
  

 
ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล (สถาบันโภชนาการ) 

เร่ือง  ประกวดราคา จางทําความสะอาดอาคารสถาบันโภชนาการ และอาคารหอวิจัย มหาวิทยาลัยมหิดล 
พื้นที่ไมต่าํกวา 4,000 ตารางเมตร   1 งาน 

 ------------------------------------------- 
 
 ดวย มหาวิทยาลัยมหิดล (สถาบันโภชนาการ) มีความประสงคจะประกวดราคาจาง ทําความสะอาด
อาคารสถาบันโภชนาการ และอาคารหอวจิัย มหาวิทยาลัยมหิดล พื้นที่ไมต่ํากวา 4,000 ตารางเมตร  1 งาน 
 ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองมคีุณสมบัติ ดังตอไปนี ้ 

1.   เปนนิติบุคคลที่มีอาชีพรับจางทําความสะอาดอาคารฯ  ที่ประกวดราคาจางดังกลาว 
  2.  ไมเปนผูทีถู่กระบุช่ือไวในบัญชีรายช่ือผูทิ้งงานของทางราชการซึ่งไดแจงเวยีนชื่อแลว  
และไมเปนผูที่ถูกระบุช่ือเปนผูทิ้งงานของทางมหาวิทยาลัยมหิดล  
  3.   ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซ่ึงอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย เวนแต
รัฐบาลของผูเสนอราคาไดมีคําส่ังใหสละสิทธ์ิความคุมกันเชนวานัน้ 
                   4.   ตองมีผลงาน ดังนี้ 
                                  4.1 .............................-................................................................. 
                 4.2 ..............................-............................................................... 
               5.   กรณีผูเสนอราคาเปนกิจการรวมคา จะตองมคีุณสมบัติตามแนวทางปฏิบตัิในการ
พิจารณาคณุสมบัติของผูเสนอราคาที่เปนกจิการรวมคา ตามหนังสือสํานักนายกรัฐมนตรี ที่ นร (กวพ) 
1305/ว 2457 ลงวันที่ 16 มีนาคม 2543 ดงันี้     

5.1  กรณีกิจการรวมคาไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม นิติบุคคลใหมจะตองมีคุณสมบัติ
ครบถวนตามเงื่อนไขที่กําหนดไวในประกาศและเอกสารประกวดราคา  สวนคุณสมบัติดานผลงาน สามารถ
นําผลงานของผูที่เขารวมคามาใชแสดงเปนผลงานของกิจการรวมคาได   
  5.2  กรณีกิจการรวมคาไมไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม นิติบุคคลแตละนิติบุคคลที่เขา
รวมคาทุกรายจะตองมีคุณสมบัติครบถวนตามเงื่อนไขที่กําหนดไวในประกาศและเอกสารประกวดราคา 
เวนแตในกรณีที่กิจการรวมคาไดมีขอตกลงระหวางผูเขารวมคาเปนลายลักษณอักษรกําหนดใหผูเขารวมคา
รายใดรายหนึ่งเปนผูรับผิดชอบหลัก ในการเขาเสนอราคากับทางมหาวิทยาลัยมหิดลและแสดงหลักฐาน
ดังกลาวมาพรอมซองเอกสารประกวดราคา  กิจการรวมคานั้นสามารถใชผลงานของผูที่เขารวมคาหลักราย
เดียว เปนผลงานของกิจการรวมคาได   
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  กําหนดรับฟงคําชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม ในวันที่  14 กันยายน 2552  และดูสถานที่ 
ระหวางเวลา 14.00 น. ถึง 15.00 น. ณ. สถาบันโภชนาการ  มหาวิทยาลัยมหดิล 25/25 ถ.พุทธมณฑล 4 ต.
ศาลายา อ.พุทธมณฑล นครปฐม 73170  

  กําหนดยืน่ซองประกวดราคา   ตามเอกสารประกวดราคาจาง  ในวนัที ่ 18 กันยายน 2552  
ระหวางเวลา 10.00 น. ถึง 11.00 น.  ณ  งานพัสดุ   สถาบันโภชนาการ  มหาวิทยาลัยมหดิล  และเปดซอง
เอกสารหลักฐานผูประกอบการและขอเสนอทางเทคนิค ในวนัที่ 18 กันยายน 2552  เวลา  14.00 น. ณ. 
อาคารสถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหดิล หองประชมุ ช้ัน 1 โดยกาํหนดวันเปดซองเสนอราคา ในวนัที่ 
18 กันยายน 2552 เวลา 15.00 น. ณ. อาคารสถาบันโภชนาการ มหาวทิยาลัยมหดิล   หองประชุมชัน้ 1 
  ผูสนใจติดตอขอรับ/ซ้ือเอกสารประกวดราคาจาง ในราคาชุดละ...............-..........................
บาท ไดที่งานพัสดุ   สถาบันโภชนาการ  มหาวิทยาลัยมหดิล 25/25 ถ.พุทธมณฑล 4   ต.ศาลายา  
อ.พุทธมณฑล  นครปฐม 73170 มหาวิทยาลัยมหิดล  ระหวางวันที ่1 กันยายน 2552     ถึงวันที่17 กนัยายน 
2552 และ เผยแพรประชาสมัพันธทาง www.gprocurement.go.th, www.mahidol.ac.th, 
www.inmu.mahidol.ac.th  หรือสอบถามทางโทรศัพทหมายเลข 0 2800 2380 ตอ 101, 102ในวนัและเวลา
ราชการ 

 ประกาศ  ณ วนัที่    1  กันยายน พ.ศ. 2552 

                
  (รองศาสตราจารยพงศธร  สังขเผือก) 
                รองผูอํานวยการฝายบริหาร ปฏิบัติหนาที่แทน 
                         ผูอํานวยการสถาบันโภชนาการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

http://www.mahidol.ac.th/
http://www.inmu.mahidol.ac.th/


  
เอกสารประกวดราคาจาง  เลขท่ี  NU 002 /2552  

การจางทําความสะอาดอาคารสถาบันโภชนาการ และอาคารหอวิจัย มหาวิทยาลัยมหิดล   
พื้นที่ไมต่าํกวา 4,000 ตารางเมตร  1 งาน 

ตามประกาศ มหาวิทยาลัยมหิดล (สถาบันโภชนาการ)   ลงวันท่ี  1  กันยายน 2552 
----------------------------------------- 

 
  ดวย มหาวิทยาลัยมหิดล  (สถาบันโภชนาการ)    ซ่ึงตอไปนี้เรียกวา “มหาวิทยาลัย”   มีความ
ประสงคจะประกวดราคา จางทําความสะอาดอาคารสถาบันโภชนาการ และอาคารหอวิจัย มหาวิทยาลัย 
มหิดล พื้นที่ไมต่ํากวา 4,000 ตารางเมตร 1 งาน ณ อาคารสถาบันโภชนาการ โดยมีขอแนะนําและขอกําหนด
ดังตอไปนี ้

1.   เอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคา 
1.1 แบบรูปรายการละเอียด     
1.2 แบบใบเสนอราคา 
1.3 แบบบัญชีแสดงปริมาณงาน วัสดุและราคา  
1.4 แบบสัญญา 
1.5 แบบหนังสือค้าํประกัน 

(1)   หลักประกันสัญญา 
       1.6 การแบงงวดงานและการจายเงิน 

2. คุณสมบัตขิองผูเสนอราคา 
 2.1 เปนผูมีอาชีพรับจางทําความสะอาดอาคาร ที่ประกวดราคาจางดังกลาว 
                2.2 ไมเปนผูที่ถูกระบุช่ือไวในบญัชีรายช่ือผูทิ้งงานของทางราชการซึ่งไดแจงเวียนชื่อแลว  และ
ไมเปนผูที่ถูกระบุช่ือเปนผูทิง้งานของทางมหาวิทยาลัยมหิดล 
 2.3  ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซ่ึงอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย เวนแตรัฐบาลของผู
เสนอราคาไดมีคําส่ังใหสละสิทธ์ิความคุมกันเชนวานั้น 
  2.4 ตองมีผลงาน ดังนี้ 
                   2.4.1 .......................-....................................................................... 
       2.4.2 .......................-..................................................................... 
       2.4.3 .......................-..................................................................... 
                  2.5   กรณีผูเสนอราคาเปนกิจการรวมคา จะตองมีคุณสมบัติตามแนวทางปฏบิัติในการพจิารณา
คุณสมบัติของผูเสนอราคาที่เปนกิจการรวมคา ตามหนังสือสํานักนายกรัฐมนตรี ที่ นร (กวพ) 1305/ว 2457 
ลงวันที่ 16 มีนาคม 2543 ดงันี้     
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2.5.1  กรณีกิจการรวมคาไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม นิติบุคคลใหมจะตองมีคุณสมบัติ
ครบถวนตามเงื่อนไขที่กําหนดไวในประกาศและเอกสารประกวดราคา  สวนคุณสมบัติดานผลงาน สามารถ
นําผลงานของผูที่เขารวมคามาใชแสดงเปนผลงานของกิจการรวมคาได   
  2.5.2  กรณีกิจการรวมคาไมไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม นิติบุคลแตละนิติบุคคลที่เขา
รวมคาทุกรายจะตองมีคุณสมบัติครบถวนตามเงื่อนไขที่กําหนดไวในประกาศและเอกสารประกวดราคา เวน
แตในกรณีที่กิจการรวมคาไดมีขอตกลงระหวางผูเขารวมคาเปนลายลักษณอักษรกําหนดใหผูเขารวมคาราย
ใดรายหนึ่งเปนผูรับผิดชอบหลัก ในการเขาเสนอราคากับทางมหาวิทยาลัยมหิดลและแสดงหลักฐานดังกลาว
มาพรอมซองเอกสารประกวดราคา  กิจการรวมคานั้นสามารถใชผลงานของผูที่เขารวมคาหลักรายเดียว เปน
ผลงานของกิจการรวมคาได   
    

3. หลักฐานการเสนอราคา 

 ผูเสนอราคาจะตองเสนอเอกสารหลักฐาน ดังนี ้
 3.1 สวนที่  1  (เอกสารหลักฐานผูประกอบการ) อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี ้
   3.1.1 กรณีเปนนิติบุคคล 
          (ก) สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล     
    (ข) สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม    
    (ค) หนังสือมอบอํานาจซึ่งปดอากรแสตมปตามกฎหมายในกรณีที่ผูเสนอราคามอบอํานาจให
บุคคล อ่ืนลงนามในใบเสนอราคาแทน  
    3.1.2 ในกรณีผูเสนอราคาเปนผูเสนอราคารวมกันในฐานะเปนผูรวมคาใหยื่นสําเนาสัญญาของการ
เขารวมคา  และใหยื่นเอกสารของผูรวมคาทุกฝายตามที่ระบุไวใน  3.1.1  

3.1.3  สําเนาบัตรประชาชนและสําเนาทะเบียนบานของผูมอบอํานาจและผูรับมอบอํานาจ 
 3.2 สวนที่  2  (ขอเสนอทางดานเทคนิค)  อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปน้ี 

    (1)   สําเนาหนังสือรับรองผลงานพรอมสําเนาคูฉบับสัญญา      
                (2)   แผนการทํางาน / เทคนิคการทํางาน 
         (3)  รายละเอียดของงานจางทําความสะอาดอาคารสถาบันโภชนาการและหอวิจัย  
        (4)  รายละเอียดของวัสดุอุปกรณที่ใชในการทําความสะอาด 
 
 3.3 สวนที่  3  (ขอเสนอทางดานราคา) ใสซองปดผนึก  อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปน้ี 
   (1)    ใบเสนอราคา   
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4.   การยื่นซองประกวดราคา 
4.1  ผูเสนอราคาตองยื่นเสนอเอกสารแยกเปน 3 ซอง 

1. ซองเอกสารหลักฐานผูประกอบการ 
  2. ซองขอเสนอทางดานเทคนิค 
  3. ซองขอเสนอทางดานราคา 
ตามที่กําหนดไวในเอกสารประกวดราคานี้ โดยไมมีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้นและจะตองกรอกขอความใหถูกตอง
ครบถวน ลงลายมือช่ือของผูเสนอราคาใหชัดเจน   จํานวนเงินที่เสนอตองระบุตรงกันทั้งตัวเลขและตัวอักษร 
โดยไมมีการขูดลบหรือแกไข หากมีการ  ขูดลบ  ขีดออก เติม แกไข เปลี่ยนแปลงจะตองลงลายมือช่ือผูเสนอ
ราคาพรอมประทับตรา  (ถามี) กํากับไวดวยทุกแหง    

4.2 ผูเสนอราคาจะตองกรอกปริมาณวัสดุและราคาในบัญชีรายการกอสรางใหครบถวน ในการ
เสนอราคาใหเสนอเปนเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดยเสนอราคารวมและหรือราคาตอหนวยและ
หรือตอรายการตามเงื่อนไขที่ระบุไวทายใบเสนอราคาใหถูกตอง ทั้งนี้ ราคารวมที่เสนอจะตองตรงกันทั้งตัว
เลขและตัวหนังสือ ถาตัวเลขและตัวหนังสือไมตรงกัน ใหถือตัวหนังสือเปนสําคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่ง
รวมคาภาษีมูลคาเพิ่ม และภาษีอากรอื่น และ คาใชจายอ่ืนๆ ทั้งปวงไวแลว 
  ราคาที่เสนอจะตองเสนอกําหนดยืนราคาไมนอยกวา  90  วัน นับแตวันยื่นซองประกวดราคา
โดยภายในกําหนดยืนราคาผูเสนอราคาตองรับผิดชอบราคาที่ตนไดเสนอไว  และจะถอนการเสนอราคามิได 
  4.3     ผูเสนอราคาจะตองเสนอกําหนดเวลาดําเนินการ แลวเสร็จ ภายใน 1 เดือน/งวดรวม 12 เดือน      
นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจาง  หรือวันที่ไดรับหนังสือแจงจากมหาวิทยาลัย  ใหเร่ิมปฏิบัติงาน                 

4.4 กอนยื่นซองประกวดราคา  ผูเสนอราคาควรตรวจดูรางสัญญา แบบรูป และรายละเอียด  ฯลฯ ให 
ถ่ีถวนและเขาใจเอกสารประกวดราคาทั้งหมดเสียกอนทีจ่ะตกลงยืน่ซองประกวดราคาตามเงื่อนไขในเอกสาร
ประกวดราคา 

4.5 ผูเสนอราคาจะตองยื่นซองประกวดราคา 3 ซอง ท่ีปดผนึกซองเรียบรอย จาหนาซองถึง 
ประธานกรรมการจัดหาโดยวิธีประกวดราคา  โดยระบุช่ือซองแตละซองใหชัดเจน   ยื่นตอคณะกรรมการ
จัดหาโดยวิธีประกวดราคา ในวันที่ 18 กันยายน 2552  ระหวางเวลา 10.00 น. ถึง 11.00  น. ณ งานพสัดุ ช้ัน 1 
สถาบันโภชนาการ ม.มหิดล 25/25 ถ.พุทธมณฑล 4  ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170 

เมื่อพนกําหนดเวลายื่นซองประกวดราคาแลวมหาวิทยาลัยจะไมรับซองประกวดราคาโดย
เด็ดขาด  และคณะกรรมการจัดหาโดยวิธีประกวดราคา  จะเปดซองเอกสารหลักฐานผูประกอบการและ
ขอเสนอทางเทคนิค ในวันที่ 18 กันยายน 2552  เวลา  14.00 น. ณ หองประชุมชั้น  1  โดยกําหนดวันเปดซอง
เสนอราคา ในวันที่  18 กันยายน 2552  เวลา  15.00 น. ณ หองประชุมชั้น  1   
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    5. หลักประกันการเสนอราคา  (จะกําหนดกรณีวงเงินจัดหาเกิน 2,000,000 บาท) 
  ผูเสนอราคา  ตองวางหลักประกันการเสนอราคา พรอมกับการยื่นซองประกวดราคา จํานวน ........-  
.............. บาท (........................-.......................)  โดยหลักประกันซองจะตองมีระยะเวลาการค้ําประกัน ไม
นอยกวา .. -... วัน  นับตั้งแตวันยื่นซองประกวดราคาโดยหลักประกันใหใช ดังตอไปนี้   
  (1) เงินสด 
  (2) เช็คที่ธนาคารเซ็นส่ังจาย ซ่ึงเปนเช็คลงวันที่กอนที่ใชเช็คนั้นชําระตอมหาวิทยาลัยหรือ
กอนวันนั้นไมเกิน 7 วัน 
  (3) หนังสือค้ําประกันของธนาคารภายในประเทศตาม ขอ 1.5 (1)  
    หลักประกันการเสนอราคาตามขอนี้ มหาวิทยาลัยจะคืนใหผูเสนอราคาที่ไมไดรับการ
พิจารณาเปนผูรับจัดหาโดยเร็วตั้งแตพนภาระผูกพัน เวนแตผูเสนอราคารายที่ไดรับการคัดเลือกใหเปนผูรับ
จัดหา จะคืนใหตอเมื่อไดทําสัญญาหรือขอตกลง หรือเมื่อผูรับจัดหา ไดพนจากขอผูกพันแลว 
               การคืนหลักประกันซอง ไมวาในกรณีใด ๆ จะคืนใหโดยไมมีดอกเบี้ย 

6. หลักเกณฑและสิทธิในการพิจารณาราคา 
6.1   การพิจารณาในการประกวดราคานี้  จะพิจารณา  ขอเสนอทางดานเทคนิค  ที่ทาง

มหาวิทยาลัยจะไดรับประโยชนสูงสุดและคุมคาเปนสําคัญ  โดยผูเสนอราคาจะตองแยกซองเสนอเปน 
   1. ซองเอกสารหลักฐานผูประกอบการ 
   2. ซองเสนอทางดานเทคนิค 
   3. ซองขอเสนอดานราคา 

         6.2  คณะกรรมการจัดหาโดยวิธีประกวดราคา จะเปดซองเสนอราคาเฉพาะผูที่ผานการพิจารณา
ขอเสนอทางดานเทคนิค  และจะคืนซองเสนอราคาใหแกผูที่ไมผานการพิจารณาขอเสนอทางดานเทคนิค 

6.3  ในการประกวดราคาครั้งนี้ มหาวิทยาลัยจะพิจารณาตัดสินโดยยึดหลักความคุมคาและ  
ราคารวม 

6.4 มหาวิทยาลัยสงวนสิทธิไมพิจารณาขอเสนอของผูเสนอราคา โดยไมมีการผอนผันในกรณี
ดังตอไปนี้ 

(1) ไมปรากฏชื่อผูเสนอราคารายนั้น    ในบัญชีผูรับเอกสารประกวดราคา หรือ    
ในหลักฐานการรับเอกสารประกวดราคาของมหาวิทยาลัย 

(2) ผูเสนอราคาที่มีคุณสมบัติไมถูกตองตามขอ 2  
(3) ผูเสนอราคาที่ ยื่นหลักฐานการเสนอราคาไมถูกตองหรือไมครบถวนตามขอ 3 

หรือยื่นซองประกวดราคาไมถูกตองตามขอ 4  คณะกรรมการจัดหาโดยวิธีประกวดราคา  จะไมเปดซอง
ขอเสนอดานราคาของผูเสนอราคารายนั้น  เวนแตเปนขอผิดพลาดเพียงเล็กนอย หรือผิดพลาดไปจากเงื่อนไข
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ของเอกสารประกวดราคา ในสวนที่มิใชสาระสําคัญซึ่งอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการ ทั้งนี้ เฉพาะใน
กรณีที่พิจารณาเห็นวา จะเปนประโยชนตอมหาวิทยาลัยเทานั้น  

6.5 ในการตัดสินการประกวดราคาหรือในการทําสัญญา คณะกรรมการจัดหาโดยวิธีประกวด
ราคาหรือมหาวิทยาลัยมีสิทธิใหผูเสนอราคาชี้แจงขอเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือขอเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวของ
กับผูเสนอราคาได มหาวิทยาลัยมีสิทธิที่จะไมรับราคาหรือไมทําสัญญา หากหลักฐานดังกลาวไมมีความ
เหมาะสมหรือไมถูกตอง 
 6.6  มหาวิทยาลัยทรงไวซ่ึงสิทธิที่จะไมรับราคาต่ําสุด  หรือราคาหนึ่งราคาใดหรือราคาที่เสนอ
ทั้งหมดก็ได และอาจพิจารณาเลือกจางในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะ
ยกเลิกการประกวดราคาโดยไมพิจารณาจัดจางเลยก็ไดสุดแตจะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชนของทาง
มหาวิทยาลัยเปนสําคัญและใหถือวาการตัดสินของมหาวิทยาลัยเปนเด็ดขาด ผูเสนอราคาจะเรียกรอง
คาเสียหายใด ๆ มิได รวมทั้งมหาวิทยาลัยจะพิจารณายกเลิกการประกวดราคา และลงโทษผูเสนอราคาเปนผู
ทิ้งงาน ไมวาจะเปน    ผูเสนอราคาที่ไดรับการคัดเลือกหรือไมก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อไดวาการเสนอราคา
กระทําการโดยไมสุจริต  หรือมีการสมยอมกันในการเสนอราคา    
 ในกรณีที่ผูเสนอราคาต่ําสุด เสนอราคาต่ําจนคาดหมายไดวาไมอาจดําเนินงานตามสัญญาได 
คณะกรรมการประกวดราคาหรือมหาวิทยาลัยจะใหผูเสนอราคานั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทําใหเชื่อ
ไดวา ผูเสนอราคาสามารถดําเนินงานตามการประกวดราคาจางใหเสร็จสมบูรณ หากคําชี้แจงไมเปนที่รับฟง
ได มหาวิทยาลัยมีสิทธิที่จะไมรับราคาของผูเสนอราคารายนั้น 

7. การทําสัญญาจาง 
  ผูเสนอราคาที่ไดรับการคัดเลือกใหเปนผูรับจัดหา จะตองทําสัญญาตามแบบสัญญา ดังระบุใน
ขอ 1.4 กับมหาวิทยาลัยมหิดลภายใน   7  วัน นับถัดจากวันที่ไดรับหนังสือแจงใหไปทําสัญญา และจะตอง
วางหลักประกันสัญญาเปนจํานวนเงินเทากับรอยละ 10 (สิบ %) ของราคาคาจางตามสัญญา ใหมหาวิทยาลัย
ยึดถือไวในขณะทําสัญญา โดยใชหลักประกันอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้ 
 (1)  เงินสด 
 (2)  เช็คที่ธนาคารเซ็นสั่งจาย ซ่ึงเปนเช็คลงวันที่กอนที่ใชเช็คนั้นชําระตอมหาวิทยาลัยหรือกอนวนั
นั้นไมเกิน 7 วัน 
 (3)  หนังสือค้ําประกันของธนาคารภายในประเทศตาม ขอ 1.5 (2)  

             หลักประกันนี้จะคืนใหโดยไมมีดอกเบี้ยภายใน  15 วัน  นับถัดจากวันที่คูสัญญาพนจากขอผูกพันตาม
สัญญาแลว 

8. คาจางและการจายเงิน  

 มหาวิทยาลัยจะจายเงินคาจางเมื่อผูรับจัดหา ไดปฏิบัติงานทั้งหมดใหแลวเสร็จเรียบรอยตาม
สัญญา  รวมทั้งทําสถานที่กอสรางใหสะอาดเรียบรอย / โดยแบงออกเปน   12     งวด  ตามขอ  1.6 
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9. อัตราคาปรับ   
  (1)  การจางทั่วไป กรณีผูรับจางสงมอบงานลาชากวากําหนดสงมอบ ตามสัญญาหรือขอตกลง 
กําหนดคาปรับเปนรายวันในอัตรารอยละ 0.1 ของวงเงินตามสัญญาหรือขอตกลง   
          ในกรณีการจัดหาพัสดุที่ประกอบกันเปนชุด  ถาขาดสวนประกอบสวนหนึ่งสวนใดไปแลวจะไมสามารถใช
การไดโดยสมบูรณ  แมผูรับจัดหาจะสงมอบพัสดุภายในกําหนดตามสัญญาหรือขอตกลงแตยังขาดสวนประกอบ
บางสวน  ตอมาไดสงมอบสวนประกอบที่ยังขาดนั้นเกินกําหนดสัญญาหรือขอตกลง  ใหถือวาไมไดสงมอบพัสดุ
นั้นเลยใหปรับเต็มราคาของทั้งชุด 

 (2)  การจางบริการบํารุงรักษา   กรณีผูรับจางเขามาซอมแซมลาชา เกินกวาเวลาที่กําหนดตาม
สัญญาหรือขอตกลง  กําหนดคาปรับเปนรายชั่วโมง  ในอัตราไมต่ํากวารอยละ  0.01  ของวงเงินตามสัญญา
หรือขอตกลง  เศษของชั่วโมงใหคิดเปน 1 ช่ัวโมง 
 (3)  การจางบริการบํารุงรักษา  กรณีผูรับจางละเลย หรือซอมแซมแกไขใหใชการไดลาชา ทําใหมี
ระยะเวลาที่ชํารุดขัดของรวมกันเกินกวาระยะเวลาที่กําหนดตามสัญญาหรือขอตกลง  กําหนดคาปรับเวลาที่ไม
สามารถใช พัสดุได ในสวนที่เกินกวาเวลาที่กําหนด เปนรายวันในอัตราไมต่ํากวารอยละ 0.5  ของวงเงินตาม
สัญญาหรือขอตกลง 
 (4)  การจางทั่วไป  ที่มีกําหนดระยะเวลาที่ตองซอมแซมใหใชงานได กรณีผูรับจาง   ใชระยะเวลา
ซอมแซมเกินกวาเวลาที่กําหนดตามสัญญาหรือขอตกลง   กําหนดคาปรับเปนรายชั่วโมงในอัตราไมต่ํากวา
รอยละ 0.01 ของวงเงินตามสัญญาหรือขอตกลง เศษของชั่วโมงให คิดเปน 1 ช่ัวโมง 

10. การรับประกันความชํารุดบกพรอง 

  ผูเสนอราคาที่ไดรับการคัดเลือกใหเปนผูรับจัดหา ซ่ึงไดทําขอตกลงเปนหนังสือ หรือทําสัญญา
ตามแบบดังระบุในขอ 1.4 แลวแตกรณี จะตองรับประกันความชํารุดบกพรองของงานจางที่เกิดขึ้นภายใน
ระยะเวลาไมนอยกวา......-........ป.....-.......เดือน นับถัดจากวันที่มหาวิทยาลัยไดรับมอบงาน  โดยผูรับจัดหา 
ตองรีบจัดการซอมแซมแกไขใหใชการไดดีดังเดิมภายใน  ...-..  วัน  นับถัดจากวันที่ไดรับแจงความชํารุด
บกพรอง 

11. ขอสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่น ๆ 
                      11.1  เงินคาจางสําหรับงานจางครั้งนี้ ไดมาจากเงินงบประมาณ ประจําป 2553 
                                 การลงนามในสัญญาจะกระทําไดตอเมื่อ สถาบันโภชนาการไดรับอนุมัติเงินจาก
มหาวิทยาลัยมหิดล แลวเทานั้น 
            11.2   เมื่อมหาวิทยาลัยไดคัดเลือกผูเสนอราคารายใดใหเปนผูรับจัดหา และไดตกลงจางตาม
ประกวดราคาจางแลว  ถาผูรับจัดหาจะตองสั่งหรือนําสิ่งของมาเพื่องานจางดังกลาวเขามาจากตางประเทศ 
และของนั้นตองนําเขามาโดยทางเรือในเสนทางที่มีเรือไทยเดินอยู  และสามารถใหบริการรับขนไดตามที่         
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รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด  ผูเสนอราคาซึ่งเปนผูรับจัดหา จะตองปฏิบัติตามกฎหมาย   
วาดวยการสงเสริมการพาณิชยนาวี  ดังนี้ 
                                 (1) แจงการสัง่หรือนําสิ่งของดังกลาว เขามาจากตางประเทศตอสํานกังานคณะกรรมการ           
สงเสริมการพาณิชยนาวี ภายใน 7 วัน นับถัดจากวนัที่ผูรับจัดหาสั่งหรอืซ้ือของจากตางประเทศ เวนแตเปน
ของที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม ประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออ่ืนได 
 (2) จดัการใหส่ิงของดงักลาวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเชนเดยีวกบัเรือไทยจาก
ตางประเทศมายังประเทศไทย เวนแตจะไดรับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการพาณิชยนาว ีให
บรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออ่ืนที่มิใชเรือไทย ซ่ึงจะตองไดรับอนุญาตเชนนั้นกอนบรรทุกของลงเรืออ่ืน หรือ
เปนของที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออ่ืน 
  (3)  ในกรณีที่ไมปฏิบัติตาม (1) หรือ (2)  ผูรับจัดหาจะตองรับผิดตามกฎหมายวาดวยการ
สงเสริมการพาณิชยนาวี 

11.3 ผูเสนอราคาซึ่งมหาวิทยาลัยไดคัดเลือกใหเปนผูชนะการประกวดราคาแลว ถอนการ
เสนอราคา หรือ ไมไปทําสัญญาหรือขอตกลงภายในเวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนดและมหาวิทยาลัยไดมีการแจง
เตือนแลว มหาวิทยาลัยจะริบหลักประกันการเสนอราคา หรือเรียกรองจากผูออกหนังสือคํ้าประกันซองทันที 
และอาจพิจารณาเรียกรองใหชดใชความเสียหายอ่ืน (ถามี) รวมทั้งจะพิจารณาใหเปนผูทิ้งงาน ตามระเบียบ
ของทางราชการ 
  11.4 มหาวิทยาลัยสงวนสิทธิ์ที่จะแกไขเพิม่เติมเงื่อนไข หรือขอกําหนดในแบบสัญญาให
เปนไปตามความเห็นของสํานักงานอยัการสูงสุด ที่ปรีกษาทางกฎหมาย หรือ นิตกิรของมหาวิทยาลัย(ถามี) 

12. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ 
 ในระหวางระยะเวลาการทํางาน ผูรับจางพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑที่กฎหมายและระเบียบได
กําหนดไวโดยเครงครัด 
            
 
             มหาวิทยาลัยมหิดล 

            

 

 

 

 



รายละเอียดการจางเหมาทําความสะอาดอาคารสถาบันและอาคารวิจัยพื้นที่ไมตํ่ากวา 4,000 ตารางเมตร 
 
1. พ้ืนที่จางเหมาทําความสะอาด 
อาคารสํานักงานสถาบัน และ อาคารวิจัย  มหาวิทยาลัยมหิดล  ศาลายา  ในพื้นที่ไมตํ่ากวา  4,000 ตารางเมตร 
2. กําหนดเวลาการปฏิบัติงานจาง 

2.1 การทําความสะอาดประจําวัน ต้ังแตวันจันทรถึงวันศุกร  ระหวางเวลา  7.30  น. -  16.30  น. ยกเวนวันหยุดราชการ 
2.2 การทําความสะอาดประจําสัปดาห ต้ังแตวันจันทรถึงวันศุกร  ระหวางเวลา  7.30  น. -  16.30  น. ยกเวน 

วันหยุดราชการ 
2.3 การทําความสะอาดประจําเดือน  เฉพาะหองโถงทั้ง  4  ช้ัน  และเช็ดปดฝุนบนล็อคเกอรทุกช้ันใหกระทําอาทิตย 

สุดทายทุกเดือน 
2.4 การทําความสะอาดใหญ ใหกระทําอยางนอย  สามเดือน/ 1  ครั้ง  ในวันหยุดราชการระหวางเวลา  7.30 น. – 16.30 น.   

3. การทําความสะอาดประจําวัน (ตามแผนผังอาคารสถาบัน และ อาคารวิจัย) 
3.1 เปด – ปด หนาตางประจําทุกวันตั้งแตวันจันทร – ศุกร  ระหวางเวลา  7.30  น. – 16.30 น.ตามหองโถงและที่พัก  

ทางเดินทุกช้ัน  
3.2 ปดกวาด  เช็ดถูพ้ืน  หองโถงและที่พักทางเดิน หองประชุมใหญ 2/4 ,หองประชุม 2/5 
3.3 ขัดเงาพื้นและทําความสะอาด  เก็บรอยเปอนตามทางเดิน  และจุดที่เห็นวาจําเปนรวมทั้งบันไดและราวบันได 
3.4 ทําความสะอาดแผนปายแสดงชื่อหนวยงานตางๆ  
3.5 เปลี่ยนขวดน้ํา และทําความสะอาดเครื่องทําน้ําเย็นและที่รองรับน้ํา  เช็ดปดฝุนเครื่องทําน้ําเย็นและขวดน้ําอยางนอย 

วันละ  2  ครั้ง  (เชา  1  ครั้ง  บาย  1  ครั้ง) และนําขวดเปลาไปเก็บบริเวณที่กําหนด 
3.6 เช็ดกระจกบานประตูและกระจกหนาตางดานในและดานนอก  บริเวณสองขางทางเดินทุกช้ันรวมทั้งกระจกชองที่ 

พักทุกช้ัน ใหสะอาด 
3.7 รวบรวมเศษขยะจากตะกราทิ้งผง  ถังรองเศษขยะ  ที่เขี่ยบุหรี่เศษผงกนบุหรี่จากกระถางทรายในหองน้ําและที่อื่น ๆ  

ภายในอาคารรวมทั้งคัดแยกขยะ  และนําไปทิ้งตามสถานที่ที่กําหนดอยางนอยวันละ  2  ครั้ง  (เชา  1  ครั้ง  - บาย  1   ครั้ง)  
กอนเวลา 16.30 น. “หามเก็บขยะและวัสดุเหลือใชไวภายในอาคาร หากตรวจพบทางสถาบันจะปรับวันละ 100.00 บาท (หนึ่ง
รอยบาทถวน) จนกวาจะเก็บไปท้ิงใหเรียบรอย” 

3.8 ทําความสะอาดหองน้ําทุกหองทุกช้ันโดยการขัดเช็ดถูและเช็ดใหแหงตลอดเวลาทุก  1  ช่ัวโมง และทําความสะอาด 
ผนัง  เครื่องสุขภัณฑที่ประจําอยูในหองน้ํา  เชน  อางน้ํา  อางลางมือ  โถปสสาวะโถสวม  ถังรองรับเศษขยะ การทําความสะอาด
หองน้ําประจําวัน ใหเสร็จกอน 8.00 น. 

3.9 ทําความสะอาดโตะ  เกาอี้  ตูเคานเตอร  บริเวณทางเดินทุกช้ันรวมทั้งชองพักทานอาหารทุกช้ัน 
3.10  ดูดฝุนบนพรมพื้นหองผูอํานวยการชั้น  2  เปนประจําทุกวันในตอนเชา 
3.11  แขวนน้ํายาดับกลิ่นกอนในหองน้ําชาย และ หองน้ําหญิงทุกหองทุกช้ัน   
3.12   ทําความสะอาดลิฟทประจําอาคารใหสะอาดเรียบรอยทุกวัน 
3.13   มีพนักงานทําความสะอาดประจําในแตละช้ัน (ช้ัน 1-4) ในระหวางเวลา 8.30 – 16.30 น. อยางนอยช้ันละ 1 คน 
3.14 รายงานสภาพครุภัณฑประจําอาคารใหงานธุรการและบริการทั่วไปหรืองานซอมบํารุงทราบ หากเกิดความชํารุด 

เสียหาย 
 
 
 

3.15  ทําความสะอาด........../ 
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3.15 ทําความสะอาดพิเศษเปนครั้งคราวตามที่ผูวาจางแจงใหทํา 
4.  การทําความสะอาดประจําสัปดาห 
 4.1  ลางหองน้ําสัปดาหละ   1  ครั้ง  ดังนี้ 

     วันจันทร   ช้ัน   1   วันอังคาร  ช้ัน   2 
     วันพุธ  ช้ัน   3    วันพฤหัสบดี  ช้ัน   4 

4.2 การทําความสะอาดหองน้ํา และกําหนดชวงเวลาของการทําความสะอาดขัดลางหองน้ําประจําสัปดาห ทุกช้ัน  
 โดยขอใหดําเนินการดังนี้  

4.2.1  การทําความสะอาดขัดลางหองน้ําประจําสัปดาหทุกช้ันดําเนินการดังนี้  
- ชวงเชา  ใหขัดลางหองน้ําชายและหญิง ฝงซาย ใหแลวเสร็จภายในระหวาง เวลา 7.00 – 8.00 น. 
-  ชวงบาย ใหขัดลางหองน้ําชายและหญิง ฝงขวา  ใหแลวเสร็จภายในระหวางเวลา 14.00-15.00 น. 

4.2.2 กอนการขัดลางหองน้ําประจําสัปดาหใหแขวนปายแจงวันที่/เวลา ลวงหนา 1 วัน  
4.3 เช็ดรอยเปอนตามผนัง กวาดหยากไยตามจุดตางๆ เชนเพดาน สวิทซไฟฟา  ลูกบิดประตูขอบหนาตางทุกแหงให 

สะอาดเรียบรอย 
5. การทําความสะอาดประจําเดือน  (ตามแผนผังที่แนบ) 
 5.1   ทําความสะอาดปดกวาด ดูดฝุน เช็ดถู ขัดเงา พ้ืน ผนัง ฝา เพดาน และเฟอรนิเจอรของหองและบริเวณที่กําหนด 

5.2 ลางและขัดพื้นลงน้ํายาพื้นลอกแวก  และลงน้ํายาเคลือบเงาพื้นชนิดที่มีคุณภาพในพื้นที่ที่กําหนดตามแผนผัง 
5.3 ทําความสะอาดบริเวณกันสาดอาคารสถาบัน และ อาคารวิจัย 

6. การทําความสะอาดเปนครั้งคราว 
 6.1  ทําความสะอาดปดกวาด ดูดฝุน เช็ดถู ขัดเงา พ้ืน ผนัง ผา เพดาน และเฟอรนิเจอรของหองและบริเวณที่กําหนด 
7. การทําความสะอาดใหญ  

7.1 ลางและขัดพื้นลงน้ํายาพื้นลอกแวก  และลงน้ํายาเคลือบเงาพื้น  ชนิดที่มีคุณภาพในพื้นที่ที่กําหนดตามแผนผัง  
อยางนอยสามเดือน/ ครั้ง  
8. วัสดุอุปกรณในการทําความสะอาดของพนักงานแตละคนที่ตองนํามาไวในอาคารสถาบันวิจัยโภชนาการ 

8.1   ไมกวาดออนดามสั้น และ ดามยาว                       8.2  ไมกวาดแข็งดามสั้น และ ดามยาว 
8.3   ม็อบถูพ้ืน,ม็อบดันฝุนและ มอบไลน้ํา    8.4  แปรงขัดพื้นชนิดมีดามยาวและสั้น 
8.5  ที่ตักขยะ,ที่ตักผง      8.6  ไมปดขนไก 
8.7   แผนขัดสกอตไบรท,ฟองน้ําถูพ้ืน    8.8    ถังน้ําพลาสติก,ขันน้ําพลาสติก  
8.9   ผาสําหรับเช็ดทําความสะอาดประจําตัว    8.10  ถุงมือยาง    
8.11  ผาปดจมูก  

9.   วัสดุอุปกรณ ในการทําความสะอาดรวม  
 9.1  เครื่องมือเช็ดกระจก เชน แปรงไลน้ํา  
 9.2  บันไดอลูมิเนียม 
 9.3  เครื่องขัดลางพื้น 
 9.4  เครื่องปนเงาพื้น 
 9.5  เครื่องดูดฝุนพรอมอุปกรณครบชุด (ตองมีประจําภายในอาคารตลอดเวลา หามนํามาจากที่อื่นช่ัวคราว) 

      9.6 เครื่องมืออื่น ๆ........../ 
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 9.6  เครื่องมืออื่นๆ  เทาที่จําเปนตองใชสําหรับการทําความสะอาด 
10. เคมีภัณฑในการทําความสะอาด  ชนิดอยางดี  
 -ตองเปนเคมีภัณฑที่มีคุณภาพตามมาตรฐานกําหนด  ตองไดรับการรับรองความปลอดภัยจากองคการอาหารและยา 
(อย.) 
 -ตองเปนเคมีภัณฑที่ผานการรับรองคุณภาพโดยสํานักมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (มอก.) หรือหนวยงานอื่นที่
ไดรับการยอมรับและนาเชื่อถือ 
 -ผูรับจางตองนําใบแสดงคุณสมบัติ วิธีการใชงาน วิธีการเก็บรักษา อายุการใชงานของผลิตภัณฑจากผูผลิตมาแสดง 
และตองนําตัวอยางผลิตภัณฑมาใหผูวาจางทดสอบคุณภาพกอน มีดังนี้ 

1.  น้ํายาหองน้ําและกัดสนิม 2.   น้ํายาดับกลิ่นฆาเชื้อ 
 3.  น้ํายาลางพื้นลอกแวกซ 4.   น้ํายาเคลือบเงาพื้น 
 5.  น้ํายาลางและขัดอลูมิเนียม 6.   น้ํายาทําความสะอาดทั่วไป 
 7.  น้ํายาทําความสะอาดทองเหลืองและสแตนเลส              8.   น้ํายาเช็ดกระจก 
 9.  น้ํายาขัดคราบหินปูน 10.   น้ํายาขจัดสิ่งอุดตันในทอนํ้าทิ้ง 
11. สเปรยปรับอากาศ 12.  ครีมทําความสะอาดอุปกรณเครื่องใชสํานักงาน 

11. วัสดุอุปกรณที่ใชประจําอาคาร (ผูรับจางยินดีนําวัสดุตัวอยางใหผูวาจางทดสอบกอนและยินดีเปลี่ยนหากผูวาจางรองขอ
หรือ มีคุณสมบัติไมมีคุณภาพหรือไมตรงกับความตองการของผูวาจาง) 

1. ถุงขยะ     2.  กระดาษชําระในหองน้ํา (มีคุณภาพซึมซับน้ําไดดี ไมเปอยยุย) 
3. สบูเหลว     4.  น้ํายาดับกลิ่นฆาเชื้อ 
5.  น้ํายาลางพื้นลอกแวกซ   6.  วัสดุอื่นที่จําเปน     

12. เงื่อนไขการจางทําความสะอาด 
1. พนักงาน หรือ บริวารของผูรับจางตองมีสัญชาติไทยเทานั้น และตองสามารถสื่อสารดวยการพูด ฟง เขียน อาน 

ภาษาไทยได 
2. พนักงานของผูรับจางตองไดรับการอบรมการทําความสะอาดจากผูรับจาง เกี่ยวกับวิธีการทําความสะอาดอาคาร  

การใชเคมีภัณฑทําความสะอาดกอนเขาทํางาน ทั้งนี้ ผูวาจางมีสิทธิ์ทดสอบความรูและความสามารถในการทําความสะอาดของ
พนักงานได หากพบวาพนักงานของผูรับจางไมมีความรูและความสามารถเพียงพอในการทําความสะอาด ผูวาจางมีสิทธิขอ
เปลี่ยนตัวพนักงานได และผูรับจางจะตองดําเนินการเปลี่ยนตัวพนักงานภายใน 1 สัปดาห หลังจากรับแจง หากเลยกําหนดจะ
ปรับวันละ 300.00 บาท (สามรอยบาทถวน) ตอคน 

3. ผูรับจาง  พนักงาน  หรือบริวารของผูรับจางตองปฏิบัติตามระเบียบ  ขอบังคับ  ประกาศคําสั่งของสถาบันวิจัย 
โภชนาการ  และทางราชการที่เกี่ยวของในการปฏิบัติงาน 

4. ผูรับจางตองจัดใหมีพนักงานทําความสะอาดมาปฏิบัติงาน  ประจําสถาบันฯ วันละไมตํ่ากวา 4 คน  โดยใหมี 
พนักงานอยูประจําแตละช้ันที่ผูวาจางกําหนด ทั้งนี้พนักงานตองมีอายุไมตํ่ากวา 20 ป บริบูรณ สุขภาพแข็งแรงสมบูรณและตอง
ผานการตรวจสอบประวัติและผานการอบรมหนาที่การงานจากผูรับจางแลว และผูรับจางตองจัดสงประวัติและหลักฐานของ
พนักงานแตละคนใหผูวาจางพิจารณากอน หรือในวันที่จัดสงพนักงานคนนั้นมาปฏิบัติงาน ตลอดจนพนักงานทําความสะอาด
ตองแตงกายใหเรียบรอยตามแบบฟอรมของผูรับจาง โดยมีปายช่ือติดอยูใหเห็นไดงาย 

5. ผูรับจางตองจัดสงผูควบคุมงาน 1 คน ซึ่งทํางานเต็มเวลา ผูควบคุมงานดังกลาวจะตองเปนผูแทนไดรับมอบหมาย  
อํานาจจากผูรับจาง โดยใหมีหนาที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานทั้งหมดเปนประจําทุกวันใหเปนไปดวยความเรียบรอย 

ถูกตอง ................/ 
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ถูกตองและครบถวนตามกําหนดในสัญญาตลอดจนควบคุมดูแลใหไขขอบกพรอง ตามที่ไดรับแจงจากผูวาจางหรือ
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ หรือผูแทนคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในทันทีที่ไดรับแจง หรือในเวลาอันสมควรที่สามารถ
กระทําได คําสั่งหรือคําแนะนําตางๆ ที่ไดแจงแกผูแทนผูไดรับมอบอํานาจนั้น  ใหถือวาเปนคําสั่งหรือคําแนะนําที่ไดแจงแกผูรับ
จางนั้นโดยชอบ 

6. ผูรับจางตองสงแบบรายงานการปฏิบัติงานใหผูวาจางทราบดังนี้ 
  1) รายงานทําความสะอาดประจําวัน ประกอบดวย 
 -รายช่ือและจํานวนผูมาปฏิบัติงาน 
 -รายการทําความสะอาดที่ระบุรายละเอียดของการทําความสะอาดในแตละวัน เชน หองที่ทําความสะอาด
ประจําวัน และหองที่ไดรับมอบหมายใหทําเปนครั้งคราว ที่ไดทําความสะอาดใน แตละวิธีอยางยอ ผูรับจางตองสง
รายงาน ภายในเวลา 15.30 น. ทุกวันทํางาน 
  2) รายงานทําความสะอาดประจําสัปดาห ประกอบดวย 
 -รายการทําความสะอาดที่ระบุรายละเอียดของการทําความสะอาดในแตละสัปดาห เชน หองที่ทํา 
ความสะอาดวิธีทําความสะอาดอยางยอ 
 -วันและเวลาทําความสะอาด  ผูรับจางตองสงรายงานประจําสัปดาห  ภายในเวลา    15.30 น.ในวันทํางาน
วันสุดทายของสัปดาหนั้นในสัปดาหแรกของเดือนพนักงานจะตองทําความสะอาดหองที่ระบุใหทําความสะอาดเปน 
รายเดือน ดังนั้นใหใสรายละเอียดในรายงานทําความสะอาดประจําสัปดาหแรกของเดือน  
  3) รายงานความสะอาดใหญ ประกอบดวย   
  -รายการทําความสะอาดที่ระบุรายละเอียดของการทําความสะอาดในแตละครั้ง 
  -วันและเวลาทําความสะอาด ผูรับจางตองสงรายงานทําความสะอาดใหญ ในวันทํางานแรกหลังจากทําความ
สะอาดใหญเสร็จสิ้น ภายในเวลา 15.30 น. 
 หมายเหตุ: รายงานการปฏิบัติงานทุกฉบับ ใหผูแทนผูรับจางเปนคนนําสง หากไมมาปฏิบัติงาน ให มอบหมายผูอื่นสง
แทน โดยนําสงที่ตัวแทนคณะกรรมการตรวจการจาง/หรือผูแทน  ซึ่งจะเปนผูพิจารณาและรับรองผลการปฏิบัติงาน โดย
คณะกรรมการตรวจการจางจะพิจารณาจายเงินคาจางใหแกผูรับจางจากรายงานการปฏิบัติงาน 
13. พนักงานของผูรับจางจะตองตั้งใจปฏิบัติงานในหนาที่ และดูแลรักษาบริเวณตาง ๆ ที่รับผิดชอบใหมีความสะอาดและเปน
ระเบียบเรียบรอยอยูเสมอ 
14. ผูรับจาง พนักงาน หรือบริวารของผูรับจางตองเก็บวัสดุอุปกรณ และเคมีภัณฑในการทําความสะอาดในที่อันควร โดยไม
วางเกะกะ และไมใชหองหรือสถานที่อื่นใดที่สถาบันฯ ไมอนุญาตเปนที่เก็บของวัสดุ อุปกรณ และเคมีภัณฑตาง ๆ 
15. ผูวาจางจะทําการเรียกตรวจวัสดุ อุปกรณและเคมีภัณฑในการทําความสะอาดเมื่อใดก็ได หากพบวาวัสดุ อุปกรณ และ
เคมีภัณฑในการทําความสะอาดไมครบตามสัญญา  หรือชํารุดเสียหายผูรับจางจะตองจัดหามาทดแทนภายใน 3 วันทําการนับ
จากไดรับแจง หากเลยกําหนดจะถูกปรับวันละ 100 .00 บาท (หนึ่งรอยบาทถวน) จนกวาจะหามาทดแทนได 
16. ถาผูรับจางหรือพนักงานไมปฏิบัติ หรือปฏิบัติไมครบถวนตามรายละเอียดการจาง ผูวาจางมีสิทธิบอกเลิกสัญญาได แตหาก
วาผูวาจางไมใชสิทธิบอกเลิกสัญญา ผูรับจางยินยอมใหผูวาจางปรับเปนรายบุคคลดังนี้ 

1) กรณีผูรับจางสงพนักงานแตไมไดสงรายชื่อ ขอมูล ประวัติสวนตัว และการอบรมหนาที่การงานจากผูรับจาง ใหผูวา 
จางหรือคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ หรือ ผูแทนคณะกรรมการตรวจรับพัสดุใหความเห็นชอบกอน หรือในวันที่พนักงานแตละ 

คนมาปฏิบัติ............./ 
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คนมาปฏิบัติงาน ถือวา พนักงานไมปฏิบัติงาน หรือปฏิบัติไมครบถวน ปรับในอัตราวันละ 100.00 บาท (หนึ่งรอยบาทถวน)    
ตอคน/วัน 

2) กรณีผูรับจางไมไดสงเจาหนาที่มาตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานในแตละวัน ปรับในอัตรา 300.00 บาท  
(สามรอยบาทถวน) ตอวัน 

3) กรณีที่พนักงานทําความสะอาดมาปฏิบัติงานไมครบถวนตามจํานวนวันที่กําหนดในแตละวัน ผูรับจางยินยอมใหผู 
วาจางปรับในวันที่พนักงานไมมาปฏิบัติงานในอัตราคาจางขั้นต่ําตอวันที่ใชบังคับในเขตกรุงเทพมหานครในวันนั้นตอคน 

4) กรณีพนักงานทําความสะอาด  มาปฏิบัติงานไมครบชั่วโมงการทํางาน คือ  9  ช่ัวโมงตอคนผูรับจางยินยอมให       
ผูวาจาง ปรับในอัตราชั่วโมงละ 50.00  บาทตอคน (หาสิบบาทถวน)  เศษของชั่วโมงถาเกิน 30  นาที  ใหถือเปน  1  ช่ัวโมง 

5) กรณีที่ผูรับจางและหรือพนักงานไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองครบถวน  ตามรายละเอียดการจางทําความสะอาด 
ประจําวัน  ประจําสัปดาห  และประจําเดือน  และคณะกรรมการตรวจรับหรือผูที่ไดรับมอบหมายใหดูแลในแตละช้ันไมรับงาน
ทั้งหมด หรือบางสวนและคณะกรรการตรวจรับไดแจงใหพนักงานไดทําการแกไขแลวเปนลายลักษณอักษร  แตพนักงานไมทํา
การแกไขใหเสร็จสิ้นภายในวันที่ไดรับแจง ผูวาจางมีสิทธิปรับผูรับจางเปนรายวันในอัตราวันละ 400.00 บาท (สี่รอยบาทถวน) 

- ในกรณีที่เกิดความเสียหายแกทรัพยสินของผูวาจาง อันเนื่องมาจากการปฏิบัติงานของผูรับจาง เชน ทํากระจกแตก  
ฯลฯ ผูรับจางตองเปนผูรับผิดชอบ ชดใชคาเสียหายแกผูรับจาง 

- ผูวาจางมีสิทธิขอเปลี่ยนพนักงาน หรือแจงเจาหนาที่ของผูรับจางได โดยผูรับจางจะตองเปลี่ยนตัวพนักงานให โดย 
ผูรับจางตองเปลี่ยนตัวพนักงานภายใน  3   วัน  นับแตวันที่ไดรับแจง

นายอนุสรณ  วรดิเรก  ผูกําหนดรายละเอียด 
 

ผศ.ดร.รัชนี  คงคาฉุยฉาย  ผูตรวจสอบ 
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