
ตัวอยางงานจางทําความสะอาด 
 

เอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส เลขท่ี.......... 
ประกวดราคาจางเหมาทําความสะอาด........(ชื่องาน).......... ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 

ตามประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา (มบ.) ชลบุรี 
ลงวันท่ี ……………………………… 

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

มหาวิทยาลัยบูรพา (มบ.) ชลบุร ีซึ่งตอไปน้ีเรียกวา "มหาวิทยาลัย" มีความประสงคจะประกวดราคาจางเหมา 
ทําความสะอาด……………..(ช่ืองาน)...………….. ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ณ ………………………………….……….……….  
โดยมีขอแนะนําและขอกําหนดดังตอไปน้ี 

๑. เอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 
     ๑.๑ แบบรูปและรายการละเอียด 

    ๑.๒ แบบใบย่ืนขอเสนอการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 
    ๑.๓ หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 
    ๑.๔ แบบสัญญาจาง 
    ๑.๕ แบบหนังสือคํ้าประกัน 

           (๑) หลักประกันซอง  
          (๒) หลักประกันสัญญา 
          (๓) หลักประกันการรับเงินคาจางลวงหนา (ถาไมมี ตัดออกจากระบบ) 
          (๔) หลักประกันผลงาน (ถาไมมี ตัดออกจากระบบ) 
    ๑.๖ บทนิยาม 
          (๑) ผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูมีสิทธิเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกัน 
          (๒) การขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม 
    ๑.๗ แบบบัญชีเอกสาร 

                    (๑) บัญชีเอกสารสวนที่ ๑ 
                    (๒) บัญชีเอกสารสวนที่ ๒ 

    ๑.๘ วิธีการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส (ระบุเพิ่มเติมเองในเทมเพลทที่ข้ันตอนที่ ๒) 

๒. คุณสมบัติของผูประสงคจะเสนอราคา 
    ๒.๑ ผูประสงคจะเสนอราคาตองเปนนิติบุคคลผูมีอาชีพรับจางงานที่ประกวดราคาจางดวยวิธีการ 

ทางอิเล็กทรอนิกส (ถาใหผูประสงคจะเสนอราคาตองเปนนิติบุคคลเทาน้ัน ก็ระบุเพิ่มเติมเองในเทมเพลทที่ข้ันตอนที่ ๒) 
    ๒.๒ ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูที่ถูกระบุช่ือไวในบัญชีรายช่ือผูทิ้งงานของทางราชการและได 

แจงเวียนช่ือแลว หรือไมเปนผูที่ไดรับผลของการสั่งใหนิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเปนผูทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ 
    ๒.๓ ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูประสงคจะเสนอราคารายอื่น และ/หรือ 

ตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ณ วันประกาศประกวดราคาจางดวยวิธีการ 
ทางอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรมตามขอ ๑.๖ 

    ๒.๔ ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูไดรับเอกสิทธ์ิหรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมข้ึนศาลไทย  
เวนแตรัฐบาลของผูประสงคจะเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธ์ิและความคุมกนัเชนวาน้ัน 
 



-๒- 
 
             ๒.๕ ผูประสงคจะเสนอราคาตองปฏิบัติตามเงื่อนไขและขอกําหนดตามประกาศคณะกรรมการปองกัน
และปราบปรามการทุจริตแหงชาติ ดังน้ี 

         (๑) ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูที่ถูกระบุช่ือวาเปนคูสัญญาที่ไมไดแสดงบัญชีรายรับ
รายจาย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญตามประกาศคณะกรรมการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตแหงชาติ เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการจัดทําและแสดงบัญชีรายการรับจายของโครงการที่บุคคล
หรือนิติบุคคลเปนคูสัญญากับหนวยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๔ และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ 
                   (๒) ผูประสงคจะเสนอราคาตองเปนบุคคลหรือนิติบุคคลทีไ่ดลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส
ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต ศูนยขอมูลจัดซื้อจัดจางภาครัฐ 

         ทั้งน้ี ผูประสงคจะเสนอราคาที่ไดรับการคัดเลือก และหากมีการทําสัญญาซึ่งมีมูลคาต้ังแต 
๒,๐๐๐,๐๐๐.- บาท (สองลานบาทถวน) ข้ึนไป กับมหาวิทยาลัย ใหรับจายเงินผานบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน 
เวนแตการรับจายเงินแตละครั้งซึ่งมีมูลคาไมเกินสามหมื่นบาท สามารถรับจายเงินเปนเงินสดได และใหจัดทําบัญชี
แสดงรายรับรายจายตอกรมสรรพากร และปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริต
แหงชาติ เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการจัดทําและแสดงบัญชีรายการรับจายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเปน
คูสัญญากับหนวยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๔ และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ 

๒.๖ ผูประสงคจะเสนอราคาตองเปนนิติบุคคลและมีผลงานรับจางเหมาทําความสะอาดประเภทเดียวกันกับ
งานที่ประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ในวงเงินไมนอยกวา ................... บาท (..................................)  
สัญญาเดียว ระยะเวลาผลงานยอนหลังไมเกิน.......ป นับถึงวันประกาศประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส  
และเปนผลงานที่เปนคูสัญญาโดยตรงกับสวนราชการ หนวยงานตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการสวนทองถ่ิน 
หนวยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติใหมีฐานะเปนราชการบริหารสวนทองถ่ิน รัฐวิสาหกิจ หนวยงานอื่นของรฐั หรือ
หนวยงานเอกชนที่มหาวิทยาลัยเช่ือถือ (ถาตองการกําหนดเรื่องผลงาน ก็ระบุเพิ่มเติมเองในเทมเพลทที่ข้ันตอนที่ ๒) 
แตตองพิจารณาดวยวาเมื่อกําหนดแลวเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรมหรือไม และเมื่อกําหนดเปน
เงื่อนไขแลวจะตองพิจารณาเอกสารดานเทคนิคตามที่กําหนดดวย 

๓. หลักฐานการเสนอราคา 
    ผูประสงคจะเสนอราคาตองเสนอเอกสารหลักฐานแยกเปน ๒ สวน คือ 
    ๓.๑ สวนท่ี ๑ อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปน้ี 
          (๑) ในกรณีผูประสงคจะเสนอราคาเปนนิติบุคคล 

                         (ก) หางหุนสวนสามัญหรอืหางหุนสวนจํากัด ใหย่ืนสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล  
ท่ีออกใหโดยสํานักงานทะเบียนหุนสวนบริษัทไมเกิน ๓ เดือน นับถึงวันยื่นซองประกวดราคา บัญชีรายช่ือหุนสวน
ผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม พรอมรับรองสําเนาถูกตอง (ระบุเพิ่มเติมเองในเทมเพลทที่ข้ันตอนที่ ๒) 

               (ข) บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด ใหย่ืนสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล 
ท่ีออกใหโดยสํานักงานทะเบียนหุนสวนบริษัทไมเกิน ๓ เดือน นับถึงวันยื่นซองประกวดราคา หนังสือบริคณหสนธิ  
บัญชีรายช่ือกรรมการผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม และบัญชีผูถือหุนรายใหญ พรอมรับรองสําเนาถูกตอง (ระบุเพิม่เติม
เองในเทมเพลทที่ข้ันตอนที่ ๒) 

          (๒) ในกรณีผูประสงคจะเสนอราคาเปนบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใชนิติบุคคล ใหย่ืนสําเนา 
บัตรประจําตัวประชาชนของผูน้ัน สําเนาขอตกลงที่แสดงถึงการเขาเปนหุนสวน (ถามี) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
ของผูเปนหุนสวน พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง (ถาใหผูประสงคจะเสนอราคาตองเปนนิติบุคคลเทาน้ัน ตองตัดขอน้ีทิ้ง 
ในเทมเพลทที่ข้ันตอนที่ ๒) 



-๓- 
 

          (๓) ในกรณีผูประสงคจะเสนอราคาเปนผูประสงคจะเสนอราคารวมกันในฐานะเปนผูรวมคาใหย่ืน
สําเนาสัญญาของการเขารวมคา สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูรวมคา และในกรณีที่ผูเขารวมคาฝายใด 
เปนบุคคลธรรมดาที่มิใชสัญชาติไทยก็ใหย่ืนสําเนาหนังสือเดินทาง หรือผูรวมคาฝายใดเปนนิติบุคคลใหย่ืนเอกสาร
ตามที่ระบุไวใน (๑) 

               สําหรับผูประสงคจะเสนอราคารวมกันในฐานะเปนผูรวมคา ใหพิจารณาเอกสารที่จะย่ืนเสนอราคา 
ดังน้ี 
                         ๑. กรณีที่กิจการรวมคาไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม โดยหลักการกิจการรวมคาที่จด
ทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม จะตองมีคุณสมบัติครบถวนตามเงื่อนไขที่กําหนดไวในเอกสารประกวดราคา สวน
คุณสมบัติดานผลงาน กิจการรวมคาดังกลาวสามารถนําผลงานของผูที่เขารวมคามาใชแสดงเปนผลงานของกิจการ
รวมคาทีเ่ขาประกวดราคาได  

               ๒. กรณีที่กิจการรวมคาไมไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม โดยหลักการ นิติบุคคลแตละนิติบุคคล 
ที่เขารวมคาทุกรายจะตองมีคุณสมบัติครบถวนตามเงื่อนไขที่กําหนดไวในเอกสารประกวดราคา เวนแตในกรณีท่ี 
กิจการรวมคาไดมีขอตกลงระหวางผูเขารวมคาเปนลายลักษณอักษรกําหนดให ผูรวมคารายใดรายหน่ึงเปนผูรับผิดชอบหลัก 
ในการเขาเสนอราคากับทางราชการ และแสดงหลักฐานดังกลาวมาพรอมซองเอกสารประกวดราคา กิจการรวมคาน้ัน 
สามารถใชผลงานของผูเขารวมคาหลักรายเดียวเปนผลงานของกิจการรวมคาที่ย่ืนเสนอราคาได (ระบุเพิ่มเติมเองในเทมเพลท 
ที่ข้ันตอนที่ ๒) 

          (๔) สําเนาทะเบียนพาณิชย (ถาม)ี สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม สําเนาทะเบียนบานและสําเนา 
บัตรประจําตัวประชาชนของผูมีอํานาจ พรอมรับรองสําเนาถูกตอง (ระบบจะดึงขอมูลมาจากการระบุที่ข้ันตอนที่ ๑) 
  (๕) สําเนาหนังสือสําคัญแสดงการข้ึนทะเบียนนายจางกับสํานักงานประกันสังคม พรอมรับรองสําเนา
ถูกตอง ระบุเพิ่มเติมเองในเทมเพลทที่ข้ันตอนที่ ๒) 

          (๖) บัญชีเอกสารสวนที ่๑ ทั้งหมดที่ไดย่ืนตามแบบในขอ ๑.๗ (๑) 
    ๓.๒ สวนท่ี ๒ อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปน้ี 
          (๑) หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส โดยตองลงนามพรอม

ประทับตรา (ถาม)ี 
          (๒) หนังสือมอบอํานาจซึ่งปดอากรแสตมปตามกฎหมายในกรณีที่ผูประสงคจะเสนอราคามอบอํานาจ 

ใหบุคคลอื่นทําการแทน สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบียนบานของผูมอบอํานาจและผูรับมอบอํานาจ  
พรอมรับรองสําเนาถูกตอง (ระบุเพิม่เติมเองในเทมเพลทที่ข้ันตอนที่ ๒) 

          (๓) หลักประกันซองตามขอ ๕ นําไวนอกซอง (ระบุเพิ่มเติมเองในเทมเพลทที่ข้ันตอนที่ ๒) 
(๔) แบบแสดงการลงทะเบียนจากระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐ (e-GP) พรอมรับรองสําเนาถูกตอง  

เพื่อเปนหลักฐานแสดงวาผูประสงคจะเสนอราคาไดปฏิบัติตามประกาศของคณะกรรมการปองกันและปราบปราม
การทุจริตแหงชาติ ตามขอ ๒.๕ (๒) (ระบุเพิม่เติมเองในเทมเพลทที่ข้ันตอนที่ ๒) 
              (*ขอ ๓.๒ (๕) เปนเพียงตัวอยางที่อาจจะกําหนดเพิ่มเติมเพื่อใหผูประสงคจะเสนอราคาย่ืนเอกสาร
เพิ่มเติมเพื่อใชในการตรวจสอบการเสนองาน แตตองพิจารณาดวยวา มีความจําเปนตองกําหนดเรื่องใดบาง) 

          (๕) บัญชีแสดงรายการ (หรือใบแจงปริมาณงาน)  
               (๕.๑) แผนการปฏิบัติงานทําความสะอาดที่ตองดําเนินการ......(เชน ประจําวัน ประจําสัปดาห 

และประจําเดือน และประจําทุก ๔ เดือน แลวแตจะกําหนด)......... ในแตละช้ันของอาคารที่กําหนดในรายละเอียด
งานจางทําความสะอาดภายในอาคาร สวนประกอบของแตละอาคาร และบริเวณโดยรอบอาคาร 
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               (๕.๒) ใบแจงปริมาณรายการวัสดุ-อุปกรณ ที่ใชประกอบการปฏิบัติงานทําความสะอาด และ
ประเภทการใชงาน 

    (๕.๓) เอกสารแสดงขอมูลดานความปลอดภัยของสารเคมีที่ใชในการทําความสะอาด เชน  
แสดงขอมูลการปองกันความเสี่ยง การรักษาความปลอดภัย หรือผลกระทบที่อาจเกิดข้ึนแกผูปฏิบัติงานและ
ผูรับบริการได 

  (๕.๔) บัญชีแสดงจํานวนพนักงานทําความสะอาด พรอมบทบาทหนาที่ของผูปฏิบัติงาน 
ทําความสะอาด 

          (๖) สําเนาหนังสือรับรองผลงานทําความสะอาดและสําเนาคูสัญญา พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง 
(ใหใชในกรณีที่มีการกําหนดผลงานตามขอ ๒.๖ เทาน้ัน) 

          (๗) แบบใบย่ืนขอเสนอการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 
          (๘) บัญชีเอกสารสวนที ่๒ ทั้งหมดที่ไดย่ืนตามแบบในขอ ๑.๗ (๒) 

๔. การเสนอราคา 
    ๔.๑ ผูประสงคจะเสนอราคาตองย่ืนขอเสนอตามแบบที่กําหนดไวในเอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีการ 

ทางอิเล็กทรอนิกส และหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสน้ี โดยไมมีเงื่อนไขใด ๆ  
ทั้งสิ้น และจะตองกรอกขอความใหถูกตองครบถวน รวมทั้งลงลายมือช่ือของผูประสงคจะเสนอราคาใหชัดเจน 

    ๔.๒ ผูประสงคจะเสนอราคาจะตองกรอกปริมาณวัสดุในบัญชีรายการจางเหมาใหครบถวน 
    ๔.๓ ผูประสงคจะเสนอราคาตองกําหนดยืนราคาไมนอยกวา ๓๐ วัน นับแตวันยืนยันราคาสุดทาย  

โดยภายในกําหนดยืนราคา ผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองรับผิดชอบราคาที่ตนเสนอไวและ
จะถอนการเสนอราคามิได 

    ๔.๔ ผูประสงคจะเสนอราคาจะตองเสนอกําหนดเวลาดําเนินการตามสัญญาที่จะจาง ต้ังแตวันที ่๑ ตุลาคม 
พ.ศ. ............ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. .............. แกไขในข้ันตอนที่ ๒) 

    ๔.๕ กอนย่ืนเอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ผูประสงคจะเสนอราคาควรตรวจดู 
รางสัญญา แบบรูป และรายละเอียด ฯลฯ ใหถ่ีถวนและเขาใจเอกสารประกวดราคาทั้งหมดเสียกอนที่จะตกลง 
ย่ืนขอเสนอตามเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 
              ๔.๖ ผูประสงคจะเสนอราคาตองย่ืนเอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสจาหนา 
ซองถึงประธานคณะกรรมการประกวดราคาตามโครงการ (แกไขในข้ันตอนที่ ๑) โดยระบุไวทีห่นาซองวา “เอกสาร
ประกวดราคาตามเอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส เลขที.่...............” ย่ืนตอคณะกรรมการ
ประกวดราคาตามโครงการ (ระบุเพิ่มเติมเองในเทมเพลทที่ข้ันตอนที่ ๒) ในวันที่............................... ต้ังแตเวลา..........น. 
ถึงเวลา..........น. ณ.................................................................................................................................................................... 
                    เมื่อพนกําหนดเวลาย่ืนเอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสแลวจะไมรับเอกสาร
เพิ่มเติมโดยเด็ดขาด 

          คณะกรรมการประกวดราคาจะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผูประสงคจะเสนอราคาแตละรายวา 
เปนผูประสงคจะเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูประสงคจะเสนอราคารายอื่น หรือเปนผูมีผลประโยชนรวมกัน 
ระหวางผูประสงคจะเสนอราคากับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกสตามขอ ๑.๖ (๑) ณ วันประกาศประกวดราคาจาง 
ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสหรือไม พรอมทั้งตรวจสอบขอเสนอตามขอ ๓.๒ และแจงผูประสงคจะเสนอราคาแตละราย 
ทราบผลการพิจารณาเฉพาะของตนทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับ หรือวิธีอื่นใดที่มีหลักฐานวาผูประสงคจะเสนอราคา 
รับทราบแลว 
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          หากปรากฏตอคณะกรรมการประกวดราคากอนหรือในขณะที่มีการเสนอราคาดวยวิธีการ 
ทางอิเล็กทรอนิกสวา มีผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูมีสิทธิเสนอราคากระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคา 
อยางเปนธรรมตามขอ ๑.๖ (๒) คณะกรรมการฯ จะตัดรายช่ือผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูมีสิทธิเสนอราคารายน้ัน 
ออกจากการเปนผูมีสิทธิเสนอราคา และมหาวิทยาลัยจะพิจารณาลงโทษผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูมีสิทธิเสนอราคา 
ดังกลาวเปนผูทิ้งงาน 

          ผูประสงคจะเสนอราคาที่ไมผานการคัดเลือกเบื้องตน เพราะเหตุเปนผูประสงคจะเสนอราคาที่ม ี
ผลประโยชนรวมกันกับผูประสงคจะเสนอราคารายอื่น หรือเปนผูมีผลประโยชนรวมกันระหวางผูประสงคจะเสนอราคา 
กับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ณ วันประกาศประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส หรือเปน 
ผูประสงคจะเสนอราคาที่กระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม หรือเปนผูประสงคจะเสนอราคา 
ที่ไมผานคุณสมบัติทางดานเทคนิคอาจอุทธรณคําสั่งดังกลาวตอหัวหนาหนวยงานที่จัดหาพัสดุภายใน ๓ วัน นับแต 
วันทีไ่ดรับแจงจากคณะกรรมการประกวดราคา การวินิจฉัยอุทธรณของหัวหนาหนวยงานที่จัดหาใหถือเปนที่สุด 

          หากปรากฏตอคณะกรรมการประกวดราคาวา กระบวนการเสนอราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 
ประสบขอขัดของจนไมอาจดําเนินการตอไปใหแลวเสร็จภายในเวลาที่กําหนดไว คณะกรรมการประกวดราคาจะสั่งพัก
กระบวนการเสนอราคา โดยมิใหผูแทนผูมีสิทธิเสนอราคาพบปะหรือติดตอสื่อสารกับบุคคลอื่น และเมื่อแกไขขอขัดของ 
แลวจะใหดําเนินกระบวนการเสนอราคาตอไปจากข้ันตอนที่คางอยูภายในเวลาของการเสนอราคาที่ยังเหลือกอนจะส่ังพัก
กระบวนการเสนอราคา แตตองสิ้นสุดกระบวนการเสนอราคาภายในวันเดียวกัน เวนแตคณะกรรมการประกวดราคาเห็นวา 
กระบวนการเสนอราคาจะไมแลวเสร็จไดโดยงายหรือขอขัดของไมอาจแกไขได ประธานคณะกรรมการประกวดราคาจะสั่ง
ยกเลิกกระบวนการเสนอราคา และกําหนดวัน เวลาและสถานที ่เพื่อเริ่มตนกระบวนการเสนอราคาใหม โดยจะแจงให 
ผูมีสิทธิเสนอราคาทุกรายที่อยูในสถานที่น้ันทราบ 

          คณะกรรมการประกวดราคาสงวนสิทธ์ิในการตัดสินใจดําเนินการใด ๆ ระหวางการประกวดราคาฯ  
เพื่อใหการประกวดราคาฯ เกิดประโยชนสูงสุดตอทางราชการ 

    ๔.๗ ผูประสงคจะเสนอราคาที่ไดรับการคัดเลือกใหเปนผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองปฏิบัติดังน้ี 
          (๑) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไวในหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส  

ที่ไดย่ืนมาพรอมกับซองขอเสนอทางเทคนิค 
          (๒) ราคาสูงสุดของการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสจะตองเริ่มตนที…่…..................บาท 
          (๓) ราคาที่เสนอจะตองเปนราคาที่รวมภาษีมูลคาเพิ่ม และภาษีอื่น ๆ (ถาม)ี รวมคาใชจายทั้งปวง 

ไวดวยแลว 
          (๔) ผูมีสิทธิเสนอราคาหรือผูแทนจะตองมาลงทะเบียนเพื่อเขาสูกระบวนการเสนอราคาตามวัน  

เวลา และสถานที่ที่กําหนด 
          (๕) ผูมีสิทธิเสนอราคาหรือผูแทนที่มาลงทะเบียนแลวตอง LOG IN เขาสูระบบ 
          (๖) ผูมีสิทธิเสนอราคาหรือผูแทนที่ LOG IN แลว จะตองดําเนินการเสนอราคา โดยราคาที่เสนอ 

ในการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสจะตองตํ่ากวาราคาสูงสุดในการประกวดราคาฯ 
          (๗) หามผูมีสิทธิเสนอราคาถอนการเสนอราคา และเมื่อการประกวดราคาฯ เสร็จสิ้นแลวจะตอง 

ยืนยันราคาตอผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ราคาที่ยืนยันจะตองตรงกับราคาที่เสนอหลังสุด 
          (๘) ผูมสีิทธิเสนอราคาที่ไดรับคัดเลือกใหเปนผูชนะราคาตองรับผิดชอบคาใชจายในการใหบริการ 

เสนอราคาและคาใชจายในการเดินทางของผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ทั้งน้ี จะแจงใหทราบในวันเสนอราคา 
          (๙) ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองมาเสนอราคา ในวันที ่............................... ต้ังแตเวลา .......... น. เปนตนไป 

ทั้งน้ี จะแจงนัดหมายตามแบบแจงวัน เวลา และสถานที่เสนอราคา (บก. ๐๐๕) ใหทราบตอไป 



-๖- 
 

๕. หลักประกันซอง 
    ผูประสงคจะเสนอราคาตองวางหลักประกันซองพรอมกับการย่ืนซองขอเสนอทางดานเทคนิค จํานวน  

........................... บาท (.............................................) โดยหลักประกันซองจะตองมีระยะเวลาการคํ้าประกันต้ังแตวันย่ืนซอง 
ขอเสนอทางดานเทคนิคครอบคลุมไปจนถึงวันสิ้นสุดการยืนราคา (หลักประกันซองตองมีผลใชบังคับไมนอยกวา.........วัน)  
โดยหลักประกันใหใชอยางหน่ึงอยางใดดังตอไปน้ี 

   ๕.๑ เงินสด   
             ๕.๒ เช็คที่ธนาคารสั่งจายใหแกมหาวิทยาลัยบูรพา โดยเปนเช็คลงวันที่ที่ย่ืนซองขอเสนอทางดานเทคนิคหรือ
กอนหนาน้ันไมเกิน ๓ วันทําการของทางราชการ 

   ๕.๓ หนังสือคํ้าประกันของธนาคารในประเทศตามแบบหนังสือคํ้าประกันดังระบุในขอ ๑.๕ (๑) 
   ๕.๔ หนังสือคํ้าประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย ที่ไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการ 

เงินทุนเพื่อการพาณิชยและประกอบธุรกิจคํ้าประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ซึ่งไดแจงเวียนช่ือให 
สวนราชการตาง ๆ ทราบแลวโดยอนุโลมใหใชตามแบบหนังสือคํ้าประกันดังระบุในขอ ๑.๕ (๑) 

   ๕.๕ พันธบัตรรัฐบาลไทย 
   หลักประกันซองตามขอน้ี มหาวิทยาลัยจะคืนใหผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูคํ้าประกันภายใน ๑๕ วัน  

นับถัดจากวันที่ไดพิจารณาในเบื้องตนเรียบรอยแลว เวนแตผูมสีิทธิเสนอราคารายที่คัดเลือกไวซึ่งเสนอราคาตํ่าสุด 
จะคืนใหตอเมื่อไดทําสัญญาหรือขอตกลง หรือเมื่อผูมีสิทธิเสนอราคาไดพนจากขอผูกพันแลว 

   การคืนหลักประกันซอง ไมวากรณีใด ๆ จะคืนใหโดยไมมีดอกเบี้ย 

๖. หลักเกณฑและสิทธิในการพิจารณาราคา 
    ๖.๑ ในการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสน้ี มหาวิทยาลัยจะพิจารณาตัดสินดวยราคารวม 
    ๖.๒ หากผูประสงคจะเสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไมถูกตองตามขอ ๒ หรือย่ืนหลักฐานการเสนอราคา 

ไมถูกตองหรือไมครบถวนตามขอ ๓ หรือย่ืนเอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสไมถูกตอง 
ตามขอ ๔ แลว คณะกรรมการประกวดราคาจะไมรับพิจารณาขอเสนอของผูประสงคจะเสนอราคารายน้ัน เวนแต 
เปนขอผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กนอย หรือผิดพลาดไปจากเงื่อนไขของเอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีการ 
ทางอิเล็กทรอนิกสในสวนที่มิใชสาระสําคัญ ทั้งน้ี เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นวาจะเปนประโยชนตอมหาวิทยาลัย 
เทาน้ัน 

    ๖.๓ มหาวิทยาลัยสงวนสิทธ์ิไมพิจารณาราคาของผูประสงคจะเสนอราคาโดยไมมีการผอนผันในกรณี 
ดังตอไปน้ี 

          (๑) ไมปรากฏช่ือผูประสงคจะเสนอราคารายน้ัน ในบัญชีผูรับเอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีการ 
ทางอิเล็กทรอนิกสหรือในหลักฐานการรับเอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสของมหาวิทยาลัย 

          (๒) เสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเงื่อนไขที่กําหนดในเอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีการ 
ทางอิเล็กทรอนิกสที่เปนสาระสําคัญ หรือมีผลทําใหเกิดการไดเปรียบเสียเปรียบระหวางผูประสงคจะเสนอราคา 
รายอื่น 

    ๖.๔ ในการตัดสินการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส หรือในการทําสัญญา คณะกรรมการ 
ประกวดราคาหรือมหาวิทยาลัยมีสิทธิใหผูประสงคจะเสนอราคาช้ีแจงขอเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือขอเท็จจริงอื่นใด 
ที่เกี่ยวของกับผูประสงคจะเสนอราคาได มหาวิทยาลัยมีสิทธิที่จะไมรับราคาหรือไมทําสัญญา หากหลักฐานดังกลาว 
ไมมีความเหมาะสมหรือไมถูกตอง 
 



-๗- 
 

    ๖.๕ มหาวิทยาลัยทรงไวซึ่งสิทธิที่จะไมรับราคาตํ่าสุด หรือราคาหน่ึงราคาใดหรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได  
และอาจพิจารณาเลือกจางในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหน่ึงรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการประกวดราคาจาง 
ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสโดยไมพิจารณาจัดจางเลยก็ได สุดแตจะพิจารณา ทั้งน้ี เพื่อประโยชนของทางราชการ 
เปนสําคัญ และใหถือวาการตัดสินของมหาวิทยาลัยเปนเด็ดขาด ผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูมีสิทธิเสนอราคาจะเรียกรอง
คาเสียหายใด ๆ มิได รวมทั้งมหาวิทยาลัยจะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส และ
ลงโทษผูมีสิทธิเสนอราคาเปนผูทิ้งงาน ไมวาจะเปนผูมีสิทธิเสนอราคาที่ไดรับการคัดเลือกหรือไมก็ตาม หากมีเหตุที่เช่ือได 
วา การเสนอราคากระทําการโดยไมสุจริต เชน การเสนอเอกสารอันเปนเท็จ หรือใชช่ือบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอื่น 
มาเสนอราคาแทน เปนตน 

          ในกรณีที่ผูมีสิทธิเสนอราคารายที่เสนอราคาตํ่าสุด เสนอราคาตํ่าจนคาดหมายไดวาไมอาจดําเนินงาน 
ตามสัญญาได คณะกรรมการประกวดราคาหรือมหาวิทยาลัยจะใหผูมีสิทธิเสนอราคาน้ันช้ีแจงและแสดงหลักฐาน 
ที่ทําใหเช่ือไดวา ผูมีสิทธิเสนอราคาสามารถดําเนินงานตามการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 
ใหเสร็จสมบูรณ หากคําช้ีแจงไมเปนที่รับฟงได มหาวิทยาลัยมีสิทธิทีจ่ะไมรับราคาของผูมีสิทธิเสนอราคารายน้ัน 

    ๖.๖ ในกรณีที่ปรากฏขอเท็จจริงภายหลังจากการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสวา 
ผูประสงคจะเสนอราคาที่ไดรับการคัดเลือกเปนผูมีสิทธิเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูมีสิทธิเสนอราคารายอื่น 
หรือเปนผูมีผลประโยชนรวมกันระหวางผูมีสิทธิเสนอราคากับผูใหบริการตลาดกลางอเิล็กทรอนิกส ณ วันประกาศ
ประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส หรือเปนผูมีสิทธิเสนอราคาที่กระทําการอันเปนการขัดขวาง 
การแขงขันราคาอยางเปนธรรมตามขอ ๑.๗ มหาวิทยาลัยมีอํานาจที่จะตัดรายชื่อผูมีสิทธิเสนอราคาดังกลาว  
และมหาวิทยาลัยจะพิจารณาลงโทษผูมีสิทธิเสนอราคารายน้ันเปนผูทิ้งงาน 

๗. การทําสัญญาจาง 
    ผูชนะการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส (ผูรับจาง) จะตองทําสัญญาจางตามแบบสัญญา 

ดังระบุในขอ ๑.๔ กับมหาวิทยาลัยภายใน ......... วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจง และจะตองวางหลักประกันสัญญา  
เปนจํานวนเงินเทากับรอยละ ๕ ของราคาคาจางที่ประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสได ใหมหาวิทยาลัย 
ยึดถือไวในขณะทําสัญญา โดยใชหลักประกันอยางหน่ึงอยางใดดังตอไปน้ี 

    ๗.๑ เงินสด 
    ๗.๒ เช็คที่ธนาคารสั่งจายใหแกมหาวิทยาลัยบูรพา โดยเปนเช็คลงวันที่ที่ทําสัญญาหรือกอนหนาน้ัน 

ไมเกิน ๓ วันทําการของทางราชการ 
    ๗.๓ หนังสือคํ้าประกันของธนาคารภายในประเทศตามแบบหนังสือคํ้าประกันดังระบุในขอ ๑.๕ (๒) 
    ๗.๔ หนังสือคํ้าประกันของบริษัทเงินทนุ หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย ที่ไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการ

เงินทุนเพื่อการพาณิชยและประกอบธุรกิจคํ้าประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ซึ่งไดแจงช่ือเวียน 
ใหสวนราชการตาง ๆ ทราบแลว โดยอนุโลมใหใชตามแบบหนังสือคํ้าประกันดังระบุในขอ ๑.๕ (๒) 

    ๗.๕ พันธบัตรรัฐบาลไทย 
    หลักประกันน้ีจะคืนใหโดยไมมีดอกเบี้ย ภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่คูสัญญาพนจากขอผูกพันตาม

สัญญาจางแลว 
 
 
 
 



-๘- 
 

๘. คาจางและการจายเงิน (แกไขในระบบเองที่ข้ันตอนที่ ๒ ใหสอดคลองกับที่จะกําหนดในสัญญาจาง 
    มหาวิทยาลัยจะจายเงินคาจางโดยแบงออกเปน .......... งวด ดังน้ี 
    งวดที่ ๑ เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ ......... ของคาจาง เมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงานทําความสะอาด 

ใหแลวเสร็จเรียบรอยตามสัญญา เมื่อวันที่ ๒๕ ตุลาคม พ.ศ. .........   
    งวดที่ ๒ - ๑๑ จายเงินเปนรายงวด โดยแตละงวดเปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ .......... ของคาจาง  

เมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงานในแตละงวดใหแลวเสร็จเรียบรอยตามสัญญา เมื่อวันที่ ๒๕ ของทุก ๆ เดือนถัดมาตามปฏิทิน
ตามลําดับ 

    งวดสุดทาย เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ ......... ของคาจาง เมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงานต้ังแตวันที่  
๒๖ สิงหาคม พ.ศ. ......... ใหแลวเสร็จเรียบรอยตามสัญญาจนถึงวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ......... 

    โดยผูรับจางสงใบแจงหน้ีใหผูวาจางภายใน ๕ วัน (หาวัน) ทํางานปกติ นับแตวันที่ใหบริการครบทุก  
๑ (หน่ึง) งวดการจายเงิน โดยใหสงที.่.......(ช่ือสวนงาน)........และ...........(ช่ือสวนงาน).........ออกใบรับไวเปนหลักฐาน  
ผูวาจางจะชําระคาจางตามสัญญาภายใน ๑๐ วัน (สิบวัน) ทํางานปกติ นับแตวันที่ไดรับใบแจงหน้ีจากผูรับจาง เมื่อ 
ผูวาจางหรือผูแทนของผูวาจางไดตรวจการปฏิบัติงานดังกลาวถูกตองครบถวนตามสัญญาถูกตองแลว หากไมถูกตอง
ครบถวนตามสัญญา ผูวาจางจะหักเงินคาจางและคาปรับตามสัญญาขอ ๘ ออกจากคาจางในงวดงานน้ันๆ โดย 
ผูวาจางจะแจงรายละเอียดการหักเงินจํานวนดังกลาวใหผูรับจางทราบ  และจะชําระคาจางเฉพาะสวนที่เหลือให 
ผูรับจาง 

    การจายเงินตามเงื่อนไขแหงสัญญาน้ี ผูวาจางจะโอนเงินเขาบัญชีเงินฝากธนาคารของของผูรับจางช่ือ
..............................ประเภทบัญชี..........................ช่ือบัญชี.............................................เลขที่.......................... ทั้งน้ี
ผูรับจางตกลงเปนผูรับภาระเงินคาธรรมเนียมหรือคาใชจายอื่นใดเกี่ยวกับการโอนที่ธนาคารเรียกเก็บ และยินยอม
ใหหักเงินคาธรรมเนียมดังกลาวจากจํานวนเงินโอนในงวดน้ันๆ หรือกรณีจําเปนอาจชําระหน้ีโดยสั่งจายเปนเช็ค
ธนาคาร............................สาขา.................................โดยสั่งจายในนาม................................................................. 

    ในกรณีที่รัฐบาลประกาศเปลี่ยนแปลงกําหนดอัตราคาจางแรงงานข้ันตํ่าภายหลังลงนามสัญญาน้ีมีผลใชบังคับ 
ผูรับจางมีสิทธิรองขอเพิ่มอัตราคาจางเฉพาะคาแรงของพนักงานทําความสะอาดตามอัตราสวนตางของคาจางข้ันตํ่า 
ที่รัฐบาลกําหนดเพิ่มข้ึน ซึ่งผูวาจางจะพิจารณาดวยเหตุผลที่สมควรและเปนธรรม หากผูวาจางไมสามารถตกลงตามที่
รองขอเพราะเหตุขัดของดานงบประมาณหรือเพราะเหตุอื่นใด โดยจะแจงใหผูรับจางทราบเปนลายลักษณอักษร 
ภายในกําหนดระยะเวลาไมเกินกวา ๗ วัน นับแตวันที่ไดรับหนังสือของผูรับจางขอเพิ่มคาจาง และผูรับจางมีสิทธิบอก
เลิกสัญญาได โดยแจงใหผูวาจางทราบลวงหนาไมนอยกวา ๓๐ วัน กอนวันบอกเลิกสัญญา ในกรณีน้ีผูรับจาง
จะไมเรียกรองคาเสียหายใด ๆ ทั้งสิ้นจากผูวาจาง 

๙. อัตราคาปรับ (แกไขในระบบเองที่ข้ันตอนที่ ๒ ใหสอดคลองกับที่จะกําหนดในสัญญาจาง 
    ๙.๑ กรณีไมมีพนักงานของผูรับจางมาปฏิบัติงานหรือมาปฏิบัติงานไมครบจํานวนในวันใด ผูรับจาง

ตองแจงใหผูวาจางทราบและยอมใหผูวาจางหักเงนิคาจางที่จะไดรับตามอัตราคาจางข้ันตํ่าตอคนตอวัน (ที่ใชบังคับ
ในเขตจังหวัด.............ในวันน้ัน)  ตามจํานวนพนักงานที่ขาด  และยอมใหผูวาจางปรับเปนรายวัน ในอัตรารอยละ  
๐.๑๐ ของราคาที่ตกลงจางทั้งหมดตามสัญญา นับต้ังแตวันที่ไมมีพนักงานมาปฏิบัติงาน หรือมาปฏิบัติงานไมครบ
จํานวนเปนตนไปจนกวาจะมีพนักงานมาปฏิบัติงานครบจํานวน 
               ๙.๒ ในกรณีที่ตัวผูรับจางเองหรือพนักงานของผูรับจางทํางานบกพรองโดยทําไวไมสะอาดก็ดี ไมเรียบรอย 
ก็ดี ใชวัสดุอุปกรณหรือนํ้ายาที่ไมมีคุณภาพตามมาตรฐานหรือคุณภาพไมดีหรือทําไมถูกตองตามสัญญาขอหน่ึงขอใด
ก็ดี เมื่อผูวาจางแจงใหผูรับจางทราบแลว ผูรับจางจะตองรีบแกไขงานที่บกพรองใหเรียบรอยโดยเรว็ โดยไมคิดคาจาง  
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คาวัสดุอุปกรณ คาแรงงาน หรือคาใชจายอื่นใดจากผูวาจางอีก ถาผูรับจางไมรีบดําเนินการแกไขหรือไมปฏิบัติภายใน 
๑ วัน ตามที่ผูวาจางหรือผูแทนของผูวาจางแจงใหทราบ ผูวาจางมีสิทธิบอกเลิกสัญญาและเรียกคาเสียหายจาก   
ผูรับจางทั้งหมดโดยสิ้นเชิง ในกรณีที่ผูรบัจางทําผิดสัญญาดังกลาวขางตน และผูวาจางยังไมใชสิทธิบอกเลิกสัญญา  
ผูรบัจางยอมใหผูวาจางดําเนินการ โดยไมมีเงื่อนไขใด ๆ ดังน้ี  
  ๙.๒.๑ ระงับการจายคาจางทั้งหมดหรือบางสวนตามที่ผูวาจางเห็นสมควร  หรือ 
  ๙.๒.๒ ปรับเปนรายวันในอัตรารอยละ ๐.๑๐ ของราคาที่ตกลงจางทั้งหมดตามสัญญา นับแตวันที ่
ผูรับจางผิดสัญญาจนถึงวันที่ผูรับจางไดแกไขงานที่บกพรองใหเรียบรอยตามสัญญา หรือวันที่บอกเลิกสัญญา กรณีที่
ผูวาจางเห็นวาผูรับจางไมอาจปฏิบัติตามสัญญาตอไปได ใหผูวาจางมีสิทธิบอกเลิกสัญญาได 

๙.๒.๓ วาจางบุคคลอื่นทํางานแทนผูรับจาง โดยผูรับจางตองรับผิดชอบในคาใชจายที่ผูวาจาง 
ตองเสียไปทั้งหมดโดยสิ้นเชิง 

 ๙.๒.๔ เรียกคาเสียหายใด ๆ  อันพึงมี   
       ผูวาจางมีสิทธิหักเงินคาจางที่ยังไมไดจายแกผูรับจางไวเพื่อชําระคาปรับหรือคาเสียหายที่ผูรับจางตอง

รับผิดตามสัญญาน้ี แตถาจํานวนเงินคาจางไมเพียงพอใหหักชําระหน้ี ผูรับจางยินยอมใหหักจากหลักประกันสัญญา
ตามสัญญาขอ ๓ ไดทันทีอีกดวย 

๑๐. การรับประกันความชํารุดบกพรอง (แกไขในระบบเองที่ข้ันตอนที่ ๒)  
      ผูชนะการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ซึ่งไดทําขอตกลงเปนหนังสือหรือทําสัญญาจาง

ตามแบบดังระบุในขอ ๑.๔ แลวแตกรณี จะตองรับประกันความรับผิดในการปฏิบัติตามสัญญา โดยมรีะยะเวลา 
การรับประกันตลอดไปจนกวาผูชนะการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสจะหลุดพนจากหนาที ่
และความรับผิดตามสัญญาน้ี   

๑๑. ขอสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอ่ืน ๆ 
      ๑๑.๑ เงินคาจางสําหรับงานจางครั้งน้ี ไดมาจากเงิน..................... งบประมาณประจําป พ.ศ. .........  
              การลงนามในสัญญาจะกระทําไดตอเมื่อ มหาวิทยาลัยไดรับอนุมัติเงินคาจางเหมาบริการจาก

เงิน.................... งบประมาณประจําป พ.ศ. ........แลวเทาน้ัน 
      ๑๑.๒ เมื่อมหาวิทยาลัยไดคัดเลือกผูมีสิทธิเสนอราคารายใดใหเปนผูรับจาง และไดตกลงจางตาม 

การประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสแลว ถาผูรับจางจะตองสั่งหรือนําสิ่งของมาเพื่องานจางดังกลาว 
เขามาจากตางประเทศ และของน้ันตองนําเขามาโดยทางเรือในเสนทางที่มีเรือไทยเดินอยู และสามารถใหบริการ 
รับขนไดตามที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด ผูมีสิทธิเสนอราคาซึ่งเปนผูรับจางจะตองปฏิบัติ
ตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการพาณิชยนาวี ดังน้ี 
                        (๑) แจงการสั่งหรือนําสิ่งของดังกลาวเขามาจากตางประเทศตอกรมเจาทาภายใน ๗ วัน  
นับต้ังแตวันที่ผูรับจางสั่งหรือซื้อขายของจากตางประเทศ เวนแตเปนของที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศ
ยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่นได 
                        (๒) จัดการใหสิ่งของดังกลาวบรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเชนเดียวกับเรือไทยจาก 
ตางประเทศมายังประเทศไทย เวนแตจะไดรับอนุญาตจากกรมเจาทาใหบรรทุกสิ่งของน้ันโดยเรืออื่นที่มิใชเรือไทย
ซึ่งจะตองไดรับอนุญาตเชนน้ันกอนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเปนของที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศ
ยกเวนใหบรรทุกของลงเรืออื่น 
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                        (๓) ในกรณีที่ไมปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผูรับจางจะตองรับผิดตามกฎหมายวาดวยการ
สงเสริมการพาณิชยนาวี 

      ๑๑.๓ ผูประสงคจะเสนอราคาซึ่งไดย่ืนเอกสารประกวดราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสตอ 
มหาวิทยาลัยแลว จะถอนตัวออกจากการประกวดราคาฯ มิได และเมื่อไดรับการคัดเลือกใหเปนผูมีสิทธิเสนอราคาแลว 
ตองเขารวมเสนอราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสตามเงื่อนไขที่กําหนดในขอ ๔.๗ (๔) (๕) (๖) และ (๗) มิฉะน้ัน 
มหาวิทยาลัยจะริบหลักประกันซองจํานวนรอยละ ๒.๕ ของวงเงินที่จัดหาทันท ีและอาจพิจารณาเรียกรองใหชดใช 
ความเสียหายอื่น (ถาม)ี รวมทั้งอาจพิจารณาใหเปนผูทิ้งงานได หากมีพฤติกรรมเปนการขัดขวางการแขงขันราคา 
อยางเปนธรรม 

      ๑๑.๔ ผูมีสิทธิเสนอราคาซึ่งมหาวิทยาลัยไดคัดเลือกแลวไมไปทําสัญญาหรือขอตกลงภายในเวลาที ่
ทางราชการกําหนดดังระบุไวในขอ ๗ มหาวิทยาลัยจะริบหลักประกันซองหรือเรียกรองจากผูออกหนังสือคํ้าประกันซอง
ทันทีและอาจพิจารณาเรียกรองใหชดใชความเสียหายอื่น (ถาม)ี รวมทั้งจะพิจารณาใหเปนผูทิ้งงานตามระเบียบของ 
ทางราชการ 

      ๑๑.๕ มหาวิทยาลัยสงวนสิทธ์ิที่จะแกไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือขอกําหนดในแบบสัญญา ใหเปนไป 
ตามความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด (ถาม)ี 

๑๒. การจัดหาพนักงานทําความสะอาด  
      ผูชนะการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสเขาทําสัญญารับจางเหมาทําความสะอาดกับ

มหาวิทยาลัยแลวตองจัดหาพนักงานทําความสะอาดที่มีความประพฤติดี มีความสามารถปฏิบัติงานดวยความเรียบรอย 
ซึ่งเปนบุคคลมีสัญชาติไทย หรือหากมีความจําเปนสามารถจัดหาคนตางดาวเขาทํางานทําความสะอาดไดแตตองเปน 
คนตางดาวที่ไดรับอนุญาตใหทํางานไดโดยชอบดวยกฎหมาย สามารถสื่อสารและเขาใจภาษาไทยไดเปนอยางดี 

๑๓.  ผูชนะการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสเมื่อเขาทําสัญญากับมหาวิทยาลัยแลว 
ตองยื่นเอกสารตอประธานกรรมการตรวจรับ ดังน้ี 

       ๑๓.๑ บัญชีรายช่ือ ที่อยูปจจุบัน และภาพถายบัตรประจําตัวประชาชนของผูควบคุมงานและ
ผูปฏิบัติงานทําความสะอาดทุกคน และในกรณีพนักงานที่เปนคนตางดาวใหแนบสําเนาหนังสือรับรองใบอนุญาต
พรอมรับรองสําเนาถูกตอง โดยใหย่ืนในวันทําสัญญา และหากภายหลังทําสัญญา ใบอนุญาตใหทํางานไดโดยชอบ 
ดวยกฎหมายของผูปฏิบัติงานทําความสะอาดคนใดคนหน่ึงหมดอายุ ผูชนะการประกวดราคาตองรีบดําเนินการ 
ตอใบอนุญาตและนําสําเนาหนังสือรับรองใบอนุญาตฉบับใหม พรอมรับรองสําเนาถูกตองมาย่ืนใหประธาน
คณะกรรมการตรวจรับโดยเร็ว 

               ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงผูปฏิบัติงานทําความสะอาดก็ตองแจงใหกรรมการตรวจรับทราบ 
เปนลายลักษณอักษรกอนมาทํางานทุกครั้ง และตองนําสงบัญชีรายช่ือ ที่อยูปจจุบัน และภาพถายบัตรประจําตัว
ประชาชนของผูปฏิบัติงานทําความสะอาดรายใหม ภายใน ๓ วัน นับแตวันที่แจงเปลี่ยน 

       ๑๓.๒ สําเนาหลักฐานการจายเงินสมทบเขากองทุนประกันสังคม(และกองทุนเงินทดแทน)ที่ทําใหแก
พนักงานตามบัญชีรายช่ือผูปฏิบัติงานทําความสะอาดทุกคน นับถัดจากวันที่พนักงานผูน้ันเริ่มทํางาน และใหระบ ุ
พนักงานเปนผูรับผลประโยชน โดยใหย่ืนภายในวันที ่๒ ของเดือนถัดไป ยกเวนของเดือนกันยายนใหย่ืนภายในวันที่ 
๓๐ กันยายน พ.ศ. ........ 
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๑๔. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ 
      ในระหวางระยะเวลาการดําเนินงานผูรับจางพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑที่กฎหมายและระเบียบได

กําหนดไวโดยเครงครัด 
 

มหาวิทยาลัยบูรพา (มบ.) ชลบุร ี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



รางขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) 
 

๑. ความเปนมา (ระบุเพิม่เติมเองในเทมเพลทที่ข้ันตอนที่ ๕) 
               ………………………………………………………………………………………………………………………………………….… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

๒. วัตถุประสงค (ระบุเพิม่เติมเองในเทมเพลทที่ข้ันตอนที่ ๕) 
              ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

๓. คุณสมบัติของผูประสงคจะเสนอราคา  
               ๓.๑ ตองเปนนิติบุคคลผูมีอาชีพรับจางงานที่ประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส (ถาให 
ผูประสงคจะเสนอราคาตองเปนนิติบุคคลเทาน้ัน ก็ระบุเพิ่มเติมเองในเทมเพลทที่ข้ันตอนที่ ๕) 

    ๓.๒ ตองไมเปนผูที่ถูกระบุช่ือไวในบัญชีรายช่ือผูทิ้งงานของทางราชการและไดแจงเวียนช่ือแลว หรือ 
ไมเปนผูที่ไดรับผลของการสั่งใหนิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเปนผูทิ้งงานตาระเบียบของทางราชการ 

    ๓.๓ ตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูประสงคจะเสนอราคารายอื่น และ/หรือตองไมเปน 
ผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ณ วันประกาศประกวดราคาจางดวยวิธีการ 
ทางอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรมตามขอ ๑.๖  
ของเอกสารประกวดราคาจางฯ 

    ๓.๔ ตองไมเปนผูไดรับเอกสิทธ์ิหรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมข้ึนศาลไทยเวนแตรัฐบาลของ 
ผูประสงคจะเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธ์ิและความคุมกันเชนวาน้ัน 
              ๓.๕ ตองปฏิบัติตามเงื่อนไขและขอกําหนดตามประกาศคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริตแหงชาติ ดังน้ี ระบุเพิม่เติมเองในเทมเพลทที่ข้ันตอนที่ ๕) 

         (๑) ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูที่ถูกระบุช่ือวาเปนคูสัญญาที่ไมไดแสดงบัญชีรายรับ
รายจาย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญตามประกาศคณะกรรมการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตแหงชาติ เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการจัดทําและแสดงบัญชีรายการรับจายของโครงการที่บุคคล
หรือนิติบุคคลเปนคูสัญญากับหนวยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๔ และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ 
                   (๒) ผูประสงคจะเสนอราคาตองเปนบุคคลหรือนิติบุคคลทีไ่ดลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส
ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต ศูนยขอมูลจัดซื้อจัดจางภาครัฐ 

         ทั้งน้ี ผูประสงคจะเสนอราคาที่ไดรับการคัดเลือก และหากมีการทําสัญญาซึ่งมีมูลคาต้ังแต 
๒,๐๐๐,๐๐๐.- บาท (สองลานบาทถวน) ข้ึนไป กับมหาวิทยาลัย ใหรับจายเงินผานบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน 
เวนแตการรับจายเงินแตละครั้งซึ่งมีมูลคาไมเกินสามหมื่นบาท สามารถรับจายเงินเปนเงินสดได และใหจัดทําบัญชี
แสดงรายรับรายจายตอกรมสรรพากร และปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการปองกนัและปราบปรามการทุจริต
แหงชาติ เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการจัดทําและแสดงบัญชีรายการรับจายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเปน
คูสัญญากับหนวยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๔ และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ 
              ๓.๖ ตองเปนนิติบุคคลและมีผลงานรับจางเหมาทําความสะอาดประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคา
จางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ในวงเงินไมนอยกวา ....................... บาท (..................................) สัญญาเดียว 
ระยะเวลาผลงานยอนหลังไมเกิน ๓ ป นับถึงวันประกาศประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส และเปน
ผลงานที่เปนคูสัญญาโดยตรงกับสวนราชการ หนวยงานตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการสวนทองถ่ิน 
หนวยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติใหมีฐานะเปนราชการบริหารสวนทองถ่ิน รัฐวิสาหกิจ หนวยงานอื่นของรัฐ หรือ 
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หนวยงานเอกชนที่มหาวิทยาลัยเช่ือถือ(ถาตองการกําหนดเรื่องผลงาน ก็ระบุเพิ่มเติมเองในเทมเพลทที่ข้ันตอนที่ ๕) 
แตปกติงานซื้อจะไมกําหนดเรื่องผลงาน เวนแตมีความจําเปน และตองพิจารณาดวยวาเมื่อกําหนดแลวเปนการ
ขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรมหรือไม และเมื่อกําหนดเปนเงื่อนไขแลวจะตองพิจารณาเอกสารดานเทคนิค
ตามที่กําหนดดวย 

๔. แบบรูปรายการ หรือคุณลักษณะเฉพาะ  
              อาคารของ............................................... ประกอบดวย 
              ๑. ................................................................................. 
              ๒. ................................................................................. 
                  .................................ฯลฯ..................................... 
              รายละเอียดตามเอกสารแนบ 
               ........................................................ .pdf 

๕. ระยะเวลาดําเนินการ  
               ต้ังแตวันที ่๑ ตุลาคม พ.ศ. ............ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. .............. (แกไขในข้ันตอนที่ ๕) 

๖. ระยะเวลาสงมอบของหรืองาน (แกไขในระบบเองที่ข้ันตอนที่ ๕ ใหสอดคลองกับที่จะกําหนดในสัญญาจาง 
    จํานวนงวดในการสงมอบ..............งวด 

               งวดที่ ๑  เมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงานทําความสะอาดใหแลวเสร็จเรียบรอยตามสัญญา เมื่อวันที่  
๒๕ ตุลาคม พ.ศ. .........   

    งวดที่ ๒ - ๑๑ เมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงานในแตละงวดใหแลวเสร็จเรียบรอยตามสัญญา เมื่อวันที่ ๒๕  
ของทุก ๆ เดือนถัดมาตามปฏิทินตามลําดับ 

    งวดสุดทาย เมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงานต้ังแตวันที่ ๒๖ สิงหาคม พ.ศ. ......... ใหแลวเสร็จเรียบรอย 
ตามสัญญาจนถึงวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ......... 

    โดยผูรับจางสงใบแจงหน้ีใหผูวาจางภายใน ๕ วัน (หาวัน) ทํางานปกติ นับแตวันที่ใหบริการครบทุก  
๑ (หน่ึง) งวดการจายเงิน โดยใหสงที.่.......(ช่ือสวนงาน)........และ...........(ช่ือสวนงาน).........ออกใบรับไวเปนหลักฐาน  
ผูวาจางจะชําระคาจางตามสัญญาภายใน ๑๐ วัน (สิบวัน) ทํางานปกติ นับแตวันที่ไดรับใบแจงหน้ีจากผูรับจาง เมื่อ 
ผูวาจางหรือผูแทนของผูวาจางไดตรวจการปฏิบัติงานดังกลาวถูกตองครบถวนตามสัญญาถูกตองแลว หากไมถูกตอง
ครบถวนตามสัญญา ผูวาจางจะหักเงินคาจางและคาปรับตามสัญญาขอ ๘ ออกจากคาจางในงวดงานน้ันๆ โดย 
ผูวาจางจะแจงรายละเอียดการหักเงินจํานวนดังกลาวใหผูรับจางทราบ  และจะชําระคาจางเฉพาะสวนที่เหลือให 
ผูรับจาง 

    ในกรณีที่รัฐบาลประกาศเปลี่ยนแปลงกําหนดอัตราคาจางแรงงานข้ันตํ่าภายหลังลงนามสัญญา  
ผูรับจางมีสิทธิรองขอเพิ่มอัตราคาจางเฉพาะคาแรงของพนักงานทําความสะอาดตามอัตราสวนตางของคาจาง 
ข้ันตํ่าที่รัฐบาลกําหนดเพิ่มข้ึน ซึ่งผูวาจางจะพิจารณาดวยเหตุผลที่สมควรและเปนธรรม หากผูวาจางไมสามารถ 
ตกลงตามที่รองขอเพราะเหตุขัดของดานงบประมาณหรือเพราะเหตุอื่นใด โดยจะแจงใหผูรับจางทราบเปน 
ลายลกัษณอักษร ภายในกําหนดระยะเวลาไมเกินกวา ๗ วัน นับแตวันที่ไดรับหนังสือของผูรับจางขอเพิ่มคาจาง 
และผูรับจางมีสิทธิบอกเลิกสัญญาได โดยแจงใหผูวาจางทราบลวงหนาไมนอยกวา ๓๐ วัน กอนวันบอกเลิกสัญญา 
ในกรณีน้ีผูรับจางจะไมเรียกรองคาเสียหายใด ๆ ทัง้สิ้นจากผูวาจาง 
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            ๗. วงเงินในการจัดหา  
                 เงินงบประมาณโครงการ ……………………………… บาท          

            ๘. หลักประกันซอง  
                 ในการจัดจางครั้งน้ี ผูประสงคจะเสนอราคาตองวางหลักประกันซองประกวดราคาจางเหมา              
ทําความสะอาดดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส เปนเงิน ……………………..…. บาท (……………………………………………) 
โดยหลักประกันซองจะตองมีระยะเวลาการคํ้าประกันต้ังแตวันย่ืนซองขอเสนอทางดานเทคนิคครอบคลุมไปจนถึง
วันสิ้นสุดการยืนราคา (หลักประกันซองตองมีผลใชบังคับไมนอยกวา...........วัน)     

             ๙. ผูมีสิทธิเสนอราคาท่ีเขารวมการเสนอราคาจะตองปฏิบัติดังตอไปน้ี มิฉะน้ันจะตองถูกริบหลักประกันซอง 
                 ๙.๑ ผูมีสิทธิเสนอราคาหรือผูแทนจะตองมาลงทะเบียนเพื่อเขาสูกระบวนการเสนอราคาตามวัน เวลา 
และสถานที่ที่กําหนด 
                 ๙.๒ ผูมีสิทธิเสนอราคาหรือผูแทนที่มาลงทะเบียนแลวตอง LOG IN เขาสูระบบ  
                 ๙.๓ ผูมีสิทธิเสนอราคาหรือผูแทนที่ LOG IN แลว จะตองดําเนินการเสนอราคา โดยราคาที่เสนอในการ
ประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส จะตองตํ่ากวาราคาสูงสุดในการประกวดราคาฯ 
                 ๙.๔ หามผูมีสิทธิเสนอราคาถอนการเสนอราคา และเมือ่การประกวดราคาฯ เสร็จสิ้นแลวจะตองยืนยัน
ราคาตอผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ราคาที่ยืนยันจะตองตรงกับราคาที่เสนอหลังสุด 

๑๐. คาใชจายตลาดกลาง 
                ผูมีสิทธิเสนอราคาที่ไดรับคัดเลือกใหเปนผูชนะการเสนอราคาจะตองรับผิดชอบคาใชจายในการ
ใหบริการเสนอราคาฯ และคาใชจายในการเดินทางของผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ทั้งน้ี คาใชจายดังกลาว 
จะคํานวณจากวงเงินตามสัญญาที่มหาวิทยาลัยไดทํากับผูชนะการเสนอราคาตามโครงการน้ี ในอัตรารอยละ ..........   
แตไมเกิน ......................... บาท โดยผูชนะการเสนอราคาจะตองชําระคาใชจายในการใหบริการเสนอราคาฯ ใหกับ 
ผูใหบริการตลาดกลางฯ ในอัตราที่กําหนดโดยตองชําระเพียงงวดเดียวภายใน ๓๐ วัน นับแตไดรับใบแจงหน้ีจาก 
ผูใหบริการตลาดกลางฯ ทั้งน้ี ผูใหบริการตลาดกลางฯ จะสงใบแจงหน้ีใหผูชนะการประกวดราคาตอเมือ่ 
คณะกรรมการประกวดราคาไดประกาศผลการจัดซื้อจัดจางตามโครงการน้ีแลว    

      แตเมื่อผูชนะการเสนอราคาไดรับหนังสือนัดทําสัญญาตองรีบชําระคาใชจายในการใหบริการเสนอ
ราคาฯ ใหแกผูใหบริการตลาดกลางฯ ใหเรียบรอย ภายใน..........วัน และในวันทําสัญญาใหผูชนะการเสนอราคา
นําใบเสร็จรับเงินคาใชจายในการใหบริการเสนอราคาฯ ของผูใหบริการตลาดกลางฯ มาแสดงตอมหาวิทยาลัย
เพ่ือนํามาประกอบเปนสวนหน่ึงของสัญญา 

๑๑. สถานท่ีติดตอเพ่ือขอทราบขอมูลเพ่ิมเติม และสงขอเสนอแนะ วิจารณ หรือแสดงความคิดเห็น  
                สามารถสงขอคิดเห็นหรือขอเสนอแนะ วิจารณ เกี่ยวกับรางขอบเขตของงานน้ีไดที ่
                สถานที่ติดตอ .......................................................................................................................................                   

      โทรศัพท .......................................... 
                โทรสาร  .......................................... 
                เว็บไซต e-mail : ....................................... 
                สาธารณชนที่ตองการเสนอแนะ วิจารณ หรือมีความเห็น ตองเปดเผยช่ือและที่อยูของผูใหขอเสนอแนะ
วิจารณ หรือมีความเห็นดวย 



 
 
หมายเหตุ     อัตราคาใชจายตลาดกลาง 
 

วงเงินตามสัญญา อัตราคาบริการเสนอราคาฯ 
ไมเกิน 2,000,000 บาท 
2,000,001 - 10,000,000 บาท 
10,000,001 - 25,000,000 บาท 
สูงกวา 25,000,001 บาท ข้ึนไป 

6,000 บาท 
รอยละ 0.4   แตไมเกิน 10,000 บาท 
รอยละ 0.15 แตไมเกิน 20,000 บาท 
รอยละ 0.10 แตไมเกิน 30,000 บาท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา (มบ.) ชลบุร ี

เรื่อง ประกวดราคาจาง………..….…(ชื่องาน)….………...... ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 
................................................. 

มหาวิทยาลัยบูรพา (มบ.) ชลบุรีมีความประสงคจะประกวดราคาจาง………(ระบบจะดึงขอมูลรายละเอียด 

ตอนสรางโครงการมาระบุให)……..  ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส  

ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปน้ี ระบุเพิ่มเติมใหเปนเชนเดียวกับขอ ๓ ของเอกสารราง TOR 
แกไขไดที่เทมเพลทในข้ันตอนที่ ๕) 

๑. ตองเปนนิติบุคคลผูมีอาชีพรับจางงานที่ประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส (ถาให 
ผูประสงคจะเสนอราคาตองเปนนิติบุคคลเทาน้ัน ก็ระบุเพิ่มเติมเองในเทมเพลทที่ข้ันตอนที่ ๕) 

๒. ตองไมเปนผูที่ถูกระบุช่ือไวในบัญชีรายช่ือผูทิ้งงานของทางราชการและไดแจงเวียนช่ือแลว หรือ 
ไมเปนผูที่ไดรับผลของการสั่งใหนิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเปนผูทิ้งงานตาระเบียบของทางราชการ 

๓. ตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูประสงคจะเสนอราคารายอื่น และ/หรือตองไมเปน 
ผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ณ วันประกาศประกวดราคาจางดวยวิธีการ 
ทางอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรมตามขอ ๑.๘  
ของเอกสารประกวดราคาจางฯ 

๔. ตองไมเปนผูไดรับเอกสิทธ์ิหรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมข้ึนศาลไทยเวนแตรัฐบาลของ 
ผูประสงคจะเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธ์ิและความคุมกันเชนวาน้ัน 
          ๕. ตองปฏิบัติตามเงื่อนไขและขอกําหนดตามประกาศคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริต
แหงชาติ ดังน้ี 

   (๑) ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูที่ถูกระบุช่ือวาเปนคูสัญญาที่ไมไดแสดงบัญชีรายรับรายจาย 
หรือแสดงบัญชีรายรับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญตามประกาศคณะกรรมการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตแหงชาติ เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการจัดทําและแสดงบัญชีรายการรับจายของโครงการที่บุคคล
หรือนิติบุคคลเปนคูสัญญากับหนวยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๔ และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ 
              (๒) ผูประสงคจะเสนอราคาตองเปนบุคคลหรือนิติบุคคลทีไ่ดลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกสของ
กรมบัญชีกลางที่เว็บไซต ศูนยขอมูลจัดซื้อจัดจางภาครัฐ 

    ทั้งน้ี ผูประสงคจะเสนอราคาที่ไดรับการคัดเลือก และหากมีการทําสัญญาซึ่งมีมูลคาต้ังแต 
๒,๐๐๐,๐๐๐.- บาท (สองลานบาทถวน) ข้ึนไป กับมหาวิทยาลัย ใหรับจายเงินผานบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน 
เวนแตการรับจายเงินแตละครั้งซึ่งมีมูลคาไมเกินสามหมื่นบาท สามารถรับจายเงินเปนเงินสดได และใหจัดทําบัญชี
แสดงรายรับรายจายตอกรมสรรพากร และปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริต
แหงชาติ เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการจัดทําและแสดงบัญชีรายการรับจายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเปน
คูสัญญากับหนวยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๔ และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 
 



-๒- 
 
          ๖. ตองเปนนิติบุคคลและมีประสบการณและมีผลงานทําความสะอาดประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคา
จางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ในวงเงินไมนอยกวา.........................บาท (.............................................) สัญญาเดียว 
ระยะเวลาผลงานยอนหลังไมเกิน ......... ป นับถึงวันประกาศประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส และ 
เปนผลงานที่เปนคูสัญญาโดยตรงกับสวนราชการ หนวยงานตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการสวนทองถ่ิน 
หนวยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติใหมีฐานะเปนราชการบริหารสวนทองถ่ิน รัฐวิสาหกิจ หนวยงานอื่นของรัฐ หรือ
หนวยงานเอกชนที่มหาวิทยาลัยเช่ือถือ (ถาตองการกําหนดเรื่องผลงาน ก็ระบุเพิ่มเติมเองในเทมเพลทที่ข้ันตอนที่ ๕) แตตอง
พิจารณาดวยวาเมื่อกําหนดแลวเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรมหรือไม และเมื่อกําหนดเปนเงือ่นไขแลวจะตอง
พิจารณาเอกสารดานเทคนิคตามที่กําหนดดวย) 

กําหนดยื่นซองเอกสารประกวดราคาจางเหมาบริการทําความสะอาดดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส  
ในวันที่ ............................... ต้ังแตเวลา ........... น. ถึงเวลา ........... น. ณ ...............................................................  
และกําหนดเสนอราคาในวันที ่................................... ต้ังแตเวลา .......... น. เปนตนไป 

ผูสนใจติดตอขอรับเอกสารประกวดราคาจางเหมาบริการทําความสะอาดดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส  
ไดที.่........................................................... ในวันที ่.......................... ถึงวันที่ .......................... ต้ังแตเวลา...........น. 
 ถึงเวลา ........... น. ดูรายละเอียดไดที่เว็บไซต www.buu.ac.th หรือสอบถามทางโทรศัพทหมายเลข...................  
ในวันและเวลาราชการ 

ประกาศ  ณ  วันที่  ……………………………………..        

 

 

                                                    (...............................................................) 
                                                                           .................................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
-สําเนา- 

 

 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา (มบ.) ชลบุร ี

เรื่อง ประกวดราคาจาง………..….…(ชื่องาน)….………...... ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 
................................................. 

มหาวิทยาลัยบูรพา (มบ.) ชลบุรีมีความประสงคจะประกวดราคาจาง………(ระบบจะดึงขอมูลรายละเอียด 

ตอนสรางโครงการมาระบุให)……..  ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส  

ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปน้ี ระบุเพิ่มเติมใหเปนเชนเดียวกับขอ ๓ ของเอกสารราง TOR 
แกไขไดที่เทมเพลทในข้ันตอนที่ ๕) 

๑. ตองเปนนิติบุคคลผูมีอาชีพรับจางงานที่ประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส (ถาให 
ผูประสงคจะเสนอราคาตองเปนนิติบุคคลเทาน้ัน ก็ระบุเพิ่มเติมเองในเทมเพลทที่ข้ันตอนที่ ๕) 

๒. ตองไมเปนผูที่ถูกระบุช่ือไวในบัญชีรายช่ือผูทิ้งงานของทางราชการและไดแจงเวียนช่ือแลว หรือ 
ไมเปนผูที่ไดรับผลของการสั่งใหนิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเปนผูทิ้งงานตาระเบียบของทางราชการ 

๓. ตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูประสงคจะเสนอราคารายอื่น และ/หรือตองไมเปน 
ผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ณ วันประกาศประกวดราคาจางดวยวิธีการ 
ทางอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรมตามขอ ๑.๘  
ของเอกสารประกวดราคาจางฯ 

๔. ตองไมเปนผูไดรับเอกสิทธ์ิหรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมข้ึนศาลไทยเวนแตรัฐบาลของ 
ผูประสงคจะเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธ์ิและความคุมกันเชนวาน้ัน 
          ๕. ตองปฏิบัติตามเงื่อนไขและขอกําหนดตามประกาศคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริต
แหงชาติ ดังน้ี 

   (๑) ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูที่ถูกระบุช่ือวาเปนคูสัญญาที่ไมไดแสดงบัญชีรายรับรายจาย 
หรือแสดงบัญชีรายรับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญตามประกาศคณะกรรมการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตแหงชาติ เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการจัดทําและแสดงบัญชีรายการรับจายของโครงการที่บุคคล
หรือนิติบุคคลเปนคูสัญญากับหนวยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๔ และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ 
              (๒) ผูประสงคจะเสนอราคาตองเปนบุคคลหรือนิติบุคคลทีไ่ดลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกสของ
กรมบัญชีกลางที่เว็บไซต ศูนยขอมูลจัดซื้อจัดจางภาครัฐ 

    ทั้งน้ี ผูประสงคจะเสนอราคาที่ไดรับการคัดเลือก และหากมีการทําสัญญาซึ่งมีมูลคาต้ังแต 
๒,๐๐๐,๐๐๐.- บาท (สองลานบาทถวน) ข้ึนไป กับมหาวิทยาลัย ใหรับจายเงินผานบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน 
เวนแตการรับจายเงินแตละครั้งซึ่งมีมูลคาไมเกินสามหมื่นบาท สามารถรับจายเงินเปนเงินสดได และใหจัดทําบัญชี
แสดงรายรับรายจายตอกรมสรรพากร และปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริต
แหงชาติ เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการจัดทําและแสดงบัญชีรายการรับจายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเปน
คูสัญญากับหนวยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๔ และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 
 



-๒- 
 
          ๖. ตองเปนนิติบุคคลและมีประสบการณและมีผลงานทําความสะอาดประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคา
จางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ในวงเงินไมนอยกวา.........................บาท (.............................................) สัญญาเดียว 
ระยะเวลาผลงานยอนหลังไมเกิน ......... ป นับถึงวันประกาศประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส และ 
เปนผลงานที่เปนคูสัญญาโดยตรงกับสวนราชการ หนวยงานตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการสวนทองถ่ิน 
หนวยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติใหมีฐานะเปนราชการบริหารสวนทองถ่ิน รัฐวิสาหกิจ หนวยงานอื่นของรัฐ หรือ
หนวยงานเอกชนที่มหาวิทยาลัยเช่ือถือ (ถาตองการกําหนดเรื่องผลงาน ก็ระบุเพิ่มเติมเองในเทมเพลทที่ข้ันตอนที่ ๕) แตตอง
พิจารณาดวยวาเมื่อกําหนดแลวเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรมหรือไม และเมื่อกําหนดเปนเงือ่นไขแลวจะตอง
พิจารณาเอกสารดานเทคนิคตามที่กําหนดดวย) 

กําหนดยื่นซองเอกสารประกวดราคาจางเหมาบริการทําความสะอาดดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส  
ในวันที่ ............................... ต้ังแตเวลา ........... น. ถึงเวลา ........... น. ณ ...............................................................  
และกําหนดเสนอราคาในวันที ่................................... ต้ังแตเวลา .......... น. เปนตนไป 

ผูสนใจติดตอขอรับเอกสารประกวดราคาจางเหมาบริการทําความสะอาดดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส  
ไดที.่........................................................... ในวันที ่.......................... ถึงวันที่ .......................... ต้ังแตเวลา...........น. 
 ถึงเวลา ........... น. ดูรายละเอียดไดที่เว็บไซต www.buu.ac.th หรือสอบถามทางโทรศัพทหมายเลข...................  
ในวันและเวลาราชการ 

ประกาศ  ณ  วันที่  ……………………………………..        

                                   (ลงชื่อ)             …………………….. 

                                                    (...............................................................) 
                                                                           .................................................... 
 

 

 

 

 

 

 

 
        สําเนาถูกตอง 
 
 
(.........................................) 
      นักวิชาการพัสดุ 
 


