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ขอบเขตงาน (Terms of Reference: TOR) 
การจ้างเหมาบริการท าความสะอาดอาคารอุทยานนวัตกรรม 

__________________________ 
1. ความเป็นมา 
 ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ตั้งอยู่เลขที่  73/2 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท  
เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร มีพันธกิจในการด าเนินกิจกรรมเพ่ือเร่งรัดให้เกิดการพัฒนานวัตกรรมในภาคการ
ผลิต ภาครัฐ และภาคสังคมโดยรวมอย่างเป็นระบบและยั่งยืน ส านักงานมีอาคารอุทยานนวัตกรรมเป็น
โครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือใช้เป็นศูนย์กลางการพัฒนาระบบนวัตกรรมของประเทศ โดยจะเป็นศูนย์บริการให้ความ
ช่วยเหลือแก่ภาคเอกชนด้านการด าเนินธุรกิจนวัตกรรม เพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขัน และร่วม
ด าเนินการระหว่างภาคีนวัตกรรม ทั้งในภาคการผลิต ภาคการเงินการลงทุน และภาคการศึกษาและวิจัย 
 

2. วัตถุประสงค์ 
 ส านักงานมีความประสงค์จะจัดจ้างผู้รับจ้างที่มีความสามารถในงานบริการท าความสะอาดที่มีผลงานที่ดี 
เพ่ือให้บริการจ้างเหมาท าความสะอาดอาคารอุทยานนวัตกรรม และพ้ืนที่โดยรอบในปีงบประมาณ 2564 
 

3. ข้อมูลอาคารเบื้องต้น 
อาคารอุทยานนวัตกรรมเป็นอาคารโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก มีกระจกตกแต่งโดยรอบ อาคารมี

ความสูง 6 ชั้น ชั้นลอย ชั้นดาดฟ้า และชั้นใต้ดินส าหรับจอดรถ 2 ชั้น มีพ้ืนที่ทั้งหมดประมาณ 13,095 ตาราง
เมตร พื้นที่ภายในอาคารแบ่งเป็นพ้ืนที่ใช้สอยของส านักงาน และพ้ืนที่ให้บริการ ประมาณ 3,000 ตารางเมตร 
ประกอบด้วย ห้องท างาน ห้องประชุม ห้องจัดกิจกรรมอ่ืนๆ ดังต่อไปนี้ 

3.1 ชั้นใต้ดิน ที่ 1 และ ชั้นที่ 2 : พ้ืนทีร่วมโดยประมาณ 2,170 ตร.ม. จอดรถได้ 59 คัน 
3.2 ชั้น 1 : พ้ืนที่โดยประมาณ 1,040 ตร.ม. ประกอบด้วย อาทิ ห้องแสดงผลงานนวัตกรรม ห้องโถง

ส่วนกลาง ห้องขายหนังสือ และห้องน้ า 
3.3 ชั้นลอย : พ้ืนที่ โดยประมาณ 620 ตร.ม. ประกอบด้วย อาทิ  ห้องรับรอง ห้องแถลงข่าว  

โถงอเนกประสงค ์และห้องน้ า 
3.4 ชั้น 2 : พ้ืนที่โดยประมาณ 1,200 ตร.ม. ประกอบด้วย อาทิ ห้องท างาน 18 ห้อง ห้องประชุม 5 

ห้อง ความจุ 4 คน (3 ห้อง) 8 คน และ 14 คน พ้ืนที่สวนหย่อม ห้องเก็บของ ระเบียง และห้องน้ า 
3.5 ชั้น 3 : พ้ืนที่โดยประมาณ 1,100 ตร.ม. ประกอบด้วย อาทิ ห้องท างาน 18 ห้อง ห้องประชุม 5 

ห้อง ความจุ 4 คน (3 ห้อง)  8 คน และ 14 คน ห้อง Business Center ห้องเก็บของ ระเบียง และห้องน้ า 
3.6 ชั้น 4 : พ้ืนที่โดยประมาณ 1,100 ตร.ม. ประกอบด้วย อาทิ ห้องท างาน 18 ห้อง ห้องประชุม 5 

ห้อง ความจุ 4 คน (3 ห้อง)  8 คน และ 14 คน ห้อง Business Center ห้องเก็บของ ระเบียง และห้องน้ า 
3.7 ชั้น 5 : พ้ืนที่โดยประมาณ 1,530 ตร.ม. ประกอบด้วย อาทิ ห้องท างาน 7 ห้อง ห้องประชุมย่อย 

2 ห้อง ความจุ 12 คน และห้องประชุม ความจุ 30 คน ห้องเก็บของ ระเบียง และห้องน้ า 
3.8 ชั้น 6 : พ้ืนที่โดยประมาณ 1,400 ตร.ม. ประกอบด้วย อาทิ ห้องท างาน 12 ห้อง ห้องประชุม 

ความจุ 50 คน ห้องเก็บของ ระเบียง และห้องน้ า 2 โซน 
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3.9 ชั้นดาดฟ้า : พ้ืนที่โดยประมาณ 318 ตร.ม. ประกอบด้วย อาทิ ลานกีฬา และห้องน้ า 
3.10 ลิฟท์แก้ว 2 ตัว และลิฟท์ขนของ 1 ตัว : พ้ืนที่โดยประมาณ 27 ตร.ม. 
ดังแสดงปริมาณพ้ืนที่ได้ตามเอกสารแนบท้าย: ตารางรายละเอียดพ้ืนที่ท าความสะอาดอาคารอุทยาน

นวัตกรรม โดยประมาณ 
 

4. คณุสมบัติของผู้ประสงค์จะเสนอราคา 
 4.1 มีความสามารถตามกฎหมาย 
 4.2 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
 4.3 ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ 
 4.4 ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือท าสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว 
เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลังก าหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง 
 4.5 ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ่งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของหน่วยงาน
ของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วน  ผู้จัดการ 
กรรมการผู้จัดการ ผู้บริการ ผู้มีอ านาจในการด าเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย 
 4.6 มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและบริหาร
พัสดุภาครัฐก าหนดในราชกิจจานุเบกษา 
 4.7 เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว 
 4.8 ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นเสนอให้แก่กรม ณ วันประกาศประกวด
อิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นอย่างเป็นธรรมในการประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ 
 4.9 ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่น
ข้อเสนอได้มีค าสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น 
 4.10 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic 
Government Procurement : e – GP) ของกรมบัญชีกลาง 
 4.11 ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซ้อจัดจ้างภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ Electronic Government Procurement : e – GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามที่คณะกรรมการ 
ป.ป.ช ก าหนด 
 4.12 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่าย 
ไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคญัตามท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช ก าหนด 
 4.13 ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับการคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีกลาง เว้นแต่การ
จ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเงินสดก็ได้ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช 
ก าหนด 
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 4.14 ผู้รับจ้างต้องมีประสบการณ์และมีผลงานที่สัมพันธ์กับงานที่ประกาศจ้าง จนถึงวันที่เสนอราคา
โดยมีมูลค่าของผลงานในหนึ่งโครงการไม่น้อยกว่า 1,550,000.- บาท (หนึ่งล้านห้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) โดย
ให้แนบส าเนาหนังสือรับรองผลงานหรือส าเนาสัญญา/ใบสั่งซื้อ/จ้าง ซึ่งเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับ
ส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงาน
เอกชนที่ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์กรมหาชน) เชื่อถือ 
 4.15 ในกรณีเป็นนิติบุคคลต่างด้าว จะต้องด าเนินการขออนุญาตประกอบธุรกิจกับกรมพัฒนาธุรกิจ
การค้าให้ถูกต้องก่อนเริ่มด าเนินงานตามสัญญา 
 

5. ขอบเขตของงาน 
5.1 งานท าความสะอาด 
 5.1.1 อาคารประกอบด้วย 
  1) พ้ืน ผนัง เพดานอาคาร ระเบียง ชั้นลอย ชั้นใต้ดิน โถงทางเดิน บันได ราวบันได ประตู

หน้าต่าง ห้องท างาน ห้องประชุม ห้องเก็บของ ห้องเครื่องปรับอากาศ ห้องลิฟท์โดยสาร 
ห้องไฟฟ้า ห้องน้ า 

  2) กระจกอาคารทั้งภายในและภายนอกอาคาร 
  3) ระเบียงรอบอาคารทั้งหมด 

  5.1.2 ครุภัณฑ์ 
   1) โต๊ะและเก้าอ้ีท างาน 
   2) ตู้เก็บเอกสาร และชั้นวางเอกสาร 
   3) ชุดรับแขก 
   4) เครื่องโทรศัพท์ และเครื่องโทรสาร 
   5) เครื่องถ่ายเอกสาร 
   6) เครื่องใช้ส านักงาน เครื่องปรับอากาศ พัดลมระบายอากาศ 

5.1.3 อ่ืนๆ 
 1) เฟอร์นิเจอร์ ประติมากรรม ภาพวาด ผลิตภัณฑ์ที่น ามาแสดง และเครื่องตกแต่ง 
 2) ช่วยจัดเตรียมและเป็นผู้ช่วยเสิร์ฟ น้ าชา-กาแฟ อาหารว่างและอ่ืนๆ ให้กับผู้เข้าร่วม

ประชุม หรือแขกอ่ืนๆ กรณีมีการประชุม สัมมนา ตามความจ าเป็นและเหมาะสมหรือ
ตามท่ีได้รับแจ้ง และล้างท าความสะอาดภาชนะดังกล่าว จัดเก็บให้เรียบร้อย 

 3) ต้นไม้ทั้งภายในและภายนอกบริเวณอาคารและระเบียง 
 4) โคมไฟฟ้าและหลอดไฟบนฝ้าเพดาน 
 5) ท าความสะอาดอ่ืนๆ ตามท่ีผู้ว่าจ้างหรือผู้แทนผู้ว่าจ้างมอบหมาย 

5.2 วัน เวลาท างาน 
 5.2.1 วันท าการปกต ิ(วันจันทร์ - วันศุกร์) เวลา 07.00 - 17.00 น. 
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 5.2.2 วันหยุดประจ าสัปดาห์ สัปดาห์ละ 1 วัน (วันเสาร์หรือวันอาทิตย์) ตั้งแต่เวลา 08.00 - 
16.00 น. 

 5.2.3 วันหยุดนักขัตฤกษ์ ตั้งแต่เวลา 08.00 - 16.00 น. หากเดือนใดมีวันหยุดราชการติดต่อกัน 
ตั้งแต่ 3 วันขึ้นไป ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้ว่าจ้างว่าจะให้พนักงานหยุดงานได้กี่วัน 

5.3 รายละเอียดงาน 
 5.3.1 หัวหน้างาน 

1) ตรวจสอบรายชื่อการลงเวลาการปฏิบัติงานพนักงานทุกวัน พร้อมรายงานให้ผู้ว่าจ้าง 
รับทราบ ก่อนเวลา 8.30 น. ของทุกวันท าการ 

2) ควบคุมการประพฤติ กิริยามารยาท การแต่งกาย ฯลฯ ของพนักงาน ตลอดจน
ควบคุมดูแลเครื่องมือ เครื่องใช้ วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในการท าความสะอาดให้มีความ
พร้อมใช้งานอย่างต่อเนื่อง 

3) ตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยทุกชั้นของอาคาร 
4) ตรวจสอบความพร้อมใช้พ้ืนทีภ่ายใน และนอกอาคาร 
5) ประสานงานและแก้ไขปัญหาร่วมกับผู้ควบคุมดูแลของส านักงาน 
6) ให้ค าแนะน า และให้ค าปรึกษาเรื่องของการท างาน 
7) ท าความสะอาดและดูแลรักษาความสะอาดในพ้ืนที่อาคาร 
8) หน้าที่อื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย   

5.3.2 พนักงานท าความสะอาด 
 พื้นที่ภายใน 

 รายละเอียดการท าความสะอาดประจ าวัน ในวันท าการปกต ิ
1) ท าความสะอาดและดูแลรักษากระจกประตูทางเข้าออกอาคาร กระจกรอบอาคาร

กระจกประต ูกระจกระเบียงอาคาร กระจกบันไดอาคาร ให้สะอาดตลอดเวลา 
2) เช็ดกระจก และขอบอลูมิเนียม สแตนเลส ภายใน - นอก ตัวอาคารทั้งหมดให้สะอาด

ตลอดเวลา 
3) ท าความสะอาดห้องโถงและที่นั่งพัก แผ่นป้ายแสดงชื่อห้องท างานต่างๆ และ/หรือ

แผ่นป้ายต่างๆ ซึ่งโดยสภาพสามารถท าได้และต้องสะอาดอยู่เสมอ 
4) ท าความสะอาดพ้ืนที่หน้าลิฟต์ พ้ืนที่ทางเดินร่วม พื้นที่ระเบียงทางเดิน โดยใช้น้ ายา

ท าความสะอาด โดยใช้ไม้เก็บฝุ่นให้สะอาดตลอดเวลา 
5) ท าความสะอาดผนังหน้าลิฟต์ ประตูลิฟต์ และช่องรางประตูลิฟต์ ที่กดสัญญาณเรียก

ลิฟต์ทุกชั้น 
6) ท าความสะอาดบันไดกลาง บันไดฉุกเฉิน บันไดหน้าและหลังให้สะอาดตลอดเวลา 
7) ท าความสะอาดพ้ืนภายในตัวอาคารทั้งหมด รวมทั้งดาดฟ้า ด้วยการถูน้ ายารักษาพ้ืน

ทุกครั้ง 
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8) ท าความสะอาดห้องน้ าชาย - หญิง ขัด ล้างเช็ด ถู ท าความสะอาดพ้ืนห้องน้ า 
โถปัสสาวะ สายฉีดช าระ ที่ใส่กระดาษช าระ ด้วยน้ ายาฆ่าเชื้อและดับกลิ่นให้สะอาด
ทุกวัน ให้หมั่นดูแลเช็ดถูพ้ืนห้องน้ าแต่ละห้องให้แห้งอยู่เสมอไม่น้อยกว่าวันละ 4 ครั้ง 
(ช่วงเช้า 2 ครั้ง และช่วงบ่าย 2 ครั้ง) 

9) ท าความสะอาดผนัง อ่างล้างมือ เครื่องสุขภัณฑ์ ให้สะอาดมิให้มีกลิ่น คราบสกปรก
สนิมและตะกอน 

10) ดูดฝุ่นพรม กวาดพ้ืน เช็ดพ้ืน ปัดฝุ่น โต๊ะท างาน เก้าอ้ีนั่ง ตู้และชั้นเอกสารต่างๆ
และโทรศัพท์ตั้งโต๊ะ 

11) ท าความสะอาดชุดรับแขก ตู้ติดผนัง ตู้ติดประกาศ ตู้ดับเพลิง ถังดับเพลิง 
12) ท าความสะอาดมู่ลี่ ผ้าม่าน โดยปัดฝุ่น และเช็ดรอยเปื้อน 
13) ท าความสะอาดเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ 
14) เทขยะ ท าความสะอาดตะกร้าผง ที่เขี่ยบุหรี่ ให้สะอาดอยู่ตลอดเวลา และรวบรวม

เก็บขยะไปทิ้งยังที่ท่ีผู้ว่าจ้างจัดหาไว้ให้ 
15) คอยตรวจสอบและดูแลสุขภัณฑ์ หากพบว่าช ารุดให้แจ้งผู้ว่าจ้าง หรือผู้แทนของ 

ผู้ว่าจ้างทันท ีเพ่ือด าเนินการซ่อมด่วน 
16) ส ารวจและปิดน้ าประปาภายในและภายนอกตัวอาคารให้เรียบร้อยก่อนเลิกงาน 
17) ใส่กระดาษช าระห้องน้ าชาย - หญิง ทุกห้องทุกชั้นของอาคารอย่างน้อยวันละ 1 

ม้วน หรือมากกว่าหากพบว่ากระดาษช าระใกล้จะหมดจะต้องรีบน ามาเติมทันทีมิให้
ขาด 

18) เติมสบู่เหลวล้างมือห้องน้ าชาย - หญิง ทุกห้องทุกชั้นของอาคารให้มีพร้อมใช้ 
ตลอดเวลา 

19) ใส่ถุงพลาสติกส าหรับใส่ผ้าอนามัยห้องน้ าหญิง ทุกห้องทุกชั้นของอาคารให้มีพร้อม
ใช้ตลอดเวลา 

20) ช่วยจัดเตรียมและเป็นผู้ช่วยเสิร์ฟน้ าชา กาแฟ อาหารว่างและอ่ืนๆ ให้กับผู้เข้าร่วม
ประชุมหรือแขกอ่ืนๆ กรณีมีการประชุม/สัมมนา ตามความจ าเป็นและเหมาะสม
หรือตามที่ได้รับแจ้ง รวมทั้งล้างท าความสะอาดภาชนะดังกล่าวจัดเก็บให้เรียบร้อย 
รวมถึงงานอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องกับการท าความสะอาดที่ได้รับมอบหมายเพ่ิมเติม 

21) เปลี่ยนถังน้ าดื่มทุกครั้งเมื่อน้ าหมด พร้อมทั้งเช็ดท าความสะอาดถังทุกครั้งก่อน
น ามาเปลี่ยน 

22) ปิดไฟฟ้าแสงสว่าง น้ าประปา ปิดพัดลมต่างๆ พัดลมระบายอากาศ และเครื่อง ปรับ
อากาศ และตรวจตราดูแลความเรียบร้อยก่อนออกจากส านักงานหรือตัวอาคาร 

23) ท าความสะอาดชั้นดาดฟ้า อย่างน้อยอาทิตย์ละ 2 ครั้ง โดยหมุนเวียนพนักงานจาก
ชั้นต่างๆ ขึ้นไปท าความสะอาด    
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 รายละเอียดการท าความสะอาดประจ าสัปดาห์ ในวันหยุด 
 1) ขจัดคราบสกปรก กวาด ม็อบ ดูดฝุ่น ขัดเงาพ้ืนให้สะอาดแล้วลงน้ ายารักษาพ้ืนให้พื้น

เป็นเงามัน โดยไม่ท าให้พ้ืนลื่น เพราะอาจเกิดอุบัติเหตุแก่เจ้าหน้าที่ ผู้เช่าอาคาร 
ผู้มาติดต่อ และแขกของส านักงาน 

2) ขัด เช็ด ท าความสะอาด เก้าอ้ีบุหนัง ด้วยน้ ายาขัดเช็ดเบาะ 
3) ท าความสะอาดอุปกรณ์ส่วนที่เป็นโลหะ เช่น ทองแดง อลูมิเนียม สแตนเลส และ

โครเมี่ยม ด้วยน้ ายาขัดโลหะ 
4) ปัด กวาด หยากไย่ตามฝ้าเพดาน ซอกมุม ตลอดจนช่วงบันไดกลาง และบันไดฉุกเฉิน 
5) ลบรอยเปื้อนพื้นผนังให้หมดคราบริ้วรอย 
6) เช็ดท าความสะอาดผนัง เพดาน ทางเดินท่อปรับอากาศ ตู้เครื่องปรับอากาศ ช่อง

ทางเดินฉุกเฉิน 
7) ขัด เช็ดเบาะ เก้าอ้ี โต๊ะพนักงาน เฟอร์นิเจอร์ และอุปกรณ์ภายในส านักงาน ที่เป็น

โลหะ ด้วยน้ ายาให้ดูใหม่เสมอ 
8) ท าความสะอาดช่องกรองแสง และแผ่นกรองแสงไฟฟ้า 
9) ความสะอาดตะแกรงตัวจ่ายเครื่องปรับอากาศ ตะแกรงดูดอากาศ และเครื่องดูดควัน 

(ถ้ามี) ตู้ติดประกาศ ตู้ดับเพลิง ถังดับเพลิง 
10) จัดโต๊ะ เก้าอ้ี ตู้เอกสารให้เป็นระดับแนวเดิมอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อย 
11) ท าความสะอาดรอยเปื้อนฝาผนัง เพดาน พ้ืนอาคาร ประตูห้องท างาน ประตู

ห้องควบคุมสวิทซ์ไฟฟ้า ประตูเครื่องปรับอากาศ ประตูบันไดอาคาร ประตูบันได
ฉุกเฉิน และห้องลิฟท์ขึ้น - ลง อาคารทุกตัวให้สะอาดทั้งภายนอกและภายใน 

12) ซักพรมในห้องท างาน ห้องประชุมต่างๆ ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันในแต่ละสัปดาห์ 
13) ท าความสะอาดพ้ืนอาคาร โดยล้างพ้ืน ลงแวกซ์ สลับหมุนเวียนในแต่ละสัปดาห์ 
14) ท าความสะอาดมู่ลี่ ผ้าม่าน ม่านปรับแสง โดยท าการปัดฝุ่น และท าความสะอาด

รอยเปื้อน 
15) ล้างรางระบายน้ าอาคาร เก็บกวาดเศษขยะตามรางระบายน้ าให้สะอาดเรียบร้อย 
 รายละเอียดการท าความสะอาดประจ าเดือน อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง ในวันหยุด
ประจ าสัปดาห์ (วันเสาร์/วันอาทิตย์) หรือวันหยุดนักขัตฤกษ์ 
1) ล้างพื้นทางเดินร่วม ผนัง เสาอาคาร และบันได 
2) ล้างพื้นที่จอดรถ ทางเท้า และผนังบริเวณท่ีจอดรถผู้บริหาร 
3) ท าความสะอาดรอยเปื้อนพื้นพรม 
4) ท าความสะอาดรอยเปื้อน ผนัง และฝ้าเพดาน 
5) ท าความสะอาดกระจกอาคารด้านในและด้านนอกด้วยน้ ายา และอุปกรณ์ในการท า

ความสะอาด และท าความสะอาดผนังภายนอก ภายใน ส่วนที่สามารถท าได้ 



TOR: การจ้างเหมาบริการท าความสะอาดอาคารอุทยานนวตักรรม 7 จาก 24 

6) ล้างพื้น ลงแวกซ์ ที่ห้องลิฟต์ทุกตัว 
7) ท าความสะอาดอ่ืนๆ ตามท่ีผู้ว่าจ้างหรือผู้แทนผู้ว่าจ้างมอบหมาย 
 รายละเอียดการท าความสะอาดประจ าทุก 3 เดือน ในวันหยุดประจ าสัปดาห์ 
(วันเสาร์/วันอาทิตย์) หรือวันหยุดนักขัตฤกษ์ 
1) ล้างพื้น ลงแวกซ์ อาคารที่ท าการ 
2) ล้างพื้นบันได บันไดฉุกเฉิน 
3) ล้างพื้นอาคารที่จอดรถ ผนังเพดาน และทางรถข้ึน – ลง 
4) เช็ดท าความสะอาดกระจกในที่สูงโดยใช้บันได กรณีที่พนักงานไม่สามารถใช้บันไดยืน

เช็ดได้ในแต่ละชั้น ผู้รับจ้างจะต้องจัดส่งพนักงานที่มีความเชี่ยวชาญเข้ามาด าเนินการ 
5) ล้างก่อนก าหนดเวลา เมื่อผู้ว่าจ้างเห็นว่าสกปรก และแจ้งให้ด าเนินการ 
6) ท าความสะอาดอ่ืนๆ ตามท่ีผู้ว่าจ้างหรือผู้แทนผู้ว่าจ้างมอบหมาย 
 รายละเอียดการท าความสะอาดพื้นพรม 
1) พ้ืนที่พรมที่เป็นส านักงานและห้องประชุมต่างๆ  ซักท าความสะอาดพรม 3 เดือนต่อครั้ง 
2) ซักพรม โดยท าการซักด้วยน้ ายาซักพรม ปราศจากคราบสกปรกและรอยเปื้อนต่างๆ 

โดยใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพในการซักพรม  และท าการเป่า อบให้
พรมแห้งเป็นปกต ิกรณพีรมสกปรกมากจะต้องท าการซักก่อนก าหนด 

3) การซักพรมจะต้องท าการซักในวันเสาร์/วันอาทิตย์ หรือวันหยุดนักขัตฤกษ์ ก่อนที่
ผู้ว่าจ้างจะเข้าท างาน 

พื้นที่โดยรอบ 
 รายละเอียดการท าความสะอาดบริเวณภายนอกอาคารประจ าวัน ทุกวันท าการปกต ิ
1) เก็บกวาดทางเท้า แนวรั้ว โดยรอบอาคาร 
2) เก็บกวาดบริเวณลานจอดรถหน้าอาคาร และชั้นใต้ดิน ทั้งหมด 
3) เช็ด ถู ป้ายส านักงาน แนวรั้ว 
 รายละเอียดการท าความสะอาดบริเวณภายนอกอาคารประจ าทุก 3 เดือน 

 1) ล้างท าความสะอาดทางเท้าและพ้ืนรอบอาคาร ด้วยน้ ายาล้างพ้ืน 
 2) ฉีดล้างลานจอดรถยนต์ทั้งหมด 
 3) ขัด ถู ป้ายส านักงาน ด้วยน้ ายาขัดโลหะให้เป็นเงางาม 
 4) เก็บกวาดเศษผง ใบไม้ ตามรางระบายน้ าโดยรอบอาคารทั้งหมด หรือท าก่อนหากมี

เศษผง หรือใบไม้อุดตันเป็นจ านวนมาก 
 รายละเอียดการท าความสะอาดบริเวณภายนอกอาคารประจ า 6 เดือน 
1) ปัดหยากไย่ในส่วนสูงทั้งหมดรอบอาคาร 
2) ขัดล้างท าความสะอาดบริเวณดาดฟ้า 
3) ท าความสะอาดอ่ืนๆ ตามท่ีผู้ว่าจ้างหรือผู้แทนผู้ว่าจ้างมอบหมาย 



TOR: การจ้างเหมาบริการท าความสะอาดอาคารอุทยานนวตักรรม 8 จาก 24 

6. มาตรฐานของงานท าความสะอาด 
6.1 การท าความสะอาดพ้ืน 
 6.1.1 การปัดกวาด ดูดฝุ่น ให้ปัดกวาดหรือดูดฝุ่น พ้ืนที่ว่างตามชั้นอาคาร ดาดฟ้า ห้องโถง ห้อง

ต่างๆ ทางเดินบันไดบริเวณห้องโถง ทางเดินต่างๆ ให้ปราศจากเศษผง ฝุ่นละออง และน า
ขยะไปทิ้งนอกตัวอาคาร ณ ที่ทิ้งขยะที่ผู้ว่าจ้างก าหนด การปัดกวาดโดยทั่วไปให้ใช้ไม้กวาด
ขนอ่อนในการปัดกวาด เว้นแต่พ้ืนที่ที่เป็นพรมให้ใช้แปรงปัดหรือเครื่องดูดฝุ่น  หากมีการ
เคลื่อนย้ายเฟอร์นิเจอร์หรือเครื่องใช้ส านักงานเมื่อท าความสะอาดเสร็จให้จัดเข้าที่เดิม โดย
ไม่เกิดความเสียหายแก่พ้ืน เฟอร์นิเจอร์ หรือเครื่องใช้ส านักงาน 

 6.1.2 การถูด้วยม็อบหลังจากการท าความสะอาดตามข้อ 6.1.1 แล้วให้ถูพ้ืนต่างๆ ด้วยม็อบชุบน้ า 
บิดหมาดๆ ม็อบที่น ามาใช้งานต้องเป็นม็อบที่สะอาดและหมั่นเปลี่ยนน้ าท าความสะอาด
เสมอ หากบริเวณใดมีความสกปรกมากให้ใช้น้ ายาขัดพ้ืนหรือน้ าสบู่อ่อนตามความเหมาะสม 
รวมถึงการขจัดรอยหรือต าหนิต่างๆ บนพ้ืน ซึ่งเกิดจากรอยรองเท้าด้วย  ส าหรับพ้ืนที่เป็น
พรมให้ลบรอยเปื้อนบนพรมด้วยน้ ายาอย่างดีตามความเหมาะสมหลังจากเช็ดถูพ้ืนแล้ว
บริเวณพ้ืนที่ต่างๆ จะต้องสะอาดปราศจากเศษผงฝุ่นละอองไม่มีรอยเหวี่ยงของม็อบติดอยู่
ตามขอบก าแพง ฝาผนัง เฟอร์นิเจอร์และเครื่องใช้ส านักงานและไม่มีความเสียหายใดๆ 
เกิดข้ึนจากการปฏิบัติงานดังกล่าว 

 6.1.3 การลงน้ ายาขัดพ้ืน เคลือบเงาพ้ืนให้ท าหลังจากด าเนินการตามข้อ 6.1.1 และข้อ 6.1.2 แล้ว 
และการลงน้ ายาดังกล่าวในบริเวณใดก็ตามจะต้องระมัดระวังไม่ให้ฝาผนังหรือขอบก าแพง 
หรือขอบโต๊ะตู้ต่างๆ เปรอะเปื้อนเป็นรอยหรือช ารุดเสียหาย 

 6.1.4 การขัดพ้ืนและขัดเงาให้ท าทันทีหลังจากลงน้ ายาขัดพ้ืนหรือเคลือบเงาพ้ืน ทั้งนี้ ให้ผู้รับจ้าง
พิจารณาเลือกใช้เครื่องมือ เครื่องใช้ วัสดุและอุปกรณ์ตามความเหมาะสมกับวัสดุพ้ืน โดย 
ไมก่่อให้เกิดความเสียหายหรือต าหนิใดๆ บนพื้น 

 6.1.5 การลอกพ้ืนและเคลือบพ้ืนด้วยน้ ายาเพ่ือให้ผิวพ้ืนสะอาดปราศจากต าหนิและริ้วรอยมีความ
สวยงามทนทานนั้น ให้ผู้รับจ้างด าเนินการตามความเหมาะสมกับวัสดุพ้ืน ทั้งนี้ เมื่อท าการ
ลอกพ้ืนและเคลือบพ้ืนด้วยน้ ายา ให้เคลื่อนย้ายเฟอร์นิเจอร์ลอยตัวและเครื่องใช้ส านักงาน 
(ท่ีเคลื่อนย้ายได้) ด้วย หลังจากน้ ายาแห้งดีแล้วให้ขัดพ้ืนให้สะอาดและน าเฟอร์นิเจอร์และ
เครื่องใช้ส านักงานกลับเข้า ที่เดิม การลอกพ้ืนและเคลือบพื้นด้วยน้ ายาจะต้องใช้น้ ายาที่เป็น
ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงที่สามารถช่วยรักษาความคงทนยืดอายุการใช้งานสูงและมีความ
สะอาดเงางามอย่างดีเยี่ยม 

 6.1.6 การท าความสะอาดพรมให้ดูดฝุ่นละออง เศษผง เศษขนสัตว์ที่หลุดร่วงอยู่บนหน้าพรมให้
สะอาด ในกรณีที่ท าการซักพรม โดยการซักแห้งหรือวิธีการอ่ืนใดก็ตาม ต้องไม่ก่อให้เกิด
ความเสียหายและเสียความสวยงาม 
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 6.2 การท าความสะอาดเฟอร์นิเจอร์และเครื่องใช้ส านักงานให้ปัดกวาด เช็ดถู เครื่องใช้ส านักงาน เช่น 
โต๊ะ เก้าอ้ี ตู้และชั้นเก็บวางเอกสาร ฯลฯ ให้สะอาดปราศจากฝุ่นละออง หยากไย่ ใยแมงมุม คราบสกปรกและ
ริ้วรอยต่างๆ หากมีการเคลื่อนย้ายออกจากที่ให้น ากลับที่เดิมเม่ืองานแล้วเสร็จ โดยไม่ให้เกิดความเสียหายใดๆ 
 6.3 การท าความสะอาดฝาผนังและเพดานให้ปัดกวาด เช็ดถู ดูดฝุ่น ให้สะอาดปราศจากฝุ่นละออง 
หยากไย่ ใยแมงมุม คราบสกปรก หรือรอยต่างๆ และไม่มีเศษผงตกค้างอยู่บนพ้ืนห้อง การท าความสะอาดใน
ข้อนี้ให้รวมถึงประตู หน้าต่าง ขอบประตู และผนังใต้หน้าต่างด้วย และให้ระมัดระวังเป็นพิเศษส าหรับฝาผนังใน
ห้องต่างๆ และวัสดุกันเสียงสะท้อน รวมทั้งฝ้าเพดานที่ใช้วัสดุกันเสียงสะท้อน 
 6.4 การท าความสะอาดห้องน้ าให้เช็ดถูพ้ืน สุขภัณฑ์ ฝาผนัง ฝ้าเพดาน รวมถึงประตู ขอบประตู ด้วย
น้ ายาฆ่าเชื้ออย่างดีตามความเหมาะสมให้สะอาดปราศจากกลิ่นและความสกปรก (ให้หมั่นดูแลเช็ดถูพ้ืนห้องน้ า
ให้แห้งอยู่เสมอไม่น้อยกว่าวันละ 4 ครั้ง (ช่วงเช้า 2 ครั้ง และ ช่วงบ่าย 2 ครั้ง) หรือท ามากกว่าในวันที่มี
กิจกรรมของส านักงานฯ เมื่อมีผู้ใช้ห้องน้ าจ านวนมาก และจะต้องติดตั้งกล่องฉีดสเปรย์อัตโนมัติในห้องน้ าชาย - 
หญิงทุกห้องตามที่ผู้ว่าจ้างก าหนด  ทั้งนี้ เมื่อหมดสัญญาผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบห้องน้ าให้อยู่ในสภาพเดิม 
ค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนเป็นความรับผิดชอบของผู้รับจ้างแต่เพียงผู้เดียว 
 6.5 การท าความสะอาดกระจกให้เช็ดกระจกด้วยน้ ายาเช็ดกระจก หรือล้างด้วยน้ าสบู่อ่อนแล้วล้างด้วย
น้ าและเช็ดให้แห้งให้กระจกใสสะอาดปราศจากคราบสกปรก ต าหนิหรือรอยสัมผัสและห้ามใช้ผงขัดในการท า
ความสะอาดกระจก 
 6.6 การท าความสะอาดม่านให้ดูแลรักษาความสะอาดม่านและม่านปรับแสง ให้สะอาดปราศจากฝุ่น
ละออง หยากไย่และคราบสกปรก การท าความสะอาดให้เช็ดด้วยผ้าชุบน้ าบิดหมาดๆ หรือใช้เครื่องดูดฝุ่น
ละอองที่เหมาะสมโดยไม่ก่อให้เกิดความเสียหายใดๆ 
 6.7 การท าความสะอาดโคมไฟ แผ่นกรองแสงสว่าง หลอดไฟ ปลั๊ก/เต้ารับไฟฟ้า พัดลมต่างๆ และพัด
ลมระบายอากาศ ให้เช็ดถูให้สะอาดปราศจากฝุ่นละออง หยากไย่และคราบสกปรก และให้ท าด้วยความ
ระมัดระวังหากมีการถอดมาท าความสะอาด เมื่องานเสร็จให้ประกอบเข้าที่เดิมโดยไม่ก่อให้เกิดความเสียหาย
ใดๆ 
 6.8 การขัดเงาบริเวณที่เป็นโลหะ ส่วนประกอบใดๆ ในอาคารที่เป็นโลหะ ให้ดูแลรักษาให้เงางามอยู่
เสมอและไม่มีคราบสนิมจับ 
 6.9 การดูแลสวนหย่อม พ้ืนที่จัดสวนและบริเวณพ้ืนที่โดยรอบตึก ลานจอดรถ 
 6.10 การดูแลสวน เป็นส่วนหนึ่งของงานท าความสะอาด ซึ่งผู้รับจ้างต้องส่งคนสวนมาดูแลประจ า 
 6.11 ในกรณีที่รายละเอียดมาตรฐานของงานท าความสะอาดนี้ มิได้ก าหนดรายละเอียดไว้ แต่เป็นงาน
ที่ผู้รับจ้างจะต้องท า ให้ผู้รับจ้างด าเนินการท าความสะอาดและบริการตามสภาพของงานนั้นๆ หรือตามค าสั่ง
ของผู้ว่าจ้างด้วย 
 

7. วัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในการปฏิบัติงาน 
 ผู้รับจ้างต้องเป็นคนจัดหาเครื่องมือ เครื่องใช้ วัสดุหรือน้ ายาท าความสะอาดที่มีคุณภาพดี (ผลิตภัณฑ์ที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม) และเหมาะสมกับลักษณะพ้ืนที่ปฏิบัติงาน ยกเว้นไฟฟ้า น้ าประปา ให้ใช้ได้เท่าท่ีจ าเป็น
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ต่อการบริการท าความสะอาด  โดยทั้งนี้ อุปกรณ์และเครื่องมือท าความสะอาดที่ผู้รับจ้างจะต้องจัดหามาประจ า
อย่างน้อยต้องมีดงันี้ 
 7.1 อุปกรณ์ท าความสะอาด เช่น ไม้กวาดอ่อน ไม้กวาดแข็ง (พ้ืน/หยากไย่/ถนน) ถังน้ า ฟองน้ า แปรง
ขัดห้องน้ า ถุงมือยาง ผ้าม็อบพ้ืน แผ่นขัดอเนกประสงค์ ผ้าปิดจมูก ถังบีบ-ม็อบ ไม้ถูพ้ืน ไม้ดันฝุ่น ไม้ปาดน้ า 
ขันน้ า สายยาง สายไฟ ที่โกยผง ผ้าหรือวัสดุที่เหมาะสมส าหรับเช็ดโต๊ะและเฟอร์นิเจอร์ รถเข็นขยะ (2 ล้อ และ 
3 ล้อ) ป้ายเตือนระวังลื่น ป้ายเตือนก าลังท าความสะอาด บันได ที่ทิ้งขยะในห้องน้ า ขนาดความกว้างไม่ต่ ากว่า 
30 เซนติเมตร x 30 เซนติเมตร 
 7.2 วัสดุสิ้นเปลืองอ่ืนๆ เช่น สบู่เหลวล้างมือ น้ ายาล้างจาน ถุงขยะด าอย่างหนา ถุงพลาสติกส าหรับ 
ใส่ผ้าอนามัย (ยกเว้นกระดาษช าระห้องน้ า เบิกกับผู้ว่าจ้าง) 
 7.3 น้ ายาที่ใช้ในการปฏิบัติงาน เช่น น้ ายาเคลือบเงาพ้ืน (แว็กซ์) น้ ายาดับกลิ่น น้ ายาล้างพ้ืน น้ ายาล้าง
สนิม น้ ายาดันฝุ่น น้ ายาเคลือบเงาเครื่องหนัง/เฟอร์นิเจอร์ น้ ายาเช็ดกระจก น้ ายาอเนกประสงค์ สเปรย์ปรับ
อากาศ สเปรย์ฆ่าแมลง (มด, แมลงสาบ, ยุง) น้ ายาซักพรม น้ ายาปัดเงาพ้ืน (ใช้หลังจากเคลียร์เงาพ้ืน) ผงขจัด
ท่อตัน น้ ายาล้างอ่าง แอลกอฮอล์ (เช็ดโทรศัพท์) ผงซักฟอก 
 น้ ายาท าความสะอาด 
 ผู้เสนอราคาต้องเสนอรายละเอียดของน้ ายาท าความสะอาดชนิดที่ไม่มีส่วนผสมของสารอันตรายที่ห้ามมี
ในน้ ายาท าความสะอาด (ดังตารางด้านล่าง) และต้องเป็นน้ ายาชนิดดีไม่เสื่อมคุณภาพ ทั้งนี้ ผู้เสนอราคาต้อง
เสนอราคาโดยมีเอกสารประกอบด้วย ดังนี้ 

1) เอกสารที่แสดงว่าผ่านการรับรองข้ึนทะเบียนวัตถุอันตราย 
2) มีใบอนุญาตการมีวัตถุอันตรายไว้ครอบครองจากส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) และ

แนบส าเนาใบอนุญาตพร้อมรายละเอียด 
3) ยื่นหนังสือยืนยันว่าน้ ายาที่ใช้ไม่มีส่วนผสมของสารอันตรายที่ห้ามมีในน้ ายาท าความสะอาด ตาม

ตารางรายชื่อสารอันตรายด้านล่าง และผู้เสนอราคาต้องน าตัวอย่างน้ ายาขนาด 500 ซีซี โดย  
มีรายละเอียดส่วนผสมของน้ ายาก ากับไว้แต่ละขวด เสนอมาพร้อมกับหนังสือเสนอราคาในวันยื่นซอง
เสนอราคา ดังนี้ 
(1) น้ ายาล้างพ้ืนและลอกแว็กซ์ 
(2) น้ ายาฆ่าเชื้อและดับกลิ่นห้องน้ า 
(3) น้ ายาล้างห้องน้ าและกัดสนิม 
(4) น้ ายาเช็ดกระจก 
(5) น้ า ยาขัดอลูมิเนียม 
(6) น้ ายาเคลือบเงาพ้ืนชนิดน้ า 
(7) น้ ายาซักพรม 
(8) น้ ายาท าความสะอาดทั่วไป 
(9) น้ ายาขัดเงาพ้ืนหินขัด 
 



TOR: การจ้างเหมาบริการท าความสะอาดอาคารอุทยานนวตักรรม 11 จาก 24 

ตารางรายชื่อสารอันตรายท่ีห้ามใช้ในสารท าความสะอาด 
รายช่ือสารอันตรายที่ห้ามใช้ในสารท าความสะอาด รายช่ือสารอันตรายที่ห้ามใช้ในสารท าความสะอาด 
1. Phosphonates 19. Halogented Organic Solvents 

2. Nitrilotriacetic Acid (NTA) 20. Alkyphenol 

3. Cyclohexanone 21. Dimethylsilicon Copolymers 

4. Hexane 22. Fatty Acid Salts of Di/Triethanolamine 

5. Methanol 23. Branched Carboxylic Acids and Alcohols 

6. i-Butanol 24. Quaternary Protein Hydrolysate 

7. n-Butanol 25. PEG Esters of Branched Carboxylic Acids 

8. t-Butanol 26. Sulfuric Acid 

9. Dearomatised White Spirit, D 100 27. Sulphonic Acid 

10. Dearomatised White Spirit, D 70 28. ฟอสเฟต เกลือโซเดียมและเกลือโปตัสเซียม 
     เกิน 0.5 % ของน้ าหนักทั้งหมดของฟอสฟอรัสใน 
     ผลิตภัณฑ์ 

11. Cyclohexanol 29. ฟอร์มาลดีไฮด์ (formaldehyde) เกินร้อยละ 
0.2 12. Decane 30. สารหนู (arsenic) เกิน 0.5 mg/l 

13. Heptane 31. ตะกั่ว (lead) เกิน 0.5 mg/l 

14. i-Paraffins 32. แคดเมียม (cadmium) เกิน 0.1 mg/l 

15. Methyl Isobutyl Ketone, MIBK 33. โครเมียม (chromium) เกิน 0.5 mg/l 

16. Higher Aromates เช่น Mesitylene 34. ปรอท (mercury) เกิน 0.02 mg/l 

17. Chlorinated Hydrocarbons 35. ซีลีเนียม (selenium) เกนิ 0.5 mg/l 

18. Toluene 36. นิกเกิล (nickel) เกิน 0.5 mg/l 

1) น้ ายาและวัสดุที่ผู้รับจ้างน ามาใช้ในการท าความสะอาดทุกชนิดจะต้องเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมีตรา
ประทับหรือยี่ห้อของผลิตภัณฑ์ และต้องเป็นน้ ายาและวัสดุชนิดเดียวกับที่ใช้ในการท าความสะอาด
ตามสัญญาจ้างฉบับเดิม ตลอดอายุการจ้างครั้งนี้ 

2) อุปกรณ์ในการด าเนินงานต่างๆ เพ่ือความปลอดภัย เช่น รองเท้าบู๊ท  ผ้าปิดปาก - ปิดจมูก ผ้ายาง 
ผ้ากันเปื้อนชนิดเต็มตัว ถุงมือยางอย่างหนา เป็นหน้าที่ของผู้รับจ้างที่จะต้องจัดหาให้พนักงานใช้
เพ่ือความปลอดภัย หากมีอุบัติเหตุใดเกิดข้ึน ผู้ว่าจ้างจะไม่รับผิดชอบต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น 

3) แสดงแผ่นป้ายความปลอดภัย ขณะปฏิบัติงานล้างพ้ืนห้องน้ า หรือล้างขัดเงาพ้ืนทางเดิน 
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 7.4 เครื่องมือท าความสะอาด เช่น เครื่องดูดฝุ่น เครื่องดูดน้ า เครื่องขัดพ้ืน พัดลมอุตสาหกรรม เครื่อง
ฉีดน้ าแรงดันสูง เครื่องเป่าพรม เครื่องปั่นเงา 
 7.5 วัสดุและอุปกรณ์หรือเครื่องมืออ่ืนๆ ที่จ าเป็นในการปฏิบัติงานผู้รับจ้างจะต้องจัดหาอุปกรณ์ 
เครื่องมือในการปฏิบัติงานให้มีจ านวนและชนิดที่เหมาะสมเพียงพอกับการปฏิบัติงานได้แล้วเสร็จและมี
มาตรฐานของงานตามก าหนด ผู้ว่าจ้างจะจัดที่ส าหรับเก็บวัสดุ อุปกรณ์และเครื่องมือดังกล่าวข้างต้นให้ แต่ทั้งนี้ 
ผู้ว่าจ้างจะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายหรือเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นแก่วัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือนั้นทั้งสิ้น และ
ผู้รับจ้างต้องดูแลรักษาความสะอาดสถานที่เก็บวัสดุให้เรียบร้อยอยู่เสมอ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น 
 ในกรณีวัสดุสิ้นเปลืองในเดือนนั้นไม่เพียงพอต่อการใช้งาน ผู้ว่าจ้างมีสิทธิ์ขอให้ผู้รับจ้างน าวัสดุสิ้นเปลือง
ในเดือนถัดไปมาใช้งานก่อน และหากวัสดุสิ้นเปลืองหมดลงผู้ว่าจ้างจะด าเนินการจัดซื้อวัสดุดังกล่าว และหาก
พบว่าผู้รับจ้างไม่สามารถจัดของตามก าหนดให้เพียงพอต่อการใช้งานหรือของไม่ได้มาตรฐานตามที่ก าหนด 
ผู้ว่าจ้างมีสิทธิ์คิดค่าปรับในอัตราร้อยละ 0.10 (ศูนย์จุดหนึ่งศูนย์) ของจ านวนเงินตามสัญญาจนกว่าจะ
ด าเนินการจัดให้เพียงพอต่อการใช้งาน ดังมีปริมาณวัสดุและอุปกรณ์หรือเครื่องมืออื่นๆ ตามเอกสารแนบท้าย 
 

8. จ านวนพนักงานท าความสะอาด 
พนักงานท าความสะอาดไม่น้อยกว่า 13 คน (รวมหัวหน้าผู้ควบคุมงาน) โดยพนักงานท าความสะอาด

แต่ละชั้นสามารถหมุนเวียนหน้าที่ท างานได้ หากชั้นใดมีการจัดงานหลายห้องให้ดึงพนักงานชั้นอ่ืนมาช่วยงาน 
ทั้งนี้ ให้หัวหน้าผู้ควบคุมงานเป็นผู้พิจารณาตามความเหมาะสมหน้างาน และกรณีผู้มาติดต่องานของอาคารฯ 
ให้เสิร์ฟอาหารและเครื่องดื่มตามที่ผู้ว่าจ้างร้องขอ 
 

9. คุณสมบัติของพนักงาน 
 ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาพนักงานให้บริการรักษาความสะอาด ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพโดยจะต้อง
จัดหาพนักงาน ดังนี้ 
 9.1 หัวหน้างาน วุฒิการศึกษาไม่ต่ ากว่าระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่า อายุไม่ต่ ากว่า 25 ปี 
และไม่เกิน 55 ปี ผ่านการฝึกอบรมการควบคุม ดูแล การรักษาความสะอาด ตามลักษณะการจ้างเหมาท าความ
สะอาด หรือมีประสบการณ์ในการควบคุมงานท าความสะอาดให้เป็นไปตามสัญญาจ้าง ไม่น้อยกว่า 3 ปี 
สามารถใหค้ าแนะน าในการใช้เครื่องมือท าความสะอาดและน้ ายาต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง 
 9.2 พนักงานท าความสะอาด และพนักงานกวาดถนน วุฒิการศึกษาไม่ต่ ากว่าชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
หรือเทียบเท่า หรือมีประสบการณ์ในการท าความสะอาด ไม่น้อยกว่า 2 ปี อายุไม่ต่ ากว่า 18 ปี และไม่เกิน 55 
ปี เป็นผู้ผ่านการฝึกอบรมให้มีความรู้ความสามารถตามลักษณะงานที่จ้างนี้เป็นอย่างดี 
 9.3 พนักงานทุกคนต้องเป็นผู้ที่มีสุขภาพดี สะอาด เรียบร้อย มีมารยาท อัธยาศัยดี มีความรับผิดชอบ 
และมีความซื่อสัตย์สุจริต 
 9.4 ไม่เคยได้รับโทษจ าคุก เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาท และไม่เคยถูก
ลงโทษ ไล่ออก ปลดออก จากหน่วยงานอื่นๆ จากการกระท าผิดวินัย 
 9.5 สามารถอ่าน เขียนภาษาไทยได้ 
 9.6 กรณีเป็นเพศชาย ต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว 
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10. เงื่อนไขการว่าจ้าง 
 10.1 พนักงานที่เข้ามาปฏิบัติงานจะต้องผ่านการสัมภาษณ์ และคัดเลือก จากผู้ว่าจ้างก่อนทุกครั้ง ห้าม
มิให้ผู้รับจ้างจัดหาพนักงานเข้ามาปฏิบัติงานโดยพลการ และ/หรือ โดยมิได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้าง ทั้งนี้ 
จะต้องจัดเตรียมเอกสารใบสมัครพร้อมหลักฐานต่างๆ จัดส่งให้ผู้ว่าจ้างในวันคัดเลือกพนักงาน 
 10.2 หากผู้รับจ้างด าเนินการจัดส่งพนักงานส ารองเข้ามาปฏิบัติงานแทนไม่ว่าจะเป็นกรณีใดก็ตาม 
ผู้รับจ้างต้องแจ้งรายชื่อพร้อมประวัติพนักงานให้ผู้ควบคุมงานทราบ มิฉะนั้นผู้ว่าจ้างมีสิทธิ์ไม่อนุญาตให้เข้ามา
ปฏิบัติงานแทนได้ 
 10.3 ผู้รับจ้างต้องจัดหาเครื่องบันทึกเวลาท างาน แบบสแกนลายนิ้วมือ ส าหรับบันทึกเวลาการท างาน
ของพนักงาน และออกรายงานสรุปเวลาการท างาน ขาด - ลา - มา – สาย ส่งให้ผู้ว่าจ้างทุกเดือน 
 10.4 เมื่อผู้รับจ้างได้ลงนามในสัญญาแล้ว ผู้รับจ้างต้องเสนอรายละเอียดของพนักงานท าความสะอาด
ในต าแหน่งต่างๆ เพ่ือให้ผู้ว่าจ้างได้พิจารณาภายใน 12 วัน นับจากวันที่ได้ลงนามในสัญญา และต้องส่ง
พนักงานที่จะมาปฏิบัติงานให้ส านักงานสัมภาษณ์เพ่ิมเติมก่อนเข้าปฎิบัติงาน โดยมีเอกสารดังนี้ 
  10.4.1 ข้อมูลทะเบียนประวัติพนักงาน เช่น ส าเนาทะเบียนบ้าน บัตรประชาชน  
  10.4.2 ประวัติการศึกษา 
  10.4.3 ประวัติการฝึกอบรม และหรือประสบการณ์การท างาน 
  10.4.4 ใบรับรองแพทย์ 
  10.4.5 รูปถ่ายสีขนาด 1 นิ้ว  จ านวน 1 รูป 
  10.4.6 ต าแหน่งหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงาน 
  10.4.7 ใบรับรองการท างาน ตามข้อ 9.1 และข้อ 9.2 
  10.4.8 เอกสารการตรวจสอบประวัติอาชญากร โดยผู้รับจ้างจะต้องยื่นเอกสารให้ผู้ว่าจ้าง 
    ภายใน 90 วัน นับจากวันที่ได้ลงนามในสัญญา 
  ในกรณีผู้รับจ้างรับพนักงานเข้าใหม่ระหว่างปี ผู้รับจ้างจะต้องยื่นเอกสารภายใน 90 วัน นับจาก
วันที่พนักงานเริ่มปฏิบัติงาน ทั้งนี้ หากผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญาผู้ว่าจ้างขอสงวนสิทธิ์คิดค่าปรับตามค่าแรง
ขั้นต่ าต่อคนต่อวัน 
 10.5 ผู้รับจ้างต้องจัดท าแผนผังรายชื่อพนักงานให้ผู้ว่าจ้างหลังจากเข้าพ้ืนที่ภายในระยะเวลา 1 เดือน 
ประกอบด้วย 
  10.5.1 แผนผังรายชื่อพนักงานทั้งหมดที่ปฏิบัติงาน โดยระบุชื่อ -นามสกุล ต าแหน่ง ชั้นที่

ปฏิบัติงาน 
  10.5.2 ป้ายรายชื่อพนักงานประจ าแต่ละชั้น พร้อมติดรูปถ่าย 

10.6 ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติงานตามระยะเวลาที่ก าหนดในสัญญาจ้าง 
10.7 ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบ และ/หรือ ยินยอมชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใดๆ ก็ตาม  

เช่น พนักงานของผู้รับจ้างขโมยของ บุกรุกหรือกระท าการอันก่อให้เกิดการช ารุดเสียหายแก่ส านักงาน รวมถึง
การกระท าผิดวินัยของส านักงาน อันกอ่ให้เกิดความเสียหาย ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 
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10.8 ในการปฏิบัติงาน พนักงานจะต้องสวมชุดแบบฟอร์มรวมทั้งการแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อย  
สวมรองเท้าหุ้มส้น และติดป้ายชื่อผู้ปฏิบัติงานและชื่อบริษัทของผู้รับจ้างปรากฏให้เห็นชัดเจน ส่วนการ
ปฏิบัติงานในวันหยุดผู้รับจ้างจะต้องจัดหาเครื่องแต่งกายของพนักงานให้เป็นแบบฟอร์มเดียวกันทั้งหมด 

10.9 ผู้รับจ้างจะต้องควบคุมดูแลให้พนักงานของผู้รับจ้างเข้า - ออก ในการปฏิบัติงานให้ตรงวันและ
เวลาปฏิบัติงานตามที่ผู้ว่าจ้างก าหนด และเข้าปฏิบัติงานสายได้ไม่เกิน 15 นาทีต่อวัน 

 10.9.1 กรณีพนักงานของผู้รับจ้างลางานล่วงหน้า ผู้รับจ้างจะต้องจัดส่งพนักงานส ารองเข้า 
ปฏิบัติงานตามเวลาปกต ิ

 10.9.2 กรณีพนักงานลาหยุดงานฉุกเฉิน ผู้รับจ้างจะต้องจัดส่งพนักงานส ารองเข้ามาปฏิบัติงาน  
ซึ่งสายได้ไม่เกิน 3 ชั่วโมง หากผู้รับจ้างไม่สามารถจัดส่งพนักงานเข้ามาปฏิบัติงานตาม
ผู้ว่าจ้างก าหนด จะถือว่าขาดงานครี่งวัน โดยที่ผู้รับจ้างจะต้องถูกตัดลดค่าจ้างในวันนั้น 
(คิดค่าปรับตามเงื่อนไขในสัญญาจ้าง) 

 10.9.3 กรณีพนักงานมาปฏิบัติงานสายเกิน 15 นาที ในแต่ละเดือน จ านวนเท่ากับ 4 ครั้งต่อคน 
จะคิดค่าปรับทกุๆ 4 ครั้ง เป็นจ านวน 1 วัน (คิดค่าปรับตามเงื่อนไขในสัญญาจ้าง) 

 10.9.4 กรณีพนักงานของผู้รับจ้างเข้าปฏิบัติงานสายเกิน 6 ชั่วโมง ให้ถือว่าขาดงาน 1 วัน 
ผู้รับจ้างจะต้องถูกตัดลดค่าจ้างต่อวันในวันนั้น (คิดค่าปรับตามเงื่อนไขในสัญญาจ้าง) 

 10.9.5 หากในวันใดผู้รับจ้างไม่สามารถจัดหาพนักงานได้ครบตามจ านวน (รวมถึงหัวหน้างาน)
ผู้ว่าจ้างมีสิทธิ์หักเงินค่าจ้างตามจ านวนคนที่ขาด และคิดค่าปรับตามเงื่อนไขในสัญญา
จ้าง 

 10.9.6 ถ้าไม่มีพนักงานของผู้รับจ้างมาปฏิบัติงาน หรือมาแต่ ไม่ปฏิบัติงาน 3 วันติดต่อกัน 
นอกจากผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบค่าปรับตามเงื่อนไขในสัญญาจ้างแล้ว เมื่อผู้ว่าจ้างได้
แจ้งให้ผู้รับจ้างทราบ แต่ผู้รับจ้างไม่ด าเนินการแก้ไข หรือจัดส่งพนักงานมาปฏิบัติงานให้
ครบตามสัญญาภายใน 7 วัน ผู้ว่าจ้างมีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้ 

 การที่ผู้ว่าจ้างไม่บอกเลิกสัญญา ตามความในข้อ 10.9.6 นั้น ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความ
รับผิดชอบตามสัญญานี้ 

10.10 ในการท างานจ้าง ถ้าเกิดความเสียหายใดๆ ไม่ว่าจะเกิดขึ้นแก่บุคลากรของผู้ว่าจ้างหรือ
บุคคลภายนอก ซึ่งก่อให้เกิดความช ารุดบกพร่องเสียหาย หรือการสูญหายแก่ทรัพย์สินของผู้ว่าจ้างหรือของ
บุคลากรของผู้ว่าจ้าง หรือของบุคคลภายนอก อันเป็นผลสืบเนื่องจากการกระท าหรือละเว้นการกระท าของ  
ผู้รับจ้าง พนักงาน หรือบุคลากรของผู้รับจ้าง ผู้รับจ้างต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหาย ให้แก่ผู้ว่าจ้าง หรือบุคลากร
ของผู้ว่าจ้าง หรือบุคคลภายนอก ตามจ านวนที่เสียหายจริง ภายในระยะเวลาที่ผู้ว่าจ้างก าหนด 

10.11 ผู้รับจ้างจะต้องจัดท ารายงานสรุปผลการปฏิบัติงานประจ าเดือน โดยจะต้องจัดส่งเอกสาร
ภายในวันที่ 5 ของเดือน พร้อมกับเอกสารวางบิล เอกสารที่จะต้องจัดส่งทุกเดือนประกอบด้วย 

 10.11.1 รายงานผลการปฏิบัติงานประจ าสัปดาห์ (เอกสารเคลียร์งานของผู้รับจ้าง) 
 10.11.2 รายงานสรุปผลการขาด ลา มาสาย ของพนักงานท าความสะอาดประจ าเดือน 
 10.11.3 รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานประจ าเดือน ประจ าปี พร้อมรูปถ่ายประกอบ 
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 10.11.4 รายงานสรุปปริมาณการใช้วัสดุงานบ้านงานครัวประจ าเดือน 
   (ใช้แบบฟอร์มของผู้ว่าจ้าง) 
 10.11.5 แบบตรวจความสะอาดประจ าวัน (ใช้แบบฟอร์มของผู้ว่างจ้าง) 
 10.11.6 เอกสารอื่นๆ ตามท่ีผู้ว่าจ้างเห็นสมควร 

10.12 ผู้รับจ้างจะต้องจัดท าแผนการท าความสะอาดประจ าวัน ประจ าสัปดาห์ ประจ าเดือน และ
ประจ า 3 เดือน โดยหารือกับผู้ว่าจ้างและให้ผู้ว่าจ้างได้พิจารณาเห็นชอบก่อนวันเริ่มปฏิบัติงานไม่ต่ ากว่า 15 วัน 
ในแผนการท าความสะอาดรายเดือนอนุญาตให้ทยอยท าให้เสร็จภายใน 1 เดือน ทั้งนี้ แผนการท าความสะอาด
ดังกล่าวผู้ว่าจ้างสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม 

10.13 หัวหน้างาน ต้องควบคุมดูแลการท างานให้พนักงานทุกคนท างานอย่างปลอดภัยทั้งตนเอง  และ
ผู้อื่น มีการตรวจสอบ และรายงานผลการปฏิบัติงานเป็นลายลักษณ์อักษร ให้ผู้ว่าจ้างทราบทุกเดือน 

10.14 การท างานที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อบุคคลอ่ืนจะต้องมีการจัดหาและติดตั้งป้ายเตือนอันตราย
บริเวณจุดที่ท างานให้เห็นป้ายชัดเจนทุกครั้ง  โดยผู้รับจ้างจะต้องจัดหาป้ายสัญลักษณ์ หรือข้อความเตือน แบบ
ตั้งพ้ืน แบบแขวนโดยเป็นป้ายที่ได้มาตรฐานความปลอดภัย เช่น ป้ายอันตรายระวังพ้ืนเปียก ระวังพ้ืนลื่น ก าลัง
ท าความสะอาดห้องน้ า ห้ามเข้าอุปกรณ์ช ารุด ก าลังปฏิบัติงาน ห้ามผ่าน ฯลฯ จ านวนเพียงพอต่อการใช้งาน 
ในแต่ละพ้ืนที ่และ/หรือ ตามท่ีผู้ว่าจ้างร้องขอให้มีแผ่นป้ายอื่นๆ เพ่ิมเติมในภายหลัง 

10.15 ผู้รับจ้างต้องจัดท าวิธีการปฏิบัติงานในการท าความสะอาดอย่างปลอดภัยและสื่อสารให้
พนักงานทราบและเข้าใจวิธีการปฏิบัติงานดังกล่าวและเก็บเอกสารไว้ในพ้ืนที่ที่แม่บ้านสามารถหยิบอ่านได้
เพ่ือให้มีการปฏิบัติงานที่ถูกต้องและปลอดภัย 

10.16 ผู้รับจ้างจะต้องท าการชี้อันตรายและประเมินความเสี่ยงตามวิธีการของ ผู้ว่าจ้างอย่างเคร่งครัด 
และจะต้องมีการตรวจสอบอุปกรณ์เครื่องมือ และเครื่องใช้ไฟฟ้าอย่างสม่ าเสมอ 

10.17 ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบด้านความปลอดภัยของส านักงานทั้งที่ส านักงาน 
ได้ก าหนดไว้แล้วหรือก าหนดเพิ่มเติมภายหลัง 

10.18 ผู้รับจ้างต้องส่งพนักงานระดับผู้จัดการ และหัวหน้างานที่จะมาปฏิบัติงานเข้ามาเรียนรู้งานและ 
รับมอบงานต่อจากผู้รับจ้างเดิมไม่น้อยกว่า 10 วันท าการ ก่อนวันเริ่มสัญญาปฏิบัติงานจริง (ภาระค่าใช้จ่ายใน
การเรียนรู้และรับมอบงานเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาว่าจ้างแล้ว) 

10.19 ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติต่อพนักงานตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานและสวัสดิการสังคม 
10.20 ผู้รับจ้างจะต้องจัดท าป้ายบ่งชี้ในการเก็บวางอุปกรณ์ท าความสะอาด การจัดเก็บน้ ายาต่างๆ 

รวมถึงจัดให้มีการอบรมพนักงานในเรื่อง 5ส. ให้มีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องดังกล่าวอย่างถูกวิธี และน าไป
ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง โดยผู้รับจ้างจะต้องมีการรณรงค์ในเรื่องดังกล่าวอย่างจริงจัง และถูกวิธี  รวมถึง
จะต้องให้ความร่วมมือกับผู้ว่าจ้างในเรื่องดังกล่าว หรือเรื่องอ่ืนๆ ที่ผู้ว่าจ้างเห็นว่าเป็นประโยชน์ในเรื่องของ
ความสะอาด 

10.21 ในส่วนของพนักงานที่ผู้รับจ้างรับเข้าท างานใหม่ จะต้องผ่านการทดสอบก่อนเข้าปฏิบัติงานจริง 
ทั้งนี้ จะต้องจัดอบรมให้พนักงาน รวมทั้งต้องผ่านการปฏิบัติงาน โดยผู้รับจ้างจะต้องรับรองผลการอบรมให้กับ
ผู้ว่าจ้างทราบเป็นลายลักษณ์อักษร 
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10.22 ผู้ว่าจ้างจะด าเนินการตรวจเช็คความสะอาด  โดยจะตรวจความสะอาดตามอาคาร รวมทั้งการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างทุกเดือน ซ่ึงแบบประเมินดังกล่าวผู้ว่าจ้างเป็นผู้ดูแล โดยผู้รับจ้างจะต้อง
ปฏิบัติงานท าความสะอาดอย่างสม่ าเสมอ ถูกสุขลักษณะ หากผลการประเมินต่ ากว่าร้อยละ 85 ผู้ว่าจ้างจะท า
หนังสือแจ้งผู้รับจ้างเพ่ือปรับปรุงการท างาน  และหากผลการประเมินในเดือนถัดไปยังต่ ากว่าร้อยละ 85 
ผู้ว่าจ้างจะปรับในอัตราร้อยละ 0.10 (ศูนย์จุดหนึ่งศูนย์) ของมูลค่าสัญญาจ้าง และหากผลการประเมินยังต่ า
กว่าร้อยละ 85 เป็นครั้งที่ 3 ผู้ว่าจ้างมีสิทธิ์บอกเลิกสัญญาจ้าง ซึ่งจะแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบล่วงหน้า 1 เดือน 

10.23 ผู้รับจ้างจะต้องตระหนักถึงความม่ันคง และความปลอดภัยของพนักงานทุกระดับ บริษัทจะต้อง
จัดให้มีสวัสดิการ (เบี้ยขยัน) เพ่ือเป็นขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้เป็นความ
รับผิดชอบของผู้รับจ้างแต่เพียงผู้เดียว 

10.24 ผู้รับจ้างจะต้องควบคุมดูแลพนักงานไม่ให้น าสินค้าเข้ามาขาย หรือกระท าการใดๆ เพ่ือหา
ผลประโยชน์ภายในอุทยานนวัตกรรมโดยเด็ดขาด 

10.25 การตรวจรับงาน และส่งมอบงานประจ าเดือนต่างๆ เช่น การขัดล้างลงแว๊กพ้ืนทางเดิน ผู้ว่าจ้าง
จะตรวจรับงาน และส่งมอบงาน หลังจากการปฏิบัติงานผ่านระยะเวลาประมาณ 3 อาทิตย์ ทั้งนี้ จะตรวจรับ
งานก็ต่อเมื่อผลการปฏิบัติงานคงสภาพคงเดิมอย่างน้อยไม่ต่ าร้อยละ 85 ทั้งนี้ หากผลการปฏิบัติงานไม่ผ่าน
เกณฑ์ตามที่ผู้ว่าจ้างได้ก าหนด ผู้รับจ้างจะต้องแก้ไขงานให้กับผู้ว่าจ้างทันทีหรือตามท่ีได้ตกลงร่วมกัน 

10.26 ผู้รับจ้างจะต้องให้การฝึกอบรมด้านการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและจะต้องมีการ
อธิบายขั้นตอนและเสนอแนวปฏิบัติที่ชัดเจนในการให้พนักงานท าความสะอาด เช่น การคัดแยกขยะบรรจุ
ภัณฑ์ หรือวัสดุเหลือใช้อ่ืนๆ ที่เกิดขึ้นจากขยะทั่วไปที่มีอยู่ในอาคารเพื่อน ากลับสู่กระบวนการแปรรูปหรือเวียน
ใช้ใหม่ รวมถึงจัดการอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ โดยผู้รับจ้างจะต้องส่งโปรแกรมการฝึกอบรมและแบบ
ประเมินหลังการฝึกอบรมให้ผู้ว่าจ้างทราบทุกครั้ง 

10.27 ผู้รับจ้างจะต้องติดตั้งกล่องฉีดสเปรย์อัตโนมัติ ในห้องน้ าชาย - หญิง ทุกห้องตามที่ผู้ว่าจ้าง
ก าหนด  ทั้งนี้ เมื่อหมดสัญญาผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบห้องน้ าให้อยู่สภาพเดิม ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเป็นความ
รับผิดชอบของผู้รับจ้างแต่เพียงผู้เดียว 

10.28 ผู้รับจ้างจะต้องเสนอราคาอัตราค่าจ้างเพ่ิม กรณีที่ผู้ว่าจ้างมีงานเพ่ิม นอกเหนือจากวัน เวลา
ท างานปกติในอัตราต่อชั่วโมง 

10.29 ผู้รับจ้างจะต้องเสนอราคาค่าจ้าง ในอัตราต่อชั่วโมง ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างประสงค์จะให้ผู้รับจ้าง
ท างานนอกเหนือ วัน เวลาท างานปกติ ซึ่งผู้รับจ้างตกลงปฏิบัติงานให้กับผู้ว่าจ้าง โดยงานนอกเหนือวัน เวลา
ท างานปกติจะไม่เกิน 1,080 ชั่วโมง ต่อปี 

10.30 ห้ามผู้รับจ้างเอางานทั้งหมด หรือส่วนหนึ่งส่วนใดแห่งสัญญานี้ ไปให้ผู้อ่ืนรับจ้างช่วงอีกทอด
หนึ่ง 

10.31 ผู้รับจ้างยินยอมที่จะปฏิบัติตามข้อก าหนด กฎเกณฑ์  หรือระเบียบในการปฏิบัติงานที่จะ
ก าหนดขึ้นมาภายหลัง อันเกี่ยวกับการบริการท าความสะอาดตามสัญญานี้ 
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11. สิทธิของผู้ว่าจ้าง 
 11.1 กรณีพนักงานของผู้รับจ้างไม่มาปฏิบัติงาน หรือมาปฏิบัติงานไม่ครบจ านวนตามที่ก าหนดไว้ให้  
ผู้รับจ้างยินยอมให้ผู้ว่าจ้างหักเงินค่าจ้างเหมาตามจ านวนที่ขาด และคิดค่าปรับตามเงื่อนไขในสัญญาจ้าง 
 11.2 กรณีที่ผู้รับจ้าง พนักงานของผู้รับจ้าง ปฏิบัติหน้าที่ไม่ครบตามที่ระบุไว้ในเงื่อนไขของผู้รับจ้าง 
ที่ก าหนดไว้ในแต่ละเดือน หลังจากเริ่มด าเนินการและก าหนดให้พนักงานของผู้รับจ้างด าเนินงานตามมาตรฐาน 
ที่ก าหนดไว้ และผู้ว่าจ้างแจ้งให้ผู้รับจ้างเพ่ือด าเนินการแก้ไข หากผู้รับจ้างไม่สามารถด าเนินการแก้ได้ตาม
มาตรฐานที่ก าหนดและผู้ว่าจ้างจะปรับในอัตราร้อยละ 0.10 (ศูนย์จุดหนึ่งศูนย์) ของมูลค่าสัญญาจ้างและ 
ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญาได้ โดยผู้รับจ้างไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากผู้ว่าจ้าง   และการที่ 
ผู้ว่าจ้างไม่บอกเลิกสัญญา ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญานี้ 
 11.3 ผู้รับจ้างจะต้องควบคุมดูแลบังคับบัญชา ให้พนักงานของผู้รับจ้างปฏิบัติหน้าที่ตามกฎ ระเบียบ 
ข้อบังคับ และค าสั่งของผู้ว่าจ้าง หากพนักงานของผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และค าสั่ง 
ผู้ว่าจ้างมีสิทธิคิดค่าปรับตามเงื่อนไขในสัญญาจ้างและหักเงินค่าจ้าง ตามรายละเอียดดังนี้ 
   11.3.1 ดื่มสุราและสิ่งต้องห้ามอ่ืนๆ มาปฏิบัติงานและหรือในขณะปฏิบัติงาน 
   11.3.2 บกพร่องในการปฏิบัติหน้าที่เช่น ไม่อยู่ประจ าจุด ทะเลาะวิวาทกับผู้ร่วมงาน และอ่ืนๆ  
 11.4 พนักงานคนใดไม่ตั้งใจปฏิบัติงาน ขัดค าสั่ง หรือฝ่าฝืนระเบียบของผู้ว่าจ้าง หรือมีพฤติกรรม 
ส่อ ในทางทุจริต แสดงกิริยาวาจาไม่สุภาพ ผู้รับจ้างจะต้องไม่ให้พนักงานผู้นั้นกลับมาปฏิบัติงานในพ้ืนที่ของ  
ผู้ว่าจ้างโดยเด็ดขาด 
 11.5 ในการท างานถ้าเกิดความเสียหายใดๆ ไม่ว่าจะเกิดขึ้นแก่บุคลากรของผู้ว่าจ้าง หรือเกิดความ 
ช ารุดบกพร่อง เสียหาย หรือการสูญหายแก่ทรัพย์สินของผู้ว่าจ้าง หรือของบุคลากรของผู้ว่าจ้างอันเป็นผลสืบ
เนื่องมาจากการกระท าหรือละเลยการกระท าของผู้รับจ้าง พนักงานหรือบุคลากรของผู้รับจ้าง จะต้องรับผิด
ชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้ว่าจ้าง หรือบุคลากรของผู้ว่าจ้างตามจ านวนที่เสียหายจริง ภายในระยะเวลาที่ผู้ว่าจ้าง
ก าหนด 
 11.6 ในกรณีผู้รับจ้างเอง หรือพนักงานของผู้รับจ้างท างานบกพร่องโดยท าไว้ไม่สะอาด ไม่เรียบร้อย  
ใช้วัสดุอุปกรณ์ หรือน้ ายาที่ไม่มีคุณภาพมาตรฐาน หรือท าไม่ถูกต้องตามสัญญา ข้อหนึ่งข้อใด เมื่อผู้ว่าจ้างแจ้ง
ให้ผู้รับจ้างทราบแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องรีบแก้ไขงานที่บกพร่องให้เรียบร้อยโดยเร็ว โดยไม่คิด  ค่าจ้าง ค่าวัสดุ 
อุปกรณ์ ค่าแรงงาน หรือค่าใช้จ่ายอ่ืนใดจากผู้ว่าจ้างอีก ถ้าผู้รับจ้างไม่รีบด าเนินการแก้ไขหรือไม่ปฏิบัติภายใน 
7 วัน ตามที่ผู้ว่าจ้าง หรือผู้แทนของผู้ว่าจ้างแจ้งให้ทราบเป็นลายลักษณ์อักษร ผู้ว่าจ้างมีสิทธิบอกเลิกสัญญา 
และเรียกค่าเสียหายจากผู้รับจ้างทั้งหมดโดยสิ้นเชิง 
 11.7 ในกรณีที่ผู้รับจ้างกระท าผิดสัญญาดังกล่าวข้างต้น  และผู้ว่าจ้างยังไม่ใช้สิทธิบอกเลิก ผู้รับจ้าง
ยอมให้ผู้ว่าจ้างระงับการจ่ายค่าจ้างทั้งหมด หรือบางส่วนตามที่ผู้ว่าจ้างเห็นสมควรให้บุคคลอ่ืนท างานแทน 
ผู้รับจ้าง โดยผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายที่ผู้ว่าจ้างต้องเสียทั้งหมดโดยสิ้นเชิง ค่าเสียหายใดๆ อันพึงมี  
ผู้ว่าจ้างมีสิทธิหักเงินค่าจ้างเหมาท่ียังไม่ได้จ่ายแก่ผู้ว่าจ้างไว้เพ่ือช าระค่าเสียหายที่ผู้รับจ้างต้องรับผิดตามสัญญา
นี้ แต่ถ้าจ านวนเงินค่าจ้างเหมาไม่เพียงพอให้หักช าระหนี้ผู้รับจ้างยินยอมให้หักจากหลักประกันสัญญาได้ทันที
อีกด้วย 
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 11.8 ผู้รับจ้างต้องควบคุมดูแลให้พนักงานของผู้รับจ้างปฏิบัติ งานให้สะอาดเรียบร้อยตลอดเวลา
ปฏิบัติงานตามสัญญา หากปรากฏว่าพนักงานของผู้รับจ้างปฏิบัติงานไม่เรียบร้อยมีความประพฤติไม่เหมาะสม 
ผู้รับจ้างยินยอมเปลี่ยนพนักงานให้ใหม่ หรือแก้ไขอุปสรรคข้อขัดแย้งของการปฏิบัติงานจ้างตามที่ผู้ว่าจ้างได้
แจ้งให้ทราบภายใน 7 วัน ในกรณีที่ผู้ว่าจ้าง หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าจ้างได้แจ้งให้ผู้รับจ้างเปลี่ยนตัว
พนักงาน หรือเปลี่ยนวัสดุ อุปกรณ์ น้ ายา เครื่องมือ เครื่องใช้ ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตามโดยไม่ทักท้วงใดๆ ทั้งสิ้น 
 11.9 ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบและให้ความคุ้มครองคนงาน  หรือพนักงานของผู้รับจ้างที่มาท างานกับ  
ผู้ว่าจ้างเก่ียวกับสิทธิอันพึงมีพึงได้ตามกฎหมายแรงงานด้วย  โดยไม่เรียกร้องเอาจากผู้ว่าจ้างอีก 
 11.10 ผู้ว่าจ้างมีสิทธิ์ในการขอเปลี่ยนตัวพนักงาน เมื่อผู้ว่าจ้างเห็นว่าไม่เหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่  
ผู้รับจ้างต้องด าเนินการจัดหาพนักงานมาแทนทันที 
 11.11 กรณีผู้ว่าจ้างมีประกาศให้พนักงานรายใดพ้นจากการเป็นพนักงาน เนื่องจากไม่สามารถ
ปฏิบัติงานตามที่ผู้ว่าจ้างก าหนด หรือกระท าผิดใดๆ นั้น จะต้องออกจากอุทยานนวัตกรรมทันที และห้าม  
ผู้รับจ้างน าพนักงานรายนั้นกลับเข้ามาปฏิบัติงานไม่ว่าต าแหน่งใดๆ โดยเด็ดขาด 
 11.12 ผู้ว่าจ้างไม่อนุญาตให้พนักงานของผู้ว่าจ้างออกนอกพ้ืนที่โดยไม่ได้รับอนุญาต ทั้งนี้ หากมีความ
จ าเป็นต้องออกนอกพ้ืนที่ต้องกรอกแบบฟอร์มขอออกนอกพ้ืนที่ทุกครั้ง และหรือได้รับอนุญาตจากผู้ว่าจ้าง
เท่านั้น 
 

12. หลักฐานการเสนอราคา 
 ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานการแสดงสถานะของผู้เสนอราคา แยกออกเป็น 2 ส่วน 
ตามล าดับดังต่อไปนี้ 
 12.1 ส่วนที่ 1 เอกสารใบเสนอราคา (ยื่นผ่านระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐเท่านั้น) 
 12.2 ส่วนที่ 2 ซองคุณสมบัติ ได้แก่ 
  12.2.1 ประวัติและผลงานที่ผ่านมาของผู้เสนอราคา 
  12.2.2 กรณีผู้เสนอราคาเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจ ากัด ให้ยื่นส าเนาหนังสือ

รับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลบัญชีรายชื่อ หุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอ านาจควบคุม (ถ้ามี) 
12.2.3 กรณีบริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัด ให้ยื่นส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน 

นิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอ านาจควบคุม (ถ้ามี) 
และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ พร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกต้อง (กรณีผู้ถือหุ้นรายใหญ่เป็น 
นิติบุคคลให้แนบส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลและบัญชีผู้ถือหุ้นราย
ใหญ่ พร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกต้อง) 

12.2.4 ส าเนาใบทะเบียนพาณิชย์ ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท และ
ส าเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม พร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกต้อง 

12.2.5 บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 
12.2.6 ส าเนาหนังสือรับรองผลงานการให้บริการท าความสะอาดอาคารสถานที่ พร้อมทั้งรับรอง

ส าเนาถูกต้องหรือส าเนาสัญญาจ้าง 
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12.2.7 มาตรฐานในการท างานและอุปกรณ์เครื่องมือในการรักษาความสะอาดอาคารสถานที่
รวมทั้งแผนวิธีการด าเนินงานและข้ันตอนในการให้บริการ ตามข้อ 5.3 

 

13. เกณฑ์การพิจารณา 

 ในการพิจารณาการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ ส านักงานจะพิจารณาตัดสิน โดยใช้
เกณฑ์หลักเกณฑ์การประเมินค่าประสิทธิภาพต่อราคา(Price Performance) และจะพิจารณาจากราคารวม 
โดยพิจารณาให้คะแนนตามปัจจัยหลักและน้ าหนักที่ก าหนด ดังนี้ 
 1) ราคาท่ียื่นข้อเสนอ (Price)     ก าหนดค่าน้ าหนักร้อยละ 20 
 2) ข้อเสนอทางด้านเทคนิคหรือข้อเสนออ่ืนๆ    ก าหนดค่าน้ าหนักร้อยละ 80 

  
14. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ระยะเวลาการจ้าง 1 (หนึ่ง) ปี เริ่มปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2564 
 

15. วงเงินงบประมาณ 
 วงเงินงบประมาณ 3,100,000 บาท (สามล้านหนึ่งแสนบาทถ้วน)  
 

16. ราคากลางและแหล่งที่มา 
 16.1 ราคากลาง : 2,730,000.- บาท (สองล้านเจ็ดแสนสามหมื่นบาทถ้วน) 
 16.2 แหล่งที่มาของราคากลาง :  สัญญาเลขท่ี สจ-0154-62 ลงวันที่ 24 กันยายน 2562 
 

17. วิธีการจ่ายค่าจ้าง 
 ก าหนดจ่ายค่าจ้างเป็นรายงวด ซึ่งจ านวนเงินดังกล่าวได้รวมค่าแรงงาน ค่าเครื่องมือ เครื่องใช้ ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ ค่าอะไหล่ ค่าเดินทาง ภาษีมูลค่าเพ่ิม ภาษีอากรอ่ืน และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว 
 
 
 
 

ข้อที่ หัวข้อให้คะแนน คะแนนเต็ม 
1 แผนงานและแนวทางการด าเนินงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของงาน 20 
2 อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ปฏิบัติงานมีคุณภาพ มาตรฐาน และเพียงพอต่อการใช้งาน 

จัดเก็บเป็นระเบียบ 
30 

3 วัสดุสิ้นเปลืองและน้ ายาที่ในการปฏิบัติงานมีคุณภาพ ได้มาตรฐานตามท่ีก าหนด และต้อง
ไม่เป็นสารอันตรายต้องห้ามที่ใช้ในการท าความสะอาด 

30 

4 ประสบการณ์และความช านาญของบริษัท  20 
 คะแนนรวม 100 
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18. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ 
 ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 
 เลขที่ 73/2 ถนนพระรามท่ี 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 
 โทรศัพท์ 02 017 5555 ต่อ 585 
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ตารางรายละเอียดพื้นที่ท าความสะอาด 
อาคารอุทยานนวัตกรรม (Innovation Park) โดยประมาณ 
(หน่วยต่อตารางเมตร) 

ชั้น 
พ้ืนกระเบื้อง 
(เซรามิค, 
แกรนิต) 

พ้ืน
กระเบื้อง

ยาง 

พ้ืน 
ลามิเนต 

พ้ืนพรม 
พ้ืน 

หินขัด 
หินขัด
บันได 

ทราย
ล้าง 

พ้ืน
ห้องน้ า 

พ้ืน
คอนกรีต 

กระจก 
พ้ืนที่
ลิฟท ์

รวม 
ภายใน 

curtain 
wall 

ปรับมุม 

1. ชั้นใต้ดิน               
1.1 ชั้นใต้ดิน ชั้นที่ 
1 

9.00 - - - - 60.00 - - 928.00 - - - - 997.00 

1.2 ชั้นใต้ดิน ชั้นที่ 
2 

9.00 - - - - 60.00 - - 1,100.0
0 

- - - - 1,169.00 

2. ชั้น 1 746.44 - - - 132.00 - - 35.35 128.00 66.00 296.00 - - 1,403.79 

3. ชั้นลอย 421.00 - - 164.00 - - - 35.35 - 109.00 296.70 - - 1,026.05 

4. ชั้น 2 542.00 524.25 - - - - 96.00 35.35 - 468.04 42.90 326.00 - 2,034.69 

5. ชั้น 3 542.00 524.25 - - - - - 35.35 - 457.04 42.90 326.00 - 1,927.69 

6. ชั้น 4 542.00 524.25 - - - - - 35.35 - 457.04 42.90 326.00 - 1,927.69 

7. ชั้น 5 800.00 - 48.00 529.50 - - 115.00 35.35 - 462.00 108.07 326.00 - 2,423.92 

8. ชั้น 6 700.00 100 227.00 290.00 - - 26.00 67.35 - 379.00 108.07 326.00 - 2,223.42 

9. ชั้นดาดฟ้า 283.00 - - - - - - 35.35 - 128.00 35.34 326.00 - 807.69 

10.อ่ืนๆ - - - - - - - - - - - - 27.00 
(3 ตัว) 

27.00 

รวม 4,594.44 1,672.7
5 

275.00 983.50 132.00 120.00 237.00 314.80 2,156.0
0 

2,511.00 972.88 1,956.00 27.00 15,967.94 



TOR: การจ้างเหมาบริการท าความสะอาดอาคารอุทยานนวัตกรรม 22 จาก 24 

เอกสารแนบท้าย 

ปริมาณวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือที่ใช้ในการท าความสะอาด 
เครื่องมือที่ใช้ในการท าความสะอาด 

ล าดับ รายการ จ านวนที่ใช ้ หมายเหตุ 

1 ไม้กวาดพ้ืนดอกหญ้า ไม้กวาดพื้นพลาสติก จ านวนเพียงพอต่อการใช้
งาน 

12 อัน 

2 ไม้กวาดทางมะพร้าว จ านวนเพียงพอต่อการใช้
งาน 

1 อัน 

3 ไม้ม๊อบพื้น จ านวนเพียงพอต่อการใช้
งาน 

20 อัน 

4 ผ้าม็อบพ้ืน จ านวนเพียงพอต่อการใช้
งาน 

20 ผืน 

5 ไม้ดันฝุ่น จ านวนเพียงพอต่อการใช้
งาน 

10 อัน 

6 ผ้าดันฝุ่น จ านวนเพียงพอต่อการใช้
งาน 

10 ผืน 

7 ไม้ปัดขนไก่อย่างดี จ านวนเพียงพอต่อการใช้
งาน 

10 อัน 

8 ไม้กวาดหยากไย่ จ านวนเพียงพอต่อการใช้
งาน 

10 อัน 

9 ไม้ปาดน้ า จ านวนเพียงพอต่อการใช้
งาน 

10 อัน 

10 อะไหล่ยางปาดน้ า จ านวนเพียงพอต่อการใช้
งาน 

- 

11 ที่โกยขยะ จ านวนเพียงพอต่อการใช้
งาน 

12 อัน 

12 ชุดอุปกรณ์ถูกพื้น พร้อมถังรีดน้ า จ านวนเพียงพอต่อการใช้
งาน 

ส่งครั้งเดียว 

13 ถังน้ าสีขาวแบบหนา อย่างดี จ านวนเพียงพอต่อการใช้
งาน 

10 ใบ 

14 สายยางความยาวไม่ต่ ากว่า 70 เมตร จ านวนเพียงพอต่อการใช้
งาน 

ส่งครั้งเดียว 

15 แปรงถูพ้ืนแบบด้ามยาว จ านวนเพียงพอต่อการใช้
งาน 

10 อัน 

16 แปรงถูพ้ืนแบบสั้น จ านวนเพียงพอต่อการใช้
งาน 

5 อัน 

17 ตะกร้าพลาสติกส าหรับเก็บกวาดใบไม้ จ านวนเพียงพอต่อการใช้
งาน 

2 ใบ 

18 หมวกส าหรับพนักงานกวาดถนน จ านวนเพียงพอต่อการใช้
งาน 

1 ใบ 

19 รองเท้าบูธ จ านวนเพียงพอต่อการใช้
งาน 

11 คู่ 

20 ถุงมือยาง จ านวนเพียงพอต่อการใช้
งาน 

20 คู่ 

21 ถุงมือพลาสติกใช้เวลาเตรียมอาหาร จ านวนเพียงพอต่อการใช้
งาน 

- 

22 ถุงมือผ้าส าหรับกวาดถนน จ านวนเพียงพอต่อการใช้
งาน 

2 คู ่

23 ผ้าขนหนูส าหรับพนักงานกวาดถนน จ านวนเพียงพอต่อการใช้
งาน 

1 ผืน 

24 ผ้าเช็ดครุภัณฑ์ส านักงาน (แยกสีผ้าการใช้งาน) จ านวนเพียงพอต่อการใช้
งาน 

- 

25 ผ้าปิดจมูก จ านวนเพียงพอต่อการใช้
งาน 

- 

26 ผ้าห่มผืนใหญ่ส าหรับซับน้ าเวลาฝนตก จ านวนเพียงพอต่อการใช้
งาน 

- 

27 แอลกอฮอล์ ส าหรับเช็ดโทรศัพท์ จ านวนเพียงพอต่อการใช้
งาน 

- 

28 ส าลี ส าหรับเช็ดโทรศัพท์ จ านวนเพียงพอต่อการใช้
งาน 

- 
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ล าดับ รายการ จ านวนที่ใช ้ หมายเหตุ 

29 ผ้าเช็ดสุขภัณฑ์ห้องน้ า (แยกสีผ้าการใช้งาน) จ านวนเพียงพอต่อการใช้
งาน 

- 

30 ที่แขวนผ้า ส าหรับใช้ในการตากผ้า จ านวนเพียงพอต่อการใช้
งาน 

- 

31 ขวดใส่น้ ายาล้างมือ พร้อมจานรอง (ห้องน้ า) จ านวนเพียงพอต่อการใช้
งาน 

- 

32 ขวดใส่น้ ายาล้างจานแบบหัวกด จ านวนเพียงพอต่อการใช้
งาน 

- 

33 กล่องใส่กระดาษช าระในห้องน้ าทุกห้อง อย่างน้อย 45 กล่อง/ปี - 

34 กล่องใส่ทิชชูแบบแผ่นอย่างหนา  อย่างน้อย 12 กล่อง/ปี ผู้รับจ้างจัดหามาติดตั้ง 

35 เครื่องฆ่าเชื้อและดับกลิ่นส าหรับห้องน้ า พร้อมน้ ายา  อย่างน้อย เดือนละครั้ง ผู้รับจ้างจัดหามาติดตั้ง 

36 ถัง ส าหรับทิ้งขยะในห้องน้ า ขนาดความกว้างไม่ต่ ากว่า 
30 x 30 ซ.ม. 

อย่างน้อย 12 ใบ/ปี  

37 น้ ายาลอกคราบกาว โดยไม่ท าให้พ้ืนผนังช ารุด จ านวนเพียงพอต่อการใช้  

38 น้ ายาขจัดคราบและเคลือบเงา (พ้ืนผนังทั่วไป) จ านวนเพียงพอต่อการใช้  

39 แผ่นขัดแดง ด า ขาว จ านวนเพียงพอต่อการใช้  

 
วัสดุงานบ้านงานครัว 
ล าดับ รายการ จ านวนที่ใช ้ หมายเหตุ 

1 น้ ายาล้างจานเข้มข้นสูตรอนามัย ไม่มีสารเคมีตกค้าง 
ที่ภาชนะเครื่องครัว ย่อยสลายได้ในธรรมชาติ 
(Biodegradable) ไม่มีกลิ่นติดจาน ไม่สารตกค้าง 

อย่างน้อย 5 แกลลอน/
เดือน 

 

2 น้ ายาปรับผ้านุ่ม กลิ่นหอมติดผ้า ผ้านุ่มไม่แข็งกระด้าง อย่างน้อย 3 แกลลอน/
เดือน 

 

3 

น้ ายาล้างมือ ส าหรับใช้ในห้องน้ า ช่วยลดการสะสมของ
แบคทีเรียบนฝ่ามือ มีกลิ่มหอม ถนอมผิว ไม่ก่อให้เกิด
การระคายผิว ผลิตภัณฑ์ต้องได้รับมาตรฐานการรับรอง 

อย่างน้อย 12 แกลลอน/
เดือน  

4 
สเปรย์ฆ่าแมลง (มด แมลงสาบ ยุง) ผลิตภัณฑ์ต้องได้รับ
มาตรฐานการรับรอง 

อย่างน้อย 4 กระป๋อง/
เดือน 

 

5 
สเปรย์ก าจัดปลวก ผลิตภัณฑ์ต้องได้รับมาตรฐานการ
รับรอง 

อย่างน้อย 2 กระป๋อง/
เดือน  

6 
สเปรย์ปรับอากาศ ส าหรับห้องประชุมกลิ่นหอมอ่อน 
ลดกลิ่นอับผลิตภัณฑ์ต้องได้รับมาตรฐานการรับรอง 

อย่างน้อย 8 กระป๋อง/
เดือน 

 

7 ก้อนดับกลิ่นส าหรับใช้ในห้องครัว กลิ่นหอม อย่างน้อย 4 ก้อน/เดือน  

8 ฟองน้ าล้างจาน แบบ 2 ด้าน อย่างน้อย 12 ชิ้น/เดือน  
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ล าดับ รายการ จ านวนที่ใช ้ หมายเหตุ 

9 ฟองน้ าล้างแก้ว แบบมีตาข่ายหุ้มมิดชิด อย่างน้อย 12 ชิ้น/เดือน  

10 กระดาษเช็ดมือ (สีน้ าตาล) บรรจุไม่น้อยกว่า 250 แผ่น 
ต่อห่อ ขนาดไม่น้อยกว่า 23 x 31 ซ.ม. ความหนา 1 
ชั้น เนื้อเหนียวนุ่ม ไม่เปื่อยยุ่ยง่าย สามารถซับของเหลว
ได้ ผลิตภัณฑ์กระดาษต้องได้รับการรับรองเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

อย่างน้อย 10 ลัง/เดือน 1 ลัง บรรจุไม่น้อยกว่า 
250 แผ่นต่อห่อ 

11 ถุงใส่ขยะสีด า หนาและเหนียวทนทานต่อการรับ
น้ าหนักได้ดี ไม่ขาดง่าย ไม่บาง 

จ านวนเพียงพอต่อการใช้ ขนาดของถุง ผู้ว่าจ้าง
สามารถปรับเปลี่ยนได้
ตามความเหมาะสมของ
การใช้งาน 

12 ถุงใส่ขยะสีขาวใส และ/หรือ สีขาว  อย่างน้อย 6 กิโลกรัม/
เดือน 

ขนาดของถุง ผู้ว่าจ้าง
สามารถปรับเปลี่ยนได้
ตามความเหมาะสมของ
การใช้งาน 

13 ถุงส าหรับใส่ผ้าอนามัยในห้องน้ า พร้อมที่แขวน  อย่างน้อย 6 แพ็ค/เดือน แพ็คละไม่น้อยกว่า 
100 ใบ 

14 ป้ายตั้งพ้ืนเตือนระวังพ้ืนลื่น 1 ชิ้น/ชั้น  

15 ป้ายตั้งพ้ืนเตือนก าลังท าความสะอาด 1 ชิ้น/ชั้น  

 
 
 
 


