
  ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)                                      

 ๑. ความเป็นมา 
     คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้ริเริ่มด าเนินการตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2537  
จากแนวความคิดในการขยายงานศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยบูรพา เป็นโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย
ขนาด 500 เตียง เพ่ือเป็นโรงพยาบาลส าหรับรักษา และฝึกปฏิบัติงานของนิสิตแพทย์ พยาบาลและ
สาธารณสุข มหาวิทยาลัยบูรพาจึงแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการจัดตั้งคณะแพทยศาสตร์ และได้ขอปรึ กษา 
กับทบวงมหาวิทยาลัย (ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาในปัจจุบัน) ซึ่งให้ความเห็นว่าให้ด าเนินการ
จัดตั้งคณะแพทยศาสตร์ในลักษณะของการจัดตั้งคณะใหม่ มิใช่การขยายจากหน่วยงานเดิม มหาวิทยาลัยจึงได้
ด าเนินการเสนอโครงการจัดตั้งคณะแพทยศาสตร์ไว้ในแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระยะที่ 8 ทั้งนี้ 
มีจุดมุ่งหมายที่มุ่งเน้นการผลิตแพทย์ให้เหมาะสมต่อระบบบริการทางการแพทย์  และสาธารณสุขของ
ประเทศ โดยเฉพาะภูมิภาคตะวันออกเป็นแพทย์ที่มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม
ของแพทยสภาเทียบเท่ามาตรฐานสากล มีความรู้ความสามารถและเจตคติที่จะปฏิบัติงานในชนบทได้เป็นอย่างดี
และธ ารงไว้ซึ่งศิลปวฒันธรรมไทย คณะแพทยศาสตร์ ประกอบด้วยอาคารศรีนครินทร์ อาคารสมเด็จพระเทพ-
รัตนราชสุดา อาคารหอพักนิสิตแพทย์หญิง อาคารหอพักนิสิตแพทย์ชาย อาคารโภชนาการ อาคาร CT-
SCAN และอาคารห้องเก็บศพ เพ่ือให้บริการด้านการเรียนการสอน และประกอบกิจกรรมการให้บริการ  
ด้านการรักษาพยาบาลผู้ป่วยที่เป็นนิสิต ข้าราชการ บุคลากรของมหาวิทยาลัยบูรพา และบุคคลทั่วไป ให้บริการ
วิชาการแก่ชุมชน และสนับสนุนการรักษาพยาบาล เพ่ือให้การปฏิบัติงานรับจ้างและการท าความสะอาด
ภายในอาคารและบริเวณรอบนอกอาคารเป็นไปตามข้อก าหนดของผู้ว่าจ้างอย่างถูกต้อง สะอาดเรียบร้อย
และเป็นที่ประทับใจของผู้พบเห็นอยู่เสมอ วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ ตลอดจนเครื่องใช้ต่าง ๆ สะอาดอยู่เสมอ  
อีกท้ังระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมของคณะแพทยศาสตร์เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ถูกต้องตามหลักวิชาการ 
และหลักการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อภายในโรงพยาบาล อีกทั้งตรงตามเป้าหมายของหน่วยงานและ
พร้อมได้รับการประเมินจากหน่วยงานภายนอก และผู้รับจ้างสามารถปฏิบัติตามข้อก าหนดของการ
จัดการสิ่งแวดล้อม ISO14001 ได้ 
 
 ๒. วัตถุประสงค์ 
      เพ่ือให้พื้นที่ภายในอาคารและบริเวณรอบนอกอาคารศรีนครินทร์ อาคารสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา 
อาคารหอพักนิสิตแพทย์หญิง อาคารหอพักนิสิตแพทย์ชาย อาคารโภชนาการ อาคาร CT-SCAN อาคาร
ห้องเก็บศพ และหน่วยบริการเทศบาลแสนสุข ตลอดจนส่วนประกอบของอาคาร เครื่องมือ เครื่องใช้ต่าง ๆ  
มีความสะอาด ถูกต้องตามหลักวิชาการท่ีผู้ว่าจ้างก าหนด 
  

๓. คุณสมบัติของผู้ประสงค์จะเสนอราคา 
     ๓.๑ ต้องเป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
     ๓.๒ ต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว 
หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ 
     ๓.๓ ต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอ่ืน และ/หรือต้องไม่เป็นผู้มี
ผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้ประสงค์จะเสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศ
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ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคา
อย่างเป็นธรรมตามข้อ ๑.๖ ของเอกสารประกวดราคาจ้างฯ 
     ๓.๔ ต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทย เว้นแต่รัฐบาล
ของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีค าสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น 
     ๓.๕ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย 
หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคัญ 
     ๓.๖ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐซึ่งได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์
ของกรมบัญชีกลาง ที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 
     ๓.๗ คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกิน
สามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ 
     ๓.๘ ต้องเป็นนิติบุคคลและมีผลงานรับจ้างเหมาท าความสะอาดประเภทเดียวกันกับงานที่ 
ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สองล้านบาทถ้วน) 
สัญญาเดียว ระยะเวลาผลงานย้อนหลังไม่เกิน ๓ ปี นับถึงวันประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบ
บริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอ่ืนซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น  
รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอื่นของรัฐ หรือหน่วยงานเอกชนที่มหาวิทยาลัยเชื่อถือ 

 ๔. แบบรูปรายการ หรือคุณลักษณะเฉพาะ  
     อาคารของคณะแพทยศาสตร์ ประกอบด้วยอาคารต่าง ๆ ดังนี้ 

๔.๑ อาคารศรีนครินทร์ เป็นอาคาร ๖ ชั้น ประกอบด้วย พ้ืนที่ของส านักงานต่าง ๆ ห้องประชุม  
พ้ืนที่ใช้ในการให้บริการตรวจรักษาผู้ป่วย หอผู้ป่วยใน ชั้นดาดฟ้า ลิฟต์ บันไดหนีไฟ ทางเดิน ห้องน้ าชาย-หญิง 
ถังเก็บน้ าบนดาดฟ้า และบริเวณรอบนอกอาคาร  
              ๔.2 อาคารสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เป็นอาคาร ๖ ชั้น ประกอบด้วย พ้ืนที่ศูนย์อุบัติเหตุ-
ฉุกเฉิน แผนกผู้ป่วยนอกสาขาศัลยกรรม ส านักงานต่าง ๆ ห้องประชุม ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ชั้นดาดฟ้า 
ลิฟต ์บันไดหนีไฟ ทางเดิน ห้องน้ าชาย-หญิง ถังเก็บน้ าบนดาดฟ้า ชั้นใตดิ้น และบริเวณรอบนอกอาคาร  

 ๔.3 อาคารหอพักนิสิตแพทย์หญิง เป็นอาคาร ๔ ชั้น ประกอบด้วยพื้นที่ของห้องกิจกรรมต่าง ๆ  
ห้องออกก าลังกาย ห้องพัก ห้องโถง ทางเดิน บันได ระเบียง และบริเวณรอบนอกอาคาร  
 ๔.4 อาคารหอพักนิสิตแพทย์ชาย เป็นอาคาร ๔ ชั้น ประกอบด้วยพ้ืนที่ของห้องกิจกรรมต่างๆ 
ห้องพัก ห้องโถง ทางเดิน บันได ระเบียง โรงจอดรถ และบริเวณรอบนอกอาคาร  
     4.5 อาคารโภชนาการ เป็นอาคาร 2 ชั้น ประกอบด้วย ชั้น ๑ เป็นสถานที่ประกอบอาหารผู้ป่วย
และศูนย์อาหาร ชั้น 2 เป็นห้องประชุม และบริเวณรอบนอกอาคาร 
     4.6 อาคาร CT-SCAN เป็นอาคารชั้นเดียว และบริเวณรอบนอกอาคาร 
     4.7 อาคารห้องเก็บศพ เป็นอาคารชั้นเดียว และบริเวณรอบนอกอาคาร 
     4.8 หน่วยบริการเทศบาลแสนสุข พ้ืนที่ที่โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพาให้บริการ   
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     รายละเอียดตามเอกสารแนบ      
    รายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะงานจ้างเหมาท าความสะอาดอาคารของคณะแพทยศาสตร์.pdf 
 

 ๕. ระยะเวลาด าเนินการ 
     ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕6๑ ระยะเวลา ๑๒ เดือน 

 ๖. ระยะเวลาส่งมอบของหรืองาน  
     จ านวนงวดในการส่งมอบ 12 งวด 
     งวดที่ 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. ๒๕61 ให้แล้วเสร็จเรียบร้อย
ตามสัญญาจนถึงวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕61 
     โดยผู้รับจ้างส่งใบแจ้งหนี้ให้ผู้ว่าจ้างภายใน ๕ วัน (ห้าวัน) ท างานปกติ นับแต่วันที่ให้บริการครบทุก 
๑ (หนึ่ง) งวดการจ่ายเงิน โดยให้ส่งที่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา และคณะแพทยศาสตร์  
มหาวิทยาลัยบูรพา ออกใบรับไว้เป็นหลักฐานผู้ว่าจ้างจะช าระค่าจ้างตามสัญญาภายใน ๑๐ วัน (สิบวัน) 
ท างานปกติ นับแต่วันที่ได้รับใบแจ้งหนี้จากผู้รับจ้าง เมื่อผู้ว่าจ้างหรือผู้แทนของผู้ว่าจ้างได้ตรวจการปฏิบัติงาน
ดังกล่าวถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาถูกต้องแล้ว หากไม่ถูกต้องครบถ้วนตามสัญญา ผู้ว่าจ้างจะหักเงินค่าจ้าง
และค่าปรับตามสัญญาข้อ ๘ ออกจากค่าจ้างในงวดงานนั้น ๆ โดยผู้ว่าจ้างจะแจ้งรายละเอียดการหักเงิน
จ านวนดังกล่าวให้ผู้รับจ้างทราบ และจะช าระค่าจ้างเฉพาะส่วนที่เหลือให้ผู้รับจ้าง 
     ในกรณีที่รัฐบาลประกาศเปลี่ยนแปลงก าหนดอัตราค่าจ้างแรงงานขั้นต่ าภายหลังลงนามสัญญา
ผู้รับจ้างมีสิทธิร้องขอเพ่ิมอัตราค่าจ้างเฉพาะค่าแรงของพนักงานท าความสะอาดตามอัตราส่วนต่างของค่าจ้าง
ขั้นต่ าที่รัฐบาลก าหนดเพ่ิมข้ึน ซึ่งผู้ว่าจ้างจะพิจารณาด้วยเหตุผลที่สมควรและเป็นธรรม หากผู้ว่าจ้างไม่สามารถ
ตกลงตามที่ร้องขอเพราะเหตุขัดข้องด้านงบประมาณหรือเพราะเหตุอ่ืนใด โดยจะแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบเป็น
ลายลักษณ์อักษร ภายในก าหนดระยะเวลา ไม่เกินกว่า ๗ วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือของผู้รับจ้างขอเพ่ิมค่าจ้าง 
และผู้รับจ้างมีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้ โดยแจ้งให้ผู้ว่าจ้างทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน ก่อนวันบอกเลิกสัญญา 
ในกรณีนี้ผู้รับจ้างจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ ทั้งสิ้นจากผู้ว่าจ้าง 

 ๗. วงเงินในการจัดหา 
     เงินงบประมาณโครงการ 7,500,000.00 บาท 
     ราคากลาง 7,500,000.00 บาท 

 ๘. หลักประกันซอง 
     ในการจัดจ้างครั้งนี้ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องวางหลักประกันซองประกวดราคาจ้างเหมา  
ท าความสะอาดด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เป็นเงิน 375,000.00 บาท (สามแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) 
โดยหลักประกันซองจะต้องมีระยะเวลาการค้ าประกันตั้งแต่วันยื่นซองข้อเสนอทางด้านเทคนิคครอบคลุมไป
จนถึงวันสิ้นสุดการยืนราคา 
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 ๙. ผู้มีสิทธิเสนอราคาที่เข้าร่วมการเสนอราคาจะต้องปฏิบัติดังต่อไปนี้ มิฉะนั้นจะต้องถูกริบ
หลักประกันซอง 
     ๙.๑ ผู้มีสิทธิเสนอราคาหรือผู้แทนจะต้องมาลงทะเบียนเพ่ือเข้าสู่กระบวนการเสนอราคาตามวัน 
เวลา และสถานที่ท่ีก าหนด 
     ๙.๒ ผู้มีสิทธิเสนอราคาหรือผู้แทนที่มาลงทะเบียนแล้วต้อง LOGIN เข้าสู่ระบบ 
     ๙.๓ ผู้มีสิทธิเสนอราคาหรือผู้แทนที่ LOGIN แล้ว จะต้องด าเนินการเสนอราคา โดยราคาท่ีเสนอใน
การประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์จะต้องต่ ากว่าราคาสูงสุดในการประกวดราคาฯ และจะต้อง
เสนอลดราคาขั้นต่ า (Minimum Bid) ไม่น้อยกว่าครั้งละ ๑๐,๐๐๐.๐๐ บาท จากราคาสูงสุดในการประกวดราคาฯ 
และการเสนอลดราคาครั้งถัด ๆไป ต้องเสนอลดราคาครั้งละไม่น้อยกว่า ๑๐,๐๐๐.๐๐ บาท จากราคาครั้งสุดท้าย
ที่เสนอลดแล้ว 
     ๙.๔ ห้ามผู้มีสิทธิเสนอราคาถอนการเสนอราคา และเมื่อการประกวดราคาฯ เสร็จสิ้นแล้วจะต้อง
ยืนยันราคาต่อผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ราคาที่ยืนยันจะต้องตรงกับราคาท่ีเสนอหลังสุด 
     ทั้งนี้ ผู้มีสิทธิเสนอราคาสามารถเข้าศึกษาและท าความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอราคาของ 
ผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ที่แสดงไว้ในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th และผู้มีสิทธิเสนอราคา
ต้องท าการทดลองวิธีการเสนอราคาก่อนถึงก าหนดวันเสนอราคาที่เว็บไซต์ของผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ 
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2555 เป็นต้นไป 

 ๑๐. ค่าใช้จ่ายตลาดกลาง  
       ผู้มีสิทธิเสนอราคาที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้ชนะการเสนอราคาจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการ
ให้บริการเสนอราคาฯ และค่าใช้จ่ายในการเดินทางของผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้ ค่าใช้จ่าย
ดังกล่าวจะค านวณจากวงเงินตามสัญญาที่มหาวิทยาลัยได้ท ากับผู้ชนะการเสนอราคาตามโครงการนี้ ในอัตรา
ร้อยละ ๐.๔ แต่ไม่เกิน ๑๐,๐๐๐.๐๐ บาท โดยผูช้นะการเสนอราคาจะต้องช าระค่าใช้จ่ายในการให้บริการ
เสนอราคาฯ ให้กับผู้ให้บริการตลาดกลางฯ ในอัตราที่ก าหนดโดยต้องช าระเพียงงวดเดียวภายใน ๓๐ วัน  
นับแต่ได้รับใบแจ้งหนี้จากผู้ให้บริการตลาดกลางฯ ทั้งนี้ ผู้ให้บริการตลาดกลางฯ จะส่งใบแจ้งหนี้ให้ผู้ชนะ 
การประกวดราคาต่อเมื่อคณะกรรมการประกวดราคาได้ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างตามโครงการนี้แล้ว 
     แต่เม่ือผู้ชนะการเสนอราคาได้รับหนังสือนัดท าสัญญาต้องรีบช าระค่าใช้จ่ายในการให้บริการ
เสนอราคาฯ ให้แก่ผู้ให้บริการตลาดกลางฯ ให้เรียบร้อย เพื่อลงนามสัญญาภายในวันที ่2 ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 
และในวันท าสัญญาให้ผู้ชนะการเสนอราคาน าใบเสร็จรับเงินค่าใช้จ่ายในการให้บริการเสนอราคาฯ ของผู้
ให้บริการตลาดกลางฯ มาแสดงต่อมหาวิทยาลัยเพื่อน ามาประกอบเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา 
 ๑๑. สถานที่ติดต่อเพื่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติม และส่งข้อเสนอแนะ วิจารณ์ หรือแสดงความคิดเห็น  
       สามารถส่งข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ วิจารณ์ เกี่ยวกับร่างขอบเขตของงานนี้ได้ที่ 
       สถานที่ติดต่อ งานบริหารงานพัสดุ ชั้น ๒ อาคารสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา คณะแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยบูรพา ต าบลแสนสุข อ าเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 
       โทรศัพท์ ๐ ๓๘๓๘ ๖๕๕๔ ต่อ ๒๒๑1 
       โทรสาร ๐ ๓๘๓๘ ๖๕๕๗ 
       เว็บไซต์ e-mail : thidanat@buu.ac.th 
       สาธารณชนที่ต้องการเสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความเห็น ต้องเปิดเผยชื่อและที่อยู่ของผู้ให้ข้อเสนอแนะ
วิจารณ์ หรือมีความเห็นด้วย 

http://www.gprocurement.go.th/

