
 
ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาท าความสะอาด ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
------------------------------------------- 

          มหาวทิยาลัยราชภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะ ประกวดราคาจา้งเหมาท าความสะอาด ดว้ยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ ๑๓๙/๒๕๕๖ 
 

          ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคณุสมบัติ ดังต่อไปนี้ 
                   ๑. เป็นนิติบุคคล ผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวซึ่งมี
ผลงานประเภทเดียวกัน ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๓,๖๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท โดยต้องเป็นผลงานสัญญาเดียว และเป็นผลงาน
ที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ 
หน่วยงานอื่นของรัฐ หรือหน่วยงานเอกชนที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายเชื่อถือและสามารถตรวจสอบได้  (กรณีเป็น
ผลงานของเอกชนจะต้องมีหลักฐานใบรับเงินงวดงานและหลักฐานการเสียภาษีของงานนั้นจากกรมสรรพากรมาแนบ
ด้วย) โดยต้องเป็นผลงานภายใน ๕ ปี นับตั้งแต่วันแล้วเสร็จจนถึงวันยื่นซองข้อเสนองานประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส์ตามประกาศนี้ 
                   ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว 
                   ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของ 
ผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีค าสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น 
                   ๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงราย ณ วันที่ประกาศประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการ
ขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้  
                   ๖. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือ
แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคัญ 
                   ๗. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วย
ระบบอิเล็กทรอนิกส์(e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของ
กรมบัญชีกลาง ที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 
                   ๘. คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสาม
หมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ 
 

          ก าหนดรับฟังค าชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมและดูสถานที่ด าเนินงานในวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๖ เวลา 
๑๐.๐๐ น.  ณ  งานพัสดุ กองคลัง ส านักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย โดยการดูสถานที่ด าเนินงาน
และรับฟังค าชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมเป็นภาระ / หน้าที่รับผิดชอบของผู้ซื้อแบบที่จะไปดูสถานที่ด าเนินงานและ     
รับฟังค าชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมด้วยตนเอง และ / หรือจะดูสถานท่ีด าเนินงานหรือไม่ก็ได้ โดยมหาวิทยาลัยฯ จะถือ
ว่าผู้ซื้อแบบได้ทราบสถานที่และการชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม ตลอดจนอุปสรรคและปัญหาต่างๆ ดีแล้ว เมื่อมี
อุปสรรคและปัญหาในเวลาท างาน จะน ามาอ้างให้พ้นความรับผิดชอบ และ / หรือ จะยกเป็นข้อต่อสู้กับมหาวิทยาลัยฯ 
ภายหลังไม่ได้ 

 



-๒- 
 

          ก าหนดยื่นซองเอกสารประกวดราคาจา้งท าของ/จ้างเหมาบริการด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่  
๒๔ กันยายน ๒๕๕๖ ตั้งแต่เวลา  ๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องเอ้ืองผึ้ง ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงราย และก าหนดเสนอราคาในวันที่  ๒๗ กันยายน ๒๕๕๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๐.๓๐ น. 

          ผูเ้สนอราคาต้องวางหลักประกันซองพร้อมกับยื่นซองเอกสารด้านเทคนคิในวันและเวลาเดยีวกันเป็นจ านวน
เงิน ๗๒๐,๐๐๐.- บาท (เจ็ดแสนสองหมื่นบาทถ้วน)  มหาวิทยาลัยฯ จะแจ้งวัน เวลา และสถานที่ เสนอราคาเพ่ือเข้า 
สู่กระบวนการเสนอราคา ให้ผู้เสนอราคาที่ผ่านการคัดเลือกเบื้องต้นทราบตามแบบ บก.๐๐๕ ของกรมบัญชีกลาง
ภายหลัง 

          ผูส้นใจตดิต่อขอซื้อเอกสารประกวดราคาจา้งท าของ/จ้างเหมาบริการด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในราคา
ชุดละ ๕๐๐.- บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน) ได้ที่ งานการเงิน กองคลัง ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
ในวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๖ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๕.๐๐ น. ดูรายละเอียด
ได้ที่เว็บไซต์ www.crru.ac.th และ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๕๓๗๗-
๖๐๐๐ ต่อ ๑๖๒๒ ในวันและเวลาราชการ 
 

                                           ประกาศ ณ วันท่ี ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖  
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฉลียว ประสิทธิ์วิเศษ) 
รองอธิการบดี รักษาราชการแทน 

อธิการบดี 



เอกสาร ประกวดราคาจ้าง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ ๑๓๙/๒๕๕๖ 
ประกวดราคาจ้างเหมาท าความสะอาด ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 

ตามประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
ลงวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๖ 

...................................................... 
                 มหาวทิยาลัยราชภัฏเชียงราย ซึ่งตอ่ไปนี้เรียกว่า "มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย" มีความประสงค ์
จะ ประกวดราคาจ้างเหมาท าความสะอาด ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย โดย  
มีข้อแนะน าและข้อก าหนดดังต่อไปนี้ 
 

                 ๑. เอกสารแนบท้ายเอกสาร ประกวดราคาจ้าง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  
                         ๑.๑ แบบรูปและรายการละเอียด 
                         ๑.๒ แบบใบยื่นข้อเสนอการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
                         ๑.๓ หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
                         ๑.๔ แบบสัญญาจ้าง 
                         ๑.๕ แบบหนังสือค้ าประกัน 
                                 (๑) หลักประกันซอง 
                                 (๒) หลักประกันสัญญา 
                                 (๓) หลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้า 
                                 (๔) หลักประกันผลงาน 
                         ๑.๖ บทนิยาม 
                                 (๑) ผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน 
                                 (๒) การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 
                         ๑.๗ แบบบัญชีเอกสาร 
                                 (๑) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ 
                                 (๒) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ 
 

                 ๒. คุณสมบัติของผู้ประสงค์จะเสนอราคา 
                         ๒.๑ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาจ้าง ด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ 
                         ๒.๒ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ
และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทาง
ราชการ 
                         ๒.๓ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น 
และ/หรือต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคาจ้าง 
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ ๑.๖ 
                         ๒.๔ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึน
ศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีค าสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น  
 
 
 
 



-๒- 
 
                         ๒.๕ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลและมีผลงาน ประเภทเดียวกันกับงานที่ ประกวด
ราคาจ้าง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๓,๖๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท โดยต้องเป็นผลงานสัญญาเดียว 
และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วน
ท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอื่นของรัฐ หรือหน่วยงานเอกชนที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายเชื่อถือและสามารถ
ตรวจสอบได้  (กรณีเป็นผลงานของเอกชนจะต้องมีหลักฐานใบรับเงินงวดงานและหลักฐานการเสียภาษีของงานนั้น
จากกรมสรรพากรมาแนบด้วย) โดยต้องเป็นผลงานภายใน ๕ ปี นับตั้งแต่วันแล้วเสร็จจนถึงวันยื่นซองข้อเสนองาน
ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามประกาศนี้ 
                         ๒.๖ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ
รายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคัญ 
                         ๒.๗ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์(e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 
                         ๒.๘ คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกิน
สามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ 
 
                 ๓. หลักฐานการเสนอราคา 
                         ผูป้ระสงค์จะเสนอราคาจะตอ้งเสนอเอกสารหลักฐานแยกเป็น ๒ ส่วน คือ 
                         ๓.๑ ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
                                  (๑) ในกรณีผู้ประสงค์จะเสนอราคาเป็นนิติบุคคล 
                                            (ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจ ากัด ให้ยื่นส าเนาหนังสือรับรองการ 
จดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอ านาจควบคุม พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง  
                                            (ข) บริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัด ให้ยื่นส าเนาหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอ านาจควบคุม และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 
พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
                                  (๒) ในกรณีผู้ประสงค์จะเสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล  
ให้ยื่นส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้นั้น ส าเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) ส าเนาบัตร
ประจ าตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน พร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกต้อง 
                                  (๓) ในกรณีผู้ประสงค์จะเสนอราคาเป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วม
ค้า ให้ยื่นส าเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า และในกรณีที่ผู้เข้าร่วมค้าฝ่าย
ใดเป็นบุคคลธรรมดาที่มิใช่สัญชาติไทย ก็ให้ยื่นส าเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคลให้ยื่นเอกสาร
ตามท่ีระบุไว้ใน (๑) 
                                  (๔) ส าเนาใบทะเบียนพาณิชย์ ส าเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม 
                                  (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดท่ีได้ยื่นตามแบบในข้อ ๑.๗ (๑) 
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                         ๓.๒ ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
                                  (๑) หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยต้อง 
ลงนามพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) 
                                 (๒) หนังสือมอบอ านาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้ประสงค์จะเสนอราคา
มอบอ านาจให้บุคคลอื่นท าการแทน 
                                 (๓) หลักประกันซองตามข้อ ๕ 
                                 (๔) ส าเนาหนังสือรับรองผลงาน พร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกต้อง 
                                 (๕) แบบใบยื่นข้อเสนอการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
                                 (๔) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดท่ีได้ยื่นตามแบบในข้อ ๑.๗ (๒) 
 

๔. การเสนอราคา 
                         ๔.๑ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องยื่นข้อเสนอตามแบบท่ีก าหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาจ้าง 
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์และหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์นี้ โดยไม่มี
เงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้นและจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน รวมทั้งลงลายมือชื่อของผู้ประสงค์จะเสนอราคาให้
ชัดเจน 
                             ๔.๒ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องก าหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน นับแต่วันยืนยันราคา
สุดท้าย โดยภายในก าหนดยืนราคาผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอ
ไว้และจะถอนการเสนอราคามิได้ 
                         ๔.๓ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องเสนอก าหนดเวลาด าเนินการตามสัญญาที่จะจ้างให้แล้วเสร็จ
ไม่เกิน ๓๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง หรือวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายให้เริ่ม
ท างาน 
                         ๔.๔ ก่อนยื่นซองเอกสารประกวดราคาจ้าง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ผู้ประสงค์จะเสนอ
ราคาควรตรวจดูร่างสัญญา แบบรูป และรายละเอียด ฯลฯ ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคาทั้งหมดเสียก่อนที่
จะตกลงยื่นข้อเสนอ ตามเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาจ้าง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
                         ๔.๕ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องยื่นเอกสาร ประกวดราคาจ้าง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
จ่าหน้าซองถึงประธานคณะกรรมการประกวดราคาจ้างเหมาท าความสะอาด ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยระบุ  
ไว้ที่หน้าซองว่า "เอกสารประกวดราคา ตามเอกสารประกวดราคาจ้าง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ 
๑๓๙/๒๕๕๖"  ยื่นต่อคณะกรรมการ ประกวดราคา ในวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๖ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา 
๐๙.๓๐ น. ณ ห้องเอ้ืองผึ้ง ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
                                  เม่ือพ้นก าหนดเวลายืน่เอกสารประกวดราคาจา้ง ดว้ยวิธีการทางอิเล็กทรอนกิส์แล้วจะไม่
รับเอกสารโดยเด็ดขาด 
                                  คณะกรรมการ ประกวดราคา จะด าเนนิการตรวจสอบคุณสมบตัขิองผู้ประสงค์จะเสนอ
ราคาแต่ละรายว่าเป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น หรือเป็นผู้มี
ผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้ประสงค์จะเสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ตามข้อ ๑.๖ (๑) ณ วัน
ประกาศ ประกวดราคาจ้าง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือไม่ พร้อมทั้งตรวจสอบข้อเสนอตาม ข้อ ๓.๒ และแจ้งผู้
ประสงค์จะเสนอราคาแต่ละรายทราบผลการพิจารณาเฉพาะของตน ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ หรือวิธีอ่ืนใดที่มี
หลักฐานว่า ผู้ประสงค์จะเสนอราคารับทราบแล้ว 
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                                  หากปรากฏต่อคณะกรรมการประกวดราคาก่อนหรอืในขณะทีมี่การเสนอราคาด้วยวิธกีาร
ทางอิเล็กทรอนิกส์ว่ามีผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคากระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคา
อย่างเป็นธรรม ตามข้อ ๑.๖ (๒) คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคารายนั้น
ออกจากการเป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคา และมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายจะพิจารณาลงโทษผู้ประสงค์จะเสนอราคา
หรือผู้มีสิทธิเสนอราคาดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน 
                                  ผูป้ระสงค์จะเสนอราคาท่ีไม่ผา่นการคัดเลอืกเบือ้งต้น เพราะเหตุเปน็ผูป้ระสงค์จะเสนอ
ราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น หรือเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้ประสงค์จะ
เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
หรือเป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม หรือเป็นผู้ประสงค์
จะเสนอราคาที่ไม่ผ่านคุณสมบัติทางด้านเทคนิคอาจอุทธรณ์ค าสั่งดังกล่าวต่อหัวหน้าหน่วยงานที่จัดหาพัสดุภายใน     
๓ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากคณะกรรมการประกวดราคา การวินิจฉัยอุทธรณ์ของหัวหน้าหน่วยงานที่จัดหาให้ถือ
เป็นที่สุด 
                                  หากปรากฏต่อคณะกรรมการประกวดราคา วา่ กระบวนการเสนอราคาจา้ง ดว้ยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส์ประสบข้อขัดข้องจนไม่อาจด าเนินการต่อไปให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่ก าหนดไว้คณะกรรมการ
ประกวดราคา จะสั่งพักกระบวนการเสนอราคา โดยมิให้ผู้แทนผู้มีสิทธิเสนอราคาพบปะหรือติดต่อสื่อสารกับบุคคลอ่ืน 
และเม่ือแก้ไขข้อขัดข้องแล้ว จะให้ด าเนินกระบวนการเสนอราคาต่อไป จากข้ันตอนที่ค้างอยู่ภายในเวลาของการเสนอ
ราคาที่ยังเหลือก่อนจะสั่งพักกระบวนการเสนอราคา แต่ต้องสิ้นสุดกระบวนการเสนอราคาภายในวันเดียวกัน เว้นแต่
คณะกรรมการประกวดราคา เห็นว่ากระบวนการเสนอราคาจะไม่แล้วเสร็จได้โดยง่าย หรือข้อขัดข้องไม่อาจแก้ไขได้ 
ประธานคณะกรรมการประกวดราคา จะสั่งยกเลิกกระบวนการเสนอราคา และก าหนดวัน เวลาและสถานที่ เพื่อ
เริ่มต้นกระบวนการเสนอราคาใหม่ โดยจะแจ้งให้ผู้มีสิทธิเสนอราคาทุกรายที่อยู่ในสถานที่นั้นทราบ 
                                  คณะกรรมการประกวดราคา สงวนสิทธิ์ในการตัดสินใจด าเนนิการใด ๆ ระหว่างการ
ประกวดราคา ฯ เพื่อให้การประกวดราคา ฯ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ 
                         ๔.๖ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาจะต้องปฏิบัติดังนี้ 
                                  (๑) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ ที่ได้ยื่นมาพร้อมกับซองข้อเสนอทางเทคนิค 
                      (๒) ราคาสูงสุดของการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จะต้องเริ่มต้นที่ 
๑๔,๔๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท 
                      (๓) ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม และภาษีอ่ืน ๆ (ถ้ามี) รวมค่าใช้จ่ายทั้งปวง  
ไว้ด้วยแล้ว 
                                  (๔) ผู้มีสิทธิเสนอราคาหรือผู้แทนจะต้องมาลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา 
ตามวัน เวลา และสถานที่ท่ีก าหนด 
                                  (๕) ผู้มีสิทธิเสนอราคาหรือผู้แทนที่มาลงทะเบียนแล้วต้อง LOGIN เข้าสู่ระบบ 
                                  (๖) ผู้มีสิทธิเสนอราคาหรือผู้แทนที่ LOGIN แล้ว จะต้องด าเนินการเสนอราคา โดยราคา
ที่เสนอในการประกวดราคาจ้าง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์จะต้องต่ ากว่าราคาสูงสุดในการประกวดราคา ฯ และ
จะต้องเสนอลดราคาขั้นต่ า ( Minimum Bid) ไม่น้อยกว่าครั้งละ ๒๐ ,๐๐๐.๐๐ บาทจากราคาสูงสุดในการประกวด
ราคาฯ และการเสนอลดราคาครั้งถัดๆไป ต้องเสนอลดราคาครั้งละไม่น้อยกว่า ๒๐ ,๐๐๐.๐๐ บาท จากราคาครั้ง
สุดท้ายที่เสนอลดแล้ว 
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                                  (๗) ห้ามผู้มีสิทธิเสนอราคาถอนการเสนอราคา และเมื่อการประกวดราคาฯ เสร็จสิ้นแล้ว 
จะต้องยืนยันราคาต่อผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ราคาที่ยืนยันจะต้องตรงกับราคาที่เสนอหลังสุด 
                                  (๘) ผู้มีสิทธิเสนอราคาที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้ชนะราคาต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการ
ให้บริการเสนอราคาทางอิเล็กทรอนิกส์และค่าใช้จ่ายในการเดินทางของผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้
จะแจ้งให้ทราบในวันเสนอราคา 
                                  (๙) ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมาเสนอราคา ในวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๖ ตั้งแต่เวลา 
๑๐.๐๐น. เป็นต้นไป ทั้งนี้ จะแจ้งนัดหมายตามแบบแจ้งวัน เวลา และสถานที่เสนอราคา (บก ๐๐๕) ให้ทราบต่อไป 
 
                 ๕. หลักประกันซอง 
                         ผูป้ระสงค์จะเสนอราคาต้องวางหลักประกันซองพร้อมกับการยืน่ซองข้อเสนอทางดา้นเทคนคิ 
จ านวน ๗๒๐ ,๐๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดแสนสองหมื่นบาทถ้วน) โดยหลักประกันซองจะต้องมีระยะเวลาการค้ าประกัน 
ตั้งแต่วันยื่นซองข้อเสนอทางด้านเทคนิคครอบคลุมไปจนถึงวันสิ้นสุดการยืนราคา โดยหลักประกันให้ใช้อย่างหนึ่ง  
อย่างใดดังต่อไปนี้ 
                         ๕.๑ เงินสด   
                         ๕.๒ เช็คท่ีธนาคารสั่งจ่ายให้แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ยื่นซอง
ข้อเสนอทางด้านเทคนิค หรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน ๓ วันท าการของทางราชการ 
                         ๕.๓ หนังสือค้ าประกันของธนาคารในประเทศตามแบบหนังสือค้ าประกันดังระบุในข้อ ๑.๕ (๑) 
                         ๕.๔ หนังสือค้ าประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ที่ได้รับอนุญาตให้
ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งได้
แจ้งเวียนชื่อให้ส่วนราชการต่าง ๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้ าประกันดังระบุในข้อ ๑.๕ (๑) 
                         ๕.๕ พันธบัตรรัฐบาลไทย 
                         หลักประกันซองตามข้อนี้ มหาวทิยาลัยราชภัฏเชียงรายจะคืนให้ผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผูค้้ า
ประกันภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ได้พิจารณาในเบื้องต้นเรียบร้อยแล้ว เว้นแต่ผู้มีสิทธิเสนอราคารายที่คัดเลือกไว้
ซึ่งเสนอราคาต่ าสุดจะคืนให้ต่อเม่ือได้ท าสัญญาหรือข้อตกลง หรือเมื่อผู้มีสิทธิเสนอราคาได้พ้นจากข้อผูกพันแล้ว 
                         การคืนหลักประกันซอง ไม่ว่าในกรณีใด ๆ จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบีย้ 
 
                 ๖. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา 
                         ๖.๑ ในการ ประกวดราคาจ้าง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์นี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายจะ
พิจารณาตัดสินด้วย ราคารวม 
                         ๖.๒ หากผู้ประสงค์จะเสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการ
เสนอราคาไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ไม่
ถูกต้องตามข้อ ๔ แล้วคณะกรรมการด าเนินการประกวดราคาจะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ประสงค์จะเสนอราคา
รายนั้น เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กน้อย หรือผิดพลาดไปจากเงื่อนไขของเอกสารประกวดราคาจ้าง
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ในส่วนที่มิใช่สาระส าคัญ ทั้งนี้เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายเท่านั้น 
 
 
 



-๖- 
 
                         ๖.๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาราคาของผู้ประสงค์จะเสนอราคา โดย  
ไม่มีการผ่อนผันในกรณีดังต่อไปนี้ 
                                  (๑) ไม่ปรากฏชื่อผู้ประสงค์จะเสนอราคารายนั้น ในบัญชีผู้รับเอกสารประกวดราคาจ้าง
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือในหลักฐานการรับเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
                                  (๒) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่ก าหนดในเอกสารประกวดราคาจ้างด้วย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสาระส าคัญ หรือมีผลท าให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบระหว่างผู้ประสงค์จะเสนอราคา
รายอื่น 
                         ๖.๔ ในการตัดสินการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือในการท าสัญญา 
คณะกรรมการ ประกวดราคาหรือมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายมีสิทธิให้ผู้ประสงค์จะเสนอราคาชี้แจงข้อเท็จจริง 
สภาพ ฐานะ หรือข้อเท็จจริงอื่นใดท่ีเกี่ยวข้องกับผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายมีสิทธิที่จะ  
ไม่รับราคา หรือไม่ท าสัญญาหากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง 
                         ๖.๕ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ าสุด หรือราคาหนึ่งราคาใดหรือ
ราคาที่เสนอท้ังหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกจ้างในจ านวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรือ
อาจจะยกเลิกการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้สุดแต่จะพิจารณา 
ทั้งนี้เพ่ือประโยชน์ของทางราชการเป็นส าคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายเป็นเด็ดขาด    
ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ มิได้ รวมทั้งมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายจะพิจารณายกเลิกการ
ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์และลงโทษผู้มีสิทธิเสนอราคาเป็นผู้ทิ้งงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้มีสิทธิเสนอ
ราคาที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อได้ว่าการเสนอราคากระท าการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอ
เอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทนเป็นต้น 
                                  ในกรณีท่ีผูมี้สทิธิเสนอราคารายท่ีเสนอราคาต่ าสดุ เสนอราคาต่ าจนคาดหมายไดว้่าไม่อาจ
ด าเนินงานตามสัญญาได้ คณะกรรมการประกวดราคาหรือมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายจะให้ผู้มีสิทธิเสนอราคาราย
นั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ท าให้เชื่อได้ว่าผู้มีสิทธิเสนอราคาสามารถด าเนินงานตามการประกวดราคาจ้างด้วย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบูรณ์ หากค าชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายมีสิทธิที่จะไม่รับ
ราคาของผู้มีสิทธิเสนอราคารายนั้น 
                         ๖.๖ ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังจากการประกวดราคาจ้าง ด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ว่าผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับ   
ผู้มีสิทธิเสนอราคารายอื่นหรือเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้มีสิทธิเสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลาง
อิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาที่กระท าการ
อันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ ๑.๖ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายมีอ านาจที่จะตัดรายชื่อ
ผู้มีสิทธิเสนอราคาดังกล่าว และมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายจะพิจารณาลงโทษผู้มีสิทธิเสนอราคารายนั้นเป็นผู้ทิ้งงาน 
 
 



 
-๗- 

 
                 ๗. การท าสัญญาจ้าง 
                         ผูช้นะการประกวดราคาจา้งดว้ยวิธีการทางอิเล็กทรอนกิส์(ผู้รับจ้าง)จะต้องท าสัญญาจ้างตามแบบ
สัญญาดังระบุในข้อ ๑.๔ กับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวาง
หลักประกันสัญญาเป็นจ านวนเงินเท่ากับร้อยละ๕ของราคาค่าจ้างที่ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  
ได้ให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายยึดถือไว้ในขณะท าสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้  
                         ๗.๑ เงินสด 
                         ๗.๒ เช็คท่ีธนาคารสั่งจ่ายให้แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ท าสัญญาหรือ
ก่อนหน้านั้นไม่เกิน ๓ วัน ท าการของทางราชการ 
                         ๗.๓ หนังสือค้ าประกันของธนาคารภายในประเทศตามแบบหนังสือค้ าประกันดังระบุในข้อ ๑.๕ (๒) 
                         ๗.๔ หนังสือค้ าประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ที่ได้รับอนุญาตให้
ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งได้
แจ้งชื่อเวียนให้ส่วนราชการต่าง ๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้ าประกันดังระบุในข้อ ๑.๕ (๒) 
                         ๗.๕ พันธบัตรรัฐบาลไทย 
                         หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบีย้ ภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่คู่สัญญาพ้นจากข้อผูกพัน
ตามสัญญาจ้างแล้ว 
 
                 ๘. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน 
      มหาวิทยาลัยฯ จะจ่ายเงินค่าจ้างตามสัญญาเป็นรายเดือนตามท่ีตกลงไว้ในเงื่อนไขแห่งสัญญา  

                 ๙. อัตราค่าปรับ 
              ค่าปรับเป็นไปตามรายละเอียดเงื่อนไขและข้อก าหนดงานจ้างเหมาท าความสะอาดของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
 
                 ๑๐. การรับประกันความช ารุดบกพร่อง 
                         ผูช้นะการประกวดราคาจา้ง ดว้ยวิธีการทางอิเล็กทรอนกิส์ ซึง่ไดท้ าข้อตกลงเปน็หนงัสอื หรอืท า
สัญญาจ้างตามแบบดังระบุในข้อ ๑.๔ แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความช ารุดบกพร่องของงานจ้างที่เกิดขึ้นภายใน
ระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑ เดือน นับถัดจากวันที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายได้รับมอบงาน โดยผู้รับจ้างต้องรีบจัดการ
ซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน ๓ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความช ารุดบกพร่อง  
 
 
 
 
 



-๘- 
 
                 ๑๑. ข้อสงวนสิทธิ์ในการเสนอราคาและอ่ืน ๆ 
                         ๑๑.๑ เงินค่าจ้างส าหรับงานจ้างครั้งนี้ ได้มาจาก เงินงบประมาณประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๗ 
                                  การลงนามในสัญญาจะกระท าไดต้อ่เม่ือมหาวทิยาลัยราชภัฏเชียงรายไดร้ับอนมัุติเงนิ
ค่าจ้างจาก เงินงบประมาณประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๗ แล้วเท่านั้น 
                         ๑๑.๒ เมื่อมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายได้คัดเลือกผู้มีสิทธิเสนอราคารายใดให้เป็นผู้รับจ้าง และ
ได้ตกลงจ้างตามการ ประกวดราคาจ้าง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ แล้ว ถ้าผู้รับจ้างจะต้องสั่งหรือน าสิ่งของมาเพ่ือ
งานจ้างดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศและของนั้นต้องน าเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถ
ให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศก าหนด ผู้มีสิทธิเสนอราคาซึ่งเป็นผู้รับจ้างจะต้อง
ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้ 
                                  (๑) แจ้งการสั่งหรือน าสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อกรมเจ้าท่าภายใน ๗ วัน 
นับตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างสั่งหรือซื้อขายของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศ
ยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืนได้ 
                                  (๒) จัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจาก
ต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออ่ืนที่มิใช่เรือไทย ซึ่ง
จะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออ่ืน หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้น
ให้บรรทุกของลงเรืออ่ืน 
                                  (๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วยการ
ส่งเสริมการพาณิชยนาวี 
                         ๑๑.๓ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาซึ่งได้ยื่นเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ต่อ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายฯ แล้วจะถอนตัวออกจากการประกวดราคาฯ มิได้ และเมื่อได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้มี
สิทธิเสนอราคาแล้ว ต้องเข้าร่วมเสนอราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามเงื่อนไขที่ก าหนดใน ข้อ ๔.๗ (๔) (๕) (๖) 
และ (๗) มิฉะนั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายจะริบหลักประกันซองจ านวนร้อยละ ๒.๕ของวงเงินที่จัดหาทันที และ
อาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งอาจพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานได้ หากมีพฤติกรรมเป็นการ
ขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 
                         ๑๑.๔ ผู้มีสิทธิเสนอราคาซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายได้คัดเลือกแล้วไม่ไปท าสัญญาหรือ
ข้อตกลงภายในเวลาที่ทางราชการก าหนดดังระบุไว้ในข้อ ๗ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายจะริบหลักประกันซองหรือ
เรียกร้องจากผู้ออกหนังสือค้ าประกันซองทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งจะ
พิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ 
                         ๑๑.๕ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายสงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขเพ่ิมเติมเงื่อนไขหรือข้อก าหนดในแบบ
สัญญาให้เป็นไปตามความเห็นของส านักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี) 
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                 ๑๒. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ 
                         ในระหว่างระยะเวลาการด าเนินงานผูร้ับจ้างพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ท่ีกฎหมายและระเบียบ   
ได้ก าหนดไว้โดยเคร่งครัด 
 
 หมายเหตุ 
                 ผูป้ระสงค์จะเสนอราคา หมายถึง ผูข้ายหรอืผูร้ับจ้าง ท่ีเข้ารับการคัดเลอืกจากหนว่ยงานทีจ่ะจัดหาพัสดุ 
เพ่ือเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคา 
                 ผูมี้สทิธิเสนอราคา หมายถึง ผูป้ระสงค์จะเสนอราคาท่ีไดร้ับการคัดเลอืกจากหนว่ยงานทีจ่ะจัดหาพัสดุ 
ให้เป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
                 การนับระยะเวลาค้ าประกันซองตามข้อ ๕ ให้หน่วยงานที่จัดหาพัสดุนับเป็น ๒ ช่วงเวลาติดต่อกัน คือ 
ช่วงแรก ตั้งแต่วันยื่นซองข้อเสนอทางด้านเทคนิคจนถึงวันยืนยันราคาสุดท้าย (วันเสนอราคา) และนับต่อเนื่องกัน
ในช่วงที่สอง คือ ตั้งแต่วันถัดจากวันยืนยันราคาสุดท้าย จนถึงวันสิ้นสุดการยืนราคา ตัวอย่างเช่น ก าหนดวันยื่นซอง
ข้อเสนอทางด้านเทคนิค วันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๖ ก าหนดวันเสนอราคาวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๖ และก าหนดยืน
ราคา ๓๐ วัน นับแต่วันยืนยันราคาสุดท้าย การนับระยะเวลาค้ าประกันซองคือ วันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๖ จนถึงวันที่ 
๒๗ กันยายน ๒๕๕๖ และนับต่อเนื่องในช่วงที่สองให้เริ่มนับตั้งแต่วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๖ จนถึงวันที่ ๒๗ ตุลาคม 
๒๕๕๖ (รวม ๓๐ วัน) ดังนั้น ระยะเวลาการนับหลักประกันซอง คือ ตั้งแต่วันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๖ จนถึงวันที่ 
๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๖   
                  การเสนอลดราคาข้ันต่ า (Minimum Bid) ให้หน่วยงานที่จะจัดหาพัสดุค านวณวงเงินการเสนอลดราคา
ขั้นต่ าแต่ละครั้งในอัตราร้อยละ ๐.๒ ของราคาสูงสุดของการประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หากค านวณ
แล้วมีเศษของหลักหน่วยนับใดๆ ให้ปัดเศษดังกล่าวเป็นหน่วยนับนั้น โดยไม่ต้องมีเศษของแต่ละหน่วยนับ เพ่ือความ
ชัดเจน และป้องกันความผิดพลาดในการเสนอลดราคาข้ันต่ าแต่ละครั้ง เช่น กรณีราคาสูงสุดของการประกวดราคาฯ 
๑๕๕ ,๖๕๗ ,๐๐๐ บาท ค านวณร้อยละ ๐.๒ ได้เท่ากับ ๓๑๑ ,๓๑๔ บาท ให้ก าหนดการเสนอลดราคาข้ันต่ า 
(Minimum Bid) ไม่น้อยกว่าครั้งละ ๓๐๐ ,๐๐๐ บาท ราคาสูงสุดของการประกวดราคาฯ ๔๔ ,๕๖๗ ,๕๐๐ บาท 
ค านวณร้อยละ ๐.๒ ได้เท่ากับ ๘๙,๑๓๕ บาท ให้ก าหนดการเสนอลดราคาข้ันต่ า ( Minimum Bid) ไม่น้อยกว่าครั้งละ 
๘๐,๐๐๐ บาท ราคาสูงสุดของการประกวดราคาฯ ๗,๗๘๙,๐๐๐ บาท ค านวณร้อยละ ๐.๒ ได้เท่ากับ ๑๕ ,๕๗๘ บาท 
ให้ก าหนดการเสนอลดราคาขั้นต่ า ( Minimum Bid) ไม่น้อยกว่าครั้งละ ๑๐ ,๐๐๐ บาท ทั้งนี้ ผู้เสนอราคาสามารถ
เสนอลดราคาข้ันต่ าสูงกว่าราคาข้ันต่ าที่ก าหนดได้ เช่น กรณีก าหนดการเสนอลดราคาข้ันต่ า ( Minimum Bid) ไม่น้อย
กว่าครั้งละ ๓๐๐ ,๐๐๐ บาทผู้เสนอราคาสามารถเสนอลดราคาได้ครั้งละมากกว่า ๓๐๐ ,๐๐๐ บาท ได้ และการเสนอ
ลดราคาครั้งถัดๆไป ต้องเสนอลดราคาตามท่ีก าหนดจากราคาครั้งสุดท้ายที่เสนอลดแล้ว ส าหรับกรณีการจัดหาพัสดุที่
หน่วยงานที่จะจัดหาพัสดุก าหนดให้เสนอราคาในลักษณะการเสนอราคาต่อหน่วย เห็นควรให้หน่วยงานก าหนดให้
เสนอราคาและพิจารณาในลักษณะการเสนอราคารวม เพื่อให้สามารถปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวข้างต้นได้  
   
                                                                             มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  
                                                                                 ๑๖ กันยายน ๒๕๕๖ 



รายละเอียดแนบท้ายประกาศเลขที่ 139/2556 
 

รายละเอียดงานจ้างเหมาท าความสะอาด 
 1. มาตรฐานของงานการท าความสะอาดสถานที่ในอาคาร ลักษณะงานที่ก าหนดให้ปฏิบัติดังนี้ 

1. การปัดกวาด ดูดฝุุน ให้ปัดกวาด หรือดูดฝุุน พ้ืนที่ว่างตามอาคาร ห้องโถง  ทางเดิน บันได   (จนถึง
บันไดข้ันสุดท้ายของอาคาร ) ให้สะอาดปราศจากเศษผง ฝุุนละออง และน าขยะไปทิ้งท่ีนอก  ตัวอาคาร ณ ที่ทิ้งขยะที่ 
ผู้ว่าจ้างก าหนด ให้ใช้ไม้กวาดขนอ่อนในการปัดกวาด เว้นแต่พ้ืนที่ที่เป็นพรมให้ใช้แปรงปัด หรือเครื่องดูดฝุุน  หากมี
การเคลื่อนย้ายเฟอร์นิเจอร์หรือเครื่องใช้ส านักงานเม่ือท าความสะอาดเสร็จให้จัดเข้าท่ีเดิม โดยไม่ให้เกิดความเสียหาย
แก่พ้ืน เฟอร์นิเจอร์หรือเครื่องใช้ส านักงาน 

2.  การถูด้วยม๊อบ หลังจากท าความสะอาด ตามข้อ 1. แล้วให้ถูพ้ืนที่ต่างๆ ด้วยม๊อบชุบน้ าหมาด  ๆ 
ม๊อบที่น ามาใช้งานต้องเป็นม๊อบที่สะอาดและหมั่นเปลี่ยนน้ าท าความสะอาดเสมอ หากบริเวณใดมีความสกปรกมาก ให้
ใช้น้ ายาขัดพ้ืนหรือน้ าสบู่อ่อนตามความเหมาะสม ทั้งรวมถึงการขจัดรอย หรือต าหนิต่างๆ  บนพ้ืน  ซึ่งเกิดจากรอย
รองเท้าด้วย ส าหรับพื้นที่ท่ีเป็นพรมลบรอยเปื้อนบนพรมด้วยน้ ายาตามความเหมาะสม หลังจากการเช็ดถูพ้ืนแล้ว
บริเวณต่าง ๆ จะต้องสะอาดปราศจากเศษผงฝุุนละอองและไม่มีรอยเหวี่ยงของม๊อบติดอยู่ตามขอบก าแพง ฝาผนัง 
เฟอร์นิเจอร์ และเครื่องใช้ส านักงานและไม่มีความเสียหายใด ๆ เกิดข้ึนจากการท างานดังกล่าว 

3.  การลงน้ ายาขัดพ้ืน เคลือบเงาพ้ืน ให้ท าหลังจากด าเนินการตาม 1. และ 2. และการลงน้ ายา
ดังกล่าวในบริเวณใดก็ตาม จะต้องระวังไม่ให้ฝาผนังหรือขอบก าแพงเปรอะเปื้อนเป็นรอยช ารุดเสียหาย 

4.การขัดพ้ืนและขัดเงา ให้ท าทันทีหลังจากลงน้ ายาขัดพ้ืน หรือเคลือบเงาพ้ืน  ทั้งนี้ให้ผู้รับจ้าง 
พิจารณาเลือกใช้เครื่องใช้ วัสดุและอุปกรณ์ตามความเหมาะสมกับวัสดุพ้ืน โดยไม่ก่อให้เกิดความเสียหายหรือต าหนิใด  
ๆ บนพ้ืน 

5. การลอกพ้ืนและเคลือบพ้ืนด้วยน้ ายา  การลอกพ้ืนและเคลือบพ้ืนด้วยน้ ายา เพ่ือให้ผิวพ้ืนสะอาด 
ปราศจากต าหนิและริ้วรอย มีความสวยงามทนทานนั้น ให้ผู้รับจ้างด าเนินการตามความเหมาะสมกับวัสดุพ้ืน ทั้งนี้ เมื่อ
ท าการลอกพ้ืนด้วยน้ ายา  ให้เคลื่อนย้ายเฟอร์นิเจอร์ลอยตัวและเครื่องใช้ส านักงาน (ที่เคลื่อนย้ายได้ ) ด้วยหลังจาก
น้ ายาแห้งดีแล้ว ให้ขัดพ้ืนให้สะอาดและน าเฟอร์นิเจอร์และเครื่องใช้ส านักงานกลับเข้าท่ีเดิม 

6. การท าความสะอาดพรม ให้ดูดฝุุนละออง เศษผง ขนสัตว์ ที่หลุดร่วง  อยู่บนหน้าพรม ให้สะอาด 
ในกรณีที่ท าการซักพรม โดยการซักแห้ง หรือวิธีการอ่ืนใดก็ตาม ต้องไม่ก่อให้เกิดความเสียหาย และเสียความสวยงาม 

7. การท าความสะอาดเฟอร์นิเจอร์ และเครื่องใช้ส านักงาน ให้ปัดกวาด เช็ดถูเครื่องใช้ ส านักงาน เช่น 
โต๊ะ เก้าอ้ี ตู้เก็บเอกสาร ฯลฯ และเฟอร์นิเจอร์ต่าง ๆ รวมทั้งรูปภาพแขวนฝาผนัง และปฏิมากรรม  ให้สะอาดปราศจากฝุุน
ละอองหยากไย่ ใยแมงมุม คราบสกปรก และริ้วรอยต่าง ๆ หากมีการเคลื่อนย้ายออกจากที่ให้น ากลับเข้าท่ีเดิมเม่ืองาน
เสร็จ  โดยไม่ให้เกิดความเสียหายใด ๆ 

8. การท าความสะอาดฝาผนังและฝูาเพดาน ให้ปัดกวาดเช็ดถู ดูดฝุุน ให้สะอาดปราศจากฝุุนละออง
หยากไย่ ใยแมงมุม คราบสกปรก และริ้วรอยต่าง ๆ หากมีการเคลื่อนย้ายออกจากที่ให้น ากลับเข้าท่ีเดิม เมื่องานเสร็จ
โดยไม่ให้เกิดความเสียหายใด ๆ 
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9. การท าความสะอาดกระจก ให้เช็ดกระจกด้วยน้ ายาเช็ดกระจก หรือล้าง ด้วยน้ าสบู่ก่อน  แล้วล้าง

ด้วยน้ า และเช็ดกระจกให้แห้ง ให้กระจกใสสะอาดปราศจากคราบสกปรก ต าหนิ หรือรอยสัมผัส และห้ามใช้ผงขัดใน
การท าความสะอาดกระจก 

10. การท าความสะอาดม่าน ให้ดูแลรักษาความสะอาดม่าน และม่านปรับแสงให้สะอาดปราศจากฝุุน
ละออง หยากไย่ และคราบสกปรก การท าความสะอาดให้เช็ดด้วยผ้าชุบน้ าบิดหมาด  ๆหรือใช้เครื่องดูดฝุุนละออง ตาม
ความเหมาะสม โดยไม่ก่อให้เกิดความเสียหายใด ๆ 

11. การท าความสะอาดโคมไฟ หลอดไฟ และปลั๊กไฟ ให้เช็ดถูให้สะอาดปราศจากฝุุนละออง 
หยากไย่ และคราบสกปรก และให้ท าด้วยความระมัดระวัง หากมีการถอดมาท าความสะอาด เมื่องานเสร็จให้ประกอบ
เข้าท่ีเดิมโดยไม่ก่อให้เกิดความเสียหายใด ๆ 

12. การท าความสะอาดหน้ากากเครื่องปรับอากาศ และพัดลม ให้เช็ดด้วยผ้าชุบน้ าบิด หมาด  ๆหรือใช้
เครื่องดูดฝุุนละออง ตามความเหมาะสม โดยไม่ก่อให้เกิดความเสียหายใด ๆ 
   13. การขัดเงาบริเวณท่ีเป็นโลหะ ส่วนประกอบใด ๆ ที่อาคารที่เป็นโลหะให้ดูแลรักษาให้เงางามอยู่
เสมอ และไม่มีคราบสนิมจับ 
   14. ในกรณีที่รายละเอียดนี้มิได้ก าหนดรายละเอียดการท างานไว้ให้  ผู้รับจ้างด าเนินการท าความ
สะอาดตามสภาพของงานหรือตามค าสั่งของผู้ว่าจ้าง 
 

2. อาคารที่จ้างท าความสะอาด 
 

ล าดับที่ รายละเอียด 
จ านวน
พนักงาน 

1 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ 5 

2 อาคารส านักงานอธิการบดี 1 (Visitor Center) 2 

3 อาคารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ส านักงาน 1) 3 

4 อาคารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สถิติประยุกต์ 2) 1 

5 อาคารส านักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 1 2 

6 อาคารคณะครุศาสตร ์ 3 

7 กลุ่มอาคารวิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก (1-3) 3 

8 อาคารคณะมนุษยศาสตร์ 1 3 

9 อาคารคณะมนุษยศาสตร์ 2 1 

10 อาคารคณะวิทยาการจัดการ (1-2) 3 

11 อาคารวิทยาลัยนานาชาติลุ่มน้ าโขง 1 
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12 อาคารสถาบันความหลากหลายทางชีวภาพ 1 

13 
กลุ่มอาคารศิลปะและการแสดง (ที่พักอาจารย-์ที่เก็บของดนตร-ีห้องน้ ากลาง-การแสดง  
และงานดนตร)ี 

1 

14 อาคารศูนย์บริการนานาชาต ิ 1 

15 อาคารส านักงานอธิการบดี 2 2 

16 กลุ่มอาคารส านักศิลปวัฒนธรรม (ส านักงาน-นิทรรศการ-หอศิลป์) 1 

17 อาคารหอดูดาว 1 

18 อาคารหอประชุมกาสะลองค า (หอประชุม-สถานีวิทย-ุศูนย์สิ่งทอ-ห้องเรียนกาสะลองค า) 2 

19 อาคารบริหารรัฐกิจ 3 

20 อาคารยุพราชวิทยมงคล 6 

21 อาคารศิลปกรรม 1 

22 กลุ่มอาคารมิตรภาพไทย-จีน 1 

23 อาคารไบโอเทค 1 (วิจัยผลิตภัณฑ์อาหาร-ศูนย์ตรวจสอบฯ) 3 

24 อาคารไบโอเทค 2 (เกษตร) 1 

25 อาคารเรียนรวม 1 6 

26 อาคารเรียนรวม 2 1 

27 อาคารส านักงานบริการวิชาการแก่ชุมชนและอาคารนิเทศศาสตร์ 1 

28 อาคารเทคโนโลยีการศึกษา 1 

29 อาคารนิติศาสตร ์ 2 

30 
อาคารหอประชุมสุพรรณิการ ์และส านักงานประสานงานโครงการส่งเสริมคุณภาพการศึกษา
ในโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนและการพัฒนาท้องถิ่น (สตพ.) 

1 

31 อาคารสังคมศาสตร ์ 2 

32 อาคารส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 2 

33 อาคารโรงพยาบาลสัตว ์ 1 

34 อาคารปฏิบัติการอุตสาหกรรมบริการ (การท่องเที่ยว) 1 

35 
กลุ่มอาคารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ส านักงาน-เรียนรวม-วิศวกรรมโยธา-อุตสาหกรรม-
สถาปัตยกรรม-ศูนย์เซรามิกส์) 

5 

36 อาคารสถาบันวิจัยและพัฒนา 1 

37 อาคารศูนย์บริการนักศึกษาพิการ 1 
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38 อาคารศูนย์กีฬาเอนกประสงค์ (สระว่ายน้ า-โรงยิม-ฟุตบอล-หอประชุมพิกุลทอง) 6 

39 ศูนย์การประชุมนานาชาติ 6 

40 อาคาร CRU Central Park 2 

41 อาคารส านักวิชาบัญชี 2 

42 อาคารส านักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 2 2 

43 โรงเรียนสาธิต (อาคารเรียน 1) 5 

44 ศูนย์สุขภาพ 1 

  100 

    
              3. จ านวนพนักงานงานท าความสะอาดและเงื่อนไขประจ าอาคาร ภายในบริเวณข้อ 2.  
  

ล าดับที่ รายละเอียด เงื่อนไขวันหยุด 
1 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ หยุดวันนักขัตฤกษ์ 

2 อาคารส านักงานอธิการบดี 1 หยุดวันนักขัตฤกษ์ 

3 อาคารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ส านักงาน 1) หยุดวันนักขัตฤกษ์ 

4 อาคารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สถิติประยุกต์ 2) หยุดวันนักขัตฤกษ์ 

5 อาคารส านักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 1 หยุดวันนักขัตฤกษ์ 

6 อาคารคณะครุศาสตร ์ หยุดวันนักขัตฤกษ์ 

7 กลุ่มอาคารวิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก (1-3) หยุดวันนักขัตฤกษ์ 

8 อาคารคณะมนุษยศาสตร์ 1 หยุดวันนักขัตฤกษ์ 

9 อาคารคณะมนุษยศาสตร์ 2 หยุดวันนักขัตฤกษ์ 

10 อาคารคณะวิทยาการจัดการ (1-2) หยุดวันนักขัตฤกษ์ 

11 อาคารวิทยาลัยนานาชาติลุ่มน้ าโขง หยุดวันนักขัตฤกษ์ 

12 อาคารสถาบันความหลากหลายทางชีวภาพ หยุดวันนักขัตฤกษ์ 

13 กลุ่มอาคารศิลปะและการแสดง (ที่พักอาจารย-์ที่เก็บของดนตร-ี
ห้องน้ ากลาง-การแสดง-งานดนตร)ี 

หยุดวันนักขัตฤกษ์ 

14 อาคารศูนย์บริการนานาชาต ิ หยุดวันนักขัตฤกษ์ 

15 อาคารส านักงานอธิการบดี 2 หยุดวันนักขัตฤกษ์ 
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16 กลุ่มอาคารส านักศิลปวัฒนธรรม (อาคารส านักงาน-อาคาร
นิทรรศการ-อาคารหอศิลป์) 

หยุดวันนักขัตฤกษ์ 

17 อาคารหอดูดาว หยุดวันนักขัตฤกษ์ 

18 อาคารหอประชุมกาสะลองค า (หอประชุม-สถานีวิทย-ุศูนย์สิ่งทอ-

ห้องเรียนกาสะลองค า) 
หยุดวันนักขัตฤกษ์ 

19 อาคารบริหารรัฐกิจ หยุดวันนักขัตฤกษ์ 

20 อาคารยุพราชวิทยมงคล หยุดวันนักขัตฤกษ์ 

21 อาคารศิลปกรรม  หยุดวันนักขัตฤกษ์ 

22 กลุ่มอาคารมิตรภาพไทย-จีน หยุดวันนักขัตฤกษ์ 

23 อาคารไบโอเทค 1 (วิจัยผลิตภัณฑ์อาหาร-ศูนย์ตรวจสอบฯ) หยุดวันนักขัตฤกษ์ 

24 อาคารไบโอเทค 2 (เกษตร) หยุดวันนักขัตฤกษ์ 

25 อาคารเรียนรวม 1 หยุดวันนักขัตฤกษ์ 

26 อาคารเรียนรวม 2 หยุดวันนักขัตฤกษ์ 

27 อาคารส านักงานบริการวิชาการแก่ชุมชนและอาคารนิเทศศาสตร์ หยุดวันนักขัตฤกษ์ 

28 อาคารเทคโนโลยีการศึกษา หยุดวันนักขัตฤกษ์ 

29 อาคารนิติศาสตร ์ หยุดวันนักขัตฤกษ์ 

30 อาคารหอประชุมสุพรรณิการ์และสตพ. หยุดวันนักขัตฤกษ์ 

31 อาคารสังคมศาสตร ์ หยุดวันนักขัตฤกษ์ 

32 อาคารส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน หยุดวันนักขัตฤกษ์ 

33 อาคารโรงพยาบาลสัตว ์ หยุดวันนักขัตฤกษ์ 

34 อาคารปฏิบัติการอุตสาหกรรมบริการ (การท่องเที่ยว) หยุดวันนักขัตฤกษ์ 

35 กลุ่มอาคารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ส านักงาน-เรียนรวม-
วิศวกรรมโยธา-อุตสาหกรรม-สถาปัตยกรรม-ศูนย์เซรามิกส์) 

หยุดวันนักขัตฤกษ์ 

36 อาคารสถาบันวิจัยและพัฒนา หยุดวันนักขัตฤกษ์ 

37 อาคารศูนย์บริการนักศึกษาพิการ หยุดวันนักขัตฤกษ์ 

38 อาคารศูนย์กีฬาเอนกประสงค์ (สระว่ายน้ า-โรงยิม-ฟุตบอล-หอประชุม
พิกุลทอง) 

หยุดวันนักขัตฤกษ์ 

39 ศูนย์การประชุมนานาชาติ หยุดวันนักขัตฤกษ์ 

40 อาคาร CRU Central Park หยุดวันนักขัตฤกษ์ 
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41 อาคารส านักวิชาบัญชี หยุดวันนักขัตฤกษ์ 

42 อาคารส านักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 2 หยุดวันนักขัตฤกษ์ 

43 โรงเรียนสาธิต (อาคารเรียน 1) หยุดวันนักขัตฤกษ์ 

44 ศูนย์สุขภาพ หยุดวันนักขัตฤกษ์ 
 

  
โดยผู้รับจ้างจะต้องจัดหาพนักงานท าความสะอาดมาปฏิบัติงาน ประกอบด้วยแรงงาน ดังต่อไปนี้ 

      -  แรงงานผู้หญิง       จ านวน   96 คน  
 -  แรงงานผู้ชาย       จ านวน    4 คน  
       -  หัวหน้าควบคุมงานท าความสะอาด     จ านวน     1 คน 
        รวมแรงงานท้ังหมด     จ านวน 101 คน  
 

              4.  รายละเอียดประกอบการท าความสะอาด  
                 4.1  การท าความสะอาดประจ าวันเริ่มปฏิบัติงาน  ตั้งแต่เวลา  07.00 น. – 17.00 น. 

4.2  ท าความสะอาดประตูทางเข้า  - ออกอาคาร ประตูห้องท างาน ประตูกระจก บันได  และราว
บันไดทางข้ึนลง หน้าต่างกระจก ปูายหรือบอร์ดต่างๆ ให้สะอาดตลอดทั้งวัน 

4.3  ท าความสะอาดพ้ืนทางเดินโดยใช้เครื่องขัดถู และสเปรย์น้ ามันน้ ายารักษาพ้ืนเดือนละ   1 ครั้ง 
          4.4  ท าความสะอาดพ้ืนทางเดิน โดยใช้ไม้ดันฝุุนให้สะอาดเรียบร้อยทุกวัน 
          4.5  ท าความสะอาดซอกมุมฝูาเพดาน ผนังห้องให้สะอาดเรียบร้อยอย่างสม่ าเสมอ 
          4.6  เก็บเศษกระดาษ และขยะต่างๆ ตามกันสาด และในกระถางต้นไม้ประดับอาคาร ตามพ้ืนทุกชั้น 
และทางเดินเข้าอาคาร   
           4.7  ท าความสะอาดอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟูาทุกชนิด   
           4.8  ท าความสะอาดพ้ืน โต๊ะ ตู้เก็บเอกสาร เก้าอ้ี รวมทั้งอุปกรณ์อ่ืน ๆ ที่อยู่ในห้องนั้น  ๆ หรือ
ภายในห้องท างาน และจัดเก็บให้เรียบร้อย                          
           4.9   ปัดกวาดเช็ดถูทางเดินร่วมระหว่างโต๊ะ ใต้โต๊ะ ซอกโต๊ะทุกซอกทุกมุม อย่างสม่ าเสมอ  ทุกวัน 
           4.10  ท าความสะอาดโทรศัพท์ สายโทรศัพท์ ด้วยน้ ายาฆ่าเชื้อก าจัดกลิ่น 
           4.11  ท าความสะอาดตะกร้าใส่ขยะ และเทขยะ ทุกวัน 
           4.12  ท าความสะอาดพ้ืนโต๊ะ เก้าอ้ีเรียน และกระดานไวท์บอร์ดหรือกระดานต่าง  ๆ ให้สะอาด และ
จัดให้เป็นระเบียบเรียบร้อย พร้อมที่จะท าการเรียนการสอนครั้งต่อไป 
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           4.13  ท าความสะอาดอุปกรณ์ส่วนที่เป็นโลหะ เช่นทองเหลือง ทองแดง โครเมียม โดยการขัดเช็ด  
รวมทั้งบันไดระเบียง ลูกบิดกุญแจ และขาโต๊ะ ตัวหนังสือ ตามอาคาร 
           4.14  ห้องสุขาชาย-หญิง ท าความสะอาด พื้นผนัง กระจก อ่างล้างมือ และสุขภัณฑ์ในห้องน้ าให้
สะอาดอย่างสม่ าเสมอ โดยไม่ให้มีกลิ่นและคราบสกปรก สนิม ตะกอน และเช็ดพื้นห้องน้ า ให้แห้งอยู่เสมอ 
                โดยต้องปฏิบัติงานตามก าหนดเวลา และจัดท าตารางตรวจเช็คเป็นหลักฐานการปฏิบัติงานดังนี้ 

- ก่อนเวลา  08.00 น 1  ครั้ง   
- เวลา        10.00 น. 1  ครั้ง  

   - เวลา         13.00 น. 1  ครั้ง   
- เวลา         15.00 น. 1  ครั้ง  

   - เวลา         17.00 น. 1   ครั้ง   (รวม  5  ครั้ง  ต่อวัน) 
4.15  ท าความสะอาดพรมปูพ้ืน การดูดฝุุน/ซักพรม 

          4.16  ท าความสะอาดตะกร้าใส่ผง ถังใส่กระดาษช าระ ให้สะอาดทุกวัน  
         4.17  บริการใส่กระดาษช าระในห้องสุขาชาย-หญิง (เฉพาะห้องท่ีมีอุปกรณ์ใส่กระดาษ) และบริการ
ใส่ถังน้ า  เพ่ือให้มีใช้บริการตลอดเวลา  

          4.18  บริการเติมสบู่เหลว ในห้องสุขาชาย – สุขาหญิง เพ่ือให้มีใช้บริการตลอดเวลา และท าความ
สะอาดกล่องใส่สบู่เหลวทุกวัน และดูแลให้อยู่ในสภาพใช้การได้ 
         4.19  ท าความสะอาดพ้ืน ผนัง กล่องใส่สบู่ ในห้องน้ าชาย-หญิง ให้สะอาดโดยพื้นและผนังต้องแห้ง
ตลอดเวลา 
                     4.20 ให้พนักงานท าความสะอาดประจ าอาคาร เปิด-ปิด ไฟฟูา เป็นบางส่วน (ที่จ าเป็นต่อการ
ปฏิบัติงานด้านความสะอาด) เวลา  06.00-08.00 น.  และส าหรับทางเดินภายในอาคารตามที่หน่วยงานมอบหมาย 
08.15-17.00 น.   
          4.21 ให้พนักงานท าความสะอาดประจ าอาคารเรียน เปิด-ปิด ไฟฟูา  ตามอาคารเรียนหรือภายใน
ห้องเรียนที่ไม่มีการเรียนการสอน และปิดไฟฟูา น้ าประปา ปิดพัดลม เครื่องปรับอากาศ ถอดปลั๊ก  เครื่องใช้ส านักงาน
ที่ใช้ไฟฟูาทุกเครื่องและตรวจตราความเรียบร้อยก่อนออกจากส านักงานหรือตัวอาคาร 
          4.22 ท าความสะอาดอ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าจ้าง  และแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าในเวลา
ท างาน 
          4.2 3 พนักงานท าความสะอาดประจ าชั้นจะต้องดูแลรักษาความสะอาดกระจกบริเวณประตูเข้า        
– ออกให้สะอาดตลอดเวลาและให้พนักงานท าความสะอาดทุกคนอยู่ประจ าที่ตามอาคารที่ได้รับผิดชอบนั้น ๆ 

         4.2 4 กวาดและเก็บขยะ ท าความสะอาด ลานคอนกรีต ถนน สนามหญ้า บริเวณโดยรอบอาคาร     
3 เมตร 

         4 .25 รายงานสิ่งของช ารุดเสียหายที่เกิดข้ึนโดยด่วน  
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5. การท าความสะอาด  (เวลา 07.00-17.00 น.) 
5.1 กวาดพื้น ถูพ้ืน ใช้ม๊อบ ขัดเงาพ้ืน ให้สะอาด แล้วลงน้ ายารักษาพ้ืนให้เป็นเงามัน โดยไม่ท าให้พื้น

ลื่น เพราะอาจเกิดอุบัติเหตุแก่นักศึกษาและพนักงาน มหาวิทยาลัย  
5.2  ขัดเช็ดท าความสะอาดเก้าอ้ีที่ท าด้วยหนังแท้ /หนังเทียม ด้วยน้ ายาเฉพาะส าหรับขัด/เช็ดหนัง 
5.3  ขัดและท าความสะอาด อุปกรณ์ส่วนที่เป็นโลหะ เช่นทองเหลือง ทองแดง อลูมิเนียม และ

โครเมียม ด้วยน้ ายาขัดโลหะ 
5.4  ปัดกวาดหยากไย่ตามผนัง ฝูา-เพดาน และทุกซอกทุกมุม ตลอดช่องบันได ประตู ห้องน้ า 
5.5  ท าความสะอาดบันไดอาคาร กระจกอาคารภายในและภายนอก กระจกระเบียง กระจกบันได 

กระจกประตูเข้า  - ออกอาคาร กระจกห้องท างาน ด้วยน้ ายาท าความสะอาด กระจกพร้อมอุปกรณ์ท าความสะอาด
กระจก 

5.6  ท าความสะอาดมู่ลี่ ผ้าม่านและปรับแสง โดยท าการปัดฝุุน และท าความสะอาด รอยเปื้อน 
                 5.7  ท าความสะอาดตู้ และชั้นเก็บเอกสาร  บอร์ด  โดยปัดฝุุนและเช็ดท าความสะอาด 
                 5.8  ท าความสะอาดตู้เย็น เครื่องท าน้ าเย็นและท่ีรองรับน้ า โดยขัดเช็ดล้าง        

5.9  ขัดล้างท าความสะอาดพ้ืนผนัง อ่างล้างมือ และสุขภัณฑ์ พร้อมทั้งขัดล้างคราบสนิมตะกอน  
                 5.10 ล้างตะกร้าใส่ผง ถังขยะ และถังใส่น้ าภายในห้อง 
                 5.11 ท าความสะอาด พระบรมฉายาลักษณ์ และรูปภาพต่างๆ 
                 5.12  ท าความสะอาดอ่ืนๆ  ตามท่ีได้รับมอบจากผู้ว่าจ้างหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าจ้าง 
                 5.13  ล้างและลงน้ ายาเคลือบเงาพ้ืนที่ภายในอาคาร ส่วนสถานที่บางแห่งที่ยังไม่สกปรกนั้น  
“ผู้รับจ้าง” จะต้องดูแลรักษาพ้ืนให้สะอาดเท่าเทียมกันตามวิธีการรักษาพ้ืน 
   5.14  เช็ดช่องลมเครื่องปรับอากาศ 
                 5.15  เช็ดและฉีดน้ ายาล้างกระจกภายใน-ภายนอก รอบอาคาร     
                     5.16  เก็บรอยเปื้อนตามทางเดิน 
                 5.17  เช็ดล้างฝาผนังและล้างห้องสุขา ด้วยน้ ายาฆ่าเชื้อโรค 
                  5.18  ดูดฝุุนม่านหน้าต่าง 
                   5.19  ท าความสะอาดมู่ลี่ โปฺะ โคมไฟ และพัดลมดูดอากาศฉีดน้ ายาล้างทางเดิน และบริเวณ
ด้านหน้าอาคารรวมทั้งเช็ดกระจกอาคาร 
   5.20  เช็ดและขัดขอบทองเหลือง ขอบอลูมิเนียม ตามประตู หน้าต่าง บันได และส่วนอื่นๆ  
ที่ติดกับตัวอาคาร 
  5.21  ขัดล้างเบาะ เก้าอ้ี โซฟา  โต๊ะรับแขก พร้อมทั้งลงน้ ายาเคลือบขัดเงา (เก้าอ้ีหนัง) 
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             6.  วัสดุที่ใช้ในการท าความสะอาด 
           6.1  เครื่องขัดพ้ืนพร้อมสายพ่วง  
           6.2   แผ่นด าล้างพ้ืน 
          6.3   แผ่นทองเหลืองขัดเงา 
          6.4   แปรงล้างพื้น 
          6.5   น้ ายาล้างพ้ืน น้ ายาเคลือบเงาพ้ืน 
          6.6   น้ ายาดับกลิ่นและฆ่าเชื้อ 
          6.7   ผงขัดสุขภัณฑ์ 
          6.8   น้ ายากัดคราบสนิม ตะกอน       
          6.9   น้ ายารักษาพ้ืน 
          6.10  น้ ายาขจัดคราบสกปรก 
          6.11  น้ ายาเช็ดล้างกระจก         

          6.12   เครื่องดูดฝุุน 
          6.13   เครื่องดูดน้ า 
          6.14   ม๊อบดันฝุุน 
          6.15   ยางดันน้ า/ ลูกยางปั๊มน้ า ต้องจัดให้มีทุกอาคาร  อาคารละ 1 อัน 
          6.16   น้ ายาเช็ดท าความสะอาดโทรศัพท์ 
          6.17   บันไดชนิดพับได้ 
          6.18   น้ ายาขัดโลหะ (ทองเหลือง ทองแดง โครเมี่ยม อลูมิเนียม ) 
          6.19   กรดเกลือเจือจาง 
          6.20   โซดาไฟ 
         6.21   ผงซักฟอก ฟองน้ า และสก๊อตไบร์ท 
          6.22   เครื่องฉีดน้ าแรงดันสูงพร้อมสายพ่วง 1 เครื่อง 
          6.23   สายยางส าหรับล้างพ้ืน ความยาวไม่ต่ ากว่า 20 เมตร จ านวน 2 เส้น เป็นอย่างน้อย 
          6.24   ไม้กวาดดอกหญ้า ไม้กวาดก้านมะพร้าวต่อด้าม และไม้กวาดหยากไย่ 
          6.25   ไม้ขนไก่ เกรียงเหล็ก ถุงมือยาง ผ้าส าหรับม๊อบพื้น และท่ีตักผง  
          6.26   จัดอุปกรณ์ส าหรับกวาดลานคอนกรีต กวาดถนน และสนามหญ้า มาให้ครบ  
          6.27   พรมดักฝุุนเช็ดท้าว 3 M  ประตูทางเข้าอาคาร 
          6.28   จัดหาสบู่เหลว ส าหรับล้างมือไว้ในห้องน้ าทุกห้องท้ังชายและหญิง ส าหรับห้องน้ าบุคลากร 
และอาจารย์ พร้อมขวดใส่สบู่เหลวมีประจ าไว้ทุกห้องน้ า กรณีช ารุดต้องจัดมาเปลี่ยนใหม่ให้ครบเหมือนเดิมทุกห้อง  
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  6.29   จัดหากระดาษทิชชู ม้วนใหญ่ จ านวน 12 ม้วน/เดือน (เฉพาะอาคารส านักงานอธิการบดี  
1 – 2) ม้วนเล็ก จ านวน 24 ม้วน/เดือน  
         6.29   จัดหาถุงหิ้วพลาสติก ขนาด 12 x20 นิ้ว จ านวน 100 แพค/เดือน ถุงขยะด าขนาด 18x20 นิ้ว 
จ านวน 60 แพค/เดือน  ขนาด 24x28 นิ้ว จ านวน 150 แพค/เดือน ขนาด 30x40 นิ้ว จ านวน 100 แพค/เดือน  
         6.30   ผู้รับจ้างจะต้องท าปฏิทินหรือแผนการท าความสะอาดตลอดระยะสัญญาว่าจะด าเนินการแต่
ละรายการ ในวันใดให้ครบถ้วนทุกรายการ แล้วส่งมอบให้กองอาคารสถานที่ ส านักงาอธิการบดี ภายใน 15 วัน 
นับตั้งแต่วันเริ่มปฏิบัติงานตามสัญญานี้ 
  6.31 พนักงานท าความสะอาดทุกคนของผู้รับจ้าง จะต้องแต่งเครื่องแบบ(ชุดยูนิฟอร์ม) ของบริษัท   
ผู้รับจ้างทุกวัน  ในระหว่างเวลาปฏิบัติงาน ชุดยูนิฟอร์มต้องสะอาดเรียบร้อยเหมือนกันทุกคน และมีโลโก้ของบริษัทติด
ที่ชุดยูนิฟอร์มด้วย และต้องติดบัตรพนักงานแสดงตนที่เสื้อเครื่องแบบ บริเวณหน้าอกด้านซ้ายทุกคนในเวลา
ปฏิบัติงาน ให้สามารถมองเห็นได้ชัดเจน  เพื่อสะดวกใน การตรวจสอบ บัตรพนักงานให้ระบุชื่อ-สกุล  ของพนักงาน
ทุกคนที่ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยฯ และให้ระบุชื่อเล่นไว้ด้วย (ถ้ามี) 
            6.32  ผู้รับจ้างจะต้องดูแลรักษาความสะอาดสถานที่ในขอบเขตของสัญญาจ้างให้มีความสะอาด
ปราศจากรอยเปื้อนและสกปรกจากกลิ่นอันไม่พึงประสงค์พร้อมยินดีที่จะแก้ไขเม่ือได้รับแจ้งจาก       ผู้ว่าจ้างให้รีบ
ด าเนินการแก้ไขทันท ี
 

  7.  หัวหน้าผู้ควบคุมงาน 
                  7.1 การปฏิบัติงานตามสัญญาจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีผู้ประสานงานอย่างน้อย 1 คนเพ่ือท าหน้าที่ 
คอยประสานงานการปฏิบัติงานดูแลรักษาความสะอาด ให้เป็นไปตามสัญญา อย่างเคร่งครัด และประสานงานกับ
ผู้แทนของผู้ว่าจ้าง 

7.2 ให้ผู้ประสานงานของผู้รับจ้าง ตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน เพื่อให้สะอาดและเรียบร้อยตาม 
ข้อก าหนดและเง่ือนไขสัญญาจ้าง และรับฟังข้อเสนอแนะหรือหารือแนวทางแก้ไข ของการปฏิบัติงาน ตามสัญญาทุก

วันท าการ  เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน  และแก้ไขข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานร่วมกับมหาวิทยาลัย  

7.3 ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีหัวหน้าผู้ควบคุมงาน การท าความสะอาด จ านวน 1 คน ปฏิบัติงานเต็ม 
เวลาเท่ากับพนักงานท าความสะอาด เพ่ือประสานกับผู้ควบคุมงานประจ าหน่วยงาน รับฟังข้อเสนอแนะหรือหารือแนว
ทางแก้ไข ในการปฏิบัติงานแต่ละหน่วยงาน 

7.4 ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาโทรศัพท์มือถือ 1 เครื่องประจ าตัวหัวหน้าผู้ควบคุมงาน เพื่อให้    
ผู้ว่าจ้างสามารถติดต่อสื่อสารได้ทุกเวลา ในเวลาปฏิบัติหน้าที่ ด้วยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้าง 
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7.5 หัวหน้าผู้ควบคุมงาน จะต้องปฏิบัติงานในวันที่ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างตกลงให้มีการท างาน 
เฉพาะกิจ  เช่น งานท าความสะอาดประจ าภาคเรียน  และหากหัวหน้าผู้ควบคุมงานหยุดงาน ผู้รับจ้างต้องส่งตัวแทน
มาชดเชยในวันดังกล่าว  หากผู้รับจ้างไม่ส่งคนมาทดแทนจะต้องถูกปรับเป็นรายวัน เหมือนเป็นพนักงานท าความ
สะอาดคนอ่ืน ๆ ตามสัญญา 
 

             8.  หัวหน้าผู้ควบคุมงาน มีหน้าที่ดังนี้ 
                   8.1  ควบคุมก ากับดูแลให้พนักงานท าความสะอาดปฏิบัติงานตามข้อก าหนดและเง่ือนไขของสัญญา
จ้างอย่างเคร่งครัด 
     8.2  ประสานงานระหว่างผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง งานเอกสารต่างๆ  หรืองานอื่นๆ ที่เก่ียวข้องระหว่าง
ผู้ว่าจ้างกับผู้รับจ้าง 
      8.3  จัดท าบันทึกบัญชีการลงเวลามาท างาน- และกลับของพนักงานท าความสะอาดทุกคน  
                   8.4   ควบคุมดูแลกระดาษช าระประจ าห้องน้ า (ตามเงื่อนไขที่ก าหนด)  และวัสดุที่ต้องใช้ท าความ
สะอาดทุกชนิดมิให้ขาดตกบกพร่องและตรวจเช็ดอุปกรณ์ท่ีต้องเตรียมมาให้ครบทุกอาคาร 
      8.5  สรุปรายงานการท าความสะอาดประจ าสัปดาห์ และรายงานให้ผู้ควบคุมงานจ้างของ  
มหาวิทยาลัยทราบทุกครั้ง 
      8.6  ต้องเดินตรวจเช็คการท างานของพนักงานท าความสะอาดที่ประจ าอยู่ตามอาคารทุกอาคารทุก
ชั้น ทุกวัน ในกรณีของการท าความสะอาดห้องน้ าทุกห้อง หัวหน้าควบคุมต้องตรวจ เช็คความสะอาด  ของห้องน้ าตาม
เวลาที่ก าหนดให้ปฏิบัติงานไว้ใน ข้อ 3. (4.14) ทุกวัน และจัดท าตารางการตรวจเช็คส่งให้       ผู้ควบคุมงานจ้างของ 
มหาวิทยาลัย ทราบทุกครั้ง 
  8.7  หัวหน้าควบคุมงาน จะต้องไม่ปฏิบัติหน้าที่เป็นพนักงานท าความสะอาดแทนพนักงานคนใดคน
หนึ่งที่ไม่มาปฏิบัติงาน หรือท าความสะอาดเสมือนเป็นพนักงานท าความสะอาดคนใดคนหนึ่งไม่ได้ 
 

             9.   การส่งบัญชีรายชื่อพนักงาน 
                     9.1  ผู้รับจ้างจะต้องส่งรายชื่อพนักงานพร้อมประวัติของผู้ที่จะเข้าปฏิบัติงานในพ้ืนที่ว่าจ้างให้ผู้รับ
จ้างทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 1 สัปดาห์ และในกรณีท่ีผู้รับจ้างได้เริ่มปฏิบัติงานแล้ว ก่อนมีการเปลี่ยนแปลงตัว
ผู้ปฏิบัติงานตามที่ ได้ยื่นไว้ในวันท าสัญญาให้ผู้รับจ้างจัดท าหนังสือส่งให้ผู้ว่าจ้างเป็นลายลักษณ์อักษรพร้อมรายชื่อของ
พนักงานที่จะเปลี่ยนแปลงให้ทราบก่อนล่วงหน้า อย่างน้อย 1 สัปดาห์ 
      9.2 ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานและสวัสดิการสังคม 
 
 
 
 
 



-12- 
 
 

            10.   การส่งตัวอย่างน้ ายา 
      10.1  ผู้รับจ้างจะต้องจัดส่งตัวอย่างน้ ายาที่ใช้ในการท าความสะอาดแต่ละชนิด ให้ผู้ว่าจ้าง 
พิจารณา ก่อนเริ่มปฏิบัติงานตามสัญญาจ้างอย่างน้อย 1 สัปดาห์ 
     10.2  ผู้รับจ้างต้องจัดเตรียมอุปกรณ์และน้ ายาท าความสะอาดให้มีอยู่ประจ าตามอาคารโดยมอบ  
ให้พนักงานท าความสะอาดแต่ละอาคารเป็นผู้ดูแลและจะต้องจัดเตรียมไว้ให้เพียงพอใช้งานทุกวัน  
 

             11.  การลาหยุดงานและการตรวจสอบ พนักงานท าความสะอาด 
                     11.1 กรณีพนักงานท าความสะอาดลางาน ขาดงาน ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งให้ผู้ว่าจ้างทราบล่วงหน้า
อย่างน้อย 24 ชั่วโมง และแจ้งชื่อพนักงานที่จะส่งมาแทน  ถ้าผู้รับจ้างไม่ได้จัดส่งพนักงานมาแทน   ถือว่า ผู้รับจ้าง
จัดส่งพนักงานมาปฏิบัติงานไม่ครบตามสัญญาจะต้อง ถูกปรับเป็นรายวัน ตามข้อ 17. 
     11.2  ก่อนออกประตูมหาวิทยาลัย พนักงานท าความสะอาด จะต้องยินยอมให้พนักงานรักษาความ
ปลอดภัยของผู้ว่าจ้างท าการตรวจค้น ต่อหน้าพนักงานรักษาความปลอดภัย เพื่อปูองกันการน าทรัพย์สินของผู้ว่าจ้าง
ติดตัวไป 
     11.3  ในกรณีที่พนักงานของผู้รับจ้างจะน าทรัพย์สินออกจากพ้ืนที่ท าการของผู้ว่าจ้างจะต้องปฏิบัติ  
ตามระเบียบของผู้ว่าจ้าง โดยกรอกข้อความในแบบฟอร์มและมีลายมือชื่อของผู้ว่าจ้าง/ผู้คุมงานอนุญาตให้เรียบร้อย
ก่อน จึงจะสามารถน าออกไปได ้
          11.4   ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาและใช้พนักงาน ที่มีความรู้ความช านาญมาด าเนินการให้ทันเวลาและ
จัดหาให้เพียงพอ หากคณะกรรมการผู้ควบคุมงานหรือคณะกรรมการตรวจการจ้าง หรือผู้แทนเห็นว่า พนักงานคนใด
ไม่ปฏิบัติงานหรือไม่เข้าใจงานและประพฤติตนไม่เหมาะสม คณะกรรมการมีอ านาจใน 
การขอเปลี่ยนพนักงานคนนั้นได้ และผู้รับจ้างจะต้องจัดหาพนักงานคนใหม่มาทดแทนทันที 
    11.5   ถ้าพนักงานของผู้รับจ้างคนใด ไม่ตั้งใจปฏิบัติงาน ขัดค าสั่ง หรือฝุาฝืนระเบียบของ ผู้ว่าจ้าง 
หรือมีพฤติกรรมส่อไปในทางทุจริต แสดงกริยาวาจาไม่สุภาพ ขัดค าสั่ง หรือฝุาฝืน  ต่อผู้ควบคุมงานของ ผู้ว่าจ้าง  และ
ประพฤติตนอันอาจจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อชื่อเสียงของผู้ว่าจ้าง เมื่อผู้ว่าจ้าง ได้แจ้งให้ผู้รับจ้างทราบเป็นลาย
ลักษณ์อักษรแล้วผู้รับจ้างจะส่งพนักงานผู้นั้นมาปฏิบัติงานในพ้ืนที่ของผู้ว่าจ้างอีกไม่ได้ 
    11.6  ผู้ประสานงาน  หัวหน้าควบคุมงาน และพนักงานท าความสะอาด ที่ผู้รับจ้างจัดส่งมา
ปฏิบัติงานในพ้ืนที่ของผู้ว่าจ้างของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จะต้องติดบัตรประจ าตัวพนักงานระหว่างเวลา
ปฏิบัติงานตลอดเวลา (07.00 - 17.00 น.) 

11.7   การท าความสะอาดภายในอาคารทุกชั้นที่มีการกั้นหรือล็อคห้อง หรือท าความสะอาดอ่ืน ๆ 
ประจ าภาคเรียน ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรว่าจะท าอะไร ที่ไหน ชั้นไหน เมื่อไรล่วงหน้าอย่างน้อย 3 
วัน โดยแจ้งแผนงานต่อกองอาคารสถานที่ เพื่อจะได้ ประสานงานกับผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบและ อ านวยความสะดวกใน
การปฏิบัติงาน ตลอดจนตรวจสอบความเรียบร้อยและความปลอดภัยหลังจากปฏิบัติงาน 
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11.8   ผู้ว่าจ้างสามารถให้ผู้รับจ้างท าความสะอาดเพ่ิมคนและพ้ืนที่จากท่ีได้ท าสัญญาไว้  โดยผู้ว่าจ้าง

จะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน โดยจะจ่ายเงิน ค่าจ้างเหมาท าความสะอาดตามจ านวนคนเพ่ิมที่ได้ปฏิบัติจริงใน
อัตราค่าจ้างเป็นรายวันตามข้อตกลงร่วมกันหรือตามสัญญาจ้างและผู้ว่าจ้างสามารถปรับพื้นที่การท าความสะอาดและ
เปลี่ยนแปลงพนักงานของผู้รับจ้าง ในกิจกรรมพิเศษของผู้ว่าจ้างได้ภายในเวลาการปฏิบัติงาน โดยแจ้งให้ผู้รับจ้างได้ทราบ
ทุกครั้ง 
 

12.  ผู้ว่าจ้างสามารถให้ผู้รับจ้างท าความสะอาดพื้นที่เพิ่มขึ้นหรือเพิ่มคนจากที่ได้ท าสัญญาไว้  
           โดยผู้ว่าจ้างจะแจ้งให้ทราบล่วงหนา้ไม่น้อยกว่า 7 วัน โดยจะจ่ายเงินค่าจ้างเหมาท าความสะอาด  ตาม
จ านวนพื้นที่ท่ีเพ่ิมข้ึน หรือเพ่ิมคนตามที่ได้ปฏิบัติงานจริง ในอัตราค่าจ้างเป็นรายวันตามข้อตกลงร่วมกันหรือตามสัญญา
จ้าง  
 

13.  ขอบเขตความรับผิดชอบต่อความเสียหาย 
                   ผูร้ับจ้างจะตอ้งรับผิดชอบต่อการสญูหายหรอืเสยีหายของทรัพยส์ิน ซ่ึงเกิดจากการบกพร่องหรือความ
ประมาทเลินเล่อหรือทุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานของผู้รับจ้าง โดยผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบชดใช้     
ค่าทรัพย์สินที่สูญหายหรือเสียหาย ตามราคาทรัพย์สินนั้น ๆ (เมื่อหลักฐานแน่ชัดว่าเป็นผู้กระท าความผิดจริง) 
 

          14.   เวลาปฏิบัติงาน 
   14.1   การท าความสะอาดประจ าวันผู้รับจ้างต้องท าความสะอาดใน วันที่ไว้ในเงื่อนไขก าหนด ข้อ 3. 
ส่วนวันหยุดราชการ วันเสาร์-วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ให้ผู้รับจ้างจัดพนักงานท าความสะอาด มาท าความ
สะอาด ตามจ านวนอาคารหรือพ้ืนที่ ที่ก าหนดไว้ในเงื่อนไข ข้อ 3. 

          14.2   การท าความสะอาดประจ าภาคเรียน ผู้รับจ้างต้องท าความสะอาดประจ าภาคเรียน ในวันท า
การ โดยท างานระหว่างเวลา 07.00 น.-17.00น. ระหว่างวันปิดภาคเรียนแต่ละภาคเรียน โดยผู้รับจ้างจะต้องท าความ
สะอาดพ้ืนขัดลอกแวคซ์ และเคลือบเงาพ้ืนให้ทุกๆ ภาคเรียน หลังจากปิดภาคเรียนภายใน 5 วัน 

 
 15.  คุณสมบัติของผู้ปฏิบัติงานตามสัญญานี้   

ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบผู้ปฏิบัติงานที่มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 
15.1  ผู้รับจ้างต้องจัดส่งพนักงานที่มีสุขภาพดี  มีประวัติดี  มีความซื่อสัตย์ สุจริต และผ่านการ

ฝึกอบรมของผู้รับจ้างมาเรียบร้อยแล้วมาประจ า โดยมีอายุไม่ต่ ากว่า 18 ปี และอายุไม่เกิน 55 ปี 
   15.2 ต้องปฏิบัติหน้าที่ตามข้อบังคับ ระเบียบ ค าสั่ง ของผู้ว่าจ้าง ที่ก าหนดไว้ โดยเคร่งครัดด้วย
ความเข้มแข็ง และสุภาพ 

          15.3  ต้องปฏิบัติตนสุภาพต่อเจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้างและผู้มาติดต่อ   
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15.4 พนักงานทุกคนต้องอยู่ในเครื่องแบบที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน และติดบัตรที่ทางผู้ว่าจ้างออกไป

ให้ประจ าตัวทุกคน  
          15.5  ไม่ติดสิ่งเสพติดให้โทษ  ไม่เป็นโรคพิษสุราเรื้อรัง และไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง  
          15.6  ไม่เป็นผู้มีจิตไม่สมประกอบ หรือ วิกลจริต 
16.  ความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง 
          16.1 ถ้าพนักงานประพฤติตนไปในทางเสื่อมเสีย หรือหย่อนความสามารถ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิให้ย้าย

บุคคลนั้น ออกจากสถานที่ที่ปฏิบัติงานได้ทันที โดยผู้รับจ้างต้องส่งพนักงานคนใหม่มาแทน 
16.2 ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบ และให้ความคุ้มครองพนักงาน หรือลูกจ้างของผู้รับจ้างที่มาท างานกับ

ผู้ว่าจ้างเกี่ยวกับสิทธิอันพึงได้ตามกฎหมายแรงงานด้วย โดยไม่เรียกร้องเอาจากผู้ว่าจ้างอีก และให้มีการท าประกัน
อุบัติเหตุแก่พนักงานที่ปฏิบัติงานเสี่ยงอันตรายด้วย  

16.3  ผู้รับจ้าง หรือผู้ควบคุมงาน ต้องจัดให้มีการลงชื่อและเวลาปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงาน โดย
วิธีสแกนลายนิ้วมือตามระบบของมหาวิทยาลัยฯ และท ารายงานหรือส่งมอบให้ผู้ว่าจ้าง ณ สถานที่ปฏิบัติงานทุกวัน  

16.4  ผู้รับจ้างต้องจัดส่งมอบแบบมอบงานท าความสะอาดประจ าสัปดาห์ และเดือนของแต่ละ
สถานที่ ส่งมอบต่อคณะกรรมการตรวจการจ้าง 

 

         17.  การก าหนดค่าปรับและการบอกเลิกสัญญา   
   17.1 ในกรณีที่ผู้รับจ้างกระท าผิดสัญญาและผู้ว่าจ้างยังไม่ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างยอมให้
ผู้ว่าจ้างปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ 0.1 ของราคาท่ีตกลงจ้าง แต่ต้องไม่ต่ ากว่าวันละ 100 บาท 

  17. 2  ถ้าไม่มีพนักงานของผู้รับจ้างมาปฏิบัติงานหรือมาปฏิบัติงานไม่ครบจ านวนในวันใด ผู้รับจ้าง
ยินยอมให้ผู้ว่าจ้างปรับเป็นรายวันในอัตราวันละ 500 บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน) นับตั้งแต่วันที่ไม่มีพนักงานมาปฏิบัติงาน 
หรือมาปฏิบัติงานไม่ครบจ านวนเป็นต้นไป จนกว่าจะมีพนักงานมาปฏิบัติงานครบจ านวน  

 17.3  ถ้าไม่มีพนักงานของผู้รับจ้างมาปฏิบัติงาน หรือมาแต่ไม่ปฏิบัติงานสามวันติดต่อกัน นอกจาก
ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดตามข้อ 17.2  แล้ว เมื่อผู้ว่าจ้างได้แจ้งให้ผู้รับจ้างทราบแล้ว ผู้รับจ้างยังไม่ ด าเนินการแก้ไขหรือ
จัดส่งพนักงานมาปฏิบัติให้ครบตามสัญญา ภายใน 7 วัน ผู้ว่าจ้างมีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้ 

  17.4  กรณีท่ีผู้ว่าจ้างไม่บอกเลิกสัญญาตามความในข้อ 1 7.3  นั้น ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจาก
ความผิดตามสัญญานี้  ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบความเสียหายที่เกิดข้ึนจากการปฏิบัติงานของพนักงานที่ท าให้เกิด
ความเสียหายต่อทรัพย์สินของทางราชการ หรือบุคคลภายในมหาวิทยาลัย  ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่อความเสีย 
หายที่เกิดข้ึนนั้นด้วย 
 

----------------------------------------------- 


