
เอกสารตกลงราคาจัดหา เลขท่ี............../๒๕..... 
         การจางทําความสะอาด.................................................................... 

       ลงวันท่ี........................................... 
   
 มหาวิทยาลัยบูรพา ซึ่งตอไปน้ีเรียกวา “มหาวิทยาลัย” มีความประสงคจะตกลงราคาจางเหมาทํา 
ความสะอาด ............................(ช่ืองาน)............................ ณ...................................................................... 
โดยมีขอแนะนําและขอกําหนดดังตอไปน้ี 

๑. เอกสารแนบทายเอกสารตกลงราคาจัดหา 
๑.๑ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ/แบบรูปรายการ 
๑.๒ แบบใบเสนอราคา 
๑.๓ แบบใบแจงปริมาณงานและราคา (ถาม)ี 
๑.๔ แบบสัญญาจาง 
๑.๕ แบบหนังสือคํ้าประกัน 
      (๑) หลักประกันสัญญา 

           ๒. คุณสมบัติของผูเสนอราคา 
     ๒.๑ ผูเสนอราคาตองเปนผูมีอาชีพรับจางงานที่ตกลงราคาจาง 
     ๒.๒ ผูเสนอราคาตองไมเปนผูที่ถูกระบุช่ือไวในบัญชีรายช่ือผูทิ้งงานของทางราชการและไดแจง

เวียนช่ือแลว หรือไมเปนผูที่ไดรับผลของการสั่งใหนิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเปนผูทิ้งงานตามระเบียบของทาง
ราชการ 

     ๒.๓ ผูเสนอราคาตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่น ณ วันที่แจงในเอกสาร 
ตกลงราคา หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม 
                ๒.๔ ผูเสนอราคาตองไมเปนผูไดรับเอกสิทธ์ิหรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมข้ึนศาลไทย 
เวนแตรัฐบาลของผูเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธ์ิและความคุมกันเชนวาน้ัน 
           ๓. หลักฐานการเสนอราคา 
                ผูเสนอราคาจะตองเสนอเอกสารหลักฐานย่ืนมาพรอมกับซองใบเสนอราคา ดังน้ี 
                 ๓.๑ ในกรณีผูเสนอราคาเปนนิติบุคคล 
                       (ก) หางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนจํากัด ใหย่ืนสําเนาหนังสือรับรองการจด 
ทะเบียนนิติบุคคล ท่ีออกใหโดยสํานักงานทะเบียนหุนสวนบริษัทไมเกิน ๓ เดือน นับถึงวันยื่นซอง 
เสนอราคา พรอมรับรองสําเนาถูกตอง สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม (ถาม)ี พรอมรับรองสําเนาถูกตอง                                     
                       (ข) บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด ใหย่ืนสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน 
นิติบุคคล ท่ีออกใหโดยสํานักงานทะเบียนหุนสวนบริษัทไมเกิน ๓ เดือน นับถึงวันยื่นซองเสนอราคา  
หนังสือบริคณหสนธิ บัญชีรายช่ือกรรมการผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม (ถาม)ี บัญชีผูถือหุนรายใหญ พรอม
รับรองสําเนาถูกตอง  
                ๓.๒ ในกรณีผูเสนอราคาเปนบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใชนิติบุคคล ใหย่ืนสําเนาบัตร
ประจําตัวประชาชนของผูน้ัน สําเนาขอตกลงที่แสดงถึงการเขาเปนหุนสวน (ถาม)ี  สําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชน และสําเนาทะเบียนบานของผูที่เปนหุนสวน พรอมรับรองสําเนาถูกตอง 
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      ๓.๓  ในกรณีผูเสนอราคาเปนผูเสนอราคารวมกันในฐานะเปนผูรวมคาใหย่ืนสําเนาสัญญาของ
การรวมคา  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูรวมคา  และในกรณีที่ผูเขารวมคาฝายใดเปนบุคคลธรรมดา 
ที่มิใชสัญชาติไทย  ก็ใหย่ืนสําเนาหนังสือเดินทางหรือผูรวมคาฝายใดเปนนิติบุคคลใหย่ืนเอกสารตามที่ระบุไว 
ในขอ ๓.๑ 
               ๓.๔  ในกรณีผูเสนอราคาเปนรานคาตองแนบสําเนาหนังสือการจดทะเบียนพาณิชยและ 
สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม (ถาม)ี  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบาน พรอมรับรอง
สําเนาถูกตอง 
      ๓.๕  ใบแจงปริมาณงานและราคาซึ่งจะตองแสดงรายการจํานวนพนักงาน วัสดุ อุปกรณ 
คาแรงงาน (เงินเดือน) ภาษีทุกประเภท คาใชจายอื่น ๆ รวมทั้งกําไรไวดวย เปนจํานวนเงินตอเดือนและตอป  
เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการ 

     ๓.๖  ใหแนบสําเนาหนังสือสําคัญแสดงการข้ึนทะเบียนนายจางกับสํานักงานประกันสังคม 
พรอมรับรองสําเนาถูกตอง 
               ๓.๗  สําเนาหนังสือรับรองผลงานกับสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ หนวยงานอื่นของรัฐหรือเอกชน 
(ถาม)ี พรอมรับรองสําเนาถูกตอง  เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการฯ 
      ๓.๘  หนังสือมอบอํานาจซึ่งปดอากรแสตมปตามกฎหมายในกรณีที่ผูเสนอราคามอบอํานาจ 
ใหบุคคลอื่นทําแทน พรอมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบานมอบอํานาจและผูรับ 
มอบอํานาจ พรอมรับรองสําเนาถูกตอง 
 ๔. การเสนอราคา 
              ๔.๑  ผูเสนอราคาตองย่ืนเสนอราคาตามแบบที่กําหนดไวในเอกสารตกลงราคาจางน้ี 
โดยไมมีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้นและจะตองกรอกขอความใหถูกตองครบถวน ลงลายมือช่ือผูเสนอราคาใหชัดเจน
จํานวนเงินที่เสนอจะตองระบุตรงกันทั้งตัวเลขและตัวอักษร โดยไมมีการขูดลบหรือแกไข หากมีการขูดลบ ตก
เติม  แกไข เปลี่ยนแปลง จะตองลงลายมือช่ือผูเสนอราคาพรอมทั้งประทับตรา (ถาม)ี กํากับไวดวยทุกแหง 
              ๔.๒  ผูเสนอราคาจะตองย่ืนใบแจงปริมาณและราคาในการทําความสะอาดและรายละเอียดตาง ๆ 
ไปพรอมใบเสนอราคาเพื่อประกอบการพิจารณาหลักฐานดังกลาวน้ี มหาวิทยาลัยจะยึดไวเปนเอกสารของทาง
ราชการ 

  ๔.๓  ผูเสนอราคาจะตองเสนอราคาเปนเงินบาท  และเสนอราคาเพียงราคาเดียวโดยเสนอ 
ราคารวม หรือราคาตอหนวย และหรือตอรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไวทายใบเสนอราคาใหถูกตอง  ทั้งน้ี 
ราคารวมที่เสนอจะตองตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ  ถาตัวเลขและตัวหนังสือไมตรงกันใหถือตัวหนังสือ 
เปนสําคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีอากรอื่น และคาใชจายอื่น ๆทั้งปวงแลว 
           ราคาที่เสนอจะตองเสนอกําหนดยืนราคาไมนอยกวา ๓๐ วัน นับแตวันเปดซองตกลงราคา 
โดยภายในกําหนดยืนราคา ผูเสนอราคาตองรับผิดชอบราคาที่ตนไดเสนอไว และจะถอนการเสนอราคามิได 

  ๔.๔  ผูเสนอราคาตองสํารวจและตรวจสอบเอกสารสถานที่ที่จะปฏิบัติงาน พรอมทั้งบริเวณใกลเคียง  
โดยเสียคาใชจายและความเสีย่งภัยของตนเองและกอนย่ืนใบเสนอราคาจะตองดําเนินการให 
ไดทราบจนเปนที่พอใจของตนแลวถึงลักษณะและสภาพของสถานที่ที่จะปฏิบัติงานพรอมทั้งความสะดวกใน
การจัดสถานที่ที่จําเปนสําหรับใชในการปฏิบัติงาน และตองหาขอมูลที่จําเปนทั้งหลายอันเกี่ยวของกับความ
เสี่ยงภัย ความผันผวนของเหตุอื่น ๆ ซึ่งอาจมีผลมาถึงหรือมีผลกระทบตอการเสนอราคาของตน 
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              ๔.๕  ผูเสนอราคาจะตองเสนอกําหนดเวลาดําเนินการจางมีกําหนด ๑๒ เดือน โดยเริ่มต้ังแต 
วันท่ี  ๑  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๕๕  ถึงวันท่ี  ๓๐  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๕๖   
              ๔.๖  ผูเสนอราคาจะตองย่ืนซองใบเสนอราคาที่ปดผนึกซองเรียบรอยจาหนาซองถึง  
ประธานคณะกรรมการจัดหาโดยวิธีตกลงราคา โดยระบุไวท่ีหนาซองวา “ใบเสนอราคาตามเอกสาร 
ตกลงราคาจางเลขท่ี.........../๒๕๕๕”  ยื่นตอเจาหนาท่ีพัสดุในวันท่ี..................................................... 
ต้ังแตเวลา.......................น. ถึงเวลา........................น. ณ .................................................................. 
........................................................................................................................................................... 
           เมื่อพนกําหนดยื่นซองตกลงราคาแลว จะไมรับซองตกลงราคาโดยเด็ดขาด   

๕  การทําสัญญา   
    ๕.๑ ในกรณีที่ผูชนะการเสนอราคาสามารถสงมอบงานไดครบถวนภายใน ๕ วันทําการนับแตวันที่

ทําขอตกลงจาง มหาวิทยาลัยจะพิจารณาจัดทําขอตกลงเปนหนังสือแทนการทําสัญญาตามแบบสัญญาดังระบุ
ในขอ ๑.๔ ก็ได 

    ๕.๒ ในกรณีที่ผูชนะการเสนอราคาไมสามารถสงมอบงานไดครบถวนภายใน ๕ วันทําการ 
หรือมหาวิทยาลัยเห็นวาไมสมควรจัดทําเปนขอตกลงเปนหนังสือตามขอ ๕.๑ ผูชนะการเสนอราคาจะตองทํา
สัญญาจางตามแบบสัญญาดังระบุในขอ ๑.๔ กับมหาวิทยาลัยภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจงและ
จะตองวางหลักประกันสัญญาเปนจํานวนเงินรอยละ ๕ ของราคางานจางที่ตกลงราคาไดใหมหาวิทยาลัยยึดถือ
ไวในขณะทําสัญญา โดยใชปลักประกันอยางหน่ึงอยางใดดังตอไปน้ี 
                      (๑) เงินสด 
                      (๒) เช็คที่ธนาคารสั่งจายใหแกมหาวิทยาลัยบูรพา โดยเปนเช็คลงวันที่ที่ทําสัญญาหรือกอน
หนาน้ันไมเกิน ๓ วันทําการ 
              ๕.๓  หนังสือคํ้าประกันของธนาคารภายในประเทศตามแบบหนังสือคํ้าประกันดังระบ ุ
ในขอ ๑.๕ (๑) 
              ๕.๔  หนังสือคํ้าประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย หรือบริษัทเงินทุน หรือ
บริษัทเงินทุนหลักทรัพยที่ไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชยและประกอบธุรกิจคํ้าประกัน
ตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย  ซึ่งไดแจงช่ือเวียนใหสวนราชการตาง ๆ ทราบแลว โดยอนุโลมให
ใชตามแบบหนังสือคํ้าประกันดังระบุในขอ ๑.๕ (๑)  
              ๕.๕  พันธบัตรรัฐบาลไทย 
                หลักประกันน้ีจะคืนใหโดยไมมีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ผูชนะการตกลงราคา 
(ผูรับจาง) พนจากขอผูกพันตามสัญญาจางแลว 

๖.  การจายเงิน 
     ๖.๑ การสงมอบงานใหสงมอบงานทุก ๆ วันที่ ๒๕ ของเดือน  หากวันที ่๒๕ ของเดือนเปน

วันหยุดราชการใหสงในวันทําการถัดไป  ยกเวนงานงวดสุดทายใหสงภายในวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖  
และมหาวิทยาลัยจะจายเงินเปนรายเดือน เดือนละเทา ๆ กัน เมื่อคณะกรรมการไดตรวจรับงานเรียบรอยแลว 
                โดยผูรับจางสงใบแจงหน้ีใหผูวาจางภายใน ๕ วัน (หาวัน) ทํางานปกติ นับแตวันที่ใหบริการ 
ครบทุก ๑ (หน่ึง) งวดการจายเงิน โดยใหสงที.่...........(ช่ือสวนงาน)............และ.........(ช่ือสวนงาน)........... 
ออกใบรับไวเปนหลักฐาน ผูวาจางจะชําระคาจางตามสัญญาภายใน ๑๐ วัน (สิบวัน) ทํางานปกติ นับแตวัน 
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ที่ไดรับใบแจงหน้ีจากผูรับจาง เมื่อผูวาจางหรือผูแทนของผูวาจางไดตรวจการปฏิบัติงานดังกลาวถูกตอง 
ครบถวนตามสัญญาถูกตองแลว หากไมถูกตองครบถวนตามสัญญา ผูวาจางจะหักเงินคาจางและคาปรับ 
ตามสัญญาขอ ๘ ออกจากคาจางในงวดงานน้ัน ๆ โดยผูวาจางจะแจงรายละเอียดการหักเงินจํานวนดังกลาว 
ใหผูรับจางทราบ และจําชําระคาจางเฉพาะสวนทีเหลือใหผูรับจาง 
               การจายเงินตามเงื่อนไขแหงสัญญาน้ี ผูวาจางจะโอนเงินเขาบัญชีเงินฝากธนาคารของผูรับจาง 
ช่ือ.....................................ประเภทบัญชี..............................ช่ือบัญชี..........................เลขที.่......................... 
ทั้งน้ี ผูรับจางตกลงเปนผูรับภาระเงินคาธรรมเนียมหรือคาใชจายอื่นใดเกี่ยวกับการโอนที่ธนาคารเรียกเก็บ 
และยินยอมใหหักเงินคาธรรมเนียมดังกลาวจากจํานวนเงินโอนในงวดน้ัน ๆ หรือกรณีจําเปนอาจชําระหน้ี 
โดยสั่งจายเปนเช็คธนาคาร.................................สาขา......................โดยสั่งจายในนาม............................... 

     ๖.๒ ในกรณีที่รัฐบาลประกาศเปลี่ยนแปลงกําหนดอัตราคาจางแรงงานข้ันตํ่าภายหลังลงนาม
สัญญาน้ี ผูรับจางมีสิทธิรองขอเพิ่มอัตราคาจางเฉพาะคาแรงของพนักงานทําความสะอาดตามอัตราสวนตาง
ของคาจางข้ันตํ่าที่รัฐบาลกําหนดเพิ่มข้ึน  ซึ่งผูวาจางจะพิจารณาดวยเหตุผลที่สมควรและเปนธรรม หาก 
ผูวาจางไมสามารถตกลงตามที่รองขอเพราะเหตุขัดของดานงบประมาณหรือเพราะเหตุอื่นใด โดยจะแจงให 
ผูรับจางทราบเปนลายลักษณอักษร ภายในกําหนดระยะเวลาไมเกิน ๗ วัน นับแตวันที่ไดรับหนังสือของผู
รับจางขอเพิ่มคาจาง และผูรับจางมีสิทธิบอกเลิกสัญญาน้ี โดยแจงใหผูวาจางทราบลวงหนาไมนอยกวา ๓๐ วัน
กอนวันบอกเลิกสัญญา ในกรณีน้ีผูรับจางจะไมเรียกรองคาเสียหายใด ๆ ทั้งสิ้นจากผูวาจาง 

๗.  อัตราคาปรับ 
               ๗.๑  ในกรณีพนักงานของผูรับจางไมมาปฏิบัติงานหรือมาปฏิบัติงานไมครบจํานวนตามที ่
กําหนดไวในรายละเอียดแนบทายสัญญาทั้งสองฝายตกลงใหเปนไปตามขอกําหนดดังตอไปน้ี 
                     ๗.๑.๑  ถาไมมีพนักงานของผูรับจางมาปฏิบัติงานหรือมาปฏิบัติงานไมครบจํานวนในวันใด  
ผูรับจางยอมใหผูวาจางหักเงินคาจางที่จะไดรับตามอัตราคาจางข้ันตํ่าตอคนตอวันที่ใชบังคับในเขตจังหวัด
ชลบุรีในวันน้ัน  และยินยอมใหผูวาจางปรับเปนรายวัน วันละในอัตรารอยละ ๐.๑๐  ของราคาที่ตกลงจาง  
แตไมตํ่ากวาวันละ ๑๐๐ บาท  (หน่ึงรอยบาทถวน)  นับต้ังแตวันที่ไมมีพนักงานมาปฏิบัติงานหรือมาปฏิบัติงาน 
ไมครบจํานวนเปนตนไปจนกวาจะมีพนักงานมาปฏิบัติงานครบจํานวน 

  ๗.๑.๒  ในกรณีที่ผูรับจางเองหรือพนักงานของผูรับจางทํางานจางบกพรองโดยทําไว 
ไมสะอาดก็ดี  ไมเรียบรอยก็ดี  ใชวัสดุอุปกรณหรือนํ้ายาที่ไมมีคุณภาพตามมาตรฐานหรือคุณภาพไมดีหรือทํา
ไมถูกตองตามสัญญาขอหน่ึงขอใดก็ดี  เมื่อผูวาจางแจงใหผูรับจางทราบแลว ผูรับจางจะตองรีบแกไขงานที่
บกพรองใหเรียบรอยโดยเร็ว โดยไมคิดคาจาง  คาวัสดุอุปกรณคาแรงงาน หรือคาใชจายอื่นใดจากผูวาจางอีก   
ถาผูรับจางไมรีบดําเนินการแกไขหรือปฏิบัติภายใน ๑ วัน  ตามที่ผูวาจางหรือผูแทนของผูวาจางแจงใหทราบ  
ผูวาจางมีสิทธิบอกเลิกและเรียกคาเสียหายจากผูรับจางทั้งหมดโดยสิ้นเชิง 
                 ในกรณีที่ผูรับจางทําผิดสญัญาดังกลาวขางตนและผูวาจางยังไมใชสิทธิบอกเลิก ผูรับจาง 
ยอมใหผูวาจางดําเนินการดังน้ี 
                 -  ระงับการจายคาจางทั้งหมดหรือบางสวนตามที่ผูวาจางเห็นสมควร หรือยอมใหผูวาจาง 
ปรับเปนรายวัน ในอัตรารอยละ ๐.๑๐ ของราคาที่ตกลงจางแตไมตํ่ากวาวันละ ๑๐๐ บาท (หน่ึงรอย- 
 
 



-๕- 
 
บาทถวน)  นับต้ังแตวันที่ผูรับจางผิดสัญญาจนถึงวันที่ผูรับจางไดแกไขงานที่บกพรองใหเรียบรอยตามสัญญา 
หรือวันที่บอกเลิกในเมื่อผูวาจางเห็นวาผูรับจางไมอาจปฏิบัติตามสัญญาตอไปไดใหผูวาจางมีสิทธิบอกเลิก
สัญญาได 

         ๗.๑.๓ ในกรณีที่รัฐบาลประกาศเปลี่ยนแปลงกําหนดอัตราคาจางแรงงานข้ันตํ่าภายหลัง
สัญญาน้ีมีผลใชบังคับ ผูรับจางมีสิทธิรองขอเพิ่มอัตราคาจางเฉพาะคาแรงของพนักงานทําความสะอาดตาม
อัตราสวนตางของคาจางข้ันตํ่าที่รัฐบาลกําหนดเพิ่มข้ึน ซึ่งผูวาจางจะพิจารณาดวยเหตุผลที่สมควรและ 
เปนธรรม  หากผูวาจางไมสามารถตกลงตามที่รองขอเพราะเหตุขัดของดานงบประมาณหรือเพราะเหตุอื่นใด  
ผูรับจางมีสิทธิบอกเลิกสัญญาในกรณีน้ีผูรับจางจะไมเรียกรองคาเสียหายใด ๆ ทั้งสิ้น  
          ๘.  การรับประกันความชํารุดบกพรอง 
               ผูชนะการตกลงราคาซึ่งไดทําขอตกลงเปนหนังสือ หรือทําสัญญาจางตามแบบดังระบุในขอ ๑.๔ 
แลวแตกรณี  

๙.  การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ 
               ในระหวางระยะเวลาการทําความสะอาด ผูรับจางพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑที่กฎหมายและ
ระเบียบไดกําหนดไวโดยเครงครัด 
 
 
       มหาวิทยาลัยบูรพา 

        วันที่..................................................... 
 
 
 


