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รายละเอียดข้อก าหนดงานจ้างเหมาบริการท าความสะอาดอาคาร สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ 
เลขที่ 54 ถนนก าแพงเพชร 6 แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 

 

สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ มีความประสงค์จะด าเนินการจัดจ้างเหมาบริการท าความสะอาดอาคาร สถาบันวิจัย 
จุฬาภรณ์ มีรายละเอียดดังนี้ 

 

  ปริมาณงานที่ด าเนินการและข้อก าหนดของวัสดุอุปกรณ์ 
1. คุณสมบัติของพนักงานท าความสะอาด (จ านวน 45 คน) 

1.1 เพศหญิงหรือเพศชาย อายุตั้งแต่ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป จนถึงอายุไม่เกิน 60 ปีบริบูรณ ์  
1.2 กรณเีพศชาย ต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือได้รับการยกเว้น  
1.3 มีสัญชาติไทย 
1.4 สามารถอ่าน เขียนภาษาไทย และสื่อสารได้ 
1.5 มีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง ไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการท างาน  โดยเฉพาะโรคติดต่อ 

ทั้งนี้ ผู้รับจ้างจะต้องด าเนินการตรวจสุขภาพของพนักงานทุกคน โดยมีใบรับรองผลการตรวจ
สุขภาพส่งให้ผู้ว่าจ้างพิจารณาภายใน 30 วัน นับจากวันที่พนักงานได้เริ่มปฏิบัติงาน 

1.6 พนักงานจะต้องมีการตรวจสอบประวัติจากกองทะเบียนอาชญากรรมให้ผู้ว่าจ้างพิจารณาภายใน 
30 วัน นับจากวันที่พนักงานได้เริ่มปฏิบัติงาน 

1.7 พนักงานจะต้องมีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี ในงานท าความสะอาด โดยรู้จักและช านาญในการ
ใช้เครื่องมือ รวมถึงผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในงานท าความสะอาดมาเป็นอย่างดี 

1.8 พนักงานท าความสะอาดต้องมีความซื่อสัตย์สุจริต สะอาด เรียบร้อย มีมารยาท และอัธยาศัยดี   
รักงานบริการ รวมทั้งมีความใส่ใจในงานที่ รับผิดชอบ และผ่านการฝึกอบรมจากผู้ รับจ้างมา
เรียบร้อยแล้ว 

1.9 หากคุณสมบัติไม่เป็นไปตามข้อ 1.1 – 1.8 จะไม่รับพิจารณา 
1.10  สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ มีสิทธิ์ในการร่วมพิจารณาคัดเลือกพนักงานท าความสะอาดหรือต าแหน่ง   

 อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
                    1.11 ไม่เป็นผู้ติดสารเสพติดทุกชนิด ตลอดทั้งห้ามสูบบุหรี่ ด่ืมสุรา และของมึนเมาภายในสถาบันฯ    

2.  พื้นที่ในการปฏิบัติงาน ดังนี้ 
2.1 อาคารวิจัยเคมี (6 ชั้น) 
2.2 อาคารอเนกประสงค์ (6 ชั้น) 
2.3 อาคารวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์ (10 ชั้น) 
2.4 อาคารเลี้ยงสัตว์ทดลอง (5 ชั้น) พื้นที่ท าความสะอาด 4 ช้ัน 
2.5 อาคารบริหารและพ้ืนที่จอดรถ (4 ชั้น) รวมทางเดินเชื่อมระหว่างอาคาร 
2.6 อาคารศนูย์ประชุม (3 ชั้น)  อาคารเรือนพัก (6 ชั้น) อาคารเรือนพักส่วนต่อเติม (8 ชั้น) 
2.7 โรงประลอง 
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3.  ขนาดพื้นที่ท าความสะอาดโดยประมาณ ดังนี้ 
3.1  พื้นที่ท าความสะอาด อาคารวิจัยเคมี 

พื้นที่ จ านวน (ตร.ม.) ลักษณะพื้น 

  : ชั้น 1 

- ห้องผู้บริหาร 67.10 พรม 

- ห้องท างาน, ห้องปฏิบัติการ 704.97 ซีเมนต์เคลือบป้องกันสารเคมี 

- **ห้องประชุม  156.00 กระเบื้องยาง 

- ห้องน้ า  47.50 เซรามิค 

- โถงลิฟท์ บันได บันไดหนีไฟ และทางเดิน 83.68 หินขัด  

  :  ชั้น 2 

- ห้องท างาน, ห้องปฏิบัติการ 702.07 กระเบื้องยาง 

- ห้องผู้บริหาร 1 56.00 พรม 

- ห้องผู้บริหาร 2 28.00 พรม 

- ห้องผู้บริหาร 3 42.00 กระเบื้องยาง 

- **ห้องประชุม 70.00 พรม 

- ห้องรับรอง 30.00 พรม 

- ห้องน้ า  47.50 เซรามิค 

- โถงลิฟท์ บันได บันไดหนีไฟ และทางเดิน 83.68 หินขัด  

  :  ชั้น 3  

- ห้องท างาน, ห้องปฏิบัติการ 705.67 ซีเมนต์ฯ และกระเบื้องยาง  

- ห้องน้ า  47.50 เซรามิค 

- โถงลิฟท์ บันได บันไดหนีไฟ และทางเดิน 83.68 หินขัด  

  :  ชั้น 4 

- ห้องท างาน, ห้องปฏิบัติการ 705.67 ซีเมนต์ฯ และกระเบื้องยาง  

- ห้องน้ า  47.50 เซรามิค 

- โถงลิฟท์ บันได บันไดหนีไฟ และทางเดิน 83.68 หินขัด  

  :  ชั้น 5 

- ห้องท างาน, ห้องปฏิบัติการ 705.67 ซีเมนต์ฯ และกระเบื้องยาง  

- ห้องน้ า  47.50 เซรามิค 

- โถงลิฟท์ บันได บันไดหนีไฟ และทางเดิน 83.68 หินขัด  

  :  ชั้น 6 

- ห้องท างาน, ห้องปฏิบัติการ 705.67 ซีเมนต์ฯ และกระเบื้องยาง  
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- ห้องน้ า  47.50 เซรามิค 

- โถงลิฟท์ บันได บันไดหนีไฟ และทางเดิน 83.68 หินขัด  

พื้นที่รวม 5,465.9  
 

3.2  พื้นที่ท าความสะอาด อาคารอเนกประสงค์ 

พื้นที่ จ านวน (ตร.ม.) ลักษณะพื้น 

  :  ชั้น 1 

- ห้องอาหาร 502.80 กระเบื้องยาง 

- ห้องน้ า  37.20 เซรามิค  

- โถงลิฟท์ บันได บันไดหนีไฟ และทางเดิน 60.00 เซรามิค  

  :  ชั้น 2 

- ห้องท างาน / ห้องประชุม 484.80 กระเบื้องยาง 

- ห้องผู้บริหาร 58.50 พรม 

- ห้องน้ า  37.20 เซรามิค  

- โถงลิฟท์ บันได บันไดหนีไฟ และทางเดิน 60.00 เซรามิค  

  :  ชั้น 3 

- ห้องผู้บริหาร 44.00 พรม 

- ห้องท างาน 176.80 กระเบื้องยาง 

- ห้องสมุด 322.50 กระเบื้องยาง 

- ห้องน้ า  37.20 เซรามิค  

- โถงลิฟท์ บันได บันไดหนีไฟ และทางเดิน 60.00 เซรามิค  

  :  ชั้น 4 

- ห้องผู้บริหาร 36.00 พรม 

- ห้องท างาน 507.30 กระเบื้องยาง 

- ห้องน้ า  37.20 เซรามิค  

- โถงลิฟท์ บันได บันไดหนีไฟ และทางเดิน 60.00 เซรามิค  

  :  ชั้น 5 

- ห้องท างาน / ห้องประชุม 406.30 กระเบื้องยาง 

- ห้องผู้บริหาร 137.00 พรม 

- ห้องน้ า  37.20 เซรามิค  

- โถงลิฟท์ บันได บันไดหนีไฟ และทางเดิน 60.00 เซรามิค  

  :  ชั้น 6 

- ห้องประชุม 1 201.00 กระเบื้องยาง 
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- **ห้องประชุม 2  42.00 กระเบื้องยาง 

- **ห้องประชุม 3  56.00 กระเบื้องยาง  

- ห้องน้ า  56.20 เซรามิค  

- โถงลิฟท์ บันได บันไดหนีไฟ และทางเดิน 223.00 เซรามิค 

พื้นที่รวม 3,740.20  
 

3.3  พ้ืนที่ท าความสะอาด อาคารวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์ 

พื้นที่ จ านวน (ตร.ม.) ลักษณะพื้น 

  :  ชั้น G 

- *ห้องท างาน, ห้องปฏิบัติการ 1,149.88 กระเบื้องยาง 

- ห้องน้ า  43.00 เซรามิค 

- โถงลิฟท์ บันไดหนีไฟและทางเดิน 108.30 แกรนิต 

  :  ชั้น M 

- ห้องท างาน, ห้องประชุม 782.42 กระเบื้องยาง 

- ห้องน้ า  34.80 เซรามิค 

- โถงลิฟท์ บันไดหนีไฟและทางเดิน 90.80 เซรามิค 

  :  ชั้น 2 

- ห้องท างาน, ห้องปฏิบัติการ 940.27 กระเบื้องยาง 

- ห้องน้ า  34.45 เซรามิค 
- โถงลิฟท์ บันไดหนีไฟและทางเดิน 108.30 เซรามิค 

  :  ชั้น 3 
- ห้องท างาน, ห้องปฏิบัติการ 940.27 กระเบื้องยาง 
- ห้องน้ า  34.45 เซรามิค 
- โถงลิฟท์ บันไดหนีไฟและทางเดิน 108.30 เซรามิค 

  :  ชั้น 4 

- ห้องท างาน, ห้องปฏิบัติการ 940.27 กระเบื้องยาง 

- ห้องน้ า  34.45 เซรามิค 

- โถงลิฟท์ บันไดหนีไฟและทางเดิน 108.30 เซรามิค 

  :  ชั้น 5 

- *ห้องท างาน, ห้องปฏิบัติการ 940.27 กระเบื้องยาง/ซีเมนต์ฯ/Epoxy 

- ห้องน้ า  34.45 เซรามิค 

- โถงลิฟท์ บันไดหนีไฟและทางเดิน 108.30 เซรามิค 

  :  ชั้น 6 
  

- ห้องท างาน, ห้องปฏิบัติการ 940.27 กระเบื้องยาง 
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- ห้องน้ า  34.45 เซรามิค 

- โถงลิฟท์ บันไดหนีไฟและทางเดิน 108.30 เซรามิค 

  :  ชั้น 7 
  

- ห้องท างาน, ห้องปฏิบัติการ 940.27 กระเบื้องยาง 

- ห้องน้ า  34.45 เซรามิค 

- โถงลฟิท์ บันไดหนีไฟและทางเดิน 108.30 เซรามิค 

  :  ชั้น 8 
  

- ห้องท างาน, ห้องปฏิบัติการ 940.27 กระเบื้องยาง 

- ห้องน้ า  34.45 เซรามิค 

- โถงลิฟท์ บันไดหนีไฟและทางเดิน 108.30 เซรามิค 

  :  ชั้น 9 
  

- ห้องผู้บริหาร 160 พรม 

- ห้องท างาน, ห้องประชุม 940.27 กระเบื้องยาง 

- ห้องน้ า  34.45 เซรามิค 

- โถงลิฟท์ บันไดหนีไฟและทางเดิน 108.30 เซรามิค 

  :  ชั้น 10  (พ้ืนที่ส่วนพระองค์) 
  

- ห้องทรงงาน 60.68 พรม 

- **ห้องท างาน, ห้องประชุม  879.59 พรม  

- ห้องน้ า  36.40 เซรามิค 

- โถงลิฟท์ บันไดหนีไฟและทางเดิน 108.30 พรม  

พื้นที่รวม 12,118.33  
 

3.4  พ้ืนที่ท าความสะอาด อาคารเลี้ยงสัตว์ทดลอง 

พื้นที่ จ านวน (ตร.ม.) ลักษณะพื้น 

  :  ชั้น G 
  

 - โถงลิฟท ์ทางเดิน ทางลาด 130.00 กระเบื้องเซรามิก+ทรายล้าง 
  :  ชั้น M   

- ห้องท างาน, ห้องปฏิบัติการ 451.36 กระเบื้องยาง  

- ห้องน้ า  14.05 เซรามิค 

- โถงลิฟท์ บันไดหนีไฟ และทางเดิน 59.00 เซรามิค 

  :  ชั้น 2 
  

- ห้องท างาน, ห้องปฏิบัติการ 502.64 กระเบื้องยาง  

- ห้องน้ า  45.00 เซรามิค 
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- โถงลิฟท์ บันไดหนีไฟ และทางเดิน 59.00 เซรามิค 

  :  ชั้น 3 
  

- ห้องท างาน, ห้องปฏิบัติการ 486.13 กระเบื้องยาง  

- ห้องน้ า  45.00 เซรามิค 

- โถงลิฟท์ บันไดหนีไฟ และทางเดิน 59.00 เซรามิค 

  :  ชั้น 4 
  

- ห้องท างาน, ห้องปฏิบัติการ 459.89 กระเบื้องยาง  

- ห้องน้ า  71.24 เซรามิค 

- โถงลิฟท์ บันไดหนีไฟ และทางเดิน 59.00 เซรามิค 

พื้นที่รวม 2,441.31  
 

3.5  พ้ืนที่ท าความสะอาด อาคารบริหารและพ้ืนที่จอดรถ  (รวมทางเดินเชื่อมระหว่างอาคาร) 

พื้นที่ จ านวน (ตร.ม.) ลักษณะพื้น 

  :  ชั้น 1 
  

     - ห้องท างาน 608.21 กระเบื้องยาง  

     - ห้องน้ า  58.53 เซรามิค 

     - โถงลิฟท์ บันไดและทางเดิน 80.30 หินขัดและเซรามิค 

     - พ้ืนที่จอดรถ (ท าทุกวัน) 1,430.00 ซีเมนต ์ 

  :  ชั้น 2 

- ห้องผู้บริหาร 1 76.20 พรม 

- ห้องผู้บริหาร 2 80.89 พรม 

- พ้ืนที่ส านักงาน/ห้องจัดเก็บพัสดุ 561.40 กระเบื้องยาง 

- **ห้องประชุม  55.16 พรม 

- ห้องน้ า  39.71 เซรามิค 

- โถงลิฟท์ บันไดและทางเดิน 80.30 หินขัด 

- พ้ืนที่จอดรถ (ท าทุกวัน) 1,430.00 ซีเมนต ์ 

  :  ชั้น 2A 
  

- พ้ืนที่จอดรถ 1,430.00 ซีเมนต ์ 

- ห้องน้ า 3.64 เซรามิค  

  :  ชั้น 3  

- พ้ืนที่เก็บของ (ท าความสะอาดสัปดาห์ละ 1 ครั้ง) 1,038.91 ซีเมนต ์ 

- ห้องน้ า  (ท าทุกวัน) 27.59 เซรามิค 

- โถงลิฟท ์บันไดและทางเดิน     80.30 หินขัด 
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(ท าความสะอาดสัปดาห์ละ 1 ครั้ง) 

- พ้ืนที่จอดรถ (ท าทุกวัน) 1,430.00 ซีเมนต ์ 

       :  ชั้น 4  
     - พ้ืนที่เก็บเอกสาร  
(ท าความสะอาดสัปดาห์ละ 1 ครั้ง) 

461.63 ซีเมนต ์ 

     - โถงลิฟท์ บันไดและทางเดิน 80.30 หินขัด 

     - พ้ืนที่จอดรถ (ท าทุกวัน) 1,430.00 ซีเมนต์ 

พื้นที่รวม 10,427.91  
 

3.6  อาคารศูนย์ประชุมและอาคารเรือนพัก  
      3.6.1  อาคารศูนย์ประชุม 

พื้นที่ จ านวน (ตร.ม.) ลักษณะพื้น 

  :  ชั้น 1 

     - ระเบียงหน้าอาคาร (ท าความสะอาดรายเดือน) 70.56 แกรนิต 

     - โถง/บนัได 1,286.94 แกรนิต 

     - ห้องอาหาร/หน้าลิฟท์/ส านักงาน 1,471.96 เซรามิค 

     - บันไดหนีไฟ - ซีเมนต์ 

     - ห้องน้ า 110 เซรามิค 

  :  ชั้น 2 

     - โถง (ซักพรมทุก 3 เดือน) 570 พรม 

     - **ห้องประชุมใหญ่ (ซักพรมทุก 3 เดือน) 157.14 พรม 

     - **ห้องประชุม 1 (ซักพรมทุก 3 เดือน) 168 พรม 

     - **ห้องประชุม 2 (ซักพรมทุก 3 เดือน) 36 พรม 

     - **ห้องประชุม 3 (ซักพรมทุก 3 เดือน) 84 พรม 

     - **ห้องประชุม 4 (ซักพรมทุก 3 เดือน) 84 พรม 

     - **ห้องประชุม 5 (ซักพรมทุก 3 เดือน) 36 พรม 

     - ห้องเตรียมอาหาร 158.76 เซรามิค 

- ห้ององค์ประธาน /ห้องรับรองวิทยากร 
(ซักพรมทุก 3 เดือน) 

105.84 พรม 

     - ห้องออฟฟิศ 4 (ซักพรมทุก 3 เดือน) 35.28 พรม 

     - ห้องน้ าชาย/หญิง 122.66 เซรามิค 

     - ระเบียงหลัง 16.8 ซีเมนต์ 

     - บันไดหนีไฟ - ซีเมนต์ 



8/22 

  :  ชั้น 3 

     - บันไดหนีไฟ - ซีเมนต์ 

     - ห้องควบคุม (ซักพรมทุก 3 เดือน) 63 พรม 

     - ห้องท าความเย็น  350 ซีเมนต์ 

  :  ชั้น 4 

     - ห้องเครื่อง  500 ซีเมนต์ 

พื้นที่รวม 5,426.94  
 

      3.6.2  อาคารเรือนพัก (บริเวณส่วนกลาง) 

พื้นที่ จ านวน (ตร.ม.) ลักษณะพื้น 

  :  ชั้น 1 

     - ล็อบบี้/หน้าลิฟท์ (ซักพรมทุก 4 เดือน) 140.28 พรม 

     - ห้องน้ าชาย/หญิง 123.9 เซรามิค 

     - หน้าลิฟท์/บันไดหนีไฟ/ทางเชื่อม 288.2 เซรามิค/ซีเมนต์ 

     - โถงใต้อาคารเรือนพัก/ห้องฟิตเนส 1,134.6 เซรามิค/พ้ืนไม้ 

     - บริเวณรอบสระว่ายน้ า 200 เซรามิค 

  :  ชั้น 2 

     - ระเบียงหน้า/โถงหน้าลิฟท์/บันไดหนีไฟ 130.5 เซรามิค 

     - ห้องพัก (ซักพรมทุก 4 เดือน) 1,174.2 พรม 

     - ห้องน้ า (ในห้องพัก) 156.91 เซรามิค 

     - ระเบียงหลัง 92.85 เซรามิค 

  :  ชั้น 3 

     - ระเบียงหน้า/โถงหน้าลิฟท์/บันไดหนีไฟ 130.5 เซรามิค 

     - ห้องพัก (ซักพรมทุก 4 เดือน) 1,174.2 พรม 

     - ห้องน้ า (ในห้องพัก) 156.91 เซรามิค 

     - ระเบียงหลัง 92.85 เซรามิค 

  :  ชั้น 4 

     - ระเบียงหน้า/โถงหน้าลิฟท์/บันไดหนีไฟ 130.5 เซรามิค 

     - ห้องพัก (ซักพรมทุก 4 เดือน) 1,174.2 พรม 

     - ห้องน้ า (ในห้องพัก) 156.91 เซรามิค 

     - ระเบียงหลัง 92.85 เซรามิค 

  :  ชั้น 5 

     - ระเบียงหน้า/โถงหน้าลิฟท์/บันไดหนีไฟ 130.5 เซรามิค 
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     - ห้องพัก (ซักพรมทุก 4 เดือน) 1,174.2 พรม 

     - ห้องน้ า (ในห้องพัก) 156.91 เซรามิค 

     - ระเบียงหลัง 92.85 เซรามิค 

  :  ชั้น 6 

     - ระเบียงหน้า/โถงหน้าลิฟท์/บันไดหนีไฟ 130.5 เซรามิค 

     - ห้องพัก (ซักพรมทุก 4 เดือน) 1,174.2 พรม 

     - ห้องน้ า (ในห้องพัก) 156.91 เซรามิค 

     - ระเบียงหลัง 92.85 เซรามิค 

พื้นที่รวม 9,659.28  
 

      3.6.3  อาคารเรือนพักต่อเติม (บริเวณโถงส่วนกลาง) 

พื้นที่ จ านวน (ตร.ม.) ลักษณะพื้น 

  :  ชั้น 1 

     - ล็อบบี้ (ซักพรมทุก 6 เดือน) 40 พรม 

     - บันไดหนีไฟ - ซีเมนต์ 

     - โถงหน้าล็อบบี ้ 30 หินขัด 

  :  ชั้น 2 

     - ระเบียงหน้า 27.5 หินขัด 

     - ห้องพัก/ระเบียงหลัง (ซักพรมทุก 4 เดือน) 247.7 พรม/เซรามิค 

     - ห้องน้ าในห้องพัก 18.92 เซรามิค 

     - บันไดหนีไฟ - เซรามิค 

  :  ชั้น 3 

     - ระเบียงหน้า 27.5 หินขัด 

     - ห้องพัก/ระเบียงหลัง (ซักพรมทุก 4 เดือน) 247.7 พรม/เซรามิค 

     - ห้องน้ าในห้องพัก 18.92 เซรามิค 

     - บันไดหนีไฟ - ซีเมนต์ 

  :  ชั้น 4 

     - ระเบียงหน้า 27.5 หินขัด 

     - ห้องพัก/ระเบียงหลัง (ซักพรมทุก 4 เดือน) 247.7 พรม/เซรามิค 

     - ห้องน้ าในห้องพัก 18.92 เซรามิค 

     - บันไดหนีไฟ - ซีเมนต์ 

  :  ชั้น 5   

     - ระเบียงหน้า 27.5 หินขัด 
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     - ห้องพัก/ระเบียงหลัง (ซักพรมทุก 4 เดือน) 247.7 พรม/เซรามิค 

     - ห้องน้ าในห้องพัก 18.92 เซรามิค 

     - บันไดหนีไฟ - ซีเมนต์ 

  :  ชั้น 6 

     - ระเบียงหน้า 27.5 หินขัด 

     - ห้องพัก/ระเบียงหลัง (ซักพรมทุก 4 เดือน) 247.7 พรม/เซรามิค 

     - ห้องน้ าในห้องพัก 18.92 เซรามิค 

     - บันไดหนีไฟ - ซีเมนต์ 

  :  ชั้น 7 

     - ระเบียงหน้า 27.5 หินขัด 

     - ห้องพัก/ระเบียงหลัง (ซักพรมทุก 4 เดือน) 247.7 พรม/เซรามิค 

     - ห้องน้ าในห้องพัก 18.92 เซรามิค 

     - บันไดหนีไฟ - ซีเมนต์ 

  :  ชัน้ 8 

     - ห้องประทับ/ห้องสรง (ซักพรมทุก 6 เดือน) 266.62 พรม 

     - หน้าลิฟท์ (ซักพรมทุก 6 เดือน) 27.5 พรม 

     - บันไดหนีไฟ - ซีเมนต์ 

พื้นที่รวม 2,128.84  
  
 

3.7 โรงประลอง 

- โรงประลอง (อาทิตย์ละ 1 ครั้ง) 144.00 หินขัด 
 

  * หมายเหตุ  :  ห้องและพ้ืนที่ ที่ระบุไว้ในตารางบางส่วนไม่ได้มีการเปิดใช้งาน 
           ** หมายเหตุ  :  ห้องประชุมให้ท าความสะอาด โดยพิจารณาจากสภาพการใช้งาน 
 

4. รายละเอียดในการจ้าง 
     พนักงานท าความสะอาดประจ า จ านวน 45 คน โดยแบ่งอัตราก าลัง ดังนี้ 

1) อาคารประเภทส านักงาน (อาคาร 1-5 และโรงประลอง) ตามข้อ 4.1  
ต้องมีพนักงานท าความสะอาดประจ า จ านวน 35 คน 

2) อาคารเรือนพักและอาคารเรือนพักส่วนต่อเติม ตามข้อ 4.2  
ต้องมีพนักงานท าความสะอาดประจ า จ านวน 6 คน 

3) อาคารศูนย์ประชุม ตามข้อ 4.3  
ต้องมีพนักงานท าความสะอาดประจ า จ านวน 4 คน 
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4.1  อาคารประเภทส านักงาน (อาคาร 1-5 และโรงประลอง)   
4.1.1 การจัดวางก าลังพนักงาน 

1)  ผู้รับจ้างจะต้องจัดพนักงานท าความสะอาดประจ า จ านวน 35 คน  
 โดยมีระดับหัวหน้า  จ านวน 3 คน  

2) เวลาเข้างาน วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 07.00-17.00 น. (อนุญาตให้เข้าปฏิบัติการได้ก่อนเวลา 
    ท างาน 1 ชั่วโมง)                   

(เว้นวันหยุดราชการ วันหยุดนักขัตฤกษ์ และตามประกาศของทางราชการ หรือของสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์)  
 นอกจากเข้ามาท างานตามรอบระยะเวลาในสัญญาจ้างที่ตรงกับวันหยุด 
3)  ผู้รับจ้างจะต้องจัดพนักงานท าความสะอาดในวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ ์  
    จ านวน 1 คน ปฏิบัติงานอาคารอเนกประสงค์ ชั้น 2 ตลอดทั้งอายุสัญญาจ้าง 

4.1.2 รายละเอียดการบริการ 
  1.  การท าความสะอาดประจ าวัน 
      1.1 เก็บรวบรวมขยะภายในอาคารน าไปทิ้งในที่ที่จัดเตรียมไว้และท าความสะอาดถังขยะ 
       1.2 เปลี่ยนถุงใส่ขยะ (ผู้รับจ้างจัดหามา)  
       1.3 เช็ดฝุ่นตามชั้นวางของ ตู้ โต๊ะ โทรศัพท์ เช็ดด้วยน้ ายาฆ่าเชื้อหรือแอลกอฮอล์ และกรอบรูป 
       1.4 เช็ดท าความสะอาดประตูทางเข้า-ออก เก็บรอยเปื้อนบนกระจกประตูและผนังกระจก 
       1.5 เช็ดรอยมือตามประตู ฝาผนัง กระจกเงา และโลหะ (สแตนเลส) 
      1.6 เก็บจุดเปื้อนพรมและเฟอร์นิเจอร์ 

        1.7 ดูดฝุ่นพ้ืนทั้งหมด รวมทั้งบริเวณภายใต้เฟอร์นิเจอร์ที่สามารถเคลื่อนย้ายได้โดยง่าย 
        1.8 เช็ดฝุ่นพ้ืนทั้งหมด รวมทั้งบริเวณภายใต้เฟอร์นิเจอร์ที่สามารถเคลื่อนย้ายได้โดยง่าย 
         1.9 ม็อบเก็บฝุ่นพื้นและบริเวณทางเดินสม่ าเสมอ 
         1.10 ท าความสะอาดห้องน้ า เช่น ทิ้งขยะ ล้างถังขยะ เช็ดกระจกเงา สุขภัณฑ์ ท่อน้ า ฝาผนัง 
          ประต ูจัดใส่กระดาษช าระ สบู่เหลว (ซึ่งผู้รับจ้างเป็นผู้จัดหา)  
          1.11 ท าความสะอาดลิฟท์ เช่น เก็บรอยเปื้อนท าความสะอาดพ้ืน บริเวณผนัง ประต ูกระจกเงา 
          สแตนเลส และท าความสะอาดร่องประตูลิฟท์ 
         1.12 ปัดฝุ่นพรมเช็ดเท้า 
      1.13 ตรวจสอบวัสดุอุปกรณ์หากพบช ารุดเสียหายให้แจ้งมาที่ส่วนอาคาร 

  2.  การท าความสะอาดประจ าสัปดาห์ 
         2.1 เช็ดฝุ่น ปัดหยากไย่ตามที่สูง รวมทั้งป้ายเครื่องหมายต่าง ๆ เท่าที่สามารถท าได้ 
         2.2 เช็ดท าความสะอาดมู่ลี่ 
         2.3 เช็ดท าความสะอาดเฟอร์นิเจอร์ 
         2.4 ขัดพ้ืนบริเวณทางเดิน 
          2.5 ดูดฝุ่นพ้ืนพรมทั้งหมด 
         2.6 ท าความสะอาดกระจกอาคารภายในและภายนอกที่สูงไม่เกิน 3 เมตรหรือเท่าท่ีสามารถใช้ 
                            เครื่องมือเอ้ือมถึง 

2.7 ขัดล้างผนังเซรามิคและพ้ืนภายในห้องน้ าอาคาร 
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2.8 เก็บคราบน้ ามันบริเวณทางเข้าด้านหน้าอาคาร 
2.9 ล้างท าความสะอาดทางเดินรอบบริเวณอาคาร 
2.10 ท าความสะอาดภายใน ภายนอกลิฟท์โดยละเอียด 
2.11 ล้างท าความสะอาดถังขยะท้ังหมด 

     3.  การท าความสะอาดประจ าเดือน 
      3.1 ท าความสะอาดกระจก หน้าต่าง และขอบกระจกภายในทั้งหมดที่สูงไม่เกิน 3 เมตร 
      3.2 ดูแลรักษาพ้ืนให้สะอาดและตรงตามมาตรฐาน 
     4.  การท าความสะอาดประจ าทุก 3 เดือน 
      4.1 ท าความสะอาดพรมด้วยวิธีซัก 
      4.2 ล้างลงน้ ายาเคลือบเงาพ้ืนภายในอาคาร ส่วนสถานที่บางแห่งที่ยังไม่สกปรกนั้น จะต้องดูแล 

 รักษาพ้ืนให้สะอาดเท่าเทียมกันตามวิธีรักษาพ้ืนโดยมิต้องล้างพ้ืนทุกครั้ง 
      4.3 ท าความสะอาดโคมไฟ ฝาครอบหลอดไฟเฉพาะภายนอก 
      4.4 ท าความสะอาดช่องระบายอากาศเฉพาะภายนอก 
     5.  การท าความสะอาดประจ าทุก 6 เดือน 
      5.1 ท าความสะอาดกระจกภายนอกอาคารในที่สูงทั้งหมด (ปีละ 2 ครั้ง) 
      5.2 ล้างลานจอดรถและทางเชื่อมอาคาร 
     6.  วัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือที่ผู้รับจ้างจะต้องจัดหา 
      6.1 ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ และผลิตภัณฑ์ในการท าความสะอาดที่มีคุณภาพ  

 โดยผู้ว่าจ้าง (กรรมการตรวจการจ้าง) ยินยอมให้ใช้ไฟฟ้า น้ าประปา เท่าที่จ าเป็นต่อการท าความ 
 สะอาดดังนี้ 

         6.1.1 เครื่องขัดพ้ืน ไม่น้อยกว่า 4 เครื่อง พร้อมอุปกรณ์ชุดขัดพ้ืนส ารอง เครื่องละ 2 ชุด 
         6.1.2 เครื่องปัดเงาพ้ืน ไม่น้อยกว่า 2 เครื่อง พร้อมอุปกรณ์ชุดปัดเงาส ารอง เครื่องละ 2 ชุด 
         6.1.3 เครื่องดูดฝุ่น ชนิดที่ดูดน้ าได้ไม่น้อยกว่า 3 เครื่อง 
           6.1.4 เครื่องซักพรม อย่างน้อย 2 เครื่อง 
         6.1.5 สายไฟต่อพ่วงแบบมาตรฐานแบบเก็บสายยาว ไม่น้อยกว่า 50 เมตร จ านวน 3 ม้วน 
         6.1.6 พนักงานทุกคนต้องมีอุปกรณ์ประจ าตัวที่มีสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้งาน ดังนี้ 
            - ไม้กวาด/ที่ตักผง 
                                      - ไม้กวาดใช้ส าหรับกระเบื้องยาง                
          - ไม้ม็อบขนาด 24 นิ้ว พร้อมอุปกรณ์ส ารอง (ผ้าม็อบ) 
           - ไม้ม็อบขนาด 10 นิ้ว พร้อมอุปกรณ์ส ารอง (ผ้าม็อบ) 
          - ไม้ปัดขนไก่ ขันน้ า ถังน้ า เกรียงเหล็ก ขวดฉีดสเปรย์ ด้ามยางหัวปั๊ม (ท่อตัน) ถุงมือยาง 
              รองเท้าบู๊ท แปรงล้างห้องน้ า ไม้ปัดหยากไย่ 
             - ผ้าขนหนูเล็ก (ผ้าเช็ดโต๊ะ) ผ้าขนหนูผืนใหญ่ (เช็ดพ้ืน) 
                         - ผ้าขนหนูลากน้ า  (ขนาดไม่ต่ ากว่า 40 x 60 ซม.) 
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         6.1.7 ไม้ปาดน้ า พร้อมยางอะไหล่ ไม่น้อยกว่า 10 อัน 
         6.1.8 อุปกรณ์เช็ดกระจก ผ้าเช็ดกระจก 
 6.1.9 รถเข็นขยะ 3 คัน 
 6.1.10 รถม๊อบ 
         6.1.11 ถุงขยะ (ถุงด า) ดังนี้ 
          -  ขนาด 18x20 นิ้ว  จ านวน   25  กิโลกรัม/เดือน 
             -  ขนาด 24x28 นิ้ว  จ านวน   50   กิโลกรัม/เดือน 

    -  ขนาด 30x40 นิ้ว  จ านวน  50  กิโลกรัม/เดือน 
         6.1.12 บันได 3 อัน (มีขนาด/ความสูงเหมาะสมกับสภาพการใช้งาน) 
         6.1.13 บริษัทต้องจัดวัสดุอุปกรณ์ท่ีจ าเป็นในงานท าความสะอาดที่นอกเหนือจากที่กล่าวมา 

      เพ่ิมเติมโดยไม่คิดมูลค่า 
         6.1.14 วัสดุอุปกรณ์ตามที่กล่าวหากช ารุด ผู้รับจ้างจะต้องด าเนินการหามาทดแทนให้ทันที 
         6.1.15 บริษัทจะต้องจัดหาผลิตภัณฑ์ส าหรับท าความสะอาดอย่างเพียงพอส าหรับการใช้งาน 

     ในแต่ละเดือน ดังนี้ 
-  ผลิตภัณฑ์เคลือบเงาพ้ืน  
   ขนาดบรรจุ  3,800 มล./แกลลอน  จ านวนไม่น้อยกว่า 72 แกลลอน ต่อปี   
-  ผลิตภัณฑ์ลอกแว๊กซ์ 
   ขนาดบรรจุ  3,800 มล./แกลลอน  จ านวนไม่น้อยกว่า 48 แกลลอน ต่อปี  
-  ผลิตภัณฑ์กัดสนิม 
   ขนาดบรรจุ  3,800 มล./แกลลอน  จ านวนไม่น้อยกว่า 72 แกลลอน ต่อปี  
-  ผลิตภัณฑ์เช็ดเก็บฝุ่น 
   ขนาดบรรจุ  3,800 มล./แกลลอน  จ านวนไม่น้อยกว่า 60 แกลลอน ต่อปี   
-  ผลิตภัณฑ์ปัดเงาพ้ืน 

    ขนาดบรรจุ  3,800 มล./แกลลอน จ านวนไม่น้อยกว่า 50 แกลลอน ต่อปี   
-  ผลิตภัณฑ์ดับกลิ่น 
   ขนาดบรรจุ  3,800 มล./แกลลอน  จ านวนไม่น้อยกว่า 200 แกลลอน ต่อปี   
-  ผลิตภัณฑ์ท าความสะอาดพ้ืน 
   ขนาดบรรจุ  3,800 มล./แกลลอน  จ านวนไม่น้อยกว่า 200 แกลลอน ต่อปี   
-  ผลิตภัณฑ์เช็ดกระจก 
   ขนาดบรรจุ  3,800 มล./แกลลอน  จ านวนไม่น้อยกว่า 36 แกลลอน ต่อปี   
-  ผลิตภัณฑ์เคลือบเงาเบาะหนัง 
   ขนาดบรรจุ  3,800 มล./แกลลอน จ านวนไม่น้อยกว่า 40 แกลลอน ต่อปี 
-  ผลิตภัณฑ์ท าความสะอาดลิฟท์ 

     ขนาดบรรจุ  3,800 มล./แกลลอน จ านวนไม่น้อยกว่า 30 แกลลอน ต่อปี   
-  สบู่เหลวส าหรับล้างมือ 
   ขนาดบรรจุ  3,800 มล./แกลลอน จ านวนไม่น้อยกว่า 192 แกลลอน ต่อปี 
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-  ผลิตภัณฑ์น้ ายาล้างจาน 
  ขนาดบรรจุ  3,800 มล./แกลลอน จ านวนไม่น้อยกว่า 72 แกลลอน ต่อปี 

-  ผลิตภัณฑ์ท าความสะอาดเครื่องใช้ส านักงาน 
- น้ ายาเอนกประสงค์  
   ขนาดบรรจุ  3,800 มล./แกลลอน จ านวนไม่น้อยกว่า 120 แกลลอน ต่อปี 

                                     - น้ ายาที่ตรงตามวัตถุประสงค์การใช้งาน 
-  ผลิตภัณฑ์อ่ืนๆ ที่ต้องใช้ในการท างานจ้างนี้ 

โดยผลิตภัณฑ์ดังกล่าวข้างต้นหากไม่เพียงพอส าหรับการใช้งาน บริษัทฯ ต้องเป็นผู้จัดหา
เพ่ิมเติม และผลิตภัณฑ์ต้องมีมาตรฐาน หรือมีหนังสือรับรองคุณภาพของผลิตภัณฑ์และมีใบอนุญาตการมีวัตถุ
อันตรายไว้ในการครอบครองจากส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)  และผลิตภัณฑ์บรรจุในภาชนะ
ส าเร็จจากโรงงานผู้ผลิตโดยตรง (ซึ่งต้องส่งผลิตภัณฑ์ในภาชนะดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างตรวจเช็คก่อนใช้งานทุกครั้ง) 

      6.2 วัสดุอุปกรณ์เครื่องมือ และผลิตภัณฑ์ที่กล่าวมาในข้อ 6.1 มีปริมาณเพียงพอส าหรับให้พนักงาน 
     ใช้งานตลอดเวลาผู้รับจ้างจะต้องจัดท ารายการและจ านวนให้รายงานผู้ว่าจ้าง  

 (กรรมการตรวจการจ้าง) เพ่ือท าการตรวจสอบ ประจ าทุก 2 สัปดาห์ 
      6.3  ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งหรืออบรมพนักงานท าความสะอาดปฏิบัติตามระเบียบและนโยบาย หรือ                
                               ข้อบังคับของสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ โดยเคร่งครัด พร้อมแต่งกายสุภาพตามเครื่องแบบที่ผู้รับจ้าง    
                               ก าหนดขณะปฏิบัติหน้าที่ตลอดท้ังวันท างาน 
      6.4  นอกเหนือจากพนักงานท าความสะอาดที่มาประจ าแล้ว บริษัทจะต้องจัดชุดสายตรวจคุณภาพ   
                               ของงานรวมทั้งฝ่ายปฏิบัติการเข้ามาตรวจสอบ อบรม ชี้แจงพนักงานเพ่ือแก้ไข หรือมีการพัฒนา                             

อย่างมีประสิทธิภาพตามนโยบายหรือเงื่อนไขตามสัญญาจ้าง (อย่างน้อย 2 ครั้ง ต่อเดือน) โดย
บริษัทจะต้องท าแผนงานในการบริหารดังกล่าว ให้ผู้ว่าจ้างพิจารณาด้วย 

4.2  อาคารเรือนพักและอาคารเรือนพักส่วนต่อเติม   
4.2.1  การจัดวางก าลังพนักงาน 

1)  ผู้รับจ้างจะต้องจัดพนักงานท าความสะอาดประจ า จ านวน 6 คน  
2)  เวลาท างานสัปดาห์ละ 6 วัน หยุด 1 วัน และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลาปฏิบัติงาน 8 ชั่วโมงต่อวัน 

ทั้งนี้ ทางผู้ว่าจ้างหรือผู้ควบคุมงานที่ได้รับมอบหมาย สามารถก าหนดวันหยุด และเวลา 
ปฏิบัติงานให้พนักงานตามความเหมาะสมของกิจกรรม (ระหว่าง 07.00-20.00 น.) 

4.2.2  รายละเอียดการบริการ 
    1.  การท าความสะอาดประจ าวัน 
         1.1  เก็บรวบรวมขยะทั้งหมดน าไปท้ิงในที่ท่ีจัดเตรียมไว้และท าความสะอาดถังขยะ 
         1.2  เปลี่ยนถุงใส่ขยะ (จัดหาโดยผู้รับจ้าง)  
         1.3  เช็ดฝุ่นตามชั้นวางของ ตู้ โต๊ะต่างๆ โทรศัพท์ กรอบรูป และดอกไม้ประดิษฐ์ 
                      เท่าท่ีสามารถท าได้ 
         1.4  เช็ดรอยมือตามประตู ฝาผนัง กระจกเงา และโลหะ(สแตนเลส) 
         1.5  เก็บจุดเปื้อนพรมและเฟอร์นิเจอร์ให้สะอาด 

           1.6  เช็คดูดฝุ่นพ้ืนทั้งหมด และบริเวณท่ีสามารถเคลื่อนย้ายเฟอร์นิเจอร์ได้โดยง่าย 



15/22 

            1.7  ม็อบท าความสะอาดพ้ืนทั้งหมด  
           1.8  กวาดม็อบพ้ืน และเช็ดฝุ่นราวบันได 
           1.9  ท าความสะอาดห้องน้ า  
           -  น าขยะไปทิ้ง และท าความสะอาดถังขยะ 
           -  ท าความสะอาดกระจกเงา 
           -  ท าความสะอาดเครื่องสุขภัณฑ์ทั้งหมด และท่อน้ าภายในห้องน้ า 
           -  เช็ดท าความสะอาดฝาผนัง ประตู และผนังกั้นห้อง 
           -  จัดใส่กระดาษช าระและกระดาษเช็ดมือ (จัดหาโดยผู้ว่าจ้าง) 
              จัดใส่สบู่เหลวและถุงขยะ (จัดหาโดยผู้รับจ้าง) 
           1.10 ท าความสะอาดลิฟท์  

  -  เก็บรอยเปื้อนบริเวณฝาผนัง ประตูทั้งภายใน และภายนอก 
  -  ท าความสะอาดกระจกเงา และสแตนเลส 
  -  ม็อบท าความสะอาดพ้ืน 
  -  เช็ดท าความสะอาดร่องประตูลิฟท์ 

        1.11 ดูแลท าความสะอาดทางเดินภายนอก และพ้ืนถนนที่อยู่ภายในบริเวณ 
           1.12 ปัดฝุ่นพรมเช็ดเท้า 
        1.13 กวาดและม็อบพ้ืนบริเวณรอบสระบัว 
        1.14 เปลี่ยนผ้าปูเตียงและปลอกหมอน 
        1.15 เช็ดฝุ่นตามชั้นวางของตู้ โต๊ะเครื่องแป้ง โทรศัพท์ เฟอร์นิเจอร์ กรอบรูป และโคมไฟ 
        1.16 เช็ดท าความสะอาดกระจกเงา กระจกหน้าต่าง และขอบหน้าต่าง 
        1.17 จัดเปลี่ยนผ้าเช็ดตัว ผ้าเช็ดเท้า สบู่ แชมพู ครีมทาผิว ถุงขยะ และจัดวางไว้ให้ถูกต้องตาม 
                                        ต าแหน่ง 

   2.  การท าความสะอาดประจ าสัปดาห์ 
          2.1  เช็ดฝุ่น ปัดหยากไย่ตามที่สูง รวมทั้งป้ายเครื่องหมายต่าง ๆ เท่าที่สามารถท าได้ 
          2.2  ปัดฝุ่นฝาผนัง บานหน้าต่าง และเช็ดท าความสะอาดมู่ลี่ 
       2.3  ท าความสะอาดบนตู้ และชั้นวางของโดยละเอียด และให้จัดเก็บสิ่งของเข้าท่ีให้เรียบร้อย 
       2.4  เช็ดท าความสะอาดโทรศัพท์ด้วยน้ ายาฆ่าเชื้อ 
       2.5  ท าความสะอาดขอบบัวล่าง และขอบล่างต่างๆ 
          2.6  เช็ดท าความสะอาดเฟอร์นิเจอร์ 
       2.7  ม็อบเก็บฝุ่นตามพ้ืนและขอบมุมบริเวณใต้โต๊ะและเครื่องใช้ต่างๆ  
 
         2.8  ดูดฝุ่นพ้ืนพรมทั้งหมดโดยละเอียดรวมทั้งตามขอบมุมใต้โต๊ะและเครื่องใช้ต่างๆ 
       2.9  ท าความสะอาดและขัดมันสแตนเลส 
       2.10 ขัดล้างผนังเซรามิคพ้ืนภายในห้องน้ าอาคาร 
          2.11 ท าความสะอาดภายใน ภายนอกลิฟท์โดยละเอียด 

2.12 ล้างท าความสะอาดถังขยะท้ังหมด 
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      3.  การท าความสะอาดประจ าทุกเดือน 
       3.1  ท าความสะอาดกระจก หน้าต่าง และขอบกระจกภายในทั้งหมดที่สูงไม่เกิน 3 เมตร 
       3.2  ท าความสะอาดกระจก หน้าต่าง และขอบกระจกภายนอกทั้งหมดที่สูงไม่เกิน 3 เมตร 
      4.  การท าความสะอาดประจ าทุก 6 เดือน 
       4.1  ล้างพื้นภายในอาคาร ส่วนสถานที่บางแห่งที่ยังไม่สกปรกนั้น จะต้องดูแลรักษาพ้ืนให้สะอาด 

  เท่าเทียมกันตามวิธีรักษาพ้ืนโดยมิต้องล้างพ้ืนทุกครั้ง 
       4.2  ท าความสะอาดพรมด้วยวิธีซัก 
       4.3  ท าความสะอาดโคมไฟ และฝาครอบหลอดไฟเฉพาะภายนอก 
       4.4  ท าความสะอาดช่องระบายอากาศเฉพาะภายนอก 

4.3  อาคารศูนย์ประชุม   
      4.3.1  การจัดวางก าลังพนักงาน 

       1)  ผู้รับจ้างจะต้องจัดพนักงานท าความสะอาดประจ า จ านวน 4 คน  
       2)  เวลาท างานสัปดาห์ละ 6 วัน หยุด 1 วัน และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลาปฏิบัติงาน 8 ชั่วโมงต่อวัน  
            ทั้งนี้ ทางผู้ว่าจ้างหรือผู้ควบคุมงานที่ได้รับมอบหมาย สามารถก าหนดวันหยุด และเวลา 
            ปฏิบัติงานให้พนักงานตามความเหมาะสมของกิจกรรมที่เกิดข้ึนภายในศูนย์ประชุมฯ  

    (ระหว่าง 07.00-20.00 น.) 
      4.3.2  รายละเอียดการบริการ 
      1. การท าความสะอาดประจ าวัน 
          1.1 เก็บรวบรวมขยะทั้งหมดน าไปทิ้งในที่ที่จัดเตรียมไว้และท าความสะอาดถังขยะ 
          1.2 เปลี่ยนถุงใส่ขยะ (จัดหาโดยผู้รับจ้าง)  
          1.3 เช็ดฝุ่นตามชั้นวางของ ตู้ โต๊ะต่างๆ โทรศัพท์ กรอบรูป และดอกไม้ประดิษฐ์  

           เท่าท่ีสามารถท าได้ 
            1.4 เช็ดรอยมือตามประตู ฝาผนัง กระจกเงา และโลหะ(สแตนเลส) 
        1.5 เก็บจุดเปื้อนพรมและเฟอร์นิเจอร์ให้สะอาด 

              1.6 เช็ดฝุ่นพ้ืนทั้งหมด และบริเวณท่ีสามารถเคลื่อนย้ายเฟอร์นิเจอร์ได้โดยง่าย 
               1.7 ม็อบท าความสะอาดพ้ืนทั้งหมด  
              1.8 กวาดม็อบพื้น และเช็ดฝุ่นราวบันได 
              1.9 ท าความสะอาดห้องน้ า  
              -  น าขยะไปทิ้ง และท าความสะอาดถังขยะ 
              -  ท าความสะอาดกระจกเงา 
 
 
              -  ท าความสะอาดเครื่องสุขภัณฑ์ทั้งหมด และท่อน้ าภายในห้องน้ า 
              -  เช็ดท าความสะอาดฝาผนัง ประตู และผนังกั้นห้อง 
              -  จดัใส่กระดาษช าระและกระดาษเช็ดมือ จัดใส่สบู่เหลวและถุงขยะ (จัดหาโดยผู้รับจ้าง) 
 1.10 ท าความสะอาดลิฟท์  
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       -  เก็บรอยเปื้อนบริเวณฝาผนัง ประตูทั้งภายใน และภายนอก 
       -  ท าความสะอาดกระจกเงา และสแตนเลส 
       -  ม็อบท าความสะอาดพ้ืน 
       -  เช็ดท าความสะอาดร่องประตูลิฟท์     

 1.11 ดูแลท าความสะอาดทางเดินภายนอก และพ้ืนถนนที่อยู่ภายในบริเวณ 
               1.12 ปัดฝุ่นพรมเช็ดเท้า 
            1.13 กวาดและม็อบพ้ืนบริเวณรอบสระบัว 
            1.14 ท าความสะอาดที่เขี่ยบุหรี่ 
            1.15 คอยดูแลก้นบุหรี่จากท่ีเขี่ยบุหรี่ และท าการจัดเก็บ 
            1.16 เปลี่ยนทรายในที่เขี่ยบุหรี่ตามความเหมาะสม (ทรายจัดหาโดยผู้ว่าจ้าง) 

 1.17 ดูแลท าความสะอาดทางเดินภายนอก และพ้ืนถนนที่อยู่ภายในบริเวณทางเชื่อมระหว่าง   
         อาคาร และพ้ืนที่ถนนบริเวณโดยรอบน้ าพุ (ยกเว้นบ่อน้ าพุ) 

 1.18 ท าความสะอาดห้องครัวและบริเวณท่ีเตรียมกาแฟ 
            1.19 ดูแลท าความสะอาดภายในครัวและท่ีเตรียมกาแฟโดยสม่ าเสมอ 
            1.20 ปัดฝุ่นพรมเช็ดเท้า 
            1.21 เช็ดท าความสะอาดป้ายชื่ออาคาร 
            1.22 เช็ดท าความสะอาดเฟอร์นิเจอร์บริเวณรอบๆ สระว่ายน้ าและเฟอร์นิเจอร์ลอยต่างๆ 
            1.23 เก็บแก้วน้ า ถ้วยกาแฟ และจานรอง 
 2.  การท าความสะอาดประจ าสัปดาห์ 
 2.1 เช็ดฝุ่น ปัดหยากไย่ตามที่สูง รวมทั้งป้ายเครื่องหมายต่าง ๆ เท่าที่สามารถท าได้ 
               2.2 ปัดฝุ่นฝาผนัง บานหน้าต่าง และเช็ดท าความสะอาดมู่ลี่ 
            2.3 ท าความสะอาดบนตู้ และชั้นวางของโดยละเอียด และให้จัดเก็บสิ่งของเข้าที่ให้เรียบร้อย 
            2.4 เช็ดท าความสะอาดโทรศัพท์ด้วยน้ ายาฆ่าเชื้อ 
            2.5 ท าความสะอาดขอบบัวล่าง และขอบล่างต่างๆ 
                2.6 เช็ดท าความสะอาดเฟอร์นิเจอร์ 
            2.7 ม็อบเก็บฝุ่นตามพ้ืนและขอบมุมบริเวณใต้โต๊ะและเครื่องใช้ต่างๆ  
              2.8 ดูดฝุ่นพ้ืนพรมท้ังหมดโดยละเอียดรวมทั้งตามขอบมุมใต้โต๊ะและเครื่องใช้ต่างๆ 
            2.9 ท าความสะอาดและขัดมันสแตนเลส 
            2.10 ขัดล้างผนังเซรามิคและพ้ืนภายในห้องน้ าอาคาร 
               2.11 ท าความสะอาดภายใน ภายนอกลิฟท์โดยละเอียด 

      2.12 ล้างท าความสะอาดถังขยะทั้งหมด 
      2.13 สเปรย์บัฟขัดมันพื้นบริเวณทางเดินร่วม 
 
      2.14 ท าความสะอาดกระจกหน้าต่างภายในรวมทั้งขอบภายใน และภายนอกสูงไม่เกิน 3 เมตร  

         หรือเท่าท่ีสามารถท าได้ 
      2.15 ท าความสะอาดหน้าต่างกระจกชั้นล่าง ทั้งขอบภายในและภายนอก 
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 3.  การท าความสะอาดประจ าทุกเดือน 
            3.1 ท าความสะอาดกระจก หน้าต่าง และขอบกระจกภายในทั้งหมดท่ีสูงไม่เกิน 3 เมตร 
            3.2 ท าความสะอาดกระจก และขอบกระจกภายนอกทั้งหมดท่ีสูงไม่เกิน 3 เมตร 
 4.  การท าความสะอาดประจ าทุก 6 เดือน 

     4.1 ล้างพื้นภายในอาคาร ส่วนสถานที่บางแห่งที่ยังไม่สกปรกนั้น จะต้องดูแลรักษาพ้ืนให้สะอาด  
          เท่าเทียมกันตามวิธีรักษาพ้ืนโดยมิต้องล้างพื้นทุกครั้ง 

           4.2 ท าความสะอาดพรมด้วยวิธีซัก 
           4.3 ท าความสะอาดโคมไฟ และฝาครอบหลอดไฟเฉพาะภายนอก 
           4.4 ท าความสะอาดช่องระบายอากาศเฉพาะภายนอก 
 4.4  วัสดุอุปกรณ์จัดหาโดยผู้รับจ้าง (อาคารศูนย์ประชุม/อาคารเรือนพัก/อาคารเรือนพักส่วนต่อเติม) 

     1.  ผู้รับจ้างต้องจัดหาวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ และผลิตภัณฑ์ในการท าความสะอาดที่มีคุณภาพ  
 โดยผู้ว่าจ้างยินยอมให้ใช้ไฟฟ้า น้ าประปาเท่าที่จ าเป็นต่อการท าความสะอาด ดังนี้ 

1.1 เครื่องขัดพ้ืน 1 เครื่อง พร้อมอุปกรณ์ชุดขัดพ้ืนส ารองเครื่องละ 2 ชุด 
1.2 เครื่องปัดเงาพ้ืน 1 เครื่อง พร้อมอุปกรณ์ชุดปัดเงาส ารองเครื่องละ 2 ชุด 
1.3 เครื่องดูดฝุ่น ชนิดที่ดูดน้ าได้ ไม่น้อยกว่า 6 เครื่อง 
1.4 เครื่องซักพรม อย่างน้อย 1 เครื่อง 
1.5 สายไฟต่อพ่วงแบบมาตรฐานแบบเก็บสายยาว ไม่น้อยกว่า 50 เมตร จ านวน 3 ม้วน 
1.6 ไม้กวาด/ที่ตักผง สภาพสมบูรณ์พร้อมใช้งาน ประจ าตัวพนักงานทุกคน 
1.7 ไม้ม็อบขนาด 24 นิ้ว พร้อมอุปกรณ์ส ารอง (ผ้าม็อบ) ประจ าตัวพนักงานทุกคน 
1.8 ไม้ม็อบขนาด 10 นิ้ว พร้อมอุปกรณ์ส ารอง (ผ้าม็อบ) ประจ าตัวพนักงานทุกคน 
1.9 ไม้ปัดขนไก่ ขันน้ า ถังน้ า เกรียงเหล็ก ขวดฉีดสเปรย์ ด้ามยางหัวปั๊ม (ส าหรับใช้กรณีท่อตัน)   
     ถุงมือยาง รองเท้าบูท แปรงล้างห้องน้ า ไม้ปัดหยากไย่ ประจ าตัวพนักงานทุกคน 
1.10 ไม้ปาดน้ า พร้อมยางอะไหล่ ไม่น้อยกว่า 5 อัน 
1.11 อุปกรณ์เช็ดกระจกผ้าเช็ดกระจก 
1.12 ผ้าขนหนูเล็ก (ผ้าเช็ดโต๊ะ) 
1.13 รถเข็นขยะ 4 คัน 
1.14 ถุงขยะ (ถุงด า) โดยประมาณการใช้งานไม่เกินจ านวน ดังต่อไปนี้ 

           -  ขนาด 18x20 นิ้ว จ านวน   25  กิโลกรัม/เดือน 
          -  ขนาด 24x28 นิ้ว จ านวน   50   กิโลกรัม/เดือน 

 -  ขนาด 30x40 นิ้ว จ านวน  50  กิโลกรัม/เดือน 
1.15 บันได 10 ขั้น จ านวน 2 อัน, บันได 5 ขั้น จ านวน 2 อัน และวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ และ 
       ผลิตภัณฑท์ี่ใช้ในอาคารประเภทส านักงาน (อาคาร 1-5) ตามข้อ 6.1.12-6.1.14 และ    
       6.2-6.4 
 

การบันทึกเวลาการท างานของพนักงานท าความสะอาด 
ผู้รับจ้างต้องเป็นผู้จัดหาเครื่องสแกนลายนิ้วมือ เพ่ือบันทึกเวลาในการท างาน (เข้า-ออก) ของพนักงานท า

ความสะอาดเสนอผู้ว่าจ้างโดยสรุปเวลาในการท างานของพนักงานเป็นรายเดือน 
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  การประเมิน 
    ผู้รับจ้างต้องจัดท าแบบฟอร์มการประเมินความพึงพอใจในการบริการแก่ผู้ใช้บริการ เพ่ือให้คณะกรรมการ

ตรวจการจ้างประเมินผลงาน โดยการประเมิน 6 เดือน/ 1 ครั้ง  
 

ระยะเวลาการด าเนินการ 
  ก าหนด 1 ปี ต้ังแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 – 31 ตุลาคม 2564 
 

คุณสมบัตผู้ิประสงค์จะเสนอราคา 
1. ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลที่ได้จดทะเบียนในประเทศไทยถูกต้องตามกฎหมาย นับจนถึงวันที่ยื่น

เสนอราคา และมีผลงานการจ้างเหมาบริการท าความสะอาดประเภทเดียวกันกับงานที่ประมูลจ้ าง โดย
ต้องแสดงหลักฐานของผลงานที่มีจ านวนของพนักงานรักษาความสะอาดไม่น้อยกว่า 10 คน/สัญญา และ
เป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมาย รัฐวิสาหกิจ โรงพยาบาลของรัฐ 
โรงพยาบาลของรัฐวิสาหกิจ ฯลฯ และเป็นผลงานย้อนหลังไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันเปิดซองใบเสนอราคา 
โดยจะต้องแนบส าเนาหนังสือรับรองผลงานหรือส าเนาคู่สัญญาพร้อมรับรองส าเนาถูกต้องในการยื่นซอง
เสนอราคา 

2. ผู้เสนอราคาต้องเป็นบริษัทที่มีวัตถุประสงค์เกี่ยวกับงานท าความสะอาด มีผลงานประเภทเดียวกันกับงาน 
และมีประสบการณ์งานท่ีเสนอไม่น้อยกว่า 1 ปี นับถึงวันที่ยื่นเสนอราคา 

3. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและรัฐวิสาหกิจ และได้
แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบ
ของทางราชการและรัฐวิสาหกิจ 

4. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ได้รับเอกสารสิทธิ์หรือความคุ้มกัน หรืออาจปฏิเสธไม่ยอมรับขึ้นศาลไทย เว้น
แต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีค าสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น 

5. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืน หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็น
การขัดขวางแข่งราคาอย่างเป็นธรรมในการจัดจ้างครั้งนี้ 

6. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นนิติบุคคลที่อยู่ระหว่างการถูกด าเนินคดีล้มละลาย เว้นแต่ในคดีล้มละลายนั้นศาล
มีค าสั่งเห็นชอบตามค าขอประนอมหนี้ หรือเห็นชอบแผนฟ้ืนฟูกิจการ 

7. ผู้เสนอราคาต้องมีหนังสือรับรองคุณภาพมาตรฐานของวัสดุ อุปกรณท์ี่ใช้จากบริษัทผู้ผลิต 
8. ในวันท าสัญญาผู้รับจ้างต้องน าหลักประกัน อัตราร้อยละห้า (5%) ของราคาค่าจ้างมามอบให้แกผู่้ว่าจ้าง 
9. ผู้เสนอราคามีความสามารถด าเนินงานโดยไม่ต้องให้ผู้อื่นรับช่วง 
10. ผู้เสนอราคาต้องมีความพร้อมในเรื่องเครื่องมือ อุปกรณ์ และน้ ายาท าความสะอาด ที่จะต้องใช้ในการ

รับจ้างเหมาท าความสะอาด รวมทั้งเครื่องมือพิเศษ ส าหรับอ านวยความสะดวกในการท าความสะอาด
อาคารในบริเวณท่ีสูงเกินเอ้ือมทั้งภายในและภายนอกอาคาร ทั้งนี้ ส าหรับรายการน้ ายาท าความสะอาด
ต่างๆ ที่ใช้ในการท าความสะอาดต้องได้รับการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย จากส านักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข หรือหน่วยงานของทางราชการ และผลิตภัณฑ์ต้องไม่ท าลาย
สิ่งแวดล้อม ซึ่งได้รับการรับรองคุณภาพจากหน่วยงานของทางราชการ โดยต้องแสดงบัญชีรายการ
ภาพถ่ายของเครื่องมือ อุปกรณ์ น้ ายาท าความสะอาดต่างๆ และส าเนาหนังสือรับรองคุณภาพมายื่น
เป็นหลักฐานในวันยื่นซอง  
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11. นิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชี
รายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคัญ 
 

หลักเกณฑ์ในการพิจารณา 
1. ในกรณีเป็นนิติบุคคล 

1.1 ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลหรือห้างหุ้นส่วนจ ากัด ให้ยื่นส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน 
บอจ. 3,4 (ดวงตราประทับ) นิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอ านาจควบคุม (ถ้ามี) 
ประทับตราพร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง  

1.2 บริษัทจ ากัด หรือบริษัทมหาชนจ ากัด ให้ยื่นส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลหนังสือ 
บริคณหส์นธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ส าเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น ผู้มีอ านาจควบคุม (ถ้ามี)  
บอจ. 3,4 (ดวงตราประทับ) และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ประทับตราพร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 

2. ในกรณีเป็นผู้เสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นส าเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า ส าเนาบัตร 
ประจ าตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า และในกรณีท่ีผู้เข้าร่วมค้าฝ่ายใดเป็นบุคคลธรรมดาที่มิใช่สัญชาติไทย 
ให้ยื่นส าเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้เข้าร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคล ให้ยื่นเอกสารตามที่ระบุในข้อ 1 

3. ส าเนาใบทะเบียนพาณิชย์ และส าเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
4. หนังสือมอบอ านาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย ในกรณีท่ีผู้เสนอราคามอบอ านาจให้บุคคลอื่นท า

การแทน 
5. ส าเนาหนังสือรับรองผลงาน (หรือเอกสารอื่นใดที่แสดงว่าเคยผ่านงานจ้างมาจริง) ประทับตราพร้อมรับรอง

ส าเนาถูกต้อง 
การเสนอราคา 

1. ก าหนดรับเอกสารข้อก าหนดและขอบเขตงานในวันที่ 24 กันยายน 2563  ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563    
เวลา 09.30 น. ถึง 16.00 น. ณ อาคารศูนย์ประชุม สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 

2. ฟังค าชี้แจง พร้อมส ารวจหน้างาน ในวันที่  2 ตุลาคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ อาคารศูนย์ประชุม             
สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 

3.  ให้เสนอราคาค่าจ้างบริการท าความสะอาด และแผนงานบริการในเบื้องต้น พร้อมเอกสารหลักฐาน 
 โดยแยกเป็น 2 ซอง ดังนี้ 

3.1 เอกสารซองที่ 1 เอกสารหลักฐานการพิจารณา 

     3.1.1 ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 
           - ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ให้ยื่นส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน บอจ. 3,4 (ดวงตราประทับ) 

นิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอ านาจควบคุม (ถ้ามี) ประทับตราพร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
       3.1.2 ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล บริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัด 
               - บริษัทจ ากัด หรือบริษัทมหาชนจ ากัด ให้ยื่นส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล 

หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ส าเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น ผู้มีอ านาจควบคุม (ถ้ามี) บอจ. 3,4 
(ดวงตราประทับ) และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ประทับตราพร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 

    3.1.3 ส าเนาใบทะเบียนพาณิชย์ และส าเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
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        3.1.4 ผู้เสนอราคาต้องเคยมีผลงานจ้างเหมาบริการท าความสะอาดประเภทเดียวกันกับงานจ้าง    
โดยต้องแสดงหลักฐานของผลงานที่มีจ านวนของพนั กงานรักษาความสะอาดไม่น้อยกว่า 10 คน/สัญญา         
เป็นผลงานย้อนหลังไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันเปิดซองใบเสนอราคา พร้อมทั้งส าเนาหนังสือรับรองผลงาน หรือส าเนา
หนังสือสัญญาในวันที่ยื่นข้อเสนอ 

 3.2 เอกสารซองที่ 2 
  - ใบเสนอราคาชี้แจงค่าวัสดุ ค่าแรง ค่าด าเนินการ รวมภาษีให้ครบถ้วน และชัดเจน  

- หนังสือมอบอ านาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีท่ีผู้เสนอราคามอบอ านาจให้บุคคลอื่น
ลงนามในใบเสนอราคาแทน 

 4.  ยื่นซองปิดผนึก เรียน คณะกรรมการจัดจ้างงานจ้างเหมาบริการท าความสะอาดอาคาร สถาบันวิจัยจุฬาภรณ ์   
  ยื่นเอกสารในวันที่ 14 ตุลาคม 2563  เวลา 9.30 น. ถึง 16.00 น. ณ ส่วนงานสารบรรณ อาคารศูนย์ประชุม สถาบันวิจัย

จุฬาภรณ์ (โปรดระบุชื่อ บริษัท สถานที่ติดต่อ ของผู้ยื่นซองให้ชัดเจน) 
 5. ก าหนดเปิดซองเสนอราคา ในวันที่ 15 ตุลาคม 2563   เวลา 10.00 น.  

 

การควบคุมงานโดยผู้ว่าจ้าง 
ผู้ว่าจ้าง หรือคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ หรือผู้แทนของผู้ว่าจ้างมีสิทธิตรวจและควบคุมงานให้เป็นไปตามท่ีระบุ

ในสัญญาและเอกสารแนบท้ายสัญญานี้ โดยมีสิทธิสั่งการใดๆ เกี่ยวกับงานท่ีจ้างนี้ได้และผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตามค าสั่ง
นั้นทุกประการ 

การที่ผู้ว่าจ้าง หรือคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ หรือผู้แทนจากผู้ว่าจ้างสั่งการใดๆ เกี่ยวกับงานที่จ้างตาม
วรรคหนึ่ง ไม่เป็นเหตุให้ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างหรือผู้ว่าจ้างกับพนักงานของผู้รับจ้างอยู่ภายใต้
บังคับของกฎหมายแรงงาน หรือกฎหมายแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ หรือกฎหมายคุ้มครองแรงงาน แต่อย่างใด 

การวินิจฉัยว่าผลงานที่ผู้รับจ้างท านั้นเสร็จเรียบร้อยถูกต้องตามสัญญาหรือตามความประสงค์ ของผู้ว่าจ้าง
หรือไม่ กรณีใดเป็นเหตุสุดวิสัยหรือเป็นเหตุใดๆ อันเนื่องมาจากความผิดหรือความบกพร่องของ  ฝ่ายผู้ว่าจ้าง หรือ
เป็นพฤติการณ์อันใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดตามกฎหมาย รวมทั้งในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับ การตีความสัญญานี้หรือ
เกี่ยวด้วยเรื่องใดๆ ที่เกิดขึ้นตามสัญญานี้ หรือเกี่ยวพันกับสัญญานี้ ไม่ว่าปัญหานั้นจะเกิดขึ้นในระหว่างด าเนินงาน
หรือภายหลังจากที่ระยะเวลาการจ้างตามสัญญานี้สิ้นสุดลงหรือภายหลังจากท่ีผู้รับจ้างทิ้งงาน ผู้รับจ้างยอมให้ถือเอา
ค าวินิจฉัยของผู้ว่าจ้างเป็นเด็ดขาด และผู้รับจ้างยอมผูกพันตนตามผลแห่งค าวินิจฉัยนั้นทุกประการ 

 

ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคา 
สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ทรงไว้ซึ่งสิทธิ์ที่จะไม่รับราคาต่ าสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได้ 

และอาจพิจารณาเลือกจ้างในจ านวน หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการเทียบราคาโดยไม่
พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้ เพ่ือประโยชน์ของสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์เป็นส าคัญ และให้ถือว่า
การตัดสินของสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์เป็นเด็ดขาด ผู้เสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ มิได้ 

 

การท าสัญญา 
    ผู้รับจ้างจะต้องท าสัญญาตามแบบสัญญาของสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ภายใน 15 วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้ง 

และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจ านวนเท่ากับร้อยละห้า (5%) ของค่าจ้างท้ังหมดตามสัญญา 
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การจ่ายเงิน 
    ผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินให้กับผู้รับจ้างก็ต่อเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จตามสัญญา โดยผู้ว่าจ้างจะ

จ่ายเงินค่าจ้าง แบ่งออกเป็น 12 งวด โดยจะช าระเงินค่าจ้างให้ผู้รับจ้างเป็นงวด งวดละ 1 เดือน หลังจากผู้รับจ้าง
ได้ท างานแล้วเสร็จเรียบร้อย โดยผู้รับจ้างต้องยื่นหนังสือส่งมอบงาน รายงานการปฏิบัติงานประจ าเดือน พร้อม
รายละเอียดวัสดุอุปกรณ์ ตามข้อ 6. และใบแจ้งค่าบริการต่อผู้ว่าจ้าง (กรรมการตรวจการจ้าง) ภายในวันที่ 15 
ของเดือนถัดไป เมื่อผู้ว่าจ้าง หรือผู้แทนของผู้ว่าจ้างได้ตรวจรับงานที่ส่งมอบในแต่ละงวดเรียบร้อยแล้ว 

 

อัตราค่าปรับ 
    กรณีทีพ่นักงานรักษาความสะอาดของผู้รับจ้างปฏิบัติหน้าที่บกพร่องไม่เป็นไปตามสัญญาจ้างจะต้องถูกปรับ

ตามอัตราที่ผู้ว่าจ้างก าหนด ตามรายละเอียดดังนี้ 
     1. ในกรณีที่พนักงานของผู้รับจ้างมีการลากิจหรือลาป่วยกะทันหัน ผู้รับจ้างต้องจัดหาพนักงานทดแทน

มาปฏิบัติงานแทน หากพนักงานของผู้รับจ้างหรือพนักงานทดแทนของผู้รับจ้างมาปฏิบัติงานสาย แต่ไม่เกิน 09.00 น. 
ในวันจันทร์ ถึง วันศุกร์ หรือตามวันที่ผู้ว่าจ้างก าหนด ผู้รับจ้างไม่ต้องเสียค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้าง 

     2. กรณีพนักงานของผู้รับจ้างมาปฏิบัติงานสายในช่วงระยะเวลาตั้งแต่ 09.01-13.00 น. ในวันจันทร์    
ถึงวันศุกร์ หรือตามวันที่ผู้ว่าจ้างก าหนด ผู้รับจ้างจะต้องเสียค่าปรับเป็นจ านวนครึ่งวัน ตามอัตราค่าแรงของ
พนักงานผู้รับจ้าง พนักงานท างานศูนย์ประชุมฯ ได้รับค่าแรง วันละ ....... บาท เสียอัตราค่าปรับ .......บาท พนักงาน
ท างานสถาบันฯ ได้รับคา่แรง วันละ ....... บาท เสียอัตราค่าปรับ ....... บาท  

     3. กรณีพนักงานของผู้รับจ้างไม่มาปฏิบัติงานในวันใด หรือมาปฏิบัติงานหลังจากเวลา 13.01 น. ในวัน
จันทร์ ถึง วันศุกร์ หรือตามวันที่ผู้ว่าจ้างก าหนด ผู้รับจ้างจะต้องเสียค่าปรับในอัตราค่าแรงต่อคนต่อวัน และเสีย
ค่าปรับเพ่ิมอีกร้อยละศูนย์จุดหนึ่ง (0.1%) ของค่าจ้างทั้งหมดตามสัญญา 

     4. กรณีพนักงานของผู้รับจ้างมาปฏิบัติงานในวันจันทร์ ถึง วันศุกร์ หรือตามวันที่ผู้ว่าจ้างก าหนด แล้วมี
เหตุฉุกเฉินหรือเจ็บป่วยอันไม่อาจคาดหมายได้ การเสียค่าปรับให้อยู่ในดุลพินิจของผู้ว่ าจ้าง หรือคณะกรรมการ
ตรวจรับหรือตัวแทนซึ่งได้รับมอบอ านาจจากผู้ว่าจ้างเป็นผู้พิจารณา  

  

สิทธิในการบอกเลิกสัญญา 
เนื่องจากงานจ้างเหมาบริการท าความสะอาดอาคาร สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ซึ่งมีความจ าเป็นในการ

ปฏิบัติงานเมื่อถึงก าหนดในการด าเนินการตามสัญญา ถ้าผู้รับจ้าง ไม่สามารถด าเนินการตามเงื่อนไขที่สถาบันวิจัย
จุฬาภรณ์ก าหนดได้ และสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์พิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นเหตุให้เกิดความเสียหาย สถาบันวิจัยจุฬา
ภรณ์ขอสงวนสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญาจ้าง ไดท้ันที  ทั้งนี้ ผู้รับจ้างไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ทั้งสิ้น 

 

    หากบริษัทใด ได้รับการคัดเลือกจะต้องปฏิบัติตาม กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ที่สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ก าหนด 
ตลอดจนกฎหมายที่เก่ียวข้องทั้งหมด 
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