
 

 

  

 
ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล (สถาบันโภชนาการ) 

เร่ือง  ประกวดราคา จางทําความสะอาดอาคารสถาบันโภชนาการ และอาคารหอวิจัย มหาวิทยาลัยมหิดล 
พื้นท่ีไมต่าํกวา 4,360 ตารางเมตร   1 งาน 

------------------------------------------- 
 
 ดวย มหาวิทยาลัยมหิดล (สถาบันโภชนาการ) มีความประสงคจะประกวดราคาจาง ทําความสะอาด
อาคารสถาบันโภชนาการ และอาคารหอวจิัย มหาวิทยาลัยมหิดล พื้นท่ีไมตํ่ากวา 4,360 ตารางเมตร  1 งาน 
 ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี ้ 

1.   เปนนิติบุคคลท่ีมีอาชีพรับจางทําความสะอาดอาคารฯ  ท่ีประกวดราคาจางดังกลาว 
  2.  ไมเปนผูท่ีถูกระบุช่ือไวในบัญชีรายช่ือผูท้ิงงานของทางราชการซ่ึงไดแจงเวยีนช่ือแลว  
และไมเปนผูท่ีถูกระบุช่ือเปนผูท้ิงงานของทางมหาวิทยาลัยมหิดล  
  3.   ไมเปนผูไดรับเอกสิทธ์ิหรือความคุมกัน ซ่ึงอาจปฏิเสธไมยอมข้ึนศาลไทย เวนแต
รัฐบาลของผูเสนอราคาไดมีคําส่ังใหสละสิทธ์ิความคุมกันเชนวานัน้ 
                   4.   ตองมีผลงาน ดังนี ้
                                  4.1 .............................-................................................................. 
                 4.2 ..............................-............................................................... 
               5.   กรณีผูเสนอราคาเปนกิจการรวมคา จะตองมีคุณสมบัติตามแนวทางปฏิบัติในการ
พิจารณาคุณสมบัติของผูเสนอราคาท่ีเปนกจิการรวมคา ตามหนังสือสํานักนายกรัฐมนตรี ท่ี นร (กวพ) 
1305/ว 2457 ลงวันท่ี 16 มีนาคม 2543 ดงันี้     

5.1  กรณีกจิการรวมคาไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม นิติบุคคลใหมจะตองมีคุณสมบัติ
ครบถวนตามเง่ือนไขท่ีกําหนดไวในประกาศและเอกสารประกวดราคา  สวนคุณสมบัติดานผลงาน สามารถ
นําผลงานของผูท่ีเขารวมคามาใชแสดงเปนผลงานของกิจการรวมคาได   
  5.2  กรณีกจิการรวมคาไมไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม นิติบุคคลแตละนิติบุคคลท่ีเขา
รวมคาทุกรายจะตองมีคุณสมบัติครบถวนตามเง่ือนไขท่ีกําหนดไวในประกาศและเอกสารประกวดราคา 
เวนแตในกรณท่ีีกิจการรวมคาไดมีขอตกลงระหวางผูเขารวมคาเปนลายลักษณอักษรกาํหนดใหผูเขารวมคา
รายใดรายหน่ึงเปนผูรับผิดชอบหลัก ในการเขาเสนอราคากับทางมหาวทิยาลัยมหดิลและแสดงหลักฐาน
ดังกลาวมาพรอมซองเอกสารประกวดราคา  กิจการรวมคานั้นสามารถใชผลงานของผูท่ีเขารวมคาหลักราย
เดียว เปนผลงานของกิจการรวมคาได   
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  กําหนดรับฟงคําช้ีแจงรายละเอียดเพ่ิมเติม ในวนัท่ี  31  สิงหาคม 2554      และดูสถานท่ี 
ระหวางเวลา 14.00 น. ถึง  15.00 น. ณ. สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล 999   ถ.พุทธมณฑล 4     
ต.ศาลายา อ.พทุธมณฑล นครปฐม 73170  

  กําหนดยืน่ซองประกวดราคา   ตามเอกสารประกวดราคาจาง  ในวนัท่ี  14 กนัยายน 2554  
ระหวางเวลา  10.00  น. ถึง 11.00  น.  ณ  งานพัสดุ   สถาบันโภชนาการ  มหาวิทยาลัยมหดิล  และเปดซอง
เอกสารหลักฐานผูประกอบการและขอเสนอทางเทคนิค ในวนัท่ี   14 กันยายน 2554   เวลา  13.00   น.       
ณ. อาคารสถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล หองประชุม ช้ัน 1 โดยกําหนดวันเปดซองเสนอราคา ใน
วันท่ี  14 กนัยายน 2554  เวลา  14.00 น. ณ. อาคารสถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหดิล  หองประชุมช้ัน 1 
  ผูสนใจติดตอขอรับ/ซ้ือเอกสารประกวดราคาจาง ในราคาชุดละ...............-..................บาท 
ไดท่ีงานพัสดุ   สถาบันโภชนาการ  มหาวทิยาลัยมหดิล 999 ถ.พุทธมณฑล 4   ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล 
นครปฐม 73170  ระหวางวนัท่ี 17  สิงหาคม 2554  ถึงวันท่ี  30 สิงหาคม 2554 
และ เผยแพรประชาสัมพันธทาง www.gprocurement.go.th, www.mahidol.ac.th, www.inmu.mahidol.ac.th  
หรือสอบถามทางโทรศัพทหมายเลข 0 2800 2380 ตอ 101, 102ในวนัและเวลาราชการ 

 ประกาศ  ณ วนัท่ี   17  สิงหาคม 2554   

                
  (รองศาสตราจารยพงศธร  สังขเผือก) 
                รองผูอํานวยการฝายบริหาร ปฏิบัติหนาท่ีแทน 
                         ผูอํานวยการสถาบันโภชนาการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
เอกสารประกวดราคาจาง  เลขท่ี  NU002/2554 

การจางทําความสะอาดอาคารสถาบันโภชนาการ และอาคารหอวิจัย มหาวิทยาลัยมหิดล   
พื้นท่ีไมต่าํกวา 4,360 ตารางเมตร  1 งาน 

                     ตามประกาศ มหาวิทยาลัยมหิดล (สถาบันโภชนาการ)   ลงวันท่ี   17 สิงหาคม 2554 
----------------------------------------- 

 
  ดวย มหาวิทยาลัยมหิดล  (สถาบันโภชนาการ)    ซ่ึงตอไปนี้เรียกวา “มหาวิทยาลัย”   มีความ
ประสงคจะประกวดราคา จางทําความสะอาดอาคารสถาบันโภชนาการ และอาคารหอวิจัย มหาวิทยาลัย 
มหิดล พื้นท่ีไมต่ํากวา 4,360 ตารางเมตร 1 งาน ณ อาคารสถาบันโภชนาการ โดยมีขอแนะนําและขอกําหนด
ดังตอไปนี ้

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

(1)   หลักประกันสัญญา 
       1.6 การแบงงวดงานและการจายเงิน 

2. คุณสมบัตขิองผูเสนอราคา 
 2.1 เปนผูมีอาชีพรับจางทําความสะอาดอาคาร ท่ีประกวดราคาจางดังกลาว 
                2.2 ไมเปนผูท่ีถูกระบุช่ือไวในบัญชีรายช่ือผูท้ิงงานของทางราชการซ่ึงไดแจงเวียนช่ือแลว  และ
ไมเปนผูท่ีถูกระบุช่ือเปนผูท้ิงงานของทางมหาวิทยาลัยมหิดล 
 2.3  ไมเปนผูไดรับเอกสิทธ์ิหรือความคุมกัน ซ่ึงอาจปฏิเสธไมยอมข้ึนศาลไทย เวนแตรัฐบาลของผู
เสนอราคาไดมีคําส่ังใหสละสิทธ์ิความคุมกันเชนวานั้น 
  2.4 ตองมีผลงาน ดังนี้ 
                   2.4.1 .......................-....................................................................... 
       2.4.2 .......................-..................................................................... 
       2.4.3 .......................-..................................................................... 
                  2.5   กรณีผูเสนอราคาเปนกิจการรวมคา จะตองมีคุณสมบัติตามแนวทางปฏิบัติในการพจิารณา
คุณสมบัติของผูเสนอราคาท่ีเปนกิจการรวมคา ตามหนังสือสํานักนายกรัฐมนตรี ท่ี นร (กวพ) 1305/ว 2457 
ลงวันท่ี 16 มีนาคม 2543 ดงันี้     
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2.5.1  กรณีกิจการรวมคาไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม นิติบุคคลใหมจะตองมีคุณสมบัติ
ครบถวนตามเง่ือนไขท่ีกําหนดไวในประกาศและเอกสารประกวดราคา  สวนคุณสมบัติดานผลงาน สามารถ
นําผลงานของผูท่ีเขารวมคามาใชแสดงเปนผลงานของกิจการรวมคาได   
  2.5.2  กรณีกิจการรวมคาไมไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม นิติบุคลแตละนิติบุคคลท่ีเขา
รวมคาทุกรายจะตองมีคุณสมบัติครบถวนตามเง่ือนไขท่ีกําหนดไวในประกาศและเอกสารประกวดราคา เวน
แตในกรณีท่ีกิจการรวมคาไดมีขอตกลงระหวางผูเขารวมคาเปนลายลักษณอักษรกําหนดใหผูเขารวมคาราย
ใดรายหนึ่งเปนผูรับผิดชอบหลัก ในการเขาเสนอราคากับทางมหาวิทยาลัยมหิดลและแสดงหลักฐานดังกลาว
มาพรอมซองเอกสารประกวดราคา  กิจการรวมคานั้นสามารถใชผลงานของผูท่ีเขารวมคาหลักรายเดียว เปน
ผลงานของกิจการรวมคาได   
    

3. หลักฐานการเสนอราคา 

 ผูเสนอราคาจะตองเสนอเอกสารหลักฐาน ดังนี ้
 3.1 สวนท่ี  1  (เอกสารหลักฐานผูประกอบการ) อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี ้
   3.1.1 กรณีเปนนิติบุคคล 
          (ก) สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล     
    (ข) สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม    
    (ค) หนังสือมอบอํานาจซ่ึงปดอากรแสตมปตามกฎหมายในกรณีท่ีผูเสนอราคามอบอํานาจให
บุคคล อ่ืนลงนามในใบเสนอราคาแทน  
    3.1.2 ในกรณีผูเสนอราคาเปนผูเสนอราคารวมกันในฐานะเปนผูรวมคาใหยื่นสําเนาสัญญาของการ
เขารวมคา  และใหยื่นเอกสารของผูรวมคาทุกฝายตามท่ีระบุไวใน  3.1.1  

3.1.3  สําเนาบัตรประชาชนและสําเนาทะเบียนบานของผูมอบอํานาจและผูรับมอบอํานาจ 
 3.2 สวนท่ี  2  (ขอเสนอทางดานเทคนิค)  อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปน้ี 

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

1. ซองเอกสารหลักฐานผูประกอบการ 
  2. ซองขอเสนอทางดานเทคนิค 
  3. ซองขอเสนอทางดานราคา 
ตามท่ีกําหนดไวในเอกสารประกวดราคาน้ี โดยไมมีเง่ือนไขใดๆ ท้ังส้ินและจะตองกรอกขอความใหถูกตอง
ครบถวน ลงลายมือช่ือของผูเสนอราคาใหชัดเจน   จํานวนเงินท่ีเสนอตองระบุตรงกันท้ังตัวเลขและตัวอักษร 
โดยไมมีการขูดลบหรือแกไข หากมีการ  ขูดลบ  ขีดออก เติม แกไข เปล่ียนแปลงจะตองลงลายมือช่ือผูเสนอ
ราคาพรอมประทับตรา  (ถามี) กํากับไวดวยทุกแหง     

4.2 ผูเสนอราคาจะตองกรอกปริมาณวัสดุและราคาในบัญชีรายการกอสรางใหครบถวน ในการ
เสนอราคาใหเสนอเปนเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดยเสนอราคารวมและหรือราคาตอหนวยและ
หรือตอรายการตามเงื่อนไขที่ระบุไวทายใบเสนอราคาใหถูกตอง ท้ังนี้ ราคารวมที่เสนอจะตองตรงกันท้ังตัว
เลขและตัวหนังสือ ถาตัวเลขและตัวหนังสือไมตรงกัน ใหถือตัวหนังสือเปนสําคัญ โดยคิดราคารวมท้ังส้ินซ่ึง
รวมคาภาษีมูลคาเพิ่ม และภาษีอากรอ่ืน และ คาใชจายอ่ืนๆ ท้ังปวงไวแลว 
  ราคาท่ีเสนอจะตองเสนอกําหนดยืนราคาไมนอยกวา  90  วัน นับแตวันยื่นซองประกวดราคา
โดยภายในกําหนดยืนราคาผูเสนอราคาตองรับผิดชอบราคาท่ีตนไดเสนอไว  และจะถอนการเสนอราคามิได 
  4.3     ผูเสนอราคาจะตองเสนอกําหนดเวลาดําเนินการ แลวเสร็จภายใน 12 เดือน     (12 งวด)      
นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจาง  หรือวันท่ีไดรับหนังสือแจงจากมหาวิทยาลัย  ใหเร่ิมปฏิบัติงาน                 

4.4 กอนยื่นซองประกวดราคา  ผูเสนอราคาควรตรวจดูรางสัญญา แบบรูป และรายละเอียด  ฯลฯ ให 
ถ่ีถวนและเขาใจเอกสารประกวดราคาท้ังหมดเสียกอนท่ีจะตกลงยืน่ซองประกวดราคาตามเง่ือนไขในเอกสาร
ประกวดราคา 

4.5 ผูเสนอราคาจะตองยื่นซองประกวดราคา 3 ซอง ท่ีปดผนึกซองเรียบรอย จาหนาซองถึง 
ประธานกรรมการจัดหาโดยวิธีประกวดราคา  โดยระบุช่ือซองแตละซองใหชัดเจน   ยื่นตอคณะกรรมการ
จัดหาโดยวิธีประกวดราคา ในวันท่ี  14  กันยายน 2554  ระหวางเวลา 10.00 น. ถึง 11.00  น. ณ งานพัสดุ ช้ัน 
1 สถาบันโภชนาการ ม.มหิดล 25/25 ถ.พุทธมณฑล 4  ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170 

เม่ือพนกําหนดเวลายืน่ซองประกวดราคาแลวมหาวิทยาลัยจะไมรับซองประกวดราคาโดย
เด็ดขาด และคณะกรรมการจดัหาโดยวิธีประกวดราคา  จะเปดซองเอกสารหลักฐานผูประกอบการและ
ขอเสนอทางเทคนิค ในวนัท่ี  14  กันยายน 2554    เวลา 13.00  น. ณ หองประชุมชัน้  1  โดยกําหนดวนัเปด
ซองเสนอราคา ในวนัท่ี    14  กันยายน 2554      เวลา  14.00   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) เช็คท่ีธนาคารเซ็นส่ังจาย ซ่ึงเปนเช็คลงวันท่ีกอนท่ีใชเช็คนั้นชําระตอมหาวิทยาลัยหรือ
กอนวันนั้นไมเกิน 7 วัน 
  (3) หนังสือคํ้าประกันของธนาคารภายในประเทศตาม ขอ 1.5 (1)  
    หลักประกันการเสนอราคาตามขอนี้ มหาวิทยาลัยจะคืนใหผูเสนอราคาท่ีไมไดรับการ
พิจารณาเปนผูรับจัดหาโดยเร็วต้ังแตพนภาระผูกพัน เวนแตผูเสนอราคารายท่ีไดรับการคัดเลือกใหเปนผูรับ
จัดหา จะคืนใหตอเม่ือไดทําสัญญาหรือขอตกลง หรือเม่ือผูรับจัดหา ไดพนจากขอผูกพันแลว 
               การคืนหลักประกันซอง ไมวาในกรณีใด ๆ จะคืนใหโดยไมมีดอกเบ้ีย 

6. หลักเกณฑและสิทธิในการพิจารณาราคา 
6.1   การพิจารณาในการประกวดราคานี้  จะพิจารณา  ขอเสนอทางดานเทคนิค  ท่ีทาง

มหาวิทยาลัยจะไดรับประโยชนสูงสุดและคุมคาเปนสําคัญ  โดยผูเสนอราคาจะตองแยกซองเสนอเปน 
   1. ซองเอกสารหลักฐานผูประกอบการ 
   2. ซองเสนอทางดานเทคนิค 
   3. ซองขอเสนอดานราคา 

         6.2  คณะกรรมการจัดหาโดยวิธีประกวดราคา จะเปดซองเสนอราคาเฉพาะผูท่ีผานการพิจารณา
ขอเสนอทางดานเทคนิค  และจะคืนซองเสนอราคาใหแกผูท่ีไมผานการพิจารณาขอเสนอทางดานเทคนิค 

6.3  ในการประกวดราคาคร้ังนี้ มหาวิทยาลัยจะพิจารณาตัดสินโดยยึดหลักความคุมคาและ  
ราคารวม 

6.4 มหาวิทยาลัยสงวนสิทธิไมพิจารณาขอเสนอของผูเสนอราคา โดยไมมีการผอนผันในกรณี
ดังตอไปนี้ 

(1) ไมปรากฏชื่อผูเสนอราคารายนั้น    ในบัญชีผูรับเอกสารประกวดราคา หรือ    
ในหลักฐานการรับเอกสารประกวดราคาของมหาวิทยาลัย 

(2) ผูเสนอราคาท่ีมีคุณสมบัติไมถูกตองตามขอ 2  
(3) ผูเสนอราคาท่ี ยื่นหลักฐานการเสนอราคาไมถูกตองหรือไมครบถวนตามขอ 3 

หรือยื่นซองประกวดราคาไมถูกตองตามขอ 4  คณะกรรมการจัดหาโดยวิธีประกวดราคา  จะไมเปดซอง
ขอเสนอดานราคาของผูเสนอราคารายน้ัน  เวนแตเปนขอผิดพลาดเพียงเล็กนอย หรือผิดพลาดไปจากเง่ือนไข
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ของเอกสารประกวดราคา ในสวนท่ีมิใชสาระสําคัญซ่ึงอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการ ท้ังนี้ เฉพาะใน
กรณีท่ีพิจารณาเห็นวา จะเปนประโยชนตอมหาวิทยาลัยเทานั้น  

6.5 ในการตัดสินการประกวดราคาหรือในการทําสัญญา คณะกรรมการจัดหาโดยวิธีประกวด
ราคาหรือมหาวิทยาลัยมีสิทธิใหผูเสนอราคาช้ีแจงขอเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือขอเท็จจริงอ่ืนใดที่เกี่ยวของ
กับผูเสนอราคาได มหาวิทยาลัยมีสิทธิท่ีจะไมรับราคาหรือไมทําสัญญา หากหลักฐานดังกลาวไมมีความ
เหมาะสมหรือไมถูกตอง 
 6.6  มหาวิทยาลัยทรงไวซ่ึงสิทธิท่ีจะไมรับราคาต่ําสุด  หรือราคาหนึ่งราคาใดหรือราคาท่ีเสนอ
ท้ังหมดก็ได และอาจพิจารณาเลือกจางในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหน่ึงรายการใด หรืออาจจะ
ยกเลิกการประกวดราคาโดยไมพิจารณาจัดจางเลยก็ไดสุดแตจะพิจารณา ท้ังนี้ เพื่อประโยชนของทาง
มหาวิทยาลัยเปนสําคัญและใหถือวาการตัดสินของมหาวิทยาลัยเปนเด็ดขาด ผูเสนอราคาจะเรียกรอง
คาเสียหายใด ๆ มิได รวมทั้งมหาวิทยาลัยจะพิจารณายกเลิกการประกวดราคา และลงโทษผูเสนอราคาเปนผู
ท้ิงงาน ไมวาจะเปน    ผูเสนอราคาท่ีไดรับการคัดเลือกหรือไมก็ตาม หากมีเหตุท่ีเช่ือไดวาการเสนอราคา
กระทําการโดยไมสุจริต  หรือมีการสมยอมกันในการเสนอราคา    
 ในกรณีท่ีผูเสนอราคาตํ่าสุด เสนอราคาตํ่าจนคาดหมายไดวาไมอาจดําเนินงานตามสัญญาได 
คณะกรรมการประกวดราคาหรือมหาวิทยาลัยจะใหผูเสนอราคานั้นช้ีแจงและแสดงหลักฐานท่ีทําใหเชื่อ
ไดวา ผูเสนอราคาสามารถดําเนินงานตามการประกวดราคาจางใหเสร็จสมบูรณ หากคําช้ีแจงไมเปนท่ีรับฟง
ได มหาวิทยาลัยมีสิทธิท่ีจะไมรับราคาของผูเสนอราคารายน้ัน 

7. การทําสัญญาจาง 
  ผูเสนอราคาท่ีไดรับการคัดเลือกใหเปนผูรับจัดหา จะตองทําสัญญาตามแบบสัญญา ดังระบุใน
ขอ 1.4 กับมหาวิทยาลัยมหิดลภายใน   7  วัน นับถัดจากวันท่ีไดรับหนังสือแจงใหไปทําสัญญา และจะตอง
วางหลักประกันสัญญาเปนจํานวนเงินเทากับรอยละ 5 (หา %) ของราคาคาจางตามสัญญา ใหมหาวิทยาลัย
ยึดถือไวในขณะทําสัญญา โดยใชหลักประกันอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้ 
 (1)  เงินสด 
 (2)  เช็คท่ีธนาคารเซ็นส่ังจาย ซ่ึงเปนเช็คลงวันท่ีกอนท่ีใชเช็คนั้นชําระตอมหาวิทยาลัยหรือกอนวัน
นั้นไมเกิน 7 วัน 
 (3)  หนังสือคํ้าประกันของธนาคารภายในประเทศตาม ขอ 1.5 (2)  

             หลักประกันนี้จะคืนใหโดยไมมีดอกเบี้ยภายใน  15 วัน  นับถัดจากวันท่ีคูสัญญาพนจากขอผูกพันตาม
สัญญาแลว 

8. คาจางและการจายเงิน  

 มหาวิทยาลัยจะจายเงินคาจางเม่ือผูรับจัดหา ไดปฏิบัติงานท้ังหมดใหแลวเสร็จเรียบรอยตาม
สัญญา  รวมท้ังทําสถานท่ีกอสรางใหสะอาดเรียบรอย / โดยแบงออกเปน   12     งวด  ตามขอ  1.6 
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9. อัตราคาปรับ   
  (1)  การจางท่ัวไป กรณีผูรับจางสงมอบงานลาชากวากําหนดสงมอบ ตามสัญญาหรือขอตกลง 
กําหนดคาปรับเปนรายวันในอัตรารอยละ 0.1 ของวงเงินตามสัญญาหรือขอตกลง   
          ในกรณีการจัดหาพัสดุท่ีประกอบกันเปนชุด  ถาขาดสวนประกอบสวนหนึ่งสวนใดไปแลวจะไมสามารถใช
การไดโดยสมบูรณ  แมผูรับจัดหาจะสงมอบพัสดุภายในกําหนดตามสัญญาหรือขอตกลงแตยังขาดสวนประกอบ
บางสวน  ตอมาไดสงมอบสวนประกอบท่ียังขาดนั้นเกินกําหนดสัญญาหรือขอตกลง  ใหถือวาไมไดสงมอบพัสดุ
นั้นเลยใหปรับเต็มราคาของท้ังชุด 

 (2)  การจางบริการบํารุงรักษา   กรณีผูรับจางเขามาซอมแซมลาชา เกินกวาเวลาที่กําหนดตาม
สัญญาหรือขอตกลง  กําหนดคาปรับเปนรายชั่วโมง  ในอัตราไมตํ่ากวารอยละ  ศูนยจุดหนึ่ง (0.1%) ของ
วงเงินตามสัญญาหรือขอตกลง  เศษของช่ัวโมงใหคิดเปน 1 ช่ัวโมง 
 (3)  การจางบริการบํารุงรักษา  กรณีผูรับจางละเลย หรือซอมแซมแกไขใหใชการไดลาชา ทําใหมี
ระยะเวลาที่ชํารุดขัดของรวมกันเกินกวาระยะเวลาที่กําหนดตามสัญญาหรือขอตกลง  กําหนดคาปรับเวลาท่ีไม
สามารถใช พัสดุได ในสวนท่ีเกินกวาเวลาท่ีกําหนด เปนรายวันในอัตราไมตํ่ากวารอยละ 0.5  ของวงเงินตาม
สัญญาหรือขอตกลง 
 (4)  การจางท่ัวไป  ท่ีมีกําหนดระยะเวลาที่ตองซอมแซมใหใชงานได กรณีผูรับจาง   ใชระยะเวลา
ซอมแซมเกินกวาเวลาท่ีกําหนดตามสัญญาหรือขอตกลง   กําหนดคาปรับเปนรายช่ัวโมงในอัตราไมตํ่ากวา
รอยละ 0.01 ของวงเงินตามสัญญาหรือขอตกลง เศษของช่ัวโมงให คิดเปน 1 ช่ัวโมง 

10. การรับประกันความชํารุดบกพรอง 

  ผูเสนอราคาท่ีไดรับการคัดเลือกใหเปนผูรับจัดหา ซ่ึงไดทําขอตกลงเปนหนังสือ หรือทําสัญญา
ตามแบบดังระบุในขอ 1.4 แลวแตกรณี จะตองรับประกันความชํารุดบกพรองของงานจางท่ีเกิดข้ึนภายใน
ระยะเวลาไมนอยกวา......-........ป.....-.......เดือน นับถัดจากวันท่ีมหาวิทยาลัยไดรับมอบงาน  โดยผูรับจัดหา 
ตองรีบจัดการซอมแซมแกไขใหใชการไดดีดังเดิมภายใน  ...-..  วัน  นับถัดจากวันท่ีไดรับแจงความชํารุด
บกพรอง 

11. ขอสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอ่ืน ๆ 
                      11.1  เงินคาจางสําหรับงานจางคร้ังนี้ ไดมาจากเงินงบประมาณ ประจําป 2555 
                                 การลงนามในสัญญาจะกระทําไดตอเม่ือ สถาบันโภชนาการไดรับอนุมัติเงิน
งบประมาณ 2555  แลวเทานั้น 
            11.2   เม่ือมหาวิทยาลัยไดคัดเลือกผูเสนอราคารายใดใหเปนผูรับจัดหา และไดตกลงจางตาม
ประกวดราคาจางแลว  ถาผูรับจัดหาจะตองส่ังหรือนําส่ิงของมาเพ่ืองานจางดังกลาวเขามาจากตางประเทศ 
และของนั้นตองนําเขามาโดยทางเรือในเสนทางท่ีมีเรือไทยเดินอยู  และสามารถใหบริการรับขนไดตามท่ี         
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รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด  ผูเสนอราคาซ่ึงเปนผูรับจัดหา จะตองปฏิบัติตามกฎหมาย   
วาดวยการสงเสริมการพาณิชยนาวี  ดังนี้ 
                                 (1) แจงการส่ังหรือนําส่ิงของดังกลาว เขามาจากตางประเทศตอสํานกังานคณะกรรมการ           
สงเสริมการพาณิชยนาวี ภายใน 7 วัน นับถัดจากวนัท่ีผูรับจัดหาส่ังหรือซ้ือของจากตางประเทศ เวนแตเปน
ของท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม ประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออ่ืนได 
 (2) จดัการใหส่ิงของดงักลาวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือท่ีมีสิทธิเชนเดยีวกบัเรือไทยจาก
ตางประเทศมายังประเทศไทย เวนแตจะไดรับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการพาณิชยนาว ีให
บรรทุกส่ิงของนั้นโดยเรืออ่ืนท่ีมิใชเรือไทย ซ่ึงจะตองไดรับอนุญาตเชนนั้นกอนบรรทุกของลงเรืออ่ืน หรือ
เปนของท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออ่ืน 
  (3)  ในกรณีท่ีไมปฏิบัติตาม (1) หรือ (2)  ผูรับจัดหาจะตองรับผิดตามกฎหมายวาดวยการ
สงเสริมการพาณิชยนาวี 

11.3 ผูเสนอราคาซ่ึงมหาวิทยาลัยไดคัดเลือกใหเปนผูชนะการประกวดราคาแลว ถอนการ
เสนอราคา หรือ ไมไปทําสัญญาหรือขอตกลงภายในเวลาท่ีมหาวิทยาลัยกําหนดและมหาวิทยาลัยไดมีการแจง
เตือนแลว มหาวิทยาลัยจะริบหลักประกันการเสนอราคา หรือเรียกรองจากผูออกหนังสือคํ้าประกันซองทันที 
และอาจพิจารณาเรียกรองใหชดใชความเสียหายอ่ืน (ถามี) รวมท้ังจะพิจารณาใหเปนผูท้ิงงาน ตามระเบียบ
ของทางราชการ 
  11.4 มหาวิทยาลัยสงวนสิทธ์ิท่ีจะแกไขเพ่ิมเติมเง่ือนไข หรือขอกําหนดในแบบสัญญาให
เปนไปตามความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด ท่ีปรีกษาทางกฎหมาย หรือ นิติกรของมหาวิทยาลัย(ถามี) 

12. การปฏิบัตติามกฎหมายและระเบียบ 
 ในระหวางระยะเวลาการทํางาน ผูรับจางพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑท่ีกฎหมายและระเบียบได
กําหนดไวโดยเครงครัด 
            
 
             มหาวิทยาลัยมหิดล 

            

 

 

 

 



 
รายละเอียดการจางเหมาทําความสะอาดอาคารสถาบันและอาคารวิจัยพ้ืนท่ีไมตํ่ากวา 4,360 ตารางเมตร 1 งาน 

 
1. พ้ืนที่จางเหมาทําความสะอาด 
อาคารสํานักงานสถาบัน และ อาคารวิจัย  มหาวิทยาลัยมหิดล  ศาลายา  ในพ้ืนที่ไมตํ่ากวา  4,360 ตารางเมตร 
2. กําหนดเวลาการปฏิบัติงานจาง 

2.1 การทําความสะอาดประจําวัน ต้ังแตวันจันทรถึงวันศุกร  ระหวางเวลา  7.30  น. -  16.30  น.  (ตามแผนผังอาคาร
สถาบัน และ อาคารวิจัย)  ยกเวนวันหยุดราชการ 

2.2 การทําความสะอาดประจําสัปดาห ต้ังแตวันจันทรถึงวันศุกร  ระหวางเวลา  7.30  น. -  16.30  น. ยกเวน 
วันหยุดราชการ (ตามแผนผังอาคารสถาบัน และ อาคารวิจัย) 

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 หนาตางประจําทุกวันต้ังแตวันจันทร – ศุกร  ระหวางเวลา  7.30  น. – 16.30 น.ตามหองโถงและที่พัก  

ทางเดินทุกช้ัน  
3.2 ปดกวาด  เช็ดถูพ้ืน  หองโถงและที่พักทางเดิน หองประชุมใหญ 2/4 ,หองประชุม 2/5 
3.3 ขัดเงาพ้ืนและทําความสะอาด  เก็บรอยเปอนตามทางเดิน  และจุดที่เห็นวาจําเปนรวมทั้งบันไดและราวบันได 
3.4 ทําความสะอาดแผนปายแสดงช่ือหนวยงานตางๆ  
3.5 เปล่ียนขวดนํ้า และทําความสะอาดเครื่องทํานํ้าเย็นและที่รองรับนํ้า  เช็ดปดฝุนเครื่องทํานํ้าเย็นและขวดน้ําอยาง

นอย 
วันละ  2  ครั้ง  (เชา  1  ครั้ง  บาย  1  ครั้ง) และนําขวดเปลาไปเก็บบริเวณที่กําหนด 

3.6 เช็ดกระจกบานประตูและกระจกหนาตางดานในและดานนอก  บริเวณสองขางทางเดินทุกช้ันรวมทั้งกระจกชอง
ที่ 

พักทุกช้ัน ใหสะอาด 
3.7 รวบรวมเศษขยะจากตะกราทิ้งผง  ถังรองเศษขยะ  ที่เขี่ยบุหรี่เศษผงกนบุหรี่จากกระถางทรายในหองนํ้าและที่อื่น 

ๆ  
ภายในอาคารรวมทั้งคัดแยกขยะ  และนําไปท้ิงตามสถานท่ีที่กําหนดอยางนอยวันละ  2  ครั้ง  (เชา  1  ครั้ง  - บาย  1   ครั้ง)  
กอนเวลา 16.30 น. “หามเก็บขยะและวัสดุเหลือใชไวภายในอาคาร หากตรวจพบทางสถาบันจะปรับวันละ 100.00 บาท         
(หน่ึงรอยบาทถวน) จนกวาจะเก็บไปทิ้งใหเรียบรอย” 

3.8 ทําความสะอาดหองนํ้าทุกหองทุกช้ันโดยการขัดเช็ดถูและเช็ดใหแหงตลอดเวลาทุก  1  ช่ัวโมง และทําความ
สะอาด 

ผนัง  เครื่องสุขภัณฑที่ประจําอยูในหองนํ้า  เชน  อางนํ้า  อางลางมือ  โถปสสาวะโถสวม  ถังรองรับเศษขยะ การทําความ
สะอาดหองนํ้าประจําวัน ใหเสร็จกอน 8.00 น. 

3.9 ทําความสะอาดโตะ  เกาอี้  ตูเคานเตอร  บริเวณทางเดินทุกช้ันรวมทั้งชองพักทานอาหารทุกช้ัน 
3.10  เช็ดถูปดฝุนเก็บกวาดพ้ืนหองผูอํานวยการช้ัน  2  เปนประจําทุกวันในตอนเชา 
3.11  แขวนนํ้ายาดับกล่ินกอนในหองนํ้าชาย และ หองนํ้าหญิงทุกหองทุกช้ัน   
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3.12   ทําความสะอาดลิฟทประจําอาคารใหสะอาดเรียบรอยทุกวัน 
3.13   มีพนักงานทําความสะอาดประจําในแตละช้ัน (ช้ัน 1-4) ในระหวางเวลา 8.30 – 16.30 น. อยางนอยช้ันละ 1 คน 
3.14 รายงานสภาพครุภัณฑประจําอาคารใหงานธุรการและบริการท่ัวไปหรืองานซอมบํารุงทราบ หากเกิดความชํารุด 

เสียหาย 
3.15 ทําความสะอาดพิเศษเปนครั้งคราวตามท่ีผูวาจางแจงใหทํา 

4.  การทําความสะอาดประจําสัปดาห 
 4.1  ลางหองนํ้าสัปดาหละ   1  ครั้ง  ดังน้ี 

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

4.2 การทําความสะอาดหองนํ้า และกําหนดชวงเวลาของการทําความสะอาดขัดลางหองนํ้าประจําสัปดาห ทุกช้ัน  
 โดยขอใหดําเนินการดังน้ี  

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

4.2.2 กอนการขัดลางหองนํ้าประจําสัปดาหใหแขวนปายแจงวันที่/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 ลางและขัดพ้ืนลงน้ํายาพ้ืนลอกแวก  และลงนํ้ายาเคลือบเงาพ้ืนชนิดที่มีคุณภาพในพื้นที่ที่กําหนดตามแผนผัง 
5.3 ทําความสะอาดบริเวณกันสาดอาคารสถาบัน และ อาคารวิจัย 

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

7.1 ลางและขัดพ้ืนลงนํ้ายาพ้ืนลอกแวก  และลงน้ํายาเคลือบเงาพ้ืน  ชนิดที่มีคุณภาพในพ้ืนที่ที่กําหนดตามแผนผัง  
อยางนอยสามเดือน/ ครั้ง  
8. วัสดุอุปกรณในการทําความสะอาดของพนักงานแตละคนท่ีตองนํามาไวในอาคารสถาบันวิจัยโภชนาการ 

8.1   ไมกวาดออนดามสั้น และ ดามยาว                       8.2  ไมกวาดแข็งดามสั้น และ ดามยาว 
8.3   ม็อบถูพ้ืน,ม็อบดันฝุนและ มอบไลนํ้า    8.4  แปรงขัดพ้ืนชนิดมีดามยาวและสั้น 
8.5  ที่ตักขยะ,ที่ตักผง      8.6  ไมปดขนไก 
8.7   แผนขัดสกอตไบรท,ฟองน้ําถูพ้ืน    8.8    ถังนํ้าพลาสติก,ขันนํ้าพลาสติก  
8.9   ผาสําหรับเช็ดทําความสะอาดประจําตัว    8.10  ถุงมือยาง    
8.11  ผาปดจมูก  

9.   วัสดุอุปกรณ ในการทําความสะอาดรวม  
 9.1  เครื่องมือเช็ดกระจก เชน แปรงไลนํ้า  
 9.2  บันไดอลูมิเนียม 
 9.3  เครื่องขัดลางพ้ืน 
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 9.4  เครื่องปนเงาพ้ืน 
 9.5  เครื่องดูดฝุนพรอมอุปกรณครบชุด (ตองมีประจําภายในอาคารตลอดเวลา หามนํามาจากที่อื่นช่ัวคราว) 
 9.6  เครื่องมืออื่นๆ  เทาที่จําเปนตองใชสําหรับการทําความสะอาด 
10. เคมีภัณฑในการทําความสะอาด  ชนิดอยางดี  
 -ตองเปนเคมีภัณฑที่มีคุณภาพตามมาตรฐานกําหนด  ตองไดรับการรับรองความปลอดภัยจากองคการอาหารและ
ยา (อย.) 
 -ตองเปนเคมีภัณฑที่ผานการรับรองคุณภาพโดยสํานักมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (มอก.) หรือหนวยงานอื่น
ที่ไดรับการยอมรับและนาเช่ือถือ 
 -ผูรับจางตองนําใบแสดงคุณสมบัติ วิธีการใชงาน วิธีการเก็บรักษา อายุการใชงานของผลิตภัณฑจากผูผลิตมา
แสดง และตองนําตัวอยางผลิตภัณฑมาใหผูวาจางทดสอบคุณภาพกอน มีดังน้ี 

1.  นํ้ายาหองนํ้าและกัดสนิม 2.   นํ้ายาดับกล่ินฆาเช้ือ 
 3.  นํ้ายาลางพ้ืนลอกแวกซ 4.   นํ้ายาเคลือบเงาพื้น 
 5.  นํ้ายาลางและขัดอลูมิเนียม 6.   นํ้ายาทําความสะอาดทั่วไป 
 7.  นํ้ายาทําความสะอาดทองเหลืองและสแตนเลส              8.   นํ้ายาเช็ดกระจก 
 9.  นํ้ายาขัดคราบหินปูน 10.   นํ้ายาขจัดสิ่งอุดตันในทอนํ้าทิ้ง 
11. สเปรยปรับอากาศ 12.  ครีมทําความสะอาดอุปกรณเครื่องใชสํานักงาน 

11. วัสดุอุปกรณที่ใชประจําอาคาร (ผูรับจางยินดีนําวัสดุตัวอยางใหผูวาจางทดสอบกอนและยินดีเปล่ียนหากผูวาจางรองขอ
หรือ มีคุณสมบัติไมมีคุณภาพหรือไมตรงกับความตองการของผูวาจาง) 

1. ถุงขยะ     2.  กระดาษชําระในหองนํ้า (มีคุณภาพซึมซับนํ้าไดดี ไมเปอยยุย) 
3. สบูเหลว     4.  นํ้ายาดับกล่ินฆาเช้ือ 
5.  นํ้ายาลางพ้ืนลอกแวกซ   6.  วัสดุอื่นที่จําเปน     

12. เง่ือนไขการจางทําความสะอาด 
1. พนักงาน หรือ บริวารของผูรับจางตองมีสัญชาติไทยเทาน้ัน และตองสามารถสื่อสารดวยการพูด ฟง เขียน อาน 

ภาษาไทยได 
2. พนักงานของผูรับจางตองไดรับการอบรมการทําความสะอาดจากผูรับจาง เก่ียวกับวิธีการทําความสะอาดอาคาร  

การใชเคมีภัณฑทําความสะอาดกอนเขาทํางาน ทั้งน้ี ผูวาจางมีสิทธิ์ทดสอบความรูและความสามารถในการทําความสะอาด
ของพนักงานได หากพบวาพนักงานของผูรับจางไมมีความรูและความสามารถเพียงพอในการทําความสะอาด ผูวาจางมีสิทธิ
ขอเปล่ียนตัวพนักงานได และผูรับจางจะตองดําเนินการเปล่ียนตัวพนักงานภายใน 1 สัปดาห หลังจากรับแจง หากเลย
กําหนดจะปรับวันละ 300.00 บาท (สามรอยบาทถวน) ตอคน 

3. ผูรับจาง  พนักงาน  หรือบริวารของผูรับจางตองปฏิบัติตามระเบียบ  ขอบังคับ  ประกาศคําสั่งของสถาบันวิจัย 
โภชนาการ  และทางราชการที่เก่ียวของในการปฏิบัติงาน 

4. ผูรับจางตองจัดใหมีพนักงานทําความสะอาดมาปฏิบัติงาน  ประจําสถาบันฯ วันละไมตํ่ากวา 5 คน  โดยใหมี 
พนักงานอยูประจําแตละช้ันที่ผูวาจางกําหนด ทั้งน้ีพนักงานตองมีอายุไมตํ่ากวา 20 ป บริบูรณ สุขภาพแข็งแรงสมบูรณและ
ตองผานการตรวจสอบประวัติและผานการอบรมหนาที่การงานจากผูรับจางแลว และผูรับจางตองจัดสงประวัติและหลักฐาน
ของพนักงานแตละคนใหผูวาจางพิจารณากอน หรือในวันที่จัดสงพนักงานคนน้ันมาปฏิบัติงาน ตลอดจนพนักงานทําความ
สะอาดตองแตงกายใหเรียบรอยตามแบบฟอรมของผูรับจาง โดยมีปายช่ือติดอยูใหเห็นไดงาย 

5. ผูรับจางตองจัดสงผูควบคุมงาน 1 คน ซึ่งทํางานเต็มเวลา ผูควบคุมงานดังกลาวจะตองเปนผูแทนไดรับมอบหมาย  
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อํานาจจากผูรับจาง โดยใหมีหนาที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานทั้งหมดเปนประจําทุกวันใหเปนไปดวยความ
เรียบรอยถูกตองและครบถวนตามกําหนดในสัญญาตลอดจนควบคุมดูแลใหไขขอบกพรอง ตามที่ไดรับแจงจากผูวาจางหรือ
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ หรือผูแทนคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในทันทีที่ไดรับแจง หรือในเวลาอันสมควรที่สามารถ
กระทําได คําสั่งหรือคําแนะนําตางๆ ที่ไดแจงแกผูแทนผูไดรับมอบอํานาจน้ัน  ใหถือวาเปนคําสั่งหรือคําแนะนําที่ไดแจงแก
ผูรับจางน้ันโดยชอบ 

6. ผูรับจางตองสงแบบรายงานการปฏิบัติงานใหผูวาจางทราบดังน้ี 
  1) รายงานทําความสะอาดประจําวัน ประกอบดวย 
 -รายช่ือและจํานวนผูมาปฏิบัติงาน 
 -รายการทําความสะอาดที่ระบุรายละเอียดของการทําความสะอาดในแตละวัน เชน หองที่ทําความ
สะอาดประจําวัน และหองท่ีไดรับมอบหมายใหทําเปนคร้ังคราว ที่ไดทําความสะอาดใน แตละวิธีอยางยอ ผูรับจางตองสง
รายงาน ภายในเวลา 15.30 น. ทุกวันทํางาน 
  2) รายงานทําความสะอาดประจําสัปดาห ประกอบดวย 
 -รายการทําความสะอาดที่ระบุรายละเอียดของการทําความสะอาดในแตละสัปดาห เชน หองที่ทํา 
ความสะอาดวิธีทําความสะอาดอยางยอ 
 -วันและเวลาทําความสะอาด  ผูรับจางตองสงรายงานประจําสัปดาห  ภายในเวลา  15.30 น.ในวัน
ทํางานวันสุดทายของสัปดาหน้ันในสัปดาหแรกของเดือนพนักงานจะตองทําความสะอาดหองที่ระบุใหทําความสะอาดเปน 
รายเดือน ดังน้ันใหใสรายละเอียดในรายงานทําความสะอาดประจําสัปดาหแรกของเดือน  
  3) รายงานความสะอาดใหญ ประกอบดวย   
  -รายการทําความสะอาดท่ีระบุรายละเอียดของการทําความสะอาดในแตละครั้ง 
  -วันและเวลาทําความสะอาด ผูรับจางตองสงรายงานทําความสะอาดใหญ ในวันทํางานแรกหลังจากทํา
ความสะอาดใหญเสร็จสิ้น ภายในเวลา 15.30 น. 
 หมายเหตุ: รายงานการปฏิบัติงานทุกฉบับ ใหผูแทนผูรับจางเปนคนนําสง หากไมมาปฏิบัติงาน ให มอบหมายผูอื่น
สงแทน โดยนําสงที่ตัวแทนคณะกรรมการตรวจการจาง/หรือผูแทน  ซึ่งจะเปนผูพิจารณาและรับรองผลการปฏิบัติงาน โดย
คณะกรรมการตรวจการจางจะพิจารณาจายเงินคาจางใหแกผูรับจางจากรายงานการปฏิบัติงาน 
13. พนักงานของผูรับจางจะตองต้ังใจปฏิบัติงานในหนาที่ และดูแลรักษาบริเวณตาง ๆ ที่รับผิดชอบใหมีความสะอาดและ
เปนระเบียบเรียบรอยอยูเสมอ 
14. ผูรับจาง พนักงาน หรือบริวารของผูรับจางตองเก็บวัสดุอุปกรณ และเคมีภัณฑในการทําความสะอาดในที่อันควร โดย
ไมวางเกะกะ และไมใชหองหรือสถานที่อื่นใดที่สถาบันฯ ไมอนุญาตเปนที่เก็บของวัสดุ อุปกรณ และเคมีภัณฑตาง ๆ 
15. ผูวาจางจะทําการเรียกตรวจวัสดุ อุปกรณและเคมีภัณฑในการทําความสะอาดเม่ือใดก็ได หากพบวาวัสดุ อุปกรณ และ
เคมีภัณฑในการทําความสะอาดไมครบตามสัญญา  หรือชํารุดเสียหายผูรับจางจะตองจัดหามาทดแทนภายใน 3 วันทําการ
นับจากไดรับแจง หากเลยกําหนดจะถูกปรับวันละ 100 .00 บาท (หน่ึงรอยบาทถวน) จนกวาจะหามาทดแทนได 
16. ถาผูรับจางหรือพนักงานไมปฏิบัติ หรือปฏิบัติไมครบถวนตามรายละเอียดการจาง ผูวาจางมีสิทธิบอกเลิกสัญญาได แต
หากวาผูวาจางไมใชสิทธิบอกเลิกสัญญา ผูรับจางยินยอมใหผูวาจางปรับเปนรายบุคคลดังน้ี 

1) กรณีผูรับจางสงพนักงานแตไมไดสงรายช่ือ ขอมูล ประวัติสวนตัว และการอบรมหนาที่การงานจากผูรับจาง ให 
ผูวาจางหรือคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ หรือ ผูแทนคณะกรรมการตรวจรับพัสดุใหความเห็นชอบกอน หรือในวันที่
พนักงานแตละ 

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

2) กรณีผูรับจางไมไดสงเจาหนาที่มาตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานในแตละวัน ปรับในอัตรา 300.00 บาท  
(สามรอยบาทถวน) ตอวัน 

3) กรณีที่พนักงานทําความสะอาดมาปฏิบัติงานไมครบถวนตามจํานวนวันที่กําหนดในแตละวัน ผูรับจางยินยอมใหผู 
วาจางปรับในวันที่พนักงานไมมาปฏิบัติงานในอัตราคาจางขั้นตํ่าตอวันที่ใชบังคับในเขตกรุงเทพมหานครในวันน้ันตอคน 

4) กรณีพนักงานทําความสะอาด  มาปฏิบัติงานไมครบช่ัวโมงการทํางาน คือ  9  ช่ัวโมงตอคนผูรับจางยินยอมให       
ผูวาจาง ปรับในอัตราช่ัวโมงละ 50.00 บาทตอคน (หาสิบบาทถวน)  เศษของช่ัวโมงถาเกิน 30  นาที  ใหถือเปน  1  ช่ัวโมง 

5) กรณีที่ผูรับจางและหรือพนักงานไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองครบถวน  ตามรายละเอียดการจางทําความสะอาด 
ประจําวัน  ประจําสัปดาห  และประจําเดือน  และคณะกรรมการตรวจรับหรือผูที่ไดรับมอบหมายใหดูแลในแตละช้ันไมรับ
งานทั้งหมด หรือบางสวนและคณะกรรการตรวจรับไดแจงใหพนักงานไดทําการแกไขแลวเปนลายลักษณอักษร  แต
พนักงานไมทําการแกไขใหเสร็จสิ้นภายในวันที่ไดรับแจง ผูวาจางมีสิทธิปรับผูรับจางเปนรายวันในอัตราวันละ 400.00 บาท 
(สี่รอยบาทถวน) 

- ในกรณีที่เกิดความเสียหายแกทรัพยสินของผูวาจาง อันเน่ืองมาจากการปฏิบัติงานของผูรับจาง เชน ทํากระจก
แตก  

ฯลฯ ผูรับจางตองเปนผูรับผิดชอบ ชดใชคาเสียหายแกผูรับจาง 
- ผูวาจางมีสิทธิขอเปล่ียนพนักงาน หรือแจงเจาหนาที่ของผูรับจางได โดยผูรับจางจะตองเปล่ียนตัวพนักงานให 

โดย 
ผูรับจางตองเปล่ียนตัวพนักงานภายใน  3   วัน  นับแตวันที่ไดรับแจง 

 
 
 

นายอนุสรณ  วรดิเรก  ผูกําหนดรายละเอียด 
  

ผศ.ดร.รัชนี  คงคาฉุยฉาย  ผูตรวจสอบ 
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