
 

ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

เรื่อง ประกวดราคาจางเหมาทําความสะอาด ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 

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

          มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายมีความประสงคจะประกวดราคาจางเหมาทําความสะอาด ดวยวิธีการทาง

อิเลก็ทรอนิกส เลขที่ ๑๑๒/๒๕๕๗ 
 

          ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปน้ี 

                   ๑. เปนนิติบุคคล ผูมีอาชีพรับจางงานที่ประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสดังกลาวซึ่ง   

มีผลงานประเภทเดียวกัน ในวงเงินไมนอยกวา ๔,๒๙๐,๐๐๐.๐๐ บาทโดยตองเปนผลงานสัญญาเดียว และเปน

ผลงานที่เปนคูสัญญาโดยตรงกับสวนราชการ หนวยงานตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการสวนทองถ่ิน 

รัฐวิสาหกิจ หนวยงานอื่นของรัฐ หรือหนวยงานเอกชนที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายเช่ือถือและสามารถตรวจสอบ

ได (กรณีเปนผลงานของเอกชนจะตองมีหลักฐานใบรับเงินงวดงานและหลักฐานการเสียภาษีของงานน้ันจาก

กรมสรรพากรมาแนบดวย) โดยตองเปนผลงานภายใน ๕ ป นับต้ังแตวันแลวเสร็จจนถึงวันย่ืนซองขอเสนองาน

ประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสตามประกาศน้ี 

                   ๒. ไมเปนผูที่ถูกระบุช่ือไวในบัญชีรายช่ือผูทิ้งงานของทางราชการและไดแจงเวียนช่ือแลว 

                   ๓. ไมเปนผูไดรับเอกสิทธ์ิหรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมข้ึนศาลไทย เวนแตรัฐบาลของ       

ผูประสงคจะเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธ์ิความคุมกันเชนวาน้ัน 

                   ๔. ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูประสงคจะเสนอราคารายอื่นที่ เขาเสนอราคาใหแก

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ณ วันที่ประกาศประกวดราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทํา   

การอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรมในการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสครั้งน้ี 

                   ๖. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญาตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับรายจาย 

หรือแสดงบัญชีรายรับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ 

                   ๗. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญากับหนวยงานของรัฐซึ่งไดดําเนินการจัดซื้อจัดจางดวย

ระบบอิเล็กทรอนิกส(e-Government Procurement : e-GP) ตองลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกสของ

กรมบัญชีกลาง ที่เว็บไซตศูนยขอมูลจัดซื้อจัดจางภาครัฐ 

                   ๘. คูสัญญาตองรับและจายเงินผานบัญชีธนาคาร เวนแตการจายเงินแตละครั้งซึ่งมีมูลคาไมเกินสาม

หมื่นบาทคูสัญญาอาจจายเปนเงินสดก็ได 

 

 

 

 



-๒- 

 

          กําหนดดูสถานที่ดําเนินงานและกําหนดรับฟงคําช้ีแจงรายละเอียดเพิ่มเติมในวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๗ 

ต้ังแตเวลา ๑๐.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๑.๐๐ น. ณ งานพัสดุ กองคลัง สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  

โดยการดูสถานที่ดําเนินงานและรับฟงคําช้ีแจงรายละเอียดเพิ่มเติมเปนภาระ / หนาที่รับผิดชอบของผูซื้อแบบที่จะ

ไปดูสถานที่ดําเนินงานและ    รับฟงคําช้ีแจงรายละเอียดเพิ่มเติมดวยตนเอง และ / หรือจะดูสถานที่ดําเนินงาน

หรือไมก็ได โดยมหาวิทยาลัยฯ จะถือวาผูซื้อแบบไดทราบสถานที่และการช้ีแจงรายละเอียดเพิ่มเติม ตลอดจน

อุปสรรคและปญหาตางๆ ดีแลว เมื่อมีอุปสรรคและปญหาในเวลาทํางาน จะนํามาอางใหพนความรับผิดชอบ และ / 

หรือ จะยกเปนขอตอสูกับมหาวิทยาลัยฯ ภายหลังไมได 
 

          กําหนดย่ืนซองเอกสารจางเหมาทําความสะอาดดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ในวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๗ 

ต้ังแตเวลา  ๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๐๙.๓๐ น. ณ หองเอื้องผึ้ง สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  

ดําเนินการพิจารณาเอกสารดานเทคนิค เวลา  ๑๐.๐๐  น. ในวันเดียวกัน  ณ หองเอื้องผึ้ง สํานักงานอธิการบดี   

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย โดยผูย่ืนซองตองอยูดวยในวันและเวลาที่ดําเนินการพิจารณาเอกสารดานเทคนิค หาก   

ผูเสนอราคาหรือผูไดรับมอบอํานาจไมเขารับฟงการพิจารณาภายในวันเปดซองเอกสารดานเทคนิค มหาวิทยาลัยฯ 

ขอสงวนสิทธ์ิในการพิจารณา และจะมีการประกาศรายช่ือผูมีสิทธ์ิไดรับการคัดเลือกใหเขาเสนอราคา  ในวันเดียวกัน

เวลา ๑๖.๐๐ น.และกําหนดเสนอราคาในวันที่  ๑๙ กันยายน ๒๕๕๗ ต้ังแตเวลา ๑๐.๐๐ น. เปนตนไป 
 

          ผูสนใจติดตอขอซื้อเอกสารจางเหมาทําความสะอาด ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ในราคาชุดละ ๕๐๐ บาท 

(หารอยบาทถวน) ไดที่ งานการเงิน กองคลัง สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ในวันที่ ๓ กันยายน 

๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๗ ต้ังแตเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๕.๐๐ น. ดูรายละเอียดไดที่ เว็บไซต 

www.gprocurement.go.th และ www.crru.ac.th หรือสอบถามทางโทรศัพทหมายเลข ๐-๕๓๗๗-๖๐๐๐ ตอ 

๑๖๒๒ ในวันและเวลาราชการ 
 

                                     ประกาศ ณ วันที่ ๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗ 

   

 
 

                                                                 (ผูชวยศาสตราจารย ดร.ทศพล อารีนิจ) 

                                                                                   อธิการบดี  

 

 

 

 

 

 



เอกสาร ประกวดราคาจาง ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส เลขท่ี ๑๑๒/๒๕๕๗ 

ประกวดราคาจางเหมาทําความสะอาด ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 

ตามประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

ลงวันท่ี ๓ กันยายน ๒๕๕๗ 

...................................................... 

                 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ซึง่ตอไปน้ีเรียกวา "มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย" มีความประสงค     

จะประกวดราคาจางเหมาทําความสะอาด  ดวยวิธีการทางอเิล็กทรอนิกส  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย โดย       

มีขอแนะนําและขอกําหนดดังตอไปน้ี 
 

                 ๑. เอกสารแนบทายเอกสาร ประกวดราคาจาง ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 

                         ๑.๑ แบบรูปและรายการละเอียด 

                         ๑.๒ แบบใบย่ืนขอเสนอการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอเิล็กทรอนิกส 

                         ๑.๓ หนังสือแสดงเงือ่นไขการซือ้และการจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 

                         ๑.๔ แบบสัญญาจาง 

                         ๑.๕ แบบหนังสอืคํ้าประกัน 

                                 (๑) หลักประกันซอง 

                                 (๒) หลักประกันสัญญา 

                                 (๓) หลักประกันการรบัเงินคาจางลวงหนา 

                                 (๔) หลักประกันผลงาน 

                         ๑.๖ บทนิยาม 

                                 (๑) ผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูมสีิทธิเสนอราคาทีม่ีผลประโยชนรวมกัน 

                                 (๒) การขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม 

                         ๑.๗ แบบบัญชีเอกสาร 

                                 (๑) บัญชีเอกสารสวนที่ ๑ 

                                 (๒) บัญชีเอกสารสวนที่ ๒ 
 

                 ๒. คุณสมบัติของผูประสงคจะเสนอราคา 

                         ๒.๑ ผูประสงคจะเสนอราคาตองเปนผูมีอาชีพรับจางงานที่ประกวดราคาจาง ดวยวิธีการทาง

อิเล็กทรอนิกส 

                         ๒.๒ ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูที่ถูกระบุช่ือไวในบัญชีรายช่ือผูทิ้งงานของทางราชการ

และไดแจงเวียนช่ือแลว หรือไมเปนผูที่ไดรับผลของการสั่งใหนิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเปนผูทิ้งงานตามระเบียบของ

ทางราชการ 

                         ๒.๓ ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูประสงคจะเสนอราคาราย

อื่น และ/หรือตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ณ วันประกาศประกวด

ราคาจาง ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม 

ตามขอ ๑.๖ 



-๒- 

 

                         ๒.๔ ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูไดรับเอกสิทธ์ิหรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอม

ข้ึนศาลไทย เวนแตรัฐบาลของผูประสงคจะเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธ์ิและความคุมกันเชนวาน้ัน 

                         ๒.๕ ผูประสงคจะเสนอราคาตองเปนนิติบุคคลและมีผลงาน ประเภทเดียวกันกับงาน            

ที่ประกวดราคาจาง ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ในวงเงินไมนอยกวา ๔,๒๙๐,๐๐๐.๐๐ บาท และเปนผลงานที่

เปนคูสัญญาโดยตรงกับสวนราชการ หนวยงานตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการสวนทองถ่ิน หนวยงาน

อื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติใหมีฐานะเปนราชการบริหารสวนทองถ่ิน รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานเอกชนที่มหาวิทยาลัย

ราชภัฏเชียงรายเช่ือถือ 

                         ๒.๗ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญาตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับ

รายจาย หรอืแสดงบัญชีรายรับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ 

                         ๒.๘ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญากับหนวยงานของรัฐซึ่งไดดําเนินการจัดซื้อจัดจาง

ดวยระบบอิเล็กทรอนิกส(e-Government Procurement : e-GP) ตองลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกสของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายบัญชีกลางที่เว็บไซตศูนยขอมูลจัดซื้อจัดจางภาครัฐ 

                         ๒.๙ คูสัญญาตองรับและจายเงินผานบัญชีธนาคาร เวนแตการจายเงินแตละครั้งซึ่งมีมูลคา     

ไมเกินสามหมื่นบาทคูสัญญาอาจจายเปนเงินสดก็ได 
 

                 ๓. หลักฐานการเสนอราคา 

                         ผูประสงคจะเสนอราคาจะตองเสนอเอกสารหลกัฐานแยกเปน ๒ สวน คือ 

                         ๓.๑ สวนที่ ๑ อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปน้ี 

                                  (๑) ในกรณีผูประสงคจะเสนอราคาเปนนิติบุคคล 

                                            (ก) หางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนจํากัด ใหย่ืนสําเนาหนังสือรับรองการ  

จดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายช่ือหุนสวนผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม พรอมรับรองสําเนาถูกตอง 

                                            (ข) บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด ใหย่ืนสําเนาหนังสือรับรองการจด

ทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณหสนธิ บัญชีรายช่ือกรรมการผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม และบัญชีผูถือหุนรายใหญ 

พรอมรับรองสําเนาถูกตอง 

                                  (๒) ในกรณีผูประสงคจะเสนอราคาเปนบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใชนิติบุคคล 

ใหย่ืนสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูน้ัน สําเนาขอตกลงที่แสดงถึงการเขาเปนหุนสวน (ถามี) สําเนาบัตร

ประจําตัวประชาชนของผูเปนหุนสวน พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง 

                                  (๓) ในกรณีผูประสงคจะเสนอราคาเปนผูประสงคจะเสนอราคารวมกันในฐานะเปนผู

รวมคา ใหย่ืนสําเนาสัญญาของการเขารวมคา สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูรวมคา และในกรณีที่ผูเขารวม

คาฝายใดเปนบุคคลธรรมดาที่มิใชสัญชาติไทย ก็ใหย่ืนสําเนาหนังสือเดินทาง หรือผูรวมคาฝายใดเปนนิติบุคคลใหย่ืน

เอกสารตามที่ระบุไวใน (๑) 

                                  (๔) สําเนาใบทะเบียนพาณิชย สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม 

                                  (๕) บัญชีเอกสารสวนที่ ๑ ทั้งหมดที่ไดย่ืนตามแบบในขอ ๑.๗ (๑) 



-๓- 

 

                         ๓.๒ สวนที่ ๒ อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปน้ี 

                                  (๑) หนังสือแสดงเงือ่นไขการซือ้และการจางดวยวิธีการทางอเิล็กทรอนิกส โดยตอง    

ลงนามพรอมประทบัตรา (ถาม)ี 

                                 (๒) หนังสือมอบอํานาจซึ่งปดอากรแสตมปตามกฎหมายในกรณีที่ผูประสงคจะเสนอ

ราคามอบอํานาจใหบุคคลอื่นทําการแทน 

                                 (๓) หลักประกันซองตามขอ ๕ 

                                 (๔) สําเนาหนังสือรบัรองผลงาน พรอมทัง้รบัรองสําเนาถูกตอง 

                                 (๕) แบบใบย่ืนขอเสนอการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 

                                 (๔) บัญชีเอกสารสวนที่ ๒ ทั้งหมดที่ไดย่ืนตามแบบในขอ ๑.๗ (๒) 

 

๔. การเสนอราคา 

                         ๔.๑ ผูประสงคจะเสนอราคาตองย่ืนขอเสนอตามแบบที่กําหนดไวในเอกสารประกวดราคาจาง 

ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสและหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสน้ี โดยไมมี

เงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้นและจะตองกรอกขอความใหถูกตองครบถวน รวมทัง้ลงลายมือช่ือของผูประสงคจะเสนอราคาให

ชัดเจน 

                             ๔.๒ ผูประสงคจะเสนอราคาจะตองกําหนดยืนราคาไมนอยกวา ๖๐ วัน นับแตวันยืนยัน

ราคาสุดทาย โดยภายในกําหนดยืนราคาผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองรับผิดชอบราคาที่ตน

ไดเสนอไวและจะถอนการเสนอราคามิได 

                         ๔.๓ ผูประสงคจะเสนอราคาจะตองเสนอกําหนดเวลาดําเนินการตามสัญญาที่จะจางใหแลว

เสร็จไมเกิน ๓๖๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจาง หรือวันที่ไดรับหนังสือแจงจากมหาวิทยาลัยราชภัฏ

เชียงรายใหเริ่มทํางาน 

                         ๔.๔ กอนย่ืนซองเอกสารประกวดราคาจาง ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ผูประสงคจะเสนอ

ราคาควรตรวจดูรางสัญญา แบบรูป และรายละเอียด ฯลฯ ใหถ่ีถวนและเขาใจเอกสารประกวดราคาทั้งหมดเสีย

กอนที่จะตกลงย่ืนขอเสนอ ตามเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาจาง ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 

                         ๔.๕ ผูประสงคจะเสนอราคาจะตอง ย่ืนเอกสาร ประกวดราคาจาง ดวยวิธีการทาง

อิเล็กทรอนิกสจาหนาซองถึงประธานคณะกรรมการประกวดราคาจางเหมาทําความสะอาด ดวยวิธีการทาง

อิเล็กทรอนิกส โดยระบุไวที่หนาซองวา "เอกสารประกวดราคา ตามเอกสารประกวดราคาจาง ดวยวิธีการทาง

อิเล็กทรอนิกส เลขที่ ๑๑๒/๒๕๕๗" ย่ืนตอคณะกรรมการ ประกวดราคา ในวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๗ ต้ังแตเวลา 

๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๐๙.๓๐ น. ณ หองเอื้องผึ้ง สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

                                  เมื่อพนกําหนดเวลาย่ืนเอกสารประกวดราคาจาง ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสแลวจะ

ไมรับเอกสารโดยเด็ดขาด 

 

 



-๔- 

 

                                  คณะกรรมการ ประกวดราคา จะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผูประสงคจะเสนอ

ราคาแตละรายวาเปนผูประสงคจะเสนอราคาที่มผีลประโยชนรวมกันกบัผูประสงคจะเสนอราคารายอื่น หรือเปนผูมี

ผลประโยชนรวมกันระหวางผูประสงคจะเสนอราคากับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ตามขอ ๑.๖ (๑) ณ วัน

ประกาศ ประกวดราคาจาง ดวยวิธีการทางอเิลก็ทรอนิกสหรือไม พรอมทั้งตรวจสอบขอเสนอตาม ขอ ๓.๒ และแจง

ผูประสงคจะเสนอราคาแตละรายทราบผลการพจิารณาเฉพาะของตน ทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับ หรือวิธีอื่น

ใดที่มีหลักฐานวา ผูประสงคจะเสนอราคารับทราบแลว 

                                  หากปรากฏตอคณะกรรมการประกวดราคากอนหรือในขณะที่มีการเสนอราคาดวย

วิธีการทางอิเล็กทรอนิกสวามีผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูมีสิทธิเสนอราคากระทําการอันเปนการขัดขวางการ

แขงขันราคาอยางเปนธรรม ตามขอ ๑.๖ (๒) คณะกรรมการฯ จะตัดรายช่ือผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูมีสิทธิ

เสนอราคารายน้ันออกจากการเปนผูประสงคจะเสนอราคา และมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายจะพิจารณาลงโทษ     

ผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูมีสิทธิเสนอราคาดังกลาวเปนผูทิ้งงาน 

                                  ผูประสงคจะเสนอราคาที่ไมผานการคัดเลือกเบื้องตน เพราะเหตุเปนผูประสงคจะเสนอ

ราคาที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูประสงคจะเสนอราคารายอื่น หรือเปนผูมีผลประโยชนรวมกันระหวางผูประสงค

จะเสนอราคากับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ณ วันประกาศประกวดราคาจางดวยวิธีการทาง

อิเล็กทรอนิกส หรือเปนผูประสงคจะเสนอราคาที่กระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม 

หรือเปนผูประสงคจะเสนอราคาที่ไมผานคุณสมบัติทางดานเทคนิคอาจอุทธรณคําสั่งดังกลาวตอหัวหนาหนวยงานที่

จัดหาพัสดุภายใน ๓ วัน นับแตวันที่ไดรับแจงจากคณะกรรมการประกวดราคา การวินิจฉัยอุทธรณของหัวหนา

หนวยงานที่จัดหาใหถือเปนที่สุด 

                                  หากปรากฏตอคณะกรรมการประกวดราคา วา กระบวนการเสนอราคาจาง ดวยวิธีการ

ทางอิเล็กทรอนิกสประสบขอขัดของจนไมอาจดําเนินการตอไปใหแลวเสร็จภายในเวลาที่กําหนดไวคณะกรรมการ

ประกวดราคา จะสั่งพักกระบวนการเสนอราคา โดยมิใหผูแทนผูมีสิทธิเสนอราคาพบปะหรือติดตอสื่อสารกับบุคคล

อื่น และเมื่อแกไขขอขัดของแลว จะใหดําเนินกระบวนการเสนอราคาตอไป จากข้ันตอนที่คางอยูภายในเวลาของ

การเสนอราคาที่ยังเหลือกอนจะสั่งพักกระบวนการเสนอราคา แตตองสิ้นสุดกระบวนการเสนอราคาภายในวัน

เดียวกัน เวนแตคณะกรรมการประกวดราคา เห็นวากระบวนการเสนอราคาจะไมแลวเสร็จไดโดยงาย หรือ

ขอขัดของไมอาจแกไขได ประธานคณะกรรมการประกวดราคา จะสั่งยกเลิกกระบวนการเสนอราคา และกําหนดวัน 

เวลาและสถานที่ เพื่อเริ่มตนกระบวนการเสนอราคาใหม โดยจะแจงใหผูมีสิทธิเสนอราคาทุกรายที่อยูในสถานที่น้ัน

ทราบ 

                                  คณะกรรมการประกวดราคา สงวนสิทธ์ิในการตัดสินใจดําเนินการใด ๆ ระหวางการ

ประกวดราคา ฯ เพื่อใหการประกวดราคา ฯ เกิดประโยชนสูงสุดตอทางราชการ 

 

 

 

 



-๕- 

 

                         ๔.๖ ผูประสงคจะเสนอราคาที่มีสิทธิไดรับการคัดเลือกใหเขาเสนอราคาจะตองปฏิบัติดังน้ี 

                                  (๑) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไวในหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจางดวยวิธีการ

ทางอิเล็กทรอนิกส ที่ไดย่ืนมาพรอมกับซองขอเสนอทางเทคนิค 

                      (๒) ราคาสูงสุดของการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส จะตองเริ่มตนที่ 

๑๗,๑๖๐,๐๐๐.๐๐บาท 

                      (๓) ราคาที่เสนอจะตองเปนราคาที่รวมภาษีมูลคาเพิ่ม และภาษีอื่น ๆ (ถาม)ี รวมคาใชจายทั้งปวง

ไวดวยแลว 

                                  (๔) ผูมีสิทธิเสนอราคาหรือผูแทนจะตองมาลงทะเบียนเพื่อเขาสูกระบวนการเสนอราคา 

ตามวัน เวลา และสถานที่ที่กําหนด 

                                  (๕) ผูมีสิทธิเสนอราคาหรือผูแทนที่มาลงทะเบียนแลวตอง LOGIN เขาสูระบบ 

                                  (๖) ผูมีสิทธิเสนอราคาหรือผูแทนที่ LOGIN แลว จะตองดําเนินการเสนอราคา โดย

ราคาที่เสนอในการประกวดราคาจาง ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสจะตองตํ่ากวาราคาสูงสุดในการประกวดราคา ฯ 

และจะตองเสนอลดราคาข้ันตํ่า (Minimum Bid) ไมนอยกวาครั้งละ ๓๐,๐๐๐.๐๐ บาทจากราคาสูงสุดในการ

ประกวดราคาฯ และการเสนอลดราคาครั้งถัดๆไป ตองเสนอลดราคาครั้งละไมนอยกวา ๓๐,๐๐๐.๐๐ บาท จาก

ราคาครั้งสุดทายที่เสนอลดแลว 

                                  (๗) หามผูมีสิทธิเสนอราคาถอนการเสนอราคา และเมื่อการประกวดราคา ฯ เสร็จสิ้น

แลว จะตองยืนยันราคาตอผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ราคาที่ยืนยันจะตองตรงกับราคาที่เสนอหลังสุด 

                                  (๘) ผูมีสิทธิเสนอราคาที่ไดรับคัดเลือกใหเปนผูชนะราคาตองรับผิดชอบคาใชจายในการ

ใหบริการเสนอราคาทางอิเล็กทรอนิกสและคาใชจายในการเดินทางของผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ทั้งน้ี

จะแจงใหทราบในวันเสนอราคา 

                                  (๙) ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองมาเสนอราคา ในวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๗ ต้ังแตเวลา 

๑๐.๐๐ น. เปนตนไป ทั้งน้ี จะแจงนัดหมายตามแบบแจงวัน เวลา และสถานที่เสนอราคา (บก ๐๐๕) ใหทราบตอไป 
 

                 ๕. หลักประกันซอง 

                         ผูประสงคจะเสนอราคาตองวางหลักประกันซองพรอมกับการย่ืนซองขอเสนอทางดานเทคนิค 

จํานวน ๘๕๘,๐๐๐.๐๐ บาท (แปดแสนหาหมื่นแปดพันบาทถวน) โดยหลักประกันซองจะตองมีระยะเวลาการคํ้า

ประกัน ต้ังแตวันย่ืนซองขอเสนอทางดานเทคนิคครอบคลุมไปจนถึงวันสิ้นสุดการยืนราคา โดยหลักประกันใหใช

อยางหน่ึงอยางใดดังตอไปน้ี 

                         ๕.๑ เงินสด   

                         ๕.๒ เช็คที่ธนาคารสั่งจายใหแกมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย โดยเปนเช็คลงวันที่ที่ ย่ืนซอง

ขอเสนอทางดานเทคนิค หรือกอนหนาน้ันไมเกิน ๓ วันทําการของทางราชการ 

                         ๕.๓ หนังสือคํ้าประกันของธนาคารในประเทศตามแบบหนังสือคํ้าประกันดังระบุในขอ ๑.๕ (๑) 

 



-๖- 

 

                         ๕.๔ หนังสือคํ้าประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย ที่ไดรับอนุญาตให

ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชยและประกอบธุรกิจคํ้าประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย    

ซึ่งไดแจงเวียนช่ือใหสวนราชการตาง ๆ ทราบแลว โดยอนุโลมใหใชตามแบบหนังสือคํ้าประกันดังระบุในขอ ๑.๕ (๑) 

                         ๕.๕ พันธบัตรรัฐบาลไทย 

                         หลักประกันซองตามขอน้ี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายจะคืนใหผูประสงคจะเสนอราคาหรือ  

ผูคํ้าประกันภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ไดพิจารณาในเบื้องตนเรียบรอยแลว เวนแตผูมีสิทธิเสนอราคารายที่

คัดเลือกไวซึ่งเสนอราคาตํ่าสุดจะคืนใหตอเมื่อไดทําสัญญาหรือขอตกลง หรือเมื่อผูมีสิทธิเสนอราคาไดพนจากขอ

ผูกพันแลว 

                         การคืนหลักประกันซอง ไมวาในกรณีใด ๆ จะคืนใหโดยไมมีดอกเบ้ีย 
 

                 ๖. หลักเกณฑและสิทธิในการพิจารณาราคา 

                         ๖.๑ ในการ ประกวดราคาจาง ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสน้ี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

จะพิจารณาตัดสินดวย ราคารวม 

                         ๖.๒ หากผูประสงคจะเสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไมถูกตองตามขอ ๒ หรือย่ืนหลักฐานการ

เสนอราคาไมถูกตองหรือไมครบถวนตามขอ ๓ หรือย่ืนเอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสไม

ถูกตองตามขอ ๔ แลวคณะกรรมการดําเนินการประกวดราคาจะไมรับพิจารณาขอเสนอของผูประสงคจะเสนอราคา

รายน้ัน เวนแตเปนขอผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กนอย หรือผิดพลาดไปจากเงื่อนไขของเอกสารประกวดราคาจาง

ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสในสวนที่มิใชสาระสําคัญ ทั้งน้ีเฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นวาจะเปนประโยชนตอ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายเทาน้ัน 

                         ๖.๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายสงวนสิทธ์ิไมพิจารณาราคาของผูประสงคจะเสนอราคา โดย

ไมมีการผอนผันในกรณีดังตอไปน้ี 

                                  (๑) ไมปรากฏช่ือผูประสงคจะเสนอราคารายน้ัน ในบัญชีผูรับเอกสารประกวดราคาจาง

ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสหรือในหลักฐานการรับเอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

                                  (๒) เสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเงื่อนไขที่กําหนดในเอกสารประกวดราคาจางดวย

วิธีการทางอิเล็กทรอนิกสที่เปนสาระสําคัญ หรือมีผลทําใหเกิดการไดเปรียบเสียเปรียบระหวางผูประสงคจะเสนอ

ราคารายอื่น 

                         ๖.๔ ในการตัดสินการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสหรือในการทําสัญญา 

คณะกรรมการ ประกวดราคาหรือมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายมีสิทธิใหผูประสงคจะเสนอราคาช้ีแจงขอเท็จจริง 

สภาพ ฐานะ หรือขอเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวของกับผูประสงคจะเสนอราคาได มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายมีสิทธิที่   

จะไมรับราคา หรือไมทําสัญญาหากหลักฐานดังกลาวไมมีความเหมาะสมหรือไมถูกตอง 

 

 



-๗- 

 

                         ๖.๕ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายทรงไวซึ่งสิทธิที่จะไมรับราคาตํ่าสุด หรือราคาหน่ึงราคาใด

หรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได และอาจพิจารณาเลือกจางในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหน่ึงรายการใด 

หรืออาจจะยกเลิกการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสโดยไมพิจารณาจัดจางเลยก็ไดสุดแตจะ

พิจารณา ทั้งน้ีเพื่อประโยชนของทางราชการเปนสําคัญ และใหถือวาการตัดสินของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

เปนเด็ดขาด ผูประสงคจะเสนอราคาจะเรียกรองคาเสียหายใด ๆ มิได รวมทั้งมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายจะ

พิจารณายกเลิกการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสและลงโทษผูมีสิทธิเสนอราคาเปนผูทิ้งงาน ไมวา

จะเปนผูมีสิทธิเสนอราคาที่ไดรับการคัดเลือกหรือไมก็ตาม หากมีเหตุที่เช่ือไดวาการเสนอราคากระทําการโดยไม

สุจริต เชน การเสนอเอกสารอันเปนเท็จ หรือใชช่ือบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทนเปนตน 

                                  ในกรณีที่ผูมสีิทธิเสนอราคารายที่เสนอราคาตํ่าสุด เสนอราคาตํ่าจนคาดหมายไดวาไม

อาจดําเนินงานตามสญัญาได คณะกรรมการประกวดราคาหรือมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายจะใหผูมีสทิธิเสนอราคา

รายน้ันช้ีแจงและแสดงหลักฐานทีท่ําใหเช่ือไดวาผูมีสิทธิเสนอราคาสามารถดําเนินงานตามการประกวดราคาจางดวย

วิธีการทางอิเล็กทรอนิกสใหเสรจ็สมบรูณ หากคําช้ีแจงไมเปนที่รับฟงได มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายมสีิทธิทีจ่ะไม

รับราคาของผูมีสทิธิเสนอราคารายน้ัน 

                         ๖.๖ ในกรณีที่ปรากฏขอเท็จจรงิภายหลังจากการประกวดราคาจาง ดวยวิธีการทาง

อิเลก็ทรอนิกสวาผูประสงคจะเสนอราคาทีม่ีสทิธิไดรับการคัดเลือกเปนผูมสีิทธิเสนอราคาที่มผีลประโยชนรวมกันกับ

ผูมสีิทธิเสนอราคารายอื่นหรือเปนผูมผีลประโยชนรวมกันระหวางผูมสีิทธิเสนอราคากับผูใหบรกิารตลาดกลาง

อิเลก็ทรอนิกส ณ วันประกาศประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส หรือเปนผูมสีิทธิเสนอราคาทีก่ระทํา

การอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม ตามขอ ๑.๖ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายมีอํานาจที่จะตัด

รายช่ือผูมสีิทธิเสนอราคาดังกลาว และมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายจะพิจารณาลงโทษผูมีสิทธิเสนอราคารายน้ัน

เปนผูทิ้งงาน 

 

                 ๗. การทําสัญญาจาง 

                         ผูชนะการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส(ผูรับจาง)จะตองทําสัญญาจางตาม

แบบสญัญาดังระบุในขอ ๑.๔ กับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจง และจะตอง

วางหลักประกันสัญญาเปนจํานวนเงินเทากบัรอยละ๕ของราคาคาจางที่ประกวดราคาจางดวยวิธีการทาง

อิเลก็ทรอนิกสได ใหมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายยึดถือไวในขณะทําสัญญา โดยใชหลักประกันอยางหน่ึงอยางใด 

ดังตอไปน้ี 

                         ๗.๑ เงินสด 

                         ๗.๒ เช็คที่ธนาคารสั่งจายใหแกมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย โดยเปนเช็คลงวันที่ที่ทําสัญญา

หรือกอนหนาน้ันไมเกิน ๓ วัน ทําการของทางราชการ 

                         ๗.๓ หนังสือคํ้าประกันของธนาคารภายในประเทศตามแบบหนังสือคํ้าประกันดังระบุในขอ 

๑.๕ (๒) 

 



-๘- 

 

                         ๗.๔ หนังสือคํ้าประกันของบริษัทเงินทนุ หรือบริษัทเงินทุนหลกัทรัพย ที่ไดรับอนุญาตให

ประกอบกจิการเงินทุนเพื่อการพาณิชยและประกอบธุรกิจคํ้าประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย    

ซึ่งไดแจงช่ือเวียนใหสวนราชการตาง ๆ ทราบแลว โดยอนุโลมใหใชตามแบบหนังสอืคํ้าประกันดังระบุในขอ ๑.๕ (๒) 

                         ๗.๕ พันธบัตรรัฐบาลไทย 

                         หลักประกันน้ีจะคืนใหโดยไมมีดอกเบี้ย ภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่คูสัญญาพนจากขอ

ผูกพันตามสัญญาจางแลว 
 

                 ๘. คาจางและการจายเงิน 

                      มหาวิทยาลัยฯ จะจายเงินคาจางตามสัญญาเปนรายเดือนตามที่ตกลงไวในเงือ่นไขแหงสญัญา 
 

                 ๙. อัตราคาปรับ 

                         คาปรับเปนไปตามรายละเอียดเงือ่นไขและขอกําหนดงานจางเหมาทําความสะอาดของ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
 

                 ๑๐. การรับประกันความชํารุดบกพรอง 

                         ผูชนะการประกวดราคาจาง ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ซึ่งไดทําขอตกลงเปนหนังสือ หรือ

ทําสัญญาจางตามแบบดังระบุในขอ ๑.๔ แลวแตกรณี จะตองรับประกันความชํารุดบกพรองของงานจางที่เกิดข้ึน

ภายในระยะเวลาไมนอยกวา ๑ ป นับถัดจากวันที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายไดรับมอบงาน โดยผูรับจางตองรีบ

จัดการซอมแซมแกไขใหใชการไดดีดังเดิมภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจงความชํารุดบกพรอง 

 

                 ๑๑. ขอสงวนสิทธิ์ในการเสนอราคาและอ่ืน ๆ 

                         ๑๑.๑ เงินคาจางสําหรับงานจางครั้งน้ี ไดมาจาก เงินงบประมาณประจําป พ.ศ. ๒๕๕๘ 

                                  การลงนามในสัญญาจะกระทําไดตอเมื่อมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายไดรับอนุมัติ    

เงินคาจางจาก เงินงบประมาณประจําป พ.ศ. ๒๕๕๘ แลวเทาน้ัน 

                         ๑๑.๒ เมื่อมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายไดคัดเลือกผูมีสิทธิเสนอราคารายใดใหเปนผูรับจาง 

และไดตกลงจางตามการ ประกวดราคาจาง ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส แลว ถาผูรับจางจะตองสั่งหรือนําสิ่งของ

มาเพื่องานจางดังกลาวเขามาจากตางประเทศและของน้ันตองนําเขามาโดยทางเรือในเสนทางที่มีเรือไทยเดินอยู 

และสามารถใหบริการรับขนไดตามที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด ผูมีสิทธิเสนอราคาซึ่งเปนผู

รับจางจะตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการพาณิชยนาวี ดังน้ี 

                                  (๑) แจงการสั่งหรือนําสิ่งของดังกลาวเขามาจากตางประเทศตอกรมเจาทาภายใน ๗ วัน 

นับต้ังแตวันที่ผูรับจางสั่งหรือซื้อขายของจากตางประเทศ เวนแตเปนของที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม

ประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่นได 

 

 



-๙- 

 

                                  (๒) จัดการใหสิ่งของดังกลาวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเชนเดียวกับเรือไทย

จากตางประเทศมายังประเทศไทย เวนแตจะไดรับอนุญาตจากกรมเจาทา ใหบรรทุกสิ่งของน้ันโดยเรืออื่นที่มิใชเรือ

ไทย ซึ่งจะตองไดรับอนุญาตเชนน้ันกอนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเปนของที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม

ประกาศยกเวนใหบรรทุกของลงเรืออื่น 

                                  (๓) ในกรณีที่ไมปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผูรับจางจะตองรับผิดตามกฎหมายวาดวยการ

สงเสริมการพาณิชยนาวี 

                         ๑๑.๓ ผูประสงคจะเสนอราคาซึ่งไดย่ืนเอกสารประกวดราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส    

ตอมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายฯ แลวจะถอนตัวออกจากการประกวดราคาฯ มิได และเมื่อไดรับการคัดเลือกให

เปนผูมีสิทธิเสนอราคาแลว ตองเขารวมเสนอราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสตามเงื่อนไขที่กําหนดใน ขอ ๔.๗ 

(๔) (๕) (๖) และ (๗) มิฉะน้ัน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายจะริบหลักประกันซองจํานวนรอยละ ๒.๕ ของวงเงิน   

ที่จัดหาทันที และอาจพิจารณาเรียกรองใหชดใชความเสียหายอื่น (ถาม)ี รวมทั้งอาจพิจารณาใหเปนผูทิ้งงานได หาก

มีพฤติกรรมเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม 

                         ๑๑.๔ ผูมีสิทธิเสนอราคาซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายไดคัดเลือกแลวไมไปทําสัญญาหรือ

ขอตกลงภายในเวลาที่ทางราชการกําหนดดังระบุไวในขอ ๗ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายจะริบหลักประกันซอง

หรือเรียกรองจากผูออกหนังสือคํ้าประกันซองทันที และอาจพิจารณาเรียกรองใหชดใชความเสียหายอื่น (ถามี) 

รวมทั้งจะพิจารณาใหเปนผูทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ 

                         ๑๑.๕ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายสงวนสิทธ์ิที่จะแกไขเพิ่มเติมเงื่อนไขหรือขอกําหนดในแบบ

สัญญาใหเปนไปตามความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด (ถาม)ี 

 

                 ๑๒. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ 

                         ในระหวางระยะเวลาการดําเนินงานผูรับจางพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑที่กฎหมายและระเบียบ

ไดกําหนดไวโดยเครงครัด 
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 หมายเหตุ 

                 ผูประสงคจะเสนอราคา หมายถึง ผูขายหรือผูรับจาง ที่เขารับการคัดเลือกจากหนวยงานที่จะจัดหา

พัสดุ เพื่อเปนผูมีสิทธิเสนอราคา 

                 ผูมีสิทธิเสนอราคา หมายถึง ผูประสงคจะเสนอราคาที่ไดรับการคัดเลือกจากหนวยงานที่จะจัดหาพัสดุ 

ใหเปนผูมีสิทธิเสนอราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 

                 การนับระยะเวลาคํ้าประกันซองตามขอ ๕ ใหหนวยงานที่จัดหาพัสดุนับเปน ๒ ชวงเวลาติดตอกัน คือ 

ชวงแรก ต้ังแตวันย่ืนซองขอเสนอทางดานเทคนิคจนถึงวันยืนยันราคาสุดทาย (วันเสนอราคา) และนับตอเน่ืองกัน

ในชวงที่สอง คือ ต้ังแตวันถัดจากวันยืนยันราคาสุดทาย จนถึงวันสิ้นสุดการยืนราคา ตัวอยางเชน กําหนดวันย่ืนซอง

ขอเสนอทางดานเทคนิค วันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๗ กําหนดวันเสนอราคาวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๗ และกําหนด

ยืนราคา ๖๐ วัน นับแตวันยืนยันราคาสุดทาย การนับระยะเวลาคํ้าประกันซองคือ วันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๗ จนถึง

วันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๗ และนับตอเน่ืองในชวงที่สองใหเริ่มนับต้ังแตวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๗ จนถึงวันที่ ๑๘ 

พฤศจิกายน ๒๕๕๗ (รวม ๖๐ วัน) ดังน้ัน ระยะเวลาการนับหลักประกันซอง คือ ต้ังแตวันท่ี ๑๖ กันยายน ๒๕๕๗ 

จนถึงวันท่ี ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๗   

                  การเสนอลดราคาข้ันตํ่า (Minimum Bid) ใหหนวยงานที่จะจัดหาพัสดุคํานวณวงเงินการเสนอลด

ราคาข้ันตํ่าแตละครั้งในอัตรารอยละ ๐.๒ ของราคาสูงสุดของการประกวดราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสหาก

คํานวณแลวมีเศษของหลักหนวยนับใดๆ ใหปดเศษดังกลาวเปนหนวยนับน้ัน โดยไมตองมีเศษของแตละหนวยนับ 

เพื่อความชัดเจน และปองกันความผิดพลาดในการเสนอลดราคาข้ันตํ่าแตละครั้ง เชน กรณีราคาสูงสุดของการ

ประกวดราคาฯ ๑๕๕,๖๕๗,๐๐๐ บาท คํานวณรอยละ ๐.๒ ไดเทากับ ๓๑๑,๓๑๔ บาท ใหกําหนดการเสนอลด

ราคาข้ันตํ่า (Minimum Bid) ไมนอยกวาครั้งละ ๓๐๐,๐๐๐ บาท ราคาสูงสุดของการประกวดราคาฯ 

๔๔,๕๖๗,๕๐๐ บาท คํานวณรอยละ ๐.๒ ไดเทากับ ๘๙,๑๓๕ บาท ใหกําหนดการเสนอลดราคาข้ันตํ่า (Minimum 

Bid) ไมนอยกวาครั้งละ ๘๐,๐๐๐ บาท ราคาสูงสุดของการประกวดราคาฯ ๗,๗๘๙,๐๐๐ บาท คํานวณรอยละ ๐.๒ 

ไดเทากับ ๑๕,๕๗๘ บาท ใหกําหนดการเสนอลดราคาข้ันตํ่า (Minimum Bid) ไมนอยกวาครั้งละ ๑๐,๐๐๐ บาท 

ทั้งน้ี ผูเสนอราคาสามารถเสนอลดราคาข้ันตํ่าสูงกวาราคาข้ันตํ่าที่กําหนดได เชน กรณีกําหนดการเสนอลดราคาข้ัน

ตํ่า (Minimum Bid) ไมนอยกวาครั้งละ ๓๐๐,๐๐๐ บาทผูเสนอราคาสามารถเสนอลดราคาไดครั้งละมากกวา 

๓๐๐,๐๐๐ บาท ได และการเสนอลดราคาครั้งถัดๆไป ตองเสนอลดราคาตามที่กําหนดจากราคาครั้งสุดทายที่เสนอ

ลดแลว สําหรับกรณีการจัดหาพัสดุที่หนวยงานที่จะจัดหาพัสดุกําหนดใหเสนอราคาในลักษณะการเสนอราคาตอ

หนวย เห็นควรใหหนวยงานกําหนดใหเสนอราคาและพิจารณาในลักษณะการเสนอราคารวม เพื่อใหสามารถปฏิบัติ

ตามหลักเกณฑดังกลาวขางตนได  

   

           มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  

   

      ๓ กันยายน ๒๕๕๗ 

 



รายละเอียดแนบทายประกาศเลขท่ี 112/2557 
 

งานจางเหมาทําความสะอาด 

1. รายละเอียดประกอบสัญญาจาง  

 1.1 มาตรฐานของงาน การทําความสะอาดสถานท่ีในอาคาร ลักษณะงานท่ีกําหนดใหปฏิบัติดังน้ี 

1.1.1 การปดกวาด ดูดฝุน ใหปดกวาด หรือดูดฝุน พื้นที่วางตามอาคาร หองโถง ทางเดิน บันได 

(จนถึงบันไดข้ันสุดทายของอาคาร) ใหสะอาดปราศจากเศษผง ฝุนละออง และนําขยะไปทิ้งที่ นอกตัวอาคาร ณ ที่ 

ทิ้งขยะที่ผูวาจางกําหนด ใหใชไมกวาดขนออนในการปดกวาด เวนแตพื้นที่ที่เปนพรมใหใช แปรงปด หรือเครื่องดูด

ฝุน  หากมีการเคลื่อนยายเฟอรนิเจอรหรือเครื่องใชสํานักงานเมื่อทําความสะอาดเสร็จใหจัดเขาที่เดิม โดยไมใหเกิด

ความเสียหายแกพื้น เฟอรนิเจอรหรือเครื่องใชสํานักงาน 

1.1.2  การถูดวยมอบ หลังจากทําความสะอาด ตามขอ 1.1 แลวใหถูพื้นที่ตาง ๆ ดวยมอบชุบนํ้า

หมาด ๆ มอบที่นํามาใชงานตองเปนมอบที่สะอาด และหมั่นเปลี่ยนนํ้าทําความสะอาดเสมอ หากบริเวณใดมีความ

สกปรกมาก ใหใชนํ้ายาขัดพื้นหรือนํ้าสบูออนตามความเหมาะสม ทั้งรวมถึงการขจัดรอย หรือตําหนิตาง ๆ บนพื้น  

ซึ่งเกิดจากรอยรองเทาดวย สําหรับพื้นที่ที่เปนพรมลบรอยเปอนบนพรมดวยนํ้ายาตามความเหมาะสม หลังจากการ

เช็ดถูพื้นแลวบริเวณตาง ๆ จะตองสะอาดปราศจากเศษผงฝุนละออง และไมมีรอยเหว่ียงของมอบติดอยูตามขอบ

กําแพง ฝาผนัง เฟอรนิเจอร และเครื่องใชสํานักงานและไมมีความเสียหายใด ๆ เกิดข้ึนจากการทํางานดังกลาว 

1.1.3  การลงนํ้ายาขัดพื้น เคลือบเงาพื้น ใหทําหลังจากดําเนินการตาม 1.1 และ 1.2 และการ    

ลงนํ้ายาดังกลาวในบริเวณใดก็ตาม จะตองระวังไมใหฝาผนังหรือขอบกําแพงเปรอะเปอนเปนรอยชํารุดเสียหาย 

1.1.4 การขัดพื้นและขัดเงา ใหทําทันทีหลังจากลงนํ้ายาขัดพื้น หรือเคลือบเงาพื้น ทั้งน้ี ใหผูรับจาง 

พิจารณาเลือกใชเครื่องใช วัสดุและอุปกรณตามความเหมาะสมกับวัสดุพื้น โดยไมกอใหเกิดความเสียหายหรือตําหนิ

ใด ๆ บนพื้น 

1.1.5 การลอกพื้นและเคลือบพื้นดวยนํ้ายา  การลอกพื้นและเคลือบพื้นดวยนํ้ายา เพื่อใหผิวพื้น

สะอาด ปราศจากตําหนิและริ้วรอย มีความสวยงามทนทานน้ัน ใหผูรับจางดําเนินการตามความเหมาะสมกับวัสดุ

พื้น ทั้งน้ี เมื่อทําการลอกพื้นดวยนํ้ายา  ใหเคลื่อนยายเฟอรนิเจอรลอยตัวและเครื่องใชสํานักงาน  (ที่เคลื่อนยายได) 

ดวยหลังจากนํ้ายาแหงดีแลว ใหขัดพื้นใหสะอาดและนําเฟอรนิเจอรและเครื่องใชสํานักงานกลับเขาที่เดิม 

1.1.6 การทําความสะอาดพรม ใหดูดฝุนละออง เศษผง ขนสัตว ที่หลุดรวง อยูบนหนาพรม ให

สะอาด ในกรณีที่ทําการซักพรม โดยการซักแหง หรือวิธีการอื่นใดก็ตาม ตองไมกอใหเกิดความเสียหาย และเสีย

ความสวยงาม 

1.1.7 การทําความสะอาดเฟอรนิเจอร และเครื่องใชสํานักงาน ใหปดกวาด เช็ดถูเครื่องใช

สํานักงาน เชน โตะ เกาอี้ ตูเก็บเอกสาร ฯลฯ และเฟอรนิเจอรตาง ๆ  รวมทั้งรูปภาพแขวนฝาผนัง และปฏิมากรรม  ให

สะอาดปราศจากฝุนละออง หยากไย ใยแมงมุม คราบสกปรก และริ้วรอยตาง ๆ หากมีการเคลื่อนยายออกจากที ่ให

นํากลับเขาที่เดิมเมื่องานเสร็จ  โดยไมใหเกิดความเสียหายใด ๆ 
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1.1.8 การทําความสะอาดฝาผนังและฝาเพดาน ใหปดกวาดเช็ดถู ดูดฝุน ใหสะอาดปราศจากฝุน

ละออง หยากไย ใยแมงมุม คราบสกปรก และริ้วรอยตาง ๆ  หากมีการเคลื่อนยายออกจากที่ใหนํากลับเขาที่เดิม เมื่อ

งานเสร็จโดยไมใหเกิดความเสียหายใด ๆ 

1.1.9 การทําความสะอาดกระจก ใหเช็ดกระจกดวยนํ้ายาเช็ดกระจก หรือลางดวยนํ้าสบูกอน  

แลวลางดวยนํ้า และเช็ดกระจกใหแหง ใหกระจกใสสะอาดปราศจากคราบสกปรก ตําหนิ หรือรอยสัมผัส และหาม

ใชผงขัดในการทําความสะอาดกระจก 

1.1.10 การทําความสะอาดมาน ใหดูแลรักษาความสะอาดมาน และมานปรับแสงใหสะอาด

ปราศจากฝุนละออง หยากไย และคราบสกปรก การทําความสะอาดใหเช็ดดวยผาชุบนํ้าบิดหมาด ๆ หรือใชเครื่องดูด

ฝุนละออง ตามความเหมาะสม โดยไมกอใหเกิดความเสียหายใด ๆ 

1.1.11 การทําความสะอาดโคมไฟ หลอดไฟ และปลั๊กไฟ ใหเช็ดถูใหสะอาดปราศจากฝุนละออง 

หยากไย และคราบสกปรก และใหทําดวยความระมัดระวัง หากมีการถอดมาทําความสะอาด เมื่องานเสร็จให

ประกอบเขาที่เดิมโดยไมกอใหเกิดความเสียหายใด ๆ 

1.1.12 การทําความสะอาดหนากากเครื่องปรับอากาศ และพัดลม ใหเช็ดดวยผาชุบนํ้าบิด  หมาด ๆ 

หรือใชเครื่องดูดฝุนละออง ตามความเหมาะสม โดยไมกอใหเกิดความเสียหายใด ๆ 

   1.1.13 การขัดเงาบริเวณที่เปนโลหะ สวนประกอบใด ๆ ที่อาคารที่เปนโลหะใหดูแลรักษาใหเงา

งามอยูเสมอ และไมมีคราบสนิมจับ 

   1.1.14 ในกรณีที่รายละเอียดน้ีมิไดกําหนดรายละเอียดการทํางานไวให ผูรับจางดําเนินการทํา

ความสะอาดตามสภาพของงานหรือตามคําสั่งของผูวาจาง 
 

2. อาคารท่ีจางทําความสะอาด 
 

ลําดับท่ี รายละเอียด 
จํานวน

พนักงาน 

1 อาคารศูนยภาษาและคอมพิวเตอร 5 

2 อาคารสํานักงานอธิการบดี 1 (Visitor Center) 1 

3 อาคารคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สํานักงาน 1) 3 

4 อาคารคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สถิติประยุกต 2) 1 

5 อาคารสํานักวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ 1 2 

6 อาคารสํานักวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ 2 2 
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ลําดับท่ี รายละเอียด 
จํานวน

พนักงาน 

7 อาคารคณะครุศาสตร 3 

8 อาคารวิทยาลัยการแพทยพื้นบานและการแพทยทางเลือก (1-3) 3 

9 อาคารคณะมนุษยศาสตร 1 3 

10 อาคารคณะมนุษยศาสตร 2 2 

11 อาคารคณะวิทยาการจัดการ (1-2) 5 

12 อาคารวิทยาลัยนานาชาติลุมนํ้าโขง 1 

13 อาคารสถาบันความหลากหลายทางชีวภาพ 1 

14 อาคารศิลปะและการแสดง (ที่พักอาจารย-ที่เก็บของดนตรี-หองนํ้ากลาง-การแสดง  

และงานดนตรี) 

1 

15 อาคารศูนยบริการนานาชาติ 1 

16 อาคารสํานักงานอธิการบดี 2 2 

17 อาคารสํานักศิลปวัฒนธรรม (สํานักงาน-นิทรรศการ-หอศิลป) 1 

18 อาคารหอดูดาว 1 

19 อาคารหอประชุมกาสะลองคํา (หอประชุม-สถานีวิทยุ-ศูนยส่ิงทอ-หองเรียนกาสะลองคํา) 2 

20 อาคารบริหารรัฐกิจ 3 

21 อาคารยุพราชวิทยมงคล 8 

22 อาคารศิลปกรรม 1 

23 อาคารมิตรภาพไทย-จีน 1 

24 อาคารไบโอเทค 1 (วิจัยผลิตภัณฑอาหาร) 2 

25 อาคารไบโอเทค 1 (ศูนยตรวจสอบฯ) 1 
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ลําดับท่ี รายละเอียด 
จํานวน

พนักงาน 

26 อาคารไบโอเทค 2 (เกษตร) 1 

27 อาคารกองอาคารสถานที่ (สํานักงาน สาธารณูปโภค ยานพาหนะ อาคารหองประชุม) 1 

28 อาคารเรียนรวม 1 8 

29 อาคารเรียนรวม 2 1 

30 อาคารสํานักงานบริการวิชาการแกชุมชนและอาคารนิเทศศาสตร 1 

31 อาคารเทคโนโลยีการศึกษา 1 

32 อาคารนิติศาสตร 2 

33 
อาคารหอประชุมสุพรรณิการ และสํานักงานประสานงานโครงการสงเสริมคุณภาพการศึกษา

ในโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนและการพัฒนาทองถิ่น (สตพ.) 
1 

34 อาคารสังคมศาสตร 2 

35 อาคารสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 2 

36 อาคารโรงพยาบาลสัตว 1 

37 อาคารปฏิบัติการอุตสาหกรรมบริการ (การทองเที่ยว) 1 

38 อาคารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (อาคารสํานักงานคณบด)ี 1 

39 อาคารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (อาคารสถาปตยกรรม) 1 

40 อาคารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (อาคารเรียนรวม 41) 4 

41 อาคารสถาบันวิจัยและพัฒนา 1 

42 อาคารศูนยบริการนักศึกษาพิการ 1 

43 อาคารศูนยกีฬาเอนกประสงค (สระวายนํ้า-โรงยิม-ฟุตบอล-หอประชุมพิกุลทอง) 6 

44 ศูนยการประชุมนานาชาติ 5 

45 อาคาร CRU Central Park 1 
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ลําดับท่ี รายละเอียด 
จํานวน

พนักงาน 

46 อาคารสํานักวิชาบัญชี 2 

47 อาคารโรงเรียนสาธิต (อาคารสํานักงาน) 1 

48 อาคารโรงเรียนสาธิต (อาคารการเวก) 1 

49 อาคารโรงเรียนสาธิต (อาคารสารภ)ี 1 

50 อาคารโรงเรียนสาธิต (อาคารกรรณิการ,โรงอาหาร) 1 

51 อาคารโรงเรียนสาธิต (อาคารรสสุคนธ) 1 

52 อาคารศูนยสุขภาพ 1 

53 อาคารองคการนักศึกษา  2 

  108 

   

3. จํานวนพนักงานทําความสะอาดและเง่ือนไขประจําอาคาร ภายในบริเวณขอ 2  
 

ลําดับท่ี รายละเอียด เง่ือนไขวันหยุด 

1 อาคารศูนยภาษาและคอมพิวเตอร หยุดวันนักขัตฤกษ 

2 อาคารสํานักงานอธิการบดี 1 (Visitor Center) หยุดวันนักขัตฤกษ 

3 อาคารคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สํานักงาน 1) หยุดวันนักขัตฤกษ 

4 อาคารคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สถิติประยุกต 2) หยุดวันนักขัตฤกษ 

5 อาคารสํานักวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ 1 หยุดวันนักขัตฤกษ 

6 อาคารสํานักวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ 2 หยุดวันนักขัตฤกษ 

7 อาคารคณะครุศาสตร หยุดวันนักขัตฤกษ 

8 อาคารวิทยาลัยการแพทยพื้นบานและการแพทยทางเลือก (1-3) หยุดวันนักขัตฤกษ 
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ลําดับท่ี รายละเอียด เง่ือนไขวันหยุด 

9 อาคารคณะมนุษยศาสตร 1 หยุดวันนักขัตฤกษ 

10 อาคารคณะมนุษยศาสตร 2 หยุดวันนักขัตฤกษ 

11 อาคารคณะวิทยาการจัดการ (1-2) หยุดวันนักขัตฤกษ 

12 อาคารวิทยาลัยนานาชาติลุมนํ้าโขง หยุดวันนักขัตฤกษ 

13 อาคารสถาบันความหลากหลายทางชีวภาพ หยุดวันนักขัตฤกษ 

14 อาคารศิลปะและการแสดง (ที่พักอาจารย-ที่เก็บของดนตรี-หองนํ้ากลาง-การแสดง 

และงานดนตรี) 

หยุดวันนักขัตฤกษ 

15 อาคารศูนยบริการนานาชาติ หยุดวันนักขัตฤกษ 

16 อาคารสํานักงานอธิการบดี 2 หยุดวันนักขัตฤกษ 

17 อาคารสํานักศิลปวัฒนธรรม (สํานักงาน-นิทรรศการ-หอศิลป) หยุดวันนักขัตฤกษ 

18 อาคารหอดูดาว หยุดวันนักขัตฤกษ 

19 
อาคารหอประชุมกาสะลองคํา (หอประชุม-สถานีวิทยุ-ศูนยส่ิงทอ-หองเรียน        

กาสะลองคํา) 
หยุดวันนักขัตฤกษ 

20 อาคารบริหารรัฐกิจ หยุดวันนักขัตฤกษ 

21 อาคารยุพราชวิทยมงคล หยุดวันนักขัตฤกษ 

22 อาคารศิลปกรรม หยุดวันนักขัตฤกษ 

23 อาคารมิตรภาพไทย-จีน หยุดวันนักขัตฤกษ 

24 อาคารไบโอเทค 1 (วิจัยผลิตภัณฑอาหาร) หยุดวันนักขัตฤกษ 

25 อาคารไบโอเทค 1 (ศูนยตรวจสอบฯ) หยุดวันนักขัตฤกษ 

26 อาคารไบโอเทค 2 (เกษตร) หยุดวันนักขัตฤกษ 

27 
อาคารกองอาคารสถานที่ (สํานักงาน สาธารณูปโภค ยานพาหนะ อาคาร      หอง

ประชุม) 
หยุดวันนักขัตฤกษ 
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ลําดับท่ี รายละเอียด เง่ือนไขวันหยุด 

28 อาคารเรียนรวม 1 หยุดวันนักขัตฤกษ 

29 อาคารเรียนรวม 2 หยุดวันนักขัตฤกษ 

30 อาคารสํานักงานบริการวิชาการแกชุมชนและอาคารนิเทศศาสตร หยุดวันนักขัตฤกษ 

31 อาคารเทคโนโลยีการศึกษา หยุดวันนักขัตฤกษ 

32 อาคารนิติศาสตร หยุดวันนักขัตฤกษ 

33 
อาคารหอประชุมสุพรรณิการ และสํานักงานประสานงานโครงการสงเสริมคุณภาพ

การศึกษาในโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนและการพัฒนาทองถิ่น (สตพ.) 
หยุดวันนักขัตฤกษ 

34 อาคารสังคมศาสตร หยุดวันนักขัตฤกษ 

35 อาคารสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน หยุดวันนักขัตฤกษ 

36 อาคารโรงพยาบาลสัตว หยุดวันนักขัตฤกษ 

37 อาคารปฏิบัติการอุตสาหกรรมบริการ (การทองเที่ยว) หยุดวันนักขัตฤกษ 

38 อาคารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (อาคารสํานักงานคณบด)ี หยุดวันนักขัตฤกษ 

39 อาคารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (อาคารสถาปตยกรรม) หยุดวันนักขัตฤกษ 

40 อาคารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (อาคารเรียนรวม 41) หยุดวันนักขัตฤกษ 

41 อาคารสถาบันวิจัยและพัฒนา หยุดวันนักขัตฤกษ 

42 อาคารศูนยบริการนักศึกษาพิการ หยุดวันนักขัตฤกษ 

43 อาคารศูนยกีฬาเอนกประสงค (สระวายนํ้า-โรงยิม-ฟุตบอล-หอประชุมพิกุลทอง) หยุดวันนักขัตฤกษ 

44 ศูนยการประชุมนานาชาติ หยุดวันนักขัตฤกษ 

45 อาคาร CRU Central Park หยุดวันนักขัตฤกษ 

46 อาคารสํานักวิชาบัญชี หยุดวันนักขัตฤกษ 

47 อาคารโรงเรียนสาธิต (อาคารสํานักงาน) หยุดวันนักขัตฤกษ 
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ลําดับท่ี รายละเอียด เง่ือนไขวันหยุด 

48 อาคารโรงเรียนสาธิต (อาคารการเวก) หยุดวันนักขัตฤกษ 

49 อาคารโรงเรียนสาธิต (อาคารสารภ)ี หยุดวันนักขัตฤกษ 

50 อาคารโรงเรียนสาธิต (อาคารกรรณิการ,โรงอาหาร) หยุดวันนักขัตฤกษ 

51 อาคารโรงเรียนสาธิต (อาคารรสสุคนธ) หยุดวันนักขัตฤกษ 

52 อาคารศูนยสุขภาพ หยุดวันนักขัตฤกษ 

53 อาคารองคการนักศึกษา หยุดวันนักขัตฤกษ 

  
โดยผูรับจางจะตองจัดหาพนักงานทําความสะอาดมาปฏิบัติงาน ประกอบดวยแรงงาน ดังตอไปน้ี 

      -  แรงงานผูหญิง       จํานวน    104 คน 
 -  แรงงานผูชาย       จํานวน      4 คน 
       -  หัวหนาควบคุมงานทําความสะอาด     จํานวน       1 คน 
 -  ผูประสานงาน       จํานวน      1 คน 
        รวมแรงงานท้ังหมด     จํานวน  110 คน 
 
 

             4. รายละเอียดประกอบการทําความสะอาด  
4.1 การทําความสะอาดประจําวันเริ่มปฏิบัติงาน ต้ังแตเวลา  07.00 น. – 17.00 น. พักกลางวัน  

วันละ 1 ช่ัวโมง 
4.2  ทําความสะอาดประตูทางเขา - ออกอาคาร ประตูหองทํางาน ประตูกระจก บันได และราว 

บันไดทางข้ึนลง หนาตางกระจก ปายหรือบอรดตางๆ ใหสะอาดตลอดทั้งวัน 
4.3  ทําความสะอาดพื้นทางเดินโดยใชเครื่องขัดถู และสเปรยนํ้ามันนํ้ายารักษาพื้นเดือนละ 1 ครั้ง

 4.4  ทําความสะอาดพื้นทางเดิน โดยใชไมดันฝุนใหสะอาดเรียบรอยทุกวัน  
4.5  ทําความสะอาดซอกมุมฝาเพดาน ผนังหองใหสะอาดเรียบรอยอยางสม่ําเสมอ 
4.6  เก็บเศษกระดาษ และขยะตางๆ ตามกนัสาด และในกระถางตนไมประดับอาคาร ตามพื้นทุก 

ช้ัน และทางเดินเขาอาคาร   
           4.7 ทําความสะอาดอุปกรณเครื่องใชไฟฟาทุกชนิด   
           4.8 ทําความสะอาดพื้น โตะ ตูเก็บเอกสาร เกาอี้ รวมทั้งอุปกรณอื่น ๆ ที่อยูในหองน้ัน ๆ หรือ
ภายในหองทํางาน และจัดเก็บใหเรียบรอย                          
           4.9   ปดกวาดเช็ดถูทางเดินรวมระหวางโตะ ใตโตะ ซอกโตะทุกซอกทุกมุม อยางสม่ําเสมอ  ทุกวัน 
           4.10  ทําความสะอาดโทรศัพท สายโทรศัพท ดวยนํ้ายาฆาเช้ือกําจัดกลิ่น 
           4.11  ทําความสะอาดตะกราใสขยะ และเทขยะ ทุกวัน 
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           4.12  ทําความสะอาดพื้นโตะ เกาอี้เรียน และกระดานไวทบอรดหรือกระดานตาง ๆ ใหสะอาด 
และจัดใหเปนระเบียบเรียบรอย พรอมที่จะทําการเรียนการสอนครั้งตอไป 
           4.13  ทําความสะอาดอุปกรณสวนที่เปนโลหะ เชนทองเหลือง ทองแดง โครเมียม โดยการขัดเช็ด 
รวมทั้งบันไดระเบียง ลูกบิดกุญแจ และขาโตะ ตัวหนังสือ ตามอาคาร 
           4.14  หองสุขาชาย-หญิง ทําความสะอาด พื้นผนัง กระจก อางลางมือ และสุขภัณฑในหองนํ้าให
สะอาดอยางสม่ําเสมอ โดยไมใหมีกลิ่นและคราบสกปรก สนิม ตะกอน และเช็ดพื้นหองนํ้า ใหแหงอยูเสมอ 
                โดยตองปฏิบัติงานตามกําหนดเวลา และจัดทําตารางตรวจเช็คเปนหลักฐานการปฏิบัติงานดังน้ี 

- กอนเวลา    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  ตอวัน) 
4.15  ทําความสะอาดพรมปพูื้น การดูดฝุน/ซักพรม 

          4.16  ทําความสะอาดตะกราใสผง ถังใสกระดาษชําระ ใหสะอาดทุกวัน  
         4.17  บริการใสกระดาษชําระในหองสุขาชาย-หญิง (เฉพาะหองที่มีอุปกรณใสกระดาษ) และ
บริการรองนํ้าใสในถังนํ้า  เพื่อใหมีใชบริการตลอดเวลา  

          4.18  บริการเติมสบูเหลว ในหองสุขาชาย – สุขาหญิง เพื่อใหมีใชบริการตลอดเวลา และทําความ
สะอาดบรรจุภัณฑที่ใสสบูเหลวทุกวัน พรอมทั้งดูแลใหอยูในสภาพใชการได 
         4.19  ทําความสะอาดพื้น ผนัง กลองใสสบู ในหองนํ้าชาย-หญิง ใหสะอาดโดยพื้นและผนังตอง
แหงตลอดเวลา 
                   4.20 ใหพนักงานทําความสะอาดประจําอาคาร เปด-ปด ไฟฟา เปนบางสวน (ที่จําเปนตอการ

ปฏิบัติงานดานความสะอาด) เวลา  07.00 - 07.45 น. สําหรับทางเดินภายในอาคารตามที่หนวยงานมอบหมาย 

08.00 - 17.00 น. และใหพนักงานทําความสะอาดประจําอาคารเรียน เปด - ปด ไฟฟา ปดนํ้าประปา พัดลม 

เครื่องปรับอากาศ ถอดปลั๊กเครื่องใชสํานักงานที่ใชไฟฟาทุกเครื่อง ตามอาคารเรียนหรือภายในหองเรียนที่ไมมีการ

เรียนการสอน และตรวจตราความเรียบรอยกอนออกจากสํานักงานหรือตัวอาคารเปนประจําทุกวัน 

          4.21 ทําความสะอาดอื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมายจากผูวาจาง  และแกไขปญหาเฉพาะหนาใน

เวลาทํางาน 

          4.22 พนักงานทําความสะอาดประจําช้ันจะตองดูแลรักษาความสะอาดกระจกบริเวณประตูเขา – 

ออก ใหสะอาดตลอดเวลาและใหพนักงานทําความสะอาดทุกคนอยูประจําที่ตามอาคารที่ไดรับผิดชอบน้ัน ๆ 

         4.23 กวาดและเก็บขยะ ทําความสะอาด ลานคอนกรีต ถนน สนามหญา บริเวณโดยรอบอาคาร  

3 เมตร 

         4.24  รายงานสิ่งของชํารุดเสียหายที่เกิดข้ึนโดยดวน  
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  4.25  พนักงานทําความสะอาดทุกคนของผูรับจาง จะตองแตงเครื่องแบบ (ชุดยูนิฟอรม) ของ

บริษัทผูรับจางทุกวัน ในระหวางเวลาปฏิบัติงาน ชุดยูนิฟอรมตองสะอาดเรียบรอยเหมือนกันทุกคน และมีโลโกของ

บริษัทติดที่ชุดยูนิฟอรมดวย และตองติดบัตรพนักงานแสดงตนที่เสื้อเครื่องแบบ บริเวณหนาอกดานซายทุกคนใน

เวลาปฏิบัติงาน ใหสามารถมองเห็นไดชัดเจน เพื่อสะดวกในการตรวจสอบ บัตรพนักงานใหระบุช่ือ-สกุล  ของ

พนักงานทุกคนที่ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยฯ และใหระบุช่ือเลนไวดวย (ถาม)ี 

            4.26  ผูรับจางจะตองดูแลรักษาความสะอาดสถานที่ในขอบเขตของสัญญาจางใหมีความสะอาด

ปราศจากรอยเปอนและสกปรกจากกลิ่นอันไมพึงประสงคพรอมยินดีที่จะแกไขเมื่อไดรับแจงจากผูวาจางใหร ีบ

ดําเนินการแกไขทันท ี

  4.27  ผูรับจางจะตองใหพนักงานทําความสะอาดปฏิบัติตามที่ผูวาจางไดรองขอ เชน ชวยจัด หอง

สอบ การขนยายเกาอี้ภายในอาคารน้ัน ๆ และใหบริการชวยเหลือกรณีมหาวิทยาลัยมีการจัดเลี้ยง ประชุม สัมมนา

ตามหองประชุมของอาคารที่ผูรับจางรับผิดชอบ ฯลฯ และใหพนักงานบริการชวยเหลือในการจัดสถานที่สอบ และ

งานขนยายวัสดุอปุกรณ งานกรณีฉุกเฉินเรงดวน และชวยเหลือกรณีมหาวิทยาลัยจัดกิจกรรมในโอกาสตาง ๆ 
 

5.  การทําความสะอาด  (เวลา 07.00-17.00 น.) 

5.1 กวาดพื้น ถูพื้น ใชมอบ ขัดเงาพื้น ใหสะอาด แลวลงนํ้ายารักษาพื้นใหเปนเงามัน โดยไมทําให

พื้นลื่น เพราะอาจเกิดอุบัติเหตุแกนักศึกษา และบุคลากรของมหาวิทยาลัย  

5.2  ขัดเช็ดทําความสะอาดเกาอี้ที่ทําดวยหนังแท /หนังเทียม ดวยนํ้ายาเฉพาะสําหรับขัด/   เช็ดหนัง 

5.3  ขัดและทําความสะอาด อุปกรณสวนที่เปนโลหะ เชน ทองเหลือง ทองแดง อลูมิเนียม และ

โครเมียม ดวยนํ้ายาขัดโลหะ 

5.4  ปดกวาดหยากไยตามผนัง ฝา-เพดาน และทุกซอกทุกมุม ตลอดชองบันได ประตู หองนํ้า 

5.5  ทําความสะอาดบันไดอาคาร กระจกอาคารภายในและภายนอก กระจกระเบียง กระจกบันได 

กระจกประตูเขา - ออกอาคาร กระจกหองทํางาน ดวยนํ้ายาทําความสะอาด กระจกพรอมอุปกรณทําความสะอาด

กระจก 

5.6  ทําความสะอาดมูลี่ ผามานและปรับแสง โดยทําการปดฝุน และทําความสะอาด รอยเปอน 

                 5.7  ทําความสะอาดตู และช้ันเก็บเอกสาร  บอรด  โดยปดฝุนและเช็ดทําความสะอาด 

                 5.8  ทําความสะอาดตูเย็น เครื่องทํานํ้าเย็นและที่รองรับนํ้า โดยขัดเช็ดลาง        

5.9  ขัดลางทําความสะอาดพื้นผนัง อางลางมือ และสุขภัณฑ พรอมทั้งขัดลางคราบสนิมตะกอน 

                 5.10 ลางตะกราใสผง ถังขยะ และถังใสนํ้าภายในหอง 

                 5.11 ทําความสะอาด พระบรมฉายาลักษณ และรปูภาพตาง ๆ 

                 5.12  ทําความสะอาดอื่น ๆ  ตามที่ไดรับมอบจากผูวาจางหรือผูที่ไดรับมอบหมายจาก ผูวาจาง 

                 5.13  ลางและลงนํ้ายาเคลือบเงาพื้นที่ภายในอาคาร สวนสถานที่บางแหงที่ยังไมสกปรกน้ัน  

“ผูรับจาง” จะตองดูแลรักษาพื้นใหสะอาดเทาเทียมกันตามวิธีการรักษาพื้น 
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   5.14  เช็ดชองลมเครื่องปรับอากาศ 

                 5.15  เช็ดและฉีดนํ้ายาลางกระจกภายใน-ภายนอก รอบอาคาร           

                   5.16  เก็บรอยเปอนตามทางเดิน 

                 5.17  เช็ดลางฝาผนังและลางหองสุขา ดวยนํ้ายาฆาเช้ือโรค 

                  5.18  ดูดฝุนมานหนาตาง 

                   5.19  ทําความสะอาดมูลี่ โปะ โคมไฟ และพัดลมดูดอากาศฉีดนํ้ายาลางทางเดิน และบริเวณ

ดานหนาอาคารรวมทั้งเช็ดกระจกอาคาร 

   5.20  เช็ดและขัดขอบทองเหลือง ขอบอลูมิเนียม ตามประตู หนาตาง บันได และสวนอื่นๆ  

ที่ติดกับตัวอาคาร 

  5.21  ขัดลางเบาะ เกาอี้ โซฟา  โตะรับแขก พรอมทั้งลงนํ้ายาเคลือบขัดเงา (เกาอี้หนัง) 
   

             6.  เครื่องมือและอุปกรณท่ีใชทําความสะอาด ผูรับจางตองจัดหาเครื่องมือและอุปกรณที่มีสภาพดี     

ไมชํารุด โดยสามารถใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ และเพียงพอตอการใชงาน สงมอบใหผูรับจางภายในวันลงนาม

สัญญาจาง ดังน้ี 

           6.1  เครื่องขัดพื้น ไมนอยกวา 4 เครื่อง  

  6.2  เครื่องดูดฝุน ไมนอยกวา 6 เครื่อง 

  6.3  เครื่องดูดฝุน ชนิดดูดนํ้าได ไมนอยกวา 6 เครื่อง 

  6.4  เครื่องซักพรม ไมนอยกวา 3 เครื่อง 

  6.5  เครื่องฉีดนํ้าแรงดันสูง  ไมนอยกวา 4 เครื่อง 

  6.6 ไมกวาดออน (ดอกหญา) ไมมอบถูพื้น ไมมอบดันฝุน ไมมอบไฮเทค ไมปดขนไก ผาเช็ดโตะ   

ผาเช็ดกระจก ผาเช็ดโทรศัพท ผาสําหรับมอบพื้น ผาสําหรับมอบดันฝุน ฟองนํ้า สกอตไบรท ถังนํ้า ขันนํ้า ขวดฉีด

นํ้ายา แปรงทองเหลือง แปรงขัดพื้น แปรงขัดพื้นชนิดดามยาว แปรงลางหองนํ้า ที่โกยผง เกรียงเหล็ก ถุงมือยาง 

และผาปดจมูก สําหรับประจําตัวพนักงานทําความสะอาดทุกคน โดยทําการเปลี่ยนใหมทุก ๆ 3 เดือน หรือเปลี่ยน

ใหมกรณีมีสภาพชํารุดเกินกวาใชงานได 

  6.7  ไมกวาดแข็ง (กานมะพราวตอดาม) และไมกวาดหยากไย (ขนาดยาวพิเศษ) 

  6.8  ยางดันนํ้า / ลูกยางปมนํ้า ตองจัดใหมีทุกอาคาร ไมนอยกวา 1 อัน 

           6.9  แผนดําสําหรับลางพื้น และแผนแดงสําหรับขัดพื้น ไมนอยกวา 6 แผน โดยทําการเปลี่ยนใหม

กรณีมีสภาพชํารุดเกินกวาใชงานได 

          6.10  สายยางสําหรับลางพื้น ความยาวไมตํ่ากวา 20 เมตร จํานวน 5 เสน เปนอยางนอย 

          6.11  ปลั๊กพวง ความยาว 30 เมตร ไมนอยกวา 4 ชุด  

  6.12  บันไดชนิดพับได ไมนอยกวา 2 อัน 

          6.13  อุปกรณสําหรับกวาดลานคอนกรีต กวาดถนน และสนามหญา มาใหครบ  
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          6.14  พรมดักฝุนเช็ดเทา 3 M  และพรมเช็ดเทา โดยมีรูปแบบเปนพรมใยมะพราว สําหรับหนา

อาคาร หรือประตูทางเขาอาคาร 

  6.15  ผาหมข้ีงา (ผาหมสําหรับเช็ดเทา) สําหรับหนาอาคาร หรือประตูทางเขาอาคาร 
 

             7.  วัสดุสิ้นเปลือง ผูรับจางตองจัดหาวัสดุสิ้นเปลืองที่มีคุณภาพดี ใหเพียงพอตอการใชงานตลอดสัญญา

จาง สงมอบใหผูรับจางภายในวันลงนามสัญญาจาง ดังน้ี 

  7.1  สบูเหลวสําหรับลางมือไวในหองนํ้าทุกหอง ทั้งชายและหญิง สําหรับหองนํ้าบุคลากร และ

อาจารย พรอมขวดใสสบูเหลวมีประจําไวทุกหองนํ้า กรณีชํารุดตองจัดมาเปลี่ยนใหมใหครบเหมือนเดิม ทุกหอง 

  7.2  กระดาษชําระทีม่ีความหนา 2 ช้ัน มีคุณสมบัติเหนียวนุม ซึมซับไดดี ในหองนํ้าชาย – หญิง 

(เฉพาะหองที่มีอุปกรณใสกระดาษ) และบริการรองนํ้าใสในถังนํ้า เพื่อใหมีใชตลอดเวลา (กระดาษชําระมวนเล็ก 

จํานวน 36 มวน/เดือน/อาคาร หรือกระดาษชําระมวนใหญ จํานวน 12 มวน/เดือน/อาคาร) 

         7.3  ถุงดําใสขยะสําหรับภายในหองนํ้า และสํานักงานเปนประจําตลอดเวลาตามขนาด ดังน้ี 

ขนาด 18 x 20 น้ิว  ขนาด 24 x3 0 น้ิว  และขนาด 30 x 40 น้ิว ไมนอยกวา 12 แพค/เดือน/อาคาร  

         7.4  นํ้ายาดับกลิ่นและฆาเช้ือ นํ้ายาลางพื้น นํ้ายาลอกแวคซ นํ้ายาเคลือบเงาพื้น นํ้ายาขัดเงาพื้น 

นํ้ายาลางหองนํ้า นํ้ายาทําความสะอาดสุขภัณฑ นํ้ายากัดคราบสนิม นํ้ายาเช็ดพื้น นํ้ายาขจัดคราบสกปรก นํ้ายาเช็ด

กระจก นํ้ายาเช็ดทําความสะอาดโทรศัพทหรือแอลกฮอล  นํ้ายาขัดโลหะ (ทองเหลือง ทองแดง โครเมี่ยม 

อลูมิเนียม) นํ้ายาดันฝุน นํ้ายาซักพรม นํ้ายาเช็ดเฟอรนิเจอร ผงซักฟอก กรดเกลือเจือจาง โซเดียมไบคารบอเนต 

และนํ้ายาอยางอื่นเทาที่จําเปน  
 

8. ผูประสานงานและหัวหนาผูควบคุมงาน 

8.1  การปฏิบัติงานตามสัญญาจาง ผูรับจางจะตองจัดใหมีผูประสานงานอยางนอย 1 คนเพื่อทํา 
หนาที่คอยประสานงานการปฏิบัติงานดูแลรักษาความสะอาดใหเปนไปตามสัญญา อยางเครงครัด และประสานงาน

กับผูแทนของผูวาจาง 

8.2.  ใหผูประสานงานของผูรับจาง ตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน เพื่อใหสะอาดและเรียบรอยตาม 
ขอกําหนดและเงื่อนไขสัญญาจาง และรับฟงขอเสนอแนะหรือหารือแนวทางแกไขของการปฏิบัติงาน ตามสัญญาทุก

วันทําการ เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และแกไขขอขัดของในการปฏิบัติงานรวมกับมหาวิทยาลัย 

8.3 ผูรับจางจะตองจัดใหมีหัวหนาผูควบคุมงาน การทําความสะอาด จํานวน 1 คน ปฏิบัติงาน 
เต็มเวลาเทากับพนักงานทําความสะอาด เพื่อประสานกับผูควบคุมงานประจําหนวยงาน รับฟงขอเสนอแนะหรือ

หารือแนวทางแกไข ในการปฏิบัติงานแตละหนวยงาน 

8.4 ผูรบัจางจะตองจัดหาโทรศัพทมอืถือ 1 เครื่องประจําตัวหัวหนาผูควบคุมงาน เพื่อใหผูวา 
จางสามารถติดตอสื่อสารไดทุกเวลา ในเวลาปฏิบัติหนาที่ ดวยคาใชจายของผูรับจาง 
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8.5 หัวหนาผูควบคุมงาน จะตองปฏิบัติงานในวันที่ผูวาจางและผูรับจางตกลงใหมีการทํางาน 

เฉพาะกิจ  เชน งานทําความสะอาดประจําภาคเรียน  และหากหัวหนาผูควบคุมงานหยุดงาน ผูรับจางตองสง

ตัวแทนมาชดเชยในวันดังกลาว  หากผูรับจางไมสงคนมาทดแทนจะตองถูกปรับเปนรายวัน เหมือนเปนพนักงานทํา

ความสะอาดคนอื่น ๆ ตามสัญญา 

             9.  ผูประสานงานและหัวหนาผูควบคุมงาน มีหนาท่ีดังน้ี 

                    9.1  ผูประสานงาน และหัวหนาผูควบคุมงาน ตองควบคุมกํากับดูแลใหพนักงานทําความสะอาด

ปฏิบัติงานตามขอกําหนดและเงื่อนไขของสัญญาจางอยางเครงครัด 

     9.2  ผูประสานงาน ตองประสานงานระหวางผูวาจางและผูรับจาง งานเอกสารตางๆ หรืองานอืน่ ๆ  

ที่เกี่ยวของระหวางผูวาจางกับผูรับจาง 

      9.3  ผูประสานงาน ตองจัดทําบันทึกบัญชีการลงเวลามาทํางาน และเวลากลับของพนักงานทํา

ความสะอาดทุกคน 

                   9.4  หัวหนาผูควบคุมงาน ตองควบคุมดูแลกระดาษชําระประจําหองนํ้า (ตามเงื่อนไขที่กําหนด) 

และวัสดุที่ตองใชทําความสะอาดทุกชนิดมิใหขาดตกบกพรองและตรวจเช็ดอุปกรณที่ตองเตรียมมาใหครบทุกอาคาร 

      9.5  หัวหนาผูควบคุมงาน ตองสรุปรายงานการทําความสะอาดประจําสัปดาห และรายงานให      

ผูควบคุมงานจางของมหาวิทยาลัยทราบทุกครั้ง 

      9.6  หัวหนาผูควบคุมงาน ตองเดินตรวจเช็คการทํางานของพนักงานทําความสะอาดที่ประจําอยู

ตามอาคารทุกอาคาร ทุกช้ัน ทุกวัน ในกรณีของการทําความสะอาดหองนํ้าทุกหอง หัวหนาควบคุมตองตรวจ เช็ค

ความสะอาดของหองนํ้าตามเวลาที่กําหนดใหปฏิบัติงานไวใน ขอ 3. (4.14) ทุกวัน และจัดทําตารางการตรวจเช็คสง

ใหผูควบคุมงานจางของมหาวิทยาลัย ทราบทุกครั้ง 

  9.7  หัวหนาควบคุมงาน จะตองไมปฏิบัติหนาที่เปนพนักงานทําความสะอาดแทนพนักงานคนใด

คนหน่ึงที่ไมมาปฏิบัติงาน หรือทําความสะอาดเสมือนเปนพนักงานทําความสะอาดคนใดคนหน่ึงไมได 
 

             10.  การสงบัญชีรายชื่อพนักงาน 

                    10.1  ผูรับจางจะตองสงรายช่ือพรอมจัดทําประวัติพนักงานทําความสะอาดโดยละเอียด สงให   

ผูวาจางทราบลวงหนาอยางนอย 1 สัปดาห หากไมดําเนินการดังกลาว ถือวาผูรับจางไมประสงคจะดําเนินการทํา

สัญญาจาง ผูวาจางจะยึดหลักประกันซอง และดําเนินการแจงเปนผูทิ้งงานตามระเบียบตอไป  ในกรณีที่มีการ

สับเปลี่ยนพนักงานทําความสะอาด หากสับเปลี่ยนไมเกิน 5 วัน ใหแจงผานกรรมการควบคุมงานประจําหนวยงาน 

และกองอาคารสถานที่ สํานักงานอธิการบดี แตในกรณีที่มีการสับเปลี่ยนเกิน 5 วัน ใหจัดสงประวัติ รูปถาย และทํา

หนังสือเปนลายลักษณอักษรแจงผูวาจางทราบทุกครั้ง อน่ึง หากไมแจงภายในระยะเวลาที่กําหนด ผูวาจางจะถือวา

ไมมีพนักงานมาปฏิบัติหนาที่ และถือวาผูรับจางผิดสัญญาตามเงื่อนไข ผูวาจางจะดําเนินการปรับเปนรายวันตาม

สัญญา ขอ 18.2 นับแตวันที่ผูรับจางผิดสัญญา  
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      10.2 ผูรับจางจะตองปฏิบัติใหถูกตองตามกฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงานและสวัสดิการสงัคม 

  10.3 ผูรับจางจะตองสงเงินสมทบเขากองทุนประกันสังคม โดยผูรับจางจะตองสงสําเนาเอกสาร

การสงเงินสมทบเขากองทุนประกันสังคมใหผูวาจาง เมื่อผูวาจางรองขอ หรือหากผูวาจางไดตรวจสอบ หรือไดรับ

การรองเรียนวาผูรับจางไมสงเงินสมทบเขากองทุนประกันสังคมใหกับพนักงานทําความสะอาด ผูวาจางมีสิทธิบอก

เลิกสัญญาได และจะยึดหลักประกันซอง พรอมดําเนินการแจงเปนผูทิ้งงานตามระเบียบตอไป 
 

            11.  การสงตัวอยางนํ้ายา 

      11.1 ผูรับจางจะตองจัดสงตัวอยางนํ้ายา หรือแคตตาล็อกตัวอยางนํ้ายาที่ใชในการทําความสะอาด

แตละชนิด ใหผูวาจางพิจารณาในวันย่ืนซอง 

     11.2  ผูรับจางตองจัดเตรียมอุปกรณและนํ้ายาทําความสะอาดใหมีอยูประจําตามอาคารโดยมอบ

ใหพนักงานทําความสะอาดแตละอาคารเปนผูดูแล และจะตองจัดเตรียมไวใหเพียงพอตอการใชงานทุกวัน กอนเริ่ม

ปฏิบัติงานตามสัญญาจางอยางนอย 1 สัปดาห 
 

             12.  การลาหยุดงานและการตรวจสอบ พนักงานทําความสะอาด 

                     12.1 กรณีการสับเปลี่ยนพนักงานทําความสะอาด หรือมีการทดแทนพนักงานที่ลาปวย/  ลากิจ 

หรือไมสามารถมาปฏิบัติงานไดดวยเหตุอื่น ตลอดจนลาออก ผูรับจางจะตองแจงใหผูวาจางทราบทุกครั้งลวงหนา

อยางนอย 24 ช่ัวโมง และจัดหาพนักงานทดแทนโดยทันที  หากผูรับจางไมสามารถหาพนักงานมาทดแทนได ถือวา 

ผูรับจางจัดหาพนักงานมาปฏิบัติงานไมครบตามสัญญาจะตองถูกปรับเปนรายวัน ตามขอ 18.2 

     12.2  กอนออกประตูมหาวิทยาลัย พนักงานทําความสะอาด จะตองยินยอมใหพนักงานรักษา

ความปลอดภัยของผูวาจางทําการตรวจคน ตอหนาพนักงานรักษาความปลอดภัย เพื่อปองกันการนําทรัพยสินของผู

วาจางติดตัวไป 

     12.3  ในกรณีที่พนักงานของผูรับจางจะนําทรัพยสินออกจากพื้นที่ทําการของผูวาจางจะตอง

ปฏิบัติ ตามระเบียบของผูวาจาง โดยกรอกขอความในแบบฟอรมและมีลายมือช่ือของผูวาจาง/ผูคุมงานอนุญาตให

เรียบรอยกอน จึงจะสามารถนําออกไปได 

          12.4   ผูรับจางจะตองจัดหาและใชพนักงาน ที่มีความรูความชํานาญมาดําเนินการใหทันเวลาและ

จัดหาใหเพียงพอ หากคณะกรรมการผูควบคุมงานหรือคณะกรรมการตรวจการจาง หรือผูแทนเห็นวา พนักงานคน

ใดไมปฏิบัติงานหรือไมเขาใจงานและประพฤติตนไมเหมาะสม คณะกรรมการมีอํานาจในการขอเปลี่ยนพนักงานคน

น้ันได และผูรับจางจะตองจัดหาพนักงานคนใหมมาทดแทนทันที 

    12.5   ถาพนักงานของผูรับจางคนใด ไมต้ังใจปฏิบัติงาน ขัดคําสั่ง หรือฝาฝนระเบียบของ ผูวาจาง 

หรือมีพฤติกรรมสอไปในทางทุจริต แสดงกริยาวาจาไมสุภาพ ขัดคําสั่ง หรือฝาฝน ตอผูควบคุมงานของ ผูวาจาง และ

ประพฤติตนอันอาจจะกอใหเกิดความเสียหายตอช่ือเสียงของผูวาจาง เมื่อผูวาจาง ไดแจงใหผูรับจางทราบเปนลาย

ลักษณอักษรแลวผูรับจางจะสงพนักงานผูน้ันมาปฏิบัติงานในพื้นที่ของผูวาจางอีกไมได 
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    12.6  ผูประสานงาน  หัวหนาควบคุมงาน และพนักงานทําความสะอาด ที่ผูรับจางจัดสงมา

ปฏิบัติงานในพื้นที่ของผูวาจางจะตองติดบัตรประจําตัวพนักงานระหวางเวลาปฏิบัติงานตลอดเวลา (07.00 - 17.00 น.) 

12.7  การทําความสะอาดภายในอาคารทุกช้ันที่มีการกั้นหรือล็อคหอง หรือทําความสะอาดอื่น ๆ 

ประจําภาคเรียน ผูรับจางจะตองแจงเปนลายลักษณอักษรวาจะทําอะไร ที่ไหน ช้ันไหน เมื่อไรลวงหนาอยางนอย    

3 วัน โดยแจงแผนงานตอกองอาคารสถานที่ สํานักงานอธิการบดี เพื่อจะไดประสานงานกับผูเกี่ยวของไดรับทราบ

และอํานวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน ตลอดจนตรวจสอบความเรียบรอยและ ความปลอดภัยหลังจากปฏิบัติงาน 
 

13.  ขอบเขตความรับผิดชอบตอความเสียหาย 

ผูรับจางจะตองรับผิดชอบตอการสูญหายหรือเสียหายของทรัพยสิน ซึ่งเกิดจากการบกพรองหรือ

ความประมาทเลินเลอหรือทุจริตในการปฏิบัติหนาที่ของพนักงานของผูรับจาง โดยผูรับจางจะตองรับผิดชอบชดใช

คาทรัพยสินที่สูญหายหรือเสียหาย ตามราคาทรัพยสินน้ัน ๆ (เมื่อหลักฐานแนชัดวาเปนผูกระทําความผิดจริง) 
 

14.  เวลาปฏิบัติงาน 

   14.1   การทําความสะอาดประจําวันผูรับจางตองทําความสะอาดตามวันที่ที่กําหนดไวในเงื่อนไข 

ขอ 3. สวนวันหยุดราชการ วันเสาร-วันอาทิตย และวันหยุดนักขัตฤกษใหผูรับจางจัดพนักงาน ทําความสะอาด   

มาทําความสะอาดตามจํานวนอาคารหรือพื้นที่ ที่กําหนดไวในเงื่อนไข ขอ 3. 

14.2   การทําความสะอาดประจําภาคเรียน ผูรับจางตองทําความสะอาดประจําภาคเรียน ในวัน

ทําการ โดยทํางานระหวางเวลา 07.00 น.-17.00น. ระหวางวันปดภาคเรียนแตละภาคเรียน โดยผูรับจางจะตองทํา

ความสะอาดพื้นขัดลอกแวคซ และเคลือบเงาพื้นใหทุกๆ ภาคเรียน หลังจากปดภาคเรียนภายใน 5 วัน 
 

15.  คุณสมบัติของผูปฏิบัติงานตามสัญญาน้ี  

ผูรับจางจะตองสงมอบผูปฏิบัติงานที่มีคุณสมบัติดังตอไปน้ี 

15.1  ผูรับจางตองจัดสงพนักงานที่มีสุขภาพดี  มีประวัติดี  มีความซื่อสัตย สุจริต และผานการ

ฝกอบรมของผูรับจางมาเรียบรอยแลวมาประจํา โดยมีอายุไมตํ่ากวา 18 ป และอายุไมเกิน 55 ป 

   15.2 ตองปฏิบัติหนาที่ตามขอบังคับ ระเบียบ คําสั่ง ของผูวาจาง ที่กําหนดไว โดยเครงครัดดวย

ความเขมแข็ง และสุภาพ 

15.3   ตองปฏิบัติตนสุภาพตอเจาหนาที่ของผูวาจางและผูมาติดตอ   

15.4   พนักงานทุกคนตองอยูในเครื่องแบบที่เปนมาตรฐานเดียวกัน และติดบัตรที่ทางผูวาจาง

ออกใหประจําตัวทุกคน  

15.5  ไมติดสิ่งเสพติดใหโทษ ไมเปนโรคพิษสุราเรื้อรัง และไมมีโรคติดตอรายแรง 

15.6  ไมเปนผูมีจิตไมสมประกอบ หรือวิกลจริต 

15.7  ไมเลนการพนัน และไมใชเครื่องมือสื่อสาร (โทรศัพทมือถือ) เลนเกมส เลนแชท  ออนไลน

ตาง ๆ ในขณะปฏิบัติงาน 
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16.  การประเมินการปฏิบัติงานของผูวาจาง 

 ผูวาจางจะดําเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานทําความสะอาดตามแบบที่  ผูวาจาง

กําหนด หากปรากฏวาพนักงานทําความสะอาดของผูรับจางปฏิบัติงานไมเรียบรอย มีความประพฤติ  ไมเหมาะสม 

ผูวาจางจะแจงใหผูรับจางทราบ ผูรับจางจะตองเปลี่ยนพนักงานทําความสะอาดใหใหม หรือแกไขอุปสรรคขอขัดของ

ของการปฏิบัติงานตามที่ผูวาจางแจงใหทราบภายใน 7 วัน หากผูรับจางไมดําเนินการแกไข ผูวาจางจะถือเปนเหตุไม

ปฏิบัติตามสัญญาและทรงไวซึ่งสิทธิจะระงับการจายเงินคาจางตามสัญญาในเดือน  น้ัน ๆ จนกวาผูรับจางจะ

ดําเนินการแกไข 
  

17.  ความรับผิดชอบของผูรับจาง 

17.1 ถาพนักงานประพฤติตนไปในทางเสื่อมเสีย หรือหยอนความสามารถ ผูวาจางมีสิทธิใหยาย

บุคคลน้ัน ออกจากสถานที่ที่ปฏิบัติงานไดทันที โดยผูรับจางตองสงพนักงานคนใหมมาแทน 

17.2 ผูรับจางตองรับผิดชอบ และใหความคุมครองพนักงาน หรือลูกจางของผูรับจางที่มาทํางาน

กับผูวาจางเกี่ยวกับสิทธิอันพึงไดตามกฎหมายแรงงานดวย โดยไมเรียกรองเอาจากผูวาจางอีก และใหมีการทํา

ประกันอุบัติเหตุแกพนักงานที่ปฏิบัติงานเสี่ยงอันตรายดวย  

17.3  ผูรับจางหรือผูควบคุมงาน ตองจัดใหมีการลงช่ือและลงเวลาปฏิบัติงานของพนักงานทํา

ความสะอาด ณ สถานที่ปฏิบัติงาน และรายงานใหผูวาจางทราบทุกวัน โดยผานกองอาคารสถานที่ สํานักงาน

อธิการบดี 

17.4  ผูวาจางจะจัดใหพนักงานทําความสะอาดของผูรับจางลงช่ือดวยวิธีสแกนลายน้ิวมือตามที่  

ผูวาจางกําหนด 

17.5  ผูรับจางตองจัดทําแผนปฏิบัติงาน เชน แผนปฏิบัติรายวัน รายสัปดาห รายเดือน  รายภาค

เรียน และตองจัดทําแผนปฏิบัติงานพัฒนารวม (วันเสาร – อาทิตย) กรณีที่อาคารไมมีการเรียน การสอน และกรณี

อาคารปดทําการ เพื่อเสนอใหผูวาจางพิจารณา ภายใน 15 วัน นับจากวันลงนามในสัญญา 
 

18.  การกําหนดคาปรับและการบอกเลิกสัญญา   

 18.1 ในกรณีที่ผูรับจางกระทําผิดสัญญาและผูวาจางยังไมใชสิทธิบอกเลิกสัญญา ผูรับจางยอมให

ผูวาจางปรับเปนรายวันในอัตรารอยละ 0.1 ของราคาที่ตกลงจาง แตตองไมตํ่ากวาวันละ 100 บาท 

  18.2  ถาไมมีพนักงานของผูรับจางมาปฏิบัติงานหรือมาปฏิบัติงานไมครบจํานวนในวันใด ผูรับจาง

ยินยอมใหผูวาจางปรับเปนรายวันในอัตราวันละ 500 บาท (หารอยบาทถวน) ตอคน นับต้ังแตวันที่ ไมมีพนักงาน

มาปฏิบัติงาน หรือมาปฏิบัติงานไมครบจํานวนเปนตนไป จนกวาจะมีพนักงานมาปฏิบัติงานครบจํานวน  

  18.3  ถาไมมีพนักงานของผูรับจางมาปฏิบัติงาน หรือมาแตไมปฏิบัติงานสามวันติดตอกัน 

นอกจากผูรับจางจะตองรับผิดตามขอ 18.2 แลว เมื่อผูวาจางไดทําหนังสือแจงเตือนเปนลายลักษณอักษรใหผูรับจาง

ทราบแลว ผูรับจางยังไมดําเนินการแกไขหรือจัดสงพนักงานมาปฏิบัติใหครบตามสัญญา ภายใน 7 วัน ผูวาจางมี

สิทธิบอกเลิกสัญญาได 
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  18.4  กรณีที่ผูวาจางไมบอกเลิกสัญญาตามความในขอ 18.3 น้ัน ไมเปนเหตุใหผูรับจางพนจาก

ความผิดตามสัญญาน้ี ผูรับจางจะตองรับผิดชอบความเสียหายที่เกิดข้ึนจากการปฏิบัติงานของพนักงานที่ทําใหเกิด

ความเสียหายตอทรัพยสินของทางราชการ หรือบุคคลภายในมหาวิทยาลัย ผูรับจางจะตองรับผิดชอบตอความ

เสียหายที่เกิดข้ึนน้ันดวย 

 18.5  กรณีที่ผูรับจางไมจัดหาเครื่องมือและอุปกรณในการทําความสะอาด และวัสดุสิ้นเปลือง ได

ครบตามรายละเอียดในขอ 6 และขอ 7 นับต้ังแตวันที่สงมอบไมครบจนกวาผูรับจางจะดําเนินการแกไข ผูรับจาง

ยินยอมใหผูวาจางปรับเปนรายวันในอัตรารอยละ 0.1 ของราคาที่ตกลงจาง แตตองไมตํ่ากวาวันละ 100 บาท และ

หากผูวาจางไดทําหนังสือแจงเตือนเปนลายลักษณอักษรใหผูรับจางทราบแลว แตผูรับจางยัง  ไมดําเนินการแกไข

หรือจัดหาเครื่องมือและอุปกรณในการทําความสะอาด และวัสดุสิ้นเปลือง ภายใน 7 วัน ผูวาจางมีสิทธิบอกเลิก

สัญญาได 
 

19. การเลิกสัญญา 

 ผูวาจางจะบอกเลิกสัญญาจางโดยแจงใหผูรับจางทราบลวงหนาไมนอยกวา 30 วัน และผูรับจาง  

ไมมีสิทธ์ิเรียกรองคาเสียหายใด ๆ จากผูวาจาง หรือในกรณีที่ผูรับจางปฏิบัติผิดเงื่อนไข หรือปฏิบัติงานบกพรอง    

ไมเปนไปตามขอกําหนดตามสัญญา และผูวาจางไดมีหนังสือแจงเตือนเปนลายลักษณอักษรไปยัง  ผูรับจางใหแกไข

แลว  ผูรับจางไมปฏิบัติตามหนังสือแจงเตือนดังกลาว 

 ในกรณีที่ผูรับจางปฏิบัติผิดเงื่อนไขหรือปฏิบัติงานบกพรองไมเปนไปตามขอกําหนดตามสัญญา  

อันเปนเหตุใหเกิดความเสียหายอยางรายแรงแกผูวาจาง ผูวาจางมีสิทธิบอกเลิกสัญญาไดทันที 

 ในการบอกเลิกสัญญาน้ี ผูวาจางมีสิทธิเรียกรองคาสินไหมทดแทนในการที่ผูวาจางปฏิบัติผิด

เงื่อนไขหรือปฏิบัติงานบกพรองไมเปนไปตามขอกําหนดตามสัญญาไดทุกประการ 
 

20. การท่ีผูรับจางปฏิบัติตามสัญญา หรือละเวนไมปฏิบัติตามสัญญาอันกอใหเกิดความเสียหายตอ  

ผูวาจางแลว ผูรับจางยินดีชดใชคาเสียหายที่เกิดข้ึนทั้งสิ้น หรือผูรับจางไมจัดสงพนักงานทําความสะอาด ผูวาจางมี

สิทธิวาจางบุคคลภายนอกมาปฏิบัติงานแทนได  หรือผูรับจางไมจัดหาเครื่องมือและอุปกรณในการทําความสะอาด

ตามขอ 6. และวัสดุสิ้นเปลืองตามขอ 7. ใหเพียงพอตอการใชไดตลอดสัญญา ผูวาจางมีสิทธิ  จัดหาเครื่องมือและ

อุปกรณมาใชในการทําความสะอาด และวัสดุสิ้นเปลืองแทนได  โดยใหผูรับจางเปนผูออกคาใชจายเองทั้งสิ้น และ

ผูรับจางยินดีหักคาเสียหายออกจากคาจางตามสัญญาที่ผูรับจางจะไดรับในเดือนถัดไปทันที 

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


