
 
 
 
 
 
 

ประกาศส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน 
เรื่อง  ประกวดราคาจ้างเหมาบริการท าความสะอาดอาคารและสถานที่ ส านักงาน ก.พ.  

ระยะเวลา ๙ เดือน  
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

 

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

 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรข้ำรำชกำรพลเรือน มีควำมประสงค์จะประกวดรำคำจ้ำงเหมำบริกำร 

ท ำควำมสะอำดอำคำรและสถำนที่ ส ำนักงำน ก.พ. ระยะเวลำ ๙ เดือน ด้วยวิธีประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์  
(e-bidding) รำคำกลำงของงำนจ้ำงในกำรประกวดรำคำครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๕,๐๙๒,๒๐๐.- บำท (ห้ำล้ำน 

เก้ำหมื่นสองพันสองร้อยบำทถ้วน) 

 ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ 
 ๑.  มีควำมสำมำรถตำมกฎหมำย 

 ๒.  ไม่เป็นบุคคลล้มละลำย 

 ๓.  ไม่อยู่ระหว่ำงเลิกกิจกำร 

 ๔.  ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่ำงถูกระงับกำรยื่นข้อเสนอหรือท ำสัญญำกับหน่วยงำนของรัฐ 

ไว้ชั่วครำว เนื่องจำกเป็นผู้ที่ไม่ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของผู้ประกอบกำรตำมระเบียบ 

ที่ รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรคลั งก ำหนดตำมที่ ประกำศเผยแพร่ในระบบเครือข่ ำยสำรสนเทศ  

ของกรมบัญชีกลำง 
 ๕.  ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรำยชื่อผู้ทิ้งงำนและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงำน  

ของหน่วยงำนของรัฐในระบบเครือข่ำยสำรสนเทศของกรมบัญชีกลำง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงำนเป็นหุ้นส่วน
ผู้จัดกำร กรรมกำรผู้จัดกำร ผู้บริหำร ผู้มีอ ำนำจในกำรด ำเนินงำนในกิจกำรของนิติบุคคลนั้นด้วย 

 ๖.  มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ำมตำมที่คณะกรรมกำรนโยบำยกำรจัดซื้อจัดจ้ ำง 
และกำรบริหำรพัสดุภำครัฐก ำหนดในรำชกิจจำนุเบกษำ 
 ๗.  เป็นนิติบุคคล ผู้มีอำชีพรับจ้ำงงำนที่ประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่ำว 

 ๘.  ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ ยื่นข้อเสนอรำยอ่ืนที่ เข้ำยื่นข้อเสนอให้แก่ส ำนักงำน
คณะกรรมกำรข้ำรำชกำรพลเรือน ณ วันประกำศประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระท ำกำร 

อันเป็นกำรขัดขวำงกำรแข่งขันอย่ำงเป็นธรรมในกำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ 
 ๙.  ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือควำมคุ้มกัน ซึ่งอำจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศำลไทย เว้นแต่ รัฐบำลของ 
ผู้ยื่นข้อเสนอได้มีค ำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และควำมคุ้มกันเช่นว่ำนั้น 

 ๑๐. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic  

Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลำง  

- ร่าง - 
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 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอรำคำทำงระบบจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์  
ในวันที่......................................ระหว่ำงเวลำ ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. 

 ผู้สนใจสำมำรถขอรับเอกสำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ โดยดำวน์โหลดเอกสำรผ่ำนทำงระบบ
จัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ได้ตั้งแต่วันที่ประกำศจนถึงก่อนวันเสนอรำคำ 

 ผู้สนใจสำมำรถดูรำยละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.ocsc.go.th หรือ www.gprocurement.go.th  

หรือสอบถำมทำงโทรศัพท์หมำยเลข ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต่อ ๖๒๗๕ ในวันและเวลำรำชกำร 

 ประกำศ  ณ  วันที่  ................................ 

 

 

 (นำงสำวสุลักขณำ  ธรรมำนุสติ) 
 รองเลขำธิกำร ก.พ. ปฏิบัติรำชกำรแทน 

 เลขำธิกำร ก.พ. 

  

     

 



เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  

เลขที่  …..… / ๒๕๖๔ 

การจ้างเหมาบริการท าความสะอาดอาคารและสถานที่ ส านักงาน ก.พ. ระยะเวลา ๙ เดือน  
ตามประกาศ ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน 

ลงวันที่  …………………………………………. 

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

 

 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรข้ำรำชกำรพลเรือน ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่ำ “ส ำนักงำน ก.พ.” มีควำมประสงค์ 
จะประกวดรำคำจ้ำงเหมำบริกำรท ำควำมสะอำดอำคำรและสถำนที่ ส ำนักงำน ก.พ. ระยะเวลำ ๙ เดือน  
ด้วยวิธีประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โดยมีข้อแนะน ำและข้อก ำหนด ดังต่อไปนี้ 
 ๑. เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 

๑.๑ ขอบเขตของงำนและรำยละเอียดงำนจ้ำงเหมำบริกำรท ำควำมสะอำดอำคำรและสถำนที่ 
ส ำนักงำน ก.พ. ระยะเวลำ ๙ เดือน ตั้งแต่วันที่ ๑ มกรำคม ๒๕๖๔ – ๓๐ กันยำยน ๒๕๖๔ 

๑.๒ แบบใบเสนอรำคำที่ก ำหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
 ๑.๓ แบบสัญญำจ้ำงท ำควำมสะอำดอำคำร  
 ๑.๔ แบบหนังสือค้ ำประกัน  
  (๑) หลักประกนักำรเสนอรำคำ 
  (๒) หลักประกันสัญญำ 
 ๑.๕ บทนิยำม 

  (๑) ผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน 

  (๒) กำรขัดขวำงกำรแข่งขันอย่ำงเป็นธรรม 

 ๑.๖ แบบบัญชีเอกสำรที่ก ำหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
  (๑) บัญชีเอกสำรส่วนที่ ๑ 

  (๒) บัญชีเอกสำรส่วนที่ ๒ 

 ๒. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ 

  ๒.๑ มีควำมสำมำรถตำมกฎหมำย 

  ๒.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลำย 

  ๒.๓ ไม่อยู่ระหว่ำงเลิกกิจกำร 
  ๒.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่ำงถูกระงับกำรยื่นข้อเสนอหรือท ำสัญญำกับหน่วยงำนของรัฐ 

ไว้ชั่วครำว เนื่องจำกเป็นผู้ที่ไม่ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของผู้ประกอบกำรตำมระเบียบ  

ที่รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรคลังก ำหนดตำมที่ประกำศเผยแพร่ในระบบเครือข่ำยสำรสนเทศของกรมบัญชีกลำง 

- ร่าง - 
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  ๒.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรำยชื่อผู้ทิ้งงำนและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงำน
ของหน่วยงำนของรัฐในระบบเครือข่ำยสำรสนเทศของกรมบัญชีกลำง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงำนเป็นหุ้นส่วน
ผู้จัดกำร กรรมกำรผู้จัดกำร ผู้บริหำร ผู้มีอ ำนำจในกำรด ำเนินงำนในกิจกำรของนิติบุคคลนั้นด้วย 

  ๒.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ำมตำมที่คณะกรรมกำรนโยบำยกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 

และกำรบริหำรพัสดุภำครัฐก ำหนดในรำชกิจจำนุเบกษำ 
 ๒.๗ เป็นนิติบุคคล ผู้มีอำชีพรับจ้ำงงำนที่ประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่ำว 

 ๒.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรำยอ่ืนที่เข้ำยื่นข้อเสนอให้แก่ส ำนักงำน ก.พ. 
ณ วันประกำศประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระท ำกำรอันเป็นกำรขัดขวำงกำรแข่งขันอย่ำงเป็นธรรม
ในกำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ 
 ๒.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือควำมคุ้มกัน ซึ่งอำจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศำลไทยเว้นแต่รัฐบำล 

ของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีค ำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และควำมคุ้มกันเช่นว่ำนั้น 

 ๒.๑๐  ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic 

Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลำง  

 ๓. หลักฐานการยื่นข้อเสนอ 

 ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอเอกสำรหลักฐำนยื่นมำพร้อมกับกำรเสนอรำคำทำงระบบจัดซื้อจัดจ้ำง
ภำครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยแยกเป็น ๒ ส่วน คือ 

 ๓.๑ ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
 (๑) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคล 

  (ก) ห้ำงหุ้นส่วนสำมัญหรือห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ให้ยื่ นส ำเนำหนังสือรับรอง 
กำรจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรำยชื่อหุ้นส่วนผู้จัดกำร ผู้มีอ ำนำจควบคุม (ถ้ำมี) พร้อมทั้งรับรองส ำเนำถูกต้อง  
  (ข) บริษัทจ ำกัดหรือบริษัทมหำชนจ ำกัด ให้ยื่นส ำเนำหนังสือรับรองกำรจดทะเบียน 

นิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรำยชื่อกรรมกำรผู้จัดกำร ผู้มีอ ำนำจควบคุม (ถ้ำมี) และบัญชีผู้ถือหุ้น 

รำยใหญ่ (ถ้ำมี) พร้อมทั้งรับรองส ำเนำถูกต้อง  
 (๒) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดำหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล ให้ยื่นส ำเนำ
บัตรประจ ำตัวประชำชนของผู้นั้น ส ำเนำข้อตกลงที่แสดงถึงกำรเข้ำเป็นหุ้นส่วน (ถ้ำมี) ส ำเนำบัตรประจ ำตัว
ประชำชนของผู้เป็นหุ้นส่วน หรือส ำเนำหนังสือเดินทำงของผู้เป็นหุ้นส่วนที่มิได้ถือสัญชำติไทย พร้อมทั้งรับรอง
ส ำเนำถูกต้อง 
  (๓) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ยื่นข้อเสนอร่วมกันในฐำนะเป็นผู้ร่วมค้ำ ให้ยื่นส ำเนำ
สัญญำของกำรเข้ำร่วมค้ำ และเอกสำรตำมทีร่ะบุไว้ใน (๑) หรอื (๒) ของผู้ร่วมค้ำ แล้วแต่กรณี 
  (๔) เอกสำรเพิ่มเติมอ่ืน ๆ 

   (๔.๑) ส ำเนำใบทะเบียนพำณิชย์ พร้อมทั้งรับรองส ำเนำถูกต้อง  
   (๔.๒) ส ำเนำใบทะเบียนภำษีมูลค่ำเพ่ิม พร้อมทั้งรับรองส ำเนำถูกต้อง  
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 (๕) บัญชีเอกสำรส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับกำรเสนอรำคำทำงระบบจัดซื้อจัดจ้ำง
ภำครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตำมเอกสำรแนบท้ำยหมำยเลข ๑.๖ (๑) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File 

(Portable Document Format) 
   ทั้งนี้  เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอด ำเนินกำรแนบไฟล์เอกสำรตำมบัญชีเอกสำรส่วนที่ ๑ 
ครบถ้วน ถูกต้องแล้ ว  ระบบจัดซื้ อจัดจ้ ำงภำครัฐด้ วยอิ เล็กทรอนิกส์จะสร้ำงบัญชี เอกสำรส่ วนที่  ๑  
ตำมเอกสำรแนบท้ำยหมำยเลข ๑.๖ (๑) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสำรส่วนที่ ๑ ดังกล่ำว 

ในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format) 
 ๓.๒ ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
  (๑) ขอบเขตของงำนและรำยละเอียดงำนจ้ำงเหมำบริกำรท ำควำมสะอำดอำคำร 

และสถำนที่ ส ำนักงำน ก.พ. ระยะเวลำ ๙ เดือน ตั้งแต่วันที่ ๑ มกรำคม ๒๕๖๔ – ๓๐ กันยำยน ๒๕๖๔  
พร้อมทั้งรับรองส ำเนำถูกต้อง  
  (๒) ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอมอบอ ำนำจให้บุคคลอ่ืนกระท ำกำรแทนให้แนบหนังสือ 

มอบอ ำนำจซึ่งติดอำกรแสตมป์ตำมกฎหมำย โดยมีหลักฐำนแสดงตัวตนของผู้มอบอ ำนำจและผู้รับมอบอ ำนำจ 
ทั้งนี ้หำกผู้รับมอบอ ำนำจเป็นบุคคลธรรมดำต้องเป็นผู้ที่บรรลุนิติภำวะตำมกฎหมำยแล้วเท่ำนั้น 

  (๓) หลักประกันกำรเสนอรำคำ ตำมข้อ ๕ 

 (๔) บัญชีเอกสำรส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับกำรเสนอรำคำทำงระบบจัดซื้อจัดจ้ำง
ภำครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตำมเอกสำรแนบท้ำยหมำยเลข ๑.๖ (๒) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File 

(Portable Document Format) 
 ทั้งนี้  เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอด ำเนินกำรแนบไฟล์เอกสำรตำมบัญชีเอกสำรส่วนที่ ๒ 
ครบถ้วน ถูกต้องแล้ ว  ระบบจัดซื้ อจัดจ้ ำงภำครัฐด้ วยอิ เล็กทรอนิกส์จะสร้ำงบัญชี เอกสำรส่ วนที่  ๒  
ตำมเอกสำรแนบท้ำยหมำยเลข ๑.๖ (๒) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสำรส่วนที่ ๒ ดังกล่ำว 

ในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format) 

 ๔. การเสนอราคา  

  ๔.๑ ผู้ ยื่ นข้อ เสนอต้องยื่ นข้อ เสนอและเสนอรำคำทำงระบบจัดซื้ อจัดจ้ ำงภำครัฐ 

ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตำมที่ก ำหนดไว้ในเอกสำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์นี้ โดยไม่มีเงื่อนไขใด  ๆ ทั้งสิ้น  
และจะต้องกรอกข้อควำมให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั้งหลักฐำนแสดงตัวตนและท ำกำรยืนยันตัวตน 

ของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่ต้องแนบใบเสนอรำคำในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format) 
 ๔.๒ ในกำรเสนอรำคำให้เสนอรำคำเป็นเงินบำทและเสนอรำคำได้เพียงครั้งเดียวและรำคำเดียว
โดยเสนอรำคำรวม และหรือรำคำต่อหน่วย และหรือต่อรำยกำร ตำมเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ำยใบเสนอรำคำ  

ให้ถูกต้อง ทั้งนี้ รำคำรวมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้ำตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกัน  
ให้ถือตัวหนังสือเป็นส ำคัญ โดยคิดรำคำรวมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่ำภำษีมูลค่ำเพ่ิม ภำษีอำกรอ่ืน และค่ำใช้จ่ำยอ่ืน  ๆ  
ทั้งปวงไว้แล้ว 

  รำคำที่ เสนอจะต้องเสนอก ำหนดยืนรำคำไม่น้อยกว่ำ ๙๐ วัน ตั้งแต่วันเสนอรำคำ 
โดยภำยในก ำหนดยืนรำคำ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องรับผิดชอบรำคำที่ตนได้เสนอไว้และจะถอนกำรเสนอรำคำมิได้
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 ๔.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอก ำหนดเวลำด ำเนินกำรแล้วเสร็จไม่เกิน ๒๗๓ วัน (ตั้งแต่วันที่ 
๑ มกรำคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๐ กันยำยน ๒๕๖๔)  
 ๔.๔ ก่อนเสนอรำคำ ผู้ยื่นข้อเสนอควรตรวจดูร่ำงสัญญำ รำยละเอียดและขอบเขตของงำน ฯลฯ  
ให้ถี่ถ้วนและเข้ำใจเอกสำรประกวดรำคำจ้ำงอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นข้อเสนอตำมเงื่อนไข
ในเอกสำรประกวดรำคำจ้ำงอิเล็กทรอนิกส์ 
 ๔.๕ ผู้ ยื่ นข้อ เสนอจะต้องยื่ นข้อเสนอและเสนอรำคำทำงระบบจัดซื้ อจั ดจ้ ำงภำครัฐ 

ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่……………….................................. . ระหว่ำงเวลำ ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.  
และเวลำในกำรเสนอรำคำให้ถือตำมเวลำของระบบจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เป็นเกณฑ์ 
  เมื่อพ้นก ำหนดเวลำยื่นข้อเสนอและเสนอรำคำแล้ว จะไม่รับเอกสำรกำรยื่นข้อเสนอ 

และเสนอรำคำใด ๆ โดยเด็ดขำด 

 ๔.๖  ผู้ยื่นข้อเสนอต้องจัดท ำเอกสำรส ำหรับใช้ในกำรเสนอรำคำในรูปแบบไฟล์เอกสำรประเภท 
PDF File (Portable Document Format) โดยผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นผู้รับผิดชอบตรวจสอบควำมครบถ้วน 
ถูกต้อง และชัดเจนของเอกสำร  PDF File ก่อนที่จะยืนยันกำรเสนอรำคำ แล้วจึงส่งข้อมูล (Upload)  
เพ่ือเป็นกำรเสนอรำคำให้แก่ส ำนักงำน ก.พ. ผ่ำนทำงระบบจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
 ๔.๗ คณะกรรมกำรพิจำรณำผลกำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์จะด ำเนินกำรตรวจสอบ
คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอแต่ละรำยว่ำ เป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรำยอ่ืน 

ตำมเอกสำรแนบท้ำยหมำยเลข ๑.๕ (๑) หรือไม่ หำกปรำกฏว่ำผู้ยื่นข้อเสนอรำยใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ 

ที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรำยอ่ืน คณะกรรมกำรฯ จะตัดรำยชื่อผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์
ร่วมกันนั้นออกจำกกำรเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ 

  หำกปรำกฏต่อคณะกรรมกำรพิจำรณำผลกำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ว่ำ ก่อนหรือ 

ในขณะที่มีกำรพิจำรณำข้อเสนอ มีผู้ยื่นข้อเสนอรำยใดกระท ำกำรอันเป็นกำรขัดขวำงกำรแข่งขันอย่ำงเป็นธรรม
ตำมเอกสำรแนบท้ำยหมำยเลข ๑.๕ (๒) และคณะกรรมกำรฯ เชื่อว่ำมีกำรกระท ำอันเป็นกำรขัดขวำง 
กำรแข่งขันอย่ำงเป็นธรรม คณะกรรมกำรฯ จะตัดรำยชื่อผู้ยื่นข้อเสนอรำยนั้นออกจำกกำรเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ 
และส ำนักงำน ก.พ. จะพิจำรณำลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่ำวเป็นผู้ทิ้งงำน เว้นแต่ส ำนักงำน ก.พ. จะพิจำรณำ
เห็นว่ำผู้ยื่นข้อเสนอรำยนั้นมิใช่เป็นผู้ริเริ่มให้มีกำรกระท ำดังกล่ำวและได้ให้ควำมร่วมมือเป็นประโยชน์ 
ต่อกำรพิจำรณำของส ำนักงำน ก.พ. 
 ๔.๘ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติ ดังนี้ 
  (๑) ปฏิบัติตำมเงื่อนไขที่ระบุไว้ในเอกสำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ 
  (๒) รำคำที่ เสนอจะต้องเป็นรำคำที่ รวมภำษีมูลค่ำเพ่ิม และภำษี อ่ืน  ๆ (ถ้ำมี )  
รวมค่ำใช้จ่ำยทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว 

  (๓) ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องลงทะเบียนเพ่ือเข้ำสู่กระบวนกำรเสนอรำคำ ตำมวัน เวลำ  
ที่ก ำหนด 

  (๔) ผู้ยื่นข้อเสนอจะถอนกำรเสนอรำคำที่เสนอแล้วไม่ได้ 
  (๕) ผู้ยื่นข้อเสนอต้องศึกษำและท ำควำมเข้ำใจในระบบและวิธีกำรเสนอรำคำ 

ด้วยวิธีประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลำงที่แสดงไว้ในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th 

http://www.gprocurement.go.th/
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 ๕.  หลักประกันการเสนอราคา  

 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องวำงหลักประกันกำรเสนอรำคำพร้อมกับกำรเสนอรำคำทำงระบบจัดซื้อจัดจ้ำง
ภำครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้หลักประกันอย่ำงหนึ่งอย่ำงใดดังต่อไปนี้ จ ำนวน ๒๕๕,๐๐๐.- บำท 

(สองแสนห้ำหมื่นห้ำพันบำทถ้วน) 
 ๕.๑ เช็คหรือดรำฟท์ที่ธนำคำรเซ็นสั่งจ่ำยให้แก่ ส ำนักงำน ก.พ. ชื่อบัญชี “ส านักงาน ก.พ.” 
ซึ่งเป็นเช็คหรือดรำฟท์ลงวันที่ที่ใช้เช็คหรือดรำฟท์นั้นช ำระต่อเจ้ ำหน้ำที่ในวันที่ยื่นข้อเสนอ หรือก่อนวันนั้น 

ไม่เกิน ๓ วันท ำกำร 

 ๕.๒  ห นั งสื อ ค้ ำป ระกั น อิ เล็ กท รอนิ กส์ ขอ งธน ำคำรภ ำย ใน ป ระ เท ศตำมแบ บ ที่
คณะกรรมกำรนโยบำยก ำหนด 

 ๕.๓ พันธบัตรรัฐบำลไทย 

 ๕.๔ หนังสือค้ ำประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ ได้รับอนุญำต 

ให้ประกอบกิจกำรเงินทุนเพ่ือกำรพำณิชย์และประกอบธุรกิจค้ ำประกันตำมประกำศของธนำคำรแห่งประเทศไทย
ตำมรำยชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนำคำรแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทรำบ โดยอนุโลมให้ใช้ตำมตัวอย่ำงหนังสือ  

ค้ ำประกันของธนำคำรที่คณะกรรมกำรนโยบำยก ำหนด 

 กรณีที ่ผู ้ยื ่นข้อเสนอน ำเช็คหรือดรำฟท์ที ่ธนำคำรสั ่งจ่ำยหรือพันธบัตรรัฐบ ำลไทยหรือ
หนังสือค้ ำประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ มำวำงเป็นหลักประกันกำรเสนอรำคำจะต้องส่ง
ต้นฉบับเอกสำรดังกล่ำวมำให้ ส ำนักงำน ก.พ. ตรวจสอบควำมถูกต้องในวันที่..................................... ...... 
ระหว่ำงเวลำ ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐  น.  
 กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ “กิจกำรร่วมค้ำ” ประสงค์จะใช้หนังสือ 

ค้ ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนำคำรในประเทศเป็นหลักประกันกำรเสนอรำคำ ให้ระบุชื่อผู้ยื่นข้อเสนอ  

ในหนังสือค้ ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ฯ ดังนี้ 
 (๑) กรณีที่กิจกำรร่วมค้ำได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ ให้ระบุชื่อกิจกำรร่วมค้ำดังกล่ำว 

เป็นผู้ยื่นข้อเสนอ 

 (๒) กรณีท่ีกิจกำรร่วมค้ำไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ ให้ระบุชื่อผู้เข้ำร่วมค้ำรำยที่สัญญำ
ร่วมค้ำก ำหนดให้เป็นผู้เข้ำยื่นข้อเสนอกับหน่วยงำนของรัฐเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ 

 ทั้งนี้ “กิจกำรร่วมค้ำที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่” หมำยควำมว่ำ กิจกำรร่วมค้ำที่จดทะเบียน
เป็นนิติบุคคลต่อกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ กระทรวงพำณิชย์ 
 หลักประกันกำรเสนอรำคำตำมข้อนี้ ส ำนักงำน ก.พ.  จะคืนให้ผู้ยื่นข้อเสนอหรือผู้ค้ ำประกัน
ภำยใน ๑๕ วัน นับถัดจำกวันที่ส ำนักงำน ก.พ. ได้พิจำรณำเห็นชอบรำยงำนผลคัดเลือกผู้ชนะกำรประกวดรำคำ
เรียบร้อยแล้ว เว้นแต่ผู้ยื่นข้อเสนอรำยที่คัดเลือกไว้ซึ่งเสนอรำคำต่ ำสุดหรือได้คะแนนรวมสูงสุดไม่เกิน ๓ รำย  
ให้คืนได้ต่อเมื่อได้ท ำสัญญำหรือข้อตกลง หรือผู้ยื่นข้อเสนอได้พ้นจำกข้อผูกพันแล้ว 

 กำรคืนหลักประกันกำรเสนอรำคำ ไม่ว่ำในกรณีใด ๆ จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย 
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 ๖. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา 

  ๖.๑ ในกำรพิจำรณำผลกำรยื่นข้อเสนอประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ ส ำนักงำน ก.พ.  
จะพิจำรณำตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์รำคำ  
  ๖.๒ กำรพิจำรณำผู้ชนะกำรยื่นข้อเสนอ  

 กรณี ใช้หลักเกณฑ์รำคำในกำรพิจำรณำผู้ชนะกำรยื่นข้อเสนอ  ส ำนักงำน ก.พ.  
จะพิจำรณำจำกรำคำรวม  

 ๖.๓ หำกผู้ยื่นข้อเสนอรำยใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตำมข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐำนกำรยื่นข้อเสนอ
ไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตำมข้อ ๓ หรือยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้องตำมข้อ ๔ คณะกรรมกำรพิจำรณำผล 

กำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์จะไม่รับพิจำรณำข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอรำยนั้น เว้นแต่ ผู้ยื่นข้อเสนอรำยใด 

เสนอเอกสำรทำงเทคนิคหรือรำยละเอียดคุณลักษณะเฉพำะของพัสดุที่จะจ้ำงไม่ครบถ้วน หรือเสนอ
รำยละเอียดแตกต่ำงไปจำกเงื่อนไขที่ส ำนักงำน ก.พ. ก ำหนดไว้ในประกำศและเอกสำรประกวดรำคำ
อิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนที่มิใช่สำระส ำคัญและควำมแตกต่ำงนั้นไม่มีผลท ำให้เกิดกำรได้เปรียบเสียเปรียบ 

ต่อผู้ยื่นข้อเสนอรำยอ่ืน หรือเป็นกำรผิดพลำดเล็กน้อย คณะกรรมกำรฯ อำจพิจำรณำผ่อนปรนกำรตัดสิทธิ 
ผู้ยื่นข้อเสนอรำยนั้น 

 ๖.๔ ส ำนักงำน ก.พ. สงวนสิทธิ์ไม่พิจำรณำข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่มีกำรผ่อนผัน  
ในกรณีดังต่อไปนี้ 
  (๑) ไม่ปรำกฏชื่ อผู้ ยื่ นข้อเสนอรำยนั้ นในบัญชี รำยชื่ อผู้ รับเอกสำรประกวดรำคำ
อิเล็กทรอนิกส์ทำงระบบจัดซื้อจัดจ้ำงด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือบัญชี รำยชื่อผู้ซื้อเอกสำรประกวดรำคำ
อิเล็กทรอนิกส์ทำงระบบจัดซื้อจัดจ้ำงด้วยอิเล็กทรอนิกส์ของส ำนักงำน ก.พ. 
  (๒) ไม่กรอกชื่อผู้ยื่นข้อเสนอในกำรเสนอรำคำทำงระบบจัดซื้อจัดจ้ำงด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
  (๓) เสนอรำยละเอียดแตกต่ำงไปจำกเงื่อนไขที่ก ำหนดในเอกสำรประกวดรำคำ
อิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสำระส ำคัญ หรือมีผลท ำให้เกิดควำมได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้ยื่นข้อเสนอรำยอ่ืน 

 ๖.๕ ในกำรตัดสินกำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์หรือในกำรท ำสัญญำ คณะกรรมกำร
พิจำรณำผลกำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์หรือส ำนักงำน ก.พ. มีสิทธิให้ผู้ยื่นข้อเสนอชี้แจงข้อเท็จจริง
เพ่ิมเติมได้ ส ำนักงำน ก.พ. มีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอ ไม่รับรำคำ หรือไม่ท ำสัญญำ หำกข้อเท็จจริงดังกล่ำว 

ไม่เหมำะสมหรือไม่ถูกต้อง 
 ๖.๖ ส ำนักงำน ก.พ. ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับรำคำต่ ำสุด หรือรำคำหนึ่งรำคำใด หรือรำคำ 

ที่เสนอทั้งหมดก็ได้ และอำจพิจำรณำเลือกจ้ำงในจ ำนวน หรือขนำด หรือเฉพำะรำยกำรหนึ่งรำยกำรใด  
หรืออำจจะยกเลิกกำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พิจำรณำจัดจ้ำงเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจำรณำ ทั้งนี้  
เพ่ือประโยชน์ของทำงรำชกำรเป็นส ำคัญ และให้ถือว่ำกำรตัดสินของส ำนักงำน ก.พ. เป็นเด็ดขำด ผู้ยื่นข้อเสนอ
จะเรียกร้องค่ำใช้จ่ำย หรือค่ำเสียหำยใด ๆ มิได้ รวมทั้งส ำนักงำน ก.พ. จะพิจำรณำยกเลิกกำรประกวดรำคำ
อิเล็กทรอนิกส์และลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ทิ้งงำน ไม่ว่ำจะเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับกำรคัดเลือกหรือไม่ก็ตำม 
หำกมีเหตุที่เชื่อถือได้ว่ำกำรยื่นข้อเสนอกระท ำกำรโดยไม่สุจริต เช่น กำรเสนอเอกสำรอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อ
บุคคลธรรมดำ หรือนิติบุคคลอื่นมำยื่นข้อเสนอแทน เป็นต้น 
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   ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอรำยที่เสนอรำคำต่ ำสุด เสนอรำคำต่ ำจนคำดหมำยได้ว่ำไม่อำจ
ด ำเนินงำนตำมเอกสำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ ได้ คณะกรรมกำรพิจำรณำผลกำรประกวดรำคำ
อิเล็กทรอนิกส์หรือส ำนักงำน ก.พ. จะให้ผู้ยื่นข้อเสนอนั้นชี้แจงและแสดงหลักฐำนที่ท ำให้ เชื่อได้ว่ำ  
ผู้ยื่นข้อเสนอสำมำรถด ำเนินงำนตำมเอกสำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบูรณ์ หำกค ำชี้แจง 
ไม่ เป็นที่รับฟังได้  ส ำนักงำน ก.พ. มีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอหรือไม่รับรำคำของผู้ยื่นข้อเสนอรำยนั้น  

ทั้งนี้ ผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่ำวไม่มีสิทธิเรียกร้องค่ำใช้จ่ำยหรือค่ำเสียหำยใด ๆ จำกส ำนักงำน ก.พ. 

 ๖.๗ ก่อนลงนำมในสัญญำส ำนักงำน ก.พ. อำจประกำศยกเลิกกำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ 
หำกปรำกฏว่ำมีกำรกระท ำที่เข้ำลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ ชนะกำรประกวดรำคำหรือที่ได้รับกำรคัดเลือก 

มีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรำยอ่ืน หรือขัดขวำงกำรแข่งขันอย่ำงเป็นธรรม  
หรือสมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรำยอ่ืน หรือเจ้ำหน้ำที่ในกำรเสนอรำคำ หรือส่อว่ำกระท ำกำรทุจริตอ่ืนใด 

ในกำรเสนอรำคำ 

 ๗. การท าสัญญาจ้าง  
 ผู้ ชนะกำรประกวดรำคำอิ เล็ กทรอนิ กส์ จะต้องท ำสัญญำจ้ ำงตำมแบบสัญญำ ดั งระบุ 
ในเอกสำรแนบท้ำยหมำยเลข ๑.๓ หรือท ำข้อตกลงเป็นหนังสือกับส ำนักงำน ก.พ. ภำยใน ๑๐ วัน นับถัดจำก
วันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวำงหลักประกันสัญญำเป็นจ ำนวนเงินเท่ำกับร้อยละ ๕ ของรำคำค่ำจ้ำงที่ประกวดรำคำ
อิเล็กทรอนิกส์ได้ ให้ส ำนักงำน ก.พ. ยึดถือไว้ในขณะท ำสัญญำ โดยใช้หลักประกันอย่ำงหนึ่งอย่ำงใดดังต่อไปนี้ 
 ๗.๑ เงินสด 

 ๗.๒ เช็คหรือดรำฟท์ที่ธนำคำรเซ็นสั่งจ่ำยให้แก่ส ำนักงำน ก.พ. ชื่อบัญชี “ส านักงาน ก.พ.”  
ซึ่งเป็นเช็คหรือดรำฟท์ลงวันที่ที่ใช้เช็คหรือดรำฟท์นั้นช ำระต่อเจ้ำหน้ำที่ในวันท ำสัญญำ หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน 
๓ วันท ำกำร 
  ๗.๓ หนังสือค้ ำประกันของธนำคำรภำยในประเทศ ตำมตัวอย่ำงที่คณะกรรมกำรนโยบำยก ำหนด 
ดังระบุในเอกสำรแนบท้ำยหมำยเลข ๑.๔ (๒) หรือจะเป็นหนังสือค้ ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตำมวิธีกำร 

ที่กรมบัญชีกลำงก ำหนด 

  ๗.๔ หนังสือค้ ำประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ ได้รับอนุญำต 

ให้ประกอบกิจกำรเงินทุนเพ่ือกำรพำณิชย์และประกอบธุรกิจค้ ำประกันตำมประกำศของธนำคำรแห่งประเทศไทย
ตำมรำยชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนำคำรแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทรำบ โดยอนุโลมให้ใช้ตำมตัวอย่ำงหนังสือ 

ค้ ำประกันของธนำคำรที่คณะกรรมกำรนโยบำยก ำหนด ดังระบุในเอกสำรแนบท้ำยหมำยเลข ๑.๔ (๒) 
  ๗.๕ พันธบัตรรัฐบำลไทย 

  หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ยภำยใน ๑๕ วันนับถัดจำกวันที่ผู้ชนะกำรประกวดรำคำ
อิเล็กทรอนิกส์ (ผู้รับจ้ำง) พ้นจำกข้อผูกพันตำมสัญญำจ้ำงแล้ว 

 

 

 

 



- ๘ - 
 

 ๘. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน  
 ส ำนักงำน ก.พ. จะจ่ำยค่ำจ้ำงซึ่งได้รวมภำษีมูลค่ำเพ่ิมตลอดจนภำษีอำกรอ่ืน ๆ และค่ำใช้จ่ำย 

ทั้งปวงด้วยแล้ว ให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับกำรคัดเลือกให้เป็นผู้รับจ้ำง โดยแบ่งจ่ำยออกเป็น ๙ งวด ๆ ละ  
๑ เดือน เริ่มตั้งแต่ เดือนมกรำคม ๒๕๖๔ ถึงเดือนกันยำยน ๒๕๖๔ เมื่อผู้รับจ้ำงได้ปฏิบัติงำนถูกต้อง 
และครบถ้วนตำมสัญญำจ้ำงหรือข้อตกลง และส ำนักงำน ก.พ. ได้ตรวจรับมอบงำนจ้ำงไว้เรียบร้อยแล้ว ดังนี้ 
 งวดที่  ๑  เป็นจ ำนวนเงินในอัตรำร้อยละ ๑๑.๑๑ ของค่ำจ้ำง เมื่อผู้รับจ้ำงได้ปฏิบัติงำน 

และส่งมอบงำนในงวดที่ ๑ ครบถ้วน ถูกต้อง ให้แล้วเสร็จภำยในวันที่ ๓๑ มกรำคม ๒๕๖๔  
 งวดที่  ๒  เป็นจ ำนวนเงินในอัตรำร้อยละ ๑๑.๑๑ ของค่ำจ้ำง เมื่อผู้รับจ้ำงได้ปฏิบัติงำน 

และส่งมอบงำนในงวดที่ ๒ ครบถ้วน ถูกต้อง ให้แล้วเสร็จภำยในวันที่ ๒๘ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๔  
 งวดที่  ๓  เป็นจ ำนวนเงินในอัตรำร้อยละ ๑๑.๑๑ ของค่ำจ้ำง เมื่อผู้รับจ้ำงได้ปฏิบัติงำน 

และส่งมอบงำนในงวดที่ ๓ ครบถ้วน ถูกต้อง ให้แล้วเสร็จภำยในวันที่ ๓๑ มีนำคม ๒๕๖๔  
 งวดที่  ๔  เป็นจ ำนวนเงินในอัตรำร้อยละ ๑๑.๑๑ ของค่ำจ้ำง เมื่อผู้รับจ้ำงได้ปฏิบัติงำน 

และส่งมอบงำนในงวดที่ ๔ ครบถ้วน ถูกต้อง ให้แล้วเสร็จภำยในวันที่ ๓๐ เมษำยน ๒๕๖๔ 

 งวดที่  ๕  เป็นจ ำนวนเงินในอัตรำร้อยละ ๑๑.๑๑ ของค่ำจ้ำง เมื่อผู้รับจ้ำงได้ปฏิบัติงำน 

และส่งมอบงำนในงวดที่ ๕ ครบถ้วน ถูกต้อง ให้แล้วเสร็จภำยในวันที่ ๓๑ พฤษภำคม ๒๕๖๔  
 งวดที่  ๖  เป็นจ ำนวนเงินในอัตรำร้อยละ ๑๑.๑๑ ของค่ำจ้ำง เมื่อผู้รับจ้ำงได้ปฏิบัติงำน 

และส่งมอบงำนในงวดที่ ๖ ครบถ้วน ถูกต้อง ให้แล้วเสร็จภำยในวันที่ ๓๐ มิถุนำยน ๒๕๖๔  
 งวดที่  ๗  เป็นจ ำนวนเงินในอัตรำร้อยละ ๑๑.๑๑ ของค่ำจ้ำง เมื่อผู้รับจ้ำงได้ปฏิบัติงำน 

และส่งมอบงำนในงวดที่ ๗ ครบถ้วน ถูกต้อง ให้แล้วเสร็จภำยในวันที่ ๓๑ กรกฎำคม ๒๕๖๔  
 งวดที่  ๘  เป็นจ ำนวนเงินในอัตรำร้อยละ ๑๑.๑๑ ของค่ำจ้ำง เมื่อผู้รับจ้ำงได้ปฏิบัติงำน 

และส่งมอบงำนในงวดที่ ๘ ครบถ้วน ถูกต้อง ให้แล้วเสร็จภำยในวันที่ ๓๑ สิงหำคม ๒๕๖๔ 

 งวดที่  ๙  เป็นจ ำนวนเงินในอัตรำร้อยละ ๑๑.๑๒ ของค่ำจ้ำง เมื่อผู้รับจ้ำงได้ปฏิบัติงำน 

และส่งมอบงำนในงวดที่ ๙ ครบถ้วน ถูกต้อง ให้แล้วเสร็จภำยในวันที่ ๓๐ กันยำยน ๒๕๖๔ 

 ๙. อัตราค่าปรับ 

 ค่ำปรับตำมแบบสัญญำจ้ำงแนบท้ำยเอกสำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์นี้ หรือข้อตกลงจ้ำง
เป็นหนังสือจะก ำหนด ดังนี้ 
 ๙.๑ กรณีที่ผู้รับจ้ำงน ำงำนที่รับจ้ำงไปจ้ำงช่วงให้ผู้อ่ืนท ำอีกทอดหนึ่งโดยไม่ได้รับอนุญำตจำก
ส ำนักงำน ก.พ. จะก ำหนดค่ำปรับส ำหรับกำรฝ่ำฝืนดังกล่ำวเป็นจ ำนวนร้อยละ ๑๐ ของวงเงินของงำนจ้ำงช่วงนั้น
 ๙.๒ กรณีที่ผู้รับจ้ำงปฏิบัติผิดสัญญำจ้ำงนอกเหนือจำกข้อ ๙.๑ จะก ำหนดค่ำปรับเป็นรำยวัน 

ในอัตรำร้อยละ ๐.๑๐ ของรำคำค่ำจ้ำง  
 

 

 

 



- ๙ - 
 

 ๑๐. การรับประกันความช ารุดบกพร่อง 

 ๑๐.๑ ในกำรท ำงำนจ้ำง ถ้ำเกิดควำมเสียหำยใด ๆ ไม่ว่ำจะเกิดขึ้นแก่บุคลำกรของผู้ว่ำจ้ำง 

หรือบุคคลภำยนอก หรือก่อให้เกิดควำมช ำรุดบกพร่องเสียหำยหรือกำรสูญหำยแก่ทรัพย์สินของผู้ว่ำจ้ำง 

หรือของบุคลำกรของผู้ว่ำจ้ำงหรือของบุคคลภำยนอก อันเป็นผลสืบเนื่องมำจำกกำรกระท ำหรือละเว้น 

กำรกระท ำของผู้รับจ้ำง พนักงำน หรือบุคลำกรของผู้รับจ้ำง ผู้รับจ้ำงต้องรับผิดชดใช้ค่ำเสียหำยให้แก่ผู้ว่ำจ้ำง 
หรือบุคลำกรของผู้ว่ำจ้ำงหรือบุคคลภำยนอก ตำมจ ำนวนที่เสียหำยจริง ภำยในระยะเวลำที่ผู้ว่ำจ้ำงก ำหนด 

 ๑๐.๒ ในกรณีที่ผู้รับจ้ำงหรือพนักงำนของผู้รับจ้ำงท ำงำนจ้ำงบกพร่องโดยท ำไว้ไม่สะอำด 

หรือไม่ เรียบร้อย  หรือใช้ เครื่องมือเครื่องใช้และวัสดุ อุปกรณ์หรือน้ ำยำที่ ไม่มีคุณภำพตำมมำตรฐำน  

หรือคุณภำพไม่ดี หรือท ำไม่ถูกต้องตำมสัญญำข้อใดข้อหนึ่ง ผู้ว่ำจ้ำงหรือผู้แทนของผู้ว่ำจ้ำง แจ้งให้ผู้รับจ้ำง
ทรำบแล้ว ผู้รับจ้ำงจะต้องรีบแก้ไขงำนที่บกพร่องให้เรียบร้อยโดยเร็ว  โดยไม่คิดค่ำจ้ำง ค่ำวัสดุอุปกรณ์ 
ค่ำแรงงำนหรือค่ำใช้จ่ำยอื่นใดจำกผู้ว่ำจ้ำงอีก ถ้ำผู้รับจ้ำงไม่ด ำเนินกำรแก้ไขภำยใน ๓ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง
จำกผู้ว่ำจ้ำงหรือผู้แทนของผู้ว่ำจ้ำง ผู้ว่ำจ้ำงมีสิทธิบอกเลิกสัญญำและเรียกค่ำเสียหำยจำกผู้รับจ้ำงทั้งหมด
โดยสิ้นเชิง 

๑๑. ข้อสงวนสิทธิ์ในการยื่นข้อเสนอและอ่ืน ๆ 

 ๑๑.๑ เงินค่ำจ้ำงส ำหรับงำนจ้ำงครั้งนี้ ได้มำจำกเงินงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ. ๒๕๖๔ 

  กำรลงนำมในสัญญำจะกระท ำได้ต่อเมื่อส ำนักงำน ก.พ. ได้รับอนุมัติเงินงบประมำณแล้ว
เท่ำนั้น และกรณีที่ส ำนักงำน ก.พ. ไม่ได้รับอนุมัติเงินงบประมำณ เพ่ือกำรจัดหำในครั้งนี้ ส ำนักงำน ก.พ. 
สำมำรถยกเลิกกำรจัดหำได้ 
 ๑๑.๒ เมื่อส ำนักงำน ก.พ. ได้คัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอรำยใดให้เป็นผู้รับจ้ำง และได้ตกลงจ้ำง 
ตำมกำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้ำผู้รับจ้ำงจะต้องสั่งหรือน ำสิ่งของมำเพ่ืองำนจ้ำงดังกล่ำวเข้ำมำจำก
ต่ำงประเทศ และของนั้นต้องน ำเข้ำมำโดยทำงเรือในเส้นทำงที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสำมำรถให้บริกำรรับขนได้
ตำมที่รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงคมนำคมประกำศก ำหนด ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้รับจ้ำงจะต้องปฏิบัติตำม
กฎหมำยว่ำด้วยกำรส่งเสริมกำรพำณิชยนำวี ดังนี้ 
 (๑) แจ้งกำรสั่งหรือน ำสิ่งของดังกล่ำวเข้ำมำจำกต่ำงประเทศ ต่อกรมเจ้ำท่ำ ภำยใน ๗ วัน
นับตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้ำงสั่งหรือซื้อของจำกต่ำงประเทศ เว้นแต่ เป็นของที่รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงคมนำคม
ประกำศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืนได้ 
 (๒) จัดกำรให้สิ่งของดังกล่ำวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย
จำกต่ำงประเทศมำยังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญำตจำกกรมเจ้ำท่ำ ให้บรรทุกสิ่งของนั้น โดยเรืออ่ืน 

ที่มิใช่เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญำตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออ่ืน หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวง
คมนำคมประกำศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืน 

 (๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตำม (๑) หรือ (๒) ผู้รับจ้ำงจะต้องรับผิดตำมกฎหมำยว่ำด้วย
กำรส่งเสริมกำรพำณิชยนำวี 



- ๑๐ - 
 

 ๑๑.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งส ำนักงำน ก.พ. ได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปท ำสัญญำหรือข้อตกลงจ้ำง 
เป็นหนังสือภำยในเวลำที่ก ำหนดดังระบุไว้ในข้อ ๗ ส ำนักงำน ก.พ. จะริบหลักประกันกำรยื่นข้อเสนอ  
หรือเรียกร้องจำกผู้ออกหนังสือค้ ำประกันกำรยื่นข้อเสนอทันที และอำจพิจำรณำเรียกร้องให้ชดใช้ 
ควำมเสียหำยอ่ืน (ถ้ำมี) รวมทั้งจะพิจำรณำให้เป็นผู้ทิ้งงำนตำมระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
และกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ 

 ๑๑.๔ ส ำนักงำน ก.พ. สงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขเพ่ิมเติมเงื่อนไข หรือข้อก ำหนดในแบบสัญญำ 

หรือข้อตกลงจ้ำงเป็นหนังสือให้เป็นไปตำมควำมเห็นของส ำนักงำนอัยกำรสูงสุด (ถ้ำมี)  
 ๑๑.๕ ในกรณีท่ีเอกสำรแนบท้ำยเอกสำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์นี้ มีควำมขัดหรือแย้งกัน
ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติตำมค ำวินิจฉัยของส ำนักงำน ก.พ. ค ำวินิจฉัยดังกล่ำวให้ถือเป็นที่สุด และผู้ยื่นข้อเสนอ
ไม่มีสิทธิเรียกร้องค่ำใช้จ่ำยใด ๆ เพิ่มเติม 

 ๑๑.๖ ส ำนักงำน ก.พ. อำจประกำศยกเลิกกำรจัดจ้ำงในกรณีต่อไปนี้ได้ โดยที่ผู้ ยื่นข้อเสนอ 

จะเรียกร้องค่ำเสียหำยใด ๆ จำกส ำนักงำน ก.พ. ไม่ได ้ 
  (๑) ส ำนักงำน ก.พ. ไม่ได้รับกำรจัดสรรเงินที่จะใช้ในกำรจัดจ้ำงหรือได้รับจัดสรร 

แตไ่ม่เพียงพอที่จะท ำกำรจัดจ้ำงครั้งนีต้่อไป 

  (๒) มีกำรกระท ำที่เข้ำลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะกำรจัดจ้ำงหรือที่ได้รับกำรคัดเลือก 

มีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรำยอ่ืน หรือขัดขวำงกำรแข่งขันอย่ำงเป็นธรรม  
หรือสมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรำยอ่ืน หรือเจ้ำหน้ำที่ในกำรเสนอรำคำ หรือส่อว่ำกระท ำกำรทุจริตอ่ืนใด 

ในกำรเสนอรำคำ 
  (๓) กำรท ำกำรจัดจ้ำงครั้งนี้ต่อไปอำจก่อให้เกิดควำมเสียหำยแก่ส ำนักงำน ก.พ.  
หรือกระทบต่อประโยชน์สำธำรณะ 

  (๔) กรณี อ่ืนในท ำนองเดียวกับ (๑) (๒) หรือ (๓) ตำมที่ก ำหนดในกฎกระทรวง  
ซึ่งออกตำมควำมในกฎหมำยว่ำด้วยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ 

๑๒. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ 

 ในระหว่ำงระยะเวลำกำรจ้ำง ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับกำรคัดเลือกให้เป็นผู้รับจ้ำงต้องปฏิบัติ 
ตำมหลักเกณฑ์ท่ีกฎหมำยและระเบียบได้ก ำหนดไว้โดยเคร่งครัด 

๑๓. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ 
 ส ำนักงำน ก.พ. สำมำรถน ำผลกำรปฏิบัติงำนแล้วเสร็จตำมสัญญำของผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับ 

กำรคัดเลือกให้เป็นผู้รับจ้ำงเพ่ือน ำมำประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของผู้ประกอบกำร 

 ทั้งนี้ หำกผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับกำรคัดเลือกไม่ผ่ำนเกณฑ์ที่ก ำหนดจะถูกระงับกำรยื่นข้อเสนอ
หรือท ำสัญญำกับส ำนักงำน ก.พ. ไว้ชั่วครำว 

 

     ส ำนักงำนคณะกรรมกำรข้ำรำชกำรพลเรือน 

 .................................  ๒๕๖๓   
 

















































เอกสารแนบท้ายหมายเลข ๑.๒ 

แบบใบเสนอราคาที่ก าหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 

ใบเสนอราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
 

เรียน ...................(ระบตุ าแหน่งหวัหน้าหน่วยงานของรฐั)........................ 
 ๑. ข้าพเจ้า............(ระบุชื่อบริษัท ห้าง ร้าน)..........................ส านักงานใหญ่ตั้ งอยู่ เลขที่
.............................................ถนน.................................................ต าบล/แขวง............................................
อ าเภอ/เขต.....................................จังหวัด..........................................โทรศัพท์..................................................
โดย.....................................ผู้ลงนามข้างท้ายนี้  (ในกรณีผู้รับจ้างเป็นบุคคลธรรมดาให้ใช้ข้อความว่า  
ข้ าพ เจ้ า . .. . .. . . .. . . .. . . . . . .. . . .(ร ะบุ ชื่ อ บุ ค ค ล ธ รรม ด า ).. . . .. . . .. . . .. . .. . . .. . . .. . . .. . .. . . .. . . ..อ ยู่ บ้ า น เล ข ที่
..............................................ถนน......................... ......................ต าบล/แขวง..................... ......................
อ าเภอ/เขต.......................... ...................จังหวัด............................... ....................ผู้ถือบัตรประจ าตัวประชาชน 
เลขที่............................................โทรศัพท์..................................... ) โดย.....................................ได้พิจารณา
เงื่อนไขต่างๆ ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และเอกสารเพ่ิมเติม (ถ้ามี) เลขที่.................................
โดยตลอดและยอมรับข้อก าหนดและเงื่อนไขนั้นแล้ว รวมทั้งรับรองว่า  ข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน 

ตามท่ีก าหนดและไม่เป็นผู้ทิ้งงานของหน่วยงานของรัฐ 

 ๒.   ข้าพเจ้าขอเสนอที่จะท างานจ้าง.........................................ตามข้อก าหนดเงื่อนไขรายละเอียด
แห่งเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  ตามราคาดังที่ ได้ระบุ ไว้ในใบเสนอราคานี้  เป็นเงินทั้ งสิ้น 
............................... บาท (................................... .....) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมตลอดจนภาษีอากรอ่ืนๆ  
และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว  
 ๓. ข้าพเจ้าจะยืนค าเสนอราคานี้ เป็นระยะเวลา........ ................วัน ตั้ งแต่วันยื่นข้อเสนอ  
และ .........................๑ อาจรับค าเสนอนี้ ณ เวลาใดก็ได้ก่อนที่จะครบก าหนดระยะเวลาดังกล่าว หรือระยะเวลา
ที่ได้ยืดออกไปตามเหตุผลอันสมควรที่ ..........................๑ ร้องขอ 

 ๔. ข้าพเจ้ารับรองว่าจะส่งมอบงานตามเงื่อนไขท่ีเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ก าหนดไว้ 
 ๕. ในกรณีที่ ข้ าพ เจ้าได้ รับการพิจารณาให้ เป็นผู้ ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  
ข้าพเจ้ารับรองที่จะ 

   ๕.๑ ท าสัญญาตามแบบสัญญาจ้างแนบท้ายเอกสารการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือ
ตามที่ส านักงานอัยการสูงสุดได้แก้ไขเพ่ิมเติมแล้ว กับ ..........................๑ ภายใน.............วัน นับถัดจากวันที่
ได้รับหนังสือให้ไปท าสัญญา 
   ๕.๒ มอบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา ตามที่ระบุไว้ในข้อ ๖ ของเอกสารการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ ให้แก่ .......................๑ ขณะที่ได้ลงนามในสัญญาเป็นจ านวนร้อยละ....................ของราคาตามสัญญา 
ที่ได้ระบุไว้ในใบเสนอราคานี้ เพ่ือเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาโดยถูกต้องและครบถ้วน 

    หากข้าพเจ้าไม่ปฏิบัติให้ครบถ้วนตามที่ระบุในข้อ ๕.๑ และ/หรือข้อ ๕.๒ ดังกล่าว
ข้างต้น ข้าพเจ้ายอมชดใช้ค่าเสียหายใดๆ ที่อาจมีแก่...............................๑ และ...............................๑ มีสิทธิจะให้
ผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืนเป็นผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ หรือ............................... ๑อาจด าเนินการ 

จัดจ้างการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ก็ได้ 
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   ๖. ข้าพเจ้ายอมรับว่า ...........................๑ ไม่มีความผูกพันที่จะรับค าเสนอนี้ หรือใบเสนอราคาใดๆ 
รวมทัง้ไม่ต้องรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายใดๆ อันอาจเกิดขึ้นในการที่ข้าพเจ้าได้เข้ายื่นข้อเสนอครั้งนี ้
 ๗.   เพ่ือเป็นประกันในการปฏิบัติโดยถูกต้อง ตามที่ได้ท าความเข้าใจและผูกพันแห่งค าเสนอนี้ 
ข้าพเจ้าขอมอบ........................เพ่ือเป็นหลักประกันการเสนอราคา เป็นจ านวนเ งิน..........................บาท 
(...................................) มาพร้อมนี้ 
 ๘. ข้าพเจ้าได้ตรวจทานตัวเลขและตรวจสอบเอกสารต่างๆ ที่ ได้ยื่นพร้อมใบเสนอราคานี้ 
โดยละเอียดแล้ว และเข้าใจดีว่า ............................๑ ไม่ต้องรับผิดชอบใดๆ ในความผิดพลาดหรือตกหล่น 

 ๙. ใบเสนอราคานี้ ได้ยื่นเสนอโดยบริสุทธิ์ยุติธรรม และปราศจากกลฉ้อฉล หรือการสมรู้ร่วมคิดกัน 

โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายกับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือหลายบุคคล หรือกับห้างหุ้นส่วน บริษัทใดๆ ที่ได้ยื่นข้อเสนอ 

ในคราวเดียวกัน 

   เสนอมา ณ วันที่............... เดือน.................................... พ.ศ. .............................. 
 

 

                    ลงชื่อ  .....................................................  

                    (..........................................................)  
             ต าแหน่ง...........................................................  
      

หมายเหตุ 
 ๑  ให้ระบุชื่อย่อของหน่วยงานของรัฐที่ด าเนินการจัดจ้าง เช่น กรม หรือจังหวัด หรือทีโอที เป็นต้น 



เอกสารแนบท้ายหมายเลข ๑.๓ 

 

แบบสัญญา 

สัญญาจ้างท าความสะอาดอาคาร 
 

สัญญาเลขท่ี...........(๑)............  
 สัญญาฉบับนี้ท าขึ้น ณ .................................................................................................................... . 
ต าบล/แขวง………………………………………………………. อ าเภอ/เขต….……..……………………………………………..………
จังหวัด……………………………………….......…….. เมื่อวันที่ ………..… เดือน ………………..........….……. พ.ศ................ 
ระหว่าง ....................................................................... ...(๒)................................................................................ 
โดย ......................................................................... ........(๓)........................................................................... ......  
ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับ .................................(๔ ก)................................................. 
ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ …………...………………………………………………………………………………………..……….. 
มีส านักงานใหญ่อยู่เลขที่…..……………………..…… ถนน………………….....…. ต าบล/แขวง……………………………….
อ าเภอ/เขต……...…………………….…… จังหวัด………………………....…… โดย…………………………………………..………... 
ผู้มีอ านาจลงนามผูกพันนิติบุคคล ปรากฏตามหนังสือรับรองของส านักทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท…...............…….  
ลงวันที่ …… เดือน ...……........… พ.ศ. …... (๕) (และหนังสือมอบอ านาจลงวันที่.....……………………………………..) 
แนบท้ายสัญญานี้ (๖) (ในกรณีที่ผู้รับจ้างเป็นบุคคลธรรมดาให้ใช้ข้อความว่า กับ………….…(4 ข)……………...…. 
อยู่บ้านเลขท่ี……..…. ถนน………………… ต าบล/แขวง………..….… อ าเภอ/เขต….…………… จังหวัด………….…..…… 
ผู้ถือบัตรประจ าตัวประชาชนเลขที่.................. ดังปรากฏตามส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนแนบท้ายสัญญานี้) 
ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง  
 คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้ 
 

 ข้อ ๑. ข้อตกลงว่าจ้าง 
 ๑.๑ ผู้ ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างท าความสะอาดพ้ืนที่ภายในอาคาร       
….............(7)................ ตั้งอยู่ที่.…….……….. ต าบล/แขวง……………………………… อ าเภอ/เขต………………….…..………. 
จังหวัด…….………………….…… โดยมีรายละเอียดและเงื่อนไขตามที่ระบุไว้ในเอกสารแนบท้ายสัญญาผนวก ๑ 
และผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติให้ถูกต้องครบถ้วนตามสัญญารวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา โดยมีก าหนดเวลา 

......(8)...... (….……..) เดือน ต้ังแต่วันที ่…… เดือน ………..….…. พ.ศ. .... ถึงวันที ่..... เดือน .........……… พ.ศ. .....                  
เป็นราคาค่าจ้างทั้งสิ้น......................บาท (…….............…………) ซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพ่ิมจ านวน......................บาท 
(.................................) ตลอดจนภาษีอากรอ่ืนๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงแล้ว 
 ๑.๒ ผู้รับจ้างตกลงรับจ้างท างานตามข้อ ๑.๑ โดยต้องจัดหาพนักงานที่มีความประพฤติดี 
มีมารยาท มีสุขภาพดี มีความสามารถปฏิบัติงานด้วยความเรียบร้อย ใช้เครื่องมือเครื่องใช้และวัสดุอุปกรณ์        
ท าความสะอาดชนิดดี  โดยผู้รับจ้างเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น เพ่ือประกอบการรับจ้างตามสัญญานี้            
ด้วยความประณีตเรียบร้อยจนสิ้นสุดอายุสัญญา ยกเว้นการใช้น้ าและไฟฟ้า ซึ่งผู้ว่าจ้างยินยอมให้ใช้พอสมควร
แก่การปฏิบัติงานตามข้อ ๑.๑ รวมทั้งให้ใช้สถานที่เพ่ือเก็บเครื่องมือ เครื่องใช้และวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ในการ        
ท าความสะอาด โดยผู้ว่าจ้างเป็นผู้จัดหาสถานที่ให้ซึ่งผู้รับจ้างต้องจัดให้มกีุญแจปิดสถานที่เก็บเครื่องมือเครื่องใช้
และวัสดุอุปกรณ์ดังกล่าวและต้องรับผิดชอบเครื่องมือเครื่องใช้และวัสดุอุปกรณ์ที่น าไปเก็บไว้ในสถานที่ดังกล่าว
ด้วยตนเอง 
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 ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา 
  เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้ 
   ๒.๑ ผนวก ๑ .....(รายละเอียดและเงื่อนไขการจ้าง จ านวน….....(……......….) หน้า 
     ท าความสะอาดพ้ืนที่ภายในอาคาร).....     
       ๒.๒ ผนวก ๒ ………...……(ใบเสนอราคา)……....………. จ านวน........(................) หน้า 

...........................................ฯลฯ.................................... 
 ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดหรือแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความ     
ในสัญญานี้บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามค าวินิจฉัยของ  

ผู้ว่าจ้าง ค าวินิจฉัยของผู้ว่าจ้างให้ถือเป็นที่สุด และผู้รับจ้างไม่มีสิทธิเรียกร้องราคา ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ 
เพ่ิมเติมจากผู้ว่าจ้างทั้งสิ้น 

 ถ้าสิ่งใดหรือการอันใดอันหนึ่งที่มิได้ระบุไว้ในรายละเอียดแนบท้ายสัญญานี้  แต่เป็นการ   
อันจ าเป็นต้องท าเพ่ือให้งานแล้วเสร็จบริบูรณ์ถูกต้องตามวัตถุประสงค์แห่งสัญญานี้  ผู้รับจ้างต้องจัดท าการนั้นๆ       
ให้โดยไม่คิดเอาค่าตอบแทนเพ่ิมเติมอีกแต่อย่างใด 
 

 ข้อ ๓. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา 

 ในขณะท าสัญญานี้ผู้รับจ้างได้น าหลักประกันเป็น..............................(9)............................ 
เป็นจ านวน........................................บาท (...............................................) ซึ่งเท่ากับร้อยละ………..(๑0)………..… 
(…………..………........................) ของราคาจ้าง มามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างเพ่ือเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้                      
 (๑1) กรณีผู้รับจ้างใช้หนังสือค้ าประกันมาเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา  
หนังสือค้ าประกันดังกล่าวจะต้องออกโดยธนาคารที่ประกอบกิจการในประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทุน   
หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชย์และประกอบธุรกิจ       
ค้ าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทย          
แจ้งเวียนให้ทราบตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐก าหนด        
หรืออาจเป็นหนังสือค้ าประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางก าหนดก็ได้  และจะต้องมีอายุ 
การค้ าประกันตลอดไปจนกว่าผู้รับจ้างพ้นข้อผูกพันตามสัญญานี้  
 หลักประกันที่ผู้รับจ้างน ามาให้ตามวรรคหนึ่งจะต้องมีอายุครอบคลุมความรับผิดทั้งปวง         
ของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ถ้าหลักประกันที่ผู้รับจ้างน ามามอบให้ดังกล่าวลดลงหรือเสื่อมค่าลง หรือมีอายุ 
ไม่ครอบคลุมถึงความรับผิดของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ไม่ว่าด้ วยเหตุใดๆ ก็ตาม ผู้รับจ้างต้องหา 

หลักประกันใหม่หรือหลักประกันเพ่ิมเติมให้มีจ านวนครบถ้วนตามวรรคหนึ่ งมามอบให้แก่ผู้ ว่าจ้าง  

ภายใน..............(…………….) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง  
 หลักประกันที่ผู้รับจ้างน ามามอบไว้ตามข้อนี้ ผู้ว่าจ้างจะคืนให้ผู้รับจ้างโดยไม่มีดอกเบี้ย   
เมื่อผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดและข้อผูกพันทั้งปวงตามสัญญานี้แล้ว 
 

 ข้อ ๔. การจ่ายเงิน 

  ผู้ว่าจ้างตกลงช าระค่าจ้างเป็นรายงวด งวดละหนึ่งเดือน รวมทั้งหมด............(….….…..) งวด 
ในอัตรางวดละ............................บาท (……..…………..……………) ซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพ่ิมตลอดจนภาษีอากรอ่ืนๆ 
และค่าใช้จ่ายทั้งปวงแล้ว โดยผู้ว่าจ้างจะช าระค่าจ้างให้ผู้รับจ้างหลังจากผู้รับจ้างได้ท างานเสร็จเรียบร้อย     
และผู้ว่าจ้างหรือผู้แทนของผู้ว่าจ้างได้ตรวจรับมอบงานที่ส่งมอบในแต่ละงวดเรียบร้อยแล้ว 
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 ในกรณีที่รัฐบาลประกาศเปลี่ยนแปลงก าหนดอัตราค่าจ้างแรงงานขั้นต่ า ภายหลังสัญญานี้     
มีผลใช้บังคับ ผู้รับจ้างมีสิทธิร้องขอเพ่ิมอัตราค่าจ้างเฉพาะค่าแรงของพนักงานของผู้รับจ้าง ตามอัตราส่วนต่าง
ของค่าจ้างขั้นต่ าที่รัฐบาลก าหนดเพ่ิมขึ้น ซึ่งผู้ว่าจ้างจะพิจารณาด้วยเหตุผลที่สมควรและเป็นธรรม หากผู้ว่าจ้าง    
ไม่สามารถตกลงตามที่ร้องขอเพราะเหตุขัดข้องด้านงบประมาณหรือเพราะเหตุอ่ืนใด  ผู้รับจ้างมีสิทธิบอกเลิก
สัญญา ในกรณีนี้ผู้รับจ้างจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายหรือค่าชดเชยใดๆ ทั้งสิ้น 
 (๑2) การจ่ายเงินตามเงื่อนไขแห่งสัญญานี้ ผู้ว่าจ้างจะโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของ
ผู้รับจ้าง ชื่อธนาคาร………………………………….สาขา….………..….......…….…..ชื่อบัญชี…………………………….…………
เลขที่บัญชี…………………………………..…… ทั้งนี ้ผู้รับจ้างตกลงเป็นผู้รับภาระเงินค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการอื่นใด
เกี่ยวกับการโอนรวมทั้งค่าใช้จ่ายอ่ืนใด (ถ้ามี) ที่ธนาคารเรียกเก็บ และยินยอมให้มีการหักเงินดังกล่าวจาก
จ านวนเงินโอนในงวดนั้นๆ (ความในวรรคนี้ใช้ส าหรับกรณีที่หน่วยงานของรัฐจะจ่ายเงินตรงให้แก่ผู้รับจ้าง 
(ระบบ  Direct Payment) โดยการโอน เงิน เข้ าบัญ ชี เงินฝากธนาคารของผู้ รับจ้ าง ตามแนวทางที่
กระทรวงการคลังหรือหน่วยงานของรัฐเจ้าของงบประมาณเป็นผู้ก าหนด) 
 

 ข้อ ๕. หน้าที่และความรับผิดของผู้รับจ้าง 

  ๕.๑ ผู้รับจ้างต้องแจ้งรายชื่อ ที่อยู่ปัจจุบัน และน าส่งภาพถ่ายบัตรประจ าตัวประชาชน 

ของผู้ควบคุมงานและพนักงานที่มาท างานจ้างทั้งหมดทุกคนตามสัญญาให้ แก่ผู้ว่าจ้างในวันท าสัญญานี้ 
หากมีการเปลี่ยนแปลงก็ต้องแจ้งให้ผู้ว่าจ้างทราบก่อนมาท างานทุกครั้งและในระหว่างที่ปฏิบัติงานจะต้อง  

ติดป้ายชื่อตามท่ีผู้ว่าจ้างออกให้ 
 ผู้รับจ้างจะส่งพนักงานตามรายชื่อที่แจ้งให้ผู้ว่าจ้างทราบล่วงหน้ามาท าความสะอาด 

และปฏิบัติงานตามสัญญารวมถึงรายละเอียดและเงื่อนไขตามที่ก าหนดไว้ในเอกสารแนบท้ายสัญญาผนวก .........  
 ๕.๒ ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างหรือผู้แทนของผู้ว่าจ้างได้แจ้งให้ผู้รับจ้างเปลี่ยนตัวพนักงาน                
หรือเปลี่ยนเครื่องมือเครื่องใช้หรือวัสดุอุปกรณ์ รวมทั้งน้ ายาท าความสะอาดและน้ ายาอ่ืนใดส าหรับใช้ในการ
ท างานจ้างตามสัญญานี้ ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตามโดยเร็วโดยไม่ทักท้วงใดๆ ทั้งสิ้น 
 ๕.๓ ก าหนดเวลาท างานให้เป็นไปตามที่ระบุในรายละเอียดและเงื่อนไขที่ก าหนดไว้        
ในเอกสารแนบท้ายสัญญาผนวก ........... ส่วนการท าความสะอาดเป็นรายเดือน ให้นับระยะเวลาแรกตั้งแต่ 
วันที่ก าหนดให้เริ่มลงมือท างานดังกล่าวเป็นต้นไป และให้นับระยะเวลาต่อๆ ไปตั้งแต่วันต่อจากวันสุดท้ายแห่ง
ระยะเวลาก่อนนั้น โดยให้นับวันหยุดท าการและวันหยุดประจ าสัปดาห์รวมด้วย 
 ๕.๔ ผู้รับจ้างต้องควบคุมดูแลให้พนักงานของผู้รับจ้างปฏิบัติงานจ้างให้สะอาดเรียบร้อย
และถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาตลอดเวลาที่ปฏิบัติงานตามสัญญา หากปรากฏว่าพนักงานของผู้รับจ้าง
ปฏิบัติงานไม่เรียบร้อย หรือมีความประพฤติหรือมีสุขภาพไม่เหมาะสมที่จะท างานตามสัญญานี้ ผู้รับจ้างยินยอม
เปลี่ยนพนักงานให้ใหม่ หรือแก้ไขอุปสรรคข้อขัดข้องของการปฏิบัติงานจ้างตามที่ผู้ว่าจ้างได้แจ้งให้ทราบ  
  ๕ .๕ ในกรณีพนักงานของผู้รับจ้างไม่มาปฏิบัติงาน  หรือมาปฏิบัติงานไม่ครบจ านวน 

ตามที่ก าหนดไว้ หรือมาแต่ไม่ปฏิบัติงานตามรายละเอียดและเงื่อนไขแนบท้ายสัญญา คู่สัญญาทั้งสองฝ่าย 

ตกลงให้เป็นไปตามข้อก าหนดดังต่อไปนี้ 
  ๕.๕.๑ ถ้าไม่มีพนักงานของผู้รับจ้างมาปฏิบัติงาน หรือมาปฏิบัติงานไม่ครบจ านวน 
หรือมาแต่ไม่ปฏิบัติงานในวันใด ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างหักเงินค่าจ้างที่จะได้รับตามอัตราค่าจ้างขั้นต่ าต่อคนต่อวัน  
ที่ใช้บังคับในเขต……...(๑3)…..…..ในวันนั้น และยินยอมให้ผู้ว่าจ้างปรับเป็นจ านวนเงินวันละ........(๑4).........บาท 
(.....................................................) นับตั้งแต่วันที่ไม่มีพนักงานมาปฏิบัติงานหรือมาปฏิบัติงานไม่ครบจ านวน       
หรือมาแต่ไม่ปฏิบัติงานเป็นต้นไป จนกว่าจะมีพนักงานมาปฏิบัติงานครบจ านวน 
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  ๕.๕.๒ ถ้าไม่มีพนักงานของผู้ รับจ้างมาปฏิบัติงาน หรือมาไม่ครบจ านวน หรือมา             
แต่ไม่ปฏิบัติงานตามรายละเอียดและเงื่อนไขแนบท้ายสัญญา ๓ (สาม) วันติดต่อกัน นอกจากผู้รับจ้างจะต้อง   
รับผิดตามข้อ ๕.๕.๑ แล้ว เมื่อผู้ว่าจ้างได้แจ้งให้ผู้รับจ้างทราบแล้ว ผู้รับจ้างยังไม่ด าเนินการแก้ไข หรือจัดส่ง
พนักงานมาปฏิบัติงานให้ถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาภายใน……….(….…….) วัน ผู้ว่าจ้างมีสิทธิบอกเลิกสัญญาได ้

 การที่ผู้ว่าจ้างไม่บอกเลิกสัญญาตามความในข้อ ๕.๕.๒ นั้นไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้าง      
พ้นจากความรับผิดตามสัญญานี้ 
 ๕.๖ ในการท างานจ้าง ถ้าเกิดความเสียหายใดๆ ไม่ว่าจะเกิดขึ้นแก่บุคลากรของผู้ว่าจ้าง
หรือบุคคลภายนอก หรือก่อให้เกิดความช ารุดบกพร่องเสียหายหรือการสูญหายแก่ทรัพย์สินของผู้ว่าจ้างหรือ  
ของบุคลากรของผู้ว่าจ้างหรือของบุคคลภายนอก อันเป็นผลสืบเนื่องมาจากการกระท าหรือละเว้นการกระท าของ
ผู้รับจ้าง พนักงาน หรือบุคลากรของผู้รับจ้าง ผู้รับจ้างต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้ว่าจ้างหรือบุคลากรของ
ผู้ว่าจ้างหรือบุคคลภายนอก ตามจ านวนที่เสียหายจริง ภายในระยะเวลาที่ผู้ว่าจ้างก าหนด 
 ๕.๗ ในกรณีที่ผู้รับจ้างหรือพนักงานของผู้รับจ้างท างานจ้างบกพร่องโดยท าไว้ไม่สะอาด 

หรือไม่เรียบร้อย หรือใช้เครื่องมือเครื่องใช้และวัสดุอุปกรณ์หรือน้ ายาที่ไม่มีคุณภาพตามมาตรฐานหรือคุณภาพ
ไม่ดี หรือท าไม่ถูกต้องตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง เว้นแต่กรณีตามข้อ ๕.๕ เมื่อผู้ว่าจ้างหรือผู้แทนของผู้ว่าจ้าง   
แจ้งให้ผู้รับจ้างทราบแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องรีบแก้ไขงานที่บกพร่องให้เรียบร้อยโดยเร็ว โดยไม่คิดค่าจ้าง ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ ค่าแรงงานหรือค่าใช้จ่ายอ่ืนใดจากผู้ว่าจ้างอีก ถ้าผู้รับจ้างไม่ด าเนินการแก้ไขภายใน..........(.....……) วัน 
นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งจากผู้ว่าจ้างหรือผู้แทนของผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิบอกเลิกสัญญาและเรียกค่าเสียหาย
จากผู้รับจ้างทั้งหมดโดยสิ้นเชิง 
 ในกรณีที่ผู้รับจ้างกระท าผิดสัญญาดังกล่าวตามข้อ ๕.๗ วรรคหนึ่ง และผู้ว่าจ้างยังไม่ใช้สิทธิ
บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างด าเนินการดังนี้ 
 (๑) ระงับการจ่ายค่าจ้างทั้งหมดหรือแตบ่างส่วนตามที่ผู้ว่าจ้างเห็นสมควร 
 (๒) ปรับเป็นรายวัน ในอัตราวันละ…….…......(๑5)......…..…บาท (……...…..............………..) 
ตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างผิดสัญญาจนถึงวันที่ผู้รับจ้างได้แก้ไขงานที่บกพร่องให้เรียบร้อยตามสัญญา  หรือจนถึงวันที่
บอกเลิกสัญญา 
 (๓) ให้บุคคลอ่ืนท างานแทนผู้รับจ้าง โดยผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่ผู้ว่าจ้างต้อง
เสียไปทั้งหมดโดยสิ้นเชิง 
 (๔) เรียกค่าเสียหายใดๆ อันพึงมี 
 

 ข้อ ๖. การจ้างช่วง 
  ผู้รับจ้างต้องไม่เอางานทั้งหมดหรือแต่บางส่วนแห่งสัญญานี้ไปจ้างช่วงอีกทอดหนึ่ง เว้นแต่ 
การจ้างช่วงแต่บางส่วนจะได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน การที่ผู้ว่าจ้างได้อนุญาตให้               
จา้งช่วงงานแต่บางส่วนดังกล่าวนั้น ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจากความรับผิดหรือพันธะหน้าที่ตามสัญญานี้ 
และผู้รับจ้างยังต้องรับผิดในความผิดและความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างช่วง หรือตัวแทน พนักงาน หรือ  
ลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วงนั้นทุกประการ 
 กรณีผู้รับจ้างไปจ้างช่วงโดยฝ่าฝืนตามความในวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างต้องช าระค่าปรับให้แก่
ผู้ว่าจ้างในอัตราร้อยละ..........(๑6).........(.....................) ของวงเงินของงานที่จ้างช่วงตามสัญญา ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิ
ผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา 
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 ข้อ ๗.  การควบคุมงานของผู้รับจ้าง 
  ๗.๑ ผู้รับจ้างต้องจัดให้มีผู้ควบคุมงานจ านวน….…......(…...……..) คน เพ่ือควบคุมการท างาน
ให้เป็นไปตามสัญญานี้ และเพ่ือเป็นตัวแทนในการประสานงานกับผู้ว่าจ้าง ค าสั่งใดๆ หรือหนังสือแจ้งเรื่องใดๆ 
อันเกี่ยวข้องกับสัญญานี้ที่ผู้ว่าจ้างได้แจ้งแก่ผู้ควบคุมงานนั้นให้ถือว่าได้แจ้งแก่ผู้รับจ้างแล้วโดยชอบ 

 ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างขอให้ผู้รับจ้างเปลี่ยนตัวผู้ควบคุมงาน ผู้รับจ้างยินยอมเปลี่ยนตัวให้ทันที 
โดยจะไม่เรียกร้องค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายใดๆ จากผู้ว่าจ้าง ถ้าผู้รับจ้างจะเปลี่ยนตัวผู้ควบคุมงาน ต้องแจ้งชื่อ 

ผู้นั้นให้ผู้ว่าจ้างทราบล่วงหน้าเป็นหนังสือทุกครั้งด้วย 
 ๗.๒ ในกรณีที่เกิดปัญหาแรงงานของผู้รับจ้าง ผู้รับจ้างจะยกเหตุที่มีปัญหาแรงงานมาเป็น              
เหตุสุดวิสัยหรือมาเป็นข้ออ้างที่จะเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่งมิได้ 
 

 ข้อ ๘. การตรวจงานจ้าง 
 ในเวลาที่ผู้รับจ้างเตรียมการหรือก าลังท างานจ้างตามสัญญานี้อยู่ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
หรือผู้แทนที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้งมีสิทธิเข้าไปตรวจการจ้างได้ตลอดเวลา ผู้รับจ้าง ผู้ควบคุมงานและพนักงานของ    
ผู้รับจ้างต้องให้ความร่วมมืออ านวยความสะดวกและช่วยเหลือตามสมควร 
 การที่มีคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้แทน หาท าให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดตาม
สัญญาข้อใดข้อหนึ่งไม ่
 

 ข้อ ๙. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงงาน และต่อสัญญาจ้างในกรณีจ าเป็น 

  ๙.๑ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะท าการแก้ไข เพ่ิมเติม หรือลดงานจากรายละเอียดและเงื่อนไขแนบท้าย 
สัญญาได้ทุกกรณี โดยไม่ต้องเลิกสัญญานี้ การด าเนินการดังกล่าวต้องท าความตกลงกันใหม่เป็นหนังสือ           
และถ้าจะต้องเพ่ิมหรือลดเงินค่าจ้างตามสัญญานี้ คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายจะได้ตกลงกัน ณ บัดนั้น รวมถึงก าหนด
เรื่องหลักประกันตามข้อ ๓ ด้วย 
 (๑7) ๙.๒ ในกรณีที่ครบก าหนดสัญญานี้แล้ว หากผู้ว่าจ้างมีความจ าเป็นต้องจ้างผู้รับจ้างให้
ปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญาต่อไป ผู้รับจ้างตกลงปฏิบัติตามสัญญาจ้างต่อไปอีกมีก าหนดไม่เกิน........(.......) เดือน 

ในอัตราค่าจ้างและเงื่อนไขเดิม โดยผู้ว่าจ้างจะต้องแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า..........(...........) วัน
ก่อนครบก าหนดสัญญา 
 

 ข้อ ๑๐. การบอกเลิกสัญญา 

   ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างใช้สิทธิบอกเลิกสัญญา เพราะเหตุที่ผู้รับจ้างผิดสัญญาข้อ  ๕ .๕ .๒       
หรือข้อ ๕.๗ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างริบหรือบังคับจากหลักประกันตามข้อ ๓ ทั้งหมดหรือแต่บางส่วนตามแต่  
จะเห็นสมควรได้ทันที และผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะจ้างบุคคลอ่ืนท างานต่อไปได้ โดยผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบใน
ค่าเสียหายซึ่งเป็นจ านวนเกินกว่าหลักประกันและค่าเสียหายต่างๆ ที่เกิดขึ้น รวมทั้งค่าจ้างส่วนที่เพ่ิมขึ้น 

เพราะการจ้างบุคคลอ่ืนท าการนี้ต่อไป 
 

 ข้อ ๑๑. การควบคุมงานโดยผู้ว่าจ้าง 
    ผู้ว่าจ้าง หรือคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ หรือผู้แทนของผู้ว่าจ้างมีสิทธิตรวจและควบคุมงาน             
ให้เป็นไปตามที่ระบุในสัญญาและเอกสารแนบท้ายสัญญานี้ โดยมีสิทธิสั่งการใดๆ เกี่ยวกับงานที่จ้างนี้ได้และ 
ผู้รบัจ้างต้องปฏิบัติตามค าสั่งนั้นทุกประการ 
   การที่ผู้ว่าจ้าง หรือคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ หรือผู้แทนจากผู้ว่าจ้างสั่งการใดๆ เกี่ยวกับ
งานที่จ้างตามวรรคหนึ่ง ไม่เป็นเหตุให้ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างหรือผู้ว่าจ้างกับพนักงานของ   
ผู้รับจ้างอยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายแรงงาน หรือกฎหมายแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ หรือกฎหมายคุ้มครอง
แรงงาน แต่อย่างใด 
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  การวินิจฉัยว่าผลงานที่ผู้รับจ้างท านั้นเสร็จเรียบร้อยถูกต้องตามสัญญาหรือตามความประสงค์
ของผู้ว่าจ้างหรือไม่ กรณีใดเป็นเหตุสุดวิสัยหรือเป็นเหตุใดๆ อันเนื่องมาจากความผิดหรือความบกพร่องของ  
ฝ่ายผู้ว่าจ้าง หรือเป็นพฤติการณ์อันใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดตามกฎหมาย รวมทั้งในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับ 
การตีความสัญญานี้หรือเกี่ยวด้วยเรื่องใดๆ ที่เกิดขึ้นตามสัญญานี้ หรือเกี่ยวพันกับสัญญานี้ ไม่ว่าปัญหานั้นจะ
เกิดขึ้นในระหว่างด าเนินงานหรือภายหลังจากที่ระยะเวลาการจ้างตามสัญญานี้สิ้นสุดลงหรือภายหลังจากที่    
ผู้รับจ้างทิ้งงาน ผู้รับจ้างยอมให้ถือเอาค าวินิจฉัยของผู้ว่าจ้างเป็นเด็ดขาด และผู้รับจ้างยอมผูกพันตนตามผลแห่ง
ค าวินิจฉัยนั้นทุกประการ  
 

 ข้อ ๑๒. การบังคับค่าปรับ ค่าเสียหาย และค่าใช้จ่าย 

  ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่งด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม จนเป็นเหตุให้เกิด
ค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างต้องชดใช้ค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แก่
ผู้ว่าจ้างโดยสิ้นเชิงภายในก าหนด.................(................. .) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง 
หากผู้รับจ้างไม่ชดใช้ให้ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาดังกล่าว ให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะหักเอาจากจ านวนเงิน
ค่าจ้างที่ต้องช าระ หรือบังคับจากหลักประกันตามข้อ ๓ ได้ทันท ี

 หากค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายที่บังคับจากเงินค่าจ้างที่ต้องช าระ หรือหลักประกัน
ตามข้อ ๓ แล้วยังไม่เพียงพอ ผู้รับจ้างยินยอมช าระส่วนที่เหลือที่ยังขาดอยู่จนครบถ้วนตามจ านวนค่าปรับ 
ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายนั้น ภายในก าหนด..................(...................) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือ
จากผู้ว่าจ้าง 
 หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแล้ว 

ยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างทั้งหมด 
 

ข้อ ๑๓. การงดหรือลดค่าปรับ หรือการขยายเวลาในการปฏิบัติตามสัญญา 
  ในกรณีที่มีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง หรือเหตุสุดวิสัย  
หรือเกิดจากพฤติการณ์ อันหนึ่งอันใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดตามกฎหมาย หรือเหตุ อ่ืนตามที่ก าหนด  

ในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ท าให้ผู้รับจ้าง
ไม่สามารถท าการตามเงื่อนไขและก าหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุ หรือพฤติการณ์ดังกล่าว
พร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบ  เพ่ือของดหรือลดค่าปรับ  หรือขยายเวลาท างานออกไป 

ภายใน ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่เหตุนั้นสิ้นสุดลง หรือตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวงดังกล่าว แล้วแต่กรณี 
  ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้รับจ้างได้สละสิทธิเรียกร้อง
ในการที่จะของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาท าการออกไปโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่กรณี 
เหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้างซึ่งมีหลักฐานชัดแจ้งหรือผู้ว่าจ้างทราบดีอยู่แล้วตั้งแต่ต้น 
  การงดหรือลดค่าปรับ หรือขยายก าหนดเวลาท าการตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจ 

ของผู้ว่าจ้างที่จะพิจารณาตามทีเ่ห็นสมควร 
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 สัญญานี้ท าขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความ         
โดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นส าคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญา
ต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ 
 

(ลงชื่อ)……………………………………….ผู้ว่าจ้าง 
        (……........……...………………….) 
 

(ลงชื่อ)……………………………………….ผู้รับจ้าง 
        (……........……...………………….) 
 

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

(ลงชื่อ)……………………………………….พยาน 
        (……........……...………………….) 
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วธิปีฏบิตัเิกีย่วกับสญัญาจา้งท าความสะอาดอาคาร 

 (1) ให้ระบุเลขที่สัญญาในปีงบประมาณหนึ่งๆ ตามล าดับ 
 (2) ให้ระบุชื่อของหน่วยงานของรัฐที่เป็นนิติบุคคล เช่น กรม ก. หรือรัฐวิสาหกิจ ข. เป็นต้น 
 (3) ให้ระบุชื่อและต าแหน่งของหัวหน้าหน่วยงานของรัฐที่เป็นนิติบุคคลนั้น หรือผู้ที่ได้รับมอบอ านาจ 
เช่น นาย ก. อธิบดีกรม............. หรือ นาย ข. ผู้ได้รับมอบอ านาจจากอธิบดีกรม................ 
 (๔) ให้ระบุชื่อผู้รับจ้าง 
    ก. กรณีนิติบุคคล เช่น ห้างหุ้นส่วนสามัญจดทะเบียน ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บริษัทจ ากัด 
    ข. กรณีบุคคลธรรมดา ให้ระบุชื่อและที่อยู่ 
 (5) เป็นข้อความหรือเงื่อนไขเพ่ิมเติม ซึ่งหน่วยงานของรัฐผู้ท าสัญญาอาจเลือกใช้หรือตัดออก 

ได้ตามข้อเท็จจริง 
 (6) เป็นข้อความหรือเงื่อนไขเพ่ิมเติม ซึ่งหน่วยงานของรัฐผู้ท าสัญญาอาจเลือกใช้หรือตัดออก 

ได้ตามข้อเท็จจริง 
 (7) ให้ระบุสถานที่อาคารที่จะจ้างท าความสะอาด 
 (8) ให้ระบุระยะเวลาจ้างทั้งหมดเป็นจ านวนเดือน และให้ระบุระยะเวลาตั้งแต่วันใดถึงวันใด 

ให้ชัดเจนซึ่งจะต้องสัมพันธ์กับก าหนดวันแล้วเสร็จตามสัญญา  
 (9) “หลักประกัน” หมายถึง หลักประกันที่ ผู้ รับจ้างน ามามอบไว้แก่หน่วยงานของรัฐ  
เมื่อลงนามในสัญญา เพ่ือเป็นการประกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นจากการปฏิบัติตามสัญญา ดังนี้ 

 (๑) เงินสด  
 (๒) เช็คหรือดราฟท์ ที่ธนาคารเซ็นสั่งจ่าย ซึ่งเป็นเช็คหรือดราฟท์ลงวันที่ที่ ใช้ เช็ค 

หรือดราฟท์นั้นช าระต่อเจ้าหน้าที่ หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน ๓ วันท าการ  
 (๓) หนังสือค ้าประกันของธนาคารภายในประเทศตามตัวอย่างที่คณะกรรมการนโยบาย

ก าหนด โดยอาจเป็นหนังสือค้ าประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางก าหนดก็ได้ 
 (4) หนังสือค้ าประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้

ประกอบกิจการเงินทุน เพ่ือการพาณิ ชย์และประกอบธุรกิจค้ าประกันตามประกาศของธนาคาร 

แห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลม  

ให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือค้ าประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายก าหนด 
  (5)   พันธบัตรรัฐบาลไทย 

 (10) ให้ก าหนดจ านวนเงินหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาตามระเบียบกระทรวงการคลัง 

ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 168 
 (11) เป็นข้อความหรือเงื่อนไขเพ่ิมเติม ซึ่งหน่วยงานของรัฐผู้ท าสัญญาอาจเลือกใช้หรือตัดออก  

ได้ตามข้อเท็จจริง 
 (12) เป็นข้อความหรือเงื่อนไขเพ่ิมเติม ซึ่งหน่วยงานของรัฐผู้ท าสัญญาอาจเลือกใช้หรือตัดออก 

ได้ตามข้อเท็จจริง 
 (13) ให้ระบุเป็นเขตจังหวัดที่สถานทีด่ าเนินงานตามสัญญานี้ตั้งอยู่  
 (14) อัตราค่าปรับตามสัญญาข้อ 5 ให้ก าหนดเป็นรายวันในอัตราระหว่างร้อยละ ๐.๐๑-๐.๑๐ 
ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ .ศ. 2560 ข้อ 162  
ส่วนกรณีจะปรับร้อยละเท่าใด ให้อยู่ในดุลพินิจของหน่วยงานของรัฐผู้ว่าจ้างที่จะพิจารณาโดยค านึงถึงราคาและ
ลักษณะของพัสดุที่จ้าง ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการที่ผู้รับจ้างจะหลีกเลี่ยงไม่ปฏิบัติตามสัญญา แต่ทั้งนี้ การที่จะ
ก าหนดค่าปรับเป็นร้อยละเท่าใด จะต้องก าหนดไว้ในเอกสารเชิญชวนด้วย 



- 9 - 
 

 (15) อัตราค่าปรับตามสัญญาข้อ 5  ให้ก าหนดเป็นรายวันในอัตราระหว่างร้อยละ ๐.๐๑-๐.๑๐ 
ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ .ศ. 2560 ข้อ 162  
ส่วนกรณีจะปรับร้อยละเท่าใด ให้อยู่ในดุลพินิจของหน่วยงานของรัฐผู้ว่าจ้างที่จะพิจารณาโดยค านึงถึงราคาและ
ลักษณะของพัสดุที่จ้าง ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการที่ผู้รับจ้างจะหลีกเลี่ยงไม่ปฏิบัติตามสัญญา แต่ทั้งนี้การที่จะ
ก าหนดค่าปรับเป็นร้อยละเท่าใด จะต้องก าหนดไว้ในเอกสารเชิญชวนด้วย 
 (16) อัตราค่าปรับตามสัญญาข้อ 6 กรณีผู้รับจ้างไปจ้างช่วงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจาก 

ผู้ว่าจ้างต้องก าหนดค่าปรับเป็นจ านวนเงินไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของวงเงินของงานที่จ้างช่วงตามสัญญา 
 (17) เป็นข้อความหรือเงื่อนไขเพ่ิมเติม ซึ่งหน่วยงานของรัฐผู้ท าสัญญาอาจเลือกใช้หรือตัดออก 

ได้ตามข้อเท็จจริง 
 



เอกสารแนบท้ายหมายเลข ๑.๔ (๑) 
แบบหนังสือค ้าประกัน 

(หลักประกันซองการจ้าง) 
 

เลขที…่……………….                                                                        วันที่………………………….. 
 

ข้าพเจ้า………..(ชื่อธนาคาร/บริษัทเงินทุน)……….ส านักงานตั้งอยู่เลขที่…………ถนน…………….…. 
ต าบล/แขวง…..............................อ าเภอ/เขต…..............................จังหวัด…..............................
โดย…………………….…............………..ผู้มีอ านาจลงนามผูกพันธนาคาร/บริษัทเงินทุน ขอท าหนังสือค้ าประกัน
ฉบับนี้ให้ไว้ต่อ............................................................ (ชื่อส่วนราชการผู้ประกวดราคา)………….ดังมีข้อความต่อไปนี้ 
 ๑. ตามที่...........(ชื่อผู้เสนอราคา) ...........ได้ยื่นซองประกวดราคาส าหรับการจัดจ้าง.…………..…
ตามเอกสารประกวดราคาเลขที่………...........….ซึ่งต้องวางหลักประกันซองตามเงื่อนไขการประกวดราคาต่อ  
......(ชื่อส่วนราชการผู้ประกวดราคา)…...เป็นจ านวนเงิน…………..บาท (………………………..) นั้น 

 ข้าพเจ้ายินยอมผูกพันตนโดยไม่มีเงื่อนไขที่จะค้ าประกันการช าระเงินตามสิทธิเรียกร้องของ 

..…....(ชื่อส่วนราชการผู้ประกวดราคา)…..….จ านวนไม่เกิน………………บาท (………….…………..) ในฐานะ 

เป็นลูกหนี้ร่วม ในกรณี….........(ชื่อผู้เสนอราคา)….........ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขในการประกวดราคา 

อันเป็นเหตุให้ ....……(ชื่อส่วนราชการผู้ประกวดราคา)...........มีสิทธิริบหลักประกันซองประกวดราคา 
หรือให้ชดใช้ค่าเสียหายใด ๆ รวมทั้งกรณีที่…..........(ชื่อผู้เสนอราคา)…..........ได้ถอนใบเสนอราคาของตน 
ภายในระยะเวลาที่ใบเสนอราคายังมีผลอยู่ หรือมิได้ไปลงนามในสัญญาเมื่อได้รับแจ้งไปท าสัญญา  
หรือมิได้วางหลักประกันสัญญา ภายในระยะเวลาที่ก าหนดในเอกสารประกวดราคา โดย................ 
(ชื่อส่วนราชการผู้ประกวดราคา)........ไม่จ าเป็นต้องเรียกร้องให้................(ชื่อผู้เสนอราคา).................ช าระหนี้ก่อน 

 ๒. หนังสือค้ าประกันนี้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่……………..……..………ถึงวันที่.............................. 
และข้าพเจ้าจะไม่เพิกถอนการค้ าประกันนี้ภายในระยะเวลาที่ก าหนดไว้ 
 ๓. ถ้า...............(ชื่อผู้เสนอราคา)................ขยายก าหนดเวลายืนราคาของการเสนอราคาออกไป 
ข้าพเจ้ายินยอมที่จะขยายก าหนดระยะเวลาการค้ าประกันนี้ออกไปตลอดระยะเวลายืนราคาที่ได้ขยาย
ออกไปดังกล่าว 

ข้าพเจ้าได้ลงนามและประทับตราไว้ต่อหน้าพยานเป็นส าคัญ 
 

   (ลงชื่อ)………………………………………ผู้ค้ าประกัน              
      (…………………………………….) 
        ต าแหน่ง……………………………….…………………… 
 

   (ลงชื่อ)…………………………………......พยาน 

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

   (ลงชื่อ)……………………………………...พยาน 

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



เอกสารแนบท้ายหมายเลข ๑.๔ (๒) 
แบบหนังสือค ้าประกัน 

(หลักประกันสัญญาจ้าง) 
 

เลขที…่………………                                                                       วันที่….……………………….. 

ข้าพเจ้า……………..(ชื่อธนาคาร)…………..ส านักงานตั้งอยู่เลขที่……….…..ถนน…………….…………..... 
ต าบล/แขวง…………………..อ าเภอ/เขต…………….…….จังหวัด………………………..โดย………………...…...……… 

ผู้มีอ านาจลงนามผูกพันธนาคาร ขอท าหนังสือค้ าประกันฉบับนี้ไว้ต่อ……...(ชื่อส่วนราชการผู้ว่าจ้าง).………  
ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ดังมีข้อความต่อไปนี้ 

 ๑.  ตามที่……..(ชื่อผู้รับจ้าง)……...ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “ผู้รับจ้าง” ได้ท าสัญญาจ้าง….……………….. 
กับผู้ว่าจ้างตามสัญญาเลขท่ี…….….ลงวันที่…………….ซ่ึงผู้รับจ้างต้องวางหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา 

ต่อผู้ว่าจ้าง เป็นจ านวนเงิน………...บาท (….….....) ซึ่งเท่ากับร้อยละ……...(….……) ของมูลค่าทั้งหมดตามสัญญา 

 ข้าพเจ้ายินยอมผูกพันตนโดยไม่มีเงื่อนไขที่จะค้ าประกันในการช าระเงินให้ตามสิทธิเรียกร้อง 
ของผู้ว่าจ้าง จ านวนไม่เกิน…………….…..…..……..…บาท (……………….....…………..) ในฐานะเป็นลูกหนี้ร่วม  
ในกรณีที่ผู้รับจ้างก่อให้เกิดความเสียหายใด ๆ หรือต้องช าระค่าปรับ หรือค่าใช้จ่ายใด ๆ หรือผู้รับจ้างมิได้
ปฏิบัติตามภาระหน้าที่ใด ๆ ที่ก าหนดในสัญญาดังกล่าวข้างต้น ทั้งนี้ โดยผู้ว่าจ้างไม่จ าเป็นต้องเรียกร้อง 

ให้ผู้รับจ้างช าระหนี้นั้นก่อน 

 ๒.  หนังสือค้ าประกันนี้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันท าสัญญาจ้างดังกล่าวข้างต้นจนถึงวันที่.............. 
เดือน............... พ.ศ. ................. (ระบวุันท่ีครบก าหนดสญัญารวมกับระยะเวลาการรบัประกันความช ารุด
บกพร่องด้วย) และข้าพเจ้าจะไม่เพิกถอนการค้ าประกันภายในระยะเวลาที่ก าหนดไว้ 

 ๓. หากผู้ว่าจ้างได้ขยายระยะเวลาให้แก่ผู้รับจ้าง ให้ถือว่าข้าพเจ้ายินยอมในกรณีนั้น ๆ ด้ วย  
โดยให้ขยายระยะเวลาการค้ าประกันนี้ออกไปตลอดระยะเวลาที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายระยะเวลาให้แก่ผู้รับจ้าง
ดังกล่าวข้างต้น 

 ข้าพเจ้าได้ลงนามและประทับตราไว้ต่อหน้าพยานเป็นส าคัญ 

 

    (ลงชื่อ)………………………………………ผู้ค้ าประกัน              
       (…………………………………….) 
        ต าแหน่ง……………………………….…………………… 
 

   (ลงชื่อ)…………………………………......พยาน 

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

   (ลงชื่อ)……………………………………...พยาน 

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



เอกสารแนบท้ายหมายเลข ๑.๕ (๑) 

บทนิยาม 
 

 “ผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน” หมายความว่า บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่เข้าเสนอราคา
หรือเข้ายื่นข้อเสนอในการจัดซื้อจัดจ้างต่อหน่วยงานของรัฐใด เป็นผู้มีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยทางตรง  

หรือทางอ้อมในกิจการของบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอ่ืนที่ เข้าเสนอราคาหรือเข้ายื่ นข้อเสนอ 

ต่อหน่วยงานของรัฐนั้นในคราวเดียวกัน 

 การมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมของบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลดังกล่าว
ข้างต้น ได้แก่ การที่บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลดังกล่าวมีความสัมพันธ์กันในลักษณะ ดังต่อไปนี้ 
 (๑) มีความสัมพันธ์กันในเชิงบริหาร โดยผู้จัดการ หุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ
ผู้บริหาร หรือผู้มีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของบุคคลธรรมดาหรือของนิติบุคคลรายหนึ่งมีอํานาจ
หรือสามารถใช้อํานาจในการบริหารจัดการกิจการของบุคคลธรรมดา หรือของนิติบุคคลอีกรายหนึ่ง  

หรือหลายราย ที่เข้าเสนอราคาหรือเข้ายื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐนั้นในคราวเดียวกัน 

 (๒) มีความสัมพันธ์กันในเชิงทุน โดยผู้เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือผู้เป็นหุ้นส่วน
ไม่จํากัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจํากัด หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด  

เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือห้างหุ้นส่วนจํากัด หรือเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัทจํากัด 

หรือบริษัทมหาชนจํากัดอีกรายหนึ่งหรือหลายราย ที่เข้าเสนอราคาหรือเข้ายื่นข้อเสนอต่อหน่วยงาน  

ของรัฐนั้นในคราวเดียวกัน 

 คําว่า “ผู้ถือหุ้นรายใหญ่” ให้หมายความว่า ผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นเกินกว่าร้อยละยี่สิบห้า 

ในกิจการนั้นหรือในอัตราอ่ืนตามที่ผู้รักษาการตามระเบียบเห็นสมควรประกาศกําหนดสําหรับกิจการ  

บางประเภทหรือบางขนาด 

 (๓) มีความสัมพันธ์กันในลักษณะไขว้กันระหว่าง (๑) และ (๒) โดยผู้จัดการ หุ้นส่วน
ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของบุคคลธรรมดา 

หรือของนิติบุคคลรายหนึ่ง เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจํากัด หรือเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ในบริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัดอีกรายหนึ่งหรือหลายราย ที่เข้าเสนอราคาหรือเข้ายื่นข้อเสนอ  

ต่อหน่วยงานของรัฐนั้นในคราวเดียวกัน หรือในนัยกลับกัน 

 การดํารงตําแหน่ง การเป็นหุ้นส่วน หรือการเข้าถือหุ้นดังกล่าวข้างต้นของคู่สมรส 

หรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลใน (๑) (๒) หรือ (๓) ให้ถือว่าเป็นการดํารงตําแหน่ง การเป็นหุ้นส่วน
หรือการถือหุ้นของบุคคลดังกล่าว 

 ในกรณีบุคคลใดใช้ชื่อบุคคลอ่ืนเป็นผู้จัดการ หุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ 
ผู้บริหารผู้เป็นหุ้นส่วน หรือผู้ถือหุ้นโดยที่ตนเองเป็นผู้ใช้อํานาจในการบริหารที่แท้จริง หรือเป็นหุ้นส่วน
หรือผู้ถือหุ้นที่แท้จริงของห้างหุ้นส่วน หรือบริษัทจํากัด หรือบริษัทมหาชนจํากัด แล้วแต่กรณี และห้างหุ้นส่วน
หรือบริษัทจํากัด หรือบริษัทมหาชนจํากัดที่เกี่ยวข้องได้เข้าเสนอราคาหรือเข้ายื่นข้อเสนอต่อหน่วยงาน
ของรัฐนั้นในคราวเดียวกัน ให้ถือว่าผู้ยื่นข้อเสนอนั้นมีความสัมพันธ์กันตาม (๑) (๒) หรือ (๓) แล้วแต่กรณี 

...............................................  



เอกสารแนบท้ายหมายเลข ๑.๕ (๒) 

บทนิยาม 
 

 “การขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม” หมายความว่า การที่ผู้ยื่นข้อเสนอรายหนึ่ง
หรือหลายรายกระทําการอย่างใด ๆ อันเป็นการขัดขวาง หรือเป็นอุปสรรค หรือไม่เปิดโอกาสให้  
มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการเสนอราคาหรือยื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐ ไม่ว่าจะกระทํา  

โดยการสมยอมกันหรือโดยการให้ ขอให้ หรือรับว่าจะให้ เรียก รับ หรือยอมจะรับเงิน หรือทรัพย์สิน  
หรือประโยชน์อ่ืนใด หรือใช้กําลังประทุษร้าย หรือข่มขู่ว่าจะใช้กําลังประทุษร้าย หรือแสดงเอกสาร 

อันเป็นเท็จ หรือส่อว่ากระทําการทุจริตอ่ืนใดในการเสนอราคา ทั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะแสวงหา
ประโยชน์ในระหว่างผู้ยื่นข้อเสนอด้วยกัน หรือเพ่ือให้ประโยชน์แก่ผู้ยื่นข้อเสนอรายหนึ่งรายใดเป็นผู้มีสิทธิ
ทําสัญญากับหน่วยงานของรัฐนั้น หรือเพ่ือหลีกเลี่ยงการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือเพ่ือให้เกิดความได้เปรียบ
หน่วยงานของรัฐโดยมิใช่เป็นไปในทางการประกอบธุรกิจปกติ  

............................................... 

 

 

 

 

 

 



เอกสารแนบท้ายหมายเลข ๑.๖ (๑) 

บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ 

    ๑.  ในกรณีผู้ย่ืนข้อเสนอเป็นนิติบุคคล 

     (ก)  ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจ ากัด 

- ส ำเนำหนังสือรับรองกำรจดทะเบียนนิติบุคคล   

        ไฟล์ข้อมูล………………………….……..ขนำดไฟล์....................... จ ำนวน …….…….......แผ่น 

     - บัญชีรำยชื่อหุ้นส่วนผูจ้ัดกำร    

     ไฟล์ข้อมูล………………………….……..ขนำดไฟล์....................... จ ำนวน …………….......แผ่น 

     - ผู้มีอ ำนำจควบคุม (ถ้ำมี)    
    ไม่มีผู้มีอ ำนำจควบคุม 

    มีผู้มีอ ำนำจควบคุม 

         ไฟล์ข้อมูล………………….……..ขนำดไฟล์....................... จ ำนวน …………….......แผ่น 

     (ข)  บริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัด 

      - ส ำเนำหนังสือรับรองกำรจดทะเบียนนิติบุคคล      

  ไฟล์ข้อมูล………………………….…...ขนำดไฟล์....................... จ ำนวน …………….......แผ่น 

     - ส ำเนำหนังสือบริคณห์สนธิ       

 ไฟล์ข้อมูล………………………….……..ขนำดไฟล์....................... จ ำนวน …………….......แผ่น 

     - บัญชีรำยชื่อกรรมกำรผู้จัดกำร      
    ไฟล์ข้อมูล……………………….……..ขนำดไฟล์....................... จ ำนวน ………….….......แผน่     

       บัญชีผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ (ถ้ำม)ี   

   ไม่มีผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ 
   มีผู้ถือหุ้นรำยใหญ่           

     ไฟล์ข้อมูล…………………………..ขนำดไฟล์....................... จ ำนวน …………….......แผ่น 

    -  ผู้มีอ ำนำจควบคุม (ถ้ำมี)  
   ไม่มีผู้มีอ ำนำจควบคุม 

   มีผู้มีอ ำนำจควบคุม 

        ไฟล์ข้อมูล………………….……..ขนำดไฟล์....................... จ ำนวน …………….......แผ่น 

    ๒.  ในกรณีผู้ย่ืนข้อเสนอไม่เป็นนิติบุคคล 

     (ก)  บุคคลธรรมดา 

      - ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนของผู้นั้น   

      ไฟล์ข้อมูล……………………….……..ขนำดไฟล์....................... จ ำนวน …………….......แผ่น 

     (ข)  คณะบุคคล 

     - ส ำเนำข้อตกลงที่แสดงถึงกำรเข้ำเป็นหุ้นส่วน 

  ไฟล์ข้อมูล………………………….……..ขนำดไฟล์....................... จ ำนวน …………….......แผ่น
     - ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนของผู้เป็นหุ้นส่วน 

 ไฟล์ข้อมูล………………………….……..ขนำดไฟล์....................... จ ำนวน ……….…….......แผ่น 



- ๒ - 

 

    ๓.  ในกรณีผู้ย่ืนข้อเสนอเป็นผู้ย่ืนข้อเสนอร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า 

    - ส ำเนำสัญญำของกำรเข้ำร่วมค้ำ    
 ไฟล์ข้อมูล……………………………….……..ขนำดไฟล์....................... จ ำนวน …………….......แผ่น 

     (ก)  ในกรณีผู้ร่วมค้าเป็นบุคคลธรรมดา 

     -  บุคคลสัญชำติไทย 

        ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน 

ไฟล์ข้อมูล……………………………….……..ขนำดไฟล์....................... จ ำนวน …………….......แผ่น 

      -  บุคคลที่มิใช่สัญชำติไทย 

         ส ำเนำหนังสือเดินทำง 
 ไฟล์ข้อมูล…………………………….……..ขนำดไฟล์....................... จ ำนวน ………… ….......แผน่ 

     (ข)  ในกรณีผู้ร่วมค้าเป็นนิติบุคคล 

      -  ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจ ากัด 

         ส ำเนำหนังสือรับรองกำรจดทะเบียนนิติบุคคล 

 ไฟล์ข้อมูล…………………………….……..ขนำดไฟล์....................... จ ำนวน …………….......แผ่น 

      -  บัญชรีำยชื่อหุ้นส่วนผู้จดักำร 

 ไฟล์ข้อมูล…………………………….……..ขนำดไฟล์....................... จ ำนวน …………….......แผ่น 

      -  ผู้มีอ ำนำจควบคุม (ถ้ำมี) 

 ไม่มีผู้ควบคุม 

         มีผู้ควบคุม 

 ไฟล์ข้อมูล………………………….……..ขนำดไฟล์....................... จ ำนวน …………….......แผ่น
              -  บริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัด 

        ส ำเนำหนังสือรับรองกำรจดทะเบียนนิติบุคคล 

ไฟล์ข้อมูล……………………………….……..ขนำดไฟล์....................... จ ำนวน …………….......แผ่น 

     -  ส ำนำหนังสือบริคณห์สนธิ  
ไฟล์ข้อมูล……………………………….……..ขนำดไฟล์....................... จ ำนวน …………….......แผ่น 

 -  บัญชีรำยชื่อกรรมกำรผู้จัดกำร  

 ไฟล์ข้อมูล……………………………….……..ขนำดไฟล์....................... จ ำนวน …………….......แผ่น 

 

 

 

 

 

 

 



- ๓ - 

 

  -  บัญชีผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ (ถ้ำมี)  
    ไม่มีผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ 
  มีผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ 

        ไฟล์ข้อมูล……………………….……..ขนำดไฟล์....................... จ ำนวน …………….......แผ่น 

- ผู้มีอ ำนำจควบคุม (ถ้ำมี)  
  ไม่มีผู้มีอ ำนำจควบคุม 

  มีผู้มีอ ำนำจควบคุม 

   ไฟล์ข้อมูล……………………….……..ขนำดไฟล์....................... จ ำนวน …………….......แผ่น 

  ๔.  เอกสารเพิ่มเติมอ่ืนๆ 

  ส ำเนำใบทะเบียนพำณิชย์ 
ไฟล์ข้อมูล……………………………………….……..ขนำดไฟล์....................... จ ำนวน …………….......แผ่น 

   ส ำเนำใบทะเบียนภำษีมูลค่ำเพ่ิม 

ไฟล์ข้อมูล…………….………………………….……..ขนำดไฟล์....................... จ ำนวน …………….......แผ่น 

  ๕.  อ่ืนๆ (ถ้ำมี) 
   ............................................................................................................................. ........................... 

                ไฟล์ข้อมูล……………………………………….….…..ขนำดไฟล์....................... จ ำนวน …………….......แผ่น 

   ............................................................................................................................. ........................... 

                ไฟล์ข้อมูล……………………………………….….…..ขนำดไฟล์....................... จ ำนวน …………….......แผ่น 

 

 ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำ เอกสำรหลักฐำนที่ข้ำพเจ้ำยื่นพร้อมกำรเสนอรำคำทำงระบบจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐ
ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในกำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ถูกต้องและเป็นควำมจริงทุกประกำร 

 

 

      ลงชื่อ.............................................................ผู้ยื่นข้อเสนอ 

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

      



เอกสารแนบท้ายหมายเลข ๑.๖ (๒) 

บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ 

 

 ๑. ขอบเขตของงำนและรำยละเอียดงำนจ้ำงเหมำบริกำรท ำควำมสะอำดอำคำรและสถำนที่ ส ำนักงำน ก.พ.  
  ระยะเวลำ ๙ เดือน ตั้งแต่วันที่ ๑ มกรำคม ๒๕๖๔ – ๓๐ กันยำยน ๒๕๖๔   

  ไฟล์ข้อมูล……………………………….……..ขนำดไฟล์....................... จ ำนวน …………….......แผ่น 

 ๒.  หนังสือมอบอ ำนำจซึ่งติดอำกรแสตมป์ตำมกฎหมำยในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอมอบอ ำนำจให้บุคคลอ่ืน 

  ลงนำมในใบเสนอรำคำแทนแทน  
   ไฟล์ข้อมูล……………………………….……..ขนำดไฟล์....................... จ ำนวน …………….......แผ่น 

 ๓. หลักประกันกำรเสนอรำคำ 
  ไฟล์ข้อมูล……………………………….……..ขนำดไฟล์....................... จ ำนวน …………….......แผ่น 

 ๔. สรุปรำยละเอียดประกอบกำรอธิบำยเอกสำรตำมที่หน่วยงำนของรัฐก ำหนดให้จัดส่งภำยหลัง 
  วันเสนอรำคำ เพื่อใช้ประกอบกำรพิจำรณำ (ถ้ำมี) ดังนี้ 
  ๔.๑ .................................................................................................................................... 
    ไฟล์ข้อมูล……………………………….……..ขนำดไฟล์....................... จ ำนวน …………….......แผ่น 

  ๔.๒ .................................................................................................................................... 
    ไฟล์ข้อมูล……………………………….……..ขนำดไฟล์....................... จ ำนวน …………….......แผ่น 

 ๕. อ่ืนๆ (ถ้ำมี) 
  ๕.๑ .................................................................................................................................... 
    ไฟล์ข้อมูล……………………………….……..ขนำดไฟล์....................... จ ำนวน …………….......แผ่น 

  ๕.๒ .................................................................................................................................... 
    ไฟล์ข้อมูล……………………………….……..ขนำดไฟล์....................... จ ำนวน …………….......แผ่น 

 ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำเอกสำรหลักฐำนที่ข้ำพเจ้ำได้ยื่นมำพร้อมกำรเสนอรำคำทำงระบบจัดซื้อ  

จัดจ้ำงภำครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในกำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ถูกต้องและเป็นควำมจริง  

ทุกประกำร 
              ลงชื่อ.............................................................ผู้ยื่นข้อเสนอ 

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

      


