
 
                                                   ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

เร่ือง     ประกวดราคาจ้างเหมาท าความสะอาด 
กลุ่มอาคารและบริเวณโดยรอบภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  

------------------------------ 
           ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มี ความประสงค์ประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  
งานจ้างเหมาท าความสะอาดกลุ่มอาคารและบริเวณโดยรอบภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ระยะเวลา       
11 เดือน ต้ังแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2552 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2553 ตามรายละเอียดดังแนบ 
  งบประมาณในการประกวดราคาครั้ งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น  4,851,000 .- บาท (สี่ล้านแปดแสน -      
ห้าหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน ) โดยผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องวางหลักประกันซองเป็นเงินจ านวน 900,000.- บาท 
(เก้าแสนบาทถ้วน) 
            1. ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ 
                 1.1 ผู้เสนอราคาเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างท างานที่ประกวดราคาราคางานจ้างด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว 
                 1.2 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและ    
ได้แจ้งเวียนชื่อแล้วหรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคล หรือบุคคลอ่ืนเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทาง
ราชการ 
    1.3  ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้น  
ศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีค าสั่งให้สละสิทธิ์ และความคุ้มกันเช่นว่าน้ัน 

1.4 ผู้เสนอราคาต้องไม่เปน็ผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอ 
ราคาให้แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย และไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการ
ตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระท า
การอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
คร้ังนี ้         
   1.5 ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีผลงานประเภทเดียวกับงานที่ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส์    ในวงเงินไม่น้อยกว่า 900,000.- บาท (เก้าแสนบาทถ้วน) โดยต้องเป็นผลงานสัญญาเดียว และ
เป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมาย ว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วน
ท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอื่นของรัฐ หรือหน่วยงานเอกชนที่มหาวิทยาลัยเชื่อถือและสามารถตรวจสอบได้ 
(กรณีเป็นผลงานเอกชนจะต้องมีหลักฐานใบรับเงินงวดงานและหลักฐานการเสียภาษีของงานนั้นจาก 
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กรมสรรพากรมาแนบด้วย) โดยต้องเป็นผลงานภายใน 5 ปี นับตั้งแต่วันแล้วเสร็จจนถึงวันยื่นซองข้อเสนองาน
ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามประกาศนี้ 

1.6 ผู้มีสิทธิเข้าร่วมประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ต้องเป็นผู้ที่มีชื่อใน 
ทะเบียนผู้ขอซื้อเอกสารการจัดจ้างด้วยวิธการทางอิเล็กทรอนิกส์ และผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นใน
การประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ของมหาวิทยาลัยฯ เท่านั้น  

2. ก าหนดดูสถานที่และรับฟังค าชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม ในวันที่ 20 ตุลาคม 2552 เวลา  
10.00 น. ณ ห้องเอ้ืองผึ้ง ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย  
มหาวิทยาลัยฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับพิจารณาซองเสนอราคาหากผู้ซื้อแบบไม่มาดูสถานที่และรับฟังค าชี้แจง       
ซึ่งจะน ามาอ้างให้พ้นความรับผิดชอบ และ / หรือ จะยกเป็นข้อต่อสู้กับมหาวิทยาลัยฯ ภายหลังไม่ได้  
 3. ก าหนดยื่นซองประกวดราคาข้อเสนอด้านเทคนิคในวันท่ี 22 ตุลาคม 2552 ระหว่างเวลา 
09.00 น. ถึง 09.30 น. ณ ห้องเอ้ืองผึ้ง ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ด าเนินการพิจารณา
เอกสารด้านเทคนิค เวลา 10.00 น. ณ ห้องเอ้ืองผึ้ง ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  
 คณะกรรมการประกวดราคาจะท าการพิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาในวัน
เดียวกัน ต้ังแต่เวลา  10.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้อง เอ้ืองผึ้ง ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย และ
จะมีการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาในวันเดียวกันเวลา 16.00 น.                       
  มหาวิทยาลัยฯ จะแจ้งวัน เวลา และสถานที่ เสนอราคาเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา  
ให้ผู้เสนอราคาที่ผ่านการคัดเลือกเบื้องต้นทราบตามแบบ บก.005 ของกรมบัญชีกลางภายหลัง 
  ผู้เสนอราคาต้องวางหลักประกันซองพร้อมกับยื่นซองเอกสารด้านเทคนิคในเวลาและเวลา
เดียวกัน  เป็นจ านวนเงิน 900,000.- บาท (เก้าแสนบาทถ้วน) 
 

    ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ในราคาชุดละ  500.-  บาท         
(ห้าร้อยบาทถ้วน)  ได้ที่กองคลัง – งานการเงิน ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตั้งแต่วันท่ี   
14 – 19 ตุลาคม 2552 ระหว่างเวลา  08.30 - 15.00 น. หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมทางโทรศัพท์หมายเลข 
(053) 776000 ต่อ 1109, 1622   หรือที่  www.cru.in.th  , www.gprocurement.go.th   
 

                              ประกาศ  ณ  วันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ.2552 
 
       
            (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มาณพ ภาษิตวิไลธรรม) 
                                                                      อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
 
 

http://www.cru.in.th/
http://www.gprocurement.go.th/


เอกสารประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่  01 / 2553 
ประกวดราคางานจ้างเหมาท าความสะอาด  

กลุ่มอาคารและบริเวณโดยรอบภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย    

ลงวันที่  14  ตุลาคม  2552 

 
            มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มีความประสงค์จะประกวดราคางานจ้างเหมาท าความสะอาด
กลุ่มอาคารและบริเวณโดยรอบภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยมี
ข้อแนะน า และข้อก าหนด ดังต่อไปนี้  
 
1. เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  
          1.1 รายละเอียดข้อก าหนดของงานจ้างเหมาท าความสะอาด 
          1.2 แบบใบยื่นข้อเสนอการประกวดราคาการจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  
          1.3 หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
          1.4 แบบสัญญาจ้าง 
          1.5 แบบหนังสือค้ าประกัน 
           (1) หลักประกันซอง 
          (2) หลักประกันสัญญา  
          1.6 บทนิยาม 
           (1) ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน 
         (2) การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 
          1.7 แบบบัญชีเอกสาร 
           (1) บัญชีเอกสารส่วนที่ 1 
          (2) บัญชีเอกสารส่วนที่ 2 
                    ..............ฯลฯ.............. 

 
 
 
 
 
 
 
 



-2- 
 
2. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา 
                2.1 ผู้เสนอราคาเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างท างานที่ประมูลราคางานจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ดังกล่าว 
                2.2 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้ง
เวียน ชื่อแล้วหรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคล หรือบุคคลอ่ืนเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ 
               2.3 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคา
ให้แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย และไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาด
กลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดร าคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระท าการอัน
เป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งน้ี          
     2.4 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาล
ไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีค าสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่าน้ัน   

   2.5  ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการประกวดราคาด้วย  
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
     2.6 ต้องเป็นผู้มีผลงานป ระเภทเดียวกับงานที่ประมูลจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ใน
วงเงินไม่น้อยกว่า 900 ,000 .- บาท (เก้าแสนบาทถ้วน ) โดยต้องเป็นผลงานสัญญาเดียว และเป็นผลงานที่เป็น
คู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมาย ว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ  
หน่วยงานอ่ืนของรัฐ หรือหน่วยงานเอกชนที่มหาวิทยาลัยเชื่อถือและสามารถตรวจสอบได้  (กรณีเป็น ผลงาน
เอกชนจะต้องมีหลักฐานใบรับเงินงวดงานและหลักฐานการเสียภาษีของงานนั้นจากกรมสรรพากรมาแนบด้วย) 
โดยต้องเป็นผลงานภายใน 3 ปี นับตั้งแต่วันแล้วเสร็จจนถึงวันยื่นซองข้อเสนองานประ มูลจ้างด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ตามประกาศนี้ 
 
 3. หลักฐานการเสนอราคา 
          ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานโดยมิต้องใส่ซองปิดผนึก แยกเป็น 2 ส่วน คือ 
 
          3.1 ส่วนที่ 1 อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
                3.1.1  ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล  
                         (ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจ ากัด ให้ยื่นส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติ
บุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอ านาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
            (ข) บริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัด   ให้ยื่นส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน  
นิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอ านาจควบคุม (ถ้าม)ี และบัญชีผู้ถือ 
หุ้นรายใหญ่ พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
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            3.1.2  ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล ให้ยื่นส าเนาบัตร 
ประจ าตัวประชาชนของผู้นั้น ส าเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) ส าเนาบัตรประจ าตัว 
ประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน พร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกต้อง  
               3.1.3  ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นผู้เสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า  ให้ยื่นส าเนาสัญญาของการ
เข้าร่วมค้า ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า และในกรณีที่ผู้เข้าร่วมค้าฝ่ายใดเป็นบุคคลธรรมดาที่มิใช่
สัญชาติไทย ก็ให้ยื่นส าเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคลให้ยื่นเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (1) 
               3.1.4  ส าเนาใบทะเบียนพาณิชย์ และหรือส าเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม  
               3.1.5  บัญชีเอกสารส่วนที่ 1 ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบยื่นข้อเสนอการประกวดราคาจ้างด้วย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบบัญชีเอกสาร ข้อ 1.7 (1) 
 
          3.2 ส่วนที่ 2 อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
           3.2.1  หนังสือมอบอ านาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้เสนอราคามอบอ านาจให้  
บุคคลอ่ืนท าการแทน  
           3.2.2  หลักประกันซอง ตามข้อ 5 
 3.2.3  ส าเนาหนังสือรับรองผลงาน ตามข้อ 2.6  
           3.2.4  บัญชีเอกสารส่วนที่ 2 ทั้งหมดที่ได้ยื่น ตามแบบในข้อ 1.7 (2)  
 
4. การเสนอราคา 
          4.1 ผู้เสนอราคาต้องยื่นข้อเสนอตามแบบที่ก าหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์นี้  โดยไม่มีเงื่อนไขใดทั้งสิ้น  และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่อของ       
ผู้เสนอราคาให้ชัดเจน  
          4.2 ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอก าหนดเวลาด าเนินการเป็นระยะเวลา 11 เดือน ตั้งแต่วันท่ี 1 พฤศจิกายน 
2552    ถึงวันท่ี 30 กันยายน 2553 
          4.3 ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่น ๆ (ถ้าม)ี รวมทั้งค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วย
แล้ว โดยผู้เสนอราคา จะต้องเสนอก าหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า    60   วัน     นับแต่วันยืนยันราคาสุดท้าย โดย
ภายในก าหนดยืนราคาผู้เสนอราคา ต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้ และจะถอนการเสนอราคามิได้  
          4.4  ก่อนยื่นประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ผู้เสนอราคาควรตรวจดูร่างสัญญา รายละเอียด  
คุณลักษณะเฉพาะและขอบเขตงาน ฯลฯ ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจ เอกสารประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นข้อเสนอ ตามเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  
               เมื่อพ้นก าหนดเวลายื่นเอกสาร ประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แล้ว จะไม่รับเอกสาร
เพิ่มเติมโดยเด็ดขาด 
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         คณะกรรมการประกวดราคา จะด าเนินการตรวจสอบคุณสมบัติ ของผู้เสนอราคาแต่ละรายว่า เป็น         
ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น  หรือเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอ
ราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ตามข้อ  1.6 (1)  ณ  วันประกาศประกวดราคาด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่พร้อมทั้งตรวจสอบข้อเสนอตาม ข้อ 3.2 และประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับ
การคัดเลือกให้เข้าเสนอราคา   ในวันท่ี 22 ตุลาคม  2552  เวลา 16.00  น. 
           หากปรากฏต่อคณะกรรมการประกวดราคาก่อน หรือในขณะที่มีการเสนอราคาทางอิเล็กทรอนิกส์  
ว่ามีผู้เสนอราคากระท าการ อันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมตามข้อ 1.6 (2)  คณะกรรมการฯ 
จะตัดรายชื่อผู้เสนอราคารายนั้นออกจากการเป็นผู้เสนอราคา  และยกเลิกการประกวดราคาด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์  และมหาวิทยาลัยฯ  จะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคาดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน เว้นแต่คณะกรรมการฯ     
จะวินิจฉัยได้ว่าผู้เสนอราคารายนั้นเป็นผู้ที่ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ ต่อการพิจารณาของทางราชการและมิได้
เป็นผู้ริเร่ิมให้มีการกระท าดังกล่าว 
          ผู้เสนอราคาที่ไม่ผ่านการคัดเลือกเบื้องต้น เพราะเหตุเป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอ
ราคารายอื่น หรือเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน ระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิ เล็กทรอนิกส์ ณ 
วันประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอเล็กทรอนิกส์ หรือเป็นผู้เสนอราคาที่กระท าการอันเป็นการขัดขวางการ
แข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม  อาจอุทธรณ์ค าสั่งดังกล่าว ต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายภายใน 3 วันนับแต่วันที่
ได้รับแจ้ง จากคณะกรรมการประกวดราคาจ้าง การวินิจฉัยอุทธรณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายให้ถือเป็น
ที่สุด 
 คณะกรรมการประกวดราคาสงวนสิทธิ์ในการตัดสินใจด าเนินการใดๆ ระหว่างการประกวดราคาจ้าง
เพื่อให้การประกวดราคาฯ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ  
          4.5  ผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคา จะต้องปฏิบัติดังน้ี 
              (1) ผู้เสนอราคาจะต้องลงนามในหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ 
                  (2) ราคาสูงสุดของการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์จะ เร่ิมต้นท่ี  4,851,000.- บาท 
(สี่ล้านแปดแสนห้าหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) 
     (3) ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่นๆ (ถ้ามี) รวมทั้งค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้
ด้วยแล้ว 
     (4) ราคาที่เสนอในการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์จะต้องต่ ากว่าราคาสูงสุดใน
การประกวดราคาฯ ตามข้อ 4.5 (2) 
                 (5) ห้ามผู้เสนอราคาถอนการประกวดราคา และเมื่อการประกวดราคาฯ เสร็จสิ้นแล้ว จะต้องยืนยัน
ราคาต่อผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ราคาที่ยืนยันจะต้องตรงกับราคาที่เสนอหลังสุด  
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    (6) ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอก าหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า 60 วัน นับแต่วันยื่นซองข้อเสนอด้านเทคนิค 
โดยภายในก าหนดยืนราคา ผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาที่ตนเสนอไว้ และจะถอนการเสนอราคามิได้  
    (7) ผู้เสนอราคาที่เข้าร่วมประกวดราคาฯ จะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการจัดประกวดราคาฯ และ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางของผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้จะแจ้งให้ทราบในวันเสนอราคา 
 

**5. หลักประกันซอง 
          ผู้เสนอราคาต้องวางหลักประกันซอง พร้อมยื่นเอกสารด้านเทคนิค จ านวน 900,000.- บาท (เก้าแสนบาท
ถ้วน) โดยหลักประกันซองจะต้องมีระยะเวลาการค้ าประกันต้ังแต่วันยื่นซองข้อเสนอ  ด้านเทคนิคครอบคลุม   
ไปจนถึงวันสิ้นสุดการยืนยันราคา โดยใช้หลักประกันซองอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้ 
          5.1 เงินสด 
          5.2 หนังสือค้ าประกันของธนาคารในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ าประกันดังระบุในข้อ 1.5 (1) 
          5.3 พันธบัตรรัฐบาลไทย 
 หลักประกันซองตามข้อ นี้ มหาวิทยาลัยฯ จะคืนให้ผู้เสนอราคาหรือผู้ค้ าประกันภายใน 15 วัน 
นับถัดจากวันที่ได้พิจารณาในเบื้องต้นเรียบร้อยแล้ว เว้นแต่ผู้เสนอราคารายที่คัดเลือกไว้ซึ่งเสนอราคาต่ าสุด จะ
คืนให้ต่อเมื่อได้ท าสัญญาหรือข้อตกลง หรือเมื่อผู้เสนอราคาได้พ้นจากข้อผูกพันแล้ว 

การคืนหลักประกันซอง ไม่ว่าในกรณีใด ๆ จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย  
มหาวิทยาลัยฯ ขอสงวนสิทธิ์การยึดหลักประกันซองของผู้มีสิทธิเสนอราคา กรณีดังนี้ 
1. ผู้มีสิทธิเสนอราคาไม่ส่งผู้แทนมาลงทะเบียน เพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา และ

สถานที่ที่ก าหนด 
2. ผู้มีสิทธิเสนอราคาที่มาลงทะเบียนแล้วไม่ LOG  IN  เข้าสู่ระบบ 
3. ผู้มีสิทธิเสนอราคา LOG IN แล้ว แต่ไม่มีการเสนอราคา หรือเสนอราคาผิดเงื่อนไขที่ก าหนดโดย

การเสนอราคาสูงกว่า หรือเท่ากับราคาเร่ิมต้นการประกวด  
4. ผู้เสนอราคาไม่ลงลายมือชื่อในแบบ บก.008 แบบยืนยันราคาสุดท้ายในการเสนอราคา 
5. ผู้มีเสนอราคาไม่ลงลายมือชื่อในแบบ บก.008 แบบยืนยันราคาสุดท้ายในการเสนอราคา 

 

6. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา 
          6.1ในการประกวดราคาครั้งนี้ มหาวิทยาลัยฯ จะพิจารณาตัดสินด้วย ราคารวม 
          6.2 หากผู้เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ 2 หรือยื่นหลักฐานไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน
ตามข้อ 3 (หรือยื่นข้อเสนอประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ไม่ถูกต้องตามข้อ 4 แล้ว) คณะกรรมการ
ประกวดราคา  จะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น     เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาดหรือผิดหลงเพียง
เล็กน้อยหรือผิดพลาดไปจากเงื่อนไขของเอกสารประกวดราคา ในส่วนที่มิใช่สาระส าคัญ ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่
พิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยฯ เท่านั้น  
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          6.3 มหาวิทยาลัยฯ สงวนสิทธิไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้เสนอราคา โดยไม่มีการผ่อนผันในกรณี  
ดังต่อไปนี้ 
                (1) ไม่ปรากฏชื่อผู้เสนอราคารายนั้น ในบัญชีผู้รับเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ หรือในหลักฐานการรับเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ของมหาวิทยาลัย  
                (2) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่ก าหนดในเอกสารประกวดราคาที่ เป็นสาระส าคัญ หรือ
มีผลท าให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอราคารายอื่น  
          6.4 ในการตัดสินการประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือในการท าสัญญา คณะกรรมการ
ประกวดราคา หรือมหาวิทยาลัยฯ มีสิทธิให้ผู้เสนอราคาชี้แจงข้อเท็จจริง   สภาพ  ฐานะ  หรือข้อเท็จจริงอื่นใดที่
เกี่ยวข้องกับผู้เสนอราคาได้ มหาวิทยาลัยฯ มีสิทธิที่จะไม่รับราคาหรือไม่ท าสัญญา    หากหลักฐานดังกล่าวไม่มี
ความเหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง 
          6.5 มหาวิทยาลัยฯ ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ าสุด  หรือราคาหนึ่งราคาใดหรือราคาที่เสนอทั้งหม ด  
ก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกจ้างในจ านวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการ
ประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อ
ประโยชน์ของทางราชการเป็นส าคัญและให้ถือว่าการตัดสินของมหาวิทยาลัย ฯ เป็นเด็ดขาด ผู้เสนอราคาจะ
เรียกร้องค่าเสียหายใดๆ มิได้รวมทั้งมหาวิทยาลัยฯ จะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส  ์และลงโทษผู้เสนอราคาเป็นผู้ทิ้งงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม 
หากมีเหตุที่เชื่อได้ว่า การเสนอราคากระท าการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อบุคคล
ธรรมดา หรือนิติบุคคลอ่ืนมาเสนอราคาแทน เป็นต้น 
 ในกรณีที่ผู้เสนอราคาต่ าสุด เสนอราคาต่ าจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจด าเนินงานตามสัญญาได้ 
คณะกรรมการประกวดราคาหรือมหาวิทยาลัยฯ จะให้ผู้เสนอราคานั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ท าให้เชื่อได้ว่า 
ผู้เสนอราคาสามารถด าเนินงานตามการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบูรณ์ หากค า
ชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้ มหาวิทยาลัยฯ มีสิทธิที่จะไม่รับราคาของผู้เสนอราคารายนั้น 
          6.6 ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังจากการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ว่าผู้เสนอ
ราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือก เป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ  วันประกาศ
ประกวดราคา หรือเป็นผู้เสนอราคาที่กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ 1.5 
มหาวิทยาลัยฯ มีอ านาจที่จะตัดรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกดังกล่าว    และมหาวิทยาลัยฯ  จะ
พิจารณาลงโทษผู้เสนอราคารายนั้นเป็นผู้ทิ้งงาน  
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7. การท าสัญญาจ้าง 
          ผู้ชนะการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ผู้รับจ้าง) จะต้องท าสัญญาจ้างตามแบบสัญญา 
ดังระบุในข้อ 1.5 กับมหาวิทยาลัยภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งและจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็น
จ านวนเงินเท่ากับร้อยละ 5 ของราคาค่าจ้างที่ประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ ให้มหาวิทยาลัยฯ 
ยึดถือไว้ในขณะท าสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ 
          (1) เงินสด 
          (2) หนังสือค้ าประกันของธนาคารภายในประเทศตามแบบหนังสือค้ าประกันดังระบุในข้อ  1.5 (2) 
          (3) พันธบัตรรัฐบาลไทย 
          หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่คู่สัญญาพ้นจากข้อผูกพันตาม
สัญญาจ้างแล้ว โดยไม่มีดอกเบี้ย 
 
8. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน  
 มหาวิทยาลัยฯ จะจ่ายเงินค่าจ้างตามสัญญาเป็นรายเดือนตามที่ตกลงไว้ในเงื่อนไขแห่งสัญญา  
 

9. อัตราค่าปรับ 
ค่าปรับเป็นไปตามรายละเอียดเงื่อนไขและข้อก าหนดงานจ้างเหมาท าความสะอาดของมหาวิทยาลัย  

ราชภัฏเชียงราย 
 

10. ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่น ๆ  
          10.1 เงินค่าจ้างส าหรับงานจ้างรายการน้ีได้มาจากเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2553  ของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงราย     
          10.2  ผู้เสนอราคาซึ่งมหาวิทยาลัยฯ ได้คัดเลือกแล้วไม่ไปท าสัญญาหรือข้อตกลงภายในเวลาที่ทาง 
ราชการก าหนดดังระบุไว้ในข้อ 7 มหาวิทยาลัยฯ จะริบหลักประกันซอง หรือเรียกร้องจากผู้ออกหนังสือค้ า
ประกันซองทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้าม)ี รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงาน
ตามระเบียบของทางราชการ 
          10.3 มหาวิทยาลัยฯ สงวนสิทธิที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไขหรือข้อก าหนดในแบบสัญญาให้เป็นไปตาม  
ความเห็นของส านักงานอัยการสูงสุด (ถ้าม)ี  
           
 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
14 ตุลาคม 2552 



รายละเอียดข้อก าหนด 
การปฏิบัติงานการท าความสะอาด 

 
1.  มาตรฐานของงาน การท าความสะอาดสถานท่ีในอาคาร ลักษณะงานท่ีก าหนดให้ปฏิบัติดังนี้ 

1. การปัดกวาด ดูดฝุ่น ให้ปัดกวาด หรือดูดฝุ่น พื้นที่ว่างตามอาคาร ห้องโถง  ทางเดิน บันได 
(จนถึงบันไดขั้นสุดท้ายของอาคาร ) ให้สะอาดปราศจากเศษผง ฝุ่นละออง และน าขยะไปทิ้งที่นอกตัวอาคาร      
ณ.ที่ทิ้งขยะที่ผู้ว่าจ้างก าหนดให้ใช้ไม้กวาดขนอ่อนในการปัดกวาด เว้นแต่พื้นที่ที่เป็นพรมให้ใช้แปรงปัด หรือ
เคร่ืองดูดฝุ่น  หากมีการเคลื่อนย้ายเฟอร์นิเจอร์หรือเคร่ืองใช้ส านักงานเมื่อท าความสะอาดเสร็จให้จัดเข้าที่เดิม 
โดยไม่ให้เกิดความเสียหายแก่พื้น เฟอร์นิเจอร์หรือเคร่ืองใช้ส านักงาน 

2.  การถูด้วยม๊อบ หลังจากท าความสะอาด ตามข้อ 1.   แล้วให้ถูพื้นที่ต่างๆ ด้วยม๊อบชุบน้ า
หมาดๆ  ม๊อบที่น ามาใช้งานต้องเป็นม๊อบที่สะอาด และหมั่นเปลี่ยนน้ าท าความสะอาดเสมอ  หากบริเวณใด         
มีความสกปรกมาก ให้ใช้น้ ายาขัดพื้นหรือน้ าสบู่อ่อนตา มความเหมาะสม ทั้งรวมถึงการขจัดรอย หรือต าหนิ
ต่างๆ บนพื้น   ซึ่งเกิดจากรอยรองเท้าด้วย    ส าหรับพื้นที่ที่เป็นพรมลบรอยเปื้อนบนพรมด้วยน้ ายาตาม   ความ
เหมาะสม   หลังจากการเช็ดถูพื้นแล้ว  บริเวณต่าง ๆ   จะต้องสะอาดปราศจากเศษผงฝุ่นละอองและไม่มีรอย
เหวี่ยงของม๊อบติด อยู่ตามขอบก าแพง ฝาผนัง เฟอร์นิเจอร์ และเคร่ืองใช้ส านักงานและไม่มีความเสียหายใดๆ 
เกิดขึ้นจากการท างานดังกล่าว 

3.  การลงน้ ายาขัดพื้น เคลือบเงาพื้น ให้ท าหลังจากด าเนินการตาม  1.  และ 2.  และการลงน้ ายา
ดังกล่าวในบริเวณใดก็ตาม  จะต้องระวังไม่ให้ฝาผนังหรือขอบก าแพงเปรอะเปื้อนเป็นรอยช ารุดเสียหาย  

4. การขัดพื้นและขัดเงา ให้ท าทันทีหลังจากลงน้ ายาขัดพื้น หรือเคลือบเงาพื้น  ทั้งนี้ ให้ผู้รับจ้าง 
พิจารณาเลือกใช้เคร่ืองใช้ วัสดุและอุปกรณ์ตามความเหมาะสมกับวัสดุพื้น โดยไม่ก่อให้เกิดความเสียหายหรือ
ต าหนิใด ๆ บนพื้น 

5. การลอกพื้นแล ะเคลือบพื้นด้วยน้ ายา การลอกพื้นและเคลือบพื้นด้วย  น้ ายา เพื่อให้ผิวพื้น
สะอาด ปราศจากต าหนิและร้ิวรอย มีความสวยงามทนทานนั้น ให้ผู้รับจ้างด าเนินการตามความเหมาะสมกับ
วัสดุพื้น ทั้งนี้ เมื่อท าการลอกพื้นด้วยน้ ายา  ให้เคลื่อนย้ายเฟอร์นิเจอร์ลอยตัวและเคร่ืองใช้ส านัก งาน                 
(ที่เคลื่อนย้ายได้ ) ด้วย หลังจากน้ ายาแห้งดีแล้ว ให้ขัดพื้นให้สะอาดและน าเฟอร์นิเจอร์และเคร่ืองใช้ส านักงาน
กลับเข้าที่เดิม 

6. การท าความสะอาดพรม ให้ดูดฝุ่นละออง เศษผง ขนสัตว์ ที่หลุดร่วง  อยู่บนหน้าพรม ให้
สะอาด ในกรณีที่ท าการซักพรม โดยการซักแห้ง หรือวิธีการอ่ืนใดก็ตาม ต้องไม่ก่อให้เกิดความเสียหาย และเสีย
ความสวยงาม 

7. การท าความสะอาดเฟอร์นิเจอร์ และเคร่ืองใช้ส านักงาน ให้ปัดกวาด เช็ดถูเคร่ืองใช้ส านักงาน 
เช่น โต๊ะ เก้าอี้ ตู้เก็บเอกสาร ฯลฯ และเฟอร์นิเจอร์ต่าง ๆ รวมทั้งรูปภาพแขวนฝาผนัง และ ปฏิมากรรมให้สะอาด
ปราศจากฝุ่นละอองหยากไย่ ใยแมงมุม คราบสกปรก และริ้วรอยต่าง ๆ หากมีการเคลื่อนย้ายออกจากที่ให้
น ากลับเข้าที่เดิมเมื่องานเสร็จ  โดยไม่ให้เกิดความเสียหายใด ๆ 
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8. การท าความสะอาดฝาผนังและฝ้าเพดาน ให้ปัดกวาดเช็ดถู ดูดฝุ่น ให้สะอาดปราศจากฝุ่น

ละอองหยากไ ย่ ใยแมงมุม คราบสกปรก และริ้วรอยต่าง ๆ หากมีการเคลื่อนย้ายออกจากที่ให้น ากลับเข้าที่เดิม 
เมื่องานเสร็จโดยไม่ให้เกิดความเสียหายใด ๆ 

9. การท าความสะอาดกระจก ให้เช็ดกระจกด้วยน้ ายาเช็ดกระจก หรือล้าง  ด้วยน้ าสบู่ก่อน แล้ว
ล้างด้วยน้ า และเช็ดกระจกให้แห้ง  ให้กระจกใสสะอาดปราศจากคราบสกปรก ต าหนิ หรือรอยสัมผัส และห้าม
ใช้ผงขัดในการท าความสะอาดกระจก 

10. การท าความสะอาดม่าน ให้ดูแลรักษาความสะอาดม่าน และม่านปรับแสงให้ สะอาด
ปราศจากฝุ่นละออง หยากไย่ และคราบสกปรก การท าความสะอาดให้เช็ดด้วยผ้าชุบน้ าบิดหมาด ๆ  หรือใช้
เคร่ืองดูดฝุ่นละออง ตามความเหมาะสม โดยไม่ก่อให้เกิดความเสียหายใด ๆ 

11. การท าความสะอาดโคมไฟ หลอดไฟ และปลั๊กไฟ ให้เช็ดถูให้สะอาดปราศจาก 
ฝุ่นละออง หยากไย่ และคราบสกปรก และให้ท าด้วยความระมัดระวัง หากมีการถอดมาท าความสะอาด เมื่องาน
เสร็จให้ประกอบเข้าที่เดิมโดยไม่ก่อให้เกิดความเสียหายใด ๆ 

12. การท าความสะอาดหน้ากากเคร่ืองปรับอากาศ และพัดลม ให้เช็ดด้วยผ้าชุบน้ าบิดหมาด ๆ  
หรือใช้เคร่ืองดูดฝุ่นละออง ตามความเหมาะสม โดยไม่ก่อให้เกิดความเสียหายใด ๆ 
   13. การขัดเงาบริเวณที่เป็นโลหะ ส่วนประกอบใด ๆ ที่อาคารที่เป็นโลหะให้ดูแลรักษาให้เงา
งามอยู่เสมอ และไม่มีคราบสนิมจับ 
   14. ในกรณีที่รายละเอียดนี้มิได้ก าหนดรายละเอียดการท างานไว้ให้ ผู้รับจ้างด าเนินการท า
ความสะอาดตามสภาพของงานหรือตามค าสั่งของผู้ว่าจ้าง 
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2.  อาคารท่ีจ้างท าความสะอาด 
 

ล าดับที่ ชื่ออาคาร  พื้นที/่ตร.ม.  จ านวนชั้น 

1 คณะมนุษย์ 2,316 3 

2 โรงเรียนสาธิต (2) 640 2 

3 วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก 1 1,010 2 

4 วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก 2 1,078 2 

5 วิทยาลัยนานาชาติภูมิภาคลุ่มน้ าโขง 436 2 

6 ศูนย์ความหลากหลาย  60 2 

7 อาคารศิลปะและการแสดง 496 2 

8 อาคารเก็บอุปกรณ์ดนตรี 140 1 

9 อาคารที่พักอาจารย์ 494 1 

10 ศูนย์บริการนานาชาติ 912 2 

11 ศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ 12,425 5 

12 ศูนย์สิ่งทอ 290 1 

13 ศูนย์เซรามิกซ์ 70 1 

14 ศูนย์สุขภาพ 1,066 3 

15 ส านักงานบริการที่พักอาศัย  1,820 4 

16 หอพักนักศึกษาจีน (ชาย)  1,820 4 

17 ส านักงานอธิการบดี 1,140 2 

18 ส านักศิลปวัฒนธรรม 385 1 

19 หอประชุมกาสะลองค า 839 1 

20 อาคาร Uni Dorm  5 1,820 4 

21 อาคาร Uni Dorm  6 1,820 4 

22 อาคาร Uni House 1 (โสด) 1,820 4 
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ล าดับที่ ชื่ออาคาร  พื้นที/่ตร.ม.  จ านวนชั้น 

23 อาคาร Uni House 2 (ครอบครัว) 2,548 4 

24 อาคาร Visitor  Center 1,150 2 

25 อาคารกองอาคารสถานที่ 1,200 5 หลัง 

26 อาคารเกษตร 1,750 1 

27 อาคารคณะครุศาสตร์ 2,316 3 

28 อาคารบรรณราชนครินทร์ (เรียนรวม 3) 2,720 4 

29 อาคารไบโอเทค 1,342 2 

30 อาคารโปรแกรมศิลปกรรม 654 1 

31 อาคารมิตรภาพไทย-จีน 582 2 

32 อาคารโรงยิม 1,512 1½ 

33 อาคารพละศึกษา 240 1 

34 อาคารยุพราชวิทยมงคล 16,611 4 

35 อาคารวิทยาศาสตร์ 1 5,968 4 

36 อาคารวิทยาศาสตร์ 2 880 2 

37 อาคารวิทยาศาสตร์ 3 842 2 

38 อาคารหอดูดาว 804 3 

39 อาคารโปรแกรมสถาปัตย์ (เซรามิกซ์) 1,703 2 

40 อาคาร 25 ปี ราชภัฎ 6,570 8 

41 อาคารเรียนรวม 2 900 2 

42 ศูนย์การศึกษานานาชาติ 2,088 2 

43 ส านักบริการวิชาการแก่สังคม 1,298 2 

44 อาคารโรงแรมราชภัฎอินน์ (โปรแกรมคอมฯ ธุรกิจ) 308.5 ชั้น 2 

45 หอประชุมสุพรรณิการ์,ส านักงานโครงการฯ (สตพ.) 1,064 1 
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3.  จ านวนพนักงานงานท าความสะอาดและเงื่อนไขประจ าอาคาร ภายในบริเวณข้อ 2. 
  

ล าดับ ชื่ออาคาร จ านวนคน  เงื่อนไข 

1 คณะมนุษย์ 3 หยุดวันนักขัตฤกษ์ 

2 โรงเรียนสาธิต (2) 2 หยุดวันนักขัตฤกษ์ 

3 วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก 1 1 หยุดวันนักขัตฤกษ์ 

4 วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก 2 1 หยุดวันนักขัตฤกษ์ 

5 วิทยาลัยนานาชาติภูมิภาคลุ่มน้ าโขง 1 หยุดวันนักขัตฤกษ์ 

6 
1. ศูนย์ความหลากหลาย 2. อาคารศิลปะและการแสดง 
3. อาคารที่พักอาจารย์ 4. อาคารเก็บอุปกรณ์ดนตรี 

1 
1.หยุดเสาร์-อาทิตย์และวันนักขัตฤกษ์ 

2-4 หยุดวันนักขัตฤกษ ์

7 ศูนย์บริการนานาชาติ 1 หยุดวันนักขัตฤกษ์ 

8 ศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ 5 หยุดวันนักขัตฤกษ์  

9 ศูนย์สิ่งทอ และศูนย์เซรามิกซ์ 1 หยุดวันนักขัตฤกษ์ 

10 ศูนย์สุขภาพ 1 หยุดวันนักขัตฤกษ์ 

11 ส านักงานบริการที่พักอาศัย 1 ปฏิบัติงานทุกวันไม่มีวันหยุด 

12 ส านักงานอธิการบดี 1 หยุดวันนักขัตฤกษ์ 

13 ส านักศิลปวัฒนธรรม 1 หยุดวันนักขัตฤกษ์ 

14 อาคารโปรแกรมศิลปกรรม 1 หยุดวันนักขัตฤกษ์ 

15 หอประชุมกาสะลองค า 1 ปฏิบัติงานทุกวันไม่มีวันหยุด 

16 อาคาร Uni Dorm  5 2 ปฏิบัติงานทุกวันไม่มีวันหยุด 

17 อาคาร Uni House 6 2 ปฏิบัติงานทุกวันไม่มีวันหยุด 

18 อาคาร Visitor  Center 1 ปฏิบัติงานทุกวันไม่มีวันหยุด 

19 อาคารกองอาคารสถานที่ 1 หยุดวันนักขัตฤกษ์ 

20 อาคารเกษตร  (ไบโอเทค 2) 1 หยุดวันนักขัตฤกษ์ 

21 อาคารคณะครุศาสตร์ 3 หยุดวันนักขัตฤกษ์ 

22 อาคารบรรณราชนครินทร์ (เรียนรวม 3) 3 หยุดวันนักขัตฤกษ์ 

23 อาคารไบโอเทค 1 1 หยุดวันนักขัตฤกษ์ 

24 อาคารมิตรภาพไทย-จีน 1 หยุดวันนักขัตฤกษ์ 
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ล าดับ ชื่ออาคาร จ านวนคน  เงื่อนไข 

25 อาคารพละศึกษา และอาคารโรงยิม  1 หยุดวันนักขัตฤกษ์ 

26 อาคารยุพราชวิทยมงคล 8 หยุดวันนักขัตฤกษ์ 

27 อาคารวิทยาศาสตร์ 1 4 หยุดวันนักขัตฤกษ์ 

 28 อาคารวิทยาศาสตร์ 2 1 หยุดวันนักขัตฤกษ์ 

29 อาคารวิทยาศาสตร์ 3 2 หยุดวันนักขัตฤกษ์ 

30 อาคารหอดูดาว 1 หยุดวันนักขัตฤกษ์ 

39 อาคารโปรแกรมสถาปัตย์ (เซรามิกซ์) 2 หยุดวันนักขัตฤกษ์ 

40 อาคาร 25 ปี ราชภัฎ 7 หยุดวันนักขัตฤกษ์ 

41 อาคารเรียนรวม 2 1 หยุดวันนักขัตฤกษ์ 

42 ศูนย์การศึกษานานาชาติ 1 หยุดวันนักขัตฤกษ์ 

43 ส านักบริการวิชาการแก่สังคม 1 หยุดวันนักขัตฤกษ์ 

44 อาคารโรงแรมราชภัฎอินน์ (โปรแกรมคอมฯ ธุรกิจ) 2 หยุดวันนักขัตฤกษ์ 

45 หอประชุมสุพรรณิการ์,ส านักงานโครงการฯ (สตพ.) 1 หยุดวันนักขัตฤกษ์ 
 

     โดยผู้รับจ้างจะต้องจัดหาพนักงานท าความสะอาดมาปฏิบัติงาน ประกอบด้วยแรงงาน       
ดังต่อไปนี้ 

      -  แรงงานผู้หญิง      จ านวน  70  คน 
      -  หัวหน้าควบคุมงานท าความสะอาด     จ านวน    1  คน 
      รวมแรงงานท้ังหมด      จ านวน  71  คน 

            4.  รายละเอียดประกอบการท าความสะอาด 
         4.1   การท าความสะอาดประจ าวันเร่ิมปฏิบัติงาน ต้ังแต่เวลา  07.00 น. – 17.00 น. 

         4.2  ท าความสะอาดประตูทางเข้า-ออก อาคาร ประตูห้องท างาน ประตูกระจก  บันไดและราวบันได
ทางขึ้นลง  หน้าต่างกระจก   ป้ายหรือบอร์ดต่างๆ ให้สะอาดตลอดทั้งวัน 

         4.3  ท าความสะอาดพื้นทางเดินโดยใช้เคร่ืองขัดถู และสเปรย์น้ ามันน้ ายารักษาพื้นเดือนละ 1 คร้ัง 
         4.4  ท าความสะอาดพื้นทางเดิน โดยใช้ไม้ดันฝุ่นให้สะอาดเรียบร้อยทุกวัน  
         4.5  ท าความสะอาดซอกมุมฝ้าเพดาน ผนังห้องให้สะอาดเรียบร้อย  อย่างสม่ าเสมอ 

         4.6  เก็บเศษกระดาษ  และขยะต่างๆ ตามกันสาด และในกระถางต้นไม้ประดับอาคาร ตามพื้นทุกชั้น 
และทางเดินเข้าอาคาร   
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         4.7  ท าความสะอาดอุปกรณ์เคร่ืองใช้ไฟฟ้าทุกชนิด   
         4.8  ท าความสะอาดพื้น โต๊ะ ตู้เก็บเอกสาร   เก้าอ้ี  รวมทั้งอุปกรณ์อ่ืนๆที่อยู่ในห้องนั้นๆ หรือ  

ภายในห้องท างาน และจัดเก็บให้เรียบร้อย                          
         4.9   ปัดกวาดเช็ดถูทางเดินร่วมระหว่างโต๊ะ ใต้โต๊ะ ซอกโต๊ะทุกซอกทุกมุม อย่างสม่ าเสมอทุกวัน 
         4.10  ท าความสะอาดโทรศัพท์ สายโทรศัพท์ ด้วยน้ ายาฆ่าเชื้อก าจัดกลิ่น 
         4.11  ท าความสะอาดตะกร้าใส่ขยะ และเทขยะ ทุกวัน 
         4.12  ท าความสะอาดพื้นโต๊ะ เก้าอี้เรียน  และกระดานไวท์บอร์ดหรือกระดานต่างๆ ให้สะอาด  

และจัดให้เป็นระเบียบเรียบร้อย พร้อมที่จะท าการเรียนการสอนคร้ังต่อไป 
         4.13  ท าความสะอาดอุปกรณ์ส่วนที่เป็นโลหะ เช่นทองเหลือง ทองแดง โครเมียม โดยการขัดเช็ด  

รวมทั้งบันไดระเบียง ลูกบิดกุญแจ และขาโต๊ะ ตัวหนังสือ ตามอาคาร  
         4.14  ห้องสุขาชาย-หญิง ท าความสะอาด พื้นผนัง กระจก อ่างล้างมือ และสุขภัณฑ์ในห้องน้ าให้ 

 สะอาดอย่างสม่ าเสมอ โดยไม่ให้มีกลิ่นและคราบสกปรก สนิม ตะกอน และเช็ดพื้นห้องน้ า  ให้แห้งอยู่เสมอ 
                โดยต้องปฏิบัติงานตามก าหนดเวลา และจัดท าตารางตรวจเช็คเป็นหลักฐานการปฏิบัติงานดังน้ี  

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

 -  เวลา         13.00 น. 1  คร้ัง   
- เวลา         15.00 น. 1  คร้ัง 

 - เวลา         17.00 น. 1   คร้ัง   (รวม  5  ครั้ง  ต่อวัน) 
                     4.15  ท าความสะอาดพรมปูพื้น การดูดฝุ่น/ซักพรม 
         4.16  ท าความสะอาดตะกร้าใส่ผง ถังใส่กระดาษช าระ ให้สะอาดทุกวัน  
        4.17  บริการใส่กระดาษช าระในห้องสุขาชาย-หญิง (เฉพาะห้องที่มีอุปกรณ์ใส่กระดาษ) และบริการ
ใส่ถังน้ า  เพื่อให้มีใช้บริการตลอดเวลา  
         4.18  บริการเติมสบู่เหลว ในห้องสุขาชาย – สุขาหญิง เพื่อให้มีใช้บริการตลอดเวลา  และท า 
ความสะอาดกล่องใส่สบู่เหลวทุกวัน และดูแลให้อยู่ในสภาพใช้การได้ 
        4.19  ท าความสะอาดพื้น ผนัง กล่องใส่สบู่ ในห้องน้ าชาย-หญิง ให้สะอาดโดยพื้นและผนังต้อง แห้ง
ตลอดเวลา 
                     4.20 ให้พนักงานท าความสะอาดประจ าอาคาร เปิด-ปิด ไฟฟ้า เป็นบางส่วน     (ที่จ าเป็นต่อ   การ
ปฏิบัติงานด้านความสะอาด) เวลา  06.00-08.00 น.  และส าหรับทางเดินภายในอาคารตามที่หน่วยงานมอบหมาย 
08.15-17.00 น.   
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         4.21 ให้พนักงานท าความสะอาดประจ าอาคารเรียน เปิด-ปิด ไฟฟ้า  ตามอาคารเรียนหรือภายใน
ห้องเรียนที่ไม่มีการเรียนการสอน และปิดไฟฟ้า น้ าประปา ปิดพัดลม เคร่ืองปรับอากาศ ถอดปลั๊กเคร่ืองใช้
ส านักงานที่ใช้ไฟฟ้าทุกเคร่ืองและตรวจตราความเรียบร้อยก่อนออกจากส านักงานหรือตัวอาคาร  
         4.22 ท าความสะอาดอ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าจ้าง  และแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าในเวลา
ท างาน 
         4.23 พนักงานท าความสะอาดประจ าชั้นจะต้องดูแลรักษาความสะอาดกระจกบริเวณประตูเข้า-ออก
ให้สะอาดตลอดเวลาและให้พนักงานท าความสะอาดทุกคนอยู่ประจ าที่ตามอาคารที่ได้  รับผิดชอบนั้นๆ  

        4.24 กวาดและเก็บขยะ ท าความสะอาด ลานคอนกรีต , ถนน , สนามหญ้า บริเวณโดยรอบอาคาร     
3 เมตร 

        4.25 รายงานสิ่งของช ารุดเสียหายที่เกิดขึ้นโดยด่วน  
5.    การท าความสะอาด  (เวลา 07.00-17.00 น.) 

              5.1 กวาดพื้น ถูพื้น ใช้ม๊อบ ขัดเงาพื้น ให้สะอาด แล้วลงน้ ายารักษาพื้นให้เป็นเงามัน โดยไม่ท าให้ 
พื้นลื่น เพราะอาจเกิดอุบัติเหตุแก่นักศึกษาและพนักงาน มหาวิทยาลัย  

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

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

บันได กระจกประตูเข้า-ออกอาคาร กระจกห้องท างาน ด้วยน้ ายาท าความสะอาด กระจกพร้อมอุปกรณ์ท าความ
สะอาดกระจก 

                5.6  ท าความสะอาดมู่ลี่ ผ้าม่านและปรับแสง โดยท าการปัดฝุ่น และท าความสะอาดรอยเปื้อน  
                5.7  ท าความสะอาดตู้ และชั้นเก็บเอกสาร  บอร์ด  โดยปัดฝุ่นและเช็ดท าความสะอาด 
                5.8  ท าความสะอาดตู้เย็น เคร่ืองท าน้ าเย็นและที่รองรับน้ า โดยขัดเช็ดล้าง        
                5.9  ขัดล้างท าความสะอาดพื้นผนัง อ่างล้างมือ และสุขภัณฑ์ พร้อมทั้งขัดล้างคราบสนิมตะกอน  
                5.10 ล้างตะกร้าใส่ผง ถังขยะ และถังใส่น้ าภายในห้อง 
                5.11 ท าความสะอาด พระบรมฉายาลักษณ์ และรูปภาพต่างๆ 
                5.12  ท าความสะอาดอ่ืนๆ  ตามที่ได้รับมอบจากผู้ว่าจ้างหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าจ้าง  
                5.13  ล้างและลงน้ ายาเคลือบเงาพื้นที่ภายในอาคาร ส่วนสถานที่บางแห่งที่ยังไม่สกปรกนั้น  

 “ผู้รับจ้าง” จะต้องดูแลรักษาพื้นให้สะอาดเท่าเทียมกันตามวิธีการรักษาพื้น  
5.14  เช็ดช่องลมเคร่ืองปรับอากาศ 

                5.15  เช็ดและฉีดน้ ายาล้างกระจกภายใน-ภายนอก รอบอาคาร 
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                       5.16  เก็บรอยเปื้อนตามทางเดิน 
                5.17  เช็ดล้างฝาผนังและล้างห้องสุขา ด้วยน้ ายาฆ่าเชื้อโรค 
                5.18  ดูดฝุ่นม่านหน้าต่าง 

                       5.19  ท าความสะอาดมู่ลี่ โป๊ะ โคมไฟ และพัดลมดูดอากาศฉีดน้ ายาล้างทางเดิน และบริเวณ
ด้านหน้าอาคารรวมทั้งเช็ดกระจกอาคาร 

5.20  เช็ดและขัดขอบทองเหลือง ขอบอลูมิเนียม ตามประตู หน้าต่าง บันได และส่วนอ่ืนๆ  
ที่ติดกับตัวอาคาร 

                5.21  ขัดล้างเบาะ เก้าอี้ โซฟา  โต๊ะรับแขก พร้อมทั้งลงน้ ายาเคลือบขัดเงา  (เก้าอี้หนัง) 
 

             6.     วัสดุท่ีใช้ในการท าความสะอาด 
         6.1  เคร่ืองขัดพื้นพร้อมสายพ่วง  
         6.2   แผ่นด าล้างพื้น 
        6.3   แผ่นทองเหลืองขัดเงา 
        6.4   แปรงล้างพื้น 
        6.5   น้ ายาล้างพื้น น้ ายาเคลือบเงาพื้น 
        6.6   น้ ายาดับกลิ่นและฆ่าเชื้อ 
        6.7   ผงขัดสุขภัณฑ์ 
        6.8   น้ ายากัดคราบสนิม ตะกอน       
        6.9   น้ ายารักษาพื้น 
        6.10  น้ ายาขจัดคราบสกปรก 
        6.11  น้ ายาเช็ดล้างกระจก         
        6.12   เคร่ืองดูดฝุ่น 
        6.13   เคร่ืองดูดน้ า 
        6.14   ม๊อบดันฝุ่น 
        6.15   ยางดันน้ า/ ลูกยางปั๊มน้ า ต้องจัดให้มีทุกอาคาร  อาคารละ 1 อัน 
        6.16   น้ ายาเช็ดท าความสะอาดโทรศัพท์ 
        6.17   บันไดชนิดพับได้ 
        6.18   น้ ายาขัดโลหะ (ทองเหลือง ทองแดง โครเมี่ยม อลูมิเนียม ) 
        6.19   กรดเกลือเจือจาง 
        6.20   โซดาไฟ 
        6.21   ผงซักฟอก ฟองน้ า และสก๊อตไบร์ท 
        6.22   เคร่ืองฉีดน้ าแรงดันสูงพร้อมสายพ่วง  1 เคร่ือง 
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        6.23   สายยางส าหรับล้างพื้น  ความยาวไม่ต่ ากว่า 20 เมตร จ านวน  2 เส้น เป็นอย่างน้อย 
        6.24   ไม้กวาดดอกหญ้า ไม้กวาดก้านมะพร้าวต่อด้าม และไม้กวาดหยากไย่ 
        6.25   ไม้ขนไก่ เกรียงเหล็ก ถุงมือยาง ผ้าส าหรับม๊อบพื้น และที่ตักผง  
        6.26   จัดอุปกรณ์ส าหรับกวาดลานคอนกรีต กวาดถนน และสนามหญ้า มาให้ครบ  
        6.27   พรมดักฝุ่นเช็ดท้าว 3 M  ประตูทางเข้าอาคาร 
        6.28   จัดหาสบู่เหลวส าหรับล้างมือไว้ในห้องน้ าทุกห้องทั้งชายและหญิง ส าหรับห้องน้ า 

บุคลากร และอาจารย์ พร้อมขวดใส่สบู่เหลวมีประจ าไว้ทุกห้องน้ า   กรณีช ารุดต้องจัดมาเปลี่ยนใหม่ให้ครบ
เหมือนเดิมทุกห้อง 

       6.29   ถุงขยะด าขนาด 30 x 40 นิ้ว จ านวน 60 ถุง/เดือน ส าหรับพนักงานท าความสะอาด 1 คน 
       6.30   ผู้รับจ้างจะต้องท าปฏิทินหรือแผนการท าความสะอาดตลอดระยะสัญญาว่าจะด าเนินการ 

แต่ละรายการ ในวันใดให้ครบถ้วนทุกรายการ    แล้วส่งมอบให้กองอาคารสถานที่   ส านักงานอธิการบดี ภายใน 
15 วัน นับต้ังแต่วันเร่ิมปฏิบัติงานตามสัญญานี้ 

6.31 พนักงานท าความสะอาดทุกคนของผู้รับจ้าง จะต้องแต่งเคร่ืองแบบ(ชุดยูนิฟอร์ม) ของ 
บริษัทผู้รับจ้างทุกวัน  ในระหว่างเวลาปฏิบัติงาน ชุดยูนิฟอร์มต้องสะอาดเรียบร้อยเหมือนกันทุกคน  และมีโลโก้
ของบริษัทติดที่ชุดยูนิฟอร์มด้วย และต้องติดบัตรพนักงานแสดงตนที่เสื้อเคร่ืองแบบ  บริเวณหน้าอกด้านซ้ายทุก
คนในเวลาปฏิบัติงาน    ให้สามารถมองเห็นได้ชัดเจน  เพื่อสะดวกใน การตรวจสอบ บัตรพนักงานให้ระบุชื่อ-
สกุล  ของพนักงานทุกคนที่ปฏิบัติงานในสถาบันฯ และให้ระบุชื่อเล่นไว้ด้วย (ถ้ามี) 

        6.32  ผู้รับจ้างจะต้องดูแลรักษาความสะอาดสถานที่ในขอบเขตของสัญญาจ้างให้มีความสะอาด  
ปราศจากรอยเปื้อนและสกปรกจากกลิ่นอันไม่พึงประสงค์พร้อมยินดีที่จะแก้ไขเมื่อได้รับแจ้งจากผู้ว่าจ้างให้รีบ
ด าเนินการแก้ไขทันที 
                 7.  หัวหน้าผู้ควบคุมงาน 

           7.1   การปฏิบัติงานตามสัญญาจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีผู้ประสานงานอย่างน้อย 1 คนเพื่อ 

ท าหน้าที่ คอยประสานงานการปฏิบัติงานดูแลรักษาความสะอาด ให้เป็นไปตามสัญญา อย่างเคร่งครัด   และ
ประสานงานกับผู้แทนของผู้ว่าจ้าง 

       7.2  ให้ผู้ประสานงานของผู้รับจ้าง ตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน เพื่อให้สะอาดและเรียบร้อย  
ตามข้อก าหนดและเงื่อนไขสัญญาจ้าง และรับฟังข้อเสนอแนะหรือหารือแนวทางแก้ไข ของการปฏิบัติงาน ตาม
สัญญาทุกวันท าการ  เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน  และแก้ไขข้อขัดข้องในการปฏิบัติงาน
ร่วมกับมหาวิทยาลัย 
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4.7.3 ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีหัวหน้าผู้ควบคุมงาน การท าความสะอาด จ านวน  1  คน  
ปฏิบัติงานเต็มเวลาเท่ากับพนักงานท าความสะอาด  เพื่อประสานกับผู้ควบคุมงานประจ าหน่วยงาน รับฟัง
ข้อเสนอแนะหรือหารือแนวทางแก้ไข ในการปฏิบัติงานแต่ละหน่วยงาน  

4.7.4 ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาโทรศัพท์มือถือ 1 เคร่ืองประจ าตัวหัวหน้าผู้ควบคุมงาน เพื่อให้ผู้  
ว่าจ้างสามารถติดต่อสื่อสารได้ทุกเวลา ในเวลาปฏิบัติหน้าที่ ด้วยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้าง 

        4.7.5  หัวหน้าผู้ควบคุมงาน จะต้องปฏิบัติงานในวันที่ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างตกลงให้มีการท างาน  
เฉพาะกิจ  เช่นงานท าความสะอาดประจ าภาคเรียน  และหากหัวหน้าผู้ควบคุมงานหยุดงาน  ผู้รับจ้างต้องส่ง
ตัวแทนมาชดเชยในวันดังกล่าว  หากผู้รับจ้างไม่ส่งคนมาทดแทนจะต้องถูกปรับเป็นรายวัน เหมือนเป็น
พนักงานท าความสะอาดคนอ่ืนๆ ตามสัญญา 

 

             8  หัวหน้าผู้ควบคุมงาน มีหน้าท่ีดังนี้ 
                     8.1  ควบคุมก ากับดูแลให้พนักงานท าความสะอาดปฏิบัติงานตามข้อก าหนดและเงื่อนไขของ      
สัญญาจ้างอย่างเคร่งครัด 

   8.2  ประสานงานระหว่างผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง งานเอกสารต่างๆ  หรืองานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง         
ระหว่างผู้ว่าจ้างกับผู้รับจ้าง 
     8.3  จัดท าบันทึกบัญชีการลงเวลามาท างาน- และกลับของพนักงานท าความสะอาดทุกคน 
                     8.4   ควบคุมดูแลกระดาษช าระประจ าห้องน้ า (ตามเงื่อนไขที่ก าหนด)  และวัสดุที่ต้องใช้ท าความ
สะอาดทุกชนิดมิให้ขาดตกบกพร่องและตรวจเช็ดอุปกรณ์ที่ต้องเตรียมมาให้ครบทุกอาคาร  

    8.5  สรุปรายงานการท าความสะอาดประจ าสัปดาห์ และรายงานให้ผู้ควบคุมงานจ้างของ  
มหาวิทยาลัยทราบทุกคร้ัง 

    8.6  ต้องเดินตรวจเช็คการท างานของพนักงานท าความสะอาดที่ประจ าอยู่ตามอาคารทุกอาคาร  
ทุกชั้น  ทุกวัน ในกรณีของการท าความสะอาดห้องน้ าทุกห้อง หัวหน้าควบคุมต้องตรวจ เช็คความสะอาด  ของ
ห้องน้ าตามเวลาที่ก าหนดให้ปฏิบัติงานไว้ใน ข้อ4.3 (4.4.14) ทุกวัน    และจัดท าตารางการตรวจเช็คส่งให้ผู้
ควบคุมงานจ้างของ มหาวิทยาลัย ทราบทุกคร้ัง 
     8.7  หัวหน้าควบคุมงาน จะต้องไม่ปฏิบัติหน้าที่เป็นพนักงานท าความสะอาดแทนพนักงานคนใด
คนหน่ึงที่ไม่มาปฏิบัติงาน หรือท าความสะอาดเสมือนเป็นพนักงานท าความสะอาดคนใดคนหน่ึงไม่ได้  
 

 9.   การส่งบัญชีรายชื่อพนักงาน 
                     9.1   ผู้รับจ้างจะต้องส่งรายชื่อพนักงานพร้อมประวัติของผู้ที่จะเข้าปฏิบัติงานในพื้นที่ว่าจ้าง  
ให้ผู้รับจ้างทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 1 สัปดาห์ และในกรณีที่ผู้รับจ้างได้เร่ิมปฏิบัติงานแล้ว    หากมีการ
เปลี่ยนแปลงตัวผู้ปฏิบัติงานตามที่ ได้ยื่นไว้ในวันท าสัญญาให้ผู้รับจ้างจัดท าหนังสือส่งให้ผู้ว่าจ้างเป็นลายลักษณ์
อักษรพร้อมรายชื่อของพนักงานที่จะเปลี่ยนแปลงก่อนล่วงหน้า อย่างน้อย 1 สัปดาห์ 
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    9.2   ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานและสวัสดิการ  
สังคม 
 

        10.   การส่งตัวอย่างน้ ายา 
    10.1  ผู้รับจ้างจะต้องจัดส่งตัวอย่างน้ ายาที่ใช้ในการท าความสะอาดแต่ละชนิด ให้ผู้ว่าจ้าง  

พิจารณา ก่อนเร่ิมปฏิบัติงานตามสัญญาจ้างอย่างน้อย 1 สัปดาห์ 
   10.2  ผู้รับจ้างต้องจัดเตรียมอุปกรณ์และน้ ายาท าความสะอาดให้มีอยู่ประจ าตามอาคารโดยมอบ 

ให้พนักงานท าความสะอาดแต่ละอาคารเป็นผู้ดูแลและจะต้องจัดเตรียมไว้ให้เพียงพอใช้งานทุกวัน  
 

              11.  การลาหยุดงานและการตรวจสอบ พนักงานท าความสะอาด 
                     11.1  กรณีพนักงานท าความสะอาดลางาน ขาดงาน ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งให้ผู้ว่าจ้างทราบล่วง  
หน้าอย่างน้อย 24 ชั่วโมง และแจ้งชื่อพนักงานที่จะส่งมาแทน  ถ้าผู้รับจ้างไม่ได้จัดส่งพนักงานมาแทนถือว่า 
ผู้รับจ้างจัดส่งพนักงานมาปฏิบัติงานไม่ครบตามสัญญาจะต้อง ถูกปรับเป็นรายวัน ตามข้อ 17 

   11.2   ก่อนออกประตูมหาวิทยาลัย พนักงานท าความสะอาด จะต้องยินยอมให้พนักงานรักษา 
ความปลอดภัยของผู้ว่าจ้างท าการตรวจค้น ต่อหน้าพนักงานรักษาความปลอดภัย เพื่อป้องกันการน าทรัพย์สิน
ของผู้ว่าจ้างติดตัวไป 

   11.3  ในกรณีที่พนักงานของผู้รับจ้างจะน าทรัพย์สินออกจากพื้นที่ท าการของผู้ว่าจ้าง จะต้อง  
ปฏิบัต ิตามระเบียบของผู้ว่าจ้าง โดยกรอกข้อความในแบบฟอร์มและมีลายมือชื่อของผู้ว่าจ้าง /ผู้คุมงานอนุญาต
ให้เรียบร้อยก่อน จึงจะสามารถน าออกไปได้ 
         11.4   ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาและใช้พนักงาน ที่มีความรู้ความช านาญมาด าเนินการให้ทันเวลา  
และจัดหาให้เพียงพอ หากคณะกรรมการผู้ควบคุมงานหรือคณะกรรมการตรวจการจ้าง หรือผู้แทนเห็นว่า 
พนักงานคนใดไม่ปฏิบัติงานหรือไม่เข้าใจงานและประพฤติตนไม่เหมาะสม คณะกรรมการมีอ านาจใน  
การขอเปลี่ยนพนักงานคนนั้นได้ และผู้รับจ้างจะต้องจัดหาพนักงานคนใหม่มาทดแทนทันที  

  11.5   ถ้าพนักงานของผู้รับจ้างคนใด ไม่ตั้งใจปฏิบัติงาน ขัดค าสั่ง หรือฝ่าฝืนระเบียบของผู้ว่าจ้าง  
หรือมีพฤติกรรมส่อไปในทางทุจริต แสดงกริยาวาจาไม่สุภาพ ขัดค าสั่ง หรือฝ่าฝืน  ต่อผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้าง 
และประพฤติตนอันอาจจะก่อให้เกิดความเสียหาย ต่อชื่อเสียงของผู้ว่าจ้าง   เมื่อผู้ว่าจ้าง ได้แจ้งให้ผู้รับจ้างทราบ
เป็นลายลักษณ์อักษรแล้วผู้รับจ้างจะส่งพนักงานผู้นั้นมาปฏิบัติงานในพื้นที่ของผู้ว่าจ้างอีกไม่ได้ 

  11.6  ผู้ประสานงาน  หัวหน้าควบคุมงาน และพนักงานท าความสะอาด ที่ผู้รับจ้างจัดส่งม  
ปฏิบัติงานในพื้นที่ของผู้ว่าจ้างของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  จะต้องติดบัตรประจ าตัวพนักงานระหว่างเวลา
ปฏิบัติงานตลอดเวลา (07.00 - 17.00 น.) 
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11.7   การท าความสะอาดภายในอาคารทุกชั้นที่มีการกั้นหรือล็อคห้อง หรือท าความสะอาดอ่ืนๆ  
ประจ าภาคเรียน ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรว่าจะท าอะไร  ที่ไหน ชั้นไหน   เมื่อไรล่วงหน้ า   อย่าง
น้อย 3 วัน โดยแจ้งแผนงานต่อกองอาคารสถานที่ เพื่อจะได้ ประสานงานกับผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบและอ านวย
ความสะดวกในการปฏิบัติงาน ตลอดจนตรวจสอบความเรียบร้อยและความปลอดภัยหลังจากปฏิบัติงาน 
          12.   ผู้ว่าจ้างสามารถให้ผู้รับจ้างท าความสะอาดพื้นที่เพิ่มขึ้นหรือเพิ่มคนจากที่ได้ท าสัญญาไว้ 
 โดยผู้ว่าจ้างจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน โดยจะจ่ายเงินค่าจ้างเหมาท าความสะอาดตาม
จ านวนพื้นที่ที่เพิ่มขึ้น หรือเพิ่มคนตามที่ได้ปฏิบัติงานจริง ในอัตราค่าจ้างเป็นรายวันตามข้อตกลงร่วมกันหรือ
ตามสัญญาจ้าง 
 

          13.  ขอบเขตความรับผิดชอบต่อความเสียหาย 
                   ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่อการสูญหายหรือเสียหายของทรัพย์สิน ซึ่งเกิดจากการบกพร่อง 
หรือความประมาทเลินเล่อหรือทุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานของผู้รับจ้าง โดยผู้รับจ้างจะต้อง
รับผิดชอบชดใช้ค่าทรัพย์สินที่สูญหายหรือเสียหาย ตามราคาทรัพย์สินนั้น ๆ (เมื่อหลักฐานแน่ชัดว่าเป็นผู้กระท า
ความผิดจริง) 
          14   เวลาปฏิบัติงาน 

 14.1   การท าความสะอาดประจ าวันผู้รับจ้างต้องท าความสะอาดใน วันที่ไว้ในเงื่อนไขก าหนด  
ข้อ 4.3 ส่วนวันหยุดราชการ วันเสาร์-วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ให้ผู้รับจ้างจัดพนักงาน ท าความสะอาด
มาท าความสะอาด ตามจ านวนอาคารหรือพื้นที่ ที่ก าหนดไว้ในเงื่อนไข   ข้อ 4.3 

14.2   การท าความสะอาดประจ าภาคเรียน ผู้รับจ้างต้องท าความสะอาดประจ าภาคเรียน ในวัน  
ท าการ โดยท างานระหว่างเวลา 07.00 น.-17.00น. ระหว่างวันปิดภาคเรียนแต่ละภาคเรียน  โดยผู้รับจ้างจะต้อง
ท าความสะอาดพื้นขัดลอกแวคซ์ และเคลือบเงาพื้นให้ทุกๆ ภาคเรียน หลังจากปิดภาคเรียนภายใน 5 วัน 
 15.  คุณสมบัติของผู้ปฏิบัติงานตามสัญญานี้  

ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบผู้ปฏิบัติงานที่มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 
15.1  ผู้รับจ้างต้องจัดส่งพนักงานที่มีสุขภาพดี  มีประวัติดี  มีความซื่อสัตย์ สุจริต และผ่านการ

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

15.3   ต้องปฏิบัติตนสุภาพต่อเจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้างและผู้มาติดต่อ   
15.4   พนักงานทุกคนต้องอยู่ในเคร่ืองแบบที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน และติดบัตรที่ทางผู้ว่าจ้าง

ออกไปให้ประจ าตัวทุกคน  
15.5  ไม่ติดสิ่งเสพติดให้โทษ  ไม่เป็นโรคพิษสุราเร้ือรัง และไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง  
15.6  ไม่เป็นผู้มีจิตไม่สมประกอบ หรือ วิกลจริต 
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16.  ความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง 
16.1 ถ้าพนักงานประพฤติตนไปในทางเสื่อมเสีย หรือหย่อนความสามารถ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิให้

ย้ายบุคคลนั้น ออกจากสถานที่ที่ปฏิบัติงานได้ทันที โดยผู้รับจ้างต้องส่งพนักงานคนใหม่มาแทน 
16.2 ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบ และให้ความคุ้มครองพนักงาน หรือลูกจ้างของผู้รับจ้างที่มา

ท างานกับผู้ว่าจ้างเกี่ยวกับสิทธิอันพึงได้ตามกฎหมายแรงงานด้วย โดยไม่เรียกร้องเอาจากผู้ว่าจ้างอีก และให้มี
การท าประกันอุบัติเหตุแก่พนักงานที่ปฏิบัติงานเสี่ยงอันตรายด้วย  

16.3  ผู้รับจ้าง หรือผู้ควบคุมงาน ต้องจัดให้มีการลงชื่อและเวลาปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงาน 
หรือโดยวิธีตอกบัตรลงเวลา  และท ารายงานหรือส่งมอบให้ผู้ว่าจ้าง ณ สถานที่ปฏิบัติงานทุกวัน  

16.4 ผู้รับจ้างต้องจัดส่งมอบแบบมอบงานท าความสะอาด ประจ าสัปดาห์ และเดือนของแต่ละ
สถานที่ ส่งมอบต่อคณะกรรมการตรวจการจ้าง 

17.  การก าหนดค่าปรับและการบอกเลิกสัญญา   
   17.1 ในกรณีที่ผู้รับจ้างกระท าผิดสัญญาและผู้ว่าจ้างยังไม่ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างยอม
ให้ผู้ว่าจ้างปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ 0.1 ของราคาที่ตกลงจ้าง แต่ต้องไม่ต่ ากว่าวันละ 100 บาท 

  17.2  ถ้าไม่มีพนักงานของผู้รับจ้างมาปฏิบัติงานหรือมาปฏิบัติงานไม่ครบจ านวนในวันใด ผู้รับ
จ้างยินยอมให้ผู้ว่าจ้างปรับเป็นรายวันในอัตราวันละ 500 บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน ) นับตั้งแต่วันที่ไม่มีพนักงานมา
ปฏิบัติงาน หรือมาปฏิบัติงานไม่ครบจ านวนเป็นต้นไป จนกว่าจะมีพนักงานมาปฏิบัติงานครบจ านวน  

  17.3  ถ้าไม่มีพนักงานของผู้รับจ้างมาปฏิบัติงาน หรือมาแต่ไม่ปฏิบัติงานสามวันติดต่อกัน 
นอกจากผู้รับจ้างจะต้องรับผิดตามข้อ 17.2  แล้ว เมื่อผู้ว่าจ้างได้แจ้งให้ผู้รับจ้างทราบแล้ว ผู้รับจ้างยัง ไม่
ด าเนินการแก้ไขหรือจัดส่งพนักงานมาปฏิบัติให้ครบตามสัญญา ภายใน 7 วัน ผู้ว่าจ้างมีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้ 

  17.4  กรณีที่ผู้ว่าจ้างไม่บอกเลิกสัญญาตามความในข้อ 17.3  นั้น ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจาก
ความผิดตามสัญญานี้  ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานของพนักงานที่ท าให้
เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินของทางราชการ หรือบุคคลภายในมหาวิทยาลัย  ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่อ
ความเสีย หายที่เกิดขึ้นนั้นด้วย 

 
************************* 


