
 

 
 
 
 

ประกาศสํานักงาน  ก.พ. 
เร่ือง  ประกวดราคาจ�างเหมาบริการทําความสะอาดอาคารและสถานที่ สํานักงาน ก.พ.  

ด�วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส$ (e-bidding) 
 

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

  สํานักงาน ก.พ. มีความประสงค�จะประกวดราคาจ�างเหมาบริการทําความสะอาดอาคาร
และสถานที่ สํานักงาน ก.พ. ด�วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส� ราคากลางของงานจ�างในการประกวดราคา
ครั้งน้ี เป'นเงินท้ังสิ้น 6,600,000.- บาท (หกล�านหกแสนบาทถ�วน) 
 
 

          1.  ผู�มีสิทธิเสนอราคาจะต�องมีคุณสมบัติ  ดังต3อไปนี้ 
 1.1 ผู� เสนอราคาต�องเป'นนิ ติบุคคลผู� มีอาชีพรับจ�างงานที่ประกวดราคาจ�าง 
โดยประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส�ดังกล3าว 
 1.2 ผู�เสนอราคาต�องไม3เป'นผู�ที่ถูกระบุชื่อไว�ในบัญชีรายชื่อผู�ท้ิงงานของทางราชการ 
และได�แจ�งเวียนชื่อแล�ว หรือไม3เป'นผู�ที่ได�รับผลของการสั่งให�นิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเป'นผู�ทิ้งงาน 
ตามระเบียบของทางราชการ 
 1.3 ผู�เสนอราคาต�องไม3เป'นผู�มีผลประโยชน�ร3วมกันกับผู�เสนอราคารายอ่ืนท่ีเข�ายื่น
ข�อเสนอให�แก3สํานักงาน ก.พ. ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส� หรือไม3เป'นผู�กระทําการอันเป'น
การขัดขวางการแข3งขันราคาอย3างเป'นธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส�คร้ังน้ี 
 1.4 ผู�เสนอราคาต�องไม3เป'นผู�ได�รับเอกสิทธิ์หรือความคุ�มกัน ซ่ึงอาจปฏิเสธไม3ยอม
ข้ึนศาลไทย เว�นแต3รัฐบาลของผู�เสนอราคาได�มีคําสั่งให�สละสิทธิ์ความคุ�มกันเช3นว3านั้น 
 1.5 ผู�เสนอราคาต�องไม3เป'นผู�ท่ีถูกประเมินสิทธิผู�เสนอราคาในสถานะที่ห�ามเข�า 
เสนอราคาและห�ามทําสัญญาตามที่ กวพ. กําหนด 
 1.6 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข�าเป'นคู3สัญญาต�องไม3อยู3ในฐานะเป'นผู�ไม3แสดงบัญชี
รายรับรายจ3าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ3ายไม3ถูกต�องครบถ�วนในสาระสําคัญ 
 1.7 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข�าเป'นคู3สัญญากับหน3วยงานภาครัฐ ซ่ึงได�ดําเนินการ
จัดซ้ือจัดจ�างด�วยระบบอิเล็กทรอนิกส� (e-Government Procurement : e-GP) ต�องลงทะเบียน 
ในระบบอิเล็กทรอนิกส�ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต�ศูนย�ข�อมูลจัดซ้ือจัดจ�างภาครัฐ 
 1.8 คู3สัญญาต�องรับและจ3ายเงินผ3านบัญชีธนาคาร เว�นแต3 การจ3ายเงินแต3ละครั้ง 
ซ่ึงมีมูลค3าไม3เกินสามหม่ืนบาท คู3สัญญาอาจจ3ายเป'นเงินสดก็ได� 
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 2. กําหนดยื่นข�อเสนอและเสนอราคา ทางระบบจัดซ้ือจัดจ�างภาครัฐด�วยอิเล็กทรอนิกส� 
ในวัน ท่ี . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ระหว3า ง เวลา  . . . . . . . .  น .  ถึ ง . . . . . . . . . .  น .  
 

 ผู�สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส� โดยดาวน�โหลดเอกสาร 
ทางระบบจัดซ้ือจัดจ�างภาครัฐด�วยอิเล็กทรอนิกส�ก3อนการเสนอราคา ในระหว3างวันท่ี............................ 
ถึงวันที่...................... ดูรายละเอียดได�ที่เว็บไซต� www.ocsc.go.th หรือ www.gprocurement.go.th 
หรือสอบถามทางโทรศัพท�หมายเลข 0 2547 1093  ในวันและเวลาราชการ 
 
                     ประกาศ  ณ  วันท่ี....................................... 
 
 
 
 (นางสาวนงนารถ   เพชรสม) 
 รองเลขาธิการ ก.พ. 
 ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ก.พ. 

 



 

เอกสารประกวดราคาจ�างโดยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส$ (e-bidding) 
เลขที่ ......... / 2558 

งานจ�างเหมาบริการทําความสะอาดอาคารและสถานที่ สํานักงาน ก.พ.  
ตามประกาศสํานักงาน ก.พ. 

ลงวันที่................................................ 
 

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

 สํานักงาน ก.พ. ซ่ึงต3อไปนี้เรียกว3า “สํานักงาน” มีความประสงค�จะประกวดราคาจ�าง
เหมาบริการทําความสะอาดอาคารและสถานท่ี สํานักงาน ก.พ. โดยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส�  
โดยมีข�อแนะนําและข�อกําหนดดังต3อไปนี้ 
  1. เอกสารแนบท�ายเอกสารประกวดราคา 

1.1 รายละเอียดงานจ�างเหมาบริการทําความสะอาดอาคารและสถานท่ี
สํานักงาน ก.พ. 

1.2 แบบใบเสนอราคา ท่ี กําหนดไว� ในระบบการจัด ซ้ื อจั ดจ� า งภาครั ฐ 
ด�วยอิเล็กทรอนิกส� 

1.3 แบบสัญญาจ�าง 
1.4 แบบหนังสือคํ้าประกัน 
 (1) หลักประกันการเสนอราคา   
 (2) หลักประกันสัญญา 
1.5 บทนิยาม 
 (1) ผู�เสนอราคาท่ีมีผลประโยชน�ร3วมกัน 
 (2) การขัดขวางการแข3งขันราคาอย3างเป'นธรรม 
1.6 แบบบัญชีเอกสาร 
 (1) บัญชีเอกสารส3วนที่ 1 
 (2) บัญชีเอกสารส3วนที่ 2 

 2. คุณสมบัติของผู�เสนอราคา 
2.1 ผู�เสนอราคาต�องเป'นนิติบุคคลผู�มีอาชีพรับจ�างงานที่ประกวดราคาจ�าง 

โดยประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส�ดังกล3าว 
2.2 ผู� เ สนอราคาต� อง ไม3 เ ป'นผู� ที่ ถู ก ระ บุชื่ อ ไ ว� ในบัญชี ร ายชื่ อผู� ทิ้ ง ง าน 

ของทางราชการและได�แจ�งเวียนชื่อแล�ว หรือไม3เป'นผู�ท่ีได�รับผลของการสั่งให�นิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืน 
เป'นผู�ท้ิงงานตามระเบียบของทางราชการ 

2.3 ผู�เสนอราคาต�องไม3เป'นผู�มีผลประโยชน�ร3วมกันกับผู�เสนอราคารายอ่ืนที่เข�ายื่น
ข�อเสนอให�แก3สํานักงาน ก.พ. ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส� หรือไม3เป'นผู�กระทําการอันเป'น
การขัดขวางการแข3งขันราคาอย3างเป'นธรรม ตามข�อ 1.5 
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2.4 ผู�เสนอราคาต�องไม3เป'นผู�ได�รับเอกสิทธิ์หรือความคุ�มกัน ซ่ึงอาจปฏิเสธไม3ยอม
ข้ึนศาลไทย เว�นแต3รัฐบาลของผู�เสนอราคาได�มีคําสั่งให�สละสิทธิ์ความคุ�มกันเช3นว3านั้น 

2.5 ผู�เสนอราคาต�องไม3เป'นผู�ท่ีถูกประเมินสิทธิผู�เสนอราคาในสถานะท่ีห�ามเข�า 
เสนอราคาและห�ามทําสัญญาตามที่ กวพ. กําหนด 

2.6 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข�าเป'นคู3สัญญาต�องไม3อยู3ในฐานะเป'นผู�ไม3แสดง
บัญชีรายรับรายจ3าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ3ายไม3ถูกต�องครบถ�วนในสาระสําคัญ 

2.7 บุ คคลห รือนิ ติ บุ คคลที่ จ ะ เข� า เ ป' น คู3 สั ญญา กับหน3 ว ย ง า นภาค รั ฐ  
ซ่ึงได�ดําเนินการจัดซ้ือจัดจ�างด�วยระบบอิเล็กทรอนิกส� (e-Government Procurement : e-GP)  
ต�องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส�ของกรมบัญชีกลางท่ีเว็บไซต�ศูนย�ข�อมูลจัดซ้ือจัดจ�างภาครัฐ 

2.8 คู3สัญญาต�องรับและจ3ายเงินผ3านบัญชีธนาคาร เว�นแต3การจ3ายเงินแต3ละครั้ง 
ซ่ึงมีมูลค3าไม3เกินสามหม่ืนบาท คู3สัญญาอาจจ3ายเป'นเงินสดก็ได� 
 3. หลักฐานการย่ืนข�อเสนอ 
 ผู�เสนอราคาจะต�องเสนอเอกสารหลักฐาน ยื่นมาพร�อมกับการเสนอราคาทางระบบ
จัดซ้ือจัดจ�างภาครัฐด�วยอิเล็กทรอนิกส�  โดยแยกเป'น 2 ส3วน คือ 
  3.1 ส.วนที่ 1 อย.างน�อยต�องมีเอกสารดังต.อไปน้ี 
 (1) ในกรณีผู�เสนอราคาเป'นนิติบุคคล 
  (ก) ห�างหุ�นส3วนสามัญหรือห�างหุ�นส3วนจํากัด ให�ยื่นสําเนาหนังสือ
รับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ�นส3วนผู�จัดการ ผู�มีอํานาจควบคุม (ถ�ามี) พร�อมรับรอง
สําเนาถูกต�อง 
  (ข) บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด ให�ยื่นสําเนาหนังสือรับรอง 
การจดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห�สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู�จัดการ ผู�มีอํานาจควบคุม (ถ�ามี) 
และบัญชีผู�ถือหุ�นรายใหญ3  พร�อมรับรองสําเนาถูกต�อง 
 (2) ในกรณีผู�เสนอราคาเป'นผู�เสนอราคาร3วมกันในฐานะเป'นผู�ร3วมค�า ให�ยื่น
สําเนาสัญญาของการเข�าร3วมค�า สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู�ร3วมค�า และในกรณีท่ีผู�เข�าร3วมค�า
ฝ\ายใดเป'นบุคคลธรรมดาที่มิใช3สัญชาติไทย ก็ให�ยื่นสําเนาหนังสือเดินทาง หรือผู�ร3วมค�าฝ\ายใด 
เป'นนิติบุคคลให�ยื่นเอกสารตามที่ระบุไว�ใน (1) 
 (3) สํ า เนาใบทะเบียนพาณิชย�  สํ า เนาใบทะเบียนภาษี มูลค3 า เพิ่ ม  
พร�อมรับรองสําเนาถูกต�อง 
 (4) บัญชีเอกสารส3วนท่ี 1 ทั้งหมดท่ีได�ยื่นพร�อมกับการเสนอราคาทางระบบ
จัดซ้ือจัดจ�างภาครัฐด�วยอิเล็กทรอนิกส� ตามแบบในข�อ 1.6 (1)   
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  3.2 ส.วนที่  2  อย.างน�อยต�องมีเอกสารดังต.อไปน้ี 
 (1) หนังสือมอบอํานาจซ่ึงป]ดอากรแสตมป̂ตามกฎหมายในกรณีท่ี 
ผู�เสนอราคามอบอํานาจให�บุคคลอ่ืน ลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส� หรือหลักฐานแสดงตัวตนของ 
ผู�เสนอราคาในการเสนอราคาทางระบบจัดซ้ือจัดจ�างภาครัฐด�วยอิเล็กทรอนิกส� แทน 
 (2) หลักประกันการเสนอราคา  ตามข�อ  5 
 (3) รายละเอียดงานจ�างเหมาบริการทําความสะอาดอาคารและสถานท่ี
สํานักงาน ก.พ. พร�อมรับรองสําเนาถูกต�อง 
 (4)  บัญชีเอกสารส3วนท่ี 2 ท้ังหมดที่ได�ยื่นพร�อมกับการเสนอราคาทางระบบ
จัดซ้ือจัดจ�างภาครัฐด�วยอิเล็กทรอนิกส� ตามแบบในข�อ 1.6 (2) 
 4. การเสนอราคา 
  4.1 ผู�เสนอราคาต�องยื่นข�อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซ้ือจัดจ�างภาครัฐ
ด�วยอิเล็กทรอนิกส�ตามที่กําหนดไว�ในเอกสารประกวดราคาจ�างอิเล็กทรอนิกส�น้ี โดยไม3มีเงื่อนไขใด ๆ 
ทั้งสิ้น และจะต�องกรอกข�อความให�ถูกต�องครบถ�วน  ลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส�หรือหลักฐานแสดง
ตัวตนของผู�เสนอราคา โดยไม3ต�องแนบใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format) 
  4.2 ผู�เสนอราคาจะต�องกรอกราคาในใบเสนอราคาจ�างด�วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส�ให�ครบถ�วน 
 ในการเสนอราคาให�เสนอราคาเป'นเงินบาทและเสนอราคาเพียงราคาเดียว 
โดยเสนอราคารวม และหรือราคาต3อหน3วย และหรือต3อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว�ท�ายใบเสนอราคา 
ให�ถูกต�อง โดยคิดราคารวมทั้งสิ้น ซ่ึงรวมค3าภาษีมูลค3าเพิ่ม ภาษีอากรอ่ืน และค3าใช�จ3ายทั้งปวงไว�แล�ว 
 ราคาท่ีเสนอจะต�องเสนอกําหนดยืนราคาไม3น�อยกว3า 60 วัน  นับแต3วันเสนอราคา
โดยภายในกําหนดยืนราคา ผู�เสนอราคาต�องรับผิดชอบราคาที่ตนได�เสนอไว�และจะถอนการเสนอราคา
มิได� 
  4.3 ผู�เสนอราคาจะต�องเสนอกําหนดเวลาดําเนินการตามสัญญาที่จะจ�าง คือ 
ระยะเวลา 12 เดือน ตั้งแต3วันที่ 1 ตุลาคม 2558 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2559 
  4.4 ก3อนเสนอราคา ผู�เสนอราคาควรตรวจดูร3างสัญญา แบบรูป และรายละเอียด ฯลฯ 
ให�ถ่ีถ�วนและเข�าใจเอกสารประกวดราคาจ�างอิเล็กทรอนิกส�ทั้งหมดเสียก3อนท่ีจะตกลงยื่นเสนอราคา 
ตามเง่ือนไขในเอกสารประกวดราคาจ�างอิเล็กทรอนิกส� 
  4.5 ผู�เสนอราคาจะต�องยื่นข�อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซ้ือจัดจ�างภาครัฐ 
ด�วยอิเล็กทรอนิกส�ในวันท่ี…………………………….... ระหว3างเวลา………………..น. ถึง…………………น.  
 เม่ือพ�นกําหนดเวลายื่นข�อเสนอแล�ว จะไม3รับเอกสารการยื่นข�อเสนอใด ๆ 
โดยเด็ดขาด 
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 คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส� จะดําเนินการ
ตรวจสอบคุณสมบัติของผู�เสนอราคาแต3ละรายว3า เป'นผู�เสนอราคาที่มีผลประโยชน�ร3วมกันกับผู�เสนอราคา
รายอ่ืนตามข�อ 1.5 (1) ณ วันประกาศประกวดราคาหรือไม3  
 หากปรากฏต3อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส�
ก3อนหรือในขณะที่มีการพิจารณาข�อเสนอว3า มีผู�เสนอราคารายใดกระทําการอันเป'นการขัดขวาง 
การแข3งขันราคาอย3างเป'นธรรมตามข�อ 1.5 (2) และคณะกรรมการฯ เชื่อว3ามีการกระทําอันเป'นการ
ขัดขวางการแข3งขันราคาอย3างเป'นธรรม  คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส�  
จะตัดรายชื่อผู�เสนอราคารายน้ันออกจากการเป'นผู�เสนอราคา และสํานักงานจะพิจารณาลงโทษ 
ผู�เสนอราคาดังกล3าวเป'นผู�ทิ้งงาน เว�นแต3คณะกรรมการฯ จะวินิจฉัยได�ว3าผู�เสนอราคารายนั้นเป'นผู�ที่ให�
ความร3วมมือเป'นประโยชน�ต3อการพิจารณาของทางราชการและมิได�เป'นผู�ริเริ่มให�มีการกระทําดังกล3าว 
  ผู�เสนอราคาที่ ถูกตัดรายชื่อออกจากการเป'นผู� เสนอราคา เพราะเหตุ 
เป'นผู�เสนอราคาที่มีผลประโยชน�ร3วมกันกับผู�เสนอราคารายอ่ืน ณ วันประกาศประกวดราคาจ�าง
อิเล็กทรอนิกส� หรือเป'นผู�เสนอราคาท่ีกระทําการอันเป'นการขัดขวางการแข3งขันราคาอย3างเป'นธรรม  
อาจอุทธรณ�คําสั่งดังกล3าวต3อปลัดกระทรวงภายใน 3 วัน นับแต3วันท่ีได�รับแจ�งจากส3วนราชการ  
การวินิจฉัยอุทธรณ�ของปลัดกระทรวงให�ถือเป'นท่ีสุด 
 ในกรณีท่ีปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นด�วยกับคําคัดค�านของผู� อุทธรณ� 
และเห็นว3าการยกเลิกการพิจารณาผลการเสนอราคาที่ได�ดําเนินการไปแล�วจะเป'นประโยชน� 
แก3ทางราชการอย3างยิ่ง  ให�ปลัดกระทรวงมีอํานาจยกเลิกการพิจารณาผลการเสนอราคาดังกล3าวได� 
  4.6   ผู�เสนอราคาจะต�องปฏิบัติ ดังนี้ 
 (1)  ปฏิบัติตามเงื่อนไขท่ีระบุไว�ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส� 
 (2)  ราคาท่ีเสนอจะต�องเป'นราคาที่รวมภาษีมูลค3าเพิ่ม และภาษีอ่ืน ๆ (ถ�ามี) 
รวมค3าใช�จ3ายท้ังปวงไว�ด�วยแล�ว 
 (3)  ผู�เสนอราคาจะต�องลงทะเบียนเพื่อเข�าสู3กระบวนการเสนอราคา  
ตามวัน เวลา ท่ีกําหนด 
 (4)  ห�ามผู�เสนอราคาถอนการเสนอราคา  
 (5)  ผู�เสนอราคาต�องศึกษาและทําความเข�าใจในระบบและวิธีการเสนอราคา
ด�วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส� ของกรมบัญชีกลางท่ีแสดงไว�ในเว็บไซต� www.gprocurement.go.th 
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 5. หลักประกันการเสนอราคา 
 ผู�เสนอราคาต�องวางหลักประกันการเสนอราคาพร�อมกับการเสนอราคาทางระบบ
การจัดซ้ือจัดจ�างภาครัฐด�วยอิเล็กทรอนิกส� โดยใช�หลักประกันอย3างหน่ึงอย3างใดดังต3อไปน้ี จํานวน 
330,000.- บาท (สามแสนสามหม่ืนบาทถ�วน) 
 5.1 หนังสือคํ้าประกันอิเล็กทรอนิกส�ของธนาคารในประเทศ ตามแบบหนังสือ 
คํ้าประกันดังระบุในข�อ 1.4 (1)  
 5.2 เช็คที่ธนาคารสั่งจ3ายให�แก3สํานักงาน ชื่อบัญชี “สํานักงาน ก.พ.” โดยเป'นเช็ค
ลงวันท่ีที่ยื่นการเสนอราคาทางระบบการจัดซ้ือจัดจ�างภาครัฐด�วยอิเล็กทรอนิกส� หรือก3อนหน�านั้น 
ไม3เกิน 3 วันทําการของธนาคาร 
 5.3 พันธบัตรรัฐบาลไทย 
 กรณีท่ีผู�เสนอราคานําเช็คที่ธนาคารส่ังจ3ายหรือพันธบัตรรัฐบาลไทย มาวางเป'น
หลักประกันการเสนอราคา ผู�เสนอราคาจะต�องส3งต�นฉบับเอกสารดังกล3าวมาให�ส3วนราชการตรวจสอบ
ความถูกต�อง ในวันที่.................................ระหว3างเวลา....................น. ถึง...................น. 
 หลักประ กันกา ร เสนอราคาตามข� อนี้  สํ า นั กงานจะ คืนให�ผู� เ สนอราคา 
หรือผู�คํ้าประกันภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ได�พิจารณาในเบื้องต�นเรียบร�อยแล�ว เว�นแต3ผู�เสนอราคา
รายท่ีคัดเลือกไว� 3 ลําดับแรก จะคืนให�ต3อเม่ือได�ทําสัญญาหรือข�อตกลง หรือเม่ือผู�เสนอราคาได�พ�นจาก
ข�อผูกพันแล�ว 
 การคืนหลักประกันการเสนอราคา ไม3ว3าในกรณีใด ๆ จะคืนให�โดยไม3มีดอกเบ้ีย 
 6. หลักเกณฑ$และสิทธิในการพิจารณา 
  6.1 ในการพิจารณาผลการยื่นข�อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส�ครั้ง น้ี  
สํานักงานจะพิจารณาตัดสินโดยใช�หลักเกณฑ�ราคา และจะพิจารณาจากราคารวม  
  6.2 หากผู�เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม3ถูกต�องตามข�อ 2 หรือยื่นหลักฐาน 
การยื่นข�อเสนอไม3ถูกต�อง หรือไม3ครบถ�วนตามข�อ 3 หรือยื่นข�อเสนอไม3ถูกต�องตามข�อ 4 แล�ว 
คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส�จะไม3รับพิจารณาราคาของผู�เสนอราคารายนั้น  
เว�นแต3เป'นข�อผิดพลาด หรือผิดหลงเพียงเล็กน�อย หรือผิดแผกไปจากเงื่อนไขของเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส�ในส3วนท่ีมิใช3สาระสําคัญ ท้ังนี้ เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นว3าจะเป'นประโยชน�ต3อ
สํานักงานเท3านั้น 
  6.3 สํานักงานสงวนสิทธิไม3พิจารณาข�อเสนอของผู�เสนอราคาโดยไม3มีการผ3อนผัน 
ในกรณีดังต3อไปนี้ 
 (1) ไม3ปรากฏชื่อผู� เสนอราคารายน้ันในบัญชีผู� รับเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส�ทางระบบการจัดซ้ือจัดจ�างด�วยอิเล็กทรอนิกส� หรือบัญชีรายชื่อผู� ซ้ือเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส�ทางระบบการจัดซ้ือจัดจ�างด�วยอิเล็กทรอนิกส� ของสํานักงาน 
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 (2) ไม3กรอกชื่อนิติบุคคล หรือลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส�อย3างหนึ่งอย3างใด 
หรือทั้งหมดในการเสนอราคาทางระบบการจัดซ้ือจัดจ�างด�วยอิเล็กทรอนิกส�  
 (3) เสนอรายละเอียดแตกต3างไปจากเงื่อนไขท่ีกําหนดในเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส�ท่ีเป'นสาระสําคัญ หรือมีผลทําให�เกิดความได�เปรียบเสียเปรียบแก3ผู�เสนอราคารายอ่ืน 
  6.4 ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส�หรือในการทําสัญญา 
คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส�หรือสํานักงาน มีสิทธิให�ผู�เสนอราคาชี้แจง
ข�อเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือข�อเท็จจริงอ่ืนใดที่เก่ียวข�องกับผู�เสนอราคาได� สํานักงานมีสิทธิที่จะไม3รับ
ข�อเสนอ ไม3รับราคา หรือไม3ทําสัญญา หากหลักฐานดังกล3าวไม3มีความเหมาะสม หรือไม3ถูกต�อง 
  6.5 สําน ักงานทรงไว�ซ่ึงสิทธิ ท่ีจะไม3รับราคาต่ําสุด หรือราคาหน่ึงราคาใด  
หรือราคาท่ีเสนอทั้งหมดก็ได� และอาจพิจารณาเลือกจ�าง ในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่ง
รายการใด หรืออาจจะยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส�โดยไม3พิจารณาจัดจ�างเลยก็ได� สุดแต3จะ
พิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชน�ของทางราชการเป'นสําคัญ และให�ถือว3าการตัดสินของสํานักงาน 
เป'นเด็ดขาด ผู� เสนอราคาจะเรียกร�องค3าเสียหายใด ๆ มิได� รวมทั้งสํานักงานจะพิจารณายกเลิก 
การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส� และลงโทษผู�เสนอราคาเป'นผู�ทิ้งงาน ไม3ว3าจะเป'นผู�เสนอราคาที่ได�รับ
การคัดเลือกหรือไม3ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อได�ว3าการเสนอราคากระทําการโดยไม3สุจริต เช3น การเสนอ
เอกสารอันเป'นเท็จ หรือใช�ชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอ่ืนมาเสนอราคาแทน เป'นต�น 

 ในกรณีที่ผู�เสนอราคารายท่ีเสนอราคาต่ําสุด เสนอราคาต่ําจนคาดหมายได�ว�า
ไม�อาจดําเนินงานตามสัญญาได� คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส� 
หรือสํานักงานจะให�ผู� เสนอราคาน้ันชี้แจงและแสดงหลักฐานท่ีทําให�เชื่อได�ว3า ผู� เสนอราคาสามารถ
ดําเนินงานตามประกวดราคาจ�างอิเล็กทรอนิกส�ให�เสร็จสมบูรณ� หากคําชี้แจงไม3เป'นที่รับฟlงได� สํานักงาน 
มีสิทธิท่ีจะไม3รับข�อเสนอหรือไม3รับราคาของผู�เสนอราคารายน้ัน 
  6.6 ในกรณีท่ีปรากฏข�อเท็จจริงภายหลังจากการพิจารณาข�อเสนอว3า ผู�เสนอราคา 
ที่มีสิทธิได�รับการคัดเลือกเป'นผู�เสนอราคาที่มีผลประโยชน�ร3วมกันกับผู�เสนอราคารายอ่ืน ณ วันประกาศ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส� หรือเป'นผู�เสนอราคาที่กระทําการอันเป'นการขัดขวางการแข3งขันราคา 
อย3างเป'นธรรมตามข�อ 1.5 สํานักงานมีอํานาจที่จะตัดรายชื่อผู�เสนอราคาที่ได�รับคัดเลือกรายดังกล3าวออก 
และสํานักงานจะพิจารณาลงโทษผู�เสนอราคารายนั้นเป'นผู�ท้ิงงาน 
 ในกรณีนี้หากปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นว3าการยกเลิกการพิจารณาผล 
การเสนอราคาท่ีได�ดําเนินการไปแล�วจะเป'นประโยชน�แก3ทางราชการอย3างยิ่ง ปลัดกระทรวงมีอํานาจ
ยกเลิกการพิจารณาผลการเสนอราคาดังกล3าวได� 
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 7. การทําสัญญาจ�าง 
                       ผู�ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส� จะต�องทําสัญญาจ�างตามแบบสัญญา  
ดังระบุในข�อ 1.3 กับสํานักงานภายใน 10 วัน นับถัดจากวันที่ได�รับแจ�ง และจะต�องวางหลักประกัน
สัญญาเป'นจํานวนเงินเท3ากับร�อยละ 5 ของราคาค3าจ�างที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส�ได� ให�สํานักงาน
ยึดถือไว�ในขณะทําสัญญา โดยใช�หลักประกันอย3างหนึ่งอย3างใดดังต3อไปนี้  
  7.1  เช็คที่ธนาคารสั่งจ3ายให�แก3สํานักงาน ชื่อบัญชี “สํานักงาน ก.พ.” โดยเป'นเช็ค
ลงวันท่ีที่ทําสัญญาหรือก3อนหน�านั้นไม3เกิน 3 วันทําการของทางราชการ 
  7.2  หนังสือคํ้าประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือคํ้าประกัน  
ดังระบุในข�อ 1.4 (2) 
  7.3 หนังสือคํ้าประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห3งประเทศไทย 
บริษัทเงินลงทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย�ที่ได�รับอนุญาตให�ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย�
และประกอบธุรกิจคํ้าประกัน ตามประกาศของธนาคารแห3งประเทศไทย ซ่ึงได�แจ�ง ช่ือเวียน 
ให�ส3วนราชการต3าง ๆ ทราบแล�ว โดยอนุโลมให�ใช�ตามแบบหนังสือคํ้าประกัน ดังระบุในข�อ 1.4 (2) 
  7.4 พันธบัตรรัฐบาลไทย 
  หลักประกันนี้จะคืนให� โดยไม3มีดอกเบ้ียภายใน 15 วันนับถัดจากวันที่ผู�ชนะ 
การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส� (ผู�รับจ�าง) พ�นจากข�อผูกพันตามสัญญาจ�างแล�ว  
 8. ค.าจ�างและการจ.ายเงิน 
 สํ านักงานจะจ3ายเ งินค3าจ� างให�แก3ผู� รับจ� างเป'นรายเดือน เ ม่ือสํ านักงาน 
หรือคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได�ทําการตรวจรับผลงานที่ทําแล�วเสร็จในแต3ละเดือน และปรากฏว3า 
ตรงตามข�อกําหนดแห3งสัญญาทุกประการ 
 9. อัตราค.าปรับ 
 ค3าปรับตามแบบสัญญาจ�างข�อ 6 
 10. ความรับผิดชอบในความชํารุดบกพร.องของงานจ�าง 
 ผู�ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส� ซ่ึงได�ทําข�อตกลงเป'นหนังสือ หรือทําสัญญาจ�าง 
ตามแบบดังระบุในข�อ 1.3 แล�วแต3กรณี จะต�องรับผิดชอบในความชํารุดบกพร3องของงานจ�างและจะต�อง
รีบทําการแก�ไขให�เป'นที่เรียบร�อยโดยไม3ชักช�า โดยผู�รับจ�างจะต�องรีบจัดการซ3อมแซมแก�ไขให�ใช�การได�ดี
ดังเดิมภายใน 3 วัน นับถัดจากวันที่ได�รับแจ�งความชํารุดบกพร3อง 
         11. ข�อสงวนสิทธิในการย่ืนข�อเสนอและอ่ืน ๆ 
      11.1 เงินค3าจ�างสําหรับงานจ�างครั้ งนี้  ได�มาจากเงินงบประมาณประจําปm  
พ.ศ. 2559 
   การลงนามในสัญญาจะกระทําได�เม่ือสํานักงานได�รับอนุมัติเงินค3าจ�างจาก
งบประมาณปm พ.ศ. 2559 แล�วเท3านั้น 
 



 

8 
 
   ราคากลางของงานจ� างในการประกวดราคาค ร้ังนี้  เป'น เงินทั้ งสิ้ น 
6,600,000.- บาท (หกล�านหกแสนบาทถ�วน) 
  11.2 เม่ือสํานักงานได�คัดเลือกผู�เสนอราคารายใด ให�เป'นผู�รับจ�าง และได�ตกลงจ�าง 
ตามท่ีได�ประกวดราคาโดยการยื่นข�อเสนอทางอิเล็กทรอนิกส�แล�ว ถ�าผู�รับจ�างจะต�องสั่งหรือนําสิ่งของ
มาเพื่องานจ�างดังกล3าวเข�ามาจากต3างประเทศ และของนั้นต�องนําเข�ามาโดยทางเรือในเส�นทางที่มี 
เรือไทยเดินอยู3 และสามารถให�บริการรับขนได�ตามท่ีรัฐมนตรีว3าการกระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด 
ผู�เสนอราคาซ่ึงเป'นผู�รับจ�างจะต�องปฏิบัติตามกฎหมายว3าด�วยการส3งเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้ 
 (1)  แ จ �ง การสั ่ง หร ือนํา สิ ่ง ข องด ัง กล 3า ว เข �า ม า จา กต 3า งประ เทศ  
ต3อกรมเจ�าท3า ภายใน 7 วัน นับตั้งแต3วันที่ผู�รับจ�างสั่งหรือซ้ือของจากต3างประเทศ เว�นแต3เป'นของท่ี
รัฐมนตรีว3าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว�นให�บรรทุกโดยเรืออ่ืนได� 
 (2) จัดการให�สิ่ งของด ัง กล 3า วบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่ มี สิทธิ
เช3นเดียวกับเรือไทย จากต3างประเทศมายังประเทศไทย เว�นแต3จะได�รับอนุญาตจากกรมเจ�าท3า  
ให�บรรทุกสิ่งของน้ัน โดยเรืออ่ืนท่ีมิใช3เรือไทย ซ่ึงจะต�องได�รับอนุญาตเช3นนั้นก3อนบรรทุกของลงเรืออ่ืน 
หรือเป'นของที่รัฐมนตรีว3าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว�นให�บรรทุกของโดยเรืออ่ืน 
 (3) ในกรณีที่ไม3ปฏิบัติตาม (1) หรือ (2) ผู�รับจ�างจะต�องรับผิดตามกฎหมาย
ว3าด�วยการส3งเสริมการพาณิชยนาวี 
  11.3 ผู�เสนอราคาซ่ึงสํานักงานได� คัดเลือกแล�ว ไม3ไปทําสัญญา หรือข�อตกลง 
ภายในเวลาที่ทางราชการกําหนดดังระบุไว�ในข�อ 7 สํานักงานจะริบหลักประกันการยื่นข�อเสนอ  
หรือเรียกร�องจากผู�ออกหนังสือคํ้าประกันการยื่นข�อเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกร�องให�ชดใช� 
ความเสียหายอ่ืน (ถ�ามี) รวมท้ังจะพิจารณาให�เป'นผู�ท้ิงงานตามระเบียบของทางราชการ 
  11.4 สํานักงานสงวนสิทธิ์ที่จะแก�ไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือข�อกําหนดในแบบสัญญา
ให�เป'นไปตามความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด (ถ�ามี) 
 12. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ 
 ในระหว3างระยะเวลาการดําเนินงาน ผู�รับจ�างพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑ�ที่กฎหมาย
และระเบียบได�กําหนดไว�โดยเคร3งครัด 
    
 
           สํานักงาน ก.พ. 
                     สิงหาคม  2558 
 
 
 
 





































 

เอกสารแนบท�ายหมายเลข 1.2 
 

ใบเสนอราคาจ�างเหมาบริการทําความสะอาดอาคารและสถานที่ สํานักงาน ก.พ.  
ด�วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส$ (e-bidding) 

 
เรียน เลขาธิการ ก.พ. 
 

 1. ข�าพเจ�า บริษัท/ห�าง/ร�าน..........................................................................................
อยู3เลขที่.................................. ถนน...................................... ตําบล/แขวง................................................  
อําเภอ/เขต........................................ จังหวัด.......................................รหัสไปรษณีย�...........................
โทรศัพท�…………………………………โทรสาร........................โดย……………………………………..……………............  
ผู�ลงนามข�างท�ายน้ี  ได�พิจารณาเง่ือนไขต3าง ๆ ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส�ฯ เลขท่ี......../2558  
และเอกสารเพิ่มเติม (ถ�ามี) เลขที่ ........................... โดยตลอดและยอมรับข�อกําหนดและเงื่อนไขนั้นแล�ว 
รวมท้ังรับรองว3าข�าพเจ�าเป'นผู�มีคุณสมบัติครบถ�วนตามที่กําหนด  และไม3เป'นผู�ท้ิงงานของทางราชการ 
 2.  ข�าพเจ�าขอเสนอท่ีจะทํางานจ�างเหมาบริการทําความสะอาดอาคารและสถานท่ี 
สํานักงาน ก.พ. ระยะเวลาตั้งแต3วันที่ 1 ตุลาคม 2558 ถึงวันท่ี 30 กันยายน 2559 รวม 12 เดือน 
ตามข�อกําหนดเงื่อนไขรายละเอียดงานจ�างเหมาบริการทําความสะอาดอาคารและสถานท่ี สํานักงาน ก.พ. 
แห3งเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส� เป'นเงินรวมท้ังสิ้น...................................................บาท 
(...................................................................................................................................................................) 
ซ่ึงได�รวมภาษีมูลค3าเพิ่ม ตลอดจนภาษีอากรอ่ืน ๆ และค3าใช�จ3ายทั้งปวงไว�ด�วยแล�ว 
 3. คําเสนอน้ีจะยืนอยู3เป'นระยะเวลา.................วัน (ไม3น�อยกว3า............วัน) นับแต3 
วันเสนอราคา และสํานักงานอาจรับคําเสนอน้ี ณ เวลาใดก็ได�  ก3อนท่ีจะครบกําหนดระยะเวลาดังกล3าว  
หรือระยะเวลาท่ีได�ยืดออกไปตามเหตุผลอันสมควรท่ีสํานักงานร�องขอ  
 4. กําหนดเวลาที่ส3งมอบ ข�าพเจ�ารับรองที่จะเร่ิมทํางานตามสัญญาตั้งแต3วันท่ี  
1 ตุลาคม 2558 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2559 และจะส3งมอบงานตามเง่ือนไขที่เอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส�กําหนดไว� โดยครบถ�วนถูกต�อง พร�อมท้ังทําหนังสือส3งมอบงานให�แก3สํานักงาน ก.พ.  
หลังจากวันสิ้นเดือนในแต3ละเดือน 

5.  ในกรณีท่ีข�าพเจ�าได�รับการพิจารณาให�เป'นผู�ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส�  
ข�าพเจ�ารับรองท่ีจะ  
  5.1 ทําสัญญาตามแบบสัญญาจ�าง แนบท�ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส� 
กับสํานักงาน ภายในวันที่ 1 ตุลาคม 2558  
  5.2 มอบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาตามท่ีระบุไว�ในข�อ 7 ของเอกสาร
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส� ให�แก3สํานักงานก3อนหรือขณะที่ได�ลงนามในสัญญาเป'นจํานวนร�อยละ 5  
ของราคาตามสัญญาที่ได�ระบุไว�ในใบแสนอราคานี้ เพื่อเป'นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาโดยถูกต�อง
และครบถ�วน  
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 หากข�าพเจ�าไม3ปฏิบัติให�ครบถ�วนตามท่ีระบุไว�ข�างต�นน้ี ข�าพเจ�ายอมให�สํานักงาน 
ริบหลักประกันการเสนอราคา หรือเรียกร�องจากผู�ออกหนังสือคํ้าประกัน รวมทั้งยินดีชดใช�ค3าเสียหายใด 
ที่อาจมีแก3สํานักงาน และสํานักงานมีสิทธิจะให�ผู�เสนอราคารายอ่ืนเป'นผู�ประกวดราคาได� หรือสํานักงาน
อาจจะเรียกประกวดราคาใหม3ก็ได�  

6.  ข�าพเจ�ายอมรับว3าสํานักงานไม3มีความผูกพันท่ีจะรับคําเสนอน้ี หรือใบเสนอราคาใด ๆ
รวมท้ังไม3ต�องรับผิดชอบในค3าใช�จ3ายใด ๆ อันอาจเกิดข้ึนในการท่ีข�าพเจ�าได�เข�าเสนอราคา 
 7.  เพื่อเป'นหลักประกันในการปฏิบัติโดยถูกต�องตามท่ีได�ทําความเข�าใจและตามผูกพัน
แห3งคําเสนอน้ี  ข�าพเจ�าขอมอบ………………………………….............................................................................
เพื่อเป'นหลักประกันการเสนอราคา เป'นเงินจํานวน……………………………………………..……………...…….บาท  
(................................................................................................................................................)  มาพร�อมนี้ 
 8. ข�าพเจ�าได�ตรวจทานตัวเลขและเอกสารต3าง ๆ ที่ได�ยื่นพร�อมใบเสนอราคาน้ี 
โดยละเอียดแล�ว และเข�าใจดีว3าสํานักงานไม3ต�องรับผิดชอบใด ๆ ในความผิดพลาด หรือตกหล3น  
 9. ใบเสนอราคานี้ได�ยื่นเสนอโดยบริสุทธิ์ยุติธรรม และปราศจากกลฉ�อฉล หรือการ
สมรู�ร3วมคิดกันโดยไม3ชอบด�วยกฎหมายกับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือหลายบุคคล หรือกับห�างหุ�นส3วน
บริษัทใด ๆ  ท่ีได�ยื่นเสนอราคาในคราวเดียวกัน  
 
                    เสนอมา ณ วันท่ี……………. เดือน....................................... พ.ศ. …………..  

 
                      ลงชื่อ......................…………..................... 
 (......................................................)  
                          ตําแหน3ง............................................................. 
                               ประทับตรา (ถ�ามี)  
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ตัวอย.าง 

สัญญาจ�างทําความสะอาดอาคาร 

 
สัญญาเลขท่ี……………./…………… 

 สัญญาฉบับนี้ทําข้ึน ณ …………………….…………………………………………………………….…… 
ตําบล/แขวง……….อําเภอ/เขต…...…………จังหวัด…………………เม่ือวันที่.….…เดือน………….…พ.ศ. ………
ระหว3าง………..……………..โดย………………………………ซ่ึงต3อไปในสัญญาน้ีเรียกว3า “ผู�ว3าจ�าง” ฝ\ายหนึ่ง 
กับ……………………ซ่ึงจดทะเบียนเป'นนิติบุคคล ณ…………………..มีสํานักงานใหญ3ตั้งอยู3เลขท่ี…………………
ถนน……………….…….ตําบล/แขวง…….……………….อําเภอ/เขต………...………จังหวัด……………………………
โดย................……………..ผู�มีอํานาจนามผูกพันนิติบุคคล ปรากฏตามหนังสือรับรองของสํานักทะเบียน- 
หุ�นส3วนบริษัท……........….ลงวันที่……..เดือน…...…..…พ.ศ. …....แนบท�ายสัญญาน้ี ซ่ึงต3อไปในสัญญาน้ี
เรียกว3า “ผู�รับจ�าง” อีกฝ\ายหนึ่ง 

 คู3สัญญาได�ตกลงกันมีข�อความดังต3อไปนี้ 

 ข�อ 1. ผู�ว3าจ�างตกลงจ�างผู�รับจ�างให�ทําความสะอาดอาคาร……….…...……………………..
ตําบล/แขวง…………………อําเภอ/เขต……………….จังหวัด……………………โดยมีรายละเอียดและเงื่อนไข
ตามท่ีระบุไว�ในสัญญาข�อ 9 และผู� รับจ�างจะต�องปฏิบัติให�ถูกต�องครบถ�วนตามสัญญาทุกประการ 
มีกําหนดเวลา………..เดือน นับตั้งแต3วันที่………….เดือน………...……………พ.ศ.………. ถึงวันที่…..........
เดือน………………พ.ศ. ……….… เป'นราคาค3าจ�างท้ังสิ้น……………….บาท (………...……………) 

 ข�อ 2. ผู�รับจ�างตกลงรับจ�างทําการตามสัญญาข�อ 1. โดยต�องจัดหาพนักงานที่มี 
ความประพฤติดี มีความสามารถปฏิบัติงานด�วยความเรียบร�อย ใช�วัสดุเคร่ืองมือเคร่ืองใช�และอุปกรณ� 
ทําความสะอาดชนิดดี โดยผู�รับจ�างเป'นผู�ออกค3าใช�จ3ายเองท้ังสิ้น เพื่อประกอบการรับจ�างตามสัญญาน้ี
ด�วยความประณีตเรียบร�อยจนสิ้นอายุสัญญา ยกเว�นน้ําและไฟฟpา ซ่ึงผู�ว3าจ�างยินยอมให�ใช�พอสมควรแก3
การปฏิบัติงานตามสัญญา ข�อ 1. รวมท้ังสถานที่เก็บเคร่ืองมือ เครื่องใช�และวัสดุอุปกรณ�ต3าง ๆ ในการทํา
ความสะอาด ซ่ึงผู�ว3าจ�างเป'นผู�จัดหาให� แต3ผู�รับจ�างต�องจัดกุญแจ และต�องรับผิดชอบเคร่ืองมือ เคร่ืองใช�
และวัสดุ อุปกรณ�ที่นําไปเก็บไว�ในสถานที่ดังกล3าวด�วยตนเอง 
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 ข�อ 3. ในวันทําสัญญานี้ผู�รับจ�างได�นําหลักประกันเป'น…………………............................. 
............................................................................................................................................................. 
เป'นจํานวนร�อยละ………..ของราคาค3าจ�างเป'นเงินจํานวน……………….บาท(……………….) มามอบไว� 
แก3ผู�ว3าจ�างเพื่อเป'นประกันความรับผิด ในการปฏิบัติตามสัญญา โดยมีอายุการประกันตลอดไปจนกว3า
ผู� รับจ�างจะหลุดพ�นจากหน�าที่และความรับผิดตามสัญญาน้ี และหากจํานวนเงินในหลักประกัน 
ถูกหักลดน�อยลง เพราะผู�รับจ�างต�องรับผิดชําระค3าปรับหรือค3าเสียหาย เน่ืองจากการปฏิบัติผิดสัญญาน้ี 
ไม3ว3ากรณีใด ๆ  ผู�รับจ�างสัญญาว3าจะนํามาเพิ่มเติมให�ครบจํานวนภายใน 15 วัน นับแต3วันที่ได�รับแจ�ง 
เป'นหนังสือจากผู�ว3าจ�าง 
   หลักประกันที่ผู�รับจ�างนํามามอบไว�ตามวรรคหนึ่ง ผู�ว3าจ�างจะคืนให�เม่ือผู�รับจ�าง
พ�นจากความผิดและข�อผูกพันตามสัญญาแล�วทุกประการ 

 ข�อ 4.   ผู�ว3าจ�างตกลงชําระค3าจ�างเป'นงวด งวดละหน่ึงเดือน รวมทั้งหมด……….งวด  
ในอัตรางวดละ……………..บาท (……..…………) โดยผู�ว3าจ�างจะชําระค3าจ�างให�ผู�รับจ�างหลังจากผู�รับจ�าง 
ได�ทํางานเสร็จเรียบร�อย และผู�ว3าจ�างหรือผู�แทนของผู�ว3าจ�างได�ตรวจรับมอบงานที่ส3งมอบในแต3ละงวด
เรียบร�อยแล�ว 

 ข�อ 5. ผู�รับจ�างสัญญาว3าจะเร่ิมลงมือทํางานจ�างตามสัญญาข�อ 1. ณ……………………
ตําบล/แขวง……………..…อําเภอ/เขต………………………จังหวัด……...………………..ตั้งแต3วันที่……………….…
เป'นต�นไป และส้ินสุดในวันท่ี…….…..............……..โดยผู�รับจ�างจะส3งพนักงานตามรายช่ือที่แจ�งให�ทราบ
ล3วงหน�ามาทําความสะอาดและปฏิบัติงานตามรายการละเอียดและเง่ือนไขตามเอกสารแนบท�ายสัญญานี้ 
   กําหนดเวลาทํางานให�เป'นไปตามที่ระบุในรายละเอียดที่แนบท�ายสัญญาน้ี  
ส3วนการทําความสะอาดเป'นรายเดือน ให�นับระยะเวลาแรกตั้งแต3วันที่กําหนดให�เร่ิมลงมือทํางานดังกล3าว
เป'นต�นไป และให�นับระยะเวลาต3อ ๆ ไปตั้งแต3วันต3อจากวันสุดท�ายแห3งระยะเวลาก3อนนั้น โดยให�นับ 
วันหยุดทําการและวันหยุดประจําสัปดาห�รวมด�วย 

 ข�อ 6. ในกรณีพนักงานของผู�รับจ�างไม3มาปฏิบัติงานหรือมาปฏิบัติงานไม3ครบจํานวน
ตามที่กําหนดไว�ในรายละเอียดแนบท�ายสัญญา ทั้งสองฝ\ายตกลงให�เป'นไปตามข�อกําหนดดังต3อไปนี้ 
 6.1 ถ�าไม3มีพนักงานของผู� รับจ�างมาปฏิบัติงานหรือมาปฏิบัติงานไม3ครบ
จํานวนในวันใด ผู�รับจ�างยอมให�ผู�ว3าจ�างหักเงินค3าจ�างท่ีจะได�รับตามอัตราค3าจ�างข้ันต่ําต3อคนต3อวัน 
ที่ใช�บังคับในเขตกรุงเทพมหานครในวันนั้น และยินยอมให�ผู�ว3าจ�างปรับเป'นรายวัน ในอัตราร�อยละ 0.10 
ของราคาท่ีตกลงจ�างทั้งหมดตามสัญญานี้ แต3ไม3ต่ํากว3าวันละ 100.- บาท (หนึ่งร�อยบาทถ�วน) นับตั้งแต3
วันท่ีไม3มีพนักงานมาปฏิบัติงาน หรือมาปฏิบัติงานไม3ครบจํานวนเป'นต�นไป จนกว3าจะมีพนักงาน 
มาปฏิบัติงานครบจํานวน 
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 6.2 ถ�าไม3มีพนักงานของผู�รับจ�างมาปฏิบัติงาน หรือมาแต3ไม3ปฏิบัติงานสามวัน
ติดต3อกัน นอกจากผู�รับจ�างจะต�องรับผิดตามข�อ 6.1 แล�ว เม่ือผู�ว3าจ�างได�แจ�งให�ผู�รับจ�างทราบแล�ว  
ผู�รับจ�างยังไม3ดําเนินการแก�ไข หรือจัดส3งพนักงานมาปฏิบัติงานให�ครบตามสัญญาภายใน……….วัน  
ผู�ว3าจ�างมีสิทธิบอกเลิกสัญญาได� 
  การท่ีผู�ว3าจ�างไม3บอกเลิกสัญญาตามความในข�อ 6.2 นั้นไม3เป'นเหตุให� 
ผู�รับจ�างพ�นจากความรับผิดตามสัญญานี้ 

 ข�อ 7. ในการทํางานจ�าง ถ�าเกิดความเสียหายใด ๆ ไม3ว3าจะเกิดข้ึนแก3บุคลากร 
ของผู�ว3าจ�าง หรือบุคคลภายนอก ซ่ึงก3อให�เกิดความชํารุดบกพร3องเสียหายหรือการสูญหายแก3ทรัพย�สิน
ของผู�ว3าจ�าง หรือของบุคลากรของผู�ว3าจ�าง หรือของบุคลากรภายนอก อันเป'นผลสืบเนื่องมาจาก 
การกระทําหรือละเว�นการกระทําของผู�รับจ�าง พนักงาน หรือบุคลากรของผู�รับจ�าง ผู�รับจ�างต�องรับผิด
ชดใช�ค3าเสียหายให�แก3ผู�ว3าจ�างหรือบุคลากรของผู�ว3าจ�าง หรือบุคคลภายนอก ตามจํานวนท่ีเสียหายจริง 
ภายในระยะเวลาท่ีผู�ว3าจ�างกําหนด 

 ข�อ 8. ในกรณีที่ตัวผู� รับจ�างเองหรือพนักงานของผู� รับจ�างทํางานจ�างบกพร3อง 
โดยทําไว�ไม3สะอาดก็ดี ไม3เรียบร�อยก็ดี ใช�วัสดุอุปกรณ�หรือน้ํายาท่ีไม3มีคุณภาพตามมาตรฐานหรือคุณภาพ
ไม3ดี หรือทําไม3ถูกต�องตามสัญญาข�อหน่ึงข�อใดก็ดี เม่ือผู�ว3าจ�างแจ�งให�ผู�รับจ�างทราบแล�ว ผู�รับจ�างจะต�อง
รีบแก�ไขงานท่ีบกพร3องให�เรียบร�อยโดยเร็ว โดยไม3คิดค3าจ�าง ค3าวัสดุอุปกรณ� ค3าแรงงานหรือค3าใช�จ3ายอ่ืนใด
จากผู�ว3าจ�างอีก ถ�าผู�รับจ�างไม3รีบดําเนินการแก�ไข หรือไม3ปฏิบัติภายใน………………วัน ตามท่ีผู�ว3าจ�าง 
หรือผู�แทนของผู�ว3าจ�างแจ�งให�ทราบ ผู�ว3าจ�างมีสิทธิบอกเลิกสัญญาและเรียกค3าเสียหายจากผู�รับจ�าง
ทั้งหมดโดยสิ้นเชิง 
 ในกรณีที่ผู�รับจ�างกระทําผิดสัญญาดังกล3าวข�างต�น และผู�ว3าจ�างยังไม3ใช�สิทธิ
บอกเลิกผู�รับจ�างยอมให�ผู�ว3าจ�างดําเนินการดังน้ี 
 (1) ระงับการจ3ายค3าจ�างท้ังหมดหรือบางส3วนตามที่ผู�ว3าจ�างเห็นสมควร 
 (2) ยอมให�ผู�ว3าจ�างปรับเป'นรายวันในอัตราวันละ…….………บาท (………...) 
นับแต3วันที่ผู�รับจ�างผิดสัญญาจนถึงวันที่ผู�รับจ�าง ได�แก�ไขงานที่บกพร3องให�เรียบร�อยตามสัญญา หรือวันท่ี 
บอกเลิกสัญญาในเม่ือผู�ว3าจ�างเห็นว3าผู�รับจ�าง ไม3อาจปฏิบัติตามสัญญาต3อไปได� ให�ผู�ว3าจ�างมีสิทธิบอกเลิก
สัญญาได� 
 (3) ให�บุคคลอ่ืนทํางานแทนผู� รับจ�าง โดยผู�รับจ�างต�องรับผิดในค3าใช�จ3าย  
ที่ผู�ว3าจ�างต�องเสียไปทั้งหมดโดยส้ินเชิง 
 (4) เรียกค3าเสียหายใด ๆ อันพึงมี 
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 ผู�ว3าจ�างมีสิทธิหักเงินค3าจ�างที่ยังไม3ได�จ3ายแก3ผู�รับจ�างไว�เพื่อชําระค3าปรับหรือค3าเสียหาย
ที่ผู�รับจ�างต�องรับผิดตามสัญญานี้ แต3ถ�าจํานวนเงินค3าจ�างไม3เพียงพอให�หักชําระหนี้ ผู�รับจ�างยินยอมให�หัก
จากหลักประกันสัญญาได�ทันทีอีกด�วย 

 ผู� รับจ�างต�องควบคุมดูแลให�พนักงานของผู� รับจ�างปฏิบัติงานให�สะอาดเรียบร�อย 
ตามสัญญาตลอดเวลาที่ปฏิบัติงานตามสัญญา หากปรากฏว3าพนักงานของผู�รับจ�างปฏิบัติงานไม3เรียบร�อย 
มีความประพฤติไม3เหมาะสม ผู�รับจ�างยินยอมเปลี่ยนพนักงานให�ใหม3 หรือแก�ไขอุปสรรคข�อขัดข�อง 
ของการปฏิบัติงานจ�างตามที่ผู�ว3าจ�างได�แจ�งให�ทราบภายใน……………วัน 

 ผู� รับจ�างต�องแจ�งรายชื่อ ท่ีอยู3ปlจจุบัน และภาพถ3ายบัตรประจําตัวประชาชน 
ของผู�ควบคุมงานและพนักงานท่ีมาทํางานจ�างทั้งหมดทุกคนตามสัญญาให�ผู�ว3าจ�างทราบในวันทําสัญญาน้ี 
หากมีการเปลี่ยนแปลง ก็ต�องแจ�งให�ผู�ว3าจ�างทราบก3อนมาทํางานทุกคร้ังและในระหว3างท่ีปฏิบัติงาน 
จะต�องติดปpายชื่อตามท่ีผู�ว3าจ�างออกให� 

 ในกรณีที่ผู�ว3าจ�าง หรือผู�ท่ีได�รับมอบหมายจากผู�ว3าจ�างได�แจ�งให�ผู�รับจ�างเปล่ียนตัว
พนักงานหรือเปลี่ยนวัสดุอุปกรณ� น้ํายา เครื่องมือเคร่ืองใช� ผู�รับจ�างต�องปฏิบัติตามโดยไม3ทักท�วงใด ๆ 
ทั้งสิ้น 

 ข�อ 9. สัญญาน้ีมีเอกสารรายละเอียดประกอบสัญญาซ่ึงให�ถือว3าเป'นส3วนหนึ่ง 
ของสัญญา ดังน้ี 
 9.1 รายละเอียดแนบท�ายสัญญาว3าจ�างทําความสะอาดอาคาร……………
จํานวน……….……..หน�า 
 9.2 ……………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 9.3 ……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………..…………………… 

 ในกรณีท่ีข�อความในเอกสารแสดงรายละเอียดประกอบสัญญาขัดแย�ง 
กับข�อความในสัญญานี้ให�ใช�ข�อความในสัญญานี้บังคับ 

 ถ�าสิ่งใดหรือการอันหนึ่งอันใดที่มิได�ระบุไว�ในรายละเอียดแนบท�ายสัญญาน้ี  
แต3เป'นการอันจําเป'นต�องทําเพื่อให�งานแล�วเสร็จบริบูรณ�ถูกต�องตามวัตถุประสงค�แห3งสัญญานี้ ผู�รับจ�าง
ต�องจัดทําการนั้น ๆ ให�โดยไม3คิดเอาค3าตอบแทนเพิ่มเติมอีกแต3อย3างใด 
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 ข�อ 10. ผู� รับจ�างจะเอางานทั้งหมดหรือส3วนหนึ่งส3วนใดแห3งสัญญาน้ีไปให�ผู� อ่ืน 
รับจ�างช3วงทําโดยไม3ได�รับอนุญาตเป'นหนังสือจากผู�ว3าจ�างไม3ได� ในกรณีผู�รับจ�างได�รับอนุญาตดังกล3าว 
ผู�รับจ�างยังต�องรับผิดชอบงานที่ได�จ�างช3วงไปน้ันทุกประการ 

 ผู�รับจ�างจะโอนผลประโยชน�หรือสิทธิเรียกร�องท้ังหมดหรือส3วนหนึ่งส3วนใด 
ตามสัญญานี้ให�แก3บุคคลอ่ืนโดยมิได�รับอนุญาตเป'นหนังสือจากผู�ว3าจ�างก3อนมิได� 

 ข�อ 11. ผู�รับจ�างต�องจัดให�มีผู�ควบคุมงาน….………….….คน เพื่อควบคุมการทํางาน 
ให�เป'นไปตามสัญญานี้ และเพื่อเป'นตัวแทนในการประสานงานกับผู�ว3าจ�างคําสั่งใด ๆ หรือหนังสือแจ�ง 
เร่ืองใด ๆ อันเก่ียวข�องกับสัญญานี้ท่ีผู�ว3าจ�างได�แจ�งแก3ผู�ควบคุมงานนั้นให�ถือว3าได�แจ�งแก3ผู�รับจ�างแล�ว 
โดยชอบ 

 ข�อ 12. ในกรณีที่ผู�รับจ�างตั้งตัวแทนไปควบคุมงานตามข�อ 11. ถ�าผู�ว3าจ�างขอให�
เปลี่ยนตัวผู�ควบคุมงานใหม3 ผู�รับจ�างยินยอมเปลี่ยนตัวให�ทันที โดยจะไม3เรียกร�องค3าเสียหายใด ๆ  
จากผู�ว3าจ�าง ถ�าผู�รับจ�างจะเปลี่ยนตัวผู�ควบคุมงาน ต�องแจ�งช่ือผู�นั้นให�ผู�ว3าจ�างทราบล3วงหน�าเป'นหนังสือ
ทุกคร้ังด�วย 

 ในกรณีที่เกิดปlญหาแรงงานผู�รับจ�าง ผู�รับจ�างจะยกเหตุท่ีมีปlญหาแรงงาน 
มาเป'นเหตุสุดวิสัยหรือมาเป'นข�ออ�างท่ีจะเปล่ียนแปลง แก�ไข หรือไม3ปฏิบัติตามสัญญาข�อหนึ่งข�อใดมิได� 

 ข�อ 13. ถ�าผู�ว3 าจ�างแต3ง ต้ังกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู�ควบคุมงานไว�ประจํา  
ณ ท่ีทําการจ�างนี้ในเวลาท่ีผู�รับจ�างเตรียมการหรือกําลังทํางานจ�างนี้อยู3ก็ดี กรรมการตรวจรับพัสดุ 
หรือผู�ควบคุมงานมีสิทธิ จะเข�าไปตรวจงานได�ทุกเวลา ผู�รับจ�างหรือผู�แทนของผู�รับจ�างต�องให� 
ความสะดวกและช3วยเหลือตามสมควร 

 การที่มีกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู�ควบคุมงานแทนคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
หาทําให�ผู�รับจ�างพ�นจากความรับผิดตามสัญญาข�อหน่ึงข�อใดไม3 

 ข�อ 14. ผู�ว3าจ�างมีสิทธิท่ีจะทําการแก�ไขเพิ่มเติมหรือลดงานจากรายละเอียดแนบท�าย
สัญญาได�ทุกกรณีโดยไม3ต�องเลิกสัญญานี้ การเพิ่มหรือลดงานต�องทําความตกลงกันใหม3เป'นหนังสือ  
และถ�าจะต�องเพิ่มหรือลดเงินหรือยืดเวลาออกไปอีก ก็จะได�ตกลงกัน ณ บัดน้ัน 

 ข�อ  15.  ในกรณีที่ผู�ว3าจ�างใช�สิทธิบอกสัญญา เพราะเหตุที่ผู�รับจ�างผิดสัญญาตามความ
ในสัญญาข�อ 6.2 หรือข�อ 8. แห3งสัญญาน้ี ผู�รับจ�างยอมให�ผู�ว3าจ�างริบหลักประกันสัญญา ตามสัญญาข�อ 3. 
ทั้งหมด และผู�ว3าจ�างมีสิทธิท่ีจะจ�างผู�อ่ืนทํางานต3อไปได� โดยผู�รับจ�างยินยอมให�ผู�ว3าจ�างเรียกเอาค3าจ�าง
ส3วนท่ีเพิ่มข้ึนเพราะการจ�างบุคคลอ่ืนทําการน้ีต3อไปจนงานแล�วเสร็จบริบูรณ�จากผู�รับจ�าง นอกจากนั้น 
ผู�รับจ�างยินยอมให�ผู�ว3าจ�างเรียกค3าเสียหายประการอ่ืนใดอันพึงมีข้ึนจากการผิดสัญญาของผู�รับจ�างได�อีกด�วย 
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 ข�อ 16. ในกรณีที่ครบกําหนดสัญญาจ�างนี้แล�ว หากผู�ว3าจ�างมีความจําเป'นต�องจ�าง 
ผู�รับจ�างให�ปฏิบัติหน�าที่ตามสัญญาจ�างต3อไป ผู�รับจ�างยินดีปฏิบัติตามสัญญาจ�างต3อไปอีกมีกําหนดไม3เกิน
หน่ึงเดือน ในอัตราค3าจ�างและเง่ือนไขเดิม โดยผู�ว3าจ�างจะต�องแจ�งให�ผู�รับจ�างทราบล3วงหน�าไม3น�อยกว3า
เจ็ดวัน ก3อนครบกําหนดสัญญา 

 ข�อ 17. ผู�ว3าจ�างหรือกรรมการตรวจรับพัสดุ หรือผู�ควบคุมงานมีสิทธิตรวจและควบคุมงาน
ให�เป'นไปตามท่ีระบุในสัญญาและรายละเอียดท่ีแนบท�ายสัญญา โดยมีสิทธิสั่งการใด ๆ เก่ียวกับงานที่จ�างน้ีได�
และผู�รับจ�างต�องปฏิบัติตามคําสั่งน้ันทุกประการ 

 ข�อ 18. การวินิจฉัยว3าผลงานท่ีผู� รับจ�างทําน้ันเสร็จเรียบร�อย ถูกต�องตามสัญญา 
หรือตามความประสงค�ของผู�ว3าจ�างหรือไม3ก็ดี อย3างไรเป'นเหตุสุดวิสัยหรือไม3 เหตุใด ๆ อันเนื่องมาจาก
ความผิดหรือความบกพร3องของฝ\ายผู�ว3าจ�าง หรือพฤติการณ�อันใดที่ผู�รับจ�างไม3ต�องรับผิดตามกฎหมายก็ดี 
ในกรณีที่มีปlญหาเก่ียวกับการตีความสัญญานี้หรือเก่ียวด�วยเร่ืองใด ๆ ที่เกิดข้ึนตามสัญญานี้ หรือเก่ียวพัน
กับสัญญานี้ไม3ว3าปlญหานั้นจะเกิดข้ึนในระหว3างดําเนินงาน หรือภายหลังจากที่ระยะเวลาการจ�าง 
ตามสัญญานี้สิ้นสุดลงหรือภายหลังจากที่ผู�รับจ�างท้ิงงานก็ดี ผู�รับจ�างยอมให�ถือเอาคําวินิจฉัยของผู�ว3าจ�าง
เป'นเด็ดขาด และผู�รับจ�างยอมผูกพันตนตามผลแห3งคําวินิจฉัยนั้นทุกประการ  

 สัญญานี้ทําข้ึนสองฉบับ มีข�อความเป'นอย3างเดียวกัน คู3สัญญาได�อ3านเข�าใจข�อความ 
โดยละเอียดตลอดแล�ว จึงได�ลงลายมือชื่อพร�อมท้ังประทับตรา (ถ�ามี) ไว�เป'นสําคัญต3อหน�าพยาน  
และเก็บไว�ฝ\ายละฉบับ 

 
 

 (ลงชื่อ)………………………………………ผู�ว3าจ�าง 
 (……........……...………………..) 
 
 (ลงชื่อ)………………………………………ผู�รับจ�าง 
            (……........……...………………..) 
 
 (ลงชื่อ)………………………………………พยาน 
            (……........……...………………..) 
 
 (ลงชื่อ)………………………………………พยาน 
            (……........……...………………..) 
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แบบหนังสือคํ้าประกัน 
(หลักประกันซอง) 

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

ข�าพเจ�า………..(ชื่อธนาคาร/บริษัทเงินทุน)……….สํานักงานตั้งอยู3เลขที่…………ถนน…………….…. 
ตําบล/แขวง……………..อําเภอ/เขต…………….จังหวัด…………….โดย……..ผู�มีอํานาจลงนามผูกพันธนาคาร/
บริษัทเงินทุน ขอทําหนังสือคํ้าประกันฉบับนี้ให�ไว�ต3อ……..(ชื่อส3วนราชการผู�ประกวดราคา)………….ดังมี
ข�อความต3อไปนี้ 

 1. ตามที่…………………...(ชื่อผู� เสนอราคา)………………...…..ได�ยื่นซองประกวดราคาสําหรับ 
การจัดจ�าง……………………ตามเอกสารประกวดราคาเลขที่……….….ซ่ึงต�องวางหลักประกันซองตามเงื่อนไข 
การประกวดราคาต3อ…………..(ชื่อส3วนราชการผู�ประกวดราคา)……………..เป'นจํานวนเงิน…………..บาท 
(………………………..) นั้น 

 ข� า พ เจ� า ยอมผู กพั น ตน เป' นผู� คํ้ า ป ระ กัน ในกา รชํ า ร ะ เ งิ น ต า มสิ ท ธิ เ รี ย กร� อ งขอ ง  
……….(ชื่อส3วนราชการผู�ประกวดราคา)………..……..จํานวนไม3เกิน…………………บาท (………….…………..)  
ในกรณี…………………….…..(ชื่อผู�เสนอราคา)…………….……………..ไม3ปฏิบัติตามเงื่อนไขในการประกวดราคา 
อันเป'นเหตุให�………...(ชื่อส3วนราชการผู�ประกวดราคา)................มีสิทธิริบหลักประกันซองประกวดราคา
หรือให�ชดใช�ค3าเสียหายใด ๆ รวมทั้งกรณี ท่ี....(ชื่อผู� เสนอราคา)…..ได�ถอนใบเสนอราคาของตน  
ภายในระยะเวลาที่ใบเสนอราคายังมีผลอยู3 หรือมิได�ไปลงนามในสัญญาเม่ือได�รับแจ�งไปทําสัญญา  
หรือมิได�วางหลักประกันสัญญา ภายในระยะเวลาที่กําหนดในเอกสารประกวดราคา 

 2. หนังสือคํ้าประกันน้ีมีผลใช�บังคับตั้งแต3……………………………..…………ถึง……………………………. 
และข�าพเจ�าจะไม3เพิกถอนการคํ้าประกันนี้ภายในระยะเวลาที่กําหนดไว� 

ข�าพเจ�าได�ลงนามและประทับตราไว�ต3อหน�าพยานเป'นสําคัญ 
 

 (ลงชื่อ)………………………………………ผู�คํ้าประกัน              
 (…………………………………….) 
      ตําแหน3ง……………………………….…………………… 
 

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

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

(หลักประกันสัญญา) 
 

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

ข�าพเจ�า……………..(ชื่อธนาคาร)…………..สํานักงานตั้งอยู3เลขที่……….…..ถนน…………….…………..... 
ตําบล/แขวง…………………..อําเภอ/เขต…………….…….จังหวัด………………………..โดย………………...…...……… 
ผู�มีอํานาจลงนามผูกพันธนาคาร ขอทําหนังสือคํ้าประกันฉบับน้ีไว�ต3อ…..(ชื่อส3วนราชการผู�ว3าจ�าง)……… 
ซ่ึงต3อไปนี้เรียกว3า “ผู�ว3าจ�าง” ดังมีข�อความต3อไปนี้ 

 1.  ตามที่……..(ชื่อผู�รับจ�าง) ……...ซ่ึงต3อไปนี้เรียกว3า “ผู�รับจ�าง” ได�ทําสัญญาจ�าง….……………….. 
กับผู�ว3าจ�างตามสัญญาเลขที่…….….ลงวันที่…………….ซ่ึงผู�รับจ�างต�องวางหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา
ต3อผู�ว3าจ�างเป'นจํานวนเงิน………....บาท (….….....…) ซ่ึงเท3ากับร�อยละ……....(….…….%) ของมูลค3าทั้งหมด 
ของสัญญา 

 ข�าพเจ�ายอมผูกพันตนเป'นผู� คํ้าประกันในการชําระเงินให�ตามสิทธิเรียกร�องของผู� รับจ�าง  
จํานวนไม3เกิน…….…บาท (……….…………..) ในกรณีที่ผู�รับจ�างก3อให�เกิดความเสียหายใด ๆ หรือต�องชําระ
ค3าปรับ หรือค3าใช�จ3ายใด ๆ หรือผู�รับจ�างมิได�ปฏิบัติตามภาระหน�าที่ใด ๆ ที่กําหนดในสัญญาดังกล3าว
ข�างต�น  

 2.  หนังสือคํ้าประกันน้ีมีผลใช�บังคับตั้งแต3วันทําสัญญาจ�างดังกล3าวข�างต�นจนถึงวันท่ี 
.......(วันท่ีแล�วเสร็จ)................ และข�าพเจ�าจะไม3เพิกถอนการคํ้าประกันภายในระยะเวลาที่กําหนดไว� 

 ข�าพเจ�าได�ลงนามและประทับตราไว�ต3อหน�าพยานเป'นสําคัญ 

 
  (ลงชื่อ)………………………………………ผู�คํ้าประกัน              
 (…………………………………….) 
      ตําแหน3ง……………………………….…………………… 
 

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

 (ลงชื่อ)……………………………………...พยาน 
        (…………………………………….) 
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บทนิยาม 
 “ผู�เสนอราคาที่มีผลประโยชน�ร�วมกัน” หมายความว3า บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล 
ที่เข�าเสนอราคาเพื่อรับจ�างในการประกวดราคาจ�างของสํานักงาน เป'นผู�มีส3วนได�เสียไม3ว3าโดยทางตรง 
หรือทางอ�อมในกิจการของบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอ่ืนท่ีเข�าเสนอราคาเพื่อรับจ�างในการประกวดราคาจ�าง
ของสํานักงานในคราวเดียวกัน 
 การมีส3วนได�เสียไม3ว3าโดยทางตรงหรือทางอ�อมของบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลดังกล3าว
ข�างต�น  ได�แก3การที่บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลดังกล3าวมีความสัมพันธ�กันในลักษณะดังต3อไปน้ี 

(1) มีความสัมพันธ�กันในเชิงบริหาร โดยผู�จัดการ หุ�นส3วนผู�จัดการ กรรมการผู�จัดการ 
ผู�บริหาร หรือผู�มีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของบุคคลธรรมดาหรือของนิติบุคคลรายหนึ่งมีอํานาจ 
หรือสามารถใช�อํานาจในการบริหารจัดการกิจการของบุคคลธรรมดาหรือของนิติบุคคลอีกรายหนึ่ง 
หรือหลายราย ที่เสนอราคาให�แก3สํานักงานในการประกวดราคาจ�างครั้งนี้ 

(2) มีความสัมพันธ�กันในเชิงทุน โดยผู�เป'นหุ�นส3วนในห�างหุ�นส3วนสามัญหรือผู�เป'น
หุ�นส3วนไม3จํากัดความรับผิดในห�างหุ�นส3วนจํากัด หรือผู�ถือหุ�นรายใหญ3ในบริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด 
เป'นหุ�นส3วนในห�างหุ�นส3วนสามัญหรือห�างหุ�นส3วนจํากัด หรือเป'นผู�ถือหุ�นรายใหญ3ในบริษัทจํากัด 
หรือบริษัทมหาชนจํากัดอีกรายหน่ึงหรือหลายรายท่ีเสนอราคาให�แก3สํานักงานในการประกวดราคาจ�าง
ครั้งนี้ 
 คําว3า “ผู�ถือหุ�นรายใหญ3” ให�หมายความว3า ผู�ถือหุ�นซ่ึงถือหุ�นเกินกว3าร�อยละยี่สิบห�า 
ในกิจการน้ัน หรือในอัตราอ่ืนตามที่คณะกรรมการว3าด�วยการพัสดุเห็นสมควรประกาศกําหนดสําหรับ
กิจการบางประเภทหรือบางขนาด 

(3) มีความสัมพันธ�กันในลักษณะไขว�กันระหว3าง (1) และ (2) โดยผู�จัดการ หุ�นส3วนผู�จัดการ  
กรรมการผู�จัดการ ผู�บริหาร หรือผู�มีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของบุคคลธรรมดาหรือของ 
นิติบุคคลรายหน่ึง เป'นหุ�นส3วนในห�างหุ�นส3วนสามัญหรือห�างหุ�นส3วนจํากัด หรือเป'นผู�ถือหุ�นรายใหญ3 
ในบริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัดอีกรายหนึ่งหรือหลายรายที่เข�าเสนอราคาให�แก3สํานักงานในการ
ประกวดราคาจ�างคร้ังน้ี  หรือในนัยกลับกัน 
 การดํารงตําแหน3ง การเป'นหุ�นส3วน หรือเข�าถือหุ�นดังกล3าวข�างต�นของคู3สมรส หรือบุตร      
ที่ยังไม3บรรลุนิติภาวะของบุคคลใน (1) (2) หรือ (3) ให�ถือว3าเป'นการดํารงตําแหน3ง การเป'นหุ�นส3วน  
หรือการถือหุ�นของบุคคลดังกล3าว 
 ในกรณีบุคคลใดใช�ชื่อบุคคลอ่ืนเป'นผู�จัดการ หุ�นส3วนผู�จัดการ กรรมการผู�จัดการ 
ผู�บริหาร ผู�เป'นหุ�นส3วนหรือผู�ถือหุ�นโดยท่ีตนเองเป'นผู�ใช�อํานาจในการบริหารที่แท�จริง  หรือเป'นหุ�นส3วน
หรือผู�ถือหุ�นที่แท�จริงของห�างหุ�นส3วน หรือบริษัทจํากัด หรือบริษัทมหาชนจํากัด แล�วแต3กรณี และห�างหุ�นส3วน 
หรือบริษัทจํากัด หรือบริษัทมหาชนจํากัดที่เก่ียวข�องได�เสนอราคาให�แก3สํานักงานในการประกวดราคาจ�าง
คราวเดียวกัน ให�ถือว3าผู�เสนอราคาหรือผู�เสนองานน้ันมีความสัมพันธ�กันตาม (1) (2) หรือ (3) แล�วแต3กรณี 

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



 

 
        เอกสารแนบท�ายหมายเลข 1.5 (2) 

 
 “การขัดขวางการแข�งขันราคาอย�างเป นธรรม” หมายความว3า การท่ีผู�เสนอราคา 
รายหนึ่งหรือหลายรายกระทําการอย3างใด ๆ อันเป'นการขัดขวาง หรือเป'นอุปสรรค หรือไม3เป]ดโอกาส 
ให�มีการแข3งขันราคาอย3างเป'นธรรมในการเสนอราคาต3อสํานักงาน ไม3ว3าจะกระทําโดยการสมยอมกัน 
หรือโดยการให� ขอให�หรือรับว3าจะให� เรียก รับ หรือยอมจะรับเงินหรือทรัพย�สิน หรือประโยชน�อ่ืนใด 
หรือใช�กําลังประทุษร�าย หรือข3มขู3ว3าจะใช�กําลังประทุษร�าย หรือแสดงเอกสารอันเป'นเท็จ หรือกระทําการใด
โดยทุจริต ท้ังน้ี โดยมีวัตถุประสงค�ท่ีจะแสวงหาประโยชน�ในระหว3างผู�เสนอราคาด�วยกัน หรือเพื่อให�
ประโยชน�แก3ผู� เสนอราคารายหนึ่งรายใดเป'นผู�มีสิทธิทําสัญญากับสํานักงาน หรือเพื่อหลีกเลี่ยง 
การแข3งขันราคาอย3างเป'นธรรม หรือเพื่อให�เกิดความได�เปรียบสํานักงาน โดยมิใช3เป'นไปในทางประกอบ
ธุรกิจปกติ 
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เอกสารแนบท�ายหมายเลข 1.6 (1) 
 

บัญชีเอกสารส.วนท่ี 1 
  1.  ในกรณีผู�เสนอราคาเป'นนิติบุคคล 

(ก) ห�างหุ�นส3วนสามัญหรือห�างหุ�นส3วนจํากัด 
 สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล  จํานวน...........แผ3น 
 บัญชีรายชื่อหุ�นส3วนผู�จัดการ  จํานวน……..…….แผ3น 
 ผู�มีอํานาจควบคุม (ถ�ามี) จํานวน..............แผ3น 
(ข) บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด 
 สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล  จํานวน...............แผ3น 
 สําเนาหนังสือบริคณห�สนธิ  จํานวน...............แผ3น 
 บัญชีรายชื่อกรรมการผู�จัดการ  จํานวน.…………แผ3น 
 บัญชีผู�ถือหุ�นรายใหญ3  จํานวน...............แผ3น 
 ผู�มีอํานาจควบคุม (ถ�ามี) จํานวน..............แผ3น 
 สําเนาใบทะเบียนพาณิชย�  จาํนวน...............แผ3น 
 สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลค3าเพิ่ม  จํานวน..............แผ3น 

 

  2.  ในกรณีผู�เสนอราคาไม3เป'นนิติบุคคล 
(ก)  บุคคลธรรมดา 
      สําเนาบัตรประจาํตัวประชาชนของผู�น้ัน  จํานวน..............แผ3น 
(ข)  คณะบุคคล 

 สําเนาข�อตกลงที่แสดงถึงการเข�าเป'นหุ�นส3วน  จํานวน...............แผ3น 
 สําเนาบัตรประจาํตัวประชาชนของผู�เป'นหุ�นส3วน  จํานวน.............แผ3น  
 

3. ในกรณีผู�เสนอราคาเป'นผู�เสนอราคาร3วมกันในฐานะเป'นผู�ร3วมค�า 
สําเนาสัญญาของการเข�าร3วมค�า  จํานวน...............แผ3น 
(ก)  ในกรณีผู�ร3วมค�าเป'นบุคคลธรรมดา 

 -   บุคคลสัญชาติไทย 
      สําเนาบัตรประจาํตัวประชาชน  จํานวน..............แผ3น 
   -   บุคคลที่มิใช3สัญชาติไทย 
        สําเนาหนังสือเดินทาง  จํานวน...............แผ3น 
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(ข)  ในกรณีผู�ร3วมค�าเป'นนิติบุคคล 
 -  ห�างหุ�นส3วนสามัญหรือห�างหุ�นส3วนจํากัด 
               สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล จํานวน…........แผ3น 
     บัญชีรายชื่อหุ�นส3วนผู�จัดการ  จํานวน………..แผ3น 

     ผู�มีอํานาจควบคุม (ถ�ามี) จาํนวน………...แผ3น 
  -  บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด 
    สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล จํานวน............แผ3น 
    สําเนาหนังสือบริคณห�สนธิ  จาํนวน...............แผ3น 
     บัญชีรายชื่อกรรมการผู�จัดการ  จํานวน………...แผ3น 
    บัญชีผู�ถือหุ�นรายใหญ3  จํานวน………….แผ3น 
     ผู�มีอํานาจควบคุม (ถ�ามี) จาํนวน……….แผ3น 
   สําเนาใบทะเบียนพาณิชย�  จาํนวน.............แผ3น 
   สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลค3าเพิ่ม  จํานวน..............แผ3น 
 

4. อ่ืน ๆ  (ถ�ามี) 
             .........................................................................................................        
             .........................................................................................................        
             .........................................................................................................        
 

  ข�าพเจ�าขอรับรองว3า เอกสารหลักฐานท่ีข�าพเจ�ายื่นพร�อมการเสนอราคาทางระบบจัดซ้ือ
จัดจ�างภาครัฐด�วยอิเล็กทรอนิกส�ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส�ครั้งน้ีถูกต�องและเป'นความจริง 
ทุกประการ 
 
                    ลงชื่อ..................………….....................ผู�เสนอราคา                                 
                             (......................................................)  
                                ตําแหน3ง......................................................... 
                                                ประทับตรา (ถ�ามี)  
 
หมายเหตุ 1.  ในกรณีท่ีเอกสารใด ส3วนราชการมิได�เป'นผู�จัดทําให�ตามมาตรฐานของทางราชการ 
  ผู�เสนอราคาสามารถจัดทํา และรับรองความถูกต�องของเอกสารได� เช3น บัญชี
  รายชื่อหุ�นส3วนผู�จัดการ บัญชีรายชื่อกรรมการผู�จัดการ และบัญชีรายชื่อผู�ถือหุ�น
  รายใหญ3  เป'นต�น 
 

 2.   ผู�เสนอราคาจะต�องลงชื่อพร�อมระบุตําแหน3งและประทับตรา (ถ�ามี) 
 



 

 
เอกสารแนบท�ายหมายเลข 1.6 (2) 

 

บัญชีเอกสารส.วนท่ี 2 
 

1. หนังสือมอบอํานาจซ่ึงป]ดอากรแสตมป^ตามกฎหมายในกรณีท่ีผู�เสนอราคา 
มอบอํานาจให�บุคคลอ่ืนลงนามในใบเสนอราคาแทน  จํานวน................ แผ3น 

2. หลักประกันการเสนอราคา จํานวน................ แผ3น 
3. รายละเอียดงานจ�างเหมาบริการทําความสะอาดอาคารและสถานที่ สาํนักงาน ก.พ. 

จํานวน................ แผ3น 
4. แบบใบเสนอราคางานจ�างเหมาบริการทาํความสะอาดอาคารและสถานที่ 

สํานักงาน ก.พ. ตามแบบในข�อ 1.2  จํานวน...............แผ3น 
5. อ่ืน ๆ  (ถ�ามี)  
       ..............................................................................................................        
       ..............................................................................................................        
 

  ข�าพเจ�าขอรับรองว3า  เอกสารหลักฐานท่ีข�าพเจ�ายื่นพร�อมการเสนอราคาทางระบบจัดซ้ือ
จัดจ�างภาครัฐด�วยอิเล็กทรอนิกส�ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส�ครั้งน้ีถูกต�องและเป'นความจริง 
ทุกประการ 
 
 
 
 

                ลงช่ือ..................………….....................ผู�เสนอราคา                                 
                          (......................................................)  
                                ตําแหน3ง......................................................... 
                                                       ประทับตรา (ถ�ามี)  
 

หมายเหตุ 1. ในกรณีที่เอกสารใด ส3วนราชการมิได�เป'นผู�จัดทําให�ตามมาตรฐานของทางราชการ  
                     ผู�เสนอราคาสามารถจัดทําและรับรองความถูกต�องของเอกสารได� เช3น บัญชีรายชื่อ
  หุ�นส3วนผู�จัดการ บัญชีรายชื่อกรรมการผู�จัดการ และบัญชีรายชื่อผู�ถือหุ�นรายใหญ3  
  เป'นต�น 
 2.   ผู�เสนอราคาจะต�องลงชื่อพร�อมระบุตําแหน3งและประทับตรา (ถ�ามี) 


