
 

 

รายละเอียดประกอบการจัดจ้างเหมางานท าความสะอาดอาคารที่ท าการ 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
_______________________ 

ก.  คุณสมบัต ิ
1. ผู้ควบคุมดูแลความเรียบร้อยและประสานงานจะต้องจบการศึกษาไม่ต ่ากว่ามัธยมศึกษาปีที   3  มีความรู้

ความสามารถ ในการท่าความสะอาดมาอย่างดี  มีประสบการณ์ในการท่างานไม่น้อยกว่า  3   ปี   และได้รับการผ่าน
ฝึกอบรมมาเรียบร้อยแล้ว 

2. พนักงานท่าความสะอาดที มีสุขภาพดีสามารถใช้วัสดุเครื องมืออุปกรณ์ท่าความสะอาดตลอดจนการใช้น ่ายา
เคมีที ใช้ท่าความสะอาดได้อย่างถูกต้อง และไดร้ับการผ่านฝึกอบรมมาเรียบร้อยแล้ว 

ข.  รายละเอียดพัสดุ / งานจ้าง 
1.  รายละเอียดพื นที ของอาคารที ท่าความสะอาด 

จ่านวน  26   อาคาร   รวมพื นที ไม่น้อยกว่า 53,901 ตารางเมตร (ตามรายละเอียดแนบท้าย) 
2.  ขอบเขตของความรับผิดชอบ 

2.1 ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาพนักงานมาประจ่าที อาคารจ่านวน  26  อาคาร จ่านวน  45  คน  ดังนี  

- หัวหน้าผู้ควบคุมดูแลความเรียบร้อยและประสานงาน  จ่านวน  1  คน  

- พนักงานเช็ดกระจก  1  คน  

- พนักงานท่าความสะอาด 43  คน 
2.2 พนักงานของผู้รับจ้างทุกคนจะต้องสวมใส่เครื องแบบของบริษัท  ที มีชื อ  เครื องหมาย  ติดอยู่อย่าง

ชัดเจน 
2.3 ผู้รับจ้างต้องแจ้งรายชื อ  ที อยู่ปัจจุบัน  และส่าเนาบัตรประชาชนของหัวหน้าผู้ควบคุมงานและ

พนักงานทุกคนตามสัญญาให้ทางผู้ว่าจ้างทราบ  หากมีการเปลี ยนแปลงต้องแจ้งให้ผู้ว่าจ้างทราบ
ล่วงหน้าทุกครั งก่อนเข้าปฏิบัตงิาน 

2.4 พนักงานของผู้รับจ้างทุกคนจะต้องอยู่ในระเบียบหรือข้อบังคับของคณะฯ หากพนักงานผู้ใดฝ่าฝืน
หรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบหรือข้อบังคับ  มีความประพฤติไม่เหมาะสม ผู้ว่าจ้างหรือผู้ที ได้รับ
มอบหมายจากผู้ว่าจ้างได้แจ้งให้ผู้รับจ้างปรับเปลี ยนตัวพนักงานหรือเปลี ยนวัสดุอุปกรณ์  น ่ายา  
เครื องมือเครื องใช้  ผู้รับจ้างต้องปรับเปลี ยนและปฏิบัติตามทันที  และผู้รับจ้างจะไม่ส่งตัว
พนักงานผู้นั นไปปฏิบัติงานแห่งเดิมหรือแห่งอื นของผู้ว่าจ้างอีก 

2.5 พนักงานของผู้รับจ้าง  ต้องรวบรวมขยะต่างๆ  ตามอาคาร  และขนย้ายไปไว้  ณ  ต่าแหน่งที ทาง
มหาวิทยาลัยฯ  ก าหนดทุกวัน  ไม่ให้ติดค้างตามอาคารโดยเด็ดขาด 
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2.6 คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ  จะมีการตรวจการท่างานของพนักงานแต่ละชั นโดยไม่แจ้งให้ทาง

ผู้รับจ้างทราบล่วงหน้า  ถ้าหากไม่พบพนักงานอยู่ประจ่าชั นเกิน  3  ครั ง  ในเวลาปฏิบัติงานโดยผู้
รับจ้างไม่ได้แจ้งให้ทางผู้ว่าจ้างทราบ  จะถือว่าผู้รับจ้างปฏิบัติหน้าที บกพร่อง 

2.7 ผูรับจางตองแจงเวลาพักกลางวันส่าหรับพนักงานแต่ละคนเปนลายลักษณอักษรให้ทางผู้วาจาง
ทราบ นอกจากนี ตองแจงพนักงานทราบดวยวา ตอนพักกลางวัน หามมิใหพนักงานนอนในสถานที 
ท่างาน เพราะดูไมเหมาะสม นอกจากนี ชวงเวลา 11.30–12.30 น. เปนเวลาที มีผูใชบริการมาก
ควรมีพนักงานท่าความสะอาดในเวลาดังกลาว 

3. วัสดุอุปกรณ์ที ใช้ในการท่าความสะอาด 
ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาวัสดุอุปกรณ์เครื องมือเครื องใช้ในการท่าความสะอาดแต่ละชนิดให้ เหมาะสมกับ

วัสดุแต่ละชนิด และเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน  ดังนี  
3.1 เครื องขัดพื นพร้อมอุปกรณ์ครบชุดส่าหรับขัดพื น  ล้างพื น ขัดคราบสกปรกบนพื น และ ขัดมันพื น 
3.2 เครื องดูดฝุ่นพร้อมอุปกรณ์  ซึ งดูดได้ทั งเปียกและแห้ง 
3.3 บันไดอลูมิเนียม  หรือวัสดุอื นที มีความสูงไม่น้อยกว่า  4  เมตร 
3.4 ไม้กรีดกระจก,ขนแกะ 
3.5 เครื องซักพรมพร้อมอุปกรณ์ครบชุด ซึ งท่างานด้วยระบบสเปรย์แอ็กแท็กชั น 
3.6 เครื องมืออื นๆ เช่น   ม๊อบดันฝุ่น   ม๊อบผ้า   แผ่นขัดสก๊อตไบร์ท  ไม้กวาดชนิดต่าง ๆ  เช่นไม้

กวาดอ่อน  ไม้กวาดเทศบาล  ไม้กวาดขนไก่  ไม้กวาดหยากไย่  ถังน ่าพลาสติก  ถุงมือยาง  ผ้าเช็ด
โต๊ะ  ที ตักขยะ  ไม้รีดน ่า  แปรงขัดโถชักโครก  และเครื องมืออื น ๆ เท่าที จ่าเป็น 

4.  น ่ายาเคมีที ใช้ท่าความสะอาดจะต้องเป็นหัวน  ายาที่ยังไม่ผสมน  า  และเป็นของใหม่บรรจุในแกลลอนที่มี
ฝาปิดล็อคมิดชิด  ต้องไม่ใช้ผลิตภัณฑ์ท าความสะอาดที่มีส่วนผสมของสารอันตราย  และอยู่ในเกณฑ์ข้อก าหนด
ส าหรับการจัดจ้างบริการท าความสะอาดที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของกรมควบคุมมลพิษ  ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบ
น ่ายาเคมีให้ผู้ว่าจ้าง  ณ  งานอาคารสถานที ฯ  คณะวิศวกรรมศาสตร์ทุกเด ือน ซึ งผู้ว่าจ้างจะเก็บน ่ายาไว้และให้
พนักงานของผู้รับจ้างมาเบิกใช้เป็นรายสัปดาห์ หากน ่ายาที น่ามาใช้หมดผู้รับจ้างต้องจัดหาตลอดระยะเวลาการจ้าง 
ดังนี  

4.1  น ่ายาที ต้องน่าส่งทุกเดือน (ไม่เกินวันที  5 ของทุกเดือน) 
4.1.1 น ่ายาล้างหอ้งน ่า                                                 35   แกลลอน 
4.1.2 น ่ายาดับกลิ น                                                     35   แกลลอน 
4.1.3 น ่ายาถูพื น                                                        35   แกลลอน 
4.1.4 น ่ายาท่าความสะอาดกระจก                                   15   แกลลอน  
4.1.5 น ่ายาดันฝุ่น                                                      20   แกลลอน 
4.1.6 น ่ายาปัดเงา                                                      10   แกลลอน 
4.1.7 น ่ายาเช็ดเบาะหนัง/หนังเทียม                                   1   แกลลอน 
4.1.8 น ่ายากัดสนิม                                                     15   แกลลอน      
4.1.9 แอลกอฮอร์       (1 ขวด/450 ซีซี.)                         12   ขวด      
4.1.10 สเปรย์ปรับอากาศ                                              6    กระป๋อง 
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4.1.11 สบู่เหลวล้างมือ                                                 10   แกลลอน 
4.1.12 ผงซักฟอก  (สูตรมาตรฐานส่าหรับซักผ้า)                    50   กิโลกรัม         
4.1.13 น ่ายาอื นๆ เท่าที จ่าเป็น 

4.2  น ่ายาที ต้องน่าส่งเดือนแรกและเดือนสุดท้าย 
4.2.1 น ่ายาแว๊กซ์                                                         70   แกลลอน  
4.2.2 น ่ายาลอกแว๊กซ์                                                    30   แกลลอน 

           (1  แกลลอน  มีไม่น้อยกว่า  3.8  ลิตร) 
4.3 วัสดุที ต้องน่าส่งประจ่าเดือน (ไม่เกินวันที  5 ของทุกเดือน) 

4.3.1  กระดาษช่าระม้วนใหญ่      100  ม้วน 
4.3.2  กระดาษช่าระม้วนเล็ก                                             240  ม้วน 
4.3.3  ถุงขยะ ขนาด 30x40 นิ ว                                           40  แพ็ค/กก. 
4.3.4  ถุงขยะ ขนาด 22x30 นิ ว                                           40  แพ็ค/กก. 

5.  การท่าความสะอาด 
5.1  พื นกระเบื องยาง  พื นหินขัด 

5.1.1 ปัดกวาดสิ งสกปรกหรือดูดฝุ่นบริเวณพื นที ว่างในแต่ละชั นของอาคารทางเดินเท้า   บันได 
5.1.2 ใช้น ่ายาล้างเฉพาะแต่ละประเภทโดยใช้เครื องขัดพื นชนิดความเร็วต ่า 
5.1.3 ม๊อบน ่าให้สะอาด  3  ครั ง 
5.1.4 ใช้เครื องมือชนิดความเร็วสูง ปัดมันเก็บสิ งสกปรกที ตกค้างอีกครั ง 
5.1.5 ใช้น ่ายาเคลือบเงาพื น (แว๊กซ์น ่า)  ชนิดซุบเปอร์ให้  3  ครั ง 

5.2   พื นกระเบื องเคลือบเงา 
5.2.1 ปัด  กวาด  เช็ด ม๊อบพื น 
5.2.2 เดินเครื องขัดด้วยน ่ายาล้างพื นโมเสดและพื นกระเบื องเคลือบบริเวณใกล้เคียง โดยใช้

น ่ายาล้างทั วไป 
5.2.3 เก็บรอยเปื้อนตามที เครื องไม่สามารถท่าได้  เช่น  ฝาผนัง และบริเวณใกล้เคียง โดยใช้

น ่ายาล้างทั วไป 
5.2.4 ปัดเงาพื นด้วยเครื องปัดเงา 

5.3  กระจกและกรอบอะลูมิเนียม มู่ลี   ม่านปรับแสงและฉากกั นห้อง 
5.3.1  กระจก 

5.3.1.1 ปัดกวาดฝุ่นที เกาะอยู่ตามกระจก (โดยใช้ไม้ขนไก่) 
5.3.1.2 ใช้น ่ายาเช็ดกระจกท่าความสะอาดด้วยเครื องมือทันสมัย 
5.3.1.3 เช็ดและขัดกรอบอะลูมิเนียมประตูหน้าต่าง  ผนังอะลูมิเนียม 

5.3.2  มู่ลี   ม่านปรับแสงและฉากกั นห้อง 
5.3.2.1 ปัดกวาดฝุ่นที เกาะอยู่ตามม่าน  และฉากกั นห้อง 
5.3.2.2 ใช้เครื องดูดฝุ่นท่าความสะอาดอีกครั ง 
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5.4 พรม 

5.4.1 ดูดฝุ่นและสิ งสกปรกในพื นพรมให้สะอาดก่อนโดยใช้เครื องมือดูดฝุ่น 
5.4.2 ซักพรมด้วยน ่ายาซักพรมโดยเฉพาะและฆ่าเชื อดับกลิ นด้วยระบบสเปรย์แอ็กแท็กชั น 
5.4.3 ครั งสุดท้ายซักด้วยน ่าเปล่า (น ่าอุ่น) และฆ่าเชื อดับกลิ นและท่าการเป่า อบ ปั่นให้พรม

แห้งและฟูขึ นดูสวยงามเหมือนของใหม่ 
5.5  เฟอร์นิเจอร์และเครื องใช้ส่านักงาน 

5.5.1 ปัดฝุ่น เช็ดคราบสกปรก (โต๊ะ เก้าอี  ตู้เอกสารรูปภาพแขวนและปฏิมากรรม ฯลฯ) 
5.5.2 ใช้น ่ายาและครีมท่าความสะอาดส่วนที เช็ดด้วยน ่าเปล่าไม่ออก 
5.5.3 ใช้ผ้าชุบน ่าท่าความสะอาดอีกครั ง 

5.6  ห้องสุขภัณฑ ์
5.6.1 ล้างพื นด้วยน ่ายาล้างห้องน ่า 
5.6.2 ขจัดสิ งสกปรกเครื องสุขภัณฑ์  เช่น อ่างล้างหน้า  โถปัสสาวะ  และโถส้วมด้วยน ่ายา 
5.6.3 ท่าความสะอาดด้วยน ่าเปล่า 
5.6.4 ฆ่าเชื อดับกลิ นด้วยน ่ายา 
5.6.5 น่าที ใส่ขยะในห้องน ่าไปทิ งในที ที ก่าหนดทั งเช้าและก่อนเลิกงาน 

6.  รายละเอียดการท่าความสะอาด 
6.1  การท่าความสะอาดประจ่าวัน 

6.1.1 กวาด  ม็อบ  และปัดฝุ่น  ด้วยน ่ายารักษาพื นที ประจ่าวันให้สะอาดอยู่เสมอ 
6.1.2 เทและท่าความสะอาดและล้างที เขี ยบุหรี  
6.1.3 เทและท่าความสะอาดตะกร้าใส่ผงและล้างถังรองรับผง 
6.1.4 ท่าความสะอาดห้องเรียน  กระดานด่า  โต๊ะ  เก้าอี พัดลมเพดาน  จัดเก้าอี   และอุปกรณ์

การสอน  ให้เรียบร้อยอยู่เสมอ 
6.1.5 ท่าความสะอาดกระจก  ขอบกระจก  ขอบประตูและบานประตูทุกบาน  และลบรอย

เปื้อนตามขอบประตูหน้าต่างและสวิทช์ไฟ 
6.1.6 ท่าความสะอาดโต๊ะรับแขก  เก้าอี และโซฟาส่าหรับแขก 
6.1.7 ท่าความสะอาดโทรศัพท์ที วางบนโต๊ะทุกเครื อง ด้วยน ่ายาฆ่าเชื อโรค 
6.1.8 ท่าความสะอาดห้องน ่า  พื นห้องน ่า  กระจกเงา  ล้างท่าความสะอาด  พร้อมขัดเครื อง

สุขภัณฑ์ด้วยน ่ายาแต่ละชนิดให้เหมาะสมกับวัสดุ พร้อมทั งดับกลิ นและฆ่าเชื อโรค  เท
ขยะพร้อมเปลี ยนถุงขยะ 

6.1.9 เช็ดและท่าความสะอาดขั นบันได  ตลอดจนราวบันไดขึ น-ลง  
6.1.10 ท่าความสะอาด เทเศษน ่าและถังรองรับน ่าจากเครื องท่าน ่าเย็น พร้อมทั งเช็ด หรือปัด 

ฝุ่นเครื องท่าน ่าเย็นและขวดน ่าเย็น 
6.1.11 ท่าความสะอาด  เทน ่าและถาดรองรับน ่าใต้กระถางต้นไม้ตามระเบียงต่างๆ 
6.1.12 ท่าความสะอาดกระจกและขอบกระจกภายในส่านักงานที ได้สัมผัสทุกแห่ง 
6.1.13 ท่าความสะอาด  ปัดกวาดเช็ดถูพื นห้อง ทางเดิน 
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6.1.14 ท่าความสะอาดลิฟต์  โดยท่าเช็ดท่าความสะอาดฝาผนัง  เพดาน  กระจกเงา  พรม

เช็ดเท้า  ประตูทั งภายใน  ภายนอก  ร่องประตูลิฟต์  ให้สะอาด 
6.1.15 รายงานสิ งที ช่ารุดเสียหายหรือการรั วไหลที เกิดขึ นโดยด่วน เช่น  กระจกแตก  อ่างล้าง

หน้าช่ารุด และสิ งอื นๆ ที อยู่ในความรับผิดชอบ 
6.1.16 ดูแลปิดน ่า  ปิดไฟฟ้า  เครื องปรับอากาศ  พัดลมระบายอากาศ และตรวจตรา            

ความเรียบร้อยก่อนออกจากตัวอาคารเมื อเสร็จงาน 
6.1.17 ท่าความสะอาดชั นวางหนังสือ  ขาโต๊ะ  ขาเก้าอี   หลังโซฟา และหลังตู้เอกสาร บอร์ด

ปิดประกาศ 
6.1.18 เช็ดฝุ่นเครื องคอมพิวเตอร์และท่าความสะอาดโต๊ะวางคอมพิวเตอร์ 
6.1.19 ท่าความสะอาดฝ้าเพดาน  ปัดหยากไย่ในที ต่างๆ 
6.1.20 เช็ดฝุ่นตามกรอบรูปตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆ ที ตั งอยู่บนส่านักงาน 
6.1.21 ท่าความสะอาดฝาผนัง  เช็ดรอยเปื้อนตามฝาผนังด้วยน ่ายาเฉพาะให้สะอาดอยู่เสมอ 
6.1.22 ท่าความสะอาดมู่ลี   ม่านปรับแสงและบานเกล็ดทุกแห่ง 
6.1.23 น่าขยะที อยู่ตามชั น/อาคารไปทิ งตามจุดรองรับขยะของมหาวิทยาลัยฯ  ทุกเช้าและ

ก่อนเลิกงาน 
6.1.24 ปฏิบัติงานอื นๆ  ตามค่าสั งของผู้ว่าจ้างตามความเหมาะสม 

6.2  การท่าความสะอาดประจ่าเดือน 
6.2.1 เช็ดขอบประตูที ท่าด้วยไม้ อะลูมิเนียมตามที ต่างๆ ตลอดจนฝากั นห้อง 
6.2.2 เช็ดกระจกทั งหมดทั งในอาคารและนอกอาคาร ทั งภายในและภายนอก 
6.2.3 เช็ดจุดเปือนตามที สูง  ป้ายเครื องหมายต่างๆ 
6.2.4 ดูดฝุ่นผ้าม่านหน้าต่าง พรม  และประตูทั วๆ ไป 
6.2.5 ท่าความสะอาดโต๊ะ  เก้าอี   ที บุด้วยหนังเทียมหรือหนังแท้และลงน ่ายารักษาหนังแท้

หรือหนังเทียม 
6.2.6 ท่าความสะอาดหลอดไฟและโคมไฟแสงสว่างทั งหมด 
6.2.7 ท่าความสะอาดโคมไฟภายนอกอาคาร 
6.2.8 ปัดหยากไย่ในที สูงภายนอกอาคาร 
6.2.9 ท่าความสะอาดพัดลมประจ่าห้องเรียน และห้องท่างาน 
6.2.10 ล้างพื น เคลือบเงาพื นและขัดเงาพื นด้วยเครื องมือโดยใช้น ่ายาแต่ละชนิดให้เหมาะสม

กับวัสดุพื น 
6.3  การท่าความสะอาดเป็นครั งคราว 

6.3.1 ขัดล้างท่าความสะอาดพื นและลงน ่ายาเคลือบเงาพื นในส่วนที เปื้อนหรือไม่เงางาม 
6.3.2 ท่าความสะอาดรอยเปื้อนบนพรมและท่าการสระพรมส่าหรับพรมที สกปรกมาก 
6.3.3 เช็ดท่าความสะอาดกระจกทั งภายในและภายนอกในกรณีที เปื้อนหรือไม่ใสสะอาด 
6.3.4 ท่าความสะอาดคราบสกปรกที โต๊ะ  เก้าอี   นอกเหนือจากการท่าความสะอาดประจ่าวัน 

                6.4  การท่าความสะอาดหลังฝนตกหรือลมพายุ 
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7.  ผู้เสนอราคาจะตอ้งจัดท่าหรือแนบรายละเอียดของงานที จะรับจ้างท่าความสะอาด พร้อมทั งรายละเอียด

ของวัสดุอุปกรณ์ตลอดจนน ่ายาเคมีที ใช้ในการท่าความสะอาด 
8.  ผู้เสนอราคาต้องเสนอราคาแบบเป็นรายเดือน โดยจะต้องจ่ายเงินให้กับลูกจ้างไม่ต่ ากว่าค่าแรงขั นต่ าตาม

กฎหมายแรงงานที่ก าหนดไว้ในปัจจุบันหรือจะใช้บังคับในโอกาสต่อไป  รวมตลอดถึงผู้รับจ้างในฐานะนายจ้าง
ของพนักงานจะต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามพระราชบัญญัติประกันสังคม  และปฏิบัติตามกฎหมายอื นที ก่าหนดไว้ใน
ปัจจุบัน  หรือที ใช้บังคับในโอกาสต่อไป 

ค. ข้อก าหนดเกี่ยวกับสัญญา 
1.  การส่งมอบพัสด/ุงานจ้าง นับแต่วันท่าสัญญา และให้ส่งมอบงานทุกๆ สิ นงวดตามสัญญาข้อ 4 โดยผู้รับ

จ้างต้องรายงานการท่าความสะอาดประจ่าวัน ประจ่าเดือน และการท่าความสะอาดเป็นครั งคราวในเดือนนั นๆ หรือ
ในงวดงานนั นๆ ให้ครบถ้วน พร้อมบัญชีรายชื อแสดง   การมาปฏิบัติงานประจ่าวันของพนักงาน โดยให้ผู้รับผิดชอบ
ของแต่ละอาคารลงนามรับรองการท่างาน 

2.  เวลาในการปฏิบัติงาน   07.00 – 16.30 น.   ของทุกวันท่าการ  ยกเว้น 
     2.1  อาคารเรียนรวม   
            ระยะเวลาในการท่างาน  วันจันทร์-วันศุกร์  ท่าทุกชั น  ส่าหรับวันเสาร์และวันอาทิตย์  ผู้รับจ้าง

จะต้องจัดหาพนักงานอย่างน้อยจ่านวน  2  คนมาประจ่าที อาคารเรียนรวม 
 
      2.2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 
            ระยะเวลาในการท่างาน  วันจันทร์-วันศุกร์  ท่าทุกชั น  ส่าหรับวันเสาร์และวันอาทิตย์  ผู้รับจ้าง

จะต้องจัดหาพนักงานอย่างน้อย  2  คนมาประจ่าที อาคารเฉลิมพระเกียรติ  80  พรรษาฯ  ท่าชั น 1 - 2   และชั นที  
4 

     - พนักงานจะต้องอยู่บนพื นที ที รับผิดชอบตลอดเวลาที ที ปฏิบัติงาน  ผู้ว่าจ้างสามารถที จะเรียกไปท่าความ
สะอาด  ในจุดใดจุดหนึ งภายในบริเวณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ เมื อใดก็ได้ 

3.  การประเมินผลงาน ผู้ว่าจ้างจะท่าการประเมินผลงานของผู้รับจ้างทุกๆ 3 เดือน หากผลการประเมินไม่
ผ่าน ผู้ว่าจ้างจะท่าหนังสือแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบเพื อแก้ไข ถ้าผู้รับจ้างไม่แก้ไขหรือผลการประเมินในรอบต่อมาไม่ผ่าน 
ผู้ว่าจ้างจะท่าการยกเลิกสัญญาการจ้างทันที   

4.  ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบความเสียหายอันเกิดขึ นต่อทรัพย์สินของผู้ว่าจ้างอันเกิดจากการกระท่าหรืองด
เว้นกระท่าโดยความจงใจ หรือประมาทเลินเล่อของพนักงานของผู้รับจ้าง 

5.  ใหท่าบันทึกการเขา –ออก อาคารของพนักงาน  พรอมแจงเหตุผลการออกนอกสถานที ในเวลางาน  และ
แจงใหหัวหนาพนักงานทราบทุกครั ง 

6.  พนักงานหรือผู้ควบคุม  ต้องรายงานเป็นลายลักษณ์อักษรเมื อพบเห็นสิ งบกพร่องหรือผิดปกติของ
ทรัพย์สินผู้ว่าจ้างโดยทันที  หากผู้ว่าจ้างตรวจพบในภายหลังถือว่าผู้รับจ้างบกพร่องในการปฏิบัติหน้าที   ผู้ว่าจ้างจะ
ท่าการยกเลิกสัญญาการจ้างทันท ี
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7.  ความเสียหายต่อทรัพย์สินที เกิดจากการกระท่าของผู้รับจ้าง ผู้รับจ้างต้องจัดหาหรือซ่อมแซมให้ใหม่ทันที

โดยไม่มีเงื อนไขใดๆ ทั งสิ น และในกรณีที พนักงานปฏิบัติงานบกพร่องหรือท่าให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ว่าจ้าง ผู้
ควบคุมงานจะต้องแจ้งให้ผู้ว่าจ้างทราบทันที พร้อมทั งรายงานเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้ว่าจ้างทราบด้วย 

8.  พนักงาน/ผู้ควบคุม  ไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบของทางคณะฯ  ไม่เชื อฟังผู้ควบคุมที ทางผู้ว่าจ้างมอบหมาย  
เป็นเหตุให้เกิดความเสียหายต่อผู้ว่าจ้าง  ผู้ว่าจ้างจะท่าการยกเลิกสัญญาการจ้างทันที 

9.  ระยะเวลาการจ้าง ตั งแต่วันที  1 ตุลาคม 2557 ถึงวันที  30 กันยายน 2558 
 
 
 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

วันที ...........เดือน..........................พ.ศ.................... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


