
เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เลขที่ ©/๒๔๖๕

การจ้างจ้างเหมาบริการซัก อบ รีด เสื้อผ้านักเรียนหอพักโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา ระดับขั้นมัธยมศึกษา
ประจำปีการศึกษา ๒<£๖๔ 

ตามประกาด มหาวิทยาลัยพะเยา 
ลงวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๔๖๔

มหาวทิยาลยัพะเยา โดย โรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลยัพะเยา ซ่ืงต่อไปนีเ้รียกว่า "มหาวิทยาลยั" มีความ 
ประสงค์จะ ประกวดราคาจา้งจา้งเหมาบรกิารซกั อบ รีด เสือ้ผา้นกัเรยีนหอพกัโรงเรยีนสาธติมหาวิทยาลยัพะเยา 
ระดับ'ข้ันมัธยมศึกษ'า ประจำปกีารศกึบา ๒๔๖๔ ดว้ยวิธปิระกวดราคาอเิลก็ทรอนกิส ์ (e-bidding) ณ โดยมีข้อแนะนำ 
และข้อกำหนดดังต่อไปน้ี

๑. เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
๑.® รายละเอยีดและขอบเขตของงาน
๑.๒ แบบใบเสนอราคาทืก่ำหนดไว้ในระบบจัดซือ้จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเลก็ทรอนกิส์
๑.๓ สัญญาจ้างท่ัวไป
๑.๔ แบบหนังสือค้ําประกัน

(๑) หลักประกันสัญญา 
๑.๔ บทนยิาม

(๑) ผ้ท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกัน 
(๒) การขดัขวางการแขง่ขนัอย่างเปน็ธรรม 

๑.๖ แบบบญัชีเอกสารทีก่ำหนดไว้ในระบบจัดซือ้จัดจ้างภาครัฐด้วยอเิลก็ทรอนกิส์
(๑) บญัชีเอกสารส่วนท่ี ๑ 
(๒) บญัชีเอกสารส่วนท่ี ๒ 

๑.๗ แผนการใช้พสัดุท่ีผลิตภายในประเทศ 
๒. คุณสม'บติฃองผู้ย่ืน'ข้อเสนอ

๒.๑ มคีวามสามารถตามกฎหมาย
๒.๒ ไมเ่ปน็บคุคลลม้ละลาย 
๒.๓ ไมอ่ยูร่ะหวา่งเลกิกจิการ
๒.๔ ไมเ่ปน็บคุคลซืง้อยู่ระหว่างถกูระงับการย่ืนขอ้เสนอหรือทำสญัญากบัหนว่ยงาบของรัฐไว้ 

ชัว่คราว เนือ่งจากเปน็ผูท้ีไ่ม'ผา่นเกณฑก์ารประเมนิผลการปฏบิตังิานของผูป้ระกอบการตามระเบยีบทีรั่ฐมนตรีว่าการ 
กระทรวงการคลงักำหนดตามทีป่ระกาศเผยแพรในระบบเครอืขา่ยสารสนเทศของกรมบญัชกีลาง

๒.๕ ไม่เปน็บุคคลซืง้ถูกระบุซือ่ไว้ในบัญชีรายข่ือผู้ท้ิงงานและได้แจ้งเวียนซ่ือใหเ้ป็นผู้ท้ิงงาบ 
ของหนว่ยงานของรัฐในระบบเครือขา่ยสารสนเทศของกรมบญัชีกลาง ซ่ืงรวมถึงนิติบุคคลท่ีผู้ท้ิงงานเป็นหุ้นส่วนผู้ 
จดัการ กรรมการผูจั้ดการ ผู้บริหาร ผูม้อีำนาจในการดำเนนิงานในกจิการของนติิบคุคลนัน้ด้วย

๒.๖ มคีณุสมบตัแิละไมม่ลีกัษณะตอ้งหา้มตามทีค่ณะกรรมการนโยบายการจัดซือ้จัดจา้งและ
การบรหิารพสัดภุาครัฐกำหนดใบราขกจิจาบเุบกษา

๒.๗ เปน็บคุคลธรรมดาหรือนติบิคุคลผูม้อีาชพีรับจ้างงานทีป่ระกวดราคาอิเล็กทรอนกิสด์งั



๒.๘ ไมเ่ปน็ผูม้ผีลประโยซนร่์วมกับกับผู้ย่ืนข้อเสนอรายอ่ืนทีเ่ข้าย่ืนข้อเสนอใหแ้ก่
มหาวทิยาลยั ณ วันประกาศประกวดราคาอเิลก็ทรอนกิส ์หรือไมเ่ปน็ผูก้ระทำการอนัเปน็การขดัขวางการแขง่ขบัอย่าง 
เปน็ธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนกิสค์ร้ังนี้

๒.๙ ไมเ่ป็นผู้Iด้รับเอกสิทธ'หรือความคุ้มกับ ซ่ึงอาจปฏเิสธไม่ยอมข้ึนศาลไทยเว้นแต่รัฐบาล
ของผู้ย่ืบข้อเสนอใต้มคีำลังใหส้ละเอกสทิธ๋ึและความคุ้มกันเขน่ว่านัน้

๒.®๐ ผู้ย่ืนข้อเสนอท่ีย่ืนข้อเสนอใบรูปแบบของ "กจิการร่วมคา้" ต้องมีคุณสมบัติตังนี้
กรณท่ีีข้อตกลงๆ กำหนดใหผู้เ้ขา้รว่มคา้รายใดรายหนีง่เปน็ผูเ้ขา้ร่วมคา้หลกั ข้อตกลงๆจะ 

ต้องมีการกำหนดสัดส่วนหน้าท่ี และความรับผดิขอบในปริมาณงาน ส่ิงของ หรือมลูคา่ตามสญัญาของผูเ้ขา้ร่วมคา้หลกั 
มากกวา่ผูเ้ขา้รว่มคา้รายอืน่ทกุราย

กรณท่ีีข้อตกลงๆ กำหนดใหผู้เ้ขา้รว่มคา้รายใดรายหนึง่เปน็ผูเ้ขา้ร่วมคา้หลกักจิการร่วมคา้ 
นัน้ตอ้งใชผ้ลงาบของผูเ้ขา้รว่มคา้หลกัรายเดยีวเปน็ผลงานของกจิการรว่มคา้ทีย่ืน่ขอ้เสนอ

ส์าหรับข้อตกลงๆ ทีไ่มใตก้ำหนดใหผู้เ้ข้าร่วมคา้รายใดเปน็ผูเ้ขา้ร่วมค้าหลกั ผูเ้ขา้รว่มคา้ 
ทกุรายจะต้องมีคุณสมนติิครบถ้วนตามเง่ือนไขท่ีกำหนดไว้ในเอกสารเชิญซวน

๒.®๑ ผูย่ื้นขอ้เสนอตอ้งลงทะเบยีนในระบบจัดซือ้จดัจ้างภาครัฐดว้ยอเิลก็ทรอนกิส ์
(E lectronic G overnm ent Procurem ent: e  - GP) ของกรมบญัชิกลาง 

๓. หลักฐานการยื่นข้อเสนอ
ผูย่ื้บขอ้เสนอจะตอ้งเสนอเอกสารหลกัฐานยืน่มาพรอ้มกบัการเสนอราคาทางระบบจัดซือ้จดัจา้ง 

ภาครฐัดว้ยอเิลก็ทรอนกิส ์โดยแยกเปน็ ๒ ส่วน คือ
๓.® ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อใปนี ้

(๑) ในกรณผู้ีย่ืบข้อเสนอเปน็นติิบคุคล
(ก) ห้างหุน้ส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด ใหย่ื้นสำเนาหนงัสอืรับรองการจด 

ทะเบยีนนติบิคุคล บญัชีรายขือ่หุน้สว่นผูจั้ดการ ผูม้อีำนาจควบคมุ (ถา้ม)ี พร้อมทัง้รับรองสำเนาถกูต้อง
(ข) บรษิทัจำกดัหรือบริษทัมหาขนจำกดั ใหย่ื้นสำเนาหนงัสอืรับรองการจด 

ทะเบยีนนติบิคุคล หนังสือบริคณห์สนธิ บญัชรีายขือ่กรรมการผูจ้ดัการ ผูม้อีำนาจควบคมุ (ถา้ม)ี และบญัชผู้ีถือหุน้ราย 
ใหญ ่ (ถา้ม)ี พร้อมทัง้รับรองสำเนาถกูต้อง

(๒) ในกรณผีูย่ื้นขอ้เสนอเปน็บคุคลธรรมดาหรือคณะบคุคลทีมี่ใข่นติิบคุคล ให้ย่ืน 
สำเนาบตัรประจำตวัประขาขบของผูน้ัน้ สำเนาข้อตกลงทีแ่สดงถืงการเข้าเปน็หุน้สว่น (ถา้ม)ี สำเนาบตัรประจำตวั 
ประขาขนของผู้เป็นหุน้ส่วน หรือสำเนาหนังสือเดินทางของผู้เป็นหุน้ส่วนท่ีมีไต้ถือสัญซาติไทย พร้อมทัง้รับรองสำเนา 
ถูกต้อง

(๓) ในกรณผีูย่ื้นขอ้เสนอเปน็ผู้ย่ืนข้อเสนอร่วมกนัใบฐานะเปน็ผู้ร่วมคา้ ใหย่ื้นสำเนา 
สญัญา‘บองการเข้าร่วมค้า และเอกสารตามท่ีระบุไว้ใน (๑) หรือ (๒) ของผู้ร่วมคา้ แล้วแต่กรณี

(๔) เอกสารเพิม่เตมิอืน่ๆ
(๔.®) สำเนาใบทะเบยีนพาณขีย ์
(๔.๒) สำเนาใบทะเบยีนภาษมัลูคา่เพิม่ 
(๔.๓) แบบแสดงการลงทะเบียนในระบบ e-GP 

(๔) บญัชีเอกสารสว่นท่ี ๑ ทัง้หมดทีไ่ต้ย่ืนพร้อมกบัการเสนอราคาทางระบบจัดซือ้จัด 
จา้งภาครฐัดว้ยอเิลก็ทรอนกิส ์ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๑) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (P ortable D ocum ent 
Form at)



ทัง้นี ้เมือ่ผูย่ื้นขอ้เสนอดำเนนิการแนบไฟลเ์อกสารตามบญัชเีอกสารสว่นที ่ ๑ ครบ 
ถ้วน ถกูต้องแล้ว ระบบจัดชือ้จัดจา้งภาครัฐตว้ยอเิลก็ทรอนกิสจ์ะสร้างบญัชเีอกสารสว่นที ่ ๑ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๑) 
ใหโ้ดยผู้ย่ืนข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนท่ี ๑ ดังกล่าวใบรูปแบบ PDF File (Portable D ocum ent Form at) 

๓.to ส่วนที่ to อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
(๑) ในกรณท่ีีผู้ย่ืนข้อเสนอมอบอำนาจใหบุ้คคลอ่ืนกระทำการแทนใหแ้นบหนงัสือมอบ 

อำนาจขึง่ตดิอากรแสตมบตีามกฎหมาย โดยมหีลักฐานแสดงตวัตนของผูม้อบอำนาจและผูรั้บมอบอำนาจ ทัง้นี ้หาก 
ผูร้บัมอบอำนาจเปน็บคุคลธรรมดาตอ้งเปน็ผูท้ีบ่รรลนุติภิาวะตามกฎหมายแลว้เทา่นัน้

(๒) สำเนาใบชืน้ทะเบยีนผูป้ระกอบการวิสาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)
(ถา้ม)ี

(๓) บญัชีเอกสารส่วนท่ี ๒ ทัง้หมดทีไ่ต้ย่ืนพร้อมกบัการเสนอราคาทางระบบจัดชือ้จัด 
จา้งภาครฐัดว้ยอเิลก็ทรอนกิส ์ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๒) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (P ortable D ocum ent
Form at)

ทัง้นี ้เมือ่ผูย่ื้นข้อเสนอดำเนนิการแบบไฟล์เอกสารตามบญัชเีอกสารสว่นที ่ ๒ ครบ 
ถ้วน ถกูต้องแล้ว ระบบจัดชือ้จัดจา้งภาครัฐดว้ยอเิลก็ทรอนกิสจ์ะสร้างบญัชเีอกสารสว่นที ่ ๒ ตามแบบในข้อ ๑.to (๒) 
ใหโ้ดยผู้ย่ืนข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนท่ี ๒ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable D ocum ent Form at) 

๔. การเสนอราคา
๔.๑ ผูย้ืบ่ขอ้เสนอตอ้งยืน่ขอ้เสนอและเสนอราคาทางระบบจดัชือ้จดัจา้งภาครฐัดว้ย

อิเล็กทรอนกิสต์ามทีก่ำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาอเิลก็ทรอนกิสน์ี ้โดยไม่มีเง่ือนไขใดๆ ท้ังส้ิน และจะต้องกรอก 
ข้อความใหถู้กต้องครบถ้วน พร้อมท้ังหลักฐานแสดงตัวตนและทำการยืนยันตัวตนของผู้ย่ืนข้อเสนอโดยไม่ต้องแนบใบ 
เสนอราคาในรูปแบบ PDF File (P ortable D ocum ent Form at)

๔.๒ ในการเสนอราคาใหเ้สนอราคาเปน็เงนิบาทและเสนอราคาไดเ้พยีงครัง้เดยีวและราคา
เดยีวโดยเสนอราคารวม และหรือราคาตอ่หนว่ย และหรอืตอ่รายการ ตามเง่ือนไขท่ีระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาใหถู้กต้อง 
ทัง้นี ้ราคารวมทีเ่สนอจะต้องตรงกนัทัง้ตัวเลขและตัวหนงัสอื ถ้าตัวเลขและตัวหนงัสือไม่ตรงกัน ให้ถือตัวหนังสือเป็น 
สำคัญ โดยคดิราคารวมทัง้สิน้ชงีรวมคา่ภาษมีลูคา่เทีม่ ภาษอีากรอืน่ และค่าใข้จ่ายอ่ืนๆ ท้ังปวงไว้แล้ว

ราคาทีเ่สนอจะตอ้งเสนอกำหนดยืนราคาไมน่อ้ยกว่า ๖๐ วัน ต้ังแต่วันเสนอราคาโดย 
ภายในกำหนดยนืราคา ผู้ย่ืนข้อเสนอตอ้งรับผดิขอบราคาทีต่นได้เสนอไว้และจะถอนการเสนอราคามไีด้

๔.๓ ผูย้ืน่ขอ้เสนอจะตอ้งเสนอกำหนดเวลาดำเนนิการแลว้เสรจ็ไมเ่กนิ ๑๒๑ วับ นบัลัดจาก
วันท่ีได้รับหนังสือแจ้งจาก มหาวิทยาลัย ใหเ้ร่ิมทำงาน

๔.๔ กอ่นเสนอราคา ผูย่ื้นขอ้เสนอควรตรวจดรู่างสญัญา แบบรูป และรายละเอยีด ฯลฯ ให้ 
ถีถ่ว้นและเขา้ใจเอกสารประกวดราคาจ้างอเิลก็ทรอนกิสท์ัง้หมดเสยืกอ่นทีจ่ะตกลงย่ืนเสนอราคาตามเง่ือนไขใน
เอกสารประกวดราคาจ้างอิเล ็กทรอนิกส์

๔.๔ ผูย้ืน่ขอ้เสนอจะตอ้งยืน่ขอ้เสนอและเสนอราคาทางระบบจดัชือ้จดัจา้งภาครฐัดว้ย
อิเลก็ทรอนกิส ์ในวับท่ี ๑๒ พฤศจิกายน ๒๔๖๔ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ บ. ถืง ๑๖.๓๐ น. และเวลาใบการเสนอราคา 
ใหถ้อืตามเวลาของระบบจดัชือ้จดัจา้งภาครฐัดว้ยอเิลก็ทรอนกิสเ์ปน็เกณฑ์

เมือ่พน้กำหนดเวลาย่ืนขอ้เสนอและเสนอราคาแลว้ จะไมรั่บเอกสารการย่ืนขอ้เสนอและเสนอรา
คาใดๆ โดยเดด็ขาด

๔.๖ ผู้ย่ืบข้อเสนอต้องจัดทำเอกสารสำหรับใข้ในการเสนอราคาในรูปแบบไฟลเ์อกสาร
ประเภท PDF File (Portable D ocum ent Form at) โดยผู้ย่ืนข้อเสนอต้องเปน็ผูรั้บผดิขอบตรวจสอบความครบถว้น



ถูกต้อง และชดัเจนของเอกสาร PDF File กอ่นทีจ่ะยนยันการเสนอราคา แล้วจึงส่งข้อมูล (U pload) เทีอ่เปน็การ 
เสนอราคาใหแ้กม่หาวิทยาลัยผา่นทางระบบจดัซือ้จดัจ้างภาครฐัดว้ยอเิลก็ทรอนกิส์

๔.๗ คณะกรรมการพจิารณาผลการประกวดราคาอเิลก็ทรอนกิสจ์ะดำเนนิการตรวจสอบ 
คณุสมบต้ขิองผูย่ื้นขอ้เสนอแตล่ะรายว่า เปน็ผูย่ื้บขอ้เสนอทีม่ผีลประโยชนร่์วมกนักบัผูย่ื้นข้อเสนอรายย่ืนตามขอ้ ๑.๔ 
(๑) หรือไม่ หากปรากฏว่าผูย่ื้นขอ้เสนอรายใดเปน็ผูย่ื้นขอ้เสนอทีม่ผีลประโยชนร่์วมกนักบัผูย่ื้นขอ้เสนอรายย่ืน คณะ 
กรรมการฯ จะตดัรายซือ่ผู้ย่ืนขอ้เสนอทีม่ผีลประโยชนร่์วมกับนัน้ออกจากการเปน็ผูย่ื้นขอ้เสนอ

หากปรากฏตอ่คณะกรรมการพจิารณาผลการประกวดราคาอเิลก็ทรอนกิสว์า่ ก่อนหรือในขณะ 
มกีารพจิารณาขอ้เสนอ มผีูย่ื้นขอ้เสนอรายใดกระทำการอนัเปน็การชดัขวางการแชง่ชนัอย่างเปน็ธรรมตามขอ้ ๑.๔ (๒) 
และคณะกรรมการฯ เชือ่ว่ามกีารกระทำอนัเปน็การชดัขวางการแชง่ชนัอย่างเปน็ธรรม คณะกรรมการฯ จะตดัรายซือ่
ผูย้ืน่ขอ้เสนอรายนัน้ออกจากการเปน็ผูย่ื้นขอ้เสนอ และมหาวิทยาลัยจะพจิารณาลงโทษผูย่ื้บขอ้เสนอตงักลา่วเปน็ผูท้ิง้ 
งาน เว้นแต่มหาวิทยาลัยจะพจิารณาเหน็ว่าผูย่ื้นขอ้เสนอรายนัน้มใีชเ่ปน็ผูรื้เร่ิมใหม้กีารกระทำตงักลา่วและไตใ้หค้วาม 
ร่วมมอีเปน็ประโยชนต์อ่การพจิารณาชองมหาวิทยาลัย

๔.๘ ผูย่ื้นขอ้เสนอจะต้องปฏบิต๊้ ดังน้ี
(๑) ปฏบ้ิตติามเง่ือนไขทีร่ะบไุว้ในเอกสารประกวดราคาอเิลก็ทรอนกิส์
(๒) ราคาทีเ่สนอจะตอ้งเปน็ราคาทีร่วมภาษมีลูคา่เพิม่ และภาษีอ่ืนๆ (ลา้ม)ี รวมค่าใช้

จ่ายทัง้ปวงไว้ด้วยแลว้

กำหนด
(๓) ผูย้ืบ่ขอ้เสนอจะตอ้งลงทะเบยีนเพิอ่เขา้สูก่ระบวบการเสนอราคา ตามวัน เวลา ท่ี

(๔) ผูย่ื้บขอ้เสนอจะถอนการเสนอราคาทีเ่สนอแล้วไมใต ้
(๔) ผูย่ื้บขอ้เสนอตอ้งคกืษาและทำความเขา้ใจในระบบและวิธกีารเสนอราคาดว้ยวิธ ี

ประกวดราคาอเิลก็ทรอนกิส ์ของกรมบัญชีกลางท่ีแสดงไว้ในเว็บไชต์ w w w .gprocurem ent.go.th
๔.๙  ผูย่ื้นขอ้เสนอทีเ่ปน็ผูช้นะการเสนอราคาตอ้งจัดทำแผนการใขพ้สัดทุีผ่ลติภายในประเทศ 

โดยย่ืนใหห้นว่ยงานของรัฐภายใบ ๖ 0 วัน นบัถัดจากวับลงนามในสญัญา 
๔. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา

๔.๑ ในการพจิารณาผลการยืน่ขอ้เสนอประกวดราคาอเิลก็ทรอนกิสค์รัง้นี้มหาวิทยาลัยจะ 
พจิารณาตัดลบิโดยใชห้ลกัเกณฑ ์ราคาประกอบเกณฑ์ยื่น

๔.๒ ในการพจิารณาผูช้นะการย่ืนขอ้เสนอ สว่นราชการจะใชห้ลกัเกณฑร์าคาประกอบเกณฑ ์
ย่ืน (Price Perform ance) โดยพจิารณาใหค้ะแนนตามบจีจัยหลกัและบํา้หนกัทีก่ำหนด ตังน้ี

๔.๒.๑ รายการพจิารณา คือ จ้างเหมาบริการชัก อบ รีด เสัอผ้านักเรียนหอพัก ระตับช้ัน 
มัธยมสืกษาปีที่ ๑ และ ๒ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา

(๑) ราคาที่เสนอราคา (ตัวแปรหลัก) กำหนดนํา้หนักเทา่กับร้อยละ ๔๐ 
(๒) มาตรฐานของลินค้าหรือบริการ กำหนดนํา้หนกัเทา่กบัร้อยละ ๔๐ 

๒.๑ สถานประกอบการมสีภาพแวดลอ้มทีส่ะอาดและเปน็ระเบยีบ โดยมี 
ลานชกัและลานตากผา้ เช่น ลาดพ้ืน'สู่นคอนกรีต หรือ อิฐบล็อก กำหนดนํา้หนกัเทา่กบัร้อยละ ๑๐

๒.๒ ปรมิาณและความจุของเคริอ่งชกัผา้ในการใหบ้รกิาร กำหนดบ้ําหนัก
เทา่กบัรอ้ยละ ๒๐

๒.๓ ปรมิาณและความจุของเครือ่งอบผา้ใบการใหบ้รกิาร กำหนดน้ําหนัก
เทา่กบัรอ้ยละ ๑๐
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(๓) บรกิารหลงัการขาย กำหนดนํา้หนกัเทา่กบัร้อยละ ๒๐
๓.๑ มเีอกสารสอดคลอ้งกบัสถานประกอบการตามลภาพจริง ข้อ ๒.๑

,๒.๒,๒.๓ กำหนดนํา้หนกัเทา่กบัร้อยละ ๑๐
๓.๒ ระบบสร้างความเข่ือมันใหกั้บผู้รับบริการ ได้แก่ ๑. มีระบบบริหาร 

การจัดการบํา้ไข ้ ๒. มรีะบบบริหารจัดการนํา้ทิง้ ๓.มีระบบรับ - ส่ง เสือ้ผ้า ๔. มรีะบบใบการจัดการบญีหาทีเ่กดิข้ึน 
ระหว่างการรบับรกิาร กำหนดนํา้หนกัเทา่กบัร้อยละ ๑๐

๔.๒.๒ รายการพจิารณา คือ จา้งเหมาบรกิารขกั อบ รีด เส้ือผ้านกัเรียนหอพกั ระดับข้ัน 
มัธยมคกืษาปทีี ่ ๓ และ ๔ โรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลยัพะเยา

(๑) ราคาทีเ่สนอราคา (ตัวแปรหลัก) กำหนดนํา้หนกัเทา่กบัร้อยละ ๔๐ 
(๒) มาตรฐานของสนิคา้หรือบริการ กำหนดนํา้หนกัเทา่กบัร้อยละ ๔๐ 

๒.๑ สถานประกอบการมสีภาพแวดลอ้มทีส่ะอาดและเปน็ระเบยีบ โดยมี 
ลาบซกัและลาบตากผา้ เข่น ลาดพ้ืนปูนคอนกรีต หรือ อิฐบล็อก กำหนดบํา้หนกัเทา่กบัร้อยละ ๑๐

๒.๒ ปริมาณและความจุของเคร่ืองซกัผา้ในการใหบ้ริการ กำหนดน้ําหนัก
เทา่กบัรอ้ยละ ๒๐

๒.๓ ปรมิาณและความจุของเครือ่งอบผา้ในการใหบ้รกิาร กำหนดน้ําหนัก
เทา่กบัรอ้ยละ ๑๐

(๓) บรกิารหลงัการขาย กำหนดนํา้หนกัเทา่กบัร้อยละ ๒๐
๓.๑ มเีอกสารสอดคลอ้งกบัสถานประกอบการตามสภาพจริง ข้อ ๒.๑

,๒.๒,๒.๓ กำหนดนํา้หนกัเทา่กบัร้อยละ ๑๐
๓.๒ ระบบสร้างความเฃ่ือมันใหกั้บผู้รับบริการ ได้แก่ ๑. มีระบบบริหาร 

การจัดการนํา้ไข ้ ๒. มรีะบบบริหารจดัการบํา้ทิง้ ๓.มีระบบรับ - ส่ง เสือ้ผา้ ๔. มีระบบในการจัดการบญีหาทีเ่กดิขึน้ 
ระหว่างการรับบริการ กำหนดนํา้หนกัเทา่กบัร้อยละ ๑๐

๔.๒.๓ รายการพจิารณา คือ จา้งเหมาบรกิารซกั อบ รีด เส้ือผ้านกัเรียนหอพกั ระดับข้ัน 
มธัยมศกึษาปทีี ่ ๔ และ ๖ โรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลยัพะเยา

(๑) ราคาทีเ่สนอราคา (ตัวแปรหลัก) กำหนดนํา้หนกัเทา่กบัร้อยละ ๔๐ 
(๒) มาตรฐานของสนิคา้หรือบริการ กำหนดนํา้หนกัเทา่กนัร้อยละ ๔๐ 

๒.๑ สถานประกอบการมสีภาพแวดลอ้มทีส่ะอาดและเปน็ระเบยีบ โดยมี 
ลาบซกัและลานตากผา้ เข่น ลาดพ้ืนปูนคอนกรีต หรือ อิฐบล็อก กำหนดนํา้หนกัเทา่กบัร้อยละ ๑๐

๒.๒ ปริมาณและความจุของเครือ่งซกัผา้ในการใหบ้รกิาร กำหนดนาหนัก
เทา่กบัรอ้ยละ ๒๐

๒.๓ ปรมิาณและความจุของเครือ่งอบผา้ในการใหบ้รกิาร กำหนดน้ําหนัก
เทา่กบัรอ้ยละ ๑๐

(๓) บรกิารหลงัการขาย กำหนดบํา้หนกัเทา่กบัร้อยละ ๒๐
๓.๑ มีเอกสารสอดคลอ้งกบัสถานประกอบการตามสภาพจริง ข้อ ๒.๑ 

,๒.๒,๒.๓ กำหนดนํา้หนกัเทา่กบัร้อยละ ๑๐
๓.๒ ระบบสร้างความเข่ือมันใหกั้บผู้รับบริการ ได้แก่ ๑. มีระบบบริหาร 

การจัดการบํา้ไข ้ ๒. มีระบบบริหารจัดการนํา้ทิง้ ๓.มีระบบรับ - ส่ง เสือ้ผา้ ๔. มรีะบบในการจัดการปญึหาทีเ่กดิขึน้ 
ระหว่างการรบับรกิาร กำหนดนํา้หนกัเทา่กบัร้อยละ ๑๐



๔.๓ หากผูย่ื้นข้อเสนอรายใดมีคุณสมนติไิม่ถกูต้องตามข้อ ๒ หรือย่ืนหลกัฐานการย่ืนขอ้
เสนอไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือย่ืนข้อเสนอไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ คณะกรรมการพจิารณาผลการ 
ประกวดราคาอเิลก็ทรอนกิสจ์ะไมรั่บพจิารณาขอ้เสนอของผูย่ื้นขอ้เสนอรายนัน้ เว้นแต่ ผู้ย่ืนขอ้เสนอรายใดเสนอ 
เอกสารทางเทคนคิหรอืรายละเอยีดคณุลกัษณะเฉพาะของพสัดทุีจ่ะจ้างไมค่รบถว้น หรอืเสนอรายละเอยีดแตกตา่งไป 
จากเง่ือนไขทีม่หาวิทยาลยักำหนดไว้ในประกาศและเอกสารประกวดราคาอเิลก็ทรอนกิสใ์นสว่นทีม่ใีขส่าระสำคญัและ 
ความแตกตา่งนัน้ไมม่ผีลทำใหเ้กดิการไตเ้ปรยีบเสยืเปรยีบตอ่ผูย่ื้นขอ้เสนอรายอืน่ หรอืเปน็การผดิพลาดเลก็นอ้ย คณะ 
กรรมการๆ อาจพจิารณาผอ่นปรนการตดัสทิธผิูย่ื้นขอ้เสนอรายนัน้

๔.๔ มหาวิทยาลัยสงวนสิทธิไมพ่จิารณาข้อเสนอของผู้ย่ืนข้อเสนอโดยไม่มกีารผ่อนผัน ใน
กรณตัีงต่อไปน้ี

(๑) ไมป่รากฎซึอ่ผู้ย่ืนขอ้เสนอรายนัน้ในบญัชผู้ีรับเอกสารประกวดราคาอเิลก็ทรอนกิส ์
ทางระบบจัดซือ้จัดจา้งดว้ยอเิลก็ทรอนกิส ์หรอืบญัชรีายขือ่ผูซ้ือ้เอกสารประกวดราคาอเิลก็ทรอนกิสท์างระบบการจดั 
ซือ้จดัจา้งดว้ยอเิลก็ทรอนกิสข์องมหาวทิยาลยั

(๒) ไมก่รอกขือ่ผูย่ื้บขอ้เสนอในการเสนอราคาทางระบบจดัซือ้จดัจ้างดว้ย
อิเล็กทรอนกิส์

(๓) เสนอรายละเอยีดแตกตา่งไปจากเง่ือนไขทีก่ำหนดในเอกสารเอกสารประกวดราคา 
อเิลก็ทรอนกิสท์ีเ่ปน็สาระสำคญั หรอืมผีลทำใหเ้กดิความไตเ้ปรยีบเสยืเปรยีบแกผู่ย่ื้นขอ้เสนอรายอืน่

๔.๕ ในการตดัสนิการประกวดราคาอิเลก็ทรอนกิสห์รือใบการทำสญัญา คณะกรรมการ
พจิารณาผลการประกวดราคาอเิลก็ทรอนกิสห์รอืมหาวิทยาลัย มสีทิธิใหผู้้ย่ืบข้อเสนอซืน้จงข้อเท็จจริงเพิม่เติมไต้ 
มหาวิทยาลัยมีสิทธิท่ีจะไม่รับข้อเสนอ ไมรั่บราคา หรือไม่ทำสัญญา หากขอ้เทจ็จริงตงักลา่วไมม่คีวามเหมาะสมหรือไม่ 
ถูกต้อง

๔.๖ มหาวิทยาลัยทรงไว้ขืง่สทิธิทีจ่ะไมรั่บราคาต่ําสดุ หรอืราคาหนีง่ราคาใด หรือราคาที่
เสนอท้ังหมดกิไต้ และอาจพจิารณาเลอืกจา้งในจำนวน หรือขนาด หรอืเฉพาะรายการหบีง่รายการใด หรอือาจจะ 
ยกเลิกการประกวดราคาอิเลก็ทรอนกิสโ์ดยไม,พจิารณาจดัจา้งเลยกไิต ้สดุแตจ่ะพจิารณา ทัง้นี ้เพ่ิอประโยขนข์องทาง 
ราชการเปน็สำคญั และใหถ้อืว่าการตดัสนิของมหาวิทยาลยัเปน็เดด็ขาด ผูย่ื้นขอ้เสนอจะเรียกรอ้งคา่ไขจ้า่ย หรือค่า 
เสิยหาย'ใดๆ มิไต้ รวมทัง้มหาวทิยาลยัจะพจิารณายกเลกิการประกวดราคาอเิลก็ทรอนกิสแ์ละลงโทษผูย่ื้บขอ้เสนอเปน็ 
ผู้ท้ิงงาน ไมว่่าจะเปน็ผูย่ื้นข้อเสนอทีไ่ต้รับการคดัเลอืกหรือไมก่ติาม หากมเีหตทุีเ่ขือ่ถอืไตว่้าการยืน่ขอ้เสนอกระทำการ 
โดยไม่สุจริต เซ่น การเสนอเอกสารอนัเปน็เทจ็ หรือไข้ข่ือบุคคลธรรมดา หรือนติิบคุคลอ่ืนมาย่ืนข้อเสนอแทน เป็นต้น 

ในกรณทีีผู่ย่ื้นขอ้เสนอรายทีเ่สนอราคาตํา่สดุ เสนอราคาตรจบคาดหมายไตว่้าไมอ่าจดำเนนิ 
งานตามเอกสารประกวดราคาอเิลก็ทรอนกิสไ์ต ้คณะกรรมการพจิารณาผลการประกวดราคาอเิลก็ทรอนกิสห์รือมหา 
วทิยาลยั จะให้ผู้ย่ืนข้อเสนอน้ันซ้ืแจงและแสดงหลักฐานท่ีทำใหเ้ข่ือไต้ว่า ผูย่ื้นขอ้เสนอสามารถดำเนนิงานตามเอกสาร 
ประกวดราคาอิเล็กทรอนกิสใ์หเ้สร็จสมบรูณ ์หากคำซ้ืแจงไม่เป็นท่ีรับพงิไต้ มหาวทิยาลยั มีสิทธิท่ีจะไม่รับข้อเสนอหรือ 
ไมรั่บราคาของผูย่ื้นขอ้เสนอรายนัน้ ทัง้นี ้ผูย่ื้นขอ้เสนอตงักล่าวไมม่สีทิธิเรียกร้องคา่ไขจ่้ายหรือคา่เสยิหายใดๆ จากม 
หาวทิยาลยั

๔.๗ กอ่นลงนามในสญัญามหาวิทยาลยั อาจประกาศยกเลกิการประกวดราคาอเิลก็ทรอนกิส์
หากปรากฏว่ามกีารกระทำทีเ่ขา้ลกัษณะผูย่ื้นขอ้เสนอทีข่นะการประกวดราคาหรอืทีใ่ตร้บัการคดัเลอืกมผีลประโยขน ์
ร่วมกัน หรือมิส่วนไต้เสยิกับผู้ย่ืนข้อเสนอรายอ่ืน หรือขัดขวางการแข่งขนัอย่างเปน็ธรรม หรือสมยอมกับกับผู้ย่ืนข้อ 
เสนอรายอืน่ หรอืเจา้หนา้ทีใ่นการเสนอราคา หรอืสอ่ว่ากระทำการทจุริตอืน่ใดในการเสนอราคา

๔.๘ หากผูย่ื้นขอ้เสนอขืง่เปน็ผูป้ระกอบการ SMEs เสนอราคาสงูกว่าราคาตํา่สคุของผูย่ื้นขอ้



เสนอรายอืบ่ทีไ่มเ่กนิร้อยละ ๑๐ ใหห้นว่ยงานของรัฐจัดซือ้จัดจ้างจากผูป้ระกอบการ SMEs ดังกลา่ว โดยจดัเรยีง 
ลำดบัผู้ย่ืบขอ้เสนอซึง่เปน็ผูป้ระกอบการ SMEs ซึง่เสนอราคาสงูกว่าราคาตํา่สดุของผูย่ื้บขอ้เสนอรายอืน่ไมเ่กนิรอ้ยละ 
๑๐ ทีจ่ะเรยีกมาทำสญัญาไมเ่กนิ ๓ ราย

ผู้ย่ืนข้อเสนอทีเ่ปน็กจิการร่วมคา้ทีจ่ะได้สทิธิตามวรรคหนึง่ ผูเ้ขา้รว่มคา้ทกุรายจะตอ้ง
เปน็ผูป้ระกอบการ SMEs

๔.๙ หากผู้ย่ืนข้อเสนอซ่ึงมิใซ่ผู้ประกอบการ SMEs แต่เปน็บคุคลธรรมดาทีถื่อสญัชาติไทย
หรอืนติบิคุคลทีจั่ดต้ังข้ึนตามกฎหมายไทยเสนอราคาสงูกว่าราคาตํา่สดุของผู้ย่ืนขอ้เสนอซึง่เปน็บคุคลธรรมดาทีม่ไิด้ถอื 
สญัชาตไิทยหรือนติบิคุคลทีจั่ดตัง้ข้ึนตามกฎหมายของตา่งประเทศไมเ่กนิร้อยละ ๓ ให้หนว่ยงานของรัฐจัดซ้ือหรือจัด 
จ้างจากผู้ย่ืนขอ้เสนอซึง่เปน็บคุคลธรรมดาทีถ่อืสญัชาตไิทยหรือนติบิคุคลทีจั่ดตัง้ขึน้ตามกฎหมายไทยดงักลา่ว

ผู้ย่ืนขอ้เสนอทีเ่ปน็กจิการร่วมคา้ทีจ่ะได้สทิธิตามวรรคหนึง่ ผูเ้ขา้รว่มคา้ทกุรายจะตอ้ง 
เปน็ผูป้ระกอบการทีเ่ปน็บคุคลธรรมดาทีถ่อืสญัชาติไทยหรือนติิบคุคลทีจั่ดต้ังขึน้ตามกฎหมายไทย 

๖. การทำสัญญาจ้าง
ผูข้นะการประกวดราคาอเิลก็ทรอนกิสจ์ะตอ้งทำสญัญาจา้งตามแบบสญัญา ดังระบุในข้อ 

๑.๓ หรือทำข้อตกลงเปน็หนงัสอืกบัมหาวิทยาลยั ภายใน ๗ วัน นบัลดัจากวันที!่ดรั้บแจง้ และจะต้องวางหลกัประกนั 
สญัญาเปน็จำนวนเงินเทา่กบัร้อยละ ๕ ของราคาคา่จา้งทีป่ระกวดราคาอเิลก็ทรอนกิสไ์ด ้ใหม้หาวิทยาลยัยืดถอืไว้ใน 
ขณะทำสญัญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึง่อย่างใดดังต่อไปนี ้

๖.๑ เงินสด
๖.๒ เชค็หรอืดราฟทท์ีธ่นาคารลงัจา่ยใหแ้กม่หาวทิยาลยั โดยเปน็เชค็ลงวันทีท่ีท่ำสญัญา หรือ

ก่อนหน้าน้ัน ไม่เกิน ๓ วัน ทำการของทางราขการ
๖.๓ หนงัสอืค้ําประกนัของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสอืค้ําประกัน ดังระบุในข้อ

๑.๔ (๒) หรือจะเปน็หนงัสอืครประกันอิเล็กทรอนกิสต์ามวิธีการทีก่รมบญัชีกลางกำหนด
๖.๔ หนงัสือค้ําประกันของบรีษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ท่ีได้รับอบุญาตให ้

ประกอบกจิการเงินทนุเทีอ่การพาณชิย์และประกอบธรุกจิคํา้ประกนั ตามประกาศของธนาคารแหง่ประเทศไทย ตาม 
รายซึอ่บริษทัเงินทนุทีธ่นาคารแหง่ประเทศไทยแจ้งเวียนใหท้ราบ โดยอนุโลมใหไ้ข้ตามตัวอย่างหนังสือค้ําประกับของ 
ธนาคารทีค่ณะกรรมการนโยบายกำหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒)

๖ .๕ พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันน้ีจะสืบให้ โดยไมม่ดีอกเบีย้ภายใน ๑๔ วันนบัลดัจากวันทีผู่ฃ้นะการประกวดราคา 

อิเล็กทรอนกิส์ (ผูร้บัจา้ง) พน้จากขอ้ผูกพนัตามสญัญาจ้างแลว้
หลักประกันน้ีจะคืนให้ โดยไมม่ดีอกเบีย้ ตามอตัราสว่นของงานจ้างซึง่มหาวิทยาลยั ได้รับมอบไว้

แล้ว
๗. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

มหาวทิยาลยัจะจา่ยคา่จา้งซึง่ไดร้วมภาษมีลูคา่เพิม่ ตลอดจนภาษอ่ืีน  ๆ และคา่ใชจ่้ายตัง้ปวง 
แล้ว โดยถอืราคาเหมารวมเปน็เกณฑ ์ และกำหนดการจา่ยเงนิเปน็ จำนวน ๑ งวด ดังนี้

เปน็จำนวนเงินในอตัราร้อยละ ๑๐๐ ของคา่จา้ง เนึอ่ผู้รับจ้างได้ปฏิบติ้งานต้ังหมดใหแ้ล้วเสร็จ 
เรยีบรอ้ยตามสญัญา รวมตัง้ทำสถานทีจ้่างใหส้ะอาดเรียบร้อย 

๘. อัตราคา่ปรับ
คา่ปรบัตามแบบสญัญาจา้งแนบทา้ยเอกสารประกวดราคาอเิลก็ทรอนกิสน์ี ้หรือข้อตกลงจ้าง 

เป็นหนังสือจะกำหนด ดังนี้



๘.® กรณท่ีีผู้รับจ้างนำงานท่ีรับจ้างไปจ้างช่วงใหผู้้อ่ืนทำอกทอดหน้ีงโดยไม1ได้รับอนุญาต
จากมหาวทิยาลยั จะกำหนดคา่ปรบัสำหรบัการฝา่ตนิดงักลา่วเปน็จำนวนรอ้ยละ ® o.oo ของวงเงนของงานจางชว่งนน 

๘.๒ กรณทีีผู่ร้บัจา้งปฏนิตัผิดิสญัญาจา้งบอกเหนอืจากขอ้ ๘.๑ จะกำหนดคา่ปรบัเปน็รายวัน
ในอตัรารอ้ยละ๐.®๐ ของราคาคา่จา้ง

๙. การรบัประกนัความชำรดุบกพรอ่ง
ผู้ขนะการประกวดราคาสเิลก็ทรอนกิสข์ีง่ได้ทำขอ้ตกลงเปน็หนงัสอื หรอืทำสญัญาจ้าง ตามแบบ 

ดังระบุในข้อ ๑.๓ แล้วแต่กรณ ี จะตอ้งรบัประกนัความขำรดุบกพรอ่งของงานจ้างทีเ่กดิขึน้ภายในระยะเวลาไมน่อ้ย 
กว่า ๑๒® วัน นบัสดัจากวันทีม่หาวิทยาลยัได้รับมอบงาน โดยผู้รับจ้างต้องรืบจัดการช่อมแขมแก้ไขให้ใช้การได้ดี 
ดงัเดมิภายใน ๗ วัน นบัสัดจากวันทีไ่ด้รับแจ้งความขำรุดบกพร่อง 

๑ 0. ขอ้สงวนสทิธใินการย่ืนขอ้เสนอและอืน่ ๆ
๑๐.® เงนิคา่จา้งสำหรบังาบจา้งครัง้นี ้ไดม้าจากเงนิงบประมาณประจำป ี พ.ศ. ๒<£๖๕

การลงนามในสญัญาจะกระทำได้ต่อเมือ่ มหาวิทยาลยัไดร้บัอนมุต้เงินคา่จา้งจากเงินงบ 
ประมาณประจำป ี พ.ศ. ๒๕๖๕ แลว้เทา่นัน้

๑๐.๒ เมือ่มหาวิทยาลยัไดด้ดัเสอืกผูย่ื้นขอ้เสนอรายใด ใหเ้ปน็ผูรั้บจ้าง และได้ตกลงจ้างตาม 
ประกวดราคาสเิล็กทรอนกิสแ์ล้ว ลา้ผูร้บัจา้งจะตอ้งลงัหรอืนำสงิของมาเพือ่งานจา้งดงักลา่วเขา้มาจากตา่งประเทศ 
และของนัน้ตอ้งนำเขา้มาโดยทางเรือในเสน้ทางทีม่เีรือไทยเดนิอยู่ และสามารถใหบ้ริการรับขบได้ตามทีรั่ฐมนตรีว่าการ 
กระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผูย้ืน่ขอ้เสนอขึง่เปน็ผูร้บัจา้งจะตอ้งปฏบิต้ติามกฎหมายวา่ดว้ยการลง่เสรมิกา 
รพาณขียนาว ี ดงันี้

(๑) แจง้การสัง่หรอืนำสิง่ของดงักลา่วเขา้มาจากตา่งประเทศ ตอ่กรมเจา้ทา่ ภายใน ๗ 
วัน นบัตัง้แตวั่นทีผู่รั้บจ้างสัง่หรือขึอ้ของจากตา่งประเทศ เว้นแตเ่ปน็ของทีรั่ฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศ 
ยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืนได้

(๒) จัดการใหส้งิของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือทีมี่สิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย 
จากตา่งประเทศมายงัประเทศไทย เวน้แตจ่ะไดร้บัอบญุาตจากกรมเจา้ทา่ ให้บรรทุกสิงของน้ัน โดยเรืออ่ืนท่ีมิใช่เรือ 
ไทย ข่ีงจะด้องได้รับอนุญาตเช่นนัน้ก่อนบรรทุกของลงเรืออ่ืน หรือเปน็ของทีรั่ฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม 
ประกาศยกเว้นใหบ้รรทกุโดยเรืออ่ืน

(๓) ในกรณท่ีีไม่ปฏินัติตาม (๑) หรือ (๒) ผูร้บัจ้างจะตอ้งรบัผดิตามกฎหมายวา่ดว้ย
การสง่เสริมการพาณฃียนาวี

๑๐.๓ ผูย่ื้นขอ้เสนอขึง่มหาวิทยาลยัไดด้ดัเสอืกแลว้ ไม่ไปทำสัญญา หรือขอ้ตกลงภายใบเวลา 
ท่ีทางราซการกำหนดดังระบุไว้ในข้อ ต1 มหาวิทยาลยัจะรบืหลกัประกนัการย่ืนขอ้เสนอ หรอืเรยีกร้องจากผูอ้อก 
หนงัสือค้ําประกันการย่ืนข้อเสนอทันที และอาจพจิารณาเรยีกรอ้งใหข้ดใขค้วามเสยิหายอืน่ (ลา้ม)ี รวมทัง้จะพจิารณา 
ใหเ้ปน็ผูท้ิง้งานตามระเบยีบกระทรวงการคลงัวา่ดว้ยการจดัขึอ้จดัจา้งและการบรหิารพสัดภุาครฐั

๑๐.๔ มหาวิทยาลัยสงวนสิทธ้ีทีจ่ะแก้ไขเพิม่เดิมเงอนไข หรือข้อกำหนดในแบบสัญญาให้เป็น 
ไปตามความเหน็ของสำนกังานอัยการสงูสดุ (ลา้ม)ี

๑๐.๕ ในกรณทีีเ่อกสารแนบทา้ยเอกสารประกวดราคาสเิลก็ทรอนกิสน์ี ้มีความขัดหรือแย้งกนั 
ผูย่ื้นขอ้เสนอจะตอ้งปฏบิตีติามคำวินจิฉยัของมหาวิทยาลยั คำวินจิฉยัดังกล่าวใหถ้อเปน็ทีส่ดุ และผู้ย่ืนข้อเสนอไม่มี 
สทิธเิรียกร้องคา่ใขจ่้ายใดๆ เพิม่เติม

๑๐.๖ มหาวทิยาลยั อาจประกาศยกเลกิการจดัจา้งในกรณตีอ่ไปนีL้ด ้โตยทีผู่ย่ื้นข้อเสนอจะ 
เรยีกรอ้งคา่เสยีหายใดๆ จากมหาวิทยาลยัไมไ่ด้



(๑) ไมใด้รับการจัดสรรเงินทีจ่ะใช้ในการจัดจ้างหรือได้รับจัดสรรแต่ไม่เพยงพอทีจ่ะ
ทำการจัดจ้างคร้ังนีต้อ่ไป

(๒) มกีารกระทำทีเ่ขา้ลกัษณะผูย่ื้นขอ้เสนอทีช่นะการจัดจ้างหรอืทีไ่ดร้บัการคดัเลอืกม ี
ผลประโยชน์ร่วมกับ หรือมีสว่นได้เลยืกบัผูย่ื้นขอ้เสนอรายอ่ืน หรือขดัขวางการแชง่ขนัอย่างเปน็ธรรม หรือสมยอมกัน 
กบัผูย่ื้บขอ้เสนอรายอืน่ หรอืเจา้หนา้ทีใ่นการเสนอราคา หรอืสอ่ว่ากระทำการทจุริตอืน่ใดในการเสนอราคา

(๓) การทำการจดัจา้งครัง้นีต้อ่ไปอาจกอ่ใหเ้กดิความเลยืหายแก่มหาวิทยาลัย หรือ 
กระทบต่อประโยชนส์าธารณะ

(๔) กรณอ่ืีนในทำนองเดียวกับ (๑) (๒) หรือ (๓) ตามท่ีกำหนดในกฎกระทรวง ช่ีงออก 
ตามความใบกฎหมายวา่ดว้ยการจดัชือ้จดัจา้งและการบรหิารพสัดภุาครฐั 

๑๑. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ
ในระหวา่งระยะเวลาการจา้ง ผูย่ื้นขอ้เสนอทีไ่ด้รับการคัดเลอืกใหเ้ปน็ผูรั้บจ้างต้องปฏบิติัตาม 

หลักเกณฑท์ีก่ฎหมายและระเบยีบไต้กำหนดไว้โดยเคร่งครัด
๑๒. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

มหาวิทยาลัย สามารถนำผลการปฏบิตังิานแลว้เสร็จตามสญัญาของผูย่ื้นขอ้เสนอทีไ่ดรั้บการคดั 
เลอืกใหเ้ปน็ผูร้บัจ้างเพือ่นำมาประเมนิผลการปฏบิตังิานของผูป้ระกอบการ

ทัง้นี ้หากผูย่ื้บขอ้เสนอทีไ่ด้รับการคัดเลือกไมผ่า่นเกณฑท์ีก่ำหนดจะถกูระงับการย่ืนขอ้เสนอหรือ 
ทำสญัญากบัมหาวิทยาลัย ไว้ช่ัวคราว

มหาวทิยาลยัพะเยา
๔ พฤศจกิายน ๒๔๖๔



ประกาศมหาวทิยาลยัพะเยา
เรือ่ง ประกวดราคาจา้งจา้งเหมาบรกิารซกั อบ รดี เสอัผา้นกัเรยีนหอพกัโรงเรยีนสารตมหาวทิยาลยัพะเยา ระดับ 

ชัน้มธัยมศกึษ'า ประจำปกีารศกึษา ๒๕',0๔ ดว้ยวธิปีระกวดราคาอเิลก็ทรอนกิส ์ (e-b idd ing)

มหาวทิยาลยัพะเยา มคีวามประสงคจ์ะ ประกวดราคาจา้งจา้งเหมาบรกิารซกั อบ รีด เสัอผ้า'นกัเรียน 
หอพกัโรงเรยีนสาธติมหาวิทยาลยัพะเยา ระดับช้ันมัธยมศกึษา ประจำปกีารศกึษา ๒๕๖๔ ดว้ยวิธปีระกวดราคา 
อิเลก็ทรอนกิส ์ (e-bidding) ราคากลาง■ ของงานจ้างในการประกวดราคาคร้ังน้ีเปีนเงินท้ังสัน ๑,๓๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท 
(หน่ึงล้านสามแสนสองหม่ืนบาทถ้วน)

ผูย่ื้นขอ้เสนอจะต้องมคุีณสมบตั ิ ดังต่อไปน้ี 
๑. มคีวามสามารถตามกฎหมาย 
๒. ไมเ่ปน็บคุคลลม้ละลาย 
๓. ไมอ่ยูร่ะหวา่งเลกิกจิการ
๔. ไม่เปน็บุคคลนึง่อยู่ระหว่างถกูระงับการย่ืนขอ้เสนอหรือทำสญัญากบัหนว่ยงานของรัฐไว้ชัว่คราว 

เน่ืองจากเป็นผู้ท่ีไม,ผา่นเกณฑก์ารประเมนิผลการปฏบิตังิานของผูป้ระกอบการตามระเบยีบทีร่ฐัมนตรว่ีาการกระทรวง 
การคลงักำหนดตามทีป่ระกาศเผยแพรในระบบเครอืขา่ยสารสนเทศของกรมบญัชกีลาง

๕. ไม1เปน็บคุคลนึง่ถูกระบุนึอ่ไว้ในบัญชีรายน่ึอผู้ท้ิงงานและได้แจ้งเวียนซ่ือใหเ้ป็นผู้ท้ิงงานของหนว่ยงาน 
ของรัฐใบระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบญัชกีลาง นึง่รวมถึงนติิบุคคลท่ีผู้ท้ิงงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู ้
จดัการ ผู้บริหาร ผูม้อีำนาจในการดำเนนิงาบในกจิการของนติบิคุคลนัน้ดว้ย

๖. มคีณุสมบตัแิละไมม่ลีกัษณะตอ้งหา้มตามทีค่ณะกรรมการนโยบายการจัดซือ้จัดจา้งและการบริหาร 
พสัดภุาครฐักำหนดใบราขกจิจานเุบกษา

๗. เปน็บคุคลธรรมดาหรือนติบิคุคลผูม้อีาชพีรับจา้งงานทีป่ระกวดราคาอเิลก็ทรอนกิสต์งักลา่ว 
๘. ไมเ่ปน็ผูม้ผีลประโยขนร่์วมกนักบัผูย่ื้นขอ้เสนอราคารายอืน่ทีเ่ข้าย่ืนขอ้เสนอใหแ้ก่มหาวิทยาลัย 

พะเยา ณ วนัประกาศประกวดราคาอเิลก็ทรอนกิส ์หรือไมเ่ปน็ผูก้ระทำการอนัเปน็การขดัขวางการแขง่ขนัราคาอย่าง 
เปน็ธรรมในการประกวดราคาอเิลก็ทรอนกิสค์รัง้นี้

๙. ไมเ่ปน็ผู้ใด้รับเอกลิทธ้ีหรือความคุ้มกัน น่ึงอาจปฏิเสธไม่ยอมซ้ืนศาลไทย เว้นแต่ รัฐบาลของผู้ย่ืนขอ้ 
เสนอได้มีคำลังใหส้ละเอกลิทธ้ืและความคุ้มกันเข่นว่านัน้

๑๐. ผูย่ื้นขอ้เสนอตอ้งลงทะเบยีนใบระบบจัดซือ้จัดจ้างภาครัฐดว้ยอเิลก็ทรอนกิส ์(Electronic 
G overnm ent P ro cu rem en t: e  - GP) ของกรมบัญชีกลาง

ผูย่ื้นขอ้เสนอตอ้งย่ืนขอ้เสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซือ้จดัจ้างภาครฐัดว้ยอเิลก็ทรอนกิสใ์บวับที ่
๑๒ พฤศจกิายน ๒๕๖๔ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.

ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวนัใหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดฃือ 
จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ท่ีเว็บไซต์ www.Satit.up.ac.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือ 
สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๕๔๔๖๖๖๖๖ ต่อ ๖๘๐๖ ในวันและเวลาราซการ

http://www.Satit.up.ac.th
http://www.gprocurement.go.th


ประกาศ ณ วันห ๔ พฤศจกิายน ๒๔๖๔

(รองศาสตราจารย์ปรยีานนัท' แสนโภชน์)
ผูอ้ำนวยการโรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลยัพะเยา ปฎิบต้การแทน 

อธกิารบดมีหาวทิยาลยัพะเยา

หมายเหต ุ ผูป้ระกอบการสามารถจดัเตรยีมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารส่วนท่ี ๑ และเอกสารสว่นท่ี ๒) 
ในระบบ e-GP ได้ตัง้แต่วันทีข่อรับเอกสารจนถึงวันเสนอราคา



แบบ ปร. 6/1

โครงการจ้างเหมาบริการซัก อบ รีด เสือผ้าของนักเรียนหอพัก ระดับชั้นมัธยมสืกษา 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีการสืกษา 2564 

ด้ายวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสื (Electronic Bidding ะ e-bidding)

ราคากลาง

มหารทยาลยัพะเยา 
โรงเรยีนสา?ตมหารทยาลยัพะเยา



นบบ ป■ ร. 6/2
รายการประมาณการ โกรงการ งานรำงเหมาบริการชัก อบ รีด เส์อผ้าของนักเรียนหอพัก โรงเรียนสา?ดมหาวิทยาลัยพะเยา

ประจำปีการดักบา 2564 ด้วยวิ?ประกวดราคาอิเล็กทรอน่กส์ (Electronic Bidding : e-bidding) 
สทานท้คำเนันการ โรงเรียนสา?ตมหาวิทยาลัยพะเยา
ฝ่ายประเป็นราคา คณะกรรมการกำหนดราคากลาง โรงเรียนสา?ตมหาวิทยาลัยพะเยา
ประมาณราคาเร่อร้นท้ 2 7 1 .B , 2 5 6 4

ลำดับ vi รายการ
คำจัดรำง'ทั้งหมด 

รวมเป็นฝ็น ( บาท )
หมายเหตุ

1 รวมราคาโครงการ งานรำงเหมาบรีการชัก อบ รีด เสัอผ้าของนักเรียนหอพัก โรงเรียนสา?ตมหาวิทยาลัยพะเยา 1,320,000.00
ประจำปีการดักบา 2564 ด้วยวิ?ประกวดราดารเล็กทรอนักลํ (Electronic Bidding : e-bidding) จำนวน 3 รายการ

ตัวอักษร หนึ๋งล้านสามแสนสองหร่นบาทถ้วน

หมายเหตุ รายละเอียดราคากลางฟ้ เป็นเท้ยงสมมสิฐานในการคิดราคาเท่านั้นไม่สามารถนำปริมาณวัสดุ'ร่ปรากฎ 
และราคาต่อหน่วย มาเป็นมาตรฐานในการกำหนดราคาท้แท้จรีงได้ และไม่£๒เป็นเอกสารสัแจงเส่มเสิม

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(นางสาวดรุท็) อภัยกาวิ)

*“ 3 โ /I e—  -3~ * dC -< V y—
ลงซอ........................... --------------------------

(นายอรรถพล ค<3ตช'รางกุ'ร)
กรรมการ

ลงสัอ.................... ................................. .............................กรรมการ
(นางสาวเนตรสุรางค์ ? ระธรรม)

ลงร่อ................................................. ^}.*?.1ะ ..̂ ..?}. .....กรรมการ
(นางสาวอังคณา ดัระภาค)

A «) •น(ท พา V»Tลง?อ.............. .....นไ...................... ะ .'..................................กรรมการ
(นางสาวรํนตนาพร ใจคำ)



แบบ ปร. 5 หน้าท่ี 1 / 1

สรุปผลการประมาณราคา

ประเภท จา้งเหมาบรกิารซกั อบ รดิ เสอืผา้ของนกัเรยีนหอพกั ระดับช้ันมธัยมสกษา โรงเรยีนลา!ตมหารทิยาลยัพะเยา ประจำปกีารสกษา 2564 ดว้ยวธิปีระกวดราคารเลกทรอนกิส ์(e-bidding) 
เจ้าของโครงการ โรงเรยีน ส า?ต ม ห ารทิ ยาล ยัพ ะเยา
สถานท่ีดำเนินการ โรงเรยีน ส า?ต ม ห ารทิ ยาล ยัพ ะเยา
ฝ่ายประเมินราคา คณ ะกรรม การกำห น ดราค ากลาง โรงเรยีน ส า?ต ม ห ารทิ ยาล ยัพ ะเยา

แบบเลขท่ี

ป ระม าณ ราค าตาม แบ บ  ปร.4  จำนวน 1 แผน่
ประมาณราคาเมื่อวันที่ 2 7 fl.fl. 2564

ลำดบั ท ี่ ร ายก าร
รวม ราค า 

เปน็เงนิ  ( บ า ท )
VAT 7%

รวม ราค า

เปน็เงนิท ัง้สนิ (บาท )
หมายเหต ุ

โครงการงาน จา้งเห ม าบ รกีารซ กั  อบ รดี  เสอืผา้ของนกัเรยีน หอพกั ระดบัช ัน้มธัยมคกิษา 
โรงเรยีน ส า?ต ม ห ารทิ ยาล ยัพ ะเยา ป ระจำป กีารคกิษ า 2 5 6 4  

ดว้ยร!ิประกวดราคา®เลก็ทรอนกิส ์ (e-bidding) จำนวน 3 รายการ

358.000.00 358,000.00
1 รวมราคาโครงการ

1. จา้งเหมาบรกิารซกั อบ รดีเสอํผา้ของนกัเรยีน ประจำปกีารสกทา 2564 ระดับช้ันมัธยมสกทาปทีี ่ 1 -  2
2. จา้งเหมาบรกิารซกั อบ รดีเสอ์ผา้ของนกัเรยีน ประจำปกีารสกทา 2564 ระดับช้ันมัธยมสกษาปทีี ่ 3 - 4 474,000.00 474,000.00
3. จา้งเหมาบรกิารซกั อบ รดีเสอัผา้ของนกัเรยีน ประจำปกีารสกษา 2564 ระดับช้ันมัธยมสกบาปีท่ี 5 - 6 488,000.00 488,00000

1 คิดเป็นเงินประมาณ 1,320,000.00

1 ตัวอักษร หน่ึงล้านสามแสนสองหม่ืนบาทถ้วน j f t i l i ik

1



แบบ ปร.4 หน้าท่ี 1
โค รงการ จ ้างเห มาบริการซ ัก อบ ร ิด  เส ือผ ้าของน ักเร ียนหอพ ัก ระคับข ั้นม ัธยมสกบา โรงเร ิยน สาร ิต ม ห าว ิท ยาล ัยพ ะเยา ประจำป ีการสกบา 2564 นบบเสขที่.

ด ้วยว ิธ ีประกวดราคาอ ิเล ็กทรอน ิกส ์ (e-b idd ing) จำนวน 3 รายก าร
สกาน ท ี่ดำเน ิน การ : โรงเร ิยน สาร ิคม ห าว ิท ยาล ัยพ ะเยา ประมาณ ราคาว ันท ี่ ..............
ผ ้ายป ระเม ิน ราคา ะ คณ ะกรรมการกำห นดราคากสาง โรงเร ิยน สาร ิคม ห าว ิท ยาล ัยพ ะเยา ประม าณ ราคาโคย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าจ้างเหมา (บาท) ค่าจัดง้างทงหมด

หมายเหตุ
หน่วยสะ รวมค่าจ้าง รวมเป็นฝ็น (บาท)

โครงการงานจ้างเหมาบริการชัก อบ รีต เที่อผ้าของนักเรียนหอพัก ระดับชั่นมัธยมสกษา โรงเรียนสา!๒  

มหาวิทยาลัยพะเยาประจำปีการสกษา 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน 3 
รายการ

1 จ้างเหมาบริการชัก อบ รีดเที่อผ้าของนักเรียน ประจำปีการสกบา 2564 ระดับขั้นมัธยมสกษาปีที่ 1 -  2 
จำนวน 500 บาท/คน/เสอน

179 คน 2,000.00 358 ,000.00

2 จ้างเหมาบริการชัก อบ รีดเสัอผ้าของนักเรียน ประจำปีการสกบา 2564 ระดับขั้นมัธยมสกษาปีที่ 3 - 4  
จำนวน 500 บาท/คน/เดือน

237 คน 2,000.00 474,000.00

3 จ้างเหมาบริการชัก อบ รีดเสัอผ้าของนักเรียน ประจำปีการสกบา 2564 ระดับขั้นมัธยมสืกษาปีที่ 5 - 6  
จำนวน 500 บาท/คน/เดือน

244 คน 2,000.00 488,000.00

รวมราคาจัดจ้างท้ังสิน 1 ,320 ,000 .00



ขอบเขตของงาน (Terms of Reference ะ TOR)

ใ[อโครงการ งานจา้งเหมาบ'วกิาร ชกั อบ รดี เสอืผา้ของนกัเรยีนหอพกั 
โรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลยัพะเยา ประจำปกีารสกีษา 2564 

ดว้ยวธิปิระกวดราคา!}เลก็ทรอนกิส ์(Electronic Bidding ะ e—Bidding)

1. ความเปน็มา
โรงเรยีน สา!ตมห าวทิ ยาลยัพ ะเยา เปน็โรงเรยีนประจำเตมรปูแบบ นกัเรยีนระดบัชัน้ 

มธัยมสกีษาทกุคนจะตอ้งพกัในหอพกัทีท่างโรงเรยีนดดัให ้ ซง่มกีารดดัการเรยีนการสอนตัง้แตป่ ี
การสีกษา 2555โดยมีวัตอุประสงค์เพีอ่เป็นโรงเรียนตัวอย่างสีสมบูรณแ์บบในการดัดการเรียนการสอน 
และการดดัสจีกรรมตา่ง ๆ ทีส่นบัสนนุการเรียนรู้ของนกัเรียนในระดบัชัน้มธัยมสกีษา และระดับช้ัน 
ประถมสีกษา

ดังน้ัน โรงเรยีนสา!ตมหาวทิยาลยัพะเยา จงํตอ้งมบีวิการซกั อบ รีด เพีอ่ผ้าของนักเรียนเพ่ีอให ้
นกัเรยีนใตร้บับวกิารทีด่โีดยเฉพาะอยา่งฮง่การบวกิารทางตา้นชดุเครือ่งแบบนกัเรยีนซง่ชัน้ตอนการ 
ดำเนินการซัก อบ รดี จะต้องสะอาด เรียบร้อย ปราศจากกสนิ คราบสกปรก และสามารถดำเนินการใต้ 
อยา่งรวดเรวี ทันต่อการใ!งานในแต่ละวัน
2. วตัถปุระสงค์

2.1 เพีอ่ให้ใต้เพ่ีอผ้าท่ีสะอาดเรียบร้อย ปราศจากกสินและคราบสกปรก
2.2 เพ่ีอให้ใต้เพ่ีอผ้าท่ีสะอาดเรียบร้อยใม่ชำรุดและครบถ้วนตามจำนวนท่ีส่ง
2.3 เพ่ีอให้ใต้เพ่ีอผ้าทันตามเวลาท่ีกำหนด

3. คณุสมบส้ขีองผูเ้สนอราคา
3.1 มคีวามสามารถตามกฎหมาย
3.2 ใมเ่ป็นบุคคลล้มละลาย
3.3 ใมอ่ยู่ระหว่างเสกิสจีการ
3.4 ใม่เป็นบุคคลช้ังอยู่ระหว่างถูกระงับการสนีข้อเสนอหรีอทำสัญญากับหนว่ยงานของรัฐใว้ 

ชัว้คราวตามท่ีประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบ้ญชํกลาง

(นายฟิศาล เคริอสิต) (นางชันยาภรณ์ ตั้งเจริญชัย) หกัยคงอมร เหมรัตน์รักษ์) (นายวรุฒ วงษ์เที่ยงธรรม) (นางสาวณัฐเฉชา เฝืองคำ)

ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการและเลขานุการ



3.5 ไม่เป็นบุคคลรง่ถูกระบุร่อไว้ในบัญช่รายร่อผู้ท้ิงงานและไต้แจ้งเวียนร่อให้เป็นผู้ท้ิงงานของ 
หน่วยงานของรัฐ ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญช่กลาง รง่รวมกํงฉติบุคคลท่ีผู้ 
ท้ิงงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเฉนงานในอิจการของฉติบคุคล 
น้ันด้วย

3.6 มคุีณสมบติัและไมม่ลัีกษณะต้องหา้มตามทีก่รรมการนโยบายการจัดร่อจัดจ้างและบริหาร 
พัสดุภาครัฐกำหนดในราชอิจจานุเบกษา

3.7 ผู้เสนอราคาตอ้งเปน็ผูม้อีาขัพขายพสัดุทีป่ระกวดราคาอเิลก็ทรอฉกสดั์งกล่าว
3.8 ผูเ้สนอราคาตอ้งไมเ่ปน็ผูม้ปีระโยชนร่์วมกนักบัผูเ้สนอราคารายร่นทีเ่ข้าร่นข้อเสนอใหแ้ก่ 

โรงเรยีนสา?ตมหารทิยาลยัพะเยา ณ รันประกาศประกวดราคาอเลกทรอฉกส ่หริอโม่เป็น 
ผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม

3.9 ผู้เสนอราคาตอ้งไม่เปน็ผู้ไต้รับเอกสทิธหรือความคุม้กัน ร่งอาจปฏเิสธไมย่อมรน่ศาลไทย 
เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาไต้มีดำส่ังให้สละเอกสิทร่และความคุ้มกันเช่นว่าน้ัน

3.10 ไมเ่ปน็ผูท้ ีไ่มผ่า่นเกณฑก์ารประเมนีผลการปฏบิตังิานตามระเบยีบทีร่ฐัมนตรวีา่การ 
กระทรวงการคลังกำหนด

4. รายละเอยัดของงานจา้ง
(ดังเอกสารแนบท้าย)

5. เกณฑก์ารพจิารณาประสทิ!}ภาพตอ่ราคา
5.1 ราคา
5.2 มาตรฐานของสินค้าหรือบริการ

1. สถานประกอบการมีสภาพแวดล้อมท่ีสะอาดและเป็นระเบียบ โดยมลีานชกัและตากผ้า 
เฉพาะ เช่น ลาดพ้ืนถูนคอนกรีต หรือ อิฐบล็อก

2. ปริมาณและความจุเคร่ืองชกัผ้าในการใหบ้ริการ
3. ปริมาณและความจุเคร่ืองอบผ้าในการใหบ้ริการ

(นายฟิศาล เครอสิศ) (นางธันยาภรถ! ตั้งเจรัญช้ย) (ฬายศงอมร เหมรัตน์รักษ์) (นายวรุฒ วงษ์เสืยงธรรม) (นางสาวณ้ฐ{น์ชา เสืองคำ)

ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการและเลขานุการ



5.3 การบริการหลงัการขาย
1. มเีอกสารสอดคล้องกับสถานประกอบการตามสภาพจริง ตามข้อ 5.2
2. ระบบการสร้างความเช้ัอม่ันให้กับผู้รันบริการ ใต้แก่

-  มี'ระบบบริหาร'จัดการน้าใ'ข้
-  มีระบบบริหารจัดการนาท่ีง
-  มีระบบการรับ -  ส่งเสัอผ้า
-  มีระบบในการจัดการปัญหาท่ีเกิดช้ันระหว่างการรับบริการ

6. กำหนดสง่มอบงาน/การรบัประกนั/กำหนดการยนีราคา/ลถานทีส่ง่มอบ
6.1 กำหนดการรับเชัอ้ผ้าท่ีส่งชัก: ผู้รับจ้างต้องมารับเสอ์ผา้ทีส่ง่ชกัจากผูว่้าจ้างหรือตัวแทนผู ้

ว่าจ้างทุกวัน ยกเว้นวันเสาร์ ระหว่างเวลา 18.30 น. -  20.00 น.
6.2 กำหนดการสง่ยนีเสอ์ผา้ทีส่ง่ชกั ะ ผูร้บัจา้งตอ้งมาสง่เชัอ้ผา้ทีส่ง่ชกัใหก้บัผูว้า่จา้งหรอื 

ตัวแทนผู้ว่าจ้าง ภายใน 2 วัน หลังจากท่ีส่งชัก ระหว่างเวลา 18.30 น. -  20.00 น.
6.3 กำหนดการยีนราคา ะ 60 วัน
6.4 สถานท่ีส่งมอบ ะ หอพกันกัเริยนโรงเรียนสาธิตมหาริทยาลัยพะเยา (UP Dorm)
6.5 การรับประกัน กรณเีสอ์ผา้ของนกัเรยีนชำรดุ หรอืเสยีหายชัง้เกดิจากทางรา้น ทางร้าน 

จะต้องเป็นผู้รับมีดชอบในกรณีท่ีเกิดข้ึน และส่งยีนให้นักเรียนโดยเรืวท่ีสุดและโมเกิน 7 วัน
6.6 ระยะเวลาการดำเฉนการ ะ ปกีารยีกษา 2564 ภาคเรียนท่ี 2 : จำนวน 4 เดือน ต้ังแต่เดือน

7. วงเงนิในการจดัหา
7.1 งบประมาณรายโต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โรงเรียนสาธติมหารทิยาลยัพะเยา

8. หนว่ยงานผูร้บัผดิชอบดำเนนิการ
โรงเรียนสาธติมหารทิยาลยัพะเยา

9. การรบัประกนัความชำรดุบกพรอ่ง
ต้ังแต่วันเริมทำสัญญาตลอดจนถึงวันสินสุดของสัญญา

(นายพัศาล เครีอสิต) (นางชันย'าภร{น ตั้งเจรีญขํเย) (น'}ศ์คงอมร เหมรัตน์รักษ์) (นายวรุฒ วงศ์เที่ยงธรรม) (นางลาวณ้'ฐเฉชา เรองคำ)

ธันวาคม 2564 -  มีนาคม 2565

ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการและเลขานุการ



10. ขอ้เสนอแนะวจิารณ ์หรอืแสดงความคดิเหน็โดยเปด็เผยตวัใดท้ี่
10.1 ทาง e-mail

Desup@up.ac.th
10.2 ติดตอ่เพ่ีอขอทราบข้อมูลเพีม่เติม

โทรศัพท์ 054 -  466666 ต่อ 6806 
เว็ปใซต์ http://www.gprocurement.go.th

11. สนิสดุวนัเสนอแนะวจิารณ ์หรอืแสดงความคดิเหน็โดยเปด็เผยตวั
วันพ่ี.......................................................................

(นายฟิศาล เครีอลิต) (นางธันยาภรณ์ ตั้งเจริญชัย) (นา*งอม■ ริ เหมรัตน์รักษ์) (นายวรุฒ วงษ์เที่ยงธรรม) (นางสาวณ้ฐ?ฉชา เฝึองคำ)

ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการนละเลขานุการ

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


หลกัเกณฑก์ารประเมนิคา่ประสทิ!ภาพตอ่ราคา(Price Performance) 
จา้งเหมาบรกิารซกั อบ รดี เสอืผา้นกัเรยีนหอพกั ระลบัชัน้นธัยมสกีษา 

โรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลยัพะเยา
ตวัแปรหลกั 

ทีโ่??การประเมนิ
นํา้หนกั 
รอ้ยละ คะแนนการประเมนิ

1.ราคา 40% ราคาตาสดุ ราคามากกวา่ ราคามากกวา่ ราคาสงูกวา่วงฝน็
ราคาตาสดุ ถึง ราคาตาสดุ เถึน ท่ีต้ังไว้

5% 5%

(40 คะแนน) (35 คะแนน) (30 คะแนน) (0 คะแนน)
2. (2) มาตรฐานของสนิคา้หรอืบรกิาร

2.1 สถานประกอบการ 10% มิพ้ืนท่ีในการซัก มิพ้ืนท่ีในการซัก มิพ้ืนท่ีในการซัก มิพ้ืนท่ีในการซัก
มสิภาพแวดลอ้มทีส่ะอาด และตากเพือ้ผ้า และตากเพือ้ผ้า และตากเพือ้ผ้า และตากเสอํผา้ตา
และเปน็ระเบยีบ โดยมิ มากกว่าหรือ มากกว่าหรือ มากกว่าหรือ กว่า 110 ตรม.
ลานซกัและตากผา้เฉพาะ เท่ากับ 200 ตรม. เท่ากับ 160 ตรม. เท่ากับ 110 ตรม.
เชน่ ลาดพืน้ใ5เนคอนกรตี 
หรือ อิฐบล้อก (10 คะแนน) (8 คะแนน) (5 คะแนน) (3 คะแนน)

2.2 ปรมีาณและความจุ 20% ความจุของเครือง ความจุของเคร่ือง ความจขุองเคร่ือง ความจุของเคร่ือง
ของเครอืงซ กัผ า้ใน การ ซักผ้ารวมกัน ซักผ้ารวมกัน ซักผ้ารวมกัน ซักผ้ารวมกัน
ให้บ'รีการ ท้ังหมด มากกวา่ ท้ังหมด มากกวา่ ท้ังหมด มากกวา่ ท้ังหมด ตาก1ว่า

หรือเท่ากับ หรือเท่ากับ หรือเท่ากับ 110 กก.
150 กก. 130 กก. 110 กก.

(20 คะแนน) (15 คะแนน) (10 คะแนน) (5 คะแนน)
2.3 ปรมีาณและความจุ 10% ความจุของ ความจุของ ความจุของ ความจุของ

ของเคร ีอ่งอบ ผา้ใน การ เคร่ืองอบผ้ารวมกัน เคร่ืองอบผ้า เคร่ืองอบผ้า เคร่ืองอบผ้า
ให้บรีการ ท้ังหมด มากกวา่ รวมกันท้ังหมด รวมกันท้ังหมด รวมกันท้ังหมด

หรือเท่ากับ 100 มากกว่าหรือ มากกว่าหรือ ตากวา่ 60 กก.
กก. เท่ากับ 80 กก. เท่ากับ 60 กก.

(10 คะแนน) (8 คะแนน) (5 คะแนน) (3 คะแนน)

^ ' '  ^  ฟ ้̂  น - ^  ........ ^ ......
(นายฟิศาล เครือสิต) (นางธันยาภรณ์ ตั้งพรืญ'ชัย) ยศงอมร เหมรัตน์รักษ์) (นายวรุฒ วงษ์เช่ยงธรรม) (นางสาวณ้'ฐเฉซา เมืองคำ)

ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการและเลขานุการ



ตวัแปรหลกั 
ท่ี11#การประเมนิ

นํา้หนกั 
รอ้ยละ คะแนนการประเมนิ

3.(3) การบ'1การหลงัการขาย
3.1 ม เีอกสารสอดคลอ้ง 10% มีความ มีความ มีความ โม่มีความ

กบัสถาน ประกอบการตาม สอดคล้อง สอดคล้อง สอดคล้อง สอดคล้อง
สภาพจรงตามขอ้2.1,2.2,2.3 3 ข้อ 2 ข้อ 1 ข้อ

(10 คะแนน) (8 คะแนน) (5 คะแนน) (0 คะแนน)
3.2 ระบบการสร้างความ 10% ผู้รับจ้างมีระบบ ผู้รับจ้างมีระบบ ผู้รับจ้างมีระบบ ผู้รับจ้างมีระบบ

เข้อม่ันให้กับผู้รับบริการ โต้แก่ การสร้างความ การสรา้งความ การสร้างความ การสร้างความ
1)มรีะบบบรหิารจดัการ เข้ึอ ม่ัน'ให้ กับ เข้ึอม่ันให้กับ เข้ึอม่ันให้กับ เข้ึอ ม่ัน'ให้ กับ

นา1ใช้ ผู้รับบริการ ผู้รับบริการ ผู้รับบริการ ผู้รับบริการ
2) มีระบบบรหิารจดัการ เท่ากับ 4 ข้อ เท่ากับ 3 ข้อ เท่ากับ 2 ข้อ เท่ากับ 1 ข้อ

น้ําท่ีง
3) ม รีะบ บ ก ารรบั -ส ง่ 

เสํอผ้า
4) มรีะบบในการจดัการ 

ปญัหาทีเ่กดิขึน้ระหวา่งการรบั 
บริการ

(10 คะแนน) (8 คะแนน) (5 คะแนน) (3 คะแนน)

(นายฟิศาล เครือสิศ) (นางธันยาภรถ! ศั้งเศรืญชัย) ภยคงอมร เหมรัตน์รักษ์) (นายวรุฒ วงค่[เที่ยงธรรม) (นางสาวณัฐ{อ'ชา เฝ็องคำ)

ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการและเลขานุการ



รายละเอยีดคณุลกัษณะเฉพาะของพสัด ุ (งานจา้งเหมา)

0 ขอ้โครงการ งานจา้งเหมาบ1เการ ชัก อบ รีด เ$อผา้ของนกั$ ยนหอพัก หน้า
โรงเรียนสาธิตมหาวทิยาลยัพะเยา ประจำปกีาร^กบา 2564 1/1

ขอ้หนว่ยงาน โรงเรียนสาธิตมหาวทิยาลยัพะเยา

รายละเอยีดขอบ เขตของงานและขอ้กำหนด

1. ปริมาณงานท่ีต้องดำเฉนการ
1.1 ซกัรดีเนือ้ผา้โตแ้ก ่ ชุดนักเรียน ชดุลกูเสอื-เนตรนาร ี ชดุนกัยีกษาริชาทหาร ชดุพลยีกษา 

ชุดนอน ชดุลำลอง จำนวนโม่เกิน 6 ช้ัน ต่อคนต่อวัน (ทุกวันตามท่ีกำหนด)
1.2 ผ้าชุ(ท่ีนอน ปลอกหมอน ผ้าเข้ดตัว อยา่งละ 1 ช้ัน ต่อคน (ฬัปดาห้ละคร้ังตาม'วัน'ท่ีกำหนด)
1.3 ผ้าห่ม จำนวน 1 ผืน ต่อคน (เดือนละคร้ังตามวันท่ีกำหนด)
1.4 ชุงส่งผ้าซัก (อย่างนอ้ยเดือนละคร้ัง)

2. ข้อกำหนดและแนวปฏบัติ
2.1 ผูร้บัจา้งซกั-รดีเนือ้ผา้ ต้องใข้ผสิตภัณฑท่ี์ใช้ในการซัก -รดี ทีม่คีณุภาพใหเ้ปน็โปตาม 

มาตรฐานผสติภณัฑอ์ตุสาหกรรม (มอก.) หรอืมาตรฐานทีส่ำนกังานคณะกรรมการ 
อาหารและยา (อย.) กำหนดโว้

2.2 ผูร้บัจา้งจดัเตรียมอปุกรณล์ำหรับการรับ-สง่เนือ้ผา้ เท่ีอโปดำเฉนการซัก อบ รดี ตังน้ี 
2.2.1 จดั เตรยีมถงุส ำห รบั การรบั -ส ง่ผา้ (แยกส)ี โดยแยกเปน็ถงุสง่ผา้ซกัและ

ถุงรับผ้าสะอาด คนละ 2 ชุด รายละเอยีด ดือ
1) ถงุสง่ผา้ซกั เป็นแบบทุรูด มขีนาดกวา้ง 45 เซนตเิมตร X ยาว 60 เซนตเิมตร

(โดยประมาณ) จำนวน 2 ใบ
2) ถุงรับผ้าสะอาด เป็นแบบมีซปผ่าหน้า ลักษณะเน้ือผ้าสปันบอนด์ หรือเนือ้ผ้าท่ีมี 

ค ณุ ภ าพ ยกี ว า่ มขีนาดกวา้ง 60  เซนตเิมตร X!Jาว 90  เซนตเิมตร 
(โดยประมาณ) จำนวน 2 ใบ

3) ถุงสง่ผ้าซัก ทำสญัลกัษณด์ว้ยการปกั ชัอ้-สถลุ นกัเรียน และถุงรับผา้สะอาด 
จะเป็นแบบช่องเสียบระบุ ชัอ้-สถลุ นักเรียน

2.2.2 จัดเตรียมโม้แขวนเน้ือ คนละ 6 อัน

.... โ^โโ"ไ จํ)จํ:.=ะ:........ น / ........jJl;....
(นายฟิศาล เด,!อสิต) (นางธันยาภร{น์ ตํ่งเรรีญชัย) (นา*!ดงอมร เหมรัตน์รักษ์) (นายวรุฒ วงศ์เที่ยงธรรม) (นางสาวณ้ฐถาชา เร่องคำ)

ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการนละเลขานุการ



รายละเอยีดคณุลกัษณะเฉพาะของพสัด ุ (งานจา้งเหมา)
เ5เ ขึอ้โครงการ งานจา้งเหมาบรกิาร ซัก อบ รีด เ$อผา้ของนกัเรียนหอพกั หน้า''ร^ โรงเรียนสาริตมหาริทยาลยัพะเยา ประจำปกีาร^กบา 2564 1/2

ขึอ้หนว่ยงาน โรงเรียนสาริตมหาริทยาลยัพะเยา

2.3 ผู้รับจ้างดำเฉนการคัดแยกและตรวจนับจำนวนข้ึนของเสัอผ้าท่ีส่งซัก คังน้ี
1) ผู้รับจ้างต้องรับฝ็ดชอบในการคัดแยกผ้าตามประเภท
2) ตัวแทนของผู้ว่าจ้างร่วมกับผู้รับจ้างตรวจนับจำนวนข้ึนของเส์อผ้าท่ีส่งซัก (หน่วยเป็น 

ข้ึน) เมือ่ตรวจนบัถกูตอ้งครบถว้นแลว้ใหผู้ร้บัจ้างทำบนัทกึการรับ-สง่เลีอ่ผา้โวเ้ปน็ 
หลกัฐานรว่มกบัผูว้า่จา้ง จำนวน 2 ชุด โดยมอบแกผู่ร้บัจา้ง 1 ชุด และตัวแทนของ 
ผูว้า่จา้ง 1 ชุด ทัง้ที ่ เม่ือดำเฉนการครบระยะเวลา 1 เสอืน ใหผู้ร้บัจา้งสรปุเปน็ 
เอกสารรายงานแกผู่ว้า่จา้ง

2.4 ผูรั้บจา้งมกีารคดัแยกผา้ขาวและผา้สขืองเลีอ่ผา้กอ่นซกั ดว้ยทีา่สะอาด และเลีอ่ผา้ตอ้ง 
รีดเรยีบโดรู้ปทรง

2.5 ผูร้บัจา้งจะตอ้งสง่สนืเลีอ่ผา้สะอาดทีซ่กั อบ รดีเรยีบรอ้ยแลว้ และบรรจุในองุรับผา้ 
สะอาดให้มีดขัด โดยแยกเปน็รายบคุคลกอ่นนำสง่ผูว้า่จา้งหรอืตวัแทนผูว้า่จา้ง ภายใน 
2 รัน นับจากรันท่ีรับผ้าโปซัก

2.6 กรเฉท่ีมีเส์อผ้าท่ีซักแล้วแต่ยังโม่สะอาดและ/หรีอมีกสินที,โม่ทึงประสงคั ผูรั้บจ้างจะตอ้ง 
คดัแยกเลีอ่ผา้ตงักลา่ว ออกจากเลีอ่ผา้ทีส่ะอาด โดยโมน่ำมาคำนวณจำนวนขึน้เลีอ่ผา้ 
รวม

2.7 ผูร้บัจา้งตอ้งมารบั-สง่เลีอ่ผา้ทีส่ง่ซกัตามทีก่ำหนด ระหวา่งเวลา 18.30 น. -  20.00 น. 
ยกเวน้ รันเสาร์หรือ วันหยุดนักขัตฤกนั ท้ังท่ี หากผูว้า่จ้างมคีวามจำเปน็ตอ้งเปลีย่นแปลง 
ทางผู้ว่าจ้างจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

2.8 การปฏบิสัตินของพนกังานรบั-สง่เลีอ่ผา้ ขึง้ผูร้บัจา้งตอ้งกำขบัดแูล ใหป้ฎบสัอิยา่ง 
เข้มงวด และให้สือปฎบัสิคังท่ี
1) ผูรั้บจา้งตอ้งมอบเอกสาร สำเนาบตัรประจำตัวประชาชนของพนกังานรับ-สง่เลีอ่ผ้า 

ท่ีปฐบัสิงานโว้ให้กับผู้ว่าจ้าง เท่ีอเกบเป็นหลักฐานในการตรวจสอบ

(นายฟิศาล เครือสิต) (นางธันยาภร{น์ ตั้งเจรืญซัย) (นายค^อมร เหมรัตน์รักษ์) (นายวรุฒ วงษ์เที่ยงธรรม) (นางสาวณัฐกิ!ชา เรองคำ)

ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการและเลขานุการ



รายละเอยีดคณุลกัษณะเฉพาะของพสัด ุ (งานจา้งเหมา)
ออีโครงการ งานจา้งเหมาบรกิาร ซัก อบ ริด เ$อผา้ของนกัเรียนหอทกั หน้า

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัพะเยา ประจำปกีาร^กษา 2564 1/3
ออีหนว่ยงาน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัพะเยา

2) หากมกีารเปลีย่นแปลงการจา้งพนกังานรบั-สง่ฟอ้ผา้ จะต้องแจ้งข้อมูลให้กับทาง 
ผูว่้าจา้ง ก่อนล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน

3) พนกังานรับ-สง่เลีอ่ผา้ ตอ้งแต่งกายใหเ้รียบร้อย พร้อมติดบัตรประจำตัวพนักงาน 
ท่ีออกโดยผู้ว่าจ้างก่อนเข้าปฏบัติงานทุกคร้ัง

4) พนกังานรับ-สง่เลีอ่ผา้ ต้องปฏบติังานด้วยความสภุาพเรียบร้อยต่อผู้รับบริการ
5) พนกังานรบั-สง่ฟอ้ผา้ ตอ้งมสีขุภาพแขง้แรง สมถรูณ ์โมข่ดัตอ่การปฏบตังิาน 

หากมอีาการเจบ็ปว่ย ผู้รับจ้างต้องจัดหาพนักงานมาทดแทน
6) ผูร้บัจา้งตอ้งจดัหาพนกังานรับ-สง่ฟอ้ผา้ ให้เฟึยงพอต่อการรับบริการในแต่ละวัน

2.9 ผูร้บัจา้งจะตอ้งมรีถรบั-สง่ฟอ้ผา้ ท่ีอดมดี!๒และสะอาด ก่อนใหบ้รกิารรบั-สง่เลีอ่ผา้ 
เท่ีอบัองกันการปนฟ้อนจากล่ีงสกปรกระหว่างการขนส่ง

2.10 ผูรั้บจา้งดแูลความสะอาดภายในอาคารและบรเิวณสถานประกอบการของผูร้บัจา้งเปน็ 
ประจำทุกวัน

2.11 ผู้รับจ้างอนยอม ใหค้ณะกรรมการตรวจรับพสัดหุรือเจ้าหนา้ทีผู่เ้ทีย่วขอ้งตามทีผู่ว้า่จ้าง 
มอบหมาย สามารถเขา้ตรวจสอบ สถานประกอบการ ขัน้ตอนการซกัรดีฟอ้ผา้ 
ผลิตกัณฑ์ท่ีใข้ในการซักรีด และรถรับสง่ฟอ้ผ้าโดยมต้ีองแจ้งล่วงหนา้ ท้ังน้ีเม่ือตรวจพบ 
ข้อบกพร่องต้องดำเฉนการแกโ้ขใหถ้กูตอ้งตามมาตรฐาน หากผูร้บัจา้งโมอ่นยอมให ้
คณะกรรมการตรวจรับพสัดหุรือเจ้าหนา้ทีผู่เ้ทีย่วขอ้งเขา้ตรวจสอบ ผูว่้าจ้างมลิีทขับ้อก 
เลกิสญัญา

3. เรือนโขความรับมีดชอบกันเกิดจากการกระทำหรือความบกพร่องของผู้รับจ้าง
3.1 ผูร้บัจา้งตอ้งรบัมดีชอบซดใชค้า่เลยิหาย ในกรถ4ทีฟ่อ้ผา้ชำรดุ สญูหายหรือโมพ่ร้อม 

ใช้งาน โดยการกระทำของผู้รับจ้าง ตามราคาทีผู่ว้า่จา้งกำหนด ตังน้ี

(นายฟิศาล เด1อสิต) (นางชันยาภร{น์ ตั้งเจ5!ญชัย) (นายศ1อมร เหมรัตน์รักษ์) (นายวรุฒ วงษ์เที่ยงธรรม) (นางสาวเน้ฐเฉ'ซา เมืองคำ)

ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการและเลขานุการ



รายละเอยีดคณุลกัษณะเฉพาะของพสัด ุ (งานจา้งเหมา)
ออีโครงการ งานจา้งเหมาบรกีาร ซัก อบ รีด เ$อผา้ของนกัเรียนหอพกั หน้า

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัพะเยา ประจำปกีาร^กบา 2564 1/4
รือ่หนว่ยงาน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัพะเยา

เครือ่งแบบนกัเรยีน ไดแ้ก่
-  เส์อนักเรียน'ซาย-ห<ฐง ตัวละ 300 บาท
-  กระโปรงนักเรียนหเคูง ตัวละ 300 บาท
-  กางเกงนกัเรียนชาย ตัวละ 300 บาท
-  เสัอพลสืกษา ตัวละ 250 บาท
-  กางเกงวอรีม ตัวละ 250 บาท
-  ชุดนักสืกษารีชาทหาร ชุดละ 1,400 บาท
-  ชดุลกูเสอื-เนตรนารี ชุดละ 600 บาท

ชดุเครือ่งนอน ไดแ้ก่
-  ปลอกหมอน ผืนละ 100 บาท
-  ผ้ายู่ท่ีนอน ผืนละ 300 บาท
-  ผ้าห่ม ผืนละ 500 บาท

^น ๆ ไดแ้ก่
-  ผา้ฟดตวั ผืนละ 180 บาท
-  ชดุลำลอง ตัวละ 200 บาท
-  ชุดนอน ชุดละ 250 บาท

3.2 ผู้รับจ้างต้องดำเฉนการแกไ้ขเสอัผา้ของนกัเรียนใหเ้รียบร้อย ในกรถ!ทีเ่สํอผา้ไมส่ะอาด 
มกีสนิอับและอยู่ในสภาพไม่พร้อมใ'ร้งาน หากผู้รับจ้างไม่ดำเฉนการแก้ไข ผูว้า่จา้งจะ 
ดำเฉนการให้รับฝิดชอบ ซด'ใใ}คา่เสยืหายตามราคาv!ผู้ว่า'จ้างกำหนด

(นายฟิศาล เครัอสิต) (นางธันยาภร{น์ ตั้งเจ,!ญชัย) (นายคํงอมร เหมรัต'น์รักษ์) (นายวรุฒ วงคํเviยงธรรม) (นางสาวณ้ฐtil'ชา เสืองคำ)

ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการและเลธานุการ



f t

รายละเอยีดคณุลกัษณะเฉพาะของพสัด ุ (งานจา้งเหมา)
ชอ้โครงการ งานจา้งเหมาบรกิาร ชัก อบ รีด เสัอผ้าของนักเรียนหอพัก หน้า

โ', โ" โรงเรียนสาธิตมหาริทยาลยัพะเยา ประจำปกีาร^กบา 2564 ใ/ร
ออีหนว่ยงาน โรงเรียนสาธติมหาริทยาลยัพะเยา

3.3 กรณทีีผู่ร้บัจ้างสง่ฟอ้ผา้สา่ชา้กวา่กำหนด ผูว้า่จา้งจะดำเฉนการตามสญัญาจา้ง
3.4 พนกังานรบั-สง่ฟอ้ผา้ ตอ้งถอืปฏบิตัติามกฎระเปยีบของหอพกัอยา่งเครง่ครดั 

โมม่พีฤติกรรมชฬ้าว สูบบุหร่ี และด่ีมสุรา ขณะปฏิบติังาน หากพบพฤตกิรรมดงักลา่ว 
ให้ดำเฉนการตามดลุยติฉจของผู้รับจ้าง

3.5 โม่อนญุาตใหพ้นกังานรับ-สง่ฟอ้ผา้ ทีเ่ปน็เพศชายรบั-สง่ฟอ้ผา้ ในหอพักนักเรียนหฤ)ง 
ยกเว้นโต้รับการอนุญาตและมีครูหอพกัหฤ]งกำกับดูแลในการปฏิบัติงาน

3.6 หากพบพนักงานหรีอผู้รับจ้าง นำฟอ้ผา้ของผูว้า่จา้งมาสวมใส ่ ผู้รับจ้างต้องรับฝิดซอบ 
ชดใช้เป็นจำนวนฝน็ตามราคาของฟอ้ผา้

/

(นาย'สิศาล เด ่?อสิต) (นางขันยาภรเน ตั้งเจรัญช้ย) (นุJKfคงอมร เหมรัตน์รักษ์) (นายวรุฒ วงษ์เที่ยงธรรม) (นางสาวณ้ฐเฉชา เมีองคำ)

ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการนละเลขานุการ



รายละเอยีดแนบทา้ย
งานจา้งเหมาบรกิารซกั อบ รดี เขึอ้ผา้ของนกัเรยีนหอพกั 

โรงเรยีนลารติมหารทิยาลยัพะเยา 
ประจำปกีารอกีษา 2564

ท ี่ รายละเอยีดของพลัดทุีจ่ะออี/จา้ง จำนวน(คน) จำนวนเดอืน
1 จ้างเหมาซกั อบ รีดเขึอ้ผา้นกัเรียนหอพกั ระดับชน 

มัธยมอีกษาปีท่ี 1 -  2 ประจำปกีารอกีษา 2564
179 4 เดือน

2 จา้งเหมาซกั อบ รีดเสอ์ผ้านกัเรียนหอพกั ระดับซน 
มัธยมอีกษาปีท่ี 3 - 4  ประจำปกีารอกีษา 2564

237 4 เดือน

3 จ้างเหมาซกั อบ รีดเสอ์ผ้านกัเรียนหอพกั ระดับซัน 
มัธยมอีกษาปีท่ี 5 - 6  ประจำปกีารอกีษา 2564

244 4 เดือน

หมายเหตุ
1. ภาคเรียนที ่ 2 ปกีารอกีษา 2564

จำนวน4 เดอืนตัง้แตเ่ดอืนธันวาคม 2 5 6 4 - มีนาคม 2565
2. การจา่ยเรนิจะขึน้อยูก่บัจำนวนนกัเรยีนทีช่ำระคา่ธรรมเมยีม (หอพัก อาหาร ซกัรีด) จรีง 

และจำนวนวัน ท่ีทางโรงเรียนประกาศให้มีการเรียนการสอนเท่าน้ัน

(นายพศิาล เครีอสิต)

(ลง1ข้อ).............. ........................... กรรมการ
(นางธันยาภรณ ์ ตัง้เจรีญซยั)

(นายวรุฒ วงอีเท่ียงธรรม)



โครงการ
งานจ้างเหมาบริการซัก อบ รีด เสือผ้าของนักเรียนหอพัก ระดับชั้นนัธยมสืกษา 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีการสืกษา 2564

บริษัท,ห้าง,ร้าน
ประท้นตรา บรพ!,ห้างรัาน



รายการประมาณ การ โครงการ งานจ้างเหมาบรการชัก อบ วิด เทั้อผ้าของนักเวิยนหอพัก ระดับช้ันมัธยมรกบา โรงเวิยนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา
ประจำปีการรกบา 2564 ด้วยวิธิประกวดราคาอิเลักทรอนิกส์ (Electronic Bidding ะ e-bidding)

สกานที๋ดำเนินการ โรงเวิยนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา

ลำดับ^ รายการ
ค่าจัดจ้างทั้งหมด 

รวมเป็นเงิน ( บาท )
หมายเหตุ

1 รวมราคาโครงการ งานจ้างเหมาบวิการชัก อบ วิด เสัอผ้าของนักเวิยนหอพัก ระดับช้ันมัธยมรกษา
โรงเวิยนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีการรกบา 2564
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding) จำนวน รายการ

พัวอักพร

(. .)
ผู้เสนอราคา



แบบ ปร.4 หน้าที่ 1
โค รงก าร จ ้างเห มาบรัการซ ัก อบ ร ัด  เส ือม ้าของพ ักเรัยนหอพ ัก ระดับชั้นม ัธยมสืกษา โรงเร ัยน สาร ัตมห าว ิท ยาล ัยพ ะเยา ประจำป ีการส ิกษ า 2564 แบบเลขที่.

ด ้วยว ิร ัประกวดราคาอ ิเล ็กทรอน ิกส ์ (e-b idding) จำนวน 3 รายก าร
ลทาน ท ี่ดำเน ินการ ะ โรงเร ัยน สาร ัต ม ห าว ิท ยาล ัยพ ะเยา ประมาด4ราคาวันที่.
ม ้ายประเน ินราคา ะ คด!ะกรรมการกำห นดราคากลาง โรงเร ัยน สาร ัตมห าว ิท ยาล ัยพ ะเยา ประมาด!ราคาโดย

ล้าดับ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าจ้างเหมา (บาท) ค่าจัดจ้างทงหมด

หมายเหตุ
หน่วยละ รวมค่าจ้าง รวมเป็นฝ็น (บาท)

โครงการงานจ้างเหมาบวิการชัก อบ วิด เสัอผ้าของนักเรียนหอพัก ระดับชั้นมัธยมสิกษา โรงเรียนสารัต 
มหาวิทยาลัยพะเยาประจำปีการสิกษา 2564 ด้วยวิรัประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน 3 
รายการ

1 จ้างเหมาบวิการชัก อบ รีดเสัอผ้าของนักเรียน ประจำปีการสิกษา 2564 ระดับชั้นมัธยมสืกษาปีที่ 1 -  2 
จำนวน 500 บาท/คน/เสิอน

179 คน

2 จ้างเหมาบวิการชัก อบ รีดเสัอผ้าของนักเรียน ประจำปีการสิกษา 2564 ระดับชั้นมัธยมสิกษาปีที่ 3 - 4  
จำนวน 500 บาท/คน/เสิอน

237 คน

3 จ้างเหมาบวิการชัก อบ รีดเสํอผ้าของนักเรียน ประจำปีการสิกบา 2564 ระดับชั้นมัธยมสิกบาปีที่ 5 - 6  
จำนวน 500 บาท/คน/เสือน

244 คน

รวมราคาจัดจ้างท้ังสิน



สรุปผลการประมาณราคา

ป ระเภ ท  งานจ้างเหมาบรัการซัก อบ รัด เส์อฟ้าของนักเรียนหอพัก ระดับช้ันมัธยมสกยา โรงเรัยนสารตมหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีการสกยา 2564 ด้วยวิรัประกวดราคาอเล์กทรอฉกส์ ( e-bidding) 
เจ ้าซ อ งโค รงก าร  โรงเรยีนสาเตมหารทยาลยัพะเยา
สลาน?!คำเฉนการ โรงเรยีนสา?ตมหารทยาลยัพะเยา

ลำดบัvi รายการ
รวมราคา 

เปน็เงิน ( บาท )
VAT 7%

รวมราคา
เปน็เงินทัง้สนิ (บาท )

หมายเหตุ

โครงการงานจา้งเหมาบรการซกั อบ รด เสอํผา้ของนกัเรยีนหอพกั ระดบัชัน้มธัยมสกยา
โรงเรยนสาเตมหารทยาลยัพะเยา ประจำปกีารสกยา 2564

ด้วยร?ประกวดราคารเลกํทรอฉกล ํ (Electronic Bidding ะ e-bidding) จำนวน 3 รายการ
1 รวมราคาโครงการ

1 จ้างเหมาซกั อบ รีดเสอัผา้ของนกัเรียน ประจำปกีารสกยา 2564 ระดับช้ันมัธยมสกยาปี?! 1 - 2

2. จ้างเหมาซกั อบ รีดเสอ์ผา้ของนกัเรียน ประจำปกีารสกยา 2564 ระดับช้ันมัธยมสกยาปี?! 3 -4

3. จ้างเหมาซกั อบ รีดเสอัผา้ของนกัเรียน ประจำปกีารสกยา 2564 ระดับช้ันมัธยมสกยาปี?! 5 -6

1 ค ิด เป ็น เง ิน ป ระม าณ

1 ค ัวอ ักษ ร


