
 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาท าความสะอาดประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ จ านวน ๑๑๕ อัตรา  

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างเหมาท าความสะอาด
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ จ านวน ๑๑๕ อัตรา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลาง
ของงานจ้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๕,๓๑๒,๐๐๐.๐๐ บาท (สิบห้าล้านสามแสนหนึ่งหมื่น
สองพันบาทถ้วน) ซึ่งมีงบประมาณทั้งสิ้น ๑๓,๓๖๙,๙๕๕.๐๐ บาท (สิบสามล้านสามแสนหกหม่ืนเก้าพัน
เก้าร้อยห้าสิบห้าบาทถ้วน) 

 

                 ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ 
                 ๑. มีความสามารถตามกฎหมาย 
                 ๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
                 ๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ 
                 ๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือท าสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้
ชั่วคราวเนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก าหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของ
กรมบัญชีกลาง 
                 ๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของ
หน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วน
ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจในการด าเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย 
                 ๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐก าหนดในราชกิจจานุเบกษา 
                 ๗. เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว 
                 ๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอราคารายอ่ืนที่ เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการ
ขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ 
                 ๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่ รัฐบาลของ 
ผู้ยื่นข้อเสนอได้มีค าสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น 
                 ๑๐. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic 
Government Procurement : e – GP) ของกรมบัญชีกลาง 
 
 
 



-๒- 
 

                ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์    
ในวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๓ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. 

                ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบ
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา 

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

                ผู้สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพ่ิมเติมเกี่ยวกับรายละเอียดและขอบเขตของงาน โปรด
สอบถามมายัง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ผ่านทางอีเมล์ patsadu_of@crru.ac.th หรือช่องทางตามที่
กรมบัญชีกลางก าหนดภายในวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๓ โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายจะชี้แจง
รายละเอียดดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ www.crru.ac.th และ www.gprocurement.go.th ในวันที่ ๒๙ 
กันยายน ๒๕๖๓ 
  
    ประกาศ ณ วันที่  ๑๖  กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ 
  
    
  

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จ ารัส กลิ่นหนู) 
รองอธิการบดี รักษาราชการแทน 

           อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
หมายเหตุ  ผู้ประกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารส่วนที่ ๑ และเอกสาร
ส่วนที่ ๒) ในระบบ e-GP ได้ตั้งแต่วันที่ขอรับเอกสารจนถึงวันเสนอราคา 



 

เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
เลขที่  ๓๘/๒๕๖๓ 

การจ้างเหมาท าความสะอาดประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ จ านวน ๑๑๕ อัตรา 
ตามประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

ลงวันที่  ๑๖ กันยายน ๒๕๖๓ 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย" มีความประสงค์
จะ ประกวดราคาจ้างเหมาท าความสะอาดประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ จ านวน ๑๑๕ อัตรา ด้วยวิธีประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย โดยมีข้อแนะน าและข้อก าหนดดังต่อไปนี้ 

 
                 ๑.     เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
                          ๑.๑     รายละเอียดและขอบเขตของงาน 
                          ๑.๒     แบบใบเสนอราคาท่ีก าหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
                          ๑.๓     สัญญาจ้างท าความสะอาดอาคาร 
                          ๑.๔     แบบหนังสือค้ าประกัน 
                                    (๑)   หลักประกันการเสนอราคา 
                                    (๒)   หลักประกันสัญญา 
                          ๑.๕     บทนิยาม 
                                    (๑)   ผู้ที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน 
                                    (๒)   การขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม 
                          ๑.๖     แบบบัญชีเอกสารที่ก าหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
                                    (๑)   บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ 
                                    (๒)   บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ 
 
                 ๒.    คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ 
                          ๒.๑     มีความสามารถตามกฎหมาย 
                          ๒.๒     ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
                          ๒.๓     ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ 
                          ๒.๔     ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือท าสัญญากับหน่วยงาน
ของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบ
ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก าหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของ
กรมบัญชีกลาง 
 



-๒- 
 

                          ๒.๕     ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็น    
ผู้ทิ้งงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงาน
เป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจในการด าเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย 
                          ๒.๖     มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัด
จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐก าหนดในราชกิจจานุเบกษา 
                          ๒.๗     เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว 
                          ๒.๘     ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืนที่ เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการ
ขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ 
                          ๒.๙     ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่
รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีค าสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น 
                          ๒.๑๐     ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
(Electronic Government Procurement: e - GP) ของกรมบัญชีกลาง 
 
                 ๓.    หลักฐานการยื่นข้อเสนอ 
                         ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อ
จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยแยกเป็น ๒ ส่วน คือ 
                          ๓.๑    ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
                                   (๑)    ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคล 
                                           (ก)   ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจ ากัด ให้ยื่นส าเนาหนังสือรับรอง
การจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอ านาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกต้อง 
                                           (ข)   บริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัด ให้ยื่นส าเนาหนังสือรับรองการ
จดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอ านาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชีผู้
ถือหุ้นรายใหญ่ (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกต้อง 
                                   (๒)    ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล ให้
ยื่นส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้นั้น ส าเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) ส าเนาบัตร
ประจ าตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน หรือส าเนาหนังสือเดินทางของผู้เป็นหุ้นส่วนที่มิได้ถือสัญชาติไทย พร้อม
ทั้งรับรองส าเนาถูกต้อง 
                                   (๓)    ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ยื่นข้อเสนอร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่น
ส าเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า และเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑) หรือ (๒) ของผู้ร่วมค้า แล้วแต่กรณี 
                                   (๔)    เอกสารเพิ่มเติมอ่ืนๆ 
                                           (๔.๑)   ส าเนาใบทะเบียนพาณิชย์ ส าเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม (ถ้ามี) 
                                   (๕)    บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบ
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๑) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File 
(Portable Document Format) 
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                                           ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอด าเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ 
๑ ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ตามแบบ
ในข้อ ๑.๖ (๑) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable 
Document Format) 
                          ๓.๒    ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
                                   (๑)    ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอมอบอ านาจให้บุคคลอ่ืนกระท าการแทนให้แนบ
หนังสือมอบอ านาจซึ่งติดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผู้มอบอ านาจและผู้รับมอบ
อ านาจ ทั้งนี้ หากผู้รับมอบอ านาจเป็นบุคคลธรรมดาต้องเป็นผู้ที่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแล้วเท่านั้น 
                                   (๒)    หลักประกันการเสนอราคา ตามข้อ ๕ 
                                   (๓)    บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบ
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๒) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File 
(Portable Document Format) 
                                           ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอด าเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ 
๒ ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ตามแบบ
ในข้อ ๑.๖ (๒) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable 
Document Format) 
 
                 ๔.    การเสนอราคา 
                          ๔.๑     ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ตามที่ก าหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะต้อง
กรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั้งหลักฐานแสดงตัวตนและท าการยืนยันตัวตนของผู้ยื่นข้อเสนอโดย
ไม่ต้องแนบใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format) 
                          ๔.๒     ในการเสนอราคาให้เสนอราคาเป็นเงินบาทและเสนอราคาได้เพียงครั้งเดียวและ
ราคาเดียวโดยเสนอราคารวม และหรือราคาต่อหน่วย และหรือต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอ
ราคาให้ถูกต้อง ทั้งนี้ ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกันท้ังตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกัน 
ให้ถือตัวหนังสือเป็นส าคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม ภาษีอากรอ่ืน และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ 
ทั้งปวงไว้แล้ว 
                                   ราคาที่เสนอจะต้องเสนอก าหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน ตั้งแต่วันเสนอราคา
โดยภายในก าหนดยืนราคา ผู้ยื่นข้อเสนอต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้และจะถอนการเสนอราคามิได้ 
                          ๔.๓     ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอก าหนดเวลาด าเนินการแล้วเสร็จไม่เกิน ๓๓๓ วัน      
นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้างหรือจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียง ราย ให้เริ่ม
ท างาน 
                          ๔.๔     ก่อนเสนอราคา ผู้ยื่นข้อเสนอควรตรวจดูร่างสัญญา แบบรูป และรายละเอียด 
ฯลฯ ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นเสนอราคาตาม
เงื่อนไข ในเอกสารประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส ์
 



-๔- 
 

                          ๔.๕     ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๓  ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น.  ถึง ๑๖.๓๐ น. และเวลาในการเสนอ
ราคาให้ถือตามเวลาของระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เป็นเกณฑ์ 
                          เมื่อพ้นก าหนดเวลายื่นข้อเสนอและเสนอราคาแล้ว จะไม่รับเอกสารการยื่นข้อเสนอและ
เสนอราคาใดๆ โดยเด็ดขาด 
                          ๔.๖     ผู้ยื่นข้อเสนอต้องจัดท าเอกสารส าหรับใช้ในการเสนอราคาในรูปแบบไฟล์
เอกสารประเภท PDF File (Portable Document Format) โดยผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นผู้รับผิดชอบตรวจสอบ
ความครบถ้วน ถูกต้อง และชัดเจนของเอกสาร PDF File ก่อนที่จะยืนยันการเสนอราคา แล้วจึงส่งข้อมูล 
(Upload) เพ่ือเป็นการเสนอราคาให้แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้ างภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ 
                          ๔.๗    คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะด าเนินการ
ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอแต่ละรายว่า เป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอ
รายอื่นตามข้อ ๑.๕ (๑) หรือไม่ หากปรากฏว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับ
ผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืน คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันนั้นออกจากการเป็น     
ผู้ยื่นข้อเสนอ 
                          หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ว่า ก่อนหรือ
ในขณะที่มีการพิจารณาข้อเสนอ มีผู้ยื่นข้อเสนอรายใดกระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็น
ธรรมตามข้อ ๑.๕ (๒) และคณะกรรมการฯ เชื่อว่ามีการกระท าอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม 
คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ และมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงรายจะพิจารณาลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน เว้นแต่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายจะพิจารณา
เห็นว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นมิใช่เป็นผู้ริเริ่มให้มีการกระท าดังกล่าวและได้ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการ
พิจารณาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
                          ๔.๘     ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติ ดังนี้ 
                                   (๑)    ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
                                   (๒)    ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม และภาษีอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
รวมค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว 
                                   (๓)    ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องลงทะเบียนเพ่ือเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา ตามวัน 
เวลา ที่ก าหนด 
                                   (๔)    ผู้ยื่นข้อเสนอจะถอนการเสนอราคาที่เสนอแล้วไม่ได้ 
                                   (๕)    ผู้ยื่นข้อเสนอต้องศึกษาและท าความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอราคา
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลางที่แสดงไว้ในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th 
 
 
 
 
 



-๕- 
 

                 ๕.    หลักประกันการเสนอราคา 
                          ผู้ยื่นข้อเสนอต้องวางหลักประกันการเสนอราคาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบการ
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์  โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่ งอย่างใดดังต่อไปนี้  จ านวน    
๖๖๘,๔๙๘.๐๐ บาท (หกแสนหกหม่ืนแปดพันสี่ร้อยเก้าสิบแปดบาทถ้วน) 
                          ๕.๑     เช็คหรือดราฟท์ที่ธนาคารเซ็นสั่งจ่าย ซึ่งเป็นเช็คหรือดราฟท์ลงวันที่ที่ใช้เช็คหรื
อดราฟท์นั้นช าระต่อเจ้าหน้าที่ในวันที่ยื่นข้อเสนอ หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน ๓ วันท าการ 
                          ๕.๒     หนังสือค้ าประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารภายในประเทศตามแบบที่
คณะกรรมการนโยบายก าหนด 
                          ๕.๓     พันธบัตรรัฐบาลไทย 
                          ๕.๔     หนังสือค้ าประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาต
ให้ประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศ
ไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่าง
หนังสือค้ าประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายก าหนด 
                          กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอน าเช็คหรือดราฟท์ที่ธนาคารสั่งจ่ายหรือพันธบัตรรัฐบาลไทยหรือ
หนังสือค้ าประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ มาวางเป็นหลักประกันการเสนอราคาจะต้อง
ส่งต้นฉบับเอกสารดังกล่าวมาให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายตรวจสอบความถูกต้องในวั นที่ ๑๒ ตุลาคม 
๒๕๖๓ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. 
                          กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ประสงค์จะใช้หนังสือ
ค้ าประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารในประเทศเป็นหลักประกันการเสนอราคา ให้ระบุชื่อผู้ยื่นข้อเสนอใน
หนังสือค้ าประกันอิเล็กทรอนิกส์ฯ ดังนี้ 
                          (๑) กรณีที่กิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ ให้ระบุชื่อกิจกรรมร่วมค้า
ดังกล่าว เป็นผู้ยื่นข้อเสนอ 
                          (๒) กรณีที่กิจการร่วมค้าไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ ให้ระบุชื่อผู้เข้าร่วมค้ารายที่
สัญญาร่วมค้าก าหนดให้เป็นผู้เข้ายื่นข้อเสนอกับหน่วยงานของรัฐเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ 
                          ทั้งนี้ "กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่" หมายความว่า กิจการร่วมค้าที่จด
ทะเบียนเป็นนิติบุคคลต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ 
                          หลักประกันการเสนอราคาตามข้อนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายจะคืนให้ผู้ยื่นข้อเสนอ
หรือผู้ค้ าประกันภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายได้พิจารณาเห็นชอบรายงานผล
คัดเลือกผู้ชนะการประกวดราคาเรียบร้อยแล้ว เว้นแต่ผู้ยื่นข้อเสนอรายที่คัดเลือกไว้ซึ่งเสนอราคาต่ าสุดหรือได้
คะแนนรวมสูงสุดไม่เกิน ๓ ราย ให้คืนได้ต่อเมื่อได้ท าสัญญาหรือข้อตกลง หรือผู้ยื่นข้อเสนอได้พ้นจากข้อผูกพัน
แล้ว 
                          การคืนหลักประกันการเสนอราคา ไม่ว่าในกรณีใด ๆ จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย 
 
 
 
 



-๖- 
 

                 ๖.    หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา 
                          ๖.๑     ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้ งนี้  
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายจะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ ราคา 
                          ๖.๒     การพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ 
                                   กรณีใช้หลักเกณฑ์ราคาในการพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏเชียงราย จะพิจารณาจาก ราคารวม 
                          ๖.๓      หากผู้ยื่นข้อเสนอรายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการ
ยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ คณะกรรมการพิจารณา
ผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น เว้นแต่ ผู้ยื่ นข้อเสนอ
รายใดเสนอเอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะจ้างไม่ครบถ้วน หรือเสนอ
รายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายก าหนดไว้ในประกาศและเอกสารประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนที่มิใช่สาระส าคัญและความแตกต่างนั้นไม่มีผลท าให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบต่อ
ผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืน หรือเป็นการผิดพลาดเล็กน้อย คณะกรรมการฯ อาจพิจารณาผ่อนปรนการตัดสิทธิผู้ยื่น
ข้อเสนอรายนั้น 
                          ๖.๔     มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายสงวนสิทธิไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอ
โดยไม่มีการผ่อนผัน ในกรณีดังต่อไปนี้ 
                                   (๑)    ไม่ปรากฏชื่อผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นในบัญชีผู้รับเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือบัญชีรายชื่อผู้ซื้อเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ทางระบบการจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
                                   (๒)    ไม่กรอกชื่อผู้ยื่นข้อเสนอในการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ 
                                   (๓)    เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่ก าหนดในเอกสารเอกสาร
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสาระส าคัญ หรือมีผลท าให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้ยื่นข้อเสนอ
รายอื่น 
                          ๖.๕     ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือในการท าสัญญา 
คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มีสิทธิให้ผู้ยื่น
ข้อเสนอชี้แจงข้อเท็จจริงเพ่ิมเติมได้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายมีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอ ไม่รับราคา หรือไม่
ท าสัญญา หากข้อเท็จจริงดังกล่าวไม่มีความเหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง 
                          ๖.๖     มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ าสุด หรือราคาหนึ่ง
ราคาใด หรือราคาท่ีเสนอทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกจ้างในจ านวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่ง
รายการใด หรืออาจจะยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้ สุดแต่จะ
พิจารณา ทั้งนี้ เพ่ือประโยชน์ของทางราชการเป็นส าคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงรายเป็นเด็ดขาด ผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้องค่าใช้จ่าย หรือค่าเสียหายใดๆ มิได้ รวมทั้งมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงรายจะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ทิ้งงาน ไม่ว่าจะเป็น
ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อถือได้ว่าการยื่นข้อเสนอกระท าการโดยไม่สุจริต 
เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมายื่นข้อเสนอแทน เป็นต้น 
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                                ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอรายที่เสนอราคาต่ าสุด เสนอราคาต่ าจนคาดหมายได้ว่าไม่
อาจด าเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์หรือมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จะให้ผู้ยื่นข้อเสนอนั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ท าให้เชื่อได้
ว่า ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถด าเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบูรณ์ หากค าชี้แจงไม่
เป็นที่รับฟังได้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอหรือไม่รับราคาของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น 
ทั้งนี้ ผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่าวไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายใดๆ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
                          ๖.๗     ก่อนลงนามในสัญญามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย อาจประกาศยกเลิกการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หากปรากฏว่ามีการกระท าที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการประกวดราคา
หรือที่ได้รับการคัดเลือกมีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืน หรือขัดขวางการ
แข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือสมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืน หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือส่อว่า
กระท าการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา 
 
                 ๗.     การท าสัญญาจ้าง 
                               ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะต้องท าสัญญาจ้างตามแบบสัญญา ดังระบุ
ในข้อ ๑.๓ หรือท าข้อตกลงเป็นหนังสือกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับ
แจ้ง และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจ านวนเงินเท่ากับร้อยละ ๕ ของราคาค่าจ้างที่ประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ได้ ให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายยึดถือไว้ในขณะท าสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่าง
ใดดังต่อไปนี้ 
                          ๗.๑     เงินสด 
                          ๗.๒     เช็คหรือดราฟท์ที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย โดยเป็นเช็ค
ลงวันที่ที่ท าสัญญา หรือก่อนหน้านั้น ไม่เกิน ๓ วัน ท าการของทางราชการ 
                          ๗.๓     หนังสือค้ าประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ าประกัน        
ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒) หรือจะเป็นหนังสือค้ าประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางก าหนด 
                          ๗.๔     หนังสือค้ าประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาต
ให้ประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ าประกัน ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศ
ไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่าง
หนังสือค้ าประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายก าหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒) 
                          ๗.๕     พันธบัตรรัฐบาลไทย 
                          หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วันนับถัดจากวันที่ผู้ชนะการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ผู้รับจ้าง) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว 
                          หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ย ตามอัตราส่วนของงานจ้างซึ่งมหาวิทยาลัย     
ราชภัฏเชียงราย ได้รับมอบไว้แล้ว 
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                 ๘.    ค่าจ้างและการจ่ายเงิน 
                          มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายจะจ่ายค่าจ้างซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม ตลอดจนภาษีอ่ืนๆ 
และค่าใช้จ่ายทั้งปวงแล้ว โดยถือราคาเหมารวมเป็นเกณฑ์ และก าหนดการจ่ายเงินเป็น จ านวน ๑๑ งวด ดังนี้ 
                          งวดที่ ๑ เป็นจ านวนเงินในอัตราร้อยละ ๙.๐๙ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน   
จ้างเหมาท าความสะอาด ประจ าเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน 
                          งวดที่ ๒ เป็นจ านวนเงินในอัตราร้อยละ ๙.๐๙ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน    
จ้างเหมาท าความสะอาด ประจ าเดือน ธันวาคม ๒๕๖๓ ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๑ วัน 
                          งวดที่ ๓ เป็นจ านวนเงินในอัตราร้อยละ ๙.๐๙ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน    
จ้างเหมาท าความสะอาด ประจ าเดือน มกราคม ๒๕๖๔ ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๑ วัน 
                          งวดที่ ๔ เป็นจ านวนเงินในอัตราร้อยละ ๙.๐๙ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน    
จ้างเหมาท าความสะอาด ประจ าเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๘ วัน 
                          งวดที่ ๕ เป็นจ านวนเงินในอัตราร้อยละ ๙.๐๙ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน   
จ้างเหมาท าความสะอาด ประจ าเดือน มีนาคม ๒๕๖๔ ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๑ วัน 
                          งวดที่ ๖ เป็นจ านวนเงินในอัตราร้อยละ ๙.๐๙ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน    
จ้างเหมาท าความสะอาด ประจ าเดือน เมษายน ๒๕๖๔ ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน 
                          งวดที่ ๗ เป็นจ านวนเงินในอัตราร้อยละ ๙.๐๙ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน  
จ้างเหมาท าความสะอาด ประจ าเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๔ ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๑ วัน 
                          งวดที่ ๘ เป็นจ านวนเงินในอัตราร้อยละ ๙.๐๙ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน  
จ้างเหมาท าความสะอาด ประจ าเดือน มิถุนายน ๒๕๖๔ ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน 
                          งวดที่ ๙ เป็นจ านวนเงินในอัตราร้อยละ ๙.๐๙ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน  
จ้างเหมาท าความสะอาด ประจ าเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๔ ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๑ วัน 
                          งวดที่ ๑๐ เป็นจ านวนเงินในอัตราร้อยละ ๙.๐๙ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน 
จ้างเหมาท าความสะอาด ประจ าเดือน สิงหาคม ๒๕๖๔ ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๑ วัน 
                          งวดสุดท้าย เป็นจ านวนเงินในอัตราร้อยละ ๙.๑ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน
ทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยตามสัญญา หรือข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือ หรือข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือ และ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ได้ตรวจรับมอบงานจ้าง 
 
                 ๙.    อัตราค่าปรับ 
                          ค่าปรับตามแบบสัญญาจ้างแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ หรือข้อตกลง
จ้างเป็นหนังสือจะก าหนด ดังนี้ 
                          ๙.๑     กรณีที่ผู้รับจ้างน างานที่รับจ้างไปจ้างช่วงให้ผู้อ่ืนท าอีกทอดหนึ่งโดยไม่ได้รับ
อนุญาตจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จะก าหนดค่าปรับส าหรับการฝ่าฝืนดังกล่าวเป็นจ านวนร้อยละ
๑๐.๐๐ ของวงเงินของงานจ้างช่วงนั้น 
                          ๙.๒     กรณีท่ีผู้รับจ้างปฏิบัติผิดสัญญาจ้างนอกเหนือจากข้อ ๙.๑ จะก าหนดค่าปรับเป็น
รายวันในอัตราร้อยละ ๐.๑๐ ของราคาค่าจ้าง 
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                 ๑๐.    การรับประกันความช ารุดบกพร่อง 
                          ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งได้ท าข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือท าสัญญาจ้าง 
ตามแบบ ดังระบุในข้อ ๑.๓ แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความช ารุดบกพร่องของงานจ้างที่เกิดขึ้นภายใน
ระยะเวลาไม่น้อยกว่า   ๑ เดือน    นับถัดจากวันที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายได้รับมอบงาน โดยผู้รับจ้าง
ต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความช ารุดบกพร่อง 
 
                 ๑๑.    ข้อสงวนสิทธิในการยื่นข้อเสนอและอ่ืน ๆ 
                          ๑๑.๑   เงินค่าจ้างส าหรับงานจ้างครั้งนี้ ได้มาจากเงินงบประมาณประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔ 
และรายได้มหาวิทยาลัยฯ 
                                    การลงนามในสัญญาจะกระท าได้ต่อเมื่อ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายได้รับ
อนุมัติเงินค่าจ้างจากเงินงบประมาณประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔ และรายได้มหาวิทยาลัยฯ แล้วเท่านั้น 
                          ๑๑.๒   เมื่อมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายได้คัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอรายใด ให้เป็นผู้รับจ้าง 
และได้ตกลงจ้างตามประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้รับจ้างจะต้องสั่งหรือน าสิ่งของมาเพ่ืองานจ้าง
ดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ และของนั้นต้องน าเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และ
สามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศก าหนด ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้
รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้ 
                                   (๑)    แจ้งการสั่งหรือน าสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ ต่อกรมเจ้าท่า 
ภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างสั่งหรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
คมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืนได้ 
                                   (๒)    จัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับ
เรือไทย จากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกสิ่งของนั้น โดย
เรืออ่ืนที่มิใช่เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออ่ืน หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืน 
                                   (๓)    ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่า
ด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี 
                          ๑๑.๓   ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปท าสัญญา 
หรือข้อตกลงภายในเวลาที่ทางราชการก าหนดดังระบุไว้ในข้อ ๗ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายจะริบ
หลักประกันการยื่นข้อเสนอ หรือเรียกร้องจากผู้ออกหนังสือค้ าประกันการยื่นข้อเสนอทันที และอาจพิจารณา
เรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอ่ืน (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบกระทรวงการคลังว่า
ด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
                          ๑๑.๔   มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายสงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขเพ่ิมเติมเงื่อนไข หรือ
ข้อก าหนดในแบบสัญญาให้เป็นไปตามความเห็นของส านักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี) 
                          ๑๑.๕   ในกรณีที่เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ มีความขัดหรือ
แย้งกัน ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติตามค าวินิจฉัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ค าวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือ
เป็นที่สุด และผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายใดๆ เพ่ิมเติม 
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                          ๑๑.๖   มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย อาจประกาศยกเลิกการจัดจ้างในกรณีต่อไปนี้ได้ 
โดยที่ผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายไม่ได้ 
                                   (๑)    ไม่ได้รับการจัดสรรเงินที่จะใช้ในการจัดจ้างหรือได้รับจัดสรรแต่ไม่เพียง
พอที่จะท าการจัดจ้างครั้งนี้ต่อไป 
                                   (๒)    มีการกระท าที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการจัดจ้างหรือที่ได้รับการ
คัดเลือกมีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืน หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็น
ธรรม หรือสมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืน หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระท าการทุจริตอ่ืน
ใดในการเสนอราคา 
                                   (๓)    การท าการจัดจ้างครั้งนี้ต่อไปอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงราย หรือกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ 
                                   (๔)    กรณีอ่ืนในท านองเดียวกับ (๑) (๒) หรือ (๓) ตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 
ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
 
                 ๑๒.    การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ 
                          ในระหว่างระยะเวลาการจ้าง ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้รับจ้างต้องปฏิบัติ
ตามหลักเกณฑ์ท่ีกฎหมายและระเบียบได้ก าหนดไว้โดยเคร่งครัด 
 
                 ๑๓.    การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ 
                          มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย สามารถน าผลการปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามสัญญาของผู้ยื่น
ข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้รับจ้างเพ่ือน ามาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ 
                          ทั้งนี้ หากผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกไม่ผ่านเกณฑ์ที่ก าหนดจะถูกระงับการยื่น
ข้อเสนอหรือท าสัญญากับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ไว้ชั่วคราว 
 
 
  

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
๑๖ กันยายน ๒๕๖๓ 



รายละเอียดแนบท้ายประกาศ   เลขที่  38/2563 
งานจ้างเหมาท าความสะอาดอาคาร ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  จ านวน 1 งาน 

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

1.1 มาตรฐานของงานการท าความสะอาดสถานที่ในอาคารลักษณะงานที่ก าหนดให้ปฏิบัติดังนี้ 

1.1.1 การปัดกวาด ดูดฝุ่น ให้ปัดกวาด หรือดูดฝุ่น พ้ืนที่ว่างตามอาคาร ห้องโถง ทางเดิน 
บันได (จนถึงบันไดขั้นสุดท้ายของอาคาร) ให้สะอาดปราศจากเศษผง ฝุ่นละอองและน าขยะไปทิ้งที่นอกตัว
อาคาร ณ ที่ทิ้งขยะที่ผู้ว่าจ้างก าหนดให้ ใช้ไม้กวาดขนอ่อนในการปัดกวาด เว้นแต่พ้ืนที่ที่ เป็นพรมให้           
ใช้แปรง ปัดหรือเครื่องดูดฝุ่น  หากมีการเคลื่อนย้ายเฟอร์นิเจอร์  หรือเครื่องใช้ส านักงานเมื่อท าความสะอาด
เสร็จให้จัดเข้าท่ีเดิม โดยไม่ให้เกิดความเสียหายแก่พ้ืน เฟอร์นิเจอร์หรือเครื่องใช้ส านักงาน 

1.1.2 การถูด้วยม๊อบ หลังจากท าความสะอาด ตามข้อ 1.1.1 แล้วให้ถูพ้ืนที่ต่างๆ ด้วยม๊อบ
ชุบน้ าหมาดๆ ม๊อบที่น ามาใช้งานต้องเป็นม๊อบที่สะอาด และหมั่นเปลี่ยนน้ าท าความสะอาดเสมอ หากบริเวณ
ใดมีความสกปรกมาก ให้ใช้น้ ายาขัดพ้ืนหรือน้ าสบู่อ่อนตามความเหมาะสม ทั้งรวมถึงการขจัดรอย หรือ    
ต าหนิต่าง ๆ บนพ้ืนซึ่งเกิดจากรอยรองเท้าด้วย ส าหรับพ้ืนที่ที่ เป็นพรมลบรอยเปื้อนบนพรมด้วยน้ ายา       
ตามความเหมาะสม หลังจากการเช็ดถูพ้ืนแล้วบริเวณต่าง ๆ จะต้องสะอาดปราศจากเศษผงฝุ่นละอองและ    
ไม่มีรอยเหวี่ยงของม๊อบติดอยู่ตามขอบก าแพง ฝาผนัง เฟอร์นิ เจอร์ และเครื่องใช้ส านักงานและไม่มี         
ความเสียหายใดๆ เกิดข้ึนจากการท างานดังกล่าว 

1.1.3 การลงน้ ายาขัดพ้ืน เคลือบเงาพ้ืน ให้ท าหลังจากด าเนินการตาม 1.1.1 และ 1.1.2  
และการ ลงน้ ายาดังกล่าวในบริเวณใดก็ตาม จะต้องระวังไม่ให้ฝาผนังหรือขอบก าแพงเปรอะเปื้อนเป็นรอย
ช ารุดเสียหาย 

1.1.4 การขัดพ้ืนและขัดเงา ให้ท าทันทีหลังจากลงน้ ายาขัดพ้ืน หรือเคลือบเงาพ้ืน ทั้งนี้      
ให้  ผู้รับจ้างพิจารณาเลือกใช้เครื่องใช้ วัสดุและอุปกรณ์ตามความเหมาะสมกับวัสดุพ้ืน โดยไม่ก่อให้เกิด         
ความเสียหายหรือต าหนิใดๆ บนพื้น 

1.1.5 การลอกพ้ืนและเคลือบพ้ืนด้วยน้ ายา เพ่ือให้ผิวพ้ืนสะอาด ปราศจากต าหนิและริ้วรอย 
มีความสวยงามทนทานนั้น ให้ผู้รับจ้างด าเนินการตามความเหมาะสมกับวัสดุพ้ืน ทั้งนี้ เมื่อท าการลอกพ้ืน    
ด้วยน้ ายา ให้เคลื่อนย้ายเฟอร์นิเจอร์ลอยตัวและเครื่องใช้ส านักงาน (ที่เคลื่อนย้ายได้) ด้วยหลังจากน้ ายาแห้งดี
แล้วให้ขัดพ้ืนให้สะอาดและน าเฟอร์นิเจอร์และเครื่องใช้ส านักงานกลับเข้าที่เดิม 

1.1.6 การท าความสะอาดพรม ให้ดูดฝุ่นละออง เศษผง ขนสัตว์ ที่หลุดร่วงอยู่บนหน้าพรม   
ให้สะอาด ในกรณีที่ท าการซักพรม โดยการซักแห้ง หรือวิธีการอ่ืนใดก็ตาม ต้องไม่ก่อให้เกิดความเสียหาย    
และเสียความสวยงาม 

1.1.7 การท าความสะอาดเฟอร์นิเจอร์ และเครื่องใช้ส านักงาน ให้ปัดกวาด เช็ดถูเครื่องใช้
ส านักงาน เช่น โต๊ะ เก้าอ้ี ตู้เก็บเอกสาร ฯลฯ และเฟอร์นิเจอร์ต่างๆ รวมทั้งรูปภาพแขวนฝาผนัง และประติมากรรม  
ให้สะอาดปราศจากฝุ่นละออง หยากไย่ ใยแมงมุม คราบสกปรก และริ้วรอยต่าง ๆ หากมีการเคลื่อนย้ายออก
จากที่ให้น ากลับเข้าที่เดิมเม่ืองานท าความสะอาดแล้วเสร็จ โดยไม่ให้เกิดความเสียหายใด ๆ 
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1.1.8 การท าความสะอาดฝาผนังและฝ้าเพดาน ให้ปัดกวาดเช็ดถู ดูดฝุ่น ให้สะอาดปราศจาก
ฝุ่นละอองหยากไย่ ใยแมงมุม คราบสกปรก และริ้วรอยต่าง ๆ หากมีการเคลื่อนย้ายออกจากที่ ให้น ากลับ       
เข้าท่ีเดิมเม่ืองานเสร็จโดยไม่ให้เกิดความเสียหายใด ๆ 

1.1.9 การท าความสะอาดกระจก ให้เช็ดกระจกด้วยน้ ายาเช็ดกระจก หรือล้างด้วยน้ าสบู่   
ก่อนแล้วล้างด้วยน้ า และเช็ดกระจกให้แห้ง ให้กระจกใสสะอาดปราศจากคราบสกปรก ต าหนิ หรือรอยสัมผัส 
และห้ามใช้ผงขัดในการท าความสะอาดกระจก 

1.1.10 การท าความสะอาดม่าน ให้ดูแลรักษาความสะอาดม่าน และม่านปรับแสงให้สะอาด
ปราศจากฝุ่นละออง หยากไย่  และคราบสกปรก การท าความสะอาดให้ เช็ดด้วยผ้าชุบน้ าบิดหมาด ๆ             
หรือใช้เครื่องดูดฝุ่นละออง ตามความเหมาะสม โดยไม่ก่อให้เกิดความเสียหายใด ๆ 

1.1.11 การท าความสะอาดโคมไฟ หลอดไฟ และปลั๊กไฟ ให้เช็ดถูให้สะอาดปราศจากฝุ่น
ละออง หยากไย่ และคราบสกปรก และให้ท าด้วยความระมัดระวัง หากมีการถอดมาท าความสะอาด เมื่องาน
เสร็จให้ประกอบเข้าท่ีเดิมโดยไม่ก่อให้เกิดความเสียหายใด ๆ 

1.1.12 การท าความสะอาดหน้ากากเครื่ องปรับอากาศ และพัดลม ให้ เช็ดด้วยผ้าชุบน้ า         
บิดหมาด ๆ หรือใช้เครื่องดูดฝุ่นละออง ตามความเหมาะสม โดยไม่ก่อให้เกิดความเสียหายใด ๆ 

  1.1.13 การขัดเงาบริเวณที่เป็นโลหะ ส่วนประกอบใด ๆ ที่อาคารที่เป็นโลหะให้ดูแลรักษา  
ให้เงางามอยู่เสมอ และไม่มีคราบสนิมจับ 

  1.1.14 ในกรณีที่รายละเอียดนี้มิได้ก าหนดรายละเอียดการท างานไว้ให้ผู้รับจ้างด าเนินการ   
ท าความสะอาดตามสภาพของงานหรือตามค าสั่งของผู้ว่าจ้าง 

1.2 อาคารที่จ้างท าความสะอาด  
 

ล าดับ รายละเอียด 
พนักงานปฏิบตัิงาน 

วันท าการ วันเสาร์-อาทติย ์

1 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพวิเตอร์ 4 2 

2 อาคารส านักงานอธิการบดี 1 (ส านักบรหิารและจัดการทรัพย์สิน) 1 1 

3 อาคารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ส านักงาน 1) 3 
1 

4 อาคารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สถิติประยกุต์ 2) 1 

5 อาคารส านักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ (1) 2 
1 

6 อาคารส านักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ (2) 2 

7 อาคารคณะครุศาสตร์ 2 1 

8 กลุ่มอาคารวิทยาลยัการแพทยพ์ื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก (1, 3) 3 
3 

9 โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทย และศูนย์การแพทย์ผู้สูงอาย ุ 2 

10 อาคารคณะมนุษยศาสตร์ (1) 3 1 

11 อาคารคณะมนุษยศาสตร์ (2) 1 1 

12 อาคารคณะวิทยาการจัดการ (1, 2) 3 1 
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ล าดับ รายละเอียด 
พนักงานปฏิบตัิงาน 

วันท าการ วันเสาร์-อาทติย ์

13 อาคารชาติพันธุ์ศึกษา 
1 

  

14 อาคารมิตรภาพไทย-จีน   

15 อาคารสถาบันความหลากหลายทางชีวภาพฯ 1 1 

16 กลุ่มอาคารศิลปและการแสดง (ที่พักอาจารย,์ ที่เก็บของดนตรี, ห้องน้ าการแสดง, ส านกังานดนตรี) 1 1 

17 อาคารวิทยาลัยนานาชาติภูมิภาคลุ่มน้ าโขง (การบิน) (อาคารศูนย์บรกิารนานาชาติ) 1   

18 อาคารส านักงานอธิการบดี 2 (ส านักวิชาการศึกษาต่อเนื่อง และบริการวิชาการ) 1 1 

19 กลุ่มอาคารส านกัศิลปวัฒนธรรม (ส านกังาน, นิทรรศการ, หอศิลป์+อาคารศิลปกรรม) 1 1 

20 อาคารหอดูดาว 1   

21 อาคารส านักวิชาบริหารรัฐกิจ 3 1 

22 อาคารยุพราชวิทยามงคล 4 2 

23 อาคารไบโอเทค 1 (ศูนยว์ิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น) 
1 1 

24 อาคารไบโอเทค 1 (ศูนย์บรกิารตรวจสอบฯ) 

25 อาคารไบโอนเทค 2 (เกษตร) 1   

26 กลุ่มอาคารกองอาคารสถานที ่(ส านักงาน, สาธาณูปโภค, ยานพาหนะ) 1 1 

27 อาคารเรียนรวม 1 4 2 

28 อาคารเรียนรวม 2 1   

29 อาคารส านักงานบรกิารวิชาการแก่ชุมชน และนิเทศศาสตร์ 2 1 

30 อาคารเทคโนโลยีการศึกษา  1 1 

31 อาคารส านักวิชานิติศาสตร์ 2 1 

32 
อาคารหอประชุมสพุรรณิการ์และส านกังานประสานงานโครงการส่งเสริมคุณภาพการศึกษา 

1 1 
ในโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนและการพัฒนาท้องถิ่น (สตพ.) 

33 อาคารส านักวิชาสังคมศาสตร์ 2 1 

34 อาคารส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (สถาบันภาษา) 1   

35 อาคารโรงพยาบาลสัตว ์ 1   

36 อาคารปฏิบัตกิารอุตสาหกรรมบริการ (การท่องเท่ียว) 1   

37 กลุ่มอาคารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ส านักงานคณบด ี 1 1 

38 กลุ่มอาคารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สถาปัตยกรรม 1 1   

39 กลุ่มอาคารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สถาปัตยกรรม 2 1   

40 กลุ่มอาคารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เรียนรวม 41 3 1 

41 อาคารสถาบันวิจยัและพัฒนา 1   

42 อาคารศูนย์บริการนักศึกษาพิการ 1   

43 
อาคารศูนย์กีฬาเอนกประสงค์ (สระว่ายน้ า/โรงยิม/ สนามกีฬากลางแจ้ง/สนามฟุตบอล/ หอประชุม
พิกุลทอง) 4 2 
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ล าดับ รายละเอียด 
พนักงานปฏิบตัิงาน 

วันท าการ วันเสาร์-อาทติย ์

44 อาคาร CRU Central Park (โปรแกรมวิชาเกาหลี) 1   

45 ส านักวิชาบัญชี  2   

46 โรงเรียนสาธิต (อาคารส านักงาน) 1 2 

47 โรงเรียนสาธิต (อาคารการเวก) 1   

48 โรงเรียนสาธิต (อาคารสารภี) 2   

49 โรงเรียนสาธิต (อาคารกรรณิการ์, โรงอาหาร) 1   

50 โรงเรียนสาธิต (อาคารรสสุคนธ์) 1   

51 โรงเรียนสาธิต (อาคารนาฎศิลป์) 1   

52 อาคารศูนย์สุขภาพ 1 1 

53 อาคารองค์การนักศึกษา 1   

54 อาคารบริหารงานกลาง  5 4 

55 อาคารเรียนรวม 5 (100) 3 3 

56 อาคารเรียนรวม 6 (101) 3 3 

57 อาคารเรียนรวม 7 (102) 3 3 

58 อาคารเรียนรวม 4 (65) 1   

59 อาคารหอพกั Uni Dorm 4 1 1 

60 อาคารหอพกั Uni House 1 1 

61 อาคารปฏิบัตกิารเฉพาะวิชาชีพการท่องเท่ียวและการโรงแรม 2 1 

62 หอปรัชญารัชกาลที่ 9 3 1 

63 อาคารปฏิบัตกิารเฉพาะวิชาชีพคหกรรมศาสตร์ (คหกรรมใหม่/ศูนย์สิ่งทอ) 3 1 

64 อาคารครุศาสตร์ (ใหม่) 2 1 

65 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (อาคารใหม่ 3 ชั้น) 1 1 

66 อาคารศิลปกรรม (อาคารใหม่ 2 ชั้น) 1   

67 อาคารหอพกัหญิง Uni drom 6 1 1 

68 หอพักนกัศึกษา (ใหม่) 1 1 

  115 57 
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1.3 จ านวนพนักงานท าคามสะอาดและเงื่อนไขประจ าอาคาร ภายในบริเวณข้อ 1.2 

ล าดับ
ที ่

รายละเอียด 
เงื่อนไขวันหยุด 

1 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพวิเตอร์ 
หยุดวันนกัขัตฤกษ ์

ตามที่มหาวิทยาลยัฯ ก าหนด 

2 อาคารส านักงานอธิการบดี 1 (ส านักบรหิารและจัดการทรัพย์สิน) 
หยุดวันนกัขัตฤกษ ์

ตามที่มหาวิทยาลยัฯ ก าหนด 

3 อาคารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ส านักงาน 1) 
หยุดวันนกัขัตฤกษ ์

ตามที่มหาวิทยาลยัฯ ก าหนด 

4 อาคารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สถิติประยกุต์ 2) 
หยุดวันนกัขัตฤกษ ์

ตามที่มหาวิทยาลยัฯ ก าหนด 

5 อาคารส านักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ (1) 
หยุดวันนกัขัตฤกษ ์

ตามที่มหาวิทยาลยัฯ ก าหนด 

6 อาคารส านักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ (2) 
หยุดวันนกัขัตฤกษ ์

ตามที่มหาวิทยาลยัฯ ก าหนด 

7 อาคารคณะครุศาสตร์ 
หยุดวันนกัขัตฤกษ ์

ตามที่มหาวิทยาลยัฯ ก าหนด 

8 กลุ่มอาคารวิทยาลยัการแพทยพ์ื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก (1, 3) 
หยุดวันนกัขัตฤกษ ์

ตามที่มหาวิทยาลยัฯ ก าหนด 

9 โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทย และศูนย์การแพทย์ผู้สูงอาย ุ
หยุดวันนกัขัตฤกษ ์

ตามที่มหาวิทยาลยัฯ ก าหนด 

10 อาคารคณะมนุษยศาสตร์ (1) 
หยุดวันนกัขัตฤกษ ์

ตามที่มหาวิทยาลยัฯ ก าหนด 

11 อาคารคณะมนุษยศาสตร์ (2) 
หยุดวันนกัขัตฤกษ ์

ตามที่มหาวิทยาลยัฯ ก าหนด 

12 อาคารคณะวิทยาการจัดการ (1, 2) 
หยุดวันนกัขัตฤกษ ์

ตามที่มหาวิทยาลยัฯ ก าหนด 

13 อาคารชาติพันธุ์ศึกษา หยุดวันนกัขัตฤกษ ์
ตามที่มหาวิทยาลยัฯ ก าหนด 

14 อาคารมิตรภาพไทย-จีน 

15 อาคารสถาบันความหลากหลายทางชีวภาพฯ 
หยุดวันนกัขัตฤกษ ์

ตามที่มหาวิทยาลยัฯ ก าหนด 

16 กลุ่มอาคารศิลปและการแสดง (ที่พักอาจารย,์ ที่เก็บของดนตรี, ห้องน้ าการแสดง, ส านกังานดนตรี) 
หยุดวันนกัขัตฤกษ ์

ตามที่มหาวิทยาลยัฯ ก าหนด 

17 อาคารศูนย์บริการนานาชาติ (อาคารวิทยาลัยนานาชาตภิูมิภาคลุ่มน้ าโขง (การบิน)  
หยุดวันนกัขัตฤกษ ์

ตามที่มหาวิทยาลยัฯ ก าหนด 

18 อาคารส านักงานอธิการบดี 2 (ส านักวิชาการศึกษาต่อเนื่อง และบริการวิชาการ) 
หยุดวันนกัขัตฤกษ ์

ตามที่มหาวิทยาลยัฯ ก าหนด 

19 กลุ่มอาคารส านกัศิลปวัฒนธรรม (ส านกังาน, นิทรรศการ, หอศิลป์,อาคารศิลปกรรมเดิม) 
หยุดวันนกัขัตฤกษ ์

ตามที่มหาวิทยาลยัฯ ก าหนด 

20 อาคารหอดูดาว 
หยุดวันนกัขัตฤกษ ์

ตามที่มหาวิทยาลยัฯ ก าหนด 

21 อาคารส านักวิชาบริหารรัฐกิจ 
หยุดวันนกัขัตฤกษ ์

ตามที่มหาวิทยาลยัฯ ก าหนด 

22 อาคารยุพราชวิทยมงคล 
หยุดวันนกัขัตฤกษ ์

ตามที่มหาวิทยาลยัฯ ก าหนด 
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ล าดับ
ที ่

รายละเอียด 
เงื่อนไขวันหยุด 

23 อาคารไบโอเทค 1 (ศูนยว์ิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น) หยุดวันนกัขัตฤกษ ์
ตามที่มหาวิทยาลยัฯ ก าหนด 

24 อาคารไบโอเทค 1 (ศูนย์บรกิารตรวจสอบฯ) 

25 อาคารไบโอเทค 2 (เกษตร) 
หยุดวันนกัขัตฤกษ ์

ตามที่มหาวิทยาลยัฯ ก าหนด 

26 กลุ่มอาคารกองอาคารสถานที ่(ส านักงาน, สาธาณูปโภค, ยานพาหนะ) 
หยุดวันนกัขัตฤกษ ์

ตามที่มหาวิทยาลยัฯ ก าหนด 

27 อาคารเรียนรวม 1  (อาคารเรียนรวม 25 ปี) 
หยุดวันนกัขัตฤกษ ์

ตามที่มหาวิทยาลยัฯ ก าหนด 

28 อาคารเรียนรวม 2  (อาคารเซเว่นเดย์) 
หยุดวันนกัขัตฤกษ ์

ตามที่มหาวิทยาลยัฯ ก าหนด 

29 อาคารส านักงานบรกิารวิชาการแก่ชุมชน และนิเทศศาสตร์ 
หยุดวันนกัขัตฤกษ ์

ตามที่มหาวิทยาลยัฯ ก าหนด 

30 อาคารเทคโนโลยีการศึกษา  
หยุดวันนกัขัตฤกษ ์

ตามที่มหาวิทยาลยัฯ ก าหนด 

31 อาคารส านักวิชานิติศาสตร์ 
หยุดวันนกัขัตฤกษ ์

ตามที่มหาวิทยาลยัฯ ก าหนด 

32 
อาคารหอประชุมสพุรรณิการ์และส านกังานประสานงานโครงการส่งเสริมคุณภาพการศึกษา หยุดวันนกัขัตฤกษ ์

ตามที่มหาวิทยาลยัฯ ก าหนด 
ในโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนและการพัฒนาท้องถิ่น (สตพ.) 

33 อาคารส านักวิชาสังคมศาสตร์ 
หยุดวันนกัขัตฤกษ ์

ตามที่มหาวิทยาลยัฯ ก าหนด 

34 อาคารสถาบันภาษาและวัฒนธรรมนานาชาติ (ส่งเสริมเก่า) 
หยุดวันนกัขัตฤกษ ์

ตามที่มหาวิทยาลยัฯ ก าหนด 

35 อาคารโรงพยาบาลสัตว ์
หยุดวันนกัขัตฤกษ ์

ตามที่มหาวิทยาลยัฯ ก าหนด 

36 อาคารปฏิบัตกิารอุตสาหกรรมบริการ (การท่องเท่ียว) 
หยุดวันนกัขัตฤกษ ์

ตามที่มหาวิทยาลยัฯ ก าหนด 

37 กลุ่มอาคารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ส านักงานคณบด ี
หยุดวันนกัขัตฤกษ ์

ตามที่มหาวิทยาลยัฯ ก าหนด 

38 กลุ่มอาคารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สถาปัตยกรรม 1 
หยุดวันนกัขัตฤกษ ์

ตามที่มหาวิทยาลยัฯ ก าหนด 

39 กลุ่มอาคารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สถาปัตยกรรม 2 
หยุดวันนกัขัตฤกษ ์

ตามที่มหาวิทยาลยัฯ ก าหนด 

40 กลุ่มอาคารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เรียนรวม 41 
หยุดวันนกัขัตฤกษ ์

ตามที่มหาวิทยาลยัฯ ก าหนด 

41 อาคารสถาบันวิจยัและพัฒนา 
หยุดวันนกัขัตฤกษ ์

ตามที่มหาวิทยาลยัฯ ก าหนด 

42 อาคารศูนย์บริการนักศึกษาพิการ 
หยุดวันนกัขัตฤกษ ์

ตามที่มหาวิทยาลยัฯ ก าหนด 

43 
อาคารศูนย์กีฬาเอนกประสงค์ (สระว่ายน้ า/โรงยิม/ สนามกีฬากลางแจ้ง/สนามฟุตบอล/ หอประชุม
พิกุลทอง) 

หยุดวันนกัขัตฤกษ ์
ตามที่มหาวิทยาลยัฯ ก าหนด 

44 อาคาร CRU Central Park (โปรแกรมวิชาเกาหลี) 
หยุดวันนกัขัตฤกษ ์

ตามที่มหาวิทยาลยัฯ ก าหนด 

45 ส านักวิชาบัญชี  
หยุดวันนกัขัตฤกษ ์

ตามที่มหาวิทยาลยัฯ ก าหนด 



-7- 
 

ล าดับ
ที ่

รายละเอียด 
เงื่อนไขวันหยุด 

46 โรงเรียนสาธิต (อาคารส านักงาน) 
หยุดวันนกัขัตฤกษ ์

ตามที่มหาวิทยาลยัฯ ก าหนด 

47 โรงเรียนสาธิต (อาคารการเวก) 
หยุดวันนกัขัตฤกษ ์

ตามที่มหาวิทยาลยัฯ ก าหนด 

48 โรงเรียนสาธิต (อาคารสารภี) 
หยุดวันนกัขัตฤกษ ์

ตามที่มหาวิทยาลยัฯ ก าหนด 

49 โรงเรียนสาธิต (อาคารกรรณิการ์, โรงอาหาร) 
หยุดวันนกัขัตฤกษ ์

ตามที่มหาวิทยาลยัฯ ก าหนด 

50 โรงเรียนสาธิต (อาคารรสสุคนธ์) 
หยุดวันนกัขัตฤกษ ์

ตามที่มหาวิทยาลยัฯ ก าหนด 

51 โรงเรียนสาธิต (อาคารนาฎศิลป์) 
หยุดวันนกัขัตฤกษ ์

ตามที่มหาวิทยาลยัฯ ก าหนด 

52 อาคารศูนย์สุขภาพ 
หยุดวันนกัขัตฤกษ ์

ตามที่มหาวิทยาลยัฯ ก าหนด 

53 อาคารองค์การนักศึกษา 
หยุดวันนกัขัตฤกษ ์

ตามที่มหาวิทยาลยัฯ ก าหนด 
 

54 
 
อาคารบริหารงานกลาง  

หยุดวันนกัขัตฤกษ ์
ตามที่มหาวิทยาลยัฯ ก าหนด 

55 อาคารเรียนรวม 5 (100) 
หยุดวันนกัขัตฤกษ ์

ตามที่มหาวิทยาลยัฯ ก าหนด 

56 อาคารเรียนรวม 6 (101) 
หยุดวันนกัขัตฤกษ ์

ตามที่มหาวิทยาลยัฯ ก าหนด 

57 อาคารเรียนรวม 7 (102) 
หยุดวันนกัขัตฤกษ ์

ตามที่มหาวิทยาลยัฯ ก าหนด 

58 อาคารเรียนรวม 4 (65) 
หยุดวันนกัขัตฤกษ ์

ตามที่มหาวิทยาลยัฯ ก าหนด 

59 อาคารหอพกั Uni Dorm 4 หยุดวันนกัขัตฤกษ ์
ตามที่มหาวิทยาลยัฯ ก าหนด 

60 อาคารหอพกั Uni House หยุดวันนกัขัตฤกษ ์
ตามที่มหาวิทยาลยัฯ ก าหนด 

61 อาคารปฏิบัตกิารเฉพาะวิชาชีพการท่องเท่ียวและการโรงแรม 
หยุดวันนกัขัตฤกษ ์

ตามที่มหาวิทยาลยัฯ ก าหนด 

62 
หอปรัชญารัชกาลที่ 9 

หยุดวันนกัขัตฤกษ ์
ตามที่มหาวิทยาลยัฯ ก าหนด 

63 
อาคารปฏิบัตกิารเฉพาะวิชาชีพคหกรรมศาสตร์ (คหกรรมใหม่/ศูนย์สิ่งทอ) 

หยุดวันนกัขัตฤกษ ์
ตามที่มหาวิทยาลยัฯ ก าหนด 

64 
อาคารครุศาสตร์ (ใหม่) 

หยุดวันนกัขัตฤกษ ์
ตามที่มหาวิทยาลยัฯ ก าหนด 

65 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (อาคารใหม่ 3 ชั้น) 

หยุดวันนกัขัตฤกษ ์
ตามที่มหาวิทยาลยัฯ ก าหนด 

66 
อาคารศิลปกรรม (อาคารใหม่ 2 ชั้น) 

หยุดวันนกัขัตฤกษ ์
ตามที่มหาวิทยาลยัฯ ก าหนด 

67 อาคารหอพกัหญิง Uni drom 6 
หยุดวันนกัขัตฤกษ ์

ตามที่มหาวิทยาลยัฯ ก าหนด 

68 หอพักนกัศึกษา (ใหม่) 
หยุดวันนกัขัตฤกษ ์

ตามที่มหาวิทยาลยัฯ ก าหนด 
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 โดยผู้รับจ้างจะต้องจัดหาพนักงานท าความสะอาดมาปฏิบัติงาน ประกอบด้วยแรงงาน ดังต่อไปนี้ 

อาคารที่จ้างท าความสะอาด (ปฏิบัติงาน 5 วัน/สัปดาห์ วันจันทร์-วันศุกร์) 

 -  แรงงานผู้หญิง        จ านวน     105  คน 

 -  แรงงานผู้ชาย        จ านวน      10 คน 

 -  ผู้ช่วยหัวหน้าแม่บ้าน (คัดเลือกจากพนักงานท าความสะอาดที่มีความสามารถ)  จ านวน        3   คน  

 -  ผู้ประสานงาน,หัวหน้าควบคุมงานท าความสะอาด    จ านวน        1  คน 

    รวมแรงงานทั้งหมด    จ านวน    116  คน 
 

         โดยผู้รับจ้างจะต้องจัดหาพนักงานท าความสะอาดมาปฏิบัติงาน ประกอบด้วยแรงงาน ดังต่อไปนี้ 

อาคารที่จ้างท าความสะอาด (ปฏิบัติงาน 2 วัน/สัปดาห์ วันเสาร์-อาทิตย์) 

 -  แรงงานผู้หญิง        จ านวน      52  คน 

 -  แรงงานผู้ชาย        จ านวน        5 คน 

 -  ผู้ช่วยหัวหน้าแม่บ้าน (คัดเลือกจากพนักงานท าความสะอาดที่มีความสามารถ)  จ านวน        3   คน  

 -  ผู้ประสานงาน,หัวหน้าควบคุมงานท าความสะอาด    จ านวน        1  คน 

    รวมแรงงานทั้งหมด    จ านวน      58  คน 
 

1.4 รายละเอียดประกอบการท าความสะอาด 

1.4.1  ท าการเปิด-ปิดอาคาร  

1.4.1  การท าความสะอาดประจ าวันเริ่มปฏิบัติงาน ตั้งแต่เวลา  07.00 น. – 17.00 น. พัก
กลางวัน วันละ 1 ชั่วโมง 

1.4.2  ท าความสะอาดประตูทางเข้า-ออกอาคาร ประตูห้องท างาน ประตูกระจก บันไดและ      
ราวบันไดทางขึ้นลงหน้าต่างกระจก ลิฟท์โดยสาร ห้องเก็บของ ดาดฟ้า ป้ายหรือบอร์ดต่างๆ ให้สะอาดตลอด 
ทั้งวัน 

1.4.3  ท าความสะอาดพ้ืนทางเดินโดยใช้เครื่องขัดถู และสเปรย์น้ ามันน้ ายารักษาพ้ืนเดือนละ 
1 ครั้ง 

  1.4.4  ท าความสะอาดพ้ืนทางเดิน โดยใช้ไม้ดันฝุ่นให้สะอาดเรียบร้อยทุกวัน 

  1.4.5  ท าความสะอาดซอกมุมฝ้าเพดาน ผนังห้องให้สะอาดเรียบร้อยอย่างสม่ าเสมอ 

  1.4.6  เก็บเศษกระดาษ และขยะต่างๆ ตามกันสาด และในกระถางต้นไม้ประดับอาคาร   
ตามพ้ืนทุกชั้น และทางเดินเข้าอาคาร   

  1.4.7  ท าความสะอาดอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิด 
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  1.4.8  ท าความสะอาดพ้ืน โต๊ะ ตู้เก็บเอกสาร เก้าอ้ี รวมทั้งอุปกรณ์อ่ืนๆที่อยู่ในห้องนั้นๆ 
หรือภายในห้องท างาน และจัดเก็บให้เรียบร้อย                          

  1.4.9   ปัดกวาดเช็ดถูทางเดินร่วมระหว่างโต๊ะ ใต้โต๊ะ ซอกโต๊ะทุกซอกทุกมุมอย่างสม่ าเสมอ 
ทุกวัน 

  1.4.10  ท าความสะอาดโทรศัพท์ สายโทรศัพท์ ด้วยน้ ายาฆ่าเชื้อก าจัดกลิ่น 

  1.4.11  ท าความสะอาดตะกร้าใส่ขยะ และเทขยะ ทุกวัน 

  1.4.12  ท าความสะอาดพ้ืนโต๊ะ เก้าอ้ีเรียน และกระดานไวท์บอร์ดหรือกระดานต่าง  ๆ      
ให้สะอาด และจัดให้เป็นระเบียบเรียบร้อย พร้อมที่จะท าการเรียนการสอนครั้งต่อไป 

  1.4.13  ท าความสะอาดอุปกรณ์ส่วนที่เป็นโลหะ เช่น ทองเหลือง ทองแดง โครเมียม โดยการ
ขัดเช็ดรวมทั้งบันไดระเบียง ลูกบิดกุญแจ และขาโต๊ะ ตัวหนังสือ ตามอาคาร 

  1.4.14  ห้องสุขาชาย-หญิง ท าความสะอาด พ้ืนผนัง กระจก อ่างล้างมือ และสุขภัณฑ์       
ในห้องน้ าให้สะอาดอย่างสม่ าเสมอ โดยไม่ให้มีกลิ่นและคราบสกปรก สนิม ตะกอน และเช็ดพ้ืนห้องน้ าให้แห้ง
อยู่เสมอ 

 โดยต้องปฏิบัติงานตามก าหนดเวลา และจัดท าตารางตรวจเช็คเป็นหลักฐานการปฏิบัติงานดังนี้ 
- ก่อนเวลา   08.00 น  1  ครั้ง   
- เวลา    10.00 น. 1  ครั้ง 

  - เวลา          13.00 น. 1  ครั้ง   
- เวลา          15.00 น. 1  ครั้ง 

  - เวลา          17.00 น. 1  ครั้ง  (รวม  5  ครั้ง  ต่อวัน) 
1.4.15  ท าความสะอาดพรมปูพื้น การดูดฝุ่น/ซักพรม 

   1.4.16  ท าความสะอาดตะกร้าใส่ผง ถังใส่กระดาษช าระ ให้สะอาดทุกวัน  
  1.4.17  บริการใส่กระดาษช าระในห้องสุขาชาย-หญิง (เฉพาะห้องที่มีอุปกรณ์ใส่กระดาษ) 
และบริการรองน้ าใส่ในถังน้ า  เพื่อให้มีใช้บริการตลอดเวลา  

   1.4.18  บริการเติมสบู่เหลว ในห้องสุขาชาย – สุขาหญิง เพ่ือให้มีใช้บริการตลอดเวลา และ
ท าความสะอาดบรรจุภัณฑ์ที่ใส่สบู่เหลวทุกวัน พร้อมทั้งดูแลให้อยู่ในสภาพใช้การได้ 

  1.4.19  ท าความสะอาดพ้ืน ผนัง กล่องใส่สบู่ ในห้องน้ าชาย-หญิง ให้สะอาดโดยพ้ืนและผนัง
ต้องแห้งตลอดเวลา 

            1.4.20 ให้พนักงานท าความสะอาดประจ าอาคาร ดูแลเปิด-ปิดไฟฟ้า เป็นบางส่วน (ท่ีจ าเป็น
ต่อการปฏิบัติงานด้านความสะอาด) เวลา  07.00-07.45 น. ส าหรับทางเดินภายในอาคารตามที่หน่วยงาน
มอบหมาย 08.00-17.00 น. และให้พนักงานท าความสะอาดประจ าอาคารเรียน เปิด-ปิดไฟฟ้า ปิดน้ า      
ป ระป า พั ดลม  เครื่ อ งป รับ อากาศ ถอดปลั๊ ก เครื่ อ งใช้ ส านั ก งานที่ ใช้ ไฟ ฟ้ าทุ ก เครื่ อ งพร้อมทั้ ง                      
LCD PROJECTOR/VISUALIZER เมื่อหมดเวลาเรียนตามอาคารเรียนหรือภายในห้องเรียนที่ไม่มีการเรียน    
การสอน และตรวจตราความเรียบร้อยก่อนออกจากส านักงาน หรือ  ตัวอาคารเป็นประจ าทุกวันตามที่ผู้ว่าจ้าง
ร้องขอ 
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  1.4.21 ท าความสะอาดอ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าจ้างและแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
ในเวลาท างาน 
  1.4.22 พนักงานท าความสะอาดประจ าชั้นจะต้องดูแลรักษาความสะอาดกระจกบริเวณประตู
เข้า–ออกให้สะอาดตลอดเวลาและให้พนักงานท าความสะอาดทุกคนอยู่ประจ าที่ตามอาคารที่ได้รับผิดชอบนั้นๆ 

 1.4.23 รดน้ าต้นไม้ กวาดและเก็บขยะ ท าความสะอาด  ลานคอนกรีต ถนน สนามหญ้า 
บริเวณภายในและภายนอกอาคาร และบริเวณโดยรอบอาคาร 5 เมตร  

 1.4.24  ท าความสะอาดบริเวณร่องระบายน้ าที่อยู่ในบริเวณแต่ละส่วนของอาคารให้สะอาด
อยู่เสมอ 

 1.4.25 ผู้รับจ้างต้องจัดเก็บวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ในการท าความสะอาด ให้เป็น
ระเบียบเรียบร้อย ในสถานที่ที่ผู้ว่าจ้างก าหนดให้ 

 1.4.26 รายงานสิ่งของ วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ที่ช ารุดเสียหาย และจากเหตุการณ์ทรัพย์สิน         
ถูกโจรกรรมสูญหายโดยทันที เช่น ระบบไฟฟ้า ประปา และอุปกรณ์อ่ืนภายในอาคาร ตามข้อ 1.2  โดยรายงาน
ลงในแบบฟอร์ม แจ้งหัวหน้าหน่วยงานและแจ้งผู้รับผิดชอบอาคารทราบโดยทันที   
  1.4.27 พนักงานท าความสะอาดทุกคนของผู้รับจ้าง จะต้องแต่งเครื่องแบบ (ชุดยูนิฟอร์ม) 
ของบริษัทผู้รับจ้างทุกวัน ในระหว่างเวลาปฏิบัติงาน ชุดยูนิฟอร์มต้องสะอาดเรียบร้อยเหมือนกันทุกคนและ  
มีโลโก้ของบริษัทติดที่ชุดยูนิฟอร์มด้วย และต้องติดบัตรพนักงานแสดงตนที่เสื้อเครื่องแบบ บริเวณหน้าอก
ด้านซ้ายทุกคนในเวลาปฏิบัติงาน ให้สามารถมองเห็นได้ชัดเจน เพ่ือสะดวกในการตรวจสอบ บัตรพนักงาน    
ให้ระบุชื่อ - สกุล ของพนักงานทุกคนที่ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยฯ และให้ระบุชื่อเล่นไว้ด้วย (ถ้ามี) 
  1.4.28 ผู้รับจ้างจะต้องดูแลรักษาความสะอาดสถานที่ในขอบเขตของสัญญาจ้างให้มี      
ความสะอาดปราศจากรอยเปื้อนและสกปรกจากกลิ่นอันไม่พึงประสงค์พร้อมยินดีที่จะแก้ไขเมื่อได้รับแจ้งจาก 
ผู้ว่าจ้างให้รีบด าเนินการแก้ไขทันที 

  1.4.29 ผู้รับจ้างจะต้องให้พนักงานท าความสะอาดปฏิบัติตามที่ผู้ว่าจ้างมอบหมายให้ปฏิบัติ 
เช่น  การจัดห้องสอบ การขนย้ายเก้าอ้ีภายในอาคารนั้น ๆ และให้บริการช่วยเหลือกรณีมหาวิทยาลัยมีการจัด
เลี้ยง ประชุม สัมมนาตามห้องประชุมของอาคารที่ผู้รับจ้างรับผิดชอบ ฯลฯ และให้พนักงานบริการช่วยเหลือใน
การจัดสถานที่สอบ และงานขนย้ายวัสดุอุปกรณ์ งานกรณีฉุกเฉินเร่งด่วน และช่วยเหลือกรณีมหาวิทยาลัยจัด
กิจกรรมในโอกาสต่าง ๆ 

1.5 การจัดเก็บขยะตามอาคารต่าง ๆ 
 1.5.1 ผู้รับจ้างด าเนินการเก็บรวบรวมขยะจากถังขยะแยกประเภทตามอาคารต่าง ๆ โดย

น าไปทิ้งในจุดพักขยะที่ผู้ว่าจ้างก าหนดไว้ ตั้งแต่เวลา 16.00-17.00 น. ของทุกวัน 
 1.5.2 ผู้รับจ้างจัดเก็บและจ าแนกประเภทขยะให้เป็นไปตามที่ผู้ว่าจ้างก าหนด ดังนี้ 

-  ขยะเศษอาหาร ขยะที่ย่อยสลายได้ และขยะท่ัวไปให้เก็บทุกวันพร้อมกัน แต่ขยะ 
เศษอาหารให้ใช้เชือกฟางสีเขียวมัดปากถุง 

-  ขยะรีไซเคิล ให้เก็บแยกประเภทจากขยะประเภทอ่ืน วิธีการเก็บรวบรวมให้เป็นไป 
ตามท่ีผู้ว่าจ้างก าหนด 

-  ขยะอันตราย ให้เก็บแยกประเภทจากขยะประเภทอ่ืน วิธีการเก็บรวบรวมให้ 
เป็นไปตาม ที่ผู้ว่าจ้างก าหนดโดยใช้ถุงขยะสีแดง 
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  1.5.3 ผู้รับจ้างต้องจัดเก็บขยะไม่ให้มีขยะล้นถัง ไม่มีขยะปลิวออกนอกถัง ท าการเปลี่ยนถุง
รองรับขยะทุกครั้งที่มีการจัดเก็บขยะจากถัง และถังขยะต้องอยู่ในสภาพสะอาดเรียบร้อยเสมอ 

1.6 การท าความสะอาด ประจ าวัน  (เวลา 07.00-17.00 น.) ให้ด าเนินการ ดังนี้ 

1.6.1 กวาดพ้ืน ถูพ้ืน ใช้ม๊อบ ขัดเงาพ้ืน ให้สะอาด แล้วลงน้ ายารักษาพ้ืนให้เป็นเงามัน      
โดยไม่ท าให้พื้นลื่น เพราะอาจเกิดอุบัติเหตุแก่นักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัย 

1.6.2  ขัดเช็ดท าความสะอาดเก้าอ้ีที่ท าด้วยหนังแท้ /หนังเทียม ด้วยน้ ายาเฉพาะส าหรับขัด/    
เช็ดหนัง 

1.6.3  ขัดและท าความสะอาด อุปกรณ์ส่วนที่เป็นโลหะ เช่นทองเหลือง ทองแดง อลูมิเนียม 
และโครเมียม ด้วยน้ ายาขัดโลหะ 

1.6.4  ปัดกวาดหยากไย่ตามผนัง ฝ้า-เพดาน และทุกซอกทุกมุม ตลอดช่องบันได ประตู 
หน้าต่างห้องน้ า 

1.6.5  ท าความสะอาดบันไดอาคาร กระจกอาคารภายในและภายนอก กระจกระเบียง 
กระจกบันได กระจกประตูเข้า-ออกอาคาร กระจกห้องท างาน ด้วยน้ ายาท าความสะอาด กระจกพร้อมอุปกรณ์
ท าความสะอาดกระจก 

   1.6.6  ท าความสะอาดมู่ลี่ ผ้าม่านและปรับแสง โดยท าการปัดฝุ่น และท าความสะอาดรอย
เปื้อน 

           1.6.7  ท าความสะอาดตู้ และชั้นเก็บเอกสาร บอร์ด โดยปัดฝุ่นและเช็ดท าความสะอาด 

           1.6.8  ท าความสะอาดตู้เย็น เครื่องท าน้ าเย็นและท่ีรองรับน้ า โดยขัดเช็ดล้าง        

1.6.9  ขัดล้างท าความสะอาดพ้ืนผนัง อ่างล้างมือ และสุขภัณฑ์ พร้อมทั้งขัดล้างคราบสนิม 

ตะกอน 

  1.6.10 ล้างตะกร้าใส่ผง ถังขยะ และถังใส่น้ าภายในห้อง 

  1.6.11 ท าความสะอาด พระบรมฉายาลักษณ์ และรูปภาพต่างๆ 

  1.6.12 ท าความสะอาดอ่ืนๆ ตามท่ีได้รับมอบจากผู้ว่าจ้างหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าจ้าง 

   1.6.13 ล้างและลงน้ ายาเคลือบเงาพ้ืนที่ภายในอาคาร ส่วนสถานที่บางแห่งที่ยังไม่สกปรกนั้น   
“ผู้รับจ้าง” จะต้องดูแลรักษาพ้ืนให้สะอาดเท่าเทียมกันตามวิธีการรักษาพ้ืน 

    1.6.14  เช็ดช่องลมเครื่องปรับอากาศ 

    1.6.15  เช็ดและฉีดน้ ายาล้างกระจกภายใน-ภายนอก รอบอาคาร           

              1.6.16  เก็บรอยเปื้อนตามทางเดิน 

         1.6.17  เช็ดล้างฝาผนังและล้างห้องสุขา ด้วยน้ ายาฆ่าเชื้อโรค 

    1.6.18  ดูดฝุ่นม่านหน้าต่าง 
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         1.6.19  ท าความสะอาดมู่ลี่ โป๊ะ โคมไฟ และพัดลมดูดอากาศฉีดน้ ายาล้างทางเดิน และ
บริเวณด้านหน้าอาคารรวมทั้งเช็ดกระจกอาคาร 

        1.6.20  เช็ดและขัดขอบทองเหลือง ขอบอลูมิเนียม ตามประตู หน้าต่าง บันได และส่วนอื่นๆ  

ที่ติดกับตัวอาคาร 

       1.6.21  ขัดล้างเบาะ เก้าอ้ี โซฟา โต๊ะรับแขก พร้อมทั้งลงน้ ายาเคลือบขัดเงา(เก้าอ้ีหนัง) 
 

1.7 การท าความสะอาด ประจ า 3 เดือน ให้ด าเนินการ ดังนี้ 

                     1.7.1 เช็ดหรือล้างกระจกภายในและภายนอกอาคาร ทุกห้อง ทุกชั้น ทุกอาคาร 

1.7.2 ขัดล้างเคลือบเงาพ้ืนห้องเรียน ห้องประชุม พ้ืนภายในอาคาร พ้ืนทางเดิน บันได    
พ้ืนที่ว่าง  ตามชั้นอาคาร ห้องโถง ห้องส านักงานอ่ืน ๆ โดยให้เคลื่อนย้ายโต๊ะเก้าอ้ี เฟอร์นิเจอร์ลอยตัว และ
เครื่องใช้ส านักงาน  

(ท่ีเคลื่อนย้ายได้) เพ่ือขัดล้างเคลือบเงาและจัดเข้าที่เดิมเม่ือด าเนินการแล้วเสร็จ 

1.7.3 ซักพรมห้องเรียน, ห้องประชุมต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย แบบเปียกหรือแบบแห้ง         
ตามความเหมาะสม 

  1.7.4   การท าความสะอาดอาคารที่มีลักษณะพิเศษ 

          ผู้รับจ้างต้องด าเนินการท าความสะอาดอาคารตามรายละเอียดดังนี้ 

   -  เช็ดท าความสะอาดกระจกอาคารหอประชุมใหญ่ อาคารหอปรัชญารัชกาลที่ 9 อาคาร
ส านัก   วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (นอกเหนือจากส่วนที่พนักงานท าความสะอาดปกติในส่วนที่
พนักงานท าความสะอาดประจ าเอ้ือมไม่ถึง) โดยผู้รับจ้างต้องจัดหานั่งร้านพร้อมล้อเลื่อนส าหรับใช้ในการ
ปฏิบัติงาน จ านวน  4 ครั้ง/ปี 

    -  จัดหาสเปรย์ระงับกลิ่นภายในห้องน้ า (เฉพาะห้องน้ าผู้บริหารอาคารบริหารงานกลาง อย่าง
น้อย 6 กระป๋อง/เดือน 

1.8 การท าความสะอาด ประจ า 6 เดือนให้ด าเนินการ ดังนี้ 

1.8.1 ขัด ล้าง ท าความสะอาด ลงน้ ายาเคลือบเงาพ้ืนภายในอาคาร และล้างท าความสะอาด 
กันสาด ท่อระบายน้ ารอบอาคารทุกอาคาร ให้เสร็จสิ้นภายในเดือนแรกของการเริ่มสัญญา 

1.8.2 เช็ดหรือล้างกระจกภายนอกอาคาร (เฉพาะอาคารที่มีระเบียง) และกระจกที่อยู่สูง 

  1.8.3 ท าความสะอาดฝ้าเพดาน และโคมไฟส่วนที่อยู่สูง 

  1.8.4 ท าความสะอาดโคมไฟคริสตัล ตามท่ีผู้ว่าจ้างมอบหมาย 

1.9 การขัดล้างประจ า 6 เดือน ให้ด าเนินการ ดังนี้ 

  1.9.1 ครั้งที่ 1 ช่วงปิดภาคเรียนที่ 1 

  1.9.2 ครั้งที่ 2  ช่วงปิดภาคเรียนที่ 2 
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  1.9.3 ก่อนด าเนินการขัดล้าง ให้แจ้งผู้ว่าจ้างก่อนด าเนินการเป็นระยะเวลา 7 วัน เพ่ือจะ
ก าหนดเวลาและประสานงานเกี่ยวกับการท าความสะอาด 

         1.10 วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ ในการท าความสะอาด  

 ผู้รับจ้างต้องเป็นผู้จัดหาเครื่องมือ เครื่องใช้ และอุปกรณ์ที่มีสภาพดีสามารถใช้งานได้ปกติ และน้ ายา
ท าความสะอาดที่มีคุณภาพ ด้วยทุนทรัพย์ของผู้รับจ้างเองทั้งสิ้น  โดยสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
และเพียงพอต่อการใช้งาน ส่งมอบให้ผู้รับจ้างภายในวันลงนามสัญญาจ้าง ดังนี้ 

  1.10.1  เครื่องขัดพ้ืน ไม่น้อยกว่า 5 เครื่อง 

  1.10.2  เครื่องดูดฝุ่น ต้องมีประจ าทุกอาคาร อย่างน้อยอาคารละ 1 เครื่อง 

  1.10.3  เครื่องดูดฝุ่น ชนิดดูดน้ าได้ ไม่น้อยกว่า 10 เครื่อง 

  1.10.4  เครื่องซักพรม ไม่น้อยกว่า 3 เครื่อง 

  1.10.5  เครื่องฉีดน้ าแรงดันสูง  ไม่น้อยกว่า 10 เครื่อง 

  1.10.6 ไม้กวาดอ่อน (ดอกหญ้า) ไม้ม๊อบถูพ้ืน ไม้ม๊อบดันฝุ่น ไม้ปัดขนไก่ ผ้าเช็ดโต๊ะ ผ้าเช็ด
กระจก ผ้าเช็ดโทรศัพท์ ผ้าส าหรับม๊อบพ้ืน ผ้าส าหรับม๊อบดันฝุ่น ฟองน้ า สก๊อตไบร์ท  ถังน้ า ขันน้ า ขวดฉีด
น้ ายา          แปรงทองเหลือง แปรงขัดพ้ืน แปรงขัดพ้ืนชนิดด้ามยาว แปรงล้างห้องน้ า ที่โกยผง เกรียงเหล็ก 
ถุงมือยาง และ       ผ้าปิดจมูก ส าหรับประจ าตัวพนักงานท าความสะอาดทุกคน โดยท าการเปลี่ยนใหม่ทุก ๆ 
3 เดือน หรือเปลี่ยนใหม่กรณีมีสภาพช ารุดเกินกว่าใช้งานได้ ต้องมีประจ าทุกอาคารตามจ านวนของพนักงาน 
ท าความสะอาด 

  1.10.7  ไม้กวาดแข็ง (ก้านมะพร้าวต่อด้าม) และไม้กวาดหยากไย่ (ขนาดยาวพิเศษ) ต้องมี
ประจ า  ทุกอาคารตามจ านวนของพนักงานท าความสะอาด 

  1.10.8  ยางดันน้ า/ ลูกยางปั๊มน้ า ต้องจัดให้มีทุกอาคาร ไม่น้อยกว่า 2 อัน 

  1.10.9 แผ่นด าส าหรับล้างพ้ืนและแผ่นแดงส าหรับขัดพ้ืนไม่น้อยกว่า 6 แผ่น โดยท าการ
เปลี่ยนใหม่กรณีมีสภาพช ารุดเกินกว่าใช้งานได้ 

  1.10.10 สายยางส าหรับล้างพ้ืนความยาวไม่ต่ ากว่า 50 เมตร จ านวน 10 เส้น เป็นอย่างน้อย 

  1.10.11 ปลั๊กพ่วง ความยาว 30 เมตร ไม่น้อยกว่า 10 ชุด  

  1.10.12 บันไดชนิดพับได้ ต้องมีประจ าทุกอาคาร 

  1.10.13 อุปกรณ์ส าหรับกวาดลานคอนกรีต กวาดถนน และสนามหญ้า  

  1.10.14 พรมดักฝุ่นเช็ดเท้า พรมเช็ดเท้า ส าหรับหน้าอาคาร หรือประตูทางเข้าอาคารโดย  
ท าการเปลี่ยนใหม่กรณีมีสภาพช ารุดเกินกว่าใช้งานได้ 

  1.10.15 พรมเช็ดเท้า มีรูปแบบเป็นผ้าห่ม หรือพรมดักฝุ่นส าหรับหน้าอาคาร หรือประตู
ทางเข้าอาคารโดยท าการเปลี่ยนใหม่กรณีมีสภาพช ารุดเกินกว่าใช้งานได้ 
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             1.11 วัสดุสิ้นเปลืองผู้รับจ้างต้องจัดหาวัสดุสิ้นเปลืองที่มีคุณภาพดีให้เพียงพอต่อการใช้งาน
ตลอดสัญญาจ้าง ส่งมอบให้ผู้รับจ้างภายในวันลงนามสัญญาจ้างดังนี้ 

  1.11.1  สบู่เหลวส าหรับล้างมือไว้ในห้องน้ า ทั้งชายและหญิง ทุกอาคารที่มีขวดใส่สบู่ เหลว
ประจ าไว้ทุกห้องน้ ากรณีช ารุดผู้รับจ้างต้องเป็นผู้จัดหามาเปลี่ยนใหม่ให้ครบเหมือนเดิมทุกห้อง ด้วย
งบประมาณของผู้รับจ้าง 

  1.11.2 กระดาษช าระที่มีความหนา 2 ชั้น มีคุณสมบัติเหนียวนุ่ม ซึมซับได้ดีในห้องน้ าชาย – 
หญิง และบริการรองน้ าใส่ในถังน้ า เพ่ือให้มีใช้ตลอดเวลา(กระดาษช าระม้วนเล็ก จ านวน 36 ม้วน/เดือน/
อาคาร หรือกระดาษช าระม้วนใหญ่ จ านวน 12 ม้วน/เดือน/อาคาร โดยให้ผู้รับจ้างเป็นผู้จัดหาและติดตั้ง
อุปกรณ์ใส่กระดาษ) 

  1.11.3 ถุงด าใส่ขยะส าหรับภายในห้องน้ า และส านักงานเป็นประจ าตลอดเวลา ตามขนาดดังนี้ 
ขนาด 18x20 นิ้ว (4 แพ็ค)  ขนาด 24x30 นิ้ว (3 แพ็ค)  ขนาด 30x40 นิ้ว (4 แพ็ค) และขนาด 40x60 นิ้ว (1 แพ็ค) 
รวมกันไม่น้อยกว่า 12 แพ็ค/เดือน/อาคาร 

  1.11.4  น้ ายาดับกลิ่นและฆ่าเชื้อน้ ายาล้างพ้ืน น้ ายาลอกแวคซ์ น้ ายาเคลือบเงาพ้ืน น้ ายาขัด
เงาพ้ืน น้ ายาล้างห้องน้ า น้ ายาท าความสะอาดสุขภัณฑ์  น้ ายากัดคราบสนิม น้ ายาเช็ดพ้ืน น้ ายาขจัดคราบ
สกปรก น้ ายาเช็ดกระจก น้ ายาเช็ดท าความสะอาดโทรศัพท์หรือแอลกอฮอล์  น้ ายาขัดโลหะ (ทองเหลือง 
ทองแดง โครเมี่ยม อลูมิเนียม) น้ ายาดันฝุ่น น้ ายาซักพรม น้ ายาเช็ดเฟอร์นิเจอร์ ผงซักฟอกกรดเกลือเจือจาง
โซเดียมไบคาร์บอเนต และน้ ายาอย่างอ่ืนเท่าที่จ าเป็น  

  1.11.5 ผู้รับจ้างต้องจัดหา น้ ายา วัสดุ ให้เพียงพอต่อการท าความสะอาดตลอดสัญญาจ้าง 
ดังนี้ 

   - น้ ายาเก็บฝุ่น   - น้ ายาล้างห้องน้ า 

   - น้ ายาเช็ดพ้ืนประจ าวัน  - น้ ายาเช็ดกระจก 

   - น้ ายาขจัดคราบห้องน้ า  - น้ ายาล้างพ้ืนลอกแวกซ์ 

   - น้ ายาเคลื่อบเงาพ้ืนกระเบื้องยาง - น้ ายาเช็ดท าความสะอาดรักษาเฟอร์นิเจอร์ 

   - ผงขัดพลาสต้า (ส าหรับพื้นหินขัด) 

  1.11.6 ผู้รับจ้างต้องจัดหาวัสดุอื่นๆ ให้เพียงพอต่อการท าความสะอาดตลอดสัญญาจ้าง ดังนี้ 

   - ไม้กวาดดอกหญ้า,ไม้กวาดทางมะพร้าว  

   - ผ้าเช็ดโต๊ะ     

   - ไม้ปาดน้ าพ้ืน     

   - เครื่องมือเช็ดกระจก 

   - ไม้ขนไก่  

   - ปั้มยาง 

   - ฟ๊อกก้ี 
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   - ไม้ม๊อบ,ไม้ม๊อบดันฝุ่น,ไม้ม๊อบอเนกประสงค์,ผ้าม๊อบดันฝุ่น 

   - วัสดุและอุปกรณ์ ที่จ าเป็นในการปฏิบัติงานท าความสะอาด เช่น ถุงพลาสติกด า,
ถุงพลาสติกหูหิ้ว,ผ้าปิดจมูก,แผ่นขัดสังเคราะห์,ที่ตักขยะ,ถุงมือท าความสะอาดรองเทา้บูท ฯลฯ 

  ผู้ว่าจ้างจะจัดสถานที่ส าหรับเก็บวัสดุและอุปกรณ์ดังกล่าวข้างต้นให้โดยผู้รับจ้างเป็นผู้จัดหา 
แต่ทั้งนี้ ผู้ว่าจ้างจะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายหรือเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นแก่วัสดุอุปกรณ์นั้นทั้งสิ้นและ      
ผู้รับจ้างต้องดูแลรักษาความสะอาดสถานที่เก็บวัสดุ 

  1.11.7  ผู้รับจ้างต้องส่งมอบวัสดุ อุปกรณ์ น้ ายาส าหรับใช้ในการปฏิบัติงานท าความสะอาด
ภายในวันที่ 5 ของทุกเดือน โดยแจ้งให้ผู้ว่าจ้างรับทราบและตรวจรับการส่งมอบทุกครั้ง 

  1.11.8  ผู้รับจ้างต้องก าหนดวันให้พนักงานรักษาความสะอาดมารับวัสดุ อุปกรณ์ และน้ ายา 
ในวันที่ 6 ของทุกเดือน 

1.12  ผู้ประสานงาน หัวหน้าผู้ควบคุมงาน และผู้ช่วยหัวหน้าผู้ควบคุมงาน 

1.12.1 การปฏิบัติงานตามสัญญาจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีผู้ประสานงานอย่างน้อย 1 คน
เพ่ือท าหน้าที่ คอยประสานงานการปฏิบัติงานดูแลรักษาความสะอาดให้เป็นไปตามสัญญา อย่างเคร่งครัด   
และประสานงานกับผู้แทนของผู้ว่าจ้าง 

1.12.2 ให้ผู้ประสานงานของผู้รับจ้าง ตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน เพื่อให้สะอาดและ 

เรียบร้อยตามข้อก าหนดและเงื่อนไขสัญญาจ้าง และรับฟังข้อเสนอแนะหรือหารือแนวทางแก้ไข               
ของการปฏิบัติงาน ตามสัญญาทุกวันท าการ เพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและแก้ไขข้อขัดข้องใน   
การปฏิบัติงานร่วมกับมหาวิทยาลัย 

1.12.3 ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีหัวหน้าผู้ควบคุมงานการท าความสะอาด (หัวหน้าแม่บ้าน)  
จ านวน   1 คน ปฏิบัติงานเต็มเวลาเท่ากับพนักงานท าความสะอาดเพ่ือประสานกับผู้ควบคุมงานประจ า
หน่วยงานรับฟังข้อเสนอแนะหรือหารือแนวทางแก้ไข ในการปฏิบัติงานแต่ละหน่วยงาน  

  ผู้ช่วยหัวหน้าผู้ควบคุมงาน การท าความสะอาด จ านวน 3 คน (22 อาคาร/คน) โดยคัดเลือก 

จากพนักงานท าความสะอาดที่มีประสบการณ์ มีความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติงานท าความสะอาด     
สามารถสื่อสารและเข้าใจภาษาไทยได้เป็นอย่างดี ปฏิบัติงานเป็นพนักงานท าความสะอาด และเป็นผู้ช่วย       
ผู้ควบคุมงานท าความสะอาด (หัวหน้าแม่บ้าน) ในการช่วยตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานท าความ
สะอาด (ผู้รับจ้างต้องจัดท าแผนปฏิบัติงานและรายชื่ออาคารให้ผู้ช่วยหัวหน้าผู้ควบคุมงานอาคารที่ได้รับ
มอบหมาย) รับฟังข้อเสนอแนะหรือหารือแนวทางแก้ไข ในการปฏิบัติงานแต่ละหน่วยงาน เพ่ือประสาน      
กับผู้ควบคุมงานท าความสะอาด (หัวหน้าผู้ควบคุมงาน) และผู้ควบคุมงานการท าความสะอาดประจ าอาคาร 
(มหาวิทยาลัยฯ เป็นผู้แต่งตั้ง) 

1.12.4 ข้อเสนอแนะหรือหารือแนวทางแก้ไข ในการปฏิบัติงานแต่ละหน่วยงาน 
1.12.5 หากพบเห็นวัสดุ อุปกรณ์ภายในอาคารช ารุดเสียหายใช้งานไม่ได้ต้องรีบแจ้งให้ผู้     

ว่าจ้างทราบโดยทันที 
1.12.6 ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาโทรศัพท์มือถือ 1 เครื่องประจ าตัวหัวหน้าผู้ควบคุมงาน เพ่ือให้

ผู้ว่าจ้างสามารถติดต่อสื่อสารได้ทุกเวลา ในเวลาปฏิบัติหน้าที่ ด้วยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้าง 
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1.12.7 ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาอุปกรณ์สื่อสาร (วิทยุสื่อสาร/โทรศัพท์มือถือ) ส าหรับใช้ในการ
ประสานงานระหว่างผู้รับจ้างและผู้ว่าจ้างด้วยงบประมาณของผู้รับจ้าง  

 
1.12.8 หัวหน้าผู้ควบคุมงาน จะต้องปฏิบัติงานในวันที่ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างตกลงให้มี      

การท างานเฉพาะกิจ เช่นงานท าความสะอาดประจ าภาคเรียน  และหากหัวหน้าผู้ควบคุมงานหยุดงาน ผู้รับจ้าง
ต้องส่งตัวแทนมาชดเชยในวันดังกล่าว  หากผู้รับจ้างไม่ส่งคนมาทดแทนจะต้องถูกปรับเป็นรายวัน เหมือนเป็น
พนักงานท าความสะอาดคนอ่ืนๆ ตามสัญญา 

 

             1.13 ผู้ประสานงานและหัวหน้าผู้ควบคุมงาน มีหน้าที่ดังนี้ 

                     1.13.1  ผู้ประสานงาน และหัวหน้าผู้ควบคุมงาน ต้องควบคุมก ากับดูแลให้พนักงาน         
ท าความสะอาดปฏิบัติงานตามข้อก าหนดและเงื่อนไขของสัญญาจ้างอย่างเคร่งครัด 

  1.13.2  ผู้ประสานงาน ต้องประสานงานระหว่างผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง งานเอกสารต่าง  ๆ  
หรืองานอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องระหว่างผู้ว่าจ้างกับผู้รับจ้าง 

  1.13.3  ผู้ประสานงาน ต้องจัดท าบันทึกบัญชีการลงเวลามาท างานและเวลากลับของ
พนักงานท าความสะอาดทุกคน 

                     1.13.4  หัวหน้าผู้ควบคุมงาน ต้องควบคุมดูแลกระดาษช าระประจ าห้องน้ า (ตามเงื่อนไข    
ที่ก าหนด) และวัสดุที่ต้องใช้ท าความสะอาดทุกชนิดมิให้ขาดตกบกพร่องและตรวจเช็ค อุปกรณ์ที่ต้อง       
เตรียมมาให้ครบทุกอาคาร 

  1.13.5  หัวหน้าผู้ควบคุมงาน ต้องสรุปรายงานการท าความสะอาดประจ าสัปดาห์ และ
รายงานให้ผู้ควบคุมงานจ้างของมหาวิทยาลัยทราบทุกครั้ง 

  1.13.6  หัวหน้าผู้ควบคุมงาน ต้องเดินตรวจเช็คการท างานของพนักงานท าความสะอาด     
ที่ประจ าอยู่ตามอาคารทุกอาคารทุกชั้น ทุกวันในกรณีของการท าความสะอาดห้องน้ าทุกห้อง หัวหน้าควบคุม
ต้องตรวจ เช็คความสะอาดของห้องน้ าตามเวลาที่ก าหนดให้ปฏิบัติงานไว้ใน ข้อ 1.2 (1.4.14) ทุกวัน และจัดท า
ตารางการตรวจเช็คส่งให้ผู้ควบคุมงานจ้างของมหาวิทยาลัย ทราบทุกครั้ง 

  1.13.7  หัวหน้าควบคุมงาน จะต้องไม่ปฏิบัติหน้าที่เป็นพนักงานท าความสะอาดแทน
พนักงานคนใดคนหนึ่ งที่ ไม่มาปฏิบัติงาน หรือท าความสะอาดเสมือนเป็นพนักงานท าความสะอาด              
คนใดคนหนึ่งไม่ได ้

 1.14 การส่งบัญชีรายชื่อพนักงาน 

1.14.1  ผู้รับจ้างจะต้องส่งรายชื่อพร้อมจัดท าประวัติพนักงานท าความสะอาดโดยละเอียด
และรูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว 1 รูป ส่งให้ผู้ว่าจ้างทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 1 สัปดาห์ หากไม่ด าเนินการดังกล่าว     
ถือว่าผู้รับจ้างไม่ประสงค์ จะด าเนินการท าสัญญาจ้าง ผู้ว่าจ้างจะยึดหลักประกันซอง และด าเนินการ         
แจ้งเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบต่อไป  ในกรณีที่มีการสับเปลี่ยนพนักงานท าความสะอาด หากสับเปลี่ยน         
ไม่เกิน 5 วัน ให้แจ้งผ่านกรรมการควบคุมงานประจ าหน่วยงาน และกองอาคารสถานที่ ส านักงานอธิการบดี 
แต่ในกรณีที่มีการสับเปลี่ยนเกิน 5 วัน ให้จัดส่งประวัติ รูปถ่าย และท าหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษรแจ้ง      
ผู้ว่าจ้างทราบทุกครั้ง อนึ่ง หากไม่แจ้งภายในระยะเวลาที่ก าหนด ผู้ว่าจ้างจะถือว่าไม่มีพนักงานมาปฏิบัติหน้าที่ 
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และถือว่าผู้รับจ้างผิดสัญญาตามเงื่อนไข ผู้ว่าจ้างจะด าเนินการปรับเป็นรายวันตามสัญญา ข้อ 1.22.2 นับแต่
วันที่ผู้รับจ้างผิดสัญญา  

  1.14.2 ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานและ
สวัสดิการสังคม 

  1.14.3  ผู้รับจ้างจะต้องส่งเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคม โดยผู้รับจ้างจะต้องส่งส าเนา
เอกสารการส่งเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมให้ผู้ว่าจ้างเมื่อผู้ว่าจ้างร้องขอ หรือหากผู้ว่าจ้างได้ตรวจสอบ 
หรือได้รับการร้องเรียนว่าผู้รับจ้างไม่ส่งเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมให้กับพนักงานท าความสะอาด     
ผู้ว่าจ้างมีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้ และจะยึดหลักประกันซอง พร้อมด าเนินการแจ้งเป็นผู้ทิ้งง านตามระเบียบ
ต่อไป 

  1.14.4 พนักงานท าความสะอาดทุกคนจะต้องอายุไม่น้อยกว่า 18 ปีบริบูรณ์ แต่ไม่เกิน 60 ปี
บริบู รณ์  และเป็นบุคคลที่มีสัญชาติ ไทย หรือ เป็นบุคคลที่ ได้รับอนุญาตให้ท างานในประเทศไทย             
อย่างถูกต้องตามกฎหมาย โดยสามารถใช้ภาษาไทยในการติดต่อสื่อสารได้ พร้อมทั้งแสดงหลักฐานส าเนาบัตร
ประจ าตัวพนักงานทุกคน และส าเนาทะเบียนบ้านหรือ หลักฐานที่อนุญาตให้ท างานในประเทศไทยอย่าง
ถูกต้องตามกฎหมาย ในกรณีแรงงานที่ได้รับอนุญาตให้ท างานในประเทศไทย จัดส่งให้มหาวิทยาลัย ฯ         
ก่อนล่วงหน้าก่อนวันลงนามในสัญญาจ้างอย่างน้อย 1 วัน 

  1.14.5 ในกรณีที่พนักงานท าความสะอาดเป็นบุคคลที่รับอนุญาตให้ท างานในประเทศไทย
อย่างถูกต้องตามกฎหมายจะต้องน าเอกสารประกอบมาแสดงดังต่อไปนี้ 

   (1) ส าเนาใบ ท.ร.38/1 

   (2) ส าเนาพาสปอร์ต  

   (3) ส าเนาใบอนุญาตค าขอ/ใบรับรองค าขอ และ ระบุชื่อนายจ้าง 

  1.14.6 พนักงานทุกคนต้องอยู่ ใน เครื่องแบบที่ เป็นมาตรฐานเดียวกัน ติดป้ ายชื่ อ          
พร้อมภาพถ่ายประจ าตัวทุกคน โดยป้ายชื่อต้องระบุว่าปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

  1.14.7 พนักงานที่ผู้รับจ้างจัดส่งมานั้นต้องเป็นผู้ที่สุภาพเรียบร้อย มีสุขภาพดี มีประวัติ       
ดีงาม มีความซื่อสัตย์และผ่านการฝึกอบรมจากผู้รับจ้างมาเรียบร้อยแล้ว หากมีความเสียหายใด ๆ ทางผู้รับจ้าง     
ต้องรับผิดชอบ 

  1.14.8 ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบและยินยอมชดใช้ค่าเสียหายหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน         
ของผู้ว่าจ้างที่เกิดความเสียหายขึ้นหรือสูญหาย โดยการกระท าของผู้รับจ้างหรือลูกจ้างของผู้รับจ้างด้วย 

  1.14.9 ในกรณีที่วัสดุอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ที่ใช้ประจ าอาคารเกิดความช ารุดเสียหาย พนักงาน
ของผู้รับจ้างจะต้องจัดท ารายงานแจ้งให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุของมหาวิทยาลัยทราบทันที 

  1.14.10  ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบและให้ความคุ้มครองคนงานหรือลูกจ้างของผู้รับจ้าง     
ที ่มาท างานต่อผู้ว่าจ้างเกี่ยวกับสิทธิอันพึงมีพึงได้ตามกฎหมายแรงงานด้วย โดยไม่เรียกร้องเอาจากผู้ว่าจ้างอีก  

    1.15 การส่งตัวอย่างน้ ายา 

  1.15.1 ผู้รับจ้างจะต้องแนบแคตตาล็อกน้ ายาที่ ใช้ในการท าความสะอาดแต่ล ะชนิด           
ให้ผู้ว่าจ้างพิจารณาในวันยื่นซอง 
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  1.15.2  ผู้รับจ้างต้องจัดเตรียมอุปกรณ์และน้ ายาท าความสะอาดให้มีอยู่ประจ าตามอาคาร
โดยมอบให้พนักงานท าความสะอาดแต่ละอาคารเป็นผู้ดูแลและจะต้องจัดเตรียมไว้ให้เพียงพอต่อการใช้งาน    
ทุกวันก่อนเริ่มปฏิบัติงานตามสัญญาจ้างอย่างน้อย 1 สัปดาห์ 

  1.15.3  น้ ายาท าความสะอาด (ท่ีผ่านการรับรองจาก วอส.,มอก.,อย.,ฯ) 
 

ล าดับ รายการ คุณลักษณะ 

1 น้ ายาเคลือบเงาพ้ืน ใช้เคลือบเงาพื้นกระเบื้องยาง หินขัด ซีเมนต์ และพื้นปาร์เก้ 
สามารถเคลือบพื้นได้ทนทานและแข็งแรงมีประสิทธิภาพสูง 
ปกป้องพื้นผิวจากการขูด ขีดข่วน หรือรอยสันรองเท้า 

2 น้ ายาลอกพื้น ประกอบด้วนส่วนผสมของแอมโมเนียที่มีประสิทธิภาพสูงในการ
ล้างพื้นเคลือบน้ ายาเคลือบเงา (แว็กซ์) และสารประกอบอย่าง
อื่นและยังใช้ท าความสะอาดผนังตึกและมู่ลี่ได้สะอาด   ดีเยี่ยม 

3 น้ ายาดันฝุ่น เป็นน้ ายาก าจัดคราบฝุ่นละอองบนพื้นให้หมดไปเหมาะส าหรับ
พื้นที่ใช้งานมากพอสมควร 

4 น้ ายาซักพรม เป็นน้ ายาซักพรมที่สามารถขจัดคราบสกปรกต่าง ๆ บนพรมให้
หมดสิ้นแม้ จะ เป็ นคราบกาแฟหรือคราบสกปรกต่ าง ๆ             
ที่เปื้อนอยู่ แห้งเร็วและช่วยรักษาสีพรมให้คงทนไม่ซีดเร็ว 

5 น้ ายาท าความสะอาดผิวหน้าพ้ืน เพื่อขจัดคราบสกปรกบริเวณผิวหน้าพื้น ผนัง ให้หมดไปได้     
อย่างดีโดยไม่ให้พ้ืนหมดความเงาของแว็กซ์เก่าที่เคลือบไว้ 

6 น้ ายาดับกลิ่น เหมาะส าหรับอาคารสถานที่ต่าง ๆ ที่ต้องการความสะอาด  
ปลอดกลิ่น โดยเฉพาะส่วนของห้องน้ า 

7 น้ ายาเช็ดกระจก สามารถขจัดคราบฝุ่นละออง หรือคราบน้ ามันท่ีจับอยู่บนกระจก
ทุกสถานท่ี 

8 น้ ายาเช็ดพื้นประจ าวัน เป็นน้ ายาสูตรพิเศษที่ใช้รักษาพื้นเป็นประจ าทุกวันจะช่วยให้ยืด
ระยะเวลาการล้างพื้นไปได้นานไม่ท าให้ความเงาลดน้อยลงใช้
เก็บรอยเปื้อน รอยขีดข่วน บนพื้นให้หมดไปโดยใช้เครื่อง      
ปัดเงาช่วย 

9 น้ ายาเช็ดสแตนเลส สาม ารถขจั ด ค ราบ ฝั งแน่ น และคราบ สกป รก ได้ ท า ให้          
สแตนเลสเงางาม 

10 น้ ายาเช็ดโทรศัพท์ บ ารุงรักษาเครื่องโทรศัพท์และเครื่องใช้ส านักงานทุกชนิด       
ให้สะอาดและปราศจากคราบสกปรกที่เกิดจากฝุ่นละอองและ    
มีกลิ่นหอม 

11 สบู่เหลว (ล้างมือ) เป็นสบู่ล้างมือที่มีประสิทธิภาพยอดเยี่ยมมีกลิ่นหอมติดทนนาน 
ถนอมมือไม่ให้แห้งกร้าน 

12 น้ ายาเช็ดเฟอร์นเิจอร ์ บ ารุงรักษาเฟอร์นิเจอร์อุปกรณ์ตกแต่งให้สะอาดเงางามอยู่
ตลอดเวลาและรักษาให้พื้นผิวมีอายุการใช้งานท่ียาวนาน 

13 น้ ายาชนิดอื่น ๆ ที่จ าเป็น เช่น ปัดโซ ขัดจมุกบันไดทองเหลอืง 
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  1.15.16 รายชื่อสารอันตรายที่ห้ามใช้ในสารท าความสะอาด 

ล าดับที่ รายชื่อสารอันตราย ล าดับที่ รายชื่อสารอันตราย 

1 Phosphonates 19 Halogented Organic Solvents 

2 Nitrilotriacetic Acid (NTA) 20 Alkylphenol 

3 Cyclohexanone 21 Dimethysilicon Copolymers 

4 Hexane 22 Fatty Acid Salts of 
Di/Triethanolamine 

5 Metanol 23 Branched Carboxylic Acids and 
Alcohols 

6 I - Butanol 24 Quaternary Protein Hydrolysate 

7 n - Butanol 25 PEG Esters of Branched Carboxylic 
Acids 

8 t - Butanol 26 Sulfuric Acid 

9 Dearomatised White Spirit. D 
100 

27 Sulphonic Acid 

 

10 Dearomatised White Spirit. D 
70 

28 ฟอสเฟต เกลือโซเดียมและเกลือโปตัสเซียม
เกิน 0.5 % ของน้ าหนักทั้งหมดของ
ฟอสฟอรัสในผลิตภัณฑ ์

11 Cyclohexanol 29 ฟอร์มาลดีไฮด์ (formaldehyde) เกินร้อยละ 
0.2 

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

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

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

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

16 Higher Aromates เช่น 
MesityIene 

34 ปรอท (mercury) เกิน 0.02 mg/I 

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

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

                     1.16.1 พนักงานของผู้รับจ้างห้ามออกภายนอกมหาวิทยาลัย ในเวลาปฏิบัติงานยกเว้น       
มีภารกิจต้องปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าจ้าง 

1.16.2 กรณีการสับเปลี่ยนพนักงานท าความสะอาด หรือมีการทดแทนพนักงานที่ลาป่วย /  

ลากิจหรือไม่สามารถมาปฏิบัติงานได้ด้วยเหตุอ่ืน ตลอดจนลาออก ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งให้ผู้ว่าจ้างทราบทุกครั้ง
ล่วงหน้า อย่างน้อย 24 ชั่วโมง และจัดหาพนักงานทดแทนโดยทันทีหากผู้รับจ้างไม่สามารถหาพนักงาน       
มาทดแทนได้ถือว่า  ผู้รับจ้างจัดหาพนักงานมาปฏิบัติงานไม่ครบตามสัญญาจะต้องถูกปรับเป็นรายวัน        
ตามข้อ 1.22.2 

  1.16.3 ก่อนออกประตูมหาวิทยาลัย พนักงานท าความสะอาด จะต้องยินยอมให้พนักงาน
รักษาความปลอดภัยของผู้ว่าจ้างท าการตรวจค้น ต่อหน้าพนักงานรักษาความปลอดภัยเพ่ือป้องกัน  การน า
ทรัพย์สินของผู้ว่าจ้างติดตัวไป 

1.16.4 ในกรณีท่ีพนักงานของผู้รับจ้างจะน าทรัพย์สินออกจากพ้ืนที่ท าการของผู้ว่าจ้างจะต้อง  
ปฏิบัติตามระเบียบของผู้ว่าจ้าง โดยกรอกข้อความในแบบฟอร์มและมีลายมือชื่อของผู้ว่าจ้าง/ผู้คุมงานอนุญาต
ให้เรียบร้อยก่อน จึงจะสามารถน าออกไปได้ 

  1.16.5 ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาพนักงาน ที่มีความรู้ความช านาญมาด าเนินการให้ทันเวลา    
และจัดหา ให้เพียงพอ หากคณะกรรมการผู้ควบคุมงานหรือคณะกรรมการตรวจการจ้าง หรือผู้แทนเห็นว่า 
พนักงานคนใดไม่ปฏิบัติงานหรือไม่ เข้าใจงานและประพฤติตนไม่เหมาะสม คณะกรรมการมีอ านาจ              
ในการขอเปลี่ยนพนักงานคนนั้นได้ และผู้รับจ้างจะต้องจัดหาพนักงานคนใหม่มาทดแทนทันที 

  1.16.6 ถ้าพนักงานของผู้รับจ้างคนใด ไม่ตั้งใจปฏิบัติงาน ขัดค าสั่ง หรือฝ่าฝืนระเบียบของ 
ผู้ว่าจ้าง หรือมีพฤติกรรมส่อไปในทางทุจริต แสดงกิริยาวาจาไม่สุภาพ ขัดค าสั่ง หรือฝ่าฝืน ต่อผู้ควบคุมงาน     
ของ ผู้ว่าจ้าง และประพฤติตนอันอาจจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อชื่อเสียงของผู้ว่าจ้าง เมื่อผู้ว่าจ้าง ได้แจ้งให้
ผู้รับจ้างทราบเป็นลายลักษณ์อักษรแล้วผู้รับจ้างจะส่งพนักงานผู้นั้นมาปฏิบัติงานในพ้ืนที่ของผู้ว่าจ้างอีกไม่ได้ 

  1.16.7 ผู้ประสานงาน หัวหน้าควบคุมงาน และพนักงานท าความสะอาด ที่ผู้รับจ้างจัดส่งมา
ปฏิบัติงานในพ้ืนที่ของผู้ว่าจ้าง จะต้องติดบัตรประจ าตัวพนักงานระหว่างเวลาปฏิบัติงานตลอดเวลา       
(07.00-17.00 น.) 

1.16.8 การท าความสะอาดภายในอาคารทุกชั้นที่มีการกั้นหรือล็อคห้อง หรือท าความสะอาด
อ่ืนๆ ประจ าภาคเรียน ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรว่าจะท าอะไร ที่ไหน ชั้นไหน เมื่อไรล่วงหน้า
อย่างน้อย  

3 วัน โดยแจ้งแผนงานต่อกองอาคารสถานที่ ส านักงานอธิการบดี เพ่ือจะได้ประสานงานกับผู้เกี่ยวข้อง      
ได้รับทราบ และอ านวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน ตลอดจนตรวจสอบความเรียบร้อยและความปลอดภัย
หลังจากปฏิบัติงาน 
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1.17  ขอบเขตความรับผิดชอบต่อความเสียหาย 

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่อการสูญหายหรือเสียหายของทรัพย์สิน ซึ่งเกิดจากการบกพร่อง
หรือความประมาทเลินเล่อหรือทุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานของผู้รับจ้าง โดยผู้รับจ้างจะต้อง
รับผิดชอบชดใช้   ค่าทรัพย์สินที่สูญหายหรือเสียหาย ตามราคาทรัพย์สินนั้น ๆ (เมื่อหลักฐานแน่ชัด              
ว่าเป็นผู้กระท าความผิดจริง) 

1.18 เวลาปฏิบัติงาน 

  1.18.1   การท าความสะอาดประจ าวันผู้รับจ้างต้องท าความสะอาดตามวันที่ที่ก าหนดไว้     
ในเงื่อนไขข้อ 1.3 ส่วนวันหยุดราชการ วันเสาร์-วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ให้ผู้รับจ้างจัดพนักงาน     
ท าความสะอาดมาท าความสะอาดตามจ านวนอาคารหรือพ้ืนที่ ที่ก าหนดไว้ในเงื่อนไขข้อ 1.3 

1.18.2   การท าความสะอาดประจ าภาคเรียน ผู้รับจ้างต้องท าความสะอาดประจ าภาคเรียน 
ในวันท าการ โดยท างานระหว่างเวลา 07.00 น.-17.00น. ระหว่างวันปิดภาคเรียนแต่ละภาคเรียน โดยผู้รับจ้าง
จะต้องท าความสะอาดพ้ืนขัดลอกแวคซ์ และเคลือบเงาพ้ืนให้ทุกๆ ภาคเรียน หลังจากปิดภาคเรียนภายใน        
5 วัน 

1.19  คุณสมบัติของผู้ปฏิบัติงานตามสัญญานี้ 

ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบผู้ปฏิบัติงานที่มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 

1.19.1 ผู้รับจ้างต้องจัดส่งพนักงานที่มีสุขภาพดี  มีประวัติดี  มีความซื่อสัตย์ สุจริต และผ่าน
การฝึกอบรมของผู้รับจ้างมาเรียบร้อยแล้วมาประจ าโดยมีอายุไม่ต่ ากว่า 18 ปี และอายุไม่เกิน 60 ปี 

  1.19.2 ต้องปฏิบัติหน้าที่ตามข้อบังคับ ระเบียบ ค าสั่ง ของผู้ว่าจ้าง ที่ก าหนดไว้ โดยเคร่งครัด    
ด้วยความเข้มแข็ง และสุภาพ 

1.19.3 ต้องปฏิบัติตนสุภาพต่อเจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้างและผู้มาติดต่อ   

1.19.4  พนักงานทุกคนต้องอยู่ในเครื่องแบบที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน และติดบัตรประจ าตัว
ทุกคน  

1.19.5 ไม่ติดสิ่งเสพติดให้โทษ ไม่เป็นโรคพิษสุราเรื้อรัง และไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง 

1.19.6  ไม่เป็นผู้มีจิตไม่สมประกอบ หรือวิกลจริต 

1.19.7  ไม่เล่นการพนัน และไม่ใช้เครื่องมือสื่อสาร (โทรศัพท์มือถือ) เล่นเกมส์ เล่นแชท      
อ่านหนังสือ ดูหนัง ฟังเพลงออนไลน์ต่าง ๆ ในขณะปฏิบัติงาน 

1.20 การประเมินการปฏิบัติงานของผู้ว่าจ้าง 

 ผู้ว่าจ้างจะด าเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานท าความสะอาดตามแบบที่    
ผู้ว่าจ้างก าหนด หากปรากฏว่าพนักงานท าความสะอาดของผู้รับจ้างปฏิบัติงานไม่เรียบร้อย มีความประพฤติ    
ไม่เหมาะสม   ผู้ว่าจ้างจะแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบ ผู้รับจ้างจะต้องเปลี่ยนพนักงานท าความสะอาดให้ใหม่ หรือ
แก้ไขอุปสรรคข้อขัดข้องของการปฏิบัติงานตามที่ผู้ว่าจ้างแจ้งให้ทราบภายใน 7 วัน หากผู้รับจ้างไม่ด าเนินการ
แก้ไข ผู้ว่าจ้างจะถือเป็นเหตุไม่ปฏิบัติตามสัญญาและทรงไว้ซึ่งสิทธิจะระงับการจ่ายเงินค่าจ้างตามสัญญา      
ในเดือน นั้น ๆ จนกว่าผู้รับจ้างจะด าเนินการแก้ไข 
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1.21  ความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง 

1.21.1 ถ้าพนักงานประพฤติตนไปในทางเสื่อมเสีย หรือหย่อนความสามารถ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิ   
ให้ย้ายบุคคลนั้น ออกจากสถานที่ที่ปฏิบัติงานได้ทันที โดยผู้รับจ้างต้องส่งพนักงานคนใหม่มาแทน 

1.21.2 ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบ และให้ความคุ้มครองพนักงาน หรือลูกจ้างของผู้รับจ้างที่ มา
ท างานกับผู้ว่าจ้างเกี่ยวกับสิทธิอันพึงได้ตามกฎหมายแรงงานด้วย โดยไม่เรียกร้องเอาจากผู้ว่าจ้างอีก และให้มี
การท าประกันอุบัติเหตุแก่พนักงานที่ปฏิบัติงานเสี่ยงอันตรายด้วย  

1.21.3  ผู้รับจ้างต้องให้พนักงานท าความสะอาดสแกนลายนิ้วมือก่อนและหลังการปฏิบัติงาน 

ทุกครั้งและลงลายมือชื่อ ณ อาคารที่พนักงานท าความสะอาดปฏิบัติงาน โดยรายงานให้ผู้ว่าจ้างทราบทุกวัน
โดยผ่านกองอาคารสถานที่ ส านักงานอธิการบดี โดยผู้รับจ้างต้องจัดหาเครื่องสแกนลายมือ ทั้งนี้ผู้รับจ้าง     
เป็นผู้ก าหนดจุดให้ติดตั้งเครื่องสแกนลายมือตามความเหมาะสม 

1.21.4 ผู้รับจ้างต้องจัดท าแผนปฏิบัติงาน เช่น แผนปฏิบัติรายวัน รายสัปดาห์ รายเดือน             

รายภาคเรียน และต้องจัดท าแผนปฏิบัติงานพัฒนารวม (วันเสาร์ – อาทิตย์) กรณีที่อาคารไม่มีการเรียน      
การสอน และกรณีอาคารปิดท าการ เพ่ือเสนอให้ผู้ว่าจ้างพิจารณา ภายใน 15 วัน นับจากวันลงนามในสัญญา 

1.21.5  ผู้รับจ้างต้องจัดให้มีการฝึกอบรมพนักงานท าความสะอาดเกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติงาน 
มาตรฐานการปฏิบัติงานโดยต้องจัดฝึกอบรมไม่เกิน 30 วัน นับจากเริ่มปฏิบัติงาน จ านวน 1 ครั้ง และท าการ
จัดอบรมอย่างน้อย 2 ครั้ง โดยผู้เชี่ยวชาญหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบ และผู้รับจ้างต้องส่งหัวข้อการฝึกอบรม    
ชื่อวิทยากรรายละเอียดในการฝึกอบรม และก าหนดเวลา ส่งให้ผู้ ว่าจ้างพิจารณาให้ความเห็นชอบ            
ก่อนด าเนินงาน และหลังจากเสร็จสิ้นการอบรมผู้รับจ้างต้องรายงานผลการอบรมให้ผู้รับจ้างทราบเป็น       
ลายลักษณ์อักษร หากกรณีที่พนักงานท าความสะอาดเข้าปฏิบัติงานระหว่างสัญญา ผู้รับจ้างต้องจัดให้มีการ
อบรมวิธีการ และมาตรฐานการปฏิบัติงานแก่พนักงานท าความสะอาดคนดังกล่าวภายใน 30 วัน นับจากวันเริ่ม
ปฏิบัติงาน  

1.21.6  ผู้รับจ้างต้องควบคุมดูแลไม่ให้พนักงานท าความสะอาด เสพของมึนเมา เสพยา    
เสพติด ก่อนหรือขณะเข้าปฏิบัติงาน หรือ เล่นการพนัน และไม่ใช้เครื่องมือสื่อสาร (โทรศัพท์มือถือ) เล่นเกมส์ 
เล่นแชทออนไลน์ต่าง ๆ ฟังวิทยุ ดูโทรทัศน์ อ่านหนังสือ  หรือน างานส่วนตัวมาท าในขณะปฏิบัติงาน 

1.21.7  ผู้รับจ้างต้องควบคุมดูแลไม่ให้พนักงานของผู้รับจ้างน าทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยฯ 
ไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต 

1.21.8  ผู้รับจ้างต้องควบคุมดูแลให้พนักงานท าความสะอาดจัดเก็บวัสดุ อุปกรณ์ในการใช้
ปฏิบัติงานท าความสะอาดให้เป็นระเบียบเรียบร้อย 

1.21.9  ผู้รับจ้างต้องควบคุมดูแลไม่ให้พนักงานท าความสะอาดออกไปท าธุระส่ วนตัว
ภายนอกมหาวิทยาลัย ฯ โดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้ว่าจ้าง  

1.21.10  ผู้ รับจ้างต้องควบคุมดูแลให้พนักงานท าความสะอาดทุกคนแต่งกายตาม            
ชุดเครื่องแบบของผู้รับจ้างเท่านั้น  

1.21.11  ผู้รับจ้างต้องควบคุมดูแลไม่ให้พนักงานท าความสะอาด น าขยะ (ขวดพลาสติก 
กระดาษ กล่องกระดาษ ฯลฯ) หรือทรัพย์สินของผู้ว่าจ้างออกไปจ าหน่ายโดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้ว่าจ้าง  



-23- 
 

1.21.12 ผู้รับจ้างต้องควบคุมดูแลให้พนักงานท าความสะอาดปฏิบัติตามกฎจราจร  และ     
สวมหมวกนิรภัยขณะขับข่ีรถจักรยานยนต์ ทั้งผู้ขับข่ีและผู้โดยสาร 

1.21.13  ผู้รับจ้างต้องควบคุมดูแลพนักงานท าความสะอาด ไม่ให้น าบุคคลภายนอกเข้ามา   
ในพ้ืนที่โดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ว่าจ้างทราบ 

1.21.14  กรณีผู้รับจ้างประสงค์จะใช้ห้องประชุม อาคารสถานที่ภายในมหาวิทยาลัยฯ      
เป็นส านักงานประสานงาน ผู้รับจ้างต้องช าระค่าเช่าตามหลักเกณฑ์ท่ีมหาวิทยาลัยฯ ก าหนด 

1.22  การก าหนดค่าปรับและการบอกเลิกสัญญา   

1.22.1 ในกรณีที่ผู้รับจ้างกระท าผิดสัญญาและผู้ว่าจ้างยังไม่ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้าง
ยอมให้ผู้ว่าจ้างปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ 0.1 ของราคาท่ีตกลงจ้าง แต่ต้องไม่ต่ ากว่าวันละ 100 บาท 

 1.22.2  ถ้าไม่มีพนักงานของผู้รับจ้างมาปฏิบัติงานหรือมาปฏิบัติงานไม่ครบจ านวนในวันใด 
ผู้รับจ้างยินยอมให้ผู้ว่าจ้างปรับเป็นรายวันในอัตราวันละ 500.- บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน) ต่อคน นับตั้งแต่   
วันที่ไม่มีพนักงานมาปฏิบัติงาน หรือมาปฏิบัติงานไม่ครบจ านวนเป็นต้นไป จนกว่าจะมีพนักงานมาปฏิบัติงาน
ครบจ านวน  

 1.22.3  ในกรณีพนักงานรักษาความสะอาดของผู้รับจ้างมาปฏิบัติงานสาย หรือมาปฏิบัติงาน
ไม่ครบจ านวนตามสัญญา ผู้รับจ้างต้องจัดพนักงานมาแทนในวันนั้นทันที ภายในเวลา 2 ชั่วโมง หากไม่จัดหา  
มาทดแทนทันภายใน 2 ชั่วโมงถือว่าขาดงานในวันนั้น และถ้าจัดหาพนักงานท าความสะอาดมาทดแทนทัน
ภายใน 2 ชั่วโมง ผู้รับจ้างจะต้องช าระค่าปรับกรณีมาสาย ตั้งแต่ 15 นาทีขึ้นไปแต่ไม่เกิน 2 ชั่วโมง ให้แก่     
ผู้รับจ้าง ดังนี้ 

สายไม่เกิน 15 นาที ไม่คิดค่าเสียหาย 

สายตั้งแต่ 15 นาทีขึ้นไปแต่ไม่เกิน 1 ชั่วโมง คิดค่าเสียหาย 100 บาท/คน/วัน 

สายตั้งแต่ 1 ชั่วโมงข้ึนไปแต่ไม่เกิน 2 ชั่วโมง คิดค่าเสียหาย 200 บาท/คน/วัน 

 1.22.4 ถ้าไม่มีพนักงานของผู้รับจ้างมาปฏิบัติงาน หรือมาแต่ไม่ปฏิบัติงานสามวันติดต่อกัน 
นอกจากผู้รับจ้างจะต้องรับผิดตามข้อ 1.22.2 แล้ว เมื่อผู้ว่าจ้างได้ท าหนังสือแจ้งเตือนเป็นลายลักษณ์อักษร    
ให้ผู้รับจ้างทราบแล้ว ผู้รับจ้างยังไม่ด าเนินการแก้ไขหรือจัดส่งพนักงานมาปฏิบัติให้ครบตามสัญญา          
ภายใน 7 วัน ผู้ว่าจ้างมีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้ 

 1.22.5  กรณีที่ผู้ว่าจ้างไม่บอกเลิกสัญญาตามความในข้อ 1.22.4 นั้น ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้าง
พ้นจากความผิดตามสัญญานี้ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานของพนักงาน 
ที่ท าให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินของทางราชการ หรือบุคคลภายในมหาวิทยาลัย ผู้รับจ้างจะต้อง
รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นนั้นด้วย 
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 1.22.6  กรณีที่ผู้ รับจ้างไม่จัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์ ในการท าความสะอาด และ          
วัสดุสิ้นเปลืองได้ครบตามรายละเอียดในข้อ 1.10 และ 1.11 นับตั้งแต่วันที่ส่งมอบไม่ครบจนกว่าผู้รับจ้าง      
จะด าเนินการแก้ไขผู้รับจ้างยินยอมให้ผู้ว่าจ้างปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ 0.1 ของราคาที่ตกลงจ้าง        
แต่ต้องไม่ต่ ากว่าวันละ 100 บาท และหากผู้ว่าจ้างได้ท าหนังสือแจ้งเตือนเป็นลายลักษณ์ อักษรให้              
ผู้รับจ้างทราบแล้ว แต่ผู้รับจ้างยังไม่ด าเนินการแก้ไขหรือจัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์ในการท าความสะอาด 
และวัสดุสิ้นเปลืองภายใน 7 วัน ผู้ว่าจ้างมีสิทธิบอกเลิกสัญญาได ้

1.22.7 หากผู้ว่าจ้างตรวจสอบพบว่าพนักงานท าความสะอาดไม่แต่งเครื่องแบบตามที่ก าหนด  

หรือแต่งกายไม่เรียบร้อย ปรับในอัตรา 600 บาท/คน 

1.22.8 หากผู้ว่าจ้างตรวจพบว่าพนักงานท าความสะอาดเล่นการพนันในขณะปฏิบัติงาน   

ปรับใน อัตรา 1,000  บาท/คน 

1.22.9 หากผู้รับจ้างตรวจพบว่าพนักงานท าความสะอาดใช้เครื่องมือสื่อสาร (โทรศัพท์มือถือ)      

เล่นเกมส์ เล่นแชทออนไลน์ต่าง ๆ  ในขณะปฏิบัติงาน และผู้ควบคุมงานประจ าอาคารตักเตือนแล้ว 2 ครั้ง     
พนักงานท าความสะอาดยังฝ่าฝืนอยู่ ปรับในอัตรา 300 บาท/คน 

1.22.10 หากผู้รับจ้างตรวจสอบพบว่าพนักงานท าความสะอาด ฟังวิทยุ ดูโทรทัศน์          

อ่านหนังสือ หรือน างานส่วนตัวมาท าในขณะปฏิบัติงาน ปรับในอัตรา 600 บาท/คน 

1.22.11  ผู้รับจ้างไม่จัดฝึกอบรมพนักงานท าความสะอาดเกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติงาน         

ตามเงื่อนไขรายละเอียดและข้อก าหนด ปรับในอัตรา 2,000 บาท/ครั้ง 

1.22.12  ผู้รับจ้างไม่จัดฝึกอบรมพนักงานท าความสะอาดระหว่างสัญญาเกี่ยวกับวิธีการ 

ปฏิบัติงานตามเงื่อนไขรายละเอียดและข้อก าหนด ปรับในอัตรา 500 บาท/ครั้ง 

1.22.13  หากผู้ว่าจ้างตรวจพบว่าพนักงานท าความสะอาดน าบุคคลภายนอกเข้ามาในพ้ืนที่ 

โดยไม่แจ้งให้ผู้ว่าจ้างทราบ ปรับในอัตรา 600 บาท/ครั้ง 

 1.23 การเลิกสัญญา 

 ผู้ว่าจ้างจะบอกเลิกสัญญาจ้างโดยแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน และ    
ผู้รับจ้างไม่มีสิทธิ์เรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ จากผู้ว่าจ้าง หรือในกรณีท่ีผู้รับจ้างปฏิบัติผิดเงื่อนไข หรือปฏิบัติงาน
บกพร่องไม่เป็นไปตามข้อก าหนดตามสัญญา และผู้ว่าจ้างได้มีหนังสือแจ้งเตือนเป็นลายลักษณ์อักษรไปยัง    
ผู้รับจ้างให้แก้ไขแล้ว ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามหนังสือแจ้งเตือนดังกล่าว 

 ในกรณีที่ผู้รับจ้างปฏิบัติผิดเงื่อนไขหรือปฏิบัติงานบกพร่องไม่เป็นไปตามข้อก าหนด        
ตามสัญญาอันเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงแก่ผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้ทันที 

 ในการบอกเลิกสัญญานี้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนในการที่ผู้ว่าจ้างปฏิบัติ      
ผิดเงื่อนไขหรือปฏิบัติงานบกพร่องไม่เป็นไปตามข้อก าหนดตามสัญญาได้ทุกประการ 
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1.24 การที่ผู้รับจ้างปฏิบัติตามสัญญา หรือละเว้นไม่ปฏิบัติตามสัญญาอันก่อให้เกิดความเสียหาย
ต่อผู้ว่าจ้างแล้ว ผู้รับจ้างยินดีชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น หรือผู้รับจ้างไม่จัดส่งพนักงานท าความสะอาด 
ผู้ว่าจ้างมีสิทธิว่าจ้างบุคคลภายนอกมาปฏิบัติงานแทนได้  หรือผู้รับจ้างไม่จัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์ในการ  
ท าความสะอาดตามข้อ 1.10และวัสดุสิ้นเปลืองตามข้อ 1.11 ให้เพียงพอต่อการใช้ได้ตลอดสัญญา ผู้ว่าจ้าง     
มีสิทธิจัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์มาใช้ในการท าความสะอาด และวัสดุสิ้นเปลืองแทนได้  โดยให้ผู้รับจ้าง เป็น   
ผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น และผู้รับจ้างยินดีหักค่าเสียหายออกจากค่าจ้างตามสัญญาที่ผู้รับจ้างจะได้รับ        
ในเดือนถัดไปทันท ี

1.25  เงื่อนไขอ่ืน ๆ 

 1.25.1  มหาวิทยาลัยถือว่าผู้เข้าเสนอราคาได้อ่านและเข้าใจเงื่อนไข และข้อก าหนดต่าง 
ๆ ท่ีระบุไว้ในเอกสารประกวดราคาทั้งหมดอย่างละเอียด และถ้วนถี่แล้ว หากมีข้อสงสัยใด ๆ ให้สอบถามที่ 
งานพัสดุ กองคลัง ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จนถึงวันก่อนยื่นซองประกวดราคา 
หากพ้นก าหนดดังกล่าวจะถือว่าผู้เสนอราคาทุกรายเข้าใจในเงื่อนไขและข้อก าหนดทุกประการและยอมรับ
ในข้อก าหนดและเงื่อนไขดังกล่าว 

 1.25.2  ผู้รับจ้างจะต้องจัดท าตารางการปฏิบัติงานในแต่ละช่วงเวลาในแต่ละวัน โดยต้อง
แสดงให้เห็นขัดเจนในจุดที่ส าคัญ เช่น ห้องน้ า ห้องเรียน เป็นต้น 

 1.25.3  ผู้รับจ้างต้องติดป้ายแสดงขอบเขตการท างานของพนักงานแต่ละคนโดยต้องมี
ภาพถ่าย เบอร์โทรศัพท์ และพ้ืนที่ที่พนักงานแต่ละคนรับผิดชอบ ในที่ที่มองเห็นได้ชัดเจน ขนาดของแผ่นป้าย
ตามท่ีผู้ว่าจ้างก าหนด 

 1.25.4  ผู้เสนอราคาจะต้องจัดท าแผนการด าเนินงานขัดล้างแต่ละอาคาร ในวันยื่นซองเสนอ
ราคาเพ่ือประกอบการพิจารณา 

 1.25.5  ผู้รับจ้างหรือผู้ชนะการเสนอราคาจะต้องมีความพร้อม เช่น จ านวนพนักงาน ประวัติ
พนักงาน วัสดุ อุปกรณ์ และเอกสารอ่ืน ๆ ฯลฯ ที่มหาวิทยาลัยก าหนด ก่อนวันเข้าท างานหากผู้รับจ้าง        
ไม่สามารถกระท าได้ มหาวิทยาลัยจะยึดหลักประกันซองและด าเนินการแจ้งเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบ          
ที่เก่ียวข้องต่อไป  

 1.25.6  ผู้เสนอราคาต้องยื่นหนังสือรับรองการให้บริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมตามเกณฑ์
ของกรมควบคุมมลพิษ โดยระบุว่าจะไม่ใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของสารอันตรายตามข้อ 1.15.16 

 1.25.7  ผู้เสนอราคาจะต้องรับรองว่าจะฝึกอบรมพนักงานท าความสะอาดให้มีความรู้ด้าน  
การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ และการคัดแยกขยะที่ถูกต้องตามหลักวิชาการก่อนวันเข้าท างานโดย
รับรองว่าจะด าเนินการจนครบระยะเวลาตามสัญญา โดยยื่นในวันเสนอราคาและน าเสนอผลการฝึกอบรม
ดังกล่าวให้กับมหาวิทยาลัย 

 1.25.8  การเสนอราคาครั้งนี้ มหาวิทยาลัยจะด าเนินการเบิกจ่ายเงินให้กับผู้รับจ้างเป็นราย
เดือนจนกว่าจะสิ้นสุดสัญญานี้ 

 1.25.9  กรณีมีการปรับขึ้นอัตราค่าแรงขั้นต่ าผู้รับจ้างขอสงวนสิทธในการปรับขั้นค่าจ้างด้วย 
 

2. ระยะเวลาการปฏิบัติงาน 
จ านวน 11 เดือน เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564 

 

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


