
รายละเอียดแนบท้ายประกาศ 
จ้างเหมาบริการงานทําความสะอาดห้องสุขาโรงเรียนสุราษฎร์ธานี 

 

***************** 
๑. หลักการและเหตุผล 
 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี เป็นโรงเรียนประจําจังหวัดสุราษฎร์ธานี มีพ้ืนที่ภายในโรงเรียน อาคารเรียน 
และนักเรียนเป็นจํานวนมาก พ้ืนที่ในการทําความสะอาดรอบบริเวณโรงเรียน อาคารเรียน ห้องสุขาก็มีมาก โดยเฉพาะ            
ห้องสุขาต้องรองรับนักเรียนในแต่ละวันที่ใช้บริการตลอดทั้งวัน นักการภารโรงของโรงเรียนก็มีภาระงานมาก
ต้องปฏิบัติหน้าที่ในการซ่อมบํารุงอาคารสถานที่ รวมทั้งดูแลความสะอาดพ้ืนที่รอบโรงเรียนและในอาคารเรียน 
ดังน้ัน เพ่ือให้ห้องสุขาสําหรับนักเรียนโรงเรียนสุราษฎร์ธานีได้รับการดูแลทําความสะอาดอย่างทั่วถึง                 
ทางสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสุราษฎร์ธานีได้เล็งเห็นถึงความสําคัญของสุขอนามัยที่ดีของนักเรียน จึงมี
ความจําเป็นต้องจ้างเหมาบริการงานทําความสะอาดห้องสุขาของโรงเรียน 

๒. วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือให้โรงเรียนมีบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ของนักเรียน มีห้องสุขาที่สะอาด 
รองรับการใช้บริการของนักเรียนได้อย่างถูกสุขอนามัย 

๓. คุณสมบัติของผู้ประสงค์จะเสนอราคา 
 ๓.๑ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นบุคคลหรือนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาจ้างใน
ครั้งน้ี โดยจะต้องมีผลงานและเอกสารอ้างอิงนําเสนอต่อคณะกรรมการ 
 ๓.๒ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุช่ือไว้ในบัญชีรายช่ือผู้ทิ้งงานของทางราชการและ 
ได้แจ้งเวียนช่ือแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของ
ทางราชการ 
 ๓.๓ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอ่ืน และ
ไม่เป็นผู้กระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาจ้างงานในคร้ังน้ี 
 ๓.๔ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธ์ิหรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึน            
ศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีคําสั่งให้สละสิทธ์ิและความคุ้มกันเช่นว่าน้ัน 
 ๓.๕ นิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดง
บัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสําคัญ 

๔. แบบรูปรายการ หรือคุณลักษณะเฉพาะ 
 ๔.๑ สถานที่จ้างเหมาทําความสะอาด 
  ๔.๑.๑ สวนการะเวก  ห้องสุขาหญิง  ๖ ห้อง 
  ๔.๑.๒  หลังอาคาร ๑   ห้องสุขาหญิง ๕ ห้อง  ที่ล้างหน้า ๑ ที่ 
  ๔.๑.๓ หลังอาคาร ๖  ห้องสุขาชาย ๑๒ ห้อง  ที่ปัสสาวะชาย ๑ ที่  
      ห้องสุขาหญิง ๑๒ ห้อง 
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  ๔.๑.๔ อาคาร ๕   ห้องสุขาชาย ๔ ห้อง  ห้องสุขาหญิง ๔ ห้อง   ที่ล้างหน้า ๔ ที่ 
  ๔.๑.๕ อาคาร ๗   ห้องสุขาชาย ๑๒ ห้อง  ห้องสุขาหญิง ๑๒ ห้อง  
      ที่ปัสสาวะชาย ๖ ที่  ที่ล้างหน้า ๖ ที่ 
  ๔.๑.๖ โรงยิมนันทากร  ห้องสุขาชาย ๖ ห้อง  ที่ล้างหน้า ๑ ที่ 
 ๔.๒ คุณสมบัติผู้ปฎิบัติหน้าที่ 
  ผู้รับจ้างต้องจัดพนักงานทําความสะอาด โดยมีคุณสมบัติ ดังน้ี 
  ๔.๒.๑ พนักงานทําความสะอาดต้องผ่านการอบรมเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน การใช้เครื่องมือ 
ตลอดจนการใช้สารเคมีเป็นอย่างดี และได้ผ่านการสอบประวัติมาเรียบร้อยแล้ว 
  ๔.๒.๒ ผู้ควบคุมดูแลความเรียบร้อยและประสานงาน จะต้องมีความรู้ความสามารถในการ               
ทําความสะอาดเป็นอย่างดี มีประสบการณ์ในการทํางานไม่น้อยกว่า ๓ ปี จบการศึกษาไม่ตํ่ากว่าการศึกษา
ภาคบังคับ และได้ผ่านการสอบประวัติมาเรียบร้อยแล้ว 
  ๔.๒.๓ ต้องมีอายุไม่น้อยกว่า ๑๘ ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน ๕๕ ปี 
  ๔.๒.๔ ผู้รับจ้างจะต้องส่งประวัติพนักงานโดยละเอียด และติดรูปถ่ายขนาด ๒ น้ิว ส่งให้ผู้ว่าจ้าง
ก่อนวันเริ่มปฏิบัติงานเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๓ วันทําการ 
  ๔.๒.๕ พนักงานทําความสะอาด ต้องแต่งกายด้วยเครื่องแบบของบริษัทในขณะปฏิบัติหน้าที่ 
 ๔.๓ เวลาปฏิบัติงาน 
  ๔.๓.๑ วันทํางานปกติ คือ วันจันทร์ – ศุกร์ เว้นวันหยุดราชการ 
        ระยะเวลา ภาคเรียนที่ ๑  วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ 
                 ภาคเรียนที่ ๒  วันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐ 
  ๔.๓.๒ เวลาปฏิบัติงาน 
       รอบเช้า    เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๑.๐๐ น. 
       รอบบ่าย   เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. 
          รอบเย็น    เวลา ๑๖.๓๐ – ๑๗.๓๐ น. 
       หมายเหตุ ห้องสุขาหลังอาคาร ๑ และที่ปัสสาวะชาย หลังอาคาร ๖ ให้ปฏิบัติงานเพ่ิมใน
รอบเช้าเวลา ๐๗.๐๐ – ๐๗.๓๐ น. 
 ๔.๔ การปฏิบัติงานประจําวัน 
  ๔.๔.๑ ทําความสะอาดห้องสุขาด้วยการขัดถู ล้างห้องสุขา เครื่องสุขภัณฑ์ในห้องสุขา ด้วยนํ้ายา 
ฆ่าเช้ือ รวมถึงทําความสะอาดพ้ืนที่ภายในห้องสุขาทั้งหมด และฉีดสเปรย์ดับกลิ่นตามความเหมาะสม 
  ๔.๔.๒ รายงานการชํารุดเสียหายที่เกิดขึ้น เช่น ท่อนํ้าอุดตัน ก๊อกนํ้าชํารุด กระจกแตกร้าว นํ้ารั่ว 
เครื่องสุขภัณฑ์ชํารุด เป็นต้น 
  ๔.๔.๓ ตรวจสอบ ดูแล และปิดไฟฟ้า นํ้าประปา ในห้องสุขาเมื่อไม่ได้ใช้งาน และตรวจความ
เรียบร้อยก่อนออกจากตัวอาคาร 
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  ๔.๔.๔ ตรวจสอบ ดูแล และจัดหาถุงสําหรับใส่ผ้าอนามัย (Sanitary Bag) ในห้องสุขาหญิงให้มี
อย่างน้อย ๒ ใบ/ห้อง พร้อมถังขยะ และถุงดํา โดยต้องนําขยะไปทิ้งในตอนเย็นทุกวัน 

๕. รายละเอียดและเงื่อนไขอ่ืนๆ 
 ๕.๑ วัสดุ อุปกรณ์ และนํ้ายาเคมีภัณฑ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน ให้ผู้รับจ้างเป็นผู้จัดหา โดยจะต้องได้
มาตรฐาน  มีปริมาณพอเพียงสําหรับความต้องการและพ้ืนที่ในการปฏิบัติงาน 
 ๕.๒ ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่ออุปัทวเหตุหรือภยันตรายความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการ
ทํางานของผู้รับจ้าง และจะต้องรับผิดชอบในเหตุเสียหายอันเกิดแก่ทรัพย์สินของผู้ว่าจ้าง ซึ่งอยู่ในบริเวณ               
ที่ทําการจ้างน้ี โดยการกระทําหรืองดเว้นจากการกระทําโดยจงใจ หรือประมาทเลินเล่อ หรือเกิดจากความ
บกพร่องในการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง หรือผู้ปฏิบัติงานของผู้รับจ้างด้วย 
 ๕.๓ ให้มีการเปลี่ยนตัวพนักงานรักษาความสะอาดของผู้รับจ้าง ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างเห็นว่าปฏิบัติหน้าที่
บกพร่อง หรือมีความประพฤติไม่เหมาะสม หรือไม่มีความสามารถในทันที โดยไม่มีข้อแม้ใด ๆ ทั้งสิ้น และถ้า
ปรากฏว่า พนักงานรักษาความสะอาดของผู้รับจ้างที่เปลี่ยนมาใหม่ ยังคงบกพร่องต่อหน้าที่หรือมีพฤติกรรม            
ที่ไม่เหมาะสมต่อการปฏิบัติหน้าที่อีก และผู้ว่าจ้างตรวจพบให้ถือว่าผู้รับจ้างผิดสัญญา ผู้ว่าจ้างมีสิทธิบอกเลิก
สัญญาและจ้างผู้อ่ืนทํางานจ้างน้ีต่อจากผู้รับจ้างได้ 
 ๕.๔ ผู้เสนอราคาจะต้องมีหนังสือรับรองผลิตภัณฑ์ (นํ้ายาเคมี) ที่ใช้ในการทําความสะอาด พร้อม
เอกสารใบสําคัญการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) 
 ๕.๕ ผู้ว่าจ้างตกลงชําระค่าจ้างเป็นรายเดือน เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติแล้วเสร็จเป็นที่เรียบร้อยตาม
เง่ือนไขทุกประการในแต่ละเดือนน้ันๆ ซึ่งมคีณะกรรมการตรวจรับเป็นผู้ตรวจสอบความเรียบร้อย 
 ๕.๖ ผู้ว่าจ้างประเมินผลการปฏิบัติงานทุก ๆ ๓ เดือน หากผลการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างไม่เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ที่ตกลงจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิบอกเลิกสัญญาจ้างได้โดยไม่ถือว่าผู้ว่าจ้างผิดสัญญา และผู้ว่าจ้าง
จะแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบก่อนบอกเลิกสัญญา ๑ เดือน 
 ๕.๗ ผู้เสนอราคายอมรับและได้ศึกษารายละเอียดขอบเขตงานเป็นที่เข้าใจเป็นอย่างดีแล้ว 
 ๕.๘ ผู้ชนะการเสนอราคาจะต้องมาทําสัญญาภายใน ๗ วันนับจากวันที่ได้รับหนังสือให้มาทําสัญญา 
และจะต้องวางหลักประกันสัญญาไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕ ของมูลค่าสัญญา 

๖. การพิจารณาผลการสรรหาผู้ประกอบการจ้างเหมาบริการงานทําความสะอาดห้องสุขาโรงเรียนสุ
ราษฎร์ธานี ของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาด 

 สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสุราษฎร์ธานี ขอสงวนสิทธ์ิในผลการพิจารณา โดยผู้เข้าร่วมเสนอ
ราคาจะนําไปเป็นเหตุฟ้องร้องหรืออุทธรณ์ใดๆ ไม่ได้ทั้งสิ้นและการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการถือ
เป็นสิทธ์ิของสมาคมที่พ่ึงกระทําได้ 


