
 
 

 
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

เร่ือง     การสอบราคาจ้างเหมาท าความสะอาดอาคาร 
------------------------------ 

 
 ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย   มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาท าความสะอาดอาคาร  จ านวน  
12 อาคาร รายละเอียดแนบท้ายประกาศเลขที่ 68/2551 ลงวันที่  13  กันยายน พ.ศ. 2551 
 
 ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ  ดังต่อไปนี้ 
 1.  เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้าง 
 2.  ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว  
 3.  ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาล 
ของผู้เสนอราคาได้มีค าสั่งสละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่าน้ัน 
 4.   เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  
 5.  ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่มหาวิทยาลัย  
ราชภัฏเชียงราย   ณ  วันประกาศสอบราคา  หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
ในการสอบราคาครั้งนี้ 

  6.  มหาวิทยาลัยฯ ขอสงวนสิทธิไม่รับพิจารณาซองเสนอราคา หากผู้เสนอราคาหรือผู้ได้รับมอบ 
อ านาจไม่มาดูสถานที่ตามวันและเวลาที่มหาวิทยาลัยฯ ก าหนด 
 7. มหาวิทยาลัยฯ ขอสงวนสิทธิ ไม่รับพิจารณาซองเสนอราคา หากผู้เสนอราคาหรือผู้ได้รับมอบ
อ านาจไม่เข้ารับฟังการพิจารณาราคาภายในวันเปิดซองสอบราคา  
     8. การสอบราคาคร้ังนี้จะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายได้อนุมัติเงินแล้วเท่านั้น 
     9. ผู้เสนอราคาจะต้องจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานและมีการน าเสนองานในวันพิจารณาราคาด้วย 
หากผู้เสนอราคาไม่ได้จัดท าคู่มือดังกล่าวข้างต้น มหาวิทยาลัยฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับพิจารณาซองเสนอราคา 
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 ก าหนดขอรับ/ซื้อเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ   200.- บาท   ระหว่างวันที่ 16 - 25  กันยายน 
2551 เวลา 08.30 – 15.00 น. ณ กองคลัง  
 ก าหนดดูสถานที่และชี้แจง ในวันท่ี 26  กันยายน  2551 เวลา 10.30 น. ณ โรงเรียนสาธิต (ท่ีแรก)  

  ก าหนดยื่นซองสอบราคา ในวันท่ี 29  กันยายน 2551  เวลา 08.30 - 09.00  น.  ณ  กลุ่มงานพัสดุ   
และก าหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันเดียวกัน   เวลา  10.00  น.  ณ  ห้องเอ้ืองผึ้ง  ส านักงานอธิการบดี   
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
 ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดทางโทรศัพท์ได้ที่หมายเลข 0-5377-6000  ต่อ 1109   
หรือทาง  www.cru.in.th 
 
                              ประกาศ   ณ   วันท่ี  13  กันยายน  พ.ศ. 2551 
 
 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มาณพ ภาษิตวิไลธรรม) 
                          อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.ricr.ac.th/


 
 

 
เอกสารสอบราคา  เลขที่   68 / 2551 

การสอบราคาจ้างเหมาท าความสะอาดอาคาร จ านวน 12 อาคาร               
ตามประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

ลงวันที่  13  กันยายน  2551 
----------------------------------- 

 
   ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย   ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า  "มหาวิทยาลัย” มีความประสงค์จะสอบ
ราคาจ้างเหมาท าความสะอาดอาคาร จ านวน 12 อาคาร    ณ   มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย โดยมีข้อแนะน าและ 
ข้อก าหนด  ดังต่อไปนี้ 
 
  1.  เอกสารแนบท้ายเอกสารสอบราคา 
   1.1   รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
   1.2   แบบใบเสนอราคา 
   1.3   บทนิยาม 
            (1)  ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน 
            (2)  การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม  
   1.4  แบบบัญชีเอกสาร 
                (1)  บัญชีเอกสารส่วนที่  1 
                (2)  บัญชีเอกสารส่วนที่  2 
 
  2.  คุณสมบัติของผู้เสนอราคา 
   2.1   ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้าง  
   2.2  ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้ง
เวียนชื่อแล้ว  หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือนิติบุคคลอ่ืนเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทาง  
ราชการ 
   2.3  ผู้เสนอราคาต้อง  ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น  ณ  วันประกาศ  
สอบราคา   หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม   ตามข้อ  1.3   
   2.4  ผู้เสนอราคาต้อง  ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน  ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย  
 เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีค าสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่าน้ัน  
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  3.  หลักฐานการเสนอราคา 
   ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา   โดยแยกไว้นอกซอง  
ใบเสนอราคาเป็น  2  ส่วน  คือ 
   3.1  ส่วนที่   1  อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
          (1)  ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล 
                 (ก)  ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจ ากัด  ให้ยื่นส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน  
นิติบุคคล   บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ   ผู้มีอ านาจควบคุม   พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง  
                 (ข)  บริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัด  ให้ยื่นส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล  
หนังสือบริคณห์สนธิ   บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ  ผู้มีอ านาจควบคุม  และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่  พร้อมทั้งรับรอง  
ส าเนาถูกต้อง   
     (2)  ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดา  หรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล  ให้ยื่นส าเนาบัตร  
ประจ าตัวประชาชนของผู้นั้น  ส าเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน  (ถ้ามี)  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน 
ของผู้เป็นหุ้นส่วน  พร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกต้อง  
    (3)  ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นผู้เสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า  ให้ยื่นส าเนาสัญญาของ  
การเข้าร่วมค้า  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า  และในกรณีที่ผู้เข้าร่วมค้าฝ่ายใดเป็นบุคคลธรรมดาที่มิ  
ใช่สัญชาติไทย  ก็ให้ยื่นส าเนาหนังสือเดินทาง  หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคล  ให้ยื่นเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (1) 
    (4)  ส าเนาใบทะเบียนพาณิชย์ 
    (5)  บัญชีเอกสารส่วนที่  1  ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา  ตามแบบในข้อ  1.4 (1) 
    (6)  ส าเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม  (ถ้ามี) 
   3.2  ส่วนที่  2  อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
    (1)  แคตตาล็อกและหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ   ตามข้อ  4.4 

(2) หนังสือมอบอ านาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฏหมายในกรณีที่ผู้เสนอราคามอบอ านาจให้  
บุคคลอ่ืนลงนามในใบเสนอราคาแทน 
    (3)  บัญชีเอกสารส่วนที่  2  ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา  ตามแบบในข้อ 1.4 (2) 
   3.3  เอกสารหลักฐานที่ยื่นมาพร้อมกับใบเสนอราคา  ต้องรับรองว่าถูกต้อง  และเป็นจริงทุกประการ  
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  4.  การเสนอราคา 
       4.1   ผู้เสนอราคาต้องยื่นเสนอราคาตามแบบที่ก าหนดไว้ในเอกสารสอบราคานี้   โดยไม่มีเงื่อนไข
ใด ๆ ทั้งสิ้น  และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องและครบถ้วน  ลงลายมือชื่อของผู้เสนอราคาให้ชัดเจน  จ านวนเงิน
ที่เสนอต้องระบุตรงกันทั้งตัวเลขและตัวอักษร    โดยไม่มีการขูดลบหรือแก้ไขหากมีการขูดลบ    ตกเติม    แก้ไข  
เปลี่ยนแปลงจะต้องลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาพร้อมประทับตรา (ถ้ามี)  ก ากับไว้ด้วยทุกแห่ง 
   4.2  ผู้เสนอราคาจะต้องกรอกราคาในใบเสนอราคาให้ครบถ้วน และต้องเสนอราคาเป็นเงินบาท  
และเสนอราคาเพียงราคาเดียว  โดยเสนอราคารวมและหรือราคาต่อหน่วย  และหรือราคาต่อรายการ  ตามเงื่อนไขที่
ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง    ทั้งนี้ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ    ถ้าตัวเลขและ
ตัวหนังสือไม่ตรงกันให้ถือตัวหนังสือเป็นส าคัญ  โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอากรอ่ืน ๆ  
ค่าขนส่ง  ค่าจดทะเบียน  และค่าใช้จ่ายอื่น  ๆ  ทั้งปวงจนกระทั่งส่งมอบงานให้  ณ  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  
    ราคาที่เสนอ   จะต้องเสนอราคาก าหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า     180  วัน    นับแต่วันเปิดซอง 
ใบเสนอราคา   โดยภายในก าหนดยืนราคาผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้  และจะถอนการเสนอ  
ราคามิได้  

4.3 ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอก าหนดเวลาด าเนินการเป็นระยะเวลา 1 ปี  นับถัดจากวันลงนาม 
ในสัญญาจ้างหรือวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากมหาวิทยาลัยให้เร่ิมท างาน  
   4.4  ผู้เสนอราคาจะต้องส่งแคตตาล็อกและหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของ  
ครุภัณฑ์   ไปพร้อมใบเสนอราคาเพื่อประกอบการพิจารณา  หลักฐานดังกล่าวนี้มหาวิทยาลัย จะยึดไว้เป็นเอกสารของ  
ทางราชการ  และก่อนยื่นซองสอบราคา ผู้เสนอราคาควรตรวจดูแบบรูปรายการ และรายละเอียด ฯลฯ ให้ถี่ถ้วนและ  
เข้าใจเอกสารสอบราคาทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นซองสอบราคาตามเงื่อนไขในเอกสารสอบราคา  
    ส าหรับแคตตาล็อกและหรือแบบรูปรายการที่แนบให้พิจารณา  หากเป็นส าเนารูปถ่ายจะต้อง
รับรองส าเนาถูกต้อง  
   4.5  ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นซองใบเสนอราคาที่ปิดผนึกซองให้เรียบร้อย  จ่าหน้าซองถึง  “ประธาน 
คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจ้างเหมาท าความสะอาดอาคาร  ”   โดยระบุที่หน้าซองว่า “ใบสอบราคาจ้างเหมา
ท าความสะอาดอาคาร ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ 68 / 2551”   ยื่นต่อคณะกรรมการรับซองเสนอราคา  ในวันที่   
29  กันยายน 2551  ระหว่างเวลา  08.30 – 09.00 น.  ณ  กลุ่มงานพัสดุ  ส านักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงราย 
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    เมื่อพ้นก าหนดเวลายื่นซองสอบราคาแล้วจะไม่รับซองสอบราคาโดยเด็ดขาด  
    คณะกรรมการพิจารณาผลการสอบราคาจะด าเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคา  
แต่ละรายว่า  เป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นตาม ข้อ  1.3 (1)  ณ  วันประกาศสอบ 
ราคาหรือไม่  และประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกก่อนการเปิดซองใบเสนอราคา  
    หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการสอบราคาก่อนหรือในขณะที่มีการเปิดซอง  
ใบเสนอราคาว่า มีผู้เสนอราคากระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมตามข้อ  1.3 (2)  และ
คณะกรรมการฯเชื่อว่ามีการกระท าอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม  คณะกรรมการฯ  จะตัด  
รายชื่อผู้เสนอราคารายนั้นออกจากการเป็นผู้เสนอราคา  และประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือก            
และมหาวิทยาลัยจะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคาดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน  เว้นแต่คณะกรรมการฯ  จะวินิจฉัยได้ว่าผู้
เสนอราคารายนั้นเป็นผู้ที่ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของทางราชการและมิได้เป็นผู้ริเร่ิมให้มีการ
กระท าดังกล่าว 
     ผู้เสนอราคาที่ถูกตัดรายชื่อออกจากการเป็นผู้เสนอราคาเพราะเหตุเป็นผู้เสนอราคาที่มี  
ผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น  ณ  วันประกาศสอบราคา  หรือเป็นผู้เสนอราคาที่กระท าการอันเป็น
การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม  อาจอุทธรณ์ค าสั่งดังกล่าวต่อปลัดกระทรวงภายใน  3  วันนับแต่วันที่
ได้รับแจ้งจากคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา การวินิจฉัยอุทธรณ์ของปลัดกระทรวงให้ถือเป็นที่สุด  
    คณะกรรมการเปิดซองและพิจารณาซองเสนอราคาจะเปิดซองใบเสนอราคาของผู้เสนอราคา  
ที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกดังกล่าวข้างต้น  ณ   ห้องเอ้ืองผึ้ง  ส านักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย    
ในวันที่  29  กันยายน 2551  เวลา   10.00 น.  
    การยื่นอุทธรณ์ตามวรรค  5  ย่อมไม่เป็นเหตุให้มีการขยายระยะเวลาการเปิดซองใบเสนอราคา  
เว้นแต่ปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นว่าการขยายระยะเวลาดังกล่าวจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง       และใน  
กรณีที่ปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นด้วยกับค าคัดค้านของผู้อุทธรณ์    และเห็นว่าการยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคา  
ที่ได้ด าเนินการไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง           ให้ปลัดกระทรวงมีอ านาจยกเลิกการเปิดซอง  
ใบเสนอราคาดังกล่าวได้ 
 
  5.  หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา 
   5.1  ในการสอบราคาครั้งนี้ มหาวิทยาลัยจะพิจารณาตัดสิน  ทีละอาคาร 
   5.2  หากผู้เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ  2         หรือยื่นหลักฐานการเสนอราคา 
ไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนตามข้อ  3  หรือยื่นซองประกวดราคาไม่ถูกต้องตามข้อ 4  แล้ว  คณะกรรมการพิจารณา 
ผลการประกวดราคาจะไม่รับพิจารณาราคาของผู้เสนอราคารายนั้น       เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาดหรือผิดหลงเล็กน้อย  
หรือผิดพลาดไปจากเงื่อนไขของเอกสารสอบราคาในส่วนที่มิใช่สาระส าคัญ    ทั้งนี้เฉพาะในกรณีที่พิจารณาที่  
พิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยเท่านั้น  
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   5.3  มหาวิทยาลัยสงวนสิทธิไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราคา  โดยไม่มีการผ่อนผันในกรณีดังต่อไปนี้  
    (1)   ไม่ปรากฏชื่อผู้เสนอราคารายนั้น       ในบัญชีผู้รับเอกสารสอบราคา  หรือในหลักฐาน 
การรับเอกสารสอบราคาของมหาวิทยาลัย 
    (2)  ไม่กรอกชื่อนิติบุคคล บุคคลธรรมดา  หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหนึ่งอย่างใด  
หรือทั้งหมดในใบเสนอราคา 
    (3)  เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่ก าหนดในเอกสารสอบราคาที่เป็นสาระส าคัญ  
หรือมีผลท าให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอราคารายอื่น  
    (4) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ  ตก  เติม  แก้ไข  เปลี่ยนแปลง  โดยผู้เสนอราคามิได้ลงลายมือชื่อ  
พร้อมประทับตรา  (ถ้าม)ี  ก ากับไว้  
   5.4  ในการตัดสินการสอบราคาหรือในการท าสัญญา  คณะกรรมการพิจารณาผลการสอบราคาหรือ  
มหาวิทยาลัยมีสิทธิให้ผู้เสนอราคาชี้แจงข้อเท็จจริง  สภาพ  ฐานะ  หรือข้อเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับผู้เสนอราคาได้  
มหาวิทยาลัยมีสิทธิที่จะไม่รับราคาหรือไม่ท าสัญญา   หากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง  

5.5 มหาวิทยาลัยทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ า  หรือราคาหนึ่งราคาใดหรือราคาที่เสนอทั้งหมด  
ก็ได้และอาจพิจารณาเลือกจ้างในจ านวน  หรือขนาด  หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด  หรืออาจจะยกเลิกการสอบ  
ราคา โดยไม่พิจารณาจัดซื้อเลยก็ได้  สุดแต่จะพิจารณา  ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นส าคัญ  และให้ถือว่า  
การตัดสินของมหาวิทยาลัยเป็นเด็ดขาด  ผู้เสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียงหายใด ๆ  มิได้      รวมทั้งมหาวิทยาลัยจะ  
พิจารณายกเลิกการสอบราคาและลงโทษผู้เสนอราคาเป็นผู้ทิ้งงาน         ไม่ว่าจะเป็นผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก  
หรือไม่ก็ตามหากมีเหตุที่เชื่อได้ว่าการเสนอราคากระท าการโดยไม่สุจริต  เช่น  การเสนอราคาอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อ  
บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอ่ืนมาเสนอราคาแทน  เป็นต้น  
     ในกรณีที่ผู้เสนอราคาต่ าสุด เสนอราคาต่ าจนคาดวาไม่อาจด าเนินงานตามสัญญาได้ คณะกรรมการ  
เปิดซองและพิจารณาซองเสนอราคาหรือมหาวิทยาลัยจะให้ผู้เสนอราคานั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ท าให้เชื่อได้ว่า  
ผู้เสนอราคาสามารถด าเนินงานตามเสนอให้เสร็จสมบูรณ์และเป็นไปตามรูปแบบรายการ หากมีค าชี้แจงไม่เป็นที่  
รับฟังได้ มหาวิทยาลัยมีสิทธิที่จะไม่รับราคาของผู้เสนอราคารายนั้น 
  5.6  ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังจากกการเปิดซองสอบราคาว่า        ผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับ  
การคัดเลือกตามที่ได้ประกาศรายชื่อไว้  ตามข้อ  4.7  เป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น  
ณ  วันประกาศสอบราคา         หรือเป็นผู้เสนอราคาที่กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม  
ตามข้อ  1.3  มหาวิทยาลัยมีอ านาจที่จะตัดรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกดังกล่าวออกจากประกาศรายชื่อ  
ตามข้อ  4.7  และมหาวิทยาลัยจะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคารายนั้นเป็นผู้ทิ้งงาน 
      ในกรณีนี้หากมหาวิทยาลัยพิจารณาเห็นว่า  การยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาที่ได้ด าเนินการไป  
แล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง  มหาวิทยาลัยมีอ านาจยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาดังกล่าวได้  
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  6.  การท าสัญญาจ้าง 
       ผู้ชนะการสอบราคาจะต้องท าสัญญาจ้างตามแบบสัญญาของทางราชการ  กับมหาวิทยาลัยภายใน  
7  วัน  นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งและจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจ านวนเงินเท่ากับร้อยละ   5  ของค่าจ้างที่
สอบราคาได้ให้มหาวิทยาลัยยึดถือไว้ในขณะท าสัญญา  โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้  
         (1)  เงินสด 
              (2) เช็คที่ธนาคารสั่งจ่าย  ให้แก่มหาวิทยาลัย  โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ท าสัญญาหรือก่อนหน้านั้น  
ไม่เกิน  3  วันท าการของทางราชการ 
         (3)  หนังสือค้ าประกันของธนาคารภายในประเทศตามแบบหนังสือค้ าประกันของทาง  
ราชการ 
         (4)  หนังสือค้ าประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  หรือบริษัทเงินทุน  
หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์         ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจ  
ค้ าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย  ซึ่งได้แจ้งชื่อเวียนให้ส่วนราชการต่าง ๆ  ทราบแล้ว  โดย  
อนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้ าประกันของทางราชการ 
         (5)  พันธบัตรรัฐบาลไทย 
            หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน  15  วัน  นับถัดจากวันที่ผู้ชนะการสอบราคา 
(ผู้รับจ้าง)  พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาซื้อขายแล้ว 
 
  7.  อัตราค่าปรับ 
        ค่าปรับให้คิดในอัตราร้อยละ  0.10  ต่อวัน  แต่ไม่น้อยกว่าวันละ 100 บาท 
 
  8.  การรับประกันความช ารุดบกพร่อง 
       ผู้ชนะการสอบราคาซึ่งได้ท าข้อตกลงเป็นหนังสือ  หรือท าสัญญาจ้างตามแบบของทางราชการ  
แล้วแต่กรณี  และจะต้องรับประกันความช ารุดบกพร่องของงานที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า  -   ปี    
นับถัดจากวันที่มหาวิทยาลัยได้รับมอบ   โดยผู้รับจ้างต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน   7  วัน 
นับถัดจากวันที่ไดรับแจ้งความช ารุดบกพร่อง 
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  9.  ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่น  ๆ 
       9.1  เมื่อมหาวิทยาลัยได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้รับจ้างและได้ตกลงจ้างตามเอกสาร
สอบราคาจ้างแล้ว      ถ้าผู้รับจ้างจะต้องสั่งหรือน าสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ     และของน้ันต้องน าเข้า
มาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่  และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
คมนาคมประกาศก าหนด  ผู้เสนอราคาซึ่งเป็นผู้ขายจะต้องปฏิบัติตามกฏหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี  
ดังนี้ 
         (1)  แจ้งการสั่งหรือน าสิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อส านักงานคณะกรรมการ  
ส่งเสริมพาณิชยนาวีภายใน  7  วัน   นับต้ังแต่วันที่ผู้ขายสั่งหรือซื้อของจากต่างประเทศเว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่า  
การกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืนได้  
         (2)  จัดการให้สิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย  หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย  
จากต่างประเทศมายังประเทศไทย  เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชยนาวี  
ให้บรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออ่ืนที่มิใช่เรือไทย  ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาต  เช่นว่านั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออ่ืน  หรือ  
เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืน  
         (3)  ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม  (1)  หรือ (2)  ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดตามกฏหมายว่าด้วยการส่งเสริม 
พาณิชยนาวี                                   

9.2 ผู้เสนอราคาซึ่งมหาวิทยาลัย  ได้คัดเลือกแล้วไม่ไปท าสัญญาหรือข้อตกลงภายในเวลาที่ทาง  
ราชการก าหนด  มหาวิทยาลัยอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น  (ถ้ามี)  และมหาวิทยาลัยจะพิจารณา 
ให้เป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ 
   9.3  มหาวิทยาลัยสงวนสิทธิที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไขหรือข้อก าหนดในแบบสัญญาให้เป็นไปตาม  
ความเห็นของส านักงานอัยการสูงสุด  (ถ้าม)ี 
   9.4 ในระหว่างระยะสัญญาผู้รับจ้างพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบได้ก าหนดไว้
โดยเคร่งครัด 
   9.5 มหาวิทยาลัยฯ จะจ่ายค่าจ้างเป็นงวด ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด เมื่อผู้รับจ้างได้ด าเนินการ
แล้วเสร็จตามรูปแบบรายการทุกประการตามสัญญา 
 
 
 
           มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
                    13  กันยายน 2551 
 
 
 
 
 



 

รายละเอียดแนบท้ายประกาศเลขที่ 68/2551 
 

1. คณะวิทยาการจัดการ     จ านวนพนักงาน 2 คน   
2. อาคารเซรามิกส์     จ านวนพนักงาน 2 คน   
3. อาคาร 25 ปีราชภัฏ     จ านวนพนักงาน 7 คน   
4. อาคารเรียนรวม 2      จ านวนพนักงาน 1 คน   
5. ศูนย์การศึกษานานาชาติ     จ านวนพนักงาน 1 คน   
6. ศูนย์วิจัยเพื่อพัฒนาเทคโนโลยี     จ านวนพนักงาน 1 คน   
7. อาคารโปรแกรมนิติศาสตร์     จ านวนพนักงาน 2 คน   
8. อาคารโปรแกรมคอมพิวเตอร์ธุรกิจ    จ านวนพนักงาน 1 คน   
9. ส านักงานประสานงานโครงการส่งเสริมคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน  

                  และการพัฒนาท้องถิ่น (ตชด.)     จ านวนพนักงาน 1 คน จ านวนเงิน     
    10. คณะมนุษยศาสตร์ฯ     จ านวนพนักงาน 3 คน   
    11. โรงเรียนสาธิต      จ านวนพนักงาน 4 คน   
    12. คณะสังคมศาสตร์              จ านวนพนักงาน 2 คน   

 

รายละเอียดงาน 
หมวดท่ี 1 

เงื่อนไขท่ัวไป 

 
ขอบเขตงานและหน้าท่ีของผู้รับจ้าง 

1. ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบในการด าเนินงานต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2551 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2552 
2. ผู้รับจ้างจะต้องมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับรักษาความสะอาด โดยมีมูลค่างานตามสัญญา  

ไม่น้อยกว่า 50,000 บาท ใน 1 สัญญา (มีเอกสารประกอบ) 
3. ในกรณีที่มหาวิทยาลัยฯ มีงานเร่งด่วนฉุกเฉิน ผู้รับจ้างจะต้องให้ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยฯ  

ในการด าเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและด้วยความเต็มใจ   เช่น    การจัดสถานที่เพื่อเตรียมให้บริการและงาน  
กิจกรรมต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย    การบรรเทาสาธารณะภัยอันเนื่องการเกิดภัยธรรมชาติ  

4. ผู้รับจ้างต้องเข้าตรวจสอบภายในห้องต่าง ๆ ร่วมกับผู้ว่าจ้างก่อนเข้าปฏิบัติการ  
5. ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายแก่ผู้ว่าจ้าง ในกรณีทรัพย์สินของผู้ว่าจ้างได้รับความเสียหาย   

ถูกท าลาย   ไม่ว่าความเสียหายนั้นจะปรากฏสาเหตุหรือไม่      ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายทั้งหมดที่
เกิดขึ้น    เว้นแต่ผู้ว่าจ้างพิสูจน์ได้ว่าความเสียหายนั้นเกิดจากเหตุสุดวิสัย      และหรือผู้ว่าจ้างพบเห็นผู้ที่สร้างความ
เสียหาย  และรายงานให้ผู้ว่าจ้างทราบเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน   

6. ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบและคุ้มครองแรงงาน  หรือลูกจ้างที่มาท างานกับผู้ว่าจ้าง เกี่ยวกับสิทธิ  
อันพึงได้ตามกฎหมายแรงงาน โดยไม่เรียกร้องจากผู้ว่าจ้างอีก 
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7. ผู้รับจ้างต้องแจ้งชื่อและจัดท าป้ายพนักงานพร้อมรูปถ่ายติดแสดงประจ าแต่ละอาคารที่พนักงานผู้นั้น  

ปฏิบัติงานให้ทราบโดยทั่วกัน 
8. ผู้รับจ้างจะต้องจัดส่งแผนการด าเนินงานในแต่ละเดือน  พร้อมรายชื่อพนักงานที่รับผิดชอบ  

ในส่วนต่าง ๆ  พร้อมทั้งน้ ายาและสารเคมีที่ใช้ในการด าเนินการให้ผู้ว่าจ้างทราบก่อนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน 
ก่อนการด าเนินงานของเดือนนั้น ๆ ประกอบด้วย  

8.1 รายละเอียดและแผนการด าเนินงานประจ าวัน ประจ าสัปดาห์ และประจ าเดือน  
8.2 ตารางการปฏิบัติงานตามแผนการปฏิบัติงาน 
8.3 รายชื่อพนักงานผู้ปฏิบัติงาน 

9. ผู้ว่าจ้างยินยอมให้ผู้รับจ้างใช้น้ าประปา  ไฟฟ้า  ได้เท่าที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงาน  
10. ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการสื่อสารส าหรับประสานงาน ในการบริหารงานทุกประเภท   

เพื่อผู้รับจ้างสามารถติดต่อกับผู้ว่าจ้างได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
11. เมื่อผู้รับจ้างได้รับมอบพื้นที่   อาคาร  และครุภัณฑ์ประกอบอาคารจากผู้ว่าจ้างแล้ว ต้องดูแล  

รับผิดชอบการช ารุดเสียหาย    และต้องชดใช้ค่าเสียหายหากเกิดการสูญหาย  ผู้รับจ้างต้องตรวจสอบและรายงาน
ความช ารุดบกพร่องของสาธารณูปโภค ให้มหาวิทยาลัยฯ ทราบโดยทันทีที่พบเห็นความช ารุดบกพร่องพร้อมทั้ง  
แก้ไขความช ารุดในเบื้องต้นให้ด้วย เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับอาคาร บุคลากรและนักศึกษาของ  
มหาวิทยาลัยฯ  

12. ผู้รับจ้างต้องไม่ถ่ายโอนส่วนใดส่วนหน่ึงหรือทั้งหมดของงานที่ผู้รับจ้างได้รับจ้างจากผู้ว่าจ้างให้บุคคล  
หรือบริษัทอื่นด าเนินการแทน 

13. ต้องประชุมประสานงานกับผู้ควบคุมงานเป็นประจ าทุก 15 วัน เพื่อปรับปรุงแนวทางในการปฏิบัติงาน 
ให้สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัยฯ 

14. ผู้รับจ้างต้องจัดท าเอกสารแบบบันทึกในการด าเนินงานตามที่ผู้ว่าจ้างก าหนด หรือผู้รับจ้างจัดท า  
เอกสารแบบบันทึกตามที่ผู้ว่าจ้างก าหนด 

15. ทุก 4 เดือนของการปฏิบัติงาน มหาวิทยาลัยฯ จะมีการประเมินโดยคณะกรรมการตรวจการจ้างเป็นผู้ 
ด าเนินการประเมินผลการท างานของผู้รับจ้าง  แล้วพิจารณาเห็นว่าผู้รับจ้างไม่ผ่านหลักเกณฑ์ตามที่ผู้ว่าจ้างก าหนด 
หรือปฏิบัติผิดสัญญาจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิบอกเลิกสัญญาจ้างทันที 

16. ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ก าหนดอย่างเคร่งครัด  หากผู้รับจ้างละเลยไม่ปฏิบัติตาม  และ  
คณะกรรมการตรวจการจ้างพิจารณาว่าละเลย   หรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ก าหนดแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิยกเลิกสัญญา
ได้ทันที โดยไม่ต้องแจ้งผู้รับจ้างทราบล่วงหน้า 

17. พนักงานทุกคนต้องแต่งเคร่ืองแบบที่เป็นรูปแบบมาตรฐานเดียวกันของบริษัท  
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คุณสมบัติท่ัวไปของเจ้าหน้าท่ีและพนักงาน 

1. ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีผู้ประสานงานหรือหัวหน้าส่วนงาน 1 คน/ผลัด และต้องจัดส่งพนักงานโดยมี 
คุณสมบัติตามข้อ   2   และ   3   และต้องให้มีจ านวนให้ครบถ้วนตามที่ก าหนดไว้ในกรอบการท างานแต่ละเร่ือง  
เพื่อท าการประสานงานกับผู้ว่าจ้างในการปฏิบัติงาน โดยที่ไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มจากผู้ว่าจ้าง  

2. ผู้รับจ้างต้องจัดท าประวัติพนักงานท าความสะอาดโดยละเอียด พร้อมติดรูปถ่ายของพนักงานทุกคน  
ส่งให้ผู้ว่าจ้างก่อนวันเร่ิมปฏิบัติหน้าที่   ซึ่งพนักงานที่ผู้รับจ้างส่งมานั้นต้องเป็นผู้มีสุขภาพดี และต้องมีใบรับรอง
แพทย์  ซึ่งแสดงผลการตรวจร่างกายโดยแพทย์ของโรงพยาบาลที่ออกให้ไม่เกิน 1 เดือน ผลการตรวจโรคติดต่อ 
ร้ายแรง  และการตรวจเกี่ยวกับสารเสพติดในร่างกายของพนักงานทุกคน  

3. เจ้าหน้าที่และพนักงานมีประวัติดี มีความซื่อสัตย์สุจริตและพนักงานรักษาความปลอดภัยต้อง  
ผ่านการฝึกอบรมการปฏิบัติงานในด้านที่รับผิดชอบจากผู้รับจ้างมาเรียบร้อยแล้ว  

4. เมื่อผู้ว่าจ้างพิจารณาแล้วเห็นว่าพนักงานหรือเจ้าหน้าที่  ที่ผู้รับจ้างได้จัดส่งประวัติมาให้ผู้ว่าจ้าง  
พิจารณาไม่มีความเหมาะสมด้วยประการใดก็ตาม     ผู้ว่าจ้างสามารถให้ผู้รับจ้างเปลี่ยนตัวพนักงานหรือเจ้าหน้าที่
ของผู้รับจ้างได้ทันที 

5. ในกรณีที่ผู้ประสานงานหรือหัวหน้าส่วนงาน ที่ผู้รับจ้างส่งมาขาดงานหรือลางานด้วยเหตุผลใด ๆ  
ก็ตามต้องมีการมอบหมายงานให้ พนักงานส ารองด าเนินการแทนเป็นลายลักษณ์อักษร  โดยเสนอแก่ผู้ว่าจ้าง  
เพื่อพิจารณาเห็นชอบในทันที 

6. กรณีที่พนักงานประจ าไม่สามารถเข้าปฏิบัติงานได้ ผู้รับจ้างต้องสับเปลี่ยนทดแทนหรือทดแทน  
พนักงาน  (ส ารอง)   ที่ได้แจ้งชื่อประวัติไว้เท่านั้น   หากผู้รับจ้างไม่สามารถส่งพนักงานเข้าปฏิบัติงานหรือ  
สับเปลี่ยนหรือทดแทนได้ ถือว่าละทิ้งการปฏิบัติหน้าที่  มหาวิทยาลัยฯ จะหักค่าจ้างตามที่ได้ก าหนดไว้ในสัญญา  

7. พนักงานทุกคนต้องติดบัตรประจ าตัว 
8. ผู้รับจ้างต้องควบคุมดูแลให้พนักงานทุกคนปฏิบัติตามระเบียบดังต่อไปนี้  

8.1 ต้องไม่ดื่มสุราหรือเคร่ืองดื่มมึนเมา   ไม่สูบบุหรี่หรือสิ่งเสพติดอ่ืน ๆ  ก่อนและขณะปฏิบัติงาน   
หากผู้ว่าจากตรวจพบว่าพนักงานของผู้รับจ้างดื่มสุราก่อนและขณะปฏิบัติหน้าที่ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิในการให้พนักงาน
ของผู้รับจ้างผู้นั้นออกจากการปฏิบัติงานได้ทันที 

8.2 ไม่หลีกเลี่ยงหรือละทิ้งหน้าที่ในบริเวณที่รับผิดชอบ 
8.3 เมื่อสิ้นสุดเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ต้องออกจากบริเวณมหาวิทยาลัยฯ   เว้นแต่ผู้ว่าจ้างได้  

ขอความร่วมมือในการปฏิบัติภารกิจเฉพาะเร่งด่วน 
8.4 ถ้าพนักงานคนใดไม่ลงชื่อเข้าและออกให้ถือว่าละทิ้งการปฏิบัติหน้าที่และผู้ว่าจ้างสามารถ 

พิจารณาให้ผู้รับจ้างเปลี่ยนแปลงพนักงานผู้นั้นได้ 
8.5 ถ้าผู้ว่าจ้างพิจารณาเห็นว่าพนักงานผู้รับจ้าง ไม่มีความเหมาะสมกับหน้าที่ได้รับมอบหมาย  

ผู้ว่าจ้างสามารถพิจารณาให้ผู้รับจ้างเปลี่ยนแปลงพนักงานผู้นั้นได้ 
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9. การเบิกจ่ายเงินและการปรับ 

9.1 ผู้ว่าจ้างเบิกจ่ายเงินให้ผู้รับจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ท างานเสร็จแล้วในแต่ละเดือน   และจัดท า  
รายงานเสนอผู้ว่าจ้างเป็นที่เรียบร้อย และผู้ว่าจ้างโดยคณะกรรมการตรวจรับเห็นชอบงานจ้างนั้นแล้ว  

9.2 การเบิกจ่ายเงินจะเบิกจ่ายเป็นงวด งวดละ 1 เดือน โดยเบิกจ่ายงวดละเท่า ๆ กัน 
9.3 ในกรณีทรัพย์สินของผู้ว่าจ้างหรือทรัพย์สินที่ผู้ว่าจ้างมีหน้าที่รับผิดชอบได้สูญหาย   

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นแก่ทรัพย์สินนั้น 
9.4 ในกรณีที่ผู้ประสานงานหรือหัวหน้าส่วนงานไม่มาปฏิบัติงานปรับ 500 บาท/คน/วัน 
9.5 กรณีที่ผู้ประสานงานหรือหัวหน้าส่วนงานของผู้รับจ้าง เข้าปฏิบัติงานสาย 2 คร้ัง/ทุก 15 วัน  

ให้ถือว่าไม่มาปฏิบัติงาน 1 วัน และด าเนินการปรับในอัตราตามข้อ 9.4 
9.6 กรณีที่ผู้ว่าจ้างตรวจพบว่าพนักงานรักษาความสะอาด ละทิ้งหน้าที่บริเวณที่รับผิดชอบ 

โดยไม่มีเหตุอันควร ปรับ 500 บาท/คน/วัน 
 

หมวดท่ี 2 
งานรักษาความสะอาด 

 
คุณสมบัติของพนักงานและข้อก าหนดในการด าเนินงาน 

1. ผู้รับจ้างจะต้องจัดพนักงานรักษาความสะอาดที่มีสุขภาพดี  แข็งแรง  การศึกษา  ไม่ต่ ากว่าชั้น  
ประถมศึกษาปีที่  6  หรือเทียบเท่า ไม่เป็นโรค ติดต่อร้ายแรง มีอายุไม่ต่ ากว่า 21 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 48 ปี 
บริบูรณ์ มีความประพฤติเหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่พนักงานรักษาความสะอาด  ในกรณีที่พนักงานรักษา 
ความสะอาดมีการศึกษาต่ ากว่าชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า จะต้องมีประสบการณ์ในการท างาน 
อย่างน้อย 3 ปี และอ่านออกเขียนได้ 

3. ผู้รับจ้างต้องมีถังพักขยะพร้อมฝาปิดโดยวางที่ห้องพักขยะประจ าอาคารและไม่ให้ขยะอยู่ในถัง  
พักขยะเกิน 1 วัน  ก่อนน าไปก าจัดและดูแลบริเวณที่พักขยะให้สะอาดอยู่เสมอ ผู้รับจ้างต้องน าขยะไปก าจัด  
ภายนอกมหาวิทยาลัยฯ ด้วยวิธีที่เหมาะสมไม่กระทบสิ่งแวดล้อมถูกสุขลักษณะและผิดกฎหมาย 

4. ผู้รับจ้างต้องจัดพนักงานรักษาความสะอาดมาปฏิบัติงานประจ าวันตั้งแต่ 07.00 – 17.00 น. 
5. ให้ท าความสะอาดตามรายการท าความสะอาดรายสัปดาห์และรายเดือนในวันหยุดก่อนเปิด  

ด าเนินการ 1 วัน 
6. ผู้รับจ้างต้องจัดหาวัสดุอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ที่มีคุณภาพดี ส าหรับใช้ท า  

ความสะอาดประจ าอาคาร โดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเองทั้งสิ้น อาทิ  
6.1 เคร่ืองดูดน้ า – ดูดฝุ่น  เคร่ืองขัดพื้นพร้อมอุปกรณ์ 
6.2 ไม้กวาด  ไม้ม๊อบถูพื้น  ไม้ม๊อบดันฝุ่นพร้อมผ้า ไม้ขนไก่  ถังบีบผ้าม๊อบ 
6.3 ผ้าเช็ดโต๊ะ  อุปกรณ์เช็ดกระจก  ถังน้ า  สายยาง  ขันน้ า  บันได  ถุงมือ 
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6.4 น้ ายาดับกลิ่น  ฆ่าเชื้อ  น้ ายาดักฝุ่น  น้ ายาเช็ดพื้นประจ าวัน น้ ายาเช็ดกระจก  น้ ายาปั่นเงาพื้น   

น้ ายาล้างคราบสนิม น้ ายาแชมพูล้างสุขภัณฑ์ น้ ายาล้างพื้นลอกแว็กซ์ น้ ายาเคลือบเงาพื้น เรกซุปเปอร์  น้ ายารองพื้น 
ผงซักฟอก  ถุงใส่ขยะ  กระดาษช าระ 

6.5 อุปกรณ์ที่ใช้ส าหรับเก็บกักฝุ่น ดิน น้ า ฯลฯ ก่อนเข้าอาคาร 
6.6 อุปกรณ์อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวกับการรักษาความสะอาดที่นอกเหนือจากข้อ 6.1 – 6.5 

7. ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาถุงขยะใส่ถังขยะและตะกร้าผงของผู้ว่าจ้างตามต าแหน่งที่ผู้ว่าจ้างจะก าหนด   
ส่วนสถานที่ส าหรับเก็บวัสดุอุปกรณ์เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ดังกล่าวข้างต้นในภายหลัง โดยผู้รับจ้างเป็นผู้จัดหาและ  
เก็บรักษากุญแจเอง แต่ทั้งนี้ผู้ว่าจ้างจะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายหรือเสียหายใด ๆ  ที่เกิดขึ้นแก่วัสดุอุปกรณ์ 
เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ทั้งสิ้น และผู้รับจ้างต้องดูแลรักษาความสะอาดสถานที่ที่เก็บรักษาโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายกับผู้ว่าจ้าง  

8. ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติงานตามลักษณะงานรายวัน  ดังต่อไปนี้ 
8.1 ขยะที่ใส่ตะกร้าผง หากถุงขยะดังกล่าวมีขยะเปียกต้องด าเนินการเปลี่ยนถุงขยะใหม่ รวบรวมเก็บ 

เศษขยะไปทิ้งยังที่ผู้ว่าจ้างจัดหาไว้ให้อย่างน้อยวันละ 1 คร้ัง 
8.2 เช็ดกระจกทุกแห่งที่สามารถสัมผัสได้ทั้งภายนอกและภายใน 
8.3 เช็ดท าความสะอาดครุภัณฑ์และอุปกรณ์เคร่ืองใช้ต่าง ๆ ที่ตั้งในบริเวณที่รับผิดชอบ  
8.4 เช็ดท าความสะอาดทางเดินเข้า – ออก พร้อมระเบียงให้สะอาดตลอดทั้งวัน 
8.5 ปัดหยากไย่ เพดาน และซอกมุมต่าง ๆ ภายในพื้นที่ที่รับผิดชอบ 
8.6 เช็ดท าความสะอาดห้องน้ าด้วยการขัดถูห้องน้ าเคร่ืองสุขภัณฑ์ที่ประจ าในห้องน้ าด้วยน้ ายา  

ท าความสะอาดและน้ ายาฆ่าเชื้อโรค 
8.7 รายงานสิ่งของช ารุดเสียหายหรือสูญหายที่เกิดขึ้นโดยด่วน  
8.8 ปิดไฟฟ้า  น้ าประปา  พัดลม ถอดปลั๊กเคร่ืองดูดอากาศ เคร่ืองใช้ไฟฟ้าทุกเคร่ือง ยกเว้นกรณีที่  

ผู้ว่าจ้างสั่งให้ไม่ต้องด าเนินการและตรวจตราความเรียบร้อยก่อนออกจากตัวอาคาร  
8.9 ต้องดูแลห้องน้ าอย่างสม่ าเสมอตลอดเวลา เพื่อตรวจความเรียบร้อย ปิดน้ าปิดไฟ และตรวจสอบ  

ความช ารุดเสียหายอยู่เสมอ หากพบว่าช ารุดให้รายงานมหาวิทยาลัยฯ 
8.10 เก็บฝุ่นด้วยม๊อบดันฝุ่น ฉีดน้ ายาดันฝุ่นที่มีคุณภาพบนพื้นที่เคลือบเงาไม่น้อยกว่า 2 คร้ัง/วัน 
8.11 เช็ดท าความสะอาดในจุดสกปรก (เฉพาะจุด) 
8.12 ดูแลความเรียบร้อย ความสะอาด ความเป็นระเบียบของพื้นผนังห้องน้ าและใส่กระดาษช าระ  

ห้องน้ าทุกห้องหรือเท่าที่จ าเป็น 
8.13 ภายในห้องเรียนต้องท าความสะอาดกระดานให้สะอาดอยู่เสมอ 
8.14 ท าความสะอาดในงานอื่น ๆ ในส่วนที่ผู้ว่าจ้างก าหนดและสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า 

ในเวลาท างาน 
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9. รายการท าความสะอาดรายสัปดาห์ 

9.1 เช็ด ขัดเงาบริเวณที่เป็นไม้และโลหะด้วยน้ ายาคุณภาพ 
9.2 ท าความสะอาดเพดาน ปัดหยากไย่ ฝุ่น ตามผนังให้สะอาด 
9.3 ท าความสะอาดและดูดฝุ่นในที่สูง พร้อมทั้งซักพรมให้สะอาด 
9.4 ปั่นเงาพื้นให้เงางามด้วยเคร่ืองขัดพื้นไฟฟ้าและน้ ายาปั่นเงาคุณภาพ 
9.5 เช็ดท าความสะอาดหน้าต่าง บานกระจกทั้งนอกและในส านักงาน 
9.6 ส่วนใดที่เอ้ือมไม่ถึงให้ใช้บันไดซึ่งไม่เกิน 3 เมตร เพื่อท าให้สะอาดเรียบร้อย 
9.7 ลบรอยเปื้อนต่าง ๆ ตามฝาผนัง ราวบันได สวิทซ์ไฟฟ้า ลูกบิดประตู  
9.8 ล้างตะกร้าขยะและภาชนะรับรองเศษขยะด้วยน้ ายาฆ่าเชื้อทิ้งให้แห้ง 

10. รายการท าความสะอาดรายเดือน 
10.1 ท าความสะอาดโคมไฟ หลอดไฟ และช่องไฟ รางน้ า ชายคา และกันสาดของอาคาร 
10.2 เช็คท าความสะอาดพัดลมตั้งพื้น  เพดาน ผนัง เคร่ืองปรับอากาศ  มุ้งลวด  
10.3 ท าความสะอาดเฟอร์นิเจอร์และเคร่ืองตกแต่งให้เรียบร้อยสวยงาม  
10.4 ท าความสะอาดม่านด้วยวิธีที่เหมาะสมกับวัสดุของม่าน 
10.5 ท าความสะอาดรอบอาคาร เช่น ทางเท้า ระเบียง ลาดจอดรถ ชายคา (ตามสมควร) 

11. รายการท าความสะอาดรายภาคเรียน (หรือตามที่ผู้ว่าจ้างเห็นควร) 
10.1 ขัดพื้น  ล้างพื้น  และเคลือบเงาพื้นด้วยน้ ายาเคลือบพื้นคุณภาพ 

 
มาตรฐานการรักษาความสะอาด 

 ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามมาตรฐานการท าความสะอาดสถานที่ในอาคาร โดยผู้รับจ้างต้องจัดท าประกาศ
มาตรฐานการปฏิบัติงาน ผู้รับผิดชอบ สถานที่ติดต่อ เบอร์โทรศัพท์ ให้ผู้ใช้อาคารเห็นได้อย่างชัดเขนในมาตรฐาน
การท าความสะอาดสถานที่ในอาคาร ดังมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

1. การท าความสะอาดพื้น 
1.1 การปัดกวาดพื้น ดูดฝุ่น ให้ปัดกวาดหรือดูดฝุ่นที่ส่วนกลางตามชั้น อาคาร ห้องโถง ระเบียง  

ทางเดินบันไดให้สะอาดปราศจากเศษผงฝุ่นละออง และน าขยะไปทิ้งนอกตัวอาคารฯ  ที่ทิ้งขยะที่ผู้ว่าจ้างก าหนด 
ให้ ใช้ไม้กวาดอ่อนในการปัดกวาด หากมีการเคลื่อนย้ายเฟอร์นิเจอร์หรือเคร่ืองใช้ส านักงาน เมื่อท าความสะอาด
เสร็จให้จัดเข้าที่เดิม โดยไม่ให้เกิดความเสียหาย 

1.2 การถูด้วยม๊อบหลังจากท าความสะอาดตามข้อ 1.1 ให้ถูพื้นที่ต่าง ๆ ด้วยม๊อบชุบน้ าบิดหมาด ๆ    
ม๊อบที่น ามาใช้งานต้องเป็นม๊อบที่สะอาด และหมั่นเปลี่ยนน้ าท าความสะอาดเสมอ หากบริเวณใดมีความสกปรก
มากให้ใช้น้ ายาขัดพื้นหรือน้ าสบู่อ่อนตามความเหมาะสม ทั้งนี้รวมถึงการขจัดรอยหรือต าหนิต่าง ๆ บนพื้น  ซึ่ง  
เกิดจากรอยรองเท้าด้วย หลังจากเช็ดถูพื้นแล้วบริเวณพื้นที่ต่าง ๆ  จะต้องสะอาดปราศจากเศษผงฝุ่นละอองและ 
ไม่มีรอยเหวี่ยงของม๊อบติดอยู่ตามขอบก าแพง 
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1.3 การลงน้ ายาขัดพื้น เคลือบเงาพื้น ให้ท าหลังจากด าเนินงานตามข้อ 1.1 และ 1.2 แล้ว และการลง 
น้ ายาดังกล่าวในบริเวณใดก็ตามต้องระวังไม่ให้ฝาผนังหรือขอบก าแพงเปรอะเปื้อนเป็นรอยหรือช ารุดเสียหาย  

1.4 การขัดพื้นและขัดเงา ให้ท าทันทีหลังจากลงน้ ายาขัดพื้นหรือเคลือบเงาพื้น ทั้งนี้ให้ผู้รับจ้าง  
พิจารณาเลือกใช้เคร่ืองใช้และอุปกรณ์ตามความเหมาะสมกับวัสดุพื้น โดยไม่ก่อให้เกิดความเสียหายหรือต าหนิ  
ใด ๆ บนพื้น 

1.5 การลอกพื้นและเคลือบพื้นด้วยน้ ายา เพื่อให้ผิวพื้นปราศจากต าหนิและร้ิวรอยมีความสวยงาม  
ทนทานนั้น ให้ผู้รับจ้างด าเนินการตามความเหมาะสมกับวัสดุพื้น ทั้งนี้เมื่อท าการลอกพื้นด้วยน้ ายาให้เคลื่อนย้าย  
ที่ลอยตัว และเคร่ืองใช้ส านักงานที่เคลื่อนย้ายด้วย หลังจากน้ ายาแห้งดีแล้วให้ขัดพื้นให้สะอาด และน าครุภัณฑ์  
เคร่ืองใช้ส านักงานดังกล่าวกลับเข้าที่เดิม การลอกพื้นและเคลือบพื้นด้วยน้ ายาที่เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงที่
สามารถช่วยรักษาความคงทนยืดอายุการใช้งานและมีความสะอาดเงางามอย่างดีเยี่ยม 

1.6 การท าความสะอาดโต๊ะและเก้าอี้รับประทานอาหาร ให้ปัดกวาด เช็ดถูให้สะอาด ปราศจาก  
ฝุ่นละออง หยากไย่ คราบสกปรกหรือรอยต่างๆ หากมีการเคลื่อนย้ายออกจากที่ให้น ากลับเข้าที่เดิม เมื่องานแล้ว
เสร็จ โดยไม่ให้เกิดความเสียหาย 

1.7 การท าความสะอาดฝาผนังและฝ้าเพดาน ให้ปัดกวาด เช็ดถู ดูดฝุ่น ให้สะอาด ปราศจาก  
ฝุ่นละออง หยากไย่ คราบสกปรกหรือรอยต่างๆและไม่มีเศษผงตกค้างอยู่ที่พื้นอาคาร การท าความสะอาดในข้อน้ีให้
รวมถึงประตูหน้าต่าง ขอบประตูและฝาผนังต่างๆ ด้วย 

1.8 การท าความสะอาดกระจก ให้เช็ดกระจกด้วยน้ ายาเช็ดกระจกหรือล้างด้วยสบู่อ่อน แล้วล้างมือ  
ด้วยน้ าเช็ดให้แห้งให้กระจกใสสะอาดปราศจากคราบสกปรก ต าหนิหรือรอยสัมผัส และห้ามใช้ผงขัดในการท า
ความสะอาดกระจก 

1.9 การท าความสะอาดม่าน ให้ดูแลรักษาความสะอาดม่านและม่านปรับแสงให้สะอาดปราศจาก  
ฝุ่นละออง หยากไย่ และคราบสกปรกและท าด้วยความระมัดระวัง หากมีการถอดมาท าความสะอาดเมื่องานแล้ว
เสร็จให้ประกอบเข้าที่เดิมโดยไม่ให้เกิดความเสียหายใดๆ 

1.10 การท าความสะอาดโคมไฟแผ่นกรองแสงสว่าง หลอดไฟ เต้ารับไฟ พัดลมต่างๆ และพัดลม  
ระบายอากาศให้เช็ดถูให้สะอาดปราศจากฝุ่นละออง หยากไย่ และคราบสกปรกและท าด้วยความ ระมัดระวังหากมี
การถอดมาท าความสะอาดเมื่อเสร็จให้ประกอบเข้าที่เดิม โดยไม่ให้เกิดความเสียหายใด  

1.11 การขัดเงาบริเวณที่เป็นโลหะ ส่วนประกอบใดๆ ในอาคารที่เป็นโลหะให้ดูแลรักษาให้เงางาม  
อยู่เสมอและไม่มีคราบสนิมจับ 

1.12 การควบคุมขยะผู้รับจ้างจะต้องท าการควบคุมขยะอย่างเคร่งครัด โดยผู้ว่าจ้างจะจัดถุงขยะใส่ขยะ  
ให้และให้มีการขนย้ายอย่างถูกต้อง ได้แก่ การแยกขยะเปียก ขยะแห้ง การปิดป้ายบอกที่ทิ้งขยะให้เหมาะสมและ
การทิ้งขยะให้เหมาะสมและการทิ้งขยะอย่างสม่ าเสมออย่างน้อยวันละ 1 คร้ัง 

1.13 ในกรณีที่รายละเอียดมาตรฐานของงานท าความสะอาดนี้ มิได้ก าหนดรายละเอียดบางส่วนแต่  
เป็นงานที่ผู้รับจ้างจะต้องท าแล้ว ให้ผู้รับจ้างด าเนินการท าความสะอาดและบริการภายในตามสภาพของงานนั้น 
หรือตามค าสั่งของผู้ว่าจ้างด้วย ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ก าหนดอย่างเคร่งครัด หากผู้รับจ้างละเลย
หรือไม่ปฏิบัติตามผู้ว่าจ้างมีสิทธิยกเลิกสัญญาได้ในทันที โดยไม่ต้องแจ้งผู้รับจ้างทราบล่วงหน้า  

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


