
 
 

 
   ขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR) 

ประกวดราคาการจ้างเหมาบริการดูแลรักษาความสะอาดอาคาร (ด้วยวิธีการทางอิเล็กนิกส์) 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั วังน้อย,มจร วัดมหาธาตุฯ มจร วัดศรีสดุารามและโรงเรียนบาลี

สาธิตศึกษา รวม ๔ พื้นที่ เป็นระยะเวลา ๑๑ เดือน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
---------------------------- 

 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ซึ่งต่อไปน้ีเรียกว่า “มหาวิทยาลัย” มีความประสงค์จะ
ดําเนินการจัดจ้างเหมาบริการดูแลรักษาความสะอาดอาคาร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วังน้อย 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, มจร วัดมหาธาตุฯ มจร วัดศรีสุดารามและโรงเรียนบาลีสาธิตศึกษา รวม ๔ พ้ืนที่ 
เป็นระยะเวลา ๑๑ เดือน (๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙) โดยราคากลาง ๕,๘๔๘,๓๓๔ บาท
(ห้าล้านแปดแสนสี่หมื่นแปดพันสามร้อยสามสิบสี่บาทถ้วน)ตามเง่ือนไขและระเบียบปฏิบัติของมหาวิทยาลัย โดย
มีรายละเอียดดังต่อไปน้ี 
๑. ความเป็นมา  
 ด้วยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเป็นสถาบันการศึกษา ซึ่งปัจจุบันมีอาคารจํานวนหลาย
อาคารด้วยกัน ดังน้ัน จึงจําเป็นต้องดูแลรักษาความสะอาดและสถานที่ตลอดจนบริเวณพ้ืนที่โดยรอบๆ ของ
มหาวิทยาลัย ให้สะอาดเรียบร้อยอย่างต่อเน่ืองเป็นประจําทุกวัน ซึ่งในปัจจุบันมหาวิทยาลัยมีคณาจารย์ 
เจ้าหน้าที่ นิสิต และประชาชนที่สนใจเข้ามาปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานและขอใช้สถานที่เพ่ือสัมมนาทางวิชาอยู่
เป็นประจํา จึงจําเป็นต้องใช้อาคาร ห้องพัก ห้องเรียน ห้องสุขา เป็นต้น 
๒. วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือจ้างเหมาดูแลรักษาความสะอาดอาคารสถานที่ ภายในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ทั้ง ๔ พ้ืนที่ คือ มจร วังน้อย, มจร วัดมหาธาตุฯ มจร วัดศรีสุดารามและโรงเรียนบาลีสาธิตศึกษา  
๓. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา 
 ๓.๑  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาจ้าง 
 ๓.๒  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุช่ือไว้ในบัญชีรายช่ือผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้
แจ้งเวียนช่ือแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทาง
ราชการ 
 ๓.๓  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืน ที่เข้าเสนอราคา
ให้แก่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และไม่เป็นผู้กระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคา
อย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาครั้งน้ี 
 ๓.๔  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องมีผลงานจ้างเหมาบริการประเภทเดียวกันกับงานที่ประมูลจ้างด้วยวิธี
ประกวดราคา โดยจะต้องมีมูลค่างานในสัญญาเดียวกันหรือหลายสัญญารวมกันไม่เกิน ๓ สัญญา ไม่น้อยกว่า 
๓๐๐,๐๐๐ บาท (สามแสนบาทถ้วน) ต่อเดือน ในช่วงระยะเวลาการจ้างเดียวกัน และเป็นผลงานที่ดําเนินการ
แล้วเสร็จในช่วงที่ผ่านมาไม่เกิน ๓ ปี นับถึงวันที่ย่ืนเอกสารประกวดราคาจ้างโดยวิธีประกวดราคา และเป็น
ผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมาย ว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น 
รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอ่ืนของรัฐ หรือหน่วยงานเอกชนที่เป็นนิติบุคคลที่มหาวิทยาลัยเช่ือถือ (กรณีเป็นผลงาน
เอกชนจะต้องมีหลักฐานใบรับเงินงวดงานและหลักฐานเสียภาษีของงานน้ันจากกรมสรรพากรมาแนบด้วย)  
 ๓.๕  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธ์ิหรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาล
ไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีคําสั่งให้สละสิทธ์ิและความคุ้มกันเช่นว่า น้ัน 
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 ๓.๖  ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทยหรือกิจการร่วมค้าตามประมวลรัษฎากร 
 ๓.๗  บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ ของ
กรมบัญชีกลาง ที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 
 

๔.  ขอบเขตการจ้างรักษาความสะอาดอาคาร 
 ข้อกําหนดในการจ้างรักษาความปลอดภัยและงานจราจรประกอบด้วย ๖ หมวด ได้แก่ 
 หมวด ๑ บทนิยาม 
 หมวด ๒ อัตรากําลัง 
 หมวด ๓ ขอบเขตการดําเนินงาน 
 หมวด ๔ ค่าปรับและการบอกเลิกสัญญา 
 หมวด ๕ ความรับผิดต่อความสูญเสียหรือความเสียหายต่อทรัพย์สิน 
 หมวด ๖ อ่ืนๆ 

หมวด ๑ 
บทนิยาม 

 

๑.๑ อาคารมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 หมายถึง อาคารของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อาคารดังกล่าวมีจํานวน ๔ พ้ืนที่ด้วยกัน 
คือ  

๑. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตําบลลําไทร อําเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
(๑) อาคารพิพิธภัณฑ์พระไตรปิกฏ จํานวน ๒ ช้ัน 
(๒) อาคารสํานักงานอธิการบดี จํานวน ๕ ช้ัน 
(๓) อาคารสํานักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ จํานวน ๕ ช้ัน 
(๔) อาคารหอฉัน จํานวน ๔ ช้ัน 
(๕) อาคารมหาจุฬาบรรณาคาร จํานวน ๔ ช้ัน 
(๖) อาคารเรียนรวม จํานวน ๖ ช้ัน 
(๗) อาคารหอพักนิสิต ๒ หลัง จํานวน ๔ ช้ัน 
(๘) อาคารวิปัสสนาธุระ(หลังใหม่) 
(๙) อาคาร มวก. ๔๘ พรรษา จํานวน ๒ ช้ัน 
(๑๐) อุโบสถ์กลางนํ้า จํานวน ๒ ช้ัน 
(๑๑) อาคารวิปัสสนาธุระ จํานวน ๒ ช้ัน 
(๑๒) อาคารหอพักนิสิตนานาชาติ จํานวน ๔ ช้ัน 
(๑๓) อาคารพยาบาล จํานวน ๒ ช้ัน 

๒. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎ์ิ แขวงพระบรมมหาราชวัง 
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร จํานวน ๑ หลัง จํานวน ๓ ช้ัน 

๓. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วัดศรีสุดาราม บางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร จํานวน 
๔ หลัง  

(๑) อาคาร ๑ จํานวน ๔ ช้ัน 
(๒) อาคาร ๒ จํานวน ๔ ช้ัน 
(๓) อาคาร ๓ จํานวน ๔ ช้ัน 
(๔) อาคารสังฆิกเสนาสน์ จํานวน ๒ ช้ัน 
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๔. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วัดพระเชตุพน พระนคร กรุงเทพมหานคร จํานวน ๑ 
หลัง จํานวน ๒ ช้ัน 

๑.๒   มาตรฐานการทําความสะอาด หมายถึง การทําความสะอาดดังต่อไปน้ี 
 ๑.๒.๑ การทําความสะอาดพืน้ 
  หมายถึง การปัดกวาด หรือดูดฝุ่น พ้ืนที่ว่างตามช้ันอาคาร ห้องโถงทางเดินบันได (จนถึงช้ัน
สุดท้ายของอาคาร) ให้สะอาดปราศจากเศษผง ฝุ่นละออง และนําขยะไปทิ้งนอกตัวอาคาร ณ ที่ทิ้งขยะที่ผู้ว่าจ้าง
กําหนด ให้ใช้ไม้กวาดขนอ่อนในการปัดกวาด เว้นแต่พ้ืนที่ที่เป็นพรมให้ใช้แปรงปัดหรือเคร่ืองดูดฝุ่น หากมีการ
เคลื่อนย้ายเฟอร์นิเจอร์ หรือเคร่ืองใช้สํานักงานเมื่อทําความสะอาดเสร็จให้เข้าที่เดิม โดยไม่เกิดความเสียหายแก่
พ้ืน เฟอร์นิเจอร์ หรือ เครื่องใช้สํานักงาน 
 ๑.๒.๒ การถูด้วยม็อบ 
  หมายถึง การถูพ้ืนที่ต่างๆ ด้วยม็อบชุบนํ้าบิดหมาดๆ ม็อบที่นํามาใช้งานต้องเป็นม็อบที่สะอาด
และหมั่นเปลี่ยนนํ้าทําความสะอาดเสมอ หากบริเวณใดมีความสกปรกมากให้ใช้นํ้ายาขัดพ้ืน หรือนํ้าสบู่อ่อนตาม
ความเหมาะสม ทั้งน้ี รวมถึงการขจัดรอยหรือตําหนิต่างๆ บนพ้ืน ซึ่งเกิดจากรอยรองเท้าด้วย สําหรับพ้ืนที่เป็น
พรมให้ลบรอยเป้ือนบนพรมด้วยนํ้ายาตามความเหมาะสมหลังจากเช็ดถูพ้ืนแล้ว บริเวณต่างๆ จะต้องสะอาด
ปราศจากเศษผง และไม่มีรอยเหว่ียงของม็อบติดอยู่ตามขอบกําแพง ฝาผนัง เฟอร์นิเจอร์ และเคร่ืองใช้สํานักงาน 
และไม่มีความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการทํางานดังกล่าว 
 ๑.๒.๓ การลงน้ํายาขดัพื้น เคลือบเงาพืน้ 
  หมายถึง การลงน้ํายาขัดพ้ืน เคลือบเงาพื้น แล้ว และการลงนํ้ายาดังกล่าวในบริเวณใดก็ตาม
จะต้องระวังไม่ให้ฝาผนัง หรือขอบกําแพงเปราะเป้ือน เป็นรอยหรือชํารุดเสียหาย 
 ๑.๒.๔ การลอกพืน้และเคลือบเงาพื้น 
  หมายถึง การลอกพ้ืนและเคลือบเงาพ้ืนด้วยนํ้ายา เพ่ือให้ผิวพ้ืนสะอาดปราศจากตําหนิและริ้ว
รอยมีความสวยงามทนทานน้ัน ให้ผู้รับจ้างดําเนินการตามความเหมาะสมกับวัสดุของพ้ืน ทั้งน้ี เมื่อทําการลอก
พ้ืนและเคลือบเงาพ้ืนด้วยนํ้ายาให้เคลื่อนย้ายเฟอร์นิเจอร์ลอยตัว และเคร่ืองใช้สํานักงาน (เท่าที่เคลื่อนย้ายได้) 
ด้วย หลังจากน้ํายาแห้งดีแล้วให้ขัดพ้ืนให้สะอาดและนําเฟอร์นิเจอร์และเคร่ืองใช้สํานักงานกลับเข้าที่เดิมโดยไม่
เกิดความเสียหายใดๆ 
 ๑.๒.๕ การทําความสะอาดเครื่องใชส้ํานักงาน และเฟอร์นเิจอร ์
  หมายถึง การปัดกวาดเช็ดถูกเครื่องใช้สํานักงาน เช่น โต๊ะ เก้าอ้ี ตู้เก็บเอกสาร และเฟอร์นิเจอร์
ต่างๆ รวมถึงรูปภาพ ฝาผนัง และปฎิมากรรม ให้สะอาดปราศจากฝุ่นละออง หยากไย่ ใยแมงมุม และร้ิวรอย
ต่างๆ และหากมีการเคลื่อนย้ายออกจากที่ให้นํากลับเข้าที่เดิมเมื่องานแล้วเสร็จโดยไม่เกิดความเสียหายใดๆ 
๑.๓ ค่าปรับ  หมายถึง จํานวนเงินที่ผู้รับจ้างต้องจ่ายให้กับผู้ว่าจ้างในกรณีที่ผู้รับจ้างกระทําผิดสัญญาที่ทําไว้
ต่อกัน 
๑.๔ การกําหนดค่าปรับ หมายถึง การคิดค่าปรับตามอัตราค่าปรับที่กําหนดไว้ในระเบียบมหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๔๔ ข้อ ๗๐ โดยพิจารณาจากผลสําเร็จของงานจ้างทั้งหมด
พร้อมกัน และให้กําหนดค่าปรับเป็นรายวัน เป็นจํานวนเงินตายตัวในอัตราร้อยละ ๐.๑๐ ของราคางานจ้างในแต่
ละงวดของการชําระเงิน การคิดค่าปรับจะเริ่มจากวันที่ผู้รับจ้างกระทําผิดสัญญาจนถึงวันที่ผู้รับจ้างแก้ไขแล้ว
เสร็จตามสัญญาในแต่ละงวด 
๑.๕ ผลสําเร็จของงานท้ังหมด  หมายถึง งานที่ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติให้ครบถ้วนตามขอบเขตงานจ้างที่กําหนด
ไว้ในสัญญาที่ทําไว้ต่อกัน หากผู้รับจ้างปฏิบัติงานไม่ครบถ้วนหรือ ขาดส่วนใดส่วนหน่ึงถือว่างานน้ันไม่สําเร็จ
ทั้งหมดพร้อมกัน 
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หมวด ๒ 
อัตรากําลงั 

  
๒.๑ ผู้รับจ้างต้องจัดให้มีพนักงาน มีคุณสมบัติและมีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังน้ี 
 ๒.๑.๑ หัวหน้าพนักงานรักษาความสะอาด 
  (๑) คุณสมบัติมีดังต่อไปนี ้
   (๑.๑) มีสุขภาพดี แข็งแรง ความประพฤติเรียบร้อย สุภาพ เหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่
หัวหน้าพนักงานรักษาความสะอาด 
   (๑.๒) มีวุฒิการศึกษาไม่ตํ่ากว่า ปวช. หรือเทียบเทา่ 
   (๑.๓) ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง และโรคที่สังคมรังเกียจ 
   (๑.๔) สัญชาติไทย/นับถือพุทธศาสนา 
   (๑.๕) มีอายุไม่ตํ่ากว่า ๒๕ ปี และไม่เกิน ๕๐ ปี 
   (๑.๖) เพศชายต้องมีหลักฐานผ่านการเกณฑ์ทหาร 
   (๑.๗) ต้องมีหลักฐานว่าไม่เป็นบุคคลที่มีประวัติทางอาชญากรรมและยาเสพติดมาก่อน 
   (๑.๘) ต้องผ่านการฝึกอบรมและต้องมีประสบการณ์ทํางานด้านการรักษาความสะอาดไม่
น้อยกว่า ๕ ปี 
  (๒) หน้าทีค่วามรบัผิดชอบ จะต้องมีวิธีปฏิบัติงานอย่างน้อยดังต่อไปน้ี 
   (๒.๑) หัวหน้าจะต้องอยู่ปฏิบัติงานประจําตามระยะเวลาที่กําหนดไว้ในสัญญา 
   (๒.๒) ต้องกํากับดูแลการปฏิบัติงานของพนักงานรักษาความสะอาด 
   (๒.๓) ประสานงานกับผู้ว่าจ้างในด้านต่างๆ 
   (๒.๔) แก้ไขเหตุการณ์เฉพาะหน้าอย่างถูกต้องและฉับพลัน 
   (๒.๕) สรุปทํารายงานส่งผู้ว่าจ้างทุกวัน 
   (๒.๖) ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าจ้าง 
 ๒.๑.๒ ผู้ช่วยหัวหน้าพนักงานรักษาความสะอาด 
  (๑) คุณสมบัติดังต่อไปนี ้
   (๑.๑) มีสุขภาพดี แข็งแรง ความประพฤติเรียบร้อย สุภาพ เหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่
ผู้ช่วยหัวหน้าพนักงานรักษาความสะอาด 
   (๑.๒) มีวุฒิการศึกษาไม่ตํ่ากว่ามัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่า 
   (๑.๓) ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง และโรคที่สังคมรังเกียจ 
   (๑.๔) สัญชาติไทย/นับถือพุทธศาสนา 
   (๑.๕) มีอายุไม่ตํ่ากว่า ๒๐ ปี และไม่เกิน ๕๐ ปี 
   (๑.๖) เพศชายต้องมีหลักฐานผ่านการเกณฑ์ทหาร 
   (๑.๗) ต้องมีหลักฐานว่าไม่เป็นบุคคลที่มีประวัติทางอาชญากรรมและยาเสพติดมาก่อน 
   (๑.๘) ต้องผ่านการฝึกอบรมและต้องมีประสบการณ์ทํางานด้านการรักษาความสะอาดไม่
น้อยกว่า ๓ ปี 
  (๒) หน้าทีค่วามรบัผิดชอบ จะต้องมีวิธีปฏิบัติงานอย่างน้อยดังต่อไปน้ี 
   (๒.๑) ผู้ช่วยหัวหน้าจะต้องอยู่ปฏิบัติงานประจําตามระยะเวลาที่กําหนดไว้ในสัญญา 
   (๒.๒) เดินตรวจสอบ กํากับดูแล และควบคุมทุกจุดรักษาการณ์ และบริเวณรอบๆ อาคาร
เดินตรวจสอบ กํากับดูแล และควบคุมทุกจุดรักษาการณ์ และบริเวณรอบๆ อาคาร 
   (๒.๓) ประสานงานกับผู้ว่าจ้างในด้านต่างๆ  
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   (๒.๔) ต้องกํากับดูแลการปฏิบัติงานของพนักงานรักษาความสะอาด 
   (๒.๕) แก้ไขเหตุการณ์เฉพาะหน้าอย่างถูกต้องและฉับพลัน 
   (๒.๖) สรุปทํารายงานส่งผู้ว่าจ้างทุกวัน 
   (๒.๗) ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าจ้าง 
 ๒.๑.๓ พนักงานรักษาความสะอาด 
  (๑) คุณสมบัติมีดังต่อไปนี ้
   (๑.๑) มีสุขภาพดี แขง็แรง ความประพฤติเรียบร้อย สุภาพ เหมาะสมท่ีจะปฏิบัติหน้าที่ 
   (๑.๒) มีวุฒิการศึกษาไม่ตํ่ากว่าประถมศึกษาตอนต้น 
   (๑.๓) ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง และโรคที่สังคมรังเกียจ 
   (๑.๔) สัญชาติไทย/นับถือพุทธศาสนา 
   (๑.๕) มีอายุไม่ตํ่ากว่า ๒๐ ปี และไม่เกิน ๕๕ ปี 
   (๑.๖) เพศชายต้องมีหลักฐานผ่านการเกณฑ์ทหาร 
   (๑.๗) ต้องมีหลักฐานว่าไม่เป็นบุคคลที่มีประวัติทางอาชญากรรมและยาเสพติดมาก่อน 
   (๑.๘) ต้องผ่านการฝึกอบรมด้านการรักษาความสะอาด 
  (๒) หน้าทีค่วามรบัผิดชอบ จะต้องมีวิธีปฏิบัติงานอย่างน้อยดังต่อไปน้ี 
   (๒.๑) พนักงานรักษาความสะอาดจะต้องอยู่ปฏิบัติงานประจําตามจุดที่กําหนดไว้ใน
สัญญา 
   (๒.๒) ต้องทําความสะอาดตามที่ผู้ว่าจ้างกําหนด 
   (๒.๓) ตรวจสอบอุปกรณ์ภายในห้องนํ้า หากพบความเสียหายให้รายงานหัวหน้าเพ่ือแจ้ง 
ผู้ว่าจ้างทราบทันทีที่ตรวจสอบ 
   (๒.๔) ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าจ้าง 
๒.๒ ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 
 วันจันทร์ – วันอาทิตย์ ต้ังเวลา ๐๘.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. หยดุวันพระ 
๒.๓ การจัดวางอัตรากําลงัพนักงานรักษาความสะอาด 
 

สถานที ่ จํานวน หมายเหตุ 
มจร วังน้อย  มจร วังน้อย ๔๕ คน 
๑. อาคารพิพิธภัณฑ์พระไตรปิฎก -  
๒. อาคารสํานักงานอธิการบดี ๔  
๓. อาคารสํานักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ ๓  
๔. อาคารหอฉนั ๔  
๕. อาคารมหาจุฬาบรรณาคาร ๒  
๖. อาคารเรียนรวม ๒๓  
๗. อาคารหอพักนิสิต ๒  
๘. อาคารพยาบาล ๑   
๙. อาคาร มวก. ๔๘ พรรษา ๒  
๑๐.อาคารวิปัสสนาธุระ ๑  
๑๑.อุโบสถกลางน้ํา ๑  
๑๒.อาคารหอพักนิสิตนานาชาติ ๒  
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๑๓.อาคารเรียนรวมนานาชาติ -  
มจร วัดมหาธาตุฯ  มจร วัดมหาธาตุฯ ๒ คน 
อาคาร ๓ ช้ัน ๒  
มจร วัดศรีสุดาราม โรงเรียนบาลีเตรียมอุดมศึกษา  มจร วัดศรีสุดาราม ๒ คน 
อาคาร ๑,๒,๓ และอาคารสังฆิกเสนาสก ์ ๒  
โรงเรียนบาลสีาธิตศึกษามหาจุฬาฯ    มจร.วัดโพธ์ิฯ  ๑  คน 
อาคาร  ๒ ช้ัน ๑  

รวม ๕๐  
 ผู้รับจ้างต้องจัดให้มีหัวหน้าพนักงาน จํานวน ๑ คน และผู้ช่วยหัวหน้า จํานวน ๑ คน เพ่ือควบคุมให้
เป็นไปตามสัญญาจ้าง และเพ่ือให้เป็นตัวแทนในการประสานงานกับผู้ว่าจ้าง      

 

 
หมวด ๓ 

ขอบเขตการดําเนนิงาน 
 

๓.๑ ขอบเขตการดําเนนิงานรักษาความสะอาด 
 ผู้รับจ้างรักษาความสะอาด มีหน้าที่ดําเนินงาน ๒ ส่วน ดังน้ี 
 ส่วนที่ ๑  การจัดทําแผนงาน 
   ผู้รับจ้างรักษาความสะอาดต้องวางแผนดําเนินงาน โดยจัดทําแผนการดําเนินงานและตาราง
การตรวจสอบเป็นประจําวัน ประจําเดือน ประจํา ๔ เดือน ประจํา ๖ เดือน ตามความเหมาะสมตลอดระยะเวลา
ของสัญญาจ้าง เสนอผู้ว่าจ้าง ภายใน ๑๐ วัน นับถัดจากวันที่ได้ลงนามในสัญญา หรือภายในวันที่ ๑๕ ตุลาคม 
หากผู้รับจ้างไม่สามารถดําเนินการจัดทําแผนภายในระยะเวลาที่กําหนด จะนํามาเป็นข้ออ้างในการขยาย
ระยะเวลา งด หรือลด ค่าปรับตามสัญญามิได้ 
 ส่วนที่ ๒ การดําเนินงาน 

(๑) การปฏิบัติงานประจําวัน อย่างน้อยจะต้องมีรายละเอียด ดังนี้ 
(๑.๑) ทําความสะอาด ขัดมันและมอ็บภายในอาคารทุกอาคาร 
 (๑.๒) ทําความสะอาดห้องสุขาภายในอาคารทุกอาคาร โดยล้างพ้ืนห้องนํ้า เครื่อง

สุขภัณฑ์ กระจกเงา ฝาผนัง ประตู และผนังก้ันห้อง ภายในห้องนํ้าด้วยนํ้ายาดับกลิ่นและฆ่าเช้ือ ให้สะอาดพร้อม
เช็คให้แห้ง พร้อมใส่กระดาษชําระและสบู่ล้างมือให้มีใช้อยู่ตลอดเวลา การทําความสะอาดห้องนํ้าให้ผู้รับจ้าง
ดําเนินการ อย่างน้อยวันละ ๔ ครั้ง ช่วงเช้า ๒ ครั้ง และช่วงเย็น  ๒ ครั้ง 

(๑.๓) ต้องเทขยะ และล้างตะกร้าผง ถังใส่ขยะ ที่อยู่ในห้องสํานักงาน ห้องนํ้า บริเวณ
โดยรอบอาคาร ไปทิ้งยังสถานที่ที่ผู้ว่าจ้างกําหนด อย่างน้อยวันละ ๒ ครั้ง หรือตามที่ผู้ว่าจ้างแจ้ง 

(๑.๔) ทําความสะอาดเช็ดกระจกทุกอาคาร ประตูทางเข้า – ออก ทุกแห่งภายใน
อาคาร 

(๑.๕) ดูแลทําความสะอาดทั่วไปตามพ้ืนห้อง ผนัง เพดาน โต๊ะ ตู้ ประจําพ้ืนที่บริการ 
(๑.๖) ทําการกวาดถูพ้ืน ราวบันไดและราวระเบียง 
(๑.๗) ดูแลเก็บกวาดทําความสะอาดบริเวณพ้ืนด้านหน้าหลังอาคาร, ป้าย

มหาวิทยาลัย 
   (๒)  การปฏิบัติงานรายสัปดาห์ อย่างน้อยจะต้องมีรายละเอียด ดังนี ้
    (๒.๑) เช็คปัดกวาดหยากไย่ตามเพดาน ฝาผนังภายในอาคาร  
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    (๒.๒) ปัดเงาพ้ืน และทางเดินร่วมด้วยนํ้ายาขัดเงา ให้เงางามอยู่เสมอ 
    (๒.๓) ทําความสะอาดขอบบัวล่าง และขอบล่างต่างๆ 
    (๒.๔) ล้างทําความสะอาดถังขยะทั้งหมด 
    (๒.๕) เช็คทําความสะอาดป้ายที่ติดต้ังทั้งภายในและนอกอาคาร 
    (๒.๖) เช็คกระจก มู่ลี ่และม่านบังแดด ภายในสํานักงาน 
    (๒.๗) ทําความสะอาดห้องประชุมทุกห้องที่ประจําอยู่ตามสํานักงานหรืออาคารต่างๆ 
   (๓) การปฏิบัติงานรายเดือน อย่างน้อยจะต้องมีรายละเอียด ดังนี้ 
    (๓.๑) กวาดทําความสะอาดบริเวณระเบียง พัดลมดูดอากาศ 
    (๓.๒) ทําความสะอาดกระจกภายในและนอกอาคารในบริเวณที่เอ้ือมถึง 
    (๓.๓) ขัด ล้าง บริเวณบันได ขึ้น – ลง ภายในอาคาร และบันไดหนีไฟ ทุกช้ัน 
    (๓.๔) ทําความสะอาดห้องประชุมทุกห้องที่ประจําอยู่ตามสํานักงานหรืออาคารต่างๆ 
    
   (๔) การปฏิบัติงานประจํา ๓  เดือน อย่างน้อยจะต้องมีรายละเอียด ดังนี ้
    (๔.๑) ขัด ล้าง ลอกพ้ืนและเคลือบเงาพ้ืน บริเวณภายในสํานักงาน และโถงทางเดินทุกช้ัน 
    (๔.๒) ทําความสะอาดฝ้าและเพดานสูง 
   (๕) การปฏิบัติงานประจํา ๖ เดือน อย่างน้อยจะต้องมีรายละเอียด ดังน้ี 
    (๕.๑) ทําความสะอาดกระจกภายในและนอกอาคารในบริเวณที่เอ้ือมไม่ถึงและ
จําเป็นต้องใช้อุปกรณ์ดําเนินการ อาทิ น่ังร้าน บันไดสูง ฯลฯ 
    (๕.๒) ทําความสะอาดโคมไฟ และหลอดไฟ ทั้งหมดภายในอาคารและภายนอกอาคาร 
    (๕.๓) ทําความสะอาดป้ายทุกชนิด รวมถึงป้ายมหาวิทยาลัย 
๓.๒ เงื่อนไขทั่วไป 
 ๓.๒.๑ ข้อกําหนดเก่ียวกับพนักงาน 
  (๑) ผู้รับจ้างต้องอบรมพนักงานทุกคนเก่ียวกับการใช้ทรัพยากรซึ่งสอดคล้องกับการรักษา
สิ่งแวดล้อมจากส่วนราชการที่มีหน้าที่ด้านสิ่งแวดล้องอย่างน้อย ๑ ครั้ง ภายใน ๑ เดือน นับถัดจากวันลงนามใน
สัญญา หากจัดหาพนักงานใหม่มาทดแทนพนักงานเดิม พนักงานน้ันต้องได้รับการอบรมดังกล่าวข้างต้นด้วย 
  (๒) พนักงานทุกคนที่ส่งมายังหน่วยงานต้องปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของผู้ว่าจ้างอย่าง
เคร่งครัด 
  (๓) พนักงานรักษาความสะอาด จะต้องเข้าดูแลทําความสะอาดตามมาตรฐานการทําความ
สะอาดในพ้ืนที่ทุกส่วน ทั้งบริเวณภายในมหาวิทยาลัยอย่างสมํ่าเสมอ 
  (๔) การแต่งกายของพนักงานต้องสะอาดและเรียบร้อยด้วยเครื่องแบบที่ผู้รับจ้างกําหนด และ
จัดหา พร้อมทั้งติดบัตรประจําตัวที่มีรูปถ่ายเพ่ือความสะดวกในการผ่านเข้า – ออก โดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้จัดหา
เครื่องแบบ ของบุคลากรที่มาปฏิบัติงานเอง 
  (๕) ผู้ว่าจ้างมีสิทธิขอเปลี่ยนตัวบุคลากรของผู้รับจ้าง เมื่อผู้ว่าจ้างเห็นว่ามีความไม่เหมาะสมท่ีจะ
ปฏิบัติหน้าที่ และผู้รับจ้างจะต้องหาบุคลากรมาทดแทนทันที 
  (๖) การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการในกรณีที่ผู้ว่าจ้างมีงานนอกเวลาราชการ ผู้รับจ้างมีหน้าที่
ต้องจัดเจ้าหน้าที่ตามจํานวนที่เหมาะสมเพ่ือปฏิบัติงานดังกล่าวให้ลุล่วง โดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง ยกเว้นใน
กรณีเหตุสุดวิสัย ภัยธรรมชาติ จราจร วินาศกรรม ซึ่งผู้ว่าจ้างจะพิจารณาอนุมัติการปฏิบัติงานตามความเป็นจริง 
  (๗) การจัดเวลาทํางานสามารถเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมของลักษณะงาน และนโยบาย
ของผู้ว่าจ้าง 
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  (๘) พนักงานของผู้รับจ้างต้องสแกนลายน้ิวมือ/ลงช่ือการปฏิบัติงานเวลาเร่ิม และเลิกปฏิบัติงาน
ทุกวัน โดยอยู่ภายใต้การกํากับดูแล และคําแนะนําของผู้ว่าจ้าง ซึ่งผู้ว่าจ้างสามารถตรวจสอบได้ตลอดเวลา 
  (๙) พนักงานของผู้รับจ้างทุกคน ต้องให้ความเคารพต่อเจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้าง และปฏิบัติต่อผู้มา
ติดต่อหรือผู้ใช้บริการของผู้ว่าจ้างด้วยความสุภาพเรียบร้อย 
 ๓.๒.๒ ข้อกําหนดเก่ียวกับการดําเนนิงาน 
  (๑) ผู้รับจ้างจะต้องจัดเตรียมเครื่องมือ เครื่องใช้ ตลอดจนผลิตภัณฑ์ทําความสะอาดที่มี
มาตรฐานและคุณภาพดี ด้วยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้าง ยกเว้นค่าไฟฟ้า นํ้าประปา ซึ่งผู้ว่าจ้างยินยอมให้ใช้ได้เท่าที่
จําเป็นต่อการบริการทําความสะอาด โดยผลิตภัณฑ์ทําความสะอาดที่ใช้ต้องไม่มีส่วนผสมของสารอันตราย พร้อม
แนบหลักฐานยืนยันส่วนผสมของผลิตภัณฑ์ทําความสะอาด โดยจะต้องไม่มีสารอันตรายที่ห้ามใช้ในสารทําความ
สะอาด โดยต้องย่ืนเอกสารรับรองว่าไม่มีสารอันตรายที่ห้ามใช้ในผลิตภัณฑ์ทําความสะอาด และต้องเป็นสารเคมี
ที่ไม่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม 
  (๒) ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาวัสดุต่างๆ อาทิ กระดาษชําระ ถุงใส่ผ้าอนามัย ถุงใส่ขยะ และถังขยะ 
ให้เพียงพอและต้องจัดหาเพ่ิมเติมเมื่อได้รับแจ้งจากผู้ว่าจ้าง ภายใน ๑ ช่ัวโมง 
  (๓) ผู้รับจ้างจะต้องดูแลทรัพย์สินของผู้ว่าจ้างเพ่ือไม่ให้ทรัพย์สินของผู้ว่าจ้างชํารุดเสียหายหรือ
สูญหาย หากความสูญเสียหรือความเสียหายเกิดจากการกระทําโดยจงใจ หรือประเมินเลินเล่อของผู้รับจ้างหรือ
พนักงานของผู้รับจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบ 
  (๔) การกระทําความสะอาดในบริเวณต่างๆ ต้องมีป้ายเตือน ในบริเวณดังกล่าว ตามความ
เหมาะสม เช่น พ้ืนเปียก ขออภัยในความไม่สะดวก เป็นต้น 
  (๕) พนักงานของผู้รับจ้างต้องปฏิบัติงานตามคําแนะนําของผู้ว่าจ้าง เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไป
ตามวัตถุประสงค์และตามแผนปฏิบัติการ โดยถูกต้องเหมาะสมตามข้อตกลงในสัญญา 
  (๖)  ให้ผู้รับจ้างทําตารางการขัดเงา/เคลือบเงา ประจําทุก  ๓  เดือน ให้เจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้างที่
ได้รับมอบหมายลงนามการตรวจรับทุกคร้ัง 
๓.๓ การรายงานประจําเดือน 
 ผู้รับจ้างต้องจัดส่งรายงานประจําเดือน จํานวน ๒ ชุด ภายใน ๕ วันทําการของเดือนถัดไป เพ่ือให้
คณะกรรมการตรวจการจ้างและหากมีการแก้ไข ผู้รับจ้างจะต้องแก้ไขให้แล้วเสร็จภายใน ๗ วันทําการ นับต้ังแต่
วันที่ได้รับแจ้งจากคณะกรรมการตรวจการจ้าง 
 รายงานประจําเดือนจะต้องประกอบด้วยหัวข้อต่างๆ ดังน้ี 

(๑) รายงานตารางเวลาการทํางานพนักงานของผู้รับจ้าง 
(๒) รายงานการปฏิบัติงานประจําวัน 
(๓) งานอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
(๔) สรุปปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข พร้อมข้อเสนอแนะ 

๓.๔ การจัดหาเคร่ืองมือ อุปกรณ์ วัสดุสิน้เปลือง สถานที ่
 ๓.๔.๑ เครื่องมือและอุปกรณ ์
  ผู้รับจ้างต้องจัดหาอุปกรณ์และเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ให้แก่พนักงานทําความสะอาดให้เพียงพอกับ
งานจ้าง โดยคํานึงถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยผู้รบัจ้างเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้นไม่น้อยกว่า
รายการดังต่อไปนี้  

(๑) เครื่องขัดพ้ืน    ไม่น้อยกว่า ๕ เครื่อง 
(๒) เครื่องดูดฝุ่น    ไม่น้อยกว่า ๕ เครื่อง 
(๓) เครื่องป่ันชักเงา   ไม่น้อยกว่า ๒ เครื่อง 
(๔) ไม้ดักฝุ่น, ไม้ถกูพ้ืน, ไม้กวาดนํ้า  ต้องมีใช้ประจําตัวพนักงานอย่างน้อย ๑ อัน/คน 
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(๕) แปรงขัดพ้ืน, แปรงขัดห้องนํ้า, ฟองนํ้า ต้องมีใช้ประจําตัวพนักงานอย่างน้อย ๑ อัน/คน 
(๖) แผ่นขัดล้าง, แผ่นขัดเงา  ต้องมีใช้ประจําตัวพนักงานอย่างน้อย ๑ อัน/คน 
(๗) ไม้กวาดอ่อน, ไม้กวาดแข็ง  ต้องมีใช้ประจําตัวพนักงานอย่างน้อย ๑ อัน/คน 
(๘) ไม้กวาดด้ามยาว, ไม้กวาดหยากไย่ ต้องมีใช้ประจําตัวพนักงานอย่างน้อย ๑ อัน/คน 
(๙) ที่โกยผง      ต้องมีใช้ประจําตัวพนักงานอย่างน้อย ๑ อัน/คน 
(๑๐) ถังนํ้าชนิดรีดนํ้าพร้อมผ้าถูพ้ืนในตัว ต้องมีใช้ประจําตัวพนักงานอย่างน้อย ๑ อัน/คน 

        อาคารตามที่ผู้ว่าจ้างกําหนดอย่างน้อย ๑ อัน/คน 
(๑๑) ป้ายเตือนระหว่างทําความสะอาด จัดให้มีไว้ประจําทุกช้ัน 
(๑๒) เครื่องฉีดนํ้าแรงดันสูง   ไม่น้อยกว่า ๔ เคร่ือง 
(๑๓) รถเข็นสําหรับขนย้ายอุปกรณ์  ไม่น้อยกว่า ๒ คัน 
(๑๔) กล่องใส่กระดาษชําระชนิดม้วน  ตามจํานวนห้องนํ้า 
(๑๕) ถังขยะชนิดมีฝาปิด   ตามจํานวนห้องนํ้าทุกห้อง 
(๑๖) ผ้ากันเป้ือน 
(๑๗) ถุงมือ 
(๑๘) รองเท้าผ้าใบ 
(๑๙) รองเท้าบูท 
(๒๐) ผ้าปิดจมูก 
(๒๑) หมวกคลุมผม 
(๒๒) ภาชนะใส่เครื่องมือเคร่ืองใช้และวัสดุอุปกรณ์ของพนักงานแต่ละจุดที่ใหบ้ริการ 

๓.๔.๒ วัสดุสิน้เปลือง 
 ผู้รับจ้างต้องจัดหาวัสดุสิ้นเปลืองที่มีคุณภาพดีให้เพียงพอ ไม่ทําลายสภาพพ้ืนผิวหรือเคร่ืองใช้ต่างๆ 
ของผู้ว่าจ้างให้เกิดความเสียหาย โดยผู้รับจ้างเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น ดังน้ี 

๑. สบู่เหลวล้างมือ จํานวน ๘ ลิตร/เดือน 
๒. นํ้ายาทําความสะอาดพ้ืน 
๓. นํ้ายาเคลือบเงา 
๔. นํ้ายาเช็ดทําความสะอาดพ้ืนเซรามิค 
๕. นํ้ายาเช็คทําความสะอาด ประจาํวัน ฟอร์คลีนเนอร์ 
๖. นํ้ายาเช็คกระจก 
๗. นํ้ายาล้างสุขภัณฑ์และน้ํายาฆ่าเช้ือโรค 
๘. นํ้ายากัดสนิม ชนิดพิเศษ ไม่มีกลิ่น ไม่มีควัน 
๙. นํ้ายาม็อบนํ้ามัน 
๑๐. นํ้ายาขจัดสิ่งอุดตันในท่อนํ้าทิ้ง 
๑๑. สเปรย์ปรับอากาศ 
๑๒. นํ้ายาขจัดคราบหินปูน 
๑๓. แอลกอฮอล์ ๗๐% (ทําความสะอาดโทรศัพท์) 
๑๔. นํ้ายาเอนกประสงค์ หรือนํ้ายาอ่ืนๆที่จําเป็น 
๑๕. กระดาษชําระจัมโบ้โรลคิมซอฟ จํานวน ๓๕ ลัง/เดือน 
๑๖. ถุงขยะดํา ๓๐ น้ิว x ๔๐ น้ิว  จํานวน ๔๒ กิโล/เดือน 
๑๗. ถุงขยะ ขนาด ๑๘ x ๒๐ จํานวน ๑๐ กิโล/เดือน 
๑๘. กรวยนํ้าด่ืม (๑ x ๕,๐๐๐) จํานวน ๕ ลัง/เดือน 
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๑๙. กระดาษเช็คมือชนิดม้วน Scott HRT จํานวน ๗ ลัง/เดือน 
 

หมวด ๔ 
ค่าปรับและการบอกเลิกสัญญา 

 
๔.๑ หากผู้รับจ้างไม่สามารถทํางานให้แล้วเสร็จตามเวลาท่ีกําหนดไว้ในสัญญาแต่ละงวด หรือปฏิบัติงานไม่
ครบถ้วนตามข้อกําหนดขอบเขตงานจ้าง หากขาดส่วนใดส่วนหน่ึงถือว่างานน้ันไม่สําเร็จทั้งหมดพร้อมกัน และ
ผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญาผู้รับจ้างจะต้องชําระค่าปรับเป็นรายวันให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจํานวนเงินตายตัว ใน
อัตราร้อยละ ๐.๑๐ ของราคาค่าจ้างแต่ละงวดการชําระเงินแต่ไม่ตํ่ากว่าวันละ ๑๐๐ บาท โดยจะคิดค่าปรับ ณ 
วันเริ่มต้นเหตุจนถึงวันที่ผู้รับจ้างแก้ไขแล้วเสร็จตามสัญญาในแต่ละงวด 
๔.๒ ผู้รับจ้างยินยอมให้ผู้ว่าจ้างปรับเป็นรายวันจํานวนเงินตายตัว ในอัตราร้อยละ ๐.๑๐ ของราคาค่าจ้างแต่
ละงวดการชําระเงินแต่ไม่ตํ่ากว่าวันละ ๑๐๐ บาท โดยจะคิดค่าปรับ ณ วันเร่ิมต้นเหตุจนถึงวันที่ผู้รับจ้างแก้ไข
แล้วเสร็จตามสัญญาในแต่ละงวดในกรณีดังต่อไปน้ี 
 ๔.๒.๑ ไม่สามารถจัดหาพนักงานมาทดแทนพนักงานท่ีลาป่วยได้ ภายใน ๓ ช่ัวโมง นับแต่เวลาเริ่ม
ปฏิบัติงาน โดยพนักงานที่มาทดแทนจะต้องมีคุณสมบัติ และความสามารถในระดับเดียวกันหรือสูงกว่า 
 ๔.๒.๒ พนักงานมาปฏิบัติงานไม่ตรงตามเวลาที่กําหนดในสัญญา 
 ๔.๒.๓ กรณีที่พนักงานมาสแกนลายนิ้วมือ/ลงลายมือช่ือเพ่ือปฏิบัติงานแต่ไม่มาปฏิบัติงาน ให้ถือว่า
พนักงานผู้น้ันละทิ้งหน้าที่ 
๔.๓ การบอกเลิกสัญญา ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญาน้ัน หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างจะไม่
สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยัง
ผู้รับจ้างเมื่อครบกําหนดแล้วเสร็จของงานในแต่ละงวดขอให้ชําระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้าง
จนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย 
๔.๔ ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาหรือข้อตกลงได้ และจะต้องมีการปรับตามสัญญาหรือ
ข้อตกลงน้ัน หากจํานวนเงินค่าปรับจะเกินร้อยละสิบของวงเงินค่าจ้างทั้งหมด ผู้ว่าจ้างจะพิจารณาดําเนินการ
บอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลง เว้นแต่ผู้รับจ้างได้ยินยอมเสียคา่ปรับให้แก่ผู้ว่าจ้าง โดยไม่มีเง่ือนไขใดๆ ทั้งสิ้น 
 

หมวด ๕ 
ความรับผิดต่อความสญูเสยีหรือความเสยีหายต่อทรพัย์สิน 

 

๕.๑ ผู้รับจ้างต้องรบัผิดชอบต่อผูว่้าจ้าง ในกรณีดังต่อไปนี ้
 ๕.๑.๑ ในระหว่างปฏิบัติงานถ้าผู้รับจ้าง พนักงาน หรือบุคลากรของผู้รับจ้างได้กระทําการใดๆ อันเป็น
การละเมิดต่อบุคคลหรือทรัพย์สินของบุคคลอ่ืน ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดในบรรดาความเสียหายที่ได้กระทําขึ้น
น้ันเอง 
 ๕.๑.๒ หากความสูญเสียหรือความเสียหายของทรัพย์สินซึ่งผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบเกิดขึ้นเพราะผู้ว่าจ้าง
หรือเจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้างมีส่วนผิดอยู่ด้วย คู่สัญญาจะร่วมกันรับผิดโดยให้ความรับผิดของคู่สัญญา แต่ละฝ่าย
ขึ้นอยู่กับการที่คู่สัญญาแต่ละฝ่ายได้มีส่วนในความผิดน้ันย่ิงหย่อนกว่ากันเพียงไร 
 ๕.๑.๓ ความสูญเสียหรือความเสียหายที่เกิดขึ้น และอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้างตามสัญญา ผู้รับ
จ้างต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้ว่าจ้าง โดยชดใช้ให้เป็นทรัพย์สินประเภทและชนิดเดียวกัน หรือชดใช้
ราคาให้ตามราคาหรือค่าเสียหายที่แท้จริงขณะเกิดความสูญเสียหรือความเสียหายโดยความเห็นขอบของผู้ว่าจ้าง 
 ๕.๑.๔ ความสูญเสียหรือความเสียหายอันเกิดแก่ทรัพย์สิน ซึ่งอยู่ภายในและภายนอกอาคารสถานที่แต่
อยู่ในบริเวณที่ระบุตามสัญญา จะต้องเป็นทรัพย์สินที่เห็นประจักษ์ตามปกติด้วยสายตาหรือเป็นทรัพย์สินที่ผู้



-๑๑- 
 

ว่าจ้างได้แจ้งให้ผู้รับจ้างทราบเป็นหนังสือ และหรือได้มีการตรวจสอบบันทึกประเภท ชนิด จํานวน โดยเจ้าหน้าที่
รักษาความปลอดภัยของผู้รับจ้างแล้ว 
 ๕.๑.๕ ในการทํางานจ้าง ถ้าเกิดความเสียหายใดๆ ไม่ว่าจะเกิดขึ้นแก่บุคลากรของผู้ว่าจ้าง หรือ
บุคคลภายนอก ซึ่งก่อให้เกิดความชํารุดบกพร่องหรือเกิดความสูญเสียหรือความเสียหายแก่ทรัพย์สินของผู้ว่าจ้าง
หรือบุคลากรผู้ว่าจ้าง หรือบุคคลภายนอก อันเป็นผลสืบเน่ืองมาจากการกระทําหรือละเว้นการกระทําของผู้
รับจ้าง พนักงาน หรือบุคลากรของผู้รับจ้าง ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้ว่าจ้างหรือบุคลากร
ของผู้ว่าจ้าง หรือบุคคลภายนอก ตามจํานวนที่เสียหายจริง 
 ๕.๑๖ ความสูญเสียหรือความเสียหายที่เกิดขึ้น และความสูญเสียหรือความเสียหายที่ ผู้รับจ้างจะต้องรับ
ผิด ไม่ว่าจะเป็นความรับผิดตามกฎหมายหรือความรับผิดตามข้อสัญญาก็ตาม ผู้รับจ้างจะต้องชดใช้ค่าสินไหม
ทดแทนเพ่ือความสูญเสีย หรือความเสียหายที่เกิดขึ้น และหากความสูญเสียหรือความเสียหายที่เกิดขึ้น มีราคา
ความสูญเสียหรือความเสียหายที่เกิดขึ้น และหากความสูญเสียหรือความเสียหายที่เกิดขึ้น มีราคาความสูญเสีย
หรือความเสียหายที่ไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดในการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพ่ือความ
สูญเสียหรือความเสียหายน้ันต่อผู้ว่าจ้างทันที  
๕.๒ ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดชอบต่อผู้ว่าจ้าง ในกรณีดังต่อไปนี ้
 กรณีทรัพย์สินของผู้ว่าจ้างเกิดความสูญเสียหรือความเสียหาย อันเป็นความรับผิดตามกฎหมายหรือตาม
สัญญา และหากมีความจําเป็นต้องแจ้งความต่อพนักงานสอบสวนในคดีอาญา เพ่ือบันทึกไว้เป็นหลักฐาน ผู้ว่า
จ้างจะเร่งดําเนินการและแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบภายใน ๕ วันทําการ นับแต่วันที่ทราบเหตุแห่งการสูญเสียหรือ
ความเสียหายน้ัน โดยผู้รับจ้างจะต้องเร่งดําเนินการชดใช้ค่าเสียหายแก่ผู้ว่าจ้างตามสัญญาภายในระยะเวลา ๓๐ 
วัน นับแต่ได้รับแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้ว่าจ้าง 
 

หมวด ๖ 
อ่ืนๆ 

๖.๑ การประเมินผลงาน 
 ๖.๑.๑ ในแต่ละเดือนผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้ส่งแบบประเมินผลงานของพนักงานตามจุดที่ให้บริการส่งให้แก่
คณะกรรมการตรวจการจ้างบริการดูแลรักษาทําความสะอาดอาคารเพ่ือประเมินผล 
 ๖.๑.๒ ในการปฏิบัติงานของพนักงานทําความสะอาด ผู้ว่าจ้างจะประเมินผลงานของผู้รับจ้างเป็นราย
เดือน หากการประเมินไม่ผ่านเกณฑ์ที่ผู้ว่าจ้างกําหนดไว้ (ภาพรวมของการประเมินต้องอยู่ในระดับดีขึ้นไป) 
จํานวน ๓ ครั้ง ไม่ว่าการประเมินน้ันจะติดต่อกันหรือไม่ก็ตาม ผู้ว่าจ้างมีสทิธิที่จะยกเลิกสัญญาและจะสงวนสิทธ์ิ
ที่จะ ไม่รับการเสนอราคาของผู้รับจ้างรายน้ีในปีถัดไป 

 
๖.๒ ระยะเวลาดําเนินการ 
 พฤศจิกายน ๒๕๕๘ – กันยายน ๒๕๕๙ 
๖.๓  งวดการชําระเงิน 
 ผู้ว่าจ้างตกลงจะชําระค่าจ้างเป็นงวด รวมทั้งหมด ๑๒ งวด โดยผู้ว่าจ้างจะชําระค่าจ้างให้ผู้รับจ้าง
หลังจากผู้รับจ้างได้ทํางานเรียบร้อยแล้ว โดยจะต้องส่งงานภายใน ๗ วันนับแต่วันสิ้นเดือนของแต่ละงวด และ
ผู้ว่าจ้างหรือผู้แทนของผู้ว่าจ้างได้ตรวจรับมอบงานที่ส่งมอบในแต่ละงวดเรียบร้อยแล้ว  
 
 
 
 



-๑๒- 
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