
ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล (สถาบันวิจัยโภชนาการ) 
เร่ือง  สอบราคาจางเหมาทําความสะอาดอาคารสถาบันวิจัยโภชนาการ 

----------------------------------------- 
 
 ดวยมหาวิทยาลัยมหิดล (สถาบันวิจัยโภชนาการ)   มีความประสงคจะสอบราคาจางเหมาทํา 
ความสะอาดอาคารสถาบันวิจัยโภชนาการ 
 ราคากลางของงานกอสรางในการสอบราคาครั้งนี้เปนเงินทั้งสิ้น…………-……บาท (……………….) 
 ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้ 
 1. เปน (นิติบุคคล) ผูมีอาชีพรับจางงานที่สอบราคาจางดังกลาว (ซึ่งมีผลงานกอสรางประเภทเดียวกัน   
ในวงเงินไมนอยกวา (.....……-……….บาท)  

2.  ไมเปนผูที่ถูกระบุช่ือไวในบัญชีรายช่ือผูทิ้งงานของทางราชการและไดแจงเวียนช่ือแลว 
 3. ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย เวนแตรัฐบาลของผูเสนอราคา
ไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์ความคุมกันเชนวานั้น 
                     4.ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่นที่เขาเสนอราคาใหแกมหาวิทยาลัยมหิดล 
(สถาบันวิจัยโภชนาการ)  ณ. วันประกาศสอบราคา  หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปน
ธรรม ในการสอบราคาจางครั้งนี้   
 
                 กําหนดดูสถานที่ในวันที่  31  สิงหาคม 2549  เวลา 14.00 น. ณ สถาบันวิจัยโภชนาการ   
มหาวิทยาลัยมหิดล  ศาลายา  พุทธมณฑล นครปฐม  73170   และกําหนดรับฟงคําช้ีแจงรายละเอียดเพิ่มเติมวันที่ 
........…-…...........เวลา ..........-....... น.  เปนตนไป 
 
 กําหนดยื่นซองสอบราคา ต้ังแตบัดนี้เปนตนไป จนถึงวันที่   5    กันยายน  2549    
ในวันและเวลาราชการ ณ หนวยพัสดุ สถาบันวิจัยโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา พุทธมณฑล นครปฐมและ  กําหนด
เปดซองใบเสนอราคาในวันที่       6   กันยายน  2549  ต้ังแตเวลา 10.00  น. 
เปนตนไป 
 
 ผูสนใจติดตอขอรับ/ซื้อเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ…………………-………….…...บาท ไดที่ งาน
พัสดุ ช้ัน1 สถาบันวิจัยโภชนาการ  มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายาใน พุทธมณฑล นครปฐม 73170  ในระหวางวันที่     
18  สิงหาคม  2549  ถึงวันที่    4    กันยายน  2549   หรือสอบถามทางโทรศัพทหมายเลข  0-2889-3975 
ในวันและเวลาราชการ และประชาสัมพันธทาง www.inmu.mahidol.ac.th, www.nu.mahidol.ac.th www.gprocurement.go.th 
  
    ประกาศ ณ วันที่   18    สิงหาคม พ.ศ. 2548 

                    
 

         (ผูชวยศาสตราจารยนิภา  โรจนรุงวศินกุล) 
            รองผูอํานวยการ  ปฏิบัติราชการแทน 
             ผูอํานวยการสถาบันวิจัยโภชนาการ 

 หมายเหตุ  มหาวิทยาลัย ขอสงวนสิทธิที่จะยกเลิกการสอบราคาครั้งนี้โดยไมจัดจางก็ได  หากไมไดรับอนุมัติงบประมาณทั้ง    
รายการ  และ/หรือบางสวน หรือมีการเปลี่ยนแปลงอื่นใด 



เอกสารสอบราคาจาง  เลขท่ี NU 017/2549 
การจางเหมาทําความสะอาดอาคารสถาบันวิจัยโภชนาการ 
ตามประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล  (สถาบันวิจัยโภชนาการ) 

ลงวันที่  18  สิงหาคม 2549 

………………………………………… 
 
  ดวยมหาวิทยาลัยมหิดล (สถาบันวิจัยโภชนาการ) ซึ่งตอไปนี้เรียกวา “มหาวิทยาลัย ” มีความประสงคจะสอบ
ราคาจางเหมาทําความสะอาดอาคารสถาบันวิจัยโภชนาการ ณ. อาคารสถาบันวิจัยโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา พุทธ
มณฑล นครปฐม โดยมีขอแนะนําและขอกําหนด  ดังตอไปนี้ 
 
1.  เอกสารแนบทายเอกสารสอบราคา 

1.1  แบบรูปรายการละเอียด 
1.2  แบบใบเสนอราคา 
1.3  แบบสัญญาจาง 
1.4  แบบหนังสือค้ําประกัน 

(1)  หลักประกันสญัญา 
                         (2)  หลักประกันการรับเงินคาจางลวงหนา 
  1.5  บทนิยาม 

(1)  ผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกัน 
(2)  การขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม 

                    1.6 แบบบัญชีเอกสาร 
    (1) บัญชีเอกสารสวนที่ 1 

    (2) บัญชีเอกสารสวนที่ 2 
       ……..…….ฯลฯ……………. 
2.  คุณสมบัติของผูเสนอราคา 

2.1  ผูเสนอราคาตองเปนผูมีอาชีพรับจางงานที่สอบราคาจาง 
  2.2  ผูเสนอราคาตองไมเปนผูที่ถูกระบุช่ือไวในบัญชีรายช่ือผูทิ้งงานของทางราชการ และไดแจงเวียนช่ือ
แลว  หรือไมเปนผูที่ไดรับผลของการสั่งใหนิติบุคคลหรือบุคคลอื่น เปนผูทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ  
  2.3  ผูเสนอราคาตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศสอบราคาหรือไม
เปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม ตามขอ 1.5 
  2.4  ผูเสนอราคาตองไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทยเวนแต
รัฐบาลของผูเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น 

                    2.5  ผูเสนอราคาตองเปนนิติบุคคลและมีผลงานกอสรางประเภทเดียวกันกับงานที่สอบราคา จางในวงเงิน
ไมนอยกวา……-……..บาท  และเปนผลงานที่เปนคูสัญญา  โดยตรงกับสวนราชการหนวยงานตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหาร
ราชการสวนทองถิ่นหนวยงานอื่น ซึ่งมีกฎหมายบัญญัติใหมีฐานะเปนราชการบริหารสวนทองถิ่น  รัฐวิสาหกจิหรือหนวยงาน
เอกชนที่มหาวิทยาลัยมหิดลเช่ือถือ 

3.  หลักฐานการเสนอราคา 
 

         ผูเสนอราคา................../ 
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  ผูเสนอราคาจะตองเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพรอมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกไวนอกซองใบเสนอ
ราคาเปน 2 สวน คือ 
  3.1  สวนที่  1  อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้ 
    (1)  ในกรณีผูเสนอราคาเปนนิติบุคคล 
    (ก) หางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติ
บุคคล บัญชีรายช่ือหุนสวนผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม พรอมรับรองสําเนาถูกตอง 
    (ข) บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด  ใหยื่นสาํเนาหนังสือรับรองการจดทะเบยีนนิติบุคคล 
หนังสือบรคิณหสนธ ิบัญชีรายช่ือกรรมการผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุมและบญัชีผูถือหุนรายใหญ พรอมรบัรองสําเนาถูกตอง 
    (2) ในกรณีผูเสนอราคาเปนบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใชนิติบุคคล ใหยื่นสําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชนของผูนั้น สําเนาขอตกลงที่แสดงถึงการเขาเปนหุนสวน (ถามี) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูเปนหุนสวน 
พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง 
    (3) ในกรณีผูเสนอราคาเปนผูเสนอราคารวมกันในฐานะเปนผูรวมคา ใหยื่นสําเนาสัญญาของการเขา
รวมคา สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูรวมคา และในกรณีที่ผูเขารวมคาฝายใดเปนบุคคลธรรมดาที่มิใชสัญชาติไทย ก็ใหยื่น
สําเนาหนังสือเดินทาง  หรือผูรวมคาฝายใดเปนนิติบุคคล ใหยื่นเอกสารตามที่ระบุไวใน (1) 
   (4) ผูเสนอราคาจะตองเสนอเอกสารหลักฐานแนบมาพรอมซองสอบราคาดังนี้  
    (4.1)  กรณีผูเสนอราคาเปนนิติบุคคล  
    ก.  หนังสือรับรองของสํานักงานทะเบียนหุนสวนบริษัท กรมทะเบียนการคาที่แสดงชื่อและ
จํานวนผูมีอํานาจทําการผูกพันนิติบุคคลนั้น ๆ ตลอดวัตถุประสงคในการทําการคาหรือประกอบธุรกิจ 

ข. หนังสือสําคัญแสดงการจดทะเบียนเปนนิติบุคคล  
ค. ใบทะเบียนการคาของกรมสรรพากร (ถามี) 
ง. ใบทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม ในกรณีที่เปนผูประกอบการที่จดทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม 
จ. บัตรประจําตัวผูเสียภาษี 

                            (4.2)  กรณีผูเสนอราคาเปนรานคา หางหุนสวนสามัญ 
ก. ใบทะเบียนพาณิชย ของสํานักงานกลางทะเบียนพาณิชย กรมทะเบียนการคา (ถามี) 
ข. หนังสือการเปนหุนสวน (กรณีเปนหางหุนสวนสามัญและถามีการทาํสัญญาเปนหุนสวน) 
ค. บัตรประจําตัวประชาชนของเจาของราน หรือหุนสวนผูจัดการ 
ง. สําเนาทะเบียนบานของเจาของบาน หรือหุนสวนผูจัดการ 
จ. ใบทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม ในกรณีที่เปนผูประกอบการที่จดทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม 
ฉ. บัตรประจําตัวผูเสียภาษี 

    (5) บัญชีเอกสารสวนที่ 1 ทั้งหมดที่ไดยื่นพรอมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบในขอ 1.6(1) 
3.2 สวนที่ 2  อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้   

   (1) หนังสือมอบอํานาจซึ่งปดอากรแสตมปตามกฎหมายในกรณีที่ผูเสนอราคามอบอํานาจใหบุคคลอื่น
ลงนามในใบเสนอราคาแทน 
                          (2) สําเนาหนังสือรับรองผลงานกอสรางพรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง (ใหใชในกรณีที่มีการกําหนด
ผลงานตามขอ 2.5 เทานั้น) 
   (3) บัญชีรายการกอสราง (หรือใบแจงปริมาณงาน)  ซึ่งจะตองแสดงรายการวัสดุอุปกรณคาแรงงาน 
ภาษีประเภทตาง ๆ รวมทั้งกําไรไวดวย 
   (4) บัญชีเอกสารสวนที่ 2 ทั้งหมดที่ไดยื่นพรอมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบในขอ 1.6 (2) 

        4. การเสนอราคา...................../  
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4.  การเสนอราคา 
 
  4.1  ผูเสนอราคาตองยื่นเสนอราคาตามแบบที่กําหนดไวในเอกสารสอบราคานี้ โดยไมมีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น 
และจะตองกรอกขอความใหถูกตองครบถวน ลงลายมือช่ือของผูเสนอราคาใหชัดเจน  จํานวนเงินที่เสนอตองระบุตรงกันทั้งตัว
เลขและตัวอักษร  โดยไมมีการขูดลบหรือแกไข หากมีการขูดลบ ตก เติม แกไข  เปลี่ยนแปลงจะตองลงลายมือช่ือผูเสนอราคา
พรอมประทับตรา (ถามี)  กํากับไวดวยทกุแหง 

4.2 ผูเสนอราคาจะตองกรอกปริมาณวัสดุและราคาในบัญชีรายการกอสรางใหครบถวน 
ในการเสนอราคาใหเสนอเปนเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดยเสนอราคารวมและหรือราคาตอ

หนวย  และหรือตอรายการ  ตามเงื่อนไขที่ระบุไวทายใบเสนอราคาใหถูกตอง  ทั้งนี้ ราคารวมที่เสนอจะตองตรงกันทั้งตัวเลข
และตัวหนังสือ  ถาตัวเลขและตัวหนังสือไมตรงกัน ใหถือตัวหนังสือเปนสําคัญ  โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมคา
ภาษีมลูคาเพิ่ม ภาษีอากรอื่น  และคาใชจายทั้งปวงไวแลว 
    ราคาที่เสนอ  จะตองเสนอกําหนดยืนราคาไมนอยกวา…90….. วัน  นับแตวันเปดซองใบเสนอราคา  
โดยภายในกําหนดยืนราคา  ผูเสนอราคาตองรับผิดชอบราคาที่ตนไดเสนอไว    และจะถอนการเสนอราคา 
มิได 
                        4.3  ผูเสนอราคา   จะตองเสนอกําหนดเวลาดําเนินการรับจางทําความสะอาดอาคารสถาบัน   แลวเสร็จ ไม
เกิน   12 เดือน   นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจาง  หรือวันที่ไดรับหนังสือแจงจากมหาวิทยาลัยฯ ใหเริ่มทํางาน                   

4.4  กอนยื่นซองสอบราคาผูเสนอราคาควรตรวจดูรางสัญญา  แบบรูป และรายละเอียด 
 ฯลฯ ใหถ่ีถวนและเขาใจเอกสารสอบราคาทั้งหมดเสียกอนที่จะตกลงยื่นซองสอบราคาตามเงื่อนไขในเอกสารสอบราคา 

4.5 ผูเสนอราคาจะตองยื่นซองใบเสนอราคาที่ปดผนึกซองเรียบรอยจาหนาซองถึงประธานกรรมการ 
เปดซองสอบราคาจางเหมาทําความสะอาดอาคารสถาบัน โดยระบุไวที่หนาซองวา “ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบราคาเลขที่ 
NU 017/2549 ยื่นตอเจาหนาที่ของมหาวิทยาลัยฯ ต้ังแตบัดนี้เปนตนไป  จนถึงวันที่  5   กันยายน 2549                        
 ในวันและเวลาราชการ ณ หนวยพัสดุ ช้ัน 1 สถาบันวิจัยโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา พุทธมณฑล  นครปฐม พรอม
จัดทําบัญชีรายการเอกสารเสนอไปพรอมซองเสนอราคาดวย     เมื่อพนกําหนดเวลายื่นซองสอบราคาแลวจะไมรับซองสอบ
ราคาโดยเด็ดขาด 
  คณะกรรมการเปดซองสอบราคาจะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผูเสนอราคาแตละรายวา  เปนผู
เสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่น  ตามขอ 1.5 (1) ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม และประกาศรายชื่อ
ผูเสนอราคาที่มีสิทธิไดรับการคัดเลือก  กอนการเปดซองใบเสนอราคา 
  หากปรากฎตอคณะกรรมการเปดซองสอบราคากอนหรือในขณะที่มีการเปดซองใบเสนอราคาวา มีผูเสนอ
ราคากระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม ตามขอ 1.5 (2)  และคณะกรรมการฯ เช่ือวามีการกระทํา
อันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผูเสนอราคารายนั้นออกจากการเปนผูเสนอ
ราคา     และประกาศรายชื่อผูเสนอราคาที่มสีิทธิไดรับการคัดเลือก     และมหาวิทยาลัยฯ จะพิจารณา ลงโทษผูเสนอราคา
ดังกลาวเปนผูทิ้งงาน เวนแตคณะกรรมการฯ จะวินิจฉัยไดวาผูเสนอราคารายนั้นเปนผูที่ใหความรวมมือเปนประโยชนตอการ
พิจารณาของทางราชการและมิไดเปนผูริเริ่มใหมีการกระทําดังกลาว 
  ผูเสนอราคาที่ถูกตัดรายชื่อออกจากการเปนผูเสนอราคาเพราะเหตุเปนผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกัน
กับผูเสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศสอบราคา หรือเปนผูเสนอราคาที่กระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยาง
เปนธรรม อาจอุทธรณคําสั่งดังกลาวตอปลัดกระทรวงภายใน 3 วัน นับแตวันที่ไดรับแจงจากคณะกรรมการเปดซองสอบราคา 
การวินิจฉัยอุทธรณของปลัดกระทรวงใหถือเปนที่สุด 
         คณะกรรมการ................./ 
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  คณะกรรมการเปดซองสอบราคาจะเปดซองใบเสนอราคาของผูเสนอราคาที่มีสิทธิไดรับการคัดเลือก
ดังกลาวขางตน ณ หองประชุมชั้น 3 ในวันที่  6 กันยายน 2549  ต้ังแตเวลา   10.00  น. เปนตนไป 
  การยื่นอุทธรณตามวรรค 5 ยอมไมเปนเหตุใหมีการขยายระยะเวลาการเปดซองใบเสนอราคา เวนแต
ปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นวาการขยายระยะเวลาดังกลาวจะเปนประโยชนแกทางราชการอยางยิ่ง  และในกรณีที่
ปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นดวยกับคําคัดคานของผูอุทธรณ และเห็นวา การยกเลิกการเปดซองใบเสนอราคาที่ไดดําเนินการไป
แลวจะเปนประโยชนแกทางราชการอยางยิ่ง ใหปลัดกระทรวงมีอํานาจยกเลิกการเปดซองใบเสนอราคาดังกลาวได 
 
5.  หลักเกณฑและสิทธิในการพิจารณาราคา 
 5.1 ในการสอบราคาครั้งนี้  มหาวิทยาลัยฯ จะพิจารณาตัดสินดวย  (ราคารวม ) 
 5.2  หากผูเสนอราคารายใด มีคุณสมบัติไมถูกตองตามขอ 2  หรอืยื่นหลักฐานการเสนอราคาไมถูกตอง
หรือไมครบถวนตามขอ 3   หรือยื่นซองสอบราคาไมถูกตองตามขอ 4 แลว  คณะกรรมการเปดซองสอบราคาจะไมรับพิจารณา
ราคาของผูเสนอราคารายนั้น เวนแตเปนขอผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กนอย หรือที่ผิดแผกไปจากเงื่อนไขของเอกสารสอบ
ราคาในสวนที่มิใชสาระสําคัญ   ทั้งนี้   เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นวาจะเปนประโยชนตอมหาวิทยาลัยฯ เทานั้น 
 5.3  มหาวิทยาลัยฯ สงวนสิทธิไมพิจารณาราคาของผูเสนอราคา โดยไมมีการผอนผันในกรณี 
ดังตอไปนี้ 
  (1)  ไมปรากฏชื่อผูเสนอราคารายนั้น  ในบัญชีผูรับเอกสารสอบราคา หรือในหลักฐานการรับเอกสารสอบ
ราคาของมหาวิทยาลัยฯ 
  (2)  ไมกรอกชื่อนิติบุคคล (บุคคลธรรมดา) หรือลงลายมือช่ือผูเสนอราคาอยางหน่ึงอยางใดหรอื    ทั้งหมด
ในใบเสนอราคา 
  (3)  เสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเงื่อนไขที่กําหนดในเอกสารสอบราคาที่เปนสาระสําคัญ หรือมีผลทํา
ใหเกิดความไดเปรียบเสียเปรียบแกผูเสนอราคารายอื่น 
  (4)  ราคาที่เสนอมีการขูดลบ  ตก  เติม  แกไข เปลี่ยนแปลง  โดยผูเสนอราคามิไดลงลายมือช่ือพรอม
ประทับตรา (ถามี) กํากับไว 
                 5.4  ในการตัดสินการสอบราคาหรือในการทําสัญญา คณะกรรมการเปดซองสอบราคาหรือ มหาวิทยาลัยฯ มี
สิทธิใหผูเสนอราคาชี้แจงขอเท็จจริง  สภาพ  ฐานะ  หรือขอเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวของกับผูเสนอราคาได   มหาวิทยาลัยฯ มีสิทธิที่
จะไมรับราคาหรือไมทําสัญญา  หากหลักฐานดังกลาวไมมีความเหมาะสมหรือไมถูกตอง 
             5.5  มหาวิทยาลัยฯ ทรงไวซึ่งสิทธิที่จะไมรับราคาต่ําสุด  หรือราคาหนึ่งราคาใดหรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได  
และอาจพิจารณาเลือกจางในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด  หรืออาจจะยกเลิกการสอบราคา โดยไม
พิจารณาจัดจางเลยก็ไดสุดแตจะพิจารณา  ทั้งนี้  เพื่อประโยชนของทางราชการเปนสําคัญ และใหถือวาการตัดสินของ
มหาวิทยาลัยฯ เปนเด็ดขาด ผูเสนอราคาจะเรียกรองคาเสียหายใด ๆ มิได  รวมทั้งมหาวิทยาลัยฯ จะพิจารณายกเลิกการสอบ
ราคา  และลงโทษผูเสนอราคาเปนผูทิ้งงาน ไมวาจะเปนผูเสนอราคาที่ไดรับการคัดเลือกหรือไมก็ตาม หากมีเหตุที่เช่ือไดวาการ
เสนอราคากระทําการโดยไมสุจริต เชน การเสนอเอกสารอันเปนเท็จ หรือใชช่ือบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคา
แทน เปนตน 

ในกรณีที่ผูเสนอราคาต่ําสุด เสนอราคาต่ําจนคาดหมายไดวาไมอาจดําเนินงานตามสัญญาได  คณะกรรมการ
เปดซองสอบราคาหรือมหาวิทยาลัยฯ จะใหผูเสนอราคานั้นช้ีแจงและแสดงหลักฐานที่ทําใหเช่ือไดวา      ผูเสนอราคาสามารถ
ดําเนินงานตามสอบราคาจางใหเสร็จสมบูรณ  หากคําช้ีแจงไมเปนที่รับฟงได  มหาวิทยาลัยฯ มีสทิธิที่จะไมรับราคาของผูเสนอ
ราคารายนั้น 

       5.6 ในกรณี................/ 
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   5.6  ในกรณีที่ปรากฏขอเท็จจริงภายหลังจากการเปดซองสอบราคาวา ผูเสนอราคาที่มีสิทธิไดรับ 
การคัดเลือกตามที่ไดประกาศรายชื่อไว ตามขอ 4.5   เปนผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่น  
ณ วันประกาศสอบราคา   หรือเปนผูเสนอราคาที่กระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม ตามขอ  
1.5  มหาวิทยาลัยฯ   มีอํานาจที่จะตัดรายชื่อผูเสนอราคาที่มีสิทธิไดรับการคัดเลือกดังกลาวออกจากประกาศรายชื่อ ตามขอ 4.5 
และมหาวิทยาลัยฯ จะพิจารณาลงโทษผูเสนอราคารายนั้นเปนผูทิ้งงาน 
  ในกรณีนี้หากปลัดกระทรวงพิจารณา เห็นวา การยกเลิกการเปดซองใบเสนอราคาที่ไดดําเนินการไปแลวจะ
เปนประโยชนแกทางราชการอยางยิ่ง ปลัดกระทรวงมีอํานาจยกเลิกการเปดซองใบเสนอราคาดังกลาวได 

6. การทําสัญญาจาง 
  ผูชนะการสอบราคาจะตองทําสัญญาจางตามแบบสัญญา     ดังระบุในขอ 1.3 กับมหาวิทยาลัยฯ ภายใน
…7….วัน  นับถัดจากวันที่ไดรับแจง  และจะตองวางหลักประกันสัญญาเปนจาํนวนเงินเทากับรอยละ……5…..ของราคา
คาจางที่สอบราคาได  ใหมหาวิทยาลัยฯ ยึดถือไวในขณะทําสัญญาโดยใชหลักประกันอยางหนึ่งอยางใด  ดังตอไปนี้ 

6.1  เงินสด 
6.2 เช็คที่ธนาคารสั่งจายใหแกกรม  โดยเปนเช็คลงวันที่ที่ทําสัญญาหรือกอนหนานั้น ไมเกิน 3 วัน 
ทําการของทางราชการ 

                 6.3  หนังสือค้ําประกันของธนาคารในประเทศตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุใน ขอ 1.4 (1) 
  6.4  หนังสือค้ําประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย หรือบรษิัทเงินทุน หรือบริษัท
เงินทุนหลักทรัพย ที่ไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย และประกอบธุรกิจค้ําประกันตาม 
ประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ซึ่งไดแจงช่ือเวียนใหสวนราชการตาง ๆ ทราบแลว  โดยอนุโลมใหใชตามแบบหนังสือ
ค้ําประกันดังระบุในขอ 1.4 (1)  
  6.5  พันธบัตรรัฐบาลไทย 
   หลักประกันนี้จะคืนให   โดยไมมีดอกเบี้ยภายใน 15 วัน  นับถัดจากวันที่ผูชนะการสอบราคา (ผูรับจาง) พน
จากขอผูกพันตามสัญญาจางแลว 
7. คาจางและการจายเงิน 
  มหาวิทยาลัยฯ จะจายเงินคาจาง  โดยแบงออกเปน…12…งวด       เมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงานทั้งหมดใหแลว
เสร็จเรียบรอยตามสัญญา ( 12 เดือน ) รวมทั้งทําสถานที่กอสรางใหสะอาดเรียบรอย 
8. อัตราคาปรับ 
   คาปรับตามแบบสญัญาจางขอ…………0.10…………………….ของคาจางตามสัญญาตอวันแตไมตํ่ากวา 
วันละ 100.- บาท (หนึ่งรอยบาทถวน) หรือตามที่รายละเอียดกําหนด 
9.  การรับประกันความชํารุดบกพรอง 
  ผูชนะการสอบราคาซึ่งไดทําขอตกลงเปนหนังสือ หรือทําสัญญาจางตามแบบดังระบุในขอ 1.3  แลวแต
กรณีจะตองรับประกันความชํารุดบกพรองของงานจางที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไมนอย กวา……-….เดือน…-.ป นับถัดจาก
วันที่ มหาวิทยาลัยฯ ไดรับมอบงาน โดยผูรับจางตองรีบจัดการซอมแซมแกไขใหใชการไดดีดังเดิมภายใน 7 วัน  นับถัดจาก
วันที่ไดรับแจงความชํารุดบกพรอง 
10.  ขอสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่น ๆ   
               10.1  เงินคาจางสําหรับงานจางครั้งนี้ไดมาจากเงินงบประมาณประจําป เงินกูจาก………-……….และเงิน
ชวยเหลือจาก…………-…………. 

การลงนามในสัญญา............../ 
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     *การลงนามในสัญญาจะกระทําไดตอเม่ือมหาวิทยาลัยฯ ไดรับอนุมัติเงินคาพัสดุจากสํานัก
งบประมาณ   เงินกูจาก………-………และเงินชวยเหลือจาก…………-……….แลวเทานั้น 
  ราคากลางของงานกอสรางในการสอบราคาครั้งนี้ เปนเงินทั้งสิ้น…………-……….…..บาท 
(………………………-…………………………….) 
                  10.2  เมื่อมหาวิทยาลัยฯ ไดคัดเลือกผูเสนอราคารายใดใหเปนผูรับจาง และไดตกลงจางตามสอบราคาจางแลว  
ถาผูรับจางจะตองสั่งหรือนําสิ่งของมาเพื่องานจางดังกลาวเขามาจากตางประเทศ และของนั้นตองนําเขามาโดยทางเรือใน
เสนทางที่มีเรือไทยเดินอยู    และสามารถใหบริการรับขนไดตามที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด    ผูเสนอ
ราคาซึ่งเปนผูรับจางจะตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้ 
   (1) แจงการสั่งหรือนําสิ่งของดังกลาว เขามาจากตางประเทศตอสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการ
พาณิชยนาวีภายใน  7 วัน  นับถัดจากวันที่ผูรับจางสั่งหรือซื้อของจากตางประเทศ เวนแตเปนของที่รัฐมนตรีวาการกระทรวง
คมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่นได 
   (2) จัดการใหสิ่งของดังกลาวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธเิชนเดียวกับเรือไทยจากตางประเทศ
มายังประเทศไทย  เวนแตจะไดรับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการพาณิชยนาวี ใหบรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรือ
อื่นที่มิใชเรือไทย  ซึ่งจะตองไดรับอนุญาตเชนนั้นกอนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเปนของที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม
ประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่น 
   (3)  ในกรณีที่ไมปฏิบัติตาม (1) หรือ (2)  ผูรับจางจะตองรับผิดตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการ
พาณิชยนาวี 
   10.3 ผูเสนอราคาซึ่งกรมไดคัดเลือกแลวไมไปทําสัญญาหรือขอตกลงภายในเวลาที่ทางราชการกําหนดดังระบุ
ในขอ 7 มหาวิทยาลัยฯ จะริบหลักประกันซองหรือเรียกรองจากผูออกหนังสือค้ําประกันซองทันที   และอาจพิจารณาเรียกรอง
ใหชดใชความเสียหายอื่น (ถามี)  รวมทั้งจะพิจารณาใหเปนผูทิ้งงานตาม ระเบียบของทางราชการ 
   10.4  มหาวิทยาลัยฯสงวนสิทธิที่จะแกไขเพิ่มเติมเงื่อนไขหรือขอกําหนดในแบบสัญญาใหเปนไป 
ตามความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด  (ถามี) 
11.  มาตรฐานฝมือชาง 
  เมื่อมหาวิทยาลัยฯ ไดคัดเลือกผูเสนอราคารายใดใหเปนผูรับจางและไดตกลงจางกอสรางตามประกาศนี้
แลวผูเสนอราคาจะตองตกลงวาในการปฏิบัติงานกอสรางดังกลาว ผูเสนอราคาจะตองมีและใชผูผานการทดสอบมาตรฐาน
ฝมือชางจาก………-………..หรือผูมวุีฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส. และปวท. หรือเทียบเทาจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง
ใหเขารับราชการได ในอัตราไมตํ่ากวารอยละ….…-…ของแตละสาขาชาง  แตจะตองมีชางจํานวนอยางนอย 1 คน ในแตละ
สาขาชางดังตอไปนี้ 
  11.1 ………………………………-……………………………………                                        
   ……………………………..ฯลฯ……………………………… 
12. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ 
  ในระหวางระยะเวลาการกอสรางผูรับจางพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑที่กฎหมายและระเบยีบไดกําหนดไว
โดยเครงครัด 
                                                                                         
                            
                                  (ผูชวยศาสตราจารยสมเกียรติ  โกศัลวัฒน) 
                ตําแหนง        หัวหนาเจาหนาที่พัสดุ 



รายละเอียดการจางเหมาทําความสะอาดอาคารสถาบันวิจัยโภชนาการ 
 
1. พ้ืนที่จางเหมาทําความสะอาด 

อาคารสํานักงานสถาบันวิจัยโภชนาการ  มหาวิทยาลัยมหิดล  ศาลายา  ในพื้นที่ไมตํ่ากวา  3,560ตารางเมตร 
2. กําหนดเวลาการปฏิบัติงานจาง 

2.1 การทําความสะอาดประจําวัน ต้ังแตวันจันทรถึงวันศุกร  ระหวางเวลา  7.30  น. -  16.30  น. 
2.2 การทําความสะอาดประจําเดือน  เฉพาะหองโถงทั้ง  4  ช้ัน  และเช็ดปดฝุนบนล็อคเกอรทุกช้ันใหกระทําอาทิตย 

สุดทายทุกเดือน 
2.3 การทําความสะอาดใหญประจําเดือน ใหกระทําอยางนอย  สามเดือน/ 1  ครั้ง  ในวันหยุด ราชการระหวางเวลา   

7.30  น. – 16.30  น.  คือ สัปดาหที่ 2 – 3  ของเดือน นับจากวันที่ลงนามในสัญญา 
3. การทําความสะอาดประจําวัน 

3.1 เปด – ปด หนาตางประจําทุกวันตั้งแตวันจันทร – ศุกร  ระหวางเวลา  7.30  น. – 16.30 น.ตามหองโถงและที่พัก  
ทางเดินทุกช้ันของอาคารสถาบันวิจัยโภชนาการ 

3.2 ปดกวาด  เช็ดถูพ้ืน  หองโถงและที่พักทางเดิน อาคารสถาบันวิจัยโภชนาการ  ตามแผนผังที่แนบ 
3.3 ขัดเงาพื้นและทําความสะอาด  เก็บรอยเปอนตามทางเดิน  และจุดที่เห็นวาจําเปนรวมทั้งบันไดและราวบันได 
3.4 ทําความสะอาดแผนปายแสดงชื่อหนวยงานตางๆ  
3.5 เก็บน้ําและทําความสะอาดที่รองรับน้ําจากเครื่องทําน้ําเย็น  เช็ดปดฝุนเครื่องทําน้ําเย็นและขวดน้ําอยางนอยวันละ  2  

ครั้ง  (เชา  1  ครัง้  บาย  1  ครั้ง) 
3.6 เช็ดกระจกบานประตูและกระจกหนาตางดานในและดานนอก  บริเวณสองขางทางเดินทุกช้ันรวมทั้งกระจกชองที่

พักทุกช้ัน ใหสะอาด 
3.7 รวบรวมเศษขยะจากตะกราทิ้งผง  ถังรองเศษขยะ  ที่เขี่ยบุหรี่เศษผงกนบุหรี่จากกระถางทรายในหองน้ําและที่อื่น ๆ 

ภายในอาคารรวมทั้งคัดแยกขยะ  และนําไปทิ้งตามสถานที่ที่กําหนดอยางนอยวันละ  2  ครั้ง  (เชา  1  ครั้ง  - 
  บาย  1   ครั้ง) 

3.8 ทําความสะอาดหองน้ําทุกหองทุกช้ันโดยการขัดเช็ดถูและเช็ดใหแหงตลอดเวลาทุก  1  ช่ัวโมงและทําความสะอาด
ผนัง  เครื่องสุขภัณฑที่ประจําอยูในหองน้ํา  เชน  อางน้ํา  อางลางมือ  โถปสสาวะโถสวม  ถังรองรับเศษขยะ 
ลางหองน้ําสัปดาหละ   1  ครั้ง  ดงันี้ 
     วันจันทร   ช้ัน   1 
     วันอังคาร  ช้ัน   2 
     วันพุธ  ช้ัน   3 

        วันพฤหัสบดี  ช้ัน   4 
3.9 การทําความสะอาดหองน้ํา และกําหนดชวงเวลาของการทําความสะอาดขัดลางหองน้ําประจําสัปดาห ทุกช้ัน  

 โดยขอใหดําเนินการดังนี้ 
3.9.1  การทําความสะอาดหองน้ําประจําวัน ใหเสร็จกอน 8.00 น. 
3.9.2  การทําความสะอาดขัดลางหองน้ําประจําสัปดาห ใหทุกช้ันดําเนินการดังนี้  

- ชวงเชา  ใหขัดลางหองน้ําชายและหญิง ฝงทิศตะวันออก ใหแลวเสร็จภายในระหวาง เวลา 7.00 – 8.00 น. 
- ชวงบาย……./ 
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-  ชวงบาย ใหขัดลางหองน้ําชายและหญิง ฝงทิศตะวันตก  ใหแลวเสร็จภายในระหวางเวลา เวลา  
14.00-15.00 น.  

3.9.3 กอนการขัดลางประจําสัปดาหใหแขวนปายแจงวันที่/เวลา ลวงหนา 1 วัน 
3.10 เช็ดรอยเปอนตามผนัง  กวาดหยากไยตามจุดตางๆ เชนเพดาน สวิทซไฟฟา  ลูกบิดประตู 

ขอบหนาตางทุกแหงใหสะอาดเรียบรอย 
3.11  ทําความสะอาดโตะ  เกาอี้  เคานเตอร  บริเวณทางเดินทุกช้ันรวมทั้งชองพักทานอาหารทุกช้ัน 
3.12   ดูดฝุนบนพรหมพื้นหองผูอํานวยการชั้น   2  เปนประจําทุกวันในตอนเชา 
3.13   แขวนน้ํายาดับกลิ่นกอนที่โถปสสาวะชายทุกหอง  (ตองมีครบทุกหอง) 
3.14   ทําความสะอาดลิฟทประจําอาคารใหสะอาดเรียบรอยทุกวัน 
3.15   หองที่สถาบันฯ จัดใหพนักงานทําความสะอาดพักและเก็บสัมภาระตองจัดใหสะอาดเปนระเบียบเรียบรอย 

4. การทําความสะอาดประจําเดือน 
4.1 ลางและขัดพื้นลงน้ํายาพื้นลอกแวก  และลงน้ํายาเคลือบเงาพื้น  ชนิดที่มีคุณภาพในพื้นที่ที่กําหนดตามแผนผัง 

5. วัสดุอุปกรณในการทําความสะอาดที่ตองนํามาไวในอาคารสถาบันวิจัยโภชนาการ 
5.1   เครื่องมือเช็ดกระจก                        5.2  บันไดอลูมิเนียม 
5.3   เครื่องขัดพื้นทําความสะอาดพรอมอุปกรณ           5.4  ไมปาดน้ํา 
5.5 เครื่องดูดฝุนพรอมอุปกรณครบชดุ  (ดูดไดทั้งเปยกและแหง) 5.6  ม็อบเช็ดน้ํา 
5.7  ม็อบดันฝุน      5.8    ถังน้ําพลาสติก   
5.9   ขันน้ําพลาสติก      5.10  ถุงมือยาง    
5.11  แผนขัดสกอตไบรท     5.12  แปรงชนิดตางๆ                                   
5.13  เครื่องมืออื่นๆ  เทาที่จําเปนตองใชสําหรับการทําความสะอาด 

6. เคมีภัณฑในการทําความสะอาด  (ตองเปนเคมีภัณฑที่มีคุณภาพตามมาตรฐานกําหนดและหรือตามความตองการ 
ของผูวาจาง) น้ํายาเคลือบเงาพื้น ใชยี่หอดังตอไปน้ี ฟลอรกลอส หรือ จอหนสันแวกซ หรือ วิช่ัน 
6.1  น้ํายาหองน้ําและกัดสนิม       6.2   น้ํายาดับกลิ่นฆาเชื้อ 
6.3  น้ํายาลางพื้น      6.4   น้ํายาเคลือบเงาพื้น 
6.5  น้ํายาลางและขัดอลูมิเนียม       6.6   น้ํายาทําความสะอาดทั่วไป 
6.7  น้ํายาทําความสะอาดทองเหลือง                          6.8   น้ํายาเช็ดกระจก 
6.9  น้ํายาขัดคราบหินปูน                 6.10   น้ํายาขจัดสิ่งอุดตันในทอน้ําทิ้ง 
6.11 ครีมทําความสะอาดอุปกรณเครื่องใชสํานักงาน 

7. เงื่อนไขการจางทําความสะอาด 
7.1 ผูรับจาง  พนักงาน  หรือบริวารของผูรับจางตองปฏิบัติตามระเบียบ  ขอบังคับ  ประกาศคําสั่งของสถาบันวิจัย

โภชนาการ  และทางราชการที่เกี่ยวของในการปฏิบัติงาน 
7.2 ผูรับจางตองจัดใหมีพนักงานทําความสะอาดมาปฏิบัติงาน  ประจําอาคารสํานักงานไมตํ่ากวา 4คน  ทั้งนี้  พนักงาน

ทําความสะอาดตองแตงกายใหเรียบรอยตามแบบฟอรมของผูรับจาง 
7.3 ผูรับจางตองจัดทํารายละเอียดตารางการทําความสะอาดประจําวัน ของพนักงานแยกเปนรายคน 

7.4 ……/ 
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7.4  ผูรับจางตองจัดสงเจาหนาที่ตรวจสอบการปฏิบัตงานของพนักงานทั้งหมดเปนประจําอยางนอยสัปดาหละ  1   ครั้ง  

ใหเปนไปดวยความเรียบรอยถูกตอง  และครบถวนตามขอกําหนดในสัญญาตลอดจนควบคุมดูแลใหแกไข 
ขอบกพรอง  ตามที่ไดรับแจงจากผูวาจางหรือคณะกรรมการตรวจรับงานจาง  หรือผูแทนคณะกรรมการตรวจงาน 
จางในทันทีที่ไดรับแจงหรือในเวลาอันควรที่สามารถกระทําได 

7.5 กรณีพนักงานทําความสะอาดมาปฏิบัติงานไมครบถวน  ตามจํานวนที่กําหนดในแตละวันผูรับจางยินยอมใหปรับใน
วันที่พนักงานไมมาปฏิบัติงาน  ในอัตราวันละ  300  บาท (สามรอยบาทถวน)ตอคน 

7.6 ถาพนักงานทําความสะอาด  มาปฏิบัติงานไมครบชั่วโมงการทํางาน  คือ  9  ช่ัวโมงตอคนผูรับจางยินยอมใหสถาบัน 
วิจัยโภชนาการ  มหาวิทยาลัยมหิดล  ปรับในอัตราชั่วโมงละ  50.-  บาท  (หาสิบบาทถวน)  เศษของชั่วโมงถาเกิน   
30  นาที  ใหถือเปน  1  ช่ัวโมง 

7.7 กรณีที่ผูรับจางปฏิบัติไมถูกตองครบถวน  ตามรายละเอียดการจางทําความสะอาดในแตละช้ันและกรรมการ
ผูรับผิดชอบตรวจการจางของแตละช้ัน  ไมรับงาน  สถาบันวิจัยโภชนาการ  มหาวิทยาลัยมหิดล  จะปรับในอัตราชั้น
ละ   
200.-  บาท (สองรอยบาทถวน)  ตอวันจนกวาจะแลวเสร็จ 

7.8 ใหพนักงานของผูรับจางมาเซ็นช่ือปฏิบัติงานทั้งมาและกลับ  ณ  สถานที่ที่สถาบันวิจัยโภชนาการกําหนดทุกวัน 
ทําการ 

7.9 ในกรณีที่เกิดความเสียหายแกทรัพยสินของผูวาจางอันเนื่องมาจากการปฏิบัติงานของพนักงานผูรับจาง  เชน   
ทํากระจกแตก  ฯลฯ ผูรับจางตองเปนผูรับผิดชดใชคาเสียหายแกสถาบันฯ 

7.10   ผูวาจางมีสิทธิขอเปลี่ยนตัวพนักงานหรือเจาหนาที่ของผูรับจางได  โดยผูรับจางตองเปลี่ยนตัวพนกังานภายใน   
3   วัน  นับแตวันที่ไดรับแจง 

        7.11    ผูรับจางตองจัดใหพนักงานมาปฏิบัติงานในกรณีทําความสะอาดประจําเดือน  ตองมีพนักงานไมนอยกวา 10  คน 
 7.12   ในกรณีที่พนักงานทําความสะอาดประจําไมสามารถมาปฏิบัติงานได ใหผูรับจางจัดพนักงานทําความสะอาด 

ที่มีความรูความสามารถมาปฏิบัติงานแทนและตองเปนพนักงานของผูรับจาง 
 

----------------------------------------------------------- 
นายอนุสรณ  วรดิเรก 
ผูกําหนดรายละเอียด 


