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ประกาศคณะศึกษาศาสตร�  มหาวิทยาลัยบูรพา 
ท่ี   ๐๑๓๔/๒๕๖๐  

เรื่อง ประกวดราคาจ-างเหมาทําความสะอาดอาคารเรียนโรงเรียนสาธิต “พิบูลบําเพ็ญ”  
ด-วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส� 
................................................. 

โรงเรียนสาธิต “พิบูลบําเพ็ญ” คณะศึกษาศาสตร� มหาวิทยาลัยบูรพา มีความประสงค�จะประกวดราคา 
จ-างเหมาทําความสะอาดอาคารเรียนโรงเรียนสาธิต “พิบูลบําเพ็ญ” ด-วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส�  

ผู-มีสิทธิเสนอราคาจะต-องมีคุณสมบัติ ดังต7อไปนี้  
 ๑. ต-องเป:นนิติบุคคลผู-มีอาชีพรับจ-างงานท่ีประกวดราคาจ-างด-วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส�  
 ๒. ต-องไม7เป:นผู-ท่ีถูกระบุชื่อไว-ในบัญชีรายชื่อผู-ท้ิงงานของทางราชการและได-แจ-งเวียนชื่อแล-ว หรือ 
ไม7เป:นผู-ท่ีได-รับผลของการสั่งให-นิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเป:นผู-ท้ิงงานตาระเบียบของทางราชการ 
 ๓. ต-องไม7เป:นผู-มีผลประโยชน�ร7วมกันกับผู-ประสงค�จะเสนอราคารายอ่ืน และ/หรือต-องไม7เป:น 
ผู-มีผลประโยชน�ร7วมกันกับผู-ให-บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส� ณ วันประกาศประกวดราคาจ-างด-วยวิธีการ 
ทางอิเล็กทรอนิกส� หรือไม7เป:นผู-กระทําการอันเป:นการขัดขวางการแข7งขันราคาอย7างเป:นธรรมตามข-อ ๑.๖  
ของเอกสารประกวดราคาจ-างฯ 
 ๔. ต-องไม7เป:นผู-ได-รับเอกสิทธิ์หรือความคุ-มกัน ซ่ึงอาจปฏิเสธไม7ยอมข้ึนศาลไทย เว-นแต7รัฐบาลของ 
ผู-ประสงค�จะเสนอราคาได-มีคําสั่งให-สละสิทธิ์และความคุ-มกันเช7นว7านั้น 
 ๕. บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีจะเข-าเป:นคู7สัญญาต-องไม7อยู7ในฐานะเป:นผู-ไม7แสดงบัญชีรายรับรายจ7าย หรือแสดง
บัญชีรายรับรายจ7ายไม7ถูกต-องครบถ-วนในสาระสําคัญ 
 ๖. บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีจะเข-าเป:นคู7สัญญากับหน7วยงานภาครัฐซ่ึงได-ดําเนินการจัดซ้ือจัดจ-าง 
ด-วยระบบอิเล็กทรอนิกส� (e-Government Procurement : e-GP) ต-องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส� 
ของกรมบัญชีกลาง ท่ีเว็บไซต�ศูนย�ข-อมูลจัดซ้ือจัดจ-างภาครัฐ 
 ๗. คู7สัญญาต-องรับและจ7ายเงินผ7านบัญชีธนาคาร เว-นแต7การจ7ายเงินแต7ละครั้งซ่ึงมีมูลค7าไม7เกิน 
สามหม่ืนบาทคู7สัญญาอาจจ7ายเป:นเงินสดก็ได- 
 ๘. ต-องเป:นนิติบุคคลและมีผลงานรับจ-างเหมาทําความสะอาดประเภทเดียวกันกับงานท่ีประกวดราคาจ-างด-วย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส� ในวงเงินไม7น-อยกว7า ๑,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล-านห-าแสนบาทถ-วน) สัญญาเดียว และ 
เป:นผลงานท่ีเป:นคู7สัญญาโดยตรงกับส7วนราชการ หน7วยงานตามกฎหมายว7าด-วยระเบียบบริหารราชการส7วนท-องถ่ิน 
หน7วยงานอ่ืนซ่ึงมีกฎหมายบัญญัติให-มีฐานะเป:นราชการบริหารส7วนท-องถ่ิน รัฐวิสาหกิจ หน7วยงานอ่ืนของรัฐ หรือ
หน7วยงานเอกชนท่ีมหาวิทยาลัยเชื่อถือ 
 

 
 
 
 
 



-๒- 
 

กําหนดยื่นซองเอกสารประกวดราคาจ-างด-วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส� ในวันท่ี ๓๑ กรกฎาคม  
พ.ศ. ๒๕๖๐ ระหว7างเวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา ถึงเวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา ณ ห-องฝ[ายบริหาร ชั้น ๑ อาคารฉลองราชย� 
๕๐ ป] โรงเรียนสาธิต “พิบูลบําเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา ถนนบางแสนล7าง ตําบลแสนสุข อําเภอเมือง  
จังหวัดชลบุร ีและกําหนดเสนอราคาในวันท่ี ๑๑ สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖๐ ต้ังแต7เวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา เป:นต-นไป 

ผู-สนใจติดต7อขอรับเอกสารประกวดราคาจ-างด-วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส� ได-ท่ีงานพัสดุ ห-องฝ[ายบริหาร 
ชั้น ๑ อาคารฉลองราชย� ๕๐ ป] โรงเรียนสาธิต “พิบูลบําเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา ถนนบางแสนล7าง ตําบลแสนสุข  
อําเภอเมือง จังหวัดชลบุรี  ในวันท่ี ๑๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ถึงวันท่ี ๒๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ต้ังแต7เวลา  
๐๘.๓๐ นาฬิกา ถึงเวลา ๑๖.๓๐ นาฬิกา  ดูรายละเอียดได-ท่ีเว็บไซต� www.buu.ac.th หรือ 
www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท�หมายเลข ๐-๓๘๑๐-๒๒๑๐ ต7อ ๑๐๖ ในวันและเวลา
ราชการ 

ประกาศ  ณ  วันท่ี     ๑๗   กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐      
 
                 (ลงชื่อ)          วิชิต  สุรตัน�เรืองชัย 
 
 (รองศาสตราจารย� ดร.วิชิต สุรัตน�เรืองชัย) 
                                                          คณบดีคณะศึกษาศาสตร�  ปฏิบัติการแทน 
                                                           ผู-ปฏิบัติหน-าท่ีอธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา 

 
 

 
 
 
           สําเนาถูกต-อง 
 
 
     (นางอรอําไพ  ศรีสุวรรณ) 
นักวิชาการพัสดุชํานาญการพิเศษ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เอกสารประกวดราคาจ�างด�วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส� เลขท่ี  ๑/๒๕๖๑  
ประกวดราคาจ�างเหมาทําความสะอาดอาคารเรียนโรงเรียนสาธิต “พิบูลบําเพ็ญ”  

ด�วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส� 
ตามประกาศโรงเรียนสาธิต “พิบูลบําเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา 

ลงวันท่ี ๑๗  กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 
..................................................... 

โรงเรียนสาธิต “พิบูลบําเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา ซ่ึงต7อไปนี้เรียกว7า "มหาวิทยาลัย" มีความประสงค�จะประกวดราคา 
จ-างเหมาทําความสะอาดอาคารเรียนโรงเรียนสาธิต “พิบูลบําเพ็ญ” ด-วยวธิีการทางเล็กทรอนกิส� ณ โรงเรียนสาธิต  
“พิบูลบําเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา  ตําบลแสนสุข อําเภอเมือง จังหวดัชลบุรี  โดยมีข-อแนะนําและข-อกําหนดดังต7อไปนี้ 

๑. เอกสารแนบท�ายเอกสารประกวดราคาจ�างด�วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส� 
     ๑.๑ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของงาน 

    ๑.๒ แบบใบยื่นข-อเสนอการประกวดราคาจ-างด-วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส� 
    ๑.๓ หนังสือแสดงเง่ือนไขการซ้ือและการจ-างด-วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส� 
    ๑.๔ แบบสัญญาจ-าง 
    ๑.๕ แบบหนังสือคํ้าประกัน 

           (๑) หลักประกันซอง  
          (๒) หลักประกันสัญญา 
    ๑.๖ บทนิยาม 
          (๑) ผู-ประสงค�จะเสนอราคาหรือผู-มีสิทธิเสนอราคาท่ีมีผลประโยชน�ร7วมกัน 
          (๒) การขัดขวางการแข7งขันราคาอย7างเป:นธรรม 
    ๑.๗ แบบบัญชีเอกสาร 

                    (๑) บัญชีเอกสารส7วนท่ี ๑ 
                    (๒) บัญชีเอกสารส7วนท่ี ๒ 

    ๑.๘ วิธีการประกวดราคาจ-างด-วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส�  

๒. คุณสมบัติของผู�ประสงค�จะเสนอราคา 
    ๒.๑ ผู-ประสงค�จะเสนอราคาต-องเป:นนิติบุคคลผู-มีอาชีพรับจ-างงานท่ีประกวดราคาจ-างด-วยวิธีการทาง

อิเล็กทรอนิกส�  
    ๒.๒ ผู-ประสงค�จะเสนอราคาต-องไม7เป:นผู-ท่ีถูกระบุชื่อไว-ในบัญชีรายชื่อผู-ท้ิงงานของทางราชการและได- 

แจ-งเวียนชื่อแล-ว หรือไม7เป:นผู-ท่ีได-รับผลของการสั่งให-นิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเป:นผู-ท้ิงงานตามระเบียบของทางราชการ 
    ๒.๓ ผู-ประสงค�จะเสนอราคาต-องไม7เป:นผู-มีผลประโยชน�ร7วมกันกับผู-ประสงค�จะเสนอราคารายอ่ืน และ/หรือ 

ต-องไม7เป:นผู-มีผลประโยชน�ร7วมกันกับผู-ให-บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส� ณ วันประกาศประกวดราคาจ-างด-วยวิธีการ 
ทางอิเล็กทรอนิกส� หรือไม7เป:นผู-กระทําการอันเป:นการขัดขวางการแข7งขันราคาอย7างเป:นธรรมตามข-อ ๑.๖ 

    ๒.๔ ผู-ประสงค�จะเสนอราคาต-องไม7เป:นผู-ได-รับเอกสิทธิ์หรือความคุ-มกัน ซ่ึงอาจปฏิเสธไม7ยอมข้ึนศาลไทย  
เว-นแต7รัฐบาลของผู-ประสงค�จะเสนอราคาได-มีคําสั่งให-สละสิทธิ์และความคุ-มกันเช7นว7านั้น 
              ๒.๕ บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีจะเข-าเป:นคู7สัญญาต-องไม7อยู7ในฐานะเป:นผู-ไม7แสดงบัญชีรายรับรายจ7าย หรือ
แสดงบัญชีรายรับรายจ7ายไม7ถูกต-องครบถ-วนในสาระสําคัญ 
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              ๒.๖ บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีจะเข-าเป:นคู7สัญญากับหน7วยงานภาครัฐซ่ึงได-ดําเนินการจัดซ้ือจัดจ-าง 
ด-วยระบบอิเล็กทรอนิกส� (e-Government Procurement : e-GP) ต-องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส� 
ของกรมบัญชีกลาง ท่ีเว็บไซต�ศูนย�ข-อมูลจัดซ้ือจัดจ-างภาครัฐ 
              ๒.๗ คู7สัญญาต-องรับและจ7ายเงินผ7านบัญชีธนาคาร เว-นแต7การจ7ายเงินแต7ละครั้งซ่ึงมีมูลค7าไม7เกิน 
สามหม่ืนบาทคู7สัญญาอาจจ7ายเป:นเงินสดก็ได-    
              ๒.๘ ผู-ประสงค�จะเสนอราคาต-องเป:นนิติบุคคลและมีผลงานรับจ-างเหมาทําความสะอาดประเภทเดียวกันกับ
งานท่ีประกวดราคาจ-างด-วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส� ในวงเงินไม7น-อยกว7า ๑,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล-านห-าแสนบาทถ-วน)  
สัญญาเดียว และเป:นผลงานท่ีเป:นคู7สัญญาโดยตรงกับส7วนราชการ หน7วยงานตามกฎหมายว7าด-วยระเบียบบริหารราชการ
ส7วนท-องถ่ิน หน7วยงานอ่ืนซ่ึงมีกฎหมายบัญญัติให-มีฐานะเป:นราชการบริหารส7วนท-องถ่ิน รัฐวิสาหกิจ หน7วยงานอ่ืนของ
รัฐ หรือหน7วยงานเอกชนท่ีมหาวิทยาลัยเชื่อถือ  

๓. หลักฐานการเสนอราคา 
    ผู-ประสงค�จะเสนอราคาต-องเสนอเอกสารหลักฐานแยกเป:น ๒ ส7วน คือ 
    ๓.๑ ส7วนท่ี ๑ อย7างน�อยต�องมีเอกสารดังต7อไปนี้ 
          (๑) ในกรณีผู-ประสงค�จะเสนอราคาเป:นนิติบุคคล 

                         (ก) ห-างหุ-นส7วนสามัญหรือห-างหุ-นส7วนจํากัด ให-ยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล  
ท่ีออกให�โดยสํานักงานทะเบียนหุ�นส7วนบริษัทไม7เกิน ๓ เดือน นับถึงวันย่ืนซองประกวดราคา บัญชีรายชื่อหุ-นส7วน
ผู-จัดการ ผู-มีอํานาจควบคุม พร-อมรับรองสําเนาถูกต-อง  

               (ข) บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด ให-ยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล 
ท่ีออกให�โดยสํานักงานทะเบียนหุ�นส7วนบริษัทไม7เกิน ๓ เดือน นับถึงวันย่ืนซองประกวดราคา หนังสือบริคณห�สนธิ  
บัญชีรายชื่อกรรมการผู-จัดการ ผู-มีอํานาจควบคุม และบัญชีผู-ถือหุ-นรายใหญ7 พร-อมรับรองสําเนาถูกต-อง  

          (๒) ในกรณีผู-ประสงค�จะเสนอราคาเป:นผู-ประสงค�จะเสนอราคาร7วมกันในฐานะเป:นผู-ร7วมค-าให-ยื่น
สําเนาสัญญาของการเข-าร7วมค-า สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู-ร7วมค-า และในกรณีท่ีผู-เข-าร7วมค-าฝ[ายใด 
เป:นบุคคลธรรมดาท่ีมิใช7สัญชาติไทยก็ให-ยื่นสําเนาหนังสือเดินทาง หรือผู-ร7วมค-าฝ[ายใดเป:นนิติบุคคลให-ยื่นเอกสาร
ตามท่ีระบุไว-ใน (๑) 

               สําหรับผู-ประสงค�จะเสนอราคาร7วมกันในฐานะเป:นผู-ร7วมค-า ให-พิจารณาเอกสารท่ีจะยื่นเสนอราคา 
ดังนี้ 
                        ๑. กรณีท่ีกิจการร7วมค-าได-จดทะเบียนเป:นนิติบุคคลใหม7 โดยหลักการ กิจการร7วมค-าท่ีจดทะเบียน
เป:นนิติบุคคลใหม7 จะต-องมีคุณสมบัติครบถ-วนตามเง่ือนไขท่ีกําหนดไว-ในเอกสารประกวดราคา ส7วนคุณสมบัติ 
ด-านผลงาน กิจการร7วมค-าดังกล7าวสามารถนําผลงานของผู-ท่ีเข-าร7วมค-ามาใช-แสดงเป:นผลงานของกิจการร7วมค-าท่ีเข-า
ประกวดราคาได-  

              ๒. กรณีท่ีกิจการร7วมค-าไม7ได-จดทะเบียนเป:นนิติบคุคลใหม7 โดยหลักการ นิติบุคคลแต7ละนิติบุคคล 
ท่ีเข-าร7วมค-าทุกรายจะต-องมีคุณสมบัติครบถ-วนตามเง่ือนไขท่ีกําหนดไว-ในเอกสารประกวดราคา เว-นแต7ในกรณีท่ี 
กิจการร7วมค-าได-มีข-อตกลงระหว7างผู-เข-าร7วมค-าเป:นลายลักษณ�อักษรกําหนดให- ผู-ร7วมค-ารายใดรายหนึ่งเป:นผู-รับผิดชอบหลัก 
ในการเข-าเสนอราคากับทางราชการ และแสดงหลักฐานดังกล7าวมาพร-อมซองเอกสารประกวดราคา กิจการร7วมค-านั้น 
สามารถใช-ผลงานของผู-เข-าร7วมค-าหลักรายเดียวเป:นผลงานของกิจการร7วมค-าท่ียื่นเสนอราคาได-  
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          (๓) สําเนาทะเบียนพาณิชย� (ถ-ามี) สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลค7าเพ่ิม สําเนาทะเบียนบ-านและสําเนา 
บัตรประจําตัวประชาชนของผู-มีอํานาจ พร-อมรับรองสําเนาถูกต-อง  
  (๔) สําเนาหนังสือสําคัญแสดงการข้ึนทะเบียนนายจ-างกับสํานักงานประกันสังคม พร-อมรับรองสําเนา
ถูกต-อง  

          (๕) บัญชีเอกสารส7วนท่ี ๑ ท้ังหมดท่ีได-ยื่นตามแบบในข-อ ๑.๗ (๑) 
    ๓.๒ ส7วนท่ี ๒ อย7างน�อยต�องมีเอกสารดังต7อไปนี้ 
          (๑) หนังสือแสดงเง่ือนไขการซ้ือและการจ-างด-วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส� โดยต-องลงนามพร-อม

ประทับตรา (ถ-ามี) 
          (๒) หนังสือมอบอํานาจซ่ึงปeดอากรแสตมปfตามกฎหมายในกรณีท่ีผู-ประสงค�จะเสนอราคามอบอํานาจ 

ให-บุคคลอ่ืนทําการแทน สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบียนบ-านของผู-มอบอํานาจและผู-รับมอบอํานาจ  
พร-อมรับรองสําเนาถูกต-อง  

          (๓) หลักประกันซองตามข-อ ๕ นําไว�นอกซอง  
(๔) แบบแสดงการลงทะเบียนจากระบบจัดซ้ือจัดจ-างภาครัฐ (e-GP) พร-อมรับรองสําเนาถูกต-อง  

เพ่ือเป:นหลักฐานแสดงว7าผู-ประสงค�จะเสนอราคาได-ปฏิบัติตามประกาศของคณะกรรมการปgองกันและปราบปราม
การทุจริตแห7งชาติ ตามข-อ ๒.๖  

          (๕) บัญชีแสดงรายการ (หรือใบแจ-งปริมาณงาน)  
               (๕.๑) แผนการปฏิบัติงานทําความสะอาดท่ีต-องดําเนินการ ประจําวัน ประจําสัปดาห� และ

ประจําเดือน ประจําทุก ๒ เดือน (เฉพาะห-องเรียน)  และประจําทุก ๔ เดือน ในแต7ละอาคารท่ีกําหนดใน
รายละเอียดงานจ-างทําความสะอาดภายในอาคาร ส7วนประกอบของแต7ละอาคาร และบริเวณโดยรอบอาคาร 

               (๕.๒) ใบแจ-งปริมาณรายการวัสดุ-อุปกรณ� ท่ีใช-ประกอบการปฏิบัติงานทําความสะอาด และ
ประเภทการใช-งาน 

    (๕.๓) เอกสารแสดงข-อมูลด-านความปลอดภัยของสารเคมีท่ีใช-ในการทําความสะอาด เช7น  
แสดงข-อมูลการปgองกันความเสี่ยง การรักษาความปลอดภัย หรือผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนแก7ผู-ปฏิบัติงานและ
ผู-รับบริการได- 

  (๕.๔) บัญชีแสดงจํานวนพนักงานทําความสะอาด พร-อมบทบาทหน-าท่ีของผู-ปฏิบัติงาน 
ทําความสะอาด 

(๖) ต-นฉบับหนังสือรับรองผลงานทําความสะอาด และสาํเนาหนังสือรับรองผลงานทําความสะอาด  
พร-อมรับรองสําเนาถูกต-อง และสําเนาคู7สัญญา พร-อมรับรองสําเนาถูกต-อง สําหรับต-นฉบับหนังสือรับรองผลงานจะ
คืนให-เม่ือมหาวิทยาลัยได-ตรวจสอบเอกสารเสร็จเรียบร-อยแล-ว 

          (๗) แบบใบยื่นข-อเสนอการประกวดราคาจ-างด-วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส� 
          (๘) บัญชีเอกสารส7วนท่ี ๒ ท้ังหมดท่ีได-ยื่นตามแบบในข-อ ๑.๗ (๒) 

๔. การเสนอราคา 
    ๔.๑ ผู-ประสงค�จะเสนอราคาต-องยื่นข-อเสนอตามแบบท่ีกําหนดไว-ในเอกสารประกวดราคาจ-างด-วยวิธีการ 

ทางอิเล็กทรอนิกส� และหนังสือแสดงเง่ือนไขการซ้ือและการจ-างด-วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส�นี้ โดยไม7มีเง่ือนไขใด ๆ  
ท้ังสิ้น และจะต-องกรอกข-อความให-ถูกต-องครบถ-วน รวมท้ังลงลายมือชื่อของผู-ประสงค�จะเสนอราคาให-ชัดเจน 

    ๔.๒ ผู-ประสงค�จะเสนอราคาจะต-องกรอกปริมาณวัสดุในบัญชีรายการจ-างเหมาให-ครบถ-วน 
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    ๔.๓ ผู-ประสงค�จะเสนอราคาต-องกําหนดยืนราคาไม7น-อยกว7า ๖๐ วัน นับแต7วันยืนยันราคาสุดท-าย  
โดยภายในกําหนดยืนราคา ผู-ประสงค�จะเสนอราคาหรือผู-มีสิทธิเสนอราคาจะต-องรับผิดชอบราคาท่ีตนเสนอไว- 
และจะถอนการเสนอราคามิได- 

    ๔.๔ ผู-ประสงค�จะเสนอราคาจะต-องเสนอกําหนดเวลาดําเนินการตามสัญญาท่ีจะจ-างให-แล-วเสร็จภายใน 
๓๖๕ วัน โดยเริ่มต้ังแต7วันท่ี ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ถึงวันท่ี ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ระยะเวลา ๑๒ เดือน  
หรือต้ังแต7วันท่ีได-รับหนังสือแจ-งจากมหาวิทยาลัยให-เริ่มทํางาน  

    ๔.๕ ก7อนยื่นเอกสารประกวดราคาจ-างด-วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส� ผู-ประสงค�จะเสนอราคาควรตรวจดู 
ร7างสัญญา แบบรูป และรายละเอียด ฯลฯ ให-ถ่ีถ-วนและเข-าใจเอกสารประกวดราคาท้ังหมดเสียก7อนท่ีจะตกลง 
ยื่นข-อเสนอตามเง่ือนไขในเอกสารประกวดราคาจ-างด-วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส� 
              ๔.๖ ผู-ประสงค�จะเสนอราคาต-องยื่นเอกสารประกวดราคาจ-างด-วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส�จ7าหน-าซองถึง
ประธานกรรมการประกวดราคาตามโครงการ โดยระบุไว-ท่ีหน-าซองว7า “เอกสารประกวดราคาตามเอกสารประกวดราคาจ-าง 
ด-วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส� เลขท่ี ๑/๒๕๖๑” ยื่นต7อคณะกรรมการประกวดราคาตามโครงการ ในวันท่ี  
๓๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ต้ังแต7เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา  ถึงเวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา ณ ห-องฝ[ายบริหาร ชั้น ๑  
อาคารฉลองราชย� ๕๐ ป] โรงเรียนสาธิต “พิบูลบําเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา ถนนบางแสนล7าง ตําบลแสนสุข  
อําเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 
                    เม่ือพ-นกําหนดเวลายื่นเอกสารประกวดราคาจ-างด-วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส�แล-วจะไม7รับเอกสาร
เพ่ิมเติมโดยเด็ดขาด 

          คณะกรรมการประกวดราคาจะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู-ประสงค�จะเสนอราคาแต7ละรายว7า 
เป:นผู-ประสงค�จะเสนอราคาท่ีมีผลประโยชน�ร7วมกันกับผู-ประสงค�จะเสนอราคารายอ่ืน หรือเป:นผู-มีผลประโยชน�ร7วมกัน 
ระหว7างผู-ประสงค�จะเสนอราคากับผู-ให-บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส�ตามข-อ ๑.๖ (๑) ณ วันประกาศประกวดราคาจ-าง 
ด-วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส�หรือไม7 พร-อมท้ังตรวจสอบข-อเสนอตามข-อ ๓.๒ และแจ-งผู-ประสงค�จะเสนอราคาแต7ละราย 
ทราบผลการพิจารณาเฉพาะของตนทางไปรษณีย�ลงทะเบียนตอบรับ หรือวิธีอ่ืนใดท่ีมีหลักฐานว7าผู-ประสงค�จะเสนอราคา 
รับทราบแล-ว 

          หากปรากฏต7อคณะกรรมการประกวดราคาก7อนหรือในขณะท่ีมีการเสนอราคาด-วยวิธีการ 
ทางอิเล็กทรอนิกส�ว7า มีผู-ประสงค�จะเสนอราคาหรือผู-มีสิทธิเสนอราคากระทําการอันเป:นการขัดขวางการแข7งขันราคา 
อย7างเป:นธรรมตามข-อ ๑.๖ (๒) คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู-ประสงค�จะเสนอราคาหรือผู-มีสิทธิเสนอราคารายนั้น 
ออกจากการเป:นผู-มีสิทธิเสนอราคา และมหาวิทยาลัยจะพิจารณาลงโทษผู-ประสงค�จะเสนอราคาหรือผู-มีสิทธิเสนอราคา 
ดังกล7าวเป:นผู-ท้ิงงาน 

          ผู-ประสงค�จะเสนอราคาท่ีไม7ผ7านการคัดเลือกเบ้ืองต-น เพราะเหตุเป:นผู-ประสงค�จะเสนอราคาท่ีมี 
ผลประโยชน�ร7วมกันกับผู-ประสงค�จะเสนอราคารายอ่ืน หรอืเป:นผู-มีผลประโยชน�ร7วมกันระหว7างผู-ประสงค�จะเสนอ
ราคากับผู-ให-บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส� ณ วันประกาศประกวดราคาจ-างด-วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส� หรือ
เป:นผู-ประสงค�จะเสนอราคาท่ีกระทําการอันเป:นการขัดขวางการแข7งขันราคาอย7างเป:นธรรม หรือเป:นผู-ประสงค� 
จะเสนอราคาท่ีไม7ผ7านคุณสมบัติทางด-านเทคนิคอาจอุทธรณ�คําสั่งดังกล7าวต7อหัวหน-าหน7วยงานท่ีจัดหาพัสดุ
ภายใน ๓ วัน นับแต7วันท่ีได-รับแจ-งจากคณะกรรมการประกวดราคา การวินิจฉัยอุทธรณ�ของหัวหน-าหน7วยงานท่ี
จัดหาให-ถือเป:นท่ีสุด 

          หากปรากฏต7อคณะกรรมการประกวดราคาว7า กระบวนการเสนอราคาจ-างด-วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส�
ประสบข-อขัดข-องจนไม7อาจดําเนินการต7อไปให-แล-วเสร็จภายในเวลาท่ีกําหนดไว- คณะกรรมการประกวดราคาจะสั่งพัก
กระบวนการเสนอราคา โดยมิให-ผู-แทนผู-มีสิทธิเสนอราคาพบปะหรือติดต7อสื่อสารกับบุคคลอ่ืน และเม่ือแก-ไขข-อขัดข-อง 
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แล-วจะให-ดําเนินกระบวนการเสนอราคาต7อไปจากข้ันตอนท่ีค-างอยู7ภายในเวลาของการเสนอราคาท่ียังเหลือก7อนจะ
สั่งพักกระบวนการเสนอราคา แต7ต-องสิ้นสุดกระบวนการเสนอราคาภายในวนัเดียวกัน เว-นแต7คณะกรรมการประกวดราคา 
เห็นว7ากระบวนการเสนอราคาจะไม7แล-วเสร็จได-โดยง7ายหรือข-อขัดข-องไม7อาจแก-ไขได- ประธานกรรมการประกวดราคา
จะสั่งยกเลิกกระบวนการเสนอราคา และกําหนดวัน เวลาและสถานท่ี เพ่ือเริ่มต-นกระบวนการเสนอราคาใหม7 โดย
จะแจ-งให-ผู-มีสิทธิเสนอราคาทุกรายท่ีอยู7ในสถานท่ีนั้นทราบ 

          คณะกรรมการประกวดราคาสงวนสิทธิ์ในการตัดสินใจดําเนินการใดๆ ระหว7างการประกวดราคาฯ  
เพ่ือให-การประกวดราคาฯ เกิดประโยชน�สูงสุดต7อทางราชการ 

    ๔.๗ ผู-ประสงค�จะเสนอราคาท่ีได-รับการคัดเลือกให-เป:นผู-มีสิทธิเสนอราคาจะต-องปฏิบัติดังนี้ 
          (๑) ปฏิบัติตามเง่ือนไขท่ีระบุไว-ในหนังสือแสดงเง่ือนไขการซ้ือและการจ-างด-วยวธิีการทางอิเล็กทรอนิกส�  

ท่ีได-ยื่นมาพร-อมกับซองข-อเสนอทางเทคนิค 
             (๒)  ราคาสูงสุดของการประกวดราคาจ-างด-วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส�จะต-องเริ่มต-นท่ี ๓,๙๔๗,๐๐๐.๐๐ บาท 

(สามล-านเก-าแสนสี่หม่ืนเจ็ดพันบาทถ-วน) 
          (๓) ราคาท่ีเสนอจะต-องเป:นราคาท่ีรวมภาษีมูลค7าเพ่ิม และภาษีอ่ืนๆ (ถ-ามี) รวมค7าใช-จ7ายท้ังปวง 

ไว-ด-วยแล-ว 
          (๔) ผู-มีสิทธิเสนอราคาหรือผู-แทนจะต-องมาลงทะเบียนเพ่ือเข-าสู7กระบวนการเสนอราคาตามวัน  

เวลา และสถานท่ีท่ีกําหนด 
          (๕) ผู-มีสิทธิเสนอราคาหรือผู-แทนท่ีมาลงทะเบียนแล-วต-อง LOG IN เข-าสู7ระบบ 
          (๖) ผู-มีสิทธิเสนอราคาหรือผู-แทนท่ี LOG IN แล-ว จะต-องดําเนินการเสนอราคา โดยราคาท่ีเสนอ 

ในการประกวดราคาจ-างด-วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส� จะต-องตํ่ากว7าราคาสูงสุดในการประกวดราคาฯ และจะต-อง
เสนอลดราคาข้ันตํ่า (Minimum Bid) ไม7น-อยกว7าครั้งละ ๗,๐๐๐.๐๐ บาท จากราคาสูงสุดในการประกวดราคาฯ 
และการเสนอลดราคาครั้งถัดๆ ไป ต-องเสนอลดราคาครั้งละไม7น-อยกว7า ๗,๐๐๐.๐๐ บาท จากราคาครั้งสุดท-ายท่ี
เสนอลดแล-ว  

          (๗) ห-ามผู-มีสิทธิเสนอราคาถอนการเสนอราคา และเม่ือการประกวดราคาฯ เสร็จสิ้นแล-วจะต-อง 
ยืนยันราคาต7อผู-ให-บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส� ราคาท่ียืนยันจะต-องตรงกับราคาท่ีเสนอหลังสุด 

          (๘) ผู-มีสิทธิเสนอราคาท่ีได-รับคัดเลือกให-เป:นผู-ชนะราคาต-องรับผิดชอบค7าใช-จ7ายในการให-บริการ 
เสนอราคาและค7าใช-จ7ายในการเดินทางของผู-ให-บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส� ท้ังนี้ จะแจ-งให-ทราบในวันเสนอราคา 

          (๙) ผู-มีสิทธิเสนอราคาจะต-องมาเสนอราคา ในวันท่ี ๑๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ต้ังแต7เวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา  
เป:นต-นไป ท้ังนี้ จะแจ-งนัดหมายตามแบบแจ-งวัน เวลา และสถานท่ีเสนอราคา (บก. ๐๐๕) ให-ทราบต7อไป 
                     (๑๐) ผู-มีสิทธิเสนอราคาสามารถศึกษาและทําความเข-าใจในระบบและวิธีการเสนอราคาของ 
ผู-ให-บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส� ท่ีแสดงไว-ในเว็บไซต� www.gprocurement.go.th และผู-มีสิทธิเสนอราคาต-อง
ทําการทดลองวิธีการเสนอราคาก7อนถึงกําหนดวันเสนอราคาท่ีเว็บไซต�ของผู-ให-บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส� ต้ังแต7
วันท่ี ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ เป:นต-นไป  

๕. หลักประกันซอง 
    ผู-ประสงค�จะเสนอราคาต-องวางหลักประกันซองพร-อมกับการยื่นซองข-อเสนอทางด-านเทคนิค จํานวน  

๑๙๗,๓๕๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนเก-าหม่ืนเจ็ดพันสามร-อยห-าสิบบาทถ-วน) โดยหลักประกันซองจะต-องมีระยะเวลาการ 
คํ้าประกันต้ังแต7วันยื่นซองข-อเสนอทางด-านเทคนิคครอบคลุมไปจนถึงวันสิ้นสุดการยืนราคา (หลักประกันซอง  
ต-องมีผลใช-บังคับไม7น-อยกว7า ๗๒ วัน) โดยหลักประกันให-ใช-อย7างหนึ่งอย7างใดดังต7อไปนี้ 
 



-๖- 
 

   ๕.๑ เงินสด   
             ๕.๒ เช็คท่ีธนาคารสั่งจ7ายให-แก7มหาวิทยาลัยบูรพา โดยเป:นเช็คลงวันท่ีท่ียื่นซองข-อเสนอทางด-านเทคนิคหรือ
ก7อนหน-านั้นไม7เกิน ๓ วันทําการของทางราชการ 

   ๕.๓ หนังสือคํ้าประกันของธนาคารในประเทศตามแบบหนังสือคํ้าประกันดังระบุในข-อ ๑.๕ (๑) 
   ๕.๔ หนังสือคํ้าประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย� ท่ีได-รับอนุญาตให-ประกอบกิจการ 

เงินทุนเพ่ือการพาณิชย�และประกอบธุรกิจคํ้าประกันตามประกาศของธนาคารแห7งประเทศไทย ซ่ึงได-แจ-งเวียนชื่อให- 
ส7วนราชการต7าง ๆ ทราบแล-วโดยอนุโลมให-ใช-ตามแบบหนังสือคํ้าประกันดังระบุในข-อ ๑.๕ (๑) 

   ๕.๕ พันธบัตรรัฐบาลไทย 
   หลักประกันซองตามข-อนี้ มหาวิทยาลัยจะคืนให-ผู-ประสงค�จะเสนอราคาหรือผู-คํ้าประกันภายใน ๑๕ วัน  

นับถัดจากวันท่ีได-พิจารณาในเบ้ืองต-นเรียบร-อยแล-ว เว-นแต7ผู-มีสิทธิเสนอราคารายท่ีคัดเลือกไว-ซ่ึงเสนอราคาตํ่าสุด 
จะคืนให-ต7อเม่ือได-ทําสัญญาหรือข-อตกลง หรือเม่ือผู-มีสิทธิเสนอราคาได-พ-นจากข-อผูกพันแล-ว 

   การคืนหลักประกันซอง ไม7ว7ากรณีใด ๆ จะคืนให-โดยไม7มีดอกเบ้ีย 

๖. หลักเกณฑ�และสิทธิในการพิจารณาราคา 
    ๖.๑ ในการประกวดราคาจ-างด-วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส�นี้ มหาวิทยาลัยจะพิจารณาตัดสินด-วยราคารวม 
    ๖.๒ หากผู-ประสงค�จะเสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม7ถูกต-องตามข-อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการเสนอราคา 

ไม7ถูกต-องหรือไม7ครบถ-วนตามข-อ ๓ หรือยื่นเอกสารประกวดราคาจ-างด-วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส�ไม7ถูกต-อง 
ตามข-อ ๔ แล-ว คณะกรรมการประกวดราคาจะไม7รับพิจารณาข-อเสนอของผู-ประสงค�จะเสนอราคารายนั้น เว-นแต7 
เป:นข-อผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กน-อย หรือผิดพลาดไปจากเง่ือนไขของเอกสารประกวดราคาจ-างด-วยวิธีการ 
ทางอิเล็กทรอนิกส�ในส7วนท่ีมิใช7สาระสําคัญ ท้ังนี้ เฉพาะในกรณีท่ีพิจารณาเห็นว7าจะเป:นประโยชน�ต7อมหาวิทยาลัย 
เท7านั้น 

    ๖.๓ มหาวิทยาลัยสงวนสิทธิ์ไม7พิจารณาราคาของผู-ประสงค�จะเสนอราคาโดยไม7มีการผ7อนผันในกรณี 
ดังต7อไปนี้ 

          (๑) ไม7ปรากฏชื่อผู-ประสงค�จะเสนอราคารายนั้น ในบัญชีผู-รับเอกสารประกวดราคาจ-างด-วยวิธีการ 
ทางอิเล็กทรอนิกส�หรือในหลักฐานการรับเอกสารประกวดราคาจ-างด-วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส�ของมหาวิทยาลัย 

          (๒) เสนอรายละเอียดแตกต7างไปจากเง่ือนไขท่ีกําหนดในเอกสารประกวดราคาจ-างด-วยวิธีการ 
ทางอิเล็กทรอนิกส�ท่ีเป:นสาระสําคัญ หรือมีผลทําให-เกิดการได-เปรียบเสียเปรียบระหว7างผู-ประสงค�จะเสนอราคา 
รายอ่ืน 

    ๖.๔ ในการตัดสินการประกวดราคาจ-างด-วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส� หรือในการทําสัญญา คณะกรรมการ 
ประกวดราคาหรือมหาวิทยาลัยมีสิทธิให-ผู-ประสงค�จะเสนอราคาชี้แจงข-อเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือข-อเท็จจริงอ่ืนใด 
ท่ีเก่ียวข-องกับผู-ประสงค�จะเสนอราคาได- มหาวิทยาลัยมีสิทธิท่ีจะไม7รับราคาหรือไม7ทําสัญญา หากหลักฐานดังกล7าว 
ไม7มีความเหมาะสมหรือไม7ถูกต-อง 

    ๖.๕ มหาวิทยาลัยทรงไว-ซ่ึงสิทธิท่ีจะไม7รับราคาตํ่าสุด หรือราคาหนึ่งราคาใดหรือราคาท่ีเสนอท้ังหมดก็ได-  
และอาจพิจารณาเลือกจ-างในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการประกวดราคาจ-าง 
ด-วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส�โดยไม7พิจารณาจัดจ-างเลยก็ได- สุดแต7จะพิจารณา ท้ังนี้ เพ่ือประโยชน�ของทางราชการ 
เป:นสําคัญ และให-ถือว7าการตัดสินของมหาวิทยาลัยเป:นเด็ดขาด ผู-ประสงค�จะเสนอราคาหรือผู-มีสิทธิเสนอราคาจะเรียกร-อง
ค7าเสียหายใด ๆ มิได- รวมท้ังมหาวิทยาลัยจะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาจ-างด-วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส� และ 
 
 



-๗- 
 
ลงโทษผู-มีสิทธิเสนอราคาเป:นผู-ท้ิงงาน ไม7ว7าจะเป:นผู-มีสิทธิเสนอราคาท่ีได-รับการคัดเลือกหรือไม7ก็ตาม หากมีเหตุท่ีเชื่อได- 
ว7า การเสนอราคากระทําการโดยไม7สุจริต เช7น การเสนอเอกสารอันเป:นเท็จ หรือใช-ชื่อบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอ่ืน 
มาเสนอราคาแทน เป:นต-น 

          ในกรณีท่ีผู-มีสิทธิเสนอราคารายท่ีเสนอราคาตํ่าสุด เสนอราคาตํ่าจนคาดหมายได-ว7าไม7อาจดําเนินงาน 
ตามสัญญาได- คณะกรรมการประกวดราคาหรือมหาวิทยาลัยจะให-ผู-มีสิทธิเสนอราคานั้นชี้แจงและแสดงหลักฐาน 
ท่ีทําให-เชื่อได-ว7า ผู-มีสิทธิเสนอราคาสามารถดําเนินงานตามการประกวดราคาจ-างด-วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส� 
ให-เสร็จสมบูรณ� หากคําชี้แจงไม7เป:นท่ีรับฟrงได- มหาวิทยาลัยมีสิทธิท่ีจะไม7รับราคาของผู-มีสิทธิเสนอราคารายนั้น 

    ๖.๖ ในกรณีท่ีปรากฏข-อเท็จจริงภายหลังจากการประกวดราคาจ-างด-วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส�ว7า 
ผู-ประสงค�จะเสนอราคาท่ีได-รับการคัดเลือกเป:นผู-มีสิทธิเสนอราคาท่ีมีผลประโยชน�ร7วมกันกับผู-มีสิทธิเสนอราคารายอ่ืน 
หรือเป:นผู-มีผลประโยชน�ร7วมกันระหว7างผู-มีสิทธิเสนอราคากับผู-ให-บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส� ณ วันประกาศ
ประกวดราคาจ-างด-วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส� หรือเป:นผู-มีสิทธิเสนอราคาท่ีกระทําการอันเป:นการขัดขวาง 
การแข7งขันราคาอย7างเป:นธรรมตามข-อ ๑.๖ มหาวิทยาลัยมีอํานาจท่ีจะตัดรายชื่อผู-มีสิทธิเสนอราคาดังกล7าว  
และมหาวิทยาลัยจะพิจารณาลงโทษผู-มีสิทธิเสนอราคารายนั้นเป:นผู-ท้ิงงาน 

๗. การทําสัญญาจ�าง 
    ผู-ชนะการประกวดราคาจ-างด-วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส� (ผู-รับจ-าง) จะต-องทําสัญญาจ-างตามแบบสัญญา 

ดังระบุในข-อ ๑.๔ กับมหาวิทยาลัย ภายในวันท่ี ๒  ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ และจะต-องวางหลักประกันสัญญา  
เป:นจํานวนเงินเท7ากับร-อยละ ๕  ของราคาค7าจ-างท่ีประกวดราคาจ-างด-วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส�ได-  
ให-มหาวิทยาลัยยึดถือไว-ในขณะทําสัญญา โดยใช-หลักประกันอย7างหนึ่งอย7างใดดังต7อไปนี้ 

    ๗.๑ เงินสด 
    ๗.๒ เช็คท่ีธนาคารสั่งจ7ายให-แก7มหาวิทยาลัยบูรพา โดยเป:นเช็คลงวันท่ีท่ีทําสัญญาหรือก7อนหน-านั้น 

ไม7เกิน ๓ วันทําการ ของทางราชการ 
    ๗.๓ หนังสือคํ้าประกันของธนาคารภายในประเทศตามแบบหนังสือคํ้าประกันดังระบุในข-อ ๑.๕ (๒) 
    ๗.๔ หนังสือคํ้าประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย� ท่ีได-รับอนุญาตให-ประกอบกิจการ

เงินทุนเพ่ือการพาณิชย�และประกอบธุรกิจคํ้าประกันตามประกาศของธนาคารแห7งประเทศไทย ซ่ึงได-แจ-งชื่อเวียน 
ให-ส7วนราชการต7าง ๆ ทราบแล-ว โดยอนุโลมให-ใช-ตามแบบหนังสือคํ้าประกันดังระบุในข-อ ๑.๕ (๒) 

    ๗.๕ พันธบัตรรัฐบาลไทย 
    หลักประกันนี้จะคืนให-โดยไม7มีดอกเบ้ีย ภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันท่ีคู7สัญญาพ-นจากข-อผูกพันตาม

สัญญาจ-างแล-ว 
๘. ค7าจ�างและการจ7ายเงิน  
    มหาวิทยาลัยจะจ7ายเงินค7าจ-างโดยแบ7งออกเป:น ๑๒ งวด ดังนี้ 
    งวดท่ี ๑ เป:นจํานวนเงินในอัตราร-อยละ ๖.๘๕ ของค7าจ-าง เม่ือผู-รับจ-างได-ปฏิบัติงานทําความสะอาด 

ให-แล-วเสร็จเรียบร-อยตามสัญญา เม่ือวันท่ี ๒๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐   
    งวดท่ี ๒ - ๑๑ จ7ายเงินเป:นรายงวด โดยแต7ละงวดเป:นจํานวนเงินในอัตราร-อยละ ๘.๓๓ ของค7าจ-าง  

เม่ือผู-รับจ-างได-ปฏิบัติงานในแต7ละงวดให-แล-วเสร็จเรียบร-อยตามสัญญา เม่ือวันท่ี ๒๕ ของทุก ๆ เดือนถัดมาตามปฏิทิน
ตามลําดับ 

    งวดสุดท-าย เป:นจาํนวนเงินในอัตราร-อยละ ๙.๘๕ ของค7าจ-าง เม่ือผู-รับจ-างได-ปฏิบัติงานต้ังแต7วันท่ี  
๒๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ให-แล-วเสร็จเรียบร-อยตามสัญญาจนถึงวันท่ี ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 



-๘- 
 
               โดยผู-รับจ-างส7งใบแจ-งหนี้ให-ผู-ว7าจ-างภายใน ๕ วัน (ห-าวัน) ทํางานปกติ นับแต7วันท่ีให-บริการครบทุก  
๑ (หนึ่ง) งวดการจ7ายเงิน โดยให-ส7งท่ีโรงเรียนสาธิต “พิบูลบําเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา  และ โรงเรียนสาธิต  
“พิบูลบําเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา  ออกใบรับไว-เป:นหลักฐาน ผู-ว7าจ-างจะชําระค7าจ-างตามสัญญาภายใน ๑๐ วัน  
 (สิบวัน) ทํางานปกติ นับแต7วันท่ีได-รับใบแจ-งหนี้จากผู-รับจ-าง เม่ือผู-ว7าจ-างหรือผู-แทนของผู-ว7าจ-างได-ตรวจการปฏิบัติงาน
ดังกล7าวถูกต-องครบถ-วนตามสัญญาถูกต-องแล-ว หากไม7ถูกต-องครบถ-วนตามสัญญา ผู-ว7าจ-างจะหักเงินค7าจ-างและค7าปรับ
ตามสัญญาข-อ ๘ ออกจากค7าจ-างในงวดงานนั้นๆ โดยผู-ว7าจ-างจะแจ-งรายละเอียดการหักเงินจํานวนดังกล7าว 
ให-ผู-รับจ-างทราบ  และจะชําระค7าจ-างเฉพาะส7วนท่ีเหลือให-ผู-รับจ-าง 

    มหาวิทยาลัยจะโอนเงินเข-าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู-ชนะการประกวดราคาจ-างด-วยวิธีการ 
ทางอิเล็กทรอนิกส� ท้ังนี้ ผู-ชนะการประกวดราคาจ-างด-วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส�จะต-องเป:นผู-รับภาระเงิน
ค7าธรรมเนียมหรือค7าบริการอ่ืนใดเก่ียวกับการโอนเงินท่ีธนาคารเรียกเก็บ และยินยอมให-มีการหักเงินดังกล7าวจาก
จํานวนเงินโอนในงวดนั้น ๆ 

    ในกรณีท่ีรัฐบาลประกาศเปลี่ยนแปลงกําหนดอัตราค7าจ-างแรงงานข้ันตํ่าภายหลังลงนามสัญญานี้มีผลใช-บังคับ 
ผู-รับจ-างมีสิทธิร-องขอเพ่ิมอัตราค7าจ-างเฉพาะค7าแรงของพนักงานทําความสะอาดตามอัตราส7วนต7างของค7าจ-างข้ันตํ่า 
ท่ีรัฐบาลกําหนดเพ่ิมข้ึน ซ่ึงผู-ว7าจ-างจะพิจารณาด-วยเหตุผลท่ีสมควรและเป:นธรรม หากผู-ว7าจ-างไม7สามารถตกลงตามท่ี 
ร-องขอเพราะเหตุขัดข-องด-านงบประมาณหรือเพราะเหตุอ่ืนใด โดยจะแจ-งให-ผู-รับจ-างทราบเป:นลายลักษณ�อักษร  
ภายในกําหนดระยะเวลาไม7เกินกว7า ๗ วัน นับแต7วันท่ีได-รับหนังสือของผู-รับจ-างขอเพ่ิมค7าจ-าง และผู-รับจ-างมีสิทธิบอก
เลิกสัญญาได- โดยแจ-งให-ผู-ว7าจ-างทราบล7วงหน-าไม7น-อยกว7า ๓๐ วัน ก7อนวันบอกเลิกสัญญา ในกรณีนี้ผู-รับจ-างจะ
ไม7เรียกร-องค7าเสียหายใด ๆ ท้ังสิ้นจากผู-ว7าจ-าง 

๙. อัตราค7าปรับ  
    ๙.๑ กรณีไม7มีพนักงานของผู-รับจ-างมาปฏิบัติงานหรือมาปฏิบัติงานไม7ครบจํานวนในวันใด ผู-รับจ-างต-อง

แจ-งให-ผู-ว7าจ-างทราบและยอมให-ผู-ว7าจ-างหักเงินค7าจ-างท่ีจะได-รับตามอัตราค7าจ-างข้ันตํ่าต7อคนต7อวัน (ท่ีใช-บังคับในเขต
จังหวัดชลบุรีในวันนั้น)  ตามจํานวนพนักงานท่ีขาด  และยอมให-ผู-ว7าจ-างปรับเป:นรายวัน ในอัตราร-อยละ  
๐.๑๐ ของราคาท่ีตกลงจ-างท้ังหมดตามสัญญา นับต้ังแต7วันท่ีไม7มีพนักงานมาปฏิบัติงาน หรือมาปฏิบัติงานไม7ครบ
จํานวนเป:นต-นไปจนกว7าจะมีพนักงานมาปฏิบัติงานครบจํานวน 
               ๙.๒ ในกรณีท่ีตัวผู-รับจ-างเองหรือพนักงานของผู-รับจ-างทํางานบกพร7องโดยทําไว-ไม7สะอาดก็ดี ไม7เรียบร-อย 
ก็ดี ใช-วัสดุอุปกรณ�หรือน้ํายาท่ีไม7มีคุณภาพตามมาตรฐานหรือคุณภาพไม7ดีหรือทําไม7ถูกต-องตามสัญญาข-อหนึ่งข-อใด
ก็ดี เม่ือผู-ว7าจ-างแจ-งให-ผู-รับจ-างทราบแล-ว ผู-รับจ-างจะต-องรีบแก-ไขงานท่ีบกพร7องให-เรียบร-อยโดยเร็ว โดยไม7คิดค7าจ-าง  
ค7าวัสดุอุปกรณ� ค7าแรงงาน หรือค7าใช-จ7ายอ่ืนใดจากผู-ว7าจ-างอีก ถ-าผู-รับจ-างไม7รีบดําเนินการแก-ไขหรือไม7ปฏิบัติ 
ภายใน ๑ วัน ตามท่ีผู-ว7าจ-างหรือผู-แทนของผู-ว7าจ-างแจ-งให-ทราบ ผู-ว7าจ-างมีสิทธิบอกเลิกสัญญาและเรียกค7าเสียหาย
จากผู-รับจ-างท้ังหมดโดยสิ้นเชิง ในกรณีท่ีผู-รับจ-างทําผิดสัญญาดังกล7าวข-างต-น และผู-ว7าจ-างยังไม7ใช-สิทธิบอกเลิก
สัญญา ผู-รับจ-างยอมให-ผู-ว7าจ-างดําเนินการ โดยไม7มีเง่ือนไขใด ๆ ดังนี้  
  ๙.๒.๑ ระงับการจ7ายค7าจ-างท้ังหมดหรือบางส7วนตามท่ีผู-ว7าจ-างเห็นสมควร  หรือ 
  ๙.๒.๒ ปรับเป:นรายวันในอัตราร-อยละ ๐.๑๐ ของราคาท่ีตกลงจ-างท้ังหมดตามสัญญา นับแต7วันท่ี 
ผู-รับจ-างผิดสัญญาจนถึงวันท่ีผู-รับจ-างได-แก-ไขงานท่ีบกพร7องให-เรียบร-อยตามสัญญา หรือวันท่ีบอกเลิกสัญญา กรณีท่ี
ผู-ว7าจ-างเห็นว7าผู-รับจ-างไม7อาจปฏิบัติตามสัญญาต7อไปได- ให-ผู-ว7าจ-างมีสิทธิบอกเลิกสัญญาได- 
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๙.๒.๓ ว7าจ-างบุคคลอ่ืนทํางานแทนผู-รับจ-าง โดยผู-รับจ-างต-องรับผิดชอบในค7าใช-จ7ายท่ีผู-ว7าจ-าง 

ต-องเสียไปท้ังหมดโดยสิ้นเชิง 
 ๙.๒.๔ เรียกค7าเสียหายใด ๆ  อันพึงมี   

       ผู-ว7าจ-างมีสิทธิหักเงินค7าจ-างท่ียังไม7ได-จ7ายแก7ผู-รับจ-างไว-เพ่ือชําระค7าปรับหรือค7าเสียหายท่ีผู-รับจ-างต-อง
รับผิดตามสัญญานี้ แต7ถ-าจํานวนเงินค7าจ-างไม7เพียงพอให-หักชําระหนี้ ผู-รับจ-างยินยอมให-หักจากหลักประกันสัญญา
ตามสัญญาข-อ ๓ ได-ทันทีอีกด-วย 

๑๐. การรับประกันความชํารุดบกพร7อง  
      ผู-ชนะการประกวดราคาจ-างด-วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส� ซ่ึงได-ทําข-อตกลงเป:นหนังสือหรือทําสัญญาจ-าง

ตามแบบดังระบุในข-อ ๑.๔ แล-วแต7กรณี จะต-องรับประกันความรับผิดในการปฏิบัติตามสัญญา โดยมีระยะเวลา 
การรับประกันตลอดไปจนกว7าผู-ชนะการประกวดราคาจ-างด-วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส�จะหลุดพ-นจากหน-าท่ี 
และความรับผิดตามสัญญานี้   

๑๑. ข�อสงวนสิทธิ์ในการเสนอราคาและอ่ืน ๆ 
      ๑๑.๑ เงินค7าจ-างสําหรับงานจ-างครั้งนี้ ได-มาจากเงินรายได-จากเงินอุดหนุนรัฐบาล และเงินรายได-

มหาวิทยาลัย ประจําป]งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
              การลงนามในสัญญาจะกระทําได-ต7อเม่ือ มหาวิทยาลัยได-รับอนุมัติเงินจากเงินรายได-จาก 

เงินอุดหนุนรัฐบาล และเงินรายได-มหาวิทยาลัย ประจําป]งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ แล-วเท7านั้น  
      ๑๑.๒ เม่ือมหาวิทยาลัยได-คัดเลือกผู-มีสิทธิเสนอราคารายใดให-เป:นผู-รับจ-าง และได-ตกลงจ-างตาม 

การประกวดราคาจ-างด-วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส�แล-ว ถ-าผู-รับจ-างจะต-องสั่งหรือนําสิ่งของมาเพ่ืองานจ-างดังกล7าว 
เข-ามาจากต7างประเทศ และของนั้นต-องนําเข-ามาโดยทางเรือในเส-นทางท่ีมีเรือไทยเดินอยู7 และสามารถให-บริการ 
รับขนได-ตามท่ีรัฐมนตรีว7าการกระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด ผู-มีสิทธิเสนอราคาซ่ึงเป:นผู-รับจ-างจะต-องปฏิบัติ
ตามกฎหมายว7าด-วยการส7งเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้ 
                        (๑) แจ-งการสั่งหรือนําสิ่งของดังกล7าวเข-ามาจากต7างประเทศต7อกรมเจ-าท7าภายใน ๗ วัน  
นับต้ังแต7วันท่ีผู-รับจ-างสั่งหรือซ้ือขายของจากต7างประเทศ เว-นแต7เป:นของท่ีรัฐมนตรีว7าการกระทรวงคมนาคมประกาศ
ยกเว-นให-บรรทุกโดยเรืออ่ืนได- 
                        (๒) จัดการให-สิ่งของดังกล7าวบรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือท่ีมีสิทธิเช7นเดียวกับเรือไทยจาก
ต7างประเทศมายังประเทศไทย เว-นแต7จะได-รับอนุญาตจากกรมเจ-าท7าให-บรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออ่ืนท่ีมิใช7เรือไทย 
ซ่ึงจะต-องได-รับอนุญาตเช7นนั้นก7อนบรรทุกของลงเรืออ่ืน หรือเป:นของท่ีรัฐมนตรีว7าการกระทรวงคมนาคมประกาศ
ยกเว-นให-บรรทุกของลงเรืออ่ืน 
                        (๓) ในกรณีท่ีไม7ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู-รับจ-างจะต-องรับผิดตามกฎหมายว7าด-วยการส7งเสริม
การพาณิชยนาวี 

      ๑๑.๓ ผู-ประสงค�จะเสนอราคาซ่ึงได-ยื่นเอกสารประกวดราคาด-วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส�ต7อ 
มหาวิทยาลัยแล-ว จะถอนตัวออกจากการประกวดราคาฯ มิได- และเม่ือได-รับการคัดเลือกให-เป:นผู-มีสิทธิเสนอราคาแล-ว 
ต-องเข-าร7วมเสนอราคาด-วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส�ตามเง่ือนไขท่ีกําหนดในข-อ ๔.๗ (๔) (๕) (๖) และ (๗) มิฉะนั้น 
มหาวิทยาลัยจะริบหลักประกันซองจํานวนร-อยละ ๒.๕ ของวงเงินท่ีจัดหาทันที และอาจพิจารณาเรียกร-องให-ชดใช- 
ความเสียหายอ่ืน (ถ-ามี) รวมท้ังอาจพิจารณาให-เป:นผู-ท้ิงงานได- หากมีพฤติกรรมเป:นการขัดขวางการแข7งขันราคา 
อย7างเป:นธรรม 

 



-๑๐- 
 

      ๑๑.๔ ผู-มีสิทธิเสนอราคาซ่ึงมหาวิทยาลัยได-คัดเลือกแล-วไม7ไปทําสัญญาหรือข-อตกลงภายในเวลาท่ี 
ทางราชการกําหนดดังระบุไว-ในข-อ ๗ มหาวิทยาลัยจะริบหลักประกันซองหรือเรียกร-องจากผู-ออกหนังสือคํ้าประกันซอง
ทันทีและอาจพิจารณาเรียกร-องให-ชดใช-ความเสียหายอ่ืน (ถ-ามี) รวมท้ังจะพิจารณาให-เป:นผู-ท้ิงงานตามระเบียบของ 
ทางราชการ 

      ๑๑.๕ มหาวิทยาลัยสงวนสิทธิ์ท่ีจะแก-ไขเพ่ิมเติมเง่ือนไข หรือข-อกําหนดในแบบสัญญา ให-เป:นไป 
ตามความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด (ถ-ามี) 

๑๒. การจัดหาพนักงานทําความสะอาด  
      ผู-ชนะการประกวดราคาจ-างด-วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส�เข-าทําสัญญารับจ-างเหมาทําความสะอาดกับ

มหาวิทยาลัยแล-วต-องจัดหาพนักงานทําความสะอาดท่ีมีความประพฤติดี มีความสามารถปฏิบัติงานด-วยความเรียบร-อย 
ซ่ึงเป:นบุคคลมีสัญชาติไทย หรือหากมีความจําเป:นสามารถจัดหาคนต7างด-าวเข-าทํางานทําความสะอาดได-แต7ต-องเป:น 
คนต7างด-าวท่ีได-รับอนุญาตให-ทํางานได-โดยชอบด-วยกฎหมาย สามารถสื่อสารและเข-าใจภาษาไทยได-เป:นอย7างดี 

๑๓.  ผู�ชนะการประกวดราคาจ�างด�วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส�เม่ือเข�าทําสัญญากับมหาวิทยาลัยแล�ว 
ต�องย่ืนเอกสารต7อประธานกรรมการตรวจรับ ดังนี้  

       ๑๓.๑ บัญชีรายชื่อ ท่ีอยู7ปrจจุบัน และภาพถ7ายบัตรประจําตัวประชาชนของผู-ควบคุมงานและ
ผู-ปฏิบัติงานทําความสะอาดทุกคน และในกรณีพนักงานท่ีเป:นคนต7างด-าวให-แนบสําเนาหนังสือรับรองใบอนุญาต
พร-อมรับรองสําเนาถูกต-อง โดยให-ยื่นในวันทําสัญญา และหากภายหลังทําสัญญา ใบอนุญาตให-ทํางานได-โดยชอบ 
ด-วยกฎหมายของผู-ปฏิบัติงานทําความสะอาดคนใดคนหนึ่งหมดอายุ ผู-ชนะการประกวดราคาต-องรีบดําเนินการ 
ต7อใบอนุญาตและนําสําเนาหนังสือรับรองใบอนุญาตฉบับใหม7 พร-อมรับรองสําเนาถูกต-องมายื่นให-ประธาน
คณะกรรมการตรวจรับโดยเร็ว  

               ในกรณีท่ีมีการเปลี่ยนแปลงผู-ปฏิบัติงานทําความสะอาดก็ต-องแจ-งให-กรรมการตรวจรับทราบ 
เป:นลายลักษณ�อักษรก7อนมาทํางานทุกครั้ง และต-องนําส7งบัญชีรายชื่อ ท่ีอยู7ปrจจุบัน และภาพถ7ายบัตรประจําตัว
ประชาชนของผู-ปฏิบัติงานทําความสะอาดรายใหม7 ภายใน ๓ วัน นับแต7วันท่ีแจ-งเปลี่ยน 

       ๑๓.๒ สําเนาหลักฐานการจ7ายเงินสมทบเข-ากองทุนประกันสังคมท่ีทําให-แก7พนักงานตามบัญชีรายชื่อ
ผู-ปฏิบัติงานทําความสะอาดทุกคน นับถัดจากวันท่ีพนักงานผู-นั้นเริ่มทํางาน และให-ระบุพนักงานเป:นผู-รับผลประโยชน� 
โดยให-ยื่นภายในวันท่ี ๒ ของเดือนถัดไป ยกเว-นของเดือนกันยายนให-ยื่นภายในวันท่ี ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 

๑๔. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ 
      ในระหว7างระยะเวลาการดําเนินงาน ผู-รับจ-างพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑ�ท่ีกฎหมายและระเบียบได-

กําหนดไว-โดยเคร7งครัด 
 
 

โรงเรียนสาธิต “พิบูลบําเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา  

๑๗   กรกฎาคม  ๒๕๖๐ 

 
 
 



 
 
 

 
 


