
 

ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

เรื่อง ประกวดราคาจางเหมาทําความสะอาด จํานวน ๔๕ อาคาร ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 

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

          มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายมีความประสงคจะ ประกวดราคาจางเหมาทําความสะอาด จํานวน ๔๕ อาคาร 

ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส เลขที่ ๐๕/๒๕๕๗ 
 

          ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปน้ี 

                   ๑. เปนนิติบุคคล ผูมีอาชีพรับจางงานที่ประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสดังกลาวซึ่งมี

ผลงานประเภทเดียวกัน ในวงเงินไมนอยกวา ๓,๖๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท โดยตองเปนผลงานสัญญาเดียว และเปนผลงาน

ที่เปนคูสัญญาโดยตรงกับสวนราชการ หนวยงานตามกฎหมาย วาดวยระเบียบบริหารราชการสวนทองถ่ิน รัฐวิสาหกิจ 

หนวยงานอื่นของรัฐ หรือหนวยงานตามกฎหมาย วาดวยระเบียบบริหารราชการสวนทองถ่ิน รัฐวิสาหกิจ หนวยงาน

อื่นของรัฐ หรือหนวยงานเอกชนที่มหาวิทยาลัยเช่ือถือและสามารถตรวจสอบได (กรณีเปนผลงานเอกชนจะตองมี

หลักฐานใบรับเงินงวดงานและหลักฐานการเสียภาษีของงานน้ันจากกรมสรรพากรมาแนบดวย) โดยตองเปนผลงาน

ภายใน ๕ ป นับต้ังแตวันแลวเสร็จจนถึงวันย่ืนซองขอเสนองานประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ตาม

ประกาศน้ี 

                   ๒. ไมเปนผูที่ถูกระบุช่ือไวในบัญชีรายช่ือผูทิง้งานของทางราชการและไดแจงเวียนช่ือแลว 

                   ๓. ไมเปนผูไดรบัเอกสทิธ์ิหรือความคุมกัน ซึง่อาจปฏิเสธไมยอมข้ึนศาลไทย เวนแตรัฐบาลของผู

ประสงคจะเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสทิธ์ิความคุมกันเชนวาน้ัน 

                   ๔. ไมเปนผูมผีลประโยชนรวมกันกับผูประสงคจะเสนอราคารายอื่นทีเ่ขาเสนอราคาใหแกมหาวิทยาลัย

ราชภัฏเชียงราย ณ วันที่ประกาศประกวดราคาดวยวิธีการทางอิเลก็ทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการ

ขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรมในการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอเิลก็ทรอนิกสครั้งน้ี 

                   ๖. บุคคลหรือนิติบุคคลทีจ่ะเขาเปนคูสัญญาตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับรายจาย หรือ

แสดงบญัชีรายรบัรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ 

                   ๗. บุคคลหรือนิติบุคคลทีจ่ะเขาเปนคูสัญญากับหนวยงานของรัฐซึ่งไดดําเนินการจัดซื้อจัดจางดวย

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

กรมบัญชีกลาง ที่เว็บไซตศูนยขอมูลจัดซื้อจัดจางภาครัฐ 

                   ๘. คูสัญญาตองรับและจายเงินผานบญัชีธนาคาร เวนแตการจายเงินแตละครั้งซึ่งมมีูลคาไมเกินสาม

หมื่นบาทคูสัญญาอาจจายเปนเงินสดก็ได 

 

 

 



-๒- 

 

          กําหนดดูสถานที่ดําเนินงานและรับฟงคําช้ีแจงรายละเอียดเพิ่มเติมในวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๖ ต้ังแตเวลา 
๑๐.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๑.๐๐ น. ณ งานพัสดุ กองคลัง สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย โดยการ      
ดูสถานที่ดําเนินงานและรับฟงคําช้ีแจงรายละเอียดเพิ่มเติมเปนภาระ / หนาที่รับผิดชอบของผูซื้อแบบที่จะไปดูสถานที่
ดําเนินงานและ    รับฟงคําช้ีแจงรายละเอียดเพิ่มเติมดวยตนเอง และ / หรือจะดูสถานที่ดําเนินงานหรือไมก็ได โดย
มหาวิทยาลัยฯ จะถือวาผูซื้อแบบไดทราบสถานที่และการช้ีแจงรายละเอียดเพิ่มเติม ตลอดจนอุปสรรคและปญหา
ตางๆ ดีแลว เมื่อมอีุปสรรคและปญหาในเวลาทํางาน จะนํามาอางใหพนความรับผิดชอบ และ / หรือ จะยกเปนขอตอสู
กับมหาวิทยาลัยฯ ภายหลังไมได 
 

          กําหนดย่ืนซองเอกสารประกวดราคาจางเหมาบริการดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ในวันที ่๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๖ 

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

ดําเนินการพิจารณาเอกสารดานเทคนิคในวันเดียวกัน เวลา ๑๐.๐๐ น. โดยผูย่ืนซองตองอยูดวยในวันและเวลาที่

ดําเนินการพิจารณาเอกสารดานเทคนิค หากผูเสนอราคาหรือผูไดรับมอบอํานาจไมเขารับฟงการพิจารณาภายในวัน

เปดซองเอกสารดานเทคนิค มหาวิทยาลัยฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการพิจารณา และกําหนดเสนอราคาในวันที่ ๒๔ ตุลาคม 

๒๕๕๖ ต้ังแตเวลา ๑๐.๐๐ น. เปนตนไป 

              ผูประสงคจะเสนอราคาตองวางหลักประกันซองพรอมกับการย่ืนซองขอเสนอทางดานเทคนิค จํานวน 

๗๑๕,๐๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดแสนหน่ึงหมื่นหาพันบาทถวน) โดยหลักประกันซองจะตองมีระยะเวลาการคํ้าประกัน ต้ังแต

วันย่ืนซองขอเสนอทางดานเทคนิคครอบคลมุไปจนถึงวันสิ้นสุดการยืนราคา โดยหลกัประกันใหใชอยางหน่ึงอยางใด

ดังตอไปน้ี 
 

          ผูสนใจติดตอขอซื้อเอกสารประกวดราคาจางเหมาบริการดวยวิธีการทางอเิลก็ทรอนิกส ในราคาชุดละ 

๕๐๐.๐๐ บาท (หารอยบาทถวน) ไดที่ งานการเงิน กองคลัง สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  

ในวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๖ ต้ังแตเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๕.๐๐ น. ดูรายละเอียดไดที่

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

ตอ ๑๖๒๒ ในวันและเวลาราชการ 
 

                                     ประกาศ ณ วันที่ ๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 

  

                                                                     (ผูชวยศาสตราจารยเฉลียว ประสิทธ์ิวิเศษ) 

                                                                           รองอธิการบดี รักษาราชการแทน 

                                                                                        อธิการบดี 

 

 

 

 
 



เอกสาร ประกวดราคาจาง ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส เลขท่ี ๐๕/๒๕๕๗ 

ประกวดราคาจางเหมาทําความสะอาด จํานวน ๔๕ อาคาร ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 

ตามประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

ลงวันท่ี ๙ ตุลาคม ๒๕๕๖ 

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

                 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ซึง่ตอไปน้ีเรียกวา "มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย" มีความประสงค 

จะ ประกวดราคาจางเหมาทําความสะอาด จํานวน ๔๕ อาคาร ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

เชียงราย โดยมีขอแนะนําและขอกําหนดดังตอไปน้ี 
 

                 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

อิเลก็ทรอนิกส 

                         ๒.๒ ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูที่ถูกระบุช่ือไวในบัญชีรายช่ือผูทิง้งานของทางราชการ

และไดแจงเวียนช่ือแลว หรือไมเปนผูที่ไดรบัผลของการสั่งใหนิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเปนผูทิง้งานตามระเบียบของทาง

ราชการ 

                         ๒.๓ ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูมผีลประโยชนรวมกันกบัผูประสงคจะเสนอราคารายอื่น 

และ/หรือตองไมเปนผูมผีลประโยชนรวมกันกับผูใหบรกิารตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ณ วันประกาศประกวดราคาจาง 

ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม ตามขอ 

๑.๖ 



 

-๒- 

 

                         ๒.๔ ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูไดรับเอกสิทธ์ิหรือความคุมกัน ซึง่อาจปฏิเสธไมยอม 

ข้ึนศาลไทย เวนแตรัฐบาลของผูประสงคจะเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสทิธ์ิและความคุมกันเชนวาน้ัน 

                         ๒.๕ ผูประสงคจะเสนอราคาตองเปนนิติบุคคลและมีผลงาน ประเภทเดียวกันกับงานที่ ประกวด

ราคาจาง ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ในวงเงินไมนอยกวา ๓,๖๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท โดยตองเปนผลงานสัญญาเดียว 

และเปนผลงานที่เปนคูสัญญาโดยตรงกับสวนราชการ หนวยงานตามกฎหมาย วาดวยระเบียบบริหารราชการสวน

ทองถ่ิน รัฐวิสาหกิจ หนวยงานอื่นของรัฐ หรือหนวยงานตามกฎหมาย วาดวยระเบียบบริหารราชการสวนทองถ่ิน 

รัฐวิสาหกิจ หนวยงานอื่นของรัฐ หรือหนวยงานเอกชนที่มหาวิทยาลัยเช่ือถือและสามารถตรวจสอบได (กรณีเปน

ผลงานเอกชนจะตองมีหลักฐานใบรับเงินงวดงานและหลักฐานการเสียภาษีของงานน้ันจากกรมสรรพากรมาแนบดวย) 

โดยตองเปนผลงานภายใน ๕ ป นับต้ังแตวันแลวเสร็จจนถึงวันย่ืนซองขอเสนองานประกวดราคาจางดวยวิธีการทาง

อิเล็กทรอนิกส ตามประกาศน้ี 

                         ๒.๗ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญาตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบญัชีรายรบั

รายจาย หรือแสดงบญัชีรายรบัรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ 

                         ๒.๘ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญากับหนวยงานของรัฐซึง่ไดดําเนินการจัดซื้อจัดจาง

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

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายบญัชีกลางทีเ่ว็บไซตศูนยขอมูลจัดซื้อจัดจางภาครฐั 

                         ๒.๙ คูสัญญาตองรบัและจายเงินผานบญัชีธนาคาร เวนแตการจายเงินแตละครั้งซึง่มีมลูคาไมเกิน

สามหมื่นบาทคูสัญญาอาจจายเปนเงินสดก็ได 
 

                 ๓. หลักฐานการเสนอราคา 

                         ผูประสงคจะเสนอราคาจะตองเสนอเอกสารหลกัฐานแยกเปน ๒ สวน คือ 

                         ๓.๑ สวนที่ ๑ อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปน้ี 

                                  (๑) ในกรณีผูประสงคจะเสนอราคาเปนนิติบุคคล 

                                            (ก) หางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนจํากัด ใหย่ืนสําเนาหนังสือรับรองการจด

ทะเบียนนิติบุคคล บญัชีรายช่ือหุนสวนผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม พรอมรับรองสําเนาถูกตอง 

                                            (ข) บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด ใหย่ืนสําเนาหนังสอืรบัรองการจด

ทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณหสนธิ บัญชีรายช่ือกรรมการผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม และบญัชีผูถือหุนรายใหญ 

พรอมรับรองสําเนาถูกตอง 

                                  (๒) ในกรณีผูประสงคจะเสนอราคาเปนบุคคลธรรมดาหรอืคณะบุคคลทีม่ิใชนิติบุคคล ให

ย่ืนสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูน้ัน สําเนาขอตกลงที่แสดงถึงการเขาเปนหุนสวน (ถาม)ี สําเนาบัตรประจําตัว

ประชาชนของผูเปนหุนสวน พรอมทั้งรบัรองสําเนาถูกตอง 

 

 



 

-๓- 

 

                                  (๓) ในกรณีผูประสงคจะเสนอราคาเปนผูประสงคจะเสนอราคารวมกันในฐานะเปนผูรวม

คา ใหย่ืนสําเนาสญัญาของการเขารวมคา สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูรวมคา และในกรณีที่ผูเขารวมคาฝาย

ใดเปนบุคคลธรรมดาที่มิใชสญัชาติไทย ก็ใหย่ืนสําเนาหนังสอืเดินทาง หรือผูรวมคาฝายใดเปนนิติบุคคลใหย่ืนเอกสาร

ตามที่ระบุไวใน (๑) 

                                  (๔) สําเนาใบทะเบียนพาณิชย สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม 

                                  (๕) บัญชีเอกสารสวนที่ ๑ ทั้งหมดที่ไดย่ืนตามแบบในขอ ๑.๗ (๑) 

                         ๓.๒ สวนที่ ๒ อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปน้ี 

                                  (๑) หนังสือแสดงเงือ่นไขการซือ้และการจางดวยวิธีการทางอเิล็กทรอนิกส โดยตองลง

นามพรอมประทบัตรา (ถาม)ี 

                                 (๒) หนังสือมอบอํานาจซึ่งปดอากรแสตมปตามกฎหมายในกรณีที่ผูประสงคจะเสนอราคา

มอบอํานาจใหบุคคลอื่นทําการแทน 

                                 (๓) หลักประกันซองตามขอ ๕ 

                                 (๔) สําเนาหนังสือรบัรองผลงาน พรอมทัง้รบัรองสําเนาถูกตอง 

                                 (๕) แบบใบย่ืนขอเสนอการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 

                                 (๔) บัญชีเอกสารสวนที่ ๒ ทั้งหมดที่ไดย่ืนตามแบบในขอ ๑.๗ (๒) 

 

๔. การเสนอราคา 

                     ๔.๑ ผูประสงคจะเสนอราคาตองย่ืนขอเสนอตามแบบที่กําหนดไวในเอกสารประกวดราคาจาง ดวย

วิธีการทางอิเล็กทรอนิกสและหนังสือแสดงเงือ่นไขการซือ้และการจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสน้ี โดยไมมเีงือ่นไข

ใด ๆ ทั้งสิ้นและจะตองกรอกขอความใหถูกตองครบถวน รวมทั้งลงลายมือช่ือของผูประสงคจะเสนอราคาใหชัดเจน 

                     ๔.๒ ผูประสงคจะเสนอราคาจะตองกําหนดยืนราคาไมนอยกวา ๖๐ วัน นับแตวันยืนยันราคาสุดทาย 

โดยภายในกําหนดยืนราคาผูประสงคจะเสนอราคาหรอืผูมีสทิธิเสนอราคาจะตองรบัผิดชอบราคาที่ตนไดเสนอไวและ

จะถอนการเสนอราคามิได 

                     ๔.๓ ผูประสงคจะเสนอราคาจะตองเสนอกําหนดเวลาดําเนินการตามสญัญาทีจ่ะจางใหแลวเสรจ็ไม

เกิน ๑๑ เดือน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจาง หรือวันทีไ่ดรับหนังสือแจงจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายใหเริม่

ทํางาน                           

๔.๔ กอนย่ืนซองเอกสาร 

ประกวดราคาจาง ดวยวิธีการทางอเิลก็ทรอนิกส ผูประสงคจะเสนอราคาควรตรวจดูรางสญัญา แบบรปู และ

รายละเอียด ฯลฯ ใหถ่ีถวนและเขาใจเอกสารประกวดราคาทั้งหมดเสียกอนทีจ่ะตกลงย่ืนขอเสนอ ตามเงือ่นไขใน

เอกสารประกวดราคาจาง ดวยวิธีการทางอเิลก็ทรอนิกส 

 

 



 

-๔- 

 

                         ๔.๕ ผูประสงคจะเสนอราคาจะตองย่ืนเอกสาร ประกวดราคาจาง ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส

จาหนาซองถึงประธานคณะกรรมการประกวดราคาจางเหมาทําความสะอาด จํานวน ๔๕ อาคาร ดวยวิธีการทาง

อิเล็กทรอนิกส โดยระบุไวที่หนาซองวา "เอกสารประกวดราคา ตามเอกสารประกวดราคาจาง ดวยวิธีการทาง

อิเล็กทรอนิกส เลขที่ ๐๕/๒๕๕๗" ย่ืนตอคณะกรรมการ ประกวดราคา ในวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๖ ต้ังแตเวลา 

๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๐๙.๓๐ น. ณ หองเอื้องผึ้ง สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

                                  เมื่อพนกําหนดเวลายื่นเอกสารประกวดราคาจาง ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสแลว

จะไมรับเอกสารโดยเด็ดขาด 

                                  คณะกรรมการ ประกวดราคา จะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผูประสงคจะเสนอ
ราคาแตละรายวาเปนผูประสงคจะเสนอราคาที่มผีลประโยชนรวมกันกบัผูประสงคจะเสนอราคารายอื่น หรือเปนผูมี
ผลประโยชนรวมกันระหวางผูประสงคจะเสนอราคากับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ตามขอ ๑.๖ (๑) ณ วัน
ประกาศ ประกวดราคาจาง ดวยวิธีการทางอเิลก็ทรอนิกสหรือไม พรอมทั้งตรวจสอบขอเสนอตาม ขอ ๓.๒ และแจง 
ผูประสงคจะเสนอราคาแตละรายทราบผลการพจิารณาเฉพาะของตน ทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับ หรือวิธีอื่นใด 
ที่มีหลักฐานวา ผูประสงคจะเสนอราคารับทราบแลว 
                                  หากปรากฏตอคณะกรรมการประกวดราคากอนหรอืในขณะที่มีการเสนอราคาดวยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกสวามผีูประสงคจะเสนอราคาหรือผูมสีิทธิเสนอราคากระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคา
อยางเปนธรรม ตามขอ ๑.๖ (๒) คณะกรรมการฯ จะตัดรายช่ือผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูมสีิทธิเสนอราคารายน้ัน
ออกจากการเปนผูประสงคจะเสนอราคา และมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายจะพิจารณาลงโทษผูประสงคจะเสนอราคา
หรือผูมสีิทธิเสนอราคาดังกลาวเปนผูทิ้งงาน 
                                  ผูประสงคจะเสนอราคาที่ไมผานการคัดเลือกเบื้องตน เพราะเหตุเปนผูประสงคจะเสนอ
ราคาที่มีผลประโยชนรวมกันกบัผูประสงคจะเสนอราคารายอื่น หรือเปนผูมผีลประโยชนรวมกันระหวางผูประสงคจะ
เสนอราคากับผูใหบรกิารตลาดกลางอิเลก็ทรอนิกส ณ วันประกาศประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 
หรือเปนผูประสงคจะเสนอราคาทีก่ระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม หรือเปนผูประสงค
จะเสนอราคาที่ไมผานคุณสมบัติทางดานเทคนิคอาจอุทธรณคําสั่งดังกลาวตอหัวหนาหนวยงานทีจ่ดัหาพสัดุภายใน ๓ 
วัน นับแตวันที่ไดรับแจงจากคณะกรรมการประกวดราคา การวินิจฉัยอุทธรณของหัวหนาหนวยงานทีจ่ัดหาใหถือเปน
ที่สุด 
                                  หากปรากฏตอคณะกรรมการประกวดราคา วา กระบวนการเสนอราคาจาง ดวยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกสประสบขอขัดของจนไมอาจดําเนินการตอไปใหแลวเสรจ็ภายในเวลาทีก่ําหนดไวคณะกรรมการ
ประกวดราคา จะสัง่พักกระบวนการเสนอราคา โดยมิใหผูแทนผูมสีิทธิเสนอราคาพบปะหรือติดตอสื่อสารกบับุคคลอ่ืน 
และเมือ่แกไขขอขัดของแลว จะใหดําเนินกระบวนการเสนอราคาตอไป จากข้ันตอนที่คางอยูภายในเวลาของการเสนอ
ราคาที่ยังเหลือกอนจะสั่งพักกระบวนการเสนอราคา แตตองสิ้นสุดกระบวนการเสนอราคาภายในวันเดียวกัน เวนแต
คณะกรรมการประกวดราคา เห็นวากระบวนการเสนอราคาจะไมแลวเสร็จไดโดยงาย หรือขอขัดของไมอาจแกไขได 
ประธานคณะกรรมการประกวดราคา จะสัง่ยกเลิกกระบวนการเสนอราคา และกําหนดวัน เวลาและสถานที่ เพื่อ
เริ่มตนกระบวนการเสนอราคาใหม โดยจะแจงใหผูมสีิทธิเสนอราคาทุกรายที่อยูในสถานที่น้ันทราบ 
 
 
 



 
-๕- 

 
                                  คณะกรรมการประกวดราคา สงวนสิทธ์ิในการตัดสินใจดําเนินการใด ๆ ระหวางการ

ประกวดราคา ฯ เพื่อใหการประกวดราคา ฯ เกิดประโยชนสูงสุดตอทางราชการ 

                         ๔.๖ ผูประสงคจะเสนอราคาทีม่ีสทิธิไดรับการคัดเลือกใหเขาเสนอราคาจะตองปฏิบัติดังน้ี 

                                  (๑) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไวในหนังสอืแสดงเงือ่นไขการซื้อและการจางดวยวิธีการ 

ทางอิเล็กทรอนิกส ที่ไดย่ืนมาพรอมกับซองขอเสนอทางเทคนิค 

                      (๒) ราคาสูงสุดของการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส จะตองเริ่มตนที่ 

๑๔,๓๐๐,๐๐๐.๐๐บาท 

                      (๓) ราคาที่เสนอจะตองเปนราคาทีร่วมภาษีมูลคาเพิ่ม และภาษีอื่น ๆ (ถาม)ี รวมคาใชจายทั้งปวงไว

ดวยแลว 

                                  (๔) ผูมีสิทธิเสนอราคาหรือผูแทนจะตองมาลงทะเบียนเพื่อเขาสูกระบวนการเสนอราคา 

ตามวัน เวลา และสถานที่ที่กําหนด 

                                  (๕) ผูมีสิทธิเสนอราคาหรือผูแทนที่มาลงทะเบียนแลวตอง LOGIN เขาสูระบบ 

                                  (๖) ผูมีสิทธิเสนอราคาหรือผูแทนที่ LOGIN แลว จะตองดําเนินการเสนอราคา โดยราคา

ที่เสนอในการประกวดราคาจาง ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสจะตองตํ่ากวาราคาสูงสุดในการประกวดราคา ฯ และ

จะตองเสนอลดราคาข้ันตํ่า (Minimum Bid) ไมนอยกวาครั้งละ ๒๐,๐๐๐.๐๐ บาทจากราคาสูงสุดในการประกวด

ราคาฯ และการเสนอลดราคาครั้งถัดๆไป ตองเสนอลดราคาครั้งละไมนอยกวา ๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท จากราคาครั้ง

สุดทายที่เสนอลดแลว 

                                  (๗) หามผูมีสิทธิเสนอราคาถอนการเสนอราคา และเมื่อการประกวดราคา ฯ เสร็จสิ้นแลว 

จะตองยืนยันราคาตอผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ราคาที่ยืนยันจะตองตรงกับราคาที่เสนอหลังสุด 

                                  (๘) ผูมีสิทธิเสนอราคาที่ไดรับคัดเลือกใหเปนผูชนะราคาตองรับผิดชอบคาใชจายในการ

ใหบริการเสนอราคาทางอิเล็กทรอนิกสและคาใชจายในการเดินทางของผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ทั้งน้ี

จะแจงใหทราบในวันเสนอราคา 

                                  (๙) ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองมาเสนอราคา ในวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๖ ต้ังแตเวลา 

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

                 ๕. หลักประกันซอง 

                         ผูประสงคจะเสนอราคาตองวางหลักประกันซองพรอมกับการย่ืนซองขอเสนอทางดานเทคนิค 

จํานวน ๗๑๕,๐๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดแสนหน่ึงหมื่นหาพันบาทถวน) โดยหลักประกันซองจะตองมรีะยะเวลาการคํ้า

ประกัน ต้ังแตวันย่ืนซองขอเสนอทางดานเทคนิคครอบคลุมไปจนถึงวันสิ้นสุดการยืนราคา โดยหลักประกันใหใชอยาง

หน่ึงอยางใดดังตอไปน้ี 

                         ๕.๑ เงินสด   

                         ๕.๒ เช็คที่ธนาคารสั่งจายใหแกมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย โดยเปนเช็คลงวันที่ที่ย่ืนซอง

ขอเสนอทางดานเทคนิค หรือกอนหนาน้ันไมเกิน ๓ วันทําการของทางราชการ 



-๖- 

 

                         ๕.๓ หนังสือคํ้าประกันของธนาคารในประเทศตามแบบหนังสอืคํ้าประกันดังระบุในขอ ๑.๕ (๑) 

                         ๕.๔ หนังสือคํ้าประกันของบริษัทเงินทนุ หรือบริษัทเงินทุนหลกัทรัพย ที่ไดรับอนุญาตให

ประกอบกจิการเงินทุนเพื่อการพาณิชยและประกอบธุรกิจคํ้าประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ซึ่งได

แจงเวียนช่ือใหสวนราชการตาง ๆ ทราบแลว โดยอนุโลมใหใชตามแบบหนังสือคํ้าประกันดังระบุในขอ ๑.๕ (๑) 

                         ๕.๕ พันธบัตรรัฐบาลไทย 

                         หลักประกันซองตามขอน้ี มหาวิทยาลยัราชภัฏเชียงรายจะคืนใหผูประสงคจะเสนอราคาหรอืผูคํ้า

ประกันภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ไดพิจารณาในเบื้องตนเรียบรอยแลว เวนแตผูมีสทิธิเสนอราคารายที่คัดเลือกไว

ซึ่งเสนอราคาตํ่าสุดจะคืนใหตอเมื่อไดทําสญัญาหรือขอตกลง หรือเมื่อผูมีสทิธิเสนอราคาไดพนจากขอผูกพันแลว 

                         การคืนหลักประกันซอง ไมวาในกรณีใด ๆ จะคืนใหโดยไมมีดอกเบี้ย 

 

                 ๖. หลักเกณฑและสิทธิในการพิจารณาราคา 

                         ๖.๑ ในการ ประกวดราคาจาง ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสน้ี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

จะพิจารณาตัดสินดวย ราคารวม 

                         ๖.๒ หากผูประสงคจะเสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไมถูกตองตามขอ ๒ หรือย่ืนหลักฐานการ

เสนอราคาไมถูกตองหรือไมครบถวนตามขอ ๓ หรอืย่ืนเอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอเิลก็ทรอนิกสไม

ถูกตองตามขอ ๔ แลวคณะกรรมการดําเนินการประกวดราคาจะไมรบัพิจารณาขอเสนอของผูประสงคจะเสนอราคา

รายน้ัน เวนแตเปนขอผิดพลาดหรอืผิดหลงเพียงเล็กนอย หรือผิดพลาดไปจากเงื่อนไขของเอกสารประกวดราคาจาง

ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสในสวนทีม่ิใชสาระสําคัญ ทัง้น้ีเฉพาะในกรณีที่พจิารณาเห็นวาจะเปนประโยชนตอ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายเทาน้ัน 

                         ๖.๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายสงวนสิทธ์ิไมพิจารณาราคาของผูประสงคจะเสนอราคา โดย 

ไมมีการผอนผันในกรณีดังตอไปน้ี 

                                  (๑) ไมปรากฏช่ือผูประสงคจะเสนอราคารายน้ัน ในบัญชีผูรับเอกสารประกวดราคาจาง

ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสหรือในหลักฐานการรับเอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอเิลก็ทรอนิกสของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

                                  (๒) เสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเงื่อนไขที่กําหนดในเอกสารประกวดราคาจางดวย

วิธีการทางอิเล็กทรอนิกสที่เปนสาระสําคัญ หรือมีผลทําใหเกิดการไดเปรียบเสียเปรียบระหวางผูประสงคจะเสนอราคา

รายอื่น 

                         ๖.๔ ในการตัดสินการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสหรอืในการทําสัญญา 

คณะกรรมการ ประกวดราคาหรือมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายมีสทิธิใหผูประสงคจะเสนอราคาช้ีแจงขอเทจ็จริง 

สภาพ ฐานะ หรือขอเทจ็จริงอื่นใดทีเ่กี่ยวของกบัผูประสงคจะเสนอราคาได มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายมสีทิธิทีจ่ะไม

รับราคา หรือไมทําสัญญาหากหลักฐานดังกลาวไมมีความเหมาะสมหรอืไมถูกตอง 

 

 



-๗- 

 

                         ๖.๕ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายทรงไวซึ่งสิทธิที่จะไมรับราคาตํ่าสุด หรือราคาหน่ึงราคาใดหรือ
ราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได และอาจพิจารณาเลือกจางในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหน่ึงรายการใด หรือ
อาจจะยกเลิกการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสโดยไมพิจารณาจัดจางเลยก็ไดสุดแตจะพิจารณา 
ทั้งน้ีเพื่อประโยชนของทางราชการเปนสําคัญ และใหถือวาการตัดสินของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายเปนเด็ดขาด  
ผูประสงคจะเสนอราคาจะเรียกรองคาเสียหายใด ๆ มิได รวมทั้งมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายจะพิจารณายกเลิกการ
ประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสและลงโทษผูมีสิทธิเสนอราคาเปนผูทิ้งงาน ไมวาจะเปนผูมีสิทธิเสนอ
ราคาที่ไดรับการคัดเลือกหรือไมก็ตาม หากมีเหตุที่เช่ือไดวาการเสนอราคากระทําการโดยไมสุจริต เชน การเสนอ
เอกสารอันเปนเท็จ หรือใชช่ือบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทนเปนตน 
                                  ในกรณีที่ผูมีสิทธิเสนอราคารายที่เสนอราคาตํ่าสุด เสนอราคาตํ่าจนคาดหมายไดวาไมอาจ
ดําเนินงานตามสัญญาได คณะกรรมการประกวดราคาหรือมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายจะใหผูมีสิทธิเสนอราคาราย
น้ันช้ีแจงและแสดงหลักฐานที่ทําใหเช่ือไดวาผูมีสิทธิเสนอราคาสามารถดําเนินงานตามการประกวดราคาจางดวย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกสใหเสร็จสมบูรณ หากคําช้ีแจงไมเปนที่รับฟงได มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายมีสิทธิที่จะไมรับ
ราคาของผูมีสิทธิเสนอราคารายน้ัน 
                         ๖.๖ ในกรณีที่ปรากฏขอเท็จจริงภายหลังจากการประกวดราคาจาง ดวยวิธีการทาง

อิเล็กทรอนิกสวาผูประสงคจะเสนอราคาที่มีสิทธิไดรับการคัดเลือกเปนผูมีสิทธิเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกันกับ   

ผูมีสิทธิเสนอราคารายอื่นหรือเปนผูมีผลประโยชนรวมกันระหวางผูมีสิทธิเสนอราคากับผูใหบริการตลาดกลาง

อิเล็กทรอนิกส ณ วันประกาศประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส หรือเปนผูมีสิทธิเสนอราคาที่กระทําการ

อันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม ตามขอ ๑.๖ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายมีอํานาจที่จะตัดรายช่ือ

ผูมีสิทธิเสนอราคาดังกลาว และมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายจะพิจารณาลงโทษผูมีสิทธิเสนอราคารายน้ันเปนผูทิง้งาน 
 

                 ๗. การทําสัญญาจาง 

                         ผูชนะการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส(ผูรับจาง)จะตองทําสัญญาจางตามแบบ
สัญญาดังระบุในขอ ๑.๔ กับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจง และจะตองวาง
หลักประกันสัญญาเปนจํานวนเงินเทากับรอยละ๕ของราคาคาจางที่ประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสได 
ใหมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายยึดถือไวในขณะทําสัญญา โดยใชหลักประกันอยางหน่ึงอยางใด ดังตอไปน้ี 
                         ๗.๑ เงินสด 
                         ๗.๒ เช็คที่ธนาคารสั่งจายใหแกมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย โดยเปนเช็คลงวันที่ที่ทําสัญญาหรือ
กอนหนาน้ันไมเกิน ๓ วัน ทําการของทางราชการ 
                         ๗.๓ หนังสือคํ้าประกันของธนาคารภายในประเทศตามแบบหนังสือคํ้าประกันดังระบุในขอ  
๑.๕ (๒) 
                         ๗.๔ หนังสือคํ้าประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย ที่ไดรับอนุญาตให
ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชยและประกอบธุรกิจคํ้าประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ซึ่งได
แจงช่ือเวียนใหสวนราชการตาง ๆ ทราบแลว โดยอนุโลมใหใชตามแบบหนังสือคํ้าประกันดังระบุในขอ ๑.๕ (๒) 
 

                         ๗.๕ พันธบัตรรัฐบาลไทย 
                         หลักประกันน้ีจะคืนใหโดยไมมีดอกเบี้ย ภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันทีคู่สัญญาพนจากขอผกูพัน
ตามสัญญาจางแลว 
 



-๘- 

 

                 ๘. คาจางและการจายเงิน 

                         มหาวิทยาลัยฯ จะจายเงินคาจางตามสญัญาเปนรายเดือนตามที่ตกลงไวในเงื่อนไขแหงสัญญา 
 

                 ๙. อัตราคาปรับ 

                          คาปรับเปนไปตามรายละเอียดเงื่อนไขและขอกําหนดงานจางเหมาทําความสะอาดของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
 

                 ๑๐. การรับประกันความชํารุดบกพรอง 

                         ผูชนะการประกวดราคาจาง ดวยวิธีการทางอเิลก็ทรอนิกส ซึ่งไดทําขอตกลงเปนหนังสือ หรือทํา

สัญญาจางตามแบบดังระบุในขอ ๑.๔ แลวแตกรณี จะตองรบัประกันความชํารุดบกพรองของงานจางที่เกิดข้ึนภายใน

ระยะเวลาไมนอยกวา ๑ ป นับถัดจากวันที่มหาวิทยาลยัราชภัฏเชียงรายไดรับมอบงาน โดยผูรบัจางตองรีบจัดการ

ซอมแซมแกไขใหใชการไดดีดังเดิมภายใน ๑ วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจงความชํารุดบกพรอง 
 

                 ๑๑. ขอสงวนสิทธิ์ในการเสนอราคาและอ่ืน ๆ 

                         ๑๑.๑ เงินคาจางสําหรบังานจางครัง้น้ี ไดมาจาก เงินงบประมาณประจําป พ.ศ. ๒๕๕๗ 

                                  การลงนามในสัญญาจะกระทําไดตอเมื่อมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายไดรบัอนุมัติเงิน

คาจางจาก เงินงบประมาณประจําป พ.ศ. ๒๕๕๗ แลวเทาน้ัน 

                         ๑๑.๒ เมื่อมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายไดคัดเลือกผูมสีิทธิเสนอราคารายใดใหเปนผูรับจาง และ

ไดตกลงจางตามการ ประกวดราคาจาง ดวยวิธีการทางอิเลก็ทรอนิกส แลว ถาผูรบัจางจะตองสั่งหรือนําสิ่งของมาเพื่อ

งานจางดังกลาวเขามาจากตางประเทศและของน้ันตองนําเขามาโดยทางเรือในเสนทางทีม่ีเรือไทยเดินอยู และสามารถ

ใหบรกิารรับขนไดตามทีร่ัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด ผูมสีิทธิเสนอราคาซึ่งเปนผูรับจางจะตอง

ปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการพาณิชยนาวี ดังน้ี 

                                  (๑) แจงการสั่งหรอืนําสิง่ของดังกลาวเขามาจากตางประเทศตอกรมเจาทาภายใน ๗ วัน 

นับต้ังแตวันที่ผูรับจางสั่งหรือซื้อขายของจากตางประเทศ เวนแตเปนของที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศ

ยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่นได 

                                  (๒) จัดการใหสิ่งของดังกลาวบรรทกุโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสทิธิเชนเดียวกับเรอืไทยจาก

ตางประเทศมายังประเทศไทย เวนแตจะไดรบัอนุญาตจากกรมเจาทา ใหบรรทุกสิ่งของน้ันโดยเรืออื่นที่มิใชเรอืไทย ซึ่ง

จะตองไดรับอนุญาตเชนน้ันกอนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเปนของทีร่ัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวน

ใหบรรทกุของลงเรืออื่น 

                                  (๓) ในกรณีที่ไมปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผูรับจางจะตองรบัผิดตามกฎหมายวาดวยการ

สงเสริมการพาณิชยนาวี 
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                         ๑๑.๓ ผูประสงคจะเสนอราคาซึง่ไดย่ืนเอกสารประกวดราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ตอ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายฯ แลวจะถอนตัวออกจากการประกวดราคาฯ มิได และเมื่อไดรบัการคัดเลอืกใหเปนผูมี

สิทธิเสนอราคาแลว ตองเขารวมเสนอราคาดวยวิธีการทางอเิล็กทรอนิกสตามเงือ่นไขที่กําหนดใน ขอ ๔.๗ (๔) (๕) (๖) 

และ (๗) มิฉะน้ัน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายจะริบหลกัประกันซองจํานวนรอยละ ๒.๕ของวงเงินทีจ่ัดหาทันที และ

อาจพิจารณาเรียกรองใหชดใชความเสียหายอื่น (ถาม)ี รวมทั้งอาจพิจารณาใหเปนผูทิ้งงานได หากมีพฤติกรรมเปนการ

ขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม 

                         ๑๑.๔ ผูมีสิทธิเสนอราคาซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายไดคัดเลือกแลวไมไปทําสญัญาหรือ

ขอตกลงภายในเวลาที่ทางราชการกําหนดดังระบุไวในขอ ๗ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายจะริบหลกัประกันซองหรือ

เรียกรองจากผูออกหนังสือคํ้าประกันซองทันที และอาจพจิารณาเรียกรองใหชดใชความเสียหายอื่น (ถาม)ี รวมทั้งจะ

พิจารณาใหเปนผูทิง้งานตามระเบียบของทางราชการ 

                         ๑๑.๕ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายสงวนสิทธ์ิที่จะแกไขเพิ่มเติมเงื่อนไขหรือขอกําหนดในแบบ

สัญญาใหเปนไปตามความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด (ถาม)ี 
 

                 ๑๒. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ 

                         ในระหวางระยะเวลาการดําเนินงานผูรบัจางพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑทีก่ฎหมายและระเบียบได

กําหนดไวโดยเครงครัด 
 

 หมายเหตุ 

                 ผูประสงคจะเสนอราคา หมายถึง ผูขายหรือผูรับจาง ที่เขารับการคัดเลือกจากหนวยงานที่จะจัดหาพัสดุ 

เพื่อเปนผูมีสทิธิเสนอราคา 

                 ผูมีสิทธิเสนอราคา หมายถึง ผูประสงคจะเสนอราคาที่ไดรับการคัดเลือกจากหนวยงานทีจ่ะจัดหาพสัดุ 

ใหเปนผูมสีิทธิเสนอราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 

                 การนับระยะเวลาคํ้าประกันซองตามขอ ๕ ใหหนวยงานที่จัดหาพัสดุนับเปน ๒ ชวงเวลาติดตอกัน คือ 

ชวงแรก ต้ังแตวันย่ืนซองขอเสนอทางดานเทคนิคจนถึงวันยืนยันราคาสุดทาย (วันเสนอราคา) และนับตอเน่ืองกัน

ในชวงที่สอง คือ ต้ังแตวันถัดจากวันยืนยันราคาสุดทาย จนถึงวันสิ้นสุดการยืนราคา ตัวอยางเชน กําหนดวันย่ืนซอง

ขอเสนอทางดานเทคนิค วันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๖ กําหนดวันเสนอราคาวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๖ และกําหนดยืน

ราคา ๖๐ วัน นับแตวันยืนยันราคาสุดทาย การนับระยะเวลาคํ้าประกันซองคือ วันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๖ จนถึงวันที่ 

๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๖ และนับตอเน่ืองในชวงที่สองใหเริ่มนับต้ังแตวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๖ จนถึงวันที่ ๒๓ ธันวาคม 

๒๕๕๖ (รวม ๖๐ วัน) ดังน้ัน ระยะเวลาการนับหลักประกันซอง คือ ต้ังแตวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๖ จนถึงวันที่ ๒๓ 

ธันวาคม ๒๕๕๖  
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                  การเสนอลดราคาข้ันตํ่า (Minimum Bid) ใหหนวยงานที่จะจัดหาพัสดุคํานวณวงเงินการเสนอลดราคา

ข้ันตํ่าแตละครั้งในอัตรารอยละ ๐.๒ ของราคาสูงสุดของการประกวดราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสหากคํานวณ

แลวมีเศษของหลักหนวยนับใดๆ ใหปดเศษดังกลาวเปนหนวยนับน้ัน โดยไมตองมีเศษของแตละหนวยนับ เพื่อความ

ชัดเจน และปองกันความผิดพลาดในการเสนอลดราคาข้ันตํ่าแตละครั้ง เชน กรณีราคาสูงสุดของการประกวดราคาฯ 

๑๕๕,๖๕๗,๐๐๐ บาท คํานวณรอยละ ๐.๒ ไดเทากับ ๓๑๑,๓๑๔ บาท ใหกําหนดการเสนอลดราคาข้ันตํ่า 

(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 ผูเสนอราคาสามารถ

เสนอลดราคาข้ันตํ่าสูงกวาราคาข้ันตํ่าที่กําหนดได เชน กรณีกําหนดการเสนอลดราคาข้ันตํ่า (Minimum Bid) ไมนอย

กวาครั้งละ ๓๐๐,๐๐๐ บาทผูเสนอราคาสามารถเสนอลดราคาไดครั้งละมากกวา ๓๐๐,๐๐๐ บาท ได และการเสนอ

ลดราคาครั้งถัดๆไป ตองเสนอลดราคาตามที่กําหนดจากราคาครั้งสุดทายที่เสนอลดแลว สําหรับกรณีการจัดหาพัสดุที่

หนวยงานที่จะจัดหาพัสดุกําหนดใหเสนอราคาในลักษณะการเสนอราคาตอหนวย เห็นควรใหหนวยงานกําหนดให

เสนอราคาและพิจารณาในลักษณะการเสนอราคารวม เพื่อใหสามารถปฏิบัติตามหลักเกณฑดังกลาวขางตนได 

  

                                                                            มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

                                                                                   ๙ ตุลาคม ๒๕๕๖ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายละเอียดแนบทายประกาศเลขที ่05/2557 

จางทําความสะอาด 

 

รายละเอียดประกอบสัญญาจาง  

 1. มาตรฐานของงาน การทําความสะอาดสถานท่ีในอาคาร ลักษณะงานท่ีกําหนดใหปฏิบัติดังน้ี 

1. การปดกวาด ดูดฝุน ใหปดกวาด หรือดูดฝุน พื้นที่วางตามอาคาร หองโถง ทางเดิน บันได (จนถึง

บันไดข้ันสุดทายของอาคาร) ใหสะอาดปราศจากเศษผง ฝุนละออง และนําขยะไปทิ้งที่นอก ตัวอาคาร ณ ที่ทิ้งขยะที่  

ผูวาจางกําหนด ใหใชไมกวาดขนออนในการปดกวาด เวนแตพื้นที่ที่เปนพรมใหใชแปรงปด หรือเครื่องดูดฝุน  หากมี

การเคลื่อนยายเฟอรนิเจอรหรือเครื่องใชสํานักงานเมื่อทําความสะอาดเสร็จใหจัดเขาที่เดิม โดยไมใหเกิดความเสียหาย

แกพื้น เฟอรนิเจอรหรือเครื่องใชสํานักงาน 

2.  การถูดวยมอบ หลังจากทําความสะอาด ตามขอ 1. แลวใหถูพื้นที่ตาง ๆ ดวยมอบชุบนํ้าหมาด ๆ 

มอบที่นํามาใชงานตองเปนมอบที่สะอาดและหมั่นเปลี่ยนนํ้าทําความสะอาดเสมอ หากบริเวณใดมีความสกปรกมาก ให

ใชนํ้ายาขัดพื้นหรือนํ้าสบูออนตามความเหมาะสม ทั้งรวมถึงการขจัดรอย หรือตําหนิตางๆ บนพื้น  ซึ่งเกิดจากรอย

รองเทาดวย สําหรับพื้นที่ที่เปนพรมลบรอยเปอนบนพรมดวยนํ้ายาตามความเหมาะสม หลังจากการเช็ดถูพื้นแลว

บริเวณตาง ๆ จะตองสะอาดปราศจากเศษผงฝุนละอองและไมมีรอยเหว่ียงของมอบติดอยูตามขอบกําแพง ฝาผนัง 

เฟอรนิเจอร และเครื่องใชสํานักงานและไมมีความเสียหายใด ๆ เกิดข้ึนจากการทํางานดังกลาว 

3.  การลงนํ้ายาขัดพื้น เคลือบเงาพื้น ใหทําหลังจากดําเนินการตาม 1. และ 2. และการลงนํ้ายา

ดังกลาวในบริเวณใดก็ตาม จะตองระวังไมใหฝาผนังหรือขอบกําแพงเปรอะเปอนเปนรอยชํารุดเสียหาย 

4.การขัดพื้นและขัดเงา ใหทําทันทีหลังจากลงนํ้ายาขัดพื้น หรือเคลือบเงาพื้น ทั้งน้ีใหผูรับจาง 

พิจารณาเลือกใชเครื่องใช วัสดุและอุปกรณตามความเหมาะสมกับวัสดุพื้น โดยไมกอใหเกิดความเสียหายหรือตําหนิใด 

ๆ บนพื้น 

5. การลอกพื้นและเคลือบพื้นดวยนํ้ายา  การลอกพื้นและเคลือบพื้นดวยนํ้ายา เพื่อใหผิวพื้นสะอาด 

ปราศจากตําหนิและริ้วรอย มีความสวยงามทนทานน้ัน ใหผูรับจางดําเนินการตามความเหมาะสมกับวัสดุพื้น ทั้งน้ี เมื่อ

ทําการลอกพื้นดวยนํ้ายา  ใหเคลื่อนยายเฟอรนิเจอรลอยตัวและเครื่องใชสํานักงาน (ที่เคลื่อนยายได) ดวยหลังจาก

นํ้ายาแหงดีแลว ใหขัดพื้นใหสะอาดและนําเฟอรนิเจอรและเครื่องใชสํานักงานกลับเขาที่เดิม 

6. การทําความสะอาดพรม ใหดูดฝุนละออง เศษผง ขนสัตว ที่หลุดรวง อยูบนหนาพรม ใหสะอาด 

ในกรณีที่ทําการซักพรม โดยการซักแหง หรือวิธีการอื่นใดก็ตาม ตองไมกอใหเกิดความเสียหาย และเสียความสวยงาม 

7. การทําความสะอาดเฟอรนิเจอร และเครื่องใชสํานักงาน ใหปดกวาด เช็ดถูเครื่องใชสํานักงาน เชน 

โตะ เกาอี้ ตูเก็บเอกสาร ฯลฯ และเฟอรนิเจอรตาง ๆ  รวมทั้งรูปภาพแขวนฝาผนัง และปฏิมากรรม  ใหสะอาดปราศจากฝุน

ละอองหยากไย ใยแมงมุม คราบสกปรก และริ้วรอยตาง ๆ  หากมีการเคลื่อนยายออกจากที่ใหนํากลับเขาที่เดิมเมื่องาน

เสร็จ  โดยไมใหเกิดความเสียหายใด ๆ 

8. การทําความสะอาดฝาผนังและฝาเพดาน ใหปดกวาดเช็ดถู ดูดฝุน ใหสะอาดปราศจากฝุนละออง

หยากไย ใยแมงมุม คราบสกปรก และริ้วรอยตาง ๆ หากมีการเคลื่อนยายออกจากที่ใหนํากลับเขาที่เดิม เมื่องานเสร็จ

โดยไมใหเกิดความเสียหายใด ๆ 
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9. การทําความสะอาดกระจก ใหเช็ดกระจกดวยนํ้ายาเช็ดกระจก หรือลาง ดวยนํ้าสบูกอน  แลวลาง

ดวยนํ้า และเช็ดกระจกใหแหง ใหกระจกใสสะอาดปราศจากคราบสกปรก ตําหนิ หรือรอยสัมผัส และหามใชผงขัดใน

การทําความสะอาดกระจก 

10. การทําความสะอาดมาน ใหดูแลรักษาความสะอาดมาน และมานปรับแสงใหสะอาดปราศจากฝุน

ละออง หยากไย และคราบสกปรก การทําความสะอาดใหเช็ดดวยผาชุบนํ้าบิดหมาด ๆ หรือใชเครื่องดูดฝุนละออง ตาม

ความเหมาะสม โดยไมกอใหเกิดความเสียหายใด ๆ 

11. การทําความสะอาดโคมไฟ หลอดไฟ และปลั๊กไฟ ใหเช็ดถูใหสะอาดปราศจากฝุนละออง 

หยากไย และคราบสกปรก และใหทําดวยความระมัดระวัง หากมีการถอดมาทําความสะอาด เมื่องานเสร็จใหประกอบ

เขาที่เดิมโดยไมกอใหเกิดความเสียหายใด ๆ 

12. การทําความสะอาดหนากากเครื่องปรับอากาศ และพัดลม ใหเช็ดดวยผาชุบนํ้าบิด หมาด ๆ หรือใช

เครื่องดูดฝุนละออง ตามความเหมาะสม โดยไมกอใหเกิดความเสียหายใด ๆ 

   13. การขัดเงาบริเวณที่เปนโลหะ สวนประกอบใด ๆ ที่อาคารที่เปนโลหะใหดูแลรักษาใหเงางามอยู

เสมอ และไมมีคราบสนิมจับ 

   14. ในกรณีที่รายละเอียดน้ีมิไดกําหนดรายละเอียดการทํางานไวให ผูรับจางดําเนินการทําความ

สะอาดตามสภาพของงานหรือตามคําสั่งของผูวาจาง 

 

2. อาคารท่ีจางทําความสะอาด 
 

ลําดับท่ี รายละเอียด 
จํานวน

พนักงาน 

1 อาคารศูนยภาษาและคอมพิวเตอร 5 

2 อาคารสํานักงานอธิการบดี 1 (Visitor Center) 2 

3 อาคารคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สํานักงาน 1) 3 

4 อาคารคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สถิติประยุกต 2) 1 

5 อาคารสํานักวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ 1 2 

6 อาคารคณะครุศาสตร 3 

7 กลุมอาคารวิทยาลัยการแพทยพื้นบานและการแพทยทางเลือก (1-3) 3 

8 อาคารคณะมนุษยศาสตร 1 3 

9 อาคารคณะมนุษยศาสตร 2 1 
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ลําดับท่ี รายละเอียด 
จํานวน

พนักงาน 

10 อาคารคณะวิทยาการจัดการ (1-2) 3 

11 อาคารวิทยาลัยนานาชาติลุมนํ้าโขง 1 

12 อาคารสถาบันความหลากหลายทางชีวภาพ 1 

13 
กลุมอาคารศิลปะและการแสดง (ที่พักอาจารย-ที่เก็บของดนตรี-หองนํ้ากลาง-การแสดง และ

งานดนตรี) 
1 

14 อาคารศูนยบริการนานาชาติ 1 

15 อาคารสํานักงานอธิการบดี 2 2 

16 กลุมอาคารสํานักศิลปวัฒนธรรม (สํานักงาน-นิทรรศการ-หอศิลป) 1 

17 อาคารหอดูดาว 1 

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

19 อาคารบริหารรัฐกิจ 3 

20 อาคารยุพราชวิทยมงคล 6 

21 อาคารศิลปกรรม 1 

22 กลุมอาคารมิตรภาพไทย-จีน 1 

23 อาคารไบโอเทค 1 (วิจัยผลิตภัณฑอาหาร-ศูนยตรวจสอบฯ) 3 

24 อาคารไบโอเทค 2 (เกษตร) 1 

25 กลุมอาคารกองอาคารสถานที่ (สํานักงาน สาธารณูปโภค ยานพาหนะ อาคารหองประชุม) 1 

26 อาคารเรียนรวม 1 6 

27 อาคารเรียนรวม 2 1 

28 อาคารสํานักงานบริการวิชาการแกชุมชนและอาคารนิเทศศาสตร 1 

29 อาคารเทคโนโลยีการศึกษา 1 

30 อาคารนิติศาสตร 2 
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ลําดับท่ี รายละเอียด 
จํานวน

พนักงาน 

31 
อาคารหอประชุมสุพรรณิการ และสํานักงานประสานงานโครงการสงเสริมคุณภาพการศึกษา

ในโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนและการพัฒนาทองถิ่น (สตพ.) 
1 

32 อาคารสังคมศาสตร 2 

33 อาคารสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 2 

34 อาคารโรงพยาบาลสัตว 1 

35 อาคารปฏิบัติการอุตสาหกรรมบริการ (การทองเที่ยว) 1 

36 
กลุมอาคารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (สํานักงาน-เรียนรวม-วิศวกรรมโยธา-อุตสาหกรรม-

สถาปตยกรรม-ศูนยเซรามิกส) 
5 

37 อาคารสถาบันวิจัยและพัฒนา 1 

38 อาคารศูนยบริการนักศึกษาพิการ 1 

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

40 ศูนยการประชุมนานาชาติ 5 

41 อาคาร CRU Central Park 2 

42 อาคารสํานักวิชาบัญชี 2 

43 อาคารสํานักวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ 2 2 

44 โรงเรียนสาธิต (อาคารเรียน 1) 5 

45 ศูนยสุขภาพ 1 

  100 
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           3. จํานวนพนักงานงานทําความสะอาดและเง่ือนไขประจําอาคาร ภายในบริเวณขอ 2. 
  

ลําดับท่ี รายละเอียด เง่ือนไขวันหยุด 

1 อาคารศูนยภาษาและคอมพิวเตอร หยุดวันนักขัตฤกษ 

2 อาคารสํานักงานอธิการบดี 1 หยุดวันนักขัตฤกษ 

3 อาคารคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สํานักงาน 1) หยุดวันนักขัตฤกษ 

4 อาคารคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สถิติประยุกต 2) หยุดวันนักขัตฤกษ 

5 อาคารสํานักวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ 1 หยุดวันนักขัตฤกษ 

6 อาคารคณะครุศาสตร หยุดวันนักขัตฤกษ 

7 กลุมอาคารวิทยาลัยการแพทยพื้นบานและการแพทยทางเลือก (1-3) หยุดวันนักขัตฤกษ 

8 อาคารคณะมนุษยศาสตร 1 หยุดวันนักขัตฤกษ 

9 อาคารคณะมนุษยศาสตร 2 หยุดวันนักขัตฤกษ 

10 อาคารคณะวิทยาการจัดการ (1-2) หยุดวันนักขัตฤกษ 

11 อาคารวิทยาลัยนานาชาติลุมนํ้าโขง หยุดวันนักขัตฤกษ 

12 อาคารสถาบันความหลากหลายทางชีวภาพ หยุดวันนักขัตฤกษ 

13 กลุมอาคารศิลปะและการแสดง (ที่พักอาจารย-ที่เก็บของดนตรี-หองนํ้ากลาง-การ

แสดง-งานดนตรี) 

หยุดวันนักขัตฤกษ 

14 อาคารศูนยบริการนานาชาติ หยุดวันนักขัตฤกษ 

15 อาคารสํานักงานอธิการบดี 2 หยุดวันนักขัตฤกษ 

16 กลุมอาคารสํานักศิลปวัฒนธรรม (อาคารสํานักงาน-อาคารนิทรรศการ-อาคารหอศิลป) หยุดวันนักขัตฤกษ 

17 อาคารหอดูดาว หยุดวันนักขัตฤกษ 

18 อาคารหอประชุมกาสะลองคํา (หอประชุม-สถานีวิทยุ-ศูนยสิ่งทอ-หองเรียนกาสะลองคํา) หยุดวันนักขัตฤกษ 

19 อาคารบริหารรัฐกิจ หยุดวันนักขัตฤกษ 

20 อาคารยุพราชวิทยมงคล หยุดวันนักขัตฤกษ 

21 อาคารศิลปกรรม หยุดวันนักขัตฤกษ 
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ลําดับท่ี รายละเอียด เง่ือนไขวันหยุด 

22 กลุมอาคารมิตรภาพไทย-จีน หยุดวันนักขัตฤกษ 

23 อาคารไบโอเทค 1 (วิจัยผลิตภัณฑอาหาร-ศูนยตรวจสอบฯ) หยุดวันนักขัตฤกษ 

24 อาคารไบโอเทค 2 (เกษตร) หยุดวันนักขัตฤกษ 

25 กลุมอาคารกองอาคารสถานที่ (สํานักงาน สาธารณูปโภค ยานพาหนะ อาคารหองประชุม) หยุดวันนักขัตฤกษ 

26 อาคารเรียนรวม 1 หยุดวันนักขัตฤกษ 

27 อาคารเรียนรวม 2 หยุดวันนักขัตฤกษ 

28 อาคารสํานักงานบริการวิชาการแกชุมชนและอาคารนิเทศศาสตร หยุดวันนักขัตฤกษ 

29 อาคารเทคโนโลยีการศึกษา หยุดวันนักขัตฤกษ 

30 อาคารนิติศาสตร หยุดวันนักขัตฤกษ 

31 อาคารหอประชุมสุพรรณิการและสตพ. หยุดวันนักขัตฤกษ 

32 อาคารสังคมศาสตร หยุดวันนักขัตฤกษ 

33 อาคารสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน หยุดวันนักขัตฤกษ 

34 อาคารโรงพยาบาลสัตว หยุดวันนักขัตฤกษ 

35 อาคารปฏิบัติการอุตสาหกรรมบริการ (การทองเที่ยว) หยุดวันนักขัตฤกษ 

36 กลุมอาคารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (สํานักงาน-เรียนรวม-วิศวกรรมโยธา-

อุตสาหกรรม-สถาปตยกรรม-ศูนยเซรามิกส) 

หยุดวันนักขัตฤกษ 

37 อาคารสถาบันวิจัยและพัฒนา หยุดวันนักขัตฤกษ 

38 อาคารศูนยบริการนักศึกษาพิการ หยุดวันนักขัตฤกษ 

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

40 ศูนยการประชุมนานาชาติ หยุดวันนักขัตฤกษ 

41 อาคาร CRU Central Park หยุดวันนักขัตฤกษ 

42 อาคารสํานักวิชาบัญชี หยุดวันนักขัตฤกษ 

43 อาคารสํานักวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ 2 หยุดวันนักขัตฤกษ 

44 โรงเรียนสาธิต (อาคารเรียน 1) หยุดวันนักขัตฤกษ 

45 ศูนยสุขภาพ หยุดวันนักขัตฤกษ 

 

โดยผูรับจางจะตองจัดหาพนักงานทําความสะอาดมาปฏิบัติงาน ประกอบดวยแรงงาน ดังตอไปน้ี 

      -  แรงงานผูหญิง       จํานวน   96 คน 

 -  แรงงานผูชาย       จํานวน    4 คน 

       -  หัวหนาควบคุมงานทําความสะอาด     จํานวน     1 คน 

        รวมแรงงานท้ังหมด     จํานวน 101 คน 
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              4.  รายละเอียดประกอบการทําความสะอาด  

4.1   การทําความสะอาดประจําวันเริ่มปฏิบัติงาน  ต้ังแตเวลา  07.00 น. – 17.00 น. 

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 ตามกันสาด และในกระถางตนไมประดับอาคาร ตามพื้นทุกช้ัน 

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 

           4.12  ทําความสะอาดพื้นโตะ เกาอี้เรียน และกระดานไวทบอรดหรือกระดานตาง ๆ ใหสะอาด และ

จัดใหเปนระเบียบเรียบรอย 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) และบริการ

ใสถังนํ้า  เพื่อใหมีใชบริการตลอดเวลา  

          4.18  บริการเติมสบูเหลว ในหองสุขาชาย – สุขาหญิง เพื่อใหมีใชบริการตลอดเวลา และทําความ

สะอาดกลองใสสบูเหลวทุกวัน และดูแลใหอยูในสภาพใชการได 
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         4.19  ทําความสะอาดพื้น ผนัง กลองใสสบู ในหองนํ้าชาย-หญิง ใหสะอาดโดยพื้นและผนังตองแหง

ตลอดเวลา 

                     4.20 ใหพนักงานทําความสะอาดประจําอาคาร เปด-ปด ไฟฟา เปนบางสวน (ที่จําเปนตอการ

ปฏิบัติงานดานความสะอาด) เวลา  06.00-08.00 น.  และสําหรับทางเดินภายในอาคารตามที่หนวยงานมอบหมาย 

08.15-17.00 น.   

          4.21 ใหพนักงานทําความสะอาดประจําอาคารเรียน เปด-ปด ไฟฟา  ตามอาคารเรียนหรือภายใน

หองเรียนที่ไมมีการเรียนการสอน และปดไฟฟา นํ้าประปา ปดพัดลม เครื่องปรับอากาศ ถอดปลั๊ก เครื่องใชสํานักงาน

ที่ใชไฟฟาทุกเครื่องและตรวจตราความเรียบรอยกอนออกจากสํานักงานหรือตัวอาคาร 

          4.22 ทําความสะอาดอื่นๆ ตามที่ไดรบัมอบหมายจากผูวาจาง  และแกไขปญหาเฉพาะหนาในเวลา

ทํางาน 

          4.23 พนักงานทําความสะอาดประจําช้ันจะตองดูแลรักษาความสะอาดกระจกบริเวณประตูเขา – 

ออกใหสะอาดตลอดเวลาและใหพนักงานทําความสะอาดทุกคนอยูประจําที่ตามอาคารที่ไดรับผิดชอบน้ัน ๆ 

         4.24 กวาดและเก็บขยะ ทําความสะอาด ลานคอนกรีต ถนน สนามหญา บริเวณโดยรอบอาคาร  

3 เมตร 

         4.25 รายงานสิ่งของชํารุดเสียหายที่เกิดข้ึนโดยดวน  
 

5. การทําความสะอาด  (เวลา 07.00-17.00 น.) 

5.1 กวาดพื้น ถูพื้น ใชมอบ ขัดเงาพื้น ใหสะอาด แลวลงนํ้ายารักษาพื้นใหเปนเงามัน โดยไมทําใหพื้น

ลื่น เพราะอาจเกิดอุบัติเหตุแกนักศึกษาและพนักงาน มหาวิทยาลัย  

5.2  ขัดเช็ดทําความสะอาดเกาอี้ที่ทําดวยหนังแท /หนังเทียม ดวยนํ้ายาเฉพาะสําหรับขัด/เช็ดหนัง 

5.3  ขัดและทําความสะอาด อุปกรณสวนที่เปนโลหะ เชนทองเหลือง 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 เครื่องทํานํ้าเย็นและทีร่องรับนํ้า โดยขัดเช็ดลาง        

5.9  ขัดลางทําความสะอาดพื้นผนัง อางลางมอื และสุขภัณฑ พรอมทัง้ขัดลางคราบสนิมตะกอน 

                 5.10 ลางตะกราใสผง ถังขยะ และถังใสนํ้าภายในหอง 

                 5.11 ทําความสะอาด พระบรมฉายาลักษณ และรูปภาพตางๆ 

                 5.12  ทําความสะอาดอื่นๆ  ตามที่ไดรับมอบจากผูวาจางหรือผูที่ไดรับมอบหมายจากผูวาจาง 
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                 5.13  ลางและลงนํ้ายาเคลือบเงาพื้นที่ภายในอาคาร สวนสถานที่บางแหงที่ยังไมสกปรกน้ัน  

“ผูรับจาง” จะตองดูแลรักษาพื้นใหสะอาดเทาเทียมกันตามวิธีการรักษาพื้น 

   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.  วัสดุท่ีใชในการทําความสะอาด 

           6.1  เครื่องขัดพื้นพรอมสายพวง  

           6.2   แผนดําลางพื้น 

          6.3   แผนทองเหลืองขัดเงา 

          6.4   แปรงลางพื้น 

          6.5   นํ้ายาลางพื้น นํ้ายาเคลือบเงาพื้น 

          6.6   นํ้ายาดับกลิ่นและฆาเช้ือ 

          6.7   ผงขัดสุขภัณฑ 

          6.8   นํ้ายากัดคราบสนิม ตะกอน       

          6.9   นํ้ายารักษาพื้น 

          6.10  นํ้ายาขจัดคราบสกปรก 

          6.11  นํ้ายาเช็ดลางกระจก         

          6.12   เครื่องดูดฝุน 

          6.13   เครื่องดูดนํ้า 

          6.14   มอบดันฝุน 

          6.15   ยางดันนํ้า/ ลูกยางปมนํ้า ตองจัดใหมีทุกอาคาร  อาคารละ 1 อัน 

          6.16   นํ้ายาเช็ดทําความสะอาดโทรศัพท 

          6.17   บันไดชนิดพับได 

          6.18   นํ้ายาขัดโลหะ (ทองเหลือง ทองแดง โครเมี่ยม อลูมิเนียม ) 

          6.19   กรดเกลือเจือจาง 
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          6.20   โซดาไฟ 
         6.21   ผงซักฟอก ฟองนํ้า และสกอตไบรท 
          6.22   เครื่องฉีดนํ้าแรงดันสูงพรอมสายพวง 1 เครื่อง 
          6.23   สายยางสําหรับลางพื้น ความยาวไมตํ่ากวา 20 เมตร จํานวน 2 เสน เปนอยางนอย 
          6.24   ไมกวาดดอกหญา ไมกวาดกานมะพราวตอดาม และไมกวาดหยากไย 
          6.25   ไมขนไก เกรียงเหล็ก ถุงมือยาง ผาสําหรับมอบพื้น และที่ตักผง  
          6.26   จัดอุปกรณสําหรับกวาดลานคอนกรีต กวาดถนน และสนามหญา มาใหครบ  
          6.27   พรมดักฝุนเช็ดทาว 3 M  ประตูทางเขาอาคาร 
          6.28   จัดหาสบูเหลว สําหรับลางมือไวในหองนํ้าทุกหองทั้งชายและหญิง สําหรับหองนํ้าบุคลากร 
และอาจารย พรอมขวดใสสบูเหลวมีประจําไวทุกหองนํ้า กรณีชํารุดตองจัดมาเปลี่ยนใหมใหครบเหมือนเดิมทุกหอง  
  6.29   จัดหากระดาษทิชชู มวนใหญ จํานวน 12 มวน/เดือน (เฉพาะอาคารสํานักงานอธิการบดี  
1 – 2) มวนเล็ก จํานวน 24 มวน/เดือน  
         6.29   จัดหาถุงหิ้วพลาสติก ขนาด 12x20 น้ิว จํานวน 100 แพค/เดือน ถุงขยะดําขนาด 18x20 น้ิว 

จํานวน 60 แพค/เดือน  ขนาด 24x28 น้ิว จํานวน 150 แพค/เดือน ขนาด 30x40 น้ิว จํานวน 100 แพค/เดือน  

         6.30   ผูรับจางจะตองทําปฏิทินหรือแผนการทําความสะอาดตลอดระยะสัญญาวาจะดําเนินการแต

ละรายการ ในวันใดใหครบถวนทุกรายการ แลวสงมอบใหกองอาคารสถานที่ สํานักงาอธิการบดี ภายใน 15 วัน 

นับต้ังแตวันเริ่มปฏิบัติงานตามสัญญาน้ี 

  6.31 พนักงานทําความสะอาดทุกคนของผูรับจาง จะตองแตงเครื่องแบบ(ชุดยูนิฟอรม) ของบริษัทผู

รับจางทุกวัน  ในระหวางเวลาปฏิบัติงาน ชุดยูนิฟอรมตองสะอาดเรียบรอยเหมือนกันทุกคน และมีโลโกของบริษัทติด

ที่ชุดยูนิฟอรมดวย และตองติดบัตรพนักงานแสดงตนที่เสื้อเครื่องแบบ บริเวณหนาอกดานซายทุกคนในเวลา

ปฏิบัติงาน ใหสามารถมองเห็นไดชัดเจน  เพื่อสะดวกใน การตรวจสอบ บัตรพนักงานใหระบุช่ือ-สกุล  ของพนักงาน

ทุกคนที่ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยฯ และใหระบุช่ือเลนไวดวย (ถาม)ี 

            6.32  ผูรับจางจะตองดูแลรักษาความสะอาดสถานที่ในขอบเขตของสัญญาจางใหมีความสะอาด

ปราศจากรอยเปอนและสกปรกจากกลิ่นอันไมพึงประสงคพรอมยินดีที่จะแกไขเมื่อไดรับแจงจากผูวาจางใหรีบ

ดําเนินการแกไขทันที 
 

  7.  หัวหนาผูควบคุมงาน 

7.1 การปฏิบัติงานตามสัญญาจาง ผูรับจางจะตองจัดใหมีผูประสานงานอยางนอย 1 คนเพื่อ 

ทําหนาที่ คอยประสานงานการปฏิบัติงานดูแลรกัษาความสะอาด ใหเปนไปตามสญัญา อยางเครงครัด   และ

ประสานงานกบัผูแทนของผูวาจาง 

7.2 ใหผูประสานงานของผูรับจาง ตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน เพื่อใหสะอาดและเรียบรอย 

ตามขอกําหนดและเงือ่นไขสัญญาจาง และรบัฟงขอเสนอแนะหรือหารอืแนวทางแกไข ของการปฏิบัติงาน ตามสัญญา

ทุกวันทําการ  เพื่อปรบัปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน  และแกไขขอขัดของในการปฏิบัติงานรวมกับมหาวิทยาลัย 
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7.3 ผูรับจางจะตองจัดใหมีหัวหนาผูควบคุมงาน การทําความสะอาด จํานวน 1 คน  

ปฏิบัติงานเต็มเวลาเทากับพนักงานทําความสะอาด เพื่อประสานกับผูควบคุมงานประจําหนวยงานรับฟงขอเสนอแนะ

หรือหารือแนวทางแกไข ในการปฏิบัติงานแตละหนวยงาน 

7.4 ผูรับจางจะตองจัดหาโทรศัพทมือถือ 1 เครื่องประจําตัวหัวหนาผูควบคุมงาน เพื่อให    

ผูวาจางสามารถติดตอสื่อสารไดทุกเวลา ในเวลาปฏิบัติหนาที่ ดวยคาใชจายของผูรับจาง 

7.5 หัวหนาผูควบคุมงาน จะตองปฏิบัติงานในวันที่ผูวาจางและผูรับจางตกลงใหมีการทํางาน 

เฉพาะกิจ  เชน งานทําความสะอาดประจําภาคเรียน  และหากหัวหนาผูควบคุมงานหยุดงาน ผูรับจางตองสงตัวแทน

มาชดเชยในวันดังกลาว  หากผูรับจางไมสงคนมาทดแทนจะตองถูกปรับเปนรายวัน เหมือนเปนพนักงานทําความ

สะอาดคนอื่น ๆ ตามสัญญา 

 

             8.  หัวหนาผูควบคุมงาน มีหนาท่ีดังน้ี 

                     8.1  ควบคุมกํากับดูแลใหพนักงานทําความสะอาดปฏิบัติงานตามขอกําหนดและเงื่อนไขของสัญญา

จางอยางเครงครัด 

     8.2  ประสานงานระหวางผูวาจางและผูรับจาง งานเอกสารตางๆ  หรืองานอื่นๆ ที่เกี่ยวของระหวาง

ผูวาจางกับผูรับจาง 

      8.3  จัดทําบันทึกบญัชีการลงเวลามาทํางาน- และกลับของพนักงานทําความสะอาดทุกคน 

                      8.4   ควบคุมดูแลกระดาษชําระประจําหองนํ้า (ตามเงื่อนไขที่กําหนด)  และวัสดุที่ตองใชทําความ

สะอาดทุกชนิดมิใหขาดตกบกพรองและตรวจเช็ดอุปกรณที่ตองเตรียมมาใหครบทุกอาคาร 

      8.5  สรุปรายงานการทําความสะอาดประจําสัปดาห และรายงานใหผูควบคุมงานจางของ  

มหาวิทยาลัยทราบทุกครั้ง 

      8.6  ตองเดินตรวจเช็คการทํางานของพนักงานทําความสะอาดที่ประจําอยูตามอาคารทุกอาคารทุก

ช้ัน ทุกวัน ในกรณีของการทําความสะอาดหองนํ้าทุกหอง หัวหนาควบคุมตองตรวจ เช็คความสะอาด ของหองนํ้าตาม

เวลาที่กําหนดใหปฏิบัติงานไวใน ขอ 3. (4.14) ทุกวัน และจัดทําตารางการตรวจเช็คสงให ผูควบคุมงานจางของ 

มหาวิทยาลัย ทราบทุกครั้ง 

  8.7  หัวหนาควบคุมงาน จะตองไมปฏิบัติหนาที่เปนพนักงานทําความสะอาดแทนพนักงานคนใด 

คนหน่ึงที่ไมมาปฏิบัติงาน หรือทําความสะอาดเสมือนเปนพนักงานทําความสะอาดคนใดคนหน่ึงไมได 

 

             9.   การสงบัญชีรายชื่อพนักงาน 

                     9.1  ผูรับจางจะตองสงรายช่ือพนักงานพรอมประวัติของผูที่จะเขาปฏิบัติงานในพื้นที่วาจางใหผูรับ

จางทราบลวงหนาอยางนอย 1 สัปดาห และในกรณีที่ผูรับจางไดเริ่มปฏิบัติงานแลว กอนมีการเปลี่ยนแปลงตัว

ผูปฏิบัติงานตามที่ ไดย่ืนไวในวันทําสัญญาใหผูรับจางจัดทําหนังสือสงใหผูวาจางเปนลายลักษณอักษรพรอมรายช่ือของ

พนักงานที่จะเปลี่ยนแปลงใหทราบกอนลวงหนา อยางนอย 1 สัปดาห 

      9.2 ผูรับจางจะตองปฏิบัติใหถูกตองตามกฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงานและสวัสดิการสังคม 
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            10.   การสงตัวอยางนํ้ายา 

      10.1  ผูรับจางจะตองจัดสงตัวอยางนํ้ายาที่ใชในการทําความสะอาดแตละชนิด ใหผูวาจาง 

พิจารณา กอนเริ่มปฏิบัติงานตามสญัญาจางอยางนอย 1 สปัดาห 

     10.2  ผูรับจางตองจัดเตรียมอุปกรณและนํ้ายาทําความสะอาดใหมีอยูประจําตามอาคารโดยมอบให

พนักงานทําความสะอาดแตละอาคารเปนผูดูแลและจะตองจัดเตรียมไวใหเพียงพอใชงานทกุวัน 

 

             11.  การลาหยุดงานและการตรวจสอบ พนักงานทําความสะอาด 

                     11.1 กรณีพนักงานทําความสะอาดลางาน ขาดงาน ผูรับจางจะตองแจงใหผูวาจางทราบลวงหนา

อยางนอย 24 ช่ัวโมง และแจงช่ือพนักงานที่จะสงมาแทน  ถาผูรับจางไมไดจัดสงพนักงานมาแทน  ถือวา ผูรับจาง

จัดสงพนักงานมาปฏิบัติงานไมครบตามสัญญาจะตอง ถูกปรับเปนรายวัน ตามขอ 17. 

     11.2  กอนออกประตูมหาวิทยาลัย พนักงานทําความสะอาด จะตองยินยอมใหพนักงานรักษาความ

ปลอดภัยของผูวาจางทําการตรวจคน ตอหนาพนักงานรักษาความปลอดภัย เพื่อปองกันการนําทรัพยสินของผูวาจาง

ติดตัวไป 

     11.3  ในกรณีที่พนักงานของผูรับจางจะนําทรัพยสินออกจากพื้นที่ทําการของผูวาจางจะตองปฏิบัติ 

ตามระเบียบของผูวาจาง โดยกรอกขอความในแบบฟอรมและมีลายมือช่ือของผูวาจาง/ผูคุมงานอนุญาตใหเรียบรอย

กอน จึงจะสามารถนําออกไปได 

          11.4   ผูรับจางจะตองจัดหาและใชพนักงาน ที่มีความรูความชํานาญมาดําเนินการใหทันเวลาและ

จัดหาใหเพียงพอ หากคณะกรรมการผูควบคุมงานหรือคณะกรรมการตรวจการจาง หรือผูแทนเห็นวา พนักงานคนใด

ไมปฏิบัติงานหรือไมเขาใจงานและประพฤติตนไมเหมาะสม คณะกรรมการมีอํานาจใน 

การขอเปลี่ยนพนักงานคนน้ันได และผูรับจางจะตองจัดหาพนักงานคนใหมมาทดแทนทันที 

    11.5   ถาพนักงานของผูรับจางคนใด ไมต้ังใจปฏิบัติงาน ขัดคําสั่ง หรือฝาฝนระเบียบของ ผูวาจาง 

หรือมีพฤติกรรมสอไปในทางทุจริต แสดงกริยาวาจาไมสุภาพ ขัดคําสั่ง หรือฝาฝน  ตอผูควบคุมงานของ ผูวาจาง และ

ประพฤติตนอันอาจจะกอใหเกิดความเสียหายตอช่ือเสียงของผูวาจาง เมื่อผูวาจาง ไดแจงใหผูรับจางทราบเปนลาย

ลักษณอักษรแลวผูรับจางจะสงพนักงานผูน้ันมาปฏิบัติงานในพื้นที่ของผูวาจางอีกไมได 

    11.6  ผูประสานงาน  หัวหนาควบคุมงาน และพนักงานทําความสะอาด ที่ผูรับจางจัดสงมา

ปฏิบัติงานในพื้นที่ของผูวาจางของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จะตองติดบัตรประจําตัวพนักงานระหวางเวลา

ปฏิบัติงานตลอดเวลา (07.00 - 17.00 น.) 

11.7   การทําความสะอาดภายในอาคารทุกช้ันที่มีการกั้นหรือล็อคหอง หรือทําความสะอาดอื่น ๆ 

ประจําภาคเรียน ผูรับจางจะตองแจงเปนลายลักษณอักษรวาจะทําอะไร ที่ไหน ช้ันไหน เมื่อไรลวงหนาอยางนอย 3 

วัน โดยแจงแผนงานตอกองอาคารสถานที่ เพื่อจะได ประสานงานกับผูเกี่ยวของไดรับทราบและอํานวยความสะดวกใน

การปฏิบัติงาน ตลอดจนตรวจสอบความเรียบรอยและความปลอดภัยหลังจากปฏิบัติงาน 
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11.8   ผูวาจางสามารถใหผูรับจางทําความสะอาดเพิ่มคนและพื้นที่จากที่ไดทําสัญญาไว  โดยผูวาจาง

จะแจงใหทราบลวงหนาไมนอยกวา 7 วัน โดยจะจายเงิน คาจางเหมาทําความสะอาดตามจํานวนคนเพิ่มที่ไดปฏิบัติจริงใน

อัตราคาจางเปนรายวันตามขอตกลงรวมกันหรือตามสัญญาจางและผูวาจางสามารถปรับพื้นทีก่ารทําความสะอาดและ

เปลี่ยนแปลงพนักงานของผูรับจาง ในกิจกรรมพเิศษของผูวาจางไดภายในเวลาการปฏิบัติงาน โดยแจงใหผูรบัจางไดทราบ

ทุกครั้ง 
 

12.  ผูวาจางสามารถใหผูรับจางทําความสะอาดพ้ืนท่ีเพ่ิมขึ้นหรือเพ่ิมคนจากท่ีไดทําสัญญาไว 

           โดยผูวาจางจะแจงใหทราบลวงหนาไมนอยกวา 7 วัน โดยจะจายเงินคาจางเหมาทําความสะอาด ตาม

จํานวนพื้นที่ที่เพิ่มข้ึน หรือเพิ่มคนตามที่ไดปฏิบัติงานจริง ในอัตราคาจางเปนรายวันตามขอตกลงรวมกันหรอืตามสญัญา

จาง  
           

13.  ขอบเขตความรับผิดชอบตอความเสียหาย 

                   ผูรับจางจะตองรับผิดชอบตอการสูญหายหรือเสียหายของทรัพยสิน ซึ่งเกิดจากการบกพรองหรือความ

ประมาทเลินเลอหรือทุจริตในการปฏิบัติหนาที่ของพนักงานของผูรับจาง โดยผูรับจางจะตองรับผิดชอบชดใชคา

ทรัพยสินที่สูญหายหรือเสียหาย ตามราคาทรัพยสินน้ัน ๆ (เมื่อหลักฐานแนชัดวาเปนผูกระทําความผิดจริง) 
 

          14.   เวลาปฏิบัติงาน 

   14.1   การทําความสะอาดประจําวันผูรับจางตองทําความสะอาดใน วันที่ไวในเงื่อนไขกําหนด ขอ 3. 

สวนวันหยุดราชการ วันเสาร-วันอาทิตย และวันหยุดนักขัตฤกษใหผูรับจางจัดพนักงานทําความสะอาด มาทําความ

สะอาด ตามจํานวนอาคารหรือพื้นที่ ที่กําหนดไวในเงื่อนไข ขอ 3. 

14.2   การทําความสะอาดประจําภาคเรียน ผูรับจางตองทําความสะอาดประจําภาคเรียน ในวันทําการ โดย

ทํางานระหวางเวลา 07.00 น.-17.00น. ระหวางวันปดภาคเรียนแตละภาคเรียน โดยผูรับจางจะตองทําความสะอาด

พื้นขัดลอกแวคซ และเคลือบเงาพื้นใหทุกๆ ภาคเรียน หลังจากปดภาคเรียนภายใน 5 วัน 
 

 15.  คุณสมบัติของผูปฏิบัติงานตามสัญญาน้ี  

ผูรบัจางจะตองสงมอบผูปฏิบัติงานที่มีคุณสมบัติดังตอไปน้ี 

15.1  ผูรบัจางตองจัดสงพนักงานที่มสีุขภาพดี  มีประวัติดี  มีความซื่อสัตย สจุริต และผานการ

ฝกอบรมของผูรับจางมาเรียบรอยแลวมาประจํา โดยมีอายุไมตํ่ากวา 18 ป และอายุไมเกิน 55 ป 

   15.2 ตองปฏิบัติหนาที่ตามขอบังคับ ระเบียบ คําสั่ง ของผูวาจาง ที่กําหนดไว โดยเครงครัดดวย

ความเขมแข็ง และสุภาพ 

15.3  ตองปฏิบัติตนสุภาพตอเจาหนาที่ของผูวาจางและผูมาติดตอ   

15.4 พนักงานทุกคนตองอยูในเครื่องแบบที่เปนมาตรฐานเดียวกัน และติดบัตรที่ทางผูวาจางออกไป

ใหประจําตัวทุกคน  

15.5  ไมติดสิ่งเสพติดใหโทษ  ไมเปนโรคพิษสรุาเรื้อรงั และไมมีโรคติดตอรายแรง 

15.6  ไมเปนผูมจีิตไมสมประกอบ หรอื วิกลจริต 
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16.  ความรับผิดชอบของผูรับจาง 

16.1 ถาพนักงานประพฤติตนไปในทางเสื่อมเสีย หรือหยอนความสามารถ ผูวาจางมีสิทธิใหยาย

บุคคลน้ัน ออกจากสถานที่ที่ปฏิบัติงานไดทันที โดยผูรับจางตองสงพนักงานคนใหมมาแทน 

16.2 ผูรับจางตองรับผิดชอบ และใหความคุมครองพนักงาน หรือลูกจางของผูรับจางที่มาทํางานกับ

ผูวาจางเกี่ยวกับสิทธิอันพึงไดตามกฎหมายแรงงานดวย โดยไมเรียกรองเอาจากผูวาจางอีก และใหมีการทําประกัน

อุบัติเหตุแกพนักงานที่ปฏิบัติงานเสี่ยงอันตรายดวย  

16.3  ผูรับจาง หรือผูควบคุมงาน ตองจัดใหมีการลงช่ือและเวลาปฏิบัติงานของผูปฏิบัติงาน หรือ

โดยวิธีสแกนลายน้ิวมือตามระบบของมหาวิทยาลัยฯ และทํารายงานหรือสงมอบใหผูวาจาง ณ สถานที่ปฏิบัติงานทุก

วัน  

16.4 ผูรับจางตองจัดสงมอบแบบมอบงานทําความสะอาดประจําสัปดาห และเดือนของแตละ

สถานที่ สงมอบตอคณะกรรมการตรวจการจาง 

 

17.  การกําหนดคาปรับและการบอกเลิกสัญญา   

   17.1 ในกรณีที่ผูรับจางกระทําผิดสัญญาและผูวาจางยังไมใชสิทธิบอกเลิกสัญญา ผูรับจางยอมใหผูวา

จางปรับเปนรายวันในอัตรารอยละ 0.1 ของราคาที่ตกลงจาง แตตองไมตํ่ากวาวันละ 100 บาท 

  17.2  ถาไมมีพนักงานของผูรับจางมาปฏิบัติงานหรือมาปฏิบัติงานไมครบจํานวนในวันใด ผูรับจาง

ยินยอมใหผูวาจางปรับเปนรายวันในอัตราวันละ 500 บาท (หารอยบาทถวน) นับต้ังแตวันทีไ่มมีพนักงานมาปฏิบัติงาน 

หรือมาปฏิบัติงานไมครบจํานวนเปนตนไป จนกวาจะมีพนักงานมาปฏิบัติงานครบจํานวน  

 17.3  ถาไมมีพนักงานของผูรับจางมาปฏิบัติงาน หรือมาแตไมปฏิบัติงานสามวันติดตอกัน นอกจาก

ผูรับจางจะตองรับผิดตามขอ 17.2  แลว เมื่อผูวาจางไดแจงใหผูรับจางทราบแลว ผูรับจางยังไมดําเนินการแกไขหรือ

จัดสงพนักงานมาปฏิบัติใหครบตามสัญญา ภายใน 7 วัน ผูวาจางมีสิทธิบอกเลิกสัญญาได 

  17.4  กรณีที่ผูวาจางไมบอกเลิกสัญญาตามความในขอ 17.3  น้ัน ไมเปนเหตุใหผูรบัจางพนจาก

ความผิดตามสญัญาน้ี  ผูรบัจางจะตองรบัผิดชอบความเสียหายที่เกิดข้ึนจากการปฏิบัติงานของพนักงานทีท่ําใหเกิด

ความเสียหายตอทรพัยสินของทางราชการ หรือบุคคลภายในมหาวิทยาลัย  ผูรับจางจะตองรับผิดชอบตอความเสีย 

หายที่เกิดข้ึนน้ันดวย 

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

 

 

 

 

 

 


