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รางขอบเขตงาน 
ประกวดราคาจางเหมาทําความสะอาด 

กลุมอาคารและบริเวณโดยรอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย 
ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 

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

1.  ความเปนมา 
  ดวยมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เปนสถานศึกษาทําหนาที่ผลิตบัณฑิตและบริการวิชาการแกชุมชน

ปจจุบันมีอาคารเรียน อาคารสํานักงาน  อาคารปฏิบัติการ และอาคารหอพัก รวม 58 อาคารและสวนใหญ
เปนอาคารเรียนสําหรับนักศึกษา จึงจําเปนจะตองดูแลรักษาความสะอาดอาคารและสถานที่ตลอดจนบริเวณ
พื้นที่โดยรอบของมหาวิทยาลัย ใหสะอาดเรียบรอยอยางตอเน่ืองเปนประจําทุกวัน ซึ่งในปจจุบัน มหาวิทยาลัย 
มีนักศึกษาเรียนอยูเปนจํานวนมาก จึงจําเปนตองใชหองเรียน หองปฏิบัติการหองสุขา และหองปฏิบัติงาน
บุคลากร เปนตน  
 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายจึงเห็นวาการจางบุคคลภายนอกเขามาดําเนินการดูแลรักษาความ
สะอาดจะไดผลดีและเกิดประโยชนโดยรวมของหนวยงานตางๆ ภายในมหาวิทยาลัย 

 

2. วัตถุประสงค 
2.1 เพื่อดูแลรักษาความสะอาดภายในและภายนอก หองเรียน สํานักงาน หองพักอาจารย  

หองปฏิบัติการหองปฏิบัติงานบุคลากร หองพัก(หอพัก) และหองนํ้า เปนตน 
2.2 เพื่อบํารุงรักษาอาคารเรียน อาคารสํานักงาน ใหดูใหมสะอาดเรียบรอยตลอดเวลา 
2.3 เพื่อใหเกิดความเปนระเบียบเรียบรอยของอาคารเรียน อาคารสํานักงาน อาคารหอประชุม 

รานอาหารหองสุขา ใหไดตามมาตรฐาน 5 ส. 
2.4 เพื่อใหการจัดหาผูรับจางในการจางเหมาทําความสะอาดเปนไปตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี

วาดวยการพัสดุดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. 2549 
2.5 เพื่อใหการประกวดราคาจางเหมาเปนไปอยางกวางขวางมีความยุติธรรม โปรงใส และสามารถ

ตรวจสอบได 
 

3.  คุณสมบัติผูเสนอราคา 
3.1 ผูเสนอราคาตองเปนผูมีอาชีพรับจางทําความสะอาดอาคารสถานที่หนวยงานของรัฐ หรือเอกชน

ทั่วไปที่ประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 
3.2 ผูเสนอราคาตองไมเปนผูที่ถูกระบุช่ือไวในบัญชีรายช่ือผูทิ้งงานของทางราชการและไดแจงเวียนช่ือแลว

หรือไมเปนผูที่ไดรับผลของการสั่งใหนิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเปนผูทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ 
3.3 ผูเสนอราคาตองไมเปนผูไดรับเอกสิทธ์ิหรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมข้ึนศาลไทยเวนแต

รัฐบาลของผูเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธ์ิ และความคุมกันเชนวาน้ัน 
3.4 ผูเสนอราคาตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่นที่เขาเสนอราคาใหแก

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย และไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันระหวางผูเสนอราคากับผูใหบริการตลาดกลาง
อิเล็กทรอนิกส ณ วันประกาศประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปน
การขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรมในการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ครั้งน้ี 
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3.5 ผูเสนอราคาตองเปนผูมีผลงานประเภทเดียวกับงานท่ีประกวดราคาจางดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส ในวงเงินไมนอยกวา 4,992,000.- บาท (สี่ลานเกาแสนเกาหมื่นสองพันบาทถวน) โดยตอง
เปนผลงานสัญญาเดียว และเปนผลงานท่ีเปนคูสัญญาโดยตรงกับสวนราชการ หนวยงานตามกฎหมาย วา
ดวยระเบียบบริหารราชการสวนทองถ่ิน รัฐวิสาหกิจ หนวยงานอ่ืนของรัฐ หรือหนวยงานเอกชนท่ี
มหาวิทยาลัยเชื่อถือและสามารถตรวจสอบได (กรณีเปนผลงานเอกชนจะตองมีหลักฐานใบรับเงินงวดงาน
และหลักฐานการเสียภาษีของงานน้ันจากกรมสรรพากรมาแนบดวย) โดยตองเปนผลงานภายใน 5 ป 
นับต้ังแตวันแลวเสร็จจนถึงวันยื่นซองขอเสนองานประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสตาม
ประกาศน้ี 

3.6 ผูมีสิทธิเขารวมประกวดราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสตองเปนผูท่ีมีชื่อในทะเบียนผูขอ
ซื้อเอกสารการจัดจางดวยวิธการทางอิเล็กทรอนิกสและผานการคัดเลือกผูมีคุณสมบัติเบ้ืองตนในการ
ประกวดราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสของมหาวิทยาลัยฯเทาน้ัน 
 

4. รายละเอียดประกอบสัญญาจาง  
 4.1 มาตรฐานของงานการทําความสะอาดสถานท่ีในอาคารลักษณะงานท่ีกําหนดใหปฏิบัติดังน้ี 

4.1.1 การปดกวาด ดูดฝุน ใหปดกวาด หรือดูดฝุน พื้นที่วางตามอาคาร หองโถงทางเดิน 
บันได (จนถึงบันไดข้ันสุดทายของอาคาร)ใหสะอาดปราศจากเศษผง ฝุนละอองและนําขยะไปทิ้งที่นอกตัว
อาคาร ณ ที่ทิ้งขยะที่ผูวาจางกําหนด ใหใชไมกวาดขนออนในการปดกวาด เวนแตพื้นที่ที่เปนพรมใหใชแปรง
ปด หรือเครื่องดูดฝุน  หากมีการเคลื่อนยายเฟอรนิเจอรหรือเครื่องใชสํานักงานเมื่อทําความสะอาดเสร็จใหจัด
เขาที่เดิม โดยไมใหเกิดความเสียหายแกพื้น เฟอรนิเจอรหรือเครื่องใชสํานักงาน 

4.1.2 การถูดวยมอบ หลังจากทําความสะอาด ตามขอ 4.1.1 แลวใหถูพื้นที่ตางๆ ดวยมอบ
ชุบนํ้าหมาดๆ มอบที่นํามาใชงานตองเปนมอบที่สะอาด และหมั่นเปลี่ยนนํ้าทําความสะอาดเสมอหากบริเวณใด
มีความสกปรกมาก ใหใชนํ้ายาขัดพื้นหรือนํ้าสบูออนตามความเหมาะสม ทั้งรวมถึงการขจัดรอย หรือตําหนิ
ตางๆ บนพื้น  ซึ่งเกิดจากรอยรองเทาดวย สําหรับพื้นที่ที่เปนพรมลบรอยเปอนบนพรมดวยนํ้ายาตามความ
เหมาะสม หลังจากการเช็ดถูพื้นแลวบริเวณตาง ๆ จะตองสะอาดปราศจากเศษผงฝุนละอองและไมมีรอย
เหว่ียงของมอบติดอยูตามขอบกําแพง ฝาผนัง เฟอรนิเจอร และเครื่องใชสํานักงานและไมมีความเสียหายใดๆ 
เกิดข้ึนจากการทํางานดังกลาว 

4.1.3การลงนํ้ายาขัดพืน้ เคลือบเงาพื้น ใหทําหลังจากดําเนินการตาม 4.1.1 และ 4.1.2  และ
การลงนํ้ายาดังกลาวในบริเวณใดก็ตาม จะตองระวังไมใหฝาผนังหรือขอบกําแพงเปรอะเปอนเปนรอยชํารุด
เสียหาย 

4.1.4 การขัดพื้นและขัดเงา ใหทําทันทีหลังจากลงนํ้ายาขัดพื้น หรือเคลือบเงาพื้นทั้งน้ี ให
ผูรับจาง พิจารณาเลือกใชเครื่องใช วัสดุและอุปกรณตามความเหมาะสมกับวัสดุพื้น โดยไมกอใหเกิดความ
เสียหายหรือตําหนิใดๆ บนพื้น 

4.1.5 การลอกพื้นและเคลือบพื้นดวยนํ้ายา การลอกพื้นและเคลือบพื้นดวยนํ้ายา เพื่อใหผิว
พื้นสะอาด ปราศจากตําหนิและริ้วรอย มีความสวยงามทนทานน้ัน ใหผูรับจางดําเนินการตามความเหมาะสม
กับวัสดุพื้น ทั้งน้ี เมื่อทําการลอกพื้นดวยนํ้ายา  ใหเคลื่อนยายเฟอรนิเจอรลอยตัวและเครื่องใชสํานักงาน      
(ที่เคลื่อนยายได) ดวยหลังจากนํ้ายาแหงดีแลว ใหขัดพื้นใหสะอาดและนําเฟอรนิเจอรและเครื่องใชสํานักงาน
กลับเขาที่เดิม 

4.1.6 การทําความสะอาดพรม ใหดูดฝุนละออง เศษผง ขนสัตว ที่หลุดรวงอยูบนหนาพรม 
ใหสะอาด ในกรณีที่ทําการซักพรม โดยการซักแหง หรือวิธีการอื่นใดก็ตาม ตองไมกอใหเกิดความเสียหาย และ
เสียความสวยงาม 
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4.1.7 การทําความสะอาดเฟอรนิเจอร และเครื่องใชสํานักงาน ใหปดกวาด เช็ดถูเครื่องใช
สํานักงาน เชน โตะ เกาอี้ ตูเก็บเอกสาร ฯลฯ และเฟอรนิเจอรตางๆ รวมทั้งรูปภาพแขวนฝาผนัง และปฏิมากรรมให
สะอาดปราศจากฝุนละอองหยากไย ใยแมงมุม คราบสกปรก และริ้วรอยตาง ๆ หากมีการเคลื่อนยายออกจาก
ที่ใหนํากลับเขาที่เดิมเมื่องานเสร็จ  โดยไมใหเกิดความเสียหายใด ๆ 

4.1.8 การทําความสะอาดฝาผนังและฝาเพดาน ใหปดกวาดเช็ดถู ดูดฝุน ใหสะอาดปราศจาก
ฝุนละอองหยากไย ใยแมงมุม คราบสกปรก และริ้วรอยตาง ๆ หากมีการเคลื่อนยายออกจากที่ใหนํากลับเขาที่
เดิม เมื่องานเสร็จโดยไมใหเกิดความเสียหายใด ๆ 

4.1.9 การทําความสะอาดกระจก ใหเช็ดกระจกดวยนํ้ายาเช็ดกระจก หรือลางดวยนํ้าสบูกอน 
แลวลางดวยนํ้า และเช็ดกระจกใหแหง ใหกระจกใสสะอาดปราศจากคราบสกปรก ตําหนิ หรือรอยสัมผัส และ
หามใชผงขัดในการทําความสะอาดกระจก 

4.1.10 การทําความสะอาดมาน ใหดูแลรักษาความสะอาดมาน และมานปรับแสงใหสะอาด
ปราศจากฝุนละออง หยากไย และคราบสกปรก การทําความสะอาดใหเช็ดดวยผาชุบนํ้าบิดหมาด ๆ หรือใช
เครื่องดูดฝุนละออง ตามความเหมาะสม โดยไมกอใหเกิดความเสียหายใด ๆ 

4.1.11 การทําความสะอาดโคมไฟ หลอดไฟ และปลั๊กไฟ ใหเช็ดถูใหสะอาดปราศจากฝุน
ละออง หยากไย และคราบสกปรก และใหทําดวยความระมัดระวัง หากมีการถอดมาทําความสะอาด เมื่องาน
เสร็จใหประกอบเขาที่เดิมโดยไมกอใหเกิดความเสียหายใด ๆ 

4.1.12 การทําความสะอาดหนากากเครื่องปรับอากาศ และพัดลม ใหเช็ดดวยผาชุบนํ้าบิดหมาด 
ๆ หรือใชเครื่องดูดฝุนละออง ตามความเหมาะสม โดยไมกอใหเกิดความเสียหายใด ๆ 
  4.1.13 การขัดเงาบริเวณที่เปนโลหะ สวนประกอบใด ๆ ที่อาคารที่เปนโลหะใหดูแลรักษาให
เงางามอยูเสมอ และไมมีคราบสนิมจับ 
  4.1.14 ในกรณีที่รายละเอียดน้ีมิไดกําหนดรายละเอียดการทํางานไวใหผูรับจางดําเนินการทํา
ความสะอาดตามสภาพของงานหรือตามคําสั่งของผูวาจาง 
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4.2 อาคารท่ีจางทําความสะอาด 
 

ลําดับท่ี รายละเอียด จํานวน
พนักงาน 

1 อาคารศูนยภาษาและคอมพิวเตอร 5 

2 อาคารสํานักงานอธิการบดี 1 (Visitor Center) 1 

3 อาคารคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สํานักงาน 1) 4 

4 อาคารคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สถิติประยุกต 2) 1 

5 อาคารสํานักวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ 1 2 

6 อาคารสํานักวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ 2 2 

7 อาคารคณะครุศาสตร 3 

8 อาคารวิทยาลัยการแพทยพื้นบานและการแพทยทางเลือก (1-3) 4 

9 อาคารคณะมนุษยศาสตร 1 3 

10 อาคารคณะมนุษยศาสตร 2 2 

11 อาคารคณะวิทยาการจัดการ (1-2) 5 

12 อาคารวิทยาลัยนานาชาติลุมนํ้าโขง 1 

13 อาคารสถาบันความหลากหลายทางชีวภาพ 1 

14 
อาคารศิลปะและการแสดง (ที่พักอาจารย-ที่เก็บของดนตรี-หองนํ้ากลาง-การแสดงและงาน
ดนตรี) 

1 

15 อาคารศูนยบริการนานาชาติ 1 

16 อาคารสํานักงานอธิการบดี 2 1 

17 อาคารสํานักศิลปวัฒนธรรม (สํานักงาน-นิทรรศการ-หอศิลป) 1 

18 อาคารหอดูดาว 1 

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

20 อาคารสํานักวิชาบริหารรัฐกิจ 3 

21 อาคารยุพราชวิทยมงคล 8 

22 อาคารศิลปกรรม 1 

23 อาคารมิตรภาพไทย-จีน 1 

24 อาคารไบโอเทค 1 (วิจัยผลิตภัณฑอาหาร) 2 
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ลําดับท่ี รายละเอียด จํานวน
พนักงาน 

25 อาคารไบโอเทค 1 (ศูนยตรวจสอบฯ) 1 

26 อาคารไบโอเทค 2 (เกษตร) 1 

27 อาคารกองอาคารสถานที่ (สํานักงาน สาธารณูปโภค ยานพาหนะ อาคารหองประชุม) 1 

28 อาคารเรียนรวม 1 8 

29 อาคารเรียนรวม 2 1 

30 อาคารสํานักงานบริการวิชาการแกชุมชนและอาคารนิเทศศาสตร 2 

31 อาคารเทคโนโลยีการศึกษา 2 

32 อาคารสํานักวิชากฎหมาย 3 

33 
อาคารหอประชุมสุพรรณิการและสํานักงานประสานงานโครงการสงเสริมคุณภาพการศึกษาใน
โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนและการพัฒนาทองถิ่น (สตพ.) 

1 

34 อาคารสํานักวิชาสังคมศาสตร 2 

35 อาคารสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 1 

36 อาคารโรงพยาบาลสัตว 1 

37 อาคารปฏิบัติการอุตสาหกรรมบริการ (การทองเที่ยว) 1 

38 อาคารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (อาคารสํานักงานคณบด)ี 1 

39 อาคารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (อาคารสถาปตยกรรม) 1 

40 อาคารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (อาคารเรียนรวม 41) 5 

41 อาคารสถาบันวิจัยและพัฒนา 1 

42 อาคารศูนยบริการนักศึกษาพิการ 1 

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

44 ศูนยการประชุมนานาชาต ิ 4 

45 อาคาร CRU Central Park 1 

46 อาคารสํานักวิชาบัญชี 2 

47 อาคารโรงเรียนสาธิต (อาคารสํานักงาน) 1 

48 อาคารโรงเรียนสาธิต (อาคารการเวก) 2 

49 อาคารโรงเรียนสาธิต (อาคารสารภ)ี 1 

50 อาคารโรงเรียนสาธิต (อาคารกรรณิการ,โรงอาหาร) 2 

51 อาคารโรงเรียนสาธิต (อาคารรสสุคนธ) 1 
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ลําดับท่ี รายละเอียด จํานวน
พนักงาน 

52 อาคารศูนยสุขภาพ 1 

53 อาคารองคการนักศึกษา  1 

54 อาคารบริหารงานกลาง 8 

55 อาคารเรียนรวม 5 (100) 3 

56 อาคารเรียนรวม 6 (101) 2 

57 อาคารเรียนรวม 7 (102) 2 

58 อาคารสถาปตยกรรม 2 1 

  128 

   
 4.3 จํานวนพนักงานงานทําความสะอาดและเง่ือนไขประจําอาคาร ภายในบริเวณขอ 4.2 

ลําดับท่ี รายละเอียด เง่ือนไขวันหยุด 

1 อาคารศูนยภาษาและคอมพิวเตอร หยุดวันนักขัตฤกษ 

2 อาคารสํานักงานอธิการบดี 1 (Visitor Center) หยุดวันนักขัตฤกษ 

3 อาคารคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สํานักงาน 1) หยุดวันนักขัตฤกษ 

4 อาคารคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สถิติประยุกต 2) หยุดวันนักขัตฤกษ 

5 อาคารสํานักวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ 1 หยุดวันนักขัตฤกษ 

6 อาคารสํานักวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ 2 หยุดวันนักขัตฤกษ 

7 อาคารคณะครุศาสตร หยุดวันนักขัตฤกษ 

8 อาคารวิทยาลัยการแพทยพื้นบานและการแพทยทางเลือก (1-3) หยุดวันนักขัตฤกษ 

9 อาคารคณะมนุษยศาสตร 1 หยุดวันนักขัตฤกษ 

10 อาคารคณะมนุษยศาสตร 2 หยุดวันนักขัตฤกษ 

11 อาคารคณะวิทยาการจัดการ (1-2) หยุดวันนักขัตฤกษ 

12 อาคารวิทยาลัยนานาชาติลุมนํ้าโขง หยุดวันนักขัตฤกษ 

13 อาคารสถาบันความหลากหลายทางชีวภาพ หยุดวันนักขัตฤกษ 

14 อาคารศิลปะและการแสดง (ที่พักอาจารย-ที่เก็บของดนตรี-หองนํ้ากลาง-การแสดง
และงานดนตรี) 

หยุดวันนักขัตฤกษ 
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ลําดับท่ี รายละเอียด เง่ือนไขวันหยุด 

15 อาคารศูนยบริการนานาชาติ หยุดวันนักขัตฤกษ 

16 อาคารสํานักงานอธิการบดี 2 หยุดวันนักขัตฤกษ 

17 อาคารสํานักศิลปวัฒนธรรม (สํานักงาน-นิทรรศการ-หอศิลป) หยุดวันนักขัตฤกษ 

18 อาคารหอดูดาว หยุดวันนักขัตฤกษ 

19 
อาคารหอประชุมกาสะลองคํา (หอประชุม-สถานีวิทยุ-ศูนยส่ิงทอ-หองเรียนกาสะลอง
คํา) 

หยุดวันนักขัตฤกษ 

20 อาคารสํานักวิชาบริหารรัฐกิจ หยุดวันนักขัตฤกษ 

21 อาคารยุพราชวิทยมงคล หยุดวันนักขัตฤกษ 

22 อาคารศิลปกรรม หยุดวันนักขัตฤกษ 

23 อาคารมิตรภาพไทย-จีน หยุดวันนักขัตฤกษ 

24 อาคารไบโอเทค 1 (วิจัยผลิตภัณฑอาหาร) หยุดวันนักขัตฤกษ 

25 อาคารไบโอเทค 1 (ศูนยตรวจสอบฯ) หยุดวันนักขัตฤกษ 

26 อาคารไบโอเทค 2 (เกษตร) หยุดวันนักขัตฤกษ 

27 อาคารกองอาคารสถานที่ (สํานักงาน สาธารณูปโภค ยานพาหนะ อาคารหองประชุม) หยุดวันนักขัตฤกษ 

28 อาคารเรียนรวม 1 หยุดวันนักขัตฤกษ 

29 อาคารเรียนรวม 2 หยุดวันนักขัตฤกษ 

30 อาคารสํานักงานบริการวิชาการแกชุมชนและอาคารนิเทศศาสตร หยุดวันนักขัตฤกษ 

31 อาคารเทคโนโลยีการศึกษา หยุดวันนักขัตฤกษ 

32 อาคารสํานักวิชากฎหมาย หยุดวันนักขัตฤกษ 

33 
อาคารหอประชุมสุพรรณิการและสํานักงานประสานงานโครงการสงเสริมคุณภาพ
การศึกษาในโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนและการพัฒนาทองถิ่น (สตพ.) 

หยุดวันนักขัตฤกษ 

34 อาคารสํานักวิชาสังคมศาสตร หยุดวันนักขัตฤกษ 

35 อาคารสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน หยุดวันนักขัตฤกษ 

36 อาคารโรงพยาบาลสัตว หยุดวันนักขัตฤกษ 

37 อาคารปฏิบัติการอุตสาหกรรมบริการ (การทองเที่ยว) หยุดวันนักขัตฤกษ 

38 อาคารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (อาคารสํานักงานคณบด)ี หยุดวันนักขัตฤกษ 

39 อาคารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (อาคารสถาปตยกรรม) หยุดวันนักขัตฤกษ 

40 อาคารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (อาคารเรียนรวม 41) หยุดวันนักขัตฤกษ 
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ลําดับท่ี รายละเอียด เง่ือนไขวันหยุด 

41 อาคารสถาบันวิจัยและพัฒนา หยุดวันนักขัตฤกษ 

42 อาคารศูนยบริการนักศึกษาพิการ หยุดวันนักขัตฤกษ 

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

44 ศูนยการประชุมนานาชาติ หยุดวันนักขัตฤกษ 

45 อาคาร CRU Central Park หยุดวันนักขัตฤกษ 

46 อาคารสํานักวิชาบัญชี หยุดวันนักขัตฤกษ 

47 อาคารโรงเรียนสาธิต (อาคารสํานักงาน) หยุดวันนักขัตฤกษ 

48 อาคารโรงเรียนสาธิต (อาคารการเวก) หยุดวันนักขัตฤกษ 

49 อาคารโรงเรียนสาธิต (อาคารสารภ)ี หยุดวันนักขัตฤกษ 

50 อาคารโรงเรียนสาธิต (อาคารกรรณิการ,โรงอาหาร) หยุดวันนักขัตฤกษ 

51 อาคารโรงเรียนสาธิต (อาคารรสสุคนธ) หยุดวันนักขัตฤกษ 

52 อาคารศูนยสุขภาพ หยุดวันนักขัตฤกษ 

53 อาคารองคการนักศึกษา หยุดวันนักขัตฤกษ 

54 อาคารบริหารงานกลาง หยุดวันนักขัตฤกษ 

55 อาคารเรียนรวม 5 (100) หยุดวันนักขัตฤกษ 

56 อาคารเรียนรวม 6 (101) หยุดวันนักขัตฤกษ 

57 อาคารเรียนรวม 7 (102) หยุดวันนักขัตฤกษ 

58 อาคารสถาปตยกรรม 2 หยุดวันนักขัตฤกษ 

 
 

โดยผูรับจางจะตองจัดหาพนักงานทําความสะอาดมาปฏิบัติงาน ประกอบดวยแรงงาน ดังตอไปน้ี 
 -  แรงงานผูหญิง       จํานวน    118 คน 
 -  แรงงานผูชาย       จํานวน      10 คน 
 -  หัวหนาควบคุมงานทําความสะอาด     จํานวน        1 คน 
 -  ผูประสานงาน       จํานวน       1 คน 
  รวมแรงงานท้ังหมด     จํานวน    130 คน 
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 4.4 รายละเอียดประกอบการทําความสะอาด 
4.4.1  การทําความสะอาดประจําวันเริ่มปฏิบัติงาน ต้ังแตเวลา  07.00 น. – 17.00 น.     

พักกลางวัน วันละ 1 ช่ัวโมง 
4.4.2  ทําความสะอาดประตูทางเขา-ออกอาคาร ประตูหองทํางาน ประตูกระจก บันไดและ

ราวบันไดทางข้ึนลงหนาตางกระจก ปายหรือบอรดตางๆ ใหสะอาดตลอดทั้งวัน 
4.4.3  ทําความสะอาดพื้นทางเดินโดยใชเครื่องขัดถู และสเปรยนํ้ามันนํ้ายารักษาพื้นเดือนละ 

1 ครั้ง 
  4.4.4  ทําความสะอาดพื้นทางเดิน โดยใชไมดันฝุนใหสะอาดเรียบรอยทุกวัน 
  4.4.5  ทําความสะอาดซอกมุมฝาเพดาน ผนังหองใหสะอาดเรียบรอยอยางสม่ําเสมอ 
  4.4.6  เก็บเศษกระดาษ และขยะตางๆ ตามกันสาด และในกระถางตนไมประดับอาคารตาม
พื้นทุกช้ัน และทางเดินเขาอาคาร   
  4.4.7  ทําความสะอาดอุปกรณเครื่องใชไฟฟาทุกชนิด 
  4.4.8  ทําความสะอาดพื้น โตะ ตูเก็บเอกสาร เกาอี้ รวมทั้งอุปกรณอื่นๆที่อยูในหองน้ันๆ 
หรือภายในหองทํางาน และจัดเก็บใหเรียบรอย                          
  4.4.9   ปดกวาดเช็ดถูทางเดินรวมระหวางโตะ ใตโตะ ซอกโตะทุกซอกทุกมุมอยางสม่ําเสมอทุก
วัน 
  4.4.10  ทําความสะอาดโทรศัพท สายโทรศัพท ดวยนํ้ายาฆาเช้ือกําจัดกลิ่น 
  4.4.11  ทําความสะอาดตะกราใสขยะ และเทขยะ ทุกวัน 
  4.4.12  ทําความสะอาดพื้นโตะ เกาอี้เรียน และกระดานไวทบอรดหรือกระดานตางๆ ให
สะอาด และจัดใหเปนระเบียบเรียบรอย พรอมที่จะทําการเรียนการสอนครั้งตอไป 
  4.4.13  ทําความสะอาดอุปกรณสวนที่เปนโลหะ เชนทองเหลือง ทองแดง โครเมียม โดยการ
ขัดเช็ดรวมทั้งบันไดระเบียง ลูกบิดกุญแจ และขาโตะ ตัวหนังสือ ตามอาคาร 
  4.4.14  หองสุขาชาย-หญิง ทําความสะอาด พื้นผนัง กระจก อางลางมือ และสุขภัณฑใน
หองนํ้าใหสะอาดอยางสม่ําเสมอ โดยไมใหมีกลิ่นและคราบสกปรก สนิม ตะกอน และเช็ดพื้นหองนํ้าใหแหงอยู
เสมอ 
 โดยตองปฏิบัติงานตามกําหนดเวลา และจัดทําตารางตรวจเช็คเปนหลักฐานการปฏิบัติงานดังน้ี 

- กอนเวลา   08.00 น 1  ครั้ง   
- เวลา    10.00 น. 1  ครั้ง 

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

  - เวลา          17.00 น. 1  ครั้ง  (รวม  5  ครั้ง  ตอวัน) 
4.4.15  ทําความสะอาดพรมปูพื้น การดูดฝุน/ซักพรม 

   4.4.16  ทําความสะอาดตะกราใสผง ถังใสกระดาษชําระ ใหสะอาดทุกวัน  
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  4.4.17  บริการใสกระดาษชําระในหองสุขาชาย-หญิง (เฉพาะหองที่มีอุปกรณใสกระดาษ) 
และบริการรองนํ้าใสในถังนํ้า  เพื่อใหมีใชบริการตลอดเวลา  

   4.4.18  บริการเติมสบูเหลว ในหองสุขาชาย – สุขาหญิง เพื่อใหมีใชบริการตลอดเวลา และ
ทําความสะอาดบรรจุภัณฑที่ใสสบูเหลวทุกวัน พรอมทั้งดูแลใหอยูในสภาพใชการได 
  4.4.19  ทําความสะอาดพื้น ผนัง กลองใสสบู ในหองนํ้าชาย-หญิง ใหสะอาดโดยพื้นและผนัง
ตองแหงตลอดเวลา 
 4.4.20 ใหพนักงานทําความสะอาดประจําอาคาร เปด-ปด ไฟฟา เปนบางสวน (ที่จําเปนตอ   การ
ปฏิบัติงานดานความสะอาด) เวลา  07.00-07.45 น. สําหรับทางเดินภายในอาคารตามที่หนวยงานมอบหมาย 
08.00-17.00 น. และใหพนักงานทําความสะอาดประจําอาคารเรียน เปด-ปด ไฟฟาปดนํ้าประปา พัดลม 
เครื่องปรับอากาศ ถอดปลั๊กเครื่องใชสํานักงานที่ใชไฟฟาทุกเครื่องพรอมทั้ง LCD PROJECTOR/VISUALIZER 
เมื่อหมดเวลาเรียนตามอาคารเรียนหรือภายในหองเรียนที่ไมมีการเรียนการสอนและตรวจตราความเรียบรอย
กอนออกจากสํานักงานหรือตัวอาคารเปนประจําทุกวันตามที่ผูวาจางรองขอ 
  4.4.21 ทําความสะอาดอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมายจากผูวาจางและแกไขปญหาเฉพาะหนา
ในเวลาทํางาน 
  4.4.22 พนักงานทําความสะอาดประจําช้ันจะตองดูแลรักษาความสะอาดกระจกบริเวณ
ประตูเขา–ออกใหสะอาดตลอดเวลาและใหพนักงานทําความสะอาดทุกคนอยูประจําที่ตามอาคารที่ได
รับผิดชอบน้ันๆ 

 4.4.23 กวาดและเก็บขยะ ทําความสะอาด ลานคอนกรีต ถนน สนามหญา บริเวณโดยรอบ
อาคาร 3 เมตร 

 4.4.24  ผูรับจางตองจัดเก็บวัสดุอุปกรณ เครื่องมือเครื่องใชในการทําความสะอาด ใหเปน
ระเบียบเรียบรอยในสถานที่ ที่ผูวาจางกําหนดให 

 4.4.25 รายงานสิ่งของชํารุดเสียหายและจากเหตุการณทรัพยสินถูกโจรกรรม สูญหาย เชน 
ระบบไฟฟา ประปาและอุปกรณอื่นภายในอาคาร ตามขอ 4.2  โดยรายงานลงในแบบฟอรม และแจง
ผูรับผิดชอบอาคารทราบโดยทันที   
  4.4.26พนักงานทําความสะอาดทุกคนของผูรับจาง จะตองแตงเครื่องแบบ(ชุดยูนิฟอรม) ของ
บริษัทผูรับจางทุกวัน ในระหวางเวลาปฏิบัติงาน ชุดยูนิฟอรมตองสะอาดเรียบรอยเหมือนกันทุกคนและมีโลโก
ของบริษัทติดที่ชุดยูนิฟอรมดวย และตองติดบัตรพนักงานแสดงตนที่เสื้อเครื่องแบบ บริเวณหนาอกดานซาย
ทุกคนในเวลาปฏิบัติงาน ใหสามารถมองเห็นไดชัดเจน เพื่อสะดวกในการตรวจสอบ บัตรพนักงานใหระบุช่ือ-
สกุล  ของพนักงานทุกคนที่ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยฯ และใหระบุช่ือเลนไวดวย (ถาม)ี 
  4.4.27  ผูรับจางจะตองดูแลรักษาความสะอาดสถานที่ในขอบเขตของสัญญาจางใหมีความ
สะอาดปราศจากรอยเปอนและสกปรกจากกลิ่นอันไมพึงประสงคพรอมยินดีที่จะแกไขเมื่อไดรับแจงจากผู
วาจางใหรีบดําเนินการแกไขทันที 
  4.4.28  ผูรับจางจะตองใหพนักงานทําความสะอาดปฏิบัติตามที่ผูวาจางไดรองขอ เชน     
ชวยจัดหองสอบ การขนยายเกาอี้ภายในอาคารน้ัน ๆ และใหบริการชวยเหลือกรณีมหาวิทยาลัยมีการจัดเลี้ยง 
ประชุม สัมมนาตามหองประชุมของอาคารที่ผูรับจางรับผิดชอบ ฯลฯ และใหพนักงานบริการชวยเหลือในการ
จัดสถานที่สอบ และงานขนยายวัสดุอุปกรณ งานกรณีฉุกเฉินเรงดวน และชวยเหลือกรณีมหาวิทยาลัยจัด
กิจกรรมในโอกาสตาง ๆ 
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4.5 การจัดเก็บขยะตามอาคารตาง ๆ 
 4.5.1 ผูรับจางดําเนินการเก็บรวบรวมขยะจากถังขยะแยกประเภทตามอาคารตาง ๆ ไปทิง้ใน

จุดพักขยะทีผู่วาจางกําหนดไว 
 4.5.2 ผูรับจางจัดเกบ็และจําแนกประเภทขยะใหเปนไปตามที่ผูวาจางกําหนด ดังน้ี 

-  ขยะเศษอาหาร ขยะที่ยอยสลายได และขยะทั่วไปใหเก็บทุกวันพรอมกัน แตขยะ
เศษอาหารใหใชเชือกฟางสีเขียวมัดปากถุง 

-  ขยะรีไซเคิล ใหเกบ็แยกประเภทจากขยะประเภทอื่น วิธีการเกบ็รวบรวมให
เปนไปตามที่ผูวาจางกําหนด 

-  ขยะอันตราย ใหเก็บแยกประเภทจากขยะประเภทอื่น วิธีการเกบ็รวบรวมให
เปนไปตามที่ผูวาจางกําหนด 

  4.5.3 ผูรับจางตองจัดเก็บขยะไมใหมีขยะลนถัง ไมมีขยะปลวิออกนอกถัง ทําการเปลี่ยนถุง
รองรับขยะทุกครัง้ที่มีการจัดเกบ็ขยะจากถัง และถังขยะตองอยูในสภาพสะอาดเรียบรอยเสมอ 
    

4.6 การทําความสะอาด ประจําวัน  (เวลา 07.00-17.00 น.)ใหดําเนินการ ดังน้ี 
4.6.1 กวาดพื้น ถูพื้น ใชมอบ ขัดเงาพื้น ใหสะอาด แลวลงนํ้ายารักษาพื้นใหเปนเงามัน โดย

ไมทําใหพื้นลื่น เพราะอาจเกิดอุบัติเหตุแกนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัย 
4.6.2  ขัดเช็ดทําความสะอาดเกาอี้ที่ทําดวยหนังแท /หนังเทียม ดวยนํ้ายาเฉพาะสําหรับขัด/เช็ด

หนัง 
4.6.3  ขัดและทําความสะอาด อุปกรณสวนที่เปนโลหะ เชนทองเหลือง ทองแดง อลูมิเนียม 

และโครเมียม ดวยนํ้ายาขัดโลหะ 
4.6.4  ปดกวาดหยากไยตามผนัง ฝา-เพดาน และทุกซอกทุกมุม ตลอดชองบันได ประตู 

หองนํ้า 
4.6.5  ทําความสะอาดบันไดอาคาร กระจกอาคารภายในและภายนอก กระจกระเบียง 

กระจกบันได กระจกประตูเขา-ออกอาคาร กระจกหองทํางาน ดวยนํ้ายาทําความสะอาด กระจกพรอมอุปกรณ
ทําความสะอาดกระจก 

4.6.6  ทําความสะอาดมูลี่ ผามานและปรับแสง โดยทําการปดฝุน และทําความสะอาดรอย
เปอน 
           4.6.7  ทําความสะอาดตู และช้ันเก็บเอกสาร บอรด โดยปดฝุนและเช็ดทําความสะอาด 
           4.6.8  ทําความสะอาดตูเย็น เครื่องทํานํ้าเย็นและทีร่องรับนํ้า โดยขัดเช็ดลาง        

4.6.9  ขัดลางทําความสะอาดพื้นผนัง อางลางมอื และสุขภัณฑ พรอมทัง้ขัดลางคราบสนิม
ตะกอน 
  4.6.10 ลางตะกราใสผง ถังขยะ และถังใสนํ้าภายในหอง 
  4.6.11 ทําความสะอาด พระบรมฉายาลักษณ และรูปภาพตางๆ 
  4.6.12  ทําความสะอาดอื่นๆ  ตามที่ไดรับมอบจากผูวาจางหรือผูที่ไดรับมอบหมายจาก   
ผูวาจาง 
   4.6.13  ลางและลงนํ้ายาเคลือบเงาพื้นที่ภายในอาคาร สวนสถานที่บางแหงที่ยังไมสกปรก
น้ัน “ผูรับจาง” จะตองดูแลรักษาพื้นใหสะอาดเทาเทียมกันตามวิธีการรักษาพื้น 
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  4.6.14  เช็ดชองลมเครื่องปรับอากาศ 
  4.6.15  เช็ดและฉีดนํ้ายาลางกระจกภายใน-ภายนอก รอบอาคาร           
            4.6.16  เก็บรอยเปอนตามทางเดิน 
       4.6.17  เช็ดลางฝาผนังและลางหองสุขา ดวยนํ้ายาฆาเช้ือโรค 
  4.6.18  ดูดฝุนมานหนาตาง 
       4.6.19  ทําความสะอาดมูลี่ โปะ โคมไฟ และพัดลมดูดอากาศฉีดนํ้ายาลางทางเดิน และบริเวณ
ดานหนาอาคารรวมทั้งเช็ดกระจกอาคาร 
       4.6.20  เช็ดและขัดขอบทองเหลือง ขอบอลูมิเนียม ตามประตู หนาตาง บันได และสวนอื่นๆ  
ที่ติดกับตัวอาคาร 
      4.6.21  ขัดลางเบาะ เกาอี้ โซฟา โตะรับแขก พรอมทั้งลงนํ้ายาเคลือบขัดเงา(เกาอี้หนัง) 
 

4.7 การทําความสะอาด ประจํา 3 เดือนใหดําเนินการ ดังน้ี 
4.7.1 เช็ดหรือลางกระจกภายในและภายนอกอาคาร ทุกหอง ทุกช้ัน ทุกอาคาร 
4.7.2 ขัดลางเคลือบเงาพื้นหองเรียน หองประชุม พื้นภายในอาคาร พื้นทางเดิน บันได พื้นที่

วางตามช้ันอาคาร หองโถง หองสํานักงานอื่น ๆ โดยใหเคลื่อนยายโตะเกาอี้ เฟอรนิเจอรลอยตัว และเครื่องใช
สํานักงาน (ที่เคลื่อนยายได) เพื่อขัดลางเคลือบเงาและจัดเขาที่เดิมเมื่อดําเนินการแลวเสร็จ 

4.7.3 ซักพรมหองเรียน, หองประชุม แบบเปยกหรือแบบแหงตามความเหมาะสม 
 

4.8 การทําความสะอาด ประจํา 6 เดือนใหดําเนินการ ดังน้ี 
4.8.1 ขัด ลาง ทําความสะอาด ลงนํ้ายาเคลือบเงาพื้นภายในอาคาร และลางทําความสะอาด 

กันสาด ทอระบายนํ้ารอบอาคารทุกอาคาร ใหเสร็จสิ้นภายในเดือนแรกของการเริ่มสัญญา 
4.8.2 เช็ดหรือลางกระจกภายนอกอาคาร (เฉพาะอาคารที่มีระเบียง) และกระจกที่อยูสูง 

  4.8.3 ทําความสะอาดฝาเพดาน และโคมไฟสวนที่อยูสูง 
  4.8.4 ทําความสะอาดโคมไฟคริสตัล ตามที่ผูวาจางมอบหมาย 

 

4.9 การขัดลางประจํา 6 เดือน ใหดําเนินการ ดังน้ี 
  4.9.1 ครั้งที่ 1 ชวงปดภาคเรียนที่ 1 
  4.9.2 ครั้งที่ 2  ชวงปดภาคเรียนที่ 2 
  4.9.3 กอนดําเนินการขัดลาง ใหแจงผูวาจางกอนดําเนินการเปนระยะเวลา 7 วัน เพื่อจะ
กําหนดเวลาและประสานงานเกี่ยวกับการทําความสะอาด 
 4.10 เครื่องมือและอุปกรณท่ีใชทําความสะอาดผูรับจางตองจัดหาเครื่องมือและอุปกรณที่มีสภาพ
ดีไมชํารุด โดยสามารถใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพและเพียงพอตอการใชงาน สงมอบใหผูรับจางภายในวันลง
นามสัญญาจาง ดังน้ี 
  4.10.1  เครื่องขัดพื้น ไมนอยกวา 4 เครื่อง 
  4.10.2  เครื่องดูดฝุน ไมนอยกวา 6 เครื่อง 
  4.10.3  เครื่องดูดฝุน ชนิดดูดนํ้าได ไมนอยกวา 6 เครื่อง 
  4.10.4  เครื่องซักพรม ไมนอยกวา 3 เครื่อง 
  4.10.5  เครื่องฉีดนํ้าแรงดันสูง  ไมนอยกวา 4 เครื่อง 
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  4.10.6 ไมกวาดออน(ดอกหญา) ไมมอบถูพื้น ไมมอบดันฝุน ไมมอบไฮเทค ไมปดขนไก ผา
เช็ดโตะ ผาเช็ดกระจก ผาเช็ดโทรศัพท ผาสําหรับมอบพื้น ผาสําหรับมอบดันฝุน ฟองนํ้า สกอตไบรทถังนํ้า ขัน
นํ้า ขวดฉีดนํ้ายา แปรงทองเหลืองแปรงขัดพื้น แปรงขัดพื้นชนิดดามยาว แปรงลางหองนํ้า ที่โกยผง เกรียง
เหล็ก ถุงมือยาง และผาปดจมูก สําหรับประจําตัวพนักงานทําความสะอาดทุกคน โดยทําการเปลี่ยนใหมทุก ๆ 
3 เดือน หรือเปลี่ยนใหมกรณีมีสภาพชํารุดเกินกวาใชงานได 
  4.10.7  ไมกวาดแข็ง (กานมะพราวตอดาม)และไมกวาดหยากไย (ขนาดยาวพิเศษ) 
  4.10.8  ยางดันนํ้า/ ลูกยางปมนํ้า ตองจัดใหมีทุกอาคาร ไมนอยกวา 1อัน 
  4.10.9แผนดําสําหรับลางพื้นและแผนแดงสําหรับขัดพื้นไมนอยกวา 6 แผน โดยทําการ
เปลี่ยนใหมกรณีมีสภาพชํารุดเกินกวาใชงานได 
  4.10.10สายยางสําหรับลางพื้นความยาวไมตํ่ากวา 50 เมตร จํานวน 5 เสน เปนอยางนอย 
  4.10.11ปลั๊กพวง ความยาว 30 เมตร ไมนอยกวา 4 ชุด  
  4.10.12 บันไดชนิดพับได ไมนอยกวา 2 อัน 
  4.10.13อุปกรณสําหรับกวาดลานคอนกรีต กวาดถนน และสนามหญา มาใหครบ  
  4.10.14พรมดักฝุนเช็ดเทา3 Mและพรมเช็ดเทา โดยมีรูปแบบเปนพรมใยมะพราว สําหรับ
หนาอาคาร หรือประตูทางเขาอาคารโดยทําการเปลี่ยนใหมกรณีมีสภาพชํารุดเกินกวาใชงานได 
  4.10.15พรมเช็ดเทา มีรูปแบบเปนผาหม สําหรับหนาอาคาร หรือประตูทางเขาอาคารโดยทํา
การเปลี่ยนใหมกรณีมีสภาพชํารุดเกินกวาใชงานได 
 

             4.11วัสดุสิ้นเปลืองผูรับจางตองจัดหาวัสดุสิ้นเปลืองที่มีคุณภาพดีใหเพียงพอตอการใชงานตลอด
สัญญาจาง สงมอบใหผูรับจางภายในวันลงนามสัญญาจางดังน้ี 
  4.11.1  สบูเหลวสําหรับลางมือไวในหองนํ้า ทั้งชายและหญิง ทุกอาคารที่มีขวดใสสบูเหลว
ประจําไวทุกหองนํ้ากรณีชํารุดตองจัดมาเปลี่ยนใหมใหครบเหมือนเดิมทุกหอง 
  4.11.2 กระดาษชําระที่มีความหนา 2 ช้ัน มีคุณสมบัติเหนียวนุม ซึมซับไดดีในหองนํ้าชาย – 
หญิง และบริการรองนํ้าใสในถังนํ้า เพื่อใหมีใชตลอดเวลา(กระดาษชําระมวนเล็ก จํานวน 36 มวน/เดือน/
อาคาร หรือกระดาษชําระมวนใหญ จํานวน 12 มวน/เดือน/อาคาร เฉพาะหองที่มีอุปกรณใสกระดาษ) 
  4.11.3 ถุงดําใสขยะสําหรับภายในหองนํ้า และสํานักงานเปนประจําตลอดเวลา ตามขนาดดังน้ี 
ขนาด 18x20 น้ิว  ขนาด 24x30 น้ิว  ขนาด 30x40 น้ิว และขนาด 40x60น้ิว รวมกันไมนอยกวา 12 แพค/เดือน/
อาคาร 
  4.11.4  นํ้ายาดับกลิ่นและฆาเช้ือนํ้ายาลางพื้น นํ้ายาลอกแวคซ นํ้ายาเคลือบเงาพืน้ นํ้ายาขัด
เงาพื้น นํ้ายาลางหองนํ้า นํ้ายาทําความสะอาดสุขภัณฑนํ้ายากัดคราบสนิม นํ้ายาเช็ดพื้นนํ้ายาขจัดคราบ
สกปรกนํ้ายาเช็ดกระจกนํ้ายาเช็ดทําความสะอาดโทรศัพทหรือแอลกฮอล  นํ้ายาขัดโลหะ (ทองเหลือง 
ทองแดง โครเมี่ยม อลูมิเนียม) นํ้ายาดันฝุน นํ้ายาซักพรม นํ้ายาเช็ดเฟอรนิเจอร ผงซักฟอกกรดเกลือเจือจาง
โซเดียมไบคารบอเนต และนํ้ายาอยางอื่นเทาที่จําเปน  
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4.12 ผูประสานงานและหัวหนาผูควบคุมงาน 
4.12.1 การปฏิบัติงานตามสัญญาจาง ผูรับจางจะตองจัดใหมีผูประสานงานอยางนอย 1 คน

เพื่อทําหนาที่ คอยประสานงานการปฏิบัติงานดูแลรักษาความสะอาดใหเปนไปตามสัญญา อยางเครงครัด   
และประสานงานกับผูแทนของผูวาจาง 

4.12.2 ใหผูประสานงานของผูรับจาง ตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน เพื่อใหสะอาดและ
เรียบรอยตามขอกําหนดและเงื่อนไขสัญญาจาง และรับฟงขอเสนอแนะหรือหารือแนวทางแกไขของการ
ปฏิบัติงาน ตามสัญญาทุกวันทําการ เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน  และแกไขขอขัดของในการ
ปฏิบัติงานรวมกับมหาวิทยาลัย 

4.12.3 ผูรับจางจะตองจัดใหมีหัวหนาผูควบคุมงาน การทําความสะอาด จํานวน 1คน 
ปฏิบัติงานเต็มเวลาเทากับพนักงานทําความสะอาดเพื่อประสานกับผูควบคุมงานประจําหนวยงานรับฟง
ขอเสนอแนะหรือหารือแนวทางแกไข ในการปฏิบัติงานแตละหนวยงาน 

4.12.4 ผูรับจางจะตองจัดหาโทรศัพทมือถือ 1 เครื่องประจําตัวหัวหนาผูควบคุมงาน เพื่อให
ผูวาจางสามารถติดตอสื่อสารไดทุกเวลา ในเวลาปฏิบัติหนาที่ ดวยคาใชจายของผูรับจาง 

4.12.5 หัวหนาผูควบคุมงาน จะตองปฏิบัติงานในวันที่ผูวาจางและผูรับจางตกลงใหมีการ
ทํางานเฉพาะกิจ  เชนงานทําความสะอาดประจําภาคเรียน  และหากหัวหนาผูควบคุมงานหยุดงาน ผูรับจาง
ตองสงตัวแทนมาชดเชยในวันดังกลาว  หากผูรับจางไมสงคนมาทดแทนจะตองถูกปรับเปนรายวัน เหมือนเปน
พนักงานทําความสะอาดคนอื่นๆ ตามสัญญา 

 

             4.13 ผูประสานงานและหัวหนาผูควบคุมงาน มีหนาท่ีดังน้ี 
                     4.13.1  ผูประสานงาน และหัวหนาผูควบคุมงาน ตองควบคุมกํากับดูแลใหพนักงานทําความ
สะอาดปฏิบัติงานตามขอกําหนดและเงื่อนไขของสัญญาจางอยางเครงครัด 
  4.13.2  ผูประสานงาน ตองประสานงานระหวางผูวาจางและผูรับจาง งานเอกสารตางๆ  
หรืองานอื่นๆ ที่เกี่ยวของระหวางผูวาจางกับผูรับจาง 
  4.13.3  ผูประสานงาน ตองจัดทําบันทึกบัญชีการลงเวลามาทํางานและเวลากลับของ
พนักงานทําความสะอาดทุกคน 
                     4.13.4  หัวหนาผูควบคุมงาน ตองควบคุมดูแลกระดาษชําระประจําหองนํ้า (ตามเงื่อนไขที่
กําหนด) และวัสดุที่ตองใชทําความสะอาดทุกชนิดมิใหขาดตกบกพรองและตรวจเช็ดอุปกรณที่ตองเตรียมมาให
ครบทุกอาคาร 
  4.13.5  หัวหนาผูควบคุมงาน ตองสรุปรายงานการทําความสะอาดประจําสัปดาห และ
รายงานใหผูควบคุมงานจางของมหาวิทยาลัยทราบทุกครั้ง 
  4.13.6  หัวหนาผูควบคุมงาน ตองเดินตรวจเช็คการทํางานของพนักงานทําความสะอาดที่
ประจําอยูตามอาคารทุกอาคารทุกช้ัน ทุกวันในกรณีของการทําความสะอาดหองนํ้าทุกหอง หัวหนาควบคุม
ตองตรวจ เช็คความสะอาดของหองนํ้าตามเวลาที่กําหนดใหปฏิบัติงานไวใน ขอ4.3 (4.4.14) ทุกวัน และจัดทํา
ตารางการตรวจเช็คสงใหผูควบคุมงานจางของมหาวิทยาลัย ทราบทุกครั้ง 
  4.13.7  หัวหนาควบคุมงาน จะตองไมปฏิบัติหนาที่ เปนพนักงานทําความสะอาดแทน
พนักงานคนใดคนหน่ึงที่ไมมาปฏิบัติงาน หรือทําความสะอาดเสมือนเปนพนักงานทําความสะอาดคนใดคนหน่ึง
ไมได 
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 4.14 การสงบัญชีรายชื่อพนักงาน 
4.14.1  ผูรับจางจะตองสงรายช่ือพรอมจัดทําประวัติพนักงานทําความสะอาดโดยละเอียด  

สงใหผูวาจางทราบลวงหนาอยางนอย 1 สัปดาห หากไมดําเนินการดังกลาว ถือวาผูรับจางไมประสงคจะ
ดําเนินการทําสัญญาจาง ผูวาจางจะยึดหลักประกันซอง และดําเนินการแจงเปนผูทิ้งงานตามระเบียบตอไป  
ในกรณีที่มีการสับเปลี่ยนพนักงานทําความสะอาด หากสับเปลี่ยนไมเกิน 5 วัน ใหแจงผานกรรมการควบคุม
งานประจําหนวยงาน และกองอาคารสถานที่ สํานักงานอธิการบดี แตในกรณีที่มีการสับเปลี่ยนเกิน 5 วัน ให
จัดสงประวัติ รูปถาย และทําหนังสือเปนลายลักษณอักษรแจงผูวาจางทราบทุกครั้ง อน่ึง หากไมแจงภายใน
ระยะเวลาที่กําหนด ผูวาจางจะถือวาไมมีพนักงานมาปฏิบัติหนาที่ และถือวาผูรับจางผิดสัญญาตามเงื่อนไข 
ผูวาจางจะดําเนินการปรับเปนรายวันตามสัญญาขอ 4.22.2 นับแตวันที่ผูรับจางผิดสัญญา  
  4.14.2 ผูรับจางจะตองปฏิบัติใหถูกตองตามกฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงานและ
สวัสดิการสังคม 
  4.14.3  ผูรับจางจะตองสงเงินสมทบเขากองทุนประกันสังคม โดยผูรับจางจะตองสงสําเนา
เอกสารการสงเงินสมทบเขากองทุนประกันสังคมใหผูวาจางเมื่อผูวาจางรองขอ หรือหากผูวาจางไดตรวจสอบ 
หรือไดรับการรองเรียนวาผูรับจางไมสงเงินสมทบเขากองทุนประกันสังคมใหกับพนักงานทําความสะอาดผู
วาจางมีสิทธิบอกเลิกสัญญาได และจะยึดหลักประกันซอง พรอมดําเนินการแจงเปนผูทิ้งงานตามระเบียบตอไป 
 

            4.15 การสงตัวอยางนํ้ายา 
  4.15.1 ผูรับจางจะตองจัดสงตัวอยางนํ้ายา หรือแคตตาล็อกตัวอยางนํ้ายาที่ใชในการทําความ
สะอาดแตละชนิด ใหผูวาจางพิจารณาในวันย่ืนซอง 
  4.15.2  ผูรับจางตองจัดเตรียมอุปกรณและนํ้ายาทําความสะอาดใหมีอยูประจําตามอาคาร
โดยมอบใหพนักงานทําความสะอาดแตละอาคารเปนผูดูแลและจะตองจัดเตรียมไวใหเพียงพอตอการใชงานทกุ
วันกอนเริ่มปฏิบัติงานตามสัญญาจางอยางนอย 1 สัปดาห 
 

             4.16  การลาหยุดงานและการตรวจสอบพนักงานทําความสะอาด 
                     4.16.1 กรณีการสับเปลี่ยนพนักงานทําความสะอาด หรือมีการทดแทนพนักงานที่ลาปวย/  
ลากิจ หรือไมสามารถมาปฏิบัติงานไดดวยเหตุอื่น ตลอดจนลาออก ผูรับจางจะตองแจงใหผูวาจางทราบทุกครั้ง
ลวงหนาอยางนอย 24 ช่ัวโมง และจัดหาพนักงานทดแทนโดยทันทีหากผูรับจางไมสามารถหาพนักงานมา
ทดแทนไดถือวา ผูรับจางจัดหาพนักงานมาปฏิบัติงานไมครบตามสัญญาจะตองถูกปรับเปนรายวัน ตามขอ 
4.21.2 
  4.16.2  กอนออกประตูมหาวิทยาลัย พนักงานทําความสะอาด จะตองยินยอมใหพนักงาน
รักษาความปลอดภัยของผูวาจางทําการตรวจคน ตอหนาพนักงานรักษาความปลอดภัย เพื่อปองกันการนํา
ทรัพยสินของผูวาจางติดตัวไป 
  4.16.3  ในกรณีที่พนักงานของผูรับจางจะนําทรัพยสินออกจากพื้นที่ทําการของผูวาจาง
จะตองปฏิบัติตามระเบียบของผูวาจาง โดยกรอกขอความในแบบฟอรมและมีลายมือช่ือของผูวาจาง/ผูคุมงาน
อนุญาตใหเรียบรอยกอน จึงจะสามารถนําออกไปได 
  4.16.4   ผูรับจางจะตองจัดหาและใชพนักงาน ที่มีความรูความชํานาญมาดําเนินการให
ทันเวลาและจัดหาใหเพียงพอ หากคณะกรรมการผูควบคุมงานหรือคณะกรรมการตรวจการจาง หรือผูแทน
เห็นวา พนักงานคนใดไมปฏิบัติงานหรือไมเขาใจงานและประพฤติตนไมเหมาะสม คณะกรรมการมีอํานาจใน
การขอเปลี่ยนพนักงานคนน้ันได และผูรับจางจะตองจัดหาพนักงานคนใหมมาทดแทนทันที 
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  4.16.5   ถาพนักงานของผูรับจางคนใด ไมต้ังใจปฏิบัติงาน ขัดคําสั่ง หรือฝาฝนระเบียบของผู
วาจาง หรือมีพฤติกรรมสอไปในทางทุจริต แสดงกรยิาวาจาไมสุภาพ ขัดคําสั่ง หรือฝาฝน ตอผูควบคุมงานของผู
วาจาง และประพฤติตนอันอาจจะกอใหเกิดความเสียหายตอช่ือเสียงของผูวาจาง เมื่อผูวาจาง ไดแจงใหผูรับ
จางทราบเปนลายลักษณอักษรแลวผูรับจางจะสงพนักงานผูน้ันมาปฏิบัติงานในพื้นที่ของผูวาจางอีกไมได 
  4.16.6  ผูประสานงาน  หัวหนาควบคุมงาน และพนักงานทําความสะอาด ที่ผูรับจางจัดสง
มาปฏิบัติงานในพื้นที่ของผูวาจาง จะตองติดบัตรประจําตัวพนักงานระหวางเวลาปฏิบัติงานตลอดเวลา (07.00 
- 17.00 น.) 

4.16.7  การทําความสะอาดภายในอาคารทุกช้ันที่มีการกั้นหรือล็อคหอง หรือทําความ
สะอาดอื่นๆ ประจําภาคเรียน ผูรับจางจะตองแจงเปนลายลักษณอักษรวาจะทําอะไร ที่ไหน ช้ันไหน เมื่อไร
ลวงหนาอยางนอย 3 วัน โดยแจงแผนงานตอกองอาคารสถานที่ สํานักงานอธิการบดี เพื่อจะไดประสานงาน
กับผูเกี่ยวของไดรับทราบและอํานวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน ตลอดจนตรวจสอบความเรียบรอยและความ
ปลอดภัยหลังจากปฏิบัติงาน 
 
 

4.17  ขอบเขตความรับผิดชอบตอความเสียหาย 
ผูรับจางจะตองรับผิดชอบตอการสูญหายหรือเสียหายของทรัพยสิน ซึ่งเกิดจากการบกพรอง

หรือความประมาทเลินเลอหรือทุจริตในการปฏิบัติหนาที่ของพนักงานของผูรับจาง โดยผูรับจางจะตอง
รับผิดชอบชดใชคาทรัพยสินที่สูญหายหรือเสียหาย ตามราคาทรัพยสินน้ัน ๆ (เมื่อหลักฐานแนชัดวาเปน
ผูกระทําความผิดจริง) 
 

4.18เวลาปฏิบัติงาน 
  4.18.1   การทําความสะอาดประจําวันผูรับจางตองทําความสะอาดตามวันที่ที่กําหนดไวใน
เงื่อนไขขอ 4.3สวนวันหยุดราชการ วันเสาร-วันอาทิตย และวันหยุดนักขัตฤกษใหผูรับจางจัดพนักงานทําความ
สะอาดมาทําความสะอาดตามจํานวนอาคารหรือพื้นที่ ที่กําหนดไวในเงื่อนไขขอ 4.3 

4.18.2   การทําความสะอาดประจําภาคเรียน ผูรับจางตองทําความสะอาดประจําภาคเรียน 
ในวันทําการ โดยทํางานระหวางเวลา 07.00 น.-17.00น.ระหวางวันปดภาคเรียนแตละภาคเรียน โดยผูรับจาง
จะตองทําความสะอาดพื้นขัดลอกแวคซ และเคลือบเงาพื้นใหทุกๆ ภาคเรียน หลังจากปดภาคเรียนภายใน 5 วัน 

 

4.19  คุณสมบัติของผูปฏิบัติงานตามสัญญาน้ี 
ผูรบัจางจะตองสงมอบผูปฏิบัติงานที่มีคุณสมบัติดังตอไปน้ี 
4.19.1ผูรับจางตองจัดสงพนักงานที่มีสุขภาพดี  มีประวัติดี  มีความซื่อสัตย สุจริตและผาน

การฝกอบรมของผูรับจางมาเรียบรอยแลวมาประจําโดยมีอายุไมตํ่ากวา 18 ป และอายุไมเกิน 55 ป 
  4.19.2ตองปฏิบัติหนาที่ตามขอบังคับ ระเบียบ คําสั่ง ของผูวาจาง ที่กําหนดไว โดยเครงครัด
ดวยความเขมแข็ง และสุภาพ 

4.19.3   ตองปฏิบัติตนสุภาพตอเจาหนาที่ของผูวาจางและผูมาติดตอ   
4.19.4  พนักงานทุกคนตองอยูในเครื่องแบบที่เปนมาตรฐานเดียวกัน และติดบัตรที่ทางผู

วาจางออกใหประจําตัวทุกคน  
4.19.5 ไมติดสิ่งเสพติดใหโทษ ไมเปนโรคพิษสุราเรื้อรัง และไมมีโรคติดตอรายแรง 
4.19.6  ไมเปนผูมีจิตไมสมประกอบ หรือวิกลจริต 
4.19.7  ไมเลนการพนัน และไมใชเครื่องมือสื่อสาร (โทรศัพทมือถือ) เลนเกมส เลนแชท  

ออนไลนตาง ๆ ในขณะปฏิบัติงาน 
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4.20 การประเมินการปฏิบัติงานของผูวาจาง 
 ผูวาจางจะดําเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานทําความสะอาดตามแบบที่ผูวา

จางกําหนด หากปรากฏวาพนักงานทําความสะอาดของผูรับจางปฏิบัติงานไมเรียบรอย มีความประพฤติไม
เหมาะสม ผูวาจางจะแจงใหผูรับจางทราบ ผูรับจางจะตองเปลี่ยนพนักงานทําความสะอาดใหใหม หรือแกไข
อุปสรรคขอขัดของของการปฏิบัติงานตามที่ผูวาจางแจงใหทราบภายใน 7 วัน หากผูรับจางไมดําเนินการแกไข 
ผูวาจางจะถือเปนเหตุไมปฏิบัติตามสัญญาและทรงไวซึ่งสิทธิจะระงับการจายเงินคาจางตามสัญญาในเดือน  
น้ัน ๆ จนกวาผูรับจางจะดําเนินการแกไข 

 

4.21  ความรับผิดชอบของผูรับจาง 
4.21.1ถาพนักงานประพฤติตนไปในทางเสื่อมเสีย หรือหยอนความสามารถ ผูวาจางมีสิทธิให

ยายบุคคลน้ัน ออกจากสถานที่ที่ปฏิบัติงานไดทันที โดยผูรับจางตองสงพนักงานคนใหมมาแทน 
4.21.2ผูรับจางตองรับผิดชอบ และใหความคุมครองพนักงาน หรือลูกจางของผูรับจางที่มา

ทํางานกับผูวาจางเกี่ยวกับสิทธิอันพึงไดตามกฎหมายแรงงานดวย โดยไมเรียกรองเอาจากผูวาจางอีก และใหมี
การทําประกันอุบัติเหตุแกพนักงานที่ปฏิบัติงานเสี่ยงอันตรายดวย  

4.21.3  ผูรับจางหรือผูควบคุมงาน ตองจัดใหมีการลงช่ือและลงเวลาปฏิบัติงานของพนักงาน
ทําความสะอาดณสถานที่ปฏิบัติงานและรายงานใหผูวาจางทราบทุกวันโดยผานกองอาคารสถานที่ สํานักงาน
อธิการบดี 

4.21.4ผูวาจางจะจัดใหพนักงานทําความสะอาดของผูรับจางลงช่ือดวยวิธีสแกนลายน้ิวมือ
ตามที่ผูวาจางกําหนด 

4.21.5ผูรับจางตองจัดทําแผนปฏิบัติงาน เชน แผนปฏิบัติรายวัน รายสัปดาห รายเดือน  ราย
ภาคเรียน และตองจัดทําแผนปฏิบัติงานพัฒนารวม (วันเสาร – อาทิตย) กรณีที่อาคารไมมีการเรียนการสอน 
และกรณีอาคารปดทําการ เพื่อเสนอใหผูวาจางพิจารณา ภายใน 15 วัน นับจากวันลงนามในสัญญา 

 

4.22  การกําหนดคาปรับและการบอกเลิกสัญญา   
 4.22.1 ในกรณีที่ผูรับจางกระทําผิดสัญญาและผูวาจางยังไมใชสิทธิบอกเลิกสัญญา ผูรับจาง

ยอมใหผูวาจางปรับเปนรายวันในอัตรารอยละ 0.1 ของราคาที่ตกลงจาง แตตองไมตํ่ากวาวันละ 100 บาท 
 4.22.2  ถาไมมีพนักงานของผูรับจางมาปฏิบัติงานหรือมาปฏิบัติงานไมครบจํานวนในวันใด 

ผูรับจางยินยอมใหผูวาจางปรับเปนรายวันในอัตราวันละ 500 บาท (หารอยบาทถวน) ตอคน นับต้ังแตวันที่
ไมมีพนักงานมาปฏิบัติงาน หรือมาปฏิบัติงานไมครบจํานวนเปนตนไป จนกวาจะมีพนักงานมาปฏิบัติงานครบ
จํานวน  

 4.22.3  ถาไมมีพนักงานของผูรับจางมาปฏิบัติงาน หรือมาแตไมปฏิบัติงานสามวันติดตอกัน 
นอกจากผูรับจางจะตองรับผิดตามขอ 4.22.2 แลว เมื่อผูวาจางไดทําหนังสือแจงเตือนเปนลายลักษณอักษรให
ผูรับจางทราบแลว ผูรับจางยังไมดําเนินการแกไขหรือจัดสงพนักงานมาปฏิบัติใหครบตามสัญญา ภายใน 7 วัน 
ผูวาจางมีสิทธิบอกเลิกสัญญาได 

 4.22.4  กรณีที่ผูวาจางไมบอกเลิกสัญญาตามความในขอ 4.22.3 น้ัน ไมเปนเหตุใหผูรับจาง
พนจากความผิดตามสัญญาน้ีผูรับจางจะตองรับผิดชอบความเสียหายที่เกิดข้ึนจากการปฏิบัติงานของพนักงาน
ที่ทําใหเกิดความเสียหายตอทรัพยสินของทางราชการ หรือบุคคลภายในมหาวิทยาลัย ผูรับจางจะตอง
รับผิดชอบตอความเสียหายที่เกิดข้ึนน้ันดวย 
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 4.22.5  กรณีที่ผูรับจางไมจัดหาเครื่องมือและอุปกรณในการทําความสะอาด และวัสดุ
สิ้นเปลือง ไดครบตามรายละเอียดในขอ 4.10และ 4.11นับต้ังแตวันที่สงมอบไมครบจนกวาผูรับจางจะ
ดําเนินการแกไขผูรับจางยินยอมใหผูวาจางปรับเปนรายวันในอัตรารอยละ 0.1 ของราคาที่ตกลงจาง แตตองไม
ตํ่ากวาวันละ 100 บาท และหากผูวาจางไดทําหนังสือแจงเตือนเปนลายลักษณอักษรใหผูรับจางทราบแลว แต
ผูรับจางยังไมดําเนินการแกไขหรือจัดหาเครื่องมือและอุปกรณในการทําความสะอาด และวัสดุสิ้นเปลอืงภายใน 
7 วัน ผูวาจางมีสิทธิบอกเลิกสัญญาได 

 

4.23 การเลิกสัญญา 
 ผูวาจางจะบอกเลิกสัญญาจางโดยแจงใหผูรับจางทราบลวงหนาไมนอยกวา 30 วัน และผูรับ

จางไมมีสิทธ์ิเรียกรองคาเสียหายใด ๆ จากผูวาจาง หรือในกรณีที่ผูรับจางปฏิบัติผิดเงื่อนไข หรือปฏิบัติงาน
บกพรองไมเปนไปตามขอกําหนดตามสัญญา และผูวาจางไดมีหนังสือแจงเตือนเปนลายลักษณอักษรไปยังผู
รับจางใหแกไขแลว ผูรับจางไมปฏิบัติตามหนังสือแจงเตือนดังกลาว 

 ในกรณีที่ผูรับจางปฏิบัติผิดเงื่อนไขหรือปฏิบัติงานบกพรองไมเปนไปตามขอกําหนดตาม
สัญญาอันเปนเหตุใหเกิดความเสียหายอยางรายแรงแกผูวาจาง ผูวาจางมีสิทธิบอกเลิกสัญญาไดทันที 

 ในการบอกเลิกสัญญาน้ี ผูวาจางมีสิทธิเรียกรองคาสินไหมทดแทนในการที่ผูวาจางปฏิบัติผิด
เงื่อนไขหรือปฏิบัติงานบกพรองไมเปนไปตามขอกําหนดตามสัญญาไดทุกประการ 

 

4.24การท่ีผูรับจางปฏิบัติตามสัญญา หรือละเวนไมปฏิบัติตามสัญญาอันกอใหเกิดความเสียหาย
ตอผูวาจางแลว ผูรับจางยินดีชดใชคาเสียหายที่เกิดข้ึนทั้งสิ้น หรือผูรับจางไมจัดสงพนักงานทําความสะอาด 
ผูวาจางมีสิทธิวาจางบุคคลภายนอกมาปฏิบัติงานแทนได  หรือผูรับจางไมจัดหาเครื่องมือและอุปกรณในการทาํ
ความสะอาดตามขอ 4.10และวัสดุสิ้นเปลืองตามขอ 4.11ใหเพียงพอตอการใชไดตลอดสัญญา ผูวาจางมีสิทธิ
จัดหาเครื่องมือและอุปกรณมาใชในการทําความสะอาด และวัสดุสิ้นเปลืองแทนได  โดยใหผูรับจางเปนผูออก
คาใชจายเองทั้งสิ้น และผูรับจางยินดีหักคาเสียหายออกจากคาจางตามสัญญาที่ผูรับจางจะไดรับในเดือนถัดไป
ทันที 

 

5. ระยะเวลาการจัดจาง  
จํานวน 12เดือน เริ่มต้ังแตวันที่ 1 ตุลาคม 2558ถึงวันที่ 30 กันยายน 2559 

 

6. วงเงินงบประมาณ 
งบประมาณที่ไดรับ  จํานวน 19,968,000.- บาท (สิบเกาลานเกาแสนหกหมื่นแปดพันบาทถวน) 

 

7.  สถานท่ีติดตอ 
 สถานที่ติดตอเพือ่ขอทราบขอมลูหรือเสนอแนะวิจารณ หรือแสดงความคิดเห็นโดยเปดเผยตัวไดที ่
 7.1 ทางไปรษณีย 
        สงถึง    อธิการบดี (งานพัสดุ) 
         มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
         อําเภอเมือง 
         จังหวัดเชียงราย57100 
 7.2 โทรศัพท 053-776000 ตอ 1109,1524, 1622 
 7.3 โทรสาร  053-776000 ตอ 1524 
 7.4 ทางเว็บไซตwww.crru.ac.th 
 7.5 E – Mail patsadu_of@cru.in.th 


