


การเปดิเผยราคากลางและการค านวณราคากลางทีม่ิใช่งานก่อสร้าง 
ตารางแสดงวงเงนิงบประมาณทีไ่ดร้บัจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 

ในการจัดซื้อจัดจ้างทีม่ิใช่งานก่อสร้าง 

 
๑. ช่ือโครงการ :  จ้างเหมาบริการดูแลรักษาความสะอาดอาคารมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  
    หน่วยงานเจ้าของโครงการ  :  กองอาคารสถานท่ีและยานพาหนะ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 

๒. วงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรรตามค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๕  
    เป็นจ านวนเงิน ๙,๕๑๑,๑๖๐ บาท (เก้าล้านห้าแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพนัหนึง่ร้อยหกสิบบาทถ้วน) 
๓. วันท่ีก าหนดราคากลาง วันท่ี  ๑๗  เดือน สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖๔  
    เป็นจ านวนเงิน ๙,๕๑๑,๑๖๐ บาท (เก้าล้านห้าแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยหกสิบบาทถ้วน) 
    ระยะเวลาการจ้าง ๑๒ เดือน ต้ังแต่วันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึงวันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ 
   ๓.๑ ค่าแรงงาน จ านวน ๗๖ คน เป็นเงิน ๘,๔๙๑,๑๖๐ บาท (แปดล้านส่ีแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยหกสิบบาทถ้วน) 
   ๓.๒ ค่าวัสดุอุปกรณ์ส้ินเปลืองเหมาจ่าย เดือนละ ๘๕,๐๐๐ บาท เป็นเงิน ๑,๐๒๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านสองหมื่นบาทถ้วน)  
๔. แหล่งท่ีมาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)  
   ๔.๑ หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่าย ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปี ท่ีเบิกจ่ายในลักษณะ 
ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุและค่าสาธารณูปโภค ( กองมาตรฐานงบประมาณ ๑ ส านักงบประมาณ ธันวาคม ๒๕๖๒ ) 
   ๔.๒ ประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่อง อัตราค่าจ้างขั้นต่ า (ฉบับท่ี ๑๐) 
 
๕. รายช่ือคณะกรรมการก าหนดราคากลาง 
 ๕.๑  พระมหาพุทธศักดิ์   ฐานิสฺสโร ประธานกรรมการ 
 ๕.๒  พระมหาราชัน จิตฺตปาโล, ดร. กรรมการ 
 ๕.๓  พระมหาบัณฑิต ปณฺฑิตเมธี กรรมการ 
 ๕.๔  ดร.ญาศุมินท์ อินทร์กรุงเก่า กรรมการ 
 ๕.๕  นายแสงสุรี  ทองมาก กรรมการและเลขานุการ 
 

 



( สําเนา )
เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เลขที่ ........................
การจ้างเหมาบริการดูแลรักษาความสะอาดอาคารมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประจําปีงบ

ประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ตามประกาศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลงวันที่ กันยายน ๒๕๖๔

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "มหาวิทยาลัย" มีความประสงค์จะ 
ประกวดราคาจ้างเหมาบริการดูแลรักษาความสะอาดอาคารมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ณ อาคารมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, มจร วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหาร, โรงเรียนบาลีเตรียมอุดมศึกษา
และโรงเรียนบาลีสาธิตศึกษา โดยมีข้อแนะนําและข้อกําหนดดังต่อไปน้ี

๑.     เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
๑.๑ รายละเอียดและขอบเขตของงาน
๑.๒ แบบใบเสนอราคาที่กําหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
๑.๓ สัญญาจ้างทําความสะอาดอาคาร
๑.๔ แบบหนังสือคํ้าประกัน

                                    (๑)   หลักประกันการเสนอราคา
                                    (๒)   หลักประกันสัญญา

๑.๕ บทนิยาม
                                    (๑)   ผู้ท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกัน
                                    (๒)   การขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม

๑.๖ แบบบัญชีเอกสารที่กําหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
                                    (๑)   บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑
                                    (๒)   บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒

๑.๗ แผนการใช้พัสดุท่ีผลิตภายในประเทศ
๒.    คุณสมบัติของผู้ย่ืนข้อเสนอ

๒.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย
๒.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
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๒.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
๒.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการย่ืนข้อเสนอหรือทําสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้

ช่ัวคราว เน่ืองจากเป็นผู้ท่ีไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลังกําหนดตามท่ีประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๒.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุช่ือไว้ในบัญชีรายช่ือผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนช่ือให้เป็นผู้ท้ิงงาน
ของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซ่ึงรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้
จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคลน้ันด้วย

๒.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามท่ีคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐกําหนดในราชกิจจานุเบกษา

๒.๗ เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานท่ีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
๒.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ย่ืนข้อเสนอรายอ่ืนที่เข้าย่ืนข้อเสนอให้แก่

มหาวิทยาลัย ณ วันประกาศประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่าง
เป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งน้ี

๒.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธ์ิหรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทยเว้นแต่รัฐบาล
ของผู้ย่ืนข้อเสนอได้มีคําสั่งให้สละเอกสิทธ์ิและความคุ้มกันเช่นว่าน้ัน

๒.๑๐ ผู้ย่ืนข้อเสนอที่ย่ืนข้อเสนอในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ต้องมีคุณสมบัติดังน้ี
กรณีท่ีข้อตกลงฯ กําหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหน่ึงเป็นผู้เขา้ร่วมค้าหลัก ข้อตกลงฯจะ

ต้องมีการกําหนดสัดส่วนหน้าที่ และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของ หรือมูลค่าตามสัญญาของผู้เข้าร่วมค้าหลัก
มากกว่าผู้เข้าร่วมค้ารายอ่ืนทุกราย

กรณีท่ีข้อตกลงฯ กําหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหน่ึงเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลักกิจการร่วมค้า
น้ันต้องใช้ผลงานของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าท่ีย่ืนข้อเสนอ

สําหรับข้อตกลงฯ ท่ีไม่ได้กําหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ผู้เข้าร่วมค้า
ทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเง่ือนไขที่กําหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน

๒.๑๑ ผู้ย่ืนข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
(Electronic Government Procurement: e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

๒.๑๒ ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลและมีผลงานประเภทเดียวกันกับงานท่ีประกวดราคาจ้าง
ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๔,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงาน ตาม
กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอ่ืนซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหาร
ส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนท่ีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเชื่อถือ ซึ่งผลงานดังกล่าว
ต้องเป็นผลงานในสัญญาเดียวเท่าน้ัน และเป็นสัญญาท่ีได้ทํางานแล้วเสร็จตามสัญญา ซ่ึงได้ส่งมอบงานและตรวจรับ
เรียบร้อยแล้ว

๓.    หลักฐานการย่ืนข้อเสนอ
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ผู้ย่ืนข้อเสนอจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานย่ืนมาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยแยกเป็น ๒ ส่วน คือ

๓.๑ ส่วนท่ี ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปน้ี
                                   (๑)    ในกรณีผู้ย่ืนข้อเสนอเป็นนิติบุคคล
                                           (ก)   ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจํากัด ให้ย่ืนสําเนาหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายช่ือหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอํานาจควบคมุ (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสําเนาถูกต้อง
                                           (ข)   บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด ให้ย่ืนสําเนาหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอํานาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชีผู้ถือหุ้นราย
ใหญ่ (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสําเนาถูกต้อง
                                   (๒)    ในกรณีผู้ย่ืนข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลท่ีมิใช่นิติบุคคล ให้ย่ืน
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้น้ัน สําเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน หรือสําเนาหนังสือเดินทางของผู้เป็นหุ้นส่วนที่มิได้ถือสัญชาติไทย พร้อมท้ังรับรองสําเนา
ถูกต้อง
                                   (๓)    ในกรณีผู้ย่ืนข้อเสนอเป็นผู้ย่ืนข้อเสนอร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ย่ืนสําเนา
สัญญาของการเข้าร่วมค้า และเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑) หรือ (๒) ของผู้ร่วมค้า แล้วแต่กรณี
                                   (๔)    เอกสารเพ่ิมเติมอ่ืนๆ
                                           (๔.๑)   สําเนาใบทะเบียนพาณิชย์
                                           (๔.๒)   สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม
                                   (๕)    บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดท่ีได้ย่ืนพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซ้ือจัด
จ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๑) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document 
Format)

ทั้งน้ี เมื่อผู้ย่ืนข้อเสนอดําเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนท่ี ๑ ครบ
ถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนท่ี ๑ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๑) 
ให้โดยผู้ย่ืนข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนท่ี ๑ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๓.๒ ส่วนท่ี ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปน้ี
                                   (๑)    ในกรณีที่ผู้ย่ืนข้อเสนอมอบอํานาจให้บุคคลอ่ืนกระทําการแทนให้แนบหนังสือมอบ
อํานาจซึ่งติดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผู้มอบอํานาจและผู้รับมอบอํานาจ ท้ังน้ี หากผู้
รับมอบอํานาจเป็นบุคคลธรรมดาต้องเป็นผู้ที่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแล้วเท่าน้ัน
                                   (๒)    หลักประกันการเสนอราคา ตามข้อ ๕
                                   (๓)    สําเนาใบขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) 
(ถ้ามี)
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                                   (๔)    บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดท่ีได้ย่ืนพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซ้ือจัด
จ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๒) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document 
Format)

ทั้งน้ี เมื่อผู้ย่ืนข้อเสนอดําเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนท่ี ๒ ครบ
ถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนท่ี ๒ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๒) 
ให้โดยผู้ย่ืนข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนท่ี ๒ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๔.    การเสนอราคา
๔.๑ ผู้ย่ืนข้อเสนอต้องย่ืนข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐด้วย

อิเล็กทรอนิกส์ตามท่ีกําหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์น้ี โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอก
ข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมท้ังหลักฐานแสดงตัวตนและทําการยืนยันตัวตนของผู้ย่ืนข้อเสนอโดยไม่ต้องแนบใบ
เสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๔.๒ ในการเสนอราคาให้เสนอราคาเป็นเงินบาทและเสนอราคาได้เพียงครั้งเดียวและราคา
เดียวโดยเสนอราคารวม และหรือราคาต่อหน่วย และหรือต่อรายการ ตามเง่ือนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง 
ท้ังน้ี ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกันท้ังตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกัน ให้ถือตัวหนังสือเป็น
สําคัญ โดยคิดราคารวมท้ังส้ินซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอ่ืน และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ทั้งปวงไว้แล้ว

ราคาท่ีเสนอจะต้องเสนอกําหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า ๑๙๐ วัน ตั้งแต่วันเสนอราคาโดย
ภายในกําหนดยืนราคา ผู้ย่ืนข้อเสนอต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้และจะถอนการเสนอราคามิได้

๔.๓ ผู้ย่ืนข้อเสนอจะต้องเสนอกําหนดเวลาดําเนินการแล้วเสร็จไม่เกิน ๓๖๕ วัน นับถัดจาก
วันลงนามในสัญญาจ้างหรือจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจาก มหาวิทยาลัย ให้เริ่มทํางาน

๔.๔ ก่อนเสนอราคา ผู้ย่ืนข้อเสนอควรตรวจดูร่างสัญญา แบบรูป และรายละเอียด ฯลฯ ให้ถี่
ถ้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นเสนอราคาตามเง่ือนไข ในเอกสาร
ประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์

๔.๕ ผู้ย่ืนข้อเสนอจะต้องย่ืนข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ........................ ระหว่างเวลา ........................ น. ถึง ........................ น. และเวลาในการเสนอ
ราคาให้ถือตามเวลาของระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เป็นเกณฑ์ 

เม่ือพ้นกําหนดเวลาย่ืนข้อเสนอและเสนอราคาแล้ว จะไม่รับเอกสารการย่ืนข้อเสนอและเสนอ
ราคาใดๆ โดยเด็ดขาด

๔.๖ ผู้ย่ืนข้อเสนอต้องจัดทําเอกสารสําหรับใช้ในการเสนอราคาในรูปแบบไฟล์เอกสาร
ประเภท PDF File (Portable Document Format) โดยผู้ย่ืนข้อเสนอต้องเป็นผู้รับผิดชอบตรวจสอบความครบถ้วน 
ถูกต้อง และชัดเจนของเอกสาร PDF File ก่อนท่ีจะยืนยันการเสนอราคา แล้วจึงส่งข้อมูล (Upload) เพ่ือเป็นการ
เสนอราคาให้แก่มหาวิทยาลัยผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

Page 4 of 11

9/8/2021file:///F:/doc_2012200000_64097151164.html



๔.๗ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะดําเนินการตรวจสอบ
คุณสมบัติของผู้ย่ืนข้อเสนอแต่ละรายว่า เป็นผู้ย่ืนข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ย่ืนข้อเสนอรายอ่ืนตามข้อ ๑.๕
(๑) หรือไม่ หากปรากฏว่าผู้ย่ืนข้อเสนอรายใดเป็นผู้ย่ืนข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ย่ืนข้อเสนอรายอื่น คณะ
กรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ย่ืนข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันน้ันออกจากการเป็นผู้ย่ืนข้อเสนอ

หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ว่า ก่อนหรือในขณะที่
มีการพจิารณาข้อเสนอ มีผู้ย่ืนข้อเสนอรายใดกระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมตามข้อ ๑.๕
(๒) และคณะกรรมการฯ เชื่อว่ามีการกระทําอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดราย
ช่ือผู้ย่ืนข้อเสนอรายน้ันออกจากการเป็นผู้ย่ืนข้อเสนอ และมหาวิทยาลัยจะพิจารณาลงโทษผู้ย่ืนข้อเสนอดังกล่าวเป็นผู้
ท้ิงงาน เว้นแต่มหาวิทยาลัยจะพิจารณาเห็นว่าผู้ย่ืนข้อเสนอรายน้ันมิใช่เป็นผู้ริเร่ิมให้มีการกระทําดังกล่าวและได้ให้
ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของมหาวิทยาลัย

๔.๘ ผู้ย่ืนข้อเสนอจะต้องปฏิบัติ ดังน้ี
                                   (๑)    ปฏิบัติตามเง่ือนไขที่ระบุไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
                                   (๒)    ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาท่ีรวมภาษีมูลค่าเพ่ิม และภาษีอ่ืนๆ (ถ้ามี) รวมค่าใช้
จ่ายท้ังปวงไว้ด้วยแล้ว
                                   (๓)    ผู้ย่ืนข้อเสนอจะต้องลงทะเบียนเพ่ือเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา ท่ี
กําหนด
                                   (๔)    ผู้ย่ืนข้อเสนอจะถอนการเสนอราคาที่เสนอแล้วไม่ได้
                                   (๕)    ผู้ย่ืนข้อเสนอต้องศึกษาและทําความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอราคาด้วยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลางที่แสดงไว้ในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th

๔.๙ ผู้ย่ืนข้อเสนอท่ีเป็นผู้ชนะการเสนอราคาต้องจัดทําแผนการใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศ
โดยย่ืนให้หน่วยงานของรัฐภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

๕.    หลักประกันการเสนอราคา
ผู้ย่ืนข้อเสนอต้องวางหลักประกันการเสนอราคาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อจัด

จ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้หลักประกันอย่างหน่ึงอย่างใดดังต่อไปน้ี จํานวน ๔๗๕,๕๕๘.๐๐ บาท (สี่แสนเจ็ด
หม่ืนห้าพันห้าร้อยห้าสิบแปดบาทถ้วน)

๕.๑ เช็คหรือดราฟท์ที่ธนาคารเซ็นส่ังจ่าย ซึ่งเป็นเช็คหรือดราฟท์ลงวันท่ีที่ใช้เช็คหรือดราฟท์
น้ันชําระต่อเจ้าหน้าที่ในวันที่ย่ืนข้อเสนอ หรือก่อนวันน้ันไม่เกิน ๓ วันทําการ

๕.๒ หนังสือค้ําประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารภายในประเทศตามแบบที่คณะกรรมการ
นโยบายกําหนด

๕.๓ พันธบัตรรัฐบาลไทย
๕.๔ หนังสือค้ําประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้

ประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ําประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตาม
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รายช่ือบริษัทเงินทุนท่ีธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือค้ําประกันของ
ธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกําหนด

กรณีที่ผู้ย่ืนข้อเสนอนําเช็คหรือดราฟท์ท่ีธนาคารส่ังจ่ายหรือพันธบัตรรัฐบาลไทยหรือหนังสือค้ํา
ประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ มาวางเป็นหลักประกันการเสนอราคาจะต้องส่งต้นฉบับเอกสาร
ดังกล่าวมาให้มหาวิทยาลัยตรวจสอบความถูกต้องในวันที่ ........................ ระหว่าง
เวลา ........................ น. ถึง ........................ น.

กรณีที่ผู้ย่ืนข้อเสนอที่ย่ืนข้อเสนอในรปูแบบของ "กิจการร่วมค้า" ประสงค์จะใช้หนังสือค้ํา
ประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารในประเทศเป็นหลักประกันการเสนอราคาให้ระบุช่ือผู้เข้าร่วมค้ารายท่ีสัญญาร่วมค้า
กําหนดให้เป็นผู้เข้าย่ืนข้อเสนอกับหน่วยงานของรัฐเป็นผู้ย่ืนข้อเสนอ

หลักประกันการเสนอราคาตามข้อน้ี มหาวิทยาลัยจะคืนให้ผู้ย่ืนข้อเสนอหรือผู้ค้ําประกันภายใน 
๑๕ วัน นับถัดจากวันที่มหาวิทยาลัยได้พิจารณาเห็นชอบรายงานผลคัดเลือกผู้ชนะการประกวดราคาเรียบร้อยแล้ว 
เว้นแต่ผู้ย่ืนข้อเสนอรายที่คัดเลือกไว้ซึ่งเสนอราคาตํ่าสุดหรือได้คะแนนรวมสูงสุดไม่เกิน ๓ ราย ให้คืนได้ต่อเมื่อได้ทํา
สัญญาหรือข้อตกลง หรือผู้ย่ืนข้อเสนอได้พ้นจากข้อผูกพันแล้ว 

การคืนหลักประกันการเสนอราคา ไม่ว่าในกรณีใด ๆ จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบ้ีย
๖.    หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา

๖.๑ ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งน้ี มหาวิทยาลัยจะ
พิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ ราคาประกอบเกณฑ์อ่ืน

๖.๒ ในการพิจารณาผู้ชนะการย่ืนข้อเสนอ ส่วนราชการจะใช้หลักเกณฑ์ราคาประกอบเกณฑ์
อ่ืน (Price Performance) โดยพิจารณาให้คะแนนตามปัจจัยหลักและนํ้าหนักท่ีกําหนด ดังน้ี

๖.๒.๑ รายการพิจารณา คือ จ้างเหมาบริการดูแลรักษาความสะอาดอาคารมหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
                                           (๑)   ราคาที่เสนอราคา (ตัวแปรหลัก) กําหนดนํ้าหนักเท่ากับร้อยละ ๔๐
                                           (๒)   ข้อเสนอด้านเทคนิคหรือข้อเสนอ่ืนๆ กําหนดนํ้าหนักเท่ากับร้อยละ ๖๐

๖.๓ หากผู้ย่ืนข้อเสนอรายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือย่ืนหลักฐานการยื่นข้อ
เสนอไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือย่ืนข้อเสนอไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ คณะกรรมการพิจารณาผลการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ย่ืนข้อเสนอรายน้ัน เว้นแต่ ผู้ย่ืนข้อเสนอรายใดเสนอ
เอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุท่ีจะจ้างไม่ครบถ้วน หรือเสนอรายละเอียดแตกต่างไป
จากเง่ือนไขที่มหาวิทยาลัยกําหนดไว้ในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนที่มิใช่สาระสําคัญและ
ความแตกต่างน้ันไม่มีผลทําให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบต่อผู้ย่ืนข้อเสนอรายอ่ืน หรือเป็นการผิดพลาดเล็กน้อย คณะ
กรรมการฯ อาจพิจารณาผ่อนปรนการตัดสิทธิผู้ย่ืนข้อเสนอรายน้ัน

๖.๔ มหาวิทยาลัยสงวนสิทธิไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้ย่ืนข้อเสนอโดยไม่มีการผ่อนผัน ใน
กรณีดังต่อไปน้ี
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                                   (๑)    ไม่ปรากฏช่ือผู้ย่ืนข้อเสนอรายน้ันในบัญชีผู้รับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือบัญชีรายช่ือผู้ซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทางระบบการจัด
ซ้ือจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ของมหาวิทยาลัย
                                   (๒)    ไม่กรอกช่ือผู้ย่ืนข้อเสนอในการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วย
อิเล็กทรอนิกส์
                                   (๓)    เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเง่ือนไขที่กําหนดในเอกสารเอกสารประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์ท่ีเป็นสาระสําคญั หรือมีผลทําให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้ย่ืนข้อเสนอรายอ่ืน 

๖.๕ ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือในการทําสัญญา คณะกรรมการ
พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือมหาวิทยาลัย มีสิทธิให้ผู้ย่ืนข้อเสนอชี้แจงข้อเท็จจริงเพ่ิมเติมได้ 
มหาวิทยาลัยมีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอ ไม่รับราคา หรือไม่ทําสัญญา หากข้อเท็จจริงดังกล่าวไม่มีความเหมาะสมหรือไม่
ถูกต้อง

๖.๖ มหาวิทยาลัยทรงไว้ซึ่งสิทธิท่ีจะไม่รับราคาตํ่าสุด หรือราคาหน่ึงราคาใด หรือราคาที่
เสนอท้ังหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกจ้างในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหน่ึงรายการใด หรืออาจจะยก
เลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ทั้งน้ี เพ่ือประโยชน์ของทาง
ราชการเป็นสําคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของมหาวิทยาลัยเป็นเด็ดขาด ผู้ย่ืนข้อเสนอจะเรียกร้องค่าใช้จ่าย หรือค่า
เสียหายใดๆ มิได้ รวมทั้งมหาวิทยาลัยจะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และลงโทษผู้ย่ืนข้อเสนอเป็น
ผู้ทิ้งงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้ย่ืนข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุท่ีเช่ือถือได้ว่าการย่ืนข้อเสนอกระทําการ
โดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ช่ือบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอ่ืนมายื่นข้อเสนอแทน เป็นต้น

ในกรณีที่ผู้ย่ืนข้อเสนอรายที่เสนอราคาตํ่าสุด เสนอราคาตํ่าจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจดําเนิน
งานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสห์รือ
มหาวิทยาลัย จะให้ผู้ย่ืนข้อเสนอนั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทําให้เชื่อได้ว่า ผู้ย่ืนข้อเสนอสามารถดําเนินงานตาม
เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบูรณ์ หากคําช้ีแจงไม่เป็นที่รับฟังได้ มหาวิทยาลัย มีสิทธิที่จะไม่รับข้อ
เสนอหรือไม่รับราคาของผู้ย่ืนข้อเสนอรายน้ัน ท้ังน้ี ผู้ย่ืนข้อเสนอดังกล่าวไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหาย
ใดๆ จากมหาวิทยาลัย

๖.๗ ก่อนลงนามในสัญญามหาวิทยาลัย อาจประกาศยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
หากปรากฏว่ามีการกระทําที่เข้าลักษณะผู้ย่ืนข้อเสนอที่ชนะการประกวดราคาหรือท่ีได้รับการคัดเลือกมีผลประโยชน์
ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ย่ืนข้อเสนอรายอ่ืน หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือสมยอมกันกับผู้ย่ืนข้อ
เสนอรายอ่ืน หรือเจ้าหน้าท่ีในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระทําการทุจริตอ่ืนใดในการเสนอราคา

๖.๘ หากผู้ย่ืนข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ประกอบการ SMEs เสนอราคาสูงกว่าราคาตํ่าสุดของผู้ย่ืนข้อ
เสนอรายอ่ืนที่ไม่เกินร้อยละ ๑๐ ให้หน่วยงานของรัฐจัดซื้อจัดจ้างจากผู้ประกอบการ SMEs ดังกล่าว โดยจัดเรียง
ลําดับผู้ย่ืนข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ประกอบการ SMEs ซ่ึงเสนอราคาสูงกว่าราคาต่ําสุดของผู้ย่ืนข้อเสนอรายอื่นไม่เกินร้อยละ 
๑๐ ท่ีจะเรียกมาทําสัญญาไม่เกิน ๓ ราย
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ผู้ย่ืนข้อเสนอท่ีเป็นกิจการร่วมค้าที่จะได้สิทธิตามวรรคหน่ึง ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้อง
เป็นผู้ประกอบการ SMEs

๖.๙ หากผู้ย่ืนข้อเสนอซึ่งมิใช่ผู้ประกอบการ SMEs แต่เป็นบุคคลธรรมดาท่ีถือสัญชาติไทย
หรือนิติบุคคลที่จัดต้ังขึ้นตามกฎหมายไทยเสนอราคาสูงกว่าราคาต่ําสุดของผู้ย่ืนข้อเสนอซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาท่ีมิได้ถือ
สัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดต้ังขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศไม่เกินร้อยละ ๓ ให้หน่วยงานของรัฐจัดซื้อหรือจัด
จ้างจากผู้ย่ืนข้อเสนอซ่ึงเป็นบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดต้ังข้ึนตามกฎหมายไทยดังกล่าว

ผู้ย่ืนข้อเสนอท่ีเป็นกิจการร่วมค้าที่จะได้สิทธิตามวรรคหน่ึง ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้อง
เป็นผู้ประกอบการท่ีเป็นบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดต้ังข้ึนตามกฎหมายไทย

๗.     การทําสัญญาจ้าง
ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะต้องทําสัญญาจ้างตามแบบสัญญา ดังระบุในข้อ 

๑.๓ หรือทําข้อตกลงเป็นหนังสือกับมหาวิทยาลัย ภายใน ๕ วัน นับถัดจากวันท่ีได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกัน
สัญญาเป็นจํานวนเงินเท่ากับร้อยละ ๕ ของราคาค่าจ้างท่ีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ ให้มหาวิทยาลัยยึดถือไว้ใน
ขณะทําสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหน่ึงอย่างใดดังต่อไปน้ี 

๗.๑ เงินสด
๗.๒ เช็คหรือดราฟท์ที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่มหาวิทยาลัย โดยเป็นเช็คลงวันที่ท่ีทําสัญญา 

หรือก่อนหน้าน้ัน ไม่เกิน ๓ วัน ทําการของทางราชการ
๗.๓ หนังสือค้ําประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือคํ้าประกัน ดังระบุในข้อ 

๑.๔ (๒) หรือจะเป็นหนังสือคํ้าประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกําหนด
๗.๔ หนังสือค้ําประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้

ประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ําประกัน ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตาม
รายช่ือบริษัทเงินทุนท่ีธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือค้ําประกันของ
ธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกําหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒)

๗.๕ พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันน้ีจะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบ้ียภายใน ๑๕ วันนับถัดจากวันที่ผู้ชนะการประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส์ (ผู้รับจ้าง) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว
หลักประกันน้ีจะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบ้ีย ตามอัตราส่วนของงานจ้างซึ่งมหาวิทยาลัย ได้รับมอบ

ไว้แล้ว
๘.    ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

มหาวิทยาลัยจะจา่ยค่าจ้างซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม ตลอดจนภาษีอ่ืน ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวง
แล้ว โดยถือราคาเหมารวมเป็นเกณฑ์ และกําหนดการจ่ายเงินเป็น จํานวน ๑๒ งวด ดังน้ี

งวดที่ ๑ เป็นจํานวนเงินในอัตราร้อยละ ๘.๓๓ ของค่าจ้าง เม่ือผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ผู้ว่าจ้างจะ
ชําระค่าจ้างให้ผู้รับจ้างหลังจากผู้รับจ้างได้ทํางานเรียบร้อยแล้ว ประจําเดือน ตุลาคม ๒๕๖๔ ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๑
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วัน
งวดที่ ๒ เป็นจํานวนเงินในอัตราร้อยละ ๘.๓๓ ของค่าจ้าง เม่ือผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ผู้ว่าจ้างจะ

ชําระค่าจ้างให้ผู้รับจ้างหลังจากผู้รับจ้างได้ทํางานเรียบร้อยแล้ว ประจําเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ให้แล้วเสร็จภายใน 
๓๐ วัน

งวดที่ ๓ เป็นจํานวนเงินในอัตราร้อยละ ๘.๓๓ ของค่าจ้าง เม่ือผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ผู้ว่าจ้างจะ
ชําระค่าจ้างให้ผู้รับจ้างหลังจากผู้รับจ้างได้ทํางานเรียบร้อยแล้ว ประจําเดือน ธันวาคม ๒๕๖๔ ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๑
วัน

งวดที่ ๔ เป็นจํานวนเงินในอัตราร้อยละ ๘.๓๓ ของค่าจ้าง เม่ือผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ผู้ว่าจ้างจะ
ชําระค่าจ้างให้ผู้รับจ้างหลังจากผู้รับจ้างได้ทํางานเรียบร้อยแล้ว ประจําเดือน มกราคม ๒๕๖๕ ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๑
วัน

งวดที่ ๕ เป็นจํานวนเงินในอัตราร้อยละ ๘.๓๓ ของค่าจ้าง เม่ือผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ผู้ว่าจ้างจะ
ชําระค่าจ้างให้ผู้รับจ้างหลังจากผู้รับจ้างได้ทํางานเรียบร้อยแล้ว ประจําเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ให้แล้วเสร็จภายใน 
๒๘ วัน

งวดที่ ๖ เป็นจํานวนเงินในอัตราร้อยละ ๘.๓๓ ของค่าจ้าง เม่ือผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ผู้ว่าจ้างจะ
ชําระค่าจ้างให้ผู้รับจ้างหลังจากผู้รับจ้างได้ทํางานเรียบร้อยแล้ว ประจําเดือน มีนาคม ๒๕๖๕ ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๑
วัน

งวดที่ ๗ เป็นจํานวนเงินในอัตราร้อยละ ๘.๓๓ ของค่าจ้าง เม่ือผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ผู้ว่าจ้างจะ
ชําระค่าจ้างให้ผู้รับจ้างหลังจากผู้รับจ้างได้ทํางานเรียบร้อยแล้ว ประจําเดือน เมษายน ๒๕๖๕ ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐
วัน

งวดที่ ๘ เป็นจํานวนเงินในอัตราร้อยละ ๘.๓๓ ของค่าจ้าง เม่ือผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ผู้ว่าจ้างจะ
ชําระค่าจ้างให้ผู้รับจ้างหลังจากผู้รับจ้างได้ทํางานเรียบร้อยแล้ว ประจําเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๕ ให้แล้วเสร็จภายใน 
๓๑ วัน

งวดที่ ๙ เป็นจํานวนเงินในอัตราร้อยละ ๘.๓๓ ของค่าจ้าง เม่ือผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ผู้ว่าจ้างจะ
ชําระค่าจ้างให้ผู้รับจ้างหลังจากผู้รับจ้างได้ทํางานเรียบร้อยแล้ว ประจําเดือน มิถุนายน ๒๕๖๕ ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐
วัน

งวดที่ ๑๐ เป็นจํานวนเงินในอัตราร้อยละ ๘.๓๓ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ผู้ว่าจ้าง
จะชําระค่าจ้างให้ผู้รับจ้างหลังจากผู้รับจ้างได้ทํางานเรียบร้อยแล้ว ประจําเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๕ ให้แล้วเสร็จภายใน 
๓๑ วัน

งวดที่ ๑๑ เป็นจํานวนเงินในอัตราร้อยละ ๘.๓๓ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ผู้ว่าจ้าง
จะชําระค่าจ้างให้ผู้รับจ้างหลังจากผู้รับจ้างได้ทํางานเรียบร้อยแล้ว ประจําเดือน สิงหาคม ๒๕๖๕ ให้แล้วเสร็จภายใน 
๓๑ วัน

งวดสุดท้าย เป็นจํานวนเงินในอัตราร้อยละ ๘.๓๗ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ผู้ว่าจ้าง
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จะชําระค่าจ้างให้ผู้รับจ้างหลังจากผู้รับจ้างได้ทํางานเรียบร้อยแล้ว ประจําเดือน กันยายน ๒๕๖๕ ให้แล้วเสร็จภายใน 
๓๐ วัน

๙.    อัตราค่าปรับ
ค่าปรับตามแบบสัญญาจ้างแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์น้ี หรือข้อตกลงจ้าง

เป็นหนังสือจะกําหนด ดังน้ี
๙.๑ กรณีท่ีผู้รับจ้างนํางานที่รับจ้างไปจ้างช่วงให้ผู้อื่นทําอีกทอดหนึ่งโดยไม่ได้รับอนุญาตจาก

มหาวิทยาลัย จะกําหนดค่าปรับสําหรับการฝ่าฝืนดังกล่าวเป็นจาํนวนร้อยละ๑๐.๐๐ ของวงเงินของงานจ้างช่วงน้ัน
๙.๒ กรณีท่ีผู้รับจ้างปฏิบัติผิดสัญญาจ้างนอกเหนือจากข้อ ๙.๑ จะกําหนดค่าปรับเป็นรายวัน

ในอัตราร้อยละ๐.๑๐ ของราคาค่าจ้าง
๑๐.    การรับประกันความชํารุดบกพร่อง

ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ซ่ึงได้ทําข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือทําสัญญาจ้าง ตามแบบ 
ดังระบุในข้อ ๑.๓ แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชํารุดบกพร่องของงานจ้างที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อย
กว่า ๑ เดือน นับถัดจากวันที่มหาวิทยาลัยได้รับมอบงาน โดยผู้รับจ้างต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดัง
เดิมภายใน ๑ วัน นับถัดจากวันท่ีได้รับแจ้งความชํารุดบกพร่อง

๑๑. ข้อสงวนสิทธิในการย่ืนข้อเสนอและอ่ืน ๆ
๑๑.๑ เงินค่าจ้างสําหรับงานจ้างคร้ังน้ี ได้มาจากเงินงบประมาณประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๕

การลงนามในสัญญาจะกระทําได้ต่อเม่ือ มหาวิทยาลัยได้รับอนุมัติเงินค่าจ้างจากเงินงบ
ประมาณประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๕ แล้วเท่าน้ัน 

๑๑.๒ เม่ือมหาวิทยาลัยได้คัดเลือกผู้ย่ืนข้อเสนอรายใด ให้เป็นผู้รับจ้าง และได้ตกลงจ้างตาม
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้รับจ้างจะต้องสั่งหรือนําสิ่งของมาเพื่องานจ้างดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ 
และของน้ันต้องนําเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางท่ีมีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามท่ีรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด ผู้ย่ืนข้อเสนอซ่ึงเป็นผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการ
พาณิชยนาวี ดังน้ี
                                   (๑)    แจ้งการส่ังหรือนําส่ิงของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ ต่อกรมเจ้าท่า ภายใน ๗ 
วัน นับต้ังแต่วันที่ผู้รับจ้างส่ังหรือซ้ือของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศ
ยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืนได้
                                   (๒)    จัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย 
จากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกสิ่งของน้ัน โดยเรืออ่ืนที่มิใช่เรือ
ไทย ซ่ึงจะต้องได้รับอนุญาตเช่นน้ันก่อนบรรทุกของลงเรืออ่ืน หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
ประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น
                                   (๓)    ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วย
การส่งเสริมการพาณิชยนาวี
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๑๑.๓ ผู้ย่ืนข้อเสนอซ่ึงมหาวิทยาลัยได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปทําสัญญา หรือข้อตกลงภายในเวลาที่
ทางราชการกําหนดดังระบุไว้ในข้อ ๗ มหาวิทยาลัยจะริบหลักประกันการย่ืนข้อเสนอ หรือเรียกร้องจากผู้ออกหนังสือ
ค้ําประกันการย่ืนข้อเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอ่ืน (ถ้ามี) รวมท้ังจะพิจารณาให้เป็นผู้
ท้ิงงานตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

๑๑.๔ มหาวิทยาลัยสงวนสิทธิ์ท่ีจะแก้ไขเพ่ิมเติมเงื่อนไข หรือข้อกําหนดในแบบสัญญาให้เป็น
ไปตามความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)

๑๑.๕ ในกรณีท่ีเอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์น้ี มีความขัดหรือแย้งกัน 
ผู้ย่ืนข้อเสนอจะต้องปฏิบัติตามคําวินิจฉัยของมหาวิทยาลัย คําวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด และผู้ย่ืนข้อเสนอไม่มี
สิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายใดๆ เพ่ิมเติม

๑๑.๖ มหาวิทยาลัย อาจประกาศยกเลิกการจัดจ้างในกรณีต่อไปน้ีได้ โดยท่ีผู้ย่ืนข้อเสนอจะ
เรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากมหาวิทยาลัยไม่ได้
                                   (๑)    ไม่ได้รับการจัดสรรเงินท่ีจะใช้ในการจัดจ้างหรือได้รับจัดสรรแต่ไม่เพียงพอที่จะทํา
การจัดจ้างคร้ังน้ีต่อไป
                                   (๒)    มีการกระทําที่เข้าลักษณะผู้ย่ืนข้อเสนอท่ีชนะการจัดจ้างหรือที่ได้รับการคัดเลือกมี
ผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ย่ืนข้อเสนอรายอ่ืน หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือสมยอมกัน
กับผู้ย่ืนข้อเสนอรายอ่ืน หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระทําการทุจริตอ่ืนใดในการเสนอราคา
                                   (๓)    การทําการจัดจ้างคร้ังน้ีต่อไปอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่มหาวิทยาลัย หรือ
กระทบต่อประโยชน์สาธารณะ
                                   (๔)    กรณีอ่ืนในทํานองเดียวกับ (๑) (๒) หรือ (๓) ตามที่กําหนดในกฎกระทรวง ซึ่งออก
ตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

๑๒.    การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ
ในระหว่างระยะเวลาการจ้าง ผู้ย่ืนข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตาม

หลักเกณฑ์ท่ีกฎหมายและระเบียบได้กําหนดไว้โดยเคร่งครัด
๑๓.    การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

มหาวิทยาลัย สามารถนําผลการปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามสัญญาของผู้ย่ืนข้อเสนอท่ีได้รับการคัด
เลือกให้เป็นผู้รับจ้างเพ่ือนํามาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

ท้ังน้ี หากผู้ย่ืนข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกไม่ผ่านเกณฑ์ที่กําหนดจะถูกระงับการย่ืนข้อเสนอหรือ
ทําสัญญากับมหาวิทยาลัย ไว้ชั่วคราว

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
กันยายน ๒๕๖๔
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ขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR)  
การจ้างเหมาบริการดูแลรักษาความสะอาดอาคารมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, มจร วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหาร โรงเรียนบาลี

เตรียมอุดมศึกษาและโรงเรียนบาลีสาธิตศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  
( ต้ังแต่วันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึงวันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ ) 

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

 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “มหาวิทยาลัย” มีความประสงค์จะ
ด าเนินการจัดจ้างเหมาบริการดูแลรักษาความสะอาดอาคารมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา, อาคาร มจร วัดมหาธาตุฯ อาคารโรงเรียนบาลีเตรียมอุดมศึกษาและโรงเรียนบาลีสาธิตศึกษา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ต้ังแต่วันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึงวันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ โดยมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้ 

๑. ความเป็นมา  
 ด้วยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเป็นสถาบันการศึกษา ปัจจุบันมีอาคารใช้สอยส าหรับการ
จัดการศึกษาและการบริการด้านอื่น ๆ จ านวนหลายอาคารด้วยกัน ดังนั้น จึงจ าเป็นต้องดูแลรักษาความสะอาด
และสถานท่ีตลอดจนบริเวณพื้นท่ีโดยรอบ ๆ ของมหาวิทยาลัย  ให้สะอาดเรียบร้อยอย่างต่อเนื่องเป็นประจ าทุกวัน 
ซึ่งในปัจจุบันมหาวิทยาลัยมีคณาจารย์ เจ้าหน้าท่ี นิสิต และประชาชนท่ีสนใจเข้ามาปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานและ
ขอใช้สถานท่ีเพื่อสัมมนาทางวิชาการอยู่เป็นประจ า จึงจ าเป็นต้องใช้อาคารส านักงาน ห้องพัก ห้องเรียน ห้องสุขา 
เป็นต้น 

๒. วัตถุประสงค ์
 เพื่อจ้างเหมาดูแลรักษาความสะอาดบริเวณภายในและภายนอกอาคารสถานท่ีของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย  ประกอบด้วย มจร อยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, วัดมหาจุฬาลงกรณราชูทิศ , มจร วัด
มหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหาร จังหวัดกรุงเทพมหานคร, โรงเรียนบาลีเตรียมอุดมศึกษา มจร วัดศรีสุดา
รามวรวิหาร จังหวัดกรุงเทพมหานคร และโรงเรียนบาลีสาธิตศึกษา มจร วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราช
วรมหาวิหาร จังหวัดกรุงเทพมหานคร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

๓. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา 
 ๓.๑   มีความสามารถตามกฎหมาย 
 ๓.๒   ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 



-๒- 
 

   .......................................       ......................................        ........................................       ........................................      .....................................  
(พระมหาพุทธศักด์ิ ฐานิสฺสโร)   (พระมหาราชัน จิตฺตปาโล)    (พระมหาบัณฑิต  ปณฑฺิตเมธี)  (ดร.ญาศุมินทร์ อินทร์กรุงเก่า)   (นายแสงสุรี ทองมาก)    

 ๓.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ 
 ๓.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือท าสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ช่ัวคราว
เนื่องจากเป็นผู้ท่ีไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบท่ีรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลังก าหนดตามท่ีประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง 
 ๓.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุช่ือไว้ในบัญชีรายช่ือผู้ท้ิงงานและได้แจ้งเวียนช่ือให้เป็นผู้ท้ิงงานของ
หน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลท่ีผู้ท้ิงงานเป็นหุ้นส่วน
ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจในการด าเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย  
 ๓.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามท่ีคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐก าหนดในราชกิจจานุเบกษา 
 ๓.๗ เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานท่ีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว 
 ๓.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอราคารายอื่นท่ีเข้ายื่นข้อเสนอให้แก่มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการ
ขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ 
 ๓.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทย เว้นแต่ รัฐบาลของผู้ยื่น
ข้อเสนอได้มีค าส่ังให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น 
 ๓.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic 
Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง 
 ๓.๑๑ ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลและมีผลงานประเภทเดียวกันกับงานท่ีประกวดราคาจ้างในวงเงิน
ไม่น้อยกว่า ๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท และเป็นผลงานท่ีเป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงาน ตามกฎหมาย
ว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วน
ท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนท่ีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเช่ือถือ 
  ผู้เสนอราคาท่ีเสนอราคาในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 

(๑) กรณีท่ีกิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ โดยหลักการกิจการร่วมค้าจะต้องมี
คุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขท่ีก าหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา และการเสนอราคาให้เสนอราคาในนาม 
"กิจการร่วมค้า" ส่วนคุณสมบัติด้านผลงาน กิจการร่วมค้าดังกล่าวสามารถน าผลงานของผู้เข้าร่วมค้ามาใช้แสดง
เป็นผลงานของกิจการร่วมค้าท่ีเข้าประกวดราคาได้ 

(๒) กรณีท่ีกิจการร่วมค้าไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ โดยหลักการนิติบุคคลแต่ละนิติ
บุคคลท่ีเข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขท่ีก าหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา เว้นแต่ใน
กรณีท่ีกิจการร่วมค้าได้มีข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าเป็นลายลักษณ์อักษรก าหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่ง
เป็นผู้รับผิดชอบหลักในการเข้าเสนอราคากับทางราชการ และแสดงหลักฐานดังกล่าวมาพร้อมการยื่นข้อเสนอ
ประกวดราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ กิจการร่วมค้านั้นสามารถใช้ผลงานของผู้ร่วมค้า
หลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าท่ียื่นเสนอราคาได้ 
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   .......................................       ......................................        ........................................       ........................................      .....................................  
(พระมหาพุทธศักด์ิ ฐานิสฺสโร)   (พระมหาราชัน จิตฺตปาโล)    (พระมหาบัณฑิต  ปณฑฺิตเมธี)  (ดร.ญาศุมินทร์ อินทร์กรุงเก่า)   (นายแสงสุรี ทองมาก)    

  ท้ังนี้ "กิจการร่วมค้าท่ีจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่" หมายความว่า กิจการร่วมค้าท่ีจดทะเบียน
เป็นนิติบุคคลต่อหน่วยงานของรัฐซึ่งมีหน้าท่ีรับจดทะเบียน (กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์) 

๔.  ขอบเขตการจ้างรักษาความสะอาดอาคาร 
 ข้อก าหนดในการจ้างเหมารักษาความสะอาดอาคาร ประกอบด้วย ๖ หมวด ได้แก่ 
 หมวด ๑ บทนิยาม 
 หมวด ๒ อัตราก าลัง 
 หมวด ๓ ขอบเขตการด าเนินงาน 
 หมวด ๔ ค่าปรับและการบอกเลิกสัญญา 
 หมวด ๕ ความรับผิดต่อความสูญเสียหรือความเสียหายต่อทรัพย์สิน 
 หมวด ๖ อื่น ๆ 
 

บทนิยาม 
 

๑.๑ อาคารมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 หมายถึง อาคารของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มีจ านวน ๔ พื้นท่ีด้วยกัน คือ  

๑. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ต าบลล าไทร อ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
(๑) อาคารพิพิธภัณฑ์พระไตรปิกฎ  จ านวน ๒ ช้ัน 
(๒) อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗๒ พรรษา (ส านักงานอธิการบดี) จ านวน ๕ ช้ัน 
(๓) อาคารส านักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ จ านวน ๕ ช้ัน 
(๔) อาคาร ๗๒ พรรษา พระวิสุทธาธิบดี (อาคารหอฉัน) จ านวน ๔ ช้ัน 
(๕) อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๑๕๐ ปี สมเด็จพระปิยมหาราช (มหาจุฬาบรรณาคาร) จ านวน ๔ ช้ัน 
(๖) อาคารเรียนรวม จ านวน ๗ ช้ัน 
(๗) อาคารหอพักนิสิต เอ จ านวน ๔ ช้ัน 
(๘) อาคาร ม.ว.ก. ๔๘ พรรษา จ านวน ๒ ช้ัน 
(๙) อาคารสมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร) (วิปัสสนาธุระ) จ านวน ๒ ช้ัน 
(๑๐) อาคารสถานพยาบาล จ านวน ๓ ช้ัน 
(๑๑) อาคารหอพักนิสิตนานาชาติ เอ จ านวน ๖ ช้ัน 
(๑๒) อาคารหอพักนิสิตนานาชาติ บี จ านวน ๖ ช้ัน 
(๑๓) อาคารเรียนรวม วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ (IBSC)  จ านวน ๔ ช้ัน 
(๑๔) อาคารเรียนรวม วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ (พระพรหมบัณฑิตาคาร) จ านวน ๔ ช้ัน 
(๑๕) อาคารเรือนไทย ๖๐ ปี พระพรหมบัณฑิต จ านวน ๑ ช้ัน  
(๑๖) อาคารอุโบสถกลางน้ า จ านวน ๒ ช้ัน 



-๔- 
 

   .......................................       ......................................        ........................................       ........................................      .....................................  
(พระมหาพุทธศักด์ิ ฐานิสฺสโร)   (พระมหาราชัน จิตฺตปาโล)    (พระมหาบัณฑิต  ปณฑฺิตเมธี)  (ดร.ญาศุมินทร์ อินทร์กรุงเก่า)   (นายแสงสุรี ทองมาก)    

(๑๗) อาคารศาลาการเปรียญ ดร.อุไรศรี คะนึงสุขเกษม จ านวน ๒ ช้ัน  
(๑๘) อาคารหอสมุด วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ จ านวน ๙ ช้ัน 
(๑๙) อาคารวิทยบริการ จ านวน ๖ ช้ัน 
(๒๐) อาคารอเนกประสงค์ (อาคารพระราชรัตนโมลี) จ านวน ๔ ช้ัน 

๒. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ ราชวรมหาวิหาร แขวง
พระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร  

  (๑) อาคารเรียน ๓ ช้ัน จ านวน ๑ หลัง  
๓. โรงเรียนบาลีเตรียมอุดมศึกษา (อาคารสังฆิกเสนาสน์) วัดศรีสุดารามวรวิหาร กรุงเทพมหานคร  
  (๑) อาคารเรียน ๓ ช้ัน จ านวน ๑ หลัง  
๔. โรงเรียนบาลีสาธิตศึกษา วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร กรุงเทพมหานคร  

(๑) อาคารเรียน ๒ ช้ัน จ านวน ๑ หลัง  
๑.๒   มาตรฐานการท าความสะอาด หมายถึง การท าความสะอาดดังต่อไปนี้ 
 ๑.๒.๑ การท าความสะอาดพื้น 
  หมายถึง การปัดกวาด ดูดฝุ่น พื้นท่ีว่างตามช้ันอาคาร ห้องโถงทางเดินบันได (จนถึงช้ันสุดท้าย
ของอาคาร) ให้สะอาดปราศจากเศษผง ฝุ่นละออง และน าขยะไปท้ิงนอกตัวอาคาร ณ ท่ีท้ิงขยะท่ีผู้ว่าจ้างก าหนด 
ให้ใช้ไม้กวาดขนอ่อนในการปัดกวาด เว้นแต่พื้นท่ีท่ีเป็นพรมให้ใช้แปรงปัดหรือเครื่องดูดฝุ่น หากมีการเคล่ือนย้าย
เฟอร์นิเจอร์ หรือเครื่องใช้ส านักงานเมื่อท าความสะอาดเสร็จให้เข้าท่ีเดิม โดยไม่เกิดความเสียหา ยแก่พื้น 
เฟอร์นิเจอร์และเครื่องใช้ส านักงาน 
 ๑.๒.๒ การถูด้วยม็อบ 
  หมายถึง การถูพื้นท่ีต่าง ๆ ด้วยม็อบชุบน้ าบิดหมาด ๆ ม็อบท่ีน ามาใช้งานต้องเป็นม็อบท่ีสะอาด
และหมั่นเปล่ียนน้ าท าความสะอาดเสมอ หากบริเวณใดมีความสกปรกมากให้ใช้น้ ายาขัดพื้น หรือน้ าสบู่อ่อนตาม
ความเหมาะสม ท้ังนี้ รวมถึงการขจัดรอยหรือต าหนิต่าง ๆ บนพื้น ซึ่งเกิดจากรอยรองเท้าด้วย ส าหรับพื้นท่ีเป็น
พรมให้ลบรอยเป้ือนบนพรมด้วยน้ ายาตามความเหมาะสมหลังจากเช็ดถูพื้นแล้ว บริเวณต่าง ๆ จะต้องสะอาด
ปราศจากเศษผง และไม่มีรอยเหวี่ยงของม็อบติดอยู่ตามขอบก าแพง ฝาผนัง เฟอร์นิเจอร์ และเครื่องใช้ส านักงาน 
และไม่มีความเสียหายใด ๆ ท่ีเกิดขึ้นจากการท างานดังกล่าว 
 ๑.๒.๓ การลงน้ ายาขัดพื้น เคลือบเงาพื้น 
  หมายถึง การลงน้ ายาขัดพื้น เคลือบเงาพื้น แล้ว และการลงน้ ายาดังกล่าวในบริเวณใดก็ตาม
จะต้องระวังไม่ให้ฝาผนัง หรือขอบก าแพงเปราะเป้ือน เป็นรอยหรือช ารุดเสียหาย 
 ๑.๒.๔ การลอกพื้นและเคลอืบเงาพืน้ 
  หมายถึง การลอกพื้นและเคลือบเงาพื้นด้วยน้ ายา เพื่อให้ผิวพื้นสะอาดปราศจากต าหนิและริ้วรอย
มีความสวยงามทนทานนั้น ให้ผู้รับจ้างด าเนินการตามความเหมาะสมกับวัสดุของพื้น ท้ังนี้ เมื่อท าการลอกพื้น
และเคลือบเงาพื้นด้วยน้ ายาให้เคล่ือนย้ายเฟอร์นิเจอร์ลอยตัว และเครื่องใช้ส านักงาน (เท่าท่ีเคล่ือนย้ายได้) 



-๕- 
 

   .......................................       ......................................        ........................................       ........................................      .....................................  
(พระมหาพุทธศักด์ิ ฐานิสฺสโร)   (พระมหาราชัน จิตฺตปาโล)    (พระมหาบัณฑิต  ปณฑฺิตเมธี)  (ดร.ญาศุมินทร์ อินทร์กรุงเก่า)   (นายแสงสุรี ทองมาก)    

หลังจากน้ ายาแห้งดีแล้วให้ขัดพื้นให้สะอาดและน าเฟอร์นิเจอร์และเครื่องใช้ส านักงานกลับเข้าท่ีเดิมโดยไม่
ก่อให้เกิดความเสียหายใด ๆ 
 ๑.๒.๕ การท าความสะอาดเคร่ืองใช้ส านักงาน และเฟอร์นิเจอร์ 
  หมายถึง การปัดกวาดเช็ดถูกเครื่องใช้ส านักงาน เช่น โต๊ะ เก้าอี้ ตู้เก็บเอกสาร และเฟอร์นิเจอร์
ต่าง ๆ รวมถึงรูปภาพ ฝาผนัง และปฏิมากรรม ให้สะอาดปราศจากฝุ่นละออง หยากไย่ ใยแมงมุม และริ้วรอย
ต่าง ๆ และหากมีการเคล่ือนย้ายออกจากท่ีให้น ากลับเข้าท่ีเดิมเม่ืองานแล้วเสร็จโดยไม่เกิดความเสียหายใด ๆ 
๑.๓ ค่าปรับ  หมายถึง จ านวนเงินท่ีผู้รับจ้างต้องจ่ายให้กับผู้ว่าจ้างในกรณีท่ีผู้รับจ้างกระท าผิดสัญญาท่ีท าไว้
ต่อกัน 
๑.๔ การก าหนดค่าปรับ หมายถึง การคิดค่าปรับตามอัตราค่าปรับท่ีก าหนดไว้ในระเบียบกระทรวงการคลังว่า
ด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๖๒ โดยพิจารณาจากผลส าเร็จของงานจ้าง
ท้ังหมดพร้อมกันในแต่ละงวด และให้ก าหนดค่าปรับเป็นรายวัน เป็นจ านวนเงินตายตัวในอัตราร้อยละ ๐.๑๐ 
ของราคางานจ้างในแต่ละงวดของการช าระเงิน การคิดค่าปรับจะเริ่มจากวันท่ีผู้รับจ้างกระท าผิดสัญญาจนถึง
วันท่ีผู้รับจ้างแก้ไขแล้วเสร็จตามสัญญาในแต่ละงวด 
๑.๕ ผลส าเร็จของงานทั้งหมด  หมายถึง งานท่ีผู้รับจ้างต้องปฏิบัติให้ครบถ้วนตามขอบเขตงานจ้างท่ีก าหนด
ไว้ในสัญญาท่ีท าไว้ต่อกัน หากผู้รับจ้างปฏิบัติงานไม่ครบถ้วนหรือ ขาดส่วนใดส่วนหนึ่งถือว่ างานนั้นไม่ส าเร็จ
ท้ังหมดพร้อมกัน 
 

หมวด ๒ 
อัตราก าลัง 

 
๒.๑ ผู้รับจ้างต้องจัดให้มีพนักงาน มีคุณสมบัติและมีหน้าท่ีความรับผิดชอบ ดังนี้ 
 ๒.๑.๑ หัวหน้าพนักงานรักษาความสะอาด 
  (๑) คุณสมบัติมีดังต่อไปนี้ 
   (๑.๑) มีสุขภาพดี แข็งแรง ความประพฤติเรียบร้อย สุภาพ เหมาะสมท่ีจะปฏิบัติหน้าท่ี
หัวหน้าพนักงานรักษาความสะอาด 

   (๑.๒) มีวุฒิการศึกษาไม่ต่ ากว่ามัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่า 
   (๑.๓) ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง และโรคท่ีสังคมรังเกียจ 
   (๑.๔) สัญชาติไทยและนับถือพุทธศาสนา 
   (๑.๕) มีอายุไม่ต่ ากว่า ๒๕ ปี และไม่เกิน ๖๐ ปี 
   (๑.๖) เพศชายต้องมีหลักฐานผ่านการเกณฑ์ทหาร 
   (๑.๗) ต้องมีหลักฐานว่าไม่เป็นบุคคลท่ีมีประวัติทางอาชญากรรมและยาเสพติดมาก่อน 



-๖- 
 

   .......................................       ......................................        ........................................       ........................................      .....................................  
(พระมหาพุทธศักด์ิ ฐานิสฺสโร)   (พระมหาราชัน จิตฺตปาโล)    (พระมหาบัณฑิต  ปณฑฺิตเมธี)  (ดร.ญาศุมินทร์ อินทร์กรุงเก่า)   (นายแสงสุรี ทองมาก)    

   (๑.๘) ต้องผ่านการฝึกอบรมและต้องมีประสบการณ์ท างานด้านการรักษาความสะอาดไม่
น้อยกว่า ๕ ปี 
  (๒) หน้าที่ความรับผิดชอบ จะต้องมีวิธีปฏิบัติงานอย่างน้อยดังต่อไปนี ้
   (๒.๑) หัวหน้าจะต้องอยู่ปฏิบัติงานประจ าตามระยะเวลาท่ีก าหนดไว้ในสัญญา 
   (๒.๒) ต้องก ากับดูแลการปฏิบัติงานของพนักงานรักษาความสะอาด 
   (๒.๓) ประสานงานกับคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในด้านต่าง ๆ 
   (๒.๔) แก้ไขเหตุการณ์เฉพาะหน้าอย่างถูกต้องและฉับพลัน 
   (๒.๕) สรุปท ารายงานส่งประธานกรรมการหรือเลขานุการคณะกรรมการตรวจรับพัสดุทุก 
๑๕ วันต่อเดือน 

   (๒.๖) ปฏิบัติงานอื่นๆ ท่ีได้รับมอบหมายจากผู้ว่าจ้าง 
 ๒.๑.๒ ผู้ช่วยหัวหน้าพนักงานรักษาความสะอาด 
  (๑) คุณสมบัติดังต่อไปนี้ 
   (๑.๑) มีสุขภาพดี แข็งแรง ความประพฤติเรียบร้อย สุภาพ เหมาะสมท่ีจะปฏิบัติหน้าท่ี
ผู้ช่วยหัวหน้าพนักงานรักษาความสะอาด 
   (๑.๒) มีวุฒิการศึกษาไม่ต่ ากว่ามัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่า 
   (๑.๓) ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง และโรคท่ีสังคมรังเกียจ 
   (๑.๔) สัญชาติไทยและนับถือพุทธศาสนา 
   (๑.๕) มีอายุไม่ต่ ากว่า ๒๐ ปี และไม่เกิน ๖๐ ปี 
   (๑.๖) เพศชายต้องมีหลักฐานผ่านการเกณฑ์ทหาร 
   (๑.๗) ต้องมีหลักฐานว่าไม่เป็นบุคคลท่ีมีประวัติทางอาชญากรรมและยาเสพติดมาก่อน 
   (๑.๘) ต้องผ่านการฝึกอบรมและต้องมีประสบการณ์ท างานด้านการรักษาความสะอาดไม่
น้อยกว่า ๓ ปี 
  (๒) หน้าที่ความรับผิดชอบ จะต้องมีวิธีปฏิบัติงานอย่างน้อยดังต่อไปนี้ 
   (๒.๑) ผู้ช่วยหัวหน้าจะต้องอยู่ปฏิบัติงานประจ าตามระยะเวลาท่ีก าหนดไว้ในสัญญา  
   (๒.๒) ตรวจสอบ ก ากับดูแล และควบคุมทุกจุดรักษาการณ์ และบริเวณรอบ ๆ อาคาร 
   (๒.๓) ประสานงานกับคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในด้านต่างๆ  
   (๒.๔) ต้องก ากับดูแลการปฏิบัติงานของพนักงานรักษาความสะอาด 
   (๒.๕) แก้ไขเหตุการณ์เฉพาะหน้าอย่างถูกต้องและฉับพลัน 
   (๒.๖) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ท่ีได้รับมอบหมายจากผู้ว่าจ้าง 
 ๒.๑.๓ พนักงานรักษาความสะอาด 
  (๑) คุณสมบัติมีดังต่อไปนี้ 
   (๑.๑) มีสุขภาพดี แข็งแรง ความประพฤติเรียบร้อย สุภาพ เหมาะสมท่ีจะปฏิบัติหน้าท่ี 
   (๑.๒) มีวุฒิการศึกษาไม่ต่ ากว่าประถมศึกษาตอนต้น 
   (๑.๓) ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง และโรคท่ีสังคมรังเกียจ 



-๗- 
 

   .......................................       ......................................        ........................................       ........................................      .....................................  
(พระมหาพุทธศักด์ิ ฐานิสฺสโร)   (พระมหาราชัน จิตฺตปาโล)    (พระมหาบัณฑิต  ปณฑฺิตเมธี)  (ดร.ญาศุมินทร์ อินทร์กรุงเก่า)   (นายแสงสุรี ทองมาก)    

   (๑.๔) สัญชาติไทยและนับถือพุทธศาสนา 
   (๑.๕) มีอายุไม่ต่ ากว่า ๒๐ ปี และไม่เกิน ๖๐ ปี 
   (๑.๖) เพศชายต้องมีหลักฐานผ่านการเกณฑ์ทหาร 
   (๑.๗) ต้องมีหลักฐานว่าไม่เป็นบุคคลท่ีมีประวัติทางอาชญากรรมและยาเสพติดมาก่อน 
   (๑.๘) ต้องผ่านการฝึกอบรมด้านการรักษาความสะอาด 
  (๒) หน้าที่ความรับผิดชอบ จะต้องมีวิธีปฏิบัติงานอย่างน้อยดังต่อไปนี้ 
   (๒.๑) พนักงานรักษาความสะอาดจะต้องอยู่ปฏิบัติงานประจ าตามจุดท่ีก าหนดไว้ในสัญญา 
   (๒.๒) ต้องท าความสะอาดตามท่ีผู้ว่าจ้างก าหนด 
   (๒.๓) ตรวจสอบอุปกรณ์ภายในห้องน้ า หากพบความเสียหายให้รายงานหัวหน้าเพื่อแจ้ง 
ผู้อ านวยการกองอาคารสถานท่ีและยานพาหนะทราบทันทีท่ีตรวจสอบ 
   (๒.๔) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ท่ีได้รับมอบหมายจากผู้ว่าจ้าง 
 
๒.๒ ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 
 วันจันทร์ – วันอาทิตย์ ต้ังแต่เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. หยุดวันพระและวนัหยุดนักขัตฤกษ์ 
 
๒.๓ การจัดวางอัตราก าลังพนักงานรักษาความสะอาด 
 

สถานที่ จ านวน หมายเหตุ 

หัวหน้า และ รองหัวหน้า พนักงานรักษาความสะอาด ๒ 
ดูแลการปฏิบัติงานของ

พนักงานฯ 
มจร วังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  มจร อยุธยา ๖๖ คน 

๑. อาคารพิพิธภัณฑ์พระไตรปิฎก   ๑  
๒. อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗๒ พรรษา (ส านักงานอธิการบดี) ๕  
๓. อาคารส านักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ ๔  
๔. อาคาร ๗๒ พรรษา พระวิสุทธาธิบดี (อาคารหอฉัน) ๔  
๕. อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๑๕๐ ปี สมเด็จพระปิยมหาราช  
    (มหาจุฬาบรรณาคาร) 

๒  

๖. อาคารเรียนรวม  ๒๗ รวมช้ันใต้ดินโซน C  

๗. อาคารหอพักนิสิต เอ ๑  
๘. อาคารสถานพยาบาล ๒  
๙. อาคาร ม.ว.ก. ๔๘ พรรษา ๓  
๑๐. อาคารสมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร) (วิปัสสนาธุระ) ๑  
๑๑. อาคารหอพักนิสิตนานาชาติ เอ ๔  



-๘- 
 

   .......................................       ......................................        ........................................       ........................................      .....................................  
(พระมหาพุทธศักด์ิ ฐานิสฺสโร)   (พระมหาราชัน จิตฺตปาโล)    (พระมหาบัณฑิต  ปณฑฺิตเมธี)  (ดร.ญาศุมินทร์ อินทร์กรุงเก่า)   (นายแสงสุรี ทองมาก)    

สถานที่ จ านวน หมายเหตุ 

หัวหน้า และ รองหัวหน้า พนักงานรักษาความสะอาด ๒ 
ดูแลการปฏิบัติงานของ

พนักงานฯ 
๑๒. อาคารหอพักนิสิตนานาชาติ บี ๔  
๑๓.อาคารเรียนรวม วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ (IBSC)  ๓  
๑๔. อาคารเรียนรวม วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ  
      (พระพรหมบัณฑิตาคาร) 

๓  

๑๕.อาคารเรือนไทย ๖๐ ปี พระพรหมบัณฑิต ๑  
๑๖. อาคารอเนกประสงค์ (อาคารพระราชรัตนโมลี) ๓  
๑๗. อาคารหอสมุดนานาชาติ   
๑๘. อาคารวิทยบริการ   

วัดมหาจุฬาลงกรณราชูทิศ วังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
วัดมหาจุฬาลงกรณราชูทิศ 
อยุธยา ๒ คน 

๑๙. อาคารอุโบสถกลางน้ า   ๑  
๒๐. อาคารศาลาการเปรียญ ดร.อุไรศรี คนึงสุขเกษม ๑  
มจร วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหาร กทม.  มจร วัดมหาธาตุฯ ๒ คน 

๒๑. อาคารเรียน ๓ ช้ัน ๒  
โรงเรียนบาลีเตรียมอุดมศึกษา มจร วัดศรีสุดารามวรวิหาร กทม.   มจร วัดศรีสุดาราม ๑ คน 

๒๒. อาคารสังฆิกเสนาสก์ (อาคารเรียน ๓ ช้ัน) ๑  
โรงเรียนบาลีสาธิตศึกษา มจร. วัดพระเชตุพนฯ กทม.     มจร.วัดพระเชตุพนฯ  ๑  คน 

๒๓. อาคารเรียน  ๒ ช้ัน ๑  

รวมจ านวนอัตราพนักงานทั้งสิ้น ๗๖  

 
 ผู้รับจ้างต้องจัดให้มีหัวหน้าพนักงานรักษาความสะอาด จ านวน ๑ คน และผู้ช่วยหัวหน้าพนักงานรักษา
ความสะอาด จ านวน ๑ คน โดยไม่รวมจ านวนพนักงานท าความสะอาดตามอัตราก าลังในจุดต่างๆ เพื่อควบคุมให้
เป็นไปตามสัญญาจ้าง และเพื่อให้เป็นตัวแทนในการประสานงานกับประธาน/เลขานุการคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 
  
 
 
 
 
 



-๙- 
 

   .......................................       ......................................        ........................................       ........................................      .....................................  
(พระมหาพุทธศักด์ิ ฐานิสฺสโร)   (พระมหาราชัน จิตฺตปาโล)    (พระมหาบัณฑิต  ปณฑฺิตเมธี)  (ดร.ญาศุมินทร์ อินทร์กรุงเก่า)   (นายแสงสุรี ทองมาก)    

หมวด ๓ 
ขอบเขตการด าเนินงาน 

 

๓.๑ ขอบเขตการด าเนินงานรักษาความสะอาด 
 ผู้รับจ้างรักษาความสะอาด มีหน้าท่ีด าเนินงาน ๒ ส่วน ดังนี้ 
 ส่วนที่ ๑  การจัดท าแผนงาน 
   ผู้รับจ้างรักษาความสะอาดต้องวางแผนด าเนินงาน โดยจัดท าแผนการด าเนินงานและตาราง
การตรวจสอบเป็นประจ าวัน ประจ าเดือน ประจ า ๔ เดือน ประจ า ๖ เดือน ตามความเหมาะสมตลอดระยะเวลา
ของสัญญาจ้าง เสนอผู้ว่าจ้าง ภายใน ๑๐ วัน นับถัดจากวันท่ีได้ลงนามในสัญญา หรือภายในวันท่ี ๑๕ ตุลาคม 
หากผู้รับจ้างไม่สามารถด าเนินการจัดท าแผนภายในระยะเวลาท่ีก าหนด จะน ามาเป็นข้ออ้างในการขยาย
ระยะเวลา งด หรือลด ค่าปรับตามสัญญามิได้ 
 ส่วนที่ ๒ การด าเนินงาน 

(๑) การปฏิบัติงานประจ าวัน อย่างน้อยจะต้องมีรายละเอียด ดังนี้ 
(๑.๑) ท าความสะอาด ขัดมันและม็อบภายในอาคารทุกอาคาร 
 (๑.๒) ท าความสะอาดห้องสุขาภายในอาคารทุกอาคาร โดยล้างพื้นห้องน้ า เครื่อง

สุขภัณฑ์ กระจกเงา ฝาผนัง ประตู และผนังกั้นห้อง ภายในห้องน้ าด้วยน้ ายาดับกล่ินและฆ่าเช้ือ ให้สะอาดพร้อม
เช็คให้แห้ง พร้อมใส่กระดาษช าระและสบู่ล้างมือให้มีใช้อยู่ตลอดเวลา การท าความสะอาดห้องน้ าให้ผู้รับ จ้าง
ด าเนินการ อย่างน้อยวันละ ๔ ครั้ง ช่วงเช้า ๒ ครั้ง และช่วงเย็น  ๒ ครั้ง 

(๑.๓) ต้องเทขยะ และล้างตะกร้าผง ถังใส่ขยะท่ีอยู่ในห้องส านักงาน ห้องน้ า บริเวณ
โดยรอบอาคาร ไปท้ิงยังสถานท่ีท่ีผู้ว่าจ้างก าหนด อย่างน้อยวันละ ๒ ครั้ง หรือตามท่ีผู้ว่าจ้างแจ้ง 

(๑.๔) ท าความสะอาดเช็ดกระจกทุกอาคาร ประตูทางเข้า – ออก ทุกแห่งภายในอาคาร 
(๑.๕) ดูแลท าความสะอาดท่ัวไปตามพื้นห้อง ผนัง เพดาน โต๊ะ ตู้ ประจ าพื้นท่ีบริการ 
(๑.๖) ท าการกวาดถูพื้น ราวบันไดและราวระเบียง 
(๑.๗) ดูแลเก็บกวาดท าความสะอาดบริเวณพื้นด้านหน้าหลังอาคาร, ป้ายช่ืออาคาร 

   (๒)  การปฏิบัติงานรายสัปดาห์ อย่างน้อยจะต้องมีรายละเอียด ดังนี้ 
    (๒.๑) เช็คปัดกวาดหยากไย่ตามเพดาน ฝาผนังภายในอาคาร  
    (๒.๒) ปัดเงาพื้น และทางเดินร่วมด้วยน้ ายาขัดเงา ให้เงางามอยู่เสมอ 
    (๒.๓) ท าความสะอาดขอบบัวล่าง และขอบล่างต่างๆ 
    (๒.๔) ล้างท าความสะอาดถังขยะท้ังหมด 
    (๒.๕) เช็คท าความสะอาดป้ายท่ีติดต้ังท้ังภายในและนอกอาคาร 
    (๒.๖) เช็คกระจก มู่ล่ี และม่านบังแดด ภายในส านักงาน 
    (๒.๗) ท าความสะอาดห้องประชุมทุกห้องท่ีประจ าอยู่ตามส านักงานหรืออาคารต่างๆ 
   (๓) การปฏิบัติงานรายเดือน อย่างนอ้ยจะต้องมีรายละเอียด ดังนี้ 



-๑๐- 
 

   .......................................       ......................................        ........................................       ........................................      .....................................  
(พระมหาพุทธศักด์ิ ฐานิสฺสโร)   (พระมหาราชัน จิตฺตปาโล)    (พระมหาบัณฑิต  ปณฑฺิตเมธี)  (ดร.ญาศุมินทร์ อินทร์กรุงเก่า)   (นายแสงสุรี ทองมาก)    

    (๓.๑) กวาดท าความสะอาดบริเวณระเบียง พัดลมดูดอากาศ 
    (๓.๒) ท าความสะอาดกระจกภายในและนอกอาคารในบริเวณท่ีเอื้อมถึง 
    (๓.๓) ขัด ล้าง บริเวณบันได ขึ้น – ลง ภายในอาคาร และบันไดหนไีฟ ทุกช้ัน 
    (๓.๔) ท าความสะอาดห้องประชุมทุกห้องท่ีประจ าอยู่ตามส านักงานหรืออาคารต่างๆ 
   (๔) การปฏิบัติงานประจ า ๓  เดือน อย่างน้อยจะต้องมีรายละเอียด ดังนี้ 
    (๔.๑) ขัด ล้าง ลอกพื้นและเคลือบเงาพื้น บริเวณภายในส านักงาน และโถงทางเดินทุกช้ัน 
    (๔.๒) ท าความสะอาดฝ้าและเพดานสูง 
   (๕) การปฏิบัติงานประจ า ๖ เดือน อย่างน้อยจะต้องมีรายละเอียด ดังนี้ 
    (๕.๑) ท าความสะอาดกระจกภายในและนอกอาคารในบริเวณท่ีเอื้อมไม่ถึงและ
จ าเป็นต้องใช้อุปกรณ์ด าเนินการ อาทิ นั่งร้าน บันไดสูง ฯลฯ 
    (๕.๒) ท าความสะอาดโคมไฟ และหลอดไฟ ท้ังหมดภายในอาคารและภายนอกอาคาร 
    (๕.๓) ท าความสะอาดป้ายทุกชนิด (ภายในและภายนอกอาคาร) รวมถึงป้าย
มหาวิทยาลัย 
๓.๒ เง่ือนไขทั่วไป 
 ๓.๒.๑ ข้อก าหนดเก่ียวกับพนักงาน 
  (๑) ผู้รับจ้างต้องอบรมพนักงานทุกคนเกี่ยวกับการใช้ทรัพยากรซึ่งสอดคล้องกับการรักษา
ส่ิงแวดล้อมจากส่วนราชการท่ีมีหน้าท่ีด้านส่ิงแวดล้องอย่างน้อย ๑ ครั้ง ภายใน ๑ เดือน นับถัดจากวันลงนามใน
สัญญา หากจัดหาพนักงานใหม่มาทดแทนพนักงานเดิม พนักงานนั้นต้องได้รับการอบรมดังกล่าวข้างต้นด้วย 
  (๒) พนักงานทุกคนท่ีส่งมายังหน่วยงานต้องปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของผู้ว่าจ้างอย่าง
เคร่งครัด 
  (๓) พนักงานรักษาความสะอาด จะต้องเข้าดูแลท าความสะอาดตามมาตรฐานการท าความ
สะอาดในพื้นท่ีทุกส่วน ท้ังบริเวณภายในมหาวิทยาลัยอย่างสม่ าเสมอ 
  (๔) การแต่งกายของพนักงานต้องสะอาดและเรียบร้อยด้วยเคร่ืองแบบที่ผู้รับจ้างก าหนด 
และจัดหาตัวอย่างเครื่องแต่งกายมาเสนอผู้ว่าจ้างก่อนลงนามในสัญญาจ้าง พร้อมท้ังติดบัตรประจ าตัวท่ีมีรูปถ่าย
เพื่อความสะดวกในการผ่านเข้า – ออก โดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้จัดหาเครื่องแบบ ของบุคลากรท่ีมาปฏิบัติงานเอง 
  (๕) ผู้ว่าจ้างมีสิทธิขอเปล่ียนตัวบุคลากรของผู้รับจ้าง เมื่อผู้ว่าจ้างเห็นว่ามีความไม่เหมาะสมท่ีจะ
ปฏิบัติหน้าท่ี และผู้รับจ้างจะต้องหาบุคลากรมาทดแทนทันที 
  (๖) การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการในกรณีท่ีผู้ว่าจ้างมีงานนอกเวลาราชการ ผู้รับจ้างมีหน้าท่ี
ต้องจัดเจ้าหน้าท่ีตามจ านวนท่ีเหมาะสมเพื่อปฏิบัติงานดังกล่าวให้ลุล่วง โดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง ยกเว้นใน
กรณีเหตุสุดวิสัย ภัยธรรมชาติ จราจร วินาศกรรม ซึ่งผู้ว่าจ้างจะพิจารณาอนุมัติการปฏิบัติงานตามความเป็นจริง 
  (๗) การจัดเวลาท างานสามารถเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสมของลักษณะงาน และนโยบาย
ของผู้ว่าจ้าง 



-๑๑- 
 

   .......................................       ......................................        ........................................       ........................................      .....................................  
(พระมหาพุทธศักด์ิ ฐานิสฺสโร)   (พระมหาราชัน จิตฺตปาโล)    (พระมหาบัณฑิต  ปณฑฺิตเมธี)  (ดร.ญาศุมินทร์ อินทร์กรุงเก่า)   (นายแสงสุรี ทองมาก)    

  (๘) ผู้รับจ้างต้องจัดหาเครื่องสแกนลายนิ้วมือ และให้พนักงานของผู้รับจ้างสแกนลายนิ้วมือหรือ
ลงช่ือการปฏิบัติงาน เวลาเริ่ม และเลิกปฏิบัติงานทุกวัน โดยอยู่ภายใต้การก ากับดูแล และค าแนะน าของผู้ว่าจ้าง 
ซึ่งผู้ว่าจ้างสามารถตรวจสอบได้ตลอดเวลา 
  (๙) พนักงานของผู้รับจ้างทุกคน ต้องให้ความเคารพต่อบุคลากรของผู้ว่าจ้าง และปฏิบัติต่อผู้มา
ติดต่อหรือผู้ใช้บริการของผู้ว่าจ้างด้วยความสุภาพเรียบร้อย 
 ๓.๒.๒ ข้อก าหนดเก่ียวกับการด าเนินงาน 
  (๑) ผู้รับจ้างจะต้องจัดเตรียมเครื่องมือ เครื่องใช้ ตลอดจนผลิตภัณฑ์ท าความสะอาดท่ีมี
มาตรฐานและคุณภาพดี ด้วยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้าง ยกเว้นค่าไฟฟ้า น้ าประปา ซึ่งผู้ว่าจ้างยินยอมให้ใช้ได้เท่าท่ี
จ าเป็นต่อการบริการท าความสะอาด โดยผลิตภัณฑ์ท าความสะอาดท่ีใช้ต้องไม่มีส่วนผสมของสารอันตราย พร้อม
แนบหลักฐานยืนยันส่วนผสมของผลิตภัณฑ์ท าความสะอาด โดยจะต้องไม่มีสารอันตรายท่ีห้ามใช้ในสารท าความ
สะอาด โดยต้องยื่นเอกสารรับรองว่าไม่มีสารอันตรายท่ีห้ามใช้ในผลิตภัณฑ์ท าความสะอาด และต้องเป็นสารเคมี
ท่ีไม่เป็นพิษต่อส่ิงแวดล้อม 
  (๒) ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาวัสดุต่างๆ อาทิ กระดาษช าระ ถุงใส่ผ้าอนามัย ถุงใส่ขยะ และถังขยะ 
ให้เพียงพอและต้องจัดหาเพิ่มเติมเม่ือได้รับแจ้งจากผู้ว่าจ้าง ภายใน ๑ ช่ัวโมง 
  (๓) ผู้รับจ้างจะต้องดูแลทรัพย์สินของผู้ว่าจ้างเพื่อไม่ให้ทรัพย์สินของผู้ว่าจ้างช ารุดเสียหายหรือ
สูญหาย หากความสูญเสียหรือความเสียหายเกิดจากการกระท าโดยจงใจ หรือประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างหรือ
พนักงานของผู้รับจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบ 
  (๔) การกระท าความสะอาดในบริเวณต่างๆ ต้องมีป้ายเตือน ในบริเวณดังกล่าว ตามความ
เหมาะสม เช่น พื้นเปียก ขออภัยในความไม่สะดวก เป็นต้น 
  (๕) พนักงานของผู้รับจ้างต้องปฏิบัติงานตามค าแนะน าของผู้ว่าจ้าง เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไป
ตามวัตถุประสงค์และตามแผนปฏิบัติการ โดยถูกต้องเหมาะสมตามข้อตกลงในสัญญา 
  (๖)  ให้ผู้รับจ้างท าตารางการขัดเงา/เคลือบเงา ประจ าทุก  ๓  เดือน ให้เจ้าหน้าท่ีของผู้ว่าจ้างท่ี
ได้รับมอบหมายลงนามการตรวจรับทุกครั้ง 
๓.๓ การรายงานประจ าเดือน 
 ผู้รับจ้างต้องจัดส่งรายงานประจ าเดือน จ านวน ๒ ชุด ภายใน ๕ วันท าการของเดือนถัดไป เพื่อให้
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุและหากมีการแก้ไข ผู้รับจ้างจะต้องแก้ไขให้แล้วเสร็จภายใน ๗ วันท าการ นับต้ังแต่
วันท่ีได้รับแจ้งจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 
 รายงานประจ าเดือนจะต้องประกอบด้วยหัวข้อต่างๆ ดังนี ้

(๑) รายงานตารางเวลาการท างานพนักงานของผู้รับจ้าง 
(๒) รายงานการปฏิบัติงานประจ าวัน 
(๓) งานอื่นๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 
(๔) สรุปปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข พร้อมข้อเสนอแนะ 



-๑๒- 
 

   .......................................       ......................................        ........................................       ........................................      .....................................  
(พระมหาพุทธศักด์ิ ฐานิสฺสโร)   (พระมหาราชัน จิตฺตปาโล)    (พระมหาบัณฑิต  ปณฑฺิตเมธี)  (ดร.ญาศุมินทร์ อินทร์กรุงเก่า)   (นายแสงสุรี ทองมาก)    

๓.๔ การจัดหาเคร่ืองมือ อุปกรณ์ วัสดุสิ้นเปลือง สถานที่ 
 ๓.๔.๑ เคร่ืองมือและอุปกรณ์ 
  ผู้รับจ้างต้องจัดหาอุปกรณ์และเครื่องมือเครื่องใช้ให้แก่พนักงานท าความสะอาดให้เพียงพอกับ
งานจ้าง โดยค านึงถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยผู้รับจ้างเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายเองท้ังส้ินไม่น้อยกว่า
รายการดังต่อไปนี้  

(๑) เครื่องขัดพื้น    ไม่น้อยกว่า ๕ เครื่อง 
(๒) เครื่องดูดฝุ่น    ไม่น้อยกว่า ๕ เครื่อง 
(๓) เครื่องปั่นชักเงา   ไม่น้อยกว่า ๒ เครื่อง 
(๔) ไม้ดักฝุ่น, ไม้ถูกพื้น, ไม้กวาดน้ า  ต้องมีใช้ประจ าตัวพนักงานอย่างน้อย ๑ อัน/คน 
(๕) แปรงขัดพื้น, แปรงขัดห้องน้ า, ฟองน้ า ต้องมีใช้ประจ าตัวพนักงานอย่างน้อย ๑ อัน/คน 
(๖) แผ่นขัดล้าง, แผ่นขัดเงา  ต้องมีใช้ประจ าตัวพนักงานอย่างน้อย ๑ อัน/คน 
(๗) ไม้กวาดอ่อน, ไม้กวาดแข็ง  ต้องมีใช้ประจ าตัวพนักงานอย่างน้อย ๑ อัน/คน 
(๘) ไม้กวาดด้ามยาว, ไม้กวาดหยากไย่ ต้องมีใช้ประจ าตัวพนักงานอย่างน้อย ๑ อัน/คน 
(๙) ท่ีโกยผง      ต้องมีใช้ประจ าตัวพนักงานอย่างน้อย ๑ อัน/คน 
(๑๐) ถังน้ าชนิดรีดน้ าพร้อมผ้าถูพื้นในตัว ต้องมีใช้ประจ าตัวพนักงานอย่างน้อย ๑ อัน/คน 

        อาคารตามท่ีผู้ว่าจ้างก าหนดอย่างน้อย ๑ อัน/คน 
(๑๑) ป้ายเตือนระหว่างท าความสะอาด จัดให้มีไว้ประจ าทุกช้ัน 
(๑๒) เครื่องฉีดน้ าแรงดันสูง   ไม่น้อยกว่า ๔ เครื่อง 
(๑๓) รถเข็นส าหรับขนย้ายอุปกรณ์  ไม่น้อยกว่า ๒ คัน 
(๑๔) กล่องใส่กระดาษช าระชนิดม้วน  ตามจ านวนห้องน้ า 
(๑๕) ถังขยะชนิดมีฝาปิด   ตามจ านวนห้องน้ าทุกห้อง 
(๑๖) ผ้ากันเป้ือน 
(๑๗) ถุงมือ 
(๑๘) รองเท้าผ้าใบ 
(๑๙) รองเท้าบูท 
(๒๐) ผ้าปิดจมูก 
(๒๑) หมวกคลุมผม 
(๒๒) ภาชนะใส่เครื่องมือเครื่องใช้และวัสดุอุปกรณ์ของพนักงานแต่ละจุดท่ีให้บริการ 

 ๓.๔.๒ วัสดุสิ้นเปลือง 
 ผู้รับจ้างต้องจัดหาวัสดุส้ินเปลืองท่ีมีคุณภาพดีให้เพียงพอ ไม่ท าลายสภาพพื้นผิวหรือเครื่องใช้ต่างๆ 
ของผู้ว่าจ้างให้เกิดความเสียหาย โดยผู้รับจ้างเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายเองท้ังส้ิน  พร้อมท้ังน าเสนอให้
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้แทนตรวจสอบก่อนน าไปติดต้ังและใช้งาน ดังนี้ 



-๑๓- 
 

   .......................................       ......................................        ........................................       ........................................      .....................................  
(พระมหาพุทธศักด์ิ ฐานิสฺสโร)   (พระมหาราชัน จิตฺตปาโล)    (พระมหาบัณฑิต  ปณฑฺิตเมธี)  (ดร.ญาศุมินทร์ อินทร์กรุงเก่า)   (นายแสงสุรี ทองมาก)    

๑. สบู่เหลวล้างมือ      ไม่ต่ ากว่า จ านวน ๑๕๐ ลิตร/เดือน  
(ให้มีภาชนะใส่สบู่เหลวล้างมือในห้องสุขาทุกห้องอย่างน้อยห้องละ ๒ จุด) 

๒. น้ ายาท าความสะอาดพื้น     ไม่ต่ ากว่า จ านวน ๑๕๐ ลิตร/เดือน 
๓. น้ ายาเคลือบเงา        
๔. น้ ายาเช็ดท าความสะอาดพื้นเซรามิค     
๕. น้ ายาเช็คท าความสะอาด ประจ าวัน ฟอร์คลีนเนอร์  
๖. น้ ายาเช็คกระจก       
๗. น้ ายาล้างสุขภัณฑ์และน้ ายาฆ่าเช้ือโรค   
๘. น้ ายากัดสนิม ชนิดพิเศษ ไม่มีกล่ิน ไม่มีควัน   
๙. น้ ายาม็อบน้ ามัน 
๑๐. น้ ายาขจัดส่ิงอุดตันในท่อน้ าท้ิง 
๑๑. สเปรย์ปรับอากาศ 
๑๒. น้ ายาขจัดคราบหินปูน 
๑๓. แอลกอฮอล์ ๗๐% (ท าความสะอาดวัสดุอุปกรณ์ภายในส านักงาน) 
๑๔. น้ ายาเอนกประสงค์ หรือน้ ายาอื่นๆท่ีจ าเป็น 
๑๕. ถุงขยะด า ๓๐ นิ้ว x ๔๐ นิ้ว    ไม่ต่ ากว่า จ านวน ๑๐๐ กิโล/เดือน 
๑๖. ถุงขยะ ขนาด ๑๘ x ๒๐ จ านวน ๘๐ กิโล/เดือน ไม่ต่ ากว่า จ านวน ๑๐๐ กิโล/เดือน 
๑๗. กระดาษเช็ดมือชนิดม้วน Scott HRT   ไม่ต ากว่า จ านวน ๕๐ ลัง/เดือน 

 
หมวด ๔ 

ค่าปรับและการบอกเลิกสัญญา 
 

๔.๑ หากผู้รับจ้างไม่สามารถท างานให้แล้วเสร็จตามเวลาท่ีก าหนดไว้ในสัญญาแต่ละงวด หรือปฏิบัติงานไม่
ครบถ้วนตามข้อก าหนดขอบเขตงานจ้าง หากขาดส่วนใดส่วนหนึ่งถือว่างานนั้นไม่ส าเร็จท้ังหมดพร้อมกัน และ
ผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญาผู้รับจ้างจะต้องช าระค่าปรับเป็นรายวันให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจ านวนเงินตายตัว ใน
อัตราร้อยละ ๐.๑๐ ของราคาค่าจ้างแต่ละงวดการช าระเงินแต่ไม่ต่ ากว่าวันละ ๑๐๐ บาท โดยจะคิดค่าปรับ  
ณ วันเริ่มต้นเหตุจนถึงวันท่ีผู้รับจ้างแก้ไขแล้วเสร็จตามสัญญาในแต่ละงวด 
๔.๒ ผู้รับจ้างยินยอมให้ผู้ว่าจ้างปรับเป็นรายวันจ านวนเงินตายตัว ในอัตราร้อยละ ๐.๑๐ ของราคาค่าจ้างแต่ละ
งวดการช าระเงินแต่ไม่ต่ ากว่าวันละ ๑๐๐ บาท โดยจะคิดค่าปรับ ณ วันเริ่มต้นเหตุจนถึงวันท่ีผู้รับจ้างแก้ไขแล้ว
เสร็จตามสัญญาในแต่ละงวดในกรณีดังต่อไปนี้ 
 ๔.๒.๑ ไม่สามารถจัดหาพนักงานมาทดแทนพนักงานท่ีลาป่วยได้ ภายใน ๓ ช่ัวโมง นับแต่เวลาเริ่ม
ปฏิบัติงาน โดยพนักงานท่ีมาทดแทนจะต้องมีคุณสมบัติ และความสามารถในระดับเดียวกันหรือสูงกว่า 



-๑๔- 
 

   .......................................       ......................................        ........................................       ........................................      .....................................  
(พระมหาพุทธศักด์ิ ฐานิสฺสโร)   (พระมหาราชัน จิตฺตปาโล)    (พระมหาบัณฑิต  ปณฑฺิตเมธี)  (ดร.ญาศุมินทร์ อินทร์กรุงเก่า)   (นายแสงสุรี ทองมาก)    

 ๔.๒.๒ พนักงานมาปฏิบัติงานไม่ตรงตามเวลาท่ีก าหนดในสัญญา 
 ๔.๒.๓ กรณีท่ีพนักงานมาสแกนลายนิ้วมือ/ลงลายมือช่ือเพื่อปฏิบัติงานแต่ไม่มาปฏิบัติงาน ให้ถือว่า
พนักงานผู้นั้นละท้ิงหน้าท่ี 
๔.๓ การบอกเลิกสัญญา ในระหว่างท่ีผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างจะไม่
สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยัง
ผู้รับจ้างเมื่อครบก าหนดแล้วเสร็จของงานในแต่ละงวดขอให้ช าระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิท่ีจะปรับผู้รับจ้าง
จนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย 
 

หมวด ๕ 
ความรับผิดต่อความสูญเสียหรือความเสียหายต่อทรัพย์สิน 

 

๕.๑ ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบต่อผู้ว่าจ้าง ในกรณีดังต่อไปนี้ 
 ๕.๑.๑ ในระหว่างปฏิบัติงานถ้าผู้รับจ้าง พนักงาน หรือบุคลากรของผู้รับจ้างได้กระท าการใดๆ อันเป็น
การละเมิดต่อบุคคลหรือทรัพย์สินของบุคคลอื่น ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดในบรรดาความเสียหายท่ีได้กระท าขึ้น
นั้นเอง 
 ๕.๑.๒ หากความสูญเสียหรือความเสียหายของทรัพย์สินซึ่งผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบเกิดขึ้นเพราะผู้ว่าจ้าง
หรือเจ้าหน้าท่ีของผู้ว่าจ้างมีส่วนผิดอยู่ด้วย คู่สัญญาจะร่วมกันรับผิดโดยให้ความรับผิดของคู่สัญญา แต่ละฝ่าย
ขึ้นอยู่กับการท่ีคู่สัญญาแต่ละฝ่ายได้มีส่วนในความผิดนั้นยิ่งหย่อนกว่ากันเพียงไร 
 ๕.๑.๓ ความสูญเสียหรือความเสียหายท่ีเกิดขึ้น และอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้างตามสัญญา ผู้รับ
จ้างต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้ว่าจ้าง โดยชดใช้ให้เป็นทรัพย์สินประเภทและชนิดเดียวกัน หรือชดใช้
ราคาให้ตามราคาหรือค่าเสียหายท่ีแท้จริงขณะเกิดความสูญเสียหรือความเสียหายโดยความเห็นขอบของผู้ว่าจ้าง 
 ๕.๑.๔ ความสูญเสียหรือความเสียหายอันเกิดแก่ทรัพย์สิน ซึ่งอยู่ภายในและภายนอกอาคารสถานท่ีแต่
อยู่ในบริเวณท่ีระบุตามสัญญา จะต้องเป็นทรัพย์สินท่ีเห็นประจักษ์ตามปกติด้วยสายตาหรือเป็นทรัพย์สินท่ี  
ผู้ว่าจ้างได้แจ้งให้ผู้รับจ้างทราบเป็นหนังสือ และหรือได้มีการตรวจสอบบันทึกประเภท ชนิด จ านวน โดย
เจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัยของผู้รับจ้างแล้ว 
 ๕.๑.๕ ในการท างานจ้าง ถ้าเกิดความเสียหายใดๆ ไม่ว่าจะเกิดขึ้นแก่บุคลากรของผู้ว่าจ้าง หรือ
บุคคลภายนอก ซึ่งก่อให้เกิดความช ารุดบกพร่องหรือเกิดความสูญเสียหรือความเสียหายแก่ทรัพย์สินของผู้ว่าจ้าง
หรือบุคลากรผู้ว่าจ้าง หรือบุคคลภายนอก อันเป็นผลสืบเนื่องมาจากการกระท าหรือละเว้นการกระท าของ 
ผู้รับจ้าง พนักงาน หรือบุคลากรของผู้รับจ้าง ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้ว่าจ้างหรือบุคลากร
ของผู้ว่าจ้าง หรือบุคคลภายนอก ตามจ านวนท่ีเสียหายจริง 
 ๕.๑.๖ ความสูญเสียหรือความเสียหายท่ีเกิดขึ้น และความสูญเสียหรือความเสียหายท่ี ผู้รับจ้างจะต้องรับ
ผิด ไม่ว่าจะเป็นความรับผิดตามกฎหมายหรือความรับผิดตามข้อสัญญาก็ตาม ผู้รับจ้างจะต้องชดใช้ค่าสินไหม
ทดแทนเพื่อความสูญเสีย หรือความเสียหายท่ีเกิดขึ้น และหากความสูญเสียหรือความเสียหายท่ีเกิดขึ้น มีราคา



-๑๕- 
 

   .......................................       ......................................        ........................................       ........................................      .....................................  
(พระมหาพุทธศักด์ิ ฐานิสฺสโร)   (พระมหาราชัน จิตฺตปาโล)    (พระมหาบัณฑิต  ปณฑฺิตเมธี)  (ดร.ญาศุมินทร์ อินทร์กรุงเก่า)   (นายแสงสุรี ทองมาก)    

ความสูญเสียหรือความเสียหายท่ีไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดในการชดใช้
ค่าสินไหมทดแทนเพื่อความสูญเสียหรือความเสียหายนั้นต่อผู้ว่าจ้างทันที  
๕.๒ ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดชอบต่อผู้ว่าจ้าง ในกรณีดังต่อไปนี้ 
 กรณีทรัพย์สินของผู้ว่าจ้างเกิดความสูญเสียหรือความเสียหาย อันเป็นความรับผิดตามกฎหมายหรือตาม
สัญญา และหากมีความจ าเป็นต้องแจ้งความต่อพนักงานสอบสวนในคดีอาญา เพื่อบันทึกไว้เป็นหลักฐาน ผู้ว่าจ้าง
จะเร่งด าเนินการและแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบภายใน ๕ วันท าการ นับแต่วันท่ีทราบเหตุแห่งการสูญเสียหรือความ
เสียหายนั้น โดยผู้รับจ้างจะต้องเร่งด าเนินการชดใช้ค่าเสียหายแก่ผู้ว่าจ้างตามสัญญาภายในระยะเวลา ๓๐ วัน 
นับแต่ได้รับแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้ว่าจ้าง 
 

หมวด ๖ 
อื่นๆ 

๖.๑ การประเมินผลงาน 
 ๖.๑.๑ ในแต่ละเดือนผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้ส่งแบบประเมินผลงานของพนักงานตามจุดท่ีให้บริการส่งให้แก่
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุเพื่อประเมินผล 
 ๖.๑.๒ ในการปฏิบัติงานของพนักงานท าความสะอาด ผู้ว่าจ้างจะประเมินผลงานของผู้รับจ้างเป็นราย
เดือน หากการประเมินไม่ผ่านเกณฑ์ท่ีผู้ว่าจ้างก าหนดไว้ (ภาพรวมของการประเมินต้องอยู่ในระดับดีขึ้นไป) 
จ านวน ๓ ครั้ง ไม่ว่าการประเมินนั้นจะติดต่อกันหรือไม่ก็ตาม ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะยกเลิกสัญญา 
๖.๒ ระยะเวลาด าเนินการ 
 ต้ังแต่วันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึงวันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ 
๖.๓  งวดการช าระเงิน 

ผู้ว่าจ้างตกลงจะช าระค่าจ้างเป็นงวด รวมท้ังหมด ๑๒ งวด โดยผู้ว่าจ้างจะช าระค่าจ้างให้ผู้รับจ้าง
หลังจากผู้รับจ้างได้ท างานเรียบร้อยแล้ว โดยจะต้องส่งงานภายใน ๗ วันนับแต่วันส้ินเดือนของแต่ละงวด และ
ผู้ว่าจ้างหรือผู้แทนของผู้ว่าจ้างได้ตรวจรับมอบงานท่ีส่งมอบในแต่ละงวดเรียบร้อยแล้ว  
๖.๔  การลงนามในสัญญา 
 การจัดจ้างครั้งนี้จะมีการลงนามในสัญญาได้ต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จากส านักงบประมาณ และสภามหาวิทยาลัยอนุมัติแผนรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๕ เรียบร้อยแล้ว หากส่วนงานไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณเพื่อการจัดหาในครั้งนี้ ก็สามารถยกเลิก
การจัดหาได้ 
๖.๕ หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาคัดเลือก 
  ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัยจะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ ประเมินค่าประสิทธิภาพต่อราคา โดยก าหนดสัดส่วนเกณฑ์ราคา



-๑๖- 
 

   .......................................       ......................................        ........................................       ........................................      .....................................  
(พระมหาพุทธศักด์ิ ฐานิสฺสโร)   (พระมหาราชัน จิตฺตปาโล)    (พระมหาบัณฑิต  ปณฑฺิตเมธี)  (ดร.ญาศุมินทร์ อินทร์กรุงเก่า)   (นายแสงสุรี ทองมาก)    

เป็นร้อยละ ๔๐ และข้อเสนอทางเทคนิคร้อยละ ๖๐ ซึ่งผู้ท่ีได้รับเชิญให้เป็นผู้ยื่นข้อเสนอ ต้องยื่นข้อเสนอต่อ
มหาวิทยาลัยประกอบด้วย ๒ ส่วน ดังนี้ 
  ๖.๕.๑ ข้อเสนอด้านราคา ( ๔๐ คะแนน ) ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอด้านราคาในราคารวมซึ่งได้
รวมภาษีมูลค่าเพิ่มตลอดจนค่าใช้จ่ายท้ังส้ินท้ังปวงไว้ด้วยแล้ว 
  ๖.๕.๒ ข้อเสนอด้านเทคนิค ( ๖๐ คะแนน ) โดยคณะกรรมการจะพิจารณาความพร้อมจากเอกสารท่ี
ยื่นแสดงต่อมหาวิทยาลัย ภายในวันและเวลาท่ีมหาวิทยาลัยก าหนดให้ยื่นเอกสารเท่านั้ น โดยก าหนดให้เสนอ
ข้อมูลตามรายละเอียด ดังนี้  
  ๖.๕.๒.๑ ประวัติผลงานท่ีผ่านมาของผู้ยื่นข้อเสนอ ( ๑๐ คะแนน ) 
  ๖.๕.๒.๒ แผนการด้านการบริหารจัดการในการท าความสะอาด เพื่อให้มีประสิทธิภาพจ าแนก
ตามประเภทพื้นท่ี ( ๒๐ คะแนน )  
  ๖.๕.๒.๓ แผนการด้านการบริหารจัดการก าลังคน ( ๑๐ คะแนน ) 
   (ก) คุณสมบัติของผู้ปฏิบัติงานท าความสะอาด ผู้ควบคุมหรือเจ้าหน้าท่ี ท่ีเกี่ยวข้อง 
   (ข) แผนและวิธีการการอบรมให้ความรู้ และทักษะ ในการปฏิบัติงานแก่พนักงาน 
   (ค) การควบคุม ก ากับดูแล และประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าท่ี 
  ๖.๕.๒.๔ แผนการใช้งานเครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ ( ๑๐ คะแนน ) 
   (ก) ประเภทเครื่องมืออุปกรณ์ท่ีจะใช้ในการปฏิบัติงานตามสัญญา 
   (ข) มาตรฐานและการรับรองคุณภาพ ของ วัสดุส้ินเปลือง น้ ายาเคมี 
   (ค) แผนการจัดเตรียม และใช้เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ประจ าพื้นท่ี ต่อปี 
  ๖.๕.๒.๕ แนวทางการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานการปฏิบัติงาน ( ๑๐ คะแนน ) 
   (ก) การประเมินและรายงานผลการปฏิบัติงาน 
   (ข) แนวทางในการแก้ไขปัญหาในระหว่างการปฏิบัติงาน 
 ท้ังนี้ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ าสุด หรือราคาหนึ่งราคา
ใด หรือราคาท่ีเสนอท้ังหมดก็ได้ หรืออาจจะยกเลิกการคัดเลือกโดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา 
ท้ังนี้ เพื่อประโยชน์ของทางมหาวิทยาลัยเป็นส าคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัยเป็นเด็ดขาด ผู้ประสงค์จะยื่นข้อเสนอจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ มิได้ 
 
๗. ราคากลางในการจ้างเหมา 
     งบประมาณท่ีต้ังไว้ ๙,๕๑๑,๑๖๐ บาท (เก้าล้านห้าแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยหกสิบบาทถ้วน)
คณะกรรมการจัดท าร่างขอบเขตของงานและราคากลางในการจ้างเหมารักษาความสะอาด จ านวน ๗๖ คน 
ระยะเวลา ๑๒ เดือน วงเงินราคากลาง ๙,๕๑๑,๑๖๐ บาท (เก้าล้านห้าแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยหกสิบบาท
ถ้วน) 
 



-๑๗- 
 

   .......................................       ......................................        ........................................       ........................................      .....................................  
(พระมหาพุทธศักด์ิ ฐานิสฺสโร)   (พระมหาราชัน จิตฺตปาโล)    (พระมหาบัณฑิต  ปณฑฺิตเมธี)  (ดร.ญาศุมินทร์ อินทร์กรุงเก่า)   (นายแสงสุรี ทองมาก)    

 
๘. สถานที่ติดต่อเพื่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติม และส่งข้อเสนอแนะ วิจารณ์ หรือแสดงความคิดเห็น 
 สามารถส่งข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ วิจารณ์ เกี่ยวกับขอบเขตของงานนี้ได้ท่ีสถานท่ีติดต่อ กลุ่มงานพัสดุ  
กองคลังและทรัพย์สิน  เลขท่ี  ๗๙  หมู่ ๑  ต าบลล าไทร  อ าเภอวังน้อย  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๑๓๑๗๐ 
โทรศัพท์  ๐-๓๕๒๔-๘๐๐๐ ต่อ ๘๘๐๘, ๐-๓๕๒๔-๘๐๘๕  เว็บไซต์ www.mcu.ac.th 
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