
ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference ะ TOR) 

๑. ความเป็นมา 
ด้วยคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ดำเนินการจ้างเหมาทำความสะอาด 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (ต้ังแต่วันท่ี ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ถึง วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒) 
คณะกรรมการฯ จึงกำหนดร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) การจ้างเหมาทำความ 
สะอาด อาคารคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เพ่ือให้การดำเนินการเป็นไป ตามพระราชบัญญัติ 
การจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

๒. วัตถุประสงค์ 
๒.๑ เพ่ือให้อาคารสถานท่ีและส่ิงแวดล้อมสะอาด 
๒.๒ เพ่ือลดภาระค่าใช้จ่ายทางด้านบุคลากร 
๒.๓ เพ่ือสนองนโยบายของรัฐท่ีต้องการลดภาระค่าใช้จ่ายด้านบุคคลากร 

๓. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ 
คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้วเห็นควรให้กำหนดคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ ดังนี้ 
๓.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย 
๓.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
๓.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ 
๓.๔ ไม่เป็นบุคคลซ่ึงอยู่ระหว่างถูกระงับการย่ืนข้อเสนอหริอทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ 

ชั่วคราวเนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบ 
ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศ ของ 
กรมบัญชีกลาง 

๓.๕ ไม่เป็นบุคคลซ่ึงถูกระบุช่ือไว้ในบัญชีรายช่ือผู้ท้ิงงานและได้แจ้งเวียนข่ือให้เป็นผู้ท้ิงงาน 
ของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงาน 
เป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย 

๓.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและ 
การบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราขกิจจานุเบกษา 

๓.๗ เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ผู้มีอาขีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
ดังกล่าว 

๓.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ย่ืนข้อเสนอรายอ่ืนท่ีเข้าย่ืนข้อเสนอให้แก่ 
มหาวิทยาลัยบูรพา ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวาง 
การแข่งขันอย่าง 
เป็นธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์คร้ังน้ี 

๓.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกลิทธ้ิหริอความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่ รัฐบาล 
ของผู้ย่ืนข้อเสนอได้มีคำส่ังให้สละเอกลิทธ๋ึและความคุ้มกันเข่นว่าน้ัน 

๓.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
(Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง 
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๓.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนในระบบจัดชื้อจัดจ้างภาครัฐ 
ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement: e - GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามท่ี 
คณะกรรมการ ป.ป.ข. กำหนด 

๓.๑๒ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชี 
รายรับ รายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ ตามท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ข. กำหนด 

๓.๑๓ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร 
เว้นแต่ การจ่ายเงินแต่ละคร้ังซ่ึงมีมูลค่าไม่เกินสามหม่ืนบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดล็ได้ ตามท่ี 
คณะกรรมการ ป.ป.ข. กำหนด 

๓.๑๔ ผู้ยื่นข้อเสนอ จะต้องเป็นนิติบุคคลและมีผลงานรับจ้างเหมาทำความสะอาดประเภท 
เดียวกันในวงเงินไม่น้อยกว่า ๕๐๐,๐๐0 บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) สัญญาเดียว และเป็นผลงานท่ีเป็นคู่สัญญาโดยตรง 
กับส่วนราขการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราขการส่วนท้องถ่ิน หน่วยงานอ่ืนซ่ึงมีกฎหมาย 
บัญญัติให้มีฐานะเป็นราขการบริหารส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอ่ืนของรัฐ หริอหน่วยงานเอกขนท่ี 
มหาวิทยาสัยเข่ือถือ 

ทั้งนี้ เพ่ือให้คณะกรรมการประกวดราคาสามารถตรวจสอบได้ว่า ผู้ยื่นข้อเสนอมีผลงาน 
ตรงตามเง่ือนไขท่ีกำหนดหรือไม่ เพ่ือความม่ันใจในการให้บริการทำความสะอาด 

๔. แบบรูปรายการ หรือคุณลักษณะเฉพาะ 
อาคารของ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ประกอบด้วย 
๔.๑ อาคารคณะศิลปกรรมศาสตร์ (AB๑) คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
๔.๒ อาคารปฏิบัติการ (AB๒) คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
๔.๓ อาคารปฏิบัติการ (AB๓) คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 

๕. ระยะเวลาดำเนินการ 
คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้วเห็นควรให้กำหนดระยะเวลาดำเนินการ คังนี้ 
ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ระยะเวลา ๑๒ เดือน 

๖. ระยะเวลาส่งมอบของหรืองาน 
คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้วเห็นควรให้กำหนดระยะเวลาส่งมอบของหรืองาน ดังนี้ 

จำนวนงวดในการส่งมอบ ๑๒ งวด 
งวดท่ี ๑ เม่ือผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทำความสะอาดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยตามสัญญา 

เม่ือวันท่ี ๓๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 
งวดท่ี ๒ เม่ือผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทำความสะอาดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยตามสัญญา 

เม่ือวันท่ี ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 
งวดท่ี ๓ เม่ือผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทำความสะอาดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยตามสัญญา 

เม่ือวันท่ี ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 
งวดท่ี ๔ เม่ือผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทำความสะอาดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยตามสัญญา 

เม่ือวันท่ี ๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 
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งวดท่ี ๕ เม่ือผู้รับจ้างได้ปฏิบติงานทำความสะอาดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยตามสัญญา 
เม่ือวันท่ี ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

งวดท่ี ๖ เม่ือผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทำความสะอาดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยตามสัญญา 
เม่ือวันท่ี ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

งวดท่ี ๗ เม่ือผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทำความสะอาดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยตามสัญญา 
เม่ือวันท่ี ๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 

งวดท่ี ๘ เม่ือผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทำความสะอาดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยตามสัญญา 
เม่ือวันท่ี ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

งวดท่ี ๙ เม่ือผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทำความสะอาดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยตามสัญญา 
เม่ือวันท่ี ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 

งวดท่ี ๑๐ เม่ือผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทำความสะอาดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยตามสัญญา 
เม่ือวันท่ี ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

งวดท่ี ๑๑ เม่ือผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทำความสะอาดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยตามสัญญา 
เม่ือวันท่ี ๓๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

งวดสุดท้าย เม่ือผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทำความสะอาดท้ังหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยตาม 
สัญญาจนถึงวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๗. วงเงินในการจัดหา 
คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้วเห็นควรให้กำหนดวงเงินในการจัดหา ตามวงเงินประมาณการ 

ดังนี้ 
เงินงบประมาณโครงการ ๖๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท 
ราคากลาง ๖๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท 
โดยคณะกรรมการฯ ได้พิจารณางบประมาณโดยใช้ฐานค่าวัสดุท่ีประมาณการใน 

ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ เป็นฐานในการคิดคำนวณราคาจ้างเหมาทำความสะอาด (เพ่ิมค่าวัสดุให้ ๑๐%) 
๘. เกณฑ์การพิจารณาผลการย่ืนข้อเสนอราคา 

ในการพิจารณาผลการย่ืนข้อเสนอคร้ังน้ี มหาวิทยาลัยจะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ 
ราคา และจะพิจารณาจากราคารวม 

๙. สถานท่ีติดต่อเพ่ือขอทราบข้อมูลเพ่ิมเติม และส่งข้อเสนอแนะ วิจารณ์ หรือ 
แสดงความคิดเห็น 

คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้วเห็นควรให้กำหนดสถานที่ติดต่อเพื่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติม 
และส่งข้อเสนอแนะ วิจารณ์ หรือแสดงความคิดเห็น ต่อหัวหน้างานพัสดุ ดังนี้ 

สถานท่ีติดต่อ สำนักงานคณบดี คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
เลขท่ี ๑๖๙ ถนนบางแสนสาย ๒ ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดขลบุรี ๒๐๑๓๑ 

โทรศัพท์ ๐-๓๘๑๐-๒๕๑๓ 
โทรสาร ๐-๓๘๓๙-๑๐๔๒ 
เว็บไซต์ e-mail: theeraporn@go.buu.ac.th 
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