
 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาทําความสะอาด ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๓  

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างเหมาทําความสะอาด 
ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โดยมีวงเงินงบประมาณท้ังสิ้น 
๑๘,๓๓๓,๓๓๓.๓๓ บาท (สิบแปดล้านสามแสนสามหม่ืนสามพันสามร้อยสามสิบสามบาทสามสิบสามสตางค์) 
และราคากลางของงานจ้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินท้ังสิ้น ๒๐,๗๖๒,๕๐๐.๐๐ บาท (ยี่สิบล้านเจ็ด
แสนหกหม่ืนสองพันห้าร้อยบาทถ้วน) 

 

                 ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ 
                 ๑. มีความสามารถตามกฎหมาย 
                 ๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
                 ๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ 
                 ๔. ไม่เป็นบุคคลซ่ึงอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทําสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้
ชั่วคราวเนื่องจากเป็นผู้ ท่ีไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบท่ี
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกําหนดตามท่ีประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของ
กรมบัญชีกลาง 
                 ๕. ไม่เป็นบุคคลซ่ึงถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ท้ิงงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ท้ิงงานของ
หน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซ่ึงรวมถึงนิติบุคคลท่ีผู้ท้ิงงานเป็นหุ้นส่วน
ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย 
                 ๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามท่ีคณะกรรมการนโยบายการจัดซ้ือจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐกําหนดในราชกิจจานุเบกษา 
                 ๗. เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานท่ีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว 
                 ๘. ไม่เป็นผู้ มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอราคารายอ่ืนท่ีเข้ายื่นข้อเสนอให้แก่
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทําการอันเป็นการ
ขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ 
                 ๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซ่ึงอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทย เว้นแต่ รัฐบาลของ  
ผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคําสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น 
                 ๑๐. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic 
Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง 
 
 



              ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์      
ในวันท่ี ๔ ตุลาคม ๒๕๖๒ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. 

              ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบ
จัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันท่ีประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา 

              ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ท่ีเว็บไซต์ www.crru.ac.th หรือ www.gprocurement.go.th 
หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๕๓-๗๗๖๐๐๐ ต่อ ๑๗๒๕,๑๗๒๖ ในวันและเวลาราชการ 

              ผู้สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพ่ิมเติมเก่ียวกับรายละเอียดและขอบเขตของงาน โปรดสอบถาม
มายัง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ผ่านทางอีเมล์ patsadu_of@crru.ac.th หรือช่องทางตามท่ี
กรมบัญชีกลางกําหนดภายในวันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายจะชี้แจง
รายละเอียดดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ www.crru.ac.th และ www.gprocurement.go.th ในวันท่ี ๓๐ 
กันยายน ๒๕๖๒ 
  
     ประกาศ ณ วันท่ี ๑๗ กันยายน ๒๕๖๒ 
  
   
 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรชัย มุ่งไธสง) 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ  ผู้ประกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารส่วนท่ี ๑ และเอกสาร
ส่วนท่ี ๒) ในระบบ e-GP ได้ตั้งแต่วันท่ีขอรับเอกสารจนถึงวันเสนอราคา 
 
 
 
 



 

เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
เลขท่ี  ๕๕/๒๕๖๒ 

การจ้างเหมาทําความสะอาด ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 
ตามประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

ลงวันท่ี  ๑๗ กันยายน ๒๕๖๒ 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ซ่ึงต่อไปนี้เรียกว่า "มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย" มีความประสงค์
จะ ประกวดราคาจ้างเหมาทําความสะอาด ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
(e-bidding) ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย โดยมีข้อแนะนําและข้อกําหนดดังต่อไปนี้ 

 
                 ๑.     เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
                          ๑.๑     รายละเอียดและขอบเขตของงาน 
                          ๑.๒     แบบใบเสนอราคาท่ีกําหนดไว้ในระบบจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
                          ๑.๓     สัญญาจ้างทําความสะอาดอาคาร 
                          ๑.๔     แบบหนังสือคํ้าประกัน 
                                    (๑)   หลักประกันการเสนอราคา 
                                    (๒)   หลักประกันสัญญา 
                          ๑.๕     บทนิยาม 
                                    (๑)   ผู้ท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกัน 
                                    (๒)   การขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม 
                          ๑.๖     แบบบัญชีเอกสารท่ีกําหนดไว้ในระบบจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
                                    (๑)   บัญชีเอกสารส่วนท่ี ๑ 
                                    (๒)   บัญชีเอกสารส่วนท่ี ๒ 
 
                 ๒.    คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ 
                          ๒.๑     มีความสามารถตามกฎหมาย 
                          ๒.๒     ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
                          ๒.๓     ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ 
                             ๒.๔     ไม่เป็นบุคคลซ่ึงอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทําสัญญากับ
หน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ท่ีไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ
ตามระเบียบท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกําหนดตามท่ีประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศ
ของกรมบัญชีกลาง 



                          ๒.๕     ไม่เป็นบุคคลซ่ึงถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ท้ิงงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้
ท้ิงงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซ่ึงรวมถึงนิติบุคคลท่ีผู้ท้ิงงานเป็น
หุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย 
                          ๒.๖     มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามท่ีคณะกรรมการนโยบายการจัดซ้ือจัด
จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกําหนดในราชกิจจานุเบกษา 
                          ๒.๗     เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานท่ีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว 
                          ๒.๘     ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืนท่ีเข้ายื่นข้อเสนอให้แก่
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทําการอันเป็นการ
ขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ 
                          ๒.๙     ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซ่ึงอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทยเว้นแต่
รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคําสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น 
                          ๒.๑๐     ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
(Electronic Government Procurement: e - GP) ของกรมบัญชีกลาง 
 
                 ๓.    หลักฐานการยื่นข้อเสนอ 
                         ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซ้ือ
จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยแยกเป็น ๒ ส่วน คือ 
                          ๓.๑    ส่วนท่ี ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
                                   (๑)    ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคล 
                                           (ก)   ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจํากัด ให้ยื่นสําเนาหนังสือรับรอง
การจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอํานาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมท้ังรับรองสําเนาถูกต้อง 
                                           (ข)   บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด ให้ยื่นสําเนาหนังสือรับรองการ
จดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอํานาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชีผู้
ถือหุ้นรายใหญ่ (ถ้ามี) พร้อมท้ังรับรองสําเนาถูกต้อง 
                                   (๒)    ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลท่ีมิใช่นิติบุคคล ให้
ยื่นสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้นั้น สําเนาข้อตกลงท่ีแสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สําเนาบัตร
ประจําตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน หรือสําเนาหนังสือเดินทางของผู้เป็นหุ้นส่วนท่ีมิได้ถือสัญชาติไทย พร้อม
ท้ังรับรองสําเนาถูกต้อง 
                                   (๓)    ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ยื่นข้อเสนอร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่น
สําเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า และเอกสารตามท่ีระบุไว้ใน (๑) หรือ (๒) ของผู้ร่วมค้า แล้วแต่กรณี 
                                   (๔)    เอกสารเพ่ิมเติมอ่ืนๆ 
                                           (๔.๑)   สําเนาใบทะเบียนพาณิชย์ สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม (ถ้ามี) 
                                   (๕)    บัญชีเอกสารส่วนท่ี ๑ ท้ังหมดท่ีได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบ
จัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๑) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File 
(Portable Document Format) 
 
 



                                           ท้ังนี้ เม่ือผู้ยื่นข้อเสนอดําเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนท่ี 
๑ ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนท่ี ๑ ตามแบบ
ในข้อ ๑.๖ (๑) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนท่ี ๑ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable 
Document Format) 
                          ๓.๒    ส่วนท่ี ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
                                   (๑)    ในกรณีท่ีผู้ยื่นข้อเสนอมอบอํานาจให้บุคคลอ่ืนกระทําการแทนให้แนบ
หนังสือมอบอํานาจซ่ึงติดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผู้มอบอํานาจและผู้รับมอบ
อํานาจ ท้ังนี้ หากผู้รับมอบอํานาจเป็นบุคคลธรรมดาต้องเป็นผู้ท่ีบรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแล้วเท่านั้น 
                                   (๒)    หลักประกันการเสนอราคา ตามข้อ ๕ 
                                   (๓)    บัญชีเอกสารส่วนท่ี ๒ ท้ังหมดท่ีได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบ
จัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๒) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File 
(Portable Document Format) 
                                           ท้ังนี้ เม่ือผู้ยื่นข้อเสนอดําเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนท่ี 
๒ ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนท่ี ๒ ตามแบบ
ในข้อ ๑.๖ (๒) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนท่ี ๒ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable 
Document Format) 
 
                 ๔.    การเสนอราคา 
                          ๔.๑     ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ตามท่ีกําหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ โดยไม่มีเง่ือนไขใดๆ ท้ังสิ้น และจะต้อง
กรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมท้ังหลักฐานแสดงตัวตนและทําการยืนยันตัวตนของผู้ยื่นข้อเสนอโดย
ไม่ต้องแนบใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format) 
                          ๔.๒     ในการเสนอราคาให้เสนอราคาเป็นเงินบาทและเสนอราคาได้เพียงครั้งเดียวและ
ราคาเดียวโดยเสนอราคารวม และหรือราคาต่อหน่วย และหรือต่อรายการ ตามเง่ือนไขท่ีระบุไว้ท้ายใบเสนอ
ราคาให้ถูกต้อง ท้ังนี้ ราคารวมท่ีเสนอจะต้องตรงกันท้ังตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่
ตรงกัน ให้ถือตัวหนังสือเป็นสําคัญ โดยคิดราคารวมท้ังสิ้นซ่ึงรวมค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม ภาษีอากรอ่ืน และค่าใช้จ่าย
อ่ืนๆ ท้ังปวงไว้แล้ว 
                                   ราคาท่ีเสนอจะต้องเสนอกําหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน ต้ังแต่วันเสนอราคา
โดยภายในกําหนดยืนราคา ผู้ยื่นข้อเสนอต้องรับผิดชอบราคาท่ีตนได้เสนอไว้และจะถอนการเสนอราคามิได้ 
                          ๔.๓     ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอกําหนดเวลาดําเนินการแล้วเสร็จไม่เกิน ๓๓๕ วัน นับ
ถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้างหรือจากวันท่ีได้รับหนังสือแจ้งจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ให้เริ่มทํางาน 
                          ๔.๔     ก่อนเสนอราคา ผู้ยื่นข้อเสนอควรตรวจดูร่างสัญญา แบบรูป และรายละเอียด 
ฯลฯ ให้ถ่ีถ้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์ท้ังหมดเสียก่อนท่ีจะตกลงยื่นเสนอราคาตาม
เง่ือนไข ในเอกสารประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์ 
 
 



                          ๔.๕     ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐ
ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันท่ี ๔ ตุลาคม ๒๕๖๒  ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น.  ถึง ๑๖.๓๐ น. และเวลาในการเสนอ
ราคาให้ถือตามเวลาของระบบจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เป็นเกณฑ์ 
                          เม่ือพ้นกําหนดเวลายื่นข้อเสนอและเสนอราคาแล้ว จะไม่รับเอกสารการยื่นข้อเสนอและ
เสนอราคาใดๆ โดยเด็ดขาด 
                          ๔.๖     ผู้ยื่นข้อเสนอต้องจัดทําเอกสารสําหรับใช้ในการเสนอราคาในรูปแบบไฟล์
เอกสารประเภท PDF File (Portable Document Format) โดยผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นผู้รับผิดชอบตรวจสอบ
ความครบถ้วน ถูกต้อง และชัดเจนของเอกสาร PDF File ก่อนท่ีจะยืนยันการเสนอราคา แล้วจึงส่งข้อมูล 
(Upload) เพ่ือเป็นการเสนอราคาให้แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายผ่านทางระบบจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ 
                          ๔.๗    คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะดําเนินการ
ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอแต่ละรายว่า เป็นผู้ยื่นข้อเสนอท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอ
รายอ่ืนตามข้อ ๑.๕ (๑) หรือไม่ หากปรากฏว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกันกับ
ผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืน คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกันนั้นออกจากการเป็นผู้
ยื่นข้อเสนอ 
                          หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ว่า ก่อนหรือ
ในขณะท่ีมีการพิจารณาข้อเสนอ มีผู้ยื่นข้อเสนอรายใดกระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็น
ธรรมตามข้อ ๑.๕ (๒) และคณะกรรมการฯ เชื่อว่ามีการกระทําอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม 
คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ และมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงรายจะพิจารณาลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่าวเป็นผู้ท้ิงงาน เว้นแต่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายจะพิจารณา
เห็นว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นมิใช่เป็นผู้ริเริ่มให้มีการกระทําดังกล่าวและได้ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการ
พิจารณาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
                          ๔.๘     ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติ ดังนี้ 
                                   (๑)    ปฏิบัติตามเง่ือนไขท่ีระบุไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
                                   (๒)    ราคาท่ีเสนอจะต้องเป็นราคาท่ีรวมภาษีมูลค่าเพ่ิม และภาษีอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
รวมค่าใช้จ่ายท้ังปวงไว้ด้วยแล้ว 
                                   (๓)    ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องลงทะเบียนเพ่ือเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา ตามวัน 
เวลา ท่ีกําหนด 
                                   (๔)    ผู้ยื่นข้อเสนอจะถอนการเสนอราคาท่ีเสนอแล้วไม่ได้ 
                                   (๕)    ผู้ยื่นข้อเสนอต้องศึกษาและทําความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอราคา
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลางท่ีแสดงไว้ในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th 
 
                 ๕.    หลักประกันการเสนอราคา 
                         ผู้ยื่นข้อเสนอต้องวางหลักประกันการเสนอราคาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบการ
จัด ซ้ือจัดจ้างภาครัฐ ด้วยอิเล็กทรอนิกส์  โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่ งอย่างใดดังต่อไปนี้  จํานวน 
๑,๐๓๘,๑๒๕.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสามหม่ืนแปดพันหนึ่งร้อยย่ีสิบห้าบาทถ้วน) 
                          ๕.๑     เช็คหรือดราฟท์ท่ีธนาคารเซ็นสั่งจ่าย ซ่ึงเป็นเช็คหรือดราฟท์ลงวันท่ีท่ีใช้เช็คหรื
อดราฟท์นั้นชําระต่อเจ้าหน้าท่ีในวันท่ียื่นข้อเสนอ หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน ๓ วันทําการ 



                          ๕.๒     หนังสือคํ้าประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารภายในประเทศตามแบบท่ี
คณะกรรมการนโยบายกําหนด 
                          ๕.๓     พันธบัตรรัฐบาลไทย 
                          ๕.๔     หนังสือคํ้าประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ท่ีได้รับอนุญาต
ให้ประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชย์และประกอบธุรกิจคํ้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศ
ไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนท่ีธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่าง
หนังสือคํ้าประกันของธนาคารท่ีคณะกรรมการนโยบายกําหนด 
                          กรณีท่ีผู้ยื่นข้อเสนอนําเช็คหรือดราฟท์ท่ีธนาคารสั่งจ่ายหรือพันธบัตรรัฐบาลไทยหรือ
หนังสือคํ้าประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ มาวางเป็นหลักประกันการเสนอราคาจะต้อง
ส่งต้นฉบับเอกสารดังกล่าวมาให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายตรวจสอบความถูกต้องในวันท่ี๑๑ ตุลาคม 
๒๕๖๒ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. 
                          กรณีท่ีผู้ยื่นข้อเสนอท่ียื่นข้อเสนอในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ประสงค์จะใช้หนังสือ
คํ้าประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารในประเทศเป็นหลักประกันการเสนอราคา ให้ระบุชื่อผู้ยื่นข้อเสนอใน
หนังสือคํ้าประกันอิเล็กทรอนิกส์ฯ ดังนี้ 
                          (๑) กรณีท่ีกิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ ให้ระบุชื่อกิจกรรมร่วมค้า
ดังกล่าว เป็นผู้ยื่นข้อเสนอ 
                          (๒) กรณีท่ีกิจการร่วมค้าไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ ให้ระบุชื่อผู้เข้าร่วมค้ารายท่ี
สัญญาร่วมค้ากําหนดให้เป็นผู้เข้ายื่นข้อเสนอกับหน่วยงานของรัฐเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ 
                          ท้ังนี้ "กิจการร่วมค้าท่ีจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่" หมายความว่า กิจการร่วมค้าท่ีจด
ทะเบียนเป็นนิติบุคคลต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ 
                          หลักประกันการเสนอราคาตามข้อนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายจะคืนให้ผู้ยื่นข้อเสนอ
หรือผู้คํ้าประกันภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายได้พิจารณาเห็นชอบรายงานผล
คัดเลือกผู้ชนะการประกวดราคาเรียบร้อยแล้ว เว้นแต่ผู้ยื่นข้อเสนอรายท่ีคัดเลือกไว้ซ่ึงเสนอราคาตํ่าสุดหรือได้
คะแนนรวมสูงสุดไม่เกิน ๓ ราย ให้คืนได้ต่อเม่ือได้ทําสัญญาหรือข้อตกลง หรือผู้ยื่นข้อเสนอได้พ้นจากข้อ
ผูกพันแล้ว 
                          การคืนหลักประกันการเสนอราคา ไม่ว่าในกรณีใด ๆ จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบ้ีย 
 
                 ๖.    หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา 
                          ๖.๑     ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายจะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ ราคา 
                          ๖.๒     การพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ 
                                   กรณีใช้หลักเกณฑ์ราคาในการพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ มหาวิทยาลัย     
ราชภัฏเชียงราย จะพิจารณาจาก ราคารวม 
 
 
 
 



                          ๖.๓      หากผู้ยื่นข้อเสนอรายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการ
ยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ คณะกรรมการพิจารณา
ผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น เว้นแต่ ผู้ยื่นข้อเสนอ
รายใดเสนอเอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุท่ีจะจ้างไม่ครบถ้วน หรือเสนอ
รายละเอียดแตกต่างไปจากเง่ือนไขท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายกําหนดไว้ในประกาศและเอกสารประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนท่ีมิใช่สาระสําคัญและความแตกต่างนั้นไม่มีผลทําให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบต่อ
ผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืน หรือเป็นการผิดพลาดเล็กน้อย คณะกรรมการฯ อาจพิจารณาผ่อนปรนการตัดสิทธิผู้ยื่น
ข้อเสนอรายนั้น 
                          ๖.๔     มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายสงวนสิทธิไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอ
โดยไม่มีการผ่อนผัน ในกรณีดังต่อไปนี้ 
                                   (๑)    ไม่ปรากฏชื่อผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นในบัญชีผู้รับเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ทางระบบจัดซ้ือจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือบัญชีรายชื่อผู้ซ้ือเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ทางระบบการจัดซ้ือจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
                                   (๒)    ไม่กรอกชื่อผู้ยื่นข้อเสนอในการเสนอราคาทางระบบจัดซ้ือจัดจ้างด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ 
                                   (๓)    เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเง่ือนไขท่ีกําหนดในเอกสารเอกสาร
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ท่ีเป็นสาระสําคัญ หรือมีผลทําให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้ยื่นข้อเสนอ
รายอ่ืน 
                          ๖.๕     ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือในการทําสัญญา 
คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มีสิทธิให้ผู้ยื่น
ข้อเสนอชี้แจงข้อเท็จจริงเพ่ิมเติมได้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายมีสิทธิท่ีจะไม่รับข้อเสนอ ไม่รับราคา หรือไม่
ทําสัญญา หากข้อเท็จจริงดังกล่าวไม่มีความเหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง 
                          ๖.๖     มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายทรงไว้ซ่ึงสิทธิท่ีจะไม่รับราคาตํ่าสุด หรือราคาหนึ่ง
ราคาใด หรือราคาท่ีเสนอท้ังหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกจ้างในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่ง
รายการใด หรืออาจจะยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้ สุดแต่จะ
พิจารณา ท้ังนี้ เพ่ือประโยชน์ของทางราชการเป็นสําคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงรายเป็นเด็ดขาด ผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้องค่าใช้จ่าย หรือค่าเสียหายใดๆ มิได้ รวมท้ังมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงรายจะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ท้ิงงาน ไม่ว่าจะเป็น
ผู้ยื่นข้อเสนอท่ีได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุท่ีเชื่อถือได้ว่าการยื่นข้อเสนอกระทําการโดยไม่สุจริต 
เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอ่ืนมายื่นข้อเสนอแทน เป็นต้น 
                                ในกรณีท่ีผู้ยื่นข้อเสนอรายท่ีเสนอราคาตํ่าสุด เสนอราคาตํ่าจนคาดหมายได้ว่าไม่
อาจดําเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์หรือมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จะให้ผู้ยื่นข้อเสนอนั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานท่ีทําให้เชื่อได้
ว่า ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถดําเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบูรณ์ หากคําชี้แจงไม่
เป็นท่ีรับฟังได้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มีสิทธิท่ีจะไม่รับข้อเสนอหรือไม่รับราคาของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น 
ท้ังนี้ ผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่าวไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายใดๆ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
 



                          ๖.๗     ก่อนลงนามในสัญญามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย อาจประกาศยกเลิกการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หากปรากฏว่ามีการกระทําท่ีเข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอท่ีชนะการประกวดราคา
หรือท่ีได้รับการคัดเลือกมีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืน หรือขัดขวางการ
แข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือสมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืน หรือเจ้าหน้าท่ีในการเสนอราคา หรือส่อว่า
กระทําการทุจริตอ่ืนใดในการเสนอราคา 
 
                 ๗.     การทําสัญญาจ้าง 
                               ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะต้องทําสัญญาจ้างตามแบบสัญญา ดังระบุ
ในข้อ ๑.๓ หรือทําข้อตกลงเป็นหนังสือกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันท่ีได้รับ
แจ้ง และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจํานวนเงินเท่ากับร้อยละ ๕ ของราคาค่าจ้างท่ีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ได้ ให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายยึดถือไว้ในขณะทําสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่าง
ใดดังต่อไปนี้ 
                          ๗.๑     เงินสด 
                          ๗.๒     เช็คหรือดราฟท์ท่ีธนาคารสั่งจ่ายให้แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย โดยเป็นเช็ค
ลงวันท่ีท่ีทําสัญญา หรือก่อนหน้านั้น ไม่เกิน ๓ วัน ทําการของทางราชการ 
                          ๗.๓     หนังสือคํ้าประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือคํ้าประกัน ดัง
ระบุในข้อ ๑.๔ (๒) หรือจะเป็นหนังสือคํ้าประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการท่ีกรมบัญชีกลางกําหนด 
                          ๗.๔     หนังสือคํ้าประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ท่ีได้รับอนุญาต
ให้ประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชย์และประกอบธุรกิจคํ้าประกัน ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศ
ไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนท่ีธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่าง
หนังสือคํ้าประกันของธนาคารท่ีคณะกรรมการนโยบายกําหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒) 
                          ๗.๕     พันธบัตรรัฐบาลไทย 
                          หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบ้ียภายใน ๑๕ วันนับถัดจากวันท่ีผู้ชนะการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ผู้รับจ้าง) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว 
                          หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบ้ีย ตามอัตราส่วนของงานจ้างซ่ึงมหาวิทยาลัยราช
ภัฏเชียงราย ได้รับมอบไว้แล้ว 
 
                 ๘.    ค่าจ้างและการจ่ายเงิน 
                          มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายจะจ่ายค่าจ้างซ่ึงได้รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม ตลอดจนภาษีอ่ืนๆ 
และค่าใช้จ่ายท้ังปวงแล้ว โดยถือราคาเหมารวมเป็นเกณฑ์ และกําหนดการจ่ายเงินเป็น จํานวน ๑๑ งวด ดังนี้ 
                          งวดท่ี ๑ เป็นจํานวนเงินในอัตราร้อยละ ๙.๐๙ ของค่าจ้าง เม่ือผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน   
จ้างเหมาทําความสะอาด ประจําเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน 
                          งวดท่ี ๒ เป็นจํานวนเงินในอัตราร้อยละ ๙.๐๙ ของค่าจ้าง เม่ือผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน   
จ้างเหมาทําความสะอาด ประจําเดือน ธันวาคม ๒๕๖๒ ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๑ วัน 
                          งวดท่ี ๓ เป็นจํานวนเงินในอัตราร้อยละ ๙.๐๙ ของค่าจ้าง เม่ือผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน    
จ้างเหมาทําความสะอาด ประจําเดือน มกราคม ๒๕๖๓ ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๑ วัน 
                          งวดท่ี ๔ เป็นจํานวนเงินในอัตราร้อยละ ๙.๐๙ ของค่าจ้าง เม่ือผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน    
จ้างเหมาทําความสะอาด ประจําเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๙ วัน 



                          งวดท่ี ๕ เป็นจํานวนเงินในอัตราร้อยละ ๙.๐๙ ของค่าจ้าง เม่ือผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน   
จ้างเหมาทําความสะอาด ประจําเดือน มีนาคม ๒๕๖๓ ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๑ วัน 
                          งวดท่ี ๖ เป็นจํานวนเงินในอัตราร้อยละ ๙.๐๙ ของค่าจ้าง เม่ือผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน  
จ้างเหมาทําความสะอาด ประจําเดือน เมษายน ๒๕๖๓ ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน 
                          งวดท่ี ๗ เป็นจํานวนเงินในอัตราร้อยละ ๙.๐๙ ของค่าจ้าง เม่ือผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน  
จ้างเหมาทําความสะอาด ประจําเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๓ ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๑ วัน 
                          งวดท่ี ๘ เป็นจํานวนเงินในอัตราร้อยละ ๙.๐๙ ของค่าจ้าง เม่ือผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน  
จ้างเหมาทําความสะอาด ประจําเดือน มิถุนายน ๒๕๖๓ ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน 
                          งวดท่ี ๙ เป็นจํานวนเงินในอัตราร้อยละ ๙.๐๙ ของค่าจ้าง เม่ือผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน  
จ้างเหมาทําความสะอาด ประจําเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๓ ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๑ วัน 
                          งวดท่ี ๑๐ เป็นจํานวนเงินในอัตราร้อยละ ๙.๐๙ ของค่าจ้าง เม่ือผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน 
จ้างเหมาทําความสะอาด ประจําเดือน สิงหาคม ๒๕๖๓ ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๑ วัน 
                          งวดสุดท้าย เป็นจํานวนเงินในอัตราร้อยละ ๙.๑ ของค่าจ้าง เม่ือผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน
ท้ังหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยตามสัญญา รวมท้ังทําสถานท่ีจ้างให้สะอาดเรียบร้อย 
 
                 ๙.    อัตราค่าปรับ 
                          ค่าปรับตามแบบสัญญาจ้างแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ หรือข้อตกลง
จ้างเป็นหนังสือจะกําหนด ดังนี้ 
                          ๙.๑     กรณีท่ีผู้รับจ้างนํางานท่ีรับจ้างไปจ้างช่วงให้ผู้อ่ืนทําอีกทอดหนึ่งโดยไม่ได้รับ
อนุญาตจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จะกําหนดค่าปรับสําหรับการฝ่าฝืนดังกล่าวเป็นจํานวนร้อยละ
๑๐.๐๐ ของวงเงินของงานจ้างช่วงนั้น 
                          ๙.๒     กรณีท่ีผู้รับจ้างปฏิบัติผิดสัญญาจ้างนอกเหนือจากข้อ ๙.๑ จะกําหนดค่าปรับ
เป็นรายวันในอัตราร้อยละ๐.๑๐ ของราคาค่าจ้าง 
 
                 ๑๐.    การรับประกันความชํารุดบกพร่อง 
                          ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ซ่ึงได้ทําข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือทําสัญญาจ้าง 
ตามแบบ ดังระบุในข้อ ๑.๓ แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชํารุดบกพร่องของงานจ้างท่ีเกิดข้ึนภายใน
ระยะเวลาไม่น้อยกว่า   ๑ เดือน    นับถัดจากวันท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายได้รับมอบงาน โดยผู้รับจ้าง
ต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันท่ีได้รับแจ้งความชํารุดบกพร่อง 
 
                 ๑๑.    ข้อสงวนสิทธิในการยื่นข้อเสนอและอ่ืน ๆ 
                          ๑๑.๑   เงินค่าจ้างสําหรับงานจ้างครั้งนี้ ได้มาจากเงินงบประมาณประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๓ 
และรายได้มหาวิทยาลัยฯ 
                                    การลงนามในสัญญาจะกระทําได้ต่อเม่ือ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายได้รับ
อนุมัติเงินค่าจ้างจากเงินงบประมาณประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๓ และรายได้มหาวิทยาลัยฯ แล้วเท่านั้น 
 
 
 



                          ๑๑.๒   เม่ือมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายได้คัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอรายใด ให้เป็นผู้รับจ้าง 
และได้ตกลงจ้างตามประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้รับจ้างจะต้องสั่งหรือนําสิ่งของมาเพ่ืองานจ้าง
ดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ และของนั้นต้องนําเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางท่ีมีเรือไทยเดินอยู่ และ
สามารถให้บริการรับขนได้ตามท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด ผู้ยื่นข้อเสนอซ่ึงเป็นผู้
รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้ 
                                   (๑)    แจ้งการสั่งหรือนําสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ ต่อกรมเจ้าท่า 
ภายใน ๗ วัน นับต้ังแต่วันท่ีผู้รับจ้างสั่งหรือซ้ือของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
คมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืนได้ 
                                   (๒)    จัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือท่ีมีสิทธิเช่นเดียวกับ
เรือไทย จากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกสิ่งของนั้น โดย
เรืออ่ืนท่ีมิใช่เรือไทย ซ่ึงจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออ่ืน หรือเป็นของท่ีรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืน 
                                   (๓)    ในกรณีท่ีไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่า
ด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี 
                          ๑๑.๓   ผู้ยื่นข้อเสนอซ่ึงมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปทําสัญญา 
หรือข้อตกลงภายในเวลาท่ีทางราชการกําหนดดังระบุไว้ในข้อ ๗ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายจะริบ
หลักประกันการยื่นข้อเสนอ หรือเรียกร้องจากผู้ออกหนังสือคํ้าประกันการยื่นข้อเสนอทันที และอาจพิจารณา
เรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอ่ืน (ถ้ามี) รวมท้ังจะพิจารณาให้เป็นผู้ท้ิงงานตามระเบียบกระทรวงการคลังว่า
ด้วยการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
                          ๑๑.๔   มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายสงวนสิทธิ์ท่ีจะแก้ไขเพ่ิมเติมเง่ือนไข หรือ
ข้อกําหนดในแบบสัญญาให้เป็นไปตามความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี) 
                          ๑๑.๕   ในกรณีท่ีเอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ มีความขัดหรือ
แย้งกัน ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติตามคําวินิจฉัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย คําวนิิจฉัยดังกล่าวให้ถือ
เป็นท่ีสุด และผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายใดๆ เพ่ิมเติม 
                          ๑๑.๖   มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย อาจประกาศยกเลิกการจัดจ้างในกรณีต่อไปนี้ได้ 
โดยท่ีผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายไม่ได้ 
                                   (๑)    ไม่ได้รับการจัดสรรเงินท่ีจะใช้ในการจัดจ้างหรือได้รับจัดสรรแต่ไม่เพียง
พอท่ีจะทําการจัดจ้างครั้งนี้ต่อไป 
                                   (๒)    มีการกระทําท่ีเข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอท่ีชนะการจัดจ้างหรือท่ีได้รับการ
คัดเลือกมีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืน หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็น
ธรรม หรือสมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืน หรือเจ้าหน้าท่ีในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระทําการทุจริตอ่ืน
ใดในการเสนอราคา 
                                   (๓)    การทําการจัดจ้างครั้งนี้ต่อไปอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงราย หรือกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ 
                                   (๔)    กรณีอ่ืนในทํานองเดียวกับ (๑) (๒) หรือ (๓) ตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 
ซ่ึงออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
 
 



                 ๑๒.    การปฏบัิติตามกฎหมายและระเบียบ 
                          ในระหว่างระยะเวลาการจ้าง ผู้ยื่นข้อเสนอท่ีได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้รับจ้างต้องปฏิบัติ
ตามหลักเกณฑ์ท่ีกฎหมายและระเบียบได้กําหนดไว้โดยเคร่งครัด 
 
                 ๑๓.    การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ 
                          มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย สามารถนําผลการปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามสัญญาของผู้ยื่น
ข้อเสนอท่ีได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้รับจ้างเพ่ือนํามาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ 
                          ท้ังนี้ หากผู้ยื่นข้อเสนอท่ีได้รับการคัดเลือกไม่ผ่านเกณฑ์ท่ีกําหนดจะถูกระงับการยื่น
ข้อเสนอหรือทําสัญญากับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ไว้ชั่วคราว 
 
 
  

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
๑๗ กันยายน ๒๕๖๒ 



รายละเอียดแนบท้ายประกาศ เลขท่ี 55/2562 
 

รายละเอียดประกอบสัญญาจ้าง 
งานจ้างเหมาทําความสะอาดอาคาร ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  จํานวน 1 งาน 

 

1.1 มาตรฐานของงานการทําความสะอาดสถานท่ีในอาคารลักษณะงานท่ีกําหนดให้ปฏิบัติดังนี้ 
1.1.1 การปัดกวาด ดูดฝุ่น ให้ปัดกวาด หรือดูดฝุ่น พ้ืนท่ีว่างตามอาคาร ห้องโถงทางเดิน บันได 

(จนถึงบันไดข้ันสุดท้ายของอาคาร) ให้สะอาดปราศจากเศษผง ฝุ่นละอองและนําขยะไปท้ิงท่ีนอกตัวอาคาร ณ ท่ีท้ิง
ขยะท่ีผู้ว่าจ้างกําหนด ให้ใช้ไม้กวาดขนอ่อนในการปัดกวาด เว้นแต่พ้ืนท่ีท่ีเป็นพรมให้ใช้แปรงปัด หรือเครื่องดูดฝุ่น  
หากมีการเคลื่อนย้ายเฟอร์นิเจอร์หรือเครื่องใช้สํานักงานเม่ือทําความสะอาดเสร็จให้จัดเข้าท่ีเดิม โดยไม่ให้เกิดความ
เสียหายแก่พ้ืน เฟอร์นิเจอร์หรือเครื่องใช้สํานักงาน 

1.1.2 การถูด้วยม๊อบ หลังจากทําความสะอาด ตามข้อ 1.1.1 แล้วให้ถูพ้ืนท่ีต่างๆ ด้วยม๊อบชุบน้ํา
หมาดๆ ม๊อบท่ีนํามาใช้งานต้องเป็นม๊อบท่ีสะอาด และหม่ันเปลี่ยนน้ําทําความสะอาดเสมอหากบริเวณใดมีความ
สกปรกมาก ให้ใช้น้ํายาขัดพ้ืนหรือน้ําสบู่อ่อนตามความเหมาะสม ท้ังรวมถึงการขจัดรอย หรือตําหนิต่างๆ บนพ้ืน    
ซ่ึงเกิดจากรอยรองเท้าด้วย สําหรับพ้ืนท่ีท่ีเป็นพรมลบรอยเป้ือนบนพรมด้วยน้ํายาตามความเหมาะสม หลังจากการ
เช็ดถูพ้ืนแล้วบริเวณต่าง ๆ จะต้องสะอาดปราศจากเศษผงฝุ่นละอองและไม่มีรอยเหวี่ยงของม๊อบติดอยู่ตามขอบ
กําแพง  ฝาผนัง เฟอร์นิเจอร์ และเครื่องใช้สํานักงานและไม่มีความเสียหายใดๆ เกิดข้ึนจากการทํางานดังกล่าว 

1.1.3 การลงน้ํายาขัดพ้ืน เคลือบเงาพ้ืน ให้ทําหลังจากดําเนินการตาม 1.1.1 และ 1.1.2  และการ 
ลงน้ํายาดังกล่าวในบริเวณใดก็ตาม จะต้องระวังไม่ให้ฝาผนังหรือขอบกําแพงเปรอะเป้ือนเป็นรอยชํารุดเสียหาย 

1.1.4 การขัดพ้ืนและขัดเงา ให้ทําทันทีหลังจากลงน้ํายาขัดพ้ืน หรือเคลือบเงาพ้ืน ท้ังนี้ให้ผู้รับจ้าง 
พิจารณาเลือกใช้เครื่องใช้ วัสดุและอุปกรณ์ตามความเหมาะสมกับวัสดุพ้ืน โดยไม่ก่อให้เกิดความเสียหายหรือ    
ตําหนิใดๆ บนพ้ืน 

1.1.5 การลอกพ้ืนและเคลือบพ้ืนด้วยน้ํายา การลอกพ้ืนและเคลือบพ้ืนด้วยน้ํายา เพ่ือให้ ผิวพ้ืน
สะอาด ปราศจากตําหนิและริ้วรอย มีความสวยงามทนทานนั้น ให้ผู้รับจ้างดําเนินการตามความเหมาะสมกับวัสดุพ้ืน 
ท้ังนี้ เม่ือทําการลอกพ้ืนด้วยน้ํายา ให้เคลื่อนย้ายเฟอร์นิเจอร์ลอยตัวและเครื่องใช้สํานักงาน (ท่ีเคลื่อนย้ายได้) ด้วย
หลังจากน้ํายาแห้งดีแล้ว ให้ขัดพ้ืนให้สะอาดและนําเฟอร์นิเจอร์และเครื่องใช้สํานักงานกลับเข้าท่ีเดิม 

1.1.6 การทําความสะอาดพรม ให้ดูดฝุ่นละออง เศษผง ขนสัตว์ ท่ีหลุดร่วงอยู่บนหน้าพรม ให้สะอาด 
ในกรณีท่ีทําการซักพรม โดยการซักแห้ง หรือวิธีการอ่ืนใดก็ตาม ต้องไม่ก่อให้เกิดความเสียหาย และเสียความสวยงาม 

1.1.7 การทําความสะอาดเฟอร์นิเจอร์ และเครื่องใช้สํานักงาน ให้ปัดกวาด เช็ดถูเครื่องใช้สํานักงาน 
เช่น โต๊ะ เก้าอ้ี ตู้เก็บเอกสาร ฯลฯ และเฟอร์นิเจอร์ต่างๆ รวมท้ังรูปภาพแขวนฝาผนัง และปฏิมากรรมให้สะอาดปราศจาก
ฝุ่นละอองหยากไย่ ใยแมงมุม คราบสกปรก และริ้วรอยต่าง ๆ หากมีการเคลื่อนย้ายออกจากท่ีให้นํากลับเข้าท่ีเดิม  
เม่ืองานเสร็จ โดยไม่ให้เกิดความเสียหายใด ๆ 

1.1.8 การทําความสะอาดฝาผนังและฝ้าเพดาน ให้ปัดกวาดเช็ดถู ดูดฝุ่น ให้สะอาดปราศจากฝุ่น
ละอองหยากไย่ ใยแมงมุม คราบสกปรก และริ้วรอยต่าง ๆ หากมีการเคลื่อนย้ายออกจากท่ีให้นํากลับเข้าท่ีเดิม      
เม่ืองานเสร็จโดยไม่ให้เกิดความเสียหายใด ๆ 

1.1.9 การทําความสะอาดกระจก ให้เช็ดกระจกด้วยน้ํายาเช็ดกระจก หรือล้างด้วยน้ําสบู่ก่อน แล้ว
ล้างด้วยน้ํา และเช็ดกระจกให้แห้ง ให้กระจกใสสะอาดปราศจากคราบสกปรก ตําหนิ หรือรอยสัมผัส และห้ามใช้ผงขัด
ในการทําความสะอาดกระจก 

1.1.10 การทําความสะอาดม่าน ให้ดูแลรักษาความสะอาดม่าน และม่านปรับแสงให้สะอาด
ปราศจากฝุ่นละออง หยากไย่ และคราบสกปรก การทําความสะอาดให้เช็ดด้วยผ้าชุบน้ําบิดหมาดๆ หรือใช้เครื่องดูดฝุ่น
ละออง ตามความเหมาะสม โดยไม่ก่อให้เกิดความเสียหายใด ๆ 
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1.1.11 การทําความสะอาดโคมไฟ หลอดไฟ และปลั๊กไฟ ให้เช็ดถูให้สะอาดปราศจากฝุ่นละออง 

หยากไย่ และคราบสกปรก และให้ทําด้วยความระมัดระวัง หากมีการถอดมาทําความสะอาด เม่ืองานเสร็จให้ประกอบ
เข้าท่ีเดิมโดยไม่ก่อให้เกิดความเสียหายใด ๆ 

1.1.12 การทําความสะอาดหน้ากากเครื่องปรับอากาศ และพัดลม ให้เช็ดด้วยผ้าชุบน้ําบิด หมาดๆ  
หรือใช้เครื่องดูดฝุ่นละออง ตามความเหมาะสม โดยไม่ก่อให้เกิดความเสียหายใด ๆ 
  1.1.13 การขัดเงาบริเวณท่ีเป็นโลหะ ส่วนประกอบใด ๆ ท่ีอาคารท่ีเป็นโลหะให้ดูแลรักษาให้เงางาม
อยู่เสมอ และไม่มีคราบสนิมจับ 
  1.1.14 ในกรณีท่ีรายละเอียดนี้มิได้กําหนดรายละเอียดการทํางานไว้ให้ผู้รับจ้างดําเนินการ ทําความ
สะอาดตามสภาพของงานหรือตามคําสั่งของผู้ว่าจ้าง 
 

1.2 อาคารท่ีจ้างทําความสะอาด 
 

ลําดับ
ท่ี 

รายละเอียด จํานวน
พนักงาน 

1 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ 5 

2 อาคารสํานักงานอธิการบดี 1 (สํานักบริหารและจัดการทรัพย์สิน) 1 

3 อาคารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สํานักงาน 1) 4 

4 อาคารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สถิติประยุกต์ 2) 1 

5 อาคารสํานักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 1 2 

6 อาคารสํานักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 2 2 

7 อาคารคณะครุศาสตร์ 3 

8 อาคารวิทยาลัยการแพทย์พ้ืนบ้านและการแพทย์ทางเลือก (1-3) 4 

9 อาคารโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทย และศูนย์การแพทย์ผู้สูงอายุ 3 

10 อาคารคณะมนุษยศาสตร์ 1 3 

11 อาคารคณะมนุษยศาสตร์ 2 2 

12 อาคารคณะวิทยาการจัดการ (1-2) 3 

13 อาคารศูนย์ศึกษาสหกิจวิทยาการบริหารท้องถ่ินและชาติพันธุ์ (ศูนย์ชาติพันธุ์ศึกษา) 1 

14 อาคารสถาบันความหลากหลายทางชีวภาพ 1 

15 
อาคารศิลปะและการแสดง (ท่ีพักอาจารย์-ท่ีเก็บของดนตรี-ห้องน้ํากลาง-การแสดงและงาน
ดนตรี) 

1 
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ลําดับ
ท่ี 

รายละเอียด จํานวน
พนักงาน 

16 อาคารวิทยาลัยนานาชาติภูมิภาคลุ่มน้ําโขง (อาคารศูนย์บริการนานาชาติ) 1 

17 อาคารสํานักงานอธิการบดี 2 (สํานักนวัตกรรมและบริการวิชาการ,สภาคณาจารย์) 1 

18 อาคารสํานักศิลปะและวัฒนธรรม (สํานักงาน-นิทรรศการ-หอศิลป์) 1 

19 อาคารหอดูดาว 1 

20 อาคารหอประชุมกาสะลองคํา (หอประชุม-สถานีวิทยุ-ศูนย์สิ่งทอ-ห้องเรียนกาสะลองคํา) 2 

21 อาคารสํานักวิชาบริหารรัฐกิจ 3 

22 อาคารยุพราชวิทยมงคล 6 

23 อาคารศิลปกรรม 1 

24 อาคารมิตรภาพไทย-จีน 1 

25 อาคารไบโอเทค 1 (ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิดตภัณฑ์อาหาร) 2 

26 อาคารไบโอเทค 1 (ศูนย์ตรวจสอบฯ) 1 

27 อาคารไบโอเทค 2 (เกษตร) 1 

28 อาคารกองอาคารสถานท่ี (สํานักงาน สาธารณูปโภค ยานพาหนะ ) 1 

29 อาคารเรียนรวม 1 (อาคาร 25 ปีราชภัฏ) 7 

30 อาคารเรียนรวม 2 1 

31 อาคารสํานักงานบริการวิชาการแก่สังคม และอาคารนิเทศศาสตร์ 2 

32 อาคารเทคโนโลยีการศึกษา 2 

33 อาคารสํานักนิติศาสตร์ 3 

34 
อาคารหอประชุมสุพรรณิการ์และสํานักงานประสานงานโครงการส่งเสริมคุณภาพการศึกษาใน
โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนและการพัฒนาท้องถ่ิน (สตพ.) 

1 

35 อาคารสํานักวิชาสังคมศาสตร์ 2 

36 อาคารสํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (สถาบันภาษา) 1 

37 อาคารโรงพยาบาลสัตว์ 1 

38 อาคารปฏิบัติการอุตสาหกรรมบริการ (การท่องเท่ียว) 1 

39 อาคารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (อาคารสํานักงานคณบดี) 1 

40 อาคารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (อาคารสถาปัตยกรรม) 1 

41 อาคารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (อาคารสถาปัตยกรรม 2) 1 

42 อาคารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (อาคารเรียนรวม 41) 5 
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ลําดับ
ท่ี 

รายละเอียด จํานวน
พนักงาน 

43 อาคารสถาบันวิจัยและพัฒนา 1 

44 อาคารศูนย์บริการนักศึกษาพิการ 1 

45 อาคารศูนย์กีฬาเอนกประสงค์ สระว่ายนํ้า(1) โรงยิม(2) สนามกีฬากลางแจ้ง (2) ฟุตบอล(1) หอประชุมพิกุลทอง (1) 7 

46 หอประชุมใหญ่ 5 

47 อาคาร CRU Central Park (โปรแกรมวิชาเกาหลี) 2 

48 อาคารสํานักวิชาบัญชี 2 

49 อาคารโรงเรียนสาธิต (อาคารสํานักงาน) 1 

50 อาคารโรงเรียนสาธิต (อาคารการเวก) 1 

51 อาคารโรงเรียนสาธิต (อาคารสารภี) 2 

52 อาคารโรงเรียนสาธิต (อาคารกรรณิการ์,โรงอาหาร) 1 

53 อาคารโรงเรียนสาธิต (อาคารรสสุคนธ์) 1 

54 อาคารโรงเรียนสาธิต (อาคารนาฏศิลป์) 1 

55 อาคารศูนย์สุขภาพ 1 

56 อาคารองค์การนักศึกษา 1 

57 อาคารบริหารงานกลาง 8 

58 อาคารเรียนรวม 5 (100) 3 

59 อาคารเรียนรวม 6 (101) 3 

60 อาคารเรียนรวม 7 (102) 3 

61 อาคารเรียนรวม 4 (65) 1 

62 อาคารหอพัก Uni Dorm 4 1 

63 อาคารท่ีพักบุคลากร Uni House 1 

64 อาคารปฏิบัติการเฉพาะวิชาชีพการท่องเท่ียวและการโรงแรม 2 

65 อาคารปฏิบัติการเฉพาะวิชาชีพคหกรรมศาสตร์ 3 

66 อาคารหอปรัชญารัชกาลท่ี ๙ 3 

67 อาคารครุศาสตร์ (ใหม่) 3 

68 อาคารปฏิบัติการวิศวกรรมและเทคโนโลยี (อาคารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมใหม่) 2 

69 อาคารศิลปกรรม (อาคารใหม่) 2 

  149 
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1.3 จํานวนพนักงานงานทําความสะอาดและเง่ือนไขประจําอาคาร ภายในบริเวณข้อ 1.2 
ลําดับ

ท่ี 
รายละเอียด เง่ือนไขวันหยุด 

1 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ หยุดวันนักขัตฤกษ ์             
ตามมหาวิทยาลัยฯ กาํหนด 

2 อาคารสํานักงานอธิการบดี 1 (สํานักบริหารและจัดการทรัพย์สิน) หยุดวันนักขัตฤกษ ์             
ตามมหาวิทยาลัยฯ กาํหนด 

3 อาคารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สํานักงาน 1) หยุดวันนักขัตฤกษ ์             
ตามมหาวิทยาลัยฯ กาํหนด 

4 อาคารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สถิติประยุกต์ 2) หยุดวันนักขัตฤกษ ์             
ตามมหาวิทยาลัยฯ กาํหนด 

5 อาคารสํานักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 1 หยุดวันนักขัตฤกษ ์             
ตามมหาวิทยาลัยฯ กาํหนด 

6 อาคารสํานักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 2 หยุดวันนักขัตฤกษ ์             
ตามมหาวิทยาลัยฯ กาํหนด 

7 อาคารคณะครุศาสตร์ หยุดวันนักขัตฤกษ ์             
ตามมหาวิทยาลัยฯ กาํหนด 

8 อาคารวิทยาลัยการแพทย์พ้ืนบ้านและการแพทย์ทางเลือก (1-3) หยุดวันนักขัตฤกษ ์             
ตามมหาวิทยาลัยฯ กาํหนด 

9 อาคารโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทย และศูนย์การแพทย์ผู้สูงอายุ หยุดวันนักขัตฤกษ ์             
ตามมหาวิทยาลัยฯ กาํหนด 

10 อาคารคณะมนุษยศาสตร์ 1 หยุดวันนักขัตฤกษ ์             
ตามมหาวิทยาลัยฯ กาํหนด 

11 อาคารคณะมนุษยศาสตร์ 2 หยุดวันนักขัตฤกษ ์             
ตามมหาวิทยาลัยฯ กาํหนด 

12 อาคารคณะวิทยาการจัดการ (1-2) หยุดวันนักขัตฤกษ ์             
ตามมหาวิทยาลัยฯ กาํหนด 

13 อาคารศูนย์ศึกษาสหกิจวิทยาการบริหารท้องถ่ินและชาติพันธุ์ (ศูนย์ชาติพันธ์ุศึกษา) หยุดวันนักขัตฤกษ ์             
ตามมหาวิทยาลัยฯ กาํหนด 

14 อาคารสถาบันความหลากหลายทางชีวภาพ หยุดวันนักขัตฤกษ ์             
ตามมหาวิทยาลัยฯ กาํหนด 

15 อาคารศิลปะและการแสดง (ท่ีพักอาจารย์-ท่ีเก็บของดนตรี-ห้องน้ํากลาง-การ
แสดงและงานดนตรี) 

หยุดวันนักขัตฤกษ ์             
ตามมหาวิทยาลัยฯ กาํหนด 

16 อาคารวิทยาลัยนานาชาติภูมิภาคลุ่มน้ําโขง (การบิน) หยุดวันนักขัตฤกษ ์             
ตามมหาวิทยาลัยฯ กาํหนด 

17 
อาคารสํานักงานอธิการบดี 2 (สํานักนวัตกรรมและบริการวิชาการ,            
สภาคณาจารย์) 

หยุดวันนักขัตฤกษ ์             
ตามมหาวิทยาลัยฯ กาํหนด 

18 อาคารสํานักศิลปะและวัฒนธรรม (สํานักงาน-นิทรรศการ-หอศิลป์) หยุดวันนักขัตฤกษ ์             
ตามมหาวิทยาลัยฯ กาํหนด 

19 อาคารหอดูดาว หยุดวันนักขัตฤกษ ์             
ตามมหาวิทยาลัยฯ กาํหนด 

20 
อาคารหอประชุมกาสะลองคํา (หอประชุม-สถานีวิทยุ-ศูนย์สิ่งทอ                   
-ห้องเรียนกาสะลองคํา) 

หยุดวันนักขัตฤกษ ์             
ตามมหาวิทยาลัยฯ กาํหนด 

21 อาคารสํานักวิชาบริหารรัฐกิจ หยุดวันนักขัตฤกษ ์             
ตามมหาวิทยาลัยฯ กาํหนด 

22 อาคารยุพราชวิทยมงคล หยุดวันนักขัตฤกษ ์             
ตามมหาวิทยาลัยฯ กาํหนด 

   

   



-6- 

ลําดับ
ท่ี 

รายละเอียด เง่ือนไขวันหยุด 

23 อาคารศิลปกรรม หยุดวันนักขัตฤกษ ์             
ตามมหาวิทยาลัยฯ กาํหนด 

24 อาคารมิตรภาพไทย-จีน หยุดวันนักขัตฤกษ ์             
ตามมหาวิทยาลัยฯ กาํหนด 

25 อาคารไบโอเทค 1 (วิจัยผลิตภัณฑ์อาหาร) หยุดวันนักขัตฤกษ ์             
ตามมหาวิทยาลัยฯ กาํหนด 

26 อาคารไบโอเทค 1 (ศูนย์ตรวจสอบฯ) หยุดวันนักขัตฤกษ ์             
ตามมหาวิทยาลัยฯ กาํหนด 

27 อาคารไบโอเทค 2 (เกษตร) หยุดวันนักขัตฤกษ ์             
ตามมหาวิทยาลัยฯ กาํหนด 

28 
อาคารกองอาคารสถานท่ี (สํานักงาน สาธารณูปโภค ยานพาหนะ อาคารห้อง
ประชุม) 

หยุดวันนักขัตฤกษ ์             
ตามมหาวิทยาลัยฯ กาํหนด 

29 อาคารเรียนรวม 1 (อาคาร 25 ปีราชภัฏ) หยุดวันนักขัตฤกษ ์             
ตามมหาวิทยาลัยฯ กาํหนด 

30 อาคารเรียนรวม 2 หยุดวันนักขัตฤกษ ์             
ตามมหาวิทยาลัยฯ กาํหนด 

31 อาคารสํานักงานบริการวิชาการแก่สังคม และอาคารนิเทศศาสตร์ หยุดวันนักขัตฤกษ ์             
ตามมหาวิทยาลัยฯ กาํหนด 

32 อาคารเทคโนโลยีการศึกษา หยุดวันนักขัตฤกษ ์             
ตามมหาวิทยาลัยฯ กาํหนด 

33 อาคารสํานักวิชานิติศาสตร์ หยุดวันนักขัตฤกษ ์             
ตามมหาวิทยาลัยฯ กาํหนด 

34 
อาคารหอประชุมสุพรรณิการ์ และสํานักงานประสานงานโครงการส่งเสริมคุณภาพ
การศึกษาในโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนและการพัฒนาท้องถ่ิน (สตพ.) 

หยุดวันนักขัตฤกษ ์             
ตามมหาวิทยาลัยฯ กาํหนด 

35 อาคารสํานักวิชาสังคมศาสตร์ หยุดวันนักขัตฤกษ ์             
ตามมหาวิทยาลัยฯ กาํหนด 

36 อาคารสํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (สถาบันภาษา) หยุดวันนักขัตฤกษ ์             
ตามมหาวิทยาลัยฯ กาํหนด 

37 อาคารโรงพยาบาลสัตว์ หยุดวันนักขัตฤกษ ์             
ตามมหาวิทยาลัยฯ กาํหนด 

38 อาคารปฏิบัติการอุตสาหกรรมบริการ (การท่องเท่ียว) หยุดวันนักขัตฤกษ ์             
ตามมหาวิทยาลัยฯ กาํหนด 

39 อาคารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (อาคารสํานักงานคณบดี) หยุดวันนักขัตฤกษ ์             
ตามมหาวิทยาลัยฯ กาํหนด 

40 อาคารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (อาคารสถาปัตยกรรม) หยุดวันนักขัตฤกษ ์             
ตามมหาวิทยาลัยฯ กาํหนด 

41 อาคารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (อาคารสถาปัตยกรรม 2) หยุดวันนักขัตฤกษ ์             
ตามมหาวิทยาลัยฯ กาํหนด 

42 อาคารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (อาคารเรียนรวม 41) หยุดวันนักขัตฤกษ ์             
ตามมหาวิทยาลัยฯ กาํหนด 

43 อาคารสถาบันวิจัยและพัฒนา หยุดวันนักขัตฤกษ ์             
ตามมหาวิทยาลัยฯ กาํหนด 

44 อาคารศูนย์บริการนักศึกษาพิการ หยุดวันนักขัตฤกษ ์             
ตามมหาวิทยาลัยฯ กาํหนด 

45 อาคารศูนย์กีฬาเอนกประสงค์ สระว่ายนํ้า(1) โรงยิม(2) สนามกีฬากลางแจ้ง (2) ฟุตบอล(1) 
หอประชุมพกิุลทอง (1) 

หยุดวันนักขัตฤกษ ์             
ตามมหาวิทยาลัยฯ กาํหนด 

   

   



 
-7- 
 

 

ลําดับ
ท่ี 

รายละเอียด เง่ือนไขวันหยุด 

46 หอประชุมใหญ่ หยุดวันนักขัตฤกษ ์             
ตามมหาวิทยาลัยฯ กาํหนด 

47 อาคาร CRU Central Park หยุดวันนักขัตฤกษ ์             
ตามมหาวิทยาลัยฯ กาํหนด 

48 อาคารสํานักวิชาบัญชี หยุดวันนักขัตฤกษ ์             
ตามมหาวิทยาลัยฯ กาํหนด 

49 อาคารโรงเรียนสาธิต (อาคารสํานักงาน) หยุดวันนักขัตฤกษ ์             
ตามมหาวิทยาลัยฯ กาํหนด 

50 อาคารโรงเรียนสาธิต (อาคารการเวก) หยุดวันนักขัตฤกษ ์             
ตามมหาวิทยาลัยฯ กาํหนด 

51 อาคารโรงเรียนสาธิต (อาคารสารภี) หยุดวันนักขัตฤกษ ์             
ตามมหาวิทยาลัยฯ กาํหนด 

52 อาคารโรงเรียนสาธิต (อาคารกรรณิการ์,โรงอาหาร) หยุดวันนักขัตฤกษ ์             
ตามมหาวิทยาลัยฯ กาํหนด 

53 อาคารโรงเรียนสาธิต (อาคารรสสุคนธ์) หยุดวันนักขัตฤกษ ์             
ตามมหาวิทยาลัยฯ กาํหนด 

54 อาคารโรงเรียนสาธิต (อาคารนาฏศิลป์) หยุดวันนักขัตฤกษ ์             
ตามมหาวิทยาลัยฯ กาํหนด 

55 อาคารศูนย์สุขภาพ หยุดวันนักขัตฤกษ ์             
ตามมหาวิทยาลัยฯ กาํหนด 

56 อาคารองค์การนักศึกษา หยุดวันนักขัตฤกษ ์             
ตามมหาวิทยาลัยฯ กาํหนด 

57 อาคารบริหารงานกลาง หยุดวันนักขัตฤกษ ์             
ตามมหาวิทยาลัยฯ กาํหนด 

58 อาคารเรียนรวม 5 (100) หยุดวันนักขัตฤกษ ์             
ตามมหาวิทยาลัยฯ กาํหนด 

59 อาคารเรียนรวม 6 (101) หยุดวันนักขัตฤกษ ์             
ตามมหาวิทยาลัยฯ กาํหนด 

60 อาคารเรียนรวม 7 (102) หยุดวันนักขัตฤกษ ์             
ตามมหาวิทยาลัยฯ กาํหนด 

61 อาคารเรียนรวม 4 (65) หยุดวันนักขัตฤกษ ์             
ตามมหาวิทยาลัยฯ กาํหนด 

62 อาคารหอพัก Uni Dorm 4 หยุดวันนักขัตฤกษ ์             
ตามมหาวิทยาลัยฯ กาํหนด 

63 อาคารท่ีพักบุคลากร Uni House หยุดวันนักขัตฤกษ ์             
ตามมหาวิทยาลัยฯ กาํหนด 

64 อาคารปฏิบัติการเฉพาะวิชาชีพการท่องเท่ียวและการโรงแรม หยุดวันนักขัตฤกษ ์             
ตามมหาวิทยาลัยฯ กาํหนด 

65 อาคารปฏิบัติการเฉพาะวิชาชีพคหกรรมศาสตร์ หยุดวันนักขัตฤกษ ์             
ตามมหาวิทยาลัยฯ กาํหนด 

66 อาคารหอปรัชญารัชกาลท่ี ๙ หยุดวันนักขัตฤกษ ์             
ตามมหาวิทยาลัยฯ กาํหนด 

67 อาคารครุศาสตร์ (ใหม่) หยุดวันนักขัตฤกษ ์             
ตามมหาวิทยาลัยฯ กาํหนด 

68 
อาคารปฏิบัติการวิศวกรรมและเทคโนโลยี (อาคารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ใหม่) 

หยุดวันนักขัตฤกษ ์             
ตามมหาวิทยาลัยฯ กาํหนด 

69 อาคารศิลปกรรม (อาคารใหม่) หยุดวันนักขัตฤกษ ์             
ตามมหาวิทยาลัยฯ กาํหนด 
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โดยผู้รับจ้างจะต้องจัดหาพนักงานทําความสะอาดมาปฏิบัติงาน ประกอบด้วยแรงงาน ดังต่อไปนี้ 

 -  แรงงานผู้หญิง        จํานวน    137  คน 
 -  แรงงานผู้ชาย        จํานวน      12 คน 
 -  ผู้ช่วยหัวหน้าแม่บ้าน (คัดเลือกจากพนักงานทําความสะอาดท่ีมีความสามารถ)  จํานวน        3   คน  
 -  หัวหน้าควบคุมงานทําความสะอาด      จํานวน        1  คน 
 -  ผู้ประสานงาน        จํานวน       1 คน 
   รวมแรงงานท้ังหมด     จํานวน    151 คน 
 

1.4 รายละเอียดประกอบการทําความสะอาด 
1.4.1  ทําการเปิด-ปิดอาคาร  
1.4.2  การทําความสะอาดประจําวันเริ่มปฏิบัติงาน ต้ังแต่เวลา  07.00 น. – 17.00 น. พักกลางวัน 

วันละ 1 ชั่วโมง 
1.4.3  ทําความสะอาดประตูทางเข้า-ออกอาคาร ประตูห้องทํางาน ประตูกระจก บันไดและ      

ราวบันไดทางข้ึนลงหน้าต่างกระจก ลิฟท์โดยสาร ห้องเก็บของ ดาดฟ้า ป้ายหรือบอร์ดต่างๆ ให้สะอาดตลอดท้ังวัน 
1.4.4  ทําความสะอาดพ้ืนทางเดินโดยใช้เครื่องขัดถู และสเปรย์น้ํามันน้ํายารักษาพ้ืนเดือนละ 1 ครั้ง 

  1.4.5  ทําความสะอาดพ้ืนทางเดิน โดยใช้ไม้ดันฝุ่นให้สะอาดเรียบร้อยทุกวัน 
  1.4.6  ทําความสะอาดซอกมุมฝ้าเพดาน ผนังห้องให้สะอาดเรียบร้อยอย่างสมํ่าเสมอ 
  1.4.7  เก็บเศษกระดาษ และขยะต่างๆ ตามกันสาด และในกระถางต้นไม้ประดับอาคารตามพ้ืน    
ทุกชั้น และทางเดินเข้าอาคาร   
  1.4.8  ทําความสะอาดอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิด 
  1.4.9  ทําความสะอาดพ้ืน โต๊ะ ตู้เก็บเอกสาร เก้าอ้ี รวมท้ังอุปกรณ์อ่ืนๆท่ีอยู่ในห้องนั้นๆ หรือ
ภายในห้องทํางาน และจัดเก็บให้เรียบร้อย                          
  1.4.10   ปัดกวาดเช็ดถูทางเดินร่วมระหว่างโต๊ะ ใต้โต๊ะ ซอกโต๊ะทุกซอกทุกมุมอย่างสมํ่าเสมอ ทุกวัน 
  1.4.11  ทําความสะอาดโทรศัพท์ สายโทรศัพท์ ด้วยน้ํายาฆ่าเชื้อกําจัดกลิ่น 
  1.4.12  ทําความสะอาดตะกร้าใส่ขยะ และเทขยะ ทุกวัน 
  1.4.13  ทําความสะอาดพ้ืนโต๊ะ เก้าอ้ีเรียน และกระดานไวท์บอร์ดหรือกระดานต่างๆ ให้สะอาด 
และจัดให้เป็นระเบียบเรียบร้อย พร้อมท่ีจะทําการเรียนการสอนครั้งต่อไป 
  1.4.14  ทําความสะอาดอุปกรณ์ส่วนท่ีเป็นโลหะ เช่นทองเหลือง ทองแดง โครเมียม โดยการขัดเช็ด
รวมท้ังบันไดระเบียง ลูกบิดกุญแจ และขาโต๊ะ ตัวหนังสือ ตามอาคาร 
  1.4.15  ห้องสุขาชาย-หญิง ทําความสะอาด พ้ืนผนัง กระจก อ่างล้างมือ และสุขภัณฑ์ในห้องน้ํา    
ให้สะอาดอย่างสมํ่าเสมอ โดยไม่ให้มีกลิ่นและคราบสกปรก สนิม ตะกอน และเช็ดพ้ืนห้องน้ําให้แห้งอยู่เสมอ 
 
 โดยต้องปฏิบัติงานตามกําหนดเวลา และจัดทําตารางตรวจเช็คเป็นหลักฐานการปฏิบัติงานดังนี้ 

- 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) 
1.4.16  ทําความสะอาดพรมปูพ้ืน การดูดฝุ่น/ซักพรม 

   1.4.17  ทําความสะอาดตะกร้าใส่ผง ถังใส่กระดาษชําระ ให้สะอาดทุกวัน  
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  1.4.18  บริการใส่กระดาษชําระในห้องสุขาชาย-หญิง (เฉพาะห้องท่ีมีอุปกรณ์ใส่กระดาษ) และ
บริการรองน้ําใส่ในถังน้ํา  เพ่ือให้มีใช้บริการตลอดเวลา  

   1.4.19  บริการเติมสบู่เหลว ในห้องสุขาชาย – สุขาหญิง เพ่ือให้มีใช้บริการตลอดเวลา และทําความ
สะอาดบรรจุภัณฑ์ท่ีใส่สบู่เหลวทุกวัน พร้อมท้ังดูแลให้อยู่ในสภาพใช้การได้ 
  1.4.20  ทําความสะอาดพ้ืน ผนัง กล่องใส่สบู่ ในห้องน้ําชาย-หญิง ให้สะอาดโดยพ้ืนและผนังต้อง
แห้งตลอดเวลา 
            1.4.21 ให้พนักงานทําความสะอาดประจําอาคาร ดูแลเปิด-ปิดไฟฟ้า เป็นบางส่วน (ท่ีจําเป็นต่อการ
ปฏิบัติงานด้านความสะอาด) เวลา  07.00-07.45 น. สําหรับทางเดินภายในอาคารตามท่ีหน่วยงานมอบหมาย 08.00-
17.00 น. และให้พนักงานทําความสะอาดประจําอาคารเรียน เปิด-ปิด ไฟฟ้าปิดน้ําประปา พัดลม เครื่องปรับอากาศ 
ถอดปลั๊กเครื่องใช้สํานักงานท่ีใช้ไฟฟ้าทุกเครื่องพร้อมท้ัง LCD PROJECTOR/VISUALIZER เม่ือหมดเวลาเรียนตาม
อาคารเรียนหรือภายในห้องเรียนท่ีไม่มีการเรียนการสอน และตรวจตราความเรียบร้อยก่อนออกจากสํานักงาน หรือ  
ตัวอาคารเป็นประจําทุกวันตามท่ีผู้ว่าจ้างร้องขอ 
  1.4.22 ทําความสะอาดอ่ืนๆ ตามท่ีได้รับมอบหมายจากผู้ว่าจ้างและแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าในเวลา
ทํางาน 
  1.4.23 พนักงานทําความสะอาดประจําชั้นจะต้องดูแลรักษาความสะอาดกระจกบริเวณประตูเข้า–
ออกให้สะอาดตลอดเวลาและให้พนักงานทําความสะอาดทุกคนอยู่ประจําท่ีตามอาคารท่ีได้รับผิดชอบนั้นๆ 

 1.4.24 รดน้ําต้นไม้ กวาดและเก็บขยะ ทําความสะอาด  ลานคอนกรีต ถนน สนามหญ้า บริเวณ
ภายในและภายนอกอาคาร และบริเวณโดยรอบอาคาร 5 เมตร  

 1.4.25  ทําความสะอาดบริเวณร่องระบายน้ําท่ีอยู่ในบริเวณแต่ละส่วนของอาคารให้สะอาดอยู่เสมอ 
 1.4.26 ผู้รับจ้างต้องจัดเก็บวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ในการทําความสะอาด ให้เป็นระเบียบ

เรียบร้อย ในสถานท่ีท่ีผู้ว่าจ้างกําหนดให้ 
 1.4.27 รายงานสิ่งของ วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ท่ีชํารุดเสียหาย และจากเหตุการณ์ทรัพย์สิน         

ถูกโจรกรรมสูญหายโดยทันที เช่น ระบบไฟฟ้า ประปา และอุปกรณ์อ่ืนภายในอาคาร ตามข้อ 1.2  โดยรายงานลงใน
แบบฟอร์ม แจ้งหัวหน้าหน่วยงานและแจ้งผู้รับผิดชอบอาคารทราบโดยทันที   

 1.4.28 การปฏิบัติงานของพนักงานทําความสะอาดประจําอาคารสนามฟุตบอล ต้องรับผิดชอบการ
ปฏิบัติงานดูแลและตัดหญ้าบริเวณสนามฟุตบอลให้มีความสะอาด สวยงาม พร้อมสําหรับการใช้งาน ท้ังนี้ ผู้รับจ้าง
ต้องจัดหาเครื่องตัดหญ้าให้แก่พนักงานทําความสะอาดประจําจุด โดยสามารถเบิกน้ํามันเชื้อเพลิงจากมหาวิทยาลัยฯ    
(กองอาคารสถานท่ี) 
  1.4.29 พนักงานทําความสะอาดทุกคนของผู้รับจ้าง จะต้องแต่งเครื่องแบบ (ชุดยูนิฟอร์ม) ของบริษัท
ผู้รับจ้างทุกวัน ในระหว่างเวลาปฏิบัติงาน ชุดยูนิฟอร์มต้องสะอาดเรียบร้อยเหมือนกันทุกคนและมีโลโก้ของบริษัทติดท่ี
ชุดยูนิฟอร์มด้วย และต้องติดบัตรพนักงานแสดงตนท่ีเสื้อเครื่องแบบ บริเวณหน้าอกด้านซ้ายทุกคนในเวลาปฏิบัติงาน 
ให้สามารถมองเห็นได้ชัดเจน เพ่ือสะดวกในการตรวจสอบ บัตรพนักงานให้ระบุชื่อ - สกุล ของพนักงานทุกคนท่ี
ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยฯ และให้ระบุชื่อเล่นไว้ด้วย (ถ้ามี) 
  1.4.30 ผู้รับจ้างจะต้องดูแลรักษาความสะอาดสถานท่ีในขอบเขตของสัญญาจ้างให้มีความสะอาด
ปราศจากรอยเป้ือนและสกปรกจากกลิ่นอันไม่พึงประสงค์พร้อมยินดีท่ีจะแก้ไขเม่ือได้รับแจ้งจากผู้ว่าจ้างให้รีบ
ดําเนินการแก้ไขทันที 
  1.4.31 ผู้รับจ้างจะต้องให้พนักงานทําความสะอาดปฏิบัติตามท่ีผู้ว่าจ้างมอบหมายให้ปฏิบัติ เช่น   
การจัดห้องสอบ การขนย้ายเก้าอ้ีภายในอาคารนั้น ๆ และให้บริการช่วยเหลือกรณีมหาวิทยาลัยมีการจัดเลี้ยง ประชุม 
สัมมนาตามห้องประชุมของอาคารท่ีผู้รับจ้างรับผิดชอบ ฯลฯ และให้พนักงานบริการช่วยเหลือในการจัดสถานท่ีสอบ 
และงานขนย้ายวัสดุอุปกรณ์ งานกรณีฉุกเฉินเร่งด่วน และช่วยเหลือกรณีมหาวิทยาลัยจัดกิจกรรมในโอกาสต่าง ๆ 
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1.5 การจัดเก็บขยะตามอาคารต่าง ๆ 
 1.5.1 ผู้รับจ้างดําเนินการเก็บรวบรวมขยะจากถังขยะแยกประเภทตามอาคารต่าง ๆ โดยนําไปท้ิง  

ในจุดพักขยะท่ีผู้ว่าจ้างกําหนดไว้ ต้ังแต่เวลา 16.00-18.00 น. ของทุกวัน 
 1.5.2 ผู้รับจ้างจัดเก็บและจําแนกประเภทขยะให้เป็นไปตามท่ีผู้ว่าจ้างกําหนด ดังนี้ 

-  ขยะเศษอาหาร ขยะท่ีย่อยสลายได้ และขยะท่ัวไปให้เก็บทุกวันพร้อมกัน แต่ขยะเศษ
อาหารให้ใช้เชือกฟางสีเขียวมัดปากถุง 

-  ขยะรีไซเคิล ให้เก็บแยกประเภทจากขยะประเภทอ่ืน วิธีการเก็บรวบรวมให้เป็นไปตามท่ี
ผู้ว่าจ้างกําหนด 

-  ขยะอันตราย ให้เก็บแยกประเภทจากขยะประเภทอ่ืน วิธีการเก็บรวบรวมให้เป็นไปตาม 
ท่ีผู้ว่าจ้างกําหนดโดยใช้ถุงขยะสีแดง 

  1.5.3 ผู้รับจ้างต้องจัดเก็บขยะไม่ให้มีขยะล้นถัง ไม่มีขยะปลิวออกนอกถัง ทําการเปลี่ยนถุงรองรับ
ขยะทุกครั้งท่ีมีการจัดเก็บขยะจากถัง และถังขยะต้องอยู่ในสภาพสะอาดเรียบร้อยเสมอ 
    

1.6 การทําความสะอาด ประจําวัน  (เวลา 07.00-17.00 น.) ให้ดําเนินการ ดังนี้ 
1.6.1 กวาดพ้ืน ถูพ้ืน ใช้ม๊อบ ขัดเงาพ้ืน ให้สะอาด แล้วลงน้ํายารักษาพ้ืนให้เป็นเงามัน โดยไม่ทําให้

พ้ืนลื่น เพราะอาจเกิดอุบัติเหตุแก่นักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัย 
1.6.2  ขัดเช็ดทําความสะอาดเก้าอ้ีท่ีทําด้วยหนังแท้ /หนังเทียม ด้วยน้ํายาเฉพาะสําหรับขัด/เช็ดหนัง 
1.6.3  ขัดและทําความสะอาด อุปกรณ์ส่วนท่ีเป็นโลหะ เช่นทองเหลือง ทองแดง อลูมิเนียม และ

โครเมียม ด้วยน้ํายาขัดโลหะ 
1.6.4  ปัดกวาดหยากไย่ตามผนัง ฝ้า-เพดาน และทุกซอกทุกมุม ตลอดช่องบันได ประตู หน้าต่าง

ห้องน้ํา 
1.6.5  ทําความสะอาดบันไดอาคาร กระจกอาคารภายในและภายนอก กระจกระเบียง กระจกบันได 

กระจกประตูเข้า-ออกอาคาร กระจกห้องทํางาน ด้วยน้ํายาทําความสะอาด กระจกพร้อมอุปกรณ์ทําความสะอาด
กระจก 
   1.6.6  ทําความสะอาดมู่ลี่ ผ้าม่านและปรับแสง โดยทําการปัดฝุ่น และทําความสะอาดรอยเป้ือน 
           1.6.7  ทําความสะอาดตู้ และชั้นเก็บเอกสาร บอร์ด โดยปัดฝุ่นและเช็ดทําความสะอาด 
           1.6.8  ทําความสะอาดตู้เย็น เครื่องทําน้ําเย็นและท่ีรองรับน้ํา โดยขัดเช็ดล้าง        

1.6.9  ขัดล้างทําความสะอาดพ้ืนผนัง อ่างล้างมือ และสุขภัณฑ์ พร้อมท้ังขัดล้างคราบสนิมตะกอน 
  1.6.10 ล้างตะกร้าใส่ผง ถังขยะ และถังใส่น้ําภายในห้อง 
  1.6.11 ทําความสะอาด พระบรมฉายาลักษณ์ และรูปภาพต่างๆ 
  1.6.12 ทําความสะอาดอ่ืนๆ ตามท่ีได้รับมอบจากผู้ว่าจ้างหรือผู้ท่ีได้รับมอบหมายจากผู้ว่าจ้าง 
   1.6.13 ล้างและลงน้ํายาเคลือบเงาพ้ืนท่ีภายในอาคาร ส่วนสถานท่ีบางแห่งท่ียังไม่สกปรกนั้น   
“ผู้รับจ้าง” จะต้องดูแลรักษาพ้ืนให้สะอาดเท่าเทียมกันตามวิธีการรักษาพ้ืน 
    1.6.14  เช็ดช่องลมเครื่องปรับอากาศ 
    1.6.15  เช็ดและฉีดน้ํายาล้างกระจกภายใน-ภายนอก รอบอาคาร           
              1.6.16  เก็บรอยเป้ือนตามทางเดิน 
         1.6.17  เช็ดล้างฝาผนังและล้างห้องสุขา ด้วยน้ํายาฆ่าเชื้อโรค 
    1.6.18  ดูดฝุ่นม่านหน้าต่าง 
         1.6.19  ทําความสะอาดมู่ลี่ โป๊ะ โคมไฟ และพัดลมดูดอากาศฉีดน้ํายาล้างทางเดิน และบริเวณ
ด้านหน้าอาคารรวมท้ังเช็ดกระจกอาคาร 
        1.6.20  เช็ดและขัดขอบทองเหลือง ขอบอลูมิเนียม ตามประตู หน้าต่าง บันได และส่วนอ่ืนๆ  
ท่ีติดกับตัวอาคาร 
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       1.6.21  ขัดล้างเบาะ เก้าอ้ี โซฟา โต๊ะรับแขก พร้อมท้ังลงน้ํายาเคลือบขัดเงา(เก้าอ้ีหนัง) 
 

1.7 การทําความสะอาด ประจํา 3 เดือน ให้ดําเนินการ ดังนี้ 
                     1.7.1 เช็ดหรือล้างกระจกภายในและภายนอกอาคาร ทุกห้อง ทุกชั้น ทุกอาคาร 

1.7.2 ขัดล้างเคลือบเงาพ้ืนห้องเรียน ห้องประชุม พ้ืนภายในอาคาร พ้ืนทางเดิน บันได พ้ืนท่ีว่างตาม
ชั้นอาคาร ห้องโถง ห้องสํานักงานอ่ืน ๆ โดยให้เคลื่อนย้ายโต๊ะเก้าอ้ี เฟอร์นิเจอร์ลอยตัว และเครื่องใช้สํานักงาน  
(ท่ีเคลื่อนย้ายได้) เพ่ือขัดล้างเคลือบเงาและจัดเข้าท่ีเดิมเม่ือดําเนินการแล้วเสร็จ 

1.7.3 ซักพรมห้องเรียน, ห้องประชุมต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย แบบเปียกหรือแบบแห้งตามความ
เหมาะสม 
  1.7.4   การทําความสะอาดอาคารท่ีมีลักษณะพิเศษ 
          ผู้รับจ้างต้องดําเนินการทําความสะอาดอาคารตามรายละเอียดดังนี้ 
  -  ผู้รับจ้างต้องดําเนินการซักทําความสะอาดพรมอาคารหอประชุมใหญ่ จํานวน 4 ครั้ง/ปี 

-  เช็ดทําความสะอาดกระจกอาคารหอประชุมใหญ่ อาคารหอปรัชญารัชกาลท่ี 9 อาคารสํานัก   
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (นอกเหนือจากส่วนท่ีพนักงานทําความสะอาดปกติในส่วนท่ีพนักงาน          
ทําความสะอาดประจําเอ้ือมไม่ถึง) โดยผู้รับจ้างต้องจัดหานั่งร้านพร้อมล้อเลื่อนสําหรับใช้ในการปฏิบัติงาน        
จํานวน  4 ครั้ง/ปี 

 
1.8 การทําความสะอาด ประจํา 6 เดือนให้ดําเนินการ ดังนี้ 

1.8.1 ขัด ล้าง ทําความสะอาด ลงน้ํายาเคลือบเงาพ้ืนภายในอาคาร และล้างทําความสะอาด กันสาด 
ท่อระบายน้ํารอบอาคารทุกอาคาร ให้เสร็จสิ้นภายในเดือนแรกของการเริ่มสัญญา 

1.8.2 เช็ดหรือล้างกระจกภายนอกอาคาร (เฉพาะอาคารท่ีมีระเบียง) และกระจกท่ีอยู่สูง 
  1.8.3 ทําความสะอาดฝ้าเพดาน และโคมไฟส่วนท่ีอยู่สูง 
  1.8.4 ทําความสะอาดโคมไฟคริสตัล ตามท่ีผู้ว่าจ้างมอบหมาย 
 

1.9 การขัดล้างประจํา 6 เดือน ให้ดําเนินการ ดังนี้ 
  1.9.1 ครั้งท่ี 1 ช่วงปิดภาคเรียนท่ี 1 
  1.9.2 ครั้งท่ี 2  ช่วงปิดภาคเรียนท่ี 2 
  1.9.3 ก่อนดําเนินการขัดล้าง ให้แจ้งผู้ว่าจ้างก่อนดําเนินการเป็นระยะเวลา 7 วัน เพ่ือจะ
กําหนดเวลาและประสานงานเก่ียวกับการทําความสะอาด 
           
 1.10 วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ ในการทําความสะอาด  
 ผู้รับจ้างต้องเป็นผู้จัดหาเครื่องมือ เครื่องใช้ และอุปกรณ์ท่ีมีสภาพดีสามารถใช้งานได้ปกติ และน้ํายาทําความ
สะอาดท่ีมีคุณภาพ ด้วยทุนทรัพย์ของผู้รับจ้างเองท้ังสิ้น โดยสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเพียงพอต่อการ
ใช้งาน ส่งมอบให้ผู้รับจ้างภายในวันลงนามสัญญาจ้าง ดังนี้ 
  1.10.1  เครื่องขัดพ้ืน ไม่น้อยกว่า 5 เครื่อง 
  1.10.2  เครื่องดูดฝุ่น ต้องมีประจําทุกอาคาร จํานวนอาคารละ 1 เครื่อง 
  1.10.3  เครื่องดูดฝุ่น ชนิดดูดน้ําได้ ไม่น้อยกว่า 10 เครื่อง 
  1.10.4  เครื่องซักพรม ไม่น้อยกว่า 3 เครื่อง 
  1.10.5  เครื่องฉีดน้ําแรงดันสูง  ไม่น้อยกว่า 10 เครื่อง 
 
 



-12- 
 
  1.10.6 ไม้กวาดอ่อน (ดอกหญ้า) ไม้ม๊อบถูพ้ืน ไม้ม๊อบดันฝุ่น ไม้ปัดขนไก่ ผ้าเช็ดโต๊ะ ผ้าเช็ดกระจก 
ผ้าเช็ดโทรศัพท์ ผ้าสําหรับม๊อบพ้ืน ผ้าสําหรับม๊อบดันฝุ่น ฟองน้ํา สก๊อตไบร์ทถังน้ํา ขันน้ํา ขวดฉีดน้ํายา แปรง
ทองเหลืองแปรงขัดพ้ืน แปรงขัดพ้ืนชนิดด้ามยาว แปรงล้างห้องน้ํา ท่ีโกยผง เกรียงเหล็ก ถุงมือยาง และผ้าปิดจมูก 
สําหรับประจําตัวพนักงานทําความสะอาดทุกคน โดยทําการเปลี่ยนใหม่ทุก ๆ 3 เดือน หรือเปลี่ยนใหม่กรณีมีสภาพ
ชํารุดเกินกว่าใช้งานได้ ต้องมีประจําทุกอาคารตามจํานวนของพนักงานทําความสะอาด 
  1.10.7  ไม้กวาดแข็ง (ก้านมะพร้าวต่อด้าม)และไม้กวาดหยากไย่ (ขนาดยาวพิเศษ) ต้องมีประจํา  
ทุกอาคารตามจํานวนของพนักงานทําความสะอาด 
  1.10.8  ยางดันน้ํา/ ลูกยางป๊ัมน้ํา ต้องจัดให้มีทุกอาคาร ไม่น้อยกว่า 2 อัน 
  1.10.9 แผ่นดําสําหรับล้างพ้ืนและแผ่นแดงสําหรับขัดพ้ืนไม่น้อยกว่า 6 แผ่น โดยทําการเปลี่ยนใหม่
กรณีมีสภาพชํารุดเกินกว่าใช้งานได้ 
  1.10.10 สายยางสําหรับล้างพ้ืนความยาวไม่ต่ํากว่า 50 เมตร จํานวน 10 เส้น เป็นอย่างน้อย 
  1.10.11 ปลั๊กพ่วง ความยาว 30 เมตร ไม่น้อยกว่า 10 ชุด  
  1.10.12 บันไดชนิดพับได้ ต้องมีประจําทุกอาคาร 
  1.10.13 อุปกรณ์สําหรับกวาดลานคอนกรีต กวาดถนน และสนามหญ้า  
  1.10.14 พรมดักฝุ่นเช็ดเท้า พรมเช็ดเท้า สําหรับหน้าอาคาร หรือประตูทางเข้าอาคารโดยทําการ
เปลี่ยนใหม่กรณีมีสภาพชํารุดเกินกว่าใช้งานได้ 
  1.10.15 พรมเช็ดเท้า มีรูปแบบเป็นผ้าห่ม หรือพรมดักฝุ่นสําหรับหน้าอาคาร หรือประตูทางเข้า
อาคารโดยทําการเปลี่ยนใหม่กรณีมีสภาพชํารุดเกินกว่าใช้งานได้ 
             1.11 วัสดุส้ินเปลืองผู้รับจ้างต้องจัดหาวัสดุส้ินเปลืองท่ีมีคุณภาพดีให้เพียงพอต่อการใช้งานตลอด
สัญญาจ้าง ส่งมอบให้ผู้รับจ้างภายในวันลงนามสัญญาจ้างดังนี้ 
  1.11.1  สบู่เหลวสําหรับล้างมือไว้ในห้องน้ํา ท้ังชายและหญิง ทุกอาคารท่ีมีขวดใส่สบู่เหลวประจําไว้
ทุกห้องน้ํากรณีชํารุดผู้รับจ้างต้องเป็นผู้จัดหามาเปลี่ยนใหม่ให้ครบเหมือนเดิมทุกห้อง ด้วยงบประมาณของผู้รับจ้าง 
  1.11.2 กระดาษชําระท่ีมีความหนา 2 ชั้น มีคุณสมบัติเหนียวนุ่ม ซึมซับได้ดีในห้องน้ําชาย – หญิง 
และบริการรองน้ําใส่ในถังน้ํา เพ่ือให้มีใช้ตลอดเวลา(กระดาษชําระม้วนเล็ก จํานวน 36 ม้วน/เดือน/อาคาร หรือ
กระดาษชําระม้วนใหญ่ จํานวน 12 ม้วน/เดือน/อาคาร โดยให้ผู้รับจ้างเป็นผู้จัดหาและติดต้ังอุปกรณ์ใส่กระดาษ) 
  1.11.3 ถุงดําใส่ขยะสําหรับภายในห้องน้ํา และสํานักงานเป็นประจําตลอดเวลา ตามขนาดดังนี้ ขนาด 
18x20 นิ้ว (4 แพ็ค)  ขนาด 24x30 นิ้ว (3 แพ็ค)  ขนาด 30x40 นิ้ว (4 แพ็ค) และขนาด 40x60 นิ้ว (1 แพ็ค) รวมกันไม่น้อย
กว่า 12 แพ็ค/เดือน/อาคาร 
  1.11.4  น้ํายาดับกลิ่นและฆ่าเชื้อน้ํายาล้างพ้ืน น้ํายาลอกแวคซ์ น้ํายาเคลือบเงาพ้ืน น้ํายาขัดเงาพ้ืน 
น้ํายาล้างห้องน้ํา น้ํายาทําความสะอาดสุขภัณฑ์น้ํายากัดคราบสนิม น้ํายาเช็ดพ้ืนน้ํายาขจัดคราบสกปรกน้ํายาเช็ด
กระจกน้ํายาเช็ดทําความสะอาดโทรศัพท์หรือแอลกอฮอล์  น้ํายาขัดโลหะ (ทองเหลือง ทองแดง โครเม่ียม อลูมิเนียม) 
น้ํายาดันฝุ่น น้ํายาซักพรม น้ํายาเช็ดเฟอร์นิเจอร์ ผงซักฟอกกรดเกลือเจือจางโซเดียมไบคาร์บอเนต และน้ํายาอย่างอ่ืน
เท่าท่ีจําเป็น  
  1.11.5 ผู้รับจ้างต้องจัดหา น้ํายา วัสดุ ให้เพียงพอต่อการทําความสะอาดตลอดสัญญาจ้าง ดังนี้ 
   - น้ํายาเก็บฝุ่น   - น้ํายาล้างห้องน้ํา 
   - น้ํายาเช็ดพ้ืนประจําวัน  - น้ํายาเช็ดกระจก 
   - น้ํายาขจัดคราบห้องน้ํา  - น้ํายาล้งพ้ืนลอกแวกซ์ 
   - น้ํายาเคลื่อบเงาพ้ืนกระเบ้ืองยาง 
   - ผงขัดพลาสต้า (สําหรับพ้ืนหินขัด) 
   - น้ํายาเช็ดทําความสะอาดรักษาเฟอร์นิเจอร์ 
 



-13- 
 

  1.11.6 ผู้รับจ้างต้องจัดหาวัสดุอ่ืนๆ ให้เพียงพอต่อการทําความสะอาดตลอดสัญญาจ้าง ดังนี้ 
   - ไม้กวาดดอกหญ้า,ไม้กวาดทางมะพร้าว - ไม้ขนไก่ 
   - ผ้าเช็ดโต๊ะ    - ป้ัมยาง 
   - ไม้ปาดน้ําพ้ืน    - ฟ๊อกก้ี 
   - เครื่องมือเช็ดกระจก    
   - ไม้ม๊อบ,ไม้ม๊อบดันฝุ่น,ไม้ม๊อบอเนกประสงค์,ผ้าม๊อบดันฝุ่น 
   - วัสดุและอุปกรณ์ ท่ีจําเป็นในการปฏิบัติงานทําความสะอาด เช่น ถุงพลาสติกดํา, 
                                  ถุงพลาสติกหูหิ้ว,ผ้าปิดจมูก,แผ่นขัดสังเคราะห์,ท่ีตักขยะ,ถุงมือทําความสะอาด,      
                                  รองเท้าบูท ฯลฯ 
  ผู้ว่าจ้างจะจัดสถานท่ีสําหรับเก็บวัสดุและอุปกรณ์ดังกล่าวข้างต้นให้โดยผู้รับจ้างเป็นผู้จัดหา แต่ท้ังนี้ 
ผู้ว่าจ้างจะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายหรือเสียหายใด ๆ ท่ีเกิดข้ึนแก่วัสดุอุปกรณ์นั้นท้ังสิ้นและผู้รับจ้างต้องดูแลรักษา
ความสะอาดสถานท่ีเก็บวัสดุ 
  1.11.7  ผู้รับจ้างต้องส่งมอบวัสดุ อุปกรณ์ น้ํายาสําหรับใช้ในการปฏิบัติงานทําความสะอาดภายใน
วันท่ี 5 ของทุกเดือน โดยแจ้งให้ผู้ว่าจ้างรับทราบและตรวจรับการส่งมอบทุกครั้ง 
  1.11.8  ผู้รับจ้างต้องกําหนดวันให้พนักงานรักษาความสะอาดมารับวัสดุ อุปกรณ์ และน้ํายา ในวันท่ี 
6 ของทุกเดือน 

1.12  ผู้ประสานงาน หัวหน้าผู้ควบคุมงาน และผู้ช่วยหัวหน้าผู้ควบคุมงาน 
1.12.1 การปฏิบัติงานตามสัญญาจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีผู้ประสานงานอย่างน้อย 1 คนเพ่ือทํา

หน้าท่ี คอยประสานงานการปฏิบัติงานดูแลรักษาความสะอาดให้เป็นไปตามสัญญา อย่างเคร่งครัด   และประสานงาน
กับผู้แทนของผู้ว่าจ้าง 

1.12.2 ให้ผู้ประสานงานของผู้รับจ้าง ตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน เพ่ือให้สะอาดและ 
เรียบร้อยตามข้อกําหนดและเง่ือนไขสัญญาจ้าง และรับฟังข้อเสนอแนะหรือหารือแนวทางแก้ไขของการปฏิบัติงาน 
ตามสัญญาทุกวันทําการ เพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน  และแก้ไขข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานร่วมกับ
มหาวิทยาลัย 

1.12.3 ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีหัวหน้าผู้ควบคุมงานการทําความสะอาด (หัวหน้าแม่บ้าน) จํานวน    
1 คน ปฏิบัติงานเต็มเวลาเท่ากับพนักงานทําความสะอาดเพ่ือประสานกับผู้ควบคุมงานประจําหน่วยงานรับฟัง 
ข้อเสนอแนะหรือหารือแนวทางแก้ไข ในการปฏิบัติงานแต่ละหน่วยงาน  
 ผู้ช่วยหัวหน้าผู้ควบคุมงาน การทําความสะอาด จํานวน 3 คน (23 อาคาร/คน) โดยคัดเลือก 
จากพนักงาน  ทําความสะอาดท่ีมีประสบการณ์ มีความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติงานทําความสะอาด สามารถ
สื่อสารและเข้าใจภาษาไทยได้เป็นอย่างดี ปฏิบัติงานเป็นพนักงานทําความสะอาด และเป็นผู้ช่วยผู้ควบคุมงานทําความ
สะอาด (หัวหน้าแม่บ้าน) ในการช่วยตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานทําความสะอาด (ผู้รับจ้างต้องจัดทํา
แผนปฏิบัติงานและรายชื่ออาคารให้ผู้ช่วยหัวหน้าผู้ควบคุมงานอาคารท่ีได้รับมอบหมาย) รับฟังข้อเสนอแนะ         
หรือหารือแนวทางแก้ไข ในการปฏิบัติงานแต่ละหน่วยงาน เพ่ือประสานกับผู้ควบคุมงานทําความสะอาด         
(หัวหน้าผู้ควบคุมงาน) และผู้ควบคุมงานการทําความสะอาดประจําอาคาร (มหาวิทยาลัยฯ เป็นผู้แต่งต้ัง) 

1.12.4 ข้อเสนอแนะหรือหารือแนวทางแก้ไข ในการปฏิบัติงานแต่ละหน่วยงาน 
1.12.5 หากพบเห็นวัสดุ อุปกรณ์ภายในอาคารชํารุดเสียหายใช้งานไม่ได้ต้องรีบแจ้งให้ผู้ว่าจ้างทราบ 

โดยทันที 
1.12.6 ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาโทรศัพท์มือถือ 1 เครื่องประจําตัวหัวหน้าผู้ควบคุมงาน เพ่ือให้ผู้ว่าจ้าง

สามารถติดต่อสื่อสารได้ทุกเวลา ในเวลาปฏิบัติหน้าท่ี ด้วยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้าง 
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1.12.7 ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาอุปกรณ์สื่อสาร (วิทยุสื่อสาร/โทรศัพท์มือถือ) สําหรับใช้ในการ
ประสานงานระหว่างผู้รับจ้างและผู้ว่าจ้างด้วยงบประมาณของผู้รับจ้าง  

1.12.8 หัวหน้าผู้ควบคุมงาน จะต้องปฏิบัติงานในวันท่ีผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างตกลงให้มีการทํางาน
เฉพาะกิจ เช่นงานทําความสะอาดประจําภาคเรียน  และหากหัวหน้าผู้ควบคุมงานหยุดงาน ผู้รับจ้างต้องส่งตัวแทนมา
ชดเชยในวันดังกล่าว  หากผู้รับจ้างไม่ส่งคนมาทดแทนจะต้องถูกปรับเป็นรายวัน เหมือนเป็นพนักงานทําความสะอาด
คนอ่ืนๆ ตามสัญญา 

 

             1.13 ผู้ประสานงานและหัวหน้าผู้ควบคุมงาน มีหน้าท่ีดังนี้ 
                     1.13.1  ผู้ประสานงาน และหัวหน้าผู้ควบคุมงาน ต้องควบคุมกํากับดูแลให้พนักงานทําความสะอาด
ปฏิบัติงานตามข้อกําหนดและเง่ือนไขของสัญญาจ้างอย่างเคร่งครัด 
  1.13.2  ผู้ประสานงาน ต้องประสานงานระหว่างผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง งานเอกสารต่างๆ  หรืองาน
อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องระหว่างผู้ว่าจ้างกับผู้รับจ้าง 
  1.13.3  ผู้ประสานงาน ต้องจัดทําบันทึกบัญชีการลงเวลามาทํางานและเวลากลับของพนักงาน     
ทําความสะอาดทุกคน 
                     1.13.4  หัวหน้าผู้ควบคุมงาน ต้องควบคุมดูแลกระดาษชําระประจําห้องน้ํา (ตามเง่ือนไขท่ีกําหนด) 
และวัสดุท่ีต้องใช้ทําความสะอาดทุกชนิดมิให้ขาดตกบกพร่องและตรวจเช็ดอุปกรณ์ท่ีต้องเตรียมมาให้ครบทุกอาคาร 
  1.13.5  หัวหน้าผู้ควบคุมงาน ต้องสรุปรายงานการทําความสะอาดประจําสัปดาห์ และรายงานให้   
ผู้ควบคุมงานจ้างของมหาวิทยาลัยทราบทุกครั้ง 
  1.13.6  หัวหน้าผู้ควบคุมงาน ต้องเดินตรวจเช็คการทํางานของพนักงานทําความสะอาดท่ีประจําอยู่
ตามอาคารทุกอาคารทุกชั้น ทุกวันในกรณีของการทําความสะอาดห้องน้ําทุกห้อง หัวหน้าควบคุมต้องตรวจ เช็คความ
สะอาดของห้องน้ําตามเวลาท่ีกําหนดให้ปฏิบัติงานไว้ใน ข้อ 1.2 (1.4.14) ทุกวัน และจัดทําตารางการตรวจเช็คส่งให้ผู้
ควบคุมงานจ้างของมหาวิทยาลัย ทราบทุกครั้ง 
  1.13.7  หัวหน้าควบคุมงาน จะต้องไม่ปฏิบัติหน้าท่ีเป็นพนักงานทําความสะอาดแทนพนักงานคนใด
คนหนึ่งท่ีไม่มาปฏิบัติงาน หรือทําความสะอาดเสมือนเป็นพนักงานทําความสะอาดคนใดคนหนึ่งไม่ได้ 
 

 1.14 การส่งบัญชีรายช่ือพนักงาน 
1.14.1  ผู้รับจ้างจะต้องส่งรายชื่อพร้อมจัดทําประวัติพนักงานทําความสะอาดโดยละเอียดและ     

รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว 1 รูป ส่งให้ผู้ว่าจ้างทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 1 สัปดาห์ หากไม่ดําเนินการดังกล่าว ถือว่าผู้รับจ้าง
ไม่ประสงค์ จะดําเนินการทําสัญญาจ้าง ผู้ว่าจ้างจะยึดหลักประกันซอง และดําเนินการแจ้งเป็นผู้ท้ิงงานตามระเบียบ
ต่อไป  ในกรณีท่ีมีการสับเปลี่ยนพนักงานทําความสะอาด หากสับเปลี่ยนไม่เกิน 5 วัน ให้แจ้งผ่านกรรมการควบคุม
งานประจําหน่วยงาน และกองอาคารสถานท่ี สํานักงานอธิการบดี แต่ในกรณีท่ีมีการสับเปลี่ยนเกิน 5 วัน ให้จัดส่ง
ประวัติ รูปถ่าย และทําหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษรแจ้งผู้ว่าจ้างทราบทุกครั้ง อนึ่ง หากไม่แจ้งภายในระยะเวลาท่ี
กําหนด ผู้ว่าจ้างจะถือว่าไม่มีพนักงานมาปฏิบัติหน้าท่ี และถือว่าผู้รับจ้างผิดสัญญาตามเง่ือนไข ผู้ว่าจ้างจะดําเนินการ
ปรับเป็นรายวันตามสัญญา ข้อ 1.22.2 นับแต่วันท่ีผู้รับจ้างผิดสัญญา  
  1.14.2 ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานและสวัสดิการสังคม 
  1.14.3  ผู้รับจ้างจะต้องส่งเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคม โดยผู้รับจ้างจะต้องส่งสําเนาเอกสาร
การส่งเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมให้ผู้ว่าจ้างเม่ือผู้ว่าจ้างร้องขอ หรือหากผู้ว่าจ้างได้ตรวจสอบ หรือได้รับการ
ร้องเรียนว่าผู้รับจ้างไม่ส่งเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมให้กับพนักงานทําความสะอาด ผู้ว่าจ้างมีสิทธิบอกเลิก
สัญญาได้ และจะยึดหลักประกันซอง พร้อมดําเนินการแจ้งเป็นผู้ท้ิงงานตามระเบียบต่อไป 
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  1.14.4  พนักงานทําความสะอาดทุกคนจะต้องอายุไม่น้อยกว่า 18 ปีบริบูรณ์ แต่ไม่เกิน 60 ปี
บริบูรณ์ และเป็นบุคคลท่ีมีสัญชาติไทย หรือ เป็นบุคคลท่ีได้รับอนุญาตให้ทํางานในประเทศไทยอย่างถูกต้องตาม
กฎหมาย โดยสามารถใช้ภาษาไทยในการติดต่อสื่อสารได้ พร้อมท้ังแสดงหลักฐานสําเนาบัตรประจําตัวพนักงานทุกคน 
และสําเนาทะเบียนบ้านหรือ หลักฐานท่ีอนุญาตให้ทํางานในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ในกรณีแรงงานท่ี
ได้รับอนุญาตให้ทํางานในประเทศไทย จัดส่งให้มหาวิทยาลัยก่อนล่วงหน้าก่อนวันลงนามในสัญญาจ้างอย่างน้อย 1 วัน 
  1.14.5  ในกรณีท่ีพนักงานทําความสะอาดเป็นบุคคลท่ีรับอนุญาตให้ทํางานในประเทศไทยอย่าง
ถูกต้องตามกฎหมายจะต้องนําเอกสารประกอบมาแสดงดังต่อไปนี้ 
   (1) ใบ ท.ร.38/1 
   (2) พาสปอร์ต จํานวน 3 แผ่น 
   (3) ใบอนุญาตคําขอ/ใบรับรองคําขอ ซ่ึงระบุสถานท่ีทํางานเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
                                    เชียงราย และ ระบุชื่อนายจ้าง 
   (4) ใบเสร็จรับเงิน ระบุชื่อนายจ้าง 
  1.14.6  พนักงานทุกคนต้องอยู่ในเครื่องแบบท่ีเป็นมาตรฐานเดียวกัน ติดป้ายชื่อพร้อมภาพถ่าย
ประจําตัวทุกคน โดยป้ายชื่อต้องระบุว่าปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
  1.14.7  พนังานท่ีผู้รับจ้างจัดส่งมานั้นต้องเป็นผู้ท่ีสุภาพเรียบร้อย มีสุขภาพดี มีประวัติดีงาม มีความ
ซ่ือสัตย์และผ่านการฝึกอบรมจากผู้รับจ้างมาเรียบร้อยแล้ว หากมีความเสียหายใด ๆ ทางผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบ 
  1.14.8  ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบและยินยอมชดใช้ค่าเสียหายหรือซ่อมแซมทรัพย์สินของผู้ว่าจ้างท่ี
เกิดความเสียหายข้ึนหรือสูญหาย โดยการกระทําของผู้รับจ้างหรือลูกจ้างของผู้รับจ้างด้วย 
  1.14.9  ในกรณีท่ีวัสดุอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ท่ีใช้ประจําอาคารเกิดความชํารุดเสียหาย พนักงานของผู้
รับจ้างจะต้องจัดทํารายงานแจ้งให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุของมหาวิทยาลัยทราบทันที 
  1.14.10  ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบและให้ความคุ้มครองคนงานหรือลูกจ้างของผู้รับจ้างท่ีมาทํางาน
ต่อผู้ว่าจ้างเก่ียวกับสิทธิอันพึงมีพึงได้ตามกฎหมายแรงงานด้วย โดยไม่เรียกร้องเอาจากผู้ว่าจ้างอีก  
 

            1.15 การส่งตัวอย่างน้ํายา 
  1.15.1 ผู้รับจ้างจะต้องแนบแคตตาล็อกน้ํายาท่ีใช้ในการทําความสะอาดแต่ละชนิด ให้ผู้ว่าจ้าง
พิจารณาในวันยื่นซอง 
  1.15.2  ผู้รับจ้างต้องจัดเตรียมอุปกรณ์และน้ํายาทําความสะอาดให้มีอยู่ประจําตามอาคารโดยมอบ
ให้พนักงานทําความสะอาดแต่ละอาคารเป็นผู้ดูแลและจะต้องจัดเตรียมไว้ให้เพียงพอต่อการใช้งานทุกวันก่อนเริ่ม
ปฏิบัติงานตามสัญญาจ้างอย่างน้อย 1 สัปดาห์ 
  1.15.3  น้ํายาทําความสะอาด (ท่ีผ่านการรับรองจาก วอส.,มอก.,อย.,ฯ) 
 

ลําดับ รายการ คุณลักษณะ 
1 น้ํายาเคลือบเงาพ้ืน ใช้เคลือบเงาพ้ืนกระเบ้ืองยาง หินขัด ซีเมนต์ และพ้ืนปาร์เก้ 

สามารถเคลือบพ้ืนได้ทนทานและแข็งแรงมีประสิทธิภาพสูง 
ป้องกันรอยลากของรองเท้าทําง่ายต่อการรักษา 

2 น้ํายาลอกพ้ืน ประกอบด้วนส่วนผสมของแอมโมเนียท่ีมีประสิทธิภาพสูงใน
การล้างพ้ืนเคลือบน้ํายาเคลือบเงา (แว็กซ์) และสารประกอบ
อย่างอ่ืนและยังใช้ทําความสะอาดผนังตึกและมู่ลี่ได้สะอาด   
ดีเยี่ยม 
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3 น้ํายาดันฝุ่น เป็นน้ํายากําจัดคราบฝุ่นละอองบนพ้ืนให้หมดไปเหมาะ
สําหรับพ้ืนท่ีใช้งานมากพอสมควร 

4 น้ํายาซักพรม เป็นน้ํายาซักพรมท่ีสามารถขจัดคราบสกปรกต่าง ๆ บนพรม
ให้หมดสิ้นแม้จะเป็นคราบกาแฟหรือคราบสกปรกต่าง ๆ     
ท่ีเป้ือนอยู่แห้งเร็วและช่วยรักษาสีพรมให้คงทนไม่ซีดเร็ว 

5 น้ํายาทําความสะอาดผิวหน้าพ้ืน เพ่ือขจัดคราบสกปรกบริเวณผิวหน้าพ้ืน ผนังให้หมดไปได้
อย่างดีโดยไม่ให้พ้ืนหมดความเงาของแว็กซ์เก่าท่ีเคลือบไว้ 

6 น้ํายาดับกลิ่น เหมาะสําหรับอาคารสถานท่ีต่าง ๆ ท่ีต้องการความสะอาด
ปลอดกลิ่น โดยเฉพาะส่วนของห้องน้ํา 

7 น้ํายาเช็ดกระจก สามารถขจัดคราบฝุ่นละออง หรือคราบน้ํามันท่ีจับอยู่บน
กระจกทุกสถานท่ี 

8 น้ํายาเช็ดพ้ืนประจําวัน เป็นน้ํายาสูตรพิเศษท่ีใช้รักษาพ้ืนเป็นประจําทุกวันจุช่วยให้
ยีดระยะเวลาการล้างพ้ืนไปได้นานไม่ทําให้ความเงาลด
น้อยลงใช้เก็บรอยเป้ือน รอยขีดข่วน บนพ้ืนให้หมดไปโดยใช้
เครื่องปัดเงาช่วย 

9 น้ํายาเช็ดสแตนเลส สามารถขจัดคราบฝังแน่นและคราบสกปรกได้ทําให้      
สแตนเลสเงางาม 

10 น้ํายาเช็ดโทรศัพท์ บํารุงรักษาเครื่องโทรศัพท์และเครื่องใช้สํานักงานทุกชนิดให้
สะอาดและปราศจากคราบสกปรกท่ีเกิดจากฝุ่นละอองและมี
กลิ่นหอม 

11 สบู่เหลว (ล้างมือ) เป็นสบู่ล้างมือทีทมีประสิทธิภาพยอดเยี่ยมมีกลิ่นหอมติดทน
นาน ถนอมมือไม่ให้แห้งกร้าน 

12 น้ํายาเช็ดเฟอร์นิเจอร์ บํารุงรักษาเฟอร์นิเจอร์อุปกรณ์ตกแต่งให้สะอาดเงางามอยู่
ตลอดเวลาและรักษาให้พ้ืนผิวมีอายุการใช้งานท่ียาวนาน 

13 น้ํายาชนิดอ่ืน ๆ ท่ีจําเป็น เช่น ปัดโซ ขัดจมุกบันไดทองเหลือง 
 
  1.15.4 รายชื่อสารอันตรายท่ีห้ามใช้ในสารทําความสะอาด 

ลําดับท่ี รายชื่อสารอันตราย ลําดับท่ี รายชื่อสารอันตราย 
1 Phosphonates 19 Halogented Organic Solvents 
2 Nitrilotriacetic Acid (NTA) 20 Alkylphenol 
3 Cyclohexanone 21 Dimethysilicon Copolymers 
4 Hexane 22 Fatty Acid Salts of Di/Triethanolamine 
5 Metanol 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 
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10 Dearomatised White Spirit. D 70 28 ฟอสเฟต เกลือโซเดียมและเกลือโปตัสเซียมเกิน 
0.5 % ของน้ําหนักทั้งหมดของฟอสฟอรัสใน
ผลิตภัณฑ ์

11 Cyclohexanol 29 ฟอร์มาลดีไฮด์ (formaldehyde) เกินร้อยละ 0.2 

12 Decane 30 สารหนู (arsenic) เกิน 0.5 mg/I 

13 Heptane 31 ตะก่ัว (lead) เกิน 0.5 mg/I 

14 i - Paraffins 32 แดดเมยีม (cadmium) เกิน 0.1 mg/I 

15 Methyl IsobutyI Ketone, MIBK 33 โครเมียม (chromium) เกิน 0.5 mg/I 

16 Higher Aromates เช่น MesityIene 34 ปรอท (mercury) เกิน 0.02 mg/I 

17 Chlorinated Hydrocarbons 35 ซีลีเนียม (selenium) เกิน 0.5 mg/I 

18 Toluene 36 นิกเกิล (nickel) เกิน 0.5 mg/I 

 
             1.16  การลาหยุดงานและการตรวจสอบพนักงานทําความสะอาด 

                     1.16.1 พนักงานของผู้รับจ้างห้ามออกภายนอกมหาวิทยาลัย ในเวลาปฏิบัติงานยกเว้นมีภารกิจต้อง
ปฏิบัติงานตามท่ีได้รับมอบหมายจากผู้ว่าจ้าง 

1.16.2 กรณีการสับเปลี่ยนพนักงานทําความสะอาด หรือมีการทดแทนพนักงานท่ีลาป่วย / ลากิจ 
หรือไม่สามารถมาปฏิบัติงานได้ด้วยเหตุอ่ืน ตลอดจนลาออก ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งให้ผู้ว่าจ้างทราบทุกครั้งล่วงหน้าอย่าง
น้อย 24 ชั่วโมง และจัดหาพนักงานทดแทนโดยทันทีหากผู้รับจ้างไม่สามารถหาพนักงานมาทดแทนได้ถือว่า ผู้รับจ้าง
จัดหาพนักงานมาปฏิบัติงานไม่ครบตามสัญญาจะต้องถูกปรับเป็นรายวัน ตามข้อ 1.22.2 
  1.16.3  ก่อนออกประตูมหาวิทยาลัย พนักงานทําความสะอาด จะต้องยินยอมให้พนักงานรักษา
ความปลอดภัยของผู้ว่าจ้างทําการตรวจค้น ต่อหน้าพนักงานรักษาความปลอดภัยเพ่ือป้องกันการนําทรัพย์สินของ  
ผู้ว่าจ้างติดตัวไป 

1.16.4  ในกรณีท่ีพนักงานของผู้รับจ้างจะนําทรัพย์สินออกจากพ้ืนท่ีทําการของผู้ว่าจ้างจะต้อง
ปฏิบัติตามระเบียบของผู้ว่าจ้าง โดยกรอกข้อความในแบบฟอร์มและมีลายมือชื่อของผู้ว่าจ้าง/ผู้คุมงานอนุญาตให้
เรียบร้อยก่อน จึงจะสามารถนําออกไปได้ 
  1.16.5   ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาพนักงาน ท่ีมีความรู้ความชํานาญมาดําเนินการให้ทันเวลาและจัดหา
ให้เพียงพอ หากคณะกรรมการผู้ควบคุมงานหรือคณะกรรมการตรวจการจ้าง หรือผู้แทนเห็นว่า พนักงานคนใดไม่
ปฏิบัติงานหรือไม่เข้าใจงานและประพฤติตนไม่เหมาะสม คณะกรรมการมีอํานาจในการขอเปลี่ยนพนักงานคนนั้นได้ 
และผู้รับจ้างจะต้องจัดหาพนักงานคนใหม่มาทดแทนทันที 
  1.16.6   ถ้าพนักงานของผู้รับจ้างคนใด ไม่ตั้งใจปฏิบัติงาน ขัดคําสั่ง หรือฝ่าฝืนระเบียบของ ผู้ว่าจ้าง 
หรือมีพฤติกรรมส่อไปในทางทุจริต แสดงกริยาวาจาไม่สุภาพ ขัดคําสั่ง หรือฝ่าฝืน ต่อผู้ควบคุมงานของ ผู้ว่าจ้าง และ
ประพฤติตนอันอาจจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อชื่อเสียงของผู้ว่าจ้าง เม่ือผู้ว่าจ้าง ได้แจ้งให้ผู้รับจ้างทราบเป็น      
ลายลักษณ์อักษรแล้วผู้รับจ้างจะส่งพนักงานผู้นั้นมาปฏิบัติงานในพ้ืนท่ีของผู้ว่าจ้างอีกไม่ได้ 
  1.16.7  ผู้ประสานงาน  หัวหน้าควบคุมงาน และพนักงานทําความสะอาด ท่ีผู้รับจ้างจัดส่งมา
ปฏิบัติงานในพ้ืนท่ีของผู้ว่าจ้าง จะต้องติดบัตรประจําตัวพนักงานระหว่างเวลาปฏิบัติงานตลอดเวลา (07.00-17.00 น.) 

1.16.8  การทําความสะอาดภายในอาคารทุกชั้นท่ีมีการก้ันหรือล็อคห้อง หรือทําความสะอาดอ่ืนๆ 
ประจําภาคเรียน ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรว่าจะทําอะไร ท่ีไหน ชั้นไหน เม่ือไรล่วงหน้าอย่างน้อย  
3 วัน โดยแจ้งแผนงานต่อกองอาคารสถานท่ี สํานักงานอธิการบดี เพ่ือจะได้ประสานงานกับผู้เก่ียวข้องได้รับทราบ 
และอํานวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน ตลอดจนตรวจสอบความเรียบร้อยและความปลอดภัยหลังจากปฏิบัติงาน 
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1.17  ขอบเขตความรับผิดชอบต่อความเสียหาย 
ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่อการสูญหายหรือเสียหายของทรัพย์สิน ซ่ึงเกิดจากการบกพร่องหรือ

ความประมาทเลินเล่อหรือทุจริตในการปฏิบัติหน้าท่ีของพนักงานของผู้รับจ้าง โดยผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบชดใช้ค่า
ทรัพย์สินท่ีสูญหายหรือเสียหาย ตามราคาทรัพย์สินนั้น ๆ (เม่ือหลักฐานแน่ชัดว่าเป็นผู้กระทําความผิดจริง) 
 

1.18 เวลาปฏิบัติงาน 
  1.18.1   การทําความสะอาดประจําวันผู้รับจ้างต้องทําความสะอาดตามวันท่ีท่ีกําหนดไว้ในเง่ือนไข
ข้อ 1.3 ส่วนวันหยุดราชการ วันเสาร์-วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ให้ผู้รับจ้างจัดพนักงานทําความสะอาดมาทํา
ความสะอาดตามจํานวนอาคารหรือพ้ืนท่ี ท่ีกําหนดไว้ในเง่ือนไขข้อ 1.3 

1.18.2   การทําความสะอาดประจําภาคเรียน ผู้รับจ้างต้องทําความสะอาดประจําภาคเรียน ในวัน
ทําการ โดยทํางานระหว่างเวลา 07.00 น.-17.00น.ระหว่างวันปิดภาคเรียนแต่ละภาคเรียน โดยผู้รับจ้างจะต้องทํา
ความสะอาดพ้ืนขัดลอกแวคซ์ และเคลือบเงาพ้ืนให้ทุกๆ ภาคเรียน หลังจากปิดภาคเรียนภายใน 5 วัน 
 

1.19  คุณสมบัติของผู้ปฏิบัติงานตามสัญญานี้ 
ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบผู้ปฏิบัติงานท่ีมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 
1.19.1 ผู้รับจ้างต้องจัดส่งพนักงานท่ีมีสุขภาพดี  มีประวัติดี  มีความซ่ือสัตย์ สุจริตและผ่านการ

ฝึกอบรมของผู้รับจ้างมาเรียบร้อยแล้วมาประจําโดยมีอายุไม่ต่ํากว่า 18 ปี และอายุไม่เกิน 60 ปี 
  1.19.2 ต้องปฏิบัติหน้าท่ีตามข้อบังคับ ระเบียบ คําสั่ง ของผู้ว่าจ้าง ท่ีกําหนดไว้ โดยเคร่งครัดด้วย
ความเข้มแข็ง และสุภาพ 

1.19.3 ต้องปฏิบัติตนสุภาพต่อเจ้าหน้าท่ีของผู้ว่าจ้างและผู้มาติดต่อ   
1.19.4  พนักงานทุกคนต้องอยู่ในเครื่องแบบท่ีเป็นมาตรฐานเดียวกัน และติดบัตรท่ีทางผู้ว่าจ้างออก

ให้ประจําตัวทุกคน  
1.19.5 ไม่ติดสิ่งเสพติดให้โทษ ไม่เป็นโรคพิษสุราเรื้อรัง และไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง 
1.19.6  ไม่เป็นผู้มีจิตไม่สมประกอบ หรือวิกลจริต 
1.19.7  ไม่เล่นการพนัน และไม่ใช้เครื่องมือสื่อสาร (โทรศัพท์มือถือ) เล่นเกมส์ เล่นแชท  ออนไลน์

ต่าง ๆ ในขณะปฏิบัติงาน 
 

1.20 การประเมินการปฏิบัติงานของผู้ว่าจ้าง 
 ผู้ว่าจ้างจะดําเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานทําความสะอาดตามแบบท่ี ผู้ว่าจ้าง

กําหนด หากปรากฏว่าพนักงานทําความสะอาดของผู้รับจ้างปฏิบัติงานไม่เรียบร้อย มีความประพฤติ ไม่เหมาะสม   
ผู้ว่าจ้างจะแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบ ผู้รับจ้างจะต้องเปลี่ยนพนักงานทําความสะอาดให้ใหม่ หรือแก้ไขอุปสรรคข้อขัดข้อง
ของการปฏิบัติงานตามท่ีผู้ว่าจ้างแจ้งให้ทราบภายใน 7 วัน หากผู้รับจ้างไม่ดําเนินการแก้ไข ผู้ว่าจ้างจะถือเป็นเหตุไม่
ปฏิบัติตามสัญญาและทรงไว้ซ่ึงสิทธิจะระงับการจ่ายเงินค่าจ้างตามสัญญาในเดือน นั้น ๆ จนกว่าผู้รับจ้างจะดําเนินการ
แก้ไข 

1.21  ความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง 
1.21.1 ถ้าพนักงานประพฤติตนไปในทางเสื่อมเสีย หรือหย่อนความสามารถ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิให้ย้าย

บุคคลนั้น ออกจากสถานท่ีท่ีปฏิบัติงานได้ทันที โดยผู้รับจ้างต้องส่งพนักงานคนใหม่มาแทน 
1.21.2 ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบ และให้ความคุ้มครองพนักงาน หรือลูกจ้างของผู้รับจ้างท่ีมาทํางาน

กับผู้ว่าจ้างเก่ียวกับสิทธิอันพึงได้ตามกฎหมายแรงงานด้วย โดยไม่เรียกร้องเอาจากผู้ว่าจ้างอีก และให้มีการทําประกัน
อุบัติเหตุแก่พนักงานท่ีปฏิบัติงานเสี่ยงอันตรายด้วย  
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1.21.3  ผู้รับจ้างต้องให้พนักงานทําความสะอาดสแกนลายนิ้วมือก่อนและหลังการปฏิบัติงานทุกครั้ง           
และลงลายมือชื่อ ณ อาคารท่ีพนักงานทําความสะอาดปฏิบัติงาน โดยรายงานให้ผู้ว่าจ้างทราบทุกวันโดย            
ผ่านกองอาคารสถานท่ี สํานักงานอธิการบดี โดยผู้รับจ้างต้องจัดหาเครื่องสแกนลายมือ ท้ังนี้ผู้รับจ้างเป็นผู้กําหนดจุด
ให้ติดต้ังเครื่องสแกนลายมือตามความเหมาะสม 

1.21.4 ผู้รับจ้างต้องจัดทําแผนปฏิบัติงาน เช่น แผนปฏิบัติรายวัน รายสัปดาห์ รายเดือน             
รายภาคเรียน และต้องจัดทําแผนปฏิบัติงานพัฒนารวม (วันเสาร์ – อาทิตย์) กรณีท่ีอาคารไม่มีการเรียนการสอน    
และกรณีอาคารปิดทําการ เพ่ือเสนอให้ผู้ว่าจ้างพิจารณา ภายใน 15 วัน นับจากวันลงนามในสัญญา 

1.21.5  ผู้รับจ้างต้องจัดให้มีการฝึกอบรมพนักงานทําความสะอาดเก่ียวกับวิธีการปฏิบัติงาน 
มาตรฐานการปฏิบัติงานโดยต้องจัดฝึกอบรมไม่เกิน 30 วัน นับจากเริ่มปฏิบัติงาน จํานวน 1 ครั้ง และทําการจัดอบรม
ทุก ๆ 3 เดือน โดยผู้เชี่ยวชาญหรือหน่วยงานท่ีรับผิดชอบ และผู้รับจ้างต้องส่งหัวข้อการฝึกอบรม ชื่อวิทยากร
รายละเอียดในการฝึกอบรม และกําหนดเวลา ส่งให้ผู้ว่าจ้างพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนดําเนินงาน และหลังจาก
เสร็จสิ้นการอบรมผู้รับจ้างต้องรายงานผลการอบรมให้ผู้รับจ้างทราบเป็นลายลักษณ์อักษร หากกรณีท่ีพนักงาน      
ทําความสะอาดเข้าปฏิบัติงานระหว่างสัญญา ผู้รับจ้างต้องจัดให้มีการอบรมวิธีการ และมาตรฐานการปฏิบัติงานแก่
พนักงานทําความสะอาดคนดังกล่าวภายใน 30 วัน นับจากวันเริ่มปฏิบัติงาน  

1.21.6  ผู้รับจ้างต้องควบคุมดูแลไม่ให้พนักงานทําความสะอาด เสพของมึนเมา เสพยาเสพติด ก่อน
เข้าปฏิบัติงาน หรือเสพของมึนเมา เสพยาเสพติด  เล่นการพนัน และไม่ใช้เครื่องมือสื่อสาร (โทรศัพท์มือถือ) เล่นเกมส์ 
เล่นแชทออนไลน์ต่าง ๆ  ฟังวิทยุ ดูโทรทัศน์ อ่านหนังสือ  หรือนํางานส่วนตัวมาทําในขณะปฏิบัติงาน 

1.21.7  ผู้รับจ้างต้องควบคุมดูแลไม่ให้พนักงานของผู้รับจ้างนําทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยไปใช้โดย
ไม่ได้รับอนุญาต 

1.21.8  ผู้รับจ้างต้องควบคุมดูแลให้พนักงานทําความสะอาดจัดเก็บวัสดุ อุปกรณ์ในการทําความ
สะอาดให้เป็นระเบียบเรียบร้อย 

1.21.9  ผู้รับจ้างต้องควบคุมดูแลไม่ให้พนักงานทําความสะอาดออกไปทําธุระส่วนตัวภายนอก
มหาวิทยาลัยโดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้ว่าจ้าง  

1.21.10  ผู้รับจ้างต้องควบคุมดูแลให้พนักงานทําความสะอาดทุกคนแต่งกายตามชุดเครื่องแบบของ
ผู้รับจ้างเท่านั้น 

1.22.11  ผู้รับจ้างต้องควบคุมดูแลไม่ให้พนักงานทําความสะอาด นําขยะ (ขวดพลาสติก กระดาษ 
กล่องกระดาษ ฯลฯ) หรือทรัพย์สินของผู้ว่าจ้างออกไปจําหน่ายโดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้ว่าจ้าง  

1.22.12 ผู้รับจ้างต้องควบคุมดูแลให้พนักงานทําความสะอาดปฏิบัติตามกฎจราจร และสวมหมวก
นิรภัยขณะขับข่ีรถจักรยานยนต์ ท้ังผู้ขับข่ีและผู้โดยสาร 

1.22.13  ผู้รับจ้างต้องควบคุมดูแลพนักงานทําความสะอาด ไม่ให้นําบุคคลภายนอกเข้ามาในพ้ืนท่ี
โดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ว่าจ้างทราบ 

1.22.14  กรณีผู้รับจ้างประสงค์จะใช้ห้องประชุม อาคารสถานท่ีภายในมหาวิทยาลัยเป็นสํานักงาน
ประสานงาน ผู้รับจ้างต้องชําระค่าเช่าตามหลักเกณฑ์ท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 
 

1.22  การกําหนดค่าปรับและการบอกเลิกสัญญา   
1.22.1 ในกรณีท่ีผู้รับจ้างกระทําผิดสัญญาและผู้ว่าจ้างยังไม่ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างยอมให้

ผู้ว่าจ้างปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ 0.1 ของราคาท่ีตกลงจ้าง แต่ต้องไม่ต่ํากว่าวันละ 100 บาท 
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 1.22.2  ถ้าไม่มีพนักงานของผู้รับจ้างมาปฏิบัติงานหรือมาปฏิบัติงานไม่ครบจํานวนในวันใด ผู้รับจ้าง
ยินยอมให้ผู้ว่าจ้างปรับเป็นรายวันในอัตราวันละ 500.- บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน) ต่อคน นับต้ังแต่วันท่ีไม่มีพนักงาน 
มาปฏิบัติงาน หรือมาปฏิบัติงานไม่ครบจํานวนเป็นต้นไป จนกว่าจะมีพนักงานมาปฏิบัติงานครบจํานวน  

 1.22.3  ในกรณีพนักงานรักษาความสะอาดของผู้รับจ้างมาปฏิบัติงานสายหรือมาปฏิบัติงานไม่ครบ
จํานวนตามสัญญา ผู้รับจ้างต้องจัดพนักงานมาแทนในวันนั้นทันที ภายในเวลา 2 ชั่วโมง หากไม่จัดหามาทดแทนทัน
ภายใน 2 ชั่วโมงถือว่าขาดงานในวันนั้น และถ้าจัดหาพนักงานทําความสะอาดมาทดแทนทันภายใน 2 ชั่วโมง ผู้รับจ้าง
จะต้องชําระค่าปรับกรณีมาสาย ต้ังแต่ 15 นาทีข้ึนไปแต่ไม่เกิน 2 ชั่วโมง ให้แก่ผู้รับจ้าง ดังนี้ 

o สายไม่เกิน 15 นาที ไม่คิดค่าเสียหาย 
o สายต้ังแต่ 15 นาทีข้ึนไปแต่ไม่เกิน 1 ชั่วโมง คิดค่าเสียหาย 100 บาท/คน/วัน 
o สายต้ังแต่ 1 ชั่วโมงข้ึนไปแต่ไม่เกิน 2 ชั่วโมง คิดค่าเสียหาย 200 บาท/คน/วัน 

 1.22.4  ถ้าไม่มีพนักงานของผู้รับจ้างมาปฏิบัติงาน หรือมาแต่ไม่ปฏิบัติงานสามวันติดต่อกัน 
นอกจากผู้รับจ้างจะต้องรับผิดตามข้อ 1.22.2 แล้ว เม่ือผู้ว่าจ้างได้ทําหนังสือแจ้งเตือนเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้รับจ้าง
ทราบแล้ว ผู้รับจ้างยังไม่ดําเนินการแก้ไขหรือจัดส่งพนักงานมาปฏิบัติให้ครบตามสัญญา ภายใน 7 วัน ผู้ว่าจ้างมีสิทธิ
บอกเลิกสัญญาได้ 

 1.22.5  ถ้าไม่มีพนักงานของผู้รับจ้างมาปฏิบัติงาน หรือมาแต่ไม่ปฏิบัติงานสามวันติดต่อกัน 
นอกจากผู้รับจ้างจะต้องรับผิดตามข้อ 1.22.2 แล้ว เม่ือผู้ว่าจ้างได้ทําหนังสือแจ้งเตือนเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้รับจ้าง
ทราบแล้ว ผู้รับจ้างยังไม่ดําเนินการแก้ไขหรือจัดส่งพนักงานมาปฏิบัติให้ครบตามสัญญา ภายใน 7 วัน ผู้ว่าจ้างมีสิทธิ
บอกเลิกสัญญาได้ 

 1.22.6  กรณีท่ีผู้ว่าจ้างไม่บอกเลิกสัญญาตามความในข้อ 1.22.5 นั้น ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจาก
ความผิดตามสัญญานี้ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบความเสียหายท่ีเกิดข้ึนจากการปฏิบัติงานของพนักงานท่ีทําให้เกิด
ความเสียหายต่อทรัพย์สินของทางราชการ หรือบุคคลภายในมหาวิทยาลัย ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหาย
ท่ีเกิดข้ึนนั้นด้วย 

 1.22.7  กรณีท่ีผู้รับจ้างไม่จัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์ในการทําความสะอาด และวัสดุสิ้นเปลือง ได้
ครบตามรายละเอียดในข้อ 1.10 และ 1.11นับต้ังแต่วันท่ีส่งมอบไม่ครบจนกว่าผู้รับจ้างจะดําเนินการแก้ไขผู้รับจ้าง
ยินยอมให้ผู้ว่าจ้างปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ 0.1 ของราคาท่ีตกลงจ้าง แต่ต้องไม่ต่ํากว่าวันละ 100 บาท และ 
หากผู้ว่าจ้างได้ทําหนังสือแจ้งเตือนเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้รับจ้างทราบแล้ว แต่ผู้รับจ้างยังไม่ดําเนินการแก้ไขหรือ
จัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์ในการทําความสะอาด และวัสดุสิ้นเปลืองภายใน 7 วัน ผู้ว่าจ้างมีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้ 

1.22.8 หากผู้ว่าจ้างตรวจสอบพบว่าพนักงานทําความสะอาดไม่แต่งเครื่องแบบตามท่ีกําหนด หรือ 
แต่งกายไม่เรียบร้อย ปรับในอัตรา 600 บาท/คน 

1.22.9 หากผู้ว่าจ้างตรวจพบว่าพนักงานทําความสะอาดเล่นการพนันในขณะปฏิบัติงาน ปรับใน 
อัตรา 1,000  บาท/คน 

1.22.10  หากผู้รับจ้างตรวจพบว่าพนักงานทําความสะอาดใช้เครื่องมือสื่อสาร (โทรศัพท์มือถือ) เล่น 
เกมส์ เล่นแชทออนไลน์ต่าง ๆ  ในขณะปฏิบัติงาน และผู้ควบคุมงานประจําอาคารตักเตือนแล้ว 2 ครั้ง พนักงานทํา
ความสะอาดยังฝ่าฝืนอยู่ ปรับในอัตรา 300 บาท/คน 

1.22.11 หากผู้รับจ้างตรวจสอบพบว่าพนักงานทําความสะอาด ฟังวิทยุ ดูโทรทัศน์ อ่านหนังสือ      
หรือนํางานส่วนตัวมาทําในขณะปฏิบัติงาน ปรับในอัตรา 600 บาท/คน 

1.22.12  ผู้รับจ้างไม่จัดฝึกอบรมพนักงานทําความสะอาดเก่ียวกับวิธีการปฏิบัติงานตามเง่ือนไข 
รายละเอียดและข้อกําหนด ปรับในอัตรา 2,000 บาท/ครั้ง 

1.22.13  ผู้รับจ้างไม่จัดฝึกอบรมพนักงานทําความสะอาดระหว่างสัญญาเก่ียวกับวิธีการปฏิบัติงาน 
ตามเง่ือนไขรายละเอียดและข้อกําหนด ปรับในอัตรา 500 บาท/ครั้ง 
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1.22.14  หากผู้ว่าจ้างตรวจพบว่าพนักงานทําความสะอาดนําบุคคลภายนอกเข้ามาในพ้ืนท่ี 
โดยไม่แจ้งใหผู้ว่าจ้างทราบ ปรับในอัตรา 600 บาท/ครั้ง 
   

1.23 การเลิกสัญญา 
 ผู้ว่าจ้างจะบอกเลิกสัญญาจ้างโดยแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน และผู้รับจ้างไม่มี

สิทธิ์เรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ จากผู้ว่าจ้าง หรือในกรณีท่ีผู้รับจ้างปฏิบัติผิดเง่ือนไข หรือปฏิบัติงานบกพร่องไม่เป็นไป
ตามข้อกําหนดตามสัญญา และผู้ว่าจ้างได้มีหนังสือแจ้งเตือนเป็นลายลักษณ์อักษรไปยัง ผู้รับจ้างให้แก้ไขแล้ว ผู้รับจ้าง
ไม่ปฏิบัติตามหนังสือแจ้งเตือนดังกล่าว 

 ในกรณีท่ีผู้รับจ้างปฏิบัติผิดเง่ือนไขหรือปฏิบัติงานบกพร่องไม่เป็นไปตามข้อกําหนดตามสัญญาอัน
เป็นเหตุให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงแก่ผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้ทันที 

 ในการบอกเลิกสัญญานี้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนในการท่ีผู้ว่าจ้างปฏิบัติผิดเง่ือนไข
หรือปฏิบัติงานบกพร่องไม่เป็นไปตามข้อกําหนดตามสัญญาได้ทุกประการ 

 
1.24 การท่ีผู้รับจ้างปฏิบัติตามสัญญา หรือละเว้นไม่ปฏิบัติตามสัญญาอันก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้

ว่าจ้างแล้ว ผู้รับจ้างยินดีชดใช้ค่าเสียหายท่ีเกิดข้ึนท้ังสิ้น หรือผู้รับจ้างไม่จัดส่งพนักงานทําความสะอาด ผู้ว่าจ้างมีสิทธิ
ว่าจ้างบุคคลภายนอกมาปฏิบัติงานแทนได้  หรือผู้รับจ้างไม่จัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์ในการทําความสะอาดตามข้อ 
1.10และวัสดุสิ้นเปลืองตามข้อ 1.11 ให้เพียงพอต่อการใช้ได้ตลอดสัญญา ผู้ว่าจ้างมีสิทธิจัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์
มาใช้ในการทําความสะอาด และวัสดุสิ้นเปลืองแทนได้  โดยให้ผู้รับจ้างเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองท้ังสิ้น และผู้รับจ้างยินดี
หักค่าเสียหายออกจากค่าจ้างตามสัญญาท่ีผู้รับจ้างจะได้รับในเดือนถัดไปทันที 

1.25  เง่ือนไขอ่ืน ๆ 
 1.25.1  มหาวิทยาลัยถือว่าผู้เข้าเสนอราคาได้อ่านและเข้าใจเง่ือนไข และข้อกําหนดต่าง ๆ ท่ี

ระบุไว้ในเอกสารประกวดราคาท้ังหมดอย่างละเอียด และถ้วนถ่ีแล้ว หากมีข้อสงสัยใด ๆ ให้สอบถามท่ี งานพัสดุ 
กองคลัง สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จนถึงวันก่อนย่ืนซองประกวดราคา หากพ้นกําหนด
ดังกล่าวจะถือว่าผู้เสนอราคาทุกรายเข้าใจในเง่ือนไขและข้อกําหนดทุกประการและยอมรับในข้อกําหนดและ
เง่ือนไขดังกล่าว 

 1.25.2  ผู้รับจ้างจะต้องจัดทําตารางการปฏิบัติงานในแต่ละช่วงเวลาในแต่ละวัน โดยต้องแสดงให้
เห็นขัดเจนในจุดท่ีสําคัญ เช่น ห้องน้ํา ห้องเรียน เป็นต้น 

 1.25.3  ผู้รับจ้างต้องติดป้ายแสดงขอบเขตการทํางานของพนักงานแต่ละคนโดยต้องมีภาพถ่าย 
เบอร์โทรศัพท์ และพ้ืนท่ีท่ีพนักงานแต่ละคนรับผิดชอบ ในท่ีท่ีมองเห็นได้ชัดเจน ขนาดของแผ่นป้ายตามท่ีผู้ว่าจ้าง
กําหนด 

 1.25.4  ผู้เสนอราคาจะต้องจัดทําแผนการดําเนินงานขัดล้างแต่ละอาคาร ในวันยื่นซองเสนอราคา
เพ่ือประกอบการพิจารณา 

 1.25.5  ผู้รับจ้างหรือผู้ชนะการเสนอราคาจะต้องมีความพร้อม เช่น จํานวนพนักงาน ประวัติ
พนักงาน วัสดุ อุปกรณ์ และเอกสารอ่ืน ๆ ฯลฯ ท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด ก่อนวันเข้าทํางานหากผู้รับจ้างไม่สามารถ
กระทําได้ มหาวิทยาลัยจะยึดหลักประกันซองและดําเนินการแจ้งเป็นผู้ท้ิงงานตามระเบียบท่ีเก่ียวข้องต่อไป  

 1.25.6  ผู้เสนอราคาต้องยื่นหนังสือรับรองการให้บริการท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมตามเกณฑ์ของกรม
ควบคุมมลพิษ โดยระบุว่าจะไม่ใช้ผลิตภัณฑ์ท่ีมีส่วนผสมของสารอันตรายตามข้อ 1.15.16 
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 1.25.7  ผู้เสนอราคาจะต้องรับรองว่าจะฝึกอบรมพนักงานทําความสะอาดให้มีความรู้ด้านการใช้

ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ และการคัดแยกขยะท่ีถูกต้องตามหลักวิชาการก่อนวันเข้าทํางานโดยรับรองว่าจะ
ดําเนินการจนครบระยะเวลาตามสัญญา โดยยื่นในวันเสนอราคาและนําเสนอผลการฝึกอบรมดังกล่าวให้กับ
มหาวิทยาลัย 

 1.25.8  การเสนอราคาครั้งนี้ มหาวิทยาลัยจะดําเนินการเบิกจ่ายเงินให้กับผู้รับจ้างเป็นรายเดือน
จนกว่าจะสิ้นสุดสัญญานี้ 

 1.25.9  กรณีมีการปรับข้ึนอัตราค่าแรงข้ันตํ่าผู้รับจ้างขอสงวนสิทธในการปรับข้ันค่าจ้างด้วย 
 

2. ระยะเวลาการปฏิบัติงาน 
 

จํานวน 11 เดือน เริ่มต้ังแต่วันท่ี 1 พฤศจิกายน 2562 ถึงวันท่ี 30 กันยายน 2563 
 

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


