
ายสัญญาจา้งทาํความสะอาด
คณะวศิวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร

มีคุณสมบัติ
1.
2.

การใชส้ารเคมีมาอยา่งดี  และไดผ้า่นการสอบประวติัมาเรียบร้อยแลว้
3. ผูค้วบคุมดูแลความเรียบร้อยและประสานงานจะต้องมีความรู้ความเข้าใจในการทาํความ

สะอาดมาอย่างดี มีประสบการณ์ในการทาํงานพอสมควร และได้ผ่านการสอบประวติั
เรียบร้อยแลว้

รายละเอยีดพสัดุ/งานจ้าง
ข้อ 1) รายละเอยีดส “ผู้ว่าจ้าง”

คณะวศิวกรรมศาสตร์   มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร
ถนน

1. อาคารอนุสรณ์ 40 ถึง 8
2. 1 2
3. 1 7
4. อาคารสาํนกัง เมตร)
5.
6. อาคารแม่พิมพอ์ญัมณี
7.
8. อาคารช่างกลโรงงาน,

9.
10.
11. อา
12.
13.

/



ขอบเขตความรับผดิชอบ
พนักงานทาํความสะอาด จะประกอบดว้ย

- ควบคุมและกาํกบัดูแลการปฏิบติังานของพนกังานรักษาความสะอาดปฏิบติัใหเ้ป็นไป

-
-

พนกังานรักษาความสะอาด
- ทาํ
-
-

-
-

ผูว้า่จา้งกาํหนด
โดยผูรั้บจ้างจะต้องจัดส่งพนักงานเข้าปฏิบัติงานพร้อมผูค้วบคุมดูแลความเรียบร้อย

คน
- อาคารอนุสรณ์ 40 ปี        มีพนกังานประจาํ 1 คน
- อาคารอาํนวยการ มีพนกังานประจาํ 2 คน
- อาคารกิจการนกัศึกษา        มีพนกังานประจาํ 8 คน

- อาคารอเนกประสงค ์และอาคารสาํนกังานบริการ
-
-
-
- อาคารสาขาวศิวกรรมไฟฟ้
-
- มีพนกังา
-
-

/ ...



ข้อ 3) งาน และประกนัความเสียหาย
3.1 ผูรั้บจ้างต้องจดัทาํประวติัพนักงานแต่ละคน ส่งให้คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย

และส่งประวติั
มาณ

(
3.2 ตรวจดู

งานฉุกเฉิน
3.3
3.4 พนักงานของผู ้รับจ้างทุกคนจะต้องอยู่ในระเบียบ ข้อบังคับ ของทางคณะ

วิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  หากพนักงานผูใ้ด    ฝ่าฝืน
หรือไ

3.5 -เลิกงานทุกวนั
3.6

พนกังาน  สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน แล
วา่จา้งเก็บไวเ้ป็นหลกัฐาน

3.7
เป็นความตอ้งการของผูว้า่จา้ง

3.8
พึงมีพึงได้ตามกฎหมาย เช่น การนําส่งเงินประกันสังคมให้ครบถ้วน การจ่ายค่าจ้างให้

ปฏิบติัตามกฎหมาย ผูว้า่จา้งมีสิทธิเพิกถอนสัญญาจา้งไดท้นัที
3.9 ผูรั้บจา้งตอ้งอบรมและ

ระปา

3.10

ผูรั้บจา้งจะตอ้งรับผดิชอบ ชดใช ้ความเสียหาย  ในทรัพยสิ์นของผูว้า่จา้ง  อนัเกิดจากการ
กระทาํของ
ในตลอดอายสุัญญาจา้ง

/ ...



ข้อ 4)
ามสะอาดให้เหมาะสม

4.1.1   Low   Speed  Floor  Scrubber จาํนวน 1 อง
4.1.2   High  Speed Floor  Scrubber จาํนวน 1

4.2 1
4.3 กแท็
4.4 – เยน็ พร้อมอุปกรณ์ครบชุด สาํห

4.
4.6

ไมข้นไก่
า ถุงดาํใส่ขยะ

ยา

5.9 ยาเช็ดกระจก

/ ...



ฐานอุตสาหกรรม

ผูว้า่จา้งกาํหนด ใหใ้ช้

สาํนกังาน

ฝุ่ นละออง และไม่มี

หรือชาํรุดเสีย

มี

/ การทาํความสะอาด...



วน

หยากไย ่ใ ความสะอาด

สบู่อ่อน แลว้
ดใหแ้หง้ ใหก้ระจกใสสะอาด ปราศจากคราบสกปรก ตาํหนิหรือรอยสัมผสั และหา้มใช้

ผงขดัในการทาํความสะอาดกระจก

ความสะอาด และเช็ดดว้ยผา้แหง้

ซกั ซกัพรมโดยเฉพาะ และฆ่

เหมือนของใหม่
6.11

, กาํหนด และเติมสบู่เหลว
สาํหรับลา้งมือใหเ้พียงพอ

ตามขอบประตู หนา้ต่าง และสวซิทไ์ฟ
และโซฟาสาํหรับรับแขก

ทาํความสะอาด...



และสบู่เหลวในหอ้ง
ไม่ใหข้าด เช็ดรอยคราบสกปรกตามขอบประตูต่าง ๆ ข
ใหเ้หมาะสมกบัวสัดุ

– ลง อาคารและลูกกรงบนัใด
อาคาร

บียบต่าง ๆ

หอ้งพกัอาจารยแ์ละหอ้งเรียน
7.1.13

เอกสาร
บอร์ดปิดประกาศ

ดและทาํความสะอาดโตะ๊วาง
คอมพิวเตอร์และพิมพดี์ด

หน่วยงานต่าง ๆ

การทาํความสะอาด...



ยนอก

หนงัเทียม

ขั

ซกั

-
ตามสัญญา   โดยผูรั้บจา้งตอ้งรายงานการทาํความสะอาดประจาํวนั  ประจาํเดือน  และการทาํความสะอาด

ปฏิบติังานประจาํวนัของพนกังาน
-

ภายในบริเวณคณะ
วศิวกรรมศาสตร์ได้ โดยมีกาํหนดวนัและเวลาปฏิบติังานคือ

ปฏิบัติงาน วนัจนัทร์ ถึง วนัศุกร์    เวลา 07.00 น. ถึง 17.00 น.
และวนัอาทิตย ์ เวลา 07.00 น. ถึง 12.00 น.

07.00 น. ถึง 19.00 น. (สาํหรับพนกังานประจาํ

วนัหยุด วนัเสาร์  วนัหยดุนกัขตัฤกษ ์และวนัหยดุชดเชย

/- ผรั้บจา้งตอ้ง...



9

- ผูรั้บจา้งตอ้งจดัหาพนกังานปฏิบติังานให้ครบถว้นทุกวนั  กรณีพนกังานมาปฏิบติังานไม่ครบ

และใหป้รับเป็นรายวนัในอตัราร้ ต่อคน

ข้อ ) การส่งมอบงานและการประเมินผลงานจ้าง

** การลงนามในสัญญาจะกร



ราคาของงานจา้งเหมาทาํความสะอาด
อตัราค่าบริการ
มีพนกังานประจาํ คน

- บาท

- - บาท
- พนกังานทาํความสะอาด เป็น - - บาท

- บาท
– - บาท



รางขอบเขตของงาน (TOR)
งานจางเหมาบริการรักษาความสะอาด ประจําปงบประมาณ 2557
คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

--------------------------------------
1. ความเปนมา

คณะวิศวกรรมศาสตร  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  ตั้งอยูเลขท่ี 1381
ถนนประชาราษฎร 1 แขวงวงศสวาง  เขตบางซื่อ  กรุงเทพมหานคร มีอาคารสํานักงานและอาคารเรียน
จํานวนท้ังสิ้น 13 อาคาร แตมีพนักงานทําความสะอาดไมเพียงพอ  เนื่องจากอัตราลูกจางประจําท่ีมีอยู
ในปจจุบันลดลง เม่ือเกษียณอายุราชการและถูกยุบตําแหนง ไมมีการจางแทนในตําแหนงเดิม จึงทําใหขาด
อัตราเจาหนาท่ีในการทําความสะอาดอาคารสถานท่ี

2. วัตถุประสงค
2.1 เพ่ือใหคณะวิศวกรรมศาสตร ซึ่งเปนสถานศึกษาของทางราชการ มีความสะอาดเปน

ระบบอยางมีระเบียบเรียนรอย
2.2 เพ่ือใหคณะวิศวกรรมศาสตร มีความสะอาดอยางถูกสุขลักษณะ เหมาะแกนักศึกษา

และผูมาใชบริการ
2.3 เพ่ือใหคณะวิศวกรรมศาสตร มีความสะอาดเรียบรอยเหมาะสมกับการปฏิบัติราชการ

ของขาราชการและเจาหนาท่ี

3. คุณสมบัติของผูประสงคจะเสนอราคา
3.1 ผูประสงคจะเสนอราคาตองเปนผูมีอาชีพรับจางท่ีประกวดราคาจางดวยวิธีการทาง

อิเล็กทรอนิกส
3.2 ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูท่ีถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูท้ิงงาน ตาม

ระเบียบของทางราชการ
3.3 ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูประสงคจะเสนอราคา

รายอ่ืน และ/หรือตองไมเปนผู มีผลประโยชนรวมกันกับผู ใหบริการตลาดกลาง
อิเล็กทรอนิกส ณ วันประกาศประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส หรือไม
เปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม

3.4 ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน  ซึ่งอาจปฏิเสธไม
ยอมข้ึนศาลไทย เวนแตรัฐบาลของผูประสงคจะเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์และ
ความคุมกันเชนวา

3.5 ผูประสงคจะเสนอราคาตองเปนนิติบุคคลและมีผลงานการทําความสะอาดในวงเงิน
ไมนอยกวา 2,000,000.- บาท (สองลานบาทถวน) โดยตองเปนผลงานสัญญาเดียวและ
เปนผลงานท่ีดี ยอนหลังไมเกิน 5 ป นับจากวันท่ีสงมอบงานแลวเสร็จจนถึงวันท่ียื่น
เอกสารประกวดราคา และเปนผลงานท่ีเปนคูสัญญาโดยตรงกับสวนราชการ หนวยงาน
ตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการสวนทองถ่ิน รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงาน



เอกชนท่ีเชื่อถือได โดยแนบสําเนาสัญญาและสําเนาหนังสือรับรองผลงานตามสัญญานั้น
มาแสดงพรอมกับเอกสารในวันยื่นซองเสนองาน

2

4. แบบรูปรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะ
จางเหมาทําความสะอาดคณะวิศวกรรมศาสตร  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

รายละเอียดตามเอกสารแนบทาย

5. ระยะเวลาทํางาน ตัง้แตวันท่ี 1 ตุลาคม 2556 ถึงวันท่ี 30 กันยายน 2557

6. ระยะเวลาสงมอบงาน จํานวน 12 งวด ๆ ละ 1 เดือน

7. วงเงินในการจัดหา 3,360,000.- บาท

8. การติดตอสือ่สาร เพ่ือขอทราบขอมูลเพ่ิมเติม หรือเสนอแนะวิจารณ หรือแสดงความคิดเห็น
โดยเปดเผยไดท่ี

1. ทางไปรษณืย
สงถึง ผูอํานวยการกองคลัง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
เลขท่ี 399 หมู 3  ถนนสามเสน  แขวงวชิรพยาบาล
เขตดุสิต  กรุงเทพฯ 10300

2. โทรศัพท 0-2282-9009 – 15
3. โทรสาร 0-280-1931
4. ทางเว็บไซต www.rmutp.ac.th
5. ทางอีเมล unchana23@hotmail.com

/ ...



e-mail address คณะกรรมการ e-auction จางเหมาทําความสะอาด คณะวิศวกรรมศาสตร
1. นายอรุณ ชลังสุทธิ์ planning1381@hotmail.com
2. นางสาวทรงกรด รักเสรีธรรม songkot.r@hotmail.com
3. นายทง ลานธารทอง thong2499@hotmail.com
4. นายกุลยศ สุวันทโรจน kullayot.s@rmutp.ac.th
5. นายมนัส บุญเทียรทอง manut_b@hotmail.com
6. นายปรีชา ลิ้มเจริญ mitsu1300@hotmail.com
7. นางกัลยา แกวทอง lek_587@hotmail.com




