
(ร่าง) เอกสารประกวดราคาจ้างเหมาท าความสะอาด 
 

เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขท่ี.......... 
ประกวดราคาจ้างเหมาบริการท าความสะอาดและดแูลพืชสวนบริเวณรอบอาคาร คณะพยาบาลศาสตร์ 

ตามประกาศคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
ลงวันที่ ……………………………… 

..................................................... 

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "มหาวิทยาลัย" มีความประสงค์จะประกวดราคา 
จ้างเหมาบริการท าความสะอาดและดูแลพืชสวนบริเวณรอบอาคาร คณะพยาบาลศาสตร์ ด้วยวิธีการทางเล็กทรอนิกส์  
ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ต าบลแสนสุข อ าเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี โดยมีข้อแนะน าและ
ข้อก าหนดดังต่อไปนี้ 

 ๑. เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
     ๑.๑ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของงาน 

    ๑.๒ แบบใบยื่นข้อเสนอการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
    ๑.๓ หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
    ๑.๔ แบบสัญญาจ้าง 
    ๑.๕ แบบหนังสือค้ าประกัน 

           (๑) หลักประกันซอง  
          (๒) หลักประกันสัญญา 
    ๑.๖ บทนิยาม 
          (๑) ผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน 
          (๒) การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 
    ๑.๗ แบบบัญชีเอกสาร 

                    (๑) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ 
                    (๒) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ 

    ๑.๘ วิธีการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  

๒. คุณสมบัติของผู้ประสงค์จะเสนอราคา 
    ๒.๑ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการ

ทางอิเล็กทรอนิกส์  
    ๒.๒ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและ 

ได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของ 
ทางราชการ 



-๒- 
 

    ๒.๓ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์รว่มกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอ่ืน และ/หรือ 
ต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการ 
ทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมตามข้อ ๑.๖ 
     ๒.๔ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้น
ศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีค าสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น 
              ๒.๕ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย 
หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคัญ 
              ๒.๖ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐซึ่งได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์
ของกรมบัญชีกลาง ที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 
              ๒.๗ คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกิน 
สามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้     
              ๒.๘ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลและมีผลงานรับจ้างเหมาท าความสะอาดประเภท
เดยีวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๑,๒๑๑,๐๐๐.๐๐ บาท 
(หนึ่งล้านสองแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) สัญญาเดียว และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ 
หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอ่ืนซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็น
ราชการบริหารส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอ่ืนของรัฐ หรือหน่วยงานเอกชนที่มหาวิทยาลัยเชื่อถือ  

๓. หลักฐานการเสนอราคา 
    ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเสนอเอกสารหลักฐานแยกเป็น ๒ ส่วน คือ 
    ๓.๑ ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
          (๑) ในกรณีผู้ประสงค์จะเสนอราคาเป็นนิติบุคคล 

                         (ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจ ากัด ให้ยื่นส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน 
นิติบุคคล ที่ออกให้โดยส านักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทไม่เกิน ๓ เดือน นับถึงวันยื่นซองประกวดราคา  
บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอ านาจควบคุม พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง  

               (ข) บริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัด ให้ยื่นส าเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบยีนนิติบุคคล  
ที่ออกให้โดยส านักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทไม่เกนิ ๓ เดือน นับถึงวันยืน่ซองประกวดราคา หนังสือบริคณหส์นธ ิ 
บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอ านาจควบคุม และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง  

          (๒) ในกรณีผู้ประสงค์จะเสนอราคาเป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า  
ให้ยื่นส าเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า และในกรณีที่ผู้เข้าร่วมค้า 
ฝ่ายใดเป็นบุคคลธรรมดาที่มิใช่สัญชาติไทยก็ให้ยื่นส าเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคล 
ให้ยื่นเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑) 



-๓- 
 

                ส าหรับผู้ประสงค์จะเสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้พิจารณาเอกสารที่จะยื่น 
เสนอราคา ดังนี้ 
                         ๑. กรณีที่กิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ โดยหลักการกิจการร่วมค้า  
ที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ จะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา 
ส่วนคุณสมบัติด้านผลงาน กิจการร่วมค้าดังกล่าวสามารถน าผลงานของผู้ที่เข้าร่วมค้ามาใช้แสดงเป็นผลงาน
ของกิจการร่วมค้าที่เข้าประกวดราคาได้ 

              ๒. กรณีท่ีกิจการร่วมค้าไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ โดยหลักการ นิติบุคคลแต่ละ
นิติบุคคลที่เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา เว้นแต่
ในกรณีที่กิจการร่วมค้าได้มีข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าเป็นลายลักษณ์อักษรก าหนดให้ ผู้ร่วมค้ารายใดรายหนึ่ง
เป็นผู้รับผิดชอบหลักในการเข้าเสนอราคากับทางราชการ และแสดงหลักฐานดังกล่าวมาพร้อมซองเอกสาร
ประกวดราคา กิจการร่วมค้านั้นสามารถใช้ผลงานของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจการร่วมค้า 
ที่ยื่นเสนอราคาได้ 

          (๓) ส าเนาทะเบียนพาณิชย์ (ถ้ามี) ส าเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม ส าเนาทะเบียนบ้านและ
ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้มีอ านาจ พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง  
  (๔) ส าเนาหนังสือส าคัญแสดงการขึ้นทะเบียนนายจ้างกับส านักงานประกันสังคม พร้อมรับรอง
ส าเนาถูกต้อง  

          (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดท่ีได้ยื่นตามแบบในข้อ ๑.๗ (๑) 
    ๓.๒ ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
          (๑) หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยต้องลงนาม

พร้อมประทับตรา (ถ้ามี) 
          (๒) หนังสือมอบอ านาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้ประสงค์จะเสนอราคา  

มอบอ านาจให้บุคคลอื่นท าการแทน ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน และส าเนาทะเบียนบ้านของผู้มอบอ านาจ
และผู้รับมอบอ านาจ พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง  

          (๓) หลักประกันซองตามข้อ ๕ น าไว้นอกซอง  
          (๔) แบบแสดงการลงทะเบียนจากระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP) พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 

เพ่ือเป็นหลักฐานแสดงว่าผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้ปฏิบัติตามประกาศของคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติ ตามข้อ ๒.๖  

          (๕) บัญชีแสดงรายการ (หรือใบแจ้งปริมาณงาน)  
               (๕.๑) แผนการปฏิบัติงานท าความสะอาดที่ต้องด าเนินการ ประจ าวัน ประจ าสัปดาห์ และ

ประจ าเดือน ในแต่ละชั้นของอาคารที่ก าหนดในรายละเอียดงานจ้างท าความสะอาดภายในอาคาร ส่วนประกอบ
ของแต่ละอาคาร และบริเวณโดยรอบอาคาร 



-๔- 

               (๕.๒) ใบแจ้งปริมาณรายการวัสดุ-อุปกรณ์ ที่ใช้ประกอบการปฏิบัติงานท าความสะอาด 
และประเภทการใช้งาน 

     (๕.๓) เอกสารแสดงข้อมูลด้านความปลอดภัยของสารเคมีที่ใช้ในการท าความสะอาด  
เช่น แสดงข้อมูลการป้องกันความเสี่ยง การรักษาความปลอดภัย หรือผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นแก่ผู้ปฏิบัติงาน
และผู้รับบริการได้ 

  (๕.๔) บัญชีแสดงจ านวนพนักงานท าความสะอาด พร้อมบทบาทหน้าที่ของผู้ปฏิบัติงาน 
ท าความสะอาด 

          (๖) ต้นฉบับหนังสือรับรองผลงาน ส าเนาหนังสือรับรองผลงานท าความสะอาดและส าเนา
คู่สัญญา พร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกต้อง ส าหรับต้นฉบับหนังสือรับรองผลงานจะคืนให้เมื่อมหาวิทยาลัยได้
ตรวจสอบเอกสารเสร็จเรียบร้อยแล้ว  

          (๗) แบบใบยื่นข้อเสนอการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
          (๘) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดท่ีได้ยื่นตามแบบในข้อ ๑.๗ (๒) 

๔. การเสนอราคา 
    ๔.๑ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องยื่นข้อเสนอตามแบบที่ก าหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาจา้งด้วยวิธีการ 

ทางอิเล็กทรอนิกส์ และหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์นี้ โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ  
ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน รวมทั้งลงลายมือชื่อของผู้ประสงค์จะเสนอราคาให้ชัดเจน 

    ๔.๒ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องกรอกปริมาณวัสดุในบัญชีรายการจ้างเหมาให้ครบถ้วน 
    ๔.๓ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องก าหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า ๖๐ วัน นับแต่วันยืนยันราคาสุดท้าย  

โดยภายในก าหนดยืนราคา ผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องรับผิดชอบราคาที่ตนเสนอไว้
และจะถอนการเสนอราคามิได้ 

    ๔.๔ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องเสนอก าหนดเวลาด าเนินการตามสัญญาที่จะจ้างให้แล้วเสร็จภายใน 
๓๖๕ วัน โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ระยะเวลา ๑๒ เดือน 
หรือตั้งแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากมหาวิทยาลัยให้เริ่มท างาน  

    ๔.๕ ก่อนยื่นเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาควรตรวจดู 
รา่งสัญญา แบบรูป และรายละเอียด ฯลฯ ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคาท้ังหมดเสียก่อนที่จะตกลง 
ยื่นข้อเสนอตามเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
              ๔.๖ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องยื่นเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์จ่าหน้าซอง
ถึงประธานกรรมการประกวดราคาตามโครงการ  โดยระบุไว้ที่หน้าซองว่า “เอกสารประกวดราคาตามเอกสาร
ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขท่ี..........” ยื่นต่อคณะกรรมการประกวดราคาตามโครงการ 
ในวันที่.................................. ตั้งแตเ่วลา........นาฬิกา ถึงเวลา.......นาฬิกา ณ งานบริหารพัสดุ ส านักงานคณบดี
ชั้น ๑ อาคาร ผศ.นพรัตน์ ผลาพิบูลย์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ต าบลแสนสุข อ าเภอเมืองชลบุรี 
จังหวัดชลบุร ี
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                    เมื่อพ้นก าหนดเวลายื่นเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แล้วจะไม่รับ
เอกสารเพ่ิมเติมโดยเด็ดขาด 

          คณะกรรมการประกวดราคาจะด าเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ประสงค์จะเสนอราคา  
แต่ละรายว่า เป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอ่ืน  หรือเป็น 
ผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้ประสงค์จะเสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ตามข้อ ๑.๖ (๑) 
ณ วันประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือไม่ พร้อมทั้งตรวจสอบข้อเสนอตามข้อ ๓.๒ 
และแจ้งผู้ประสงค์จะเสนอราคาแต่ละรายทราบผลการพิจารณาเฉพาะของตนทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ  
หรือวิธีอ่ืนใดที่มีหลักฐานว่าผู้ประสงค์จะเสนอราคารับทราบแล้ว 

          หากปรากฏต่อคณะกรรมการประกวดราคาก่อนหรือในขณะที่มีการเสนอราคาด้วยวิธีการ  
ทางอิเล็กทรอนิกส์ว่า มีผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคากระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคา
อย่างเป็นธรรมตามข้อ ๑.๖ (๒) คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคา
รายนั้นออกจากการเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคา และมหาวิทยาลัยจะพิจารณาลงโทษผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือ 
ผู้มีสิทธิเสนอราคาดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน 

          ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่ไม่ผ่านการคัดเลือกเบื้องต้น เพราะเหตุเป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคา 
ที่มผีลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น หรือเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้ประสงค์ 
จะเสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ หรือเป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม  
หรือเป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่ไม่ผ่านคุณสมบัติทางด้านเทคนิคอาจอุทธรณ์ค าสั่งดังกล่าวต่อหัวหน้าหน่วยงาน
ที่จัดหาพัสดุภายใน ๓ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากคณะกรรมการประกวดราคา การวินิจฉัยอุทธรณ์ของ
หัวหน้าหน่วยงานที่จัดหาให้ถือเป็นที่สุด 

          หากปรากฏต่อคณะกรรมการประกวดราคาว่า กระบวนการเสนอราคาจ้างด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ประสบข้อขัดข้องจนไม่อาจด าเนินการต่อไปให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่ก าหนดไว้ คณะกรรมการ
ประกวดราคาจะสั่งพักกระบวนการเสนอราคา โดยมิให้ผู้แทนผู้มีสิทธิเสนอราคาพบปะหรือติดต่อสื่อสารกับ
บุคคลอื่น และเม่ือแก้ไขข้อขัดข้องแล้วจะให้ด าเนินกระบวนการเสนอราคาต่อไปจากข้ันตอนที่ค้างอยู่ภายใน 
เวลาของการเสนอราคาที่ยังเหลือก่อนจะสั่งพักกระบวนการเสนอราคา แต่ต้องสิ้นสุดกระบวนการเสนอราคา
ภายในวันเดียวกัน เว้นแต่คณะกรรมการประกวดราคาเห็นว่ากระบวนการเสนอราคาจะไม่แล้วเสร็จได้โดยง่าย
หรือข้อขัดข้องไม่อาจแก้ไขได้ ประธานกรรมการประกวดราคาจะสั่งยกเลิกกระบวนการเสนอราคา และก าหนด
วัน เวลาและสถานที่ เพ่ือเริ่มต้นกระบวนการเสนอราคาใหม่ โดยจะแจ้งให้ผู้มีสิทธิเสนอราคาทุกรายที่อยู่ 
ในสถานที่นั้นทราบ 

          คณะกรรมการประกวดราคาสงวนสิทธิ์ในการตัดสินใจด าเนินการใดๆ ระหว่างการประกวดราคาฯ  
เพ่ือให้การประกวดราคาฯ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ 
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    ๔.๗ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาท่ีได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องปฏิบัติดังนี้ 
          (๑) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างด้วยวิธีการ  

ทางอิเล็กทรอนิกส์ ที่ได้ยื่นมาพร้อมกับซองข้อเสนอทางเทคนิค 
          (๒) ราคาสูงสุดของการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์จะต้องเริ่มต้นที่ 

๒,๔๒๒,๐๐๐.๐๐ บาท 
          (๓) ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม และภาษีอ่ืนๆ (ถ้ามี) รวมค่าใช้จ่าย

ทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว 
          (๔) ผู้มีสิทธิเสนอราคาหรือผู้แทนจะต้องมาลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคาตาม

วัน เวลา และสถานที่ท่ีก าหนด 
          (๕) ผู้มีสิทธิเสนอราคาหรือผู้แทนที่มาลงทะเบียนแล้วต้อง LOG IN เข้าสู่ระบบ 
          (๖) ผู้มีสิทธิเสนอราคาหรือผู้แทนที่ LOG IN แล้ว จะต้องด าเนินการเสนอราคา โดยราคา 

ที่เสนอในการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จะต้องต่ ากว่าราคาสูงสุดในการประกวดราคาฯ 
และจะต้องเสนอลดราคาขั้นต่ า (Minimum Bid) ไม่น้อยกว่าครั้งละ ๔,๐๐๐.๐๐ บาท จากราคาสูงสุดในการ
ประกวดราคาฯ และการเสนอลดราคาครั้งถัดๆ ไป ต้องเสนอลดราคาครั้งละไม่น้อยกว่า ๔,๐๐๐.๐๐ บาท  
จากราคาครั้งสุดท้ายที่เสนอลดแล้ว  

          (๗) ห้ามผู้มีสิทธิเสนอราคาถอนการเสนอราคา และเมื่อการประกวดราคาฯ เสร็จสิ้นแล้ว
จะต้องยืนยันราคาต่อผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ราคาที่ยืนยันจะต้องตรงกับราคาท่ีเสนอหลังสุด 

          (๘) ผู้มีสิทธิเสนอราคาที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้ชนะราคาต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการ
ให้บริการเสนอราคาและค่าใช้จ่ายในการเดินทางของผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้ จะแจ้งให้ทราบ 
ในวันเสนอราคา 

          (๙) ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมาเสนอราคา ในวันที่................................. ตั้งแต่เวลา...........นาฬิกา  
เป็นต้นไป ทั้งนี้ จะแจ้งนัดหมายตามแบบแจ้งวัน เวลา และสถานที่เสนอราคา (บก.๐๐๕) ให้ทราบต่อไป 
                     (๑๐) ผู้มีสิทธิเสนอราคาสามารถศึกษาและท าความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอราคาของ 
ผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ที่แสดงไว้ในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th และผู้มีสิทธิเสนอราคา
ต้องท าการทดลองวิธีการเสนอราคาก่อนถึงก าหนดวันเสนอราคาที่เว็บไซต์ของผู้ให้บริการตลาดกลาง
อิเล็กทรอนิกส์ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ เป็นต้นไป  

๕. หลักประกันซอง 
     ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องวางหลักประกันซองพร้อมกับการยื่นซองข้อเสนอทางด้านเทคนิค 

จ านวน ๑๒๑,๑๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) โดยหลักประกันซองจะต้อง 
มีระยะเวลาการค้ าประกันตั้งแต่วันยื่นซองข้อเสนอทางด้านเทคนิคครอบคลุมไปจนถึงวันสิ้นสุดการยืนราคา 
(หลักประกันซองต้องมีผลใช้บังคับไม่น้อยกว่า.........วัน) โดยหลักประกันให้ใช้อย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ 
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    ๕.๑ เงินสด   
              ๕.๒ เช็คท่ีธนาคารสั่งจ่ายให้แก่มหาวิทยาลัยบูรพา โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ยื่นซองข้อเสนอทางด้าน
เทคนิคหรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน ๓ วันท าการของทางราชการ 

    ๕.๓ หนังสือค้ าประกันของธนาคารในประเทศตามแบบหนังสือค้ าประกันดังระบุในข้อ ๑.๕ (๑) 
    ๕.๔ หนังสือค้ าประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบ

กิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งได้
แจ้งเวียนชื่อให้ส่วนราชการต่าง ๆ ทราบแล้วโดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้ าประกันดังระบุในข้อ ๑.๕ (๑) 

    ๕.๕ พันธบัตรรัฐบาลไทย 
    หลักประกันซองตามข้อนี้ มหาวิทยาลัยจะคืนให้ผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้ค้ าประกันภายใน  

๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ได้พิจารณาในเบื้องต้นเรียบร้อยแล้ว เว้นแต่ผู้มีสิทธิเสนอราคารายที่คัดเลือกไว้ซึ่ง 
เสนอราคาต่ าสุดจะคืนให้ต่อเมื่อได้ท าสัญญาหรือข้อตกลง หรือเมื่อผู้มีสิทธิเสนอราคาได้พ้นจากข้อผูกพันแล้ว 

    การคืนหลักประกันซอง ไม่ว่ากรณีใด ๆ จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย 

๖. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา 
    ๖.๑ ในการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์นี้ มหาวิทยาลัยจะพิจารณาตัดสินด้วย

ราคารวม 
    ๖.๒ หากผู้ประสงค์จะเสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการเสนอราคา

ไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ไม่ถูกต้อง
ตามข้อ ๔ แล้ว คณะกรรมการประกวดราคาจะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ประสงค์จะเสนอราคารายนั้น   
เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กน้อย หรือผิดพลาดไปจากเงื่อนไขของเอกสารประกวดราคาจ้าง
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ในส่วนที่มิใช่สาระส าคัญ ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีท่ีพิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์
ต่อมหาวิทยาลัยเท่านั้น 

    ๖.๓ มหาวิทยาลัยสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาราคาของผู้ประสงค์จะเสนอราคาโดยไม่มีการผ่อนผัน 
ในกรณีดังต่อไปนี้ 

          (๑) ไม่ปรากฏชื่อผู้ประสงค์จะเสนอราคารายนั้น ในบัญชีผู้รับเอกสารประกวดราคาจ้าง 
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือในหลักฐานการรับเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
ของมหาวิทยาลัย 

          (๒) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเง่ือนไขที่ก าหนดในเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสาระส าคัญ หรือมีผลท าให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบระหว่างผู้ประสงค์จะเสนอราคา
รายอื่น 
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    ๖.๔ ในการตัดสินการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือในการท าสัญญา 

คณะกรรมการประกวดราคาหรือมหาวิทยาลัยมีสิทธิให้ผู้ประสงค์จะเสนอราคาชี้แจงข้อเท็จจริง สภาพ ฐานะ  
หรือข้อเท็จจริงอ่ืนใดที่เกี่ยวข้องกับผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้ มหาวิทยาลัยมีสิทธิที่จะไม่รับราคาหรือไม่ท าสัญญา 
หากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง 

    ๖.๕ มหาวิทยาลัยทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ าสุด หรือราคาหนึ่งราคาใดหรือราคาที่เสนอทั้งหมด 
ก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกจ้างในจ านวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิก 
การประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้ เพ่ือประโยชน์
ของทางราชการเป็นส าคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของมหาวิทยาลัยเป็นเด็ดขาด ผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือ 
ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ มิได้ รวมทั้งมหาวิทยาลัยจะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาจ้าง
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ และลงโทษผู้มีสิทธิเสนอราคาเป็นผู้ทิ้งงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาที่ได้รับ
การคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อได้ว่า การเสนอราคากระท าการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสาร 
อันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอ่ืนมาเสนอราคาแทน เป็นต้น 

          ในกรณีท่ีผู้มีสิทธิเสนอราคารายที่เสนอราคาต่ าสุด เสนอราคาต่ าจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจด าเนินงาน 
ตามสัญญาได้ คณะกรรมการประกวดราคาหรือมหาวิทยาลัยจะให้ผู้มีสิทธิเสนอราคานั้นชี้แจงและแสดงหลักฐาน 
ที่ท าให้เชื่อได้ว่า ผู้มีสิทธิเสนอราคาสามารถด าเนินงานตามการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
ให้เสร็จสมบูรณ์ หากค าชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้ มหาวิทยาลัยมีสิทธิที่จะไม่รับราคาของผู้มีสิทธิเสนอราคารายนั้น 

    ๖.๖ ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังจากการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ว่า 
ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้มีสิทธิเสนอราคา
รายอ่ืนหรือเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้มีสิทธิเสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลาง อิเล็กทรอนิกส์  
ณ วันประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาที่กระท าการอันเป็น 
การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมตามข้อ ๑.๖ มหาวิทยาลัยมีอ านาจที่จะตัดรายชื่อผู้มีสิทธิเสนอราคา
ดังกล่าว และมหาวิทยาลัยจะพิจารณาลงโทษผู้มีสิทธิเสนอราคารายนั้นเป็นผู้ทิ้งงาน 

๗. การท าสัญญาจ้าง 
     ผู้ชนะการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  (ผู้รับจ้าง) จะต้องท าสัญญาจ้างตาม 

แบบสัญญาดังระบุในข้อ ๑.๔ กับมหาวิทยาลัย ภายในวันที่ ๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ และจะต้องวางหลักประกันสัญญา  
เป็นจ านวนเงินเท่ากับร้อยละ ๕ ของราคาค่าจ้างที่ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ ให้มหาวิทยาลัย
ยึดถือไว้ในขณะท าสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ 

    ๗.๑ เงินสด 
    ๗.๒ เช็คท่ีธนาคารสั่งจ่ายให้แก่มหาวิทยาลัยบูรพา โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ท าสัญญาหรือก่อนหน้านั้น 

ไม่เกิน ๓ วันท าการของทางราชการ 
    ๗.๓ หนังสือค้ าประกันของธนาคารภายในประเทศตามแบบหนังสือค้ าประกันดังระบุในข้อ ๑.๕ (๒) 
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    ๗.๔ หนังสือค้ าประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบ

กิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งได้
แจ้งชื่อเวียนให้ส่วนราชการต่าง ๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้ าประกันดังระบุในข้อ ๑.๕ (๒) 

    ๗.๕ พันธบัตรรัฐบาลไทย 
    หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย ภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่คู่สัญญาพ้นจากข้อผูกพัน 

ตามสัญญาจ้างแล้ว 

๘. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน  
    มหาวิทยาลัยจะจ่ายเงินค่าจ้างโดยแบ่งออกเป็น ๑๒ งวด ดังนี้ 
    งวดที่ ๑ เป็นจ านวนเงินในอัตราร้อยละ ๖.๘๕ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานท าความสะอาด 

ให้แล้วเสร็จเรียบร้อยตามสัญญา เมื่อวันที่ ๒๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐   
    งวดที่ ๒ - ๑๑ จ่ายเงินเป็นรายงวด โดยแต่ละงวดเป็นจ านวนเงินในอัตราร้อยละ ๘.๓๓ ของค่าจ้าง  

เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานในแต่ละงวดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยตามสัญญา เมื่อวันที่ ๒๕ ของทุกๆ เดือนถัดมาตาม
ปฏิทินตามล าดับ 

    งวดสุดท้าย เป็นจ านวนเงินในอัตราร้อยละ ๙.๘๕ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่  
๒๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ให้แล้วเสร็จเรียบร้อยตามสัญญาจนถึงวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 
               โดยผูร้ับจ้างส่งใบแจ้งหนี้ให้ผู้ว่าจ้างภายใน ๕ วัน (ห้าวัน) ท างานปกติ นับแต่วันที่ให้บริการครบทุก  
๑ (หนึ่ง) งวดการจ่ายเงิน โดยให้ส่งที่ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา และคณะพยาบาลศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยบูรพา ออกใบรับไว้เป็นหลักฐาน ผู้ว่าจ้างจะช าระค่าจ้างตามสัญญาภายใน ๑๐ วัน (สิบวัน) 
ท างานปกติ นับแต่วันที่ได้รับใบแจ้งหนี้จากผู้รับจ้าง เมื่อผู้ว่าจ้างหรือผู้แทนของผู้ว่าจ้างได้ตรวจการปฏิบัติงาน
ดังกล่าวถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาถูกต้องแล้ว หากไม่ถูกต้องครบถ้วนตามสัญญา ผู้ว่าจ้างจะหักเงินค่าจ้าง
และค่าปรับตามสัญญาข้อ ๘ ออกจากค่าจ้างในงวดงานนั้นๆ โดยผู้ว่าจ้างจะแจ้งรายละเอียดการหักเงินจ านวน
ดังกล่าวให้ผู้รับจ้างทราบ  และจะช าระค่าจ้างเฉพาะส่วนที่เหลือให้ผู้รับจ้าง 

    มหาวิทยาลัยจะโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ชนะการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการ 
ทางอิเล็กทรอนิกส ์ทั้งนี้ ผู้ชนะการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์จะต้องเป็นผู้รับภาระเงิน
ค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการอ่ืนใดเกี่ยวกับการโอนเงินที่ธนาคารเรียกเก็บ และยินยอมให้มีการหักเงินดังกล่าว
จากจ านวนเงินโอนในงวดนั้นๆ 

    ในกรณีท่ีรัฐบาลประกาศเปลี่ยนแปลงก าหนดอัตราค่าจ้างแรงงานข้ันต่ าภายหลังลงนามสัญญานี้ 
มีผลใช้บังคับ ผู้รับจ้างมีสิทธิร้องขอเพ่ิมอัตราค่าจ้างเฉพาะค่าแรงของพนักงานท าความสะอาดตามอัตราส่วนต่าง
ของค่าจ้างขั้นต่ าที่รัฐบาลก าหนดเพ่ิมขึ้น ซึ่งผู้ว่าจ้างจะพิจารณาด้วยเหตุผลที่สมควรและเป็นธรรม หากผู้ว่าจ้าง 
ไม่สามารถตกลงตามที่ร้องขอเพราะเหตุขัดข้องด้านงบประมาณหรือเพราะเหตุอ่ืนใด โดยจะแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบ
เป็นลายลักษณ์อักษร ภายในก าหนดระยะเวลาไม่เกินกว่า ๗ วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือของผู้รับจ้างขอเพ่ิมค่าจ้าง 
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และผู้รับจ้างมีสิทธิบอกเลิกสัญญาได ้โดยแจ้งให้ผู้ว่าจ้างทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน ก่อนวันบอกเลิกสัญญา 
ในกรณีนี้ผู้รับจ้างจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ทั้งสิ้นจากผู้ว่าจ้าง 

๙. อัตราค่าปรับ  
    ๙.๑ กรณีไม่มีพนักงานของผู้รับจ้างมาปฏิบัติงานหรือมาปฏิบัติงานไม่ครบจ านวนในวันใด ผู้รับจ้าง

ต้องแจ้งให้ผู้ว่าจ้างทราบและยอมให้ผู้ว่าจ้างหักเงินค่าจ้างทีจ่ะได้รับตามอัตราค่าจ้างขั้นต่ าต่อคนต่อวัน (ที่ใช้บังคับ
ในเขตจังหวัดชลบุรีในวันนั้น)  ตามจ านวนพนักงานที่ขาด  และยอมให้ผู้ว่าจ้างปรับเป็นรายวัน ในอัตราร้อยละ 
๐.๑๐ ของราคาท่ีตกลงจ้างทั้งหมดตามสัญญา นับตั้งแตว่ันที่ไม่มีพนักงานมาปฏิบัติงาน หรือมาปฏิบัติงาน 
ไม่ครบจ านวนเป็นต้นไปจนกว่าจะมีพนักงานมาปฏิบัติงานครบจ านวน 
               ๙.๒ ในกรณีที่ตัวผู้รับจ้างเองหรือพนักงานของผู้รับจ้างท างานบกพร่องโดยท าไว้ไม่สะอาดก็ดี  
ไม่เรียบร้อยก็ดี ใช้วัสดุอุปกรณ์หรือน้ ายาที่ไม่มีคุณภาพตามมาตรฐานหรือคุณภาพไม่ดีหรือท าไม่ถูกต้อง 
ตามสัญญาข้อหนึ่งข้อใดก็ดี เมื่อผู้ว่าจ้างแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องรีบแก้ไขงานที่บกพร่อง 
ให้เรียบร้อยโดยเร็ว โดยไม่คิดค่าจ้าง ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าแรงงาน หรือค่าใช้จ่ายอื่นใดจากผู้ว่าจ้างอีก ถ้าผู้รับจ้าง
ไม่รีบด าเนินการแก้ไขหรือไม่ปฏิบัติภายใน ๑ วัน ตามท่ีผู้วา่จ้างหรือผู้แทนของผู้ว่าจ้างแจ้งให้ทราบ ผู้ว่าจ้างมี
สิทธิบอกเลิกสัญญาและเรียกค่าเสียหายจากผู้รับจ้างทั้งหมดโดยสิ้นเชิง ในกรณีท่ีผู้รับจ้างท าผิดสัญญาดังกล่าว
ข้างต้น และผู้ว่าจ้างยังไม่ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างด าเนินการ โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ดังนี้ 
   ๙.๒.๑ ระงับการจ่ายค่าจ้างทั้งหมดหรือบางส่วนตามที่ผู้ว่าจ้างเห็นสมควร  หรือ 
  ๙.๒.๒ ปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ ๐.๑๐ ของราคาที่ตกลงจ้างทั้งหมดตามสัญญา นับแต่ 
วันที่ผู้รับจ้างผิดสัญญาจนถึงวันที่ผู้รับจ้างได้แก้ไขงานที่บกพร่องให้เรียบร้อยตามสัญญา หรือวันที่บอกเลิกสัญญา 
กรณีท่ีผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างไม่อาจปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้ 

๙.๒.๓ ว่าจ้างบุคคลอ่ืนท างานแทนผู้รับจ้าง โดยผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายที่ผู้ว่าจ้าง 
ต้องเสียไปทั้งหมดโดยสิ้นเชิง 

 ๙.๒.๔ เรียกค่าเสียหายใดๆ  อันพึงมี  
       ผู้ว่าจ้างมีสิทธิหักเงินค่าจ้างที่ยังไม่ได้จ่ายแก่ผู้รับจ้างไว้เพ่ือช าระค่าปรับหรือค่าเสียหายที่ผู้รับจ้าง

ต้องรับผิดตามสัญญานี้ แต่ถ้าจ านวนเงินค่าจ้างไม่เพียงพอให้หักช าระหนี้ ผู้รับจ้างยินยอมให้หักจากหลักประกัน
สัญญาตามสัญญาข้อ ๓ ได้ทันทีอีกด้วย 

๑๐. การรับประกันความช ารุดบกพร่อง  
      ผู้ชนะการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งได้ท าข้อตกลงเป็นหนังสือหรือ  

ท าสัญญาจ้างตามแบบดังระบุในข้อ ๑.๔ แล้วแตก่รณ ีจะต้องรับประกันความรับผิดในการปฏิบัติตามสัญญา 
โดยมีระยะเวลาการรับประกันตลอดไปจนกว่าผู้ชนะการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
จะหลุดพ้นจากหน้าที่และความรับผิดตามสัญญานี้   



-๑๑- 
 

๑๑. ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอ่ืน ๆ 
      ๑๑.๑ เงินค่าจ้างส าหรับงานจ้างครั้งนี้ ได้มาจากเงินรายได้จากเงินอุดหนุนรัฐบาล งบประมาณ

ประจ าป ีพ.ศ. ๒๕๖๑ 
              การลงนามในสัญญาจะกระท าได้ต่อเมื่อ มหาวิทยาลัยได้รับอนุมัติเงินจากเงินรายได้จาก 

เงินอุดหนุนรัฐบาล งบประมาณประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๑ แล้วเท่านั้น  
      ๑๑.๒ เมื่อมหาวิทยาลัยได้คัดเลือกผู้มีสิทธิเสนอราคารายใดให้เป็นผู้รับจ้าง และได้ตกลงจ้าง 

ตามการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้รับจ้างจะต้องสั่งหรือน าสิ่งของมาเพ่ืองานจ้าง
ดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ และของนั้นต้องน าเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถ
ให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศก าหนด ผู้มีสิทธิเสนอราคาซึ่งเป็นผู้รับจ้าง
จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์นาวี ดังนี้ 
                        (๑) แจ้งการสั่งหรือน าสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อกรมเจ้าท่าภายใน ๗ วัน  
นับตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างสั่งหรือซื้อขายของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
ประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืนได้ 
                        (๒) จัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจาก
ต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าให้บรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออ่ืนที่มิใช่เรือไทย
ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออ่ืน หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
ประกาศยกเว้นให้บรรทุกของลงเรืออ่ืน 
                        (๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วยการ
ส่งเสริมการพาณิชย์นาวี 

       ๑๑.๓ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาซึ่งได้ยื่นเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  
ต่อมหาวิทยาลัยแล้ว จะถอนตัวออกจากการประกวดราคาฯ มิได้ และเมื่อได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้มีสิทธิเสนอ
ราคาแล้วต้องเข้าร่วมเสนอราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามเงื่อนไขที่ก าหนดในข้อ ๔.๗ (๔) 
(๕) (๖) และ (๗) มิฉะนั้น มหาวิทยาลัยจะริบหลักประกันซองจ านวนร้อยละ ๒.๕ ของวงเงินที่จัดหาทันที และอาจ
พิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอ่ืน (ถ้ามี) รวมทั้งอาจพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานได้ หากมีพฤติกรรมเป็นการ
ขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 

      ๑๑.๔ ผู้มีสิทธิเสนอราคาซึ่งมหาวิทยาลัยได้คัดเลือกแล้วไม่ไปท าสัญญาหรือข้อตกลงภายใน
เวลาที่ทางราชการก าหนดดังระบุไว้ในข้อ ๗ มหาวิทยาลัยจะริบหลักประกันซองหรือเรียกร้องจากผู้ออก
หนังสือค้ าประกันซองทันทีและอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอ่ืน  (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณา 
ให้เป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ 

      ๑๑.๕ มหาวิทยาลัยสงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขเพ่ิมเติมเงื่อนไข หรือข้อก าหนดในแบบสัญญา ให้เป็นไปตาม
ความเห็นของส านักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี) 



-๑๒- 

๑๒. การจัดหาพนักงานท าความสะอาด  
      ผูช้นะการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์เข้าท าสัญญารับจ้างเหมาท าความสะอาด

กับมหาวิทยาลัยแล้วต้องจัดหาพนักงานท าความสะอาดที่มีความประพฤติดี มีความสามารถปฏิบัติงานด้วยความ
เรียบร้อย ซึ่งเป็นบุคคลมีสัญชาติไทย หรือหากมีความจ าเป็นสามารถจัดหาคนต่างด้าวเข้าท างานท าความสะอาด
ได้แต่ต้องเป็นคนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตให้ท างานได้โดยชอบด้วยกฎหมาย สามารถสื่อสารและเข้าใจภาษาไทยได้
เป็นอย่างดี 

๑๓.  ผู้ชนะการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์เมื่อเข้าท าสัญญากับมหาวิทยาลัยแล้ว 
ต้องยื่นเอกสารต่อประธานกรรมการตรวจรับ ดังนี้  

       ๑๓.๑ บัญชีรายชื่อ ที่อยู่ปัจจุบัน และภาพถ่ายบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้ควบคุมงานและ
ผู้ปฏิบัติงานท าความสะอาดทุกคน และในกรณีพนักงานที่เป็นคนต่างด้าวให้แนบส าเนาหนังสือรับรองใบอนุญาต
พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง โดยให้ยื่นในวันท าสัญญา และหากภายหลังท าสัญญา ใบอนุญาตให้ท างานได้โดยชอบ
ด้วยกฎหมายของผู้ปฏิบัติงานท าความสะอาดคนใดคนหนึ่งหมดอายุ ผู้ชนะการประกวดราคาต้องรีบด าเนินการ
ต่อใบอนุญาตและน าส าเนาหนังสือรับรองใบอนุญาตฉบับใหม่ พร้อมรับรองส าเนาถูกต้องมายื่นให้ประธาน
คณะกรรมการตรวจรับโดยเร็ว  

               ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงผู้ปฏิบัติงานท าความสะอาดก็ต้องแจ้งให้กรรมการตรวจรับ 
ทราบเป็นลายลักษณ์อักษรก่อนมาท างานทุกครั้ง และต้องน าส่งบัญชีรายชื่อ ที่อยู่ปัจจุบัน และภาพถ่าย 
บัตรประจ าตัวประชาชนของผู้ปฏิบัติงานท าความสะอาดรายใหม่ ภายใน ๓ วัน นับแต่วันที่แจ้งเปลี่ยน 

       ๑๓.๒ ส าเนาหลักฐานการจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมที่ท าให้แก่พนักงานตามบัญชี
รายชื่อผู้ปฏิบัติงานท าความสะอาดทุกคน นับถัดจากวันที่พนักงานผู้นั้นเริ่มท างาน และให้ระบุพนักงานเป็น 
ผู้รับผลประโยชน์ โดยให้ยื่นภายในวันที่ ๒ ของเดือนถัดไป ยกเว้นของเดือนกันยายนให้ยื่นภายในวันที่  
๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 

๑๔. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ 
      ในระหว่างระยะเวลาการด าเนินงาน ผู้รับจ้างพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบได้

ก าหนดไว้โดยเคร่งครัด 
 

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 

 

.......(วัน เดือน ปี)....... 



(ร่าง) ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) 
 

๑. ความเป็นมา  
               คณะพยาบาลศาสตร์ เริ่มก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๒๕ ปัจจุบันมีอาคารทั้งหมด ๕ หลัง ประกอบด้วย 
อาคาร ผศ.นพรัตน์ ผลาพิบูลย์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบพระชนมพรรษา อาคารอนุรักษ์ อาคารหอพัก 
คณะพยาบาลศาสตร์ และอาคารสโมสรนิสิต มีพ้ืนที่ใช้สอยทั้งภายในและภายนอกอาคาร รวมทั้งหมด
๒๒,๘๘๐ ตารางเมตร ประกอบด้วยห้องต่างๆ ได้แก่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการทางการพยาบาล ห้องสมุด 
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ห้องท างานของคณาจารย์และบุคลากร ที่พักอาศัยของนิสิต ห้องกิจกรรมนิสิต ฯลฯ  
และพ้ืนที่โดยรอบอาคาร ซ่ึงมีต้นไม้ใหญ่ ไม้ดอก ไม้ประดับ สวนหย่อม สนามหญ้า ลานจอดรถ และทางเดิน  
โดยพ้ืนที่ภายในและรอบอาคารถูกใช้งานเพ่ือการเรียนการสอนและให้บริการแก่ผู้มาติดต่อทุกวัน ดังนั้นพื้นที่
ภายในอาคารและบริเวณโดยรอบอาคารต้องสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย และสวยงาม คณะฯ จึงจ าเป็นต้อง
จ้างเหมาบริการท าความสะอาดภายในอาคาร ส่วนประกอบของอาคาร บริเวณโดยรอบอาคาร และบ ารุงรักษา
พืชสวนบริเวณรอบอาคาร ดังกล่าว 

๒. วัตถุประสงค์  
              ๒.๑ เพ่ือดูแล รักษา และท าความสะอาดภายในอาคาร และส่วนประกอบของอาคาร ให้เป็นไป 
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามมาตรฐาน 

 ๒.๒ เพ่ือดูแล รักษา และท าความสะอาดบริเวณโดยรอบอาคาร รวมทั้งตกแต่ง และบ ารุงรักษา 
พืชสวนให้เป็นไปตามมาตรฐาน 

 ๓. คุณสมบัติของผู้ประสงค์จะเสนอราคา  
              ๓.๑ ต้องเป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  

    ๓.๒ ต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว  
หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเป็นผู้ทิ้งงานตาระเบียบของทางราชการ 

    ๓.๓ ต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอ่ืน และ/หรือต้องไม่เป็น 
ผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมตามข้อ ๑.๖ 
ของเอกสารประกวดราคาจ้างฯ 

    ๓.๔ ต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทย เว้นแต่รัฐบาล 
ของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีค าสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น 
               ๓.๕ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย 
หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคัญ 
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               ๓.๖ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐซึ่งได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ของกรมบัญชีกลาง ที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 
               ๓.๗ คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกิน 
สามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ 
              ๓.๘ ต้องเป็นนิติบุคคลและมีผลงานรับจ้างเหมาท าความสะอาดประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคา
จ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๑,๒๑๑,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสองแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพัน-
บาทถ้วน) สัญญาเดียว และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วย
ระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอ่ืนซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วน
ท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอ่ืนของรัฐ หรือหน่วยงานเอกชนที่มหาวิทยาลัยเชื่อถือ   

 ๔. แบบรูปรายการ หรือคุณลักษณะเฉพาะ  
              รายละเอียดงานจ้างเหมาท าความสะอาด และดูแลพืชสวนบริเวณรอบอาคาร ดังนี้ 
              ๔.๑  อาคาร ผศ.นพรัตน์ ผลาพิบูลย์ พ้ืนที่ใช้สอยภายในอาคาร ประมาณ ๔,๕๒๐ ตารางเมตร 
 ๔.๒  อาคารสโมสรนิสิต พ้ืนที่ใช้สอยภายในอาคาร ประมาณ ๒๘๘ ตารางเมตร 
 ๔.๓  อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบพระชนมพรรษา พ้ืนที่ใช้สอยภายในอาคาร ประมาณ  
๓,๘๙๙ ตารางเมตร 
 ๔.๔  อาคารหอพักคณะพยาบาลศาสตร์ พ้ืนที่ใช้สอยภายในอาคาร ประมาณ ๔,๕๕๐ ตารางเมตร 

    ๔.๕  อาคารอนุรักษ์ พ้ืนที่ใช้สอยภายในอาคาร ประมาณ ๑,๗๓๐ ตารางเมตร 
    ๔.๖  พ้ืนที่บริเวณโดยรอบอาคารทั้ง ๕ อาคาร มีพ้ืนที่ประมาณ ๗,๘๙๓ ตารางเมตร 

 ๕. ระยะเวลาด าเนินการ  
               ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ระยะเวลา ๑๒ เดือน  

 ๖. ระยะเวลาส่งมอบของหรืองาน  
    จ านวนงวดในการส่งมอบ ๑๒ งวด 

               งวดที ่๑  เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานท าความสะอาดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยตามสัญญา เมื่อวันที่  
๒๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐   

    งวดที่ ๒ - ๑๑ เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานในแต่ละงวดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยตามสัญญา เมื่อวันที่  
๒๕ ของทุก ๆ เดือนถัดมาตามปฏิทินตามล าดับ 

    งวดสุดท้าย เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ ๒๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ให้แล้วเสร็จเรียบร้อย 
ตามสัญญาจนถึงวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 
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               โดยผู้รับจ้างส่งใบแจ้งหนี้ให้ผู้ว่าจ้างภายใน ๕ วัน (ห้าวัน) ท างานปกติ นับแต่วันที่ให้บริการครบทุก 
๑ (หนึ่ง) งวดการจ่ายเงิน โดยให้ส่งที่ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา และ คณะพยาบาลศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยบูรพา ออกใบรับไว้เป็นหลักฐาน ผู้ว่าจ้างจะช าระค่าจ้างตามสัญญาภายใน ๑๐ วัน (สิบวัน) 
ท างานปกติ นับแต่วันที่ได้รับใบแจ้งหนี้จากผู้รับจ้าง เมื่อผู้ว่าจ้างหรือผู้แทนของผู้ว่าจ้างได้ตรวจการปฏิบัติงาน
ดังกล่าวถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาถูกต้องแล้ว หากไม่ถูกต้องครบถ้วนตามสัญญา ผู้ว่าจ้างจะหักเงินค่าจ้าง
และค่าปรับตามสัญญาข้อ ๘ ออกจากค่าจ้างในงวดงานนั้นๆ โดยผู้ว่าจ้างจะแจ้งรายละเอียดการหักเงินจ านวน
ดังกล่าวให้ผู้รับจ้างทราบ  และจะช าระค่าจ้างเฉพาะส่วนที่เหลือให้ผู้รับจ้าง  

    ในกรณีที่รัฐบาลประกาศเปลี่ยนแปลงก าหนดอัตราค่าจ้างแรงงานขั้นต่ าภายหลังลงนามสัญญา  
ผู้รับจ้างมสีิทธิร้องขอเพ่ิมอัตราค่าจ้างเฉพาะค่าแรงของพนักงานท าความสะอาดตามอัตราสว่นต่างของค่าจ้างขั้นต่ า 
ที่รัฐบาลก าหนดเพ่ิมขึ้น ซึ่งผู้ว่าจ้างจะพิจารณาด้วยเหตุผลที่สมควรและเป็นธรรม หากผู้ว่าจ้างไม่สามารถ  
ตกลงตามที่ร้องขอเพราะเหตุขัดข้องด้านงบประมาณหรือเพราะเหตุอ่ืนใด โดยจะแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบเป็น 
ลายลักษณ์อักษร ภายในก าหนดระยะเวลาไม่เกินกว่า ๗ วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือของผู้รับจ้างขอเพ่ิมค่าจ้าง 
และผู้รับจ้างมีสิทธิบอกเลิกสัญญาได ้โดยแจ้งให้ผู้ว่าจ้างทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน ก่อนวันบอกเลิกสัญญา 
ในกรณีนี้ผู้รับจ้างจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ ทั้งสิ้นจากผู้ว่าจ้าง 

 ๗. วงเงินในการจัดหา  
               เงินงบประมาณโครงการ ๒,๔๒๒,๐๐๐.๐๐ บาท 
               ราคากลาง ๒,๔๒๒,๐๐๐.๐๐ บาท   

 ๘. หลักประกันซอง  
               ในการจัดจ้างครั้งนี้ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องวางหลักประกันซองประกวดราคาจ้างเหมา 
ท าความสะอาดด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เป็นเงิน ๑๒๑,๑๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นหนึ่งพัน- 
หนึ่งร้อยบาทถ้วน) โดยหลักประกันซองจะต้องมีระยะเวลาการค้ าประกันตั้งแต่วันยื่นซองข้อเสนอทางด้าน
เทคนิคครอบคลุมไปจนถึงวันสิ้นสุดการยืนราคา (หลักประกันซองต้องมีผลบังคับใช้ไม่น้อยกว่า...........วัน)  

 ๙. ผู้มีสิทธิเสนอราคาที่เข้าร่วมการเสนอราคาจะต้องปฏิบัติดังต่อไปนี้ มิฉะนั้นจะต้องถูกริบหลักประกันซอง 
                 ๙.๑ ผู้มีสิทธิเสนอราคาหรือผู้แทนจะต้องมาลงทะเบียนเพ่ือเข้าสู่กระบวนการเสนอราคาตาม 
วัน เวลา และสถานที่ที่ก าหนด 
                 ๙.๒ ผู้มีสิทธิเสนอราคาหรือผู้แทนที่มาลงทะเบียนแล้วต้อง LOG IN เข้าสู่ระบบ  
               ๙.๓ ผู้มีสิทธิเสนอราคาหรือผู้แทนที่ LOG IN แล้ว จะต้องด าเนินการเสนอราคา โดยราคาที่
เสนอในการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จะต้องต่ ากว่าราคาสูงสุดในการประกวดราคาฯ  
และจะต้องเสนอลดราคาขั้นต่ า (Minimum Bid) ไม่น้อยกว่าครั้งละ ๔,๐๐๐.๐๐ บาท จากราคาสูงสุดในการ 
ประกวดราคาฯ และการเสนอลดราคาครั้งถัดๆ ไป ต้องเสนอลดราคาครั้งละไม่น้อยกว่า ๔,๐๐๐.๐๐ บาท  
จากราคาครั้งสุดท้ายที่เสนอลดแล้ว 
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                 ๙.๔ ห้ามผู้มีสทิธิเสนอราคาถอนการเสนอราคา และเมื่อการประกวดราคาฯ เสร็จสิ้นแล้ว 
จะต้องยืนยันราคาต่อผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ราคาท่ียืนยันจะต้องตรงกับราคาท่ีเสนอหลังสุด 
                 ทั้งนี้  ผู้มีสิทธิเสนอราคาสามารถศึกษาและท าความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอราคาของ
ผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ที่แสดงไว้ในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th และผู้มีสิทธิเสนอราคา
ต้องท าการทดลองวิธีการเสนอราคาก่อนถึงก าหนดวันเสนอราคาที่เว็บไซต์ของผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ 
ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ เป็นต้นไป  

 ๑๐. ค่าใช้จ่ายตลาดกลาง 
                ผู้มีสิทธิเสนอราคาท่ีได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้ชนะการเสนอราคาจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการ
ให้บริการเสนอราคาฯ และค่าใช้จ่ายในการเดินทางของผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้ ค่าใช้จ่าย
ดังกล่าวจะค านวณจากวงเงินตามสัญญาที่มหาวิทยาลัยได้ท ากบัผู้ชนะการเสนอราคาตามโครงการนี้ ในอัตราร้อยละ 
๐.๔ แต่ไมเ่กิน ๑๐,๐๐๐.๐๐ บาท โดยผู้ชนะการเสนอราคาจะต้องช าระค่าใช้จ่ายในการให้บริการเสนอราคาฯ 
ให้กับผู้ให้บริการตลาดกลางฯ ในอัตราที่ก าหนดโดยต้องช าระเพียงงวดเดียวภายใน ๓๐ วัน นับแต่ได้รับใบแจ้งหนี้ 
จากผู้ให้บริการตลาดกลางฯ ทั้งนี้ ผู้ให้บริการตลาดกลางฯ จะส่งใบแจ้งหนี้ให้ผู้ชนะการประกวดราคาต่อเมื่อ
คณะกรรมการประกวดราคาได้ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างตามโครงการนี้แล้ว 

     แต่เม่ือผู้ชนะการเสนอราคาได้รับหนังสือนัดท าสัญญาต้องรีบช าระค่าใช้จ่ายในการให้บริการ
เสนอราคาฯ ใหแ้ก่ผู้ให้บริการตลาดกลางฯ ให้เรียบร้อย เพื่อลงนามสัญญาภายในวันที่ ๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 
และในวันท าสัญญาให้ผู้ชนะการเสนอราคาน าใบเสร็จรับเงินค่าใช้จ่ายในการให้บริการเสนอราคาฯ ของ 
ผู้ใหบ้ริการตลาดกลางฯ มาแสดงต่อมหาวิทยาลัยเพื่อน ามาประกอบเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา  

๑๑. สถานที่ติดต่อเพื่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติม และส่งข้อเสนอแนะ วิจารณ์ หรือแสดงความคิดเห็น  
       สามารถส่งข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ วิจารณ์ เกี่ยวกับร่างขอบเขตของงานนี้ได้ที่ 

      สถานทีต่ิดต่อ  งานบริหารพัสดุ ชั้น ๑ ส านักงานคณบดี อาคาร ผศ.นพรัตน์ ผลาพิบูลย์  
   คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ถนนลงหาดบางแสน ต าบลแสนสุข  
   อ าเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ๒๐๑๓๑                      

      โทรศัพท์       ๐ ๓๘๑๐ ๒๘๑๘ 
      โทรสาร        ๐ ๓๘๓๙ ๓๔๗๖ 
      เว็บไซต์        e-mail : jarupha@buu.ac.th 
      สาธารณชนที่ต้องการเสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความเห็น ต้องเปิดเผยชื่อและที่อยู่ของผู้ให้ 

ข้อเสนอแนะวิจารณ์ หรือมีความเห็นด้วย                                                                                                                                                                                        
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