
รายละเอียดประกอบงานจ้างเหมาเก็บขยะมูลฝอย 
ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

 

1. ชื่องาน จ้างเหมาเก็บขยะมูลฝอยภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 43 สถานี  

2. จ านวนที่ต้องการ 1 งาน   

3. รายละเอียดทั่วไป จัดเก็บขยะมูลฝอยภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 43 สถานีต่อวัน      
โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

3.1  ผู้รับจ้างต้องเป็นผู้จัดหารถบรรทุกขยะ น้้ามันเชื้อเพลิง คนงานเก็บขนขยะ น้้ายาฆ่าเชื้อ วัสดุ
ต่างๆ เช่น ถุงด้า (ส้าหรับรองรับขยะในถัง),ไม้กวาดเทศบาล และอุปกรณ์พร้อมน้้าในการท้าความสะอาดคอก
ขยะ เป็นต้น 

3.2 ผู้รับจ้างต้องเป็นผู้จัดหาสถานที่ก้าจัดขยะมูลฝอยพร้อมก้าจัดขยะมูลฝอยให้ถูกต้องตามหลัก
สุขาภิบาล โดยไม่สร้างความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน 

3.3 ผู้รับจ้างต้องท้าการจัดเก็บขยะมูลฝอยภายในสถานีทิ้งขยะและบริเวณรอบนอกรัศมี 5 เมตร ทุก
วัน จ้านวน 43 สถานี และผู้รับจ้างต้องก้าหนดตารางเวลาในการเข้าจัดเก็บขยะมูลฝอยให้ชัดเจน โดยไม่มีขยะ
ตกค้าง 

3.4 เมื่อผู้รับจ้างจัดเก็บขยะออกมาแล้วจะต้องปิดสถานีขยะให้มิดชิดเพ่ือป้องกันสุนัข และความเป็น
ระเบียบเรียบร้อย 

3.5 ผู้รับจ้างต้องล้างท้าความสะอาดถังขยะและบริเวณสถานีทิ้งขยะเป็นประจ้าก่อนสิ้นเดือน 5 วัน      
ด้วยน้้ายาฆ่าเชื้อ 

3.6 ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบ กรณีน้าขยะของมหาวิทยาลัยฯ ไปทิ้งนอกสถานที่ ที่ผู้รับจ้างได้ก้าหนดไว้   
หากเกิดปัญหาใดๆ และตรวจสอบพบว่าเป็นการกระท้าของผู้รับจ้างถือว่าเป็นความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง 

3.7  ผู้รับจ้างต้องมาลงชื่อก้ากับก่อนและหลังปฏิบัติงานทุกครั้ง ณ จุดที่มหาวิทยาลัยฯ ก้าหนดเพ่ือให้    
ทางมหาวิทยาลัยฯ ตรวจสอบการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง 

3.8 การปฏิบัติงานอ่ืนกรณีพิเศษที่นอกเหนือจากการเก็บขนขยะข้างต้น ให้ถือเป็นงานที่เกี่ยวเนื่อง         
ในการจัดเก็บขยะ ผู้รับจ้างยินดีปฏิบัติงานตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีมอบหมาย และ
จะต้องปฏิบัติงานให้เรียบร้อยตามที่มหาวิทยาลัยฯ แจ้งให้ทราบ เช่น งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร งาน
ราชมงคลวิชาการ งานประเพณีต่างๆ ในเขตรับผิดชอบหรืองานอ่ืนๆ 

4. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
4.1 ผู้รับจ้างต้องด้าเนินการจัดเก็บขยะมูลฝอย ภายในพ้ืนที่ของมหาวิทยาลัยฯ โดยให้ปฏิบัติงาน         

ตามก้าหนดทุกวัน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึง 30 กันยายน 2561 
4.2 ผู้รับจ้างต้องใช้รถบรรทุกขยะแบบบีบอัดในการเก็บขยะภายในมหาวิทยาลัยฯ 
4.3 ผู้รับจ้างจะต้องท้าแผนการปฏิบัติงาน เสนอให้กับมหาวิทยาลัยฯ โดยยื่นมาพร้อมกับการเสนอ

ราคา 
4.4 ผู้รับจ้างจะต้องน้าภาพถ่ายรถบรรทุกขยะที่น้ามาบริการและมีหนังสือยินยอมจากเจ้าของรถขน

ขยะเพ่ือใช้ในการเก็บขยะของมหาวิทยาลัยฯ โดยยื่นมาพร้อมกับการเสนอราคา 
4.5 ผู้รับจ้างจะต้องมีหนังสือรับรองการอนุญาตให้น้าขยะไปทิ้งจากเจ้าของบ่อขยะ เสนอให้กับ

มหาวิทยาลัยฯ โดยยื่นมาพร้อมกับการเสนอราคา 
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4.6 ผู้รับจ้างต้องเก็บขยะในสถานที่จัดเก็บขยะ 

4.6.1 สถานีขยะจุดที่ 1 โรงอาหาร 
4.6.2 สถานีขยะจุดที่ 2 โรงจอดรถยนต์ราชการ / อาคารแฟลตพัก หลังที่ 1 
4.6.3 สถานีขยะจุดที่ 3 สนามเด็กเล่น / อาคารแฟลตพัก หลังที่ 2 
4.6.4 สถานีขยะจุดที่ 4 อาคารแฟลตพัก หลังที่ 7 
4.6.5 สถานีขยะจุดที่ 5 อาคารแฟลตพัก หลังที่ 14 
4.6.6 สถานีขยะจุดที่ 6 อาคารแฟลตพัก หลังที่ 15 
4.6.7 สถานีขยะจุดที่ 7 อาคารแฟลตพัก หลังที่ 23 
4.6.8 สถานีขยะจุดที่ 8 อาคารแฟลตพัก หลังที่ 4 
4.6.9 สถานีขยะจุดที่ 9 อาคารแฟลตพัก หลังที่ 6 
4.6.10 สถานีขยะจุดที่ 10 อาคารแฟลตพัก หลังที่ 8 
4.6.11 สถานีขยะจุดที่ 11 อาคารแฟลตพัก หลังที่ 10 
4.6.12 สถานีขยะจุดที่ 12 อาคารแฟลตพัก หลังที่ 12 
4.6.13 สถานีขยะจุดที่ 13 อาคารแฟลตพัก หลังที่ 25/1 
4.6.14 สถานีขยะจุดที่ 14 อาคารแฟลตพัก หลังที่ 25/2 
4.6.15 สถานีขยะจุดที่ 15 บ้านพักข้าราชการ 
4.6.16 สถานีขยะจุดที่ 16 อาคารปฏิบัติการลากจูง 
4.6.17 สถานีขยะจุดที่ 17 อาคารคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 
4.6.18 สถานีขยะจุดที่ 18 อาคารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
4.6.19 สถานีขยะจุดที่ 19 อาคารคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
4.6.20 สถานีขยะจุดที่ 20 โรงเรียนสาธิตอนุบาลราชมงคล 
4.6.21 สถานีขยะจุดที่ 21 อาคารคณะศิลปกรรมศาสตร์ 
4.6.22 สถานีขยะจุดที่ 22 อาคารภาควิชาวิศวกรรมเคมี 
4.6.23 สถานีขยะจุดที่ 23 อาคารภาควิชาวิศวกรรมสิ่งทอ 
4.6.24 สถานีขยะจุดที่ 24 อาคารภาควิชาวิศวกรรมโยธา 
4.6.25 สถานีขยะจุดที่ 25 อาคารภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 
4.6.26 สถานีขยะจุดที่ 26 อาคารภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล 
4.6.27 สถานีขยะจุดที่ 27 อาคารส้านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
4.6.28 สถานีขยะจุดที่ 28 อาคารครุศาสตร์อุตสหกรรม อาคาร 2 (ศึกษาศาสตร์) 
4.6.29 สถานีขยะจุดที่ 29 อาคารคณะบริหารธุรกิจ อาคาร 3 
4.6.30 สถานีขยะจุดที่ 30 อาคารส้านักวิชาการและงานทะเบียน 
4.6.31 สถานีขยะจุดที่ 31 อาคารครุศาสตร์อุตสหกรรม 
4.6.32 สถานีขยะจุดที่ 32 อาคารส้านักงานอธิการบดี 
4.6.33 สถานีขยะจุดที่ 33 อาคารวิทยบริการ 
4.6.34 สถานีขยะจุดที่ 34 อาคารยิมเนเซียม 
4.6.35 สถานีขยะจุดที่ 35 อัฒจรรย์สนามกีฬากลาง 
4.6.36 สถานีขยะจุดที่ 36 อาคารหอพักสวัสดิการนักศึกษา หลังที่ 1 
4.6.37 สถานีขยะจุดที่ 37 อาคารหอพักสวัสดิการนักศึกษา หลังที 2 

4.6.38 สถานี.../ 
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4.6.38 สถานีขยะจุดที่ 38 อาคารหอพักสวัสดิการนักศึกษา หลังที่ 3 
4.6.39 สถานีขยะจุดที่ 39 อาคารหอพักสวัสดิการนักศึกษา หลังที่ 4 
4.6.40 สถานีขยะจุดที่ 40 อาคารหอพักสวัสดิการนักศึกษา หลังที่ 5 
4.6.41 สถานีขยะจุดที่ 41 อาคารบริการกลางหอพักสวัสดิการนักศึกษา 
4.6.42 สถานีขยะจุดที่ 42 อาคารบ้านพักสวัสดิการ 6 หลัง 

      4.5.43  สถานีขยะจุดที่ 43 อาคารโรงเรียนสาธิตนวัตกรรมฯ 
 

4.7 ผู้รับจ้างต้องมีบุคลากรในการด้าเนินงานเก็บขยะดังต่อไปนี้ 
4.7.1 พนักงานขับรถ มีหน้าที่ ขับรถรับขยะ ณ สถานีขยะภายในมหาวิทยาลัยฯ ทุกสถานี         

และน้าไปทิ้ง ณ บ่อขยะท่ีผู้รับจ้างเสนอในวันยื่นเสนอราคา ทุกวัน 
4.7.2 พนักงานประจ้ารถ มีหน้าที่ ขนขยะจากสถานีขยะและรอบบริเวณสถานีขยะขึ้นรถขยะ     

ด้วยความเรียบร้อย พร้อมขนขยะท้ิง ณ จุดที่ก้าหนด ทุกวัน 
4.7.3 พนักงานดูแลสถานีขยะ มีหน้าที่ ดูแลความสะอาด ความเรียบร้อยของสถานีขยะ

ตลอดจนบริเวณรอบสถานีขยะตามสัญญาก้าหนด ทุกวัน 

5. ระยะเวลาในการด าเนินการ 

 เริ่มตั้งแต่เดือน 1 ตุลาคม 2560 ถึง 30 กันยายน 2561 

6. ระยะเวลาส่งมอบ     

12   งวด 

7. ค่าปรับ  
กรณีที่ “ผู้รับจ้าง” ไม่เข้ามาจัดเก็บขยะมูลฝอยภายในมหาวิทยาลัยฯ หรือเข้ามาจัดเก็บขยะมูลฝอย

ภายในมหาวิทยาลัยฯ แต่ไม่สามารถจัดเก็บได้ครบทั้ง 43 สถานี ต่อวัน  
7.1 “ผู้รับจ้าง” ยอมให้ “ผู้ว่าจ้าง” คิดค่าปรับผู้รับจ้างเป็นรายวันในอัตราร้อยละ 0.1 ของราคา

ค่าจ้างท้ังหมดในสัญญานี้  
7.2 “ผู้รับจ้าง” ยอมให้ “ผู้ว่าจ้าง” จัดหาผู้รับบริการจัดเก็บขยะรายอ่ืนเข้ามาจัดเก็บขยะมูลฝอย

ภายในมหาวิทยาลัยฯ โดย “ผู้ว่าจ้าง” จะท้าการแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้แก่ผู้รับจ้างและไม่ต้องได้รับความ
ยินยอมจาก “ผู้รับจ้าง” ซึ่งผู้รับจ้างเป็นผู้รับภาระค่าจัดเก็บขยะมูลฝอยและค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เพ่ิมขึ้น จนกว่า 
“ผู้รับจ้าง” จะด้าเนินการจัดเก็บขยะมูลฝอยได้ตามสัญญา 

  

8. สถานที่จ้างเหมาบริการและส่งมอบ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (คลองหก)  
 

.......................................................ผู้ก้าหนดรายละเอียด 
         (นายสมควร  อ่อนศรี) 

     หัวหน้าฝ่ายอาคารสถานที่ 
 

 ....................................................... 
 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์มโน  สุวรรณค้า) 
 ผู้อ้านวยการกองอาคารสถานที่ 


