
 
 

  

 
ประกาศมหาวทิยาลัยมหิดล (สถาบันโภชนาการ) 

เร่ือง  ประกวดราคาจ้างเหมาท าความสะอาดอาคารสถาบันโภชนาการ และอาคารหอวิจัย 
มหาวทิยาลัยมหิดล พืน้ทีไ่ม่ต ่ากว่า 4,500 ตารางเมตร   1 งาน 

------------------------------------------- 
 
 ดว้ย มหาวทิยาลยัมหิดล (สถาบนัโภชนาการ) มีความประสงคจ์ะประกวดราคาจา้ง ท าความสะอาด
อาคารสถาบนัโภชนาการ อาคารหอวจิยั และอาคารทดลองผลิตอาหาร มหาวทิยาลยัมหิดล พื้นท่ีไม่ต ่ากวา่ 
4,500 ตารางเมตร  1 หน่วย 
 ผูมี้สิทธิเสนอราคาจะตอ้งมีคุณสมบติั ดงัต่อไปน้ี  

1.   เป็นนิติบุคคลท่ีมีอาชีพรับจา้งท าความสะอาดอาคารฯ  ท่ีประกวดราคาจา้งดงักล่าว 
  2.  ไม่เป็นผูท่ี้ถูกระบุช่ือไวใ้นบญัชีรายช่ือผูทิ้้งหน่วยของทางราชการซ่ึงไดแ้จง้เวยีนช่ือ
แลว้  และไม่เป็นผูท่ี้ถูกระบุช่ือเป็นผูทิ้้งหน่วยของทางมหาวทิยาลยัมหิดล  
  3.   ไม่เป็นผูไ้ดรั้บเอกสิทธ์ิหรือความคุม้กนั ซ่ึงอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทย เวน้แต่
รัฐบาลของผูเ้สนอราคาไดมี้ค าสั่งใหส้ละสิทธ์ิความคุม้กนัเช่นวา่นั้น 
                   4.   ตอ้งมีผลหน่วย ดงัน้ี 
                                  4.1 .............................-................................................................. 
                 4.2 ..............................-............................................................... 
               5.   กรณีผูเ้สนอราคาเป็นกิจการร่วมคา้ จะตอ้งมีคุณสมบติัตามแนวทางปฏิบติัในการ
พิจารณาคุณสมบติัของผูเ้สนอราคาท่ีเป็นกิจการร่วมคา้ ตามหนงัสือส านกันายกรัฐมนตรี ท่ี นร (กวพ) 
1305/ว 2457 ลงวนัท่ี 16 มีนาคม 2543 ดงัน้ี     

5.1  กรณีกิจการร่วมคา้ไดจ้ดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ นิติบุคคลใหม่จะตอ้งมีคุณสมบติั
ครบถว้นตามเง่ือนไขท่ีก าหนดไวใ้นประกาศและเอกสารประกวดราคา  ส่วนคุณสมบติัดา้นผลหน่วย 
สามารถน าผลหน่วยของผูท่ี้เขา้ร่วมคา้มาใชแ้สดงเป็นผลหน่วยของกิจการร่วมคา้ได ้  
  5.2  กรณีกิจการร่วมคา้ไม่ไดจ้ดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ นิติบุคคลแต่ละนิติบุคคลท่ีเขา้
ร่วมคา้ทุกรายจะตอ้งมีคุณสมบติัครบถว้นตามเง่ือนไขท่ีก าหนดไวใ้นประกาศและเอกสารประกวดราคา 
เวน้แต่ในกรณีท่ีกิจการร่วมคา้ไดมี้ขอ้ตกลงระหวา่งผูเ้ขา้ร่วมคา้เป็นลายลกัษณ์อกัษรก าหนดใหผู้เ้ขา้ร่วมคา้
รายใดรายหน่ึงเป็นผูรั้บผดิชอบหลกั ในการเขา้เสนอราคากบัทางมหาวทิยาลยัมหิดลและแสดงหลกัฐาน
ดงักล่าวมาพร้อมซองเอกสารประกวดราคา  กิจการร่วมคา้นั้นสามารถใชผ้ลหน่วยของผูท่ี้เขา้ร่วมคา้หลกั
รายเดียว เป็นผลหน่วยของกิจการร่วมคา้ได ้  
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  ก าหนดรับฟังค าช้ีแจงรายละเอียดเพิ่มเติม ในวนัท่ี  12 กนัยายน 2555      และดูสถานท่ี 
ระหวา่งเวลา 14.00 น. ถึง  15.00 น. ณ. สถาบนัโภชนาการ มหาวทิยาลยัมหิดล 999   ถ.พุทธมณฑล 4     
ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล นครปฐม 73170  

  ก าหนดยื่นซองประกวดราคา   ตามเอกสารประกวดราคาจา้ง  ในวนัท่ี  20 กันยายน 2555  
ระหวา่งเวลา  10.00  น. ถึง 10.30  น.  ณ  หน่วยพสัดุ   สถาบนัโภชนาการ  มหาวิทยาลยัมหิดล  และเปิดซอง
เอกสารหลกัฐานผูป้ระกอบการและขอ้เสนอทางเทคนิค ในวนัท่ี   20 กันยายน 2555   เวลา  13.30   น.    ณ. 
อาคารสถาบนัโภชนาการ มหาวทิยาลยัมหิดล หอ้งประชุม ชั้น 1 โดยก าหนดวนัเปิดซองเสนอราคา ในวนัท่ี  
20 กนัยายน 2555  เวลา  14.00 น. ณ. อาคารสถาบนัโภชนาการ มหาวทิยาลยัมหิดล  หอ้งประชุมชั้น 1 
  ผูส้นใจติดต่อขอรับ/ซ้ือเอกสารประกวดราคาจา้ง ในราคาชุดละ...............-..................บาท 
ไดท่ี้หน่วยพสัดุ   สถาบนัโภชนาการ  มหาวทิยาลยัมหิดล 999 ถ.พุทธมณฑล 4   ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล 
นครปฐม 73170  ระหวา่งวนัท่ี 29 สิงหาคม 2555  ถึงวนัท่ี  19 กนัยายน 2555 และ เผยแพร่ประชาสัมพนัธ์
ทาง www.gprocurement.go.th, www.mahidol.ac.th, www.inmu.mahidol.ac.th  หรือสอบถามทางโทรศพัท์
หมายเลข 0 2800 2380 ต่อ 101, 102ในวนัและเวลาราชการ 

 ประกาศ  ณ วนัท่ี  29 สิงหาคม พ.ศ. 2555 

           
  (รองศาสตราจารยพ์งศธร  สังขเ์ผอืก) 
                รองผูอ้  านวยการฝ่ายบริหาร ปฏิบติัหนา้ท่ีแทน 
                         ผูอ้  านวยการสถาบนัโภชนาการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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


  
เอกสารประกวดราคาจ้าง  เลขที ่ NU 004 /2555 

การจ้างเหมาท าความสะอาดอาคารสถาบัน,อาคารวจัิย และอาคารทดลองผลติภัณฑ์อาหาร 
พืน้ทีไ่ม่ต ่ากว่า 4,500 ตารางเมตร  1 งาน 

                     ตามประกาศ มหาวทิยาลัยมหิดล (สถาบันโภชนาการ)   ลงวนัที ่  29  สิงหาคม 2555 
----------------------------------------- 

 
  ดว้ย มหาวทิยาลยัมหิดล  (สถาบนัโภชนาการ)    ซ่ึงต่อไปน้ีเรียกวา่ “มหาวทิยาลยั”   มีความ
ประสงคจ์ะประกวดราคา การจ้างเหมาท าความสะอาดอาคารสถาบัน,อาคารวจัิย และอาคารทดลอง
ผลติภัณฑ์อาหาร พืน้ทีไ่ม่ต ่ากว่า 4,500 ตารางเมตร  1 งาน 
ณ อาคารสถาบนัโภชนาการ โดยมีขอ้แนะน าและขอ้ก าหนดดงัต่อไปน้ี 

1.   เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคา 
1.1 แบบรูปรายการละเอียด     
1.2 แบบใบเสนอราคา 
1.3 แบบบญัชีแสดงปริมาณงาน วสัดุและราคา  
1.4 แบบสัญญา 
1.5 แบบหนงัสือค ้าประกนั 

(1)   หลกัประกนัสัญญา 
       1.6 การแบ่งงวดงานและการจ่ายเงิน 

2. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา 
 2.1 เป็นผูมี้อาชีพรับจา้งท าความสะอาดอาคาร ท่ีประกวดราคาจา้งดงักล่าว 
                2.2 ไม่เป็นผูท่ี้ถูกระบุช่ือไวใ้นบญัชีรายช่ือผูทิ้้งงานของทางราชการซ่ึงไดแ้จง้เวยีนช่ือแลว้  และ
ไม่เป็นผูท่ี้ถูกระบุช่ือเป็นผูทิ้้งงานของทางมหาวทิยาลยัมหิดล 
 2.3  ไม่เป็นผูไ้ดรั้บเอกสิทธ์ิหรือความคุม้กนั ซ่ึงอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทย เวน้แต่รัฐบาลของผู ้
เสนอราคาไดมี้ค าสั่งใหส้ละสิทธ์ิความคุม้กนัเช่นวา่นั้น 
  2.4 ตอ้งมีผลงาน ดงัน้ี 
                   2.4.1 .......................-....................................................................... 
       2.4.2 .......................-..................................................................... 
       2.4.3 .......................-..................................................................... 
                  2.5   กรณีผูเ้สนอราคาเป็นกิจการร่วมคา้ จะตอ้งมีคุณสมบติัตามแนวทางปฏิบติัในการพิจารณา
คุณสมบติัของผูเ้สนอราคาท่ีเป็นกิจการร่วมคา้ ตามหนงัสือส านกันายกรัฐมนตรี ท่ี นร (กวพ) 1305/ว 2457 
ลงวนัท่ี 16 มีนาคม 2543 ดงัน้ี     
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2.5.1  กรณีกิจการร่วมคา้ไดจ้ดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ นิติบุคคลใหม่จะตอ้งมีคุณสมบติั
ครบถว้นตามเง่ือนไขท่ีก าหนดไวใ้นประกาศและเอกสารประกวดราคา  ส่วนคุณสมบติัดา้นผลงาน สามารถ
น าผลงานของผูท่ี้เขา้ร่วมคา้มาใชแ้สดงเป็นผลงานของกิจการร่วมคา้ได ้  
  2.5.2  กรณีกิจการร่วมคา้ไม่ไดจ้ดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ นิติบุคลแต่ละนิติบุคคลท่ีเขา้
ร่วมคา้ทุกรายจะตอ้งมีคุณสมบติัครบถว้นตามเง่ือนไขท่ีก าหนดไวใ้นประกาศและเอกสารประกวดราคา เวน้
แต่ในกรณีท่ีกิจการร่วมคา้ไดมี้ขอ้ตกลงระหว่างผูเ้ขา้ร่วมคา้เป็นลายลกัษณ์อกัษรก าหนดให้ผูเ้ขา้ร่วมคา้ราย
ใดรายหน่ึงเป็นผูรั้บผดิชอบหลกั ในการเขา้เสนอราคากบัทางมหาวิทยาลยัมหิดลและแสดงหลกัฐานดงักล่าว
มาพร้อมซองเอกสารประกวดราคา  กิจการร่วมคา้นั้นสามารถใชผ้ลงานของผูท่ี้เขา้ร่วมคา้หลกัรายเดียว เป็น
ผลงานของกิจการร่วมคา้ได ้  
    

3. หลกัฐานการเสนอราคา 

 ผูเ้สนอราคาจะตอ้งเสนอเอกสารหลกัฐาน ดงัน้ี 
 3.1 ส่วนที ่ 1  (เอกสารหลกัฐานผู้ประกอบการ) อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
   3.1.1 กรณีเป็นนิติบุคคล 
          (ก) ส าเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล     
    (ข) ส าเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม    
    (ค) หนงัสือมอบอ านาจซ่ึงปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีท่ีผูเ้สนอราคามอบอ านาจให้
บุคคล อ่ืนลงนามในใบเสนอราคาแทน  
    3.1.2 ในกรณีผูเ้สนอราคาเป็นผูเ้สนอราคาร่วมกนัในฐานะเป็นผูร่้วมคา้ให้ยื่นส าเนาสัญญาของการ
เขา้ร่วมคา้  และใหย้ืน่เอกสารของผูร่้วมคา้ทุกฝ่ายตามท่ีระบุไวใ้น  3.1.1  

3.1.3  ส าเนาบตัรประชาชนและส าเนาทะเบียนบา้นของผูม้อบอ านาจและผูรั้บมอบอ านาจ 
 3.2 ส่วนที ่ 2  (ข้อเสนอทางด้านเทคนิค)  อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 

    (1)   ส าเนาหนงัสือรับรองผลงานพร้อมส าเนาคู่ฉบบัสัญญา      
                (2)   แผนการท างาน / เทคนิคการท างาน 
         (3)  รายละเอียดของงานจา้งท าความสะอาดอาคารสถาบนัโภชนาการและหอวิจยั  
        (4)  รายละเอียดของวสัดุอุปกรณ์ท่ีใชใ้นการท าความสะอาด 
 
 3.3 ส่วนที ่ 3  (ข้อเสนอทางด้านราคา) ใส่ซองปิดผนึก  อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
   (1)    ใบเสนอราคา   
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4.   การยืน่ซองประกวดราคา 
4.1  ผูเ้สนอราคาตอ้งยืน่เสนอเอกสารแยกเป็น 3 ซอง 

1. ซองเอกสารหลกัฐานผูป้ระกอบการ 
  2. ซองขอ้เสนอทางดา้นเทคนิค 
  3. ซองขอ้เสนอทางดา้นราคา 
ตามท่ีก าหนดไวใ้นเอกสารประกวดราคาน้ี โดยไม่มีเง่ือนไขใดๆ ทั้งส้ินและจะตอ้งกรอกขอ้ความให้ถูกตอ้ง
ครบถว้น ลงลายมือช่ือของผูเ้สนอราคาใหช้ดัเจน   จ  านวนเงินท่ีเสนอตอ้งระบุตรงกนัทั้งตวัเลขและตวัอกัษร 
โดยไม่มีการขดูลบหรือแกไ้ข หากมีการ  ขดูลบ  ขีดออก เติม แกไ้ข เปล่ียนแปลงจะตอ้งลงลายมือช่ือผูเ้สนอ
ราคาพร้อมประทบัตรา  (ถา้มี) ก ากบัไวด้ว้ยทุกแห่ง     

4.2 ผูเ้สนอราคาจะตอ้งกรอกปริมาณวสัดุและราคาในบญัชีรายการก่อสร้างให้ครบถว้น ในการ
เสนอราคาใหเ้สนอเป็นเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดยเสนอราคารวมและหรือราคาต่อหน่วยและ
หรือต่อรายการตามเง่ือนไขท่ีระบุไวท้า้ยใบเสนอราคาให้ถูกตอ้ง ทั้งน้ี ราคารวมท่ีเสนอจะตอ้งตรงกนัทั้งตวั
เลขและตวัหนงัสือ ถา้ตวัเลขและตวัหนงัสือไม่ตรงกนั ใหถื้อตวัหนงัสือเป็นส าคญั โดยคิดราคารวมทั้งส้ินซ่ึง
รวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอากรอ่ืน และ ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ทั้งปวงไวแ้ลว้ 
  ราคาท่ีเสนอจะตอ้งเสนอก าหนดยืนราคาไม่นอ้ยกวา่  90  วนั นบัแต่วนัยื่นซองประกวดราคา
โดยภายในก าหนดยนืราคาผูเ้สนอราคาตอ้งรับผดิชอบราคาท่ีตนไดเ้สนอไว ้ และจะถอนการเสนอราคามิได ้
  4.3     ผูเ้สนอราคาจะตอ้งเสนอก าหนดเวลาด าเนินการ แลว้เสร็จภายใน 12 เดือน     (12 งวด)      
นบัถดัจากวนัลงนามในสัญญาจา้ง  หรือวนัท่ีไดรั้บหนงัสือแจง้จากมหาวทิยาลยั  ใหเ้ร่ิมปฏิบติังาน                 

4.4 ก่อนยืน่ซองประกวดราคา  ผูเ้สนอราคาควรตรวจดูร่างสัญญา แบบรูป และรายละเอียด  ฯลฯ ให ้
ถ่ีถว้นและเขา้ใจเอกสารประกวดราคาทั้งหมดเสียก่อนท่ีจะตกลงยืน่ซองประกวดราคาตามเง่ือนไขในเอกสาร
ประกวดราคา 

4.5 ผูเ้สนอราคาจะต้องยืน่ซองประกวดราคา 3 ซอง ทีปิ่ดผนึกซองเรียบร้อย จ่าหนา้ซองถึง 
ประธานกรรมการจดัหาโดยวธีิประกวดราคา  โดยระบุช่ือซองแต่ละซองใหช้ดัเจน   ยืน่ต่อคณะกรรมการ
จดัหาโดยวธีิประกวดราคา ในวนัท่ี  20 กนัยายน 2555  ระหว่างเวลา 10.00 น. ถึง 10.30  น. ณ หน่วยพสัดุ 
ชั้น 1 สถาบนัโภชนาการ ม.มหิดล 25/25 ถ.พุทธมณฑล 4  ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170 

เม่ือพน้ก าหนดเวลายืน่ซองประกวดราคาแลว้มหาวทิยาลยัจะไม่รับซองประกวดราคาโดย
เด็ดขาด และคณะกรรมการจดัหาโดยวธีิประกวดราคา  จะเปิดซองเอกสารหลกัฐานผูป้ระกอบการและ
ขอ้เสนอทางเทคนิค ในวนัท่ี  20 กนัยายน 2555  เวลา 13.30  น. ณ ห้องประชุมช้ัน  1  โดยก าหนดวนัเปิดซอง
เสนอราคา ในวนัท่ี   20 กันยายน 2555       เวลา  14.30   น. ณ ห้องประชุมช้ัน  1   
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    5. หลกัประกนัการเสนอราคา  (จะก าหนดกรณวีงเงินจัดหาเกนิ 2,000,000 บาท) 
  ผูเ้สนอราคา  ตอ้งวางหลกัประกนัการเสนอราคา พร้อมกบัการยืน่ซองประกวดราคา จ านวน ........-  
.............. บาท (........................-.......................)  โดยหลักประกันซองจะต้องมีระยะเวลาการค า้ประกัน ไม่
น้อยกว่า .. -... วนั  นับตั้งแต่วนัยืน่ซองประกวดราคาโดยหลกัประกนัให้ใช ้ดงัต่อไปน้ี   
  (1) เงินสด 
  (2) เช็คท่ีธนาคารเซ็นสั่งจ่าย ซ่ึงเป็นเช็คลงวนัท่ีก่อนท่ีใชเ้ช็คนั้นช าระต่อมหาวิทยาลยัหรือ
ก่อนวนันั้นไม่เกิน 7 วนั 
  (3) หนงัสือค ้าประกนัของธนาคารภายในประเทศตาม ขอ้ 1.5 (1)  
    หลักประกันการเสนอราคาตามข้อน้ี มหาวิทยาลัยจะคืนให้ผูเ้สนอราคาท่ีไม่ได้รับการ
พิจารณาเป็นผูรั้บจดัหาโดยเร็วตั้งแต่พน้ภาระผกูพนั เวน้แต่ผูเ้สนอราคารายท่ีไดรั้บการคดัเลือกให้เป็นผูรั้บ
จดัหา จะคืนใหต่้อเม่ือไดท้  าสัญญาหรือขอ้ตกลง หรือเม่ือผูรั้บจดัหา ไดพ้น้จากขอ้ผกูพนัแลว้ 
               การคืนหลกัประกนัซอง ไม่วา่ในกรณีใด ๆ จะคืนใหโ้ดยไม่มีดอกเบ้ีย 

6. หลกัเกณฑ์และสิทธิในการพจิารณาราคา 
6.1   การพิจารณาในการประกวดราคาน้ี จะพิจารณา ข้อเสนอทางด้านเทคนิค ท่ีทาง

มหาวทิยาลยัจะไดรั้บประโยชน์สูงสุดและคุม้ค่าเป็นส าคญั  โดยผูเ้สนอราคาจะตอ้งแยกซองเสนอเป็น 
   1. ซองเอกสารหลกัฐานผูป้ระกอบการ 
   2. ซองเสนอทางดา้นเทคนิค 
   3. ซองขอ้เสนอดา้นราคา 

         6.2  คณะกรรมการจดัหาโดยวิธีประกวดราคา จะเปิดซองเสนอราคาเฉพาะผูท่ี้ผ่านการพิจารณา
ขอ้เสนอทางดา้นเทคนิค  และจะคืนซองเสนอราคาให้แก่ผูท่ี้ไม่ผา่นการพิจารณาขอ้เสนอทางดา้นเทคนิค 

6.3  ในการประกวดราคาคร้ังน้ี มหาวิทยาลยัจะพิจารณาตดัสินโดยยึดหลักความคุม้ค่าและ  
ราคารวม 

6.4 มหาวทิยาลยัสงวนสิทธิไม่พิจารณาขอ้เสนอของผูเ้สนอราคา โดยไม่มีการผอ่นผนัในกรณี
ดงัต่อไปน้ี 

(1) ไม่ปรากฏช่ือผูเ้สนอราคารายนั้น    ในบญัชีผูรั้บเอกสารประกวดราคา หรือ    
ในหลกัฐานการรับเอกสารประกวดราคาของมหาวทิยาลยั 

(2) ผูเ้สนอราคาท่ีมีคุณสมบติัไม่ถูกตอ้งตามขอ้ 2  
(3) ผูเ้สนอราคาท่ี ยืน่หลกัฐานการเสนอราคาไม่ถูกตอ้งหรือไม่ครบถว้นตามขอ้ 3 

หรือยื่นซองประกวดราคาไม่ถูกตอ้งตามขอ้ 4  คณะกรรมการจดัหาโดยวิธีประกวดราคา  จะไม่เปิดซอง
ขอ้เสนอดา้นราคาของผูเ้สนอราคารายนั้น  เวน้แต่เป็นขอ้ผดิพลาดเพียงเล็กนอ้ย หรือผิดพลาดไปจากเง่ือนไข
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ของเอกสารประกวดราคา ในส่วนท่ีมิใช่สาระส าคญัซ่ึงอยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการ ทั้งน้ี เฉพาะใน
กรณีท่ีพิจารณาเห็นวา่ จะเป็นประโยชน์ต่อมหาวทิยาลยัเท่านั้น  

6.5 ในการตดัสินการประกวดราคาหรือในการท าสัญญา คณะกรรมการจดัหาโดยวิธีประกวด
ราคาหรือมหาวิทยาลยัมีสิทธิให้ผูเ้สนอราคาช้ีแจงขอ้เท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือขอ้เท็จจริงอ่ืนใดท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัผูเ้สนอราคาได้ มหาวิทยาลยัมีสิทธิท่ีจะไม่รับราคาหรือไม่ท าสัญญา หากหลกัฐานดงักล่าวไม่มีความ
เหมาะสมหรือไม่ถูกตอ้ง 
 6.6  มหาวิทยาลยัทรงไวซ่ึ้งสิทธิท่ีจะไม่รับราคาต ่าสุด  หรือราคาหน่ึงราคาใดหรือราคาท่ีเสนอ
ทั้งหมดก็ได ้และอาจพิจารณาเลือกจา้งในจ านวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหน่ึงรายการใด หรืออาจจะ
ยกเลิกการประกวดราคาโดยไม่พิจารณาจดัจ้างเลยก็ได้สุดแต่จะพิจารณา ทั้งน้ี เพื่อประโยชน์ของทาง
มหาวิทยาลัยเป็นส าคญัและให้ถือว่าการตัดสินของมหาวิทยาลัยเป็นเด็ดขาด ผูเ้สนอราคาจะเรียกร้อง
ค่าเสียหายใด ๆ มิได ้รวมทั้งมหาวิทยาลยัจะพิจารณายกเลิกการประกวดราคา และลงโทษผูเ้สนอราคาเป็นผู ้
ทิ้งงาน ไม่ว่าจะเป็น    ผูเ้สนอราคาท่ีไดรั้บการคดัเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุท่ีเช่ือได้ว่าการเสนอราคา
กระท าการโดยไม่สุจริต  หรือมีการสมยอมกนัในการเสนอราคา    
 ในกรณีท่ีผูเ้สนอราคาต ่าสุด เสนอราคาต ่าจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจด าเนินงานตามสัญญาได ้
คณะกรรมการประกวดราคาหรือมหาวิทยาลยัจะให้ผูเ้สนอราคานั้นช้ีแจงและแสดงหลกัฐานท่ีท าให้เช่ือ
ได้ว่า ผูเ้สนอราคาสามารถด าเนินงานตามการประกวดราคาจา้งใหเ้สร็จสมบูรณ์ หากค าช้ีแจงไม่เป็นท่ีรับฟัง
ได ้มหาวทิยาลยัมีสิทธิท่ีจะไม่รับราคาของผูเ้สนอราคารายนั้น 

7. การท าสัญญาจ้าง 
  ผูเ้สนอราคาท่ีไดรั้บการคดัเลือกให้เป็นผูรั้บจดัหา จะตอ้งท าสัญญาตามแบบสัญญา ดงัระบุใน
ขอ้ 1.4 กบัมหาวิทยาลยัมหิดลภายใน   7  วัน นบัถดัจากวนัท่ีไดรั้บหนงัสือแจง้ให้ไปท าสัญญา และจะตอ้ง
วางหลกัประกนัสัญญาเป็นจ านวนเงินเท่ากบัร้อยละ 5 (ห้า %) ของราคาค่าจา้งตามสัญญา ให้มหาวิทยาลยั
ยดึถือไวใ้นขณะท าสัญญา โดยใชห้ลกัประกนัอยา่งหน่ึงอยา่งใดดงัต่อไปน้ี 
 (1)  เงินสด 
 (2)  เช็คท่ีธนาคารเซ็นสั่งจ่าย ซ่ึงเป็นเช็คลงวนัท่ีก่อนท่ีใชเ้ช็คนั้นช าระต่อมหาวทิยาลยัหรือก่อนวนั
นั้นไม่เกิน 7 วนั 
 (3)  หนงัสือค ้าประกนัของธนาคารภายในประเทศตาม ขอ้ 1.5 (2)  

             หลกัประกนัน้ีจะคืนให้โดยไม่มีดอกเบ้ียภายใน  15 วนั  นบัถดัจากวนัท่ีคู่สัญญาพน้จากขอ้ผกูพนัตาม
สัญญาแลว้ 

8. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน  

 มหาวิทยาลยัจะจ่ายเงินค่าจา้งเม่ือผูรั้บจดัหา ไดป้ฏิบติังานทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยตาม
สัญญา  รวมทั้งท าสถานท่ีก่อสร้างใหส้ะอาดเรียบร้อย / โดยแบ่งออกเป็น   12     งวด  ตามข้อ  1.6 
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9. อตัราค่าปรับ   
  (1)  การจ้างทั่วไป กรณีผู ้รับจ้างส่งมอบงานล่าช้ากว่าก าหนดส่งมอบ ตามสัญญาหรือข้อตกลง 
ก าหนดค่าปรับเป็นรายวนัในอตัราร้อยละ 0.1 ของวงเงินตามสัญญาหรือขอ้ตกลง   
          ในกรณีการจดัหาพสัดุท่ีประกอบกนัเป็นชุด  ถา้ขาดส่วนประกอบส่วนหน่ึงส่วนใดไปแลว้จะไม่สามารถใช้
การไดโ้ดยสมบูรณ์  แมผู้รั้บจดัหาจะส่งมอบพสัดุภายในก าหนดตามสัญญาหรือขอ้ตกลงแต่ยงัขาดส่วนประกอบ
บางส่วน  ต่อมาไดส่้งมอบส่วนประกอบท่ียงัขาดนั้นเกินก าหนดสัญญาหรือขอ้ตกลง  ให้ถือวา่ไม่ไดส่้งมอบพสัดุ
นั้นเลยใหป้รับเต็มราคาของทั้งชุด 

 (2)  การจา้งบริการบ ารุงรักษา   กรณีผูร้ับจา้งเขา้มาซ่อมแซมล่าช้า เกินกว่าเวลาที่ก  าหนดตาม
สัญญาหรือขอ้ตกลง  ก าหนดค่าปรับเป็นรายชัว่โมง  ในอตัราไม่ต ่ากว่าร้อยละ  ศูนยจ์ุดหน่ึง (0.1%) ของ
วงเงินตามสัญญาหรือขอ้ตกลง  เศษของชัว่โมงให้คิดเป็น 1 ชัว่โมง 
 (3)  การจา้งบริการบ ารุงรักษา  กรณีผูรั้บจา้งละเลย หรือซ่อมแซมแกไ้ขให้ใช้การไดล่้าช้า ท าให้มี
ระยะเวลาท่ีช ารุดขดัขอ้งรวมกนัเกินกวา่ระยะเวลาท่ีก าหนดตามสัญญาหรือขอ้ตกลง  ก าหนดค่าปรับเวลาท่ีไม่
สามารถใช ้พสัดุได ้ในส่วนท่ีเกินกวา่เวลาท่ีก าหนด เป็นรายวนัในอตัราไม่ต ่ากวา่ร้อยละ 0.5  ของวงเงินตาม
สัญญาหรือขอ้ตกลง 
 (4)  การจา้งทัว่ไป  ท่ีมีก าหนดระยะเวลาท่ีตอ้งซ่อมแซมให้ใช้งานได ้กรณีผูรั้บจา้ง   ใช้ระยะเวลา
ซ่อมแซมเกินกว่าเวลาท่ีก าหนดตามสัญญาหรือขอ้ตกลง   ก าหนดค่าปรับเป็นรายชัว่โมงในอตัราไม่ต ่ากว่า
ร้อยละ 0.01 ของวงเงินตามสัญญาหรือขอ้ตกลง เศษของชัว่โมงให ้คิดเป็น 1 ชัว่โมง 

10. การรับประกนัความช ารุดบกพร่อง 

  ผูเ้สนอราคาท่ีไดรั้บการคดัเลือกใหเ้ป็นผูรั้บจดัหา ซ่ึงไดท้  าขอ้ตกลงเป็นหนงัสือ หรือท าสัญญา
ตามแบบดงัระบุในขอ้ 1.4 แล้วแต่กรณี จะตอ้งรับประกนัความช ารุดบกพร่องของงานจา้งท่ีเกิดข้ึนภายใน
ระยะเวลาไม่น้อยกว่า......-........ปี.....-.......เดือน นบัถดัจากวนัท่ีมหาวิทยาลยัไดรั้บมอบงาน  โดยผูรั้บจดัหา 
ตอ้งรีบจดัการซ่อมแซมแกไ้ขให้ใชก้ารไดดี้ดงัเดิมภายใน  ...-..  วนั  นบัถดัจากวนัท่ีไดรั้บแจง้ความช ารุด
บกพร่อง 

11. ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอืน่ ๆ 
                      11.1  เงินค่าจา้งส าหรับงานจา้งคร้ังน้ี ไดม้าจากเงินงบประมาณ ประจ าปี 2555 
                                 การลงนามในสัญญาจะกระท าได้ต่อเม่ือ สถาบันโภชนาการได้รับอนุมัติเงิน
งบประมาณ 2555  แลว้เท่านั้น 
            11.2   เม่ือมหาวิทยาลยัได้คดัเลือกผูเ้สนอราคารายใดให้เป็นผูรั้บจดัหา และไดต้กลงจา้งตาม
ประกวดราคาจา้งแลว้  ถา้ผูรั้บจดัหาจะตอ้งสั่งหรือน าส่ิงของมาเพื่องานจา้งดงักล่าวเขา้มาจากต่างประเทศ 
และของนั้นตอ้งน าเขา้มาโดยทางเรือในเส้นทางท่ีมีเรือไทยเดินอยู่  และสามารถให้บริการรับขนไดต้ามท่ี         
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รัฐมนตรีวา่การกระทรวงคมนาคมประกาศก าหนด  ผูเ้สนอราคาซ่ึงเป็นผูรั้บจดัหา จะตอ้งปฏิบติัตามกฎหมาย   
วา่ดว้ยการส่งเสริมการพาณิชยนาว ี ดงัน้ี 
                                 (1) แจง้การสัง่หรือน าส่ิงของดงักล่าว เขา้มาจากต่างประเทศต่อส านกังานคณะกรรมการ           
ส่งเสริมการพาณิชยนาว ีภายใน 7 วนั นบัถดัจากวนัท่ีผูรั้บจดัหาสั่งหรือซ้ือของจากต่างประเทศ เวน้แต่เป็น
ของท่ีรัฐมนตรีวา่การกระทรวงคมนาคม ประกาศยกเวน้ใหบ้รรทุกโดยเรืออ่ืนได ้
 (2) จดัการใหส่ิ้งของดงักล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือท่ีมีสิทธิเช่นเดียวกบัเรือไทยจาก
ต่างประเทศมายงัประเทศไทย เวน้แต่จะไดรั้บอนุญาตจากส านกังานคณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชยนาวี ให้
บรรทุกส่ิงของนั้นโดยเรืออ่ืนท่ีมิใช่เรือไทย ซ่ึงจะตอ้งไดรั้บอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออ่ืน หรือ
เป็นของท่ีรัฐมนตรีวา่การกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวน้ใหบ้รรทุกโดยเรืออ่ืน 
  (3)  ในกรณีท่ีไม่ปฏิบติัตาม (1) หรือ (2)  ผูรั้บจดัหาจะตอ้งรับผิดตามกฎหมายวา่ดว้ยการ
ส่งเสริมการพาณิชยนาว ี

11.3 ผูเ้สนอราคาซ่ึงมหาวิทยาลยัไดค้ดัเลือกให้เป็นผูช้นะการประกวดราคาแลว้ ถอนการ
เสนอราคา หรือ ไม่ไปท าสัญญาหรือข้อตกลงภายในเวลาทีม่หาวทิยาลยัก าหนดและมหาวิทยาลัยได้มีการแจ้ง
เตือนแล้ว มหาวิทยาลยัจะริบหลกัประกนัการเสนอราคา หรือเรียกร้องจากผูอ้อกหนงัสือค ้าประกนัซองทนัที 
และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใชค้วามเสียหายอ่ืน (ถา้มี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผูทิ้้งงาน ตามระเบียบ
ของทางราชการ 
  11.4 มหาวทิยาลยัสงวนสิทธ์ิท่ีจะแกไ้ขเพิ่มเติมเง่ือนไข หรือขอ้ก าหนดในแบบสัญญาให้
เป็นไปตามความเห็นของส านกังานอยัการสูงสุด ท่ีปรีกษาทางกฎหมาย หรือ นิติกรของมหาวทิยาลยั(ถา้มี) 

12. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ 
 ในระหว่างระยะเวลาการท างาน ผูรั้บจา้งพึงปฏิบติัตามหลกัเกณฑ์ท่ีกฎหมายและระเบียบได้
ก าหนดไวโ้ดยเคร่งครัด 
            
 
             มหาวทิยาลยัมหิดล 

            

 

 

 

 



 
รายละเอยีดการจ้างเหมาท าความสะอาดอาคารสถาบนั,อาคารวจิยั และอาคารทดลองผลติภัณฑ์อาหาร 

พืน้ทีไ่ม่ต า่กว่า 4,500 ตารางเมตร 1 งาน 
1. พ้ืนท่ีจา้งเหมาท าความสะอาด 

-อาคารส านกังานสถาบนั  2-อาคารวจิยั  3-อาคารทดลองผลิตภณัฑอ์าหาร  มหาวทิยาลยัมหิดล  ศาลายา  ในพ้ืนท่ีไม่ต ่ากวา่  
4,500 ตารางเมตร 

2. ก าหนดเวลาการปฏิบติังานจา้ง 
2.1 การท าความสะอาดประจ าวนั ตั้งแต่วนัจนัทร์ถึงวนัศุกร์  ระหวา่งเวลา  7.30  น. -  16.30  น.  (ตามแผนผงัอาคารสถาบนั  ,

อาคารวจิยัและอาคารทดลองผลิตภณัฑอ์าหาร)  ยกเวน้วนัหยดุราชการ 
2.2 การท าความสะอาดประจ าสปัดาห์ ตั้งแต่วนัจนัทร์ถึงวนัศุกร์  ระหวา่งเวลา  7.30  น. -  16.30  น. ยกเวน้ 

วนัหยดุราชการ น.  (ตามแผนผงัอาคารสถาบนั  ,อาคารวจิยัและอาคารทดลองผลิตภณัฑอ์าหาร) 
2.3 การท าความสะอาดประจ าเดือน  เฉพาะหอ้งโถงทั้ง  4  ชั้น  และเช็ดปัดฝุ่ นบนลอ็คเกอร์ทุกชั้นใหก้ระท าอาทิตย ์

สุดทา้ยทุกเดือน 
2.4 การท าความสะอาดใหญ่ ใหก้ระท าอยา่งนอ้ย  สามเดือน/ 1  คร้ัง  ในวนัหยดุราชการระหวา่งเวลา  7.30 น. – 16.30 น.   

3. การท าความสะอาดประจ าวนั (ตามแผนผงัอาคารสถาบนั  ,อาคารวจิยัและอาคารทดลองผลิตภณัฑอ์าหาร) 
3.1 เปิด – ปิด หนา้ต่างประจ าทุกวนัตั้งแต่วนัจนัทร์ – ศุกร์  ระหวา่งเวลา  7.30  น. – 16.30 น.ตามหอ้งโถงและท่ีพกั  

ทางเดินทุกชั้น  
3.2 ปัดกวาด  เช็ดถูพ้ืน  หอ้งโถงและท่ีพกัทางเดิน หอ้งประชุมใหญ่ 2/4 ,หอ้งประชุม 2/5 
3.3 ขดัเงาพ้ืนและท าความสะอาด  เก็บรอยเป้ือนตามทางเดิน  และจุดท่ีเห็นวา่จ าเป็นรวมทั้งบนัไดและราวบนัได 
3.4 ท าความสะอาดแผน่ป้ายแสดงช่ือหน่วยงานต่างๆ  
3.5 เปล่ียนขวดน ้ า และท าความสะอาดเคร่ืองท าน ้ าเยน็และท่ีรองรับน ้ า  เช็ดปัดฝุ่ นเคร่ืองท าน ้ าเยน็และขวดน ้ าอยา่งนอ้ยวนัละ  

2  คร้ัง  (เชา้  1  คร้ัง  บ่าย  1  คร้ัง) และน าขวดเปล่าไปเก็บบริเวณท่ีก าหนด 
3.6 เช็ดกระจกบานประตูและกระจกหนา้ต่างดา้นในและดา้นนอก  บริเวณสองขา้งทางเดินทุกชั้นรวมทั้งกระจกช่องท่ีพกัทุก

ชั้น ใหส้ะอาด 
3.7 รวบรวมเศษขยะจากตะกร้าท้ิงผง  ถงัรองเศษขยะ ท่ีเข่ียบุหร่ีเศษผงกน้บุหร่ีจากกระถางทรายในหอ้งน ้ าและท่ีอ่ืน ๆ  

ภายในอาคารรวมทั้งคดัแยกขยะ  และน าไปท้ิงตามสถานท่ีท่ีก าหนดอยา่งนอ้ยวนัละ  2  คร้ัง  (เชา้  1  คร้ัง  - บ่าย  1   คร้ัง)  
ก่อนเวลา 16.30 น. “ห้ามเกบ็ขยะและวสัดุเหลอืใช้ไว้ภายในอาคาร หากตรวจพบทางสถาบันจะปรับวนัละ 100.00 บาท         (หนึ่ง
ร้อยบาทถ้วน) จนกว่าจะเกบ็ไปทิง้ให้เรียบร้อย” 

3.8 ท าความสะอาดหอ้งน ้ าทุกหอ้งทุกชั้นโดยการขดัเช็ดถูและเช็ดใหแ้หง้ตลอดเวลาทุก  1  ชัว่โมง และท าความสะอาด 
ผนงั  เคร่ืองสุขภณัฑท่ี์ประจ าอยูใ่นหอ้งน ้ า  เช่น  อ่างน ้ า  อ่างลา้งมือ  โถปัสสาวะโถส้วม  ถงัรองรับเศษขยะ การท าความสะอาด
หอ้งน ้ าประจ าวนั ใหเ้สร็จก่อน 8.00 น. 

3.9 ท าความสะอาดโตะ๊  เกา้อ้ี  ตูเ้คาน์เตอร์  บริเวณทางเดินทุกชั้นรวมทั้งช่องพกัทานอาหารทุกชั้น 
3.10  เช็ดถูปัดฝุ่ นเก็บกวาดพ้ืนหอ้งผูอ้  านวยการชั้น  2  เป็นประจ าทุกวนัในตอนเชา้ 
3.11  แขวนน ้ ายาดบักล่ินกอ้นในหอ้งน ้ าชาย และ หอ้งน ้ าหญิงทุกหอ้งทุกชั้น   
3.12   ท าความสะอาดลิฟทป์ระจ าอาคารใหส้ะอาดเรียบร้อยทุกวนั 
3.13   มีพนกังานท าความสะอาดประจ าในแต่ละชั้น (ชั้น 1-4) ในระหวา่งเวลา 8.30 – 16.30 น. อยา่งนอ้ยชั้นละ 1 คน 
3.14 รายงานสภาพครุภณัฑป์ระจ าอาคารใหง้านธุรการและบริการทัว่ไปหรืองานซ่อมบ ารุงทราบ หากเกิดความช ารุด 

เสียหาย 
3.15  ท าความสะอาด........../ 



  

3.15 ท าความสะอาดพิเศษเป็นคร้ังคราวตามท่ีผูว้า่จา้งแจง้ใหท้ า 
4.  การท าความสะอาดประจ าสปัดาห์ 
 4.1  ลา้งหอ้งน ้ าสปัดาห์ละ   1  คร้ัง  ดงัน้ี 

     วนัจนัทร์   ชั้น   1   วนัองัคาร  ชั้น   2 
     วนัพธุ  ชั้น   3    วนัพฤหสับดี  ชั้น   4 

4.2 การท าความสะอาดหอ้งน ้ า และก าหนดช่วงเวลาของการท าความสะอาดขดัลา้งหอ้งน ้ าประจ าสปัดาห์ ทุกชั้น  
 โดยขอใหด้ าเนินการดงัน้ี  

4.2.1  การท าความสะอาดขดัลา้งหอ้งน ้าประจ าสปัดาห์ทุกชั้นด าเนินการดงัน้ี  
- ช่วงเชา้  ใหข้ดัลา้งหอ้งน ้ าชายและหญิง ฝ่ังซา้ย ใหแ้ลว้เสร็จภายในระหวา่ง เวลา 7.00 – 8.00 น. 
-  ช่วงบ่าย ใหข้ดัลา้งหอ้งน ้ าชายและหญิง ฝ่ังขวา  ใหแ้ลว้เสร็จภายในระหวา่งเวลา 14.00-15.00 น. 

4.2.2 ก่อนการขดัลา้งหอ้งน ้ าประจ าสปัดาห์ใหแ้ขวนป้ายแจง้วนัท่ี/เวลา ล่วงหนา้ 1 วนั  
4.3 เช็ดรอยเป้ือนตามผนงั กวาดหยากไยต่ามจุดต่างๆ เช่นเพดาน สวทิซ์ไฟฟ้า  ลูกบิดประตขูอบหนา้ต่างทุกแห่งให ้

สะอาดเรียบร้อย 
5. การท าความสะอาดประจ าเดือน  (ตามแผนผงัท่ีแนบ) 
 5.1   ท าความสะอาดปัดกวาด ดูดฝุ่ น เช็ดถู ขดัเงา พ้ืน ผนงั ฝ้า เพดาน และเฟอร์นิเจอร์ของหอ้งและบริเวณท่ีก าหนด 

5.2 ลา้งและขดัพ้ืนลงน ้ ายาพ้ืนลอกแวก๊  และลงน ้ ายาเคลือบเงาพ้ืนชนิดท่ีมีคุณภาพในพ้ืนท่ีท่ีก าหนดตามแผนผงั 
5.3 ท าความสะอาดบริเวณกนัสาดอาคารสถาบนั และ อาคารวจิยั 

6. การท าความสะอาดเป็นคร้ังคราว 
 6.1  ท าความสะอาดปัดกวาด ดูดฝุ่ น เช็ดถู ขดัเงา พ้ืน ผนงั ผา้ เพดาน และเฟอร์นิเจอร์ของหอ้งและบริเวณท่ีก าหนด 
7. การท าความสะอาดใหญ่  

7.1 ลา้งและขดัพ้ืนลงน ้ ายาพ้ืนลอกแวก๊  และลงน ้ ายาเคลือบเงาพ้ืน  ชนิดท่ีมีคุณภาพในพ้ืนท่ีท่ีก าหนดตามแผนผงั  
อยา่งนอ้ยสามเดือน/ คร้ัง  
8. วสัดุอุปกรณ์ในการท าความสะอาดของพนกังานแต่ละคนท่ีตอ้งน ามาไวใ้นอาคารสถาบนัวจิยัโภชนาการ 

8.1   ไมก้วาดอ่อนดา้มสั้น และ ดา้มยาว                       8.2  ไมก้วาดแขง็ดา้มสั้น และ ดา้มยาว 
8.3   มอ็บถูพ้ืน,มอ็บดนัฝุ่ นและ มอ๊บไล่น ้ า    8.4  แปรงขดัพ้ืนชนิดมีดา้มยาวและสั้น 
8.5  ท่ีตกัขยะ,ท่ีตกัผง      8.6  ไมปั้ดขนไก่ 
8.7   แผน่ขดัสก๊อตไบรท,์ฟองน ้ าถูพ้ืน    8.8    ถงัน ้ าพลาสติก,ขนัน ้ าพลาสติก  
8.9   ผา้ส าหรับเช็ดท าความสะอาดประจ าตวั   8.10  ถุงมือยาง    
8.11  ผา้ปิดจมูก  

9.   วสัดุอุปกรณ์ ในการท าความสะอาดรวม  
 9.1  เคร่ืองมือเช็ดกระจก เช่น แปรงไล่น ้ า  
 9.2  บนัไดอลูมิเนียม 
 9.3  เคร่ืองขดัลา้งพ้ืน 
 9.4  เคร่ืองป่ันเงาพ้ืน 
 9.5  เคร่ืองดูดฝุ่ นพร้อมอุปกรณ์ครบชุด (ตอ้งมีประจ าภายในอาคารตลอดเวลา หา้มน ามาจากท่ีอ่ืนชัว่คราว) 

      9.6 เคร่ืองมืออ่ืน ๆ........../ 
 



  

 9.6  เคร่ืองมืออ่ืนๆ  เท่าท่ีจ าเป็นตอ้งใชส้ าหรับการท าความสะอาด 
10. เคมีภณัฑใ์นการท าความสะอาด  ชนิดอยา่งดี  
 -ตอ้งเป็นเคมีภณัฑท่ี์มีคุณภาพตามมาตรฐานก าหนด  ตอ้งไดรั้บการรับรองความปลอดภยัจากองคก์ารอาหารและยา (อย.) 
 -ตอ้งเป็นเคมีภณัฑท่ี์ผา่นการรับรองคุณภาพโดยส านกัมาตรฐานผลิตภณัฑอุ์ตสาหกรรม (มอก.) หรือหน่วยงานอ่ืนท่ีไดรั้บ
การยอมรับและน่าเช่ือถือ 
 -ผูรั้บจา้งตอ้งน าใบแสดงคุณสมบติั วธีิการใชง้าน วิธีการเก็บรักษา อายกุารใชง้านของผลิตภณัฑจ์ากผูผ้ลิตมาแสดง และ
ตอ้งน าตวัอยา่งผลิตภณัฑม์าใหผู้ว้า่จา้งทดสอบคุณภาพก่อน มีดงัน้ี 

1.  น ้ายาหอ้งน ้ าและกดัสนิม 2.   น ้ายาดบักล่ินฆ่าเช้ือ 
 3.  น ้ายาลา้งพ้ืนลอกแวกซ์ 4.   น ้ายาเคลือบเงาพ้ืน 
 5.  น ้ายาลา้งและขดัอลูมิเนียม 6.   น ้ายาท าความสะอาดทัว่ไป 
 7.  น ้ายาท าความสะอาดทองเหลืองและสแตนเลส              8.   น ้ายาเช็ดกระจก 
 9.  น ้ายาขดัคราบหินปูน 10.   น ้ายาขจดัส่ิงอุดตนัในท่อน ้ าท้ิง 
11. สเปรยป์รับอากาศ 12.  ครีมท าความสะอาดอุปกรณ์เคร่ืองใชส้ านกังาน 

11. วสัดุอุปกรณ์ท่ีใชป้ระจ าอาคาร (ผูรั้บจา้งยนิดีน าวสัดุตวัอยา่งใหผู้ว้า่จา้งทดสอบก่อนและยนิดีเปล่ียนหากผูว้า่จา้งร้องขอหรือ มี
คุณสมบติัไม่มีคุณภาพหรือไม่ตรงกบัความตอ้งการของผูว้า่จา้ง) 

1. ถุงขยะ     2.  กระดาษช าระในหอ้งน ้ า (มีคุณภาพซึมซบัน ้ าไดดี้ ไม่เป่ือยยุย่) 
3. สบู่เหลว     4.  น ้ ายาดบักล่ินฆ่าเช้ือ 
5.  น ้ายาลา้งพ้ืนลอกแวกซ์   6.  วสัดุอ่ืนท่ีจ าเป็น     

12. เง่ือนไขการจา้งท าความสะอาด 
1. พนกังาน หรือ บริวารของผูรั้บจา้งตอ้งมีสญัชาติไทยเท่านั้น และตอ้งสามารถส่ือสารดว้ยการพดู ฟัง เขียน อ่าน 

ภาษาไทยได ้
2. พนกังานของผูรั้บจา้งตอ้งไดรั้บการอบรมการท าความสะอาดจากผูรั้บจา้ง เก่ียวกบัวธีิการท าความสะอาดอาคาร  

การใชเ้คมีภณัฑท์ าความสะอาดก่อนเขา้ท างาน ทั้งน้ี ผูว้า่จา้งมีสิทธ์ิทดสอบความรู้และความสามารถในการท าความสะอาดของ
พนกังานได ้หากพบวา่พนกังานของผูรั้บจา้งไม่มีความรู้และความสามารถเพียงพอในการท าความสะอาด ผูว้า่จา้งมีสิทธิขอเปล่ียนตวั
พนกังานได ้และผูรั้บจา้งจะตอ้งด าเนินการเปล่ียนตวัพนกังานภายใน 1 สปัดาห์ หลงัจากรับแจง้ หากเลยก าหนดจะปรับวนัละ 300.00 
บาท (สามร้อยบาทถว้น) ต่อคน 

3. ผูรั้บจา้ง  พนกังาน  หรือบริวารของผูรั้บจา้งตอ้งปฏิบติัตามระเบียบ  ขอ้บงัคบั  ประกาศค าสัง่ของสถาบนัวจิยั 
โภชนาการ  และทางราชการท่ีเก่ียวขอ้งในการปฏิบติังาน 

4. ผูรั้บจา้งตอ้งจดัใหมี้พนกังานท าความสะอาดมาปฏิบติังาน  ประจ าสถาบนัฯ วนัละไม่ต า่กว่า 5 คน  โดยใหมี้ 
พนกังานอยูป่ระจ าแต่ละชั้นท่ีผูว้า่จา้งก าหนด ทั้งน้ีพนกังานตอ้งมีอายไุม่ต ่ากวา่ 20 ปี บริบูรณ์ สุขภาพแขง็แรงสมบูรณ์และตอ้งผา่น
การตรวจสอบประวติัและผา่นการอบรมหนา้ท่ีการงานจากผูรั้บจา้งแลว้ และผูรั้บจา้งตอ้งจดัส่งประวติัและหลกัฐานของพนกังานแต่
ละคนใหผู้ว้า่จา้งพิจารณาก่อน หรือในวนัท่ีจดัส่งพนกังานคนนั้นมาปฏิบติังาน ตลอดจนพนกังานท าความสะอาดตอ้งแต่งกายให้
เรียบร้อยตามแบบฟอร์มของผูรั้บจา้ง โดยมีป้ายช่ือติดอยูใ่หเ้ห็นไดง่้าย 

5. ผูรั้บจา้งตอ้งจดัส่งผูค้วบคุมงาน 1 คน ซ่ึงท างานเตม็เวลา ผูค้วบคุมงานดงักล่าวจะตอ้งเป็นผูแ้ทนไดรั้บมอบหมาย  
อ านาจจากผูรั้บจา้ง โดยใหมี้หนา้ท่ีตรวจสอบการปฏิบติังานของพนกังานทั้งหมดเป็นประจ าทุกวนัใหเ้ป็นไปดว้ยความเรียบร้อย 

ถูกตอ้ง ................/ 



  

ถูกตอ้งและครบถว้นตามก าหนดในสญัญาตลอดจนควบคุมดูแลใหไ้ขขอ้บกพร่อง ตามท่ีไดรั้บแจง้จากผูว้า่จา้งหรือคณะกรรมการ
ตรวจรับพสัดุ หรือผูแ้ทนคณะกรรมการตรวจรับพสัดุในทนัทีท่ีไดรั้บแจง้ หรือในเวลาอนัสมควรท่ีสามารถกระท าได ้ค  าสัง่หรือ
ค าแนะน าต่างๆ ท่ีไดแ้จง้แก่ผูแ้ทนผูไ้ดรั้บมอบอ านาจนั้น  ใหถื้อวา่เป็นค าสัง่หรือค าแนะน าท่ีไดแ้จง้แก่ผูรั้บจา้งนั้นโดยชอบ 

6. ผูรั้บจา้งตอ้งส่งแบบรายงานการปฏิบติังานใหผู้ว้า่จา้งทราบดงัน้ี 
  1) รายงานท าความสะอาดประจ าวนั ประกอบดว้ย 
 -รายช่ือและจ านวนผูม้าปฏิบติังาน 
 -รายการท าความสะอาดท่ีระบุรายละเอียดของการท าความสะอาดในแต่ละวนั เช่น หอ้งท่ีท าความสะอาด
ประจ าวนั และห้องทีไ่ด้รับมอบหมายให้ท าเป็นคร้ังคราว ท่ีไดท้ าความสะอาดใน แต่ละวธีิอยา่งยอ่ ผูรั้บจา้งตอ้งส่งรายงาน 
ภายในเวลา 15.30 น. ทุกวนัท างาน 
  2) รายงานท าความสะอาดประจ าสปัดาห์ ประกอบดว้ย 
 -รายการท าความสะอาดท่ีระบุรายละเอียดของการท าความสะอาดในแต่ละสปัดาห์ เช่น หอ้งท่ีท า 
ความสะอาดวธีิท าความสะอาดอยา่งยอ่ 
 -วนัและเวลาท าความสะอาด  ผูรั้บจา้งตอ้งส่งรายงานประจ าสปัดาห์  ภายในเวลา  15.30 น.ในวนัท างานวนั
สุดทา้ยของสปัดาห์นั้นในสปัดาห์แรกของเดือนพนกังานจะตอ้งท าความสะอาดหอ้งท่ีระบุใหท้ าความสะอาดเป็น 
รายเดือน ดงันั้นใหใ้ส่รายละเอียดในรายงานท าความสะอาดประจ าสปัดาห์แรกของเดือน  
  3) รายงานความสะอาดใหญ่ ประกอบดว้ย   
  -รายการท าความสะอาดท่ีระบุรายละเอียดของการท าความสะอาดในแต่ละคร้ัง 
  -วนัและเวลาท าความสะอาด ผูรั้บจา้งตอ้งส่งรายงานท าความสะอาดใหญ่ ในวนัท างานแรกหลงัจากท าความ
สะอาดใหญ่เสร็จส้ิน ภายในเวลา 15.30 น. 
 หมายเหต:ุ รายงานการปฏิบติังานทุกฉบบั ใหผู้แ้ทนผูรั้บจา้งเป็นคนน าส่ง หากไม่มาปฏิบติังาน ให ้มอบหมายผูอ่ื้นส่งแทน 
โดยน าส่งท่ีตวัแทนคณะกรรมการตรวจการจา้ง/หรือผูแ้ทน  ซ่ึงจะเป็นผูพ้ิจารณาและรับรองผลการปฏิบติังาน โดยคณะกรรมการ
ตรวจการจา้งจะพิจารณาจ่ายเงินคา่จา้งใหแ้ก่ผูรั้บจา้งจากรายงานการปฏิบติังาน 
13. พนกังานของผูรั้บจา้งจะตอ้งตั้งใจปฏิบติังานในหนา้ท่ี และดูแลรักษาบริเวณต่าง ๆ ท่ีรับผิดชอบใหมี้ความสะอาดและเป็น
ระเบียบเรียบร้อยอยูเ่สมอ 
14. ผูรั้บจา้ง พนกังาน หรือบริวารของผูรั้บจา้งตอ้งเก็บวสัดุอุปกรณ์ และเคมีภณัฑใ์นการท าความสะอาดในท่ีอนัควร โดยไม่วาง
เกะกะ และไม่ใชห้อ้งหรือสถานท่ีอ่ืนใดท่ีสถาบนัฯ ไม่อนุญาตเป็นท่ีเก็บของวสัดุ อุปกรณ์ และเคมีภณัฑต์่าง ๆ 
15. ผูว้า่จา้งจะท าการเรียกตรวจวสัดุ อุปกรณ์และเคมีภณัฑใ์นการท าความสะอาดเม่ือใดก็ได ้หากพบวา่วสัดุ อุปกรณ์ และเคมีภณัฑ์
ในการท าความสะอาดไม่ครบตามสญัญา  หรือช ารุดเสียหายผูรั้บจา้งจะตอ้งจดัหามาทดแทนภายใน 3 วนัท าการนบัจากไดรั้บแจง้ 
หากเลยก าหนดจะถูกปรับวนัละ 100 .00 บาท (หนึง่ร้อยบาทถ้วน) จนกว่าจะหามาทดแทนได้ 
16. ถา้ผูรั้บจา้งหรือพนกังานไม่ปฏิบติั หรือปฏิบติัไม่ครบถว้นตามรายละเอียดการจา้ง ผูว้า่จา้งมีสิทธิบอกเลิกสญัญาได ้แต่หากวา่
ผูว้า่จา้งไม่ใชสิ้ทธิบอกเลิกสญัญา ผูรั้บจา้งยนิยอมใหผู้ว้า่จา้งปรับเป็นรายบุคคลดงัน้ี 

1) กรณีผูรั้บจา้งส่งพนกังานแต่ไม่ไดส่้งรายช่ือ ขอ้มูล ประวติัส่วนตวั และการอบรมหนา้ท่ีการงานจากผูรั้บจา้ง ใหผู้ว้า่ 
จา้งหรือคณะกรรมการตรวจรับพสัดุ หรือ ผูแ้ทนคณะกรรมการตรวจรับพสัดุใหค้วามเห็นชอบก่อน หรือในวนัท่ีพนกังานแต่ละ 

คนมาปฏิบติั............./ 
 
 



  

คนมาปฏิบติังาน ถือวา่ พนกังานไม่ปฏิบติังาน หรือปฏิบติัไม่ครบถว้น ปรับในอตัราวนัละ 100.00 บาท (หน่ึงร้อยบาทถว้น)    ต่อคน/
วนั 

2) กรณีผูรั้บจา้งไม่ไดส่้งเจา้หนา้ท่ีมาตรวจสอบการปฏิบติังานของพนกังานในแต่ละวนั ปรับในอตัรา 300.00 บาท  
(สามร้อยบาทถว้น) ต่อวนั 

3) กรณีท่ีพนกังานท าความสะอาดมาปฏิบติังานไม่ครบถว้นตามจ านวนวนัท่ีก าหนดในแต่ละวนั ผูรั้บจา้งยนิยอมใหผู้ ้
วา่จา้งปรับในวนัท่ีพนกังานไม่มาปฏิบติังานในอตัราค่าจา้งขั้นต ่าตอ่วนัท่ีใชบ้งัคบัในเขตกรุงเทพมหานครในวนันั้นต่อคน 

4) กรณีพนกังานท าความสะอาด  มาปฏิบติังานไม่ครบชัว่โมงการท างาน คือ  9  ชัว่โมงต่อคนผูรั้บจา้งยนิยอมให ้      
ผูว้า่จา้ง ปรับในอตัราชัว่โมงละ 50.00 บาทต่อคน (หา้สิบบาทถว้น)  เศษของชัว่โมงถา้เกิน 30  นาที  ใหถื้อเป็น  1  ชัว่โมง 

5) กรณีท่ีผูรั้บจา้งและหรือพนกังานไม่ปฏิบติัหรือปฏิบติัไม่ถูกตอ้งครบถว้น  ตามรายละเอียดการจา้งท าความสะอาด 
ประจ าวนั  ประจ าสปัดาห์  และประจ าเดือน  และคณะกรรมการตรวจรับหรือผูท่ี้ไดรั้บมอบหมายใหดู้แลในแต่ละชั้นไม่รับงาน
ทั้งหมด หรือบางส่วนและคณะกรรการตรวจรับไดแ้จง้ใหพ้นกังานไดท้ าการแกไ้ขแลว้เป็นลายลกัษณ์อกัษร  แต่พนกังานไม่ท าการ
แกไ้ขใหเ้สร็จส้ินภายในวนัท่ีไดรั้บแจง้ ผูว้า่จา้งมีสิทธิปรับผูรั้บจา้งเป็นรายวนัในอตัราวนัละ 400.00 บาท (ส่ีร้อยบาทถว้น) 

- ในกรณีท่ีเกิดความเสียหายแก่ทรัพยสิ์นของผูว้า่จา้ง อนัเน่ืองมาจากการปฏิบติังานของผูรั้บจา้ง เช่น ท ากระจกแตก  
ฯลฯ ผูรั้บจา้งตอ้งเป็นผูรั้บผิดชอบ ชดใชค้่าเสียหายแก่ผูรั้บจา้ง 

- ผูว้า่จา้งมีสิทธิขอเปล่ียนพนกังาน หรือแจง้เจา้หนา้ท่ีของผูรั้บจา้งได ้โดยผูรั้บจา้งจะตอ้งเปล่ียนตวัพนกังานให ้โดย 
ผูรั้บจา้งตอ้งเปล่ียนตวัพนกังานภายใน  3   วนั  นบัแต่วนัท่ีไดรั้บแจง้ 

 
 
 
 

..................................................................................ผูก้  าหนดรายละเอียด 
  (นายอนุสรณ์  วรดิเรก)   

..............................................................................................ผูต้รวจสอบ 
(ผศ.ดร.รัชนี  คงคาฉุยฉาย)   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

แบบใบเสนอราคาจ้าง 
 

เรียน   ประธานคณะกรรมการจดัหาโดยวธีิประกวดราคา 
  1.  ขา้พเจา้ (บริษทั/หา้ง/ร้าน)........................................................................................................... 
เลขท่ี.................................ถนน..........................................................ต าบล/แขวง..................................................... 
อ าเภอ/เขต.............................................................จงัหวดั...........................................................................โทรศพัท ์
............................................................โดย..................................................................................ผูมี้ลงนามขา้งทา้ยน้ี 
ไดพ้ิจารณาเง่ือนไขต่างๆ    ในเอกสารประกวดราคาจา้ง  และเอกสารเพิ่มเติม   (ถา้มี)      เลขท่ี     NU 004/2555  
โดยตลอดและยอมรับขอ้ก าหนดและเง่ือนไขนั้นแลว้       รวมทั้งรับรองวา่ขา้พเจา้เป็นผูมี้คุณสมบติัครบถว้นตามท่ี
ก าหนดและไม่เป็นผูทิ้้งงานของทางราชการ 
  2.  ขา้พเจา้    ขอเสนอท่ีจะท างาน จ้างเหมาท าความสะอาดอาคารสถาบัน,อาคารวจัิย และอาคารทดลอง
ผลติภัณฑ์อาหารพืน้ทีไ่ม่ต ่ากว่า 4,500 ตารางเมตร  1 งานตามขอ้ก าหนดเง่ือนไขแบบรูปรายการละเอียด 
แห่งเอกสารประกวดราคา  ตามราคาดงัท่ีไดร้ะบุไวใ้นบญัชีแสดงปริมาณงาน  วสัดุและราคา แนบทา้ยในเสนอราคา
น้ี  เป็นเงินทั้งส้ิน......................................บาท (...............................................................................................) 
ซ่ึงไดร้วมภาษีมูลค่าเพิ่มจ านวน...............................บาท  ตลอดจนภาษีอากรอ่ืนๆ  และค่าใชจ่้ายทั้งปวงไวด้ว้ยแลว้ 
  3.  ค  าเสนอน้ีจะยนือยูเ่ป็นระยะเวลา    90  วนั นบัตั้งแต่วนัยืน่ซองประกวดราคา และ 
มหาวทิยาลยัมหิดล    อาจรับค าเสนอน้ี   ณ      เวลาใดก็ไดก่้อนท่ีขะครบก าหนดระยะเวลาดงักล่าว หรือระยะเวลาท่ี
ไดย้ดืไปตามเหตุผลอนัสมควร  ท่ีมหาวทิยาลยัมหิดลร้องขอ 
  4.  ก าหนดเวลาส่งมอบ  ขา้พเจา้รับรองท่ีจะเร่ิมท างานตามสัญญาทนัทีหรือทนัทีท่ีไดรั้บแจง้   จาก 
มหาวทิยาลยัมหิดลวา่ใหเ้ร่ิมท างานตามสัญญา           และจะส่งมอบงานตามเอกสารการประกวดราคาโดยครบถว้น
ถูกตอ้งภายใน ....12.......เดือน   นบัถดัจากวนัลงนามในสัญญาจา้งหรือจา้งหรือวนัท่ีไดรั้บหนงัสือแจง้จาก 
มหาวทิยาลยัมหิดลใหเ้ร่ิมท างาน 
  5.  ในกรณีท่ีขา้พเจา้ไดรั้บการคดัเลือกใหเ้ป็นผูรั้บจดัหา  ขา้พเจา้รับรองท่ีจะ 
        5.1  ท าสัญญาตามแบบสัญญาจา้งแนบทา้ยเอกสารประกวดราคากบัมหาวทิยาลยัมหิดลภายใน 
.......7....วนั  นบัถดัจากวนัท่ีไดรั้บหนงัสือแจง้ใหไ้ปท าสัญญา 
        5.2  มอบหลกัประกนัการปฏิบติัตามสัญญาตามท่ีระบุไวใ้นขอ้  7     ของเอกสารประกวดราคา 
ใหแ้ก่มหาวทิยาลยัมหิดล  ก่อนหรือในขณะท่ีไดล้งนามในสัญญา  เป็นจ านวนร้อยละ.......-......ของราคาตามสัญญา 
ท่ีไดร้ะบุไวใ้นใบเสนอราคาน้ี  เพื่อเป็นหลกัประกนัการปฏิบติัตามสัญญาโดยถูกตอ้งและครบถว้น 
        หากขา้พเจา้ไม่ปฏิบติัให้ครบถว้นตามท่ีระบุไวข้า้งตน้น้ี  ขา้พเจา้ยอมใหม้หาวทิยาลยัมหิดลริบ 
หลกัประกนัการเสนอราคา  หรือเรียกร้องจากผูอ้อกหนงัสือค ้าประกนั รวมทั้งยนิดีชดใชค้่าเสียหายใดๆ  ท่ีอาจมีแก่ 
มหาวทิยาลยัมหิดล  และมหาวทิยาลยัมหิดลมีสิทธิจะใหผู้เ้สนอราคารายอ่ืนเป็นผูป้ระกวดราคาไดห้รือมหาวทิยาลยั 
มหิดล  อาจเรียกประกวดราคาใหม่ก็ได ้
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  6.  ขา้พเจา้ยอมรับวา่มหาวทิยาลยัมหิดลไม่มีความผกูพนัท่ีจะรับค าเสนอน้ี  หรือใบเสนอราคาใดๆ  รวม 
ทั้งไม่ตอ้งรับผดิชอบในค่าใชจ่้ายใดๆ  อนัอาจเกิดข้ึนในการท่ีขา้พเจา้ไดเ้ขา้เสนอราคา 
            7.   เพื่อเป็นหลกัประกนัในการปฏิบติัโดยถูกตอ้ง       ตามท่ีไดท้  าความเขา้ใจและตามความผกูพนัแห่งค า
เสนอน้ี   ขา้พเจา้ขอมอบ.......................................-............................................เพื่อเป็นหลกัประกนัการเสนอราคา 
เป็นจ านวนเงิน...................-.................บาท  (...................................................-......................................................) 
มาพร้อมกนัน้ี 
 8.  ขา้พเจา้ไดต้รวจทานตวัเลขและตรวจสอบเอกสารต่างๆ  ท่ีไดย้ืน่พร้อมใบเสนอราคาน้ีโดยละเอียดแลว้ 
และเขา้ใจดีวา่มหาวทิยาลยัมหิดล ไม่ตอ้งรับผดิชอบใดๆ  ในความผดิพลาด หรือตกหล่น 
 9.  ใบเสนอราคาน้ีไดย้ืน่เสนอโดยบริสุทธ์ิยติุธรรมและปราศจากกลฉอ้ฉล หรือการสมรู้ร่วมคิดกนัโดยไม่ 
ชอบดว้ยกฏหมายกบับุคคลใดบุคคลหน่ึงหรือหลายบุคคล  หรือกบัหา้งหุน้ส่วน  บริษทัใดๆ  ท่ีไดย้ืน่เสนอราคาใน 
คราวเดียวกนั 
 
 
 
 

     เสนอมา   ณ  วนัท่ี............เดือน......................................พ.ศ................. 
          (ลงช่ือ)................................................................ 
       (................................................................) 
           ต  าแหน่ง............................................................ 
        ประทบัตรา (ถา้มี) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


