
 
ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

เรื่อง ประกวดราคาจางเหมาทําความสะอาด กลุมอาคารและบริเวณโดยรอบภายใน  

มหาวิทยาลยัราชภัฎเชียงราย ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 

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

            มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายมีความประสงคจะ ประกวดราคาจางเหมาทําความสะอาด 

กลุมอาคารและบริเวณโดยรอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส เลขที่ 

๑๔๗/๒๕๕๘ 

 

          ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปน้ี 

                   ๑. เปนนิติบุคคล ผูมีอาชีพรับจางงานที่ประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส

ดังกลาวซึ่งมีผลงานประเภทเดียวกัน ในวงเงินไมนอยกวา ๔,๙๙๒,๐๐๐.๐๐ บาท โดยตองเปนผลงานสัญญา

เดียว และเปนผลงานที่เปนคูสัญญาโดยตรงกับสวนราชการ หนวยงานตามกฎหมาย วาดวยระเบียบบริหาร

ราชการสวนทองถ่ิน รัฐวิสาหกิจ หนวยงานอื่นของรัฐ หรือหนวยงานเอกชนที่มหาวิทยาลัยเช่ือถือและสามารถ

ตรวจสอบได (กรณีเปนผลงานเอกชนจะตองมีหลักฐานใบรับเงินงวดงานและหลักฐานการเสียภาษีของงานน้ัน

จากกรมสรรพากรมาแนบดวย) โดยตองเปนผลงานภายใน ๕ ป นับต้ังแตวันแลวเสร็จจนถึงวันย่ืนซองขอเสนอ

งานประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสตามประกาศน้ี 

                   ๒. ไมเปนผูที่ถูกระบุช่ือไวในบัญชีรายช่ือผูทิ้งงานของทางราชการและไดแจงเวียนช่ือแลว 

                   ๓. ไมเปนผูไดรับเอกสิทธ์ิหรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมข้ึนศาลไทย เวนแตรัฐบาลของ

ผูประสงคจะเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธ์ิความคุมกันเชนวาน้ัน 

                   ๔. ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูประสงคจะเสนอราคารายอื่นที่เขาเสนอราคาใหแก

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ณ วันที่ประกาศประกวดราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทํา

การอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรมในการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส

ครั้งน้ี 

                 ๕. ผูมีสิทธิเขารวมประกวดราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสตองเปนผูที่มีช่ือในทะเบียนผูขอ

ซื้อเอกสารการจัดจางดวยวิธการทางอิเล็กทรอนิกสและผานการคัดเลือกผูมีคุณสมบัติเบื้องตนในการประกวด

ราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสของมหาวิทยาลัยฯเทาน้ัน 

                   ๖. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญาตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับ

รายจาย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ 

 



-๒- 

 

                   ๗. บุคคลหรือนิติบุคคลทีจ่ะเขาเปนคูสัญญากับหนวยงานของรัฐซึ่งไดดําเนินการจัดซื้อจัดจาง

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

ของกรมบัญชีกลาง ทีเ่ว็บไซตศูนยขอมลูจัดซื้อจัดจางภาครัฐ 

                   ๘. คูสัญญาตองรับและจายเงินผานบญัชีธนาคาร เวนแตการจายเงินแตละครั้งซึ่งมมีูลคาไมเกิน

สามหมื่นบาทคูสัญญาอาจจายเปนเงินสดก็ได 

         กําหนดรบัฟงคําช้ีแจงรายละเอียดเพิ่มเติม/ดูสถานที่ดําเนินงานในวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๕๘ 

ต้ังแตเวลา ๑๐.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๑.๐๐ น. ณ งานพัสดุ กองคลัง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย   

            กําหนดย่ืนซองเอกสารประกวดราคาจางเหมาบริการดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ในวันที่  

๙ กันยายน ๒๕๕๘ ต้ังแตเวลา  ๑๐.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๐.๓๐ น. ณ หองเอื้องผึ้ง สํานักงานอธิการบดี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย และกําหนดเสนอราคาในวันที่  ๑๔ กันยายน ๒๕๕๘ ต้ังแตเวลา ๑๐.๐๐ น. 

เปนตนไป 

          ผูสนใจติดตอขอซื้อเอกสารประกวดราคาจางทําของ/จางเหมาบริการดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส   

ในราคาชุดละ ๓๐๐ บาท  (สามรอยบาทถวน) ไดที่ งานการเงิน กองคลัง สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัย

ราชภัฏเชียงราย ในวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๘ ต้ังแตเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา 

๑๕.๐๐ น. ดูรายละเอียดไดที่เว็บไซต www.gprocurement.go.th และ www.crru.ac.th หรือสอบถามทาง

โทรศัพทหมายเลข ๐-๕๓๗๗-๖๐๐๐ ตอ ๑๖๒๒ ในวันและเวลาราชการ 

 

                                     ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ผูชวยศาสตราจารยเจษฎา สุวรรณ) 

รองอธิการบดี รกัษาราชการแทน 

อธิการบดี 
 



เอกสาร ประกวดราคาจาง ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส เลขท่ี ๑๔๗/๒๕๕๘ 

ประกวดราคาจางเหมาทําความสะอาด กลุมอาคารและบริเวณโดยรอบภายใน  

มหาวิทยาลยัราชภัฎเชียงราย ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 

ตามประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

ลงวันท่ี ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๘ 

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

 

                 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ซึง่ตอไปน้ีเรียกวา "มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย" มีความ

ประสงคจะประกวดราคาจางเหมาทําความสะอาด กลุมอาคารและบรเิวณโดยรอบภายใน มหาวิทยาลัย    

ราชภัฎเชียงราย ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย โดยมีขอแนะนําและ

ขอกําหนดดังตอไปน้ี 

 

                 ๑. เอกสารแนบทายเอกสาร ประกวดราคาจาง ดวยวิธีการทางอิเลก็ทรอนิกส 

                         ๑.๑ แบบรูปและรายการละเอียด 

                         ๑.๒ แบบใบย่ืนขอเสนอการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอเิล็กทรอนิกส 

                         ๑.๓ หนังสือแสดงเงือ่นไขการซือ้และการจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 

                         ๑.๔ แบบสัญญาจาง 

                         ๑.๕ แบบหนังสอืคํ้าประกัน 

                                 (๑) หลักประกันซอง 

                                 (๒) หลักประกันสัญญา 

                                 (๓) หลักประกันการรบัเงินคาจางลวงหนา 

                                 (๔) หลักประกันผลงาน 

                         ๑.๖ บทนิยาม 

                                 (๑) ผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูมสีิทธิเสนอราคาทีม่ีผลประโยชนรวมกัน 

                                 (๒) การขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม 

                         ๑.๗ แบบบัญชีเอกสาร 

                                 (๑) บัญชีเอกสารสวนที่ ๑ 

                                 (๒) บัญชีเอกสารสวนที่ ๒ 

 

 

 

 

 



-๒- 

 

                 ๒. คุณสมบัติของผูประสงคจะเสนอราคา 

                         ๒.๑ ผูประสงคจะเสนอราคาตองเปนผูมีอาชีพรับจางทําความสะอาดอาคารสถานที่

หนวยงานของรัฐ หรือเอกชนทั่วไปประกวดราคาจาง ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 

                         ๒.๒ ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูที่ถูกระบุช่ือไวในบัญชีรายช่ือผูทิ้งงานของทาง

ราชการและไดแจงเวียนช่ือแลว หรือไมเปนผูที่ไดรับผลของการสั่งใหนิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเปนผูทิ้งงานตาม

ระเบียบของทางราชการ 

                         ๒.๓ ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูประสงคจะเสนอ

ราคารายอื่น และ/หรือตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ณ วัน

ประกาศประกวดราคาจาง ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการ

แขงขันราคาอยางเปนธรรม ตามขอ ๑.๖ 

                         ๒.๔ ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูไดรับเอกสิทธ์ิหรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธ  

ไมยอมข้ึนศาลไทย เวนแตรัฐบาลของผูประสงคจะเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธ์ิและความคุมกันเชนวาน้ัน 

                         ๒.๕ ผูประสงคจะเสนอราคาตองเปนนิติบุคคลและมีผลงาน ประเภทเดียวกันกับงานที่ 

ประกวดราคาจาง ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ในวงเงินไมนอยกวา ๔,๙๙๒,๐๐๐.๐๐ บาทโดยตองเปน

ผลงานสัญญาเดียว และเปนผลงานที่เปนคูสัญญาโดยตรงกับสวนราชการ หนวยงานตามกฎหมายวาดวย

ระเบียบบริหารราชการสวนทองถ่ิน หนวยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติใหมีฐานะเปนราชการบริหารสวน

ทองถ่ิน รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานเอกชนที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายเช่ือถือและสามารถตรวจสอบได 

(กรณีเปนผลงานเอกชนจะตองมีหลักฐานใบรับเงินงวดงานและหลักฐานการเสียภาษีของงานน้ันจาก

กรมสรรพากรมาแนบดวย) โดยตองเปนผลงานภายใน ๕ ป นับต้ังแตวันแลวเสร็จจนถึงวันย่ืนซองขอเสนองาน

ประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสตามประกาศน้ี 

                         ๒.๗ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญาตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชี

รายรับรายจาย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ 

                         ๒.๘ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญากับหนวยงานของรัฐซึ่งไดดําเนินการจัดซื้อ

จัดจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส(e-Government Procurement : e-GP) ตองลงทะเบียนในระบบ

อิเล็กทรอนิกสของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายบัญชีกลางที่เว็บไซตศูนยขอมูลจัดซื้อจัดจางภาครัฐ 

                         ๒.๙ คูสัญญาตองรับและจายเงินผานบัญชีธนาคาร เวนแตการจายเงินแตละครั้งซึ่งมี

มูลคาไมเกินสามหมื่นบาทคูสัญญาอาจจายเปนเงินสดก็ได 

                          ๒.๑๐ ผูมีสิทธิเขารวมประกวดราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสตองเปนผูที่มีช่ือใน

ทะเบียนผูขอซื้อเอกสารการจัดจางดวยวิธการทางอิเล็กทรอนิกสและผานการคัดเลือกผูมีคุณสมบัติเบื้องตนใน

การประกวดราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสของมหาวิทยาลัยฯเทาน้ัน 

 



-๓- 

 

                 ๓. หลักฐานการเสนอราคา 

                         ผูประสงคจะเสนอราคาจะตองเสนอเอกสารหลักฐานแยกเปน ๒ สวน คือ 

                         ๓.๑ สวนที่ ๑ อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปน้ี 

                                  (๑) ในกรณีผูประสงคจะเสนอราคาเปนนิติบุคคล 

                                            (ก) หางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนจํากัด ใหย่ืนสําเนาหนังสือรับรอง

การจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายช่ือหุนสวนผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม พรอมรับรองสําเนาถูกตอง 

                                            (ข) บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด ใหย่ืนสําเนาหนังสือรับรองการ

จดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณหสนธิ บัญชีรายช่ือกรรมการผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม และบัญชีผูถือหุน

รายใหญ พรอมรับรองสําเนาถูกตอง 

                                  (๒) ในกรณีผูประสงคจะเสนอราคาเปนบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใชนิติ

บุคคล ใหย่ืนสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูน้ัน สําเนาขอตกลงที่แสดงถึงการเขาเปนหุนสวน (ถามี) 

สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูเปนหุนสวน พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง 

                                  (๓) ในกรณีผูประสงคจะเสนอราคาเปนผูประสงคจะเสนอราคารวมกันในฐานะ

เปนผูรวมคา ใหย่ืนสําเนาสัญญาของการเขารวมคา สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูรวมคา และในกรณี  

ที่ผูเขารวมคาฝายใดเปนบุคคลธรรมดาที่มิใชสัญชาติไทย ก็ใหย่ืนสําเนาหนังสือเดินทาง หรือผูรวมคาฝายใด

เปนนิติบุคคลใหย่ืนเอกสารตามที่ระบุไวใน (๑) 

                                  (๔) สําเนาใบทะเบียนพาณิชย สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม 

                                  (๕) บัญชีเอกสารสวนที่ ๑ ทั้งหมดที่ไดย่ืนตามแบบในขอ ๑.๗ (๑) 

                         ๓.๒ สวนที่ ๒ อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปน้ี 

                                  (๑) หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส โดย

ตองลงนามพรอมประทับตรา (ถาม)ี 

                                 (๒) หนังสือมอบอํานาจซึ่งปดอากรแสตมปตามกฎหมายในกรณีที่ผูประสงคจะ

เสนอราคามอบอํานาจใหบุคคลอื่นทําการแทน 

                                 (๓) หลักประกันซองตามขอ ๕ 

                                 (๔) สําเนาหนังสือรับรองผลงาน พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง 

                                 (๕) แบบใบย่ืนขอเสนอการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 

                                 (๔) บัญชีเอกสารสวนที่ ๒ ทั้งหมดที่ไดย่ืนตามแบบในขอ ๑.๗ (๒) 

 

 

 

 



-๔- 

 

๔. การเสนอราคา 

            ๔.๑ ผูประสงคจะเสนอราคาตองย่ืนขอเสนอตามแบบที่กําหนดไวในเอกสารประกวดราคา

จาง ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสและหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส  

น้ี โดยไมมีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้นและจะตองกรอกขอความใหถูกตองครบถวน รวมทั้งลงลายมอืช่ือของผูประสงค

จะเสนอราคาใหชัดเจน 

                   ๔.๒ ผูประสงคจะเสนอราคาจะตองกําหนดยืนราคาไมนอยกวา ๓๐ วัน นับแตวันยืนยันราคา

สุดทาย โดยภายในกําหนดยืนราคาผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองรับผิดชอบราคาที่ตน

ไดเสนอไวและจะถอนการเสนอราคามิได 

                  ๔.๓ ผูประสงคจะเสนอราคาจะตองเสนอกําหนดเวลาดําเนินการตามสัญญาที่จะจางใหแลว

เสร็จไมเกิน ๓๖๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจาง หรือวันที่ไดรับหนังสือแจงจากมหาวิทยาลัยราชภัฏ

เชียงรายใหเริ่มทํางาน 

                  ๔.๔ กอนย่ืนซองเอกสารประกวดราคาจาง ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ผูประสงคจะเสนอ

ราคาควรตรวจดูรางสัญญา แบบรูป และรายละเอียด ฯลฯ ใหถ่ีถวนและเขาใจเอกสารประกวดราคาทั้งหมด

เสียกอนที่จะตกลงย่ืนขอเสนอ ตามเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาจาง ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 

                  ๔.๕ ผูประสงคจะเสนอราคาจะตอง ย่ืนเอกสาร ประกวดราคาจาง ดวยวิธีการทาง

อิเล็กทรอนิกสจาหนาซองถึงประธานคณะกรรมการประกวดราคาจางเหมาทําความสะอาด กลุมอาคารและ

บริเวณโดยรอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส โดยระบุไวที่หนาซองวา 

"เอกสารประกวดราคา ตามเอกสารประกวดราคาจาง ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส เลขที่ ๑๔๗/๒๕๕๘"    

ย่ืนตอคณะกรรมการ ประกวดราคา ในวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๘ ต้ังแตเวลา ๑๐.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๐.๓๐ น.    

ณ หองเอื้องผึ้ง สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

                                  เมื่อพนกําหนดเวลาย่ืนเอกสารประกวดราคาจาง ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส

แลวจะไมรับเอกสารโดยเด็ดขาด 

                                  คณะกรรมการ ประกวดราคา จะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผูประสงค 

จะเสนอราคาแตละรายวาเปนผูประสงคจะเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูประสงคจะเสนอราคาราย

อื่น หรือเปนผูมีผลประโยชนรวมกันระหวางผูประสงคจะเสนอราคากับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส 

ตามขอ ๑.๖ (๑) ณ วันประกาศ ประกวดราคาจาง ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสหรือไม พรอมทั้งตรวจสอบ

ขอเสนอตาม ขอ ๓.๒ และแจงผูประสงคจะเสนอราคาแตละรายทราบผลการพิจารณาเฉพาะของตน ทาง

ไปรษณียลงทะเบียนตอบรับ หรือวิธีอื่นใดที่มีหลักฐานวา ผูประสงคจะเสนอราคารับทราบแลว 

 

 

 



-๕- 

 

                                  หากปรากฏตอคณะกรรมการประกวดราคากอนหรือในขณะที่มีการเสนอราคา

ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสวามีผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูมีสิทธิเสนอราคากระทําการอนัเปนการขัดขวาง

การแขงขันราคาอยางเปนธรรม ตามขอ ๑.๖ (๒) คณะกรรมการฯ จะตัดรายช่ือผูประสงคจะเสนอราคาหรือ  

ผูมีสิทธิเสนอราคารายน้ันออกจากการเปนผูประสงคจะเสนอราคา และมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายจะ

พิจารณาลงโทษผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูมีสิทธิเสนอราคาดังกลาวเปนผูทิ้งงาน 

                                  ผูประสงคจะเสนอราคาที่ไมผานการคัดเลือกเบื้องตน เพราะเหตุเปนผูประสงคจะ

เสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูประสงคจะเสนอราคารายอื่น หรือเปนผูมีผลประโยชนรวมกันระหวาง 

ผูประสงคจะเสนอราคากับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ณ วันประกาศประกวดราคาจางดวยวิธีการ

ทางอิเล็กทรอนิกส หรือเปนผูประสงคจะเสนอราคาที่กระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปน

ธรรม หรือเปนผูประสงคจะเสนอราคาที่ไมผานคุณสมบัติทางดานเทคนิคอาจอุทธรณคําสั่งดังกลาวตอหัวหนา

หนวยงานที่จัดหาพัสดุภายใน ๓ วัน นับแตวันที่ไดรับแจงจากคณะกรรมการประกวดราคา การวินิจฉัยอุทธรณ

ของหัวหนาหนวยงานที่จัดหาใหถือเปนที่สุด 

                                  หากปรากฏตอคณะกรรมการประกวดราคา วา กระบวนการเสนอราคาจาง ดวย

วิธีการทางอิเล็กทรอนิกสประสบขอขัดของจนไมอาจดําเนินการตอไปใหแลวเสร็จภายในเวลาที่กําหนดไว

คณะกรรมการประกวดราคา จะสั่งพักกระบวนการเสนอราคา โดยมิใหผูแทนผูมีสิทธิเสนอราคาพบปะหรือ

ติดตอสื่อสารกับบุคคลอื่น และเมื่อแกไขขอขัดของแลว จะใหดําเนินกระบวนการเสนอราคาตอไป จากข้ันตอน

ที่คางอยูภายในเวลาของการเสนอราคาที่ ยังเหลือกอนจะสั่งพักกระบวนการเสนอราคา แตตองสิ้นสุด

กระบวนการเสนอราคาภายในวันเดียวกัน เวนแตคณะกรรมการประกวดราคา เห็นวากระบวนการเสนอราคา

จะไมแลวเสร็จไดโดยงาย หรือขอขัดของไมอาจแกไขได ประธานคณะกรรมการประกวดราคา จะสั่งยกเลิก

กระบวนการเสนอราคา และกําหนดวัน เวลาและสถานที่ เพื่อเริ่มตนกระบวนการเสนอราคาใหม โดยจะแจง

ใหผูมีสิทธิเสนอราคาทุกรายที่อยูในสถานที่น้ันทราบ 

                                  คณะกรรมการประกวดราคา สงวนสิทธ์ิในการตัดสินใจดําเนินการใด ๆ ระหวาง

การประกวดราคา ฯ เพื่อใหการประกวดราคา ฯ เกิดประโยชนสูงสุดตอทางราชการ 

                         ๔.๖ ผูประสงคจะเสนอราคาที่มีสิทธิไดรับการคัดเลือกใหเขาเสนอราคาจะตองปฏิบัติดังน้ี 

                                  (๑) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไวในหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจางดวย

วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ที่ไดย่ืนมาพรอมกับซองขอเสนอทางเทคนิค 

                      (๒) ราคาสูงสุดของการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส จะตองเริ่มตนที่ 

๑๙,๙๖๘,๐๐๐.๐๐บาท 

                      (๓) ราคาที่เสนอจะตองเปนราคาที่รวมภาษีมูลคาเพิ่ม และภาษีอื่น ๆ (ถามี) รวมคาใชจาย

ทั้งปวงไวดวยแลว 

 



-๖- 

 

                                  (๔) ผูมีสิทธิเสนอราคาหรือผูแทนจะตองมาลงทะเบียนเพื่อเขาสูกระบวนการเสนอ

ราคา ตามวัน เวลา และสถานที่ทีก่ําหนด 

                                  (๕) ผูมีสิทธิเสนอราคาหรือผูแทนที่มาลงทะเบียนแลวตอง LOGIN เขาสูระบบ 

                                  (๖) ผูมีสิทธิเสนอราคาหรือผูแทนที่ LOGIN แลว จะตองดําเนินการเสนอราคา 

โดยราคาที่เสนอในการประกวดราคาจาง ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสจะตองตํ่ากวาราคาสูงสุดในการ

ประกวดราคา ฯ และจะตองเสนอลดราคาข้ันตํ่า (Minimum Bid) ไมนอยกวาครั้งละ ๓๐,๐๐๐.๐๐ บาทจาก

ราคาสูงสุดในการประกวดราคาฯ และการเสนอลดราคาครั้งถัดๆไป ตองเสนอลดราคาครั้งละไมนอยกวา 

๓๐,๐๐๐.๐๐ บาท จากราคาครัง้สุดทายที่เสนอลดแลว 

                                  (๗) หามผูมีสทิธิเสนอราคาถอนการเสนอราคา และเมือ่การประกวดราคา ฯ  

เสร็จสิ้นแลว จะตองยืนยันราคาตอผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ราคาที่ยืนยันจะตองตรงกบัราคา     

ที่เสนอหลังสุด 

                                  (๘) ผูมีสิทธิเสนอราคาที่ไดรบัคัดเลือกใหเปนผูชนะราคาตองรับผิดชอบคาใชจาย

ในการใหบริการเสนอราคาทางอเิลก็ทรอนิกสและคาใชจายในการเดินทางของผูใหบรกิารตลาดกลาง

อิเลก็ทรอนิกส ทั้งน้ีจะแจงใหทราบในวันเสนอราคา 

                                  (๙) ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองมาเสนอราคา ในวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๘ ต้ังแต

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

ใหทราบตอไป 

 

                 ๕. หลักประกันซอง 

                         ผูประสงคจะเสนอราคาตองวางหลักประกันซองพรอมกับการย่ืนซองขอเสนอทางดาน

เทคนิค จํานวน ๙๙๘,๔๐๐.๐๐ บาท (เกาแสนเกาหมื่นแปดพันสี่รอยบาทถวน) โดยหลักประกันซองจะตอง    

มีระยะเวลาการคํ้าประกัน ต้ังแตวันย่ืนซองขอเสนอทางดานเทคนิคครอบคลุมไปจนถึงวันสิ้นสุดการยืนราคา 

โดยหลกัประกันใหใชอยางหน่ึงอยางใดดังตอไปน้ี 

                         ๕.๑ เงินสด   

                         ๕.๒ เช็คที่ธนาคารสั่งจายใหแกมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย โดยเปนเช็คลงวันที่ที่ย่ืน

ซองขอเสนอทางดานเทคนิค หรือกอนหนาน้ันไมเกิน ๓ วันทําการของทางราชการ 

                         ๕.๓ หนังสือคํ้าประกันของธนาคารในประเทศตามแบบหนังสอืคํ้าประกันดังระบุในขอ 

๑.๕ (๑) 

 

 

 



-๗- 

 

                         ๕.๔ หนังสือคํ้าประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย ที่ไดรับอนุญาตให

ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชยและประกอบธุรกิจคํ้าประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย 

ซึ่งไดแจงเวียนช่ือใหสวนราชการตาง ๆ ทราบแลว โดยอนุโลมใหใชตามแบบหนังสือคํ้าประกันดังระบุในขอ 

๑.๕ (๑) 

                         ๕.๕ พันธบัตรรัฐบาลไทย 

                         หลักประกันซองตามขอน้ี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายจะคืนใหผูประสงคจะเสนอราคา

หรือผูคํ้าประกันภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ไดพิจารณาในเบื้องตนเรียบรอยแลว เวนแตผูมีสิทธิเสนอราคา

รายที่คัดเลือกไวซึ่งเสนอราคาตํ่าสุดจะคืนใหตอเมื่อไดทําสัญญาหรือขอตกลง หรือเมื่อผูมีสิทธิเสนอราคาไดพน

จากขอผูกพันแลว 

                         การคืนหลักประกันซอง ไมวาในกรณีใด ๆ จะคืนใหโดยไมมีดอกเบี้ย 

 

                 ๖. หลักเกณฑและสิทธิในการพิจารณาราคา 

                         ๖.๑ ในการ ประกวดราคาจาง ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสน้ี มหาวิทยาลัยราชภัฏ

เชียงรายจะพิจารณาตัดสินดวย ราคารวม 

                         ๖.๒ หากผูประสงคจะเสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไมถูกตองตามขอ ๒ หรือย่ืนหลักฐาน

การเสนอราคาไมถูกตองหรือไมครบถวนตามขอ ๓ หรือย่ืนเอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีการทาง

อิเล็กทรอนิกสไมถูกตองตามขอ ๔ แลวคณะกรรมการดําเนินการประกวดราคาจะไมรับพิจารณาขอเสนอของ 

ผูประสงคจะเสนอราคารายน้ัน เวนแตเปนขอผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กนอย หรือผิดพลาดไปจากเงื่อนไข

ของเอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสในสวนที่มิใชสาระสําคัญ ทั้งน้ีเฉพาะในกรณีที่

พิจารณาเห็นวาจะเปนประโยชนตอมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายเทาน้ัน 

                         ๖.๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายสงวนสิทธ์ิไมพิจารณาราคาของผูประสงคจะเสนอราคา 

โดยไมมีการผอนผันในกรณีดังตอไปน้ี 

                                  (๑) ไมปรากฏช่ือผูประสงคจะเสนอราคารายน้ัน ในบัญชีผูรับเอกสารประกวด

ราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสหรือในหลักฐานการรับเอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีการทาง

อิเล็กทรอนิกสของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

                                  (๒) เสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเงื่อนไขที่กําหนดในเอกสารประกวดราคา

จางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสที่เปนสาระสําคัญ หรือมีผลทําใหเกิดการไดเปรียบเสียเปรียบระหวาง         

ผูประสงคจะเสนอราคารายอื่น 

 

 

 



-๘- 

 

                         ๖.๔ ในการตัดสินการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสหรือในการทํา

สัญญา คณะกรรมการ ประกวดราคาหรือมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายมีสิทธิใหผูประสงคจะเสนอราคาช้ีแจง

ขอเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือขอเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวของกับผูประสงคจะเสนอราคาได มหาวิทยาลัยราชภัฏ

เชียงรายมีสิทธิที่จะไมรับราคา หรือไมทําสัญญาหากหลักฐานดังกลาวไมมีความเหมาะสมหรือไมถูกตอง 

                         ๖.๕ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายทรงไวซึ่งสิทธิที่จะไมรับราคาตํ่าสุด หรือราคาหน่ึงราคา

ใดหรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได และอาจพิจารณาเลือกจางในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหน่ึง

รายการใด หรืออาจจะยกเลิกการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสโดยไมพิจารณาจัดจางเลยก็

ไดสุดแตจะพิจารณา ทั้งน้ีเพื่อประโยชนของทางราชการเปนสําคัญ และใหถือวาการตัดสินของมหาวิทยาลัย

ราชภัฏเชียงรายเปนเด็ดขาด ผูประสงคจะเสนอราคาจะเรียกรองคาเสียหายใด ๆ  มิได รวมทั้งมหาวิทยาลัยราช

ภัฏเชียงรายจะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสและลงโทษผูมีสิทธิเสนอ

ราคาเปนผูทิ้งงาน ไมวาจะเปนผูมีสิทธิเสนอราคาที่ไดรับการคัดเลือกหรือไมก็ตาม หากมีเหตุที่เช่ือไดวาการ

เสนอราคากระทําการโดยไมสุจริต เชน การเสนอเอกสารอันเปนเท็จ หรือใชช่ือบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล

อื่นมาเสนอราคาแทนเปนตน 

                                  ในกรณีที่ผูมีสิทธิเสนอราคารายที่เสนอราคาตํ่าสุด เสนอราคาตํ่าจนคาดหมายได

วาไมอาจดําเนินงานตามสัญญาได คณะกรรมการประกวดราคาหรือมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายจะใหผูมีสิทธิ

เสนอราคารายน้ันช้ีแจงและแสดงหลักฐานที่ทําใหเช่ือไดวาผูมีสิทธิเสนอราคาสามารถดําเนินงานตามการ

ประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสใหเสร็จสมบูรณ หากคําช้ีแจงไมเปนที่รับฟงได มหาวิทยาลัย

ราชภัฏเชียงรายมีสิทธิที่จะไมรับราคาของผูมีสิทธิเสนอราคารายน้ัน 

                         ๖.๖ ในกรณีที่ปรากฏขอเท็จจริงภายหลังจากการประกวดราคาจาง ดวยวิธีการทาง

อิเล็กทรอนิกสวาผูประสงคจะเสนอราคาที่มีสิทธิไดรับการคัดเลือกเปนผูมีสิทธิเสนอราคาที่มีผลประโยชน

รวมกันกับผูมีสิทธิเสนอราคารายอื่นหรือเปนผูมีผลประโยชนรวมกันระหวางผูมีสิทธิเสนอราคากับผูใหบริการ

ตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ณ วันประกาศประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส หรือเปนผูมีสิทธิ

เสนอราคาที่กระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม ตามขอ ๑.๖ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

เชียงรายมีอํานาจที่จะตัดรายช่ือผูมีสิทธิเสนอราคาดังกลาว และมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายจะพิจารณา

ลงโทษผูมีสิทธิเสนอราคารายน้ันเปนผูทิ้งงาน 

 

 

 

 

 

 



-๙- 

 

                 ๗. การทําสัญญาจาง 

                         ผูชนะการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส(ผูรับจาง)จะตองทําสัญญาจาง

ตามแบบสัญญาดังระบุในขอ ๑.๔ กับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจง 

และจะตองวางหลักประกันสัญญาเปนจํานวนเงินเทากับรอยละ๕ ของราคาคาจางที่ประกวดราคาจางดวย

วิธีการทางอิเล็กทรอนิกสได ใหมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายยึดถือไวในขณะทําสัญญา โดยใชหลักประกัน

อยางหน่ึงอยางใด ดังตอไปน้ี 

                         ๗.๑ เงินสด 

                         ๗.๒ เช็คที่ธนาคารสั่งจายใหแกมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย โดยเปนเช็คลงวันที่ที่ทํา

สัญญาหรือกอนหนาน้ันไมเกิน ๓ วัน ทําการของทางราชการ 

                         ๗.๓ หนังสือคํ้าประกันของธนาคารภายในประเทศตามแบบหนังสือคํ้าประกันดังระบุใน

ขอ ๑.๕ (๒) 

                         ๗.๔ หนังสือคํ้าประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย ที่ไดรับอนุญาตให

ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชยและประกอบธุรกิจคํ้าประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย 

ซึ่งไดแจงช่ือเวียนใหสวนราชการตาง ๆ ทราบแลว โดยอนุโลมใหใชตามแบบหนังสือคํ้าประกันดังระบุในขอ 

๑.๕ (๒) 

                         ๗.๕ พันธบัตรรัฐบาลไทย 

                         หลักประกันน้ีจะคืนใหโดยไมมีดอกเบี้ย ภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่คูสัญญาพนจาก

ขอผูกพันตามสัญญาจางแลว 
 

                 ๘. คาจางและการจายเงิน 

                         มหาวิทยาลัยฯ จะจายเงินคาจางตามสัญญาเปนรายเดือนตามที่ตกลงไวในเงื่อนไขแหง

สัญญา 
                                 

                 ๙. อัตราคาปรับ 

                         คาปรับเปนไปตามรายละเอียดเงื่อนไขและขอกําหนดงานจางเหมาทําความสะอาดของ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
 

                 ๑๐. การรับประกันความชํารุดบกพรอง 

                         ผูชนะการประกวดราคาจาง ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ซึ่งไดทําขอตกลงเปนหนังสือ 

หรือทําสัญญาจางตามแบบดังระบุในขอ ๑.๔ แลวแตกรณี จะตองรับประกันความชํารุดบกพรองของงานจาง 

ที่เกิดข้ึนภายในระยะเวลาไมนอยกวา ๑ เดือน นับถัดจากวันที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายไดรับมอบงาน โดย

ผูรับจางตองรีบจัดการซอมแซมแกไขใหใชการไดดีดังเดิมภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจงความชํารุด

บกพรอง 



-๑๐- 

 

                 ๑๑. ขอสงวนสิทธิ์ในการเสนอราคาและอ่ืน ๆ 
                         ๑๑.๑ เงินคาจางสําหรับงานจางครั้งน้ี ไดมาจาก เงินงบประมาณประจําป พ.ศ. ๒๕๕๙ 
                                  การลงนามในสัญญาจะกระทําไดตอเมื่อมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายไดรับอนุมัติ
เงินคาจางจาก เงินงบประมาณประจําป พ.ศ. ๒๕๕๙ แลวเทาน้ัน 
                         ๑๑.๒ เมื่อมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายไดคัดเลือกผูมีสิทธิเสนอราคารายใดใหเปน    
ผูรับจาง และไดตกลงจางตามการ ประกวดราคาจาง ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส แลว ถาผูรับจางจะตองสั่ง
หรือ นําสิ่งของมาเพื่องานจางดังกลาวเขามาจากตางประเทศและของน้ันตองนําเขามาโดยทางเรือในเสนทาง  
ที่มีเรือไทยเดินอยู และสามารถใหบริการรับขนไดตามที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด      
ผูมีสิทธิเสนอราคาซึ่งเปนผูรับจางจะตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการพาณิชยนาวี ดังน้ี 
                                  (๑) แจงการสั่งหรือนําสิ่งของดังกลาวเขามาจากตางประเทศตอกรมเจาทาภายใน 
๗ วัน นับต้ังแตวันที่ผูรับจางสั่งหรือซื้อขายของจากตางประเทศ เวนแตเปนของที่รัฐมนตรีวาการกระทรวง
คมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่นได 
                                  (๒) จัดการใหสิ่งของดังกลาวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเชนเดียวกับเรือ
ไทยจากตางประเทศมายังประเทศไทย เวนแตจะไดรับอนุญาตจากกรมเจาทา ใหบรรทุกสิ่งของน้ันโดยเรืออื่น
ที่มิใชเรือไทย ซึ่งจะตองไดรับอนุญาตเชนน้ันกอนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเปนของที่รัฐมนตรีวาการกระทรวง
คมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกของลงเรืออื่น 
                                  (๓) ในกรณีที่ไมปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผูรับจางจะตองรับผิดตามกฎหมายวา
ดวยการสงเสริมการพาณิชยนาวี 
                         ๑๑.๓ ผูประสงคจะเสนอราคาซึ่ งได ย่ืนเอกสารประกวดราคาดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส ตอมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย แลวจะถอนตัวออกจากการประกวดราคาฯ มิได และเมื่อ
ไดรับการคัดเลือกใหเปนผูมีสิทธิเสนอราคาแลว ตองเขารวมเสนอราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสตาม
เงื่อนไขที่กําหนดใน ขอ ๔.๗ (๔) (๕) (๖) และ (๗) มิฉะน้ัน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายจะริบหลักประกัน
ซองจํานวนรอยละ ๒.๕ ของวงเงินที่จัดหาทันที และอาจพิจารณาเรียกรองใหชดใชความเสียหายอื่น (ถามี) 
รวมทั้งอาจพิจารณาใหเปนผูทิ้งงานได หากมีพฤติกรรมเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม 
                         ๑๑.๔ ผูมีสิทธิเสนอราคาซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายไดคัดเลือกแลวไมไปทําสัญญา
หรือขอตกลงภายในเวลาที่ทางราชการกําหนดดังระบุไวในขอ ๗ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายจะริบ
หลักประกันซองหรือเรียกรองจากผูออกหนังสือคํ้าประกันซองทันที และอาจพิจารณาเรียกรองใหชดใชความ
เสียหายอื่น (ถาม)ี รวมทั้งจะพิจารณาใหเปนผูทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ 
                         ๑๑.๕ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายสงวนสิทธ์ิที่จะแกไขเพิ่มเติมเงื่อนไขหรือขอกําหนดใน
แบบสัญญาใหเปนไปตามความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด (ถาม)ี 
 
                 ๑๒. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ 
                         ในระหวางระยะเวลาการดําเนินงานผูรบัจางพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑทีก่ฎหมายและ
ระเบียบไดกําหนดไวโดยเครงครัด 
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 หมายเหตุ 

                 ผูประสงคจะเสนอราคา หมายถึง ผูขายหรือผูรับจาง ที่เขารับการคัดเลือกจากหนวยงานที่     
จะจัดหาพัสดุ เพื่อเปนผูมีสิทธิเสนอราคา 
                 ผูมีสิทธิเสนอราคา หมายถึง ผูประสงคจะเสนอราคาที่ไดรับการคัดเลือกจากหนวยงานที่จะ
จัดหาพัสดุ ใหเปนผูมีสิทธิเสนอราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 
                 การนับระยะเวลาคํ้าประกันซองตามขอ ๕ ใหหนวยงานที่จัดหาพัสดุนับเปน ๒ ชวงเวลา
ติดตอกัน คือ ชวงแรก ต้ังแตวันย่ืนซองขอเสนอทางดานเทคนิคจนถึงวันยืนยันราคาสุดทาย (วันเสนอราคา) 
และนับตอเน่ืองกันในชวงที่สอง คือ ต้ังแตวันถัดจากวันยืนยันราคาสุดทาย จนถึงวันสิ้นสุดการยืนราคา 
ตัวอยางเชน กําหนดวันย่ืนซองขอเสนอทางดานเทคนิค วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๘ กําหนดวันเสนอราคาวันที่ 
๑๔ กันยายน ๒๕๕๘ และกําหนดยืนราคา ๓๐ วัน นับแตวันยืนยันราคาสุดทาย การนับระยะเวลาคํ้าประกัน
ซองคือ วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๘ จนถึงวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๘ และนับตอเน่ืองในชวงที่สองใหเริ่ม
นับต้ังแตวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๘ จนถึงวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๘ (รวม ๓๐ วัน) ดังน้ัน ระยะเวลาการนับ
หลักประกันซอง คือ ต้ังแตวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๘ จนถึงวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๘  
                  การเสนอลดราคาข้ันตํ่า (Minimum Bid) ใหหนวยงานที่จะจัดหาพัสดุคํานวณวงเงินการเสนอ
ลดราคาข้ันตํ่าแตละครั้งในอัตรารอยละ ๐.๒ ของราคาสูงสุดของการประกวดราคาดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกสหากคํานวณแลวมีเศษของหลักหนวยนับใดๆ ใหปดเศษดังกลาวเปนหนวยนับน้ัน โดยไมตองมี
เศษของแตละหนวยนับ เพื่อความชัดเจน และปองกันความผิดพลาดในการเสนอลดราคาข้ันตํ่าแตละครั้ง เชน 
กรณีราคาสูงสุดของการประกวดราคาฯ ๑๕๕,๖๕๗,๐๐๐ บาท คํานวณรอยละ ๐.๒ ไดเทากับ ๓๑๑,๓๑๔ 
บาท ใหกําหนดการเสนอลดราคาข้ันตํ่า (Minimum Bid) ไมนอยกวาครั้งละ ๓๐๐,๐๐๐ บาท ราคาสูงสุดของ
การประกวดราคาฯ ๔๔,๕๖๗,๕๐๐ บาท คํานวณรอยละ ๐.๒ ไดเทากับ ๘๙,๑๓๕ บาท ใหกําหนดการเสนอ
ลดราคาข้ันตํ่า (Minimum Bid) ไมนอยกวาครั้งละ ๘๐,๐๐๐ บาท ราคาสูงสุดของการประกวดราคาฯ 
๗,๗๘๙,๐๐๐ บาท คํานวณรอยละ ๐.๒ ไดเทากับ ๑๕,๕๗๘ บาท ใหกําหนดการเสนอลดราคาข้ันตํ่า 
(Minimum Bid) ไมนอยกวาครั้งละ ๑๐,๐๐๐ บาท ทั้งน้ี ผูเสนอราคาสามารถเสนอลดราคาข้ันตํ่าสูงกวาราคา
ข้ันตํ่าที่กําหนดได เชน กรณีกําหนดการเสนอลดราคาข้ันตํ่า (Minimum Bid) ไมนอยกวาครั้งละ ๓๐๐,๐๐๐ 
บาทผูเสนอราคาสามารถเสนอลดราคาไดครั้งละมากกวา ๓๐๐,๐๐๐ บาท ได และการเสนอลดราคาครั้ง
ถัดๆไป ตองเสนอลดราคาตามที่กําหนดจากราคาครั้งสุดทายที่เสนอลดแลว สําหรับกรณีการจัดหาพัสดุที่
หนวยงานที่จะจัดหาพัสดุกําหนดใหเสนอราคาในลักษณะการเสนอราคาตอหนวย เห็นควรใหหนวยงาน
กําหนดใหเสนอราคาและพิจารณาในลักษณะการเสนอราคารวม เพื่อใหสามารถปฏิบัติตามหลักเกณฑดังกลาว
ขางตนได 
  

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
  

     ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๘ 
 

 
 



รายละเอียดแนบทายประกาศเลขท่ี 147/2558 
 
รายละเอียดประกอบสัญญาจาง  
 1.1 มาตรฐานของงานการทําความสะอาดสถานท่ีในอาคารลักษณะงานท่ีกําหนดใหปฏิบัติดังน้ี 

1.1.1 การปดกวาด ดูดฝุน ใหปดกวาด หรือดูดฝุน พื้นที่วางตามอาคาร หองโถงทางเดิน 

บันได (จนถึงบันไดข้ันสุดทายของอาคาร)ใหสะอาดปราศจากเศษผง ฝุนละอองและนําขยะไปทิ้งที่นอกตัว

อาคาร ณ ที่ทิ้งขยะที่ผูวาจางกําหนด ใหใชไมกวาดขนออนในการปดกวาด เวนแตพื้นที่ที่เปนพรมใหใชแปรง

ปด หรือเครื่องดูดฝุน  หากมีการเคลื่อนยายเฟอรนิเจอรหรือเครื่องใชสํานักงานเมื่อทําความสะอาดเสร็จใหจัด

เขาที่เดิม โดยไมใหเกิดความเสียหายแกพื้น เฟอรนิเจอรหรือเครื่องใชสํานักงาน 

1.1.2 การถูดวยมอบ หลังจากทําความสะอาด ตามขอ 1.1.1 แลวใหถูพื้นที่ตางๆ ดวยมอบ

ชุบนํ้าหมาดๆ มอบที่นํามาใชงานตองเปนมอบที่สะอาด และหมั่นเปลี่ยนนํ้าทําความสะอาดเสมอหากบริเวณใด

มีความสกปรกมาก ใหใชนํ้ายาขัดพื้นหรือนํ้าสบูออนตามความเหมาะสม ทั้งรวมถึงการขจัดรอย หรือตําหนิ

ตางๆ บนพื้น  ซึ่งเกิดจากรอยรองเทาดวย สําหรับพื้นที่ที่เปนพรมลบรอยเปอนบนพรมดวยนํ้ายาตามความ

เหมาะสม หลังจากการเช็ดถูพื้นแลวบริเวณตาง ๆ จะตองสะอาดปราศจากเศษผงฝุนละอองและไมมีรอย

เหว่ียงของมอบติดอยูตามขอบกําแพง ฝาผนัง เฟอรนิเจอร และเครื่องใชสํานักงานและไมมีความเสียหายใดๆ 

เกิดข้ึนจากการทํางานดังกลาว 

1.1.3 การลงนํ้ายาขัดพื้น เคลือบเงาพื้น ใหทําหลังจากดําเนินการตาม 1.1.1 และ 1.1.2  

และการลงนํ้ายาดังกลาวในบริเวณใดก็ตาม จะตองระวังไมใหฝาผนังหรือขอบกําแพงเปรอะเปอนเปนรอย

ชํารุดเสียหาย 

1.1.4 การขัดพื้นและขัดเงา ใหทําทันทีหลังจากลงนํ้ายาขัดพื้น หรือเคลือบเงาพื้น ทั้งน้ีให

ผูรับจาง พิจารณาเลือกใชเครื่องใช วัสดุและอุปกรณตามความเหมาะสมกับวัสดุพื้น โดยไมกอใหเกิดความ

เสียหายหรือตําหนิใดๆ บนพื้น 

1.1.5 การลอกพื้นและเคลือบพื้นดวยนํ้ายา การลอกพื้นและเคลือบพื้นดวยนํ้ายา เพื่อให   

ผิวพื้นสะอาด ปราศจากตําหนิและริ้วรอย มีความสวยงามทนทานน้ัน ใหผูรับจางดําเนินการตามความ

เหมาะสมกับวัสดุพื้น ทั้งน้ี เมื่อทําการลอกพื้นดวยนํ้ายา  ใหเคลื่อนยายเฟอรนิเจอรลอยตัวและเครื่องใช

สํานักงาน (ที่เคลื่อนยายได) ดวยหลังจากนํ้ายาแหงดีแลว ใหขัดพื้นใหสะอาดและนําเฟอรนิเจอรและเครื่องใช

สํานักงานกลับเขาที่เดิม 

1.1.6 การทําความสะอาดพรม ใหดูดฝุนละออง เศษผง ขนสัตว ที่หลุดรวงอยูบนหนาพรม 

ใหสะอาด ในกรณีที่ทําการซักพรม โดยการซักแหง หรือวิธีการอื่นใดก็ตาม ตองไมกอใหเกิดความเสียหาย และ

เสียความสวยงาม 

1.1.7 การทําความสะอาดเฟอรนิเจอร และเครื่องใชสํานักงาน ใหปดกวาด เช็ดถูเครื่องใช

สํานักงาน เชน โตะ เกาอี้ ตูเก็บเอกสาร ฯลฯ และเฟอรนิเจอรตางๆ รวมทั้งรูปภาพแขวนฝาผนัง และปฏิมากรรมให

สะอาดปราศจากฝุนละอองหยากไย ใยแมงมุม คราบสกปรก และริ้วรอยตาง ๆ หากมีการ 

เคลื่อนยายออกจากที่ใหนํากลับเขาที่เดิมเมื่องานเสร็จ  โดยไมใหเกิดความเสียหายใด ๆ 
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1.1.8 การทําความสะอาดฝาผนังและฝาเพดาน ใหปดกวาดเช็ดถู ดูดฝุน ใหสะอาดปราศจาก

ฝุนละอองหยากไย ใยแมงมุม คราบสกปรก และริ้วรอยตาง ๆ หากมีการเคลื่อนยายออกจากที่ใหนํากลับเขา  

ที่เดิม เมื่องานเสร็จโดยไมใหเกิดความเสียหายใด ๆ 

1.1.9 การทําความสะอาดกระจก ใหเช็ดกระจกดวยนํ้ายาเช็ดกระจก หรือลางดวยนํ้าสบูกอน 

แลวลางดวยนํ้า และเช็ดกระจกใหแหง ใหกระจกใสสะอาดปราศจากคราบสกปรก ตําหนิ หรือรอยสัมผัส และ

หามใชผงขัดในการทําความสะอาดกระจก 

1.1.10 การทําความสะอาดมาน ใหดูแลรักษาความสะอาดมาน และมานปรับแสงใหสะอาด

ปราศจากฝุนละออง หยากไย และคราบสกปรก การทําความสะอาดใหเช็ดดวยผาชุบนํ้าบิดหมาด ๆ หรือใช

เครื่องดูดฝุนละออง ตามความเหมาะสม โดยไมกอใหเกิดความเสียหายใด ๆ 

1.1.11 การทําความสะอาดโคมไฟ หลอดไฟ และปลั๊กไฟ ใหเช็ดถูใหสะอาดปราศจากฝุน

ละออง หยากไย และคราบสกปรก และใหทําดวยความระมัดระวัง หากมีการถอดมาทําความสะอาด เมื่องาน

เสร็จใหประกอบเขาที่เดิมโดยไมกอใหเกิดความเสียหายใด ๆ 

1.1.12 การทําความสะอาดหนากากเครื่องปรับอากาศ และพัดลม ใหเช็ดดวยผาชุบนํ้าบิด 

หมาด ๆ หรือใชเครื่องดูดฝุนละออง ตามความเหมาะสม โดยไมกอใหเกิดความเสียหายใด ๆ 

  1.1.13 การขัดเงาบริเวณที่เปนโลหะ สวนประกอบใด ๆ ที่อาคารที่เปนโลหะใหดูแลรักษาให

เงางามอยูเสมอ และไมมีคราบสนิมจับ 

  1.1.14 ในกรณีที่รายละเอียดน้ีมิไดกําหนดรายละเอียดการทํางานไวใหผูรับจางดําเนินการ 

ทําความสะอาดตามสภาพของงานหรือตามคําสั่งของผูวาจาง 
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1.2 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-การแสดงและ      

งานดนตรี) 
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 



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 ศูนยการประชุมนานาชาติ 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 



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 
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 1.3 จํานวนพนักงานงานทําความสะอาดและเง่ือนไขประจําอาคาร ภายในบริเวณขอ 1.2 

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 



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 



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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  1.4 รายละเอียดประกอบการทําความสะอาด 

1.4.1  การทําความสะอาดประจําวันเริ่มปฏิบัติงาน ต้ังแตเวลา  07.00 น. – 17.00 น.     
พักกลางวัน วันละ 1 ช่ัวโมง 

1.4.2  ทําความสะอาดประตูทางเขา-ออกอาคาร ประตูหองทํางาน ประตูกระจก บันไดและ
ราวบันไดทางข้ึนลงหนาตางกระจก ปายหรือบอรดตางๆ ใหสะอาดตลอดทั้งวัน 

1.4.3  ทําความสะอาดพื้นทางเดินโดยใชเครื่องขัดถู และสเปรยนํ้ามันนํ้ายารักษาพื้นเดือนละ 
1 ครั้ง 
  1.4.4  ทําความสะอาดพื้นทางเดิน โดยใชไมดันฝุนใหสะอาดเรียบรอยทุกวัน 
  1.4.5  ทําความสะอาดซอกมุมฝาเพดาน ผนังหองใหสะอาดเรียบรอยอยางสม่ําเสมอ 
  1.4.6  เก็บเศษกระดาษ และขยะตางๆ ตามกันสาด และในกระถางตนไมประดับอาคารตาม
พื้นทุกช้ัน และทางเดินเขาอาคาร   
  1.4.7  ทําความสะอาดอุปกรณเครื่องใชไฟฟาทุกชนิด 
  1.4.8  ทําความสะอาดพื้น โตะ ตูเก็บเอกสาร เกาอี้ รวมทั้งอุปกรณอื่นๆที่อยูในหองน้ันๆ 
หรือภายในหองทํางาน และจัดเก็บใหเรียบรอย                          
  1.4.9   ปดกวาดเช็ดถูทางเดินรวมระหวางโตะ ใตโตะ ซอกโตะทุกซอกทุกมุมอยางสม่ําเสมอ 
ทุกวัน 
  1.4.10  ทําความสะอาดโทรศัพท สายโทรศัพท ดวยนํ้ายาฆาเช้ือกําจัดกลิ่น 
  1.4.11  ทําความสะอาดตะกราใสขยะ และเทขยะ ทุกวัน 
  1.4.12  ทําความสะอาดพื้นโตะ เกาอี้เรียน และกระดานไวทบอรดหรือกระดานตางๆ ให
สะอาด และจัดใหเปนระเบียบเรียบรอย พรอมที่จะทําการเรียนการสอนครั้งตอไป 
  1.4.13  ทําความสะอาดอุปกรณสวนที่เปนโลหะ เชนทองเหลือง ทองแดง โครเมียม โดยการ
ขัดเช็ดรวมทั้งบันไดระเบียง ลูกบิดกุญแจ และขาโตะ ตัวหนังสือ ตามอาคาร 
  1.4.14  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) 
1.4.15  ทําความสะอาดพรมปูพื้น การดูดฝุน/ซักพรม 

   1.4.16  ทําความสะอาดตะกราใสผง ถังใสกระดาษชําระ ใหสะอาดทุกวัน  
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  1.4.17  บริการใสกระดาษชําระในหองสุขาชาย-หญิง (เฉพาะหองที่มีอุปกรณใสกระดาษ) 
และบริการรองนํ้าใสในถังนํ้า  เพื่อใหมีใชบริการตลอดเวลา  

   1.4.18  บริการเติมสบูเหลว ในหองสุขาชาย – สุขาหญิง เพื่อใหมีใชบริการตลอดเวลา และ
ทําความสะอาดบรรจุภัณฑที่ใสสบูเหลวทุกวัน พรอมทั้งดูแลใหอยูในสภาพใชการได 
  1.4.19  ทําความสะอาดพื้น ผนัง กลองใสสบู ในหองนํ้าชาย-หญิง ใหสะอาดโดยพื้นและผนัง
ตองแหงตลอดเวลา 
            1.4.20 ใหพนักงานทําความสะอาดประจําอาคาร เปด-ปด ไฟฟา เปนบางสวน (ที่จําเปนตอ   

การปฏิบัติงานดานความสะอาด) เวลา  07.00-07.45 น. สําหรับทางเดินภายในอาคารตามที่หนวยงาน

มอบหมาย 08.00-17.00 น. และใหพนักงานทําความสะอาดประจําอาคารเรียน เปด-ปด ไฟฟาปดนํ้าประปา 

พั ดล ม  เ ครื่ อ งปรั บอากาศ  ถอดปลั๊ ก เ ค รื่ อ ง ใช สํ า นัก ง านที่ ใ ช ไฟฟ าทุ ก เครื่ อ ง พ ร อมทั้ ง  LCD 

PROJECTOR/VISUALIZER เมื่อหมดเวลาเรียนตามอาคารเรียนหรือภายในหองเรียนที่ไมมีการเรียนการสอน

และตรวจตราความเรียบรอยกอนออกจากสํานักงานหรือตัวอาคารเปนประจําทุกวันตามที่ผูวาจางรองขอ 

  1.4.21 ทําความสะอาดอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมายจากผูวาจางและแกไขปญหาเฉพาะหนา

ในเวลาทํางาน 

  1.4.22 พนักงานทําความสะอาดประจําช้ันจะตองดูแลรักษาความสะอาดกระจกบริเวณ

ประตูเขา–ออกใหสะอาดตลอดเวลาและใหพนักงานทําความสะอาดทุกคนอยูประจําที่ตามอาคารที่ได

รับผิดชอบน้ันๆ 

 1.4.23 กวาดและเก็บขยะ ทําความสะอาด ลานคอนกรีต ถนน สนามหญา บริเวณโดยรอบ

อาคาร 3 เมตร 

 1.4.24 ผูรับจางตองจัดเก็บวัสดุอุปกรณ เครื่องมือเครื่องใชในการทําความสะอาด ใหเปน

ระเบียบเรียบรอยในสถานที่ ที่ผูวาจางกําหนดให 

 1.4.25 รายงานสิ่งของชํารุดเสียหายและจากเหตุการณทรัพยสินถูกโจรกรรม สูญหาย เชน 

ระบบไฟฟา ประปาและอุปกรณอื่นภายในอาคาร ตามขอ 1.2  โดยรายงานลงในแบบฟอรม และแจง

ผูรับผิดชอบอาคารทราบโดยทันที   

  1.4.26 พนักงานทําความสะอาดทุกคนของผูรับจาง จะตองแตงเครื่องแบบ(ชุดยูนิฟอรม) 

ของบริษัทผูรับจางทุกวัน ในระหวางเวลาปฏิบัติงาน ชุดยูนิฟอรมตองสะอาดเรียบรอยเหมือนกันทุกคนและ

มีโลโกของบริษัทติดที่ชุดยูนิฟอรมดวย และตองติดบัตรพนักงานแสดงตนที่เสื้อเครื่องแบบ บริเวณหนาอก

ดานซายทุกคนในเวลาปฏิบัติงาน ใหสามารถมองเห็นไดชัดเจน เพื่อสะดวกในการตรวจสอบ บัตรพนักงานให

ระบุช่ือ - สกุล ของพนักงานทุกคนที่ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยฯ และใหระบุช่ือเลนไวดวย (ถาม)ี 

  1.4.27 ผูรับจางจะตองดูแลรักษาความสะอาดสถานที่ในขอบเขตของสัญญาจางใหมีความ

สะอาดปราศจากรอยเปอนและสกปรกจากกลิ่นอันไมพึงประสงคพรอมยินดีที่จะแกไขเมื่อไดรับแจง 

จากผูวาจางใหรีบดําเนินการแกไขทันที 
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  1.4.28  ผูรับจางจะตองใหพนักงานทําความสะอาดปฏิบัติตามที่ผูวาจางไดรองขอ เชน     

ชวยจัดหองสอบ การขนยายเกาอี้ภายในอาคารน้ัน ๆ และใหบริการชวยเหลือกรณีมหาวิทยาลัยมีการจัดเลี้ยง 

ประชุม สัมมนาตามหองประชุมของอาคารที่ผูรับจางรับผิดชอบ ฯลฯ และใหพนักงานบริการชวยเหลือในการ

จัดสถานที่สอบ และงานขนยายวัสดุอุปกรณ งานกรณีฉุกเฉินเรงดวน และชวยเหลือกรณีมหาวิทยาลัยจัด

กิจกรรมในโอกาสตาง ๆ 

 

1.5 การจัดเก็บขยะตามอาคารตาง ๆ 

 1.5.1 ผูรับจางดําเนินการเก็บรวบรวมขยะจากถังขยะแยกประเภทตามอาคารตาง ๆ ไปทิง้ใน

จุดพักขยะทีผู่วาจางกําหนดไว 

 1.5.2 ผูรับจางจัดเกบ็และจําแนกประเภทขยะใหเปนไปตามที่ผูวาจางกําหนด ดังน้ี 

-  ขยะเศษอาหาร ขยะที่ยอยสลายได และขยะทั่วไปใหเก็บทุกวันพรอมกัน แตขยะ

เศษอาหารใหใชเชือกฟางสีเขียวมัดปากถุง 

-  ขยะรีไซเคิล ใหเกบ็แยกประเภทจากขยะประเภทอื่น วิธีการเกบ็รวบรวมให

เปนไปตามที่ผูวาจางกําหนด 

-  ขยะอันตราย ใหเก็บแยกประเภทจากขยะประเภทอื่น วิธีการเกบ็รวบรวมให

เปนไปตามที่ผูวาจางกําหนด 

  1.5.3 ผูรับจางตองจัดเก็บขยะไมใหมีขยะลนถัง ไมมีขยะปลวิออกนอกถัง ทําการเปลี่ยนถุง

รองรับขยะทุกครัง้ที่มีการจัดเกบ็ขยะจากถัง และถังขยะตองอยูในสภาพสะอาดเรียบรอยเสมอ 
    

1.6 การทําความสะอาด ประจําวัน  (เวลา 07.00-17.00 น.)ใหดําเนินการ ดังน้ี 

1.6.1 กวาดพื้น ถูพื้น ใชมอบ ขัดเงาพื้น ใหสะอาด แลวลงนํ้ายารักษาพื้นใหเปนเงามัน โดย

ไมทําใหพื้นลื่น เพราะอาจเกิดอุบัติเหตุแกนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัย 

1.6.2  ขัดเช็ดทําความสะอาดเกาอี้ที่ทําดวยหนังแท /หนังเทียม ดวยนํ้ายาเฉพาะสําหรับขัด/เช็ด

หนัง 

1.6.3  ขัดและทําความสะอาด อุปกรณสวนที่เปนโลหะ เชนทองเหลือง ทองแดง อลูมิเนียม 

และโครเมียม ดวยนํ้ายาขัดโลหะ 

1.6.4  ปดกวาดหยากไยตามผนัง ฝา-เพดาน และทุกซอกทุกมุม ตลอดชองบันได ประตู 

หองนํ้า 

1.6.5  ทําความสะอาดบันไดอาคาร กระจกอาคารภายในและภายนอก กระจกระเบียง 

กระจกบันได กระจกประตูเขา-ออกอาคาร กระจกหองทํางาน ดวยนํ้ายาทําความสะอาด กระจกพรอมอุปกรณ

ทําความสะอาดกระจก 
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1.6.6  ทําความสะอาดมูลี่ ผามานและปรับแสง โดยทําการปดฝุน และทําความสะอาดรอย

เปอน 

           1.6.7  ทําความสะอาดตู และช้ันเก็บเอกสาร บอรด โดยปดฝุนและเช็ดทําความสะอาด 

           1.6.8  ทําความสะอาดตูเย็น เครื่องทํานํ้าเย็นและทีร่องรับนํ้า โดยขัดเช็ดลาง        

                    1.6.9  ขัดลางทําความสะอาดพื้นผนัง อางลางมือ และสุขภัณฑ พรอมทัง้ขัดลางคราบสนิม

ตะกอน 

  1.6.10 ลางตะกราใสผง ถังขยะ และถังใสนํ้าภายในหอง 

  1.6.11 ทําความสะอาด พระบรมฉายาลักษณ และรูปภาพตางๆ 

  1.6.12  ทําความสะอาดอื่นๆ  ตามที่ไดรับมอบจากผูวาจางหรือผูที่ไดรับมอบหมายจาก   

ผูวาจาง 

   1.6.13  ลางและลงนํ้ายาเคลือบเงาพื้นที่ภายในอาคาร สวนสถานที่บางแหงที่ยังไมสกปรก

น้ัน “ผูรับจาง” จะตองดูแลรักษาพื้นใหสะอาดเทาเทียมกันตามวิธีการรักษาพื้น 

    1.6.14  เช็ดชองลมเครื่องปรับอากาศ 

    1.6.15  เช็ดและฉีดนํ้ายาลางกระจกภายใน-ภายนอก รอบอาคาร           

              1.6.16  เก็บรอยเปอนตามทางเดิน 

         1.6.17  เช็ดลางฝาผนังและลางหองสุขา ดวยนํ้ายาฆาเช้ือโรค 

    1.6.18  ดูดฝุนมานหนาตาง 

         1.6.19  ทําความสะอาดมูลี่ โปะ โคมไฟ และพัดลมดูดอากาศฉีดนํ้ายาลางทางเดิน และ

บริเวณดานหนาอาคารรวมทั้งเช็ดกระจกอาคาร 

        1.6.20  เช็ดและขัดขอบทองเหลือง ขอบอลูมิเนียม ตามประตู หนาตาง บันได และสวนอื่นๆ  

ที่ติดกับตัวอาคาร 

       1.6.21  ขัดลางเบาะ เกาอี้ โซฟา โตะรับแขก พรอมทั้งลงนํ้ายาเคลือบขัดเงา(เกาอี้หนัง) 
 

1.7 การทําความสะอาด ประจํา 3 เดือนใหดําเนินการ ดังน้ี 

                     1.7.1 เช็ดหรือลางกระจกภายในและภายนอกอาคาร ทุกหอง ทุกช้ัน ทุกอาคาร 

1.7.2 ขัดลางเคลือบเงาพื้นหองเรียน หองประชุม พื้นภายในอาคาร พื้นทางเดิน บันได พื้นที่

วางตามช้ันอาคาร หองโถง หองสํานักงานอื่น ๆ โดยใหเคลื่อนยายโตะเกาอี้ เฟอรนิเจอรลอยตัว และเครื่องใช

สํานักงาน (ที่เคลื่อนยายได) เพื่อขัดลางเคลือบเงาและจัดเขาที่เดิมเมื่อดําเนินการแลวเสร็จ 

1.7.3 ซักพรมหองเรียน, หองประชุม แบบเปยกหรือแบบแหงตามความเหมาะสม 
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1.8 การทําความสะอาด ประจํา 6 เดือนใหดําเนินการ ดังน้ี 

1.8.1 ขัด ลาง ทําความสะอาด ลงนํ้ายาเคลือบเงาพื้นภายในอาคาร และลางทําความสะอาด 

กันสาด ทอระบายนํ้ารอบอาคารทุกอาคาร ใหเสร็จสิ้นภายในเดือนแรกของการเริ่มสัญญา 

1.8.2 เช็ดหรือลางกระจกภายนอกอาคาร (เฉพาะอาคารที่มีระเบียง) และกระจกที่อยูสูง 

  1.8.3 ทําความสะอาดฝาเพดาน และโคมไฟสวนที่อยูสูง 

  1.8.4 ทําความสะอาดโคมไฟคริสตัล ตามที่ผูวาจางมอบหมาย 
 

1.9 การขัดลางประจํา 6 เดือน ใหดําเนินการ ดังน้ี 

  1.9.1 ครั้งที่ 1 ชวงปดภาคเรียนที่ 1 

  1.9.2 ครั้งที่ 2  ชวงปดภาคเรียนที่ 2 

  1.9.3 กอนดําเนินการขัดลาง ใหแจงผูวาจางกอนดําเนินการเปนระยะเวลา 7 วัน เพื่อจะ

กําหนดเวลาและประสานงานเกี่ยวกับการทําความสะอาด 

 1.10 เครื่องมือและอุปกรณท่ีใชทําความสะอาดผูรับจางตองจัดหาเครื่องมือและอุปกรณที่มีสภาพ

ดีไมชํารุด โดยสามารถใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพและเพียงพอตอการใชงาน สงมอบใหผูรับจางภายในวันลง

นามสัญญาจาง ดังน้ี 

  1.10.1  เครื่องขัดพื้น ไมนอยกวา 4 เครื่อง 

  1.10.2  เครื่องดูดฝุน ไมนอยกวา 6 เครื่อง 

  1.10.3  เครื่องดูดฝุน ชนิดดูดนํ้าได ไมนอยกวา 6 เครื่อง 

  1.10.4  เครื่องซักพรม ไมนอยกวา 3 เครื่อง 

  1.10.5  เครื่องฉีดนํ้าแรงดันสูง  ไมนอยกวา 4 เครื่อง 

  1.10.6 ไมกวาดออน(ดอกหญา) ไมมอบถูพื้น ไมมอบดันฝุน ไมมอบไฮเทค ไมปดขนไก      

ผาเช็ดโตะ ผาเช็ดกระจก ผาเช็ดโทรศัพท ผาสําหรับมอบพื้น ผาสําหรับมอบดันฝุน ฟองนํ้า สกอตไบรทถังนํ้า 

ขันนํ้า ขวดฉีดนํ้ายา แปรงทองเหลืองแปรงขัดพื้น แปรงขัดพื้นชนิดดามยาว แปรงลางหองนํ้า ที่โกยผง เกรียง

เหล็ก ถุงมือยาง และผาปดจมูก สําหรับประจําตัวพนักงานทําความสะอาดทุกคน โดยทําการเปลี่ยนใหมทุก ๆ 

3 เดือน หรือเปลี่ยนใหมกรณีมีสภาพชํารุดเกินกวาใชงานได 

  1.10.7  ไมกวาดแข็ง (กานมะพราวตอดาม)และไมกวาดหยากไย (ขนาดยาวพิเศษ) 

  1.10.8  ยางดันนํ้า/ ลูกยางปมนํ้า ตองจัดใหมีทุกอาคาร ไมนอยกวา 1อัน 

  1.10.9 แผนดําสําหรับลางพื้นและแผนแดงสําหรับขัดพื้นไมนอยกวา 6 แผน โดยทําการ

เปลี่ยนใหมกรณีมีสภาพชํารุดเกินกวาใชงานได 

  1.10.10 สายยางสําหรับลางพื้นความยาวไมตํ่ากวา 50 เมตร จํานวน 5 เสน เปนอยางนอย 

  1.10.11 ปลั๊กพวง ความยาว 30 เมตร ไมนอยกวา 4 ชุด  

  1.10.12 บันไดชนิดพับได ไมนอยกวา 2 อัน 
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  1.10.13 อุปกรณสําหรับกวาดลานคอนกรีต กวาดถนน และสนามหญา มาใหครบ  

  1.10.14 พรมดักฝุนเช็ดเทา3 Mและพรมเช็ดเทา โดยมีรูปแบบเปนพรมใยมะพราว สําหรับ

หนาอาคาร หรือประตูทางเขาอาคารโดยทําการเปลี่ยนใหมกรณีมีสภาพชํารุดเกินกวาใชงานได 

  1.10.15 พรมเช็ดเทา มีรูปแบบเปนผาหม สําหรับหนาอาคาร หรือประตูทางเขาอาคารโดย

ทําการเปลี่ยนใหมกรณีมีสภาพชํารุดเกินกวาใชงานได 
 

             1.11วัสดุสิ้นเปลืองผูรับจางตองจัดหาวัสดุสิ้นเปลืองที่มีคุณภาพดีใหเพียงพอตอการใชงานตลอด

สัญญาจาง สงมอบใหผูรับจางภายในวันลงนามสัญญาจางดังน้ี 

  1.11.1  สบูเหลวสําหรับลางมือไวในหองนํ้า ทั้งชายและหญิง ทุกอาคารที่มีขวดใสสบูเหลว

ประจําไวทุกหองนํ้ากรณีชํารุดตองจัดมาเปลี่ยนใหมใหครบเหมือนเดิมทุกหอง 

  1.11.2 กระดาษชําระที่มีความหนา 2 ช้ัน มีคุณสมบัติเหนียวนุม ซึมซับไดดีในหองนํ้าชาย – 

หญิง และบริการรองนํ้าใสในถังนํ้า เพื่อใหมีใชตลอดเวลา(กระดาษชําระมวนเล็ก จํานวน 36 มวน/เดือน/

อาคาร หรือกระดาษชําระมวนใหญ จํานวน 12 มวน/เดือน/อาคาร เฉพาะหองที่มีอุปกรณใสกระดาษ) 

  1.11.3 ถุงดําใสขยะสําหรับภายในหองนํ้า และสํานักงานเปนประจําตลอดเวลา ตามขนาดดังน้ี 

ขนาด 18x20 น้ิว  ขนาด 24x30 น้ิว  ขนาด 30x40 น้ิว และขนาด 40x60น้ิว รวมกันไมนอยกวา 12 แพค/เดือน/

อาคาร 

  1.11.4  นํ้ายาดับกลิ่นและฆาเช้ือนํ้ายาลางพื้น นํ้ายาลอกแวคซ นํ้ายาเคลือบเงาพื้น นํ้ายาขัด

เงาพื้น นํ้ายาลางหองนํ้า นํ้ายาทําความสะอาดสุขภัณฑนํ้ายากัดคราบสนิม นํ้ายาเช็ดพื้นนํ้ายาขจัดคราบ

สกปรกนํ้ายาเช็ดกระจกนํ้ายาเช็ดทําความสะอาดโทรศัพทหรือแอลกอฮอล  นํ้ายาขัดโลหะ (ทองเหลือง 

ทองแดง โครเมี่ยม อลูมิเนียม) นํ้ายาดันฝุน นํ้ายาซักพรม นํ้ายาเช็ดเฟอรนิเจอร ผงซักฟอกกรดเกลือเจือจาง

โซเดียมไบคารบอเนต และนํ้ายาอยางอื่นเทาที่จําเปน  
 

1.12  ผูประสานงานและหัวหนาผูควบคุมงาน 
1.12.1 การปฏิบัติงานตามสัญญาจาง ผูรับจางจะตองจัดใหมีผูประสานงานอยางนอย 1 คน

เพื่อทําหนาที่ คอยประสานงานการปฏิบัติงานดูแลรักษาความสะอาดใหเปนไปตามสัญญา อยางเครงครัด   
และประสานงานกับผูแทนของผูวาจาง 

1.12.2 ใหผูประสานงานของผูรับจาง ตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน เพื่อใหสะอาดและ 
เรียบรอยตามขอกําหนดและเงื่อนไขสัญญาจาง และรับฟงขอเสนอแนะหรือหารือแนวทางแกไขของการ

ปฏิบัติงาน ตามสัญญาทุกวันทําการ เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน  และแกไขขอขัดของในการ

ปฏิบัติงานรวมกับมหาวิทยาลัย 

1.12.3 ผูรับจางจะตองจัดใหมีหัวหนาผูควบคุมงาน การทําความสะอาด จํานวน 1คน  
ปฏิบัติงานเต็มเวลาเทากับพนักงานทําความสะอาดเพื่อประสานกับผูควบคุมงานประจําหนวยงานรับฟง

ขอเสนอแนะหรือหารือแนวทางแกไข ในการปฏิบัติงานแตละหนวยงาน 
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1.12.4 ผูรับจางจะตองจัดหาโทรศัพทมือถือ 1 เครื่องประจําตัวหัวหนาผูควบคุมงาน เพื่อให

ผูวาจางสามารถติดตอสื่อสารไดทุกเวลา ในเวลาปฏิบัติหนาที่ ดวยคาใชจายของผูรับจาง 

1.12.5 หัวหนาผูควบคุมงาน จะตองปฏิบัติงานในวันที่ผูวาจางและผูรับจางตกลงใหมีการ

ทํางานเฉพาะกิจ  เชนงานทําความสะอาดประจําภาคเรียน  และหากหัวหนาผูควบคุมงานหยุดงาน ผูรับจาง

ตองสงตัวแทนมาชดเชยในวันดังกลาว  หากผูรับจางไมสงคนมาทดแทนจะตองถูกปรับเปนรายวัน เหมือนเปน

พนักงานทําความสะอาดคนอื่นๆ ตามสัญญา 
 

             1.13 ผูประสานงานและหัวหนาผูควบคุมงาน มีหนาท่ีดังน้ี 

                     1.13.1  ผูประสานงาน และหัวหนาผูควบคุมงาน ตองควบคุมกํากับดูแลใหพนักงานทําความ

สะอาดปฏิบัติงานตามขอกําหนดและเงื่อนไขของสัญญาจางอยางเครงครัด 

  1.13.2  ผูประสานงาน ตองประสานงานระหวางผูวาจางและผูรับจาง งานเอกสารตางๆ  

หรืองานอื่นๆ ที่เกี่ยวของระหวางผูวาจางกับผูรับจาง 

  1.13.3  ผูประสานงาน ตองจัดทําบันทึกบัญชีการลงเวลามาทํางานและเวลากลับของ

พนักงานทําความสะอาดทุกคน 

                     1.13.4  หัวหนาผูควบคุมงาน ตองควบคุมดูแลกระดาษชําระประจําหองนํ้า (ตามเงื่อนไขที่

กําหนด) และวัสดุที่ตองใชทําความสะอาดทุกชนิดมิใหขาดตกบกพรองและตรวจเช็ดอุปกรณที่ตองเตรียมมาให

ครบทุกอาคาร 

  1.13.5  หัวหนาผูควบคุมงาน ตองสรุปรายงานการทําความสะอาดประจําสัปดาห และ

รายงานใหผูควบคุมงานจางของมหาวิทยาลัยทราบทุกครั้ง 

  1.13.6  หัวหนาผูควบคุมงาน ตองเดินตรวจเช็คการทํางานของพนักงานทําความสะอาดที่

ประจําอยูตามอาคารทุกอาคารทุกช้ัน ทุกวันในกรณีของการทําความสะอาดหองนํ้าทุกหอง หัวหนาควบคุม

ตองตรวจ เช็คความสะอาดของหองนํ้าตามเวลาที่กําหนดใหปฏิบัติงานไวใน ขอ 1.2 (1.4.14) ทุกวัน และ

จัดทําตารางการตรวจเช็คสงใหผูควบคุมงานจางของมหาวิทยาลัย ทราบทุกครั้ง 

  1.13.7  หัวหนาควบคุมงาน จะตองไมปฏิบัติหนาที่ เปนพนักงานทําความสะอาดแทน

พนักงานคนใดคนหน่ึงที่ไมมาปฏิบัติงาน หรือทําความสะอาดเสมือนเปนพนักงานทําความสะอาดคนใดคนหน่ึง

ไมได 
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 1.14 การสงบัญชีรายชื่อพนักงาน 
1.14.1  ผูรับจางจะตองสงรายช่ือพรอมจัดทําประวัติพนักงานทําความสะอาดโดยละเอียด  

สงใหผูวาจางทราบลวงหนาอยางนอย 1 สัปดาห หากไมดําเนินการดังกลาว ถือวาผูรับจางไมประสงค         
จะดําเนินการทําสัญญาจาง ผูวาจางจะยึดหลักประกันซอง และดําเนินการแจงเปนผูทิ้งงานตามระเบียบตอไป  
ในกรณีที่มีการสับเปลี่ยนพนักงานทําความสะอาด หากสับเปลี่ยนไมเกิน 5 วัน ใหแจงผานกรรมการควบคุม
งานประจําหนวยงาน และกองอาคารสถานที่ สํานักงานอธิการบดี แตในกรณีที่มีการสับเปลี่ยนเกิน 5 วัน      
ใหจัดสงประวัติ รูปถาย และทําหนังสือเปนลายลักษณอักษรแจงผูวาจางทราบทุกครั้ง อน่ึง หากไมแจงภายใน
ระยะเวลาที่กําหนด ผูวาจางจะถือวาไมมีพนักงานมาปฏิบัติหนาที่ และถือวาผูรับจางผิดสัญญาตามเงื่อนไข 
ผูวาจางจะดําเนินการปรับเปนรายวันตามสัญญาขอ 1.22.2 นับแตวันที่ผูรับจางผิดสัญญา  
  1.14.2 ผูรับจางจะตองปฏิบัติใหถูกตองตามกฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงานและ

สวัสดิการสังคม 

  1.14.3  ผูรับจางจะตองสงเงินสมทบเขากองทุนประกันสังคม โดยผูรับจางจะตองสงสําเนา

เอกสารการสงเงินสมทบเขากองทุนประกันสังคมใหผูวาจางเมื่อผูวาจางรองขอ หรือหากผูวาจางไดตรวจสอบ 

หรือไดรับการรองเรียนวาผูรับจางไมสงเงินสมทบเขากองทุนประกันสังคมใหกับพนักงานทําความสะอาด     

ผูวาจางมีสิทธิบอกเลิกสัญญาได และจะยึดหลักประกันซอง พรอมดําเนินการแจงเปนผูทิ้งงานตามระเบียบ

ตอไป 
 

            1.15 การสงตัวอยางนํ้ายา 
  1.15.1 ผูรับจางจะตองจัดสงตัวอยางนํ้ายา หรือแคตตาล็อกตัวอยางนํ้ายาที่ใชในการทําความ

สะอาดแตละชนิด ใหผูวาจางพิจารณาในวันย่ืนซอง 

  1.15.2  ผูรับจางตองจัดเตรียมอุปกรณและนํ้ายาทําความสะอาดใหมีอยูประจําตามอาคาร

โดยมอบใหพนักงานทําความสะอาดแตละอาคารเปนผูดูแลและจะตองจัดเตรียมไวใหเพียงพอตอการใชงานทกุ

วันกอนเริ่มปฏิบัติงานตามสัญญาจางอยางนอย 1 สัปดาห 
 

             1.16  การลาหยุดงานและการตรวจสอบพนักงานทําความสะอาด 
                     1.16.1 กรณีการสับเปลี่ยนพนักงานทําความสะอาด หรือมีการทดแทนพนักงานที่ลาปวย/  

ลากิจ หรือไมสามารถมาปฏิบัติงานไดดวยเหตุอื่น ตลอดจนลาออก ผูรับจางจะตองแจงใหผูวาจางทราบทุกครั้ง

ลวงหนาอยางนอย 24 ช่ัวโมง และจัดหาพนักงานทดแทนโดยทันทีหากผูรับจางไมสามารถหาพนักงานมา

ทดแทนไดถือวา ผูรับจางจัดหาพนักงานมาปฏิบัติงานไมครบตามสัญญาจะตองถูกปรับเปนรายวัน ตามขอ 

1.21.2 

  1.16.2  กอนออกประตูมหาวิทยาลัย พนักงานทําความสะอาด จะตองยินยอมใหพนักงาน

รักษาความปลอดภัยของผูวาจางทําการตรวจคน ตอหนาพนักงานรักษาความปลอดภัย 

เพื่อปองกันการนําทรัพยสินของผูวาจางติดตัวไป 
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  1.16.3  ในกรณีที่พนักงานของผูรับจางจะนําทรัพยสินออกจากพื้นที่ทําการของผูวาจาง

จะตองปฏิบัติตามระเบียบของผูวาจาง โดยกรอกขอความในแบบฟอรมและมีลายมือช่ือของผูวาจาง/ผูคุมงาน

อนุญาตใหเรียบรอยกอน จึงจะสามารถนําออกไปได 

  1.16.4   ผูรับจางจะตองจัดหาและใชพนักงาน ที่มีความรูความชํานาญมาดําเนินการให

ทันเวลาและจัดหาใหเพียงพอ หากคณะกรรมการผูควบคุมงานหรือคณะกรรมการตรวจการจาง หรือผูแทน

เห็นวา พนักงานคนใดไมปฏิบัติงานหรือไมเขาใจงานและประพฤติตนไมเหมาะสม คณะกรรมการมีอํานาจใน

การขอเปลี่ยนพนักงานคนน้ันได และผูรับจางจะตองจัดหาพนักงานคนใหมมาทดแทนทันที 

  1.16.5   ถาพนักงานของผูรับจางคนใด ไมต้ังใจปฏิบัติงาน ขัดคําสั่ง หรือฝาฝนระเบียบของ 

ผูวาจาง หรือมีพฤติกรรมสอไปในทางทุจริต แสดงกริยาวาจาไมสุภาพ ขัดคําสั่ง หรือฝาฝน ตอผูควบคุมงานของ 

ผูวาจาง และประพฤติตนอันอาจจะกอใหเกิดความเสียหายตอช่ือเสียงของผูวาจาง เมื่อผูวาจาง ไดแจงใหผูรับ

จางทราบเปนลายลักษณอักษรแลวผูรับจางจะสงพนักงานผูน้ันมาปฏิบัติงานในพื้นที่ของผูวาจางอีกไมได 

  1.16.6  ผูประสานงาน  หัวหนาควบคุมงาน และพนักงานทําความสะอาด ที่ผูรับจางจัดสง

มาปฏิบัติงานในพื้นที่ของผูวาจาง จะตองติดบัตรประจําตัวพนักงานระหวางเวลาปฏิบัติงานตลอดเวลา (07.00 

- 17.00 น.) 

1.16.7  การทําความสะอาดภายในอาคารทุกช้ันที่มีการกั้นหรือล็อคหอง หรือทําความ

สะอาดอื่นๆ ประจําภาคเรียน ผูรับจางจะตองแจงเปนลายลักษณอักษรวาจะทําอะไร ที่ไหน ช้ันไหน เมื่อไร

ลวงหนาอยางนอย 3 วัน โดยแจงแผนงานตอกองอาคารสถานที่ สํานักงานอธิการบดี เพื่อจะไดประสานงาน

กับผูเกี่ยวของไดรับทราบและอํานวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน ตลอดจนตรวจสอบความเรียบรอยและความ

ปลอดภัยหลังจากปฏิบัติงาน 
 

1.17  ขอบเขตความรับผิดชอบตอความเสียหาย 

ผูรับจางจะตองรับผิดชอบตอการสูญหายหรือเสียหายของทรัพยสิน ซึ่งเกิดจากการบกพรอง

หรือความประมาทเลินเลอหรือทุจริตในการปฏิบัติหนาที่ของพนักงานของผูรับจาง โดยผูรับจางจะตอง

รับผิดชอบชดใชคาทรัพยสินที่สูญหายหรือเสียหาย ตามราคาทรัพยสินน้ัน ๆ (เมื่อหลักฐานแนชัดวาเปน

ผูกระทําความผิดจริง) 
 

1.18 เวลาปฏิบัติงาน 

  1.18.1   การทําความสะอาดประจําวันผูรับจางตองทําความสะอาดตามวันที่ที่กําหนดไวใน
เงื่อนไขขอ 1.3สวนวันหยุดราชการ วันเสาร-วันอาทิตย และวันหยุดนักขัตฤกษใหผูรับจางจัดพนักงานทําความ
สะอาดมาทําความสะอาดตามจํานวนอาคารหรือพื้นที่ ที่กําหนดไวในเงื่อนไขขอ 1.3 

1.18.2   การทําความสะอาดประจําภาคเรียน ผูรับจางตองทําความสะอาดประจําภาคเรียน 

ในวันทําการ โดยทํางานระหวางเวลา 07.00 น.-17.00น.ระหวางวันปดภาคเรียนแตละภาคเรียน โดยผูรับจาง

จะตองทําความสะอาดพื้นขัดลอกแวคซ และเคลือบเงาพื้นใหทุกๆ ภาคเรียน หลังจากปดภาคเรียนภายใน 5 วัน 
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1.19  คุณสมบัติของผูปฏิบัติงานตามสัญญาน้ี 

ผูรบัจางจะตองสงมอบผูปฏิบัติงานที่มีคุณสมบัติดังตอไปน้ี 

1.19.1ผูรับจางตองจัดสงพนักงานที่มีสุขภาพดี  มีประวัติดี  มีความซื่อสัตย สุจริตและผาน

การฝกอบรมของผูรับจางมาเรียบรอยแลวมาประจําโดยมีอายุไมตํ่ากวา 18 ป และอายุไมเกิน 55 ป 

  1.19.2ตองปฏิบัติหนาที่ตามขอบังคับ ระเบียบ คําสั่ง ของผูวาจาง ที่กําหนดไว โดยเครงครัด

ดวยความเขมแข็ง และสุภาพ 

1.19.3   ตองปฏิบัติตนสุภาพตอเจาหนาที่ของผูวาจางและผูมาติดตอ   

1.19.4  พนักงานทุกคนตองอยูในเครื่องแบบที่เปนมาตรฐานเดียวกัน และติดบัตรที่ทาง   

ผูวาจางออกใหประจําตัวทุกคน  

1.19.5 ไมติดสิ่งเสพติดใหโทษ ไมเปนโรคพิษสุราเรื้อรัง และไมมีโรคติดตอรายแรง 

1.19.6  ไมเปนผูมีจิตไมสมประกอบ หรือวิกลจริต 

1.19.7  ไมเลนการพนัน และไมใชเครื่องมือสื่อสาร (โทรศัพทมือถือ) เลนเกมส เลนแชท  

ออนไลนตาง ๆ ในขณะปฏิบัติงาน 
 

1.20 การประเมินการปฏิบัติงานของผูวาจาง 

 ผูวาจางจะดําเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานทําความสะอาดตามแบบที่   

ผูวาจางกําหนด หากปรากฏวาพนักงานทําความสะอาดของผูรับจางปฏิบัติงานไมเรียบรอย มีความประพฤติ 

ไมเหมาะสม ผูวาจางจะแจงใหผูรับจางทราบ ผูรับจางจะตองเปลี่ยนพนักงานทําความสะอาดใหใหม หรือแกไข

อุปสรรคขอขัดของของการปฏิบัติงานตามที่ผูวาจางแจงใหทราบภายใน 7 วัน หากผูรับจางไมดําเนินการแกไข 

ผูวาจางจะถือเปนเหตุไมปฏิบัติตามสัญญาและทรงไวซึ่งสิทธิจะระงับการจายเงินคาจางตามสัญญาในเดือน  

น้ัน ๆ จนกวาผูรับจางจะดําเนินการแกไข 
 

1.21  ความรับผิดชอบของผูรับจาง 

1.21.1 ถาพนักงานประพฤติตนไปในทางเสื่อมเสีย หรือหยอนความสามารถ ผูวาจางมีสิทธิ

ใหยายบุคคลน้ัน ออกจากสถานที่ที่ปฏิบัติงานไดทันที โดยผูรับจางตองสงพนักงานคนใหมมาแทน 

1.21.2 ผูรับจางตองรับผิดชอบ และใหความคุมครองพนักงาน หรือลูกจางของผูรับจางที่มา

ทํางานกับผูวาจางเกี่ยวกับสิทธิอันพึงไดตามกฎหมายแรงงานดวย โดยไมเรียกรองเอาจากผูวาจางอีก และใหมี

การทําประกันอุบัติเหตุแกพนักงานที่ปฏิบัติงานเสี่ยงอันตรายดวย  

1.21.3  ผูรับจางหรือผูควบคุมงาน ตองจัดใหมีการลงช่ือและลงเวลาปฏิบัติงานของพนักงาน

ทําความสะอาด ณ สถานที่ปฏิบัติงานและรายงานใหผูวาจางทราบทุกวันโดยผานกองอาคารสถานที่ สํานักงาน

อธิการบดี 
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1.21.4 ผูวาจางจะจัดใหพนักงานทําความสะอาดของผูรับจางลงช่ือดวยวิธีสแกนลายน้ิวมือ

ตามที่ผูวาจางกําหนด 

1.21.5 ผูรับจางตองจัดทําแผนปฏิบัติงาน เชน แผนปฏิบัติรายวัน รายสัปดาห รายเดือน  

รายภาคเรียน และตองจัดทําแผนปฏิบัติงานพัฒนารวม (วันเสาร – อาทิตย) กรณีที่อาคารไมมีการเรียนการ

สอน และกรณีอาคารปดทําการ เพื่อเสนอใหผูวาจางพิจารณา ภายใน 15 วัน นับจากวันลงนามในสัญญา 
 

1.22  การกําหนดคาปรับและการบอกเลิกสัญญา   

1.22.1 ในกรณีที่ผูรับจางกระทําผิดสัญญาและผูวาจางยังไมใชสิทธิบอกเลิกสัญญา ผูรับจาง

ยอมใหผูวาจางปรับเปนรายวันในอัตรารอยละ 0.1 ของราคาที่ตกลงจาง แตตองไมตํ่ากวาวันละ 100 บาท 

 1.22.2  ถาไมมีพนักงานของผูรับจางมาปฏิบัติงานหรือมาปฏิบัติงานไมครบจํานวนในวันใด 

ผูรับจางยินยอมใหผูวาจางปรับเปนรายวันในอัตราวันละ 500.- บาท (หารอยบาทถวน) ตอคน นับต้ังแตวันที่

ไมมีพนักงานมาปฏิบัติงาน หรือมาปฏิบัติงานไมครบจํานวนเปนตนไป จนกวาจะมีพนักงานมาปฏิบัติงานครบ

จํานวน  

 1.22.3  ถาไมมีพนักงานของผูรับจางมาปฏิบัติงาน หรือมาแตไมปฏิบัติงานสามวันติดตอกัน 

นอกจากผูรับจางจะตองรับผิดตามขอ 1.22.2 แลว เมื่อผูวาจางไดทําหนังสือแจงเตือนเปนลายลักษณอักษรให

ผูรับจางทราบแลว ผูรับจางยังไมดําเนินการแกไขหรือจัดสงพนักงานมาปฏิบัติใหครบตามสัญญา ภายใน 7 วัน 

ผูวาจางมีสิทธิบอกเลิกสัญญาได 

 1.22.4  กรณีที่ผูวาจางไมบอกเลิกสัญญาตามความในขอ 1.22.3 น้ัน ไมเปนเหตุใหผูรับจาง

พนจากความผิดตามสัญญาน้ีผูรับจางจะตองรับผิดชอบความเสียหายที่เกิดข้ึนจากการปฏิบัติงานของพนักงาน

ที่ทําใหเกิดความเสียหายตอทรัพยสินของทางราชการ หรือบุคคลภายในมหาวิทยาลัย ผูรับจางจะตอง

รับผิดชอบตอความเสยีหายที่เกิดข้ึนน้ันดวย 

 1.22.5  กรณีที่ผูรับจางไมจัดหาเครื่องมือและอุปกรณในการทําความสะอาด และวัสดุ

สิ้นเปลือง ไดครบตามรายละเอียดในขอ 1.10และ 1.11นับต้ังแตวันที่สงมอบไมครบจนกวาผูรับจางจะ

ดําเนินการแกไขผูรับจางยินยอมใหผูวาจางปรับเปนรายวันในอัตรารอยละ 0.1 ของราคาที่ตกลงจาง แตตองไม

ตํ่ากวาวันละ 100 บาท และหากผูวาจางไดทําหนังสือแจงเตือนเปนลายลักษณอักษรใหผูรับจางทราบแลว แต

ผูรับจางยังไมดําเนินการแกไขหรือจัดหาเครื่องมือและอุปกรณในการทําความสะอาด และวัสดุสิ้นเปลอืงภายใน 

7 วัน ผูวาจางมีสิทธิบอกเลิกสัญญาได 
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1.23 การเลิกสัญญา 

 ผูวาจางจะบอกเลิกสัญญาจางโดยแจงใหผูรับจางทราบลวงหนาไมนอยกวา 30 วัน และผูรับ

จางไมมีสิทธ์ิเรียกรองคาเสียหายใด ๆ จากผูวาจาง หรือในกรณีที่ผูรับจางปฏิบัติผิดเงื่อนไข หรือปฏิบัติงาน

บกพรองไมเปนไปตามขอกําหนดตามสัญญา และผูวาจางไดมีหนังสือแจงเตือนเปนลายลักษณอักษรไปยัง ผูรบั

จางใหแกไขแลว ผูรับจางไมปฏิบัติตามหนังสือแจงเตือนดังกลาว 

 ในกรณีที่ผูรับจางปฏิบัติผิดเงื่อนไขหรือปฏิบัติงานบกพรองไมเปนไปตามขอกําหนดตาม

สัญญาอันเปนเหตุใหเกิดความเสียหายอยางรายแรงแกผูวาจาง ผูวาจางมีสิทธิบอกเลิกสัญญาไดทันที 

 ในการบอกเลิกสัญญาน้ี ผูวาจางมีสิทธิเรียกรองคาสินไหมทดแทนในการที่ผูวาจางปฏิบัติผิด

เงื่อนไขหรือปฏิบัติงานบกพรองไมเปนไปตามขอกําหนดตามสัญญาไดทุกประการ 
 

1.24 การท่ีผูรับจางปฏิบัติตามสัญญา หรือละเวนไมปฏิบัติตามสัญญาอันกอใหเกิดความเสียหาย

ตอผูวาจางแลว ผูรับจางยินดีชดใชคาเสียหายที่เกิดข้ึนทั้งสิ้น หรือผูรับจางไมจัดสงพนักงานทําความสะอาด 

ผูวาจางมีสิทธิวาจางบุคคลภายนอกมาปฏิบัติงานแทนได  หรือผูรับจางไมจัดหาเครื่องมือและอุปกรณในการทาํ

ความสะอาดตามขอ 1.10และวัสดุสิ้นเปลืองตามขอ 1.11ใหเพียงพอตอการใชไดตลอดสัญญา ผูวาจางมีสิทธิ

จัดหาเครื่องมือและอุปกรณมาใชในการทําความสะอาด และวัสดุสิ้นเปลืองแทนได  โดยใหผูรับจางเปนผูออก

คาใชจายเองทั้งสิ้น และผูรับจางยินดีหักคาเสียหายออกจากคาจางตามสัญญาที่ผูรับจางจะไดรับในเดือนถัดไป

ทันที 
 

2. ระยะเวลาการจัดจาง  

จํานวน 12เดือน เริ่มต้ังแตวันที่ 1 ตุลาคม 2558ถึงวันที่ 30 กันยายน 2559 

 

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

 
 


