
 
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาทําความสะอาดอาคาร ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จํานวน ๑ งาน  
โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)         

------------------------------------------- 
             มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มีความประสงค์ประกวดราคาจ้างเหมาทําความสะอาดอาคาร 
ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จํานวน ๑ งาน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
 
                  ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ 
                  ๑. เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานท่ีประกวดราคาจ้างโดยประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว 
ซ่ึงมีผลงานประเภทเดียวกัน ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๔,๖๔๗,๕๐๐.๐๐ บาท  และเป็นผลงานท่ีเป็นคู่สัญญาโดยตรงกับ
ส่วนราชการ หน่วยงาน ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถ่ิน หน่วยงานอ่ืนซ่ึงมีกฎหมายบัญญัติ
ให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถ่ิน รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายเชื่อถือ 
และสามารถตรวจสอบได้ (กรณีเป็นผลงานเอกชนจะต้องมีหลักฐานใบรับเงินงวดงานและหลักฐานการเสียภาษีของ
งานนั้นจากกรมสรรพากรมาแนบด้วย) โดยต้องเป็นผลงานภายใน ๕ ปี นับต้ังแต่วันแล้วเสร็จจนถึงวันยื่นซอง
ข้อเสนองานประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามประกาศนี้ 
                  ๒. ไม่เป็นผู้ท่ีถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ท้ิงงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว 
                  ๓. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอราคารายอ่ืนท่ีเข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงราย ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขัน
ราคาอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ 
                  ๔. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซ่ึงอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของ       
ผู้เสนอราคาได้มีคําสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น 
                  ๕. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ท่ีถูกประเมินสิทธิผู้เสนอราคาในสถานะท่ีห้ามเข้าเสนอราคาและห้าม
ทําสัญญาตามท่ี กวพ. กําหนด 
                  ๖. เป็นผู้ท่ีผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบ้ืองต้นในการจ้างของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
                  ๗. บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีจะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย 
หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสําคัญ 
                  ๘.บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีจะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐ ซ่ึงได้ดําเนินการจัดซ้ือจัดจ้างด้วย
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของ
กรมบัญชีกลางท่ีเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐ 
                  ๙. คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซ่ึงมีมูลค่าไม่เกิน 
สามหม่ืนบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ 
 
                   
 
 
 



-๒- 
 

                 กําหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันท่ี 
........................ ต้ังแต่เวลา ........................ น. ถึง ........................ น. 

                 ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยดาวน์โหลดเอกสารทางระบบจัดซ้ือ
จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ก่อนการเสนอราคา ในวันท่ี ........................ ถึงวันท่ี ........................ ดูรายละเอียด
ได้ท่ีเว็บไซต์ www.crru.ac.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 
๐๕๓๗๗๖๐๐๐ ต่อ ๑๗๒๖ ในวันและเวลาราชการ 
 
 

   ประกาศ ณ วันท่ี  ๓ ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 
 
 
 

 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทศพล อารีนิจ) 
                       อธิการบดี  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
หมายเหตุ : ผู้ประกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารส่วนท่ี ๑ และเอกสาร      
ส่วนท่ี ๒) ในระบบ e-GP ได้ตั้งแต่วันท่ี ขอรับเอกสารจนถึงวันเสนอราคา 

 
 
 



เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
เลขท่ี ........................ 

ประกวดราคาจ้างเหมาทําความสะอาดอาคาร ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จํานวน ๑ งาน โดยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
ตามประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

ลงวันท่ี        ตุลาคม ๒๕๕๙ 
-------------------------------- 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ซ่ึงต่อไปนี้เรียกว่า "มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย" มีความประสงค์
จะ ประกวดราคาจ้างเหมาทําความสะอาดอาคาร ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จํานวน ๑ งาน โดยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย โดยมีข้อแนะนําและข้อกําหนดดังต่อไปนี้ 

 
                  ๑.     เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคา 
  ๑.๑     แบบรูปรายการละเอียด 
  ๑.๒     แบบใบเสนอราคาท่ีกําหนดไว้ในระบบการจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
  ๑.๓     สัญญาจ้างทําความสะอาดอาคาร 
  ๑.๔     แบบหนังสือคํ้าประกัน 
                                    (๑)   หลักประกันการเสนอราคา 
                                    (๒)   หลักประกันสัญญา 
  ๑.๕     บทนิยาม 
                                    (๑)   ผู้เสนอราคาท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกัน 
                                    (๒)   การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 
  ๑.๖     แบบบัญชีเอกสาร 
                                    (๑)   บัญชีเอกสารส่วนท่ี ๑ 
                                    (๒)   บัญชีเอกสารส่วนท่ี ๒ 
  
                 ๒.    คุณสมบัติของผู้เสนอราคา 
  ๒.๑     ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานท่ีประกวดราคาจ้าง 
                          ๒.๒     ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ท่ีถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ท้ิงงานของทางราชการและได้
แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ท่ีได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเป็นผู้ท้ิงงานตามระเบียบของทาง
ราชการ 
  ๒.๓     ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืน ณ วันประกาศ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมตามข้อ ๑.๕ 
  ๒.๔     ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซ่ึงอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาล
ไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคําสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น 
  ๒.๕     ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ท่ีถูกประเมินสิทธิผู้เสนอราคาในสถานะท่ีห้ามเข้าเสนอราคา
และห้ามทําสัญญาตามท่ี กวพ. กําหนด 
  ๒.๖     ผู้เสนอราคาต้องผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบ้ืองต้นในการจ้างของมหาวิทยาลัยราช
ภัฏเชียงราย 
 
 
 



-๒- 
 

  ๒.๗   ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลและมีผลงานประเภทเดียวกันกับงานท่ีประกวดราคาจ้างใน
วงเงินไม่น้อยกว่า ๔,๖๔๗,๕๐๐.๐๐ บาท และเป็นผลงานท่ีเป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงาน ตาม
กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถ่ิน หน่วยงานอ่ืนซ่ึงมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหาร
ส่วนท้องถ่ิน รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายเชื่อถือ และสามารถตรวจสอบได้ 
(กรณีเป็นผลงานเอกชนจะต้องมีหลักฐานใบรับเงินงวดงานและหลักฐานการเสียภาษีของงานนั้นจากกรมสรรพากร
มาแนบด้วย) โดยต้องเป็นผลงานภายใน 5 ปี นับต้ังแต่วันแล้วเสร็จจนถึงวันยื่นซองข้อเสนองานประกวดราคาจ้าง
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามประกาศนี้ 
                          ๒.๘   บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีจะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ
รายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสําคัญ 
  ๒.๙   บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีจะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐซ่ึงได้ดําเนินการจัดซ้ือจัด
จ้าง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ของกรมบัญชีกลาง ท่ีเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐ 
                          ๒.๑๐ คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซ่ึงมีมูลค่า 
ไม่เกินสามหม่ืนบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ 
                               
                 ๓.    หลักฐานการย่ืนข้อเสนอ 
                         ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซ้ือจัดจ้าง
ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยแยกเป็น ๒ ส่วน คือ 
                         ๓.๑    ส่วนท่ี ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
         (๑)    ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล 
                                           (ก)   ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจํากัด ให้ยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอํานาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง 
                                           (ข)   บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด ให้ยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอํานาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชีผู้ถือหุ้น 
รายใหญ่พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง 
   (๒)    ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลท่ีมิใช่นิติบุคคลให้ยื่น สําเนา
บัตรประจําตัวประชาชนของผู้นั้น สําเนาข้อตกลงท่ีแสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน พร้อมท้ังรับรองสําเนาถูกต้อง 
   (๓)    ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นผู้เสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นสําเนา
สัญญาของการเข้าร่วมค้า สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า และในกรณีท่ีผู้เข้าร่วมค้าฝ่ายใดเป็นบุคคล
ธรรมดา ท่ีมิใช่สัญชาติไทย ก็ให้ยื่นสําเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคล ให้ยื่นเอกสาร ตามท่ีระบุ
ไว้ใน (๑) 
   (๔)    เอกสารเพ่ิมเติมอ่ืนๆ 
                                           (๔.๑)   หนังสือแสดงหลักฐานทางการเงิน สําเนาใบทะเบียนพาณิชย์ สําเนาใบ
ทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม (ถ้ามี) 
            (๕)    บัญชีเอกสารส่วนท่ี ๑ ท้ังหมดท่ีได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซ้ือจัด
จ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๑) 
 
 



-๓- 
 

                          ๓.๒  ส่วนท่ี ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
                                  (๑)    หนังสือมอบอํานาจซ่ึงปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีท่ีผู้เสนอราคามอบ
อํานาจ ให้บุคคลอ่ืนลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือหลักฐานแสดงตัวตนของ ผู้เสนอราคาในการเสนอราคาทาง
ระบบจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ แทน 
   (๒)    หลักประกันการเสนอราคา ตามข้อ ๕ 
   (๓)    สําเนาหนังสือรับรองผลงานจ้างพร้อมท้ังรับรองสําเนาถูกต้อง 
                                  (๔)    บัญชีรายการจ้าง ซ่ึงจะต้องแสดงรายการวัสดุอุปกรณ์ ค่าแรงงาน ภาษีประเภท
ต่างๆ รวมท้ังกําไรไว้ด้วย 
                                  (๕)    บัญชีเอกสารส่วนท่ี ๒ ท้ังหมดท่ีได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซ้ือจัด
จ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๒) 
 
                 ๔.    การเสนอราคา 
                          ๔.๑     ผู้เสนอราคาต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ตามท่ีกําหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาจ้างนี้ โดยไม่มีเง่ือนไขใดๆ ท้ังสิ้น และจะต้องกรอกข้อความ
ให้ถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือหลักฐานแสดงตัวตนของผู้เสนอราคา โดยไม่ต้องแนบใบเสนอ
ราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format) 
                          ๔.๒     ในการเสนอราคาให้เสนอราคาเป็นเงินบาทและเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดยเสนอ
ราคารวม และหรือราคาต่อหน่วย และหรือต่อรายการ ตามเง่ือนไขท่ีระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง โดยคิดราคา
รวมท้ังสิ้น ซ่ึงรวมค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม ภาษีอากรอ่ืน และค่าใช้จ่ายท้ังปวงไว้แล้ว 
   ราคาท่ีเสนอจะต้องเสนอกําหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน นับแต่วันเสนอราคา         
โดยภายในกําหนดยืนราคา ผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาท่ีตนได้เสนอไว้และจะถอนการเสนอราคามิได้ 
                          ๔.๓     ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกําหนดเวลาดําเนินการจ้างแล้วเสร็จไม่เกิน ๓๖๕ วัน นับถัด
จากวันท่ีได้รับหนังสือแจ้งให้เริ่มทํางาน 
                          ๔.๔     ก่อนเสนอราคา ผู้เสนอราคาควรตรวจดูร่างสัญญา แบบรูป และรายละเอียด ฯลฯ     
ให้ถ่ีถ้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์ท้ังหมดเสียก่อนท่ีจะตกลงยื่นเสนอราคาตามเง่ือนไข ใน
เอกสารประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์ 
                          ๔.๕     ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ ในวันท่ี ........................  ต้ังแต่เวลา ........................ น.  ถึง ........................ น. 

เม่ือพ้นกําหนดเวลาย่ืนข้อเสนอแล้ว จะไม่รับเอกสารการย่ืนข้อเสนอใดๆ โดยเด็ดขาด 

                          คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติ
ของผู้เสนอราคาแต่ละรายว่า เป็นผู้เสนอราคาท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืนตามข้อ ๑.๕ (๑) ณ วัน
ประกาศประกวดราคาหรือไม่ 
                          หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ก่อนหรือในขณะ      
ท่ีมีการพิจารณาข้อเสนอว่า มีผู้เสนอราคารายใดกระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมตาม
ข้อ ๑.๕ (๒) และคณะกรรมการฯ เชื่อว่ามีการกระทําอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม คณะ
กรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้เสนอราคารายนั้นออกจากการเป็นผู้เสนอราคา และมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายจะ
พิจารณาลงโทษผู้เสนอราคาดังกล่าวเป็นผู้ท้ิงงาน เว้นแต่คณะกรรมการฯ จะวินิจฉัยได้ว่าผู้เสนอราคารายนั้นเป็นผู้ท่ี
ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของทางราชการและมิได้เป็นผู้ริเริ่มให้มีการกระทําดังกล่าว 



-๔- 
 

                          ผู้ เสนอราคาท่ีถูกตัดรายชื่อออกจากการเป็นผู้ เสนอราคา เพราะเหตุเป็นผู้ เสนอราคา           
ท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืน ณ วันประกาศประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์ หรือเป็น ผู้เสนอราคา
ท่ีกระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม อาจอุทธรณ์คําสั่งดังกล่าวต่อปลัดกระทรวงภายใน 
๓ วัน นับแต่วันท่ีได้รับแจ้งจากส่วนราชการ การวินิจฉัยอุทธรณ์ของปลัดกระทรวงให้ถือเป็นท่ีสุด 
  ในกรณีท่ีปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นด้วยกับคําคัดค้านของผู้อุทธรณ์และเห็นว่าการยกเลิกการ
พิจารณาผลการเสนอราคาท่ีได้ดําเนินการไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง ให้ปลัดกระทรวงมีอํานาจ
ยกเลิกการพิจารณาผลการเสนอราคาดังกล่าวได้ 
                          ๔.๖  ผู้เสนอราคาจะต้องปฏิบัติ ดังนี้ 
                                 (๑)    ปฏิบัติตามเง่ือนไขท่ีระบุไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
  (๒)    ราคาท่ีเสนอจะต้องเป็นราคาท่ีรวมภาษีมูลค่าเพ่ิม และภาษีอ่ืนๆ (ถ้ามี)          
รวมค่าใช้จ่ายท้ังปวงไว้ด้วยแล้ว 
  (๓)    ผู้เสนอราคาจะต้องลงทะเบียนเพ่ือเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา      
ท่ี กําหนด 
  (๔)    ห้ามผู้เสนอราคาถอนการเสนอราคา 
  (๕)    ผู้เสนอราคาสามารถศึกษาและทําความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอราคาด้วย
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลางท่ีแสดงไว้ในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th 
 
                 ๕.    หลักประกันการเสนอราคา 
                          ผู้เสนอราคาต้องวางหลักประกันการเสนอราคาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบการจัดซ้ือ  
จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ จํานวน ๙๒๙,๕๐๐.๐๐ บาท       
(เก้าแสนสองหม่ืนเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) 
                          ๕.๑     หนังสือคํ้าประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารในประเทศ ตามแบบหนังสือคํ้าประกัน 
ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๑) 
                          ๕.๒     เช็คท่ีธนาคารสั่งจ่ายให้แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย โดยเป็นเช็คลงวันท่ีท่ียื่นการ
เสนอราคาทางระบบการจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน ๓ วันทําการของทาง
ธนาคาร 
  ๕.๓     พันธบัตรรัฐบาลไทย 
                          กรณีท่ีผู้เสนอราคานําเช็คท่ีธนาคารสั่งจ่ายหรือพันธบัตรรัฐบาลไทย มาวางเป็นหลักประกัน
การเสนอราคา ผู้เสนอราคาจะต้องส่งต้นฉบับเอกสารดังกล่าวมาให้ส่วนราชการตรวจสอบความถูกต้อง ในวันท่ี 
........................ ต้ังแต่เวลา ........................ น. ถึง ........................ น. 
                          หลักประกันการเสนอราคาตามข้อนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายจะคืนให้ผู้เสนอราคาหรือ    
ผู้คํ้าประกันภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันท่ีได้พิจารณาในเบ้ืองต้นเรียบร้อยแล้ว เว้นแต่ผู้เสนอราคารายท่ีคัดเลือกไว้ 
๓ ลําดับแรก จะคืนให้ต่อเม่ือได้ทําสัญญาหรือข้อตกลง หรือเม่ือผู้เสนอราคาได้พ้นจากข้อผูกพันแล้ว  
                          การคืนหลักประกันการเสนอราคา ไม่ว่าในกรณีใด ๆ จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบ้ีย 
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                 ๖.    หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา 
                         ๖.๑     ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ มหาวิทยาลัย    
ราชภัฏเชียงรายจะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ ราคาตํ่าสุด และจะพิจารณาจาก ราคารวม 
  ๖.๒     หากผู้เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการยื่นข้อเสนอ
ไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ แล้ว คณะกรรมการพิจารณาผลการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะไม่รับพิจารณาราคาของผู้เสนอราคารายนั้น เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาด หรือผิดหลงเพียง
เล็กน้อย หรือผิดแผกไปจากเง่ือนไขของเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ในส่วนท่ีมิใช่สาระสําคัญ ท้ังนี้ เฉพาะใน
กรณีท่ีพิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายเท่านั้น 
  ๖.๓     มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายสงวนสิทธิไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้เสนอราคาโดยไม่มี
การผ่อนผัน ในกรณีดังต่อไปนี้ 
  (๑)   ไม่ปรากฏชื่อผู้เสนอราคารายนั้นในบัญชีผู้รับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ทางระบบการจัดซ้ือจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือบัญชีรายชื่อผู้ซ้ือเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทางระบบ
การจัดซ้ือจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
  (๒)    ไม่กรอกชื่อนิติบุคคล หรือลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ของผู้เสนอราคาอย่างหนึ่ง
อย่างใด หรือท้ังหมดในการเสนอราคาทางระบบการจัดซ้ือจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
                               (๓)    เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเง่ือนไขท่ีกําหนดในเอกสารเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ท่ีเป็นสาระสําคัญ หรือมีผลทําให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอราคารายอ่ืน 
  ๖.๔     ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือในการทําสัญญา คณะกรรมการ
พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มีสิทธิให้ผู้เสนอราคาชี้แจงข้อเท็จจริง 
สภาพ ฐานะ หรือข้อเท็จจริงอ่ืนใดท่ีเก่ียวข้องกับผู้เสนอราคาได้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายมีสิทธิท่ีจะไม่รับ
ข้อเสนอ ไม่รับราคา หรือไม่ทําสัญญา หากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง 
  ๖.๕     มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายทรงไว้ซ่ึงสิทธิท่ีจะไม่รับราคาตํ่าสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด 
หรือราคาท่ีเสนอท้ังหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกจ้าง ในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด 
หรืออาจจะยกเลิก การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ท้ังนี้ เพ่ือ
ประโยชน์ของทางราชการเป็นสําคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายเป็นเด็ดขาด ผู้เสนอ
ราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ มิได้ รวมท้ังมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายจะพิจารณายกเลิกการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์และลงโทษผู้เสนอราคาเป็นผู้ท้ิงงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้เสนอราคาท่ีได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมี
เหตุท่ีเชื่อถือได้ว่าการยื่นข้อเสนอกระทําการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดา 
หรือนิติบุคคลอ่ืนมาเสนอราคาแทน เป็นต้น 
  ในกรณีท่ีผู้เสนอราคารายท่ีเสนอราคาตํ่าสุด เสนอราคาตํ่าจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจดําเนินงาน
ตามสัญญาได้ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายจะให้ ผู้
เสนอราคานั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานท่ีทําให้เชื่อได้ว่า ผู้เสนอราคาสามารถดําเนินงานตามประกวดราคาจ้าง
อิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบูรณ์ หากคําชี้แจงไม่เป็นท่ีรับฟังได้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายมีสิทธิท่ีจะไม่รับข้อเสนอ
หรือไม่รับราคาของผู้เสนอราคารายนั้น 
  ๖.๖     ในกรณีท่ีปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังจากการพิจารณาข้อเสนอว่า ผู้เสนอราคาท่ีมีสิทธิ 
ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้เสนอราคาท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืน ณ วันประกาศประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ หรือเป็นผู้เสนอราคา ท่ีกระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ ๑.๕ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายมีอํานาจท่ีจะตัดรายชื่อผู้เสนอราคาท่ีได้รับคัดเลือกรายดังกล่าวออก และมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงรายจะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคารายนั้นเป็นผู้ท้ิงงาน 



-๖- 
 

                               ในกรณีนี้หากปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นว่าการยกเลิกการพิจารณาผลการเสนอราคาท่ีได้
ดําเนินการไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง ปลัดกระทรวงมีอํานาจยกเลิกการพิจารณาผลการเสนอ
ราคาดังกล่าวได้ 
 
                 ๗.    การทําสัญญาจ้าง 
  ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะต้องทําสัญญาจ้างตามแบบสัญญา ดังระบุในข้อ ๑.๓ 
กับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันท่ีได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็น
จํานวนเงินเท่ากับร้อยละ ๕ ของราคาค่าจ้างท่ีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ ให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายยึดถือ
ไว้ในขณะทําสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ 
  ๗.๑     เงินสด 
                          ๗.๒     เช็คท่ีธนาคารสั่งจ่ายให้แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย โดยเป็นเช็คลงวันท่ีท่ีทํา
สัญญา หรือก่อนหน้านั้น ไม่เกิน ๓ วัน ทําการของทางราชการ 
                          ๗.๓     หนังสือคํ้าประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือคํ้าประกัน ดังระบุใน
ข้อ ๑.๔ (๒) 
                          ๗.๔     หนังสือคํ้าประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือบริษัทเงินทุน 
หรือ บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ท่ีได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชย์และประกอบธุรกิจคํ้าประกัน 
ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซ่ึงได้แจ้งชื่อเวียนให้ส่วนราชการต่าง ๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ ตาม
แบบหนังสือคํ้าประกัน ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒) 
  ๗.๕     พันธบัตรรัฐบาลไทย 
  หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบ้ียภายใน ๑๕ วันนับถัดจากวันท่ีผู้ชนะการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (ผู้รับจ้าง) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว 
 
                 ๘.    ค่าจ้างและการจ่ายเงิน 
                          มหาวิทยาลัยฯ จะจ่ายเงินค่าจ้างตามสัญญาเป็นรายเดือนตามท่ีตกลงไว้ในเง่ือนไขแห่งสัญญา 
 
                ๙.    อัตราค่าปรับ 
                         ค่าปรับเป็นไปตามรายละเอียดเง่ือนไขและข้อกําหนดงานจ้างเหมาทําความสะอาดของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
 
                 ๑๐.  การรับประกันความชํารุดบกพร่อง 
                          ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ซ่ึงได้ทําข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือทําสัญญาจ้าง ตาม
แบบ ดังระบุในข้อ ๑.๓ แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชํารุดบกพร่องของงานจ้างท่ีเกิดข้ึนภายในระยะเวลาไม่
น้อยกว่า ๑ ปี นับถัดจากวันท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายได้รับมอบงาน โดยผู้รับจ้างต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไข
ให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันท่ีได้รับแจ้งความชํารุดบกพร่อง 
 
 
 
 
 



-๘- 
 
                 ๑๑.  ข้อสงวนสิทธิในการย่ืนข้อเสนอและอ่ืน ๆ 
                          ๑๑.๑   เงินค่าจ้างสําหรับงานจ้างครั้งนี้ ได้มาจากเงินงบประมาณประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๐ และ
รายได้มหาวิทยาลัยฯ 
                                    การลงนามในสัญญาจะกระทําได้ต่อเม่ือ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายได้รับอนุมัติเงิน
ค่าจ้างจากเงินงบประมาณประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๐ และรายได้มหาวิทยาลัยฯ แล้วเท่านั้น 
                          ๑๑.๒   เม่ือมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใด ให้เป็นผู้รับจ้าง และ
ได้ตกลงจ้างตามท่ีได้ประกวดราคาโดยการยื่นข้อเสนอทางอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้รับจ้างจะต้องสั่งหรือนําสิ่งของมา
เพ่ืองานจ้างดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ และของนั้นต้องนําเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางท่ีมีเรือไทยเดินอยู่ และ
สามารถให้บริการรับขนได้ตามท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด ผู้เสนอราคาซ่ึงเป็นผู้รับจ้าง
จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้ 
                                   (๑)    แจ้งการสั่งหรือนําสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ ต่อกรมเจ้าท่า ภายใน 
๗ วัน นับต้ังแต่วันท่ีผู้รับจ้างสั่งหรือซ้ือของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
ประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืนได้ 
                                   (๒)    จัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือท่ีมีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย 
จากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกสิ่งของนั้น โดยเรืออ่ืนท่ีมิใช่เรือ
ไทย ซ่ึงจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออ่ืน หรือเป็นของท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
ประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืน 
                                   (๓)    ในกรณีท่ีไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วย
การส่งเสริมการพาณิชยนาวี 
                          ๑๑.๓   ผู้เสนอราคาซ่ึงมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปทําสัญญา หรือ
ข้อตกลงภายในเวลาท่ีทางราชการกําหนดดังระบุไว้ในข้อ ๗ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายจะริบหลักประกันการยื่น
ข้อเสนอ หรือเรียกร้องจากผู้ออกหนังสือคํ้าประกันการยื่นข้อเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความ
เสียหายอ่ืน (ถ้ามี) รวมท้ังจะพิจารณาให้เป็นผู้ท้ิงงาน ตามระเบียบของทางราชการ 
                          ๑๑.๔   มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายสงวนสิทธิ์ท่ีจะแก้ไขเพ่ิมเติมเง่ือนไข หรือข้อกําหนดใน
แบบสัญญาให้เป็นไปตามความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี) 
 
                 ๑๒.    การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ 
                          ในระหว่างระยะเวลาการจ้างผู้รับจ้างพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ท่ีกฎหมายและระเบียบได้
กําหนดไว้โดยเคร่งครัด 
 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
      ตุลาคม ๒๕๕๙ 

 



รายละเอียดประกอบสัญญาจ้าง 
งานจ้างเหมาทําความสะอาดอาคาร ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  จํานวน 1 งาน 

 

 
1.1 มาตรฐานของงานการทําความสะอาดสถานท่ีในอาคารลักษณะงานท่ีกําหนดให้ปฏิบัติดังนี้ 

1.1.1 การปัดกวาด ดูดฝุ่น ให้ปัดกวาด หรือดูดฝุ่น พ้ืนท่ีว่างตามอาคาร ห้องโถงทางเดิน บันได 
(จนถึงบันไดข้ันสุดท้ายของอาคาร) ให้สะอาดปราศจากเศษผง ฝุ่นละอองและนําขยะไปท้ิงท่ีนอกตัวอาคาร ณ ท่ีท้ิง
ขยะท่ีผู้ว่าจ้างกําหนด ให้ใช้ไม้กวาดขนอ่อนในการปัดกวาด เว้นแต่พ้ืนท่ีท่ีเป็นพรมให้ใช้แปรงปัด หรือเครื่องดูดฝุ่น  
หากมีการเคลื่อนย้ายเฟอร์นิเจอร์หรือเครื่องใช้สํานักงานเม่ือทําความสะอาดเสร็จให้จัดเข้าท่ีเดิม โดยไม่ให้เกิดความ
เสียหายแก่พ้ืน เฟอร์นิเจอร์หรือเครื่องใช้สํานักงาน 

1.1.2 การถูด้วยม๊อบ หลังจากทําความสะอาด ตามข้อ 1.1.1 แล้วให้ถูพ้ืนท่ีต่างๆ ด้วยม๊อบชุบน้ํา
หมาดๆ ม๊อบท่ีนํามาใช้งานต้องเป็นม๊อบท่ีสะอาด และหม่ันเปลี่ยนน้ําทําความสะอาดเสมอหากบริเวณใดมีความ
สกปรกมาก ให้ใช้น้ํายาขัดพ้ืนหรือน้ําสบู่อ่อนตามความเหมาะสม ท้ังรวมถึงการขจัดรอย หรือตําหนิต่างๆ บนพ้ืน  ซ่ึง
เกิดจากรอยรองเท้าด้วย สําหรับพ้ืนท่ีท่ีเป็นพรมลบรอยเป้ือนบนพรมด้วยน้ํายาตามความเหมาะสม หลังจากการเช็ดถู
พ้ืนแล้วบริเวณต่าง ๆ จะต้องสะอาดปราศจากเศษผงฝุ่นละอองและไม่มีรอยเหวี่ยงของม๊อบติดอยู่ตามขอบกําแพง   
ฝาผนัง เฟอร์นิเจอร์ และเครื่องใช้สํานักงานและไม่มีความเสียหายใดๆ เกิดข้ึนจากการทํางานดังกล่าว 

1.1.3 การลงน้ํายาขัดพ้ืน เคลือบเงาพ้ืน ให้ทําหลังจากดําเนินการตาม 1.1.1 และ 1.1.2  และการ 
ลงน้ํายาดังกล่าวในบริเวณใดก็ตาม จะต้องระวังไม่ให้ฝาผนังหรือขอบกําแพงเปรอะเป้ือนเป็นรอยชํารุดเสียหาย 

1.1.4 การขัดพ้ืนและขัดเงา ให้ทําทันทีหลังจากลงน้ํายาขัดพ้ืน หรือเคลือบเงาพ้ืน ท้ังนี้ให้ผู้รับจ้าง 
พิจารณาเลือกใช้เครื่องใช้ วัสดุและอุปกรณ์ตามความเหมาะสมกับวัสดุพ้ืน โดยไม่ก่อให้เกิดความเสียหายหรือตําหนิ
ใดๆ บนพ้ืน 

1.1.5 การลอกพ้ืนและเคลือบพ้ืนด้วยน้ํายา การลอกพ้ืนและเคลือบพ้ืนด้วยน้ํายา เพ่ือให้ ผิวพ้ืน
สะอาด ปราศจากตําหนิและริ้วรอย มีความสวยงามทนทานนั้น ให้ผู้รับจ้างดําเนินการตามความเหมาะสมกับวัสดุพ้ืน 
ท้ังนี้ เม่ือทําการลอกพ้ืนด้วยน้ํายา  ให้เคลื่อนย้ายเฟอร์นิเจอร์ลอยตัวและเครื่องใช้สํานักงาน (ท่ีเคลื่อนย้ายได้) ด้วย
หลังจากน้ํายาแห้งดีแล้ว ให้ขัดพ้ืนให้สะอาดและนําเฟอร์นิเจอร์และเครื่องใช้สํานักงานกลับเข้าท่ีเดิม 

1.1.6 การทําความสะอาดพรม ให้ดูดฝุ่นละออง เศษผง ขนสัตว์ ท่ีหลุดร่วงอยู่บนหน้าพรม ให้สะอาด 
ในกรณีท่ีทําการซักพรม โดยการซักแห้ง หรือวิธีการอ่ืนใดก็ตาม ต้องไม่ก่อให้เกิดความเสียหาย และเสียความสวยงาม 

1.1.7 การทําความสะอาดเฟอร์นิเจอร์ และเครื่องใช้สํานักงาน ให้ปัดกวาด เช็ดถูเครื่องใช้สํานักงาน 
เช่น โต๊ะ เก้าอ้ี ตู้เก็บเอกสาร ฯลฯ และเฟอร์นิเจอร์ต่างๆ รวมท้ังรูปภาพแขวนฝาผนัง และปฏิมากรรมให้สะอาดปราศจาก
ฝุ่นละอองหยากไย่ ใยแมงมุม คราบสกปรก และริ้วรอยต่าง ๆ หากมีการเคลื่อนย้ายออกจากท่ีให้นํากลับเข้าท่ีเดิม  
เม่ืองานเสร็จ  โดยไม่ให้เกิดความเสียหายใด ๆ 

1.1.8 การทําความสะอาดฝาผนังและฝ้าเพดาน ให้ปัดกวาดเช็ดถู ดูดฝุ่น ให้สะอาดปราศจากฝุ่น
ละอองหยากไย่ ใยแมงมุม คราบสกปรก และริ้วรอยต่าง ๆ หากมีการเคลื่อนย้ายออกจากท่ีให้นํากลับเข้า  ท่ีเดิม เม่ือ
งานเสร็จโดยไม่ให้เกิดความเสียหายใด ๆ 

1.1.9 การทําความสะอาดกระจก ให้เช็ดกระจกด้วยน้ํายาเช็ดกระจก หรือล้างด้วยน้ําสบู่ก่อน แล้ว
ล้างด้วยน้ํา และเช็ดกระจกให้แห้ง ให้กระจกใสสะอาดปราศจากคราบสกปรก ตําหนิ หรือรอยสัมผัส และห้ามใช้ผงขัด
ในการทําความสะอาดกระจก 
 
 

 

 
 

 



-2- 
 

1.1.10 การทําความสะอาดม่าน ให้ดูแลรักษาความสะอาดม่าน และม่านปรับแสงให้สะอาด
ปราศจากฝุ่นละออง หยากไย่ และคราบสกปรก การทําความสะอาดให้เช็ดด้วยผ้าชุบน้ําบิดหมาด ๆ หรือใช้เครื่องดูดฝุ่น
ละออง ตามความเหมาะสม โดยไม่ก่อให้เกิดความเสียหายใด ๆ 

1.1.11 การทําความสะอาดโคมไฟ หลอดไฟ และปลั๊กไฟ ให้เช็ดถูให้สะอาดปราศจากฝุ่นละออง 
หยากไย่ และคราบสกปรก และให้ทําด้วยความระมัดระวัง หากมีการถอดมาทําความสะอาด เม่ืองานเสร็จให้ประกอบ
เข้าท่ีเดิมโดยไม่ก่อให้เกิดความเสียหายใด ๆ 

1.1.12 การทําความสะอาดหน้ากากเครื่องปรับอากาศ และพัดลม ให้เช็ดด้วยผ้าชุบน้ําบิด หมาดๆ  
หรือใช้เครื่องดูดฝุ่นละออง ตามความเหมาะสม โดยไม่ก่อให้เกิดความเสียหายใด ๆ 
  1.1.13 การขัดเงาบริเวณท่ีเป็นโลหะ ส่วนประกอบใด ๆ ท่ีอาคารท่ีเป็นโลหะให้ดูแลรักษาให้เงางาม
อยู่เสมอ และไม่มีคราบสนิมจับ 
  1.1.14 ในกรณีท่ีรายละเอียดนี้มิได้กําหนดรายละเอียดการทํางานไว้ให้ผู้รับจ้างดําเนินการ ทําความ
สะอาดตามสภาพของงานหรือตามคําสั่งของผู้ว่าจ้าง 
 

1.2 อาคารท่ีจ้างทําความสะอาด 
ลําดับ

ท่ี 
รายละเอียด จํานวน

พนักงาน 

1 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ 5 

2 อาคารสํานักงานอธิการบดี 1 (สํานักบริหารและจัดการทรัพย์สิน) 1 

3 อาคารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สํานักงาน 1) 4 

4 อาคารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สถิติประยุกต์ 2) 1 

5 อาคารสํานักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 1 2 

6 อาคารสํานักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 2 2 

7 อาคารคณะครุศาสตร์ 3 

8 อาคารวิทยาลัยการแพทย์พ้ืนบ้านและการแพทย์ทางเลือก (1-3) 4 

9 อาคารโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทย และศูนย์การแพทย์ผู้สูงอายุ 3 

10 อาคารคณะมนุษยศาสตร์ 1 3 

11 อาคารคณะมนุษยศาสตร์ 2 2 

12 อาคารคณะวิทยาการจัดการ (1-2) 3 

13 อาคารสํานักงานศูนย์ชาติพันธุ์ 1 

14 อาคารสถาบันความหลากหลายทางชีวภาพ 1 

15 
อาคารศิลปะและการแสดง (ท่ีพักอาจารย์-ท่ีเก็บของดนตรี-ห้องน้ํากลาง-การแสดงและงาน
ดนตรี) 

1 

16 อาคารวิทยาลัยนานาชาติภูมิภาคลุ่มน้ําโขง 1 

17 อาคารสํานักงานอธิการบดี 2 (สํานักวิชาการศึกษาต่อเนื่อง และสภาคณาจารย์) 1 
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18 อาคารสํานักศิลปวัฒนธรรม (สํานักงาน-นิทรรศการ-หอศิลป์) 1 

19 อาคารหอดูดาว 1 

20 อาคารหอประชุมกาสะลองคํา (หอประชุม-สถานีวิทยุ-ศูนย์สิ่งทอ-ห้องเรียนกาสะลองคํา) 2 

21 อาคารสํานักวิชาบริหารรัฐกิจ 3 

22 อาคารยุพราชวิทยมงคล 8 

23 อาคารศิลปกรรม 1 

24 อาคารมิตรภาพไทย-จีน 1 

25 อาคารไบโอเทค 1 (วิจัยผลิตภัณฑ์อาหาร) 2 

26 อาคารไบโอเทค 1 (ศูนย์ตรวจสอบฯ) 1 

27 อาคารไบโอเทค 2 (เกษตร) 1 

28 อาคารกองอาคารสถานท่ี (สํานักงาน สาธารณูปโภค ยานพาหนะ อาคารห้องประชุม) 1 

29 อาคารเรียนรวม 1 (อาคาร 25 ปีราชภัฏ) 7 

30 อาคารเรียนรวม 2 1 

31 อาคารสํานักงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการรุ่นเยาว์ และอาคารนิเทศศาสตร์ 2 

32 อาคารเทคโนโลยีการศึกษา 2 

33 อาคารสํานักนิติศาสตร์ 3 

34 
อาคารหอประชุมสุพรรณิการ์และสํานักงานประสานงานโครงการส่งเสริมคุณภาพการศึกษาใน
โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนและการพัฒนาท้องถ่ิน (สตพ.) 

1 

35 อาคารสํานักวิชาสังคมศาสตร์ 2 

36 อาคารสํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (สถาบันภาษา) 1 

37 อาคารโรงพยาบาลสัตว์ 1 

38 อาคารปฏิบัติการอุตสาหกรรมบริการ (การท่องเท่ียว) 1 

39 อาคารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (อาคารสํานักงานคณบดี) 1 

40 อาคารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (อาคารสถาปัตยกรรม) 1 

41 อาคารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (อาคารเรียนรวม 41) 5 

42 อาคารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (อาคารสถาปัตยกรรม 2) 1 

43 อาคารสถาบันวิจัยและพัฒนา 1 

44 อาคารศูนย์บริการนักศึกษาพิการ 1 

45 อาคารศูนย์กีฬาเอนกประสงค์ (สระว่ายน้ํา-โรงยิม-ฟุตบอล-หอประชุมพิกุลทอง) 6 

46 หอประชุมใหญ่ 4 

47 อาคาร CRU Central Park 1 

48 อาคารสํานักวิชาบัญชี 2 

49 อาคารโรงเรียนสาธิต (อาคารสํานักงาน) 1 
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50 อาคารโรงเรียนสาธิต (อาคารการเวก) 1 

51 อาคารโรงเรียนสาธิต (อาคารสารภี) 2 

52 อาคารโรงเรียนสาธิต (อาคารกรรณิการ์,โรงอาหาร) 1 

53 อาคารโรงเรียนสาธิต (อาคารรสสุคนธ์) 1 

54 อาคารโรงเรียนสาธิต (อาคารนาฏศิลป์) 1 

55 อาคารศูนย์สุขภาพ 1 

56 อาคารองค์การนักศึกษา 1 

57 อาคารบริหารงานกลาง 8 

58 อาคารเรียนรวม 5 (100) 3 

59 อาคารเรียนรวม 6 (101) 3 

60 อาคารเรียนรวม 7 (102) 3 

  130 
   
          1.3 จํานวนพนักงานงานทําความสะอาดและเง่ือนไขประจําอาคาร ภายในบริเวณข้อ 1.2 
 

ลําดับท่ี รายละเอียด เง่ือนไขวันหยุด 

1 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ หยุดวันนักขัตฤกษ์ 

2 อาคารสํานักงานอธิการบดี 1 (สํานักบริหารและจัดการทรัพย์สิน) หยุดวันนักขัตฤกษ์ 

3 อาคารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สํานักงาน 1) หยุดวันนักขัตฤกษ์ 

4 อาคารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สถิติประยุกต์ 2) หยุดวันนักขัตฤกษ์ 

5 อาคารสํานักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 1 หยุดวันนักขัตฤกษ์ 

6 อาคารสํานักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 2 หยุดวันนักขัตฤกษ์ 

7 อาคารคณะครุศาสตร์ หยุดวันนักขัตฤกษ์ 

8 อาคารวิทยาลัยการแพทย์พ้ืนบ้านและการแพทย์ทางเลือก (1-3) หยุดวันนักขัตฤกษ์ 

9 อาคารโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทย และศูนย์การแพทย์ผู้สูงอายุ หยุดวันนักขัตฤกษ์ 

10 อาคารคณะมนุษยศาสตร์ 1 หยุดวันนักขัตฤกษ์ 

11 อาคารคณะมนุษยศาสตร์ 2 หยุดวันนักขัตฤกษ์ 
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ลําดับท่ี รายละเอียด เง่ือนไขวันหยุด 

12 อาคารคณะวิทยาการจัดการ (1-2) หยุดวันนักขัตฤกษ์ 

13 อาคารสํานักงานศูนย์ชาติพันธุ์ หยุดวันนักขัตฤกษ์ 

14 อาคารสถาบันความหลากหลายทางชีวภาพ หยุดวันนักขัตฤกษ์ 
15 อาคารศิลปะและการแสดง (ท่ีพักอาจารย์-ท่ีเก็บของดนตรี-ห้องน้ํากลาง-การแสดง

และงานดนตรี) 
หยุดวันนักขัตฤกษ์ 

16 อาคารวิทยาลัยนานาชาติภูมิภาคลุ่มน้ําโขง (การบิน) หยุดวันนักขัตฤกษ์ 

17 อาคารสํานักงานอธิการบดี 2 (สํานักการศึกษาต่อเนื่อง และสภาคณาจารย์) หยุดวันนักขัตฤกษ์ 

18 อาคารสํานักศิลปวัฒนธรรม (สํานักงาน-นิทรรศการ-หอศิลป์) หยุดวันนักขัตฤกษ์ 

19 อาคารหอดูดาว หยุดวันนักขัตฤกษ์ 

20 
อาคารหอประชุมกาสะลองคํา (หอประชุม-สถานีวิทยุ-ศูนย์สิ่งทอ-ห้องเรียนกาสะ
ลองคํา) 

หยุดวันนักขัตฤกษ์ 

21 อาคารสํานักวิชาบริหารรัฐกิจ หยุดวันนักขัตฤกษ์ 

22 อาคารยุพราชวิทยมงคล หยุดวันนักขัตฤกษ์ 

23 อาคารศิลปกรรม หยุดวันนักขัตฤกษ์ 

24 อาคารมิตรภาพไทย-จีน หยุดวันนักขัตฤกษ์ 

25 อาคารไบโอเทค 1 (วิจัยผลิตภัณฑ์อาหาร) หยุดวันนักขัตฤกษ์ 

26 อาคารไบโอเทค 1 (ศูนย์ตรวจสอบฯ) หยุดวันนักขัตฤกษ์ 

27 อาคารไบโอเทค 2 (เกษตร) หยุดวันนักขัตฤกษ์ 

28 
อาคารกองอาคารสถานท่ี (สํานักงาน สาธารณูปโภค ยานพาหนะ อาคารห้อง
ประชุม) 

หยุดวันนักขัตฤกษ์ 

29 อาคารเรียนรวม 1 (อาคาร 25 ปีราชภัฏ) หยุดวันนักขัตฤกษ์ 

30 อาคารเรียนรวม 2 หยุดวันนักขัตฤกษ์ 

31 อาคารสํานักงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการรุ่นเยาว์ และอาคารนิเทศศาสตร์ หยุดวันนักขัตฤกษ์ 

32 อาคารเทคโนโลยีการศึกษา หยุดวันนักขัตฤกษ์ 

33 อาคารสํานักวิชานิติศาสตร์ หยุดวันนักขัตฤกษ์ 

34 
อาคารหอประชุมสุพรรณิการ์ และสํานักงานประสานงานโครงการส่งเสริมคุณภาพ
การศึกษาในโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนและการพัฒนาท้องถ่ิน (สตพ.) 

หยุดวันนักขัตฤกษ์ 

35 อาคารสํานักวิชาสังคมศาสตร์ หยุดวันนักขัตฤกษ์ 

36 อาคารสํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (สถาบันภาษา) หยุดวันนักขัตฤกษ์ 

37 อาคารโรงพยาบาลสัตว์ หยุดวันนักขัตฤกษ์ 

38 อาคารปฏิบัติการอุตสาหกรรมบริการ (การท่องเท่ียว) หยุดวันนักขัตฤกษ์ 



-6- 39 อาคารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (อาคารสํานักงานคณบดี) หยุดวันนักขัตฤกษ์ 

40 อาคารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (อาคารสถาปัตยกรรม) หยุดวันนักขัตฤกษ์ 

41 อาคารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (อาคารเรียนรวม 41) หยุดวันนักขัตฤกษ์ 

42 อาคารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (อาคารสถาปัตยกรรม 2) หยุดวันนักขัตฤกษ์ 

43 อาคารสถาบันวิจัยและพัฒนา หยุดวันนักขัตฤกษ์ 

44 อาคารศูนย์บริการนักศึกษาพิการ หยุดวันนักขัตฤกษ์ 

45 อาคารศูนย์กีฬาเอนกประสงค์ (สระว่ายน้ํา-โรงยิม-ฟุตบอล-หอประชุมพิกุลทอง) หยุดวันนักขัตฤกษ์ 

46 หอประชุมใหญ่ หยุดวันนักขัตฤกษ์ 

47 อาคาร CRU Central Park หยุดวันนักขัตฤกษ์ 

48 อาคารสํานักวิชาบัญชี หยุดวันนักขัตฤกษ์ 

49 อาคารโรงเรียนสาธิต (อาคารสํานักงาน) หยุดวันนักขัตฤกษ์ 

50 อาคารโรงเรียนสาธิต (อาคารการเวก) หยุดวันนักขัตฤกษ์ 

51 อาคารโรงเรียนสาธิต (อาคารสารภี) หยุดวันนักขัตฤกษ์ 

52 อาคารโรงเรียนสาธิต (อาคารกรรณิการ์,โรงอาหาร) หยุดวันนักขัตฤกษ์ 

53 อาคารโรงเรียนสาธิต (อาคารรสสุคนธ์) หยุดวันนักขัตฤกษ์ 

54 อาคารโรงเรียนสาธิต (อาคารนาฏศิลป์) หยุดวันนักขัตฤกษ์ 

55 อาคารศูนย์สุขภาพ หยุดวันนักขัตฤกษ์ 

56 อาคารองค์การนักศึกษา หยุดวันนักขัตฤกษ์ 

57 อาคารบริหารงานกลาง หยุดวันนักขัตฤกษ์ 

58 อาคารเรียนรวม 5 (100) หยุดวันนักขัตฤกษ์ 

59 อาคารเรียนรวม 6 (101) หยุดวันนักขัตฤกษ์ 

60 อาคารเรียนรวม 7 (102) หยุดวันนักขัตฤกษ์ 
 
 

โดยผู้รับจ้างจะต้องจัดหาพนักงานทําความสะอาดมาปฏิบัติงาน ประกอบด้วยแรงงาน ดังต่อไปนี้ 
 -  แรงงานผู้หญิง       จํานวน    118 คน 
 -  แรงงานผู้ชาย       จํานวน      12 คน 
 -  หัวหน้าควบคุมงานทําความสะอาด     จํานวน        1 คน 
 -  ผู้ประสานงาน       จํานวน       1 คน 
  รวมแรงงานท้ังหมด     จํานวน    132 คน 
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  1.4 รายละเอียดประกอบการทําความสะอาด 
1.4.1  การทําความสะอาดประจําวันเริ่มปฏิบัติงาน ต้ังแต่เวลา  07.00 น. – 17.00 น. พักกลางวัน 

วันละ 1 ชั่วโมง 
1.4.2  ทําความสะอาดประตูทางเข้า-ออกอาคาร ประตูห้องทํางาน ประตูกระจก บันไดและราว

บันไดทางข้ึนลงหน้าต่างกระจก ป้ายหรือบอร์ดต่างๆ ให้สะอาดตลอดท้ังวัน 
1.4.3  ทําความสะอาดพ้ืนทางเดินโดยใช้เครื่องขัดถู และสเปรย์น้ํามันน้ํายารักษาพ้ืนเดือนละ 1 ครั้ง 

  1.4.4  ทําความสะอาดพ้ืนทางเดิน โดยใช้ไม้ดันฝุ่นให้สะอาดเรียบร้อยทุกวัน 
  1.4.5  ทําความสะอาดซอกมุมฝ้าเพดาน ผนังห้องให้สะอาดเรียบร้อยอย่างสมํ่าเสมอ 
  1.4.6  เก็บเศษกระดาษ และขยะต่างๆ ตามกันสาด และในกระถางต้นไม้ประดับอาคารตามพ้ืน    
ทุกชั้น และทางเดินเข้าอาคาร   
  1.4.7  ทําความสะอาดอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิด 
  1.4.8  ทําความสะอาดพ้ืน โต๊ะ ตู้เก็บเอกสาร เก้าอ้ี รวมท้ังอุปกรณ์อ่ืนๆท่ีอยู่ในห้องนั้นๆ หรือ
ภายในห้องทํางาน และจัดเก็บให้เรียบร้อย                          
  1.4.9   ปัดกวาดเช็ดถูทางเดินร่วมระหว่างโต๊ะ ใต้โต๊ะ ซอกโต๊ะทุกซอกทุกมุมอย่างสมํ่าเสมอ ทุกวัน 
  1.4.10  ทําความสะอาดโทรศัพท์ สายโทรศัพท์ ด้วยน้ํายาฆ่าเชื้อกําจัดกลิ่น 
  1.4.11  ทําความสะอาดตะกร้าใส่ขยะ และเทขยะ ทุกวัน 
  1.4.12  ทําความสะอาดพ้ืนโต๊ะ เก้าอ้ีเรียน และกระดานไวท์บอร์ดหรือกระดานต่างๆ ให้สะอาด 
และจัดให้เป็นระเบียบเรียบร้อย พร้อมท่ีจะทําการเรียนการสอนครั้งต่อไป 
  1.4.13  ทําความสะอาดอุปกรณ์ส่วนท่ีเป็นโลหะ เช่นทองเหลือง ทองแดง โครเมียม โดยการขัดเช็ด
รวมท้ังบันไดระเบียง ลูกบิดกุญแจ และขาโต๊ะ ตัวหนังสือ ตามอาคาร 
  1.4.14  ห้องสุขาชาย-หญิง ทําความสะอาด พ้ืนผนัง กระจก อ่างล้างมือ และสุขภัณฑ์ในห้องน้ําให้
สะอาดอย่างสมํ่าเสมอ โดยไม่ให้มีกลิ่นและคราบสกปรก สนิม ตะกอน และเช็ดพ้ืนห้องน้ําให้แห้งอยู่เสมอ 
 
 โดยต้องปฏิบัติงานตามกําหนดเวลา และจัดทําตารางตรวจเช็คเป็นหลักฐานการปฏิบัติงานดังนี้ 

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

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

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

   1.4.16  ทําความสะอาดตะกร้าใส่ผง ถังใส่กระดาษชําระ ให้สะอาดทุกวัน  
  1.4.17  บริการใส่กระดาษชําระในห้องสุขาชาย-หญิง (เฉพาะห้องท่ีมีอุปกรณ์ใส่กระดาษ) และ
บริการรองน้ําใส่ในถังน้ํา  เพ่ือให้มีใช้บริการตลอดเวลา  

   1.4.18  บริการเติมสบู่เหลว ในห้องสุขาชาย – สุขาหญิง เพ่ือให้มีใช้บริการตลอดเวลา และทําความ
สะอาดบรรจุภัณฑ์ท่ีใส่สบู่เหลวทุกวัน พร้อมท้ังดูแลให้อยู่ในสภาพใช้การได้ 
  1.4.19  ทําความสะอาดพ้ืน ผนัง กล่องใส่สบู่ ในห้องน้ําชาย-หญิง ให้สะอาดโดยพ้ืนและผนังต้อง
แห้งตลอดเวลา 
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            1.4.20 ให้พนักงานทําความสะอาดประจําอาคาร ดูแลเปิด-ปิดไฟฟ้า เป็นบางส่วน (ท่ีจําเป็นต่อการ
ปฏิบัติงานด้านความสะอาด) เวลา  07.00-07.45 น. สําหรับทางเดินภายในอาคารตามท่ีหน่วยงานมอบหมาย 08.00-
17.00 น. และให้พนักงานทําความสะอาดประจําอาคารเรียน เปิด-ปิด ไฟฟ้าปิดน้ําประปา พัดลม เครื่องปรับอากาศ 
ถอดปลั๊กเครื่องใช้สํานักงานท่ีใช้ไฟฟ้าทุกเครื่องพร้อมท้ัง LCD PROJECTOR/VISUALIZER เม่ือหมดเวลาเรียนตาม
อาคารเรียนหรือภายในห้องเรียนท่ีไม่มีการเรียนการสอน และตรวจตราความเรียบร้อยก่อนออกจากสํานักงาน หรือ  
ตัวอาคารเป็นประจําทุกวันตามท่ีผู้ว่าจ้างร้องขอ 
  1.4.21 ทําความสะอาดอ่ืนๆ ตามท่ีได้รับมอบหมายจากผู้ว่าจ้างและแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าในเวลา
ทํางาน 
  1.4.22 พนักงานทําความสะอาดประจําชั้นจะต้องดูแลรักษาความสะอาดกระจกบริเวณประตูเข้า–
ออกให้สะอาดตลอดเวลาและให้พนักงานทําความสะอาดทุกคนอยู่ประจําท่ีตามอาคารท่ีได้รับผิดชอบนั้นๆ 

 1.4.23 กวาดและเก็บขยะ ทําความสะอาด ลานคอนกรีต ถนน สนามหญ้า บริเวณโดยรอบอาคาร  
3 เมตร 

 1.4.24  ทําความสะอาดบริเวณร่องระบายน้ําท่ีอยู่ในบริเวณแต่ละส่วนของอาคารให้สะอาดอยู่เสมอ 
 1.4.25 ผู้รับจ้างต้องจัดเก็บวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ในการทําความสะอาด ให้เป็นระเบียบ

เรียบร้อย ในสถานท่ีท่ีผู้ว่าจ้างกําหนดให้ 
 1.4.26 รายงานสิ่งของชํารุดเสียหายและจากเหตุการณ์ทรัพย์สินถูกโจรกรรม สูญหาย เช่น ระบบ

ไฟฟ้า ประปาและอุปกรณ์อ่ืนภายในอาคาร ตามข้อ 1.2  โดยรายงานลงในแบบฟอร์ม และแจ้งผู้รับผิดชอบอาคาร
ทราบโดยทันที   
  1.4.27 พนักงานทําความสะอาดทุกคนของผู้รับจ้าง จะต้องแต่งเครื่องแบบ(ชุดยูนิฟอร์ม) ของบริษัท
ผู้รับจ้างทุกวัน ในระหว่างเวลาปฏิบัติงาน ชุดยูนิฟอร์มต้องสะอาดเรียบร้อยเหมือนกันทุกคนและมีโลโก้ของบริษัทติดท่ี
ชุดยูนิฟอร์มด้วย และต้องติดบัตรพนักงานแสดงตนท่ีเสื้อเครื่องแบบ บริเวณหน้าอกด้านซ้ายทุกคนในเวลาปฏิบัติงาน 
ให้สามารถมองเห็นได้ชัดเจน เพ่ือสะดวกในการตรวจสอบ บัตรพนักงานให้ระบุชื่อ - สกุล ของพนักงานทุกคนท่ี
ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยฯ และให้ระบุชื่อเล่นไว้ด้วย (ถ้ามี) 
  1.4.28 ผู้รับจ้างจะต้องดูแลรักษาความสะอาดสถานท่ีในขอบเขตของสัญญาจ้างให้มีความสะอาด
ปราศจากรอยเป้ือนและสกปรกจากกลิ่นอันไม่พึงประสงค์พร้อมยินดีท่ีจะแก้ไขเม่ือได้รับแจ้งจากผู้ว่าจ้างให้รีบ
ดําเนินการแก้ไขทันที 
  1.4.29  ผู้รับจ้างจะต้องให้พนักงานทําความสะอาดปฏิบัติตามท่ีผู้ว่าจ้างได้ร้องขอ เช่น ช่วยจัด    
ห้องสอบ การขนย้ายเก้าอ้ีภายในอาคารนั้น ๆ และให้บริการช่วยเหลือกรณีมหาวิทยาลัยมีการจัดเลี้ยง ประชุม 
สัมมนาตามห้องประชุมของอาคารท่ีผู้รับจ้างรับผิดชอบ ฯลฯ และให้พนักงานบริการช่วยเหลือในการจัดสถานท่ีสอบ 
และงานขนย้ายวัสดุอุปกรณ์ งานกรณีฉุกเฉินเร่งด่วน และช่วยเหลือกรณีมหาวิทยาลัยจัดกิจกรรมในโอกาสต่าง ๆ 
 

1.5 การจัดเก็บขยะตามอาคารต่าง ๆ 
 1.5.1 ผู้รับจ้างดําเนินการเก็บรวบรวมขยะจากถังขยะแยกประเภทตามอาคารต่าง ๆ ไปท้ิงในจุดพัก

ขยะท่ีผู้ว่าจ้างกําหนดไว้ 
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 1.5.2 ผู้รับจ้างจัดเก็บและจําแนกประเภทขยะให้เป็นไปตามท่ีผู้ว่าจ้างกําหนด ดังนี้ 
-  ขยะเศษอาหาร ขยะท่ีย่อยสลายได้ และขยะท่ัวไปให้เก็บทุกวันพร้อมกัน แต่ขยะเศษ

อาหารให้ใช้เชือกฟางสีเขียวมัดปากถุง 
-  ขยะรีไซเคิล ให้เก็บแยกประเภทจากขยะประเภทอ่ืน วิธีการเก็บรวบรวมให้เป็นไปตามท่ี

ผู้ว่าจ้างกําหนด 
-  ขยะอันตราย ให้เก็บแยกประเภทจากขยะประเภทอ่ืน วิธีการเก็บรวบรวมให้เป็นไปตาม 

ท่ีผู้ว่าจ้างกําหนด 
  1.5.3 ผู้รับจ้างต้องจัดเก็บขยะไม่ให้มีขยะล้นถัง ไม่มีขยะปลิวออกนอกถัง ทําการเปลี่ยนถุงรองรับ
ขยะทุกครั้งท่ีมีการจัดเก็บขยะจากถัง และถังขยะต้องอยู่ในสภาพสะอาดเรียบร้อยเสมอ 
    

1.6 การทําความสะอาด ประจําวัน  (เวลา 07.00-17.00 น.) ให้ดําเนินการ ดังนี้ 
1.6.1 กวาดพ้ืน ถูพ้ืน ใช้ม๊อบ ขัดเงาพ้ืน ให้สะอาด แล้วลงน้ํายารักษาพ้ืนให้เป็นเงามัน โดยไม่ทําให้

พ้ืนลื่น เพราะอาจเกิดอุบัติเหตุแก่นักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัย 
1.6.2  ขัดเช็ดทําความสะอาดเก้าอ้ีท่ีทําด้วยหนังแท้ /หนังเทียม ด้วยน้ํายาเฉพาะสําหรับขัด/เช็ดหนัง 
1.6.3  ขัดและทําความสะอาด อุปกรณ์ส่วนท่ีเป็นโลหะ เช่นทองเหลือง ทองแดง อลูมิเนียม และ

โครเมียม ด้วยน้ํายาขัดโลหะ 
1.6.4  ปัดกวาดหยากไย่ตามผนัง ฝ้า-เพดาน และทุกซอกทุกมุม ตลอดช่องบันได ประตู ห้องน้ํา 
1.6.5  ทําความสะอาดบันไดอาคาร กระจกอาคารภายในและภายนอก กระจกระเบียง กระจกบันได 

กระจกประตูเข้า-ออกอาคาร กระจกห้องทํางาน ด้วยน้ํายาทําความสะอาด กระจกพร้อมอุปกรณ์ทําความสะอาด
กระจก 
   1.6.6  ทําความสะอาดมู่ลี่ ผ้าม่านและปรับแสง โดยทําการปัดฝุ่น และทําความสะอาดรอยเป้ือน 
           1.6.7  ทําความสะอาดตู้ และชั้นเก็บเอกสาร บอร์ด โดยปัดฝุ่นและเช็ดทําความสะอาด 
           1.6.8  ทําความสะอาดตู้เย็น เครื่องทําน้ําเย็นและท่ีรองรับน้ํา โดยขัดเช็ดล้าง        

1.6.9  ขัดล้างทําความสะอาดพ้ืนผนัง อ่างล้างมือ และสุขภัณฑ์ พร้อมท้ังขัดล้างคราบสนิมตะกอน 
  1.6.10 ล้างตะกร้าใส่ผง ถังขยะ และถังใส่น้ําภายในห้อง 
  1.6.11 ทําความสะอาด พระบรมฉายาลักษณ์ และรูปภาพต่างๆ 
  1.6.12 ทําความสะอาดอ่ืนๆ  ตามท่ีได้รับมอบจากผู้ว่าจ้างหรือผู้ท่ีได้รับมอบหมายจากผู้ว่าจ้าง 
   1.6.13 ล้างและลงน้ํายาเคลือบเงาพ้ืนท่ีภายในอาคาร ส่วนสถานท่ีบางแห่งท่ียังไม่สกปรกนั้น   
“ผู้รับจ้าง” จะต้องดูแลรักษาพ้ืนให้สะอาดเท่าเทียมกันตามวิธีการรักษาพ้ืน 
    1.6.14  เช็ดช่องลมเครื่องปรับอากาศ 
    1.6.15  เช็ดและฉีดน้ํายาล้างกระจกภายใน-ภายนอก รอบอาคาร           
              1.6.16  เก็บรอยเป้ือนตามทางเดิน 
         1.6.17  เช็ดล้างฝาผนังและล้างห้องสุขา ด้วยน้ํายาฆ่าเชื้อโรค 
    1.6.18  ดูดฝุ่นม่านหน้าต่าง 
         1.6.19  ทําความสะอาดมู่ลี่ โป๊ะ โคมไฟ และพัดลมดูดอากาศฉีดน้ํายาล้างทางเดิน และบริเวณ
ด้านหน้าอาคารรวมท้ังเช็ดกระจกอาคาร 
        1.6.20  เช็ดและขัดขอบทองเหลือง ขอบอลูมิเนียม ตามประตู หน้าต่าง บันได และส่วนอ่ืนๆ  
ท่ีติดกับตัวอาคาร 
       1.6.21  ขัดล้างเบาะ เก้าอ้ี โซฟา โต๊ะรับแขก พร้อมท้ังลงน้ํายาเคลือบขัดเงา(เก้าอ้ีหนัง) 
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1.7 การทําความสะอาด ประจํา 3 เดือนให้ดําเนินการ ดังนี้ 
                     1.7.1 เช็ดหรือล้างกระจกภายในและภายนอกอาคาร ทุกห้อง ทุกชั้น ทุกอาคาร 

1.7.2 ขัดล้างเคลือบเงาพ้ืนห้องเรียน ห้องประชุม พ้ืนภายในอาคาร พ้ืนทางเดิน บันได พ้ืนท่ีว่างตาม
ชั้นอาคาร ห้องโถง ห้องสํานักงานอ่ืน ๆ โดยให้เคลื่อนย้ายโต๊ะเก้าอ้ี เฟอร์นิเจอร์ลอยตัว และเครื่องใช้สํานักงาน  
(ท่ีเคลื่อนย้ายได้) เพ่ือขัดล้างเคลือบเงาและจัดเข้าท่ีเดิมเม่ือดําเนินการแล้วเสร็จ 

1.7.3 ซักพรมห้องเรียน, ห้องประชุม แบบเปียกหรือแบบแห้งตามความเหมาะสม 
 

1.8 การทําความสะอาด ประจํา 6 เดือนให้ดําเนินการ ดังนี้ 
1.8.1 ขัด ล้าง ทําความสะอาด ลงน้ํายาเคลือบเงาพ้ืนภายในอาคาร และล้างทําความสะอาด กันสาด 

ท่อระบายน้ํารอบอาคารทุกอาคาร ให้เสร็จสิ้นภายในเดือนแรกของการเริ่มสัญญา 
1.8.2 เช็ดหรือล้างกระจกภายนอกอาคาร (เฉพาะอาคารท่ีมีระเบียง) และกระจกท่ีอยู่สูง 

  1.8.3 ทําความสะอาดฝ้าเพดาน และโคมไฟส่วนท่ีอยู่สูง 
  1.8.4 ทําความสะอาดโคมไฟคริสตัล ตามท่ีผู้ว่าจ้างมอบหมาย 

 
1.9 การขัดล้างประจํา 6 เดือน ให้ดําเนินการ ดังนี้ 

  1.9.1 ครั้งท่ี 1 ช่วงปิดภาคเรียนท่ี 1 
  1.9.2 ครั้งท่ี 2  ช่วงปิดภาคเรียนท่ี 2 
  1.9.3 ก่อนดําเนินการขัดล้าง ให้แจ้งผู้ว่าจ้างก่อนดําเนินการเป็นระยะเวลา 7 วัน เพ่ือจะ
กําหนดเวลาและประสานงานเก่ียวกับการทําความสะอาด 
 1.10 เครื่องมือและอุปกรณ์ท่ีใช้ทําความสะอาดผู้รับจ้างต้องจัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์ท่ีมีสภาพดีไม่ชํารุด 
โดยสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเพียงพอต่อการใช้งาน ส่งมอบให้ผู้รับจ้างภายในวันลงนามสัญญาจ้าง 
ดังนี้ 
  1.10.1  เครื่องขัดพ้ืน ไม่น้อยกว่า 4 เครื่อง 
  1.10.2  เครื่องดูดฝุ่น ไม่น้อยกว่า 10 เครื่อง 
  1.10.3  เครื่องดูดฝุ่น ชนิดดูดน้ําได้ ไม่น้อยกว่า 6 เครื่อง 
  1.10.4  เครื่องซักพรม ไม่น้อยกว่า 3 เครื่อง 
  1.10.5  เครื่องฉีดน้ําแรงดันสูง  ไม่น้อยกว่า 4 เครื่อง 
  1.10.6 ไม้กวาดอ่อน(ดอกหญ้า) ไม้ม๊อบถูพ้ืน ไม้ม๊อบดันฝุ่น ไม้ม๊อบไฮเทค ไม้ปัดขนไก่ ผ้าเช็ดโต๊ะ 
ผ้าเช็ดกระจก ผ้าเช็ดโทรศัพท์ ผ้าสําหรับม๊อบพ้ืน ผ้าสําหรับม๊อบดันฝุ่น ฟองน้ํา สก๊อตไบร์ทถังน้ํา ขันน้ํา ขวดฉีดน้ํายา 
แปรงทองเหลืองแปรงขัดพ้ืน แปรงขัดพ้ืนชนิดด้ามยาว แปรงล้างห้องน้ํา ท่ีโกยผง เกรียงเหล็ก ถุงมือยาง และผ้าปิด
จมูก สําหรับประจําตัวพนักงานทําความสะอาดทุกคน โดยทําการเปลี่ยนใหม่ทุก ๆ 3 เดือน หรือเปลี่ยนใหม่กรณีมี
สภาพชํารุดเกินกว่าใช้งานได้ 
  1.10.7  ไม้กวาดแข็ง (ก้านมะพร้าวต่อด้าม)และไม้กวาดหยากไย่ (ขนาดยาวพิเศษ) 
  1.10.8  ยางดันน้ํา/ ลูกยางป๊ัมน้ํา ต้องจัดให้มีทุกอาคาร ไม่น้อยกว่า 1อัน 
  1.10.9 แผ่นดําสําหรับล้างพ้ืนและแผ่นแดงสําหรับขัดพ้ืนไม่น้อยกว่า 6 แผ่น โดยทําการเปลี่ยนใหม่
กรณีมีสภาพชํารุดเกินกว่าใช้งานได้ 
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  1.10.10 สายยางสําหรับล้างพ้ืนความยาวไม่ต่ํากว่า 50 เมตร จํานวน 5 เส้น เป็นอย่างน้อย 
  1.10.11 ปลั๊กพ่วง ความยาว 30 เมตร ไม่น้อยกว่า 4 ชุด  
  1.10.12 บันไดชนิดพับได้ ไม่น้อยกว่า 2 อัน 
  1.10.13 อุปกรณ์สําหรับกวาดลานคอนกรีต กวาดถนน และสนามหญ้า มาให้ครบ  
  1.10.14 พรมดักฝุ่นเช็ดเท้า3 Mและพรมเช็ดเท้า โดยมีรูปแบบเป็นพรมใยมะพร้าว สําหรับหน้า
อาคาร หรือประตูทางเข้าอาคารโดยทําการเปลี่ยนใหม่กรณีมีสภาพชํารุดเกินกว่าใช้งานได้ 
  1.10.15 พรมเช็ดเท้า มีรูปแบบเป็นผ้าห่ม สําหรับหน้าอาคาร หรือประตูทางเข้าอาคารโดยทําการ
เปลี่ยนใหม่กรณีมีสภาพชํารุดเกินกว่าใช้งานได้ 
 

             1.11 วัสดุส้ินเปลืองผู้รับจ้างต้องจัดหาวัสดุสิ้นเปลืองท่ีมีคุณภาพดีให้เพียงพอต่อการใช้งานตลอดสัญญา
จ้าง ส่งมอบให้ผู้รับจ้างภายในวันลงนามสัญญาจ้างดังนี้ 
  1.11.1  สบู่เหลวสําหรับล้างมือไว้ในห้องน้ํา ท้ังชายและหญิง ทุกอาคารท่ีมีขวดใส่สบู่เหลวประจําไว้
ทุกห้องน้ํากรณีชํารุดต้องจัดมาเปลี่ยนใหม่ให้ครบเหมือนเดิมทุกห้อง 
  1.11.2 กระดาษชําระท่ีมีความหนา 2 ชั้น มีคุณสมบัติเหนียวนุ่ม ซึมซับได้ดีในห้องน้ําชาย – หญิง 
และบริการรองน้ําใส่ในถังน้ํา เพ่ือให้มีใช้ตลอดเวลา(กระดาษชําระม้วนเล็ก จํานวน 36 ม้วน/เดือน/อาคาร หรือ
กระดาษชําระม้วนใหญ่ จํานวน 12 ม้วน/เดือน/อาคาร เฉพาะห้องท่ีมีอุปกรณ์ใส่กระดาษ) 
  1.11.3 ถุงดําใส่ขยะสําหรับภายในห้องน้ํา และสํานักงานเป็นประจําตลอดเวลา ตามขนาดดังนี้ ขนาด 
18x20 นิ้ว  ขนาด 24x30 นิ้ว  ขนาด 30x40 นิ้ว และขนาด 40x60นิ้ว รวมกันไม่น้อยกว่า 12 แพค/เดือน/อาคาร 
  1.11.4  น้ํายาดับกลิ่นและฆ่าเชื้อน้ํายาล้างพ้ืน น้ํายาลอกแวคซ์ น้ํายาเคลือบเงาพ้ืน น้ํายาขัดเงาพ้ืน 
น้ํายาล้างห้องน้ํา น้ํายาทําความสะอาดสุขภัณฑ์น้ํายากัดคราบสนิม น้ํายาเช็ดพ้ืนน้ํายาขจัดคราบสกปรกน้ํายาเช็ด
กระจกน้ํายาเช็ดทําความสะอาดโทรศัพท์หรือแอลกอฮอล์  น้ํายาขัดโลหะ (ทองเหลือง ทองแดง โครเม่ียม อลูมิเนียม) 
น้ํายาดันฝุ่น น้ํายาซักพรม น้ํายาเช็ดเฟอร์นิเจอร์ ผงซักฟอกกรดเกลือเจือจางโซเดียมไบคาร์บอเนต และน้ํายาอย่างอ่ืน
เท่าท่ีจําเป็น  

1.12  ผู้ประสานงานและหัวหน้าผู้ควบคุมงาน 
1.12.1 การปฏิบัติงานตามสัญญาจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีผู้ประสานงานอย่างน้อย 1 คนเพ่ือทํา

หน้าท่ี คอยประสานงานการปฏิบัติงานดูแลรักษาความสะอาดให้เป็นไปตามสัญญา อย่างเคร่งครัด   และประสานงาน
กับผู้แทนของผู้ว่าจ้าง 

1.12.2 ให้ผู้ประสานงานของผู้รับจ้าง ตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน เพ่ือให้สะอาดและ 
เรียบร้อยตามข้อกําหนดและเง่ือนไขสัญญาจ้าง และรับฟังข้อเสนอแนะหรือหารือแนวทางแก้ไขของการปฏิบัติงาน 
ตามสัญญาทุกวันทําการ เพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน  และแก้ไขข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานร่วมกับ
มหาวิทยาลัย 

1.12.3 ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีหัวหน้าผู้ควบคุมงาน การทําความสะอาด จํานวน 1 คน  
ปฏิบัติงานเต็มเวลาเท่ากับพนักงานทําความสะอาดเพ่ือประสานกับผู้ควบคุมงานประจําหน่วยงานรับฟังข้อเสนอแนะ
หรือหารือแนวทางแก้ไข ในการปฏิบัติงานแต่ละหน่วยงาน 

1.12.4 ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาโทรศัพท์มือถือ 1 เครื่องประจําตัวหัวหน้าผู้ควบคุมงาน เพ่ือให้ผู้ว่าจ้าง
สามารถติดต่อสื่อสารได้ทุกเวลา ในเวลาปฏิบัติหน้าท่ี ด้วยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้าง 
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1.12.5 หัวหน้าผู้ควบคุมงาน จะต้องปฏิบัติงานในวันท่ีผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างตกลงให้มีการทํางาน
เฉพาะกิจ  เช่นงานทําความสะอาดประจําภาคเรียน  และหากหัวหน้าผู้ควบคุมงานหยุดงาน ผู้รับจ้างต้องส่งตัวแทนมา
ชดเชยในวันดังกล่าว  หากผู้รับจ้างไม่ส่งคนมาทดแทนจะต้องถูกปรับเป็นรายวัน เหมือนเป็นพนักงานทําความสะอาด
คนอ่ืนๆ ตามสัญญา 

 
             1.13 ผู้ประสานงานและหัวหน้าผู้ควบคุมงาน มีหน้าท่ีดังนี้ 
                     1.13.1  ผู้ประสานงาน และหัวหน้าผู้ควบคุมงาน ต้องควบคุมกํากับดูแลให้พนักงานทําความสะอาด
ปฏิบัติงานตามข้อกําหนดและเง่ือนไขของสัญญาจ้างอย่างเคร่งครัด 
  1.13.2  ผู้ประสานงาน ต้องประสานงานระหว่างผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง งานเอกสารต่างๆ  หรืองาน
อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องระหว่างผู้ว่าจ้างกับผู้รับจ้าง 
  1.13.3  ผู้ประสานงาน ต้องจัดทําบันทึกบัญชีการลงเวลามาทํางานและเวลากลับของพนักงานทํา
ความสะอาดทุกคน 
                     1.13.4  หัวหน้าผู้ควบคุมงาน ต้องควบคุมดูแลกระดาษชําระประจําห้องน้ํา (ตามเง่ือนไขท่ีกําหนด) 
และวัสดุท่ีต้องใช้ทําความสะอาดทุกชนิดมิให้ขาดตกบกพร่องและตรวจเช็ดอุปกรณ์ท่ีต้องเตรียมมาให้ครบทุกอาคาร 
  1.13.5  หัวหน้าผู้ควบคุมงาน ต้องสรุปรายงานการทําความสะอาดประจําสัปดาห์ และรายงานให้ผู้
ควบคุมงานจ้างของมหาวิทยาลัยทราบทุกครั้ง 
  1.13.6  หัวหน้าผู้ควบคุมงาน ต้องเดินตรวจเช็คการทํางานของพนักงานทําความสะอาดท่ีประจําอยู่
ตามอาคารทุกอาคารทุกชั้น ทุกวันในกรณีของการทําความสะอาดห้องน้ําทุกห้อง หัวหน้าควบคุมต้องตรวจ เช็คความ
สะอาดของห้องน้ําตามเวลาท่ีกําหนดให้ปฏิบัติงานไว้ใน ข้อ 1.2 (1.4.14) ทุกวัน และจัดทําตารางการตรวจเช็คส่งให้ผู้
ควบคุมงานจ้างของมหาวิทยาลัย ทราบทุกครั้ง 
  1.13.7  หัวหน้าควบคุมงาน จะต้องไม่ปฏิบัติหน้าท่ีเป็นพนักงานทําความสะอาดแทนพนักงานคนใด
คนหนึ่งท่ีไม่มาปฏิบัติงาน หรือทําความสะอาดเสมือนเป็นพนักงานทําความสะอาดคนใดคนหนึ่งไม่ได้ 
 
 1.14 การส่งบัญชีรายช่ือพนักงาน 

1.14.1  ผู้รับจ้างจะต้องส่งรายชื่อพร้อมจัดทําประวัติพนักงานทําความสะอาดโดยละเอียดส่งให้   
ผู้ว่าจ้างทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 1 สัปดาห์ หากไม่ดําเนินการดังกล่าว ถือว่าผู้รับจ้างไม่ประสงค์ จะดําเนินการทํา
สัญญาจ้าง ผู้ว่าจ้างจะยึดหลักประกันซอง และดําเนินการแจ้งเป็นผู้ท้ิงงานตามระเบียบต่อไป  ในกรณีท่ีมีการ
สับเปลี่ยนพนักงานทําความสะอาด หากสับเปลี่ยนไม่เกิน 5 วัน ให้แจ้งผ่านกรรมการควบคุมงานประจําหน่วยงาน 
และกองอาคารสถานท่ี สํานักงานอธิการบดี แต่ในกรณีท่ีมีการสับเปลี่ยนเกิน 5 วัน ให้จัดส่งประวัติ รูปถ่าย และทํา
หนังสือเป็นลายลักษณ์อักษรแจ้งผู้ว่าจ้างทราบทุกครั้ง อนึ่ง หากไม่แจ้งภายในระยะเวลาท่ีกําหนด ผู้ว่าจ้างจะถือว่าไม่
มีพนักงานมาปฏิบัติหน้าท่ี และถือว่าผู้รับจ้างผิดสัญญาตามเง่ือนไข ผู้ว่าจ้างจะดําเนินการปรับเป็นรายวันตามสัญญา 
ข้อ 1.22.1 นับแต่วันท่ีผู้รับจ้างผิดสัญญา  
  1.14.2 ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานและสวัสดิการสังคม 
  1.14.3  ผู้รับจ้างจะต้องส่งเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคม โดยผู้รับจ้างจะต้องส่งสําเนาเอกสาร
การส่งเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมให้ผู้ว่าจ้างเม่ือผู้ว่าจ้างร้องขอ หรือหากผู้ว่าจ้างได้ตรวจสอบ หรือได้รับการ
ร้องเรียนว่าผู้รับจ้างไม่ส่งเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมให้กับพนักงานทําความสะอาด ผู้ว่าจ้างมีสิทธิบอกเลิก
สัญญาได้ และจะยึดหลักประกันซอง พร้อมดําเนินการแจ้งเป็นผู้ท้ิงงานตามระเบียบต่อไป 
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            1.15 การส่งตัวอย่างน้ํายา 
  1.15.1 ผู้รับจ้างจะต้องแนบแคตตาล็อกน้ํายาท่ีใช้ในการทําความสะอาดแต่ละชนิด ให้ผู้ว่าจ้าง
พิจารณาในวันยื่นซอง 
  1.15.2  ผู้รับจ้างต้องจัดเตรียมอุปกรณ์และน้ํายาทําความสะอาดให้มีอยู่ประจําตามอาคารโดยมอบ
ให้พนักงานทําความสะอาดแต่ละอาคารเป็นผู้ดูแลและจะต้องจัดเตรียมไว้ให้เพียงพอต่อการใช้งานทุกวันก่อนเริ่ม
ปฏิบัติงานตามสัญญาจ้างอย่างน้อย 1 สัปดาห์ 
 

             1.16  การลาหยุดงานและการตรวจสอบพนักงานทําความสะอาด 
                     1.16.1 กรณีการสับเปลี่ยนพนักงานทําความสะอาด หรือมีการทดแทนพนักงานท่ีลาป่วย/  ลากิจ 
หรือไม่สามารถมาปฏิบัติงานได้ด้วยเหตุอ่ืน ตลอดจนลาออก ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งให้ผู้ว่าจ้างทราบทุกครั้งล่วงหน้าอย่าง
น้อย 24 ชั่วโมง และจัดหาพนักงานทดแทนโดยทันทีหากผู้รับจ้างไม่สามารถหาพนักงานมาทดแทนได้ถือว่า ผู้รับจ้าง
จัดหาพนักงานมาปฏิบัติงานไม่ครบตามสัญญาจะต้องถูกปรับเป็นรายวัน ตามข้อ 1.22.2 
  1.16.2  ก่อนออกประตูมหาวิทยาลัย พนักงานทําความสะอาด จะต้องยินยอมให้พนักงานรักษา
ความปลอดภัยของผู้ว่าจ้างทําการตรวจค้น ต่อหน้าพนักงานรักษาความปลอดภัยเพ่ือป้องกันการนําทรัพย์สินของผู้
ว่าจ้างติดตัวไป  

1.16.3  ในกรณีท่ีพนักงานของผู้รับจ้างจะนําทรัพย์สินออกจากพ้ืนท่ีทําการของผู้ว่าจ้างจะต้อง
ปฏิบัติตามระเบียบของผู้ว่าจ้าง โดยกรอกข้อความในแบบฟอร์มและมีลายมือชื่อของผู้ว่าจ้าง/ผู้คุมงานอนุญาตให้
เรียบร้อยก่อน จึงจะสามารถนําออกไปได้ 
  1.16.4   ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาพนักงาน ท่ีมีความรู้ความชํานาญมาดําเนินการให้ทันเวลาและจัดหา
ให้เพียงพอ หากคณะกรรมการผู้ควบคุมงานหรือคณะกรรมการตรวจการจ้าง หรือผู้แทนเห็นว่า พนักงานคนใดไม่
ปฏิบัติงานหรือไม่เข้าใจงานและประพฤติตนไม่เหมาะสม คณะกรรมการมีอํานาจในการขอเปลี่ยนพนักงานคนนั้นได้ 
และผู้รับจ้างจะต้องจัดหาพนักงานคนใหม่มาทดแทนทันที 
  1.16.5   ถ้าพนักงานของผู้รับจ้างคนใด ไม่ตั้งใจปฏิบัติงาน ขัดคําสั่ง หรือฝ่าฝืนระเบียบของ ผู้ว่าจ้าง 
หรือมีพฤติกรรมส่อไปในทางทุจริต แสดงกริยาวาจาไม่สุภาพ ขัดคําสั่ง หรือฝ่าฝืน ต่อผู้ควบคุมงานของ ผู้ว่าจ้าง และ
ประพฤติตนอันอาจจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อชื่อเสียงของผู้ว่าจ้าง เม่ือผู้ว่าจ้าง ได้แจ้งให้ผู้รับจ้างทราบเป็นลาย
ลักษณ์อักษรแล้วผู้รับจ้างจะส่งพนักงานผู้นั้นมาปฏิบัติงานในพ้ืนท่ีของผู้ว่าจ้างอีกไม่ได้ 
  1.16.6  ผู้ประสานงาน  หัวหน้าควบคุมงาน และพนักงานทําความสะอาด ท่ีผู้รับจ้างจัดส่งมา
ปฏิบัติงานในพ้ืนท่ีของผู้ว่าจ้าง จะต้องติดบัตรประจําตัวพนักงานระหว่างเวลาปฏิบัติงานตลอดเวลา (07.00-17.00 น.) 

1.16.7  การทําความสะอาดภายในอาคารทุกชั้นท่ีมีการก้ันหรือล็อคห้อง หรือทําความสะอาดอ่ืนๆ 
ประจําภาคเรียน ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรว่าจะทําอะไร ท่ีไหน ชั้นไหน เม่ือไรล่วงหน้าอย่างน้อย  
3 วัน โดยแจ้งแผนงานต่อกองอาคารสถานท่ี สํานักงานอธิการบดี เพ่ือจะได้ประสานงานกับผู้เก่ียวข้องได้รับทราบ 
และอํานวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน ตลอดจนตรวจสอบความเรียบร้อยและความปลอดภัยหลังจากปฏิบัติงาน 

 
1.17  ขอบเขตความรับผิดชอบต่อความเสียหาย 

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่อการสูญหายหรือเสียหายของทรัพย์สิน ซ่ึงเกิดจากการบกพร่องหรือ
ความประมาทเลินเล่อหรือทุจริตในการปฏิบัติหน้าท่ีของพนักงานของผู้รับจ้าง โดยผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบชดใช้ค่า
ทรัพย์สินท่ีสูญหายหรือเสียหาย ตามราคาทรัพย์สินนั้น ๆ (เม่ือหลักฐานแน่ชัดว่าเป็นผู้กระทําความผิดจริง) 
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1.18 เวลาปฏิบัติงาน 
  1.18.1   การทําความสะอาดประจําวันผู้รับจ้างต้องทําความสะอาดตามวันท่ีท่ีกําหนดไว้ในเง่ือนไข
ข้อ 1.3ส่วนวันหยุดราชการ วันเสาร์-วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ให้ผู้รับจ้างจัดพนักงานทําความสะอาดมาทํา
ความสะอาดตามจํานวนอาคารหรือพ้ืนท่ี ท่ีกําหนดไว้ในเง่ือนไขข้อ 1.3 

1.18.2   การทําความสะอาดประจําภาคเรียน ผู้รับจ้างต้องทําความสะอาดประจําภาคเรียน ในวัน
ทําการ โดยทํางานระหว่างเวลา 07.00 น.-17.00น.ระหว่างวันปิดภาคเรียนแต่ละภาคเรียน โดยผู้รับจ้างจะต้องทํา
ความสะอาดพ้ืนขัดลอกแวคซ์ และเคลือบเงาพ้ืนให้ทุกๆ ภาคเรียน หลังจากปิดภาคเรียนภายใน 5 วัน 

 
1.19  คุณสมบัติของผู้ปฏิบัติงานตามสัญญานี้ 

ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบผู้ปฏิบัติงานท่ีมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 
1.19.1 ผู้รับจ้างต้องจัดส่งพนักงานท่ีมีสุขภาพดี  มีประวัติดี  มีความซ่ือสัตย์ สุจริตและผ่านการ

ฝึกอบรมของผู้รับจ้างมาเรียบร้อยแล้วมาประจําโดยมีอายุไม่ต่ํากว่า 18 ปี และอายุไม่เกิน 55 ปี 
  1.19.2 ต้องปฏิบัติหน้าท่ีตามข้อบังคับ ระเบียบ คําสั่ง ของผู้ว่าจ้าง ท่ีกําหนดไว้ โดยเคร่งครัดด้วย
ความเข้มแข็ง และสุภาพ 

1.19.3 ต้องปฏิบัติตนสุภาพต่อเจ้าหน้าท่ีของผู้ว่าจ้างและผู้มาติดต่อ   
1.19.4  พนักงานทุกคนต้องอยู่ในเครื่องแบบท่ีเป็นมาตรฐานเดียวกัน และติดบัตรท่ีทางผู้ว่าจ้างออก

ให้ประจําตัวทุกคน  
1.19.5 ไม่ติดสิ่งเสพติดให้โทษ ไม่เป็นโรคพิษสุราเรื้อรัง และไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง 
1.19.6  ไม่เป็นผู้มีจิตไม่สมประกอบ หรือวิกลจริต 
1.19.7  ไม่เล่นการพนัน และไม่ใช้เครื่องมือสื่อสาร (โทรศัพท์มือถือ) เล่นเกมส์ เล่นแชท  ออนไลน์

ต่าง ๆ ในขณะปฏิบัติงาน 
 

1.20 การประเมินการปฏิบัติงานของผู้ว่าจ้าง 
 ผู้ว่าจ้างจะดําเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานทําความสะอาดตามแบบท่ี ผู้ว่าจ้าง

กําหนด หากปรากฏว่าพนักงานทําความสะอาดของผู้รับจ้างปฏิบัติงานไม่เรียบร้อย มีความประพฤติ ไม่เหมาะสม   
ผู้ว่าจ้างจะแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบ ผู้รับจ้างจะต้องเปลี่ยนพนักงานทําความสะอาดให้ใหม่ หรือแก้ไขอุปสรรคข้อขัดข้อง
ของการปฏิบัติงานตามท่ีผู้ว่าจ้างแจ้งให้ทราบภายใน 7 วัน หากผู้รับจ้างไม่ดําเนินการแก้ไข ผู้ว่าจ้างจะถือเป็นเหตุไม่
ปฏิบัติตามสัญญาและทรงไว้ซ่ึงสิทธิจะระงับการจ่ายเงินค่าจ้างตามสัญญาในเดือน นั้น ๆ จนกว่าผู้รับจ้างจะดําเนินการ
แก้ไข 

 
1.21  ความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง 

1.21.1 ถ้าพนักงานประพฤติตนไปในทางเสื่อมเสีย หรือหย่อนความสามารถ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิให้ย้าย
บุคคลนั้น ออกจากสถานท่ีท่ีปฏิบัติงานได้ทันที โดยผู้รับจ้างต้องส่งพนักงานคนใหม่มาแทน 

1.21.2 ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบ และให้ความคุ้มครองพนักงาน หรือลูกจ้างของผู้รับจ้างท่ีมาทํางาน
กับผู้ว่าจ้างเก่ียวกับสิทธิอันพึงได้ตามกฎหมายแรงงานด้วย โดยไม่เรียกร้องเอาจากผู้ว่าจ้างอีก และให้มีการทําประกัน
อุบัติเหตุแก่พนักงานท่ีปฏิบัติงานเสี่ยงอันตรายด้วย  
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1.21.3  ผู้รับจ้างหรือผู้ควบคุมงาน ต้องจัดให้มีการลงชื่อและลงเวลาปฏิบัติงานของพนักงานทํา
ความสะอาด ณ สถานท่ีปฏิบัติงานและรายงานให้ผู้ว่าจ้างทราบทุกวันโดยผ่านกองอาคารสถานท่ี สํานักงานอธิการบดี 

1.21.4 ผู้ว่าจ้างจะจัดให้พนักงานทําความสะอาดของผู้รับจ้างลงชื่อด้วยวิธีสแกนลายนิ้วมือตามท่ี 
ผู้ว่าจ้างกําหนด 

1.21.5 ผู้รับจ้างต้องจัดทําแผนปฏิบัติงาน เช่น แผนปฏิบัติรายวัน รายสัปดาห์ รายเดือน  รายภาค
เรียน และต้องจัดทําแผนปฏิบัติงานพัฒนารวม (วันเสาร์ – อาทิตย์) กรณีท่ีอาคารไม่มีการเรียนการสอน และกรณี
อาคารปิดทําการ เพ่ือเสนอให้ผู้ว่าจ้างพิจารณา ภายใน 15 วัน นับจากวันลงนามในสัญญา 

1.21.6  ผู้รับจ้างต้องจัดให้มีการฝึกอบรมพนักงานทําความสะอาดเก่ียวกับวิธีการปฏิบัติงาน 
มาตรฐานการปฏิบัติงานโดยต้องจัดฝึกอบรมไม่เกิน 30 วัน นับจากเริ่มปฏิบัติงาน จํานวน 1 ครั้ง และทําการจัดอบรม
ทุก ๆ 3 เดือน โดยผู้เชี่ยวชาญหรือหน่วยงานท่ีรับผิดชอบ และผู้รับจ้างต้องส่งหัวข้อการฝึกอบรม รายละเอียดในการ
ฝึกอบรม และกําหนดเวลา ส่งให้ผู้ว่าจ้างพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนดําเนินงาน หากกรณีท่ีพนักงานทําความ
สะอาดเข้าปฏิบัติงานระหว่างสัญญา ผู้รับจ้างต้องจัดให้มีการอบรมวิธีการ และมาตรฐานการปฏิบัติงานแก่พนักงานทํา
ความสะอาดคนดังกล่าวภายใน 30 วัน นับจากวันเริ่มปฏิบัติงาน  

1.21.7  ผู้รับจ้างต้องควบคุมดูแลไม่ให้พนักงานทําความสะอาด เสพของมึนเมา เสพยาเสพติด ก่อน
เข้าปฏิบัติงาน หรือเสพของมึนเมา เสพยาเสพติด  เล่นการพนัน และไม่ใช้เครื่องมือสื่อสาร (โทรศัพท์มือถือ) เล่นเกมส์ 
เล่นแชทออนไลน์ต่าง ๆ  ฟังวิทยุ ดูโทรทัศน์ อ่านหนังสือ  หรือนํางานส่วนตัวมาทําในขณะปฏิบัติงาน 

1.21.8  ผู้รับจ้างต้องควบคุมดูแลไม่ให้พนักงานของผู้รับจ้างนําทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยไปใช้โดย
ไม่ได้รับอนุญาต 

1.21.9  ผู้รับจ้างต้องควบคุมดูแลให้พนักงานทําความสะอาดจัดเก็บวัสดุ อุปกรณ์ในการทําความ
สะอาดให้เป็นระเบียบเรียบร้อย 

1.21.10  ผู้รับจ้างต้องควบคุมดูแลไม่ให้พนักงานทําความสะอาดออกไปทําธุระส่วนตัวภายนอก
มหาวิทยาลัยโดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้ว่าจ้าง และผู้รับจ้าง 

1.21.11  ผู้รับจ้างต้องควบคุมดูแลให้พนักงานทําความสะอาดทุกคนแต่งกายตามชุดเครื่องแบบของ
ผู้รับจ้างเท่านั้น 

1.22.12  ผู้รับจ้างต้องควบคุมดูแลไม่ให้พนักงานทําความสะอาด นําขยะ (ขวดพลาสติก กระดาษ 
กล่องกระดาษ ฯลฯ) หรือทรัพย์สินของผู้ว่าจ้างออกไปจําหน่ายโดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้ว่าจ้าง 

1.22.13 ผู้รับจ้างต้องควบคุมดูแลให้พนักงานทําความสะอาดปฏิบัติตามกฎจราจร และสวมหมวก
นิรภัยขณะขับข่ีรถจักรยานยนต์ ท้ังผู้ขับข่ีและผู้โดยสาร 

1.22.14  ผู้รับจ้างต้องควบคุมดูแลพนักงานทําความสะอาด ไม่ให้นําบุคคลภายนอกเข้ามาในพ้ืนท่ี
โดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ว่าจ้างทราบ 

 
1.22  การกําหนดค่าปรับและการบอกเลิกสัญญา   

1.22.1 ในกรณีท่ีผู้รับจ้างกระทําผิดสัญญาและผู้ว่าจ้างยังไม่ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างยอมให้
ผู้ว่าจ้างปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ 0.1 ของราคาท่ีตกลงจ้าง แต่ต้องไม่ต่ํากว่าวันละ 100 บาท 

 1.22.2  ถ้าไม่มีพนักงานของผู้รับจ้างมาปฏิบัติงานหรือมาปฏิบัติงานไม่ครบจํานวนในวันใด ผู้รับจ้าง
ยินยอมให้ผู้ว่าจ้างปรับเป็นรายวันในอัตราวันละ 500.- บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน) ต่อคน นับต้ังแต่วันท่ีไม่มีพนักงานมา
ปฏิบัติงาน หรือมาปฏิบัติงานไม่ครบจํานวนเป็นต้นไป จนกว่าจะมีพนักงานมาปฏิบัติงานครบจํานวน  
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 1.22.3  ถ้าไม่มีพนักงานของผู้รับจ้างมาปฏิบัติงาน หรือมาแต่ไม่ปฏิบัติงาน 3 วันติดต่อกัน นอกจาก

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดตามข้อ 1.22.2 แล้ว เม่ือผู้ว่าจ้างได้ทําหนังสือแจ้งเตือนเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้รับจ้างทราบ
แล้ว ผู้รับจ้างยังไม่ดําเนินการแก้ไขหรือจัดส่งพนักงานมาปฏิบัติให้ครบตามสัญญา ภายใน 7 วัน ผู้ว่าจ้างมีสิทธิบอก
เลิกสัญญาได้ 

 1.22.4  กรณีท่ีผู้ว่าจ้างไม่บอกเลิกสัญญาตามความในข้อ 1.22.3 นั้น ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจาก
ความผิดตามสัญญานี้ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบความเสียหายท่ีเกิดข้ึนจากการปฏิบัติงานของพนักงานท่ีทําให้เกิด
ความเสียหายต่อทรัพย์สินของทางราชการ หรือบุคคลภายในมหาวิทยาลัย ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหาย
ท่ีเกิดข้ึนนั้นด้วย 

 1.22.5  กรณีท่ีผู้รับจ้างไม่จัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์ในการทําความสะอาด และวัสดุสิ้นเปลือง ได้
ครบตามรายละเอียดในข้อ 1.10 และ 1.11นับต้ังแต่วันท่ีส่งมอบไม่ครบจนกว่าผู้รับจ้างจะดําเนินการแก้ไขผู้รับจ้าง
ยินยอมให้ผู้ว่าจ้างปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ 0.1 ของราคาท่ีตกลงจ้าง แต่ต้องไม่ตํ่ากว่าวันละ 100 บาท และ
หากผู้ว่าจ้างได้ทําหนังสือแจ้งเตือนเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้รับจ้างทราบแล้ว แต่ผู้รับจ้างยังไม่ดําเนินการแก้ไขหรือ
จัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์ในการทําความสะอาด และวัสดุสิ้นเปลืองภายใน 7 วัน ผู้ว่าจ้างมีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้ 

1.22.6 หากผู้ว่าจ้างตรวจสอบพบว่าพนักงานทําความสะอาดไม่แต่งเครื่องแบบตามท่ีกําหนด หรือ
แต่งกายไม่เรียบร้อย ปรับในอัตรา 600 บาท/คน 

1.22.7 หากผู้ว่าจ้างตรวจพบว่าพนักงานทําความสะอาดเล่นการพนันในขณะปฏิบัติงาน ปรับใน
อัตรา 1,000  บาท/คน 

1.22.8  หากผู้รับจ้างตรวจพบว่าพนักงานทําความสะอาดใช้เครื่องมือสื่อสาร (โทรศัพท์มือถือ) เล่น
เกมส์ เล่นแชทออนไลน์ต่าง ๆ  ในขณะปฏิบัติงาน และผู้ควบคุมงานประจําอาคารตักเตือนแล้ว 2 ครั้ง พนักงานทํา
ความสะอาดยังฝ่าฝืนอยู่ ปรับในอัตรา 300 บาท/คน 

1.22.9 หากผู้รับจ้างตรวจสอบพบว่าพนักงานทําความสะอาด ฟังวิทยุ ดูโทรทัศน์ อ่านหนังสือ    
หรือนํางานส่วนตัวมาทําในขณะปฏิบัติงาน ปรับในอัตรา 600 บาท/คน 

1.22.10  ผู้รับจ้างไม่จัดฝึกอบรมพนักงานทําความสะอาดเก่ียวกับวิธีการปฏิบัติงานตามเง่ือนไข
รายละเอียดและข้อกําหนด ปรับในอัตรา 2,000 บาท/ครั้ง 

1.22.11  ผู้รับจ้างไม่จัดฝึกอบรมพนักงานทําความสะอาดระหว่างสัญญาเก่ียวกับวิธีการปฏิบัติงาน
ตามเง่ือนไขรายละเอียดและข้อกําหนด ปรับในอัตรา 500 บาท/ครั้ง 

1.22.12  หากผู้ว่าจ้างตรวจพบว่าพนักงานทําความสะอาดนําบุคคลภายนอกเข้ามาในพ้ืนท่ีโดยไม่
แจ้งใหผู้ว่าจ้างทราบ ปรับในอัตรา 600 บาท/ครั้ง 
 

1.23 การเลิกสัญญา 
 ผู้ว่าจ้างจะบอกเลิกสัญญาจ้างโดยแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน และผู้รับจ้างไม่มี

สิทธิ์เรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ จากผู้ว่าจ้าง หรือในกรณีท่ีผู้รับจ้างปฏิบัติผิดเง่ือนไข หรือปฏิบัติงานบกพร่องไม่เป็นไป
ตามข้อกําหนดตามสัญญา และผู้ว่าจ้างได้มีหนังสือแจ้งเตือนเป็นลายลักษณ์อักษรไปยัง ผู้รับจ้างให้แก้ไขแล้ว ผู้รับจ้าง
ไม่ปฏิบัติตามหนังสือแจ้งเตือนดังกล่าว 

 ในกรณีท่ีผู้รับจ้างปฏิบัติผิดเง่ือนไขหรือปฏิบัติงานบกพร่องไม่เป็นไปตามข้อกําหนดตามสัญญาอัน
เป็นเหตุให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงแก่ผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้ทันที 

 ในการบอกเลิกสัญญานี้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนในการท่ีผู้ว่าจ้างปฏิบัติผิดเง่ือนไข
หรือปฏิบัติงานบกพร่องไม่เป็นไปตามข้อกําหนดตามสัญญาได้ทุกประการ 
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1.24 การท่ีผู้รับจ้างปฏิบัติตามสัญญา หรือละเว้นไม่ปฏิบัติตามสัญญาอันก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้
ว่าจ้างแล้ว ผู้รับจ้างยินดีชดใช้ค่าเสียหายท่ีเกิดข้ึนท้ังสิ้น หรือผู้รับจ้างไม่จัดส่งพนักงานทําความสะอาด ผู้ว่าจ้างมีสิทธิ
ว่าจ้างบุคคลภายนอกมาปฏิบัติงานแทนได้  หรือผู้รับจ้างไม่จัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์ในการทําความสะอาดตามข้อ 
1.10และวัสดุสิ้นเปลืองตามข้อ 1.11ให้เพียงพอต่อการใช้ได้ตลอดสัญญา ผู้ว่าจ้างมีสิทธิจัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์มา
ใช้ในการทําความสะอาด และวัสดุสิ้นเปลืองแทนได้  โดยให้ผู้รับจ้างเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองท้ังสิ้น และผู้รับจ้างยินดี
หักค่าเสียหายออกจากค่าจ้างตามสัญญาท่ีผู้รับจ้างจะได้รับในเดือนถัดไปทันที 
 
2. ระยะเวลาการจัดจ้าง  

จํานวน 11 เดือน เริ่มต้ังแต่วันท่ี 1 พฤศจิกายน 2559 ถึงวันท่ี 30 กันยายน 2560 
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