ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล (สถาบันโภชนาการ)
เรื่อง ประกวดราคาจ้ างเหมาทาความสะอาดอาคารสถาบันโภชนาการ และอาคารหอวิจัย
มหาวิทยาลัยมหิดล พืน้ ทีไ่ ม่ ต่ากว่า 4,550 ตารางเมตร 1 งาน
------------------------------------------ด้วย มหาวิทยาลัยมหิดล (สถาบันโภชนาการ) มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้าง ทาความสะอาด
อาคารสถาบันโภชนาการ อาคารหอวิจยั และอาคารทดลองผลิตอาหาร มหาวิทยาลัยมหิ ดล พื้นที่ไม่ต่ากว่า
4,550 ตารางเมตร 1 หน่วย
ผูม้ ีสิทธิ เสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
1. เป็ นนิติบุคคลที่มีอาชีพรับจ้างทาความสะอาดอาคารฯ ที่ประกวดราคาจ้างดังกล่าว
2. ไม่เป็ นผูท้ ี่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชี รายชื่อผูท้ ิง้ หน่วยของทางราชการซึ่งได้แจ้งเวียนชื่อ
แล้ว และไม่เป็ นผูท้ ี่ถูกระบุชื่อเป็ นผูท้ ิ้งหน่วยของทางมหาวิทยาลัยมหิดล
3. ไม่เป็ นผูไ้ ด้รับเอกสิ ทธิ์ หรื อความคุม้ กัน ซึ่ งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่
รัฐบาลของผูเ้ สนอราคาได้มีคาสั่งให้สละสิ ทธิ์ ความคุม้ กันเช่นว่านั้น
4. ต้องมีผลหน่วย ดังนี้
4.1 .............................-.................................................................
4.2 ..............................-...............................................................
5. กรณี ผเู ้ สนอราคาเป็ นกิจการร่ วมค้า จะต้องมีคุณสมบัติตามแนวทางปฏิบตั ิในการ
พิจารณาคุณสมบัติของผูเ้ สนอราคาที่เป็ นกิจการร่ วมค้า ตามหนังสื อสานักนายกรัฐมนตรี ที่ นร (กวพ)
1305/ว 2457 ลงวันที่ 16 มีนาคม 2543 ดังนี้
5.1 กรณี กิจการร่ วมค้าได้จดทะเบียนเป็ นนิ ติบุคคลใหม่ นิ ติบุคคลใหม่จะต้องมีคุณสมบัติ
ครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กาหนดไว้ในประกาศและเอกสารประกวดราคา ส่ วนคุณสมบัติดา้ นผลหน่วย
สามารถนาผลหน่วยของผูท้ ี่เข้าร่ วมค้ามาใช้แสดงเป็ นผลหน่วยของกิจการร่ วมค้าได้
5.2 กรณี กิจการร่ วมค้าไม่ได้จดทะเบียนเป็ นนิติบุคคลใหม่ นิติบุคคลแต่ละนิ ติบุคคลที่เข้า
ร่ วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กาหนดไว้ในประกาศและเอกสารประกวดราคา
เว้นแต่ในกรณี ที่กิจการร่ วมค้าได้มีขอ้ ตกลงระหว่างผูเ้ ข้าร่ วมค้าเป็ นลายลักษณ์อกั ษรกาหนดให้ผเู ้ ข้าร่ วมค้า
รายใดรายหนึ่งเป็ นผูร้ ับผิดชอบหลัก ในการเข้าเสนอราคากับทางมหาวิทยาลัยมหิ ดลและแสดงหลักฐาน
ดังกล่าวมาพร้อมซองเอกสารประกวดราคา กิจการร่ วมค้านั้นสามารถใช้ผลหน่วยของผูท้ ี่เข้าร่ วมค้าหลัก
รายเดียว เป็ นผลหน่วยของกิจการร่ วมค้าได้

-2กาหนดรับฟังคาชี้ แจงรายละเอียดเพิ่มเติม ในวันที่ 16 กันยายน 2556 และดูสถานที่
ระหว่างเวลา 14.00 น. ถึง 15.00 น. ณ. สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล 999 ถ.พุทธมณฑล 4
ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล นครปฐม 73170
กาหนดยื่นซองประกวดราคา ตามเอกสารประกวดราคาจ้าง ในวันที่ 25 กันยายน 2556
ระหว่างเวลา 10.00 น. ถึง 10.30 น. ณ หน่วยพัสดุ สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิ ดล และเปิ ดซอง
เอกสารหลักฐานผูป้ ระกอบการและข้อเสนอทางเทคนิค ในวันที่ 25 กันยายน 2556 เวลา 13.30 น. ณ.
อาคารสถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล ห้องประชุม ชั้น 1 โดยกาหนดวันเปิ ดซองเสนอราคา ในวันที่
25 กันยายน 2556 เวลา 14.00 น. ณ. อาคารสถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล ห้องประชุมชั้น 1
ผูส้ นใจติดต่อขอรับ/ซื้ อเอกสารประกวดราคาจ้าง ในราคาชุดละ...............-..................บาท
ได้ที่หน่วยพัสดุ สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล 999 ถ.พุทธมณฑล 4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล
นครปฐม 73170 ระหว่างวันที่ 27 สิ งหาคม 2556 ถึงวันที่ 13 กันยายน 2556 และ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์
ทาง www.gprocurement.go.th, www.mahidol.ac.th, www.inmu.mahidol.ac.th หรื อสอบถามทางโทรศัพท์
หมายเลข 0 2800 2380 ต่อ 101, 102ในวันและเวลาราชการ

(ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ชนิพรรณ บุตรยี)่
รองผูอ้ านวยการฝ่ ายบริ หาร ปฏิบตั ิหน้าที่แทน
ผูอ้ านวยการสถาบันโภชนาการ

เอกสารประกวดราคาจ้ าง เลขที่ NU 003 /2556
การจ้ างเหมาทาความสะอาดอาคารสถาบัน,อาคารวิจัย และอาคารทดลองผลิตภัณฑ์ อาหาร
พืน้ ทีไ่ ม่ ต่ากว่า 4,550 ตารางเมตร 1 งาน
ตามประกาศ มหาวิทยาลัยมหิดล (สถาบันโภชนาการ) ลงวันที่ 27 สิ งหาคม 2556
----------------------------------------ด้วย มหาวิทยาลัยมหิดล (สถาบันโภชนาการ) ซึ่ งต่อไปนี้เรี ยกว่า “มหาวิทยาลัย” มีความ
ประสงค์จะประกวดราคา การจ้ างเหมาทาความสะอาดอาคารสถาบัน,อาคารวิจัย และอาคารทดลองผลิตภัณฑ์
อาหาร พืน้ ทีไ่ ม่ ต่ากว่า 4,550 ตารางเมตร 1 งาน
ณ อาคารสถาบันโภชนาการ โดยมีขอ้ แนะนาและข้อกาหนดดังต่อไปนี้
1. เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคา
1.1 แบบรู ปรายการละเอียด
1.2 แบบใบเสนอราคา
1.3 แบบบัญชีแสดงปริ มาณงาน วัสดุและราคา
1.4 แบบสัญญา
1.5 แบบหนังสื อค้ าประกัน
(1) หลักประกันสัญญา
1.6 การแบ่งงวดงานและการจ่ายเงิน
2. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา
2.1 เป็ นผูม้ ีอาชีพรับจ้างทาความสะอาดอาคาร ที่ประกวดราคาจ้างดังกล่าว
2.2 ไม่เป็ นผูท้ ี่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผูท้ ิ้งงานของทางราชการซึ่ งได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว และไม่
เป็ นผูท้ ี่ถูกระบุชื่อเป็ นผูท้ ิง้ งานของทางมหาวิทยาลัยมหิดล
2.3 ไม่เป็ นผูไ้ ด้รับเอกสิ ทธิ์ หรื อความคุม้ กัน ซึ่ งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู ้
เสนอราคาได้มีคาสั่งให้สละสิ ทธิ์ ความคุม้ กันเช่นว่านั้น
2.4 ต้องมีผลงาน ดังนี้
2.4.1 .......................-.......................................................................
2.4.2 .......................-.....................................................................
2.4.3 .......................-.....................................................................
2.5 กรณี ผเู ้ สนอราคาเป็ นกิจการร่ วมค้า จะต้องมีคุณสมบัติตามแนวทางปฏิบตั ิในการพิจารณา
คุณสมบัติของผูเ้ สนอราคาที่เป็ นกิจการร่ วมค้า ตามหนังสื อสานักนายกรัฐมนตรี ที่ นร (กวพ) 1305/ว 2457 ลง
วันที่ 16 มีนาคม 2543 ดังนี้

2.5.1 กรณี กิจการร่ วมค้าได้จดทะเบียนเป็ นนิ ติบุคคลใหม่ นิ ติบุคคลใหม่จะต้องมีคุณสมบัติ
ครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กาหนดไว้ในประกาศและเอกสารประกวดราคา ส่ วนคุณสมบัติดา้ นผลงาน สามารถนา
ผลงานของผูท้ ี่เข้าร่ วมค้ามาใช้แสดงเป็ นผลงานของกิจการร่ วมค้าได้
2.5.2 กรณี กิจการร่ วมค้าไม่ได้จดทะเบียนเป็ นนิ ติบุคคลใหม่ นิ ติบุคลแต่ละนิ ติบุคคลที่เข้าร่ วม
ค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่ อนไขที่กาหนดไว้ในประกาศและเอกสารประกวดราคา เว้นแต่ใน
กรณี ที่กิจการร่ วมค้าได้มีขอ้ ตกลงระหว่างผูเ้ ข้าร่ วมค้าเป็ นลายลักษณ์อกั ษรกาหนดให้ผเู ้ ข้าร่ วมค้ารายใดรายหนึ่ ง
เป็ นผูร้ ับผิดชอบหลัก ในการเข้า เสนอราคากับทางมหาวิทยาลัยมหิ ดลและแสดงหลักฐานดังกล่าวมาพร้อมซอง
เอกสารประกวดราคา กิจการร่ วมค้านั้นสามารถใช้ผลงานของผูท้ ี่เข้าร่ วมค้าหลักรายเดียว เป็ นผลงานของกิจการ
ร่ วมค้าได้
2.6 ผูเ้ สนอราคา ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ของ
กรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ขอ้ มูลจัดซื้ อจัดจ้างภาครัฐ www.gprocurement.go.th
2.7 ผูเ้ สนอราคา ต้องไม่ อยู่ใ นฐานะเป็ นผูไ้ ม่ แสดงบัญชี รายรั บ รายจ่ า ย หรื อแสดงบัญชี รายรั บ
รายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสาคัญ
ทั้งนี้ ผูเ้ สนอราคาที่ ได้รับการคัดเลื อกให้เป็ นผูช้ นะการประกวดราคา และหากมี การทาสั ญญากับ
มหาวิทยาลัยมหิดล (สถาบันโภชนาการ) ต้องจัดทาบัญชี แสดงรายรับรายจ่ายและยื่นต่อกรมสรรพากร และต้อง
รับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่ งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่น
บาท คู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็ นเงินสดก็ได้ ตามประกาศคณะกรรมการป้ องกันและปราบปรามการทุจริ ตแห่ งชาติ
เรื่ อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทาและแสดงบัญชี รายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรื อนิ ติบุคคลเป็ นคู่สัญญา
กับหน่ วยงานของรัฐ พ.ศ.2554 ประกาศ ณ วันที่ 11 สิ งหาคม พ.ศ.2554 และ ประกาศคณะกรรมการป้ องกัน
และปราบปรามการทุจริ ตแห่งชาติ เรื่ อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทาและแสดงบัญชี
รายการรั บ จ่ า ยของโครงการที่ บุ ค คลหรื อนิ ติบุค คลเป็ นคู่ สั ญญากับ หน่ วยงานของรั ฐ (ฉบับ ที่ 2) พ.ศ.2554
ประกาศ ณ วันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ.2554
3.

หลักฐานการเสนอราคา

ผูเ้ สนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐาน ดังนี้
3.1 ส่ วนที่ 1 (เอกสารหลักฐานผู้ประกอบการ) อย่ างน้ อยต้ องมีเอกสารดังต่ อไปนี้
3.1.1 กรณี เป็ นนิติบุคคล
(ก) สาเนาหนังสื อรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล
(ข) สาเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิม่
(ค) หนังสื อมอบอานาจซึ่ งปิ ดอากรแสตมป์ ตามกฎหมายในกรณี ที่ผูเ้ สนอราคามอบอานาจให้
บุคคล อื่นลงนามในใบเสนอราคาแทน
3.1.2 ในกรณี ผเู ้ สนอราคาเป็ นผูเ้ สนอราคาร่ วมกันในฐานะเป็ นผูร้ ่ วมค้าให้ยื่นสาเนาสัญญาของการเข้า
ร่ วมค้า และให้ยนื่ เอกสารของผูร้ ่ วมค้าทุกฝ่ ายตามที่ระบุไว้ใน 3.1.1

3.1.3 สาเนาบัตรประชาชนและสาเนาทะเบียนบ้านของผูม้ อบอานาจและผูร้ ับมอบอานาจ
3.2 ส่ วนที่ 2 (ข้ อเสนอทางด้ านเทคนิค) อย่างน้ อยต้ องมีเอกสารดังต่ อไปนี้
(1) สาเนาหนังสื อรับรองผลงานพร้อมสาเนาคู่ฉบับสัญญา
(2) แผนการทางาน / เทคนิคการทางาน
(3) รายละเอียดของงานจ้างทาความสะอาดอาคารสถาบันโภชนาการและหอวิจยั
(4) รายละเอียดของวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการทาความสะอาด
3.3 ส่ วนที่ 3 (ข้ อเสนอทางด้ านราคา) ใส่ ซองปิ ดผนึก อย่างน้ อยต้ องมีเอกสารดังต่ อไปนี้
(1) ใบเสนอราคา
4. การยืน่ ซองประกวดราคา
4.1 ผูเ้ สนอราคาต้องยืน่ เสนอเอกสารแยกเป็ น 3 ซอง
1. ซองเอกสารหลักฐานผูป้ ระกอบการ
2. ซองข้อเสนอทางด้านเทคนิค
3. ซองข้อเสนอทางด้านราคา
ตามที่กาหนดไว้ในเอกสารประกวดราคานี้ โดยไม่มีเงื่ อนไขใดๆ ทั้งสิ้ นและจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้อง
ครบถ้วน ลงลายมือชื่ อของผูเ้ สนอราคาให้ชดั เจน จานวนเงิ นที่เสนอต้องระบุตรงกันทั้งตัวเลขและตัวอักษร
โดยไม่มีการขูดลบหรื อแก้ไข หากมีการ ขูดลบ ขีดออก เติม แก้ไข เปลี่ ยนแปลงจะต้องลงลายมือชื่ อผูเ้ สนอ
ราคาพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) กากับไว้ดว้ ยทุกแห่ง
4.2 ผูเ้ สนอราคาจะต้องกรอกปริ มาณวัสดุ และราคาในบัญชี รายการก่อสร้ างให้ครบถ้วน ในการ
เสนอราคาให้เสนอเป็ นเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดยเสนอราคารวมและหรื อราคาต่อหน่วยและหรื อ
ต่อรายการตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ทา้ ยใบเสนอราคาให้ถูกต้อง ทั้งนี้ ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและ
ตัวหนังสื อ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสื อไม่ตรงกัน ให้ถือตัวหนังสื อเป็ นสาคัญ โดยคิ ดราคารวมทั้งสิ้ นซึ่ งรวมค่า
ภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอากรอื่น และ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวงไว้แล้ว
ราคาที่เสนอจะต้องเสนอกาหนดยืนราคาไม่นอ้ ยกว่า 90 วัน นับแต่วนั ยื่นซองประกวดราคาโดย
ภายในกาหนดยืนราคาผูเ้ สนอราคาต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้ และจะถอนการเสนอราคามิได้
4.3 ผูเ้ สนอราคาจะต้องเสนอกาหนดเวลาดาเนิ นการ แล้วเสร็ จภายใน 12 เดือน (12 งวด) นับ
ถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง หรื อวันที่ได้รับหนังสื อแจ้งจากมหาวิทยาลัย ให้เริ่ มปฏิบตั ิงาน
4.4 ก่อนยืน่ ซองประกวดราคา ผูเ้ สนอราคาควรตรวจดูร่างสัญญา แบบรู ป และรายละเอียด ฯลฯ ให้ ถี่
ถ้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคาทั้งหมดเสี ยก่อนที่จะตกลงยืน่ ซองประกวดราคาตามเงื่อนไขในเอกสาร
ประกวดราคา
4.5 ผูเ้ สนอราคาจะต้ องยืน่ ซองประกวดราคา 3 ซอง ทีป่ ิ ดผนึกซองเรียบร้ อย จ่าหน้าซองถึง
ประธานกรรมการจัดหาโดยวิธีประกวดราคา โดยระบุชื่อซองแต่ละซองให้ชดั เจน ยืน่ ต่อคณะกรรมการจัดหา

โดยวิธีประกวดราคา ในวันที่ 25 กันยายน 2556 ระหว่างเวลา 10.00 น. ถึง 10.30 น. ณ หน่วยพัสดุ ชั้น 1
สถาบันโภชนาการ ม.มหิดล 999 ถ.พุทธมณฑล 4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
เมื่อพ้นกาหนดเวลายืน่ ซองประกวดราคาแล้วมหาวิทยาลัยจะไม่รับซองประกวดราคาโดย
เด็ดขาด และคณะกรรมการจัดหาโดยวิธีประกวดราคา จะเปิ ดซองเอกสารหลักฐานผูป้ ระกอบการและข้อเสนอ
ทางเทคนิค ในวันที่ 25 กันยายน 2556 เวลา 13.30 น. ณ ห้ องประชุ มชั้ น 1 โดยกาหนดวันเปิ ดซองเสนอราคา
ในวันที่ 25 กันยายน 2556 เวลา 14.30 น. ณ ห้ องประชุ มชั้ น 1
5.

หลักประกันการเสนอราคา (จะกาหนดกรณีวงเงินจัดหาเกิน 2,000,000 บาท)
ผูเ้ สนอราคา ต้องวางหลักประกันการเสนอราคา พร้ อมกับการยื่นซองประกวดราคา จานวน ...................... บาท (........................-.......................) โดยหลักประกันซองจะต้ องมีระยะเวลาการคา้ ประกัน ไม่ น้อย
กว่า .. -... วัน นับตั้งแต่ วนั ยืน่ ซองประกวดราคาโดยหลักประกันให้ใช้ ดังต่อไปนี้
(1) เงินสด
(2) เช็คที่ธนาคารเซ็นสั่งจ่าย ซึ่ งเป็ นเช็คลงวันที่ก่อนที่ใช้เช็คนั้นชาระต่อมหาวิทยาลัยหรื อก่อน
วันนั้นไม่เกิน 7 วัน
(3) หนังสื อค้ าประกันของธนาคารภายในประเทศตาม ข้อ 1.5 (1)
หลักประกันการเสนอราคาตามข้อนี้ มหาวิทยาลัยจะคืนให้ผเู ้ สนอราคาที่ไม่ได้รับการพิจารณา
เป็ นผูร้ ับจัดหาโดยเร็ วตั้งแต่พน้ ภาระผูกพัน เว้นแต่ผเู ้ สนอราคารายที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็ นผูร้ ับจัดหา จะคืน
ให้ต่อเมื่อได้ทาสัญญาหรื อข้อตกลง หรื อเมื่อผูร้ ับจัดหา ได้พน้ จากข้อผูกพันแล้ว
การคืนหลักประกันซอง ไม่วา่ ในกรณี ใด ๆ จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย
6. หลักเกณฑ์ และสิ ทธิในการพิจารณาราคา
6.1 การพิจารณาในการประกวดราคานี้ จะพิจารณา ข้อเสนอทางด้านเทคนิ ค ที่ทางมหาวิทยาลัย
จะได้รับประโยชน์สูงสุ ดและคุม้ ค่าเป็ นสาคัญ โดยผูเ้ สนอราคาจะต้องแยกซองเสนอเป็ น
1. ซองเอกสารหลักฐานผูป้ ระกอบการ
2. ซองเสนอทางด้านเทคนิค
3. ซองข้อเสนอด้านราคา
6.2 คณะกรรมการจัดหาโดยวิธี ประกวดราคา จะเปิ ดซองเสนอราคาเฉพาะผูท้ ี่ ผ่านการพิจารณา
ข้อเสนอทางด้านเทคนิค และจะคืนซองเสนอราคาให้แก่ผทู ้ ี่ไม่ผา่ นการพิจารณาข้อเสนอทางด้านเทคนิค
6.3 ในการประกวดราคาครั้งนี้ มหาวิทยาลัยจะพิจารณาตัดสิ นโดยยึดหลักความคุม้ ค่าและ ราคา
รวม
6.4 มหาวิทยาลัยสงวนสิ ทธิ ไม่พิจารณาข้อเสนอของผูเ้ สนอราคา โดยไม่มีการผ่อนผันในกรณี
ดังต่อไปนี้

(1) ไม่ปรากฏชื่ อผูเ้ สนอราคารายนั้น ในบัญชีผรู้ ับเอกสารประกวดราคา หรื อ ใน
หลักฐานการรับเอกสารประกวดราคาของมหาวิทยาลัย
(2) ผูเ้ สนอราคาที่มีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ 2
(3) ผูเ้ สนอราคาที่ ยื่นหลักฐานการเสนอราคาไม่ถูกต้องหรื อไม่ครบถ้วนตามข้อ 3
หรื อยืน่ ซองประกวดราคาไม่ถูกต้องตามข้อ 4 คณะกรรมการจัดหาโดยวิธีประกวดราคา จะไม่เปิ ดซองข้อเสนอ
ด้านราคาของผูเ้ สนอราคารายนั้น เว้นแต่เป็ นข้อผิดพลาดเพียงเล็กน้อย หรื อผิดพลาดไปจากเงื่อนไขของเอกสาร
ประกวดราคา ในส่ วนที่มิใช่สาระสาคัญซึ่ งอยูใ่ นดุลยพินิจของคณะกรรมการ ทั้งนี้ เฉพาะในกรณี ที่พิจารณาเห็น
ว่า จะเป็ นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยเท่านั้น
6.5 ในการตัดสิ นการประกวดราคาหรื อในการทาสัญญา คณะกรรมการจัดหาโดยวิธีประกวดราคา
หรื อมหาวิทยาลัยมีสิทธิ ให้ผเู ้ สนอราคาชี้แจงข้อเท็จจริ ง สภาพ ฐานะ หรื อข้อเท็จจริ งอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับผูเ้ สนอ
ราคาได้ มหาวิทยาลัยมีสิทธิ ที่จะไม่รับราคาหรื อไม่ทาสัญญา หากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสมหรื อไม่
ถูกต้อง
6.6 มหาวิทยาลัยทรงไว้ซ่ ึ งสิ ทธิ ที่ จะไม่ รั บราคาต่ าสุ ด หรื อราคาหนึ่ งราคาใดหรื อราคาที่ เสนอ
ทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลื อกจ้างในจานวน หรื อขนาด หรื อเฉพาะรายการหนึ่ งรายการใด หรื ออาจจะ
ยกเลิ ก การประกวดราคาโดยไม่ พิ จ ารณาจัด จ้า งเลยก็ ไ ด้สุ ด แต่ จ ะพิ จ ารณา ทั้ง นี้ เพื่ อ ประโยชน์ ข องทาง
มหาวิทยาลัยเป็ นสาคัญและให้ถือว่าการตัดสิ นของมหาวิทยาลัยเป็ นเด็ดขาด ผูเ้ สนอราคาจะเรี ยกร้องค่าเสี ยหาย
ใด ๆ มิได้ รวมทั้งมหาวิทยาลัยจะพิจารณายกเลิกการประกวดราคา และลงโทษผูเ้ สนอราคาเป็ นผูท้ ิ้งงาน ไม่ว่า
จะเป็ น ผูเ้ สนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกหรื อไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่ อได้ว่าการเสนอราคากระทาการโดยไม่
สุ จริ ต หรื อมีการสมยอมกันในการเสนอราคา
ในกรณี ที่ ผูเ้ สนอราคาต่ า สุ ด เสนอราคาต่ า จนคาดหมายได้ว่า ไม่ อ าจด าเนิ น งานตามสั ญ ญาได้
คณะกรรมการประกวดราคาหรื อมหาวิทยาลัย จะให้ผูเ้ สนอราคานั้นชี้ แจงและแสดงหลักฐานที่ทาให้เชื่ อได้
ว่า ผูเ้ สนอราคาสามารถดาเนิ นงานตามการประกวดราคาจ้างให้เสร็ จสมบูรณ์ หากคาชี้ แจงไม่เป็ นที่รับฟั งได้
มหาวิทยาลัยมีสิทธิ ที่จะไม่รับราคาของผูเ้ สนอราคารายนั้น
7. การทาสั ญญาจ้ าง
ผูเ้ สนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็ นผูร้ ับจัดหา จะต้องทาสั ญญาตามแบบสัญญา ดังระบุในข้อ
1.4 กับมหาวิทยาลัยมหิ ดลภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสื อแจ้งให้ไปทาสัญญา และจะต้องวาง
หลักประกันสัญญาเป็ นจานวนเงินเท่ากับร้อยละ 10 (ห้ า %) ของราคาค่าจ้างตามสัญญา ให้มหาวิทยาลัยยึดถือไว้
ในขณะทาสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้
(1) เงินสด
(2) เช็คที่ธนาคารเซ็นสัง่ จ่าย ซึ่ งเป็ นเช็คลงวันที่ก่อนที่ใช้เช็คนั้นชาระต่อมหาวิทยาลัยหรื อก่อนวันนั้น
ไม่เกิน 7 วัน
(3) หนังสื อค้ าประกันของธนาคารภายในประเทศตาม ข้อ 1.5 (2)

หลักประกันนี้ จะคื นให้โดยไม่มีดอกเบี้ ยภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ คู่สัญญาพ้นจากข้อผูกพันตาม
สัญญาแล้ว
8. ค่ าจ้ างและการจ่ ายเงิน
มหาวิทยาลัยจะจ่ายเงินค่าจ้างเมื่อผูร้ ับจัดหา ได้ปฏิบตั ิงานทั้งหมดให้แล้วเสร็ จเรี ยบร้อยตามสัญญา
รวมทั้งทาสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรี ยบร้อย / โดยแบ่งออกเป็ น 12 งวด ตามข้ อ 1.6
9. อัตราค่ าปรับ
(1) การจ้างทัว่ ไป กรณี ผรู ้ ับจ้างส่ งมอบงานล่าช้ากว่ากาหนดส่ งมอบ ตามสัญญาหรื อข้อตกลง กาหนดค่า
ปรับเป็ นรายวันในอัตราร้อยละ 0.1 ของวงเงินตามสัญญาหรื อข้อตกลง
ในกรณี การจัดหาพัสดุ ที่ประกอบกันเป็ นชุ ด ถ้าขาดส่ วนประกอบส่ วนหนึ่ งส่ วนใดไปแล้วจะไม่สามารถใช้
การได้โดยสมบูรณ์ แม้ผรู ้ ั บจัดหาจะส่ งมอบพัสดุ ภายในกาหนดตามสัญญาหรื อข้อตกลงแต่ยงั ขาดส่ วนประกอบ
บางส่ วน ต่อมาได้ส่งมอบส่ วนประกอบที่ยงั ขาดนั้นเกินกาหนดสัญญาหรื อข้อตกลง ให้ถือว่าไม่ได้ส่งมอบพัสดุน้ นั
เลยให้ปรับเต็มราคาของทั้งชุด
(2) การจ้างบริ การบารุ งรักษา กรณี ผูร้ ับจ้างเข้ามาซ่ อมแซมล่าช้า เกิ นกว่าเวลาที่กาหนดตามสัญญา
หรื อข้อตกลง กาหนดค่าปรับเป็ นรายชัว่ โมง ในอัตราไม่ต่ากว่าร้ อยละ ศูนย์จุดหนึ่ ง (0.1%) ของวงเงินตาม
สัญญาหรื อข้อตกลง เศษของชัว่ โมงให้คิดเป็ น 1 ชัว่ โมง
(3) การจ้า งบริ การบารุ ง รั กษา กรณี ผูร้ ั บ จ้า งละเลย หรื อซ่ อมแซมแก้ไ ขให้ใช้การได้ล่ าช้า ท าให้มี
ระยะเวลาที่ชารุ ดขัดข้องรวมกันเกิ นกว่าระยะเวลาที่กาหนดตามสัญญาหรื อข้อตกลง กาหนดค่าปรับเวลาที่ไม่
สามารถใช้ พัสดุ ได้ ในส่ วนที่เกิ นกว่าเวลาที่กาหนด เป็ นรายวันในอัตราไม่ต่ากว่าร้อยละ 0.5 ของวงเงินตาม
สัญญาหรื อข้อตกลง
(4) การจ้างทัว่ ไป ที่ มี ก าหนดระยะเวลาที่ ต้องซ่ อ มแซมให้ใ ช้ง านได้ กรณี ผูร้ ั บ จ้า ง ใช้ระยะเวลา
ซ่อมแซมเกินกว่าเวลาที่กาหนดตามสัญญาหรื อข้อตกลง กาหนดค่าปรับเป็ นรายชัว่ โมงในอัตราไม่ต่ากว่าร้อยละ
0.01 ของวงเงินตามสัญญาหรื อข้อตกลง เศษของชัว่ โมงให้ คิดเป็ น 1 ชัว่ โมง
10. การรับประกันความชารุ ดบกพร่ อง
ผูเ้ สนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็ นผูร้ ับจัดหา ซึ่งได้ทาข้อตกลงเป็ นหนังสื อ หรื อทาสัญญาตาม
แบบดังระบุในข้อ 1.4 แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชารุ ดบกพร่ องของงานจ้างที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่
น้อยกว่า......-........ปี .....-.......เดื อน นับถัดจากวันที่มหาวิทยาลัยได้รับมอบงาน โดยผูร้ ั บจัดหา ต้องรี บจัดการ
ซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดงั เดิมภายใน ...-.. วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชารุ ดบกพร่ อง
11. ข้ อสงวนสิ ทธิในการเสนอราคาและอืน่ ๆ
11.1 เงินค่าจ้างสาหรับงานจ้างครั้งนี้ ได้มาจากเงินงบประมาณ ประจาปี 2556
การลงนามในสัญญาจะกระทาได้ต่อเมื่อ สถาบันโภชนาการได้รับอนุมตั ิเงินงบประมาณ
2556 แล้วเท่านั้น

11.2 เมื่ อมหาวิทยาลัยได้คดั เลื อกผูเ้ สนอราคารายใดให้เป็ นผูร้ ั บจัดหา และได้ตกลงจ้างตาม
ประกวดราคาจ้างแล้ว ถ้าผูร้ ับจัดหาจะต้องสั่งหรื อนาสิ่ งของมาเพื่องานจ้างดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ และ
ของนั้น ต้อ งน าเข้า มาโดยทางเรื อ ในเส้ น ทางที่ มี เ รื อ ไทยเดิ น อยู่ และสามารถให้ บ ริ ก ารรั บ ขนได้ต ามที่
รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกาหนด ผูเ้ สนอราคาซึ่ งเป็ นผูร้ ับจัดหา จะต้องปฏิ บตั ิตามกฎหมาย
ว่าด้วยการส่ งเสริ มการพาณิ ชยนาวี ดังนี้
(1) แจ้งการสัง่ หรื อนาสิ่ งของดังกล่าว เข้ามาจากต่างประเทศต่อสานักงานคณะกรรมการ
ส่ งเสริ มการพาณิ ชยนาวี ภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ผรู ้ ับจัดหาสั่งหรื อซื้ อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็ นของที่
รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงคมนาคม ประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรื ออื่นได้
(2) จัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรื อไทย หรื อเรื อที่มีสิทธิ เช่นเดียวกับเรื อไทยจาก
ต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุ ญาตจากสานักงานคณะกรรมการส่ งเสริ มการพาณิ ชยนาวี ให้
บรรทุกสิ่ งของนั้นโดยเรื ออื่นที่มิใช่เรื อไทย ซึ่ งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรื ออื่น หรื อเป็ น
ของที่รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรื ออื่น
(3) ในกรณี ที่ไม่ปฏิ บตั ิตาม (1) หรื อ (2) ผูร้ ับจัดหาจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วยการ
ส่ งเสริ มการพาณิ ชยนาวี
11.3 ผูเ้ สนอราคาซึ่งมหาวิทยาลัยได้คดั เลือกให้เป็ นผูช้ นะการประกวดราคาแล้ว ถอนการเสนอ
ราคา หรื อ ไม่ ไปทาสั ญญาหรื อข้ อตกลงภายในเวลาที่มหาวิทยาลัยกาหนดและมหาวิทยาลัยได้ มีการแจ้ งเตือน
แล้ ว มหาวิทยาลัยจะริ บหลักประกันการเสนอราคา หรื อเรี ยกร้ องจากผูอ้ อกหนังสื อค้ าประกันซองทันที และอาจ
พิจารณาเรี ยกร้องให้ชดใช้ความเสี ยหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็ นผูท้ ิ้งงาน ตามระเบียบของทาง
ราชการ
11.4 มหาวิทยาลัยสงวนสิ ทธิ์ที่จะแก้ไขเพิม่ เติมเงื่อนไข หรื อข้อกาหนดในแบบสัญญาให้
เป็ นไปตามความเห็นของสานักงานอัยการสู งสุ ด ที่ปรี กษาทางกฎหมาย หรื อ นิติกรของมหาวิทยาลัย (ถ้ามี)
12. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ
ในระหว่า งระยะเวลาการท างาน ผูร้ ั บจ้า งพึ งปฏิ บตั ิ ตามหลักเกณฑ์ที่ ก ฎหมายและระเบี ย บได้
กาหนดไว้โดยเคร่ งครัด

มหาวิทยาลัยมหิดล

รายละเอียดการจ้ างเหมาทาความสะอาดอาคารสถาบันโภชนาการ อาคารทดลองผลิตภัณฑ์ อาหารและ อาคารวิจยั
มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา พืน้ ทีไ่ ม่ ตา่ กว่ า 4,550 ตารางเมตร
1. พื้นที่จา้ งเหมาทาความสะอาด
อาคารสานักงานสถาบันโภชนาการ อาคารทดลองผลิตภัณฑ์อาหารและ อาคารวิจยั มหาวิทยาลัยมหิ ดล ศาลายา ในพื้นที่ไม่ต่า
กว่า 4,550 ตารางเมตร
2. กาหนดเวลาการปฏิบตั ิงานจ้าง
2.1 การทาความสะอาดประจาวัน ตั้งแต่วนั จันทร์ถึงวันศุกร์ ระหว่างเวลา 7.30 น. - 16.30 น. ยกเว้นวันหยุดราชการ
2.2 การทาความสะอาดประจาสัปดาห์ ตั้งแต่วนั จันทร์ถึงวันศุกร์ ระหว่างเวลา 7.30 น. - 16.30 น. ยกเว้น
วันหยุดราชการ
2.3 การทาความสะอาดประจาเดือน เฉพาะห้องโถงทั้ง 4 ชั้น และเช็ดปั ดฝุ่ นบนล็อคเกอร์ทุกชั้นให้กระทาอาทิตย์
สุดท้ายทุกเดือน
2.4 การทาความสะอาดใหญ่ ให้ กระทาอย่ างน้ อย สามเดือน/ 1 ครั้ง ในวันหยุดราชการระหว่ างเวลา 7.30 น. – 16.30 น.
2.5 การทาความสะอาดกระจกทุกห้ องทั้งอาคารครั้งใหญ่ ให้ กระทาอย่างน้ อย หกเดือน/1ครั้ง ในวันหยุดราชการระหว่ าง
เวลา 7.30 น. – 16.30 น. (เนือ้ ทีป่ ระมาณ 800 ตารางเมตร)
3. การทาความสะอาดประจาวัน (ตามแผนผังอาคารสถาบัน และ อาคารวิจยั )
3.1 เปิ ด – ปิ ด หน้าต่างประจาทุกวันตั้งแต่วนั จันทร์ – ศุกร์ ระหว่างเวลา 7.30 น. – 16.30 น.ตามห้องโถงและที่พกั
ทางเดินทุกชั้น
3.2 ปั ดกวาด เช็ดถูพ้นื ห้องโถงและที่พกั ทางเดิน ห้องประชุมใหญ่ 2/4 ,ห้องประชุม 2/5
3.3 ขัดเงาพื้นและทาความสะอาด เก็บรอยเปื้ อนตามทางเดิน และจุดที่เห็นว่าจาเป็ นรวมทั้งบันไดและราวบันได
3.4 ทาความสะอาดแผ่นป้ ายแสดงชื่อหน่วยงานต่างๆ
3.5 เปลี่ยนขวดน้ า และทาความสะอาดเครื่ องทาน้ าเย็นและที่รองรับน้ า เช็ดปั ดฝุ่ นเครื่ องทาน้ าเย็นและขวดน้ าอย่างน้อย
วันละ 2 ครั้ง (เช้า 1 ครั้ง บ่าย 1 ครั้ง) และนาขวดเปล่าไปเก็บบริ เวณที่กาหนด
3.6 เช็ดกระจกบานประตูและกระจกหน้าต่างด้านในและด้านนอก บริ เวณสองข้างทางเดินทุกชั้นรวมทั้งกระจกช่องที่
พักทุกชั้น ให้สะอาด
3.7 รวบรวมเศษขยะจากตะกร้าทิ้งผง ถังรองเศษขยะ ที่เขี่ยบุหรี่ เศษผงก้นบุหรี่ จากกระถางทรายในห้องน้ าและที่อื่น ๆ
ภายในอาคารรวมทั้งคัดแยกขยะ และนาไปทิ้งตามสถานที่ที่กาหนดอย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง (เช้า 1 ครั้ง - บ่าย 1 ครั้ง)
ก่อนเวลา 16.30 น. “ห้ ามเก็บขยะและวัสดุเหลือใช้ ไว้ภายในอาคาร หากตรวจพบทางสถาบันจะปรับวันละ 100.00 บาท (หนึ่ง
ร้ อยบาทถ้ วน) จนกว่ าจะเก็บไปทิง้ ให้ เรียบร้ อย”
3.8 ทาความสะอาดห้องน้ าทุกห้องทุกชั้นโดยการขัดเช็ดถูและเช็ดให้แห้งตลอดเวลาทุก 1 ชัว่ โมง และทาความสะอาด
ผนัง เครื่ องสุขภัณฑ์ที่ประจาอยูใ่ นห้องน้ า เช่น อ่างน้ า อ่างล้างมือ โถปั สสาวะโถส้วม ถังรองรับเศษขยะ การทาความสะอาด
ห้องน้ าประจาวัน ให้เสร็ จก่อน 8.00 น.
3.9 ทาความสะอาดโต๊ะ เก้าอี้ ตูเ้ คาน์เตอร์ บริ เวณทางเดินทุกชั้นรวมทั้งช่องพักทานอาหารทุกชั้น
3.10 ปั ดกวาด เช็ดถูพ้นื ห้องผูอ้ านวยการชั้น 2 เป็ นประจาทุกวันในตอนเช้า
3.11 แขวนน้ ายาดับกลิ่นก้อนในห้องน้ าชาย และ ห้องน้ าหญิงทุกห้องทุกชั้น
3.12 ทาความสะอาดลิฟท์ประจาอาคารให้สะอาดเรี ยบร้อยทุกวัน
3.13 มีพนักงานทาความสะอาดประจาในแต่ละชั้น (ชั้น 1-4) ในระหว่างเวลา 8.30 – 16.30 น. อย่างน้อยชั้นละ 1 คน
3.14 รายงานสภาพครุ ภณั ฑ์ประจาอาคารให้หน่วยอาคารสถานที่หรื อหน่วยวิศวกรรมบริ การทราบ หากเกิดความชารุ ด
เสี ยหาย
3.15 ทาความสะอาด........../

3.15 ทาความสะอาดพิเศษเป็ นครั้งคราวตามที่ผวู ้ า่ จ้างแจ้งให้ทา
4. การทาความสะอาดประจาสัปดาห์
4.1 ล้างห้องน้ าสัปดาห์ละ 1 ครั้ง ดังนี้
วันจันทร์ ชั้น 1
วันอังคาร ชั้น 2
วันพุธ ชั้น 3
วันพฤหัสบดี ชั้น 4
4.2 การทาความสะอาดห้องน้ า และกาหนดช่วงเวลาของการทาความสะอาดขัดล้างห้องน้ าประจาสัปดาห์ ทุกชั้น
โดยขอให้ดาเนินการดังนี้
4.2.1 การทาความสะอาดขัดล้างห้องน้ าประจาสัปดาห์ทุกชั้นดาเนินการดังนี้
- ช่วงเช้า ให้ขดั ล้างห้องน้ าชายและหญิง ฝั่งซ้าย ให้แล้วเสร็จภายในระหว่าง เวลา 7.00 – 8.00 น.
- ช่วงบ่าย ให้ขดั ล้างห้องน้ าชายและหญิง ฝั่งขวา ให้แล้วเสร็ จภายในระหว่างเวลา 14.00-15.00 น.
4.2.2 ก่อนการขัดล้างห้องน้ าประจาสัปดาห์ให้แขวนป้ ายแจ้งวันที่/เวลา ล่วงหน้า 1 วัน
4.3 เช็ดรอยเปื้ อนตามผนัง กวาดหยากไย่ตามจุดต่างๆ เช่นเพดาน สวิทซ์ไฟฟ้ า ลูกบิดประตูขอบหน้าต่างทุกแห่งให้
สะอาดเรี ยบร้อย
5. การทาความสะอาดประจาเดือน (ตามแผนผังที่แนบ)
5.1 ทาความสะอาดปั ดกวาด ดูดฝุ่ น เช็ดถู ขัดเงา พื้น ผนัง ฝ้ า เพดาน และเฟอร์นิเจอร์ของห้องและบริ เวณที่กาหนด
5.2 ล้างและขัดพื้นลงน้ ายาพื้นลอกแว๊ก และลงน้ ายาเคลือบเงาพื้นชนิดที่มีคุณภาพในพื้นที่ที่กาหนดตามแผนผัง
5.3 ทาความสะอาดบริ เวณกันสาดอาคารสถาบัน และ อาคารวิจยั
6. การทาความสะอาดเป็ นครั้งคราว
6.1 ทาความสะอาดปั ดกวาด ดูดฝุ่ น เช็ดถู ขัดเงา พื้น ผนัง ผ้า เพดาน และเฟอร์นิเจอร์ของห้องและบริ เวณที่กาหนด
7. การทาความสะอาดใหญ่
7.1 ล้างและขัดพื้นลงน้ ายาพื้นลอกแว๊ก และลงน้ ายาเคลือบเงาพื้น ชนิดที่มีคุณภาพในพื้นที่ที่กาหนดตามแผนผัง
อย่างน้อยสามเดือน/ ครั้ง
8. วัสดุอุปกรณ์ในการทาความสะอาดของพนักงานแต่ละคนที่ตอ้ งนามาไว้ในอาคารสถาบันวิจยั โภชนาการ
8.1 ไม้กวาดอ่อนด้ามสั้น และ ด้ามยาว
8.2 ไม้กวาดแข็งด้ามสั้น และ ด้ามยาว
8.3 ม็อบถูพ้นื ,ม็อบดันฝุ่ นและ ม๊อบไล่น้ า
8.4 แปรงขัดพื้นชนิดมีดา้ มยาวและสั้น
8.5 ที่ตกั ขยะ,ที่ตกั ผง
8.6 ไม้ปัดขนไก่
8.7 แผ่นขัดสก๊อตไบรท์,ฟองน้ าถูพ้นื
8.8 ถังน้ าพลาสติก,ขันน้ าพลาสติก
8.9 ผ้าสาหรับเช็ดทาความสะอาดประจาตัว
8.10 ถุงมือยาง
8.11 ผ้าปิ ดจมูก
9. วัสดุอุปกรณ์ ในการทาความสะอาดรวม
9.1 เครื่ องมือเช็ดกระจก เช่น แปรงไล่น้ า
9.2 บันไดอลูมิเนียม
9.3 เครื่ องขัดล้างพื้น
9.4 เครื่ องปั่ นเงาพื้น
9.5 เครื่ องดูดฝุ่ นพร้อมอุปกรณ์ครบชุด (ต้องมีประจาภายในอาคารตลอดเวลา ห้ามนามาจากที่อื่นชัว่ คราว)
9.6 เครื่ องมืออื่น ๆ........../

9.6 เครื่ องมืออื่นๆ เท่าที่จาเป็ นต้องใช้สาหรับการทาความสะอาด
10. เคมีภณั ฑ์ในการทาความสะอาด ชนิดอย่างดี
-ต้องเป็ นเคมีภณั ฑ์ที่มีคุณภาพตามมาตรฐานกาหนด ต้องได้รับการรับรองความปลอดภัยจากองค์การอาหารและยา
(อย.)
-ต้องเป็ นเคมีภณั ฑ์ที่ผา่ นการรับรองคุณภาพโดยสานักมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) หรื อหน่วยงานอื่นที่
ได้รับการยอมรับและน่าเชื่อถือ
-ผูร้ ับจ้างต้องนาใบแสดงคุณสมบัติ วิธีการใช้งาน วิธีการเก็บรักษา อายุการใช้งานของผลิตภัณฑ์จากผูผ้ ลิตมาแสดง
และต้องนาตัวอย่างผลิตภัณฑ์มาให้ผวู ้ า่ จ้างทดสอบคุณภาพก่อน มีดงั นี้
1. น้ ายาห้องน้ าและกัดสนิม
2. น้ ายาดับกลิ่นฆ่าเชื้อ
3. น้ ายาล้างพื้นลอกแวกซ์
4. น้ ายาเคลือบเงาพื้น
5. น้ ายาล้างและขัดอลูมิเนียม
6. น้ ายาทาความสะอาดทัว่ ไป
7. น้ ายาทาความสะอาดทองเหลืองและสแตนเลส
8. น้ ายาเช็ดกระจก
9. น้ ายาขัดคราบหิ นปูน
10. น้ ายาขจัดสิ่ งอุดตันในท่อน้ าทิ้ง
11. สเปรย์ปรับอากาศ
12. ครี มทาความสะอาดอุปกรณ์เครื่ องใช้สานักงาน
11. วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ประจาอาคาร (ผูร้ ับจ้างยินดีนาวัสดุตวั อย่างให้ผวู ้ า่ จ้างทดสอบก่อนและยินดีเปลี่ยนหากผูว้ า่ จ้างร้องขอ
หรื อ มีคุณสมบัติไม่มีคุณภาพหรื อไม่ตรงกับความต้องการของผูว้ า่ จ้าง)
1. ถุงขยะ
2. กระดาษชาระในห้องน้ า (มีคุณภาพซึมซับน้ าได้ดี ไม่เปื่ อยยุย่ )
3. สบู่เหลว
4. น้ ายาดับกลิ่นฆ่าเชื้อ
5. น้ ายาล้างพื้นลอกแวกซ์
6. วัสดุอื่นที่จาเป็ น
12. เงื่อนไขการจ้างทาความสะอาด
1. พนักงาน หรื อ บริ วารของผูร้ ับจ้างต้องมีสัญชาติไทยเท่ านั้น และต้องสามารถสื่ อสารด้วยการพูด ฟัง เขียน อ่าน
ภาษาไทยได้
2. พนักงานของผูร้ ับจ้างต้องได้รับการอบรมการทาความสะอาดจากผูร้ ับจ้าง เกี่ยวกับวิธีการทาความสะอาดอาคาร
การใช้เคมีภณั ฑ์ทาความสะอาดก่อนเข้าทางาน ทั้งนี้ ผูว้ า่ จ้างมีสิทธิ์ทดสอบความรู ้และความสามารถในการทาความสะอาดของ
พนักงานได้ หากพบว่าพนักงานของผูร้ ับจ้างไม่มีความรู ้และความสามารถเพียงพอในการทาความสะอาด ผูว้ า่ จ้างมีสิทธิขอ
เปลี่ยนตัวพนักงานได้ และผูร้ ับจ้างจะต้องดาเนินการเปลี่ยนตัวพนักงานภายใน 1 สัปดาห์ หลังจากรับแจ้ง หากเลยกาหนดจะ
ปรับวันละ 300.00 บาท (สามร้อยบาทถ้วน) ต่อคน
3. ผูร้ ับจ้าง พนักงาน หรื อบริ วารของผูร้ ับจ้างต้องปฏิบตั ิตามระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศคาสัง่ ของสถาบันวิจยั
โภชนาการ และทางราชการที่เกี่ยวข้องในการปฏิบตั ิงาน
4. ผูร้ ับจ้างต้องจัดให้มีพนักงานทาความสะอาดมาปฏิบตั ิงาน ประจาสถาบันฯ วันละไม่ต่ากว่า 5 คน โดยให้มี
พนักงานอยูป่ ระจาแต่ละชั้นที่ผวู ้ า่ จ้างกาหนด ทั้งนี้พนักงานต้องมีอายุไม่ต่ากว่า 20 ปี บริ บูรณ์ สุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์และต้อง
ผ่านการตรวจสอบประวัติและผ่านการอบรมหน้าที่การงานจากผูร้ ับจ้างแล้ว และผูร้ ับจ้างต้องจัดส่งประวัติและหลักฐานของ
พนักงานแต่ละคนให้ผวู ้ า่ จ้างพิจารณาก่อน หรื อในวันที่จดั ส่งพนักงานคนนั้นมาปฏิบตั ิงาน ตลอดจนพนักงานทาความสะอาด
ต้องแต่งกายให้เรี ยบร้อยตามแบบฟอร์มของผูร้ ับจ้าง โดยมีป้ายชื่อติดอยูใ่ ห้เห็นได้ง่าย
5. ผูร้ ับจ้างต้องจัดส่งผูค้ วบคุมงาน 1 คน ซึ่งทางานเต็มเวลา ผูค้ วบคุมงานดังกล่าวจะต้องเป็ นผูแ้ ทนได้รับมอบหมาย
อานาจจากผูร้ ับจ้าง โดยให้มีหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบตั ิงานของพนักงานทั้งหมดเป็ นประจาทุกวันให้เป็ นไปด้วยความเรี ยบร้อย
ถูกต้อง ................/

ถูกต้องและครบถ้วนตามกาหนดในสัญญาตลอดจนควบคุมดูแลให้ไขข้อบกพร่ อง ตามที่ได้รับแจ้งจากผูว้ า่ จ้างหรื อ
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ หรื อผูแ้ ทนคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในทันทีที่ได้รับแจ้ง หรื อในเวลาอันสมควรที่สามารถ
กระทาได้ คาสัง่ หรื อคาแนะนาต่างๆ ที่ได้แจ้งแก่ผแู ้ ทนผูไ้ ด้รับมอบอานาจนั้น ให้ถือว่าเป็ นคาสัง่ หรื อคาแนะนาที่ได้แจ้งแก่ผรู ้ ับ
จ้างนั้นโดยชอบ
6. ผูร้ ับจ้างต้องส่งแบบรายงานการปฏิบตั ิงานให้ผวู ้ า่ จ้างทราบดังนี้
1) รายงานทาความสะอาดประจาวัน ประกอบด้วย
-รายชื่อและจานวนผูม้ าปฏิบตั ิงาน
-รายการทาความสะอาดที่ระบุรายละเอียดของการทาความสะอาดในแต่ละวัน เช่น ห้องที่ทาความสะอาด
ประจาวัน และห้ องทีไ่ ด้ รับมอบหมายให้ ทาเป็ นครั้งคราว ที่ได้ทาความสะอาดใน
แต่ละวิธีอย่างย่อ ผูร้ ับจ้างต้องส่ง
รายงาน ภายในเวลา 15.30 น. ทุกวันทางาน
2) รายงานทาความสะอาดประจาสัปดาห์ ประกอบด้วย
-รายการทาความสะอาดที่ระบุรายละเอียดของการทาความสะอาดในแต่ละสัปดาห์ เช่น ห้องที่ทา
ความสะอาดวิธีทาความสะอาดอย่างย่อ
-วันและเวลาทาความสะอาด ผูร้ ับจ้างต้องส่งรายงานประจาสัปดาห์ ภายในเวลา 15.30 น.ในวันทางาน
วันสุดท้ายของสัปดาห์น้ นั ในสัปดาห์แรกของเดือนพนักงานจะต้องทาความสะอาดห้องที่ระบุให้ทาความสะอาดเป็ น
รายเดือน ดังนั้นให้ใส่รายละเอียดในรายงานทาความสะอาดประจาสัปดาห์แรกของเดือน
3) รายงานความสะอาดใหญ่ ประกอบด้วย
-รายการทาความสะอาดที่ระบุรายละเอียดของการทาความสะอาดในแต่ละครั้ง
-วันและเวลาทาความสะอาด ผูร้ ับจ้างต้องส่งรายงานทาความสะอาดใหญ่ ในวันทางานแรกหลังจากทาความ
สะอาดใหญ่เสร็จสิ้น ภายในเวลา 15.30 น.
หมายเหตุ: รายงานการปฏิบตั ิงานทุกฉบับ ให้ผแู ้ ทนผูร้ ับจ้างเป็ นคนนาส่ง หากไม่มาปฏิบตั ิงาน ให้ มอบหมายผูอ้ ื่นส่ง
แทน โดยนาส่งที่ตวั แทนคณะกรรมการตรวจการจ้าง/หรื อผูแ้ ทน ซึ่งจะเป็ นผูพ้ จิ ารณาและรับรองผลการปฏิบตั ิงาน โดย
คณะกรรมการตรวจการจ้างจะพิจารณาจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผรู ้ ับจ้างจากรายงานการปฏิบตั ิงาน
13. พนักงานของผูร้ ับจ้างจะต้องตั้งใจปฏิบตั ิงานในหน้าที่ และดูแลรักษาบริ เวณต่าง ๆ ที่รับผิดชอบให้มีความสะอาดและเป็ น
ระเบียบเรี ยบร้อยอยูเ่ สมอ
14. ผูร้ ับจ้าง พนักงาน หรื อบริ วารของผูร้ ับจ้างต้องเก็บวัสดุอุปกรณ์ และเคมีภณั ฑ์ในการทาความสะอาดในที่อนั ควร โดยไม่
วางเกะกะ และไม่ใช้หอ้ งหรื อสถานที่อื่นใดที่สถาบันฯ ไม่อนุญาตเป็ นที่เก็บของวัสดุ อุปกรณ์ และเคมีภณั ฑ์ต่าง ๆ
15. ผูว้ า่ จ้างจะทาการเรี ยกตรวจวัสดุ อุปกรณ์และเคมีภณั ฑ์ในการทาความสะอาดเมื่อใดก็ได้ หากพบว่าวัสดุ อุปกรณ์ และ
เคมีภณั ฑ์ในการทาความสะอาดไม่ครบตามสัญญา หรื อชารุ ดเสี ยหายผูร้ ับจ้างจะต้องจัดหามาทดแทนภายใน 3 วันทาการนับจาก
ได้รับแจ้ง หากเลยกาหนดจะถูกปรับวันละ 100 .00 บาท (หนึ่งร้ อยบาทถ้ วน) จนกว่ าจะหามาทดแทนได้
16. ถ้าผูร้ ับจ้างหรื อพนักงานไม่ปฏิบตั ิ หรื อปฏิบตั ิไม่ครบถ้วนตามรายละเอียดการจ้าง ผูว้ า่ จ้างมีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้ แต่หาก
ว่าผูว้ า่ จ้างไม่ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญา ผูร้ ับจ้างยินยอมให้ผวู ้ า่ จ้างปรับเป็ นรายบุคคลดังนี้
1) กรณี ผรู ้ ับจ้างส่งพนักงานแต่ไม่ได้ส่งรายชื่อ ข้อมูล ประวัติส่วนตัว และการอบรมหน้าที่การงานจากผูร้ ับจ้าง ให้ผวู ้ า่
จ้างหรื อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ หรื อ ผูแ้ ทนคณะกรรมการตรวจรับพัสดุให้ความเห็นชอบก่อน หรื อในวันที่พนักงานแต่ละ
คนมาปฏิบตั ิ............./

คนมาปฏิบตั ิงาน ถือว่า พนักงานไม่ปฏิบตั ิงาน หรื อปฏิบตั ิไม่ครบถ้วน ปรับในอัตราวันละ 100.00 บาท (หนึ่งร้อยบาทถ้วน)
ต่อคน/วัน
2) กรณี ผรู ้ ับจ้างไม่ได้ส่งเจ้าหน้าที่มาตรวจสอบการปฏิบตั ิงานของพนักงานในแต่ละวัน ปรับในอัตรา 300.00 บาท
(สามร้อยบาทถ้วน) ต่อวัน
3) กรณี ที่พนักงานทาความสะอาดมาปฏิบตั ิงานไม่ครบถ้วนตามจานวนวันที่กาหนดในแต่ละวัน ผูร้ ับจ้างยินยอมให้ผู ้
ว่าจ้างปรับในวันที่พนักงานไม่มาปฏิบตั ิงานในอัตราค่าจ้างขั้นต่าต่อวันที่ใช้บงั คับในเขตกรุ งเทพมหานครในวันนั้นต่อคน
4) กรณี พนักงานทาความสะอาด มาปฏิบตั ิงานไม่ครบชัว่ โมงการทางาน คือ 9 ชัว่ โมงต่อคนผูร้ ับจ้างยินยอมให้
ผูว้ า่ จ้าง ปรับในอัตราชัว่ โมงละ 50.00 บาทต่อคน (ห้าสิ บบาทถ้วน) เศษของชัว่ โมงถ้าเกิน 30 นาที ให้ถือเป็ น 1 ชัว่ โมง
5) กรณี ที่ผรู ้ ับจ้างและหรื อพนักงานไม่ปฏิบตั ิหรื อปฏิบตั ิไม่ถูกต้องครบถ้วน ตามรายละเอียดการจ้างทาความสะอาด
ประจาวัน ประจาสัปดาห์ และประจาเดือน และคณะกรรมการตรวจรับหรื อผูท้ ี่ได้รับมอบหมายให้ดูแลในแต่ละชั้นไม่รับงาน
ทั้งหมด หรื อบางส่วนและคณะกรรการตรวจรับได้แจ้งให้พนักงานได้ทาการแก้ไขแล้วเป็ นลายลักษณ์อกั ษร แต่พนักงานไม่ทา
การแก้ไขให้เสร็ จสิ้นภายในวันที่ได้รับแจ้ง ผูว้ า่ จ้างมีสิทธิปรับผูร้ ับจ้างเป็ นรายวันในอัตราวันละ 400.00 บาท (สี่ ร้อยบาทถ้วน)
- ในกรณี ที่เกิดความเสี ยหายแก่ทรัพย์สินของผูว้ า่ จ้าง อันเนื่องมาจากการปฏิบตั ิงานของผูร้ ับจ้าง เช่น ทากระจกแตก
ฯลฯ ผูร้ ับจ้างต้องเป็ นผูร้ ับผิดชอบ ชดใช้ค่าเสี ยหายแก่ผรู ้ ับจ้าง
- ผูว้ า่ จ้างมีสิทธิขอเปลี่ยนพนักงาน หรื อแจ้งเจ้าหน้าที่ของผูร้ ับจ้างได้ โดยผูร้ ับจ้างจะต้องเปลี่ยนตัวพนักงานให้ โดย
ผูร้ ับจ้างต้องเปลี่ยนตัวพนักงานภายใน 3 วัน นับแต่วนั ที่ได้รับแจ้ง
-----------------------------------------------------------

นายอนุสรณ์ วรดิเรก ผูก้ าหนดรายละเอียด
ผศ.ดร.ชนิพรรณ บุตรยี่ ผูต้ รวจสอบ

แบบใบเสนอราคาจ้ าง
เรี ยน ประธานคณะกรรมการจัดหาโดยวิธีประกวดราคา
1. ข้าพเจ้า (บริ ษทั /ห้าง/ร้าน)...........................................................................................................
เลขที่.................................ถนน..........................................................ตาบล/แขวง.....................................................
อาเภอ/เขต.............................................................จังหวัด...........................................................................โทรศัพท์
............................................................โดย..................................................................................ผูม้ ีลงนามข้างท้ายนี้
ได้พิจารณาเงื่อนไขต่างๆ ในเอกสารประกวดราคาจ้าง และเอกสารเพิ่มเติม (ถ้ามี) เลขที่ NU 003 /2557
โดยตลอดและยอมรับข้อกาหนดและเงื่อนไขนั้นแล้ว รวมทั้งรับรองว่าข้าพเจ้าเป็ นผูม้ ีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่
กาหนดและไม่เป็ นผูท้ ิ้งงานของทางราชการ
2. ข้าพเจ้า ขอเสนอที่จะทางาน จ้ างเหมาทาความสะอาดอาคารสถาบัน,อาคารวิจัย และอาคารทดลอง
ผลิตภัณฑ์ อาหารพืน้ ทีไ่ ม่ ต่ากว่า 4,550 ตารางเมตร 1 งานตามข้อกาหนดเงื่อนไขแบบรู ปรายการละเอียด
แห่งเอกสารประกวดราคา ตามราคาดังที่ได้ระบุไว้ในบัญชีแสดงปริ มาณงาน วัสดุและราคา แนบท้ายในเสนอราคา
นี้ เป็ นเงินทั้งสิ้ น......................................บาท (...............................................................................................)
ซึ่ งได้รวมภาษีมูลค่าเพิม่ จานวน...............................บาท ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ดว้ ยแล้ว
3. คาเสนอนี้ จะยืนอยูเ่ ป็ นระยะเวลา 90 วัน นับตั้งแต่วนั ยืน่ ซองประกวดราคา และ
มหาวิทยาลัยมหิ ดล อาจรับคาเสนอนี้ ณ เวลาใดก็ได้ก่อนที่ขะครบกาหนดระยะเวลาดังกล่าว หรื อระยะเวลาที่
ได้ยดื ไปตามเหตุผลอันสมควร ที่มหาวิทยาลัยมหิดลร้องขอ
4. กาหนดเวลาส่ งมอบ ข้าพเจ้ารับรองที่จะเริ่ มทางานตามสัญญาทันทีหรื อทันทีที่ได้รับแจ้ง จาก
มหาวิทยาลัยมหิ ดลว่าให้เริ่ มทางานตามสัญญา
และจะส่ งมอบงานตามเอกสารการประกวดราคาโดยครบถ้วน
ถูกต้องภายใน ....12.......เดือน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้างหรื อจ้างหรื อวันที่ได้รับหนังสื อแจ้งจาก
มหาวิทยาลัยมหิ ดลให้เริ่ มทางาน
5. ในกรณี ที่ขา้ พเจ้าได้รับการคัดเลือกให้เป็ นผูร้ ับจัดหา ข้าพเจ้ารับรองที่จะ
5.1 ทาสัญญาตามแบบสัญญาจ้างแนบท้ายเอกสารประกวดราคากับมหาวิทยาลัยมหิ ดลภายใน
.......7....วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสื อแจ้งให้ไปทาสัญญา
5.2 มอบหลักประกันการปฏิบตั ิตามสัญญาตามที่ระบุไว้ในข้อ 7 ของเอกสารประกวดราคา
ให้แก่มหาวิทยาลัยมหิ ดล ก่อนหรื อในขณะที่ได้ลงนามในสัญญา เป็ นจานวนร้อยละ.......-......ของราคาตามสัญญา
ที่ได้ระบุไว้ในใบเสนอราคานี้ เพื่อเป็ นหลักประกันการปฏิบตั ิตามสัญญาโดยถูกต้องและครบถ้วน
หากข้าพเจ้าไม่ปฏิบตั ิให้ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ขา้ งต้นนี้ ข้าพเจ้ายอมให้มหาวิทยาลัยมหิ ดลริ บ
หลักประกันการเสนอราคา หรื อเรี ยกร้องจากผูอ้ อกหนังสื อค้ าประกัน รวมทั้งยินดีชดใช้ค่าเสี ยหายใดๆ ที่อาจมีแก่
มหาวิทยาลัยมหิดล และมหาวิทยาลัยมหิดลมีสิทธิจะให้ผเู้ สนอราคารายอื่นเป็ นผูป้ ระกวดราคาได้หรื อมหาวิทยาลัย
มหิ ดล อาจเรี ยกประกวดราคาใหม่ก็ได้
................ต่อหน้า 2

- 26. ข้าพเจ้ายอมรับว่ามหาวิทยาลัยมหิ ดลไม่มีความผูกพันที่จะรับคาเสนอนี้ หรื อใบเสนอราคาใดๆ รวม
ทั้งไม่ตอ้ งรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายใดๆ อันอาจเกิดขึ้นในการที่ขา้ พเจ้าได้เข้าเสนอราคา
7. เพื่อเป็ นหลักประกันในการปฏิบตั ิโดยถูกต้อง ตามที่ได้ทาความเข้าใจและตามความผูกพันแห่งคา
เสนอนี้ ข้าพเจ้าขอมอบ.......................................-............................................เพื่อเป็ นหลักประกันการเสนอราคา
เป็ นจานวนเงิน...................-.................บาท (...................................................-......................................................)
มาพร้อมกันนี้
8. ข้าพเจ้าได้ตรวจทานตัวเลขและตรวจสอบเอกสารต่างๆ ที่ได้ยนื่ พร้อมใบเสนอราคานี้โดยละเอียดแล้ว
และเข้าใจดีวา่ มหาวิทยาลัยมหิ ดล ไม่ตอ้ งรับผิดชอบใดๆ ในความผิดพลาด หรื อตกหล่น
9. ใบเสนอราคานี้ได้ยนื่ เสนอโดยบริ สุทธิ์ ยตุ ิธรรมและปราศจากกลฉ้อฉล หรื อการสมรู ้ร่วมคิดกันโดยไม่
ชอบด้วยกฏหมายกับบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรื อหลายบุคคล หรื อกับห้างหุ น้ ส่ วน บริ ษทั ใดๆ ที่ได้ยนื่ เสนอราคาใน
คราวเดียวกัน

เสนอมา ณ วันที่............เดือน......................................พ.ศ.................
(ลงชื่อ)................................................................
(................................................................)
ตาแหน่ง............................................................
ประทับตรา (ถ้ามี)

แผนผังอาคารสถาบันโภชนาการ ชั้น 1
R122 R121

R105 R100
R132

R133

R135

R160

R107

R102
R109

R136

R149
R116

R115R112

R148
R154 R155

R156

ผังทารายสัปดาห์
ผังรายวันและเดือน

R157

R117

แผนผังอาคารสถาบันโภชนาการ ชั้น 2

R204 R205

R206 R208

R209
R210

R245

R203

R225

R207

R213

R216
R232
R236

R235

R234 R233 R231

R225

R210

R226

R220

R229 R227

R221

ผังทารายสัปดาห์
ผังรายวันและเดือน

R215
R217

R242

R216

แผนผังอาคารสถาบันโภชนาการ ชั้น 3

R348

R347

R351

R349
R350

R352

R355

R356

R304 R306

R353

R357

R307

R311

R354

R327

R308

R314

R330

R338
R342 R340 R339

R341

R335

R337

R334

R336

R328

R358

R309

R310

R326

ผังทารายสัปดาห์
ผังรายวันและเดือน

R315

R322
R323

R331

R332

R305

R324

R318 R317

R325

R320

R319

แผนผังอาคารสถาบันโภชนาการ ชั้น 4

R444

R448

R449

R442

R443

R453

R454

R445

R451

R455

R446

R452

R456

R435
R436

R450

R431

R404

R405
R406
R407

R408

R414

R415
R416
R417

R426 R423

R413

R424

R441

R434

R433

R430

R411

R429

R425

ผังทารายสัปดาห์
ผังรายวันและเดือน

R418
R422

R420

R419

อาคารหอวิจัยทางคลีนิก ชั้น 1

อาคารหอวิจัยทางคลีนิก ชั้น 2

อาคารหอวิจัยทางคลีนิก ชั้น 3

อาคารหอวิจัยทางคลีนิก ชั้น 4

พื้นที่เช็ดกระจก อาคารสถาบันโภชนาการ
เนื้อที่ ประมาณ 182 ห้อง พื้นที่ประมาณ 800 ตารางเมตร

