มจำนวน 

5.๕ นํ้ายาและวัสดุที่ผู้รับจ้างนำมาใช้ในการทำความสะอาดทุกชนิดจะต้องมีคุณภาพและเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อมมีตราประทับหรือยี่ห้อของผลิตภัณฑ์และต้องเป็นน้ํายาและวัสดุชนิดเดียวกับที่ไดน้ำมาเป็น ตัวอย่างใน
การเสนอราคา โดย 

๑) วัสดปุระเภทนํ้ายาที่ใช้ในการรักษาความสะอาดทุกรายการ ถือเป็นส่วนหนี่งในการพิจารณา 
รับราคา ผู้เสนอราคาต้องส่งตัวอย่างนํ้ายาซึ่งระบุยี่ห้อ และประเทศผู้ผลิต ที่มีคุณสมบัติขจัดคราบสกปรกและ           
ฆ่าเช้ือโรค ปริมาณพอสมควร พร้อมติดฉลาก ระบุประเภทนํ้ายาไว้ข้างภาชนะที่ใส่ให้ เห็นชัดเจน โดยมี
รายละเอียด ส่วนผสมของนํ้ายากำกับไว้แต่ละขวดโดยผู้รับจ้างจะต้องไม่ใช้ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดที่มีส่วนผสม
ของสารอันตราย พร้อมแนบหลักฐานเอกสารที่แสดงว่าผ่านการรับรองการ ข้ึนทะเบียนวัตถุอันตราย เอกสาร
ใบอนุญาต การมีวัตถุอันตราย ไว้ในครอบครองจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เอกสารยืนยันว่า 
นํ้ายาที่ใช้เป็นนํ้ายาทำความสะอาด ที่ไม่มีส่วนผสมของสารอันตรายที่ห้ามมีในนํ้ายาทำความสะอาด และ/หรือ
เอกสารข้อมูลความปลอดภัยเคมีกัณฑ์ MATERIAL SAFETY DATA SHEET (MSDS) ทั้งนี้ ผู้เสนอราคาต้องนำ
ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ที่ใช้ทำความสะอาด ตามบัญชี รายละเอียดวัสดุสิ้นเปลืองที่ใช้ในการทำความสะอาด มามอบให้
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรีภายใน ๑ วันทำการ นับถัดจากวันเสนอราคาในระบบอิเลก็ทรอนิกส์ และ
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี ขอสงวนสิทธ์ิที่จะเก็บตัวอย่างของผู้ชนะ การประกวดราคาไว้เพื่อให้
กรรมการตรวจรับ เปรียบเทียบต่อไป 

๒)ผู้รับจ้างจะต้องนำวัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือทำความสะอาดทุกรายการมาให้คณะกรรมการ  
ตรวจรับพัสดุตรวจสอบคุณภาพ ปริมาณ จำนวนและความถูกต้อง ภายในวันทำการแรกของทุกเดือน และจัดสรร
นํ้ายา ที่ใช้ในการทำความสะอาดทุกชนิดใส่ภาชนะตามจำนวนและปรมิาณพรอ้มติดสลาก  ช่ึงจะต้องเป็นย่ีห้อและ
มีคุณภาพเหมือนที่เสนอไว้ในการประกวดราคา 

5.๖ จัดหาเครื่องแบบที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน ทั้งเสื้อ กางเกง และรองเท้า สำหรับพนักงาน ทำความ
สะอาดและผู้ควบคุมงาน มีช่ือบริษัท ห้างร้านที่เสื้อให้เห็นชัดเจนและติดบัตรที่มีรูปถ่ายแสดงตน แจ้งช่ือ นามสกุล 
ให้เรียบร้อยทุกคน ตลอดเวลาปฏิบัติงาน 

5.7 จัดหาสมุดหรือแบบลงเวลาให้พนักงานทำความสะอาด ลงช่ือมาปฏิบัตงิานและลงช่ือกลบั ในแต ่    
ละวัน รวมทั้งให้หัวหน้าผู้ควบคุม ตรวจงานรกัษาความสะอาดลงช่ือตรวจงาน และให้ความเห็นการรักษาความ
สะอาดของพนักงานทำความสะอาด วันละ ๒ ครั้ง (เช้า - บ่าย) ณ ฝ่ายอาคารสถานที่ฯ 
  ๕.8 การสง่พนักงานเข้าทำความสะอาด ผู้รบัจ้างจะตอ้งปฏิบัติ ดังนี้ 

๑) จัดฝึกอบรมการทำความสะอาดตามลกัษณะการจ้างเหมาทำความสะอาด อาคารสถานที่           
ทำการของโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบรุีแก่พนักงานทำความสะอาดก่อนสง่เข้าปฏิบัติงาน 
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๒) ควบคุมดูแลให้พนักงานทำความสะอาดและผู้ควบคุมแต่งเครื่องแบบที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน 
ของผู้รับจ้าง ติดบัตรที่มีช่ือและรูปถ่าย ช่ือผู้รับจ้างเป็นผู้ออกให้ตลอดเวลาที่ปฏิบัติงาน 

๓) รับผิดชอบและยินยอมชดใช้ค่าเสียหาย หรือซ่อมแซมทรัพย์สินของผู้ว่าจ้าง ที่เกิดความ 
เสียหาย หรือสูญหาย โดยการกระทำของผู้รับจ้าง หรือพนักงานของผู้รับจ้าง 

๔) รับผิดชอบและให้ความคุ้มครองคนงาน หรือลูกจ้างของผู้รับจ้างที่มาปฏิบัติงานเกี่ยวกับสิทธิ 
อันพึงได้ตามกฎหมายแรงงาน โดยไม่เรียกร้องเอาจากผู้ว่าจ้างอีก 

4) จัดพนักงานทำความสะอาดประจำอาคารตามเงือ่นไขสัญญาจ้าง และให้อยู่ในความควบคุม  
กำกับของหัวหนา้ฝ่ายอาคารสถานที่ฯ  

๕.9 ก่อนเข้าทำความสะอาด ผู้รับจ้างจะต้องตรวจสอบทรัพย์สิน เครื่องใช้สำนักงานในพื้นที่ ที่จะทำ 
ความสะอาดทุกครั้ง หากพบความชำรุดเสียหายอยู่ก่อนแล้ว ต้องแจ้งต่อผู้ว่าจ้างเพื่อทราบไว้เป็นหลักฐาน หรือ
หากพบความชำรุดเสียหายเกิดข้ึนภายหลังการทำความสะอาดจะถือว่าความชำรุดเสียหายนั้นๆ เกิดจากการ
กระทำ ของผู้รับจ้าง ซึ่งผู้รับจ้างต้องชดใช้โดยปราศจากข้อโต้แย้งโดยสิ้นเชิง 

๕.๑0ในกรณีที่ทรัพย์สินของผู้ว่าจ้างหรือทรัพย์สินที่ผู้ว่าจ้างมีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบไดร้ับความเสียหาย  
สูญหาย ถูกทำลาย หรือถูกขโมย อันเนื่องมาจากการกระทำของลูกจ้างหรือพนักงานของผู้รับจ้าง ไม่ว่า ความ
เสียหาย สูญหาย ถูกทำลาย หรือถูกขโมย นั้น จะทราบสาเหตุหรือไม่ก็ตาม ผู้ รับจ้างต้องรับผิดชอบชดใช้ 
ค่าเสียหายที่เกิดข้ึน ทั้งหมดทันที 

๕.๑1 ผู้รับจ้างจะต้องพรอ้มปฎิบัติงาน โดยจัดส่งพนักงานตามรายช่ือที่แจ้งให้ทราบลว่งหน้า เข้าฎิบัติงาน
รักษาความสะอาดตามเงื่อนไขที่ผู้ว่าจ้างกำหนดไว้ในวันเริ่มต้นสัญญา 

๕.๑2 ในกรณีพนักงานของผู้รับจ้างไม่มาปฏิบัติงาน หรือมาปฎิบัติงานไม่ครบจำนวน หรือมาแต่ ไม่ยอม
ปฏิบัติงานตามที่กำหนดไว้ในรายละเอียดเงื่อนไขการจ้างฯ ทั้งสองฝ่ายตกลงให้เป็นไปตามข้อกำหนดดังต่อไปนี้ 

๑) ถ้าไม่มีพนักงานของผู้รับจ้างมาปฎิบัติงาน หรือมาปฏิบัติงานไม่ครบจำนวน หรือมา แต่ไม่ 
ยอมปฏิบัติงาน ผู้รับจ้างยินยอมให้ผู้ว่าจ้างหักเงินค่าบริการ ๑ คนต่อ ๑ วัน ในอัตราวันละ 400 บาท และ
ยินยอมให้ผู้ว่าจ้างปรับเป็นรายคนต่อวันในอัตราวันละ ๑๐๐ บาท นับแต่วันที่ไม่มีพนักงานมาปฏิบัติงาน หรือมา
ปฏิบัติงานไม่ครบจำนวน หรือมาแต่ไม่ยอมปฏิบัติงานเป็นต้นไป จนกว่าจะมีพนักงานมาปฏิบัติงานครบ            
ตามจำนวนหรือยอมปฏิบัติงาน และทำงานตามรายละเอียดที่กำหนด 

๒) ในกรณีที่พบว่าพนักงานของผู้รับจ้างมาปฏิบัติงานไม่ครบ และ ไม่ไดแ้จ้งให้โรงเรียนทราบ 
และนำพนักงานจากจุดอื่นมาปฏิบัติงานแทน ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายค่าปรับให้ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง 
นนทบุรี เป็น ๒ เท่า ของข้อ ๑) 

๓) ถ้าไม่มีพนักงานของผู้รับจ้างมาปฏิบัติงาน หรือมาปฏิบัติงานไม่ครบจำนวน หรือมา แตไ่ม่ 
ยอมปฏิบัติงานห้าวันติดต่อกัน นอกจากผู้รับจ้างจะต้องรับผิดตาม ข้อ ๑) แล้ว เมื่อผู้ว่าจ้างได้แจ้งให้ผู้รับจ้าง 
ทราบแล้ว ผู้รับจ้างยังไม่ดำเนินการแก้ไข หรือจัดส่งพนักงานมาปฏิบัติงานให้ครบตามสัญญาภายใน ๓ วันทำการ 
นับจากวันที่ได้รับแจ้ง ผู้ว่าจ้างมีสิทธ์ิบอกเลิกสัญญาได้ การที่ผู้ว่าจ้างไม่บอกเลิกสัญญาตามความในวรรคหนื่ง            
ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดตามเงื่อนไขสัญญาจ้าง (ตามสัญญาจ้าง) 

๔) ถ้าไม่มีพนักงานของผู้รับจ้างมาปฏิบัติงาน หรือมาแต่ไม่ปฏิบัติงานห้าวันติดต่อกัน ผู้ว่าจ้างมี 
สิทธ์ิบอกเลิกสัญญาจ้าง โดยไม่ต้องบอกกล่าว และผู้รับจ้างจะต้องเสียค่าปรับและรับผิดชอบค่าใช้จ่าย ส่วนต่าง        
ที่จะเกิดข้ึน การที่ผู้ว่าจ้างไม่บอกเลิกสัญญาตามความใน ข้อ ๓) นั้น ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิด 
ตามเงื่อนไขสัญญาจ้าง (ตามสัญญาจ้าง) 
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๖) กรณีผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้างหรือค่าทดแทนอื่นใดให้แก่พนักงานของผู้รับจ้าง ผู้ว่าจ้างมี 
สิทธ์ิจะเอาเงินค่าจ้างที่ต้องจ่ายแก่ผู้รับจ้างมาจ่ายให้แก่พนักงานของผู้รับจ้าง และให้ถือว่าผู้ว่าจ้างได้จ่ายเงิน 
จำนวนน้ันเป็นค่าจ้างให้ผู้รับจ้างตามสัญญาแล้ว 

๕.๑3 ในการทำงานจ้างถ้าเกิดความเสียหายใดๆ ไม่ว่าจะเกิดข้ึนแก่บุคลากรของผู้ ว่าจ้างหรือ 
บุคคลภายนอก ซึ่งก่อให้เกิดความชำรุดบกพร่องเสียหาย หรือการสูญหายแก่ทรัพย์สินของผู้ว่าจ้ างหรือของ
บุคลากร ของผู้ว่าจ้างหรือของบุคคลภายนอก อันเป็นผลสืบเนื่องมาจากการกระทำ หรือละเว้นการกระทำของผู้
รับจ้าง พนักงานหรือบุคลากรของผู้รับจ้าง ผู้รับจ้างต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหาย ให้แก่ผู้ว่าจ้าง หรือบุคลากร ของ
ผู้ว่าจ้าง หรือบุคคลภายนอก ตามจำนวนที่เสียหายจริง ภายในระยะเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนด 

๕.๑4 ในกรณีที่ตัวผู้รับจ้างหรือพนักงานของผู้รับจ้างทำงานจ้างบกพร่องโดยทำไว้ไม่ สะอาด ก็ดี            
ไม่เรียบร้อยก็ดี ใช้วัสดุอุปกรณ์หรือนํ้ายาที่ใซ้ในการรักษาความสะอาดไม่มีคุณภาพตามมาตรฐาน หรือคุณภาพ         
ไม่ดี ไม่ตรงตามตัวอย่างที่ส่งคณะกรรมการประกวดราคา หรือไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อหนึ่งข้อใดก็ดี หรือไม่
ปฏิบัติงาน ข้อหนึ่งข้อใด เมื่อผู้ว่าจ้างแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องรีบแก้ไขข้อบกพร่องให้เรียบร้อย
โดยเร็ว โดยไม่ คิดค่าจ้าง ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าแรงงาน หรือค่าใช้จ่ายอื่นใดจากผู้ว่าจ้าง ถ้าผู้รับจ้าง ไม่รีบดำเนินการ
แก้ไข หรือไม่ปฏิบัติ ภายใน ๓ วัน ตามที่ผู้ว่าจ้างหรือผู้แทนของผู้ว่าจา้งแจ้งให้ทราบ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิบอกเลกิสญัญา 
และเรียกค่าเสียหายจาก ผู้รับจ้างทั้งหมดโดยสิ้นเชิง ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติงานให้ครบถ้วนตามเงื่อนไข       
ในสัญญาจ้าง และผู้ว่าจ้างยังไม่ใช้ สิทธิบอกเลิก ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างดำเนินการ ดังนี้ 

๑) ระงบัการจ่ายค่าจ้างทั้งหมด หรือบางส่วนตามที่ผู้ว่าจ้างเห็นสมควร  
๒) ยอมให้ผู้ว่าจ้างปรับเป็นรายวันในอัตราวันละ ร้อยละ ๐.๑ ของวงเงินค่าจ้างเหมา ทำความสะอาดนับ

แต่วันที่ผู้รับจ้างผิดสัญญาจนถึงวันที่ผู้รับจ้างได้แก้ไขงานที่บกพร่องให้เรียบร้อยตามสัญญา หรือ วันที่บอกเลิก
สัญญาในเมื่อผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้าง ไม่อาจปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิ บอกเลิกสัญญาได้ 

๓) ให้บุคคลอื่นทำงานแทนผู้รับจ้าง โดยผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายที่ผู้ว่าจ้าง ต้องเสียไปทั้งหมด
โดยสิ้นเชิง 

๔) เรียกค่าเสียหายใด ๆ อันพึงมีผู้ว่าจ้างมีสิทธิหักเงินค่าจ้าง ที่ยังไม่ได้จ่ายแก่ผู้รับจ้างไว้เพื่อชำระค่าปรับ 
หรือ ค่าเสียหายที่ผู้รับจ้างต้องรับผิดตามสัญญานี้ แต่ถ้าจำนวนเงินค่าจ้างไม่ เพียงพอให้หักชำระหนี้ ผู้รับจ้าง
ยินยอม ให้หักจากหลักประกันสัญญาได้ทันทีอีกด้วย  

ผู้รับจ้างต้องควบคุมดูแลให้พนักงานของผูร้ับจ้างปฏิบัติงานรักษาความสะอาด ให้เป็นไปด้วยความสะอาด
เรียบร้อยตามสัญญาตลอดระยะเวลาที่รับจ้าง หากปรากฎว่าพนักงานของผู้รับจ้าง ปฏิบัติงานไม่เรียบร้อย มีความ
ประพฤติไม่ดี ไม่เหมาะสม ผู้รับจ้างยินยอมเปลี่ยนพนักงานให้ใหม่ หรือแก้ไขอุปสรรค ข้อขัดข้อง ของการ
ปฏิบัติงานจ้างตามที่ผู้ว่าจ้างได้แจ้งให้ทราบภายใน ๓ วัน โดยผู้รับจ้างไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่าย ใด ๆ เพิ่มจาก   
ผู้ว่าจ้างอีก 

ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างหรือผู้ที่ได้รบัมอบหมายจากผู้ว่าจ้าง ไดแ้จง้ให้ผูร้ับจ้างเปลี่ยนตัว ผู้ควบคุมงาน พนักงาน 
หรือเปลี่ยนวัสดุอปุกรณ์ นํา้ยา เครื่องมือเครื่องใช้ ผู้รบัจ้างตอ้งปฏิบัติตามโดยไม่ทักท้วงใดๆ ทั้งสิ้น 

๖. คณุสมบัติ พนักงานรักษาความสะอาด 
๖.๑ สามารถพูดและสื่อสาร ภาษาไทยได ้
๖.๒ เป็นผูสุ้ภาพ และมีความประพฤติเรียบรอ้ย 
๖.๓ เป็นผูม้ีประวัติดี มีความซื่อสัตย์สจุริตและผ่านการฝึกอบรมของผูร้ับจ้างมาเรียบร้อยแล้ว  
๖.๔ มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ไมเ่ป็นอปุสรรคต่อการปฏิบัตหิน้าที่  
๖.๕ ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ หรือมจีิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ  
๖.๖ไม่เป็นโรคติดต่ออย่างร้ายแรงหรือเป็นโรคที่สงัคมรังเกียจ 
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๖.๗ ไม่เป็นผู้ที่ติดยาเสพติด หรือสารเสพติดทุกประเภท ซึ่งโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง  
นนทบุรี อาจจะให้มี การตรวจร่างกายของพนักงานเป็นครั้งคราว ทั้งนี้ ผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย
ต่างๆ ที่เกิดข้ึนทั้งหมด  

๖.๘ การแต่งกายของพนักงานตอ้งสะอาดเรียบร้อยถูกต้องตามระเบียบข้อบังคับ โดยแต่ง 
เครื่องแบบที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน และติดบัตรประจำตัวตลอดเวลาที่ปฏิบัตงิาน 

๖.๙ ผู้รบัจ้างจะต้องแจง้จำนวนพนักงานที่จะสง่เข้ามาทำความสะอาด และในกรณีทีจ่ะมกีาร 
สับเปลี่ยนหรือทดแทนตัวบุคคลให้แจ้งรายช่ือพร้อมประวัติเป็นการสำรองล่วงหน้า 

๖.๑๐ ผู้รบัจ้างต้องรับผิดชอบและยินยอมชดใช้ค่าเสียหาย หรือซ่อมแซมทรัพยส์ินของผู้ว่าจ้าง  
ที่เกิดความเสียหายหรอืสญูหายข้ึนโดยการกระทำของผูร้ับจา้งหรอืลูกจ้างของผูร้ับจ้างด้วย 

๖.๑๑ ผู้รบัจ้างจะต้องจัดทำประวัตฃิองพนักงานโดยละเอียด พร้อมรปูถ่ายขนาด ๒ นิ้ว  ๒ รูป  
ส่งให้คณะกรรมการตรวจรับเพื่อพจิารณา ภายใน ๑๕ วัน หลังจากลงนามในสัญญาจ้าง 

๖.๑๒ ผู้รบัจ้างต้องรับผิดชอบ และให้ความคุ้มครองของคนงาน หรือลูกจ้างของผู้รับจ้าง โดยไม ่
เรียกร้องเอาจากผู้ว่าจ้างอีก 

6.13 ผู้รับจ้างต้องจัดหาวิทยุรับ-ส่ง CB 245 Mhz. กับหัวหน้าแม่บ้านและหัวหน้างานอาคาร 
สถานที่ฯ เพื่อใช้ในการติดต่อประสานงานจำนวน 2 ชุด  

๗. ระยะเวลาดำเนินการ 
ระยะเวลาดำเนินการ 5   เดือน ตั้งแต่วันที่  ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖4  ถึงวันที่ 31 มีนาคม  

๒๕๖5 
๘. ระยะเวลาส่งมอบงาน 

การสง่มอบงานเป็นงวด งวดละ ๑ เดือน ในระยะไม่เกิน 5 เดือน  
9. เง่ือนไขอ่ืนๆ 

9.1 ผู้เสนอราคาต้องเสนอรายละเอียดและเงื่อนไขเป็นไปตามที่โรงเรียนกำหนดให้ครบตามที่ 
กำหนด โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี สงวนสิทธ์ิในการพิจารณาราคารวมเป็นเกณฑ์ตัดสินโดยถือจาก 
ผลงานที่ผู้เสนอราคาเคยดำเนินการมา ตลอดจนวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำความสะอาดเป็นข้อมูลในการพิจารณา
รับราคาด้วยก็ได้ โดยไม่จำเป็นต้องรับราคาจากผู้เสนอราคาตํ่าสุดเป็นเกณฑ์ตัดสินรับราคาเสมอไป ทั้งนี้เพื่อ
ผลประโยชน์ของทางราชการ โดยผู้เสนอราคาไม่มีสิทธ์ิเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ จากโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ  
หอวัง นนทบุรี 

9.2 การจ่ายเงิน ผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินค่าจ้างเป็นงวดๆ ละ ๑ เดือน จนครบตามสัญญาจ้าง โดย 
ผู้ว่าจ้างจะชำระค่าจ้างให้ผู้รับจ้างหลังจากผู้รับจ้างได้ทำงานเสร็จเรียบร้อย และผู้ว่าจ้างหรือผู้แทนของผู้ว่าจ้าง  
ไดต้รวจรับมอบงานที่ส่งมอบเป็นการถูกต้อง พร้อมลงลายมือช่ือไว้ในเอกสารการตรวจรับเรียบร้อยแล้ว 

10. วงเงินงบประมาณ 958,335  บาท ( เก้าแสนห้าหมื่นแปดพันสามร้อยสามสิบห้าบาทถ้วน) ซึง่เป็น
ราคาที่รวมเครื่องมือ อุปกรณ์ น้ำยาทำความสะอาด ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศและรวมภาษีทั้งปวงไว้ด้วย
แล้ว  

11. เกณฑ์การพิจารณา 
ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอเิลก็ทรอนกิส์ โรงเรียน                

นวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบรุี จะพิจารณาตัดสินโดยใช้ หลักเกณฑ์ ราคา และจะพิจารณาจากราคารวม 
12. สถานที่ติดต่อเพือ่ขอทราบข้อมลูเพิม่เตมิ 

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี เลขที่ 119/1 ถนนศรีสมาน ตำบลบ้านใหม่  
อำเภอปากเกร็ด จังหวัด นนทบรุี 11120 โทรศัพท์ 02-961-8891-3 โทรสาร 02-961- 9808 
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ข้อกำหนดเก่ียวกับสัญญา  
- การส่งมอบพัสดุ/งานจ้าง นับแต่วันทำสัญญา และให้ส่งมอบงานทุกๆ สิ้นงวดตามสัญญา โดยผู้รับจ้าง

ต้องรายงานการทำความสะอาดในเดือนนั้นๆ หรือในงวดงานน้ันๆ ให้ครบถ้วน พร้อมบัญชีรายช่ือแสดงการมา
ปฏิบัติงานประจำวันของพนักงาน  

- ช่วงเวลาในการปฏิบัติงาน 06.00 – 17.00 น.ของทุกวันทำการ และพนักงานจะต้องอยู่ในพื้นที่ที่
รับผิดชอบตลอดเวลาปฏิบัติงาน ผู้ว่าจ้างสามารถที่จะเรียกไปทำความสะอาดในจุดใดจุดหนึ่งภายในบริเวณ
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี เมื่อใดก็ได้ 

 
 
 

 ลงช่ือ...................................................ประธานกรรมการ 

          (นายชโลทร  เอี่ยมโวทาน) 

 

 ลงช่ือ...................................................กรรมการ 

     ( นายธีรปพน  ปาลี) 

 

   ลงช่ือ...................................................กรรมการและเลขานุการ 

              (นางสาวพุทธิกันย์  ประคัลภ์พงศ์) 

 

  ลงช่ือ.................................................ผู้อำนวยการโรงเรียน 

                      (นายรังสิมันต์  ยาละ) 

 


