
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา
เรี่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการซัก อบ ร ีด  เสั่อผ้านักเรียนหอพักโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา 

ระดับชั้นมัธยมค์กษาปีที่ ๑ และ ๒ ประจำปีการค์กษา ๒๕๖๓ ด้วยวิธ ีประกวดราคาอิเล ้กทรอนิกส์
(e-bidding)

มหาวิทยาลัยพะเยา มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างเหมาบริการซ ัก อบ ร ีด  เสํอผ้า 
นักเรียนหอพักโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา ระดับชั้นมัธยมค์กษาปีที่ ๑ และ ๒ ประจำปีการสืกษา 
๒๕๖๓ ด ้วยว ิธ ีประกวดราคาอ ิเล ์กทรอน ิกส ์ (e-bidding) ราคากลางของงานจ้างในการประกวดราคา 
ครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิน ๘๕๒,๐๐๐.๐๐ บาท (แปดแลนห้าหมี่นสองพันบาทถ้วน)

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อโปนี้ 
๑. มีความสามารถตามกฎหมาย 
๒. โม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
๓. โม ่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
๔. โม ่เป ็นบ ุคคลขึ้งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐ 

โว้ช ั้วคราวเนี่องจากเป็นผู้ท ี่โม ่ฝานเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบ ัต ิงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่ 
ร ัฐมนตร ีว ่าการกระทรวงการคล ังกำหนดตามท ี่ประกาศเผยแพร ่ในระบบเคร ือข ่ายสารสนเทศของ 
กรมบัญธีกลาง

๕. โม ่เป ็นบุคคลขึ้งถ ูกระบุข ึ้อโว้ในบัญธีรายขึ้อผ ู้ท ั้งงานและใต้แจ้งเรียนขึ้อให ้เป ็นผู้ท ั้งงาน 
ของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญธีกลาง ขึ้งรวมกิงนิต ิบ ุคคลที่ผ ู้ท ั้งงานเป็น 
ห ุ้นส ่วนผู้จ ัดการ กรรมการผ ู้จ ัดการ ผ ู้บร ิหาร ผ ู้ม ีอำนาจในการดำเน ินงานในกิจการของนิต ิบ ุคคลนั้น 
ด้วย

๖. ม ีค ุณสมบัต ิและใม ่ม ีล ักษณะต้องห ้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดข ึ้อจ ัดจ ้าง 
และการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

6๙. เป ็นบ ุคคลธรรมดาหรือน ิต ิบ ุคคลผู้ม ีอาธ ีพร ับจ ้างงานท ี่ประกวดราคา!นล ้กทรอน ิกส ์
ดังกล่าว

๘. โม ่เป ็นผ ู้ม ีผลประโยชน ่ร ่วมก ันก ับผ ู้ย ื่นข ้อ เสนอราคารายอ ึ่นท ี่เข ้าย ี่นข ้อ เสนอให ้แก ่ 
มหาวิทยาลัยพะเยา ณ ว ันประกาศประกวดราคาอ ิเล ้กทรอน ิกส ์ หร ือโม ่เป ็นผ ู้กระทำการอ ันเป ็นการ 
ซัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาอิเล ์กทรอนิกส ์ครั้งน ี้

๙. โม ่เป ็น ผ ู้โด ้ร ับ เอกส ิท ธห ร ือความ ค ุ้ม ก ัน  ข ึ้งอาจปฏ ิเสธโม ่ยอมข ึ้นศาลโทย เว้นแต่ 
รัฐบาลของผู้ย ื่นข้อเสนอโด้มีดำสั่งให้สละเอกสิทธและความคุ้มกันเช่นว่านั้น



๑๐. ผ ู้ย ื่น ข ้อ เสน อต ้องล งท ะเบ ียน ใน ระบ บ จ ัด ท ี่อจ ัด จ ้างภ าค ร ัฐด ้วยอ ิเล ์กท รอ น ิกส ์ 
(Electronic Government Procurement ะ e -  GP) ของกรมบัญ!!กลาง

ผ ู้ย ื่น ข ้อ เส น อ ต ้อ งย ื่น ข ้อ เส น อ แ ล ะ เส น อ รา ค า ท า งระ บ บ จ ัด ท ี่'อ จ ัด จ ้า งภ า ค ร ัฐ ด ้ว ย  
อ ิเล ์กทรอนิกส ์ ในวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.

ผ ู้สนใจสามารถขอรับ เอกสารประกวดราคาอ ิเล ์กทรอน ิกส ์ โดยดาวน ิโหลดเอกสารผ ่าน 
ทางระบบจัดที่อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล ์กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา

ผ ู้สนใจสามารถด ู-รายละเอ ียดใด ้ท ี่เว ็บใซต ่ www.gprocurement.go.th, desup@up.ac.th 
หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๘๙๔๖๖๖๖๖ ต่อ ๓๘๙๐ ในวัน 
และเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๙๖๓

ฝ ^

(รองศาสตราจารย์ปรืยานนท์ แสนโภชนิ)
รักษาการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา ปฏิบัติการแทน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา

http://www.gprocurement.go.th
mailto:desup@up.ac.th
http://www.gprocurement.go.th


เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เลขที ๑/๒๕๖๓

การจ้างเหมาบริการชัก อบ ร ีด  เสัอผ้านักเรียนหอพักโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา 
ระดับชั้นมัธยมสืกษาปีที่ ๑ และ ๒ ประจำปีการสืกษา ๒๕’£>๓ 

ตามประกาศ มหาวิทยาลัยพะเยา 
ลงวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๓

มหาวิทยาลัยพะเยา ชั้งต่อไปนี้เรียกว่า "มหาวิทยาลัย,1 มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้าง 
เหมาบริการชัก อบ รีด เสือผ้านักเรียนหอพักโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา ระดับชั้นมัธยมสืกษาปีที่ ๑ 
และ ๒ ประจำปีการสืกษา ๒๕๖๓ ด้วยวิธ ีประกวดราคาอิเล ็กทรอนิกส์ (e-bidding) โดยมีข้อแนะนำและ 
ข้อกำหนดดังต่อโปนี้

๑. เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
๑.๑ รายละเอียดและขอบเขตของงาน
๑.๒ แบบใบเสนอราคาที่กำหนดไว้ในระบบจัดชั้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
๑.๓ สัญญาจ้างทั่วไป
๑.๙ แบบหนังสือคาประกัน

(๑) หลักประกันสัญญา 
๑.๕ บทนิยาม

(๑) ผ้ที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน 
(๒) การขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม 

๑.๖ แบบบัญธีเอกสารที่กำหนดไว้ในระบบจัดชั้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
(๑) บัญธีเอกสารส่วน'ที่ ๑ 
(๒) บัญธีเอกสารส่วน'ที่ ๒



๒. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ
๒.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย
๒.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๒.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
๒.๔ ไม่เป็นบุคคลชั่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงาน 

ของรัฐไว ้ช ั่วคราว เน ื่องจากเป ็นผ ู้ท ี่ไม ่ผ ่านเกณฑ์การประเม ินผลการปฏิบ ัต ิงานของผ ู้ประกอบการตาม 
ระเปียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของ 
กรมบัญf กลาง

๒.<r ไม่เป็นบุคคลชั่งถูกระบุชั่อไว้ในบัญขัรายชั่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเรียนชั่อให้เป็นผู้ 
ทิ้งงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญข้กลาง ชั่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ท ิ้งงาน 
เป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผ ู้จ ัดการ ผู้บริหาร ผู้ม ีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้น 
ด้วย

๒.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดชั่อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๒ .๗  เป ็นบ ุคคลธรรมดาหร ือน ิต ิบ ุคคลผ ู้ม ีอาข ้พร ับจ ้างงานท ี่ป ระกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๒.๘ ไม่เป ็นผู้ม ีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ย ื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข ้ายื่นข้อเสนอให้แก่
มหารีทยาลัย ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์ หรือโม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการ 
แข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๒.๙ ไม่เป ็นผู้ได ้ร ับเอกลิทธหรือความคุ้มกัน ชั่งอาจปฏิเสธไม่ยอมชั่นศาลไทยเว้น
แต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีดำสั่งให้สละเอกลิทธและความคุ้มกันเช่นว่านั้น

๒.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดชั่อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
(Electronic Government Procurement: e -  GP) ของกรมบัญขักลาง

๓. หลักฐานการยื่นข้อเสนอ

ผ ู้ย ื่นข ้อ เสนอจะต ้องเสนอเอกสารหล ักฐานย ื่นมาพร ้อมก ันการเสนอราคาทางระบบ  

จัดชั่อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยแยกเป็น ๒ ส่วน คือ



๓.๑ ส่วนท่ี ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อใปนี้
(๑) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคล

(ก) ห ้างห ุ้นส ่วนสาม ัญ หรือห ้างห ุ้นส ่วนจำก ัด ให ้ย ื่นสำเนาหน ังส ือ 
รับรองการจดทะเบียนนิติบ ุคคล บัญข้รายข้อหุ้นส่วนผู้จ ัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมทั้งร ับรอง 
สำเนาถูกต้อง

(ข) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรอง

การจดทะเบียนนิติบ ุคคล หนังสือบริคณห้สนธิ ษ ัญข้รายข้อกรรมการผู้จ ัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) 
และษัญข้ผู้ถึอหุ้นรายใหญ่ (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(๒) ในกรณีผู้ย ื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่ม ีใช่น ิต ิบ ุคคล 
ให้ยื่นสำเนาษัตรประจำตัวประชาชนของผู้น ั้น สำเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สำเนา 
ษัตรประจำตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน หรือสำเนาหนังสือเตินทางของผู้เป็นหุ้นส่วนที่มีโค้ถึอสัญชาติโทย 
พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(๓) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ยื่นข้อเสนอร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่น 
สำเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า และเอกสารตามที่ระบุโว้ใน (๑) หรือ (๒) ของผู้ร่วมค้า แล้วแต่กรณี

(๔) เอกสารเที่มเติมอื่น*]
(๔.๑) สำเนาทะเบียนพาณิชย์ 
(๔๒) สำเนาใบภาบีมูลค่าเพิ่ม

(๔) ษัญข้เอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ใค้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบ 
จ ัดอ ื่อจ ัดจ ้างภาคร ัฐด ้วยอ ิเลกทรอน ิกส ์ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๑) โดยโม ่ต ้องแนบในรูปแบบ PDF File 
(Portable Document Format)

ท ั้งน ี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดำเนินการแนบใฟส์เอกสารตามษัญข้เอกสารส่วนที่ 
๑ ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดข้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล์กทรอนิกส์จะสร้างษัญข้เอกสารส่วนที่ ๑ ตาม 
แบบในข้อ ๑.๖ (๑) ให ้โดยผู้ย ื่นข ้อเสนอโม่ต ้องแนบษัญข้เอกสารส่วนที่ ๑ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File 
(Portable Document Format)



๓.๒ ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารตังต่อโปนี้
(๑) ในกรณ ีที่ผ ู้ย ื่นข้อเสนอมอบอำนาจให้บ ุคคลที่นกระทำการแทนให้แนบ 

หนังสือมอบอำนาจที่งติดอากรแสดมป้ตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงดัวตนของผู้มอบอำนาจและผู้รับ 
มอบอำนาจ ทั้งนี้หากผู้รับมอบอำนาจเป็นบุคคลธรรมดาต้องเป็นผู้ที่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแล้วเท่านั้น

(๒) บัญf  เอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่โด้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบ 
จ ัดท ี่'อจ ัดจ ้างภาครัฐด ้วยอ ิเลกทรอน ิกส ่ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๒) โดยโม ่ต ้องแนบในรูปแบบ PDF File 
(Portable Document Format)

ทั้งนิ เมีอผู้ยื่นข้อเสนอดำเนินการแนบโฟส์เอกสารตามบัญช้เอกสารส่วน 
ที่ ๒ ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดที่อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล์กทรอนิกส์จะสร้าง,นญช้เอกสารส่วนที่ ๒ ตาม 
แบบในข้อ ๑.๖ (๒) ให ้โดยผู้ย ื่นข ้อเสนอโม่ต ้องแนบบัญช้เอกสารส่วนที่ ๒ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File 
(Portable Document Format)

๔. การเสนอราคา

๔.๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดที่อจัดจ้างภาครัฐด้วย
อิเล ์กทรอนิกส ์ตามที่กำหนดโว้ในเอกสารประกวดราคาอิเลกทรอนิกส์น ี้ โดยใม่มีเงื่อนโขใด*] ทั้งสิน และ 
จะต้องกรอกข้อความให้ถ ูกต ้องครบถ้วน พร้อมทั้งหลักฐานแสดงตัวตนและทำการสินยันตัวตนของผู้ย ื่น 
ข้อเสนอโดยโม่ต้องแนบใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๔.๒ ในการเสนอราคาให้เสนอราคาเป็นเงินบาทและเสนอราคาโต้เพ ียงครั้งเดียว
และราคาเดียวโดยเสนอราคารวม และหรือราคาต่อหน่วย และหรือต่อรายการ ตามเงื่อนใขที่ระบุใว้ท้ายใบ 
เสนอราคาให้ถูกต้อง ทั้งนี้ ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือ 
โม ่ตรงก ัน ให้สือตัวหนังสือเป็นสำคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสินที่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอื่น และ 
ค่าใช้จ่ายอื่น*] ทั้งปวงโว้แล้ว ราคาที่เสนอจะต้องเสนอกำหนดสินราคาโม่น้อยกว่า ๖0 รัน ตั้งแต่รันเสนอ 
ราคาโดยภายในกำหนดสินราคา ผ ู้ย ื่นข ้อเสนอต้องรับผิดชอบราคาที่ตนใต้เสนอโว้และจะถอนการเสนอ 
ราคามิได้

๔.๓ ผ ู้ย ื่นข ้อเสนอจะต้องเสนอกำหนดเวลาดำเนินการแล้วเสรืจโม่เก ิน ๒๔๒ รัน
นับกัดจากรันที่โด้รับหนังสือแจ้งจาก มหาวิทยาลัย ให้เริ่มทำงาน



๔.๔ ก่อนเสนอราคา ผู้ยื่นข้อเสนอควรตรวจดูร่างสัญญา แบบรูป และรายละเอียด
ฯลฯ ให้ถี่ถ ้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคาจ้างอีเลกทรอนิกส์ทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นเสนอราคา 
ตามเงื่อนโขในเอกสารประกวดราคาจ้างอีเสีกทรอนิกส์

๔.๔ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดยื่อจัดจ้างภาครัฐ
ด้วยอีเสีกทรอนิกส์ ในว ันท ี.่.......................  ระหว ่างเวลา........................ น. ส ืง ..........................น. และ
เวลาในการเสนอราคาให้ถือตามเวลาของระบบจัดยื่อจัดจ้างภาครัฐด้วยอีเลกทรอนิกส์เป็นเกณฑ์

เมื่อพ้นกำหนดเวลายื่นข้อเสนอและเสนอราคาแล้ว จะโม่ร ับเอกสารการยื่นข้อเสนอ 
และเสนอราคาใด*] โดยเด์ดขาด

๔.๖ ผ ู้ย ื่นข ้อเสนอต้องจ ัดทำเอกสารสำหรับใช ้ในการเสนอราคาในรูปแบบไฟส ์
เอกสารประเภท PDF File (Portable Document Format) โดยผู้ย ื่นข ้อเสนอต้องเป ็นผู้ร ับฝ ิดชอบตรวจสอบ 
ความครบถ้วน ถูกต้อง และชัดเจนของเอกสาร PDF File ก่อนที่จะอีนยันการเสนอราคา แล้วจึงส่งข้อมูล 
(Upload) เพื่อเป็นการเสนอราคาให้แก่มหาวิทยาลัยผ่านทางระบบจัดยื่อจัดจ้างภาครัฐด้วยอีเลกทรอนิกส์

๔.6๙ คณะกรรมการพ ิจารณ าผลการประกวดราคาอ ีเลกทรอน ิกส ์จะดำเน ินการ 
ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอแต่ละรายว่า เป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอ 
รายอื่นตามข้อ ๑.๔ (๑) หรือโม่ หากปรากฏว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน 
กับผู้ย ื่นข้อเสนอรายอื่นคณะกรรมการฯ จะตัดรายชัอผู้ย ื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันนั้นออกจากการ 
เป็นผู้ยื่นข้อเสนอ หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอีเล์กทรอนิกส์ว ่า ก่อนหรือ 
ในขณะที่มีการพิจารณาข้อเสนอ มีผู้ย ื่นข้อเสนอรายใดกระทำการอันเป็นการชัดขวางการแข่งชันอย่างเป็น 
ธรรมตามข้อ ๑ .๔ ( ๒ ) และคณะกรรมการฯ เยื่อว่ามีการกระทำอันเป็นการชัดขวางการแข่งชันอย่างเป็น 
ธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดรายยื่อผู้ย ื่นข้อเสนอรายนั้นออกจากการเป็นผู้ย ื่นข้อเสนอ และมหาวิทยาลัย 
จะพิจารณาลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอตังกล่าวเป็นผู้ท ั้งงาน เว้นแต่มหาวิทยาลัยจะพิจารณาเฟ้นว่าผู้ยื่นข้อเสนอ 
รายนั้นม ิใช ่เป ็นผ ู้ร ิเร ิ่มให ้ม ีการกระทำตังกล ่าวและโต้ให ้ความร่วมมีอเป ็นประโยชน์ต ่อการพ ิจารณาของ 
มหาวิทยาลัย

๔.๘ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติ ตังนี้
(๑) ปฏิบัติตามเงื่อนใขที่ระบุใว้ในเอกสารประกวดราคาอีเลกทรอนิกส์ 
(๒) ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาอีมูลค่าเพิม และภาอีอื่น*] (ถ้ามี) 

รวมค่าใช้จ่ายทั้งปวงโว้ด้วยแล้ว



(๓) ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องลงทะเปียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา ตามวัน
เวลาที่กำหนด

(๔) ผู้ยื่นข้อเสนอจะถอนการเสนอราคาที่เสนอแล้วไม่ใต้
(๔) ผู้ยื่นข้อเสนอต้องคืกษาและท่าความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอราคา

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญธีกลางที่แสดงไว้ในเว์บไซตั www.gprocurGment.go.th 

๔. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา

๔.๑ ใน การพ ิจารณ าผลการย ื่น ข ้อ เสน อป ระกวดราคาอ ิเล ็กทรอน ิกส ์ค ร ั้งน ี้
มหาวิทยาลัยจะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ ราคาประกอบเกณฑ์อื่น

๔.๒ ในการพ ิจารณาผู้ชนะการย ื่นข ้อเสนอ ส ่วนราชการจะใช ้หล ักเกณฑ ์ราคา
ประกอบเกณฑ์อื่น (Price Performance) โดยพิจารณาให้คะแนนตามปัจจัยหลักและนี้าหนักที่กำหนด ตังนี้

๔๒.๑ รายการพิจารณา คือ จ้างเหมาบริการซัก อบ ร ีด  เพื่อผ้านักเรียนหอพัก 
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา ระตับชั้นมัธยมคืกษาปีที่ ๑ และ ๒ ประจำปีการคืกษา ๒๔ร)๓

(๑) ราคาที่เสนอราคา (ตัวแปรหลัก) กำหนดนี้าหนักเท่ากับร้อยละ ๔๐

(๒) มาตรฐานของสินค้าหรือบริการกำหนดนี้าหนักเท่ากับร้อยละ ๔๐ 
๒.๑ สถานประกอบการม ีสภาพแวดล้อมที่สะอาดเป ็นระเป ียบ 

โดยมีลานซักและตากผ้าเฉพาะ เช่น ลาดพื้นปูนคอนกรีต หรือ อิฐบล็อก กำหนดนี้าหนักเท่ากับร้อยละ ๑๐
๒.๒ ปริมาณและความจุของเครื่องซักผ้าในการให้บริการ กำหนด

นี้าหนักเท่ากับร้อยละ ๒๐
๒.๓ ปร ิมาณ และความจ ุของเคร ื่องอบผ ้า  ใน การให ้บร ิการ

กำหนดนี้าหนักเท่ากับร้อยละ ๑๐
(๓) บริการหลังการขาย กำหนดนี้าหนักเท่ากับร้อยละ ๒๐

๓.๑ มีเอกสารสอดคล้องกับสถาานประกอบการตามสภาพจริง 
ตามข้อ ๒.๑,๒.๒,๒.๓ กำหนดนี้าหนักเท่ากับร้อยละ ๑๐

๓.๒ ร ะ บ บ ก า ร ส ร ้า ง ค ว า ม เซ ่อ ม ั่น ใ ห ้ก ับ ผ ู้ใ ห ้บ ร ิก า ร  ได ้แ ก ่ ๑. มี 
ระบบบริหารจัดการน ี้าใช ้ ๒. มรีะบบบริหารจัดการน ี้าท ิ้ง ๓.มีระบบรับ -  ส่งเพื่อผ้า ๔. มีระบบในการ 
จัดการปัญหาที่เกิดชั้นระหว่างการรับบริการ กำหนดนี้าหนักเท่ากับร้อยละ ๑๐

http://www.gprocurGment.go.th


๕.๓ หากผู้ยื่นข้อเสนอรายใดมีคุณสมบัติโม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการยื่น 
ข้อเสนอโม่ถูกต้อง หรือโม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นข้อเสนอโม่ถูกต้องตามข้อ ๙ คณะกรรมการพิจารณา 
ผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะโม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น เว้นแต่ ผู้ยื่นข้อเสนอ 
รายใดเสนอเอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสคุที่จะจ้างโม่ครบถ้วน หรือเสนอ 
รายละเอียดแตกต่างโปจากเงื่อนใขที่มหาวิทยาลัยกำหนดโว้ในประกาศและเอกสารประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนที่มิใช่สาระสำคัญและความแตกต่างนั้นใม่มีผลทำให้เกิดการใต้เปรียบเสียเปรียบต่อผู้ 
ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเป็นการผิดพลาดเลกน้อย คณะกรรมการฯ อาจพิจารณาผ่อนปรนการตัดสิทธิผู้ย ื่น 
ข้อเสนอรายนั้น

๕.๔  มหาว ิทยาล ัยสงวนส ิทธ ิโม ่พ ิจารณ าข ้อ เสนอของผ ู้ย ื่นข ้อ เสนอโดยโม ่ม ี
การผ่อนผันในกรณีตังต่อโปนี้

(๑) ไม ่ปรากฏช ่อผ ู้ย ื่นข ้อเสนอรายน ั้นในบ ัญ ช ่ผ ู้ร ับ เอกสารประกวดราคา 
อ ิเล ็กทรอน ิกส ์ทางระบบจัดช ่'อจ ัดจ ้างด ้วยอ ิเล ็กทรอน ิกส ์ หร ือบ ัญ ช ่รายช ่อผ ู้ช ่อเอกสารประกวดราคา 
อิเล็กทรอนิกส์ทางระบบการจัดช่อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ของมหาวิทยาลัย

(๒) ไม่กรอกช่อผู้ยื่นข้อเสนอในการเสนอราคาทางระบบจัดช่อจัดจ้าง
ด้วยอิเสีกทรอนิกส์

(๓) เสนอรายละเอ ียดแตกต่างโปจากเงื่อนไขท ี่กำหนดในเอกสารเอกสาร
ประกวดราคาอีเลกทรอนิกส์ที่เป็นสาระสำคัญ หรือมีผลทำให้เกิดความโต้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้ยื่นข้อเสนอ 
รายอื่น

๕.๕  ใน ก ารต ัด ส ิน ก ารป ระก วด ราค าอ ีเล ก ท รอ น ิก ส ์ห ร ือ ใน ก ารท ำส ัญ ญ า
คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอีเลกทรอนิกส์หรือมหาวิทยาลัย มีสิทธิให้ผู้ยื่นข้อเสนอช่แจง 
ข้อเท์จจริงเพิ่มเติมโต้ มหาวิทยาลัยมีสิทธิที่จะโม่รับข้อเสนอ โม่ร ับราคา หรือโม่ทำสัญญา หากข้อเท็จ1จริง 
ตังกล่าวไม่มีความเหมาะสมหรือโม่ถูกต้อง

๕ o มหาวิทยาลัยทรงโว้ช่งสิทธิที่จะโม่รับราคาตาสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือ
ราคาที่เสนอทั้งหมดก์โต้ และอาจพิจารณาเสือกจ้างในจำนวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการ 
ใด หรืออาจจะยกเลิกการประกวดราคาอิเล ็กทรอนิกส์โดยไม่พ ิจารณาจัดจ้างเลยก์โต ้ สุดแต่จะพิจารณา 
ทั้งนี้ เพี่อประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของมหาวิทยาลัยเป็นเล็ดขาด



ผู้ย ื่นข้อเสนอระเรียกร้องค่าใช้จ ่าย หรือค่าเสียหายใด8! มิใด้ รวมทั้งมหาวิทยาลัยระพิจารณายกเลิกการ 
ประกวดราคาอิเล ืกทรอนิกส์และลงโทษผู้ย ื่นข ้อเสนอเป ็นผู้ท ิ้งงาน โม ่ว ่าจะเป ็นผู้ย ื่นข ้อเสนอที่ใด ้ร ับการ 
ค ัดเล ือกหรือใม ่ก ์ตาม หากม ีเหต ุท ี่เย ื่อถ ือใต ้ว ่าการย ื่นข ้อเสนอกระทำการโดยโม ่ส ุจร ิต เช่น การเสนอ 
เอกสารอันเป็นเที่จ หรือใช้ยื่อบุคคลธรรมดา หรือนิสิบุคคลอื่นมายื่นข้อเสนอแทน เป็นต้น

ในกรอัท ี่ผ ู้ย ื่นข้อเสนอรายที่เสนอราคาตํ่าส ุด เสนอราคาตาจนคาดหมายโต้ว่าโม่ 
อาจดำเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเลืกทรอนิกส์โต้ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา 
อ ิเล ืกทรอน ิกส ์หร ือมหาวิทยาล ัย จะให้ผ ู้ย ื่นข้อเสนอนั้นย ื่'แจงและแสดงหลักฐานที่ทำให้เย ื่อโต ้ว ่า ผู้ยื่น 
ข้อเสนอสามารถดำเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเลืกทรอนิกส์ให้เสรืจสมบุรณ์ หากดำยื่แจงโม่เป็นที่ 
รับฟังโต้ มหาวิทยาลัย มีสีทธิที่จะโม่รับข้อเสนอหรือโม่รับราคาของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น ทั้งนี้ ผู้ยื่นข้อเสนอ 
ดังกล่าวใม่มีสีทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายใดๆ จากมหาวิทยาลัย

๕.๗  ก่อนลงนามในสัญญามหาวิทยาลัย อาจประกาศยกเล ิกการประกวดราคา
อิเล ืกทรอนิกส์ หากปรากฏว่ามีการกระทำที่เข้าลักษณะผู้ย ื่นข้อเสนอที่ชนะการประกวดราคาหรือที่ใต ้รับ 
การคัดเลือกมีผลประโยชน์ร่วมอัน หรือมีส่วนใต้เสียอับผู้ย ื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่าง 
เป็นธรรม หรือสมยอมอันอับผู้ย ื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือส ่อว่ากระทำการ 
ทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา

๖. การทำสัญญาจ้าง
ผู้ชนะการประกวดราคาอิเลืกทรอนิกส์จะต้องทำสัญญาจ้างตามแบบสัญญา ดัง 

ระบุในข้อ ๑.๓ หรือทำข้อตกลงเป็นหนังลืออับมหาวิทยาลัย ภายใน 6๙ รัน นับอัดจากรันที่โต้รับแจ้ง และ 
จะต ้องวางหล ักป ระอ ันส ัญ ญ าเป ็นจำนวน เง ิน เท ่าอ ับ ร ้อยละ ๕ ของราค าค ่าจ ้างท ี่ป ระกวด ราค า 
อิเลืกทรอนิกส์โต้ ให้มหาวิทยาลัยยึดถือใว้ 
ในขณะทำสัญญา โดยใช้หลักประอันอย่างหนี้งอย่างใดดังต่อใปนี้ 

๖.๑ เงินสด
๖.๒ เช์คหรือดราฟทํที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่มหาวิทยาลัย โดยเป็นเช์คลงรันที่ที่ทำ

สัญญา หรือก่อนหน้านั้น โม่เกิน ๓ รัน ทำการของทางราชการ
๖ .6ท หนังลือคํ้าประอันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังลือคาประอัน ดัง 

ระบุในข้อ ๑.๔ (๒) หรือจะเป็นหนังลือคํ้าประอันอิเลืกทรอนิกส์ตามวิธิการที่กรมบัญช้กลางกำหนด



๖.๔  หน ังส ือค ํ้าประก ันของบริษ ัทเง ินท ุน หร ือบร ิษ ัท เง ินท ุนหล ักทร ัพย ์ท ี่โด ้ร ับ
อนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเฟือการพาณิชย์และประกอบธุรกิจคํ้าประกัน ตามประกาศของธนาคาร 
แห่งประเทศโทย ตามรายบี้อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตาม 
ตัวอย่างหนังสือคํ้าประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด ตังระบุในข้อ ๑.๔ (๒)

๖.๔ พันธบัตรรัฐบาลโทย
หลักประก ันน ี้จะค ืนให ้ โดยไม ่ม ีดอกเบ ี้ยภายใน ๑๕' ร ันน ับก ัดจากร ันท ี่ผ ู้ชนะการ 

ประกวดราคาอิเลกทรอนิกส์ (ผู้รับจ้าง) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยโม่ 
มีดอกเบี้ย ตามอัตราส่วนของงานจ้างบี้งมหาวิทยาลัย ได้รับมอบไร้แล้ว

6๙. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน
มหาวิทยาลัยจะจ่ายค่าจ้างบี้งใด้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนภาษีอื่น ๅ และค่าใช้จ่าย 

ทั้งป1วงแล้ว โดยถือราคาเหมารวมเป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงินเป็น ตังนี้
๑. ภาคเรียนที่ ๑ ปีการคืกษา ๒๕๖๓ จำนวน ๓ เดือน ตั้งแต่เดือน กันยายน ๒๕๖๓

-  พฤศจิกายน ๒๕๖๓
๒. ภาคเรียนที่ ๒ ปีการคืกษา ๒๕๖๓ จำนวน ๕ เดือน ตั้งแต่เดือน ธันวาคม ๒๕๖๓

-  เมษายน ๒๕๖๔
๓. การจ่ายเงินจะขึ้นอยู่ก ับจำนวนนักเรียนที่ชำระค่าธรรมเนียม (หอพัก อาหาร ชัก 

รีด) จริง และจำนวนรัน ที่ทางโรงเรียนประกาศให้มีการเรียนการสอนเท่านั้น
เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๐๐ ของค่าจ้าง เมีอผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทั้งหมดให้ 

แล้วเสร็จเรียบร้อยตามสัญญา รวมทั้งทำสถานที่จ้างให้สะอาดเรียบร้อย 
๘. อัตราค่าปรับ

ค ่าปรับตามแบบส ัญ ญ าจ ้างแนบท ้ายเอกสารประกวดราคาอ ิเล ์กทรอน ิกส ์น ี้ หรือ 
ข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือจะกำหนด ตังนี้

๘.๑ กรณ ีท ี่ผ ู้ร ับจ ้างนำงานท ี่ร ับจ ้างโปจ ้างช ่วงให ้ผ ู้อ ื่นทำอ ีกทอดหน ี้งโดยโม ่ได ้ร ับ 
อนุญาตจากมหาวิทยาลัย จะกำหนดค่าปรับสำหรับการฝ่า^นตังกล่าวเป็นจำนวนร้อยละ๑๐.๐๐ ของวงเงิน 
ของงานจ้างช่วงนั้น

๘.๒ กรณ ีที่ผ ู้ร ับจ้างปฏิบ ัต ิผ ิดสัญญาจ้างนอกเหนือจากข้อ ๘.๑ จะกำหนดค่าปรับ 
เป็นรายรันในอัตราร้อยละ๐.๒๐ ของราคาค่าจ้าง



๙. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง
ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล์กทรอฉกสํซ่งโต้ทำข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือทำสัญญาจ้าง 

ตามแบบ ดังระบุในข้อ ๑.๓ แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของงานจ้างที่เกิดข้นภายใน 
ระยะเวลาโม่น้อยกว่า ๒ราa รัน นับกัดจากรันทำสัญญาตลอดจนรันสินสุดสัญญา โดยผู้ร ับจ้างต้องรีบ
จัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การใด้ดีดังเดิมภายใน 6๙ รัน นับกัดจากรันที่ใด้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง 

๑๐. ข้อสงวนสิทธิในการยื่นข้อเสนอและอื่น *1
๑๐.๑ เง ิน ค ่าจ ้างส ำห ร ับ งาน จ ้างค ร ั้งน ี้ โต ้ม าจ าก เง ิน ร ับ ฝ าก โรง เร ีย น ส าธ ิต  

มหาวิทยาสัยพะเยา การลงนามในสัญญาจะกระทำโต้ต่อเมื่อ มหาวิทยาสัยไต้รับอนุมัติเงินค่าจ้างจาก 
เงินรับฝากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา แล้วเท่านั้น

๑๐.๒ เมื่อมหาวิทยาลัยไต้ดัดเสือกผู้ยื่นข้อเลนอรายใด ให้เป็นผู้รับจ้าง และโต้ตกลงจ้าง 
ตามประกวดราคาอิเล้กทรอฉกสํแล้ว ถ้าผู้รับจ้างจะต้องสั่งหรือนำสิงของมาเฟืองานจ้างดังกล่าวเข้ามาจาก 
ต่างประเทศ และของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และลามารถให้บริการรับขน 
โต้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้ยื่นข้อเสนออื่งเป็นผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตาม 
กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณีชยนาวี ดังนี้

(๑) แจ้งการสั่งหรือนำสิงของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ ต่อกรมเจ้าท่า 
ภายใน 6๙ ร ัน น ับต ั้งแต ่ร ันท ี่ผ ู้ร ับจ ้างส ั่งหร ือซ ่อของจากต ่างประเทศ เว ้นแต ่เป ็นของท ี่ร ัฐมนตรีว ่าการ 
กระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นโต้

(๒) จัดการให้สิงของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับ 
เรือไทย จากต่างประเทศมายังประเทศโทย เว้นแต่จะโต้รับอนุญาตจากกรมเจ้าทำ ให้บรรทุกสิงของนั้น โดย 
เรืออื่นที่มิใช่เรือไทย ทิ้งจะต้องโต้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการ 
กระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น

(๓) ในกรณีที่โม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้รับจ้างจะต้องรับฝ็ดตามกฎหมาย 
ว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี

๑๐.๓ ผู้ย ื่นข้อเสนอทิ้งมหาวิทยาลัยโต้ด ัดเสือกแล้ว โม่โปทำสัญญา หรือข้อตกลง 
ภายในเวลาที่ทางราชการกำหนดดังระบุไว้ในข้อ 6๙ มหาวิทยาลัยจะริบหลักประกันการยื่นข้อเสนอ หรือ 
เรียกร้องจากผู้ออกหนังสือตั้าประกันการยื่นข้อเสนอทันที และอาจฟิจารณาเรืยกร้องให้ชดใช้ความเสียหาย 
อื่น (ถ้าที) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป ็นผู้ท ิ้งงานตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดทิ้อจัดจ้างและ 
การบริหารพัสดุภา ครัฐ



๑๐.๔ มหาวิทยาล ัยสงวนส ิทธท ี่จะแก ้โขเพ ิ่มเต ิมเง ื่อนโข หรือข ้อกำหนดในแบบ
สัญญาให้เป็นโปตามความเห้นของสำนักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)

๑๐ . ๕  ในกรณ ที ี่เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล ืกทรอนิกสํน ี้ มีความขัด 
หรือแย้งอัน ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของมหาวิทยาลัย คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ลือเป็นที่ส ุด 
และผู้ยื่นข้อเสนอโม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติม

๑๐.๖ มหาวิทยาลัย อาจประกาศยกเล ิกการจ ัดจ ้างในกรณ ีต ่อโปน ี้โด ้ โดยท ี่ผ ู้ย ื่น 
ข้อเสนอจะเรียกร้องค่าเสิยหายใดๆ จากมหาวิทยาลัยโม่โต้

(๑) โม ่โต้รับการจัดสรรเงินที่จะใช้ในการจัดจ้างหรือใต้รับจัดสรรแต่โม ่เพ ียง 
พอที่จะทำการจัดจ้างครั้งนี้ต่อโป

(๒) มีการกระทำที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการจัดจ้างหรือทีใ่ต ้รับการ 
ดัดเลือกมีผลประโยชน์ร่วมอัน หรือมีส่วนใต้เสิยอับผู้ย ื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็น 
ธรรม หรือสมยอมอันอับผู้ย ื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือล่อว่ากระทำการทุจริต 
อื่นใดในการเสนอรา คา

(๓) ก า รท ำ ก า รจ ัด จ ้า งค ร ั้งน ี้ต ่อ โป อ า จ ก ่อ ให ้เก ิด ค ว า ม เล ืย ห า ย แ ก ่
มหาวิทยาลัย หรือกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ

(๔) กรณีอื่นในทำนองเดียวอับ (๑) (๒) หรือ (๓) ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง 
อื่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดนี้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 

๑๑. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ
ในระหว่างระยะเวลาการจ ้าง ผ ู้ย ื่นข ้อเสนอที่โต ้ร ับการด ัดเล ือกให ้เป ็นผ ู้ร ับจ ้างต ้อง 

ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบโต้กำหนดโว้โดยเคร่งครัด 
๑๒. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

มหาวิทยาลัย สามารถนำผลการปฏิบ ัต ิงานแล้วเสรืจตามสัญญาของผู้ย ื่นข้อเสนอที่ 
โต้รับการดัดเลือกให้เป็นผู้รับจ้างเพิ่อนำมาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

ท ั้งน ี้ หากผู้ย ื่นข้อเสนอที่โต ้ร ับการดัดเลือกโม่ผ ่านเกณฑ์ท ี่กำหนดจะถูกระงับการยื่น 
ข้อเสนอหรือทำสัญญาอัมมหาวิทยาลัย ใว้ซํ่วคราว

มหาวิทยาลัยพะเยา 
๕ สิงหาคม ๒๕๖๓



แบบ บก.06

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่โด้รันจัดสรรและรายละเอียดค่าโอ้จ่าย 
การจัดอื้อจัดจ้างที่โม่ใช่งานก่อสร้าง

1. อ ื้อ โัครงการ ะ งานจ้างเหมาบริการซัก อบ ร ีด  เสือผ้าของนักเรียนหอพัก โรงเรียนสาธิตมหาวิยาลัย
พะเยา ระดับชั้นมัธยมสืกษาปีที่ 1 และ 2 ประจำปีการสืกษา 2563 
ด้วยประกวดราคาอิเล์กทรอนิกส์ (e-bidding)

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา................. j........
3. วงเงินงบประมาณที่โด ร้ับจัดสรร....852,000..... บาท (แปดแสนห้าหที่นสองพันบาทถ้วน)
4. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ 24 กรกฏาคม 63..เป็นเงิน....852,000...บาท
5. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

5.1 .........บุญญาดา วงดัปัญญา..................................................
5.2 ......... เอื้องโหมซักอบรีด........................................................
5.3 ........ บริษัท ภูกลอง จำกัด.....................................................

6. รายอื้อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
6.1 นางสาวดรุณี อภัยกาวี ประธานกรรมการฯ
6.2 นายอรรถพล คณิตชรางภูร กรรมการ
6.3 นายอัดเดช สุนทรวรรณ กรรมการ
6.4 นางสาวอังคณา ภีระภาค กรรมการ
6.5 นางสาวจินตนาพร ใจคำ กรรมการและเลขานุการ



แบบ ปร. 6/1

โครงการงานจ้างเหมาบริการซัก อบ รีด เสือผ้าของนักเรียนหอพัก 
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา ระดับชั้นมัธยมสีกษาปีที่ 1 และ 2 ประจำปีการสีกษา 2563 
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding ะ e-bidding) จำนวน 1 รายการ

ราคากลาง

มหาใทยาลัยพะเยา 
โรงเ1!ยนสา!)ตมหารทยาลัยพะเยา



รายการประมาณการ โครงการ งานจ้างเหมาบรการซัก อบ วิด เส์อผ้าของนักเวิยนหอพัก โรงเวิยนสา?ตมหาวิทยาลัยพะเยา
นบบ ปร. 6/2

ระดับช้ันมัธยมสืกษาปี vi 1 และ 2 ประจำปีการสืกษา 2563 จำนวน ด้วยวิ?ประกวดราคา?เลกทรอฉกลั (Electronic Bidding ะ e-bidding) 
สถานviคำเนินการ โรงเวิยนสา?ตมหาวิทยาลัยพะเยา
ฝ่ายประเนินราคา คณะกรรมการกำหนดราคากลาง โรงเวิยนสา?ตมหาวิทยาลัยพะเยา
ประมาณราคาเนิอวันนิ

ลำดับนิ รายการ
ค่าจัดจ้างท้ังหมด 

รวมเป็นฝ็พ ( บาท )
หมายเหตุ

1 รวมราคาโครงการ งานจ้างเหมาบวิการซัก อบ วิด เส์อผ้าของนักเวิยนหอพัก โรงเวิยนสา?ตมหาวิทยาลัยพะเยา 852,000.00
ระดับช้ันมัธยมสืกษาปีช่ 1 และ 2 ประจำปีการติกษา 2563
ด้วยวิ?ประกวดราคา?เลํกทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding) จำนวน 1 รายการ

ตัวอักษร แปดแสนถ้าหนินสองพันบาทถ้วน

หมายเหตุ รายละเอียดราคากลางส์, เป็นเฟ็ยงสมมติฐานในการคิดราคาเท่าน้ัน โม่สามารถนำปวิมาณวัสดุนิปรากฏ 
และราคาต่อหน่วย มาเป็นมาตรฐานในการกำหนดราคานิแนิจวิงโด้ และโม่ถือเป็นเอกสารช้ัแจงเฟิมเติม

คณะกรรมการกำหนดรามากลาง

(นางสาวดรุเปี อภัยกาวิ)

ลงช่อ.. .กรรมการ
(นายอรรถพล คเปีตชรางถูร) 

โร1̂ ไ- กรรมการ

ฟ,.......gWl........h i* ? ? ...............m r
(นางสาวอังคณา ภีระภาค)

ฟเอ......... .............................. ............................. .ท™ทาร
(นายอัคเดช สุนทรวรรณ) (นางสาวจ้นตนาพร ใจคำ)



แบบ ปร. 5 หน้าที่ 1 /  1
สรุปผลการประมาณราคา

ประเภท งานจ้างเหมาบใการชัก อบ รีด  เส์อผ้าของนักเรียนหอพัก โรงเรียนสา?ดมหารทยาลัยพะเยา ระดับช้ันมัธยมสืกษาปีท่ี 1 และ 2 ประรำปีการสืกษา 2563 
ด้วยวิ?ประกวดราคาธิเลกทรอฉกส์ (Electronic Bidding ะ e-bidding)

เจ้าซองโครงการ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา
สถานท่ีดำเน้นการ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา
ฝ่ายประเน้นราคา คณะกรรมการกำหนดราคากลาง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา 
แบบเลขท่ี ........................................................................................................
ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณ'ราคาเน้อ1วันท่ี

ลำดับที่ รายการ
รวมราคา 

เป็นเวิน ( บาท )
VAT 7%

รวมราคา

เป็นฝ็นทั้งสิน (บาท )
หมายเหตุ

—

โครงการงานจ้างเหมาบวิการซัก อบ วิด เส์อผ้าของนักเรียนหอพัก 
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา ระดับชั้นมัธยมสืกษาปีที่ 1 และ 2 

ประจำปีการสืกษา 2563 ด้วยวิ?ประกวดราคา!)เลกทรอน้กลํ (Electronic Bidding ะ e-bidding)

852,000.00 852,000.00

—

จำนวน 1 รายการ

1 รวมราคา จ้างเหมาซัก อบ รีดเส์อผ้าของนักเรียน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา

ระดบซนมธยมศกษาบท า และ 2  บระจาบการคกษา 2วช3

~r คิดเป็นเวินประมาณ 852,000.001 ดัวอักษร แปดแสนห้าหม่ืนสองพันบาทน้วน



แบบ ปร.4 หน้าที่ 1
โครงการ งานจ้างเหมาบรีการชัก อบ รีด เส์อผ้าของนักเรียนหอพัก โรงเรียนสาธิตมหารีทยาลัยพะเยา ระดับชั้นมัธยมสีกษาปีที่ 1 และ 2 แบบเลขท่ี.

ประจำปีการสีกษา 2563 ผ้วยรีธิประกวดราคาอิเลกทรอน้กลั (Electronic Bidding ะ e-b idd ing) จำนวน 1 รายการ
สถานที่ดำเน้นการ ะ โรงเรียนสาธิตมหารีทยาลัยพะเยา ประมาณราคาวันที่.......................................................
ฝ่ายประเน้นราคา ะ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง โรงเรียนสาธิตมหารีทยาลัยพะเยา ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าจำงเหมา (บาท) ค่า'รัดจำงท้ังหมด

หมายเหตุ
หน่วยละ รวมค่าจำง รวมเป็นเรีน (บาท)

โครงการงานจำงเหมาบรีการชัก อบ รีด เส์อผ้าของนักเรียนหอพัก โรงเรียนสาธิตมหารีทยาลัย 
พะเยา ระดับช้ันมัธยมสีกษาที่ 1 และ 2 ประจำปีการสีกษา 2563 ดํวยรีธิประกวดราคา 
รเลกทรอน้กส์ (Electronic Bidding ะ e-bidding) จำนวน 1 รายการ

1 รายการ

1 จำงเหมาชัก อบ รีดเทั้อผ้าของนักเรียนหอพักโรงเรียนสาธิตมหารีทยาลัยพะเยา 
ประจำปีการสีก1ท 2563 ระดับชั้นมัธยมสีกษาปีที่ 1 และ 2

213 คน 4,000.00 852,000.00

รวมราคาจัดจ้างทั้งสิน 852,000 .00



0

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัลดุ (งานจ้างเหมา)
ซ้อโครงการ งานจา้งเหมาบรกิาร ซกั อบ รดี เสอัผา้ของนกัเรยีนหอพกั หน้า

m โรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลยัพะเยา ประจำปกีาร^กษา 2563 1/1
ซ้อหน่วยงาน โรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลยัพะเยา

รายละเอียดขอบเขตของงานและข้อกำหนด

1. ปริมาณงานที่ต้องดำเนินการ
1.1 ชัก'รีดเพื่อผ้า โต ้แก ่ ช ุดนักเรียน ช ุดล ูกเส ือ-เนตรนาร ี ช ุดนักดืกษาวิชาทหาร ชุดพลดืกษา 

ชุดนอน ชุดลำลอง จำนวนโม่เกิน 6 ซ้น ต่อคนต่อวัน (ทุกวันตามที่กำหนด)
1.2 ผ้าปูที่นอน ปลอกหมอน ผ้าเช์ดตัว อย่างละ 1 ซ้น ต่อคน (สัปดาห์ละครั้งตามวันที่กำหนด)
1.3 ผ้าห่ม จำนวน 1 ผืน ต่อคน (เดือนละครั้งตามวันที่กำหนด)
1.4 ลุงส่งผ้าชัก (อย่างน้อยเดือนละครั้ง)

2. ข้อกำหนดและแนวปฏิบัติ
2.1 ผ ู้ว ับจ ้างช ัก-ร ีด เพ ื่อผ ้า ต ้องใช ้ผล ิตภ ัณ ฑ ์ท ี่ใช ้โนการช ัก-ร ีด  ท ี่ม ีค ุณภาพให้เป ็นโปตาม 

มาตรฐานผล ิตภ ัณ ฑ ์อ ุตสาหกรรม (มอก.) หร ือมาตรฐานท ี่ลำน ักงานคณ ะกรรมการ 
อาหารและยา (อย.) กำหนดโว้

2.2 ผู้ว ับจ้างจัดเตรียมอุปกรณ ์ลำหวับการวับ-ส่งเพ ื่อผ้า เพื่อโปดำเนินการชัก อบ ร ีด  ตังนี้ 
2.2.1 จ ัด เต ร ีย ม ล ุง ล ำ ห รบ ก า รว ับ -ส ่ง ผ ้า  (แยกส ื) โด ย แ ย ก เป ็น ล ุงส ่งผ ้า ช ัก แ ล ะ

2 .2.2

ลุงวับผ้าสะอาด คนละ 2 ชุด รายละเอียด ดือ
1) ล ุงส ่งผ ้าช ัก เป ็นแบบหูร ูด ม ีขนาดกว้าง 45 เซนต ิเมตร X ยาว 60 เซนติเมตร

(โดยประมาณ) จำนวน 2 ใบ
2) ลุงวับผ้าสะอาด เป็นแบบมีช้ปฝาหน้า ลักษณะเนื้อผ้าสปันบอนดํ หรีอเนื้อผ้าที่ม ี

ค ุณ ภ า พ ด ืก ว ่า  ม ีข น า ด ก ว ้า ง  6 0  เซ น ต ิเม ต ร  XU าว 9 0  เซ น ต ิเม ต ร  
(โดยประมาณ) จำนวน 2 ใบ

3) ล ุงส ่งผ้าช ัก ทำสัญลักษณ์ด ้วยการปัก ซ ้อ -สล ุล  น ักเรียน และลุงวับผ้าสะอาด 
จะเป็นแบบซ่องเสืยบระบุ ซ ้อ -สล ุล  นักเรียน

จัดเตรียมโม้แขวนเพื่อ คนละ 6 อัน

--V*

(นายฟิศาล เครือสิต) (นางชันยาภรณ์ ตั้งเจริญชัย) (นายคงอมร เหมรัตน์รักษ์) (นายวรุฒ วงค์เที่ยงธรรม) (นางสาวถน์ตา กันยะน์ฌาน)

ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการนละเลขานุการ



0

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ (งานจ้างเหมา)
อีอโครงการ งานจา้งเหมาบรกิาร ซกั อบ รดี เสอัผา้ของนกัเรยีนหอพกั หน้า

โรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลยัพะเยา ประจำปกีาร^กษา 2563 M2
ขัอหน่วยงาน โรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลยัพะเยา

2.3 ผู้รับจ้างดำเนินการคัดแยกและตรวจนับจำนวนขันของเลิ่อผ้าที่ส ่งซัก คังนี้
1) ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบในการคัดแยกผ้าตามประ๓ ท
2) คัวแทนของผู้ว ่าจ้างร่วมคับผู้รับจ้างตรวจนับจำนวนขันของเลิ่อผ้าที่ส ่งซัก (หน่วยเป็น 

ขัน) เม ื่อตรวจน ับถ ูกต ้องครบถ้วนแล้วให ้ผ ู้ร ับจ ้างทำบ ันท ึกการรับ-ส ่งเล ิ่อผ ้าใว ้เป ็น 
หลักฐานร่วมคับผ ู้ว ่าจ ้าง จำนวน 2 ชุด โดยมอบแก ่ผ ู้ร ับจ ้าง 1 ชุด และคัวแทนของ 
ผ ู้ว ่าจ ้าง 1 ชุด ท ั้งน ี้ เม ื่อดำเน ินการครบระยะเวลา 1 เด ือน ให ้ผ ู้ร ับจ ้างสร ุป เป ็น  
เอกสารรายงานแก่ผู้ว่าจ้าง

2.4 ผู้ร ับจ้างมีการคัดแยกผ้าขาวและผ้าสีของเลิ่อผ้าก ่อนซัก ด้วยนี้าฬะอาด และเลิ่อผ้าต้อง 
ร ีดเรียบ ใต ้ร ูปทรง

2.5 ผ ู้ร ับจ ้างจะต ้องส ่งด ืนเล ิ่อผ ้าสะอาดท ี่ซ ัก อบ ร ีด เร ียบร ้อยแล ้ว  และบรรจ ุในล ุงร ับผ ้า 
สะอาดให้มิดขัด โดยแยกเป ็นรายบ ุคคลก่อนน ่าส ่งผ ู้ว ่าจ ้างหรีอค ัวแทนผ ู้ว ่าจ ้าง ภายใน 
2 รัน นับจากรันที่ร ับผ้าโปซัก

2.6 กรณ ีท ี่ม ีเล ิ่อผ ้าท ี่ซ ักแล้วแต่ย ังโม ่สะอาดและ/หรีอม ีกลิ่นที่โม ่พ ึงประสงค์ ผ ู้ร ับจ้างจะต้อง 
ค ัดแยกเลิ่อผ ้าด ังกล่าว ออกจากเล ิ่อผ ้าท ี่สะอาด โดยโม่น ่ามาดำนวณจำนวนขันเลิ่อผ ้า 
รวม

2.7 ผ ู้ร ับจ ้างต ้องมารับ-ส ่งเล ิ่อผ ้าท ี่ส ่งซ ักตามที่กำหนด ระหว่างเวลา 18.30 น. -  20.00 น.
ยกเว้น ร ันเสาร์หรีอ รันหยุดนักขัตฤกษ์ ท ั้งน ี้ หากผู้ว่าจ้างมีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลง 
ทางผู้ว่าจ้างจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

2.8 การปฏ ิบ ัต ิตนของพน ักงานร ับ -ส ่งเล ิ่อผ ้า  ข ังผ ู้ร ับจ ้างต ้องกำข ับด ูแล ให ้ปฏ ิบ ัต ิอย ่าง 
เข้มงวด และให้!ไอปฏิบัติคังนี้
1) ผ ู้ร ับจ้างต้องมอบเอกสาร สำเนาบัตรประจำคัวประชาชนของพนักงานรับ-ส ่งเล ิ่อผ้า 

ที่ปฏิบัติงานใว้ให้คับผู้ว่าจ้าง เพื่อ๓ บเป็นหลักฐานในการตรวจสอบ

.. ' ^ ' ...~ ^ > น >...... «3 ....
(นายฟิศาล เครีอสิต) (นางธันยาภรณ์ ตั้งเจ1!ญชัย) (นายคงอมร เหมรัตน์รักษ์) (นายวรุฒ วงศ์เที่ยงธรรม) (นางสาวถนิตา กันยะมีฌาน)

ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการและเลขานุการ



รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ (งานจ้างเหมา)

0
อีอโครงการ งานจา้งเหมาบรกิาร ซกั อบ รดี เสอัผา้ของนกัเรยีนหอพกั หน้า

โรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลยัพะเยา ประจำปกีาร?เกบา 2563 1/3

อีอหน่วยงาน โรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลยัพะเยา

2) หากมีการเปลี่ยนแปลงการจ้างพนักงานรับ-ส่งเพี่อผ้า จะต้องแจ้งข้อมูลให้กับทาง 
ผู้ว่าจ้าง ก่อนล่วงหน้าอย่างน้อย 3 รัน

3) พนักงานรับ-ส ่งเล ี่อผ ้า ต้องแต่งกายให้เรียบร้อย พร้อมติดบัตรประจำตัวพนักงาน 
ที่ออกโดยผู้ว่าจ้างก่อนเข้าปฏิบัติงานทุกครั้ง

4) พนักงานรับ-ส ่งเล ี่อผ ้า ต้องปฏิบัติงานด้วยความสุภาพเรียบร้อยต่อผู้รับบริการ
5) พ น ักงานร ับ -ส ่ง เพ ี่อผ ้า  ต ้องม ีส ุขภาพแข ้งแรง สมบ ูรณ ์ โม ่ขดต ่อการปฏ ิบ ัต ิงาน  

หากมีอาการเจ้บป่วย ผู้รับจ้างต้องจดหาพนักงานมาทดแทน
6) ผ ู้ร ับจ้างต้องจัดหาพนักงานรับ-ส่งเลี่อผ้า ให ้เพ ียงพอต่อการรับบริการในแต่ละรัน

2.9 ผ ู้ร ับจ ้างจะต ้องม ีรถร ับ-ส ่งเพ ี่อผ ้า ที่ปิดมิด?๒ และสะอาด ก ่อนให ้บร ิการร ับ-ส ่งเส ือผ ้า 
เพี่อบัองกันการปนเปีอนจากลิงสกปรกระหว่างการขนส่ง

2.10 ผู้ร ับจ้างดูแลความสะอาดภายในอาคารและบริเวณสถานประกอบการของผู้ร ับจ้างเป ็น 
ประจำทุกรัน

2.11 ผู้ร ับจ้างสินยอม ให ้คณะกรรมการตรวจรับพ ัสด ุหรีอเจ ้าหน ้าท ี่ผ ู้เก ี่ยวข ้องตามที่ผ ู้ว ่าจ ้าง 
มอบหมาย ส าม ารถ เข ้าต รวจสอบ  ส ถาน ป ระกอบ การ ข ั้น ต อ น ก ารซ ัก ร ีด เล ี่อ ผ ้า  
ผลิตกัณฑ์ที่ใข้ในการซักรีด และรถรับส่งเล ี่อผ้าโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า ทั้งนี้เม ื่อตรวจพบ 
ข ้อบกพร่องต ้องดำเน ้นการแก ้โขให ้ถ ูกต ้องตามมาตรฐาน หากผู้ร ับจ ้างโม ่ส ินยอมให ้ 
คณะกรรมการตรวจรับพัสด ุหรือเจ ้าหน ้าท ี่ผ ู้เก ี่ยวข ้องเข ้าตรวจสอบ ผู้ว ่าจ้างมีล ิทธบอก 
เลิกสัญญา

3. เงื่อนโขความรับผิดชอบอันเกิดจากการกระทำหรือความบกพร่องของผู้ร ับจ้าง
3.1 ผ ู้ร ับจ ้างต ้องร ับผ ิดชอบชดใช ้ค ่าเส ืยหาย ในกรณ ีท ี่เพ ี่อผ ้าชำร ุด ส ูญ หายหรือโม ่พร้อม 

ใช้งาน โดยการกระทำของผู้ร ับจ้าง ตามราคาที่ผู้ว่าจ้างกำหนด ตังน ี้

(นายฟิศาล เครือสิต) (นางธันยาภรณ์ ตั้งเจรืญชัย) (นายคงอมร เหมรัตน์รักใ5) (นายวรุฒ วงกัเที่ยงธรรม) (นางสาวถน์ตา กันยะมีฌาน)

ประธานกรรมการ ก รรม ก าร  กรรมการ กรรมการ กรรมการและเลขานุการ
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รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพลดุ (งานจ้างเหมา)
อื่อโครงการ งานจา้งเหมาบรกิาร ซกั อบ รดี เสอีผา้ของนกั เรยีนหอพกั หน้า

O ' โรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลยัพะเยา ประจำปกีาร?เกบา 2563 1/4
อื่อหน่วยงาน โรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลยัพะเยา

เครื่องแบบนักเรียน โต้แก่
-  เลิ่อนักเรียนชาย-หญิง ตัวละ 300 บาท
-  กระโปรงนักเรียนหญิง ตัวละ 300 บาท
-  กางเกงนักเรียนชาย ตัวละ 300 บาท
-  เลิ่อพลสีกษา ตัวละ 250 บาท
-  กางเกงวอรีม ตัวละ 250 บาท
-  ชุดนักสีกษาวิชาทหาร ชุดละ 1,400 บาท
-  ช ุดล ูกเส ือ-เนตรนารี ชุดละ 600 บาท

ชุดเครื่องนอน โต้แก่

-  ปลอกหมอน ผืนละ 100 บาท
-  ผ้าปูที่นอน ผืนละ 300 บาท
-  ผ้าห่ม ผืนละ 500 บาท

อื่น  ๆโต้แก่
-  ผ้าเช้ดตัว ผืนละ 180 บาท
-  ชุดลำลอง ตัวละ 200 บาท
-  ชุดนอน ชุดละ 250 บาท

3.2 ผู้ร ับจ้างต ้องดำเน ินการแก้โยเส ือผ ้าของน ักเรียนให ้เร ียบร้อย โน1ารณีที่เล ิ่อผ้าใม่ส ะอาด
ม ีกล ิ่นอ ับและอยู่ในสภาพโม ่พร้อมใช ้งาน หากผ ู้ร ับจ ้างโม ่ดำเน ินการแก ้โข ผ ู้ว ่าจ้างจะ
ดำเนินการให้รับผิดชอบ ซดใช้ค่าเสียหายตามราคาที่ผู้ว่าจ้างกำหนด

(นายฟิศาล เศรอลิต) (นางธันยาภรณ์ ตั้งเจ1!ญชัย)

ประธานกรรมการ ก รรม ก าร

(นายคงอมร เหมรัตน์รักษ์) (นายวรุฒ วงศ์เที่ยงธรรม) (นางสาวถฉตา กันยะมีฌาน) 

กรรมการ กรรมการ กรรมการนละเลขานุการ
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รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัลดุ (งานจ้างเหมา)
อีอโครงการ งานจา้งเหมาบรกิาร ซกั อบ รดี เ4.อผา้ของนกัเรยีนหอพกั หน้า

โรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลยัพะเยา ประจำปกีาร^กษา 2563 1/5
อีอหน่วยงาน โรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลยัพะเยา

3.3 กรณีทีผู้ร ับจ้างส่งเสือผ้าล่าช้ากว่ากำหนด ผู้ว่าจ้างจะดำเนินการตามสัญญาจ้าง
3.4 พ น ัก งา น ร ับ -ส ่ง เส ํอ ผ ้า  ต ้อ งถ ือ ป ฏ ิบ ัต ิต าม ก ฎ ระเบ ีย บ ขอ งห อ พ ัก อ ย ่าง เค ร ่งค ร ัด  

ใม ่ม ีพฤต ิกรรมชู้สาว ส ูบบ ุหรี่ และดื่มส ุรา ขณะปฏิบัต ิงาน หากพบพฤติกรรมด ังกล ่าว 
ให้ดำเนินการตามดุลยพินิจของผู้รับจ้าง

3.5 โม่อน ุญาตให้พนักงานรับ-ส ่งเส ํอผ ้า ที่เป ็นเพศชายรับ-ส่งเสัอผ้า ในหอพักนักเรียนหญิง 
ยกเว้น ใต้รับการอนุญาตและมีครูหอพักหญิงกำกับดูแลในการปฏิบัติงาน

3.6 หากพบพนักงานหรีอผู้ร ับจ้าง นำเส์อผ้าของผู้ว่าจ้างมาสวมใส่ ผู้รับจ้างต้องรับฝ็ดซอบ 
ซดใช้เป็นจำนวนเงินตามราคาของเดื่อผ้า

(นายฟิศาล เครือลิต) (นางธันยาภรณ์ ตั้งเจริญชัย) (นายคงอมร เหมรัตน์รักษ์) (นายวรุฒ วงษ์เที่ยงธรรม) (นางสาวถน์ตา กันยะมีฌาน)

ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการนละเลขานุการ

รายละเอียดแนบท้าย



รายละเอียดแนบท้าย

งานจ้างเหมาบริการซัก อบ ร ีด เสือผ้าของนักเรียนหอพัก 
โรงเรียนลาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา ระดับซั้นนัธยมดืกษาปีที่ 1 และ 2 

ประจำปีการดืกษา 2563

ท ี่ รายละเอียดของพัสดุที่จะซึ๋อ/จ้าง จำนวน(คน) จำนวนเดือน

1 จ้างเหมาซัก อบ รีดเส์อผ้าของนักเรียน ประจำปีการดืกษา 
2563 ระตับชั้นมัธยมดืกษาปีที่ 1 และ 2

2 13 8 เดือน

หมายเหตุ
1. ภาคเรียนที่ 1 ปีการดืกษา 2563

จำนวน 3 เดือน ตั้งแต่เดือนกันยายน 2563 -  พฤศจิกายน 2563
2. ภาคเรียนที่ 2 ปีการดืกษา 2563

จำนวน 5 เดือน ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2563 -  เมษายน 2564
3. การจ ่ายเงินจะขึ้นอยู่ก ับจำนวนนักเร ียนท ี่ชำระค ่าธรรมเน ียม (หอพัก อาหาร ซ ักร ีด) จรีง 

และจำนวนวัน ที่ทางโรงเรียนประกาศให้มีการเรียนการสอนเท่านั้น

(ลงขึ้อ).........โ^ ../^ .โโโ?โโโโโ..........กรรมการ (ลงขึ้อ).........zZ ................................... กรรมการ
(นายคงอมร เหมวัตนีรักษ์)(นางธันยาภรณ์ ตังเจรีญซัย)

(ลงขึ้อ)................. โโโน้ั....................กรรมการ
(นายวรุฒ วงค่เท ี่ยงธรรม)

(ลงขึ้อ). .กรรมการและเลขานุการ
(นางลาวถนีตา กันยะมีฌาน)


