ประกาศสํานักงาน ก.พ.
เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทําความสะอาดอาคารและสถานที่สํานักงาน ก.พ.
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
--------------------------------

สํานักงาน ก.พ. มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างเหมาบริการทําความสะอาดอาคารและสถานที่
สํานักงาน ก.พ. ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
1. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
1.1 ผู้ ประสงค์ จะเสนอราคาต้ องเป็ นผู้ มีอาชี พรั บจ้ างงานที่ ประกวดราคาจ้ างด้ วยวิ ธี การ
ทางอิเล็กทรอนิกส์นี้
1.2 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทาง
ราชการและ ได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงาน
ตามระเบียบของทางราชการ
1.3 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคา
รายอื่น และ/หรือต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศ
ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคา
อย่างเป็นธรรม
1.4 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้น
ศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีคําสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
1.5 ผู้ ป ระสงค์ จ ะเสนอราคาต้ อ งได้ รั บ การรั บ รองระบบคุ ณ ภาพด้ า นการให้ บ ริ ก าร
(ISO : 9000)
1.6 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลาง
ที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
1.7 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
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2. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาควรไปรับฟังคําชี้แจงรายละเอียดและดูสถานที่ เพื่อซักซ้อมความ
เข้าใจ หรือมอบอํานาจเป็นหนังสือให้ผู้แทนไปฟังรายละเอียดแทน โดยพร้อมกันในวันที่..........สิงหาคม 2555
เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม..................... สํานักงาน ก.พ. ถนนติวานนท์ ตําบลตลาดขวัญ อําเภอเมือง
จังหวั ด นนทบุ รี 11000 ผู้ ป ระสงค์ จ ะเสนอราคาที่ ไม่ไปฟั งรายละเอี ย ดและดู ส ถานที่ จะต้ องปฏิ บั ติ ต ามที่
สํานักงาน ก.พ. กําหนดเสมือนกับผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่ไปฟังรายละเอียดและดูสถานที่ทุกประการ
3. กํ า หนดยื่ น เอกสารประกวดราคาจ้ า งด้ ว ยวิ ธี ก ารทางอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ในวั น ที่ . .......
สิงหาคม 2555 ระหว่างเวลา 11.00 น. ถึง 12.00 น. ณ ห้องประชุม................. สํานักงาน ก.พ. ถนนติวานนท์
ตําบลตลาดขวัญ อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
4. กําหนดวันเสนอราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่........กันยายน 2555 ตั้งแต่
เวลา.......................น. (เริ่มลงทะเบียน) เป็นต้นไป ทั้งนี้ จะแจ้งนัดหมายตามแบบแจ้ง วัน เวลา และสถานที่
(บก.005) ให้ทราบต่อไป
ผู้ ส นใจติ ด ต่ อ ขอซื้ อ เอกสารประกวดราคาจ้ า งด้ ว ยวิ ธี ก ารทางอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ไ ด้ ใ นราคา
ชุดละ 300.- บาท (สามร้อยบาทถ้วน) ได้ที่สํานักงานเลขาธิการ กลุ่มงานบริหารทรัพย์สิน สํานักงาน ก.พ.
ถนนติวานนท์ ตําบลตลาดขวัญ อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่...........สิงหาคม 2555
หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0 2547 1097 ในวันและเวลาราชการ
ประกาศ ณ วันที่

สิงหาคม 2555

(นางสุชาดา รังสินันท์)
รองเลขาธิการ ก.พ.
ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ก.พ.

เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ ......... / 2555
งานจ้างเหมาบริการทําความสะอาดอาคารและสถานที่สํานักงาน ก.พ.
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ตามประกาศสํานักงาน ก.พ.
ลงวันที่..........สิงหาคม 2555
--------------------------------สํานักงาน ก.พ. ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “สํานักงาน” มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างเหมา
บริการทําความสะอาดอาคารและสถานที่สํานักงาน ก.พ. ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีข้อแนะนําและ
ข้อกําหนดดังต่อไปนี้
1. เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
1.1 รายละเอียดการจ้างเหมาบริการทําความสะอาดอาคารและสถานที่สํานักงาน ก.พ.
1.2 แบบใบยื่นข้อเสนอการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
1.3 หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
1.4 แบบสัญญาจ้าง
1.5 แบบหนังสือค้ําประกัน
(1) หลักประกันซอง
(2) หลักประกันสัญญา
1.6 บทนิยาม
(1) ผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
(2) การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
1.7 แบบบัญชีเอกสาร
(1) บัญชีเอกสารส่วนที่ 1
(2) บัญชีเอกสารส่วนที่ 2
2. คุณสมบัติของผู้ประสงค์จะเสนอราคา
2.1 ผู้ ประสงค์ จะเสนอราคาต้ องเป็ นผู้ มี อาชี พรั บจ้ างงานที่ ประกวดราคาจ้ างด้ วยวิ ธี การ
ทางอิเล็กทรอนิกส์นี้
2.2 ผู้ประสงค์ จะเสนอราคาต้องไม่เป็ นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชี รายชื่อผู้ ทิ้งงานของทาง
ราชการและได้แจ้ งเวี ยนชื่ อแล้ ว หรือไม่เป็ นผู้ที่ได้รั บผลของการสั่งให้นิติ บุคคลหรื อบุคคลอื่ นเป็ นผู้ทิ้งงาน
ตามระเบียบของทางราชการ
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2.3 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกั นกับผู้ประสงค์ จะเสนอราคา
รายอื่น และ/หรือต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศ
ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคา
อย่างเป็นธรรมตามข้อ 1.6
2.4 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้น
ศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีคําสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
2.5 ผู้ ป ระสงค์ จ ะเสนอราคาต้ อ งได้ รั บ การรั บ รองระบบคุ ณ ภาพด้ า นการให้ บ ริ ก าร
(ISO : 9000)
2.6 ผู้ ป ระสงค์ จ ะเสนอราคาต้ อ งไม่ อ ยู่ ใ นฐานะเป็ น ผู้ ไ ม่ แ สดงบั ญ ชี ร ายรั บ รายจ่ า ย
หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสําคัญ
2.7 ผู้ป ระสงค์ จะเสนอราคาต้ องลงทะเบีย นในระบบอิ เล็ กทรอนิ กส์ ของกรมบั ญชี กลาง
ที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
2.8 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
3. หลักฐานการเสนอราคา
ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐาน แยกเป็น 2 ส่วน คือ
3.1 ส่วนที่ 1 อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
(1) ในกรณีผู้ประสงค์จะเสนอราคาเป็นนิติบุคคล
(ก) ห้ า งหุ้ น ส่ ว นสามั ญ หรื อ ห้ า งหุ้ น ส่ ว นจํ า กั ด ให้ ยื่ น สํ า เนาหนั ง สื อ รั บ รอง
การจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอํานาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง
(ข) บริ ษั ท จํ า กั ด หรื อ บริ ษั ท มหาชนจํ า กั ด ให้ ยื่ น สํ า เนาหนั ง สื อ รั บ รอง
การจดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอํานาจควบคุม (ถ้ามี) และ
บัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง
(2) ในกรณีผู้ประสงค์จะเสนอราคาเป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็น
ผู้ร่ว มค้ า ให้ยื่ นสํา เนาสัญ ญาของการเข้ าร่ วมค้ า สํา เนาบัต รประจํ าตัว ประชาชนของผู้ร่ วมค้ า และในกรณี
ที่ผู้เข้าร่วมค้าฝ่ายใดเป็นบุคคลธรรมดาที่มิใช่สัญชาติไทย ก็ให้ยื่นสําเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใด
เป็นนิติบุคคลให้ยื่นเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (1)
(3) สําเนาใบทะเบียนพาณิชย์ สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม พร้อมรับรองสําเนา
ถูกต้อง
(4) บัญชีเอกสารส่วนที่ 1 ทั้งหมดที่ได้ยื่นตามแบบในข้อ 1.7 (1)
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3.2 ส่วนที่ 2 (ซองข้อเสนอทางเทคนิค) อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
(1) หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบ
ในข้อ 1.3 จํานวน 3 ชุด โดยต้องลงนามพร้อมประทับตรา (ถ้ามี)
(2) หนั ง สื อ มอบอํ า นาจซึ่ ง ปิ ด อากรแสตมป์ ต ามกฎหมายในกรณี ที่ ผู้ ป ระสงค์ จ ะ
เสนอราคามอบอํานาจให้บุคคลอื่นทําการแทน
(3) หลักประกันซอง ตามข้อ 5
(4) รายละเอียดการจ้างเหมาบริการทําความสะอาดอาคารและสถานที่สํานักงาน ก.พ.
พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง
(5) สําเนาหนังสือรับรองระบบคุณภาพด้านกาให้บริการ (ISO : 9000) พร้อมรับรอง
สําเนาถูกต้อง
(6) แบบใบยื่นข้อเสนอการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
(7) บัญชีเอกสารส่วนที่ 2 ทั้งหมดที่ได้ยื่นตามแบบในข้อ 1.7 (2)
4. การเสนอราคา
4.1 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องยื่นข้อเสนอตามแบบที่กําหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาจ้าง
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ และหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์นี้
โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน รวมทั้งลงลายมือชื่อของผู้ประสงค์
จะเสนอราคาให้ชัดเจน
4.2 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องกําหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า 60 วัน นับแต่วันยืนยันราคา
สุดท้าย โดยภายในกําหนดยืนราคา ผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องรับผิดชอบราคา
ที่ตนเสนอไว้ และจะถอนการเสนอราคามิได้
4.3 ผู้ป ระสงค์จ ะเสนอราคาจะต้อ งเสนอกํา หนดเวลาดํา เนิน การตามสัญ ญาที่จ ะจ้า ง
ดังนี้
(1) สํานักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี ระยะเวลา 12 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2555 วันที่ 30 กันยายน 2556
(2) สํานักงาน ก.พ. ถนนพิษณุโลก ระยะเวลา 9 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2555 –
วันที่ 30 มิถุนายน 2556
4.4 ก่อนยื่นเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ผู้ประสงค์จะเสนอราคา
ควรตรวจดูร่างสัญญา แบบรูป และรายละเอียด ฯลฯ ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคาทั้งหมดเสียก่อน
ที่จะตกลงยื่นข้อเสนอตามเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
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4.5 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องยื่นเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
จ่ า หน้ า ซองถึ ง ประธานคณะกรรมการประกวดราคาจ้ า งเหมาบริ ก ารทํ า ความสะอาดอาคารและสถานที่
สํา นักงาน ก.พ. ด้ว ยวิธี การทางอิ เล็ กทรอนิ กส์ เลขที่. ..........” ยื่น ต่ อคณะกรรมการประกวดราคาจ้ า ง
ด้ ว ยวิ ธี ก ารทางอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ในวั น ที่ . .........สิ ง หาคม 2555 ระหว่ า งเวลา 11.00 น. ถึ ง 12.00 น.
ณ ห้องประชุม................ สํานักงาน ก.พ. ถนนติวานนท์ ตําบลตลาดขวัญ อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
เมื่อพ้นกําหนดเวลายื่นเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แล้ว จะไม่รับ
เอกสารเพิ่มเติมโดยเด็ดขาด
คณะกรรมการประกวดราคาจะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ประสงค์จะเสนอราคา
แต่ละรายว่าเป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น หรือเป็น
ผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้ประสงค์จะเสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ตามข้อ 1.6 (1)
ณ วันประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือไม่ พร้อมทั้งตรวจสอบข้อเสนอตามข้อ 3.2
และแจ้งผู้ประสงค์จะเสนอราคาแต่ละรายทราบผลการพิจารณาเฉพาะของตน ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ
หรือวิธีอื่นใดที่มีหลักฐานว่า ผู้ประสงค์จะเสนอราคารับทราบแล้ว
หากปรากฏต่อคณะกรรมการประกวดราคาก่ อนหรื อในขณะที่ มีการเสนอราคาด้ วยวิ ธี การทาง
อิเล็กทรอนิกส์ว่า มีผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคา กระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขัน
ราคาอย่างเป็นธรรมตามข้อ 1.6 (2) คณะกรรมการประกวดราคาจะตัดรายชื่อผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือ
ผู้มีสิทธิเสนอราคารายนั้นออกจากการเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคา และสํา นักงานจะพิจารณาลงโทษผู้ประสงค์
จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคาดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน
ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่ไม่ผ่านการคัดเลือกเบื้องต้น เพราะเหตุเป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคา
ที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น หรือเป็นผู้มีประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้ประสงค์
จะเสนอราคากั บ ผู้ ใ ห้ บ ริ ก ารตลาดกลางอิ เล็ กทรอนิ กส์ ณ วั นประกาศประกวดราคาจ้ างด้ วยวิ ธี การทาง
อิเล็กทรอนิกส์ หรือเป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่กระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
หรือผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่ไม่ผ่านคุณสมบัติทางด้านเทคนิคอาจอุทธรณ์คํา สั่งดังกล่า วต่อหัว หน้า หน่ว ยงาน
ที่จัด หาพัส ดุภ ายใน 3 วัน นับ แต่วัน ที่ไ ด้รับ แจ้ง จากคณะกรรมการประกวดราคา การวินิจฉัยอุทธรณ์ของ
หัวหน้าหน่วยงานที่จัดหาให้ถือเป็นที่สุด
หากปรากฏต่ อคณะกรรมการประกวดราคาว่า กระบวนการเสนอราคาจ้า งด้ วยวิ ธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ประสบข้อขัดข้อง จนไม่อาจดําเนินการต่อไปให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กําหนดไว้ คณะกรรมการ
ประกวดราคาจะสั่งพักกระบวนการเสนอราคา โดยมิ ให้ ผู้แทนผู้มีสิทธิเ สนอราคาพบปะหรื อติ ดต่ อสื่ อสาร
กับบุคคลอื่น และเมื่อแก้ไขข้อขัดข้องแล้ว จะให้ดําเนินกระบวนการเสนอราคาต่อไป จากขั้นตอนที่ค้างอยู่
ภายในเวลาของการเสนอราคาที่ยั งเหลือก่ อนจะสั่งพักกระบวนการเสนอราคา แต่ต้องสิ้นสุดกระบวนการ
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เสนอราคาภายในวันเดียวกัน เว้นแต่คณะกรรมการประกวดราคาเห็นว่ากระบวนการเสนอราคาจะไม่แล้วเสร็จ
ได้โดยง่าย หรือข้อขัดข้องไม่อาจแก้ไขได้ ประธานคณะกรรมการประกวดราคาจะสั่งยกเลิกกระบวนการเสนอ
ราคา และกําหนดวัน เวลาและสถานที่ เพื่อเริ่มต้นกระบวนการเสนอราคาใหม่ โดยจะแจ้งให้ผู้มีสิทธิเสนอราคา
ทุกรายที่อยู่ในสถานที่นั้นทราบ
คณะกรรมการประกวดราคาสงวนสิทธิในการตัดสินใจดําเนินการใด ๆ ระหว่างการประกวด
ราคาฯ เพื่อให้การประกวดราคาฯ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ
4.7 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องปฏิบัติ ดังนี้
(1) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างด้วยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส์ ที่ได้ยื่นมาพร้อมกับซองข้อเสนอทางเทคนิค
(2) ราคาสูงสุดของการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์จะต้องเริ่มต้นที่
6,600,000.- บาท (หกล้านหกแสนบาทถ้วน)
(3) ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่น ๆ (ถ้ามี) รวมค่าใช้จ่าย
ทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว
(4) ผู้มีสิทธิเสนอราคาหรือผู้แทน จะต้องมาลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอ
ราคาตามวัน เวลา และสถานที่ที่กําหนด
(5) ผู้มีสิทธิเสนอราคาหรือผู้แทนที่มาลงทะเบียนแล้ว ต้อง LOG IN เข้าสู่ระบบ
(6) ผู้ มี สิ ท ธิ เ สนอราคาหรื อ ผู้ แ ทนที่ LOG IN แล้ ว จะต้ อ งดํา เนิ น การเสนอราคา
โดยราคาที่เ สนอในการประกวดราคาจ้า งด้ว ยวิธีการทางอิเ ล็ก ทรอนิกส์ จะต้องต่ํา กว่า ราคาสูงสุดในการ
ประกวดราคาฯ
(7) ห้ามผู้มีสิทธิเสนอราคาถอนการเสนอราคา และเมื่อการประกวดราคาฯ เสร็จสิ้นแล้ว
จะต้องยืนยันราคาต่อผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ราคาที่ยืนยันจะต้องตรงกับราคาที่เสนอหลังสุด
(8) ผู้ มีสิ ทธิ เสนอราคาที่ ได้ รั บ คั ดเลื อกให้ เป็ น ผู้ ชนะราคา ต้ องรั บผิ ดชอบค่ าใช้ จ่ า ย
ในการให้ บ ริ ก ารเสนอราคาทางอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ แ ละค่ า ใช้ จ่ า ยในการเดิ น ทางของผู้ ใ ห้ บ ริ ก ารตลาดกลาง
อิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้ จะแจ้งให้ทราบในวันเสนอราคา
(9) ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมาเสนอราคา ในวันที่..........กันยายน 2555 ตั้งแต่เวลา
................. น. (เริ่มลงทะเบียน) เป็นต้นไป ทั้งนี้ จะแจ้งนัดหมายตามแบบแจ้ง วัน เวลา และสถานที่ (บก.005)
ให้ทราบต่อไป
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5. หลักประกันซอง
ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องวางหลักประกันซองพร้อมกับการยื่นซองข้อเสนอด้านเทคนิค
จํานวน 330,000.- บาท (สามแสนสามหมื่นบาทถ้วน) โดยหลักประกันซองจะต้องมีระยะเวลาการค้ําประกัน
ตั้งแต่วันยื่นซองข้อเสนอทางด้านเทคนิคครอบคลุมไปจนถึงวันสิ้นสุดการยืนราคา (ตั้งแต่วันที่............................
ถึงวันที่...........................................) โดยหลักประกันให้ใช้อย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้
5.1 เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่สํานักงาน ชื่อบัญชี “สํานักงาน ก.พ.” โดยเป็นเช็คลงวันที่
ที่ยื่นซองเอกสารทางด้านเทคนิค หรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน 3 วันทําการของทางราชการ
5.2 หนังสือค้ําประกันของธนาคารในประเทศตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุในข้อ 1.5 (1)
5.3 หนังสือค้ําประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ที่ได้รับอนุญาต
ให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ําประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย
ซึ่ง ได้แ จ้ง เวีย นชื่อ ให้ส่ว นราชการต่า ง ๆ ทราบแล้ว โดยอนุโ ลมให้ใ ช้ต ามแบบหนัง สือ ค้ํา ประกัน ดัง ระบุ
ในข้อ 1.6 (1)
5.4 พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลั กประกัน ซองตามข้ อนี้ สํา นักงานจะคืน ให้ ผู้เ สนอราคาหรื อผู้ ค้ําประกัน ภายใน 15 วั น
นับถัดจากวันที่ได้พิจารณาในเบื้องต้นเรียบร้อยแล้ว เว้นแต่ผู้มีสิทธิเสนอราคารายที่คัดเลือกไว้ซึ่งเสนอราคา
ต่ําสุดจะคืนให้ต่อเมื่อได้ทําสัญญาหรือข้อตกลง หรือเมื่อผู้เสนอราคาได้พ้นจากข้อผูกพันแล้ว
การคืนหลักประกันซอง ไม่ว่าในกรณีใด ๆ จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย
6. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา
6.1 ในการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์นี้ สํานักงานจะพิจารณาตัดสิน
ด้วยราคารวม
6.2 หากผู้ประสงค์จะเสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ 2 หรือยื่นหลักฐาน
การเสนอราคาไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ 3 หรือยื่นเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ไม่ถูกต้องตามข้อ 4 แล้ว คณะกรรมการประกวดราคาจะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ประสงค์จะเสนอราคา
รายนั้น เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาด หรือผิดหลงเพียงเล็กน้อย หรือผิดพลาดไปจากเงื่อนไขของเอกสารประกวด
ราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนที่มิใช่สาระสําคัญ ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นว่าจะเป็น
ประโยชน์ต่อสํานักงานเท่านั้น
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6.3 สํานักงานสงวนสิทธิไม่พิจารณาราคาของผู้ประสงค์จะเสนอราคา โดยไม่มีการผ่อนผัน
ในกรณีดังต่อไปนี้
(1) ไม่ปรากฏชื่อผู้ประสงค์จะเสนอราคารายนั้น ในบัญชีผู้รับเอกสารประกวดราคาจ้าง
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือในหลักฐานการรับเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ของสํานักงาน
(2) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไข ที่กําหนดในเอกสารประกวดราคาจ้าง
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสาระสําคัญ หรือมีผลทําให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบระหว่างผู้ประสงค์
จะเสนอราคารายอื่น
6.4 ในการตัดสินการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือในการทําสัญญา
คณะกรรมการประกวดราคาหรือสํานักงานมีสิทธิให้ผู้ประสงค์จะเสนอราคา ชี้แจงข้อเท็จจริง สภาพ ฐานะ
หรือข้อเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้ สํานักงานมีสิทธิที่จะไม่รับราคาหรือไม่ทําสัญญา
หากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสม หรือไม่ถูกต้อง
6.5 สํานักงานทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ําสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอ
ทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกจ้าง ในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะ
ยกเลิกการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา
ทั้ ง นี้ เพื่ อ ประโยชน์ ข องทางราชการเป็ น สํ า คั ญ และให้ ถื อ ว่ า การตั ด สิ น ของสํ า นั ก งานเป็ น เด็ ด ขาด
ผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ มิได้ รวมทั้งสํานักงานจะพิจารณา
ยกเลิ ก การประกวดราคาจ้ า งด้ ว ยวิ ธี ก ารทางอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ และลงโทษผู้ มี สิ ท ธิ เ สนอราคาเป็ น ผู้ ทิ้ ง งาน
ไม่ว่าจะเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อได้ว่าการเสนอราคากระทําการ
โดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จหรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน
เป็นต้น
ในกรณี ที่ ผู้ มี สิ ท ธิ เ สนอราคาที่ เ สนอราคาต่ํ า สุ ด เสนอราคาต่ํ า จนคาดหมายได้ ว่ า ไม่ อ าจ
ดําเนินงานตามสัญญาได้ คณะกรรมการประกวดราคาหรือสํานักงานจะให้ผู้เสนอราคานั้นชี้แจงและแสดงหลักฐาน
ที่ทําให้เชื่อได้ว่าผู้มีสิทธิเสนอราคาสามารถดําเนินงานตามการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ให้เสร็จสมบูรณ์ หากคําชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้ สํานักงานมีสิทธิที่จะไม่รับราคาของผู้เสนอราคารายนั้น
6.6 ในกรณี ที่ ป รากฏข้ อ เท็ จ จริ ง ภายหลั ง จากการประกวดราคาจ้ า งด้ ว ยวิ ธี ก ารทาง
อิเล็กทรอนิกส์ว่า ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับ
ผู้มีสิทธิเสนอราคารายอื่น หรือเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้มีสิทธิเสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลาง
อิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคา
ที่กระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ 1.6 สํานักงานมีอํานาจที่จะตัดรายชื่อ
ผู้มีสิทธิเสนอราคาดังกล่าว และสํานักงานจะพิจารณาลงโทษผู้มีสิทธิเสนอราคารายนั้นเป็นผู้ทิ้งงาน
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7. การทําสัญญาจ้าง
ผู้ชนะการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ผู้รับจ้าง) จะต้องทําสัญญาจ้าง
ตามแบบสัญญา ดังระบุในข้อ 1.4 กับสํานักงานภายใน 10 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวาง
หลั กประกั น สั ญ ญาเป็ น จํ า นวนเงิ น เท่ า กั บ ร้ อยละ 5 ของราคาค่ า จ้ า งที่ ป ระกวดราคาจ้ า งด้ ว ยวิ ธี การทาง
อิเล็กทรอนิกส์ได้ ให้สํานักงานยึดถือไว้ในขณะทําสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้
(1) เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่สํานักงาน ชื่อบัญชี “สํานักงาน ก.พ.” โดยเป็นเช็ค
ลงวันที่ที่ทําสัญญาหรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน 3 วันทําการของทางราชการ
(2) หนังสือค้ําประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ําประกัน ดังระบุ
ในข้อ 1.5 (2)
(3) หนังสือค้ําประกันของบริษัทเงินลงทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาต
ให้ ป ระกอบกิ จ การเงิ น ทุ น เพื่ อ การพาณิ ช ย์ แ ละประกอบธุ ร กิ จ ค้ํ า ประกั น ตามประกาศของธนาคาร
แห่ ง ประเทศไทย ซึ่ งได้ แ จ้ ง ชื่ อเวี ย นให้ ส่ ว นราชการต่ า ง ๆ ทราบแล้ ว โดยอนุ โ ลมให้ ใ ช้ ต ามแบบหนั ง สื อ
ค้ําประกัน ดังระบุในข้อ 1.6 (2)
(4) พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกัน นี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน 15 วันนับถัดจากวันที่คู่สัญญาพ้นจาก
ข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว
8. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน
สํานักงานจะจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างเป็นรายเดือน เมื่อสํานักงานหรือเจ้าหน้าที่ของ
สํานักงานได้ทําการตรวจรับผลงานที่ทําแล้วเสร็จในแต่ละเดือน และปรากฏว่าตรงตามข้อกําหนดแห่งสัญญา
ทุกประการ
9. อัตราค่าปรับ
ค่าปรับตามแบบสัญญาจ้างข้อ 6
10. ความรับผิดชอบในความชํารุดบกพร่องของงานจ้าง
ผู้ชนะการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งได้ทําข้อตกลงเป็นหนังสือ
หรือทําสัญญาจ้าง ตามแบบดังระบุในข้อ 1.4 แล้วแต่กรณี จะต้องรับผิดชอบในความชํารุดบกพร่องของ
งานจ้างและจะต้องรีบทําการแก้ไขให้เป็นที่เรียบร้อยโดยไม่ชักช้า โดยผู้รับจ้างจะต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไข
ให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน 3 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชํารุดบกพร่อง
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11. ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่น ๆ
11.1 เงินค่าจ้างสําหรับงานจ้างครั้งนี้ ได้มาจากเงินงบประมาณประจําปี พ.ศ. 2556
การลงนามในสัญญาจะกระทําได้เมื่อสํานักงานได้รับอนุมัติเงินค่าจ้างจากงบประมาณ
ปี พ.ศ. 2556 แล้วเท่านั้น
11.2 เมื่อสํานักงานได้คัดเลือกผู้มีสิทธิเสนอราคารายใด ให้เป็นผู้รับจ้าง และได้ตกลงจ้าง
ตามการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้รับจ้างจะต้องสั่งหรือนําสิ่งของมาเพื่องาน
จ้างดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ และของนั้นต้องนําเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และ
สามารถให้บ ริก ารรับ ขนได้ต ามที่ร ัฐ มนตรีว ่า การกระทรวงคมนาคมประกาศกํา หนด ผู้มีส ิทธิเ สนอราคา
ซึ่งเป็นผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้
(1) แจ้งการสั่งหรือนําสิ่งของดังกล่าวเข้า มาจากต่า งประเทศ ต่อกรมเจ้า ท่า ภายใน
7 วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างสั่ง หรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
ประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้
(2) จัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย
จากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าให้บรรทุกสิ่งของนั้น โดยเรืออื่ น
ที่มิใช่เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
คมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกของลงเรืออื่น
(3) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (1) หรือ (2) ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วยการ
ส่งเสริมการพาณิชยนาวี
11.3 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาซึ่งได้ยื่นเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ต่อสํานักงานแล้ว จะถอนตัวออกจากการประกวดราคาฯ มิได้ และเมื่อได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้มีสิทธิเสนอ
ราคาแล้วต้องเข้าร่วมเสนอราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามเงื่อนไขที่กําหนดใน ข้อ 4.7 (4) (5) (6) และ
(7) มิฉะนั้น สํานักงานจะริบหลักประกันซองจํานวนร้อยละ 2.5 ของวงเงินที่จัดหาทันทีและอาจพิจารณา
เรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งอาจพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานได้ หากมีพฤติกรรมเป็นการ
ขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
11.4 การริบหลักประกันซองของผู้มีสิทธิเสนอราคา
ผู้รั บบริการจะริ บ หลั กประกั นซองที่ ผู้มีสิทธิ เสนอราคา ในอั ตราร้ อยละ 2.5 ของ
วงเงินที่จัดหา ในกรณีที่ผู้มีสิทธิเสนอราคากระทําผิดเงื่อนไข ดังนี้
11.4.1 ผู้ มีสิ ทธิ เ สนอราคาไม่ ส่ งผู้ แทนมาลงทะเบี ย นเพื่ อเข้ า สู่ กระบวนการ
เสนอราคา ตามวัน เวลา และสถานที่ที่กําหนด
11.4.2 ผู้มีสิทธิเสนอราคาที่มาลงทะเบียนแล้ว ไม่ LOG IN เข้าสู่ระบบ
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11.4.3 ผู้มีสิทธิเสนอราคา LOG IN แล้ว แต่ไม่มีการเสนอราคา หรือเสนอราคา
ผิดเงื่อนไขที่กําหนดโดยการเสนอราคาสูงกว่า หรือเท่ากับราคาเริ่มต้นการประมูล
11.4.4 ผู้ มี ส ิ ท ธิ เ สนอราคาไม่ ล งลายมื อ ชื่ อ ในแบบ บก. 008 แบบยื น ยั น ราคา
สุดท้ายในการเสนอราคา
11.5 ผู้มีสิทธิเสนอราคาซึ่งสํานักงานได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปทําสัญญาหรือข้อตกลงภายใน
เวลาที่ทางราชการกําหนดดังระบุไว้ในข้อ 7 สํานักงานจะริบหลักประกันซอง หรือเรียกร้องจากผู้ออกหนังสือ
ค้ําประกันซองทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสีย หายอื่น (ถ้า มี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็น
ผู้ทิ้งงาน ตามระเบียบของทางราชการ
11.6 สํ า นั ก งานสงวนสิ ท ธิ ที่ จ ะแก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม เงื่ อ นไข หรื อ ข้ อ กํ า หนดในแบบสั ญ ญา
ให้เป็นไปตามความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)
12. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ
ในระหว่างระยะเวลาการดําเนินงาน ผู้รับจ้างพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและ
ระเบียบได้กําหนดไว้โดยเคร่งครัด

สํานักงาน ก.พ.
สิงหาคม 2555

เอกสารแนบท้ายหมายเลข 1.1

รายละเอียดการจ้างเหมาบริการทําความสะอาดอาคารและสถานที่ สํานักงาน ก.พ.
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2555 - 30 กันยายน 2556
ก. รายละเอียดและเงื่อนไขการทําความสะอาดอาคารและสถานที่ สํานักงาน ก.พ. ถนนติวานนท์
จังหวัดนนทบุรี ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2555 – 30 กันยายน 2556 รวม 12 เดือน
ข้อ 1 รายละเอียดงานทําความสะอาดอาคารสํานักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี
1.1 ผู้รับจ้างจะต้องบริการทําความสะอาดอาคารสํานักงาน ก.พ. จํานวน 9 หลัง โดยมี
พื้นที่รวมประมาณ 35,940 ตารางเมตร และพื้นที่บริเวณลานจอดรถทั้งหมด ซึ่งรายละเอียดของอาคาร
และชนิดของพื้นที่มีดังนี้
รายละเอียดพื้นที่อาคาร
อาคารอํานวยการ (1) (2 ชั้น)
ชั้น 1 : ประกอบด้วย
- ห้องโถงเอนกประสงค์
- ห้องน้ําชาย-หญิง 2 ห้อง
- ระเบียงหน้า
- ระเบียงหลัง
ชั้น 2 : ประกอบด้วย
- ห้องทํางาน
- บันได
- ห้องน้ําชาย-หญิง 2 ห้อง
อาคารสํานักงาน (2) (5 ชั้น)
ชั้น 1 : ประกอบด้วย
- บันได
- ห้องทํางาน
- ห้องทํางาน
- ทางเดินส่วนกลาง
- ห้องน้ําชาย-หญิง 4 ห้อง

จํานวนพื้นที่
ตารางเมตร

พื้นที่ทั้งอาคาร
ตารางเมตร
456 ม2

ชนิดของพื้น

165
18
96
72

แกรนิต/ไม้เทียม/ลามิเนต
หินอ่อน
แกรนิต
แกรนิต

72
15
18

ลามิเนต
หินอ่อน
หินอ่อน
1,478 ม2

30
126
42
72
36

เซรามิค
กระเบื้องยาง
กระเบื้องยาง
กระเบื้องยาง
เซรามิค

2
รายละเอียดพื้นที่อาคาร
ชั้น 2 : ประกอบด้วย
- ห้องประชุม
- ห้องทํางาน
- ห้อง PANTRY
- ห้องรับรอง
- ห้องทํางาน
- ทางเดินส่วนกลาง
- ห้องน้ําชาย-หญิง 4 ห้อง
- บันได
ชั้น 3 : ประกอบด้วย
- ห้องทํางาน
- ห้องทํางาน
- ห้องทํางาน (ห้องละ 31 ม2 )
- ห้องทํางาน
- ทางเดินส่วนกลาง
- บันได
- ห้องน้ําชาย-หญิง 4 ห้อง
ชั้น 4 : ประกอบด้วย
- ห้องทํางาน
- ห้องประชุม
- ห้องทํางาน
- ห้องน้ําชาย-หญิง 4 ห้อง
- บันได
- ทางเดินส่วนกลาง

จํานวนพื้นที่
ตารางเมตร

พื้นที่ทั้งอาคาร
ตารางเมตร

ชนิดของพื้น

84
54
14
16
12
72
36
30

พรม
กระเบื้องยาง
กระเบื้องยาง
ลามิเนต
กระเบื้องยาง
กระเบื้องยาง
เซรามิค
เซรามิค

36
18
93

ลามิเนต
กระเบื้องยาง
ลามิเนต

67
40
30
36

กระเบื้องยาง
กระเบื้องยาง
เซรามิค
เซรามิค

36
84
54
36
30
72

ลามิเนต
พรม
กระเบื้องยาง
เซรามิค
เซรามิค
กระเบื้องยาง
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รายละเอียดพื้นที่อาคาร
ชั้น 5 : ประกอบด้วย
- ห้องทํางาน 6 ห้อง ๆ ละ 18 ม2
- ห้องทํางานที่ปรึกษากฎหมาย 1
ห้อง
- ห้องทํางาน
- บันได
อาคารศูนย์สัมมนา (3) (5 ชั้น)
ชั้น 1 : ประกอบด้วย
- ห้องประชุม 245 ที่นั่ง
- ห้องประชุม 100 ที่
- ห้องสมุด
- ห้องทํางาน
- ห้องเบรค
- ห้องพักวิทยากร
- ห้องโสตทัศนูปกรณ์
- ห้องไฟฟ้า
- ห้องเครื่องไฟฟ้า
- ห้องน้ําชาย-หญิง 8 ห้อง
- ห้องปั๊มน้ํา
- ทางเดินส่วนกลาง
- บันได
ชั้น 2 : ประกอบด้วย
- ห้องฝึกอบรม ขนาด 60 คน
1 ห้อง
- ห้องฝึกอบรม ขนาด 40 คน
2 ห้อง

จํานวนพื้นที่
ตารางเมตร

พื้นที่ทั้งอาคาร
ตารางเมตร

ชนิดของพื้น

108

ลามิเนต

18

ลามิเนต

84
30

กระเบื้องยาง
เซรามิค
7,604 ม2

288
180
180
162
432
10
20
10
20
144
36
144
36

พรม
กระเบื้องยาง
กระเบื้องยาง
กระเบื้องยาง
กระเบื้องยาง
กระเบื้องยาง
กระเบื้องยาง
กระเบื้องยาง
กระเบื้องยาง
เซรามิค
กระเบื้องยาง
กระเบื้องยาง
หินขัด

218

พรม

240

พรม

4
รายละเอียดพื้นที่อาคาร
- ห้องฝึกอบรม ขนาด 15 คน
4 ห้อง
- ห้องโสตฯ 2 ห้อง
- ห้องทํางานเจ้าหน้าที่
- ห้องพักวิทยากร 1 ห้อง
- ห้องเบรค 1 ห้อง
- ห้องประชุม
- บันได
- ห้องน้ําชาย-หญิง 8 ห้อง
- ทางเดินส่วนกลาง
ชั้น 3 : ประกอบด้วย
- ห้องฝึกอบรมขนาดต่าง ๆ
7 ห้อง
- ห้องเบรค
- ห้องโสตฯ 6 ห้อง
- ห้องพักวิทยากร 4 ห้อง
- ห้องทํางานเจ้าหน้าที่
- บันได
- ห้องน้ําชาย-หญิง 8 ห้อง
- ทางเดินส่วนกลาง
ชั้น 4 : ประกอบด้วย
- ห้องฝึกอบรมขนาดต่าง ๆ
7 ห้อง
- ห้องโสตฯ 6 ห้อง
- ห้องเอนกประสงค์
- ห้องพักวิทยากร
- ห้องทํางานเจ้าหน้าที่
- บันได

จํานวนพื้นที่
ตารางเมตร
144

พื้นที่ทั้งอาคาร
ตารางเมตร

ชนิดของพื้น
พรม

40
162
10
162
200
60
144
144

กระเบื้องยาง
กระเบื้องยาง
กระเบื้องยาง
กระเบื้องยาง
พรม
หินขัด
เซรามิค
กระเบื้องยาง

602

กระเบื้องยาง

162
120
40
162
60
144
260

กระเบื้องยาง
กระเบื้องยาง
กระเบื้องยาง
กระเบื้องยาง
หินขัด
เซรามิค
กระเบื้องยาง

602

พรม/กระเบื้องยาง

120
162
40
120
60

กระเบื้องยาง
กระเบื้องยาง
กระเบื้องยาง
กระเบื้องยาง
หินขัด
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รายละเอียดพื้นที่อาคาร
ชั้น 5
-

ห้องน้ําชาย-หญิง 8 ห้อง
ทางเดินส่วนกลาง
: ประกอบด้วย
ห้องทํางาน ห้องประชุม
บันได
ห้องน้ําชายหญิง 9 ห้อง

อาคารหอประชุมสุขุมนัยประดิษฐ (4)
ชั้น 1 : ประกอบด้วย
- ห้องฝึกอบรม 1,000 ที่นั่ง
- ห้องโถงเอนกประสงค์
- ห้องโถงด้านหน้า
- ห้องรับรองวิทยากร
- ห้องเตรียมกาแฟ
- ห้องน้ํา
- ห้องน้ําชาย-หญิง 2 ห้อง
- บันได
ชั้น 2 : ประกอบด้วย
- ห้องทํางาน 2 ห้องและ
บริเวณโรงพิมพ์
- ห้องโถงเอนกประสงค์
- ห้องน้ําชาย-หญิง 2 ห้อง
ชั้น 3 : ประกอบด้วย
- ห้องทํางานของเจ้าหน้าที่
อาคารจอดรถ (9) 5 ชั้น
ชั้น 1 : ประกอบด้วย
- ลานจอดรถ
- ห้องน้ําชาย-หญิง
- บันได
- ห้องเครื่องปั๊มน้ํา

จํานวนพื้นที่
ตารางเมตร

พื้นที่ทั้งอาคาร
ตารางเมตร

ชนิดของพื้น

144
144

เซรามิค
กระเบื้องยาง

1,230
60
144

หินขัดและพรหม
หินขัด
เซรามิค
2,376 ม 2

1,134
390
108

72
30

พรม
เซรามิค
พรม
พรม
เซรามิค,หินอ่อน
กระเบื้อง
เซรามิค
เซรามิค

108

กระเบื้องยาง

390
72

เซรามิค
เซรามิค

72

13,545 ม 2
2,600
9
20
36

ซีเมนต์
เซรามิค
ซีเมนต์
ซีเมนต์
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รายละเอียดพื้นที่อาคาร
ชั้น 2 : ประกอบด้วย
- ลานจอดรถ
- บันได
ชั้น 3 : ประกอบด้วย
- ลานจอดรถ
- บันได
ชั้น 4 : ประกอบด้วย
- ห้องทํางาน
- ทางเดินรถ
- บันได
- ห้องน้ํา
ชั้น 5 : ประกอบด้วย
- ห้องทํางาน
- ทางเดินรถ
- ห้องน้ํา
- บันได
อาคารสโมสร (5)
ชั้น 1 : ประกอบด้วย
- ห้องโถงเอนกประสงค์
- ห้องโถงเอนกประสงค์
- ห้องน้ําชาย-หญิง 2 ห้อง
- บันได
- เฉลียง
ชั้น 2 : ประกอบด้วย
- ห้องโถงเอนกประสงค์
- บันได 3 ด้าน
- ห้องน้ําชาย-หญิง 2 ห้อง

จํานวนพื้นที่
ตารางเมตร

พื้นที่ทั้งอาคาร
ตารางเมตร

ชนิดของพื้น

2,700
20

ซีเมนต์
ซีเมนต์

2,700
20

ซีเมนต์
ซีเมนต์

1,215.62
444.98
20
58.37

กระเบื้องยาง
กระเบื้องและกรวดล้าง
หินขัด
เซรามิค

2059.91
308.44
96
20

กระเบื้องยาง
กระเบื้องและกรวดล้าง
เซรามิค
หินขัด
2,778 ม2

720
590
84
60
320

เซรามิค
เซรามิค
เซรามิค
เซรามิค
เซรามิค

632
180
84

เซรามิค
เซรามิค
เซรามิค
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รายละเอียดพื้นที่อาคาร
อาคาร ศสล. (8) (A,B)
ชั้น 1 : ประกอบด้วย
- ห้องโถงเอนกประสงค์
- บันได 2 ด้าน
- ห้องน้ําชายหญิง 1 ห้อง
- ทางเดินเข้าอาคารและใต้อาคาร
ชั้น 2 : ประกอบด้วย
- ห้องทํางานและห้องโถง
เอนกประสงค์
- บันได
- ห้องน้ํา
- ห้องทํางานเจ้าหน้าที่ (อาคาร
ด้านหน้า)
- ห้อง ผอ.(1) และห้องผู้บริหาร
(PMO) (5) รวมจํานวน 6 ห้อง
- ห้องน้ําด้านหน้าอาคาร 3 ห้อง
ชั้น 3 : ประกอบด้วย
- ห้องโถง
- ห้องน้ําชายหญิง 1 ห้อง
- บันได
- ห้องทํางาน 3 ห้อง
ชั้น 4 : ประกอบด้วย
- ห้องทํางาน
- ห้องรายงานตัว
- ห้องโถง

จํานวนพื้นที่
ตารางเมตร

พื้นที่ทั้งอาคาร
ตารางเมตร
1,479 ม2

ชนิดของพื้น

126
100
18
216

เซรามิค
เซรามิค
เซรามิค
เซรามิคและซีเมนต์

324

เซรามิค

60
20
72

เซรามิค
เซรามิค
เซรามิค

120

เซรามิค

12

เซรามิค

63
18
60
270

เซรามิค
เซรามิค
เซรามิค
เซรามิค
เซรามิค
เซรามิค
เซรามิค
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รายละเอียดพื้นที่อาคาร
อาคารศูนย์สุขภาพ (6)
ชั้น 1 : ประกอบด้วย
- ห้องออกกําลังกาย
- ห้องทํางาน
- สนามกีฬาบาสเกตบอล/
แบดมินตัน
- บันได
- ห้องน้ําชายหญิง
ชั้น 2 : ประกอบด้วย
- ห้องทํางาน
- บริเวณระเบียงรอบสนามกีฬา
- บันได
ชั้น 3 : ประกอบด้วย
- ห้องทํางาน / ประชุม
- ห้องโถงหน้าห้องทํางาน
- ห้องน้ําชายหญิงและรอบบริเวณ
ทางเดินเชื่อมระหว่างอาคาร
อาคารบําบัดน้ําเสีย
บริเวณรอบสระว่ายน้ํา
อาคารโรงขยะ
ศาลานั่งพักในบริเวณสวนสมุนไพร
และในสวนป่าเฉลิมพระเกียรติ

จํานวนพื้นที่
ตารางเมตร

พื้นที่ทั้งอาคาร
ตารางเมตร
2,334 ม2

ชนิดของพื้น

144
108
720
60
72

กระเบื้องยาง
ลามิเนต
ไม้เมเบิ้ล
เซรามิค
เซรามิค

234
540
60

ลามิเนต
เซรามิค
เซรามิค

216
108
72

ลามิเนต
ลามิเนต
เซรามิค
1,530 ม2

900 ม2
25ม2
75ม2

ไม้
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1.2 อาคารที่ทําการสํานักงาน ก.พ. หลังใหม่
ผู้รับจ้างจะต้องบริการทําความสะอาดอาคารที่ทําการสํานักงาน ก.พ. หลังใหม่
ประกอบด้วย พื้นที่อาคารสํานักงาน ประมาณ 14,800 ตารางเมตร พื้นที่อาคารจอดรถพร้อมสํานักงาน
ประมาณ 11,200 ตารางเมตร และพื้ น ที่ อาคารอเนกประสงค์ ประมาณ 480 ตารางเมตร รวมทั้ งสิ้ น
26,480 ตารางเมตร
ข้อ 2 ผู้รับจ้างต้องเป็นผู้จัดหาคน อุปกรณ์ และเครื่องมือเครื่องใช้ทําความสะอาด
ไม่น้อยกว่ารายการต่อไปนี้ และแต่ละรายการต้องเพียงพอและเหมาะสมต่อการปฏิบัติงาน ดังนี้
2.1 เครื่องขัดพื้น
2.2 เครื่องดูดฝุ่นพร้อมอุปกรณ์ ซึ่งดูดได้ทั้งเปียกและแห้ง
2.3 เครื่องมือเช็ดกระจก
2.4 เครื่องซักพรม
2.5 ไม้กวาด ไม้ถูพื้น ไม้รีดน้ํา
2.6 ถังน้ํา ขันน้ํา สายยาง
2.7 ผ้าเช็ดโต๊ะ
2.8 ถุงพลาสติกสีดําหรือพลาสติกใสสําหรับใส่ขยะ
2.9 เข็มขัดนิรภัยสําหรับเช็ดกระจกและทําความสะอาดในที่สูง
2.10 บันไดชัก 3 ตอน สําหรับเช็ดกระจกภายนอกอาคาร
2.11 เครื่องปั๊มน้ําหรือฉีดน้ําร้อน-เย็น พร้อมอุปกรณ์สําหรับล้าง
ความสกปรกบนพื้นและฝาผนังอาคาร
2.12 ป้ายระวังพื้นลื่น
2.13 อุปกรณ์อื่น ๆ ที่จําเป็นในการปฏิบัติงานทําความสะอาด
ผู้ว่าจ้างจะจัดที่สําหรับเก็บวัสดุอุปกรณ์ดังกล่าวข้างต้นให้ โดยผู้รับจ้างเป็นผู้เก็บรักษา
กุญแจ แต่ทั้งนี้ผู้ว่าจ้างจะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายหรือเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นแก่วัสดุและอุปกรณ์นั้น
ทั้งสิ้น และผู้รับจ้างต้องดูแลรักษาความสะอาดสถานที่เก็บวัสดุโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายจากผู้ว่าจ้าง
ข้อ 3 ผู้รับจ้าง ต้องจัดหาน้ํายาที่มีคุณภาพดี ซึ่งผ่านขบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานของ
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา หรือกรมอนามัย ด้วยทุนทรัพย์ของผู้รับจ้างเองทั้งสิ้น ไม่น้อยกว่า
รายการต่อไปนี้
3.1 น้ํายาทําความสะอาดพื้น
3.2 น้ํายาเคลือบเงา
3.3 น้ํายาเช็ดทําความสะอาดพื้นเซรามิค
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3.4 น้ํายาเช็ดทําความสะอาด ประจําวัน ฟอร์คลีนเนอร์
3.5 น้ํายาเช็ดกระจก
3.6 น้ํายาฆ่าเชื้อโรคสําหรับเช็ดโทรศัพท์
3.7 น้ํายาล้างสุขภัณฑ์และน้ํายาฆ่าเชื้อโรค
3.8 น้ํายาซักพรม
3.9 น้ํายากัดสนิม ชนิดพิเศษไม่มีกลิ่นไม่มีควัน
3.10 น้ํายาเช็ดเฟอร์นิเจอร์และเบาะหนัง
3.11 น้ํายาม็อบน้ํามัน
3.12 น้ํายาขัดทองเหลืองและอลูมิเนียม
3.13 น้ํายาขจัดสิ่งอุดตันในท่อน้ําทิ้ง
3.14 สเปรย์ปรับอากาศ
3.15 น้ํายาอื่น ๆ ที่จําเป็น
ข้อ 4 ผู้รับจ้างจะต้องทําความสะอาด ดังต่อไปนี้
4.1 พื้นอาคาร สถานที่ และห้องน้ําตามข้อ 1.
4.2 กระจกอาคารทั้งภายในและภายนอกอาคาร
4.3 ฝาผนัง และฝ้าเพดาน ภายในอาคาร
4.4 รางน้ําและกันสาดรอบอาคารทั้งหมด
4.5 ม่านทุกชนิดภายในอาคาร
4.6 วัสดุและครุภัณฑ์
- โต๊ะ เก้าอี้ เคาน์เตอร์
- ตู้เก็บเอกสาร ชั้นวางเอกสาร
- ชุดรับแขก
- โทรศัพท์
- พัดลม
- โคมไฟบนโต๊ะ กรอบรูป นาฬิกา
- พรม
- ลิฟท์
- ที่เขี่ยบุหรี่
- ป้ายเครื่องหมายต่าง ๆ
- มู่ลี่
4.7 เฟอร์นิเจอร์ ปฏิมากรรม ภาพวาด และเครื่องตกแต่งต่าง ๆ
4.8 สถานที่หรือส่วนประกอบของอาคาร ซึ่งโดยสภาพต้องทําความสะอาด
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ข้อ 5 รายละเอียดการทํางาน
ลั ก ษณะงาน กํ า หนดเวลาทํ า งาน และมาตรฐานของงานทํ า ความสะอาด
ให้เป็นไปดังต่อไปนี้
5.1 ลักษณะงานและกําหนดเวลาทํางาน
5.1.1 การทําความสะอาดรายวัน ทุกวันทําการ เวลา 07.00 น. - 17.00 น.
(1) กวาดพื้นและถูพื้นด้วยม็อบ ขัดพื้นเคลือบเงาในจุดที่จําเป็น
(2) ปัดฝุ่นละออง และเช็ดโต๊ะ เก้าอี้ทํางาน โต๊ะ เก้าอี้พิมพ์ดีด
ชุดรับแขก ตู้เก็บเอกสาร และเครื่องใช้สํานักงานแล้วจัด
ให้เป็นระเบียบ
(3) ปัดฝุ่นละออง และเช็ดแผ่นป้ายแสดงชื่อ ห้องทํางานและ
แผ่นป้ายต่าง ๆ
(4) เช็ดล้างที่เขี่ยบุหรี่ และเทตระกร้าผง รวบรวมเก็บเศษขยะ
ไปทิ้งยังที่ผู้ว่าจ้างจัดหาไว้ให้
(5) เช็ดกระจกบริเวณที่อยู่ใกล้การสัมผัสทุกแห่ง
(6) เช็ดทําความสะอาดเครื่องโทรศัพท์ด้วยน้ํายาฆ่าเชื้อ
(7) ทําความสะอาดห้องโถง และที่นั่งพัก
(8) ทําความสะอาดหน้าห้องลิฟท์และภายในห้องลิฟท์
(9) ทําความสะอาดทางเดิน ประตูทางเข้า-ออก ให้สะอาดตลอดทั้งวัน
(10) ทําความสะอาดทางขึ้นและราวบันได
(11) ทําความสะอาดห้องน้ําด้วยการขัดถู ล้างห้องน้ํา
เครื่องสุขภัณฑ์ ที่ประจําในห้องน้ําด้วยน้ํายาฆ่าเชื้อโรค
(12) ทําความสะอาดทางเดินระหว่างอาคารภายนอก และ
พื้นถนนที่อยู่ภายในบริเวณให้สะอาดตลอดทั้งวัน
(13) ทําความสะอาดลานจอดรถ
(14) ทําความสะอาดศาลาที่พักในสวนสมุนไพร (2 หลัง)
หลังอาคารศูนย์สัมมนา (1 หลัง) และในสวนป่า (1 หลัง)
(15) เช็ดทําความสะอาดเฟอร์นิเจอร์บริเวณรอบ ๆ สระว่ายน้ํา
กวาดและม็อบพื้นบริเวณรอบสระน้ําให้สะอาดตลอดทั้งวัน
(16) ปัดฝุ่นพรมเช็ดเท้า
(17) ทําความสะอาดอื่น ๆ และแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าในเวลาทํางาน
(18) รายงานสิ่งของชํารุดเสียหายที่เกิดขึ้นโดยด่วน
(19) ปิดไฟฟ้า น้ําประปา ปิดพัดลม เครื่องปรับอากาศ
ถอดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกเครื่อง และตรวจตราความ
เรียบร้อยก่อนออกจากสํานักงาน หรือตัวอาคาร
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(20) ในกรณีที่มีการฝึกอบรมหรือกิจกรรมให้ทําความสะอาด
พื้นห้องหรือพรม รวมทั้งโต๊ะเก้าอี้และโซฟาให้อยู่ใน
สภาพที่ใช้งานได้ทุกวัน
5.1.2 การทําความสะอาดรายสัปดาห์ ในวันหยุดประจําสัปดาห์ - วันอาทิตย์
เวลา 8.00 น. - 16.00 น.
(1) ขัดเงาโต๊ะ เก้าอี้ และเครื่องใช้สํานักงาน
(2) เช็ดและดูดฝุ่นความสะอาดม่านปรับแสงทุกแห่ง
(3) เช็ดทําความสะอาดโคมไฟ หลอดไฟ พัดลมเพดาน
และพัดลมตั้งพื้น
(4) ทําความสะอาดรอยเปื้อนบนพรมด้วยน้ํายา และดูดฝุ่น
พรมให้สะอาด
(5) ปัดหยากไย่ตามเพดาน ฝาผนัง และซอกมุมต่าง ๆ
(6) ขัดเงาบริเวณที่เป็นไม้และโลหะด้วยน้ํายาที่เหมาะสม
(7) ทําความสะอาดและดูดฝุ่นในที่สูง
(8) ทําความสะอาดกระจกหน้าต่าง บานประตูกระจกทุกบาน
บานกระจกทางเข้าสํานักงานทุกบานและบริเวณที่เป็น
กระจกภายในอาคารทั้งหมด
(9) ล้างตะกร้าผงและภาชนะรองรับเศษขยะ
(10) ลบรอยเปื้อนต่าง ๆ ตามฝาผนัง และราวบันได สวิทซ์
ไฟฟ้า ลูกบิดประตู ฯลฯ
(11) ทําความสะอาดอาคารโรงขยะและบริเวณโดยรอบ
(12) จะต้องดูแลอาคารหอประชุมใหญ่ให้สะอาดเรียบร้อย พร้อมใช้งาน
อยู่เสมอ
(13) ทําความสะอาดโดยการล้างพื้นบริเวณโรงอาหารทั้งสองด้านภายใน
สํานักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี
5.1.3 การทําความสะอาดรายเดือน โดยกําหนดให้ทําในวันหยุด
ประจําสัปดาห์ – วันอาทิตย์ ระหว่างเวลา 08.00 น. - 16.00 น.
(1) ทําความสะอาดรางน้ําหลังคา ชายคา และกันสาด
(2) ทําความสะอาดเฟอร์นิเจอร์ ปฏิมากรรม ภาพวาด และ
เครื่องตกแต่งต่าง ๆ ให้สะอาดเรียบร้อย สวยงาม
(3) ล้าง เคลือบเงา และขัดพื้นทุกแห่ง โดยใช้น้ํายาตามความเหมาะสม
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5.1.4 การทําความสะอาดราย 3 เดือน ในวันหยุดประจําสัปดาห์ – วันอาทิตย์
ตั้งแต่ 8.00 น. - 16.00 น.
(1) ทําความสะอาด แผงกันแดดรวมทั้งบริเวณที่เป็นกระจก
ภายนอกอาคารทั้งหมด
(2) ทําความสะอาดพรม โดยวิธีโมเนทบัฟฟิ่ง
(3) ทําความสะอาดช่องระบายอากาศเฉพาะภายนอก
5.1.5 ผู้รับจ้างจะต้องจัดพนักงานทําความสะอาดประจําอาคาร จํานวน
39 คน ดังนี้
(1) อาคารอํานวยการและอาคารสํานักงาน
1 คน
(2) อาคารศูนย์สัมมนาและศาลาที่พักหลังอาคาร 8 คน
(3) อาคารจอดรถ
3 คน
(4) อาคารศูนย์สรรหาและเลือกสรร
1 คน
(5) อาคารสโมสร
2 คน
(6) อาคารหอประชุมสุขุมนัยประดิษฐ
3 คน
และศาลาที่พักในสวนป่าฯ และสวนสมุนไพร
(7) อาคารศูนย์สุขภาพ
1 คน
(8) ทางเชื่อมระหว่างอาคารและกวาดลาน
1 คน
(9) อาคารที่ทําการสํานักงาน ก.พ. หลังใหม่
18 คน
(10) ผู้คุมงาน
1 คน
รวม 39 คน
5.1.6 ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีผู้ควบคุมงานมาควบคุมดูแล และตรวจสอบงาน
ทําความสะอาดอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง
5.1.7 การทําความสะอาด ตามข้อ 5.1.2 ถึงข้อ 5.1.4 เมื่อเสร็จงานแล้วผู้รับจ้าง
ต้องปิดประตูหน้าต่าง ก๊อกน้ํา ไฟฟ้าให้เรียบร้อย
5.1.8 ทําความสะอาดโรงบําบัดน้ําเสีย เดือนละ 1 ครั้ง เป็นอย่างน้อย
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ข้อ 6 มาตรฐานของงานทําความสะอาด
ผู้รับจ้างจะต้องทําความสะอาดดังต่อไปนี้
6.1 การทําความสะอาดพื้น
(1) การปัดกวาด ดูดฝุ่น
ให้ปัดกวาด หรือดูดฝุ่น พื้นที่ว่างตามชั้นอาคาร ห้องโถง ทางเดิน
บันได (จนถึงบันไดขั้นสุดท้ายของอาคาร) ให้สะอาดปราศจากเศษผง ฝุ่นละออง โดยให้ใช้ไม้กวาดขนอ่อน
ในการปัดกวาด สําหรับขยะให้นําไปทิ้งนอกตัวอาคาร ณ ที่ทิ้งขยะที่ผู้ว่าจ้างกําหนด
(2) การถูด้วยม็อบ
หลังจากปัดกวาด ดูดฝุ่น ตามข้อ (1) แล้ว ให้ถูพื้นที่ต่าง ๆ ด้วยม็อบ
ชุ บ น้ํ า บิ ด หมาด ๆ ม็ อบที่ นํ า มาใช้ ง านต้ อ งเป็ น ม็ อ บที่ ส ะอาด และหมั่ น เปลี่ ย นทํ า ความสะอาดเสมอ
หากบริเวณใดมีความสกปรกมากให้ใช้น้ํายาขัดพื้น หรือน้ําสบู่อ่อนตามความเหมาะสม
(3) การลงน้ํายาขัดพื้น เคลือบเงาพื้น
การลงน้ํายาขัดพื้น เคลือบเงาพื้น ให้ทําหลังจากดําเนินการตาม (1)
และ (2) แล้ว และการลงน้ํายาดังกล่าวในบริเวณใดก็ตามจะต้องระวังไม่ให้ฝาผนัง หรือขอบกําแพงเปรอะ
เปื้อนเป็นรอย หรือชํารุดเสียหาย
(4) การขัดพื้นและขัดเงา
ให้ทําทันทีหลังจากลงน้ํายาขัดพื้น หรือเคลือบเงาพื้น ทั้งนี้ ให้ผู้รับ
จ้างพิจารณาเลือกใช้เครื่องใช้ วัสดุ และอุปกรณ์ตามความเหมาะสมกับวัสดุพื้น โดยไม่ก่อให้เกิดความ
เสียหาย หรือตําหนิใด ๆ บนพื้น
(5) การลอกพื้น และเคลือบพื้นด้วยน้ํายา
การลอกพื้นและเคลือบพื้นด้วยน้ํายา เพื่อให้ผิวพื้นสะอาดปราศจาก
ตําหนิและริ้วรอยมีความสวยงามทนทานนั้น ให้ผู้รับจ้างดําเนินการตามความเหมาะสมกับวัสดุพื้น ทั้งนี้ เมื่อ
ทํ า การลอกพื้ น และเคลื อบพื้ น ด้ ว ยน้ํ า ยา ให้ เ คลื่ อนย้ า ยเฟอร์ นิ เ จอร์ ล อยตั ว และเครื่ องใช้ สํ า นั กงาน (ที่
เคลื่อนย้ายได้) ด้วย หลังจากน้ํายาแห้งดีแล้วให้ขัดพื้นให้สะอาดและนําเฟอร์นิเจอร์และเครื่องใช้สํานักงาน
กลับเข้าที่เดิม
6.2 การทําความสะอาดพรม
ให้ ดู ด ฝุ่ น ล ะออง เศษผ ง เศษขนสั ต ว์ ที่ ห ลุ ด ร่ ว งอยู่ บ นหน้ า พรม
ให้สะอาดในกรณีที่ทําการซักพรม โดยการซักแห้งหรือวิธีการอื่นใดก็ตามต้องไม่ก่อให้เกิดความเสียหายและ
เสียความสวยงาม
6.3 การทําความสะอาดเฟอร์นิเจอร์ และเครื่องใช้สํานักงาน
ให้ปัดกวาด เช็ดถู เครื่องใช้สํานักงาน เช่น โต๊ะ เก้าอี้ ตู้เก็บ เอกสาร ฯลฯ
และเฟอร์ นิ เ จอร์ ต่ า ง ๆ รวมทั้ งรู ป ภาพแขวนฝาผนั ง และปฏิ มากรรมให้ ส ะอาด ปราศจากฝุ่ น ละออง
หยากไย่ ใยแมงมุม คราบสกปรก และริ้วรอยต่าง ๆ หากมีการเคลื่อนย้ายออกจากที่ให้นํากลับเข้าที่เดิม
เมื่องานเสร็จแล้ว โดยไม่เกิดความเสียหายใด ๆ
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6.4 การทําความสะอาดฝาผนังและฝ้าเพดาน
ให้ปัดกวาด เช็ดถู ดูดฝุ่น ให้สะอาดปราศจากฝุ่นละอองหยากไย่ ใยแมงมุม
คราบสกปรก หรือรอยต่าง ๆ และไม่มีเศษผงตกค้างอยู่บนพื้นห้อง การทําความสะอาดในข้อนี้ให้รวมถึง
ประตูหน้าต่าง ขอบประตู และผนังใต้หน้าต่างด้วย และให้ระมัดระวังเป็นพิเศษ สําหรับฝาผนังไม้บุด้วย
กระสอบป่านและวัสดุกันเสียงสะท้อน รวมทั้งฝ้าเพดานที่ใช้วัสดุกันเสียงสะท้อน
6.5 การทําความสะอาดกระจก
ให้เช็ดกระจกด้วยน้ํายาเช็ดกระจก หรือล้างด้วยน้ําสบู่อ่อน แล้วล้างด้วยน้ํา
และเช็ดให้แห้งให้กระจกใสสะอาดปราศจากคราบสกปรก ตําหนิ หรือรอยสัมผัส และห้ามใช้ผงขัดในการ
ทําความสะอาดกระจก
6.6 การทําความสะอาดม่าน
ให้ดูแลรักษาความสะอาดม่าน และม่านปรับแสง ให้สะอาด ปราศจากฝุ่น
ละออง หยากไย่ และคราบสกปรก การทําความสะอาด ให้เช็ดด้วยผ้าชุบน้ําบิดหมาด ๆ หรือใช้เครื่องดูด
ฝุ่นละอองเหมาะสมโดยไม่ก่อให้เกิดความเสียหายใด ๆ
6.7 การขัดเงาบริเวณที่เป็นโลหะ
ส่วนประกอบใด ๆ ในอาคารที่เป็นโลหะ ให้ดูแลรักษาให้เงางามอยู่เสมอ และ
ไม่มีคราบสนิมจับ
ในกรณี ที่ ร ายละเอี ย ดนี้ มิ ไ ด้ กํ า หนดรายละเอี ย ดการทํ า งานไว้ ให้ ผู้ รั บ จ้ า ง
ดําเนินการทําความสะอาดตามสภาพของงานหรือตามคําสั่งของผู้ว่าจ้าง
ข้อ 7 การส่งพนักงานเข้าทําความสะอาด ให้ผู้รับจ้างปฏิบัติดังนี้
7.1 จัดทําประวัติพนักงานโดยละเอียด และรูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว 2 รูป ส่งให้
ผู้ว่าจ้างล่วงหน้าภายในเวลาอันสมควรก่อนวันที่เริ่มงานทําความสะอาด
7.2 พนั ก งานทุ ก คนต้ อ งอยู่ ในเครื่ อ งแบบที่ เ ป็ น มาตรฐานเดี ย วกั น ติ ด บั ต ร
ประจําตัวพนักงานของผู้รับจ้างทุกคน
7.3 พนักงานที่ผู้รับจ้างจัดส่งมานั้น ต้องเป็นผู้ที่มีสุขภาพดี มีประวัติดี มีความ
ซื่อสัตย์สุจริต และผ่านการฝึกอบรมของผู้รับจ้างมาเรียบร้อยแล้ว
7.4 ให้ผู้รับจ้างแจ้งจํานวนพนักงานที่จะส่งเข้ามาทําความสะอาดและในกรณีที่
จะมีการสับเปลี่ยนหรือทดแทนตัวบุคคล ให้แจ้งรายชื่อพร้อมประวัติเป็นการสํารองล่วงหน้า
7.5 ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบและยินยอมชดใช้ค่าเสียหาย หรือซ่อมแซมทรัพย์สิน
ของผู้ ว่ า จ้ า งที่ เ กิ ด ความเสี ย หายขึ้ น หรื อ สู ญ หาย โดยการกระทํ า ของผู้ รั บ จ้ า ง หรื อ ลู ก จ้ า งของ
ผู้รับจ้างด้วย
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7.6 ผู้ รั บ จ้ า งต้ อ งรั บ ผิ ด ชอบและให้ ค วามคุ้ ม ครองคนงานหรื อ ลู ก จ้ า งของ
ผู้รับจ้างที่มาทํางานกับผู้ว่าจ้าง เกี่ยวกับสิทธิอันพึงมีพึงได้ตามกฎหมายแรงงานด้วยโดยไม่เรียกร้องเอาจาก
ผู้ว่าจ้างอีก
7.7 ต้องลงเวลาการปฏิบัติงาน วันจันทร์-วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 07.00 น. - 17.00 น.
ของพนักงาน ซึ่งสามารถตรวจสอบได้ทุกเวลา สําหรับการทําความสะอาดประจําสัปดาห์ หรือการทําความ
สะอาดในจุดที่ไม่อาจปฏิบัติในเวลาราชการได้ ผู้ควบคุมงานต้องวางแผนไว้ล่วงหน้าว่าจะทําการเมื่อใด
แล้วแจ้งทางอาคารสถานที่ให้รับทราบด้วย
7.8 ต้องมีหัวหน้าควบคุมงานอย่างใกล้ชิด สามารถติดต่อได้ทันที เมื่อมีปัญหา
หรือมีงานฉุกเฉิน
7.9 พนักงานทําความสะอาดทุกคนจะต้องอยู่ในระเบียบข้อบังคับของผู้ว่าจ้าง
หากพนักงานทําความสะอาดคนใดประพฤติตนในทางเสื่อมเสียหรือหย่อนความสามารถ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิให้
ผู้รับจ้างย้ายพนักงานคนนั้นออกจากสถานที่ที่ปฏิบัติงานได้ทันที โดยผู้รับจ้างต้องจัดส่งพนักงานคนใหม่
มาแทน พร้อมทั้งส่งประวัติ
ข้อ 8 ผู้ว่าจ้างสามารถจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานภายในพื้นที่สํานักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี
ได้ตามความเหมาะสมภายใต้ระยะเวลาการทํางานและน้ํายารวมทั้งอุปกรณ์คงเดิม
ข้อ 9 การจ่ายเงิน
ผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินเป็นรายเดือน เมื่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับงานจ้าง
เรียบร้อยแล้ว
ข้อ 10 การส่งมอบงานและการประเมินผลงานจ้าง
10.1 การส่งมอบงานจ้างนับแต่วันทําสัญญา ให้ส่งมอบงานทุก ๆ สิ้นเดือน
10.2 ผู้ว่าจ้างจะประเมินผลการดําเนินงานของผู้รับจ้างทุก 3 เดือน หากผลการ
ดําเนินงานไม่เป็นที่น่าพอใจ ผู้ว่าจ้างสงวนสิทธิที่จะขอยกเลิกสัญญา
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ข. รายละเอียดและเงื่อนไขการทําความสะอาดอาคารและสถานที่ สํานักงาน ก.พ. ถนนพิษณุโลก
กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2555 – 30 มิถุนายน 2556 รวม 9 เดือน
ข้อ 1 รายละเอียดงานทําความสะอาดอาคารที่ทําการและพื้นที่ทํางาน ผู้รับจ้างจะต้องบริการ
ทําความสะอาดอาคารที่ทําการพื้นที่รวมประมาณ 5,382 ตารางเมตร และพื้นที่บริเวณลานจอดรถทั้งหมด
โดยใช้พนักงานทําความสะอาด 6 คน ตามรายละเอียดของอาคารและชนิดพื้นที่ ดังนี้
1) อาคารสํานักงาน ก.พ. ถนนพิษณุโลก
1.1 พื้นที่ทําความสะอาดประมาณ 1,740 ตารางเมตร ประกอบด้วย
ชั้น 1 หน้ามุข ห้องโถง ลิฟท์ ห้องสุขา ช่องชาร์ป บันได และศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ชั้น 2 พื้นที่ทํางานของฝ่ายบริหาร ห้องโถง ลิฟท์ ห้องสุขา ช่องชาร์ป บันได
ระเบียงทางเดินทั้งหมด กันสาดอาคารห้องประชุม 1, 2, 4 และ 5
ชั้น 3 พื้นที่ทํางาน ห้องโถง ลิฟท์ ห้องสุขา ช่องชาร์ป บันได ระเบียงทางเดิน
ทั้งหมด กันสาดอาคาร
ชั้น 4 พื้นที่ทํางาน ห้องโถง ลิฟท์ ห้องสุขา ช่องชาร์ป บันได ระเบียงทางเดิน
ทั้งหมด และกันสาดอาคาร
1.2 พื้นที่ลานจอดรถ และอื่น ๆ ประกอบด้วย
- ลานจอดรถบริเวณด้านหน้า และด้านหลังอาคาร
- บริเวณที่ตั้งศาลพระภูมิ
- ศูนย์ข่าวสํานักงาน ก.พ.
- บริเวณบ่อพักน้ําเสียข้างป้อมยาม
- บล็อกปลูกต้นไม้กลางลานจอดรถด้านหลังอาคาร
- บริเวณสวนหย่อมข้างบันไดหลังอาคาร
- บริเวณโรงอาหารอาคารสํานักงาน ก.พ.
- บริเวณทางเดินไปโรงเก็บขยะและโรงเก็บขยะ
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2) สถานที่ทํางานคณะกรรมการพิทักษ์ร ะบบคุณธรรม กรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์ ร้องทุกข์ และสํานักพิทักษ์ระบบคุณธรรม
รายละเอียดพื้นที่อาคาร

จํานวนพื้นที่
ตารางเมตร

ชั้น 3 ด้านหน้า : ประกอบด้วย
- ห้องทํางานกรรมการวินิจฉัยฯ
- ห้องทํางานกลุ่มงานบริหารทั่วไป

192

ชั้น 3 ฝั่งซ้าย : ประกอบด้วย
- ห้องทํางานประธาน ก.พ.ค.
- ห้องทํางานกรรมการ ก.พ.ค.
- ห้องทํางานสํานักพิทักษ์ระบบคุณธรรม
- ห้องน้ํา 5 ห้อง

1,272

ชั้น 3 ฝั่งขวา : ประกอบด้วย
- ห้องไต่สวน จํานวน 8 ห้อง
- ห้องเก็บสํานวน

464

ชั้น 3 ด้านหลัง : ประกอบด้วย
- ห้องทํางานผู้อํานวยการสํานักพิทักษ์ระบบ
คุณธรรม
- ห้องทํางานผู้เชี่ยวชาญ
- ห้องประชุม ก.พ.ค.
- ห้องถ่ายเอกสาร

520

ชั้น 4 ด้านหน้า : ประกอบด้วย
- ห้องโถงเอนกประสงค์

600

ชั้น 4 ฝั่งซ้าย : ประกอบด้วย
- ห้องทํางานกรรมการ ก.พ.ค.
- ห้องน้ํา จํานวน 3 ห้อง

464

ชั้น 4 ฝั่งขวา : ประกอบด้วย
ห้องพิจารณา จํานวน 6 ห้อง

ชนิดของพื้น

กระเบื้องยาง
กระเบื้องยาง
กระเบื้องยาง
กระเบื้องยาง
กระเบื้องยาง
เซรามิค

กระเบื้องยาง
หินขัด
กระเบื้องยาง
กระเบื้องยาง
พรม
กระเบื้องยาง
กระเบื้องยาง

กระเบื้องยาง
เซรามิค
กระเบื้องยาง
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ข้อ 2 ผู้รับจ้างต้องเป็นผู้จัดหาคน อุปกรณ์ และเครื่องมือเครื่องใช้ทําความสะอาดด้วย
ทุนทรัพย์ของผู้รับจ้างเองทั้งสิ้น ยกเว้นไฟฟ้า น้ําประปา ผู้ว่าจ้างยินยอมให้ใช้ได้เท่าที่จําเป็นต่อการบริการ
ทําความสะอาดอุปกรณ์และเครื่องมือทําความสะอาดที่ผู้รับจ้างต้องจัดหามาแต่ละรายการต้องเพียงพอและ
เหมาะสมต่อการปฏิบัติงาน ดังนี้
2.1 เครื่องขัดพื้น
2.2 เครื่องดูดฝุ่นพร้อมอุปกรณ์ ซึ่งดูดได้ทั้งเปียกและแห้ง
2.3 เครื่องมือเช็ดกระจก
2.4 เครื่องซักพรม
2.5 ไม้กวาด ไม้ถูพื้น ไม้รีดน้ํา
2.6 ถังน้ํา ขันน้ํา สายยาง
2.7 ผ้าเช็ดโต๊ะ
2.8 ถุงพลาสติกสีดําหรือพลาสติกใสสําหรับใส่ขยะ
2.9 เข็มขัดนิรภัยสําหรับเช็ดกระจกและทําความสะอาดในที่สูง
2.10 บันไดชัก 3 ตอน สําหรับเช็ดกระจกภายนอกอาคาร
2.11 ป้ายระวังพื้นลื่น
2.12 อุปกรณ์อื่น ๆ ที่จําเป็นในการปฏิบัติงานทําความสะอาด
ผู้ว่าจ้างจะจัดที่สําหรับเก็บวัสดุอุปกรณ์ดังกล่าวข้างต้นให้ โดยผู้รับจ้างเป็นผู้เก็บรักษา
กุญแจ แต่ทั้งนี้ผู้ว่าจ้างจะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายหรือเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นแก่วัสดุและอุปกรณ์นั้น
ทั้งสิ้น และผู้รับจ้างต้องดูแลรักษาความสะอาดสถานที่เก็บวัสดุโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายจากผู้ว่าจ้าง
ข้อ 3 ผู้รับจ้าง ต้องจัดหาน้ํายาที่มีคุณภาพดี ซึ่งผ่านขบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานของ
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา หรือกรมอนามัย ด้วยทุนทรัพย์ของผู้รับจ้างเองทั้งสิ้น ไม่น้อยกว่า
รายการต่อไปนี้
3.1 น้ํายาทําความสะอาดพื้น
3.2 น้ํายาเคลือบเงาพื้น
3.3 น้ํายาเช็ดทําความสะอาด ประจําวัน
3.4 น้ํายาเช็ดกระจก
3.5 น้ํายาฆ่าเชื้อโรคสําหรับเช็ดโทรศัพท์
3.6 น้ํายาล้างสุขภัณฑ์และน้ํายาฆ่าเชื้อโรค
3.7 น้ํายาซักทําความสะอาดพรม
3.8 น้ํายากัดสนิม ชนิดพิเศษ ไม่มีกลิ่นไม่มีควัน
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3.9 น้ํายาเช็ดเฟอร์นิเจอร์และเบาะหนัง
3.10 น้ํายาม็อบน้ํามัน
3.11 น้ํายาขัดทองเหลืองและอลูมิเนียม
3.12 น้ํายาขจัดสิ่งอุดตันในท่อน้ําทิ้ง
3.13 สเปรย์ปรับอากาศ
3.14 น้ํายาอื่น ๆ ที่จําเป็น
ข้อ 4 ผู้รับจ้างจะต้องทําความสะอาด ดังต่อไปนี้
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6

พื้นอาคาร สถานที่ และห้องน้ําตามข้อ 1.
กระจกอาคารทั้งภายในและภายนอกอาคาร
ฝาผนัง และฝ้าเพดาน ภายในอาคาร
รางน้ําและกันสาดรอบอาคารทั้งหมด
ม่านทุกชนิดภายในอาคาร
วัสดุและครุภัณฑ์
- โต๊ะ เก้าอี้ เคาน์เตอร์
- ตู้เก็บเอกสาร ชั้นวางเอกสาร
- ชุดรับแขก
- โทรศัพท์
- พัดลม
- โคมไฟบนโต๊ะ กรอบรูป นาฬิกา
- พรม
- ลิฟท์
- ป้ายเครื่องหมายต่าง ๆ
- มู่ลี่
4.7 เฟอร์นิเจอร์ ปฏิมากรรม ภาพวาด และเครื่องตกแต่งต่าง ๆ
4.8 สถานที่หรือส่วนประกอบของอาคาร ซึ่งโดยสภาพต้องทําความสะอาด
ข้อ 5 รายละเอียดการทํางาน
ผู้รับจ้างจะต้องทําความสะอาดดังต่อไปนี้
5.1 ทําความสะอาดอาคารรายวัน โดย
5.1.1 กวาดพื้น ถูพื้นอาคาร เช็ดถูทําความสะอาดพื้นอาคารสํานักงาน ก.พ.
5.1.2 ดูดฝุ่นพรมด้วยเครื่องดูดฝุ่น
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5.1.3 ทําความสะอาดห้องสุขา ชาย-หญิง เก็บกวาดและเทตะกร้า หรือ
ถังขยะ ล้างทําความสะอาดด้วยน้ํายาฆ่าเชื้อ เช็ดถูทําความสะอาดพื้นและผนังห้องน้ําด้วยน้ํายาฆ่าเชื้อและ
ดับกลิ่น ล้างทําความสะอาดเครื่องสุขภัณฑ์ทั้งหมด
5.1.4 เก็บกวาด เทตะกร้าขยะ และทําความสะอาดที่เขี่ยบุหรี่ เก็บเศษผง
และก้นบุหรี่จากถังขยะ และนําไปทิ้งในที่ทิ้งขยะ
5.1.5 รายงานสิ่งของชํารุดเสียหายที่เกิดขึ้นทันทีที่พบเห็น อาทิ กระจกแตก
อ่างล้างมือชํารุด ท่อน้ําแตกหรือรั่ว และสิ่งชํารุดอื่น ๆ ที่อยู่ในบริเวณที่รับผิดชอบ
5.1.6 ดูแลปิดน้ํา ปิดไฟฟ้า และตรวจตราความเรียบร้อยก่อนออกจาก
ตัวอาคาร เมื่องานเสร็จทุกครั้ง
5.1.7 ทําความสะอาดอื่น ๆ ตามที่ผู้ว่าจ้างกําหนด
5.2 ทําความสะอาดอาคารรายเดือน โดย
5.2.1 เช็ดทําความสะอาดกระจกภายนอก - ในอาคาร
5.2.2 ล้างทําความสะอาดและลงน้ํายาเคลือบเงาพื้นภายในอาคาร
5.2.3 ล้างทําความสะอาดกันสาด ท่อระบายน้ํารอบสํานักงาน ก.พ.
5.2.4 ปัดกวาดหยากไย่ และฝุ่นละอองตามเพดานและผนัง
5.2.5 ทํา ความสะอาด ขจั ดคราบสกปรกของพื้น และรอยเปื้ อนตาม
ขอบมุมทางเดิน ขอบประตู สวิทซ์ไฟ และผนัง
5.2.6 จัดทําความสะอาดพื้นและผนังห้องลิฟท์
5.2.7 ทําความสะอาดห้องสุขา ชาย-หญิง รวมทั้งอุปกรณ์เครื่องสุขภัณฑ์
ขัดล้างคราบสนิม และตะกอนในห้องน้ํา พร้อมทั้งลงน้ํายาฆ่าเชื้อและดับกลิ่น
ข้อ 6 จํานวนพนักงานทําความสะอาดบนอาคารที่ทําการและบริเวณลานจอดรถ จํานวน
6 คน
ผู้ว่าจ้างขอสงวนสิทธิ์ในการบริหารจัดการจํานวนพนักงานให้สอดคล้องกับพื้นที่และความ
เหมาะสมของการทําความสะอาดอาคารสถานที่
ข้อ 7 กําหนดเวลาทํางาน
7.1 พนักงานทําความสะอาดอาคาร
- ปฏิบัติงานในวันราชการ ตั้งแต่เวลา 07.00 น. - 17.00 น.
วันอาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 08.00 น. - 16.00 น. พนักงานจํานวน 5 คน
พื้นที่ทําความสะอาดตามที่กําหนด
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7.2 พนักงานทําความสะอาดลานจอดรถ ในวันราชการ ตั้งแต่เวลา
05.00 น. - 15.00 น. พนักงานจํานวน 1 คน
7.3 ทําความสะอาดรายเดือน ให้ทําในวันหยุดประจําสัปดาห์ - วันอาทิตย์
ตั้งแต่เวลา 08.00 น. - 16.00 น.
ข้อ 8 มาตรฐานของงานทําความสะอาด
การทําความสะอาดอาคารและสถานที่อาคาร สํานักงาน ก.พ. ลักษณะงานที่กําหนด
ในข้อ 3 นั้น ให้ปฏิบัติดังนี้
8.1 การทําความสะอาดพื้น
(1) การปัดกวาด ดูดฝุ่น
ให้ ปั ด กวาด หรื อดู ด ฝุ่ น พื้ น ที่ ว่ า งตามชั้ น อาคาร ห้ องโถง ทางเดิ น
บันได (จนถึงบันไดขั้นสุดท้ายของอาคาร) ให้สะอาดปราศจากเศษผง ฝุ่นละออง โดยให้ใช้ไม้กวาดขนอ่อน
ในการปัดกวาด สําหรับขยะให้นําไปทิ้งนอกตัวอาคาร ณ ที่ทิ้งขยะที่ผู้ว่าจ้างกําหนด
(2) การถูด้วยม็อบ
หลังจากปัดกวาด ดูดฝุ่น ตามข้อ (1) แล้ว ให้ถูพื้นที่ต่าง ๆ ด้วยม็อบ
ชุ บ น้ํ า บิ ด หมาด ๆ ม็ อบที่ นํ า มาใช้ ง านต้ อ งเป็ น ม็ อ บที่ ส ะอาด และหมั่ น เปลี่ ย นทํ า ความสะอาดเสมอ
หากบริเวณใดมีความสกปรกมากให้ใช้น้ํายาขัดพื้น หรือน้ําสบู่อ่อนตามความเหมาะสม
(3) การลงน้ํายาขัดพื้น เคลือบเงาพื้น
การลงน้ํายาขัดพื้น เคลือบเงาพื้น ให้ทําหลังจากดําเนินการตามข้อ (1)
และ (2) แล้ว การลงน้ํายาดังกล่าวในบริเวณใดก็ตาม จะต้องระมัดระวังไม่ให้ผนังหรือขอบกําแพงเปรอะเปื้อน
เป็นรอยหรือชํารุดเสียหาย
(4) การขัดพื้น และขัดเงา
ให้ทําทันทีหลังจากลงน้ํายาขัดพื้น หรือเคลือบเงาพื้น ทั้งนี้ให้ผู้รับจ้าง
พิจารณาเลือกใช้เครื่องมือ เครื่องใช้ วัสดุ และอุปกรณ์ตามความเหมาะสมกับวัสดุพื้น โดยไม่ก่อให้เกิด
ความเสียหาย หรือตําหนิใด ๆ บนพื้น
(5) การลอกพื้นและเคลือบพื้นด้วยน้ํายา
การลอกพื้นและเคลือบพื้นด้วยน้ํายา เพื่อให้ผิวพื้นสะอาดปราศจาก
ตําหนิและริ้วรอยมีความสวยงามทนทาน ให้ผู้รับจ้างดําเนินการตามความเหมาะสมกับวัสดุนั้น ทั้งนี้
เมื่อทําการลอกพื้น และเคลือบพื้นด้วยน้ํายา ให้เคลื่อนย้ายเฟอร์นิเจอร์ลอยตัวและเครื่องใช้สํานักงาน
(ที่เคลื่อนย้ายได้) ด้วย หลังจากน้ํายาแห้งดีแล้ว ให้ขัดพื้นให้สะอาด นําเฟอร์นิเจอร์และเครื่องใช้สํานักงาน
กลับเข้าที่เดิม
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8.2 การทําความสะอาดพรม
ให้ดูดฝุ่นละออง เศษผงเศษขนสัตว์ที่หลุดร่วงอยู่บนหน้าพรมให้สะอาดใน
กรณี ที่ ทํ า การซั ก พรมโดยการซั ก แห้ ง หรื อ วิ ธี ก ารอื่ น ใดก็ ต ามต้ อ งไม่ ก่ อ ให้ เ กิ ด ความเสี ย หายและ
เสียความสวยงาม
8.3 การทําความสะอาดเฟอร์นิเจอร์
ให้ ปั ด กวาดเช็ด ถู เ ฟอร์ นิ เ จอร์ ต่ า ง ๆ รวมทั้ งรู ป ภาพแขวนผนั งให้ส ะอาด
ปราศจากฝุ่นละอองหยากไย่ ใยแมงมุม คราบสกปรกหรือรอยต่าง ๆ และไม่มีเศษตกค้างอยู่บนพื้นห้อง
การทําความสะอาดในข้อนี้ให้รวมถึงประตู หน้าต่าง ขอบประตู และผนังใต้หน้าต่างด้วย
8.4 การทําความสะอาดฝาผนังและฝ้าเพดาน
ให้ปัดกวาด เช็ดถู ดูดฝุ่น ให้สะอาดปราศจากฝุ่นละอองหยากไย่ ใยแมงมุม
คราบสกปรก หรือรอยต่าง ๆ และไม่มีเศษผงตกค้างอยู่บนพื้นห้อง การทําความสะอาดในข้อนี้ให้รวมถึง
ประตูหน้าต่าง ขอบประตู และผนังใต้หน้าต่างด้วย และให้ระมัดระวังเป็นพิเศษ สําหรับฝาผนังไม้บุด้วย
กระสอบป่านและวัสดุกันเสียงสะท้อน รวมทั้งฝ้าเพดานที่ใช้วัสดุกันเสียงสะท้อน
8.6 การทําความสะอาดม่าน
ให้ดูแลรักษาความสะอาดม่าน และม่านปรับแสง ให้สะอาด ปราศจากฝุ่น
ละออง หยากไย่ และคราบสกปรก การทําความสะอาด ให้เช็ดด้วยผ้าชุบน้ําบิดหมาด ๆ หรือใช้เครื่องดูด
ฝุ่นละอองเหมาะสมโดยไม่ก่อให้เกิดความเสียหายใด ๆ
8.7 การทําความสะอาดกระจก
ให้เช็ดกระจกด้วยน้ํายาเช็ดกระจก หรือล้างด้วยน้ําสบู่อ่อน แล้วล้างด้วยน้ํา
และเช็ดให้แห้งให้กระจกใสสะอาดปราศจากคราบสกปรก ตําหนิ หรือรอยสัมผัสและห้ามใช้ผงขัดในการ
ทําความสะอาดกระจก
8.8 การทําความสะอาดโคมไฟ หลอดไฟ และปลั๊กไฟ
ให้เช็ดถูให้สะอาดปราศจากฝุ่นละออง หยากไย่ และคราบสกปรก และ
ให้ ทํ า ด้ ว ยความระมั ด ระวั ง หากมี ก ารถอดมาทํ า ความสะอาด เมื่ อ งานเสร็ จ ให้ ป ระกอบเข้ า ที่ เ ดิ ม
โดยไม่ก่อให้เกิดความเสียหายใด
8.9 การขัดเงาบริเวณที่เป็นโลหะ
ส่วนประกอบใด ๆ ในอาคารที่เป็นโลหะ ให้ดูแลรักษาให้เงางาม อยู่เสมอ
และไม่มีคราบสนิมจับ
ในกรณี ที่ ร ายละเอี ย ดนี้ มิ ไ ด้ กํ า หนดรายละเอี ย ดการทํ า งานไว้ ให้ ผู้ รั บ จ้ า ง
ดําเนินการทําความสะอาดตามสภาพของงาน หรือตามคําสั่งของผู้ว่าจ้าง
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ข้อ 9 การส่งพนักงานเข้าทําความสะอาด ให้ผู้รับจ้างปฏิบัติดังนี้
9.1 จัดทําประวัติพนักงานโดยละเอียด และรูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว 2 รูป ส่งให้
ผู้ว่าจ้างล่วงหน้าภายในเวลาอันสมควรก่อนวันที่เริ่มงานทําความสะอาด
9.2 พนั ก งานทุ ก คนต้ อ งอยู่ ในเครื่ อ งแบบที่ เ ป็ น มาตรฐานเดี ย วกั น ติ ด บั ต ร
ประจําตัวพนักงานของผู้รับจ้างทุกคน
9.3 พนักงานที่ผู้รับจ้างจัดส่งมานั้น ต้องเป็นผู้ที่มีสุขภาพดี มีประวัติดี มีความ
ซื่อสัตย์สุจริต และผ่านการฝึกอบรมของผู้รับจ้างมาเรียบร้อยแล้ว
9.4 ให้ผู้รับจ้างแจ้งจํานวนพนักงานที่จะส่งเข้ามาทําความสะอาดและในกรณี
ที่จะมีการสับเปลี่ยนหรือทดแทนตัวบุคคล ให้แจ้งรายชื่อพร้อมประวัติเป็นการสํารองล่วงหน้า
9.5 ผู้ รั บ จ้ า งจะต้ องจั ด ให้ มีผู้ ค วบคุ มงานมาควบคุ มดู แล และตรวจสอบงาน
ทําความสะอาดอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง
9.6 ผู้รับจ้างต้องรับผิดและยินยอมชดใช้ค่าเสียหาย หรือซ่อมแซมทรัพย์สินของ
ผู้ว่าจ้างที่เกิดความเสียหายขึ้น หรือสูญหาย โดยการกระทําของผู้รับจ้าง หรือลูกจ้างของผู้รับจ้างด้วย
9.7 ผู้ รั บ จ้ างต้ องรั บ ผิด ชอบ และให้ ความคุ้ มครองคนงาน หรื อลูกจ้ า งของ
ผู้รับจ้างที่มาทํางานต่อผู้ว่าจ้างเกี่ยวกับสิทธิอันพึงมีพึงได้ตามกฎหมายแรงงานด้วย โดยไม่เรียกร้องเอาจาก
ผู้ว่าจ้างอีก
9.8 พนักงานทําความสะอาดทุกคนจะต้องอยู่ในระเบียบข้อบังคับของผู้ว่าจ้าง
หากพนักงานทําความสะอาดคนใดประพฤติตนในทางเสื่อมเสียหรือหย่อนความสามารถ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิให้
ผู้รับจ้างย้ายพนักงานคนนั้นออกจากสถานที่ที่ปฏิบัติงานได้ทันที โดยผู้รับจ้างต้องจัดส่งพนักงานคนใหม่มา
แทน พร้อมทั้งส่งประวัติ
ข้อ 10 การจ่ายเงิน
ผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินเป็นรายเดือน เมื่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับงานจ้าง
เรียบร้อยแล้ว
ข้อ 11 การส่งมอบงานและการประเมินผลงานจ้าง
11.1 การส่งมอบงานจ้างนับแต่วันทําสัญญา ให้ส่งมอบงานทุก ๆ สิ้นเดือน
11.2 ผู้ว่าจ้างจะประเมินผลการดําเนินงานของผู้รับจ้างทุก 3 เดือน หากผลการ
ดําเนินงานไม่เป็นที่น่าพอใจ ผู้ว่าจ้างสงวนสิทธิที่จะขอยกเลิกสัญญา

----------------------------------
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แบบใบยื่นข้อเสนอการประกวดราคา
จ้างเหมาบริการทําความสะอาดอาคารและสถานที่สํานักงาน ก.พ.
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
เรียน ประธานคณะกรรมการประกวดราคา
1. ข้าพเจ้า บริษัท/ห้าง/ร้าน ............................................................................................
อยู่เลขที่ ....................... ถนน .............................................. ตําบล/แขวง ........................................................
อําเภอ/เขต ........................................ จังหวัด .......................................โทรศัพท์ ............................................
โทรสาร ................................ โดย ...................................................................................... ผู้ลงนามข้างท้ายนี้
ได้พิจารณาเงื่อนไขต่าง ๆ ในเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ฯ เลขที่ ......../2555 และ
เอกสารเพิ่มเติม (ถ้ามี) เลขที่ .................. (ถ้ามี) โดยตลอดและยอมรับข้อกําหนดและเงื่อนไขแล้ว รวมทั้ง
รับรองว่าข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กําหนด และไม่เป็นผู้ทิ้งงานของทางราชการ
2. ข้ า พเจ้ า ขอเสนอที่ จ ะทํ า งานจ้ า งเหมาบริ ก ารทํ า ความสะอาดอาคารและสถานที่
สํานักงาน ก.พ. ตามข้อกําหนดเงื่อนไขรายละเอียดการจ้างเหมาบริการทําความสะอาดอาคารและสถานที่
สํานักงาน ก.พ. แห่งเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
3. คําเสนอนี้จะยืนอยู่เป็นระยะเวลา.................วัน (ไม่น้อยกว่า............วัน) นับแต่วันยืนยัน
ราคาสุดท้าย และสํานักงาน ก.พ. อาจรับคําเสนอนี้ ณ เวลาใดก็ได้ ก่อนที่จะครบกําหนดระยะเวลาดังกล่าว
หรือระยะเวลาที่ยืดออกไปตามเหตุผลอันสมควรที่สํานักงาน ก.พ. ร้องขอ
4. กําหนดเวลาที่ส่งมอบ ข้าพเจ้ารับรองที่จะเริ่มทํางานตามสัญญาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2555
ถึ งวั น ที่ 30 กั นยายน 2556 และจะส่ งมอบงานตามเอกสารประกวดราคาโดยครบถ้ ว นถู กต้ อ ง พร้ อมทั้ ง
ทําหนังสือส่งมอบงานให้แก่สํานักงาน ก.พ. หลังจากวันสิ้นเดือนในแต่ละเดือน
5. ในกรณีที่ข้าพเจ้าได้รับการพิจารณาให้เป็นผู้ชนะการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ ข้าพเจ้ารับรองที่จะ
5.1 ทําสัญญาตามแบบสัญญาจ้าง แนบท้ายเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ กับสํานักงาน ภายใน 10 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือให้ไปทําสัญญา
5.2 มอบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาตามที่ระบุไว้ในข้อ 7 ของเอกสารประกวดราคา
จ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ให้แก่สํานักงานก่อนหรือขณะที่ได้ลงนามในสัญญาเป็นจํานวนร้อยละ 5
ของราคาตามสัญญา เพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาโดยถูกต้องและครบถ้วน
หากข้ า พเจ้ า ไม่ ป ฏิ บั ติ ใ ห้ ค รบถ้ ว นตามที่ ร ะบุ ไ ว้ ข้ า งต้ น นี้ ข้ า พเจ้ า ยอมให้ สํ า นั ก งาน
ริบหลักประกันซองหรือเรียกร้องจากผู้ออกหนังสือค้ําประกัน รวมทั้งยินดีชดใช้ค่าเสียหายใด ๆ ที่อาจมีแก่
สํานักงาน และสํานักงานมีสิทธิจะยกเลิกการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้
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6. ข้าพเจ้ายอมรับว่าสํานักงานไม่มีความผูกพันที่จะรับคําเสนอนี้ รวมทั้งไม่ต้องรับผิดชอบ
ในค่าใช้จ่ายใด ๆ อันอาจเกิดขึ้นในการที่ข้าพเจ้าได้เข้ายื่นข้อเสนอ
7. เพื่อเป็นหลักประกันในการปฏิบัติโดยถูกต้องตามที่ได้ทําความเข้าใจและตามความผูกพัน
แห่งคําเสนอนี้ ข้าพเจ้าขอมอบ………………………………….…………………………........................................................
.....................................................................เพื่อเป็นหลักประกันซอง เป็นเงินจํานวน……………………...…….บาท
(.....................................................................................................) มาพร้อมนี้
8. ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบเอกสารต่าง ๆ ที่ได้ยื่นในการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์นี้โดยละเอียดแล้ว และเข้าใจดีว่าสํานักงานไม่ต้องรับผิดชอบใด ๆ ในความผิดพลาด หรือ
ตกหล่น
9. การยื่ น ข้ อ เสนอการประกวดราคาจ้ า งด้ ว ยวิ ธี ก ารทางอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ นี้ ได้ ยื่ น เสนอ
โดยบริสุทธิ์ ยุติธรรม และปราศจากกลฉ้อฉล หรือการสมรู้ร่วมคิดกันโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายกับบุคคลใด
บุคคลหนึ่ง หรือหลายบุคคล หรือกับห้างหุ้นส่วนบริษัทใด ๆ ที่ได้ยื่นข้อเสนอในคราวเดียวกัน
เสนอมา

ณ

วันที่

เดือน

ลงชื่อ ..................………….....................
(......................................................)
ตําแหน่ง.............................................................
ประทับตรา (ถ้ามี)

พ.ศ.
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หนังสือแสดงเงื่อนไขการซือ้ และการจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
หนั ง สื อ แสดงเงื่ อ นไขนี้ เป็ น หนั ง สื อ ที่ จั ด ทํ า ขึ้ น เป็ น 3 ฝ่ า ย ระหว่ า ง สํ า นั ก งาน ก.พ. .
(ชื่อหน่วยงานที่จะจัดหาพัสดุ) โดย.......................…………………….………………... ในฐานะประธานคณะกรรมการ
ประกวดราคาซึ่งต่อไปนี้ เรียกว่า “ผู้รับบริการ” โดย...............................................................................
(ชื่อบริษัทตลาดกลางฯ) ซึ่งต่อไปนี้ เรียกว่า “ผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์” ฝ่ายหนึ่ง และบริษัท.........................
................................................................................................... (ระบุให้ชัดเจนว่าเป็นบริษัทจํากัด , บริษัทมหาชน, ห้างหุ้นส่วนจํากัด ฯลฯ)
โดย............................................................................. ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “ผู้มีสิทธิเสนอราคา” อีกฝ่ายหนึ่ง
ทั้ ง 3 ฝ่ า ยตกลงยิ น ยอมรั บ เงื่ อ นไข และวิ ธี ป ฏิ บั ติ ใ นการเข้ า ร่ ว มประมู ล ด้ ว ยวิ ธี ก ารทาง
อิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้
1. วัตถุประสงค์และขอบเขต
ผู้ รั บ บริ ก ารประสงค์ จ ะเปิ ด ทํ า การประมู ล ด้ ว ยระบบอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ตามรายละเอี ย ด
ข้อกําหนดหรือประกาศของ สํานักงาน ก.พ. .(ชื่อหน่วยงานที่จะจัดหาพัสดุ) เรื่อง งานจ้างเหมาบริการ
ทําความสะอาดอาคารและสถานที่สํานักงาน ก.พ. เลขที่ ......../2555 ลงวันที่............................. และผู้ให้บริการ
ตลาดกลางอิเล็กทรอนิ กส์ มี ความประสงค์ จะให้ บริ การระบบประมูลอิเ ล็กทรอนิ กส์ โดยตกลงดํา เนิ นการตาม
รายละเอี ย ดกฎเกณฑ์ ใ นการให้ บ ริ การตามระเบี ย บสํ า นั กนายกรั ฐ มนตรี ว่ า ด้ ว ยการพั ส ดุ ด้ ว ยวิ ธี ก ารทาง
อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549
และผู้ที่ได้รับแจ้งให้เป็นผู้มีสิทธิเสนอราคา ตามประกาศของ สํานักงาน ก.พ.
.
(ชื่ อหน่ วยงานที่ จะจั ดหาพั สดุ ) เรื่ อ ง งานจ้ า งเหมาบริ ก ารทํ า ความสะอาดอาคารและสถานที่ สํ า นั ก งาน ก.พ.
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่.........../2555 ลงวันที่............................................. จะต้องไปเสนอราคา
ตามวัน เวลา และสถานที่ ที่กําหนด และยินยอมปฏิบัติตามระเบียบฯ ข้างต้น
2. ข้อกําหนดอื่น
2.1 หน้าที่ของผู้มีสิทธิเสนอราคา
2.1.1 ผู้ มี สิ ท ธิ เ สนอราคาจะต้ องมาเสนอราคา ณ วั น เวลา และสถานที่ ที่กํ า หนด
โดยต้องส่งผู้แทนเข้าเสนอราคาไม่เกิน 3 คน และไม่สามารถเปลี่ยนหรือเพิ่มผู้แทนได้ แต่สามารถถอดถอน
ผู้แทนบางคนด้วยเหตุใดเหตุหนึ่งได้
2.1.2 เมื่อการเสนอราคาทางอิเล็กทรอนิกส์เสร็จสิ้นแล้ว ผู้เสนอราคาคนใดคนหนึ่งของ
ผู้ มีสิ ทธิ เสนอราคาแต่ ละรายที่ มาลงทะเบี ยนเพื่ อเข้ าสู่ กระบวนการเสนอราคา ลงนามยื น ยั น การเสนอราคา
ตามแบบ บก.008 ที่กรรมการประกวดราคานํามามอบให้ ณ ห้องเสนอราคาที่ผู้มีสิทธิเสนอราคาประจําอยู่
จึงจะสามารถออกจากห้องเสนอราคาได้
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2.1.3 ผู้มีสิทธิเสนอราคาต้องทําการศึกษาประกาศการประกวดราคาของผู้รับบริการ
และต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด รวมทั้งต้องศึกษาและทําความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอราคาของ
ผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ที่แสดงไว้ในเว็บไซด์ www.gprocurement.go.th และผู้มีสิทธิเสนอ
ราคาต้องทําการทดลองวิธีการเสนอราคาก่อนถึงกําหนดวันเสนอราคาที่เว็บไซต์ของผู้ให้บริการตลาดกลาง
อิเล็กทรอนิกส์ ในครั้งนี้
2.2 การริบหลักประกันซองของผู้มีสิทธิเสนอราคา
ให้ผู้รับบริการริบหลักประกันซองของผู้มีสิทธิเสนอราคา ในอัตราร้อยละ 2.5 ของวงเงิน
ที่จัดหา ในกรณีที่ผู้มีสิทธิเสนอราคากระทําผิดเงื่อนไข ดังนี้
2.2.1 ผู้มีสิทธิเสนอราคาไม่ส่งผู้แทนมาลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา
ตามวัน เวลา และสถานที่ที่กําหนด
2.2.2 ผู้มีสิทธิเสนอราคาที่มาลงทะเบียนแล้ว ไม่ LOG IN เข้าสู่ระบบ
2.2.3 ผู้มีสิทธิเสนอราคา LOG IN แล้ว แต่ไม่มีการเสนอราคา หรือเสนอราคาผิดเงื่อนไข
ที่กําหนดโดยการเสนอราคาสูงกว่า หรือเท่ากับราคาเริ่มต้นการประมูล
2.2.4 ผู้มีสิทธิเสนอราคาไม่ลงลายมือชื่อในแบบ บก. 008 แบบยืน ยันราคาสุดท้า ย
ในการเสนอราคา
2.3 ค่าธรรมเนียมการประกวดราคาฯ
ผู้ มีสิ ทธิ เ สนอราคาที่ ได้ รั บ การคั ด เลื อกจากผู้ รั บ บริ ก ารให้ เ ป็ น ผู้ ช นะการเสนอราคา
ต้องจ่ายชําระค่าใช้จ่ายในการจัดการประกวดราคาฯ ให้กับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ เป็นจํานวนเงิน
...........................บาท (......…………........……………………......................................................)
(รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) โดยจ่ายชําระงวดเดียวภายใน 30 วัน นับแต่ได้รับใบแจ้งหนี้จากผู้ให้บริการ
2.4 การอุทธรณ์การเสนอราคา
กรณีที่ผู้มีสิทธิเสนอราคาที่เข้าสู่กระบวนการเสนอราคาไม่เห็นด้วยกับผลการพิจารณา
ของหัวหน้าหน่วยงาน ให้อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (กวพ.อ.)
ภายใน 3 วั น นั บ แต่ วั น ที่ ไ ด้ รั บ แจ้ ง และ กวพ.อ. จะพิ จ ารณา ให้ เ สร็ จ ภายใน 30 วั น ซึ่ ง ในระหว่ า งนี้
จะดําเนินการขั้นตอนต่อไปมิได้
ทั้ ง นี้ หากผู้ มี สิ ท ธิ เ สนอราคาได้ อุ ท ธรณ์ ใ นส่ ว นที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ระบบหรื อ ข้ อ มู ล
การเสนอราคาประมู ล ของผู้ ใ ห้ บ ริ ก ารตลาดกลางอิ เล็ กทรอนิ กส์ ผู้ ใ ห้ บ ริ ก ารตลาดกลางอิ เล็ กทรอนิ กส์
จะนํ า ส่ ง ข้ อ มู ล จากฐานข้ อ มู ล กลางของเครื่ อ งแม่ ข่ า ย (Log file) และรายงานสรุ ป ผลประกวดราคา
ต่อผู้รับบริการเท่านั้น
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2.5 การสงวนสิทธิ์ของผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์
2.5.1 ผู้ มี สิ ท ธิ เ สนอราคาที่ ต้ อ งการเสนอราคาในช่ ว งสุ ด ท้ า ยของการประมู ล
ควรทํ า การเสนอราคาก่ อ นเวลาสิ้ น สุ ด การประมู ล อย่ า งน้ อ ย 1 นาที ทั้ ง นี้ เ พื่ อ เป็ น การเผื่ อ เวลาสํ า หรั บ
การเดินทางของข้อมูลที่เข้าสู่ระบบ Server
2.5.2 จะถือเอาผลการเสนอราคา และเวลาที่แสดงในระบบฐานข้อมูลกลางจากเครื่อง
แม่ข่าย (Log file) เป็นหลักฐานแสดงการเสนอราคาเท่านั้น
ทั้ง 3 ฝ่าย ได้รับทราบและยินยอมปฏิบัติตามข้อความและเงื่อนไขทุกประการตามหนังสือฉบับนี้
รวมถึงเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมด เช่น เอกสารประกวดราคา เป็นต้น จึงได้ลงนามพร้อมทั้งประทับตราบริษัท
(ถ้า มี) ไว้เ ป็น หลักฐานในเอกสารฉบับ นี้ และขอตอบรับ การเข้า ร่ว มการประกวดราคาฯ ในวันและเวลา
ดังกล่าว
ชื่อ .........................................................
(………………..…………………..)
ตําแหน่ง ประธานคณะกรรมการประกวดราคา

ผู้รับบริการ

ชื่อ .........................................................
(......................................................)
ตําแหน่ง ..........................................................

ผู้ให้บริการตลาดกลาง
อิเล็กทรอนิกส์

ชื่อ ..........................................................
(......................................................)
ตําแหน่ง ..........................................................

ผู้มีสิทธิเสนอราคา

เอกสารแนบท้ายหมายเลข 1.4

แบบสัญญาจ้าง
(ตัวอย่าง)
สัญญาจ้างทําความสะอาดอาคาร
สัญญาเลขที่……………./……………
สัญญาฉบับนี้ทําขึ้น ณ ……………………………ตําบล/แขวง.……….อําเภอ/เขต……………
จังหวัด………………เมื่อวันที่………เดือน…………….พ.ศ. ……… ..ระหว่าง….……………..โดย……………………ซึ่งต่อไป
ในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง”ฝ่ายหนึ่ง กับ…………………ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ…………………..
มีสํานักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่…………………ถนน…………….…….ตําบล/แขวง………………….อําเภอ/เขต……...………
จังหวัด…………………โดย…………..………...ผู้มีอํานาจนามผูกพันนิติบุคคล ปรากฏตามหนังสือรับรองของสํานัก
ทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท…………….ลงวันที่……..เดือน………พ.ศ. ….แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้
เรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง
คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้
ข้อ 1. ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างผู้รับจ้างให้ทําความสะอาดอาคาร…………...………………………..
ตําบล/แขวง…………………อําเภอ/เขต……………….จังหวัด……………………โดยมีรายละเอียดและเงื่อนไขตามที่
ระบุไว้ในสัญ ญาข้อ 9 และผู้รับ จ้า งให้ถูกต้องครบถ้ว นตามสัญ ญาทุกประการมีกําหนดเวลา………..เดือน
นับตั้งแต่วันที่………….เดือน………………พ.ศ. ……….ถึงวันที่…...เดือน………………พ.ศ. ……….…เป็นราคาค่าจ้าง
ทั้งสิ้น……………….บาท (……………………)
ข้อ 2. ผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทําการตามสัญญาข้อ1. โดยต้องจัดหาพนักงานที่มีความประพฤติดี
มีความสามารถปฏิบัติงานด้วยความเรียบร้อย ใช้วัสดุเครื่องมือเครื่องใช้และอุปกรณ์ทําความสะอาดชนิดดี
โดยผู้รับจ้างเป็นผู้ออกค่าจ่ายเองทั้งสิ้น เพื่อประกอบการรับจ้างตามสัญญานี้ ด้วยความประณีตเรียบร้อยจน
สิ้นอายุสัญญา ยกเว้นน้ําและไฟฟ้า ซึ่งผู้ว่าจ้างยินยอมให้ใช้พอสมควรแก่การปฏิบัติงานตามสัญญา ข้อ 1
รวมทั้งสถานที่เก็บเครื่องมือ เครื่องใช้และวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆในการทําความสะอาด ซึ่งผู้ว่าจ้างเป็น ผู้จัด หาให้
แต่ผู้รับจ้างต้องจัดกุญแจ และต้องรับผิดชอบเครื่องมือ เครื่องใช้และวัสดุ อุปกรณ์ที่นําไปเก็บไว้ในสถานที่
ดังกล่าวด้วยตนเอง
ข้อ 3. ในวันทําสัญญานี้ผู้รับจ้างได้นําหลักประกันเป็น……………………………………………………
……………………………………………………….เป็นจํานวนร้อยละ………..ของราคาค่าจ้างเป็นเงินจํานวน……………….บาท
(……………….) มามอบไว้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นประกันความรับผิด ในการปฏิบัติตามสัญญา โดยมีอายุการประกัน
ตลอดไปจนกว่า ผู้รับ จ้างจะหลุ ดพัน จากหน้าที่ และความรับ ผิดตามสัญ ญานี้ และหากจํานวนเงินใน
หลักประกันถูกหักลดน้อยลดน้อยลง เพราะผู้รับจ้างต้องรับผิดชําระค่าปรับ หรือค่าเสียหาย เนื่องจากการ
ปฏิบัติผิดสัญญานี้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ผู้รับจ้างสัญญา
หลั กประกั นที่ ผู้ รับจ้างนํามามอบไว้ ตามวรรคหนึ่ง ผู้ ว่ าจ้ างจะคื นให้ เมื่ อผู้ รั บจ้ างพ้ นจาก
ความผิดและข้อผูกพันตามสัญญาแล้วทุกประการ
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ข้อ 4. ผู้ว่าจ้างตกลงชําระค่าจ้างเป็นงวด งวดละหนึ่งเดือน รวมทั้งหมด…………………....งวด
ในอัตรางวดละ………………..บาท (………………) โดยผู้ว่าจ้างจะชําระค่าจ้างให้ผู้รับจ้างหลังจากผู้รับจ้างได้ ทํา งาน
เสร็ จ เรี ย บร้ อ ย และผู้ ว่ า จ้ า ง หรื อ ผู้ แ ทนของผู้ ว่ า จ้ า งได้ ต รวจรั บ มอบงาน ที่ ส่ ง มอบในแต่ล ะงวด
เรียบร้อยแล้ว
ข้อ 5. ผู้รับจ้างสัญญาว่าจะเริ่มลงมือทํางานจ้างตามสัญญาข้อ 1 ณ……………………………
ตําบล/แขวง…………………..…อําเภอ/เขต………………………จังหวัด……...………………..ตั้งแต่วันที่…………………….…
เป็นต้นไป และสิ้นสุดในวันที่………...…..……..โดยผู้รับจ้างจะส่งพนักงานตามรายชื่อที่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
มาทําความสะอาดและปฏิบัติงานตามรายการละเอียดและเงื่อนไขตามเอกสารแนบท้ายสัญญานี้
กําหนดเวลาทํางานให้เป็นไปตามที่ระบุในรายละเอียด ที่แนบท้ายสัญญานี้ ส่วนการ
ทําความสะอาดเป็นรายเดือน ให้นับระยะเวลาแรกตั้งแต่วันที่กําหนด ให้เริ่มลงมือทํางานดังกล่าว เป็นต้นไป
และให้นับระยะเวลาต่อ ๆ ไปตั้งแต่วันต่อจากวันสุดท้ายแห่งระยะเวลาก่อนนั้น โดยให้นับวันหยุดทําการ
และวันหยุดประจําสัปดาห์รวมด้วย
ข้อ 6. ในกรณีพนักงานของผู้รับจ้างไม่มาปฏิบัติงาน หรือมาปฏิบัติงานไม่ครบจํานวนตามที่
กําหนดไว้ ในรายละเอียดแนบท้ายสัญญา ทั้งสองฝ่ายตกลงให้เป็นไปตามข้อกําหนดดังต่อไปนี้
6.1 ถ้าไม่มีพนักงานของผู้รับ จ้า งมาปฏิบัติงานหรือมาปฏิบัติงาน ไม่ครบจํา นวน
ในวัน ใด ผู้รับ จ้า งยอมให้ผู้ว้า จ้า งหักเงิน ค่า จ้า ง ที่จ ะได้รับ ตามอัต ราค่า จ้า งขั้น ต่ํา ต่อคนต่อวัน ที่ใช้บังคับ
ในเขตกรุงเทพมหานครในวันนั้น และยินยอมให้ผู้ว่าจ้างปรับเป็นรายวัน ในอัตราร้อยละ 0.10 ของราคา
ที่ตกลงจ้างทั้งหมดตามสัญญานี้ แต่ไม่ต่ํากว่าวันละ 100 บาท (หนึ่งร้อยบาทถ้วน) นับตั้งแต่วันที่ไม่มี
พนักงานมาปฏิบัติงาน หรือมาปฏิบัติงานไม่ครบจํานวนเป็นต้นไป จนกว่าจะมีพนักงานมาปฏิบัติงานครบ
จํานวน
6.2 ถ้าไม่มีพนักงาน ของผู้รับจ้างมาปฏิบัติงาน หรือมาแต่ไม่ปฏิบัติงาน สามวัน
ติดต่อกัน นอกจากผู้รับ จ้า งจะต้องรับ ผิด ตามข้อ 6.1 แล้ว เมื่อ ผู้ว่า จ้า งได้แจ้งให้ผู้รับ จ้า งทราบแล้ว
ผู้รับ จ้า งยังไม่ดําเนินการแก้ไข หรือจัดส่งพนักงานมาปฏิบัติงานให้ครบตามสัญญาภายใน ……….วัน ผู้ว่าจ้าง
มีสิทธิบอกเลิก
การที่ผู้ว่า จ้า งไม่บ อกเลิกสัญ ญา ตามความในข้อ 6.2 นั้น ไม่เ ป็น เหตุให้ผู้รับ จ้า ง
พ้นจากความรับผิดตามสัญญานี้
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ข้อ 7. ในการทํา งานจ้า ง ถ้า เกิด ความเสีย หายใด ๆ ไม่ว่า จะเกิด ขึ้น แก่บุคลากรของ
ผู้ว่าจ้างหรือบุคคลภายนอก ซึ่งก่อให้เ กิด ความชํา รุด บกพร่องเสีย หาย หรือการสูญ หายแก่ทรัพย์สิน ของ
ผู้ว่า จ้างหรือของบุคลากรของผู้ว่าจ้าง หรือของบุคลากรภายนอก อันเป็นผลสืบเนื่องมาจากการกระทําหรือ
ละเว้นการกระทํา ของผู้รับ จ้า ง พนักงาน หรือบุคลากรของผู้รับ จ้า ง ผู้รับ จ้า งต้องรับ ผิด ชดใช้ค่าเสียหาย
ให้แก่ ผู้ว่าจ้าง หรือบุคลากรของผู้ว่าจ้าง หรือบุคคลภายนอก ตามจํานวนที่เสียหายจริง ภายในระยะเวลา
ที่ผู้ว่าจ้างกําหนด
ข้อ 8. ในกรณีที่ตัวผู้รับจ้างเอง หรือพนักงานของผู้รับจ้างทํางานจ้างบกพร่องโดยทําไว้
ไม่ส ะอาด ก็ดีไม่เ รีย บร้อ ยก็ดี ใช้วัส ดุอุป กรณ์ห รือน้ํา ยาที่ไม่มีคุณ ภาพตามมาตรฐานหรือคุณ ภาพไม่ดี
หรือทําไม่ถูกต้องตามสัญญาข้อหนึ่งข้อใดก็ดี เมื่อผู้ว่าจ้างแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องรีบแก้ไข
งานที่บกพร่องให้เรียบร้อยโดยเร็ว โดยไม่คิดค่าจ้าง ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าแรงงานหรือค่าใช้จ่ายอื่นใดจาก
ผู้ว่าจ้างอีก ถ้าผู้รับจ้างไม่รีบดําเนินการแก้ไข หรือไม่ปฏิบัติภายใน………………วัน ตามที่ผู้ว่าจ้างยังไม่ใช้สิทธิ
บอกเลิก ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างดําเนินการดังนี้
1. ระงับการจ่ายค่าจ้างทั้งหมดหรือบางส่วนตามที่ผู้ว่าจ้างเห็นสมควร
2. ยอมให้ผู้ว่าจ้างเปรียบเป็นรายวันในอัตราวันละ……..………บาท(…………………..)
นับแต่วันที่ผู้รับจ้างผิดสัญญาจนถึงวันที่ผู้รับจ้าง ได้แก้ไขงานที่บกพร่องให้เรียบร้อยตามสัญญา หรือวันที่
บอกเลิกสัญญาในเมื่อผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้าง ไม่อาจปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิบอกเลิก
สัญญาได้
3. ให้ บุ ค คลอื่ น ทํา งานแทนผู้ รั บ จ้ า ง โดยผู้ รั บ จ้ า งต้ อ งรั บ ผิ ด ในค่ า ใช้ จ่ า ย
ที่ ผู้ ว่ า จ้ า งต้ อ งเสี ย ไปทั้งหมดโดยสิ้นเชิง
4. เรียกค่าเสียหายใด ๆ อันพึงมี
ผู้ว่า จ้า งมีสิทธิหักเงิน ค่า จ้า ง ที่ยังไม่ไ ด้จ่า ยแก่ผู้รับ จ้า งไว้เ พื่อชํา ระค่า ปรับ หรือ
ค่าเสียหายที่ผู้รับ จ้างต้องรับผิดตามสัญญานี้ แต่ถ้าจํานวนเงินค่าจ้างไม่เพียงพอให้หักชําระหนี้ ผู้รับจ้าง
ยินยอมให้หักจากหลักประกันสัญญาได้ทันทีอีกด้วย
ผู้รับจ้างต้องควบคุมดูแลให้พนักงานของผู้รับจ้างปฏิบัติงานให้สะอาดเรียบร้อยตาม
สัญ ญาตลอดเวลาที่ปฏิ บัติ งานตามสั ญญา หากปรากฏว่า พนั กงานของผู้รับ จ้า งปฏิบัติ งานไม่เรี ยบร้อย
มีความประพฤติไม่เหมาะสม ผู้รับจ้างยินยอมเปลี่ยนพนักงานให้ใหม่ หรือแก้ไขอุปสรรคข้อขัดข้องของการ
ปฏิบัติงานจ้างตามที่ผู้ว่าจ้างได้แจ้งให้ทราบภายใน……………วัน
ผู้รับจ้างต้องแจ้งรายชื่อ ที่อยู่ปัจจุบัน และภาพถ่ายบัตรประจําตัวประชาชน ของ
ผู้ควบคุมงานและพนักงาน ที่มาทํา งานจ้า งทั้งหมดทุกคนตามสัญ ญา ให้ผู้ว่า จ้า งทราบในวัน ทํา สัญ ญานี้
หากมีการเปลี่ยนแปลง ก็ต้องแจ้งให้ผู้ว่าจ้างทราบก่อน มาทํางานทุกครั้ง และในระหว่างที่ปฏิบัติงานจะต้อง
ติดป้ายชื่อตามที่ผู้ว่าจ้างออกให้
ในกรณีที่ผู้ว่าจ้าง หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าจ้าง ได้แจ้งให้ผู้รับจ้างเปลี่ยนตัว
พนักงานหรือเปลี่ยนวัสดุอุปกรณ์ น้ํายา เครื่องมือเครื่องใช้ ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตาม โดยไม่ทักท้วงใด ๆ ทั้งสิ้น
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ข้อ 9. สัญญานี้มีเอกสารรายละเอียดประกอบสัญญาซึ่งให้ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา ดังนี้
ข้อ 9.1 รายละเอียดแนบท้ายสัญญาว่าจ้างทําความสะอาดอาคาร……………………….
…………………………..…………จํานวน……………..……..หน้า
ข้อ 9.2 …………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………..
ข้อ 9.3……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………..
ในกรณีที่ข้อความในเอกสารแสดงรายละเอียด ประกอบสัญญาขัดแย้งกับข้อความใน
สัญญานี้ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้บังคับ
ถ้าสิ่งใดหรือการอันหนึ่งอันใด ที่มิได้ร ะบุไว้ในรายละเอีย ด แนบท้า ยสัญ ญานี้ แต่
เป็น การอัน จําเป็นต้องทําเพื่อให้งานแล้วเสร็จบริบูรณ์ถูกต้อง ตามวัตถุประสงค์แห่งสัญญานี้ ผู้รับจ้างต้อง
จัดทําการนั้น ๆ ให้โดยไม่คิดเอาค่าตอบแทน เพิ่มเติมอีกแต่อย่างใด
ข้อ 10. ผู้รับจ้างจะเอางานทั้งหมด หรือส่วนหนึ่งส่วนใด แห่งสัญญานี้ไปให้ผู้อื่นรับจ้างช่วง
ทําโดยไม่ได้รับอนุญาต เป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างไม่ได้ ในกรณีผู้รับจ้างได้รับอนุญาตดังกล่าว ผู้รับจ้างยังต้อง
รับผิดชอบงาน ที่ได้จ้างช่วงไปนั้นทุกประการ
ผู้รับจ้างจะโอนผลประโยชน์ หรือสิทธิเรียกร้องทั้งหมด หรือส่วนหนึ่งส่วนใด ตาม
สัญญานี้ให้แก่บุคคลอื่น โดยมิได้รับอนุญาตเป็นหนังสือ จากผู้ว่าจ้างก่อนมิได้
ข้อ 11. ผู้รับจ้างต้องจัดให้มีผู้ควบคุมงาน….……….คน เพื่อควบคุมการทํางานให้เป็นไปตาม
สัญญานี้ และเพื่อเป็นตัวแทนในการประสานงานกับผู้ว่าจ้างคําสั่งใด ๆ หรือหนังสือแจ้งเรื่องใด ๆ อันเกี่ยวข้องกับ
สัญญานี้ ที่ผู้ว้าจ้างได้แจ้งแก่ผู้ควบคุมงานนั้น ให้ถือว่าได้แจ้งแก่ผู้รับจ้างแล้วโดยชอบ
ข้อ 12. ในกรณีที่ผู้รับจ้างตั้งตัวแทนไปควบคุมงานตามข้อ 11 ถ้าผู้ว่าจ้างขอให้เปลี่ยนตัว
ผู้ควบคุมงานใหม่ ผู้รับจ้างยินยอมเปลี่ยนตัวให้ทันที โดยจะไม่เรียกร้องค้าเสียหายใด ๆ จากผู้ว่าจ้าง ถ้าผู้รับจ้าง
จะเปลี่ยนตัวผู้ควบคุมงาน ต้องแจ้งชื่อผู้นั้นให้ผู้ว่าจ้างทราบล่วงหน้าเป็นหนังสือทุกครั้งด้วย
ในกรณี ที่ เ กิ ด ปั ญ หาแรงงานผู้ รั บ จ้ า ง ผู้ รั บ จ้ า งจะยกเหตุ ที่ มี ปั ญ หาแรงงาน
มาเป็ น เหตุ สุ ด วิ สั ย หรือมาเป็นข้ออ้างที่จะเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อหนึ่งข้อใดมิได้
ข้อ 13. ถ้าผู้ว่าจ้างแต่งตั้งกรรมการตรวจรับพัสดุ หรือผู้ควบคุมงานไว้ประจํา ณ ที่ทําการจ้าง
นี้ในเวลาที่ผู้รับจ้าง เตรียมการหรือกําลังทํางานจ้างนี้อยู่ ก็ดีกรรมการตรวจรับพัสดุ หรือผู้ควบคุมงานมีสิทธิ
จะเข้าไปตรวจงานได้ทุกเวลา ผู้รับจ้างหรือผู้แทน ของผู้รับจ้างต้องให้ความสะดวก และช่วยเหลือตามสมควร
การที่มีกรรมการตรวจรับพัสดุ หรือผู้ควบคุมงานแทนคณะกรรมการ ตรวจรับพัสดุ
หาทําให้ผู้รับจ้าง พ้นจากความรับผิดตามสัญญา ข้อหนึ่งข้อใดไม่

5
ข้อ 14. ผู้ว่าจ้าง มีสิทธิที่จะทําการแก้ไข เพิ่มเติมหรือลดงานจากรายละเอียด แนบท้าย
สัญญาได้ ทุก กรณีโ ดยไม่ต้อ งเลิกสัญ ญานี้ การเพิ่ม หรือ ลดงานต้อ งทํา ความตกลงกัน ใหม่เ ป็น หนังสือ
และถ้าจะต้องเพิ่มหรือลดเงินหรือยืดเวลาออกไปอีก ก็จะได้ตกลงกัน ณ บัดนั้น
ข้อ 15. ในกรณีที่ผู้ว่าจ้าง ใช้สิทธิบอกสัญญา เพราะเหตุที่ผู้รับ จ้า งผิด สัญ ญา ตามความ
ในสัญญาข้อ 6.2 หรือข้อ 8. แห่งสัญญานี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างริบหลักประกันสัญญา ตามสัญญาข้อ 3
ทั้งหมด และผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะจ้าง ผู้อื่นทํางานต่อไปได้ โดยผู้รับจ้างยินยอม ให้ผู้ว่าจ้างเรียกเอาค่าจ้างส่วนที่
เพิ่มขึ้นเพราะการจ้างบุคคลอื่นทําการนี้ต่อไปจนงานแล้วเสร็จบริบูรณ์จากผู้รับจ้าง นอกจากนั้น ผู้รับจ้าง
ยินยอมให้ ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายประการอื่นใดอันพึงมีขึ้นจากการผิดสัญญาของผู้รับจ้างได้อีกด้วย
ข้อ 16. ในกรณีที่ครบกําหนดสัญญาจ้างนี้แล้ว หากผู้ว่าจ้างมีความจําเป็นต้องจ้างผู้รับจ้าง
ให้ปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญาจ้างต่อไป ผู้รับจ้างยินดีปฏิบัติตามสัญญาจ้างต่อไปอีกมีกําหนดไม่เกินหนึ่งเดือน ใน
อัตราค่าจ้างและเงื่อนไขเดิม โดยผู้ว่าจ้างจะต้องแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน ก่อนครบ
กําหนดสัญญา
ข้อ 17. ผู้ว่าจ้างหรือกรรมการตรวจรับพัสดุ หรือผู้ควบคุมงานมีสิทธิตรวจและควบคุมงาน
ให้เป็นไปตามที่ระบุในสัญญาและรายละเอียดที่แนบท้ายสัญญา โดยมีสิทธิสั่งการใด ๆ เกี่ยวกับงานที่จ้างนี้ได้
และผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตามคําสั่งนั้นทุกประการ
ข้ อ 18. การวิ นิ จ ฉั ย ว่ า ผลงานที่ ผู้ รั บ จ้ า งทํา นั้ น เสร็ จ เรี ย บร้ อ ย ถู ก ต้ อ งตามสั ญ ญาหรื อ
ตามความประสงค์ของผู้ว่าจ้างหรือไม่ก็ดี อย่างไรเป็นเหตุสุดวิสัยหรือไม่ เหตุใด ๆ อันเนื่องมาจากความผิด
หรือความบกพร่องของฝ่า ยผู้ว่า จ้า ง หรือพฤติการณ์อัน ใดที่ผู้รับ จ้า งไม่ต้องรับ ผิด ตามกฎหมายก็ดี ใน
กรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการตีความสัญญานี้หรือเกี่ยวด้วยเรื่องใด ๆ ที่เกิดขึ้นตามสัญญานี้ หรือเกี่ยวพันกับ
สัญญานี้ไม่ว่าปัญหานั้นจะเกิดขึ้นในระหว่างดําเนินงาน หรือภายหลังจากที่ระยะเวลาการจ้างตามสัญญานี้
สิ้นสุด ลงหรือภายหลังจากที่ผู้รับ จ้างทิ้งงานก็ดี ผู้รับ จ้างยอมให้ถือเอาคําวินิจฉัยของผู้ว่าจ้างเป็นเด็ดขาด
และผู้รับจ้างยอมผูกพันตนตามผลแห่งคําวินิจฉัยนั้นทุกประการ
สั ญ ญานี้ ทํา ขึ้ น สองฉบั บ มี ข้ อ ความเป็ น อย่ า งเดี ย วกั น คู่ สั ญ ญาได้ อ่ า นเข้ า ใจข้ อ ความ
โดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสําคัญต่อหน้าพยาน และเก็บไว้
ฝ่ายละฉบับ

(ลงชื่อ)………………………………………….ผู้ว่าจ้าง
(………………………………………..)
(ลงชื่อ)………………………………………….ผู้รับจ้าง
(………………………………………..)
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(ลงชื่อ)………………………………………….พยาน
(………………………………………..)

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

เอกสารแนบท้ายหมายเลข 1.5 (1)
แบบหนังสือค้ําประกัน
(หลักประกันซอง)
เลขที่………………….

วันที่…………………………..

ข้ า พเจ้ า ………..(ชื่ อ ธนาคาร/บริ ษั ท เงิ น ทุ น )……….สํ า นั ก งานตั้ ง อยู่ เ ลขที่ …………ถนน……….ตํ า บล/
แขวง……………..อําเภอ/เขต…………….จังหวัด…………….โดย……..ผู้มีอํานาจลงนามผูกพันธนาคาร/บริษัทเงินทุน
ขอทําหนังสือค้ําประกันฉบับนี้ให้ไว้ต่อ……..(ชื่อส่วนราชการผู้ประกวดราคา)………….ดังมีข้อความต่อไปนี้
1.ตามที่ …………………...(ชื่ อ ผู้ เ สนอราคา)………………...…..ได้ ยื่ น ซองประกวดราคาสํ า หรั บ การ
จัด จ้ าง……………………ตามเอกสารประกวดราคาเลขที่……….….ซึ่ งต้องวางหลักประกั น ซองตามเงื่อนไขการ
ประกวดราคาต่ อ …………………..(ชื่ อ ส่ ว นราชการผู้ ป ระกวดราคา)……………..เป็ น จํ า นวนเงิ น …………..บาท
(………………………..) นั้น
ข้าพเจ้ายอมผูกพันตน โดยไม่มีเงื่อนไข ที่จะค้ําประกันชนิดเพิกถอน ไม่ได้เช่นเดียวกับลูกหนี้ชั้นต้น
ในการชําระเงินตามสิทธิเรียกร้องของ……….(ชื่อส่วนราชการผู้ประกวดราคา)………..……..จํานวนไม่เกิน…………
บาท (………………..) ในกรณี……….…..(ชื่อผู้เสนอราคา)…………………..ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขในการประกวดราคา
อันเป็นเหตุให้………...(ชื่อส่วนราชการผู้ประกวดราคา) ................มีสิทธิริบหลักประกันซองประกวดราคาหรือ
ให้ชดใช้ค่าเสียหายใดๆ รวมทั้งกรณีที่....(ชื่อผู้เสนอราคา)…..ได้ถอนใบเสนอราคาของตน ภายในระยะเวลา
ที่ใบเสนอราคายังมีผลอยู่ หรือมิได้ไปลงนามในสัญญาเมื่อได้รับแจ้งไปทําสัญญา หรือมิได้วางหลักประกัน
สัญญา ภายในระยะเวลาที่กําหนดในเอกสารประกวดราคา โดยข้าพเจ้าจะไม่อ้างสิทธิใดๆ เพื่อโต้แย้ง
และ…….(ชื่อส่วนราชการผู้ประกวดราคา)……ไม่จําเป็นต้องเรียกร้องให้………….….(ชื่อผู้เสนอราคา)……………..
ชําระหนี้นั้นก่อน
2. หนั งสื อค้ํ า ประกั น นี้ มีผ ลใช้บั งคั บ ตั้ งแต่ ………………ถึ ง………….และข้ า พเจ้ า จะไม่ เ พิ กถอนการ
ค้ําประกันนี้ภายในระยะเวลาที่กําหนดไว้
3. ถ้า………..…….(ชื่อผู้เสนอราคา)….……………….ขยายกําหนดเวลายืนราคาของการเสนอราคาออกไป
ข้าพเจ้ายินยอม ที่จะขยายกําหนดระยะเวลาการค้ําประกันนี้ ออกไปตลอดระยะเวลายืนราคาที่ได้ขยายออกไป
ดังกล่าว
ข้าพเจ้าได้ลงนามและประทับตราไว้ต่อหน้าพยานเป็นสําคัญ
(ลงชื่อ)…………………………………..ผู้ค้ําประกัน
(…………………………………………)
ตําแหน่ง…………………………………
(ลงชื่อ)…………………………………..พยาน
(………………………………………….)
(ลงชื่อ)……………………………………พยาน
(………………………………………….)
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แบบหนังสือค้ําประกัน
(หลักประกันสัญญา)
เลขที่…………………

วันที่….………………………..

ข้ า พเจ้ า ……………..(ชื่ อ ธนาคาร)…………..สํ า นั ก งานตั้ ง อยู่ เ ลขที่ …..…..ถนน……………….....ตํ า บล/
แขวง…………..อําเภอ/เขต……….จังหวัด………………………..โดย………...………ผู้มีอํานาจลงนามผูกพันธนาคารขอ
ทําหนังสือค้ําประกันฉบับนี้ไว้ต่อ………..(ชื่อส่วนราชการผู้ว่าจ้าง)……………….ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง”
ดังมีข้อความต่อไปนี้
1. ตามที่……..(ชื่อผู้รับจ้าง) ……...ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “ผู้รับจ้าง” ได้ทําสัญญาจ้าง….…..กับผู้ว่าจ้างตาม
สั ญ ญาเลขที่ …….ลงวั น ที่ .……ซึ่ ง ผู้ รั บ จ้ า งต้ อ งวางหลั ก ประกั น การปฏิ บั ติ ต ามสั ญ ญาต่ อ ผู้ ว่ า จ้ า ง
เป็นจํานวนเงิน……..บาท(….….....…)ซึ่งเท่ากับร้อยละ…...(….…….…..).......ของมูลค่าทั้งหมดของสัญญา
ข้า พเจ้า ยอมผูกพัน ตนโดยไม่ มีเ งื่อนไขที่จ ะค้ํ าประกั นชนิด เพิ กถอนไม่ได้ เช่ นเดีย วกั บ ลูกหนี้ ชั้น ต้ น
ในการชําระเงินให้ตามสิทธิเรียกร้องของผู้รับจ้าง จํานวนไม่เกิน…….…บาท (……….…………..) ในกรณีที่ผู้รับจ้าง
ก่อให้เกิดความเสียหายใด ๆ หรือต้องชําระค่าปรับ หรือค่าใช้จ่ายใด ๆ หรือผู้รับจ้างมิได้ปฏิบัติตามภาระหน้าที่
ใดๆ ที่กําหนดในสัญญาดังกล่าวข้างต้น ทั้งนี้ โดยข้าพเจ้าจะไม่อ้างสิทธิใด ๆ เพื่อโต้แย้งและผู้ว่าจ้าง
ไม่จําเป็นต้องเรียกร้องให้ผู้รับจ้างชําระหนี้นั้นก่อน
2. หากผู้ว่าจ้างได้ขยายระยะเวลาให้แก่ผู้รับจ้าง หรือยินยอมให้ผู้รับจ้างปฏิบัติผิดแผกไปจากเงื่อนไข
ใด ๆ ในสัญญา ให้ถือว่าข้าพเจ้าได้ยินยอมในกรณีนั้น ๆ ด้วย
3. หนังสือค้ําประกัน นี้มีผลใช้บังคับตั้งแต่ วันทําสัญญาจ้างดังกล่าว ข้างต้นจนถึงวันที่ภาระหน้าที่
ทั้งหลายของผู้รับจ้างจะได้ปฏิบัติให้สําเร็จลุล่วงไป และข้าพเจ้าจะไม่เพิกถอนการค้ําประกันไม่ว่ากรณีใด ๆ
ตราบเท่าที่ผู้รับจ้างยังต้องรับผิดชอบต่อผู้ว่าจ้างตามสัญญาจ้างอยู่
ข้าพเจ้าได้ลงนามและประทับตราไว้ต่อหน้าพยานเป็นสําคัญ
(ลงชื่อ)……………………ผู้ค้ําประกัน
(…………………………...)
ตําแหน่ง…………………...
(ลงชื่อ)…………………….พยาน
(……………………………)
(ลงชื่อ)……………………..พยาน
(…………………………….)
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บทนิยาม
“ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน” หมายความว่า บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล
ที่เข้าเสนอราคาในการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ของสํานักงาน เป็นผู้มีส่วนได้เสีย
ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในกิจการของบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอื่นที่เข้าเสนอราคาในการประกวด
ราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ของสํานักงานในคราวเดียวกัน
การมี ส่ วนได้เ สี ยไม่ ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมของบุคคลธรรมดาหรื อนิ ติ บุคคลดั งกล่ า ว
ข้างต้น ได้แก่การที่บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลดังกล่าวมีความสัมพันธ์กันในลักษณะดังต่อไปนี้
(1) มีความสัมพันธ์กันในเชิงบริหาร โดยผู้จัดการ หุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ
ผู้บริหาร หรือผู้มีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของบุคคลธรรมดาหรือของนิติบุคคลรายหนึ่งมีอํานาจ หรือ
สามารถใช้อํานาจในการบริหารจัดการกิจการของบุคคลธรรมดาหรือของนิติบุคคลอีกรายหนึ่งหรือหลายราย
ที่เสนอราคาให้แก่สํานักงานและผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ในการประกวดราคาจ้าง ด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
(2) มีความสัมพันธ์กันในเชิงทุน โดยผู้เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญหรือผู้เป็นหุ้นส่วน
ไม่ จํ า กั ดความรับ ผิ ดในห้า งหุ้ น ส่ว นจํ า กัด หรือผู้ ถือหุ้ นรายใหญ่ ในบริษัทจํ า กั ดหรื อบริษัทมหาชนจํ า กั ด
เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจํากัด หรือเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัทจํากัดหรือบริษัท
มหาชนจํากัด อีกรายหนึ่งหรือหลายรายที่เสนอราคาให้แก่สํานักงานและผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์
ในการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
คําว่า “ผู้ถือหุ้นรายใหญ่” ให้หมายความว่า
(ก) กรณีผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคาด้วยกัน หมายความว่า
ผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นเกินกว่าร้อยละยี่สิบห้าในกิจการนั้น หรือในอัตราอื่นตามที่คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ
เห็นสมควรประกาศกําหนดสําหรับกิจการบางประเภทหรือบางขนาด
(ข) กรณีผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลาง
อิ เ ล็ ก ทรอนิ กส์ หมายความว่ า ผู้ ถื อหุ้ น ซึ่ ง ถื อหุ้ น เกิ น กว่ า ร้ อยละห้ า ในกิ จ การนั้ น หรื อในอั ต ราอื่ น ตามที่
คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุเห็นสมควรประกาศกําหนดสําหรับกิจการบางประเภทหรือบางขนาด
(3) มีความสัมพันธ์กันในลักษณะไขว้กันระหว่าง (1) และ (2) โดยผู้จัดการ หุ้นส่วนผู้จัดการ
กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของบุคคลธรรมดาหรือของนิติบุคคลราย
หนึ่งเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจํากัด หรือเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัทจํากัดหรือ
บริษัทมหาชนจํากัดอีกรายหนึ่งหรือหลายรายที่เข้าเสนอราคาให้แก่สํานักงานในการประกวดราคาจ้างด้วย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ หรือในนัยกลับกัน
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การดํารงตําแหน่ง การเป็นหุ้นส่วน หรือเข้าถือหุ้นดังกล่าวข้างต้นของคู่สมรส หรือบุตร
ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลใน (1) (2) หรือ (3) ให้ถือว่าเป็นการดํารงตําแหน่งการเป็นหุ้นส่วน หรือการถือ
หุ้นของบุคคลดังกล่าว
ในกรณีบุคคลใดใช้ชื่อบุคคลอื่นเป็นผู้จัดการ หุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการ ผู้จัดการผู้บริหาร
ผู้เป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นโดยที่ตนเองเป็นผู้ใช้อํานาจในการบริหารที่แท้จริง หรือเป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้น
ที่แท้จริงของห้างหุ้นส่วน หรือบริษัทจํากัด หรือบริษัทมหาชนจํากัด แล้วแต่กรณี และห้างหุ้นส่วน หรือบริษัท
จํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัดที่เกี่ยวข้องได้เสนอราคาให้แก่สํานักงานในการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์คราวเดียวกันให้ถือว่าผู้เสนอราคาหรือผู้เสนองานนั้นมีความสัมพันธ์กันตาม (1) (2) หรือ (3)
แล้วแต่กรณี
............................................................
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“การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม” หมายความว่าการที่ผู้เสนอราคารายหนึ่ง
หรือหลายรายกระทําการอย่างใด ๆ อันเป็นการขัดขวาง หรือเป็นอุปสรรคหรือไม่เปิดโอกาสให้มีการแข่งขัน
ราคาอย่างเป็นธรรมในการเสนอราคาต่อสํานักงาน ไม่ว่าจะกระทําโดยการสมยอมกัน หรือโดยการให้ ขอให้
หรือรับว่าจะให้ เรียก รับ หรือยอมจะรับเงินหรือทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด หรือใช้กําลังประทุษร้าย หรือ
ข่มขู่ว่าจะใช้กําลังประทุษร้าย หรือแสดงเอกสารอันเป็นเท็จ หรือกระทําการใดโดยทุจริต ทั้งนี้ โดยมี
วัตถุประสงค์ที่จะแสวงหาประโยชน์ในระหว่างผู้เสนอราคาด้วยกัน หรือเพื่อให้ประโยชน์แก่ผู้เสนอราคา
รายหนึ่งรายใดเป็นผู้มีสิทธิทําสัญญากับสํานักงาน หรือเพื่อหลีกเลี่ยงการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม หรือ
เพื่อให้เกิดความได้เปรียบสํานักงาน โดยมิใช่เป็นไปในทางประกอบธุรกิจปกติ
...............................................
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บัญชีเอกสารส่วนที่ 1
1. ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล
(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจํากัด
สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล จํานวน...........แผ่น
บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ จํานวน………….แผ่น
ผู้มีอํานาจควบคุม (ถ้ามี) จํานวน............แผ่น
(ข) บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด
สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล จํานวน............. แผ่น
หนังสือบริคณห์สนธิ จํานวน...............แผ่น
บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ จํานวน.……. แผ่น
บัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จํานวน.............แผ่น
ผู้มีอํานาจควบคุม (ถ้ามี) จํานวน........... แผ่น
สําเนาใบทะเบียนพาณิชย์ จํานวน........... แผ่น
สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม จํานวน........... แผ่น
2. ในกรณีผู้เสนอราคาไม่เป็นนิติบุคคล
(ก) บุคคลธรรมดา
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้นั้น จํานวน.............. แผ่น
(ข) คณะบุคคล
สําเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน จํานวน..............แผ่น
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน จํานวน...........แผ่น
3. ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นผู้เสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า
สําเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า จํานวน...............แผ่น
(ก) ในกรณีผู้ร่วมค้าเป็นบุคคลธรรมดา
- บุคคลสัญชาติไทย
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน จํานวน..............แผ่น
- บุคคลที่มิใช่สัญชาติไทย
สําเนาหนังสือเดินทาง จํานวน...............แผ่น
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(ข) ในกรณีผู้ร่วมค้าเป็นนิติบุคคล
- ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจํากัด
สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล จํานวน.........แผ่น
บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ จํานวน……..แผ่น
ผู้มีอํานาจควบคุม (ถ้ามี) จํานวน……..แผ่น
- บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด
สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล จํานวน......... แผ่น
หนังสือบริคณห์สนธิ จํานวน............... แผ่น
บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ จํานวน……..แผ่น
บัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จํานวน………….แผ่น
ผู้มีอํานาจควบคุม (ถ้ามี) จํานวน……….แผ่น
สําเนาใบทะเบียนพาณิชย์ จํานวน........... แผ่น
สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม จํานวน........... แผ่น
4. อื่น ๆ (ถ้ามี)
.........................................................................................................
.........................................................................................................
.........................................................................................................
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า เอกสารหลักฐานที่ข้าพเจ้ายื่นในการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ ถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ
ลงชื่อ..................………….....................ผู้เสนอราคา
(......................................................)
ตําแหน่ง.........................................................
ประทับตรา (ถ้ามี)

หมายเหตุ

1. ในกรณีที่เอกสารใด ส่วนราชการมิได้เป็นผู้จัด ทําให้ตามมาตรฐานของทางราชการ
ผู้เสนอราคาสามารถจัดทํา และรับรองความถูกต้องของเอกสารได้ เช่น บัญชีรายชื่อ
หุ้นส่วนผู้จัดการ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ และบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่
เป็นต้น
2. ผู้เสนอราคาจะต้องลงชื่อพร้อมระบุตําแหน่งและประทับตรา (ถ้ามี)

เอกสารแนบท้ายหมายเลข 1.7 (2)

บัญชีเอกสารส่วนที่ 2
1. หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ 1.3
จํานวน............ชุด
2. หนังสือมอบอํานาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้ประสงค์จะเสนอราคา
มอบอํานาจให้บุคคลอื่นทําการแทน จํานวน................ แผ่น
3. หลักประกันซอง จํานวน................ แผ่น
4. รายละเอียดการจ้างเหมาบริการทําความสะอาดอาคารและสถานที่สํานักงาน ก.พ.
จํานวน................ แผ่น
5. สําเนาหนังสือรับรองระบบคุณภาพด้านการให้บริการ (ISO : 9000)
จํานวน...............แผ่น
6. แบบใบยื่นข้อเสนอการประกวดราคา จํานวน...............แผ่น
7. อื่น ๆ (ถ้ามี)
..............................................................................................................
..............................................................................................................
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า เอกสารหลักฐานที่ข้าพเจ้ายื่นในการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ ถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ

ลงชื่อ..................………….....................ผู้เสนอราคา
(......................................................)
ตําแหน่ง.........................................................
ประทับตรา (ถ้ามี)
หมายเหตุ

1. ในกรณีที่เอกสารใด ส่วนราชการมิได้เป็นผู้จัดทําให้ตามมาตรฐานของทางราชการ
ผู้เสนอราคาสามารถจัดทําและรับรองความถูกต้องของเอกสารได้ เช่น
บัญชีรายชื่อหุ้นส่วน ผู้จัดการบัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ และบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ เป็นต้น
2. ผู้เสนอราคาจะต้องลงชื่อพร้อมระบุตําแหน่งและประทับตรา (ถ้ามี)

