
 
 

 
 
 

ประกาศสํานักงาน  ก.พ. 
เร่ือง  ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทําความสะอาดอาคารและสถานที่สํานักงาน ก.พ.  

ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ์
 

 --------------------------------  
 

   สํานักงาน ก.พ. มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างเหมาบริการทําความสะอาดอาคารและสถานท่ี
สํานักงาน ก.พ. ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
 
 

          1.  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ  ดังต่อไปนี้ 

 1.1 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานท่ีประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการ 
ทางอิเล็กทรอนิกส์นี้ 

 1.2 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ท่ีถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ท้ิงงานของทาง
ราชการและ ได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ท่ีได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเป็นผู้ท้ิงงาน 
ตามระเบียบของทางราชการ 

 1.3 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคา 
รายอ่ืน และ/หรือต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศ
ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคา
อย่างเป็นธรรม 

 1.4 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซ่ึงอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึน
ศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีคําสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น 

 1.5 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องได้รับการรับรองระบบคุณภาพด้านการให้บริการ  
(ISO : 9000) 

 1.6 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลาง 
ท่ีเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐ 

 1.7 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน 
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 2. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาควรไปรับฟังคําชี้แจงรายละเอียดและดูสถานท่ี เพ่ือซักซ้อมความ
เข้าใจ หรือมอบอํานาจเป็นหนังสือให้ผู้แทนไปฟังรายละเอียดแทน โดยพร้อมกันในวันท่ี..........สิงหาคม 2555  
เวลา 10.00 น.  ณ ห้องประชุม..................... สํานักงาน ก.พ. ถนนติวานนท์ ตําบลตลาดขวัญ อําเภอเมือง
จังหวัดนนทบุรี 11000 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาท่ีไม่ไปฟังรายละเอียดและดูสถานท่ี จะต้องปฏิบัติตามท่ี
สํานักงาน ก.พ. กําหนดเสมือนกับผู้ประสงค์จะเสนอราคาท่ีไปฟังรายละเอียดและดูสถานท่ีทุกประการ 
 3. กําหนดยื่นเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในวันท่ี. .. .. .. . 
สิงหาคม 2555 ระหว่างเวลา 11.00 น. ถึง 12.00 น. ณ ห้องประชุม................. สํานักงาน ก.พ. ถนนติวานนท์ 
ตําบลตลาดขวัญ อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 
 4. กําหนดวันเสนอราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  ในวันท่ี........กันยายน 2555 ต้ังแต่
เวลา.......................น. (เริ่มลงทะเบียน) เป็นต้นไป   ท้ังนี้ จะแจ้งนัดหมายตามแบบแจ้ง วัน เวลา และสถานท่ี  
(บก.005) ให้ทราบต่อไป 
 

 ผู้สนใจติดต่อขอซ้ือเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ในราคา 
ชุดละ 300.- บาท (สามร้อยบาทถ้วน) ได้ท่ีสํานักงานเลขาธิการ กลุ่มงานบริหารทรัพย์สิน สํานักงาน ก.พ.  
ถนนติวานนท์ ตําบลตลาดขวัญ อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 ต้ังแต่บัดนี้จนถึงวันท่ี...........สิงหาคม 2555 
หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0 2547 1097  ในวันและเวลาราชการ 
 
                     ประกาศ    ณ   วันท่ี       สิงหาคม  2555 
 
 
 
             (นางสุชาดา  รังสินันท์) 
               รองเลขาธิการ ก.พ. 
                                  ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ก.พ. 

 



 

เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  เลขท่ี ......... / 2555 
งานจ้างเหมาบริการทําความสะอาดอาคารและสถานท่ีสํานักงาน ก.พ.  

ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
ตามประกาศสํานักงาน ก.พ. 

ลงวันท่ี..........สิงหาคม  2555 
 

--------------------------------- 
 

   สํานักงาน ก.พ. ซ่ึงต่อไปนี้เรียกว่า “สํานักงาน” มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างเหมา
บริการทําความสะอาดอาคารและสถานท่ีสํานักงาน ก.พ. ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีข้อแนะนําและ
ข้อกําหนดดังต่อไปนี้ 
  

 1. เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
1.1 รายละเอียดการจ้างเหมาบริการทําความสะอาดอาคารและสถานท่ีสํานักงาน ก.พ. 
1.2 แบบใบยื่นข้อเสนอการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
1.3 หนังสือแสดงเง่ือนไขการซ้ือและการจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
1.4 แบบสัญญาจ้าง 
1.5 แบบหนังสือคํ้าประกัน 

 (1) หลักประกันซอง   
 (2) หลักประกันสัญญา 

1.6 บทนิยาม 
 (1) ผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคาท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกัน 
 (2) การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 

1.7 แบบบัญชีเอกสาร 
 (1) บัญชีเอกสารส่วนท่ี 1 
 (2) บัญชีเอกสารส่วนท่ี 2 
 
 2. คุณสมบัติของผู้ประสงค์จะเสนอราคา 

 2.1 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานท่ีประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการ 
ทางอิเล็กทรอนิกส์นี้ 

 2.2 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ท่ีถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ท้ิงงานของทาง
ราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ท่ีได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเป็นผู้ท้ิงงาน 
ตามระเบียบของทางราชการ 
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 2.3 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคา 
รายอ่ืน และ/หรือต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศ
ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคา
อย่างเป็นธรรมตามข้อ 1.6 

 2.4 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซ่ึงอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึน
ศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีคําสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น 
 2.5 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องได้รับการรับรองระบบคุณภาพด้านการให้บริการ  
(ISO : 9000) 

 2.6 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่อยู่ ในฐานะเป็นผู้ ไ ม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย  
หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสําคัญ 

 2.7 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลาง 
ท่ีเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐ 

 2.8 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน 
 
 3. หลักฐานการเสนอราคา 

 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐาน  แยกเป็น 2 ส่วน คือ 

 3.1 ส่วนท่ี 1 อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
 (1) ในกรณีผู้ประสงค์จะเสนอราคาเป็นนิติบุคคล 
  (ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจํากัด ให้ยื่นสําเนาหนังสือรับรอง 
การจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอํานาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง 
  (ข) บริ ษัทจํ า กัดหรือบริ ษัทมหาชนจํ า กัด  ให้ ยื่ นสํ า เนาหนั งสื อรั บรอง 
การจดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอํานาจควบคุม (ถ้ามี) และ
บัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่  พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง 
 (2) ในกรณีผู้ประสงค์จะเสนอราคาเป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็น 
ผู้ร่วมค้า ให้ยื่นสําเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า และในกรณี 
ท่ีผู้เข้าร่วมค้าฝ่ายใดเป็นบุคคลธรรมดาท่ีมิใช่สัญชาติไทย ก็ให้ยื่นสําเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใด 
เป็นนิติบุคคลให้ยื่นเอกสารตามท่ีระบุไว้ใน (1) 
 (3) สําเนาใบทะเบียนพาณิชย์  สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม พร้อมรับรองสําเนา 
ถูกต้อง 
 (4) บัญชีเอกสารส่วนท่ี  1  ท้ังหมดท่ีได้ยื่นตามแบบในข้อ  1.7 (1)   
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 3.2 ส่วนท่ี  2  (ซองข้อเสนอทางเทคนิค) อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
  (1) หนังสือแสดงเง่ือนไขการซ้ือและการจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบ 
ในข้อ 1.3 จํานวน 3 ชุด โดยต้องลงนามพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) 
 (2) หนังสือมอบอํานาจซ่ึงปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีท่ีผู้ประสงค์จะ 
เสนอราคามอบอํานาจให้บุคคลอ่ืนทําการแทน 
 (3) หลักประกันซอง  ตามข้อ  5 
   (4) รายละเอียดการจ้างเหมาบริการทําความสะอาดอาคารและสถานท่ีสํานักงาน ก.พ. 
พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง 
   (5) สําเนาหนังสือรับรองระบบคุณภาพด้านกาให้บริการ (ISO : 9000) พร้อมรับรอง
สําเนาถูกต้อง 
   (6) แบบใบยื่นข้อเสนอการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
 (7)  บัญชีเอกสารส่วนท่ี 2 ท้ังหมดท่ีได้ยื่นตามแบบในข้อ 1.7 (2) 

 4. การเสนอราคา 

 4.1 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องยื่นข้อเสนอตามแบบท่ีกําหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาจ้าง
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ และหนังสือแสดงเง่ือนไขการซ้ือและการจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์นี้  
โดยไม่มีเง่ือนไขใด ๆ ท้ังสิ้น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน รวมท้ังลงลายมือชื่อของผู้ประสงค์ 
จะเสนอราคาให้ชัดเจน 

 4.2 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องกําหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า 60 วัน นับแต่วันยืนยันราคา
สุดท้าย โดยภายในกําหนดยืนราคา ผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องรับผิดชอบราคา 
ท่ีตนเสนอไว้ และจะถอนการเสนอราคามิได้ 

 4.3 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องเสนอกําหนดเวลาดําเนินการตามสัญญาที่จะจ้าง 
ดังนี้ 
   (1) สํานักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี ระยะเวลา 12 เดือน ต้ังแต่วันท่ี 1 ตุลาคม 2555 - 
วันท่ี 30 กันยายน 2556 

  (2) สํานักงาน ก.พ. ถนนพิษณุโลก ระยะเวลา 9 เดือน ต้ังแต่วันท่ี 1 ตุลาคม 2555 – 
วันท่ี 30 มิถุนายน 2556 

 4.4 ก่อนยื่นเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ผู้ประสงค์จะเสนอราคา
ควรตรวจดูร่างสัญญา แบบรูป และรายละเอียด ฯลฯ ให้ถ่ีถ้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคาท้ังหมดเสียก่อน 
ท่ีจะตกลงยื่นข้อเสนอตามเง่ือนไขในเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
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 4.5 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องยื่นเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
จ่าหน้าซองถึงประธานคณะกรรมการประกวดราคาจ้างเหมาบริการทําความสะอาดอาคารและสถานท่ี
สํานักงาน ก.พ. ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขท่ี...........” ยื่นต่อคณะกรรมการประกวดราคาจ้าง 
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในวันท่ี..... ... . .สิงหาคม 2555 ระหว่างเวลา 11.00 น. ถึง 12.00 น.  
ณ ห้องประชุม................ สํานักงาน ก.พ. ถนนติวานนท์ ตําบลตลาดขวัญ อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 

  เม่ือพ้นกําหนดเวลายื่นเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แล้ว จะไม่รับ
เอกสารเพ่ิมเติมโดยเด็ดขาด 

  คณะกรรมการประกวดราคาจะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ประสงค์จะเสนอราคา 
แต่ละรายว่าเป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคาท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอ่ืน  หรือเป็น 
ผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้ประสงค์จะเสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ตามข้อ 1.6 (1) 
ณ วันประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือไม่ พร้อมท้ังตรวจสอบข้อเสนอตามข้อ 3.2 
และแจ้งผู้ประสงค์จะเสนอราคาแต่ละรายทราบผลการพิจารณาเฉพาะของตน ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ 
หรือวิธีอ่ืนใดท่ีมีหลักฐานว่า ผู้ประสงค์จะเสนอราคารับทราบแล้ว 

  หากปรากฏต่อคณะกรรมการประกวดราคาก่อนหรือในขณะท่ีมีการเสนอราคาด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ว่า มีผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคา กระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขัน
ราคาอย่างเป็นธรรมตามข้อ 1.6 (2) คณะกรรมการประกวดราคาจะตัดรายชื่อผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือ 
ผู้มีสิทธิเสนอราคารายนั้นออกจากการเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคา และสํานักงานจะพิจารณาลงโทษผู้ประสงค์ 
จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคาดังกล่าวเป็นผู้ท้ิงงาน  

  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาท่ีไม่ผ่านการคัดเลือกเบ้ืองต้น เพราะเหตุเป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคา 
ท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอ่ืน หรือเป็นผู้มีประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้ประสงค์ 
จะเสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ หรือเป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคาท่ีกระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 
หรือผู้ประสงค์จะเสนอราคาท่ีไม่ผ่านคุณสมบัติทางด้านเทคนิคอาจอุทธรณ์คําสั่งดังกล่าวต่อหัวหน้าหน่วยงาน
ที่จัดหาพัสดุภายใน 3 วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากคณะกรรมการประกวดราคา การวินิจฉัยอุทธรณ์ของ
หัวหน้าหน่วยงานท่ีจัดหาให้ถือเป็นท่ีสุด 

  หากปรากฏต่อคณะกรรมการประกวดราคาว่า กระบวนการเสนอราคาจ้างด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ประสบข้อขัดข้อง จนไม่อาจดําเนินการต่อไปให้แล้วเสร็จภายในเวลาท่ีกําหนดไว้ คณะกรรมการ
ประกวดราคาจะสั่งพักกระบวนการเสนอราคา โดยมิให้ผู้แทนผู้มีสิทธิเสนอราคาพบปะหรือติดต่อสื่อสาร 
กับบุคคลอ่ืน และเม่ือแก้ไขข้อขัดข้องแล้ว จะให้ดําเนินกระบวนการเสนอราคาต่อไป จากข้ันตอนท่ีค้างอยู่
ภายในเวลาของการเสนอราคาท่ียังเหลือก่อนจะสั่งพักกระบวนการเสนอราคา แต่ต้องสิ้นสุดกระบวนการ 
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เสนอราคาภายในวันเดียวกัน เว้นแต่คณะกรรมการประกวดราคาเห็นว่ากระบวนการเสนอราคาจะไม่แล้วเสร็จ
ได้โดยง่าย หรือข้อขัดข้องไม่อาจแก้ไขได้ ประธานคณะกรรมการประกวดราคาจะสั่งยกเลิกกระบวนการเสนอ
ราคา และกําหนดวัน เวลาและสถานท่ี เพ่ือเริ่มต้นกระบวนการเสนอราคาใหม่ โดยจะแจ้งให้ผู้มีสิทธิเสนอราคา
ทุกรายท่ีอยู่ในสถานท่ีนั้นทราบ  

  คณะกรรมการประกวดราคาสงวนสิทธิในการตัดสินใจดําเนินการใด ๆ ระหว่างการประกวด
ราคาฯ  เพ่ือให้การประกวดราคาฯ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ 

     4.7 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาท่ีได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องปฏิบัติ ดังนี้ 

    (1)  ปฏิบัติตามเง่ือนไขท่ีระบุไว้ในหนังสือแสดงเง่ือนไขการซ้ือและการจ้างด้วยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส์ ท่ีได้ยื่นมาพร้อมกับซองข้อเสนอทางเทคนิค 

 (2)  ราคาสูงสุดของการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์จะต้องเริ่มต้นท่ี 
6,600,000.- บาท  (หกล้านหกแสนบาทถ้วน) 

   (3) ราคาท่ีเสนอจะต้องเป็นราคาท่ีรวมภาษีมูลค่าเพ่ิม และภาษีอ่ืน ๆ (ถ้ามี) รวมค่าใช้จ่าย
ท้ังปวงไว้ด้วยแล้ว 

   (4) ผู้มีสิทธิเสนอราคาหรือผู้แทน จะต้องมาลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอ
ราคาตามวัน เวลา และสถานท่ีท่ีกําหนด 

   (5) ผู้มีสิทธิเสนอราคาหรือผู้แทนท่ีมาลงทะเบียนแล้ว ต้อง LOG IN เข้าสู่ระบบ 

   (6) ผู้มีสิทธิเสนอราคาหรือผู้แทนที่ LOG IN แล้ว จะต้องดําเนินการเสนอราคา 
โดยราคาที่เสนอในการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จะต้องตํ่ากว่าราคาสูงสุดในการ
ประกวดราคาฯ 

   (7) ห้ามผู้มีสิทธิเสนอราคาถอนการเสนอราคา และเม่ือการประกวดราคาฯ เสร็จสิ้นแล้ว 
จะต้องยืนยันราคาต่อผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ราคาท่ียืนยันจะต้องตรงกับราคาท่ีเสนอหลังสุด 

   (8) ผู้มีสิทธิเสนอราคาท่ีได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้ชนะราคา ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่าย 
ในการให้บริการเสนอราคาทางอิเล็กทรอนิกส์และค่าใช้จ่ายในการเดินทางของผู้ให้บริการตลาดกลาง
อิเล็กทรอนิกส์  ท้ังนี้ จะแจ้งให้ทราบในวันเสนอราคา 

   (9) ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมาเสนอราคา ในวันท่ี..........กันยายน 2555 ต้ังแต่เวลา 
................. น. (เริ่มลงทะเบียน) เป็นต้นไป  ท้ังนี้ จะแจ้งนัดหมายตามแบบแจ้ง วัน เวลา และสถานท่ี (บก.005) 
ให้ทราบต่อไป 
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 5. หลักประกันซอง 

   ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องวางหลักประกันซองพร้อมกับการยื่นซองข้อเสนอด้านเทคนิค  
จํานวน 330,000.- บาท (สามแสนสามหม่ืนบาทถ้วน) โดยหลักประกันซองจะต้องมีระยะเวลาการคํ้าประกัน 
ต้ังแต่วันยื่นซองข้อเสนอทางด้านเทคนิคครอบคลุมไปจนถึงวันสิ้นสุดการยืนราคา (ต้ังแต่วันท่ี............................ 
ถึงวันท่ี...........................................) โดยหลักประกันให้ใช้อย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้   

 5.1 เช็คท่ีธนาคารสั่งจ่ายให้แก่สํานักงาน ชื่อบัญชี “สํานักงาน ก.พ.”  โดยเป็นเช็คลงวันท่ี
ท่ียื่นซองเอกสารทางด้านเทคนิค  หรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน  3  วันทําการของทางราชการ 

 5.2 หนังสือคํ้าประกันของธนาคารในประเทศตามแบบหนังสือคํ้าประกันดังระบุในข้อ 1.5 (1) 
 5.3 หนังสือคํ้าประกันของบริษัทเงินทุน  หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์  ท่ีได้รับอนุญาต 
ให้ประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชย์และประกอบธุรกิจคํ้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย  
ซึ่งได้แจ้งเวียนชื่อให้ส่วนราชการต่าง ๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือคํ้าประกันดังระบุ 
ในข้อ 1.6 (1) 

 5.4 พันธบัตรรัฐบาลไทย 

 หลักประกันซองตามข้อนี้ สํานักงานจะคืนให้ผู้เสนอราคาหรือผู้คํ้าประกันภายใน 15 วัน  
นับถัดจากวันท่ีได้พิจารณาในเบ้ืองต้นเรียบร้อยแล้ว เว้นแต่ผู้มีสิทธิเสนอราคารายท่ีคัดเลือกไว้ซ่ึงเสนอราคา
ตํ่าสุดจะคืนให้ต่อเม่ือได้ทําสัญญาหรือข้อตกลง หรือเม่ือผู้เสนอราคาได้พ้นจากข้อผูกพันแล้ว 

 การคืนหลักประกันซอง ไม่ว่าในกรณีใด ๆ จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบ้ีย 

 6. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา 

 6.1 ในการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์นี้ สํานักงานจะพิจารณาตัดสิน
ด้วยราคารวม 

 6.2 หากผู้ประสงค์จะเสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ 2 หรือยื่นหลักฐาน 
การเสนอราคาไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ 3 หรือยื่นเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  
ไม่ถูกต้องตามข้อ 4 แล้ว คณะกรรมการประกวดราคาจะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ประสงค์จะเสนอราคา
รายนั้น เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาด หรือผิดหลงเพียงเล็กน้อย หรือผิดพลาดไปจากเง่ือนไขของเอกสารประกวด
ราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนท่ีมิใช่สาระสําคัญ ท้ังนี้ เฉพาะในกรณีท่ีพิจารณาเห็นว่าจะเป็น
ประโยชน์ต่อสํานักงานเท่านั้น 
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 6.3 สํานักงานสงวนสิทธิไม่พิจารณาราคาของผู้ประสงค์จะเสนอราคา โดยไม่มีการผ่อนผัน 
ในกรณีดังต่อไปนี้ 
 (1) ไม่ปรากฏชื่อผู้ประสงค์จะเสนอราคารายนั้น ในบัญชีผู้รับเอกสารประกวดราคาจ้าง 
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือในหลักฐานการรับเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ของสํานักงาน 
 (2) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเง่ือนไข ท่ีกําหนดในเอกสารประกวดราคาจ้าง
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ท่ีเป็นสาระสําคัญ หรือมีผลทําให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบระหว่างผู้ประสงค์
จะเสนอราคารายอ่ืน 

 6.4 ในการตัดสินการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือในการทําสัญญา 
คณะกรรมการประกวดราคาหรือสํานักงานมีสิทธิให้ผู้ประสงค์จะเสนอราคา ชี้แจงข้อเท็จจริง สภาพ ฐานะ 
หรือข้อเท็จจริงอ่ืนใดท่ีเก่ียวข้องกับผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้ สํานักงานมีสิทธิท่ีจะไม่รับราคาหรือไม่ทําสัญญา 
หากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสม หรือไม่ถูกต้อง 

 6.5 สํานักงานทรงไว้ซ่ึงสิทธิท่ีจะไม่รับราคาตํ่าสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาท่ีเสนอ
ท้ังหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกจ้าง ในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะ
ยกเลิกการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา 
ท้ังนี้  เ พ่ือประโยชน์ของทางราชการเป็นสําคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของสํานักงานเป็นเด็ดขาด  
ผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ มิได้ รวมท้ังสํานักงานจะพิจารณา
ยกเลิกการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ และลงโทษผู้มีสิทธิเสนอราคาเป็นผู้ ท้ิงงาน  
ไม่ว่าจะเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาท่ีได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุท่ีเชื่อได้ว่าการเสนอราคากระทําการ 
โดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จหรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอ่ืนมาเสนอราคาแทน  
เป็นต้น 
  ในกรณีท่ีผู้มีสิทธิเสนอราคาท่ีเสนอราคาตํ่าสุด เสนอราคาตํ่าจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจ
ดําเนินงานตามสัญญาได้ คณะกรรมการประกวดราคาหรือสํานักงานจะให้ผู้เสนอราคานั้นชี้แจงและแสดงหลักฐาน
ท่ีทําให้เชื่อได้ว่าผู้มีสิทธิเสนอราคาสามารถดําเนินงานตามการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ให้เสร็จสมบูรณ์ หากคําชี้แจงไม่เป็นท่ีรับฟังได้ สํานักงานมีสิทธิท่ีจะไม่รับราคาของผู้เสนอราคารายนั้น 

 6.6 ในกรณีท่ีปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังจากการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ว่า ผู้ประสงค์จะเสนอราคาท่ีได้รับการคัดเลือกเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกันกับ
ผู้มีสิทธิเสนอราคารายอ่ืน หรือเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้มีสิทธิเสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลาง
อิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคา 
ท่ีกระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ 1.6 สํานักงานมีอํานาจท่ีจะตัดรายชื่อ
ผู้มีสิทธิเสนอราคาดังกล่าว  และสํานักงานจะพิจารณาลงโทษผู้มีสิทธิเสนอราคารายนั้นเป็นผู้ท้ิงงาน 
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 7. การทําสัญญาจ้าง 

                      ผู้ชนะการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ผู้รับจ้าง) จะต้องทําสัญญาจ้าง
ตามแบบสัญญา ดังระบุในข้อ 1.4 กับสํานักงานภายใน 10 วัน นับถัดจากวันท่ีได้รับแจ้ง และจะต้องวาง
หลักประกันสัญญาเป็นจํานวนเงินเท่ากับร้อยละ 5 ของราคาค่าจ้างท่ีประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ได้  ให้สํานักงานยึดถือไว้ในขณะทําสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้  
    (1) เช็คท่ีธนาคารสั่งจ่ายให้แก่สํานักงาน ชื่อบัญชี “สํานักงาน ก.พ.” โดยเป็นเช็ค 
ลงวันท่ีท่ีทําสัญญาหรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน 3 วันทําการของทางราชการ 
  (2) หนังสือคํ้าประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือคํ้าประกัน ดังระบุ 
ในข้อ 1.5 (2) 
  (3) หนังสือคํ้าประกันของบริษัทเงินลงทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ท่ีได้รับอนุญาต
ให้ประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชย์และประกอบธุรกิจคํ้าประกัน ตามประกาศของธนาคาร 
แห่งประเทศไทย ซ่ึงได้แจ้งชื่อเวียนให้ส่วนราชการต่าง ๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือ 
คํ้าประกัน ดังระบุในข้อ 1.6 (2) 
  (4) พันธบัตรรัฐบาลไทย 

       หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบ้ียภายใน 15 วันนับถัดจากวันท่ีคู่สัญญาพ้นจาก 
ข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว 

 8. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน 

       สํานักงานจะจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างเป็นรายเดือน เม่ือสํานักงานหรือเจ้าหน้าท่ีของ
สํานักงานได้ทําการตรวจรับผลงานท่ีทําแล้วเสร็จในแต่ละเดือน และปรากฏว่าตรงตามข้อกําหนดแห่งสัญญา 
ทุกประการ 

  9.  อัตราค่าปรับ 

      ค่าปรับตามแบบสัญญาจ้างข้อ 6 

 10. ความรับผิดชอบในความชํารุดบกพร่องของงานจ้าง 

 ผู้ชนะการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ซ่ึงได้ทําข้อตกลงเป็นหนังสือ 
หรือทําสัญญาจ้าง ตามแบบดังระบุในข้อ 1.4 แล้วแต่กรณี จะต้องรับผิดชอบในความชํารุดบกพร่องของ 
งานจ้างและจะต้องรีบทําการแก้ไขให้เป็นท่ีเรียบร้อยโดยไม่ชักช้า โดยผู้รับจ้างจะต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไข
ให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน 3 วัน นับถัดจากวันท่ีได้รับแจ้งความชํารุดบกพร่อง 
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         11. ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอ่ืน ๆ 

     11.1 เงินค่าจ้างสําหรับงานจ้างครั้งนี้ ได้มาจากเงินงบประมาณประจําปี พ.ศ. 2556 

  การลงนามในสัญญาจะกระทําได้เม่ือสํานักงานได้รับอนุมัติเงินค่าจ้างจากงบประมาณ
ปี พ.ศ. 2556 แล้วเท่านั้น 

 11.2 เม่ือสํานักงานได้คัดเลือกผู้มีสิทธิเสนอราคารายใด ให้เป็นผู้รับจ้าง และได้ตกลงจ้าง 
ตามการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้รับจ้างจะต้องสั่งหรือนําสิ่งของมาเพื่องาน
จ้างดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ และของนั้นต้องนําเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และ
สามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด ผู้มีสิทธิเสนอราคา 
ซ่ึงเป็นผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้ 
  (1)  แจ้งการสั่งหรือนําสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ ต่อกรมเจ้าท่าภายใน 
7 วัน นับต้ังแต่วันท่ีผู้รับจ้างสั่ง หรือซ้ือของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
ประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืนได้ 
  (2) จัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือท่ีมีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย 
จากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าให้บรรทุกสิ่งของนั้น โดยเรืออ่ืน 
ท่ีมิใช่เรือไทย ซ่ึงจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออ่ืน หรือเป็นของท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
คมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกของลงเรืออ่ืน 
  (3) ในกรณีท่ีไม่ปฏิบัติตาม (1) หรือ (2) ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วยการ
ส่งเสริมการพาณิชยนาวี 

 11.3 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาซ่ึงได้ยื่นเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
ต่อสํานักงานแล้ว จะถอนตัวออกจากการประกวดราคาฯ มิได้ และเมื่อได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้มีสิทธิเสนอ
ราคาแล้วต้องเข้าร่วมเสนอราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามเง่ือนไขท่ีกําหนดใน ข้อ 4.7 (4) (5) (6) และ 
(7) มิฉะนั้น สํานักงานจะริบหลักประกันซองจํานวนร้อยละ 2.5 ของวงเงินท่ีจัดหาทันทีและอาจพิจารณา
เรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอ่ืน (ถ้ามี) รวมท้ังอาจพิจารณาให้เป็นผู้ท้ิงงานได้ หากมีพฤติกรรมเป็นการ
ขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 

 11.4 การริบหลักประกันซองของผู้มีสิทธิเสนอราคา 
  ผู้รับบริการจะริบหลักประกันซองท่ีผู้มีสิทธิเสนอราคา ในอัตราร้อยละ 2.5 ของ
วงเงินท่ีจัดหา ในกรณีท่ีผู้มีสิทธิเสนอราคากระทําผิดเง่ือนไข ดังนี้     
  11.4.1 ผู้มีสิทธิเสนอราคาไม่ส่งผู้แทนมาลงทะเบียนเพ่ือเข้าสู่กระบวนการ 
เสนอราคา ตามวัน เวลา และสถานท่ีท่ีกําหนด 
         11.4.2  ผู้มีสิทธิเสนอราคาท่ีมาลงทะเบียนแล้ว ไม่ LOG IN เข้าสู่ระบบ 
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  11.4.3  ผู้มีสิทธิเสนอราคา  LOG  IN  แล้ว  แต่ไม่มีการเสนอราคา หรือเสนอราคา
ผิดเง่ือนไขท่ีกําหนดโดยการเสนอราคาสูงกว่า  หรือเท่ากับราคาเริ่มต้นการประมูล 
  11.4.4  ผู้มีส ิทธิเสนอราคาไม่ลงลายมือชื่อในแบบ บก. 008 แบบยืนยันราคา
สุดท้ายในการเสนอราคา 

          11.5 ผู้มีสิทธิเสนอราคาซ่ึงสํานักงานได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปทําสัญญาหรือข้อตกลงภายใน
เวลาท่ีทางราชการกําหนดดังระบุไว้ในข้อ 7 สํานักงานจะริบหลักประกันซอง หรือเรียกร้องจากผู้ออกหนังสือ 
คํ้าประกันซองทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็น 
ผู้ท้ิงงาน ตามระเบียบของทางราชการ 

 11.6 สํานักงานสงวนสิทธิ ท่ีจะแก้ไขเพ่ิมเติมเง่ือนไข หรือข้อกําหนดในแบบสัญญา 
ให้เป็นไปตามความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี) 

  12. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ 

 ในระหว่างระยะเวลาการดําเนินงาน ผู้รับจ้างพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ท่ีกฎหมายและ
ระเบียบได้กําหนดไว้โดยเคร่งครัด 
    
 
 
           สํานักงาน ก.พ. 
                          สิงหาคม  2555 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เอกสารแนบท้ายหมายเลข 1.1 

  รายละเอียดการจ้างเหมาบริการทําความสะอาดอาคารและสถานท่ี สํานักงาน ก.พ.  
  ตั้งแต่วันที่  1  ตุลาคม  2555 - 30  กันยายน  2556 

 

 ก. รายละเอียดและเง่ือนไขการทําความสะอาดอาคารและสถานท่ี สํานักงาน ก.พ. ถนนติวานนท์ 
จังหวัดนนทบุรี ตั้งแต่วันท่ี 1 ตุลาคม 2555 – 30 กันยายน 2556 รวม 12 เดือน 
 

 ข้อ 1  รายละเอียดงานทําความสะอาดอาคารสํานักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี 
  1.1 ผู้รับจ้างจะต้องบริการทําความสะอาดอาคารสํานักงาน ก.พ. จํานวน 9 หลัง โดยมี
พ้ืนท่ีรวมประมาณ 35,940 ตารางเมตร และพ้ืนท่ีบริเวณลานจอดรถท้ังหมด ซ่ึงรายละเอียดของอาคาร 
และชนิดของพ้ืนท่ีมีดังนี้ 
 

รายละเอียดพ้ืนท่ีอาคาร 
จํานวนพ้ืนท่ี 
ตารางเมตร 

พ้ืนท่ีท้ังอาคาร 
ตารางเมตร 

ชนิดของพ้ืน 

 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 

 

 
 

165 
18 
96 
72 
 

72 
15 
18 
 
 

30 
126 
42 
72 
36 

456 ม2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1,478 ม2 

 
 

แกรนิต/ไม้เทียม/ลามิเนต 
หินอ่อน 
แกรนิต 
แกรนิต 

 
ลามิเนต 
หินอ่อน 
หินอ่อน 

 
 

เซรามิค 
กระเบ้ืองยาง 
กระเบ้ืองยาง 
กระเบ้ืองยาง 

เซรามิค 
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รายละเอียดพ้ืนท่ีอาคาร 
จํานวนพ้ืนท่ี 
ตารางเมตร 

พ้ืนท่ีท้ังอาคาร 
ตารางเมตร 

ชนิดของพ้ืน 

 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 

 

 
84 
54 
14 
16 
12 
72 
36 
30 
 

36 
18 
93 
 

67 
40 
30 
36 
 

36 
84 
54 
36 
30 
72 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
พรม 

กระเบ้ืองยาง 
กระเบ้ืองยาง 

ลามิเนต 
กระเบ้ืองยาง 
กระเบ้ืองยาง 

เซรามิค 
เซรามิค 

 
ลามิเนต 

กระเบ้ืองยาง 
ลามิเนต 

 
กระเบ้ืองยาง 
กระเบ้ืองยาง 

เซรามิค 
เซรามิค 

 
ลามิเนต 

พรม 
กระเบ้ืองยาง 

เซรามิค 
เซรามิค 

กระเบ้ืองยาง 
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รายละเอียดพ้ืนท่ีอาคาร 
จํานวนพ้ืนท่ี 
ตารางเมตร 

พ้ืนท่ีท้ังอาคาร 
ตารางเมตร 

ชนิดของพ้ืน 

ชั้น 5  :  ประกอบด้วย 
- ห้องทํางาน 6 ห้อง ๆ ละ 18 ม2 
- ห้องทํางานท่ีปรึกษากฎหมาย 1 

ห้อง    
- ห้องทํางาน 
- บันได 

  อาคารศูนย์สัมมนา (3)   (5 ชั้น) 
ชั้น 1  :  ประกอบด้วย 

- ห้องประชุม 245 ท่ีนั่ง 
- ห้องประชุม 100 ท่ี 
- ห้องสมุด 
- ห้องทํางาน 
- ห้องเบรค 
- ห้องพักวิทยากร 
- ห้องโสตทัศนูปกรณ์ 
- ห้องไฟฟ้า 
- ห้องเครื่องไฟฟ้า 
- ห้องน้ําชาย-หญิง  8 ห้อง 
- ห้องป๊ัมน้ํา 
- ทางเดินส่วนกลาง 
- บันได 

ชั้น 2  :  ประกอบด้วย 
- ห้องฝึกอบรม ขนาด 60 คน 

1  ห้อง 
- ห้องฝึกอบรม ขนาด 40 คน 

           2 ห้อง 
 

 
108 

 
18 
 

84 
30 
 
 

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

218 
 

240 

 
 
 
 
 
 
 

7,604 ม2 
 

 
ลามิเนต 

 
ลามิเนต 

 
กระเบ้ืองยาง 

เซรามิค 
 
 

พรม 
กระเบ้ืองยาง 
กระเบ้ืองยาง 
กระเบ้ืองยาง 
กระเบ้ืองยาง 
กระเบ้ืองยาง 
กระเบ้ืองยาง 
กระเบ้ืองยาง 
กระเบ้ืองยาง 

เซรามิค 
กระเบ้ืองยาง 
กระเบ้ืองยาง 

หินขัด 
 

พรม 
 

พรม 
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รายละเอียดพ้ืนท่ีอาคาร 
จํานวนพ้ืนท่ี 
ตารางเมตร 

พ้ืนท่ีท้ังอาคาร 
ตารางเมตร 

ชนิดของพ้ืน 

- ห้องฝึกอบรม ขนาด 15 คน 
        4 ห้อง 

- ห้องโสตฯ  2 ห้อง 
- ห้องทํางานเจ้าหน้าท่ี 
- 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 
- ห้องทํางานเจ้าหน้าท่ี 
- บันได 
- ห้องน้ําชาย-หญิง  8 ห้อง 
- ทางเดินส่วนกลาง 

ชั้น 4  :  ประกอบด้วย 
- ห้องฝึกอบรมขนาดต่าง ๆ 

        7 ห้อง 
- ห้องโสตฯ  6 ห้อง 
- ห้องเอนกประสงค์ 
- ห้องพักวิทยากร 
- ห้องทํางานเจ้าหน้าท่ี 
- บันได 

144 
 

40 
162 
10 
162 
200 
60 
144 
144 

 
602 

 
162 
120 
40 
162 
60 
144 
260 

 
602 

 
120 
162 
40 
120 
60 

 พรม 
 

กระเบ้ืองยาง 
กระเบ้ืองยาง 
กระเบ้ืองยาง 
กระเบ้ืองยาง 

พรม 
หินขัด 
เซรามิค 

กระเบ้ืองยาง 
 

กระเบ้ืองยาง 
 

กระเบ้ืองยาง 
กระเบ้ืองยาง 
กระเบ้ืองยาง 
กระเบ้ืองยาง 

หินขัด 
เซรามิค 

กระเบ้ืองยาง 
 

พรม/กระเบ้ืองยาง 
 

กระเบ้ืองยาง 
กระเบ้ืองยาง 
กระเบ้ืองยาง 

กระเบ้ืองยาง 
หินขัด 
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รายละเอียดพ้ืนท่ีอาคาร 
จํานวนพ้ืนท่ี 
ตารางเมตร 

พ้ืนท่ีท้ังอาคาร 
ตารางเมตร 

ชนิดของพ้ืน 

- ห้องน้ําชาย-หญิง  8 ห้อง 
- ทางเดินส่วนกลาง 

ชั้น 5  :  ประกอบด้วย 
- ห้องทํางาน ห้องประชุม 
- บันได 
- ห้องน้ําชายหญิง 9 ห้อง 

 
อาคารหอประชุมสุขุมนัยประดิษฐ (4) 
ชั้น 1 : ประกอบด้วย  

- ห้องฝึกอบรม 1,000  ท่ีนั่ง 
- 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 
-    ห้องทํางานของเจ้าหน้าท่ี   

อาคารจอดรถ (9) 5 ช้ัน 
ชั้น 1 : ประกอบด้วย 

- ลานจอดรถ 
- ห้องน้ําชาย-หญิง 
- บันได 
- ห้องเครื่องป๊ัมน้ํา 

144 
144 

 
1,230 

60 
144 

 
 
 

1,134 
390 
108 

 
72 
 

72 
30 
 

108 
 

390 
72 
 
 
 
 

2,600 
9 
20 
36 

 
 
 
 
 
 
 

2,376 ม 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13,545 ม 2 
 

เซรามิค 
กระเบ้ืองยาง 

 
หินขัดและพรหม 

หินขัด 
เซรามิค 

 
 
 

พรม 
เซรามิค 
พรม 
พรม 

เซรามิค,หินอ่อน 
กระเบ้ือง 
เซรามิค 
เซรามิค 

 
กระเบ้ืองยาง 

 
เซรามิค 
เซรามิค 

 
 
 
 

ซีเมนต์ 
เซรามิค 
ซีเมนต์ 
ซีเมนต์ 
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รายละเอียดพ้ืนท่ีอาคาร 
จํานวนพ้ืนท่ี 
ตารางเมตร 

พ้ืนท่ีท้ังอาคาร 
ตารางเมตร 

ชนิดของพ้ืน 

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 

 
2,700 

20 
 

2,700 
20 
 

1,215.62 
444.98 

20 
58.37 

 
2059.91 
308.44 

96 
20 
 
 

720 
590 
84 
60 
320 

 
632 
180 
84 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2,778 ม2 

 
 
 
 
 
 
 

 
ซีเมนต์ 
ซีเมนต์ 

 
ซีเมนต์ 
ซีเมนต์ 

 
กระเบ้ืองยาง 

กระเบ้ืองและกรวดล้าง 
หินขัด 
เซรามิค 

 
กระเบ้ืองยาง 

กระเบ้ืองและกรวดล้าง 
เซรามิค 
หินขัด 

 
 

เซรามิค 
เซรามิค 
เซรามิค 
เซรามิค 
เซรามิค 

 
เซรามิค 
เซรามิค 
เซรามิค 
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รายละเอียดพ้ืนท่ีอาคาร 
จํานวนพ้ืนท่ี 
ตารางเมตร 

พ้ืนท่ีท้ังอาคาร 
ตารางเมตร 

ชนิดของพ้ืน 

อาคาร ศสล. (8) (A,B) 
ชั้น 1 :  ประกอบด้วย 

- ห้องโถงเอนกประสงค์ 
- บันได 2 ด้าน 
- ห้องน้ําชายหญิง 1 ห้อง 
- ทางเดินเข้าอาคารและใต้อาคาร 

 
 

126 
100 
18 
216 

1,479 ม2  
 

เซรามิค 
เซรามิค 
เซรามิค 

เซรามิคและซีเมนต์ 
ชั้น 2 : ประกอบด้วย 

- ห้องทํางานและห้องโถง 
     เอนกประสงค์ 
- บันได 
- ห้องน้ํา 
- ห้องทํางานเจ้าหน้าท่ี (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 

 
324 

 
60 
20 
72 
 

120 
 

12 
 

63 
18 
60 
270 

 
 

  
เซรามิค 

 
เซรามิค 
เซรามิค 
เซรามิค 

 
เซรามิค 

 
เซรามิค 

 
เซรามิค 
เซรามิค 
เซรามิค 
เซรามิค 

 
เซรามิค 
เซรามิค 
เซรามิค 
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รายละเอียดพ้ืนท่ีอาคาร 
จํานวนพ้ืนท่ี 
ตารางเมตร 

พ้ืนท่ีท้ังอาคาร 
ตารางเมตร 

ชนิดของพ้ืน 

อาคารศูนย์สุขภาพ (6) 
ชั้น 1 : ประกอบด้วย 

- ห้องออกกําลังกาย  
- ห้องทํางาน 
- สนามกีฬาบาสเกตบอล/

แบดมินตัน 
- บันได 
- ห้องน้ําชายหญิง     

 
 

144 
108 
720 
60 
72 

2,334 ม2 
 

 
 

กระเบ้ืองยาง 
ลามิเนต 
ไม้เมเบ้ิล 
เซรามิค 
เซรามิค 

ชั้น 2 : ประกอบด้วย 
- ห้องทํางาน 
- บริเวณระเบียงรอบสนามกีฬา 
- บันได 

 
234 
540 
60 

  
ลามิเนต 
เซรามิค 
เซรามิค 

ชั้น 3 : ประกอบด้วย 
- ห้องทํางาน / ประชุม 
- ห้องโถงหน้าห้องทํางาน 
- ห้องน้ําชายหญิงและรอบบริเวณ 
 

 
216 
108 
72 

  
ลามิเนต 
ลามิเนต 
เซรามิค 

 ทางเดินเช่ือมระหว่างอาคาร      1,530 ม2  
    
 อาคารบําบัดน้ําเสีย    
 บริเวณรอบสระว่ายน้ํา  900 ม2  
 อาคารโรงขยะ  25ม2  
 ศาลานั่งพักในบริเวณสวนสมุนไพร  75ม2 ไม้ 
 และในสวนป่าเฉลิมพระเกียรติ    

 
 
 
 
 
 
 



9 

 
   1.2 อาคารท่ีทําการสํานักงาน ก.พ. หลังใหม่   

        ผู้รับจ้างจะต้องบริการทําความสะอาดอาคารท่ีทําการสํานักงาน ก.พ. หลังใหม่ 
ประกอบด้วย พ้ืนท่ีอาคารสํานักงาน ประมาณ 14,800 ตารางเมตร พ้ืนท่ีอาคารจอดรถพร้อมสํานักงาน 
ประมาณ 11,200 ตารางเมตร และพ้ืนท่ีอาคารอเนกประสงค์ ประมาณ 480 ตารางเมตร รวมท้ังสิ้น 
26,480 ตารางเมตร   
 

  ข้อ 2  ผู้รับจ้างต้องเป็นผู้จัดหาคน อุปกรณ์ และเครื่องมือเครื่องใช้ทําความสะอาด 
ไม่น้อยกว่ารายการต่อไปนี้  และแต่ละรายการต้องเพียงพอและเหมาะสมต่อการปฏิบัติงาน ดังนี้ 
   2.1  เครื่องขัดพ้ืน 
   2.2  เครื่องดูดฝุ่นพร้อมอุปกรณ์ ซ่ึงดูดได้ท้ังเปียกและแห้ง 
   2.3  เครื่องมือเช็ดกระจก 
   2.4  เครื่องซักพรม 
   2.5  ไม้กวาด ไม้ถูพ้ืน ไม้รีดน้ํา 
   2.6  ถังน้ํา ขันน้ํา สายยาง 
   2.7  ผ้าเช็ดโต๊ะ   
   2.8  ถุงพลาสติกสีดําหรือพลาสติกใสสําหรับใส่ขยะ 
   2.9  เข็มขัดนิรภัยสําหรับเช็ดกระจกและทําความสะอาดในท่ีสูง 
   2.10  บันไดชัก 3 ตอน สําหรับเช็ดกระจกภายนอกอาคาร 
   2.11  เครื่องป๊ัมน้ําหรือฉีดน้ําร้อน-เย็น พร้อมอุปกรณ์สําหรับล้าง 
           ความสกปรกบนพ้ืนและฝาผนังอาคาร 
   2.12  ป้ายระวังพ้ืนลื่น 
   2.13  อุปกรณ์อ่ืน ๆ ท่ีจําเป็นในการปฏิบัติงานทําความสะอาด 
 

  ผู้ว่าจ้างจะจัดท่ีสําหรับเก็บวัสดุอุปกรณ์ดังกล่าวข้างต้นให้  โดยผู้รับจ้างเป็นผู้เก็บรักษา
กุญแจ  แต่ท้ังนี้ผู้ว่าจ้างจะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายหรือเสียหายใด ๆ ท่ีเกิดข้ึนแก่วัสดุและอุปกรณ์นั้น
ท้ังสิ้น  และผู้รับจ้างต้องดูแลรักษาความสะอาดสถานท่ีเก็บวัสดุโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายจากผู้ว่าจ้าง 
 

  ข้อ 3  ผู้รับจ้าง ต้องจัดหาน้ํายาท่ีมีคุณภาพดี  ซ่ึงผ่านขบวนการผลิตท่ีได้มาตรฐานของ
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา หรือกรมอนามัย ด้วยทุนทรัพย์ของผู้รับจ้างเองท้ังสิ้น ไม่น้อยกว่า
รายการต่อไปนี้ 
   3.1  น้ํายาทําความสะอาดพ้ืน 
   3.2  น้ํายาเคลือบเงา 
   3.3  น้ํายาเช็ดทําความสะอาดพ้ืนเซรามิค 
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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  น้ํายาขจัดสิ่งอุดตันในท่อน้ําท้ิง 
   3.14  สเปรย์ปรับอากาศ 
   3.15  น้ํายาอ่ืน ๆ ท่ีจําเป็น 
  

  ข้อ 4  ผู้รับจ้างจะต้องทําความสะอาด ดังต่อไปนี้ 
   4.1  พ้ืนอาคาร สถานท่ี และห้องน้ําตามข้อ 1. 
   4.2  กระจกอาคารท้ังภายในและภายนอกอาคาร 
   4.3  ฝาผนัง และฝ้าเพดาน ภายในอาคาร 
   4.4  รางน้ําและกันสาดรอบอาคารท้ังหมด 
   4.5  ม่านทุกชนิดภายในอาคาร 
   4.6  วัสดุและครุภัณฑ์ 
    -  โต๊ะ เก้าอ้ี เคาน์เตอร์ 
    -  ตู้เก็บเอกสาร ชั้นวางเอกสาร 
    -  ชุดรับแขก 
    -  โทรศัพท์ 
    -  พัดลม 
    -  โคมไฟบนโต๊ะ กรอบรูป นาฬิกา 
    -  พรม 
    -  ลิฟท์ 
    -  ท่ีเข่ียบุหรี่ 
    -  ป้ายเครื่องหมายต่าง ๆ 
    -  มู่ลี่ 
   4.7  เฟอร์นิเจอร์ ปฏิมากรรม ภาพวาด และเครื่องตกแต่งต่าง ๆ 
   4.8  สถานท่ีหรือส่วนประกอบของอาคาร ซ่ึงโดยสภาพต้องทําความสะอาด 
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    ข้อ 5  รายละเอียดการทํางาน 
    ลักษณะงาน กําหนดเวลาทํางาน และมาตรฐานของงานทําความสะอาด 
ให้เป็นไปดังต่อไปนี้ 
   5.1 ลักษณะงานและกําหนดเวลาทํางาน 
        5.1.1 การทําความสะอาดรายวัน ทุกวันทําการ เวลา   07.00 น. - 17.00 น.  
    (1)   กวาดพ้ืนและถูพ้ืนด้วยม็อบ ขัดพ้ืนเคลือบเงาในจุดท่ีจําเป็น 
    (2)   ปัดฝุ่นละออง และเช็ดโต๊ะ เก้าอ้ีทํางาน โต๊ะ เก้าอ้ีพิมพ์ดีด 
           ชุดรับแขก ตู้เก็บเอกสาร และเครื่องใช้สํานักงานแล้วจัด 
           ให้เป็นระเบียบ 
    (3)   ปัดฝุ่นละออง และเช็ดแผ่นป้ายแสดงชื่อ ห้องทํางานและ 
           แผ่นป้ายต่าง ๆ 
    (4)   เช็ดล้างท่ีเข่ียบุหรี่ และเทตระกร้าผง รวบรวมเก็บเศษขยะ 
           ไปท้ิงยังท่ีผู้ว่าจ้างจัดหาไว้ให้ 
    (5)   เช็ดกระจกบริเวณท่ีอยู่ใกล้การสัมผัสทุกแห่ง 
    (6)   เช็ดทําความสะอาดเครื่องโทรศัพท์ด้วยน้ํายาฆ่าเชื้อ 
    (7)   ทําความสะอาดห้องโถง และท่ีนั่งพัก 
    (8)   ทําความสะอาดหน้าห้องลิฟท์และภายในห้องลิฟท์ 
    (9)   ทําความสะอาดทางเดิน ประตูทางเข้า-ออก ให้สะอาดตลอดท้ังวัน 
    (10)  ทําความสะอาดทางข้ึนและราวบันได 
    (11)  ทําความสะอาดห้องน้ําด้วยการขัดถู ล้างห้องน้ํา  
           เครื่องสุขภัณฑ์ ท่ีประจําในห้องน้ําด้วยน้ํายาฆ่าเชื้อโรค 
    (12)  ทําความสะอาดทางเดินระหว่างอาคารภายนอก และ 
           พ้ืนถนนท่ีอยู่ภายในบริเวณให้สะอาดตลอดท้ังวัน 
    (13)  ทําความสะอาดลานจอดรถ 
    (14)  ทําความสะอาดศาลาท่ีพักในสวนสมุนไพร  (2 หลัง) 

                 หลังอาคารศูนย์สัมมนา (1 หลัง)  และในสวนป่า (1 หลัง) 
(15)  เช็ดทําความสะอาดเฟอร์นิเจอร์บริเวณรอบ ๆ สระว่ายน้ํา 

           กวาดและม็อบพ้ืนบริเวณรอบสระน้ําให้สะอาดตลอดท้ังวัน 
    (16)  ปัดฝุ่นพรมเช็ดเท้า 
    (17)  ทําความสะอาดอ่ืน ๆ และแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าในเวลาทํางาน 
    (18)  รายงานสิ่งของชํารุดเสียหายท่ีเกิดข้ึนโดยด่วน 
    (19)  ปิดไฟฟ้า น้ําประปา ปิดพัดลม เครื่องปรับอากาศ  
           ถอดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกเครื่อง และตรวจตราความ 
           เรียบร้อยก่อนออกจากสํานักงาน หรือตัวอาคาร 
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     (20)  ในกรณีท่ีมีการฝึกอบรมหรือกิจกรรมให้ทําความสะอาด 
           พ้ืนห้องหรือพรม  รวมท้ังโต๊ะเก้าอ้ีและโซฟาให้อยู่ใน 
                                              สภาพท่ีใช้งานได้ทุกวัน 
 

   5.1.2 การทําความสะอาดรายสัปดาห์ ในวันหยุดประจําสัปดาห์ - วันอาทิตย์ 
           เวลา 8.00 น. - 16.00 น. 
    (1)   ขัดเงาโต๊ะ เก้าอ้ี และเครื่องใช้สํานักงาน 
    (2)   เช็ดและดูดฝุ่นความสะอาดม่านปรับแสงทุกแห่ง 
    (3)   เช็ดทําความสะอาดโคมไฟ หลอดไฟ พัดลมเพดาน 
           และพัดลมต้ังพ้ืน 
    (4)   ทําความสะอาดรอยเป้ือนบนพรมด้วยน้ํายา และดูดฝุ่น 
           พรมให้สะอาด 
    (5)   ปัดหยากไย่ตามเพดาน ฝาผนัง และซอกมุมต่าง ๆ 
    (6)   ขัดเงาบริเวณท่ีเป็นไม้และโลหะด้วยน้ํายาท่ีเหมาะสม 
    (7)   ทําความสะอาดและดูดฝุ่นในท่ีสูง 
    (8)   ทําความสะอาดกระจกหน้าต่าง บานประตูกระจกทุกบาน 
           บานกระจกทางเข้าสํานักงานทุกบานและบริเวณท่ีเป็น 
           กระจกภายในอาคารท้ังหมด 
    (9)   ล้างตะกร้าผงและภาชนะรองรับเศษขยะ 
    (10)  ลบรอยเป้ือนต่าง ๆ ตามฝาผนัง และราวบันได สวิทซ์ 
           ไฟฟ้า ลูกบิดประตู ฯลฯ 

(11)  ทําความสะอาดอาคารโรงขยะและบริเวณโดยรอบ 
(12)  จะต้องดูแลอาคารหอประชุมใหญ่ให้สะอาดเรียบร้อย พร้อมใช้งาน  
       อยู่เสมอ 
(13)  ทําความสะอาดโดยการล้างพ้ืนบริเวณโรงอาหารท้ังสองด้านภายใน   
       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 และขัดพ้ืนทุกแห่ง โดยใช้น้ํายาตามความเหมาะสม  
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   5.1.4 การทําความสะอาดราย 3 เดือน  ในวันหยุดประจําสัปดาห์ – วันอาทิตย์ 
             ต้ังแต่ 8.00 น. - 16.00 น. 
    (1)   ทําความสะอาด แผงกันแดดรวมท้ังบริเวณท่ีเป็นกระจก 
           ภายนอกอาคารท้ังหมด 
    (2)   ทําความสะอาดพรม โดยวิธีโมเนทบัฟฟ่ิง 
    (3)   ทําความสะอาดช่องระบายอากาศเฉพาะภายนอก 
 
   5.1.5 ผู้รับจ้างจะต้องจัดพนักงานทําความสะอาดประจําอาคาร จํานวน   
          39 คน  ดังนี้ 
    (1)   อาคารอํานวยการและอาคารสํานักงาน 1   คน 
    (2)   อาคารศูนย์สัมมนาและศาลาท่ีพักหลังอาคาร   8   คน 
    (3)   อาคารจอดรถ    3   คน 
    (4)  อาคารศูนย์สรรหาและเลือกสรร  1   คน   
    (5)   อาคารสโมสร     2   คน 
    (6)   อาคารหอประชุมสุขุมนัยประดิษฐ  3   คน 
           และศาลาท่ีพักในสวนป่าฯ และสวนสมุนไพร 
    (7)   อาคารศูนย์สุขภาพ     1   คน 
    (8)   ทางเชื่อมระหว่างอาคารและกวาดลาน  1   คน 
    (9)  อาคารท่ีทําการสํานักงาน 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 เม่ือเสร็จงานแล้วผู้รับจ้าง
ต้องปิดประตูหน้าต่าง ก๊อกน้ํา ไฟฟ้าให้เรียบร้อย 

5.1.8  ทําความสะอาดโรงบําบัดน้ําเสีย เดือนละ 1 ครั้ง เป็นอย่างน้อย    
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  ข้อ 6  มาตรฐานของงานทําความสะอาด 
   ผู้รับจ้างจะต้องทําความสะอาดดังต่อไปนี้   
   6.1 การทําความสะอาดพ้ืน 
    (1) การปัดกวาด ดูดฝุ่น 
 ให้ปัดกวาด หรือดูดฝุ่น พ้ืนท่ีว่างตามชั้นอาคาร ห้องโถง  ทางเดิน
บันได (จนถึงบันไดข้ันสุดท้ายของอาคาร) ให้สะอาดปราศจากเศษผง ฝุ่นละออง โดยให้ใช้ไม้กวาดขนอ่อน
ในการปัดกวาด  สําหรับขยะให้นําไปท้ิงนอกตัวอาคาร  ณ  ท่ีท้ิงขยะท่ีผู้ว่าจ้างกําหนด    
    (2) การถูด้วยม็อบ 
 หลังจากปัดกวาด ดูดฝุ่น ตามข้อ (1) แล้ว ให้ถูพ้ืนท่ีต่าง ๆ ด้วยม็อบ  
ชุบน้ํา บิดหมาด ๆ ม็อบท่ีนํามาใช้งานต้องเป็นม็อบท่ีสะอาด และหม่ันเปลี่ยนทําความสะอาดเสมอ      
หากบริเวณใดมีความสกปรกมากให้ใช้น้ํายาขัดพ้ืน หรือน้ําสบู่อ่อนตามความเหมาะสม 
    (3) การลงน้ํายาขัดพ้ืน เคลือบเงาพ้ืน 
 การลงน้ํายาขัดพ้ืน เคลือบเงาพ้ืน ให้ทําหลังจากดําเนินการตาม (1) 
และ (2) แล้ว  และการลงน้ํายาดังกล่าวในบริเวณใดก็ตามจะต้องระวังไม่ให้ฝาผนัง หรือขอบกําแพงเปรอะ
เป้ือนเป็นรอย หรือชํารุดเสียหาย 
    (4) การขัดพ้ืนและขัดเงา 
 ให้ทําทันทีหลังจากลงน้ํายาขัดพ้ืน หรือเคลือบเงาพ้ืน ท้ังนี้ ให้ผู้รับ
จ้างพิจารณาเลือกใช้เครื่องใช้ วัสดุ และอุปกรณ์ตามความเหมาะสมกับวัสดุพ้ืน  โดยไม่ก่อให้เกิดความ
เสียหาย หรือตําหนิใด ๆ บนพ้ืน 
    (5) การลอกพ้ืน และเคลือบพ้ืนด้วยน้ํายา 
 การลอกพ้ืนและเคลือบพ้ืนด้วยน้ํายา เพ่ือให้ผิวพ้ืนสะอาดปราศจาก
ตําหนิและริ้วรอยมีความสวยงามทนทานนั้น ให้ผู้รับจ้างดําเนินการตามความเหมาะสมกับวัสดุพ้ืน ท้ังนี้ เม่ือ
ทําการลอกพ้ืนและเคลือบพ้ืนด้วยน้ํายา ให้เคลื่อนย้ายเฟอร์นิเจอร์ลอยตัวและเครื่องใช้สํานักงาน (ท่ี
เคลื่อนย้ายได้) ด้วย หลังจากน้ํายาแห้งดีแล้วให้ขัดพ้ืนให้สะอาดและนําเฟอร์นิเจอร์และเครื่องใช้สํานักงาน
กลับเข้าท่ีเดิม 
 6.2 การทําความสะอาดพรม 
  ให้ ดู ดฝุ่ นละออง  เ ศษผง  เ ศษขนสั ต ว์ ท่ี หลุ ด ร่ ว งอยู่ บนหน้ าพรม 
ให้สะอาดในกรณีท่ีทําการซักพรม โดยการซักแห้งหรือวิธีการอ่ืนใดก็ตามต้องไม่ก่อให้เกิดความเสียหายและ
เสียความสวยงาม 
 6.3 การทําความสะอาดเฟอร์นิเจอร์ และเครื่องใช้สํานักงาน 
  ให้ปัดกวาด เช็ดถู เครื่องใช้สํานักงาน เช่น โต๊ะ เก้าอ้ี ตู้เก็บ เอกสาร ฯลฯ 
และเฟอร์นิเจอร์ต่าง ๆ รวมท้ังรูปภาพแขวนฝาผนัง และปฏิมากรรมให้สะอาด  ปราศจากฝุ่นละออง 
หยากไย่ ใยแมงมุม คราบสกปรก และริ้วรอยต่าง ๆ หากมีการเคลื่อนย้ายออกจากท่ีให้นํากลับเข้าท่ีเดิม 
เม่ืองานเสร็จแล้ว โดยไม่เกิดความเสียหายใด ๆ 
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 6.4 การทําความสะอาดฝาผนังและฝ้าเพดาน 
  ให้ปัดกวาด เช็ดถู ดูดฝุ่น ให้สะอาดปราศจากฝุ่นละอองหยากไย่ ใยแมงมุม 
คราบสกปรก หรือรอยต่าง ๆ และไม่มีเศษผงตกค้างอยู่บนพ้ืนห้อง การทําความสะอาดในข้อนี้ให้รวมถึง
ประตูหน้าต่าง ขอบประตู และผนังใต้หน้าต่างด้วย และให้ระมัดระวังเป็นพิเศษ สําหรับฝาผนังไม้บุด้วย
กระสอบป่านและวัสดุกันเสียงสะท้อน รวมท้ังฝ้าเพดานท่ีใช้วัสดุกันเสียงสะท้อน 
 

 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 การขัดเงาบริเวณท่ีเป็นโลหะ 
      ส่วนประกอบใด ๆ ในอาคารท่ีเป็นโลหะ ให้ดูแลรักษาให้เงางามอยู่เสมอ และ
ไม่มีคราบสนิมจับ 
 ในกรณีท่ีรายละเอียดนี้ มิได้กําหนดรายละเอียดการทํางานไว้ ให้ผู้รับจ้าง
ดําเนินการทําความสะอาดตามสภาพของงานหรือตามคําสั่งของผู้ว่าจ้าง 
 
  ข้อ 7 การส่งพนักงานเข้าทําความสะอาด  ให้ผู้รับจ้างปฏิบัติดังนี้ 
   7.1  จัดทําประวัติพนักงานโดยละเอียด  และรูปถ่ายขนาด  2  นิ้ว  2  รูป  ส่งให้
ผู้ว่าจ้างล่วงหน้าภายในเวลาอันสมควรก่อนวันท่ีเริ่มงานทําความสะอาด 
   7.2  พนักงานทุกคนต้องอยู่ในเครื่องแบบท่ีเป็นมาตรฐานเดียวกัน  ติดบัตร
ประจําตัวพนักงานของผู้รับจ้างทุกคน 
   7.3  พนักงานท่ีผู้รับจ้างจัดส่งมานั้น ต้องเป็นผู้ท่ีมีสุขภาพดี มีประวัติดี มีความ
ซ่ือสัตย์สุจริต และผ่านการฝึกอบรมของผู้รับจ้างมาเรียบร้อยแล้ว 
   7.4  ให้ผู้รับจ้างแจ้งจํานวนพนักงานท่ีจะส่งเข้ามาทําความสะอาดและในกรณีท่ี
จะมีการสับเปลี่ยนหรือทดแทนตัวบุคคล ให้แจ้งรายชื่อพร้อมประวัติเป็นการสํารองล่วงหน้า 
   7.5 ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบและยินยอมชดใช้ค่าเสียหาย หรือซ่อมแซมทรัพย์สิน
ของผู้ว่าจ้างท่ีเ กิดความเสียหายข้ึน หรือสูญหาย โดยการกระทําของผู้รับจ้าง หรือลูกจ้างของ 
ผู้รับจ้างด้วย 
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   7.6 ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบและให้ความคุ้มครองคนงานหรือลูกจ้างของ 
ผู้รับจ้างท่ีมาทํางานกับผู้ว่าจ้าง เก่ียวกับสิทธิอันพึงมีพึงได้ตามกฎหมายแรงงานด้วยโดยไม่เรียกร้องเอาจาก
ผู้ว่าจ้างอีก 
   7.7 ต้องลงเวลาการปฏิบัติงาน วันจันทร์-วันศุกร์ ต้ังแต่เวลา 07.00 น. - 17.00 น. 
ของพนักงาน ซ่ึงสามารถตรวจสอบได้ทุกเวลา สําหรับการทําความสะอาดประจําสัปดาห์ หรือการทําความ
สะอาดในจุดท่ีไม่อาจปฏิบัติในเวลาราชการได้ ผู้ควบคุมงานต้องวางแผนไว้ล่วงหน้าว่าจะทําการเม่ือใด   
แล้วแจ้งทางอาคารสถานท่ีให้รับทราบด้วย 
   7.8  ต้องมีหัวหน้าควบคุมงานอย่างใกล้ชิด สามารถติดต่อได้ทันที เม่ือมีปัญหา
หรือมีงานฉุกเฉิน 
   7.9 พนักงานทําความสะอาดทุกคนจะต้องอยู่ในระเบียบข้อบังคับของผู้ว่าจ้าง  
หากพนักงานทําความสะอาดคนใดประพฤติตนในทางเสื่อมเสียหรือหย่อนความสามารถ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิให้
ผู้รับจ้างย้ายพนักงานคนนั้นออกจากสถานท่ีท่ีปฏิบัติงานได้ทันที โดยผู้รับจ้างต้องจัดส่งพนักงานคนใหม่ 
มาแทน พร้อมท้ังส่งประวัติ 

 

ข้อ 8  ผู้ว่าจ้างสามารถจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานภายในพ้ืนท่ีสํานักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี   
ได้ตามความเหมาะสมภายใต้ระยะเวลาการทํางานและน้ํายารวมท้ังอุปกรณ์คงเดิม 
 

ข้อ 9  การจ่ายเงิน  
          ผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินเป็นรายเดือน  เม่ือคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับงานจ้าง
เรียบร้อยแล้ว   
 

  ข้อ 10  การส่งมอบงานและการประเมินผลงานจ้าง 
10.1 การส่งมอบงานจ้างนับแต่วันทําสัญญา ให้ส่งมอบงานทุก ๆ สิ้นเดือน 

   10.2  ผู้ว่าจ้างจะประเมินผลการดําเนินงานของผู้รับจ้างทุก 3 เดือน หากผลการ
ดําเนินงานไม่เป็นท่ีน่าพอใจ  ผู้ว่าจ้างสงวนสิทธิท่ีจะขอยกเลิกสัญญา 
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 ข. รายละเอียดและเง่ือนไขการทําความสะอาดอาคารและสถานท่ี สํานักงาน ก.พ. ถนนพิษณุโลก 
กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันท่ี 1 ตุลาคม 2555 – 30 มิถุนายน 2556 รวม 9 เดือน 
 

 ข้อ 1 รายละเอียดงานทําความสะอาดอาคารท่ีทําการและพ้ืนท่ีทํางาน ผู้รับจ้างจะต้องบริการ
ทําความสะอาดอาคารท่ีทําการพ้ืนท่ีรวมประมาณ 5,382 ตารางเมตร และพ้ืนท่ีบริเวณลานจอดรถท้ังหมด  
โดยใช้พนักงานทําความสะอาด 6 คน ตามรายละเอียดของอาคารและชนิดพ้ืนท่ี ดังนี้ 
 

 1) อาคารสํานักงาน ก.พ. ถนนพิษณุโลก       
 

 1.1 พ้ืนท่ีทําความสะอาดประมาณ  1,740  ตารางเมตร  ประกอบด้วย 
 ช้ัน 1  หน้ามุข ห้องโถง ลิฟท์ ห้องสุขา ช่องชาร์ป บันได และศูนย์ข้อมูลข่าวสาร 
 ช้ัน 2 พ้ืนท่ีทํางานของฝ่ายบริหาร ห้องโถง ลิฟท์ ห้องสุขา ช่องชาร์ป บันได  
  ระเบียงทางเดินท้ังหมด กันสาดอาคารห้องประชุม 1, 2, 4 และ 5  
 ช้ัน 3 พ้ืนท่ีทํางาน ห้องโถง ลิฟท์ ห้องสุขา ช่องชาร์ป บันได ระเบียงทางเดิน 
  ท้ังหมด กันสาดอาคาร 
 ช้ัน 4 พ้ืนท่ีทํางาน ห้องโถง ลิฟท์ ห้องสุขา ช่องชาร์ป บันได ระเบียงทางเดิน 
  ท้ังหมด และกันสาดอาคาร 

 

 1.2 พ้ืนท่ีลานจอดรถ  และอ่ืน ๆ  ประกอบด้วย 
  -   ลานจอดรถบริเวณด้านหน้า  และด้านหลังอาคาร 
  -   บริเวณท่ีตั้งศาลพระภูมิ 
  -   ศูนย์ข่าวสํานักงาน ก.พ.  
  -   บริเวณบ่อพักน้ําเสียข้างป้อมยาม 
  -   บล็อกปลูกต้นไม้กลางลานจอดรถด้านหลังอาคาร 
  -   บริเวณสวนหย่อมข้างบันไดหลังอาคาร 
  -   บริเวณโรงอาหารอาคารสํานักงาน ก.พ. 
  -   บริเวณทางเดินไปโรงเก็บขยะและโรงเก็บขยะ 
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 2) สถานท่ีทํางานคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม กรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์-  
ร้องทุกข์ และสํานักพิทักษ์ระบบคุณธรรม 
 

รายละเอียดพ้ืนท่ีอาคาร 
จํานวนพ้ืนท่ี
ตารางเมตร 

ชนิดของพ้ืน 

 

ชั้น 3 ด้านหน้า : ประกอบด้วย 

- ห้องทํางานกรรมการวินิจฉัยฯ 

- ห้องทํางานกลุ่มงานบริหารท่ัวไป 
 

ชั้น 3 ฝั่งซ้าย : ประกอบด้วย 

- ห้องทํางานประธาน ก.พ.ค. 

- ห้องทํางานกรรมการ ก.พ.ค. 

- ห้องทํางานสํานักพิทักษ์ระบบคุณธรรม 

- ห้องน้ํา 5 ห้อง 
 

ชั้น 3 ฝั่งขวา : ประกอบด้วย 

- ห้องไต่สวน จํานวน 8 ห้อง 

- ห้องเก็บสํานวน 
 

ชั้น 3 ด้านหลัง : ประกอบด้วย 

- ห้องทํางานผู้อํานวยการสํานักพิทักษ์ระบบ
คุณธรรม 

- ห้องทํางานผู้เชี่ยวชาญ 

- ห้องประชุม ก.พ.ค. 

- ห้องถ่ายเอกสาร 
 

ชั้น 4 ด้านหน้า : ประกอบด้วย 

- ห้องโถงเอนกประสงค์ 
 

ชั้น 4 ฝั่งซ้าย : ประกอบด้วย 

- ห้องทํางานกรรมการ ก.พ.ค. 

- ห้องน้ํา จํานวน 3 ห้อง 
 

ชั้น 4 ฝั่งขวา : ประกอบด้วย 
ห้องพิจารณา จํานวน 6 ห้อง 

 

192 
 
 
 

1,272 
 
 
 
 
 

464 
 
 
 

520 
 
 
 
 
 
 

600 
 
 

464 
 

 

 
กระเบ้ืองยาง 
กระเบ้ืองยาง 
 
 

กระเบ้ืองยาง 
กระเบ้ืองยาง 
กระเบ้ืองยาง 
เซรามิค 
 
 
กระเบ้ืองยาง 
หินขัด 
 
 

กระเบ้ืองยาง 
 
กระเบ้ืองยาง 
พรม 
กระเบ้ืองยาง 
 
 

กระเบ้ืองยาง 
 
 

กระเบ้ืองยาง 
เซรามิค 
 
 

กระเบ้ืองยาง 
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  ข้อ 2  ผู้รับจ้างต้องเป็นผู้จัดหาคน อุปกรณ์ และเครื่องมือเครื่องใช้ทําความสะอาดด้วย 

ทุนทรัพย์ของผู้รับจ้างเองท้ังสิ้น ยกเว้นไฟฟ้า น้ําประปา ผู้ว่าจ้างยินยอมให้ใช้ได้เท่าท่ีจําเป็นต่อการบริการ
ทําความสะอาดอุปกรณ์และเครื่องมือทําความสะอาดท่ีผู้รับจ้างต้องจัดหามาแต่ละรายการต้องเพียงพอและ
เหมาะสมต่อการปฏิบัติงาน ดังนี้ 
 

   2.1   เครื่องขัดพ้ืน 
    2.2   เครื่องดูดฝุ่นพร้อมอุปกรณ์ ซ่ึงดูดได้ท้ังเปียกและแห้ง 
   2.3   เครื่องมือเช็ดกระจก 
   2.4   เครื่องซักพรม 
   2.5   ไม้กวาด ไม้ถูพ้ืน ไม้รีดน้ํา 
   2.6   ถังน้ํา ขันน้ํา สายยาง 
   2.7   ผ้าเช็ดโต๊ะ   
   2.8   ถุงพลาสติกสีดําหรือพลาสติกใสสําหรับใส่ขยะ 
   2.9   เข็มขัดนิรภัยสําหรับเช็ดกระจกและทําความสะอาดในท่ีสูง 
   2.10 บันไดชัก 3 ตอน สําหรับเช็ดกระจกภายนอกอาคาร 
   2.11 ป้ายระวังพ้ืนลื่น 
   2.12 อุปกรณ์อ่ืน ๆ ท่ีจําเป็นในการปฏิบัติงานทําความสะอาด 
 

  ผู้ว่าจ้างจะจัดท่ีสําหรับเก็บวัสดุอุปกรณ์ดังกล่าวข้างต้นให้ โดยผู้รับจ้างเป็นผู้เก็บรักษา
กุญแจ แต่ท้ังนี้ผู้ว่าจ้างจะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายหรือเสียหายใด ๆ ท่ีเกิดข้ึนแก่วัสดุและอุปกรณ์นั้น
ท้ังสิ้น และผู้รับจ้างต้องดูแลรักษาความสะอาดสถานท่ีเก็บวัสดุโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายจากผู้ว่าจ้าง 
 

  ข้อ 3  ผู้รับจ้าง ต้องจัดหาน้ํายาท่ีมีคุณภาพดี  ซ่ึงผ่านขบวนการผลิตท่ีได้มาตรฐานของ
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา หรือกรมอนามัย ด้วยทุนทรัพย์ของผู้รับจ้างเองท้ังสิ้น ไม่น้อยกว่า
รายการต่อไปนี้ 

3.1 น้ํายาทําความสะอาดพ้ืน 
3.2 น้ํายาเคลือบเงาพ้ืน 
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  น้ํายาขจัดสิ่งอุดตันในท่อน้ําท้ิง 
3.13  สเปรย์ปรับอากาศ 
3.14  น้ํายาอ่ืน ๆ ท่ีจําเป็น 

 

  ข้อ 4  ผู้รับจ้างจะต้องทําความสะอาด ดังต่อไปนี้ 
 

   4.1   พ้ืนอาคาร สถานท่ี และห้องน้ําตามข้อ 1. 
   4.2   กระจกอาคารท้ังภายในและภายนอกอาคาร 
   4.3   ฝาผนัง และฝ้าเพดาน ภายในอาคาร 
   4.4   รางน้ําและกันสาดรอบอาคารท้ังหมด 
   4.5   ม่านทุกชนิดภายในอาคาร 
   4.6   วัสดุและครุภัณฑ์ 
    - โต๊ะ เก้าอ้ี เคาน์เตอร์ 
    - ตู้เก็บเอกสาร ชั้นวางเอกสาร 
    - ชุดรับแขก 
    - โทรศัพท์ 
    - พัดลม 
    - โคมไฟบนโต๊ะ กรอบรูป นาฬิกา 
    - พรม 
    - ลิฟท์ 
    - ป้ายเครื่องหมายต่าง ๆ 
    - มู่ลี่ 
   4.7 เฟอร์นิเจอร์ ปฏิมากรรม  ภาพวาด  และเครื่องตกแต่งต่าง ๆ 
   4.8 สถานท่ีหรือส่วนประกอบของอาคาร ซ่ึงโดยสภาพต้องทําความสะอาด 
 

  ข้อ 5  รายละเอียดการทํางาน 
   ผู้รับจ้างจะต้องทําความสะอาดดังต่อไปนี้   
   5.1  ทําความสะอาดอาคารรายวัน  โดย 
    5.1.1  กวาดพ้ืน ถูพ้ืนอาคาร เช็ดถูทําความสะอาดพ้ืนอาคารสํานักงาน ก.พ. 
    5.1.2  ดูดฝุ่นพรมด้วยเครื่องดูดฝุ่น 
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    5.1.3  ทําความสะอาดห้องสุขา ชาย-หญิง เก็บกวาดและเทตะกร้า หรือ
ถังขยะ  ล้างทําความสะอาดด้วยน้ํายาฆ่าเชื้อ เช็ดถูทําความสะอาดพ้ืนและผนังห้องน้ําด้วยน้ํายาฆ่าเชื้อและ
ดับกลิ่น ล้างทําความสะอาดเครื่องสุขภัณฑ์ท้ังหมด 
    5.1.4  เก็บกวาด เทตะกร้าขยะ และทําความสะอาดท่ีเข่ียบุหรี่ เก็บเศษผง
และก้นบุหรี่จากถังขยะ และนําไปท้ิงในท่ีท้ิงขยะ 
    5.1.5  รายงานสิ่งของชํารุดเสียหายท่ีเกิดข้ึนทันทีท่ีพบเห็น อาทิ กระจกแตก 
อ่างล้างมือชํารุด ท่อน้ําแตกหรือรั่ว และสิ่งชํารุดอ่ืน ๆ ท่ีอยู่ในบริเวณท่ีรับผิดชอบ 
    5.1.6  ดูแลปิดน้ํา ปิดไฟฟ้า และตรวจตราความเรียบร้อยก่อนออกจาก
ตัวอาคาร เม่ืองานเสร็จทุกครั้ง 

5.1.7  ทําความสะอาดอ่ืน ๆ ตามท่ีผู้ว่าจ้างกําหนด 
 

   5.2  ทําความสะอาดอาคารรายเดือน  โดย 
 

    5.2.1  เช็ดทําความสะอาดกระจกภายนอก - ในอาคาร 
    5.2.2  ล้างทําความสะอาดและลงน้ํายาเคลือบเงาพ้ืนภายในอาคาร 
    5.2.3  ล้างทําความสะอาดกันสาด ท่อระบายน้ํารอบสํานักงาน ก.พ. 
    5.2.4  ปัดกวาดหยากไย่ และฝุ่นละอองตามเพดานและผนัง 
    5.2.5  ทําความสะอาด ขจัดคราบสกปรกของพ้ืน และรอยเป้ือนตาม
ขอบมุมทางเดิน ขอบประตู สวิทซ์ไฟ และผนัง 
    5.2.6  จัดทําความสะอาดพ้ืนและผนังห้องลิฟท์ 
    5.2.7  ทําความสะอาดห้องสุขา ชาย-หญิง รวมท้ังอุปกรณ์เครื่องสุขภัณฑ์
ขัดล้างคราบสนิม และตะกอนในห้องน้ํา พร้อมท้ังลงน้ํายาฆ่าเชื้อและดับกลิ่น 
 

  ข้อ 6  จํานวนพนักงานทําความสะอาดบนอาคารท่ีทําการและบริเวณลานจอดรถ จํานวน 
6 คน  
 

  ผู้ว่าจ้างขอสงวนสิทธิ์ในการบริหารจัดการจํานวนพนักงานให้สอดคล้องกับพ้ืนท่ีและความ
เหมาะสมของการทําความสะอาดอาคารสถานท่ี 
 

  ข้อ 7  กําหนดเวลาทํางาน 
 

 7.1  พนักงานทําความสะอาดอาคาร 
  - ปฏิบัติงานในวันราชการ  ต้ังแต่เวลา 07.00 น. - 17.00 น.  
         วันอาทิตย์ ต้ังแต่เวลา 08.00 น. - 16.00 น. พนักงานจํานวน 5 คน 
   พ้ืนท่ีทําความสะอาดตามท่ีกําหนด 
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   7.2  พนักงานทําความสะอาดลานจอดรถ  ในวันราชการ  ต้ังแต่เวลา   
                                     05.00 น. - 15.00 น.  พนักงานจํานวน  1  คน 
   7.3  ทําความสะอาดรายเดือน  ให้ทําในวันหยุดประจําสัปดาห์ - วันอาทิตย์ 
                                     ต้ังแต่เวลา 08.00 น. - 16.00 น.   
 
  ข้อ 8  มาตรฐานของงานทําความสะอาด  
          การทําความสะอาดอาคารและสถานท่ีอาคาร สํานักงาน ก.พ. ลักษณะงานท่ีกําหนด
ในข้อ  3  นั้น  ให้ปฏิบัติดังนี้ 
 

   8.1  การทําความสะอาดพ้ืน 
          (1)  การปัดกวาด  ดูดฝุ่น 
      ให้ปัดกวาด หรือดูดฝุ่น พ้ืนท่ีว่างตามชั้นอาคาร ห้องโถง  ทางเดิน
บันได (จนถึงบันไดข้ันสุดท้ายของอาคาร) ให้สะอาดปราศจากเศษผง ฝุ่นละออง โดยให้ใช้ไม้กวาดขนอ่อน
ในการปัดกวาด  สําหรับขยะให้นําไปท้ิงนอกตัวอาคาร  ณ  ท่ีท้ิงขยะท่ีผู้ว่าจ้างกําหนด    
          (2)  การถูด้วยม็อบ 
      หลังจากปัดกวาด ดูดฝุ่น ตามข้อ (1) แล้ว  ให้ถูพ้ืนท่ีต่าง ๆ ด้วยม็อบ  
ชุบน้ํา บิดหมาด ๆ ม็อบท่ีนํามาใช้งานต้องเป็นม็อบท่ีสะอาด และหม่ันเปลี่ยนทําความสะอาดเสมอ      
หากบริเวณใดมีความสกปรกมากให้ใช้น้ํายาขัดพ้ืน หรือน้ําสบู่อ่อนตามความเหมาะสม 
          (3)  การลงน้ํายาขัดพ้ืน  เคลือบเงาพ้ืน 
      การลงน้ํายาขัดพ้ืน เคลือบเงาพ้ืน ให้ทําหลังจากดําเนินการตามข้อ (1)  
และ (2) แล้ว การลงน้ํายาดังกล่าวในบริเวณใดก็ตาม จะต้องระมัดระวังไม่ให้ผนังหรือขอบกําแพงเปรอะเป้ือน
เป็นรอยหรือชํารุดเสียหาย 
          (4)  การขัดพ้ืน  และขัดเงา 
      ให้ทําทันทีหลังจากลงน้ํายาขัดพ้ืน  หรือเคลือบเงาพ้ืน  ท้ังนี้ให้ผู้รับจ้าง
พิจารณาเลือกใช้เครื่องมือ  เครื่องใช้  วัสดุ  และอุปกรณ์ตามความเหมาะสมกับวัสดุพ้ืน  โดยไม่ก่อให้เกิด
ความเสียหาย  หรือตําหนิใด ๆ บนพ้ืน 
          (5)  การลอกพ้ืนและเคลือบพ้ืนด้วยน้ํายา 
      การลอกพ้ืนและเคลือบพ้ืนด้วยน้ํายา  เพ่ือให้ผิวพ้ืนสะอาดปราศจาก
ตําหนิและริ้วรอยมีความสวยงามทนทาน   ให้ผู้รับจ้างดําเนินการตามความเหมาะสมกับวัสดุนั้น  ท้ังนี้ 
เม่ือทําการลอกพ้ืน  และเคลือบพ้ืนด้วยน้ํายา  ให้เคลื่อนย้ายเฟอร์นิเจอร์ลอยตัวและเครื่องใช้สํานักงาน   
(ท่ีเคลื่อนย้ายได้) ด้วย หลังจากน้ํายาแห้งดีแล้ว ให้ขัดพ้ืนให้สะอาด นําเฟอร์นิเจอร์และเครื่องใช้สํานักงาน
กลับเข้าท่ีเดิม 
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 8.2  การทําความสะอาดพรม 
       ให้ดูดฝุ่นละออง   เศษผงเศษขนสัตว์ท่ีหลุดร่วงอยู่บนหน้าพรมให้สะอาดใน
กรณีท่ีทําการซักพรมโดยการซักแห้ง หรือวิธีการอ่ืนใดก็ตามต้องไม่ก่อให้เ กิดความเสียหายและ 
เสียความสวยงาม 
 8.3  การทําความสะอาดเฟอร์นิเจอร์ 
   ให้ปัดกวาดเช็ดถูเฟอร์นิเจอร์ต่าง ๆ  รวมท้ังรูปภาพแขวนผนังให้สะอาด
ปราศจากฝุ่นละอองหยากไย่  ใยแมงมุม  คราบสกปรกหรือรอยต่าง ๆ และไม่มีเศษตกค้างอยู่บนพ้ืนห้อง  
การทําความสะอาดในข้อนี้ให้รวมถึงประตู หน้าต่าง ขอบประตู  และผนังใต้หน้าต่างด้วย 
 8.4 การทําความสะอาดฝาผนังและฝ้าเพดาน 
  ให้ปัดกวาด เช็ดถู ดูดฝุ่น ให้สะอาดปราศจากฝุ่นละอองหยากไย่ ใยแมงมุม 
คราบสกปรก หรือรอยต่าง ๆ และไม่มีเศษผงตกค้างอยู่บนพ้ืนห้อง การทําความสะอาดในข้อนี้ให้รวมถึง
ประตูหน้าต่าง ขอบประตู และผนังใต้หน้าต่างด้วย และให้ระมัดระวังเป็นพิเศษ สําหรับฝาผนังไม้บุด้วย
กระสอบป่านและวัสดุกันเสียงสะท้อน รวมท้ังฝ้าเพดานท่ีใช้วัสดุกันเสียงสะท้อน 
 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 
ให้ทําด้วยความระมัดระวังหากมีการถอดมาทําความสะอาด  เม่ืองานเสร็จให้ประกอบเข้าท่ีเดิม 
โดยไม่ก่อให้เกิดความเสียหายใด 
 8.9  การขัดเงาบริเวณท่ีเป็นโลหะ 
  ส่วนประกอบใด ๆ ในอาคารท่ีเป็นโลหะ  ให้ดูแลรักษาให้เงางาม  อยู่เสมอ
และไม่มีคราบสนิมจับ 
 ในกรณีท่ีรายละเอียดนี้ มิได้กําหนดรายละเอียดการทํางานไว้  ให้ผู้รับจ้าง
ดําเนินการทําความสะอาดตามสภาพของงาน  หรือตามคําสั่งของผู้ว่าจ้าง 
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  ข้อ 9  การส่งพนักงานเข้าทําความสะอาด   ให้ผู้รับจ้างปฏิบัติดังนี้  
   9.1  จัดทําประวัติพนักงานโดยละเอียด  และรูปถ่ายขนาด  2  นิ้ว  2  รูป  ส่งให้
ผู้ว่าจ้างล่วงหน้าภายในเวลาอันสมควรก่อนวันท่ีเริ่มงานทําความสะอาด 
   9.2  พนักงานทุกคนต้องอยู่ในเครื่องแบบท่ีเป็นมาตรฐานเดียวกัน  ติดบัตร
ประจําตัวพนักงานของผู้รับจ้างทุกคน 
   9.3  พนักงานท่ีผู้รับจ้างจัดส่งมานั้น ต้องเป็นผู้ท่ีมีสุขภาพดี มีประวัติดี มีความ
ซ่ือสัตย์สุจริต และผ่านการฝึกอบรมของผู้รับจ้างมาเรียบร้อยแล้ว 
   9.4  ให้ผู้รับจ้างแจ้งจํานวนพนักงานท่ีจะส่งเข้ามาทําความสะอาดและในกรณี 
ท่ีจะมีการสับเปลี่ยนหรือทดแทนตัวบุคคล ให้แจ้งรายชื่อพร้อมประวัติเป็นการสํารองล่วงหน้า 
   9.5  ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีผู้ควบคุมงานมาควบคุมดูแล และตรวจสอบงาน    
ทําความสะอาดอย่างน้อยสัปดาห์ละ  1  ครั้ง 
   9.6  ผู้รับจ้างต้องรับผิดและยินยอมชดใช้ค่าเสียหาย  หรือซ่อมแซมทรัพย์สินของ
ผู้ว่าจ้างท่ีเกิดความเสียหายข้ึน  หรือสูญหาย โดยการกระทําของผู้รับจ้าง  หรือลูกจ้างของผู้รับจ้างด้วย 
   9.7  ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบ  และให้ความคุ้มครองคนงาน  หรือลูกจ้างของ 
ผู้รับจ้างท่ีมาทํางานต่อผู้ว่าจ้างเก่ียวกับสิทธิอันพึงมีพึงได้ตามกฎหมายแรงงานด้วย โดยไม่เรียกร้องเอาจาก 
ผู้ว่าจ้างอีก 
   9.8  พนักงานทําความสะอาดทุกคนจะต้องอยู่ในระเบียบข้อบังคับของผู้ว่าจ้าง  
หากพนักงานทําความสะอาดคนใดประพฤติตนในทางเสื่อมเสียหรือหย่อนความสามารถ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิให้
ผู้รับจ้างย้ายพนักงานคนนั้นออกจากสถานท่ีท่ีปฏิบัติงานได้ทันที โดยผู้รับจ้างต้องจัดส่งพนักงานคนใหม่มา
แทน พร้อมท้ังส่งประวัติ 
 

  ข้อ 10  การจ่ายเงิน  
   ผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินเป็นรายเดือน เม่ือคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับงานจ้าง
เรียบร้อยแล้ว   
 

  ข้อ 11  การส่งมอบงานและการประเมินผลงานจ้าง 
11.1  การส่งมอบงานจ้างนับแต่วันทําสัญญา ให้ส่งมอบงานทุก ๆ สิ้นเดือน 

   11.2  ผู้ว่าจ้างจะประเมินผลการดําเนินงานของผู้รับจ้างทุก 3 เดือน หากผลการ
ดําเนินงานไม่เป็นท่ีน่าพอใจ  ผู้ว่าจ้างสงวนสิทธิท่ีจะขอยกเลิกสัญญา 
 

 
---------------------------------- 

 



 

เอกสารแนบท้ายหมายเลข 1.2 

 

แบบใบย่ืนข้อเสนอการประกวดราคา 

จ้างเหมาบริการทําความสะอาดอาคารและสถานที่สํานักงาน ก.พ.  

ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ์

เรียน  ประธานคณะกรรมการประกวดราคา 
 

 1.  ข้าพเจ้า  บริษัท/ห้าง/ร้าน ............................................................................................ 
อยู่เลขท่ี ....................... ถนน .............................................. ตําบล/แขวง ........................................................ 
อําเภอ/เขต ........................................ จังหวัด .......................................โทรศัพท์ ............................................ 
โทรสาร ................................ โดย ...................................................................................... ผู้ลงนามข้างท้ายนี้ 
ได้พิจารณาเง่ือนไขต่าง ๆ ในเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ฯ เลขท่ี ......../2555  และ
เอกสารเพ่ิมเติม (ถ้ามี) เลขท่ี .................. (ถ้ามี) โดยตลอดและยอมรับข้อกําหนดและเง่ือนไขแล้ว รวมท้ัง
รับรองว่าข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามท่ีกําหนด  และไม่เป็นผู้ท้ิงงานของทางราชการ 
 2.  ข้าพเจ้าขอเสนอท่ีจะทํางานจ้างเหมาบริการทําความสะอาดอาคารและสถานท่ี 
สํานักงาน ก.พ. ตามข้อกําหนดเง่ือนไขรายละเอียดการจ้างเหมาบริการทําความสะอาดอาคารและสถานท่ี
สํานักงาน ก.พ. แห่งเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
 3. คําเสนอนี้จะยืนอยู่เป็นระยะเวลา.................วัน (ไม่น้อยกว่า............วัน) นับแต่วันยืนยัน
ราคาสุดท้าย และสํานักงาน ก.พ. อาจรับคําเสนอนี้  ณ  เวลาใดก็ได้  ก่อนท่ีจะครบกําหนดระยะเวลาดังกล่าว  
หรือระยะเวลาท่ียืดออกไปตามเหตุผลอันสมควรท่ีสํานักงาน  ก.พ.  ร้องขอ  
 4. กําหนดเวลาท่ีส่งมอบ ข้าพเจ้ารับรองท่ีจะเริ่มทํางานตามสัญญาต้ังแต่วันท่ี 1 ตุลาคม 2555 
ถึงวันท่ี 30 กันยายน 2556 และจะส่งมอบงานตามเอกสารประกวดราคาโดยครบถ้วนถูกต้อง พร้อมท้ัง 
ทําหนังสือส่งมอบงานให้แก่สํานักงาน ก.พ. หลังจากวันสิ้นเดือนในแต่ละเดือน 

5.  ในกรณีท่ีข้าพเจ้าได้รับการพิจารณาให้เป็นผู้ชนะการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์  ข้าพเจ้ารับรองท่ีจะ  
  5.1 ทําสัญญาตามแบบสัญญาจ้าง แนบท้ายเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ กับสํานักงาน ภายใน 10 วัน นับถัดจากวันท่ีได้รับหนังสือให้ไปทําสัญญา  
  5.2 มอบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาตามท่ีระบุไว้ในข้อ 7 ของเอกสารประกวดราคา
จ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ให้แก่สํานักงานก่อนหรือขณะท่ีได้ลงนามในสัญญาเป็นจํานวนร้อยละ 5  
ของราคาตามสัญญา เพ่ือเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาโดยถูกต้องและครบถ้วน  
 หากข้าพเจ้าไม่ปฏิบัติให้ครบถ้วนตามท่ีระบุไว้ข้างต้นนี้ ข้าพเจ้ายอมให้สํานักงาน 
ริบหลักประกันซองหรือเรียกร้องจากผู้ออกหนังสือคํ้าประกัน รวมท้ังยินดีชดใช้ค่าเสียหายใด ๆ ท่ีอาจมีแก่
สํานักงาน และสํานักงานมีสิทธิจะยกเลิกการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้  
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6.  ข้าพเจ้ายอมรับว่าสํานักงานไม่มีความผูกพันท่ีจะรับคําเสนอนี้ รวมท้ังไม่ต้องรับผิดชอบ 
ในค่าใช้จ่ายใด ๆ อันอาจเกิดข้ึนในการท่ีข้าพเจ้าได้เข้ายื่นข้อเสนอ 
 7.  เพ่ือเป็นหลักประกันในการปฏิบัติโดยถูกต้องตามท่ีได้ทําความเข้าใจและตามความผูกพัน
แห่งคําเสนอนี้  ข้าพเจ้าขอมอบ………………………………….…………………………........................................................ 
.....................................................................เพ่ือเป็นหลักประกันซอง เป็นเงินจํานวน……………………...…….บาท   
(.....................................................................................................)  มาพร้อมนี้ 

8.  ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบเอกสารต่าง ๆ ท่ีได้ยื่นในการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์นี้โดยละเอียดแล้ว และเข้าใจดีว่าสํานักงานไม่ต้องรับผิดชอบใด ๆ ในความผิดพลาด หรือ 
ตกหล่น  
 9. การยื่นข้อเสนอการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์นี้ ได้ยื่นเสนอ 
โดยบริสุทธิ์  ยุติธรรม และปราศจากกลฉ้อฉล หรือการสมรู้ร่วมคิดกันโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายกับบุคคลใด
บุคคลหนึ่ง หรือหลายบุคคล หรือกับห้างหุ้นส่วนบริษัทใด ๆ  ท่ีได้ยื่นข้อเสนอในคราวเดียวกัน  
 
                                      เสนอมา      ณ      วันท่ี          เดือน                        พ.ศ.  
 
 
 
                                       ลงชื่อ   ..................………….....................                                 
                        (......................................................)  
                                            ตําแหน่ง............................................................. 
                                                 ประทับตรา (ถ้ามี)  
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                       

 



 

เอกสารแนบท้ายหมายเลข 1.3 
 

หนังสือแสดงเง่ือนไขการซ้ือและการจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 

 
             หนังสือแสดงเง่ือนไขนี้ เป็นหนังสือท่ีจัดทําข้ึนเป็น 3 ฝ่าย ระหว่าง   สํานักงาน ก.พ.    .  
(ชื่อหน่วยงานท่ีจะจัดหาพัสดุ) โดย.......................…………………….………………... ในฐานะประธานคณะกรรมการ
ประกวดราคาซ่ึงต่อไปนี้ เรียกว่า “ผู้รับบริการ”  โดย............................................................................... 
(ช่ือบริษัทตลาดกลางฯ) ซ่ึงต่อไปนี้ เรียกว่า “ผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์” ฝ่ายหนึ่ง และบริษัท......................... 
................................................................................................... (ระบุให้ชัดเจนว่าเป็นบริษัทจํากัด , บริษัทมหาชน, ห้างหุ้นส่วนจํากัด ฯลฯ) 
โดย.............................................................................  ซ่ึงต่อไปนี้เรียกว่า “ผู้มีสิทธิเสนอราคา” อีกฝ่ายหนึ่ง   
    

 ท้ัง 3 ฝ่ายตกลงยินยอมรับเ ง่ือนไข และวิธีปฏิ บัติในการเข้าร่วมประมูลด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์  ดังนี้ 

 

 1. วัตถุประสงค์และขอบเขต 
   ผู้รับบริการประสงค์จะเปิดทําการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ตามรายละเอียด

ข้อกําหนดหรือประกาศของ    สํานักงาน ก.พ.     .(ช่ือหน่วยงานท่ีจะจัดหาพัสดุ) เรื่อง งานจ้างเหมาบริการ
ทําความสะอาดอาคารและสถานท่ีสํานักงาน ก.พ. เลขท่ี ......../2555 ลงวันท่ี............................. และผู้ให้บริการ
ตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ มีความประสงค์จะให้บริการระบบประมูลอิเล็กทรอนิกส์ โดยตกลงดําเนินการตาม
รายละเอียดกฎเกณฑ์ในการให้บริการตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549 

และผู้ท่ีได้รับแจ้งให้เป็นผู้มีสิทธิเสนอราคา ตามประกาศของ      สํานักงาน ก.พ.        . 
(ช่ือหน่วยงานท่ีจะจัดหาพัสดุ) เรื่อง งานจ้างเหมาบริการทําความสะอาดอาคารและสถานท่ีสํานักงาน ก.พ. 
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขท่ี.........../2555  ลงวันท่ี............................................. จะต้องไปเสนอราคา 
ตามวัน เวลา และสถานท่ี ท่ีกําหนด และยินยอมปฏิบัติตามระเบียบฯ ข้างต้น 
 2. ข้อกําหนดอ่ืน 

2.1  หน้าท่ีของผู้มีสิทธิเสนอราคา 
 2.1.1   ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมาเสนอราคา ณ วัน เวลา และสถานท่ีท่ีกําหนด 

โดยต้องส่งผู้แทนเข้าเสนอราคาไม่เกิน 3 คน และไม่สามารถเปลี่ยนหรือเพ่ิมผู้แทนได้ แต่สามารถถอดถอน
ผู้แทนบางคนด้วยเหตุใดเหตุหนึ่งได้  
   2.1.2   เม่ือการเสนอราคาทางอิเล็กทรอนิกส์เสร็จสิ้นแล้ว ผู้เสนอราคาคนใดคนหนึ่งของ 
ผู้มีสิทธิเสนอราคาแต่ละรายท่ีมาลงทะเบียนเพ่ือเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา ลงนามยืนยันการเสนอราคา 
ตามแบบ บก.008 ท่ีกรรมการประกวดราคานํามามอบให้ ณ ห้องเสนอราคาท่ีผู้มีสิทธิเสนอราคาประจําอยู่  
จึงจะสามารถออกจากห้องเสนอราคาได้ 
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   2.1.3 ผู้มีสิทธิเสนอราคาต้องทําการศึกษาประกาศการประกวดราคาของผู้รับบริการ
และต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด รวมท้ังต้องศึกษาและทําความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอราคาของ 
ผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์  ท่ีแสดงไว้ในเว็บไซด์ www.gprocurement.go.th  และผู้มีสิทธิเสนอ
ราคาต้องทําการทดลองวิธีการเสนอราคาก่อนถึงกําหนดวันเสนอราคาท่ีเว็บไซต์ของผู้ให้บริการตลาดกลาง
อิเล็กทรอนิกส์ ในครั้งนี้  

2.2 การริบหลักประกันซองของผู้มีสิทธิเสนอราคา 
   ให้ผู้รับบริการริบหลักประกันซองของผู้มีสิทธิเสนอราคา ในอัตราร้อยละ 2.5 ของวงเงิน
ท่ีจัดหา ในกรณีท่ีผู้มีสิทธิเสนอราคากระทําผิดเง่ือนไข ดังนี้ 

2.2.1 ผู้มีสิทธิเสนอราคาไม่ส่งผู้แทนมาลงทะเบียนเพ่ือเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา 
ตามวัน เวลา และสถานท่ีท่ีกําหนด  

2.2.2   ผู้มีสิทธิเสนอราคาท่ีมาลงทะเบียนแล้ว ไม่ LOG IN เข้าสู่ระบบ  
2.2.3   ผู้มีสิทธิเสนอราคา LOG IN แล้ว แต่ไม่มีการเสนอราคา หรือเสนอราคาผิดเง่ือนไข

ท่ีกําหนดโดยการเสนอราคาสูงกว่า หรือเท่ากับราคาเริ่มต้นการประมูล  
2.2.4   ผู้มีสิทธิเสนอราคาไม่ลงลายมือชื่อในแบบ บก. 008 แบบยืนยันราคาสุดท้าย 

ในการเสนอราคา 

  2.3 ค่าธรรมเนียมการประกวดราคาฯ 
   ผู้มีสิทธิเสนอราคาท่ีได้รับการคัดเลือกจากผู้รับบริการให้เป็นผู้ชนะการเสนอราคา  
ต้องจ่ายชําระค่าใช้จ่ายในการจัดการประกวดราคาฯ ให้กับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ เป็นจํานวนเงิน
. . . . . . . . . . . . ........ . . . . . . .บาท  ( . . . . . .…………... .. . . .……………………... . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ) 
(รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมแล้ว) โดยจ่ายชําระงวดเดียวภายใน 30 วัน นับแต่ได้รับใบแจ้งหนี้จากผู้ให้บริการ  

   2.4  การอุทธรณ์การเสนอราคา 
   กรณีท่ีผู้มีสิทธิเสนอราคาท่ีเข้าสู่กระบวนการเสนอราคาไม่เห็นด้วยกับผลการพิจารณา
ของหัวหน้าหน่วยงาน ให้อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (กวพ.อ.) 
ภายใน 3 วันนับแต่วันท่ีได้รับแจ้ง และ กวพ.อ. จะพิจารณา ให้เสร็จภายใน 30 วัน ซ่ึงในระหว่างนี้ 
จะดําเนินการข้ันตอนต่อไปมิได้ 
   ท้ังนี้  หากผู้ มีสิทธิ เสนอราคาได้อุทธรณ์ในส่วนท่ีเ ก่ียวข้องกับระบบหรือข้อมูล 
การเสนอราคาประมูลของผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ 
จะนําส่งข้อมูลจากฐานข้อมูลกลางของเครื่องแม่ข่าย (Log file) และรายงานสรุปผลประกวดราคา 
ต่อผู้รับบริการเท่านั้น 
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2.5   การสงวนสิทธิ์ของผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์  
 2.5.1 ผู้ มีสิทธิ เสนอราคาท่ีต้องการเสนอราคาในช่วงสุดท้ายของการประมูล  

ควรทําการเสนอราคาก่อนเวลาสิ้นสุดการประมูลอย่างน้อย 1 นาที ท้ังนี้เ พ่ือเป็นการเผื่อเวลาสําหรับ 
การเดินทางของข้อมูลท่ีเข้าสู่ระบบ Server     

 2.5.2  จะถือเอาผลการเสนอราคา และเวลาท่ีแสดงในระบบฐานข้อมูลกลางจากเครื่อง
แม่ข่าย (Log file) เป็นหลักฐานแสดงการเสนอราคาเท่านั้น  

 ท้ัง 3 ฝ่าย ได้รับทราบและยินยอมปฏิบัติตามข้อความและเง่ือนไขทุกประการตามหนังสือฉบับนี้
รวมถึงเอกสารท่ีเก่ียวข้องท้ังหมด เช่น เอกสารประกวดราคา เป็นต้น จึงได้ลงนามพร้อมท้ังประทับตราบริษัท 
(ถ้ามี) ไว้เป็นหลักฐานในเอกสารฉบับนี้ และขอตอบรับการเข้าร่วมการประกวดราคาฯ ในวันและเวลา
ดังกล่าว 
 
                                      ชื่อ 

                                        
ตําแหน่ง 

......................................................... 
     (………………..…………………..) 
 ประธานคณะกรรมการประกวดราคา 

ผู้รับบริการ 
 

 
                                     ชื่อ                                   

 
ตําแหน่ง 

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

ผู้ให้บริการตลาดกลาง
อิเล็กทรอนิกส์ 

 
ชื่อ                     

                                       
ตําแหน่ง 

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

ผู้มีสิทธิเสนอราคา 

 

 

 

 

 

 

 



 

เอกสารแนบท้ายหมายเลข 1.4 
แบบสัญญาจ้าง 

(ตัวอย่าง) 

สัญญาจ้างทําความสะอาดอาคาร 

สัญญาเลขท่ี……………./…………… 

 สัญญาฉบับนี้ทําข้ึน ณ ……………………………ตําบล/แขวง.……….อําเภอ/เขต……………
จังหวัด………………เม่ือวันท่ี………เดือน…………….พ.ศ. ……… ..ระหว่าง….……………..โดย……………………ซ่ึงต่อไป
ในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง”ฝ่ายหนึ่ง กับ…………………ซ่ึงจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ………………….. 
มีสํานักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขท่ี…………………ถนน…………….…….ตําบล/แขวง………………….อําเภอ/เขต……...………
จังหวัด…………………โดย…………..………...ผู้มีอํานาจนามผูกพันนิติบุคคล ปรากฏตามหนังสือรับรองของสํานัก
ทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท…………….ลงวันท่ี……..เดือน………พ.ศ. ….แนบท้ายสัญญานี้ ซ่ึงต่อไปในสัญญานี้
เรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง 

 คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้ 

 ข้อ 1. ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างผู้รับจ้างให้ทําความสะอาดอาคาร…………...………………………..
ตําบล/แขวง…………………อําเภอ/เขต……………….จังหวัด……………………โดยมีรายละเอียดและเงื่อนไขตามท่ี
ระบุไว้ในสัญญาข้อ 9 และผู้รับจ้างให้ถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาทุกประการมีกําหนดเวลา………..เดือน 
นับต้ังแต่วันท่ี………….เดือน………………พ.ศ. ……….ถึงวันท่ี…...เดือน………………พ.ศ. ……….…เป็นราคาค่าจ้าง
ท้ังสิ้น……………….บาท (……………………) 

 ข้อ 2. ผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทําการตามสัญญาข้อ1. โดยต้องจัดหาพนักงานท่ีมีความประพฤติดี       
มีความสามารถปฏิบัติงานด้วยความเรียบร้อย ใช้วัสดุเครื่องมือเครื่องใช้และอุปกรณ์ทําความสะอาดชนิดดี 
โดยผู้รับจ้างเป็นผู้ออกค่าจ่ายเองท้ังสิ้น เพ่ือประกอบการรับจ้างตามสัญญานี้ ด้วยความประณีตเรียบร้อยจน
สิ้นอายุสัญญา ยกเว้นน้ําและไฟฟ้า ซึ่งผู้ว่าจ้างยินยอมให้ใช้พอสมควรแก่การปฏิบัติงานตามสัญญา ข้อ 1 
รวมท้ังสถานท่ีเก็บเครื่องมือ เครื่องใช้และวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆในการทําความสะอาด ซ่ึงผู้ว่าจ้างเป็นผู้จัดหาให้ 
แต่ผู้รับจ้างต้องจัดกุญแจ และต้องรับผิดชอบเครื่องมือ เครื่องใช้และวัสดุ อุปกรณ์ท่ีนําไปเก็บไว้ในสถานท่ี
ดังกล่าวด้วยตนเอง 

 ข้อ 3. ในวันทําสัญญานี้ผู้รับจ้างได้นําหลักประกันเป็น…………………………………………………… 
……………………………………………………….เป็นจํานวนร้อยละ………..ของราคาค่าจ้างเป็นเงินจํานวน……………….บาท 
(……………….) มามอบไว้แก่ผู้ว่าจ้างเพ่ือเป็นประกันความรับผิด ในการปฏิบัติตามสัญญา โดยมีอายุการประกัน
ตลอดไปจนกว่าผู้รับจ้างจะหลุดพันจากหน้าท่ี และความรับผิดตามสัญญานี้ และหากจํานวนเงินใน
หลักประกันถูกหักลดน้อยลดน้อยลง เพราะผู้รับจ้างต้องรับผิดชําระค่าปรับ หรือค่าเสียหาย เนื่องจากการ
ปฏิบัติผิดสัญญานี้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ผู้รับจ้างสัญญา 

 หลักประกันท่ีผู้รับจ้างนํามามอบไว้ตามวรรคหนึ่ง ผู้ว่าจ้างจะคืนให้เม่ือผู้รับจ้างพ้นจาก
ความผิดและข้อผูกพันตามสัญญาแล้วทุกประการ 
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 ข้อ 4. ผู้ว่าจ้างตกลงชําระค่าจ้างเป็นงวด งวดละหนึ่งเดือน รวมท้ังหมด…………………....งวด 

ในอัตรางวดละ………………..บาท (………………) โดยผู้ว่าจ้างจะชําระค่าจ้างให้ผู้รับจ้างหลังจากผู้รับจ้างได้ทํางาน
เสร็จเรียบร้อย และผู้ว่าจ้าง หรือผู้แทนของผู้ว่าจ้างได้ตรวจรับมอบงาน ที่ส่งมอบในแต่ละงวด
เรียบร้อยแล้ว 

 ข้อ 5. ผู้รับจ้างสัญญาว่าจะเริ่มลงมือทํางานจ้างตามสัญญาข้อ 1 ณ……………………………
ตําบล/แขวง…………………..…อําเภอ/เขต………………………จังหวัด……...………………..ต้ังแต่วันท่ี…………………….…
เป็นต้นไป และสิ้นสุดในวันท่ี………...…..……..โดยผู้รับจ้างจะส่งพนักงานตามรายชื่อที่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
มาทําความสะอาดและปฏิบัติงานตามรายการละเอียดและเง่ือนไขตามเอกสารแนบท้ายสัญญานี้ 

 กําหนดเวลาทํางานให้เป็นไปตามท่ีระบุในรายละเอียด ท่ีแนบท้ายสัญญานี้ ส่วนการ 
ทําความสะอาดเป็นรายเดือน ให้นับระยะเวลาแรกต้ังแต่วันท่ีกําหนด ให้เริ่มลงมือทํางานดังกล่าว เป็นต้นไป 
และให้นับระยะเวลาต่อ ๆ ไปต้ังแต่วันต่อจากวันสุดท้ายแห่งระยะเวลาก่อนนั้น โดยให้นับวันหยุดทําการ 
และวันหยุดประจําสัปดาห์รวมด้วย 

 ข้อ 6. ในกรณีพนักงานของผู้รับจ้างไม่มาปฏิบัติงาน หรือมาปฏิบัติงานไม่ครบจํานวนตามท่ี
กําหนดไว้ ในรายละเอียดแนบท้ายสัญญา ท้ังสองฝ่ายตกลงให้เป็นไปตามข้อกําหนดดังต่อไปนี้ 

  6.1 ถ้าไม่มีพนักงานของผู้รับจ้างมาปฏิบัติงานหรือมาปฏิบัติงาน ไม่ครบจํานวน
ในวันใด ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว้าจ้างหักเงินค่าจ้าง ที่จะได้รับตามอัตราค่าจ้างขั้นตํ่าต่อคนต่อวันที่ใช้บังคับ 
ในเขตกรุงเทพมหานครในวันนั้น และยินยอมให้ผู้ว่าจ้างปรับเป็นรายวัน ในอัตราร้อยละ 0.10 ของราคา 
ท่ีตกลงจ้างทั้งหมดตามสัญญานี้ แต่ไม่ตํ่ากว่าวันละ 100 บาท (หนึ่งร้อยบาทถ้วน) นับตั้งแต่วันที่ไม่มี
พนักงานมาปฏิบัติงาน หรือมาปฏิบัติงานไม่ครบจํานวนเป็นต้นไป จนกว่าจะมีพนักงานมาปฏิบัติงานครบ
จํานวน 

  6.2 ถ้าไม่มีพนักงาน ของผู้รับจ้างมาปฏิบัติงาน หรือมาแต่ไม่ปฏิบัติงาน สามวัน
ติดต่อกัน นอกจากผู้รับจ้างจะต้องรับผิดตามข้อ 6.1 แล้ว เมื่อผู้ว่าจ้างได้แจ้งให้ผู้รับจ้างทราบแล้ว       
ผู้รับจ้างยังไม่ดําเนินการแก้ไข หรือจัดส่งพนักงานมาปฏิบัติงานให้ครบตามสัญญาภายใน ……….วัน ผู้ว่าจ้าง 
มีสิทธิบอกเลิก 

  การที่ผู้ว่าจ้างไม่บอกเลิกสัญญา ตามความในข้อ 6.2 นั้นไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้าง
พ้นจากความรับผิดตามสัญญานี้ 
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 ข้อ 7. ในการทํางานจ้าง ถ้าเกิดความเสียหายใด ๆ ไม่ว่าจะเกิดขึ้นแก่บุคลากรของ    
ผู้ว่าจ้างหรือบุคคลภายนอก ซ่ึงก่อให้เกิดความชํารุดบกพร่องเสียหาย หรือการสูญหายแก่ทรัพย์สินของ
ผู้ว่าจ้างหรือของบุคลากรของผู้ว่าจ้าง หรือของบุคลากรภายนอก อันเป็นผลสืบเนื่องมาจากการกระทําหรือ
ละเว้นการกระทําของผู้รับจ้าง พนักงาน หรือบุคลากรของผู้รับจ้าง ผู้รับจ้างต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหาย 
ให้แก่ ผู้ว่าจ้าง หรือบุคลากรของผู้ว่าจ้าง หรือบุคคลภายนอก ตามจํานวนที่เสียหายจริง ภายในระยะเวลา
ท่ีผู้ว่าจ้างกําหนด 

 ข้อ 8. ในกรณีที่ตัวผู้รับจ้างเอง หรือพนักงานของผู้รับจ้างทํางานจ้างบกพร่องโดยทําไว้ 
ไม่สะอาด ก็ดีไม่เรียบร้อยก็ดี ใช้วัสดุอุปกรณ์หรือน้ํายาที่ไม่มีคุณภาพตามมาตรฐานหรือคุณภาพไม่ดี  
หรือทําไม่ถูกต้องตามสัญญาข้อหนึ่งข้อใดก็ดี เมื่อผู้ว่าจ้างแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องรีบแก้ไข
งานท่ีบกพร่องให้เรียบร้อยโดยเร็ว โดยไม่คิดค่าจ้าง ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าแรงงานหรือค่าใช้จ่ายอ่ืนใดจาก 
ผู้ว่าจ้างอีก ถ้าผู้รับจ้างไม่รีบดําเนินการแก้ไข หรือไม่ปฏิบัติภายใน………………วัน ตามท่ีผู้ว่าจ้างยังไม่ใช้สิทธิ
บอกเลิก ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างดําเนินการดังนี้ 

  1. ระงับการจ่ายค่าจ้างท้ังหมดหรือบางส่วนตามท่ีผู้ว่าจ้างเห็นสมควร 
  2. ยอมให้ผู้ว่าจ้างเปรียบเป็นรายวันในอัตราวันละ……..………บาท(…………………..) 

นับแต่วันท่ีผู้รับจ้างผิดสัญญาจนถึงวันท่ีผู้รับจ้าง ได้แก้ไขงานท่ีบกพร่องให้เรียบร้อยตามสัญญา หรือวันท่ี
บอกเลิกสัญญาในเมื่อผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้าง ไม่อาจปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิบอกเลิก
สัญญาได้ 

  3. ให้บุคคลอื่นทํางานแทนผู้รับจ้าง โดยผู้รับจ้างต้องรับผิดในค่าใช้จ่าย       
ท่ีผู้ว่าจ้างต้องเสียไปท้ังหมดโดยสิ้นเชิง 

  4.  เรียกค่าเสียหายใด ๆ อันพึงมี 
  ผู้ว่าจ้างมีสิทธิหักเงินค่าจ้าง ที่ยังไม่ได้จ่ายแก่ผู ้รับจ้างไว้เพื่อชําระค่าปรับหรือ

ค่าเสียหายที่ผู้รับจ้างต้องรับผิดตามสัญญานี้ แต่ถ้าจํานวนเงินค่าจ้างไม่เพียงพอให้หักชําระหนี้ ผู้รับจ้าง
ยินยอมให้หักจากหลักประกันสัญญาได้ทันทีอีกด้วย 

  ผู้รับจ้างต้องควบคุมดูแลให้พนักงานของผู้รับจ้างปฏิบัติงานให้สะอาดเรียบร้อยตาม
สัญญาตลอดเวลาท่ีปฏิบัติงานตามสัญญา หากปรากฏว่าพนักงานของผู้รับจ้างปฏิบัติงานไม่เรียบร้อย     
มีความประพฤติไม่เหมาะสม ผู้รับจ้างยินยอมเปลี่ยนพนักงานให้ใหม่ หรือแก้ไขอุปสรรคข้อขัดข้องของการ
ปฏิบัติงานจ้างตามท่ีผู้ว่าจ้างได้แจ้งให้ทราบภายใน……………วัน 

  ผู้รับจ้างต้องแจ้งรายชื่อ ท่ีอยู่ปัจจุบัน และภาพถ่ายบัตรประจําตัวประชาชน ของ      
ผู้ควบคุมงานและพนักงาน ที่มาทํางานจ้างทั้งหมดทุกคนตามสัญญา ให้ผู้ว่าจ้างทราบในวันทําสัญญานี้ 
หากมีการเปลี่ยนแปลง ก็ต้องแจ้งให้ผู้ว่าจ้างทราบก่อน มาทํางานทุกครั้ง และในระหว่างท่ีปฏิบัติงานจะต้อง
ติดป้ายชื่อตามท่ีผู้ว่าจ้างออกให้ 

  ในกรณีท่ีผู้ว่าจ้าง หรือผู้ท่ีได้รับมอบหมายจากผู้ว่าจ้าง ได้แจ้งให้ผู้รับจ้างเปลี่ยนตัว
พนักงานหรือเปลี่ยนวัสดุอุปกรณ์ น้ํายา เครื่องมือเครื่องใช้ ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตาม โดยไม่ทักท้วงใด ๆ ท้ังสิ้น 
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 ข้อ 9. สัญญานี้มีเอกสารรายละเอียดประกอบสัญญาซ่ึงให้ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา ดังนี้ 
  ข้อ 9.1 รายละเอียดแนบท้ายสัญญาว่าจ้างทําความสะอาดอาคาร………………………. 

…………………………..…………จํานวน……………..……..หน้า 
  ข้อ  9.2 ………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………….. 
  ข้อ  9.3…………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………….. 
  ในกรณีท่ีข้อความในเอกสารแสดงรายละเอียด ประกอบสัญญาขัดแย้งกับข้อความใน

สัญญานี้ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้บังคับ 
  ถ้าสิ่งใดหรือการอันหนึ่งอันใด ท่ีมิได้ระบุไว้ในรายละเอียด แนบท้ายสัญญานี้ แต่

เป็นการอันจําเป็นต้องทําเพ่ือให้งานแล้วเสร็จบริบูรณ์ถูกต้อง ตามวัตถุประสงค์แห่งสัญญานี้ ผู้รับจ้างต้อง
จัดทําการนั้น ๆ ให้โดยไม่คิดเอาค่าตอบแทน เพ่ิมเติมอีกแต่อย่างใด 

 ข้อ 10. ผู้รับจ้างจะเอางานท้ังหมด หรือส่วนหนึ่งส่วนใด แห่งสัญญานี้ไปให้ผู้อ่ืนรับจ้างช่วง
ทําโดยไม่ได้รับอนุญาต เป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างไม่ได้ ในกรณีผู้รับจ้างได้รับอนุญาตดังกล่าว ผู้รับจ้างยังต้อง
รับผิดชอบงาน ท่ีได้จ้างช่วงไปนั้นทุกประการ 

  ผู้รับจ้างจะโอนผลประโยชน์ หรือสิทธิเรียกร้องทั้งหมด หรือส่วนหนึ่งส่วนใด ตาม
สัญญานี้ให้แก่บุคคลอ่ืน โดยมิได้รับอนุญาตเป็นหนังสือ จากผู้ว่าจ้างก่อนมิได้ 

 ข้อ 11. ผู้รับจ้างต้องจัดให้มีผู้ควบคุมงาน….……….คน เพ่ือควบคุมการทํางานให้เป็นไปตาม
สัญญานี้ และเพ่ือเป็นตัวแทนในการประสานงานกับผู้ว่าจ้างคําสั่งใด ๆ หรือหนังสือแจ้งเรื่องใด ๆ อันเก่ียวข้องกับ
สัญญานี้ ท่ีผู้ว้าจ้างได้แจ้งแก่ผู้ควบคุมงานนั้น ให้ถือว่าได้แจ้งแก่ผู้รับจ้างแล้วโดยชอบ 

 ข้อ 12. ในกรณีท่ีผู้รับจ้างต้ังตัวแทนไปควบคุมงานตามข้อ 11 ถ้าผู้ว่าจ้างขอให้เปลี่ยนตัว 
ผู้ควบคุมงานใหม่ ผู้รับจ้างยินยอมเปลี่ยนตัวให้ทันที โดยจะไม่เรียกร้องค้าเสียหายใด ๆ จากผู้ว่าจ้าง ถ้าผู้รับจ้าง
จะเปลี่ยนตัวผู้ควบคุมงาน ต้องแจ้งชื่อผู้นั้นให้ผู้ว่าจ้างทราบล่วงหน้าเป็นหนังสือทุกครั้งด้วย 

  ในกรณีที่เกิดปัญหาแรงงานผู้รับจ้าง ผู้รับจ้างจะยกเหตุที่มีปัญหาแรงงาน 
มาเป็นเหตุสุดวิสัยหรือมาเป็นข้ออ้างท่ีจะเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อหนึ่งข้อใดมิได้ 

 ข้อ 13. ถ้าผู้ว่าจ้างแต่งต้ังกรรมการตรวจรับพัสดุ หรือผู้ควบคุมงานไว้ประจํา ณ ท่ีทําการจ้าง
นี้ในเวลาท่ีผู้รับจ้าง เตรียมการหรือกําลังทํางานจ้างนี้อยู่ ก็ดีกรรมการตรวจรับพัสดุ หรือผู้ควบคุมงานมีสิทธิ     
จะเข้าไปตรวจงานได้ทุกเวลา ผู้รับจ้างหรือผู้แทน ของผู้รับจ้างต้องให้ความสะดวก และช่วยเหลือตามสมควร 

  การท่ีมีกรรมการตรวจรับพัสดุ หรือผู้ควบคุมงานแทนคณะกรรมการ ตรวจรับพัสดุ
หาทําให้ผู้รับจ้าง พ้นจากความรับผิดตามสัญญา ข้อหนึ่งข้อใดไม่ 
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 ข้อ 14.  ผู้ว่าจ้าง มีสิทธิท่ีจะทําการแก้ไข เพ่ิมเติมหรือลดงานจากรายละเอียด แนบท้าย
สัญญาได้   ทุกกรณีโดยไม่ต้องเลิกสัญญานี้ การเพิ่มหรือลดงานต้องทําความตกลงกันใหม่เป็นหนังสือ 
และถ้าจะต้องเพ่ิมหรือลดเงินหรือยืดเวลาออกไปอีก ก็จะได้ตกลงกัน ณ บัดนั้น 

 ข้อ 15.  ในกรณีท่ีผู้ว่าจ้าง ใช้สิทธิบอกสัญญา เพราะเหตุท่ีผู้รับจ้างผิดสัญญา ตามความ
ในสัญญาข้อ 6.2 หรือข้อ 8. แห่งสัญญานี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างริบหลักประกันสัญญา ตามสัญญาข้อ 3 
ท้ังหมด และผู้ว่าจ้างมีสิทธิท่ีจะจ้าง ผู้อ่ืนทํางานต่อไปได้ โดยผู้รับจ้างยินยอม ให้ผู้ว่าจ้างเรียกเอาค่าจ้างส่วนท่ี
เพ่ิมข้ึนเพราะการจ้างบุคคลอ่ืนทําการนี้ต่อไปจนงานแล้วเสร็จบริบูรณ์จากผู้รับจ้าง นอกจากนั้น ผู้รับจ้าง
ยินยอมให้ ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายประการอ่ืนใดอันพึงมีข้ึนจากการผิดสัญญาของผู้รับจ้างได้อีกด้วย 

 ข้อ 16. ในกรณีท่ีครบกําหนดสัญญาจ้างนี้แล้ว หากผู้ว่าจ้างมีความจําเป็นต้องจ้างผู้รับจ้าง
ให้ปฏิบัติหน้าท่ีตามสัญญาจ้างต่อไป ผู้รับจ้างยินดีปฏิบัติตามสัญญาจ้างต่อไปอีกมีกําหนดไม่เกินหนึ่งเดือน ใน
อัตราค่าจ้างและเงื่อนไขเดิม โดยผู้ว่าจ้างจะต้องแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน ก่อนครบ
กําหนดสัญญา 

 ข้อ 17. ผู้ว่าจ้างหรือกรรมการตรวจรับพัสดุ หรือผู้ควบคุมงานมีสิทธิตรวจและควบคุมงาน
ให้เป็นไปตามท่ีระบุในสัญญาและรายละเอียดท่ีแนบท้ายสัญญา โดยมีสิทธิสั่งการใด ๆ เก่ียวกับงานท่ีจ้างนี้ได้
และผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตามคําสั่งนั้นทุกประการ 

 ข้อ 18. การวินิจฉัยว่าผลงานที่ผู้รับจ้างทํานั้นเสร็จเรียบร้อย ถูกต้องตามสัญญาหรือ
ตามความประสงค์ของผู้ว่าจ้างหรือไม่ก็ดี อย่างไรเป็นเหตุสุดวิสัยหรือไม่ เหตุใด ๆ อันเนื่องมาจากความผิด
หรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง หรือพฤติการณ์อันใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดตามกฎหมายก็ดี ใน
กรณีท่ีมีปัญหาเก่ียวกับการตีความสัญญานี้หรือเก่ียวด้วยเรื่องใด ๆ ท่ีเกิดข้ึนตามสัญญานี้ หรือเก่ียวพันกับ  
สัญญานี้ไม่ว่าปัญหานั้นจะเกิดข้ึนในระหว่างดําเนินงาน หรือภายหลังจากท่ีระยะเวลาการจ้างตามสัญญานี้
สิ้นสุดลงหรือภายหลังจากที่ผู้รับจ้างทิ้งงานก็ดี ผู้รับจ้างยอมให้ถือเอาคําวินิจฉัยของผู้ว่าจ้างเป็นเด็ดขาด 
และผู้รับจ้างยอมผูกพันตนตามผลแห่งคําวินิจฉัยนั้นทุกประการ  

 สัญญานี้ทําขึ้นสองฉบับ มีข้อความเป็นอย่างเดียวกัน คู่สัญญาได้อ่านเข้าใจข้อความ
โดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมท้ังประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสําคัญต่อหน้าพยาน และเก็บไว้    
ฝ่ายละฉบับ 

 
 

(ลงชื่อ)………………………………………….ผู้ว่าจ้าง 

          (………………………………………..) 
 

(ลงชื่อ)………………………………………….ผู้รับจ้าง 

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

          (………………………………………..) 
 
 

(ลงชื่อ)………………………………………….พยาน 

          (………………………………………..) 
 
 



 

เอกสารแนบท้ายหมายเลข 1.5 (1) 
แบบหนังสือค้ําประกัน 

(หลักประกันซอง) 
 
เลขท่ี………………….                                                                        วันท่ี………………………….. 
 

ข้าพเจ้า………..(ชื่อธนาคาร/บริษัทเงินทุน)……….สํานักงานต้ังอยู่เลขท่ี…………ถนน……….ตําบล/
แขวง……………..อําเภอ/เขต…………….จังหวัด…………….โดย……..ผู้มีอํานาจลงนามผูกพันธนาคาร/บริษัทเงินทุน 
ขอทําหนังสือคํ้าประกันฉบับนี้ให้ไว้ต่อ……..(ชื่อส่วนราชการผู้ประกวดราคา)………….ดังมีข้อความต่อไปนี้ 
 1.ตามท่ี…………………...(ชื่ อผู้ เสนอราคา)………………...…..ไ ด้ยื่ นซองประกวดราคาสํ าหรับการ 
จัดจ้าง……………………ตามเอกสารประกวดราคาเลขท่ี……….….ซ่ึงต้องวางหลักประกันซองตามเง่ือนไขการ
ประกวดราคาต่อ…………………..(ชื่อส่วนราชการผู้ประกวดราคา)……………..เป็นจํานวนเงิน…………..บาท 
(………………………..) นั้น 
 ข้าพเจ้ายอมผูกพันตน โดยไม่มีเง่ือนไข ท่ีจะคํ้าประกันชนิดเพิกถอน ไม่ได้เช่นเดียวกับลูกหนี้ชั้นต้น 
ในการชําระเงินตามสิทธิเรียกร้องของ……….(ชื่อส่วนราชการผู้ประกวดราคา)………..……..จํานวนไม่เกิน…………
บาท (………………..) ในกรณี……….…..(ชื่อผู้เสนอราคา)…………………..ไม่ปฏิบัติตามเง่ือนไขในการประกวดราคา
อันเป็นเหตุให้………...(ชื่อส่วนราชการผู้ประกวดราคา) ................มีสิทธิริบหลักประกันซองประกวดราคาหรือ
ให้ชดใช้ค่าเสียหายใดๆ รวมท้ังกรณีท่ี....(ชื่อผู้เสนอราคา)…..ได้ถอนใบเสนอราคาของตน ภายในระยะเวลา 
ท่ีใบเสนอราคายังมีผลอยู่ หรือมิได้ไปลงนามในสัญญาเม่ือได้รับแจ้งไปทําสัญญา หรือมิได้วางหลักประกัน
สัญญา ภายในระยะเวลาท่ีกําหนดในเอกสารประกวดราคา โดยข้าพเจ้าจะไม่อ้างสิทธิใดๆ เพ่ือโต้แย้ง
และ…….(ชื่อส่วนราชการผู้ประกวดราคา)……ไม่จําเป็นต้องเรียกร้องให้………….….(ชื่อผู้เสนอราคา)……………..
ชําระหนี้นั้นก่อน 
 2. หนังสือคํ้าประกันนี้มีผลใช้บังคับต้ังแต่………………ถึง………….และข้าพเจ้าจะไม่เพิกถอนการ 
คํ้าประกันนี้ภายในระยะเวลาท่ีกําหนดไว้ 
 3. ถ้า………..…….(ชื่อผู้เสนอราคา)….……………….ขยายกําหนดเวลายืนราคาของการเสนอราคาออกไป 
ข้าพเจ้ายินยอม ท่ีจะขยายกําหนดระยะเวลาการคํ้าประกันนี้ ออกไปตลอดระยะเวลายืนราคาท่ีได้ขยายออกไป
ดังกล่าว  

ข้าพเจ้าได้ลงนามและประทับตราไว้ต่อหน้าพยานเป็นสําคัญ 
(ลงชื่อ)…………………………………..ผู้คํ้าประกัน              
       (…………………………………………) 
     ตําแหน่ง………………………………… 
(ลงชื่อ)…………………………………..พยาน 
        (………………………………………….) 
(ลงชื่อ)……………………………………พยาน 
       (………………………………………….) 
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แบบหนังสือค้ําประกัน 
(หลักประกันสัญญา) 

 

เลขท่ี…………………                                                                         วันท่ี….……………………….. 
 

ข้าพเจ้า……………..(ชื่อธนาคาร)…………..สํานักงานต้ังอยู่ เลขท่ี…..…..ถนน……………….....ตําบล/
แขวง…………..อําเภอ/เขต……….จังหวัด………………………..โดย………...………ผู้มีอํานาจลงนามผูกพันธนาคารขอ
ทําหนังสือคํ้าประกันฉบับนี้ไว้ต่อ………..(ชื่อส่วนราชการผู้ว่าจ้าง)……………….ซ่ึงต่อไปนี้เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง”  
ดังมีข้อความต่อไปนี้ 
 1. ตามท่ี……..(ชื่อผู้รับจ้าง) ……...ซ่ึงต่อไปนี้เรียกว่า “ผู้รับจ้าง” ได้ทําสัญญาจ้าง….…..กับผู้ว่าจ้างตาม
สัญญาเลข ท่ี…….ลงวั น ท่ี .……ซ่ึงผู้ รั บจ้ า ง ต้องวางหลั กประกันการปฏิ บั ติ ตามสัญญา ต่อผู้ ว่ า จ้ า ง 
เป็นจํานวนเงิน……..บาท(….….....…)ซ่ึงเท่ากับร้อยละ…...(….…….…..).......ของมูลค่าท้ังหมดของสัญญา 

ข้าพเจ้ายอมผูกพันตนโดยไม่มีเง่ือนไขท่ีจะคํ้าประกันชนิดเพิกถอนไม่ได้เช่นเดียวกับลูกหนี้ชั้นต้น  
ในการชําระเงินให้ตามสิทธิเรียกร้องของผู้รับจ้าง จํานวนไม่เกิน…….…บาท (……….…………..) ในกรณีท่ีผู้รับจ้าง
ก่อให้เกิดความเสียหายใด ๆ หรือต้องชําระค่าปรับ หรือค่าใช้จ่ายใด ๆ หรือผู้รับจ้างมิได้ปฏิบัติตามภาระหน้าท่ี
ใดๆ ท่ีกําหนดในสัญญาดังกล่าวข้างต้น ท้ังนี้ โดยข้าพเจ้าจะไม่อ้างสิทธิใด ๆ เพ่ือโต้แย้งและผู้ว่าจ้าง 
ไม่จําเป็นต้องเรียกร้องให้ผู้รับจ้างชําระหนี้นั้นก่อน 
 2. หากผู้ว่าจ้างได้ขยายระยะเวลาให้แก่ผู้รับจ้าง หรือยินยอมให้ผู้รับจ้างปฏิบัติผิดแผกไปจากเง่ือนไข
ใด ๆ ในสัญญา ให้ถือว่าข้าพเจ้าได้ยินยอมในกรณีนั้น ๆ ด้วย 
 3. หนังสือคํ้าประกัน นี้มีผลใช้บังคับต้ังแต่ วันทําสัญญาจ้างดังกล่าว ข้างต้นจนถึงวันท่ีภาระหน้าท่ี
ท้ังหลายของผู้รับจ้างจะได้ปฏิบัติให้สําเร็จลุล่วงไป และข้าพเจ้าจะไม่เพิกถอนการคํ้าประกันไม่ว่ากรณีใด ๆ  
ตราบเท่าท่ีผู้รับจ้างยังต้องรับผิดชอบต่อผู้ว่าจ้างตามสัญญาจ้างอยู่ 

ข้าพเจ้าได้ลงนามและประทับตราไว้ต่อหน้าพยานเป็นสําคัญ 
 

  (ลงชื่อ)……………………ผู้คํ้าประกัน 
(…………………………...) 
ตําแหน่ง…………………... 

 

(ลงชื่อ)…………………….พยาน 
(……………………………) 

 

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

  “ผู้เสนอราคาท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกัน” หมายความว่า บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล 
ท่ีเข้าเสนอราคาในการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ของสํานักงาน เป็นผู้มีส่วนได้เสีย 
ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในกิจการของบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอ่ืนท่ีเข้าเสนอราคาในการประกวด
ราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ของสํานักงานในคราวเดียวกัน 
  การมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมของบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลดังกล่าว
ข้างต้น  ได้แก่การท่ีบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลดังกล่าวมีความสัมพันธ์กันในลักษณะดังต่อไปนี้ 

(1)  มีความสัมพันธ์กันในเชิงบริหาร โดยผู้จัดการ หุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ 
ผู้บริหาร หรือผู้มีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของบุคคลธรรมดาหรือของนิติบุคคลรายหนึ่งมีอํานาจ หรือ
สามารถใช้อํานาจในการบริหารจัดการกิจการของบุคคลธรรมดาหรือของนิติบุคคลอีกรายหนึ่งหรือหลายราย  
ท่ีเสนอราคาให้แก่สํานักงานและผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ในการประกวดราคาจ้าง ด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ 

(2)  มีความสัมพันธ์กันในเชิงทุน โดยผู้เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญหรือผู้เป็นหุ้นส่วน 
ไม่จํากัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจํากัด หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด  
เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจํากัด  หรือเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัทจํากัดหรือบริษัท
มหาชนจํากัด  อีกรายหนึ่งหรือหลายรายท่ีเสนอราคาให้แก่สํานักงานและผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์
ในการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ 
  คําว่า  “ผู้ถือหุ้นรายใหญ่”  ให้หมายความว่า 
  (ก)   กรณีผู้เสนอราคาท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคาด้วยกัน หมายความว่า 
ผู้ถือหุ้นซ่ึงถือหุ้นเกินกว่าร้อยละย่ีสิบห้าในกิจการนั้น หรือในอัตราอ่ืนตามท่ีคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ
เห็นสมควรประกาศกําหนดสําหรับกิจการบางประเภทหรือบางขนาด 
  (ข)    กรณีผู้เสนอราคาท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลาง
อิเล็กทรอนิกส์ หมายความว่า ผู้ถือหุ้นซ่ึงถือหุ้นเกินกว่าร้อยละห้าในกิจการนั้น หรือในอัตราอ่ืนตามท่ี
คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุเห็นสมควรประกาศกําหนดสําหรับกิจการบางประเภทหรือบางขนาด 
  (3)   มีความสัมพันธ์กันในลักษณะไขว้กันระหว่าง (1)  และ (2) โดยผู้จัดการ หุ้นส่วนผู้จัดการ  
กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของบุคคลธรรมดาหรือของนิติบุคคลราย
หนึ่งเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจํากัด  หรือเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัทจํากัดหรือ
บริษัทมหาชนจํากัดอีกรายหนึ่งหรือหลายรายท่ีเข้าเสนอราคาให้แก่สํานักงานในการประกวดราคาจ้างด้วย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้  หรือในนัยกลับกัน 
 
 
 
 
 



 

2 
    
  การดํารงตําแหน่ง การเป็นหุ้นส่วน หรือเข้าถือหุ้นดังกล่าวข้างต้นของคู่สมรส หรือบุตร      
ท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลใน (1) (2) หรือ (3) ให้ถือว่าเป็นการดํารงตําแหน่งการเป็นหุ้นส่วน หรือการถือ
หุ้นของบุคคลดังกล่าว 
 
  ในกรณีบุคคลใดใช้ชื่อบุคคลอ่ืนเป็นผู้จัดการ  หุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการ  ผู้จัดการผู้บริหาร  
ผู้เป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นโดยท่ีตนเองเป็นผู้ใช้อํานาจในการบริหารท่ีแท้จริง  หรือเป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้น 
ท่ีแท้จริงของห้างหุ้นส่วน หรือบริษัทจํากัด หรือบริษัทมหาชนจํากัด แล้วแต่กรณี และห้างหุ้นส่วน หรือบริษัท
จํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัดท่ีเก่ียวข้องได้เสนอราคาให้แก่สํานักงานในการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์คราวเดียวกันให้ถือว่าผู้เสนอราคาหรือผู้เสนองานนั้นมีความสัมพันธ์กันตาม (1) (2)  หรือ (3)  
แล้วแต่กรณี 
 

............................................................ 
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  “การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม” หมายความว่าการท่ีผู้เสนอราคารายหนึ่ง
หรือหลายรายกระทําการอย่างใด ๆ อันเป็นการขัดขวาง หรือเป็นอุปสรรคหรือไม่เปิดโอกาสให้มีการแข่งขัน
ราคาอย่างเป็นธรรมในการเสนอราคาต่อสํานักงาน ไม่ว่าจะกระทําโดยการสมยอมกัน หรือโดยการให้ ขอให้
หรือรับว่าจะให้ เรียก รับ หรือยอมจะรับเงินหรือทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืนใด หรือใช้กําลังประทุษร้าย หรือ
ข่มขู่ว่าจะใช้กําลังประทุษร้าย หรือแสดงเอกสารอันเป็นเท็จ หรือกระทําการใดโดยทุจริต ท้ังนี้ โดยมี
วัตถุประสงค์ท่ีจะแสวงหาประโยชน์ในระหว่างผู้เสนอราคาด้วยกัน หรือเพ่ือให้ประโยชน์แก่ผู้เสนอราคา  
รายหนึ่งรายใดเป็นผู้มีสิทธิทําสัญญากับสํานักงาน หรือเพ่ือหลีกเลี่ยงการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม หรือ
เพ่ือให้เกิดความได้เปรียบสํานักงาน  โดยมิใช่เป็นไปในทางประกอบธุรกิจปกติ 
 

............................................... 
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บัญชีเอกสารส่วนท่ี 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 
สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม จํานวน........... แผ่น 
 

  2.  ในกรณีผู้เสนอราคาไม่เป็นนิติบุคคล 
       (ก) บุคคลธรรมดา 

       สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้นั้น  จํานวน.............. แผ่น 
       (ข) คณะบุคคล 

สําเนาข้อตกลงท่ีแสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน  จํานวน..............แผ่น 
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน จํานวน...........แผ่น  
 

3. ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นผู้เสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า 
สําเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า  จํานวน...............แผ่น 

       (ก) ในกรณีผู้ร่วมค้าเป็นบุคคลธรรมดา 
  -  บุคคลสัญชาติไทย 
      สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน  จํานวน..............แผ่น 
    -  บุคคลท่ีมิใช่สัญชาติไทย 
        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 
 สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม จํานวน........... แผ่น 
 

4. อ่ืน ๆ  (ถ้ามี) 
             .........................................................................................................        
             .........................................................................................................        
             .........................................................................................................        
 

  ข้าพเจ้าขอรับรองว่า  เอกสารหลักฐานท่ีข้าพเจ้ายื่นในการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ ถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ 
 
                    ลงชื่อ..................………….....................ผู้เสนอราคา                                 
                             (......................................................)  
                                ตําแหน่ง......................................................... 
                                                ประทับตรา (ถ้ามี)  
 
 
หมายเหตุ 1.  ในกรณีท่ีเอกสารใด ส่วนราชการมิได้เป็นผู้จัดทําให้ตามมาตรฐานของทางราชการ 
  ผู้เสนอราคาสามารถจัดทํา และรับรองความถูกต้องของเอกสารได้ เช่น บัญชีรายชื่อ 
  หุ้นส่วนผู้จัดการ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ และบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่    
    เป็นต้น 
 

 2.   ผู้เสนอราคาจะต้องลงชื่อพร้อมระบุตําแหน่งและประทับตรา (ถ้ามี) 
 



 

เอกสารแนบท้ายหมายเลข 1.7 (2) 
 

บัญชีเอกสารส่วนท่ี 2 
 

1. หนังสือแสดงเง่ือนไขการซ้ือและการจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ 1.3  
จํานวน............ชุด 

2. หนังสือมอบอํานาจซ่ึงปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีท่ีผู้ประสงค์จะเสนอราคา 
มอบอํานาจให้บุคคลอ่ืนทําการแทน  จํานวน................ แผ่น 

3. หลักประกันซอง  จํานวน................ แผ่น 
4. รายละเอียดการจ้างเหมาบริการทําความสะอาดอาคารและสถานท่ีสํานักงาน ก.พ. 

จํานวน................ แผ่น 
5. สําเนาหนังสือรับรองระบบคุณภาพด้านการให้บริการ (ISO : 9000)  

จํานวน...............แผ่น 
6. แบบใบยื่นข้อเสนอการประกวดราคา  จํานวน...............แผน่ 
7. อ่ืน ๆ  (ถ้ามี)  
       ..............................................................................................................        
       ..............................................................................................................        
 

  ข้าพเจ้าขอรับรองว่า  เอกสารหลักฐานท่ีข้าพเจ้ายื่นในการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ ถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ 
 
 
 
 

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

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


