
 
 
 
 
 
 

ประกาศส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน 

เรื่อง  ประกวดราคาจ้างเหมาด าเนินการพัฒนาหลักสูตรและสื่อประกอบหลักสูตร 

บน OCSC Learning Space ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
 

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

 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรข้ำรำชกำรพลเรือน มีควำมประสงค์จะประกวดรำคำจ้ำงเหมำด ำเนินกำร
พัฒนำหลักสูตรและสื่อประกอบหลักสูตรบน OCSC Learning Space ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔  
ด้วยวิธีประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์  (e-bidding) รำคำกลำงของงำนจ้ำงในกำรประกวดรำคำครั้งนี้ 
เป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๐๕๑,๓๐๒.- บำท (สองล้ำนห้ำหมื่นหนึ่งพันสำมร้อยสองบำทถ้วน) 

             ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ 
 ๑.  มีควำมสำมำรถตำมกฎหมำย 

 ๒.  ไม่เป็นบุคคลล้มละลำย 

 ๓.  ไม่อยู่ระหว่ำงเลิกกิจกำร 

 ๔.  ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่ำงถูกระงับกำรยื่นข้อเสนอหรือท ำสัญญำกับหน่วยงำนของรัฐ 

ไว้ชั่วครำวเนื่องจำกเป็นผู้ที่ไม่ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของผู้ประกอบกำรตำมระเบียบ  

ที่ รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรคลั งก ำหนดตำมที่ ประกำศเผยแพร่ในระบบเครือข่ ำยสำรสนเทศ  

ของกรมบัญชีกลำง 
 ๕.  ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรำยชื่อผู้ทิ้งงำนและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงำน 

ของหน่วยงำนของรัฐในระบบเครือข่ำยสำรสนเทศของกรมบัญชีกลำง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงำนเป็นหุ้นส่วน
ผู้จัดกำร กรรมกำรผู้จัดกำร ผู้บริหำร ผู้มีอ ำนำจในกำรด ำเนินงำนในกิจกำรของนิติบุคคลนั้นด้วย 

 ๖.  มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ำมตำมที่คณะกรรมกำรนโยบำยกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 

และกำรบริหำรพัสดุภำครัฐก ำหนดในรำชกิจจำนุเบกษำ 
 ๗.  เป็นนิติบุคคล ผู้มีอำชีพรับจ้ำงงำนที่ประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่ำว 

 ๘.  ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ ยื่นข้อเสนอรำยอ่ืนที่ เข้ำยื่นข้อเสนอให้แก่ส ำนักงำน
คณะกรรมกำรข้ำรำชกำรพลเรือน ณ วันประกำศประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระท ำกำร 

อันเป็นกำรขัดขวำงกำรแข่งขันอย่ำงเป็นธรรมในกำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ 
 ๙.  ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือควำมคุ้มกัน ซึ่งอำจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศำลไทย เว้นแต่ รัฐบำลของ 
ผู้ยื่นข้อเสนอได้มีค ำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และควำมคุ้มกันเช่นว่ำนั้น 
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 ๑๐. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic  

Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลำง  
 ๑๑.  ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีส ำเนำสัญญำซึ่งแสดงผลงำนประเภทเดียวกับงำนที่ประกวดรำคำจ้ำง 
อย่ำงน้อย ๑ ผลงำน ในวงเงินไม่น้อยกว่ำ ๙๐๐,๐๐๐.- บำท (เก้ำแสนบำทถ้วน) ต่อสัญญำ โดยต้องแนบส ำเนำ
สัญญำ ซึ่ งเป็นผลงำนที่ เป็นคู่สัญญำโดยตรงกับหน่วยงำนของรัฐหรือหน่ วยงำนเอกชนที่ส ำนักงำน
คณะกรรมกำรข้ำรำชกำรพลเรือนเชื่อถือ ทั้งนี้ ต้องเป็นผลงำนที่ด ำเนินกำรแล้วเสร็จและส่งมอบภำยใน
ระยะเวลำไม่เกิน ๕ ปี นับถึงวันที่ยื่นข้อเสนอ 

 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  ......... มกรำคม  พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 

 

 (นำงชุติมำ  หำญเผชิญ) 

 รองเลขำธิกำร ก.พ. ปฏิบัติรำชกำรแทน 

 เลขำธิกำร ก.พ. 

  

     

 



เอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส� (e–bidding)  

เลขที่ ......... / ๒๕๖๔ 
การจางเหมาดําเนินการพัฒนาหลักสูตรและสื่อประกอบหลักสูตรบน OCSC Learning Space  

ประจาํป=งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ตามประกาศ สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน 

ลงวันที่ …………………………………………. 

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

 
 สํานักงานคณะกรรมการข�าราชการพลเรือน ซ่ึงต�อไปนี้เรียกว�า “สํานักงาน ก.พ.” มีความประสงค%
จะประกวดราคาจ�างเหมาดําเนินการพัฒนาหลักสูตรและสื่อประกอบหลักสูตรบน OCSC Learning Space 
ประจําป:งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ด�วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส% (e-bidding) โดยมีข�อแนะนํา 
และข�อกําหนด ดังต�อไปนี้ 
 ๑. เอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส� 

๑.๑ ขอบเขตของงานจ�างเหมาดําเนินการพัฒนาหลักสูตรและส่ือประกอบหลักสูตรบน OCSC 
Learning Space ประจําป:งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และรายละเอียดงานจ�างเหมาดําเนินการพัฒนาหลักสูตร
และสื่อประกอบหลักสูตรบน OCSC Learning Space ประจําป:งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 ๑.๒ แบบใบเสนอราคาที่กําหนดไว�ในระบบจัดซ้ือจัดจ�างภาครัฐด�วยอิเล็กทรอนิกส% 
 ๑.๓ แบบสัญญาจ�างทําของ 
 ๑.๔ แบบหนังสือคํ้าประกัน (หลักประกันสัญญาจ�าง) 
 ๑.๕ บทนิยาม 
  (๑) ผู�มีผลประโยชน%ร�วมกัน 
  (๒) การขัดขวางการแข�งขันอย�างเปOนธรรม 
 ๑.๖ แบบบัญชีเอกสารที่กําหนดไว�ในระบบจัดซ้ือจัดจ�างภาครัฐด�วยอิเล็กทรอนิกส% 
  (๑) บัญชีเอกสารส�วนที่ ๑ 
  (๒) บัญชีเอกสารส�วนที่ ๒ 

            ๒. คุณสมบัติของผูย่ืนขอเสนอ 
  ๒.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย 
  ๒.๒ ไม�เปOนบุคคลล�มละลาย 
  ๒.๓ ไม�อยู�ระหว�างเลิกกิจการ 
  ๒.๔ ไม�เปOนบุคคลซ่ึงอยู�ระหว�างถูกระงับการยื่นข�อเสนอหรือทําสัญญากับหน�วยงานของรัฐ 
ไว�ชั่วคราว เน่ืองจากเปOนผู�ที่ไม�ผ�านเกณฑ%การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู�ประกอบการตามระเบียบ 
ท่ี รัฐมนตรีว�าการกระทรวงการคลั งกําหนดตามที่ประกาศเผยแพร�ในระบบเครือข�ายสารสนเทศ 
ของกรมบัญชีกลาง 
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  ๒.๕ ไม�เปOนบุคคลซ่ึงถูกระบุชื่อไว�ในบัญชีรายช่ือผู�ทิ้งงานและได�แจ�งเวียนชื่อให�เปOนผู�ทิ้งงาน
ของหน�วยงานของรัฐในระบบเครือข�ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซ่ึงรวมถึงนิติบุคคลท่ีผู�ทิ้งงานเปOนหุ�นส�วน
ผู�จัดการ กรรมการผู�จัดการ ผู�บริหาร ผู�มีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคลน้ันด�วย 
  ๒.๖ มีคุณสมบัติและไม�มีลักษณะต�องห�ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซ้ือจัดจ�าง 
และการบริหารพัสดุภาครัฐกําหนดในราชกิจจานุเบกษา 
 ๒.๗ เปOนนิติบุคคลผู�มีอาชีพรับจ�างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส%ดังกล�าว 
 ๒.๘ ไม�เปOนผู�มีผลประโยชน%ร�วมกันกับผู�ยื่นข�อเสนอรายอ่ืนท่ีเข�ายื่นข�อเสนอให�แก�สํานักงาน ก.พ. 
ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส% หรือไม�เปOนผู�กระทําการอันเปOนการขัดขวางการแข�งขันอย�างเปOนธรรม 
ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส%คร้ังนี้ 
 ๒.๙ ไม�เปOนผู�ได�รับเอกสิทธิ์หรือความคุ�มกัน ซ่ึงอาจปฏิเสธไม�ยอมข้ึนศาลไทยเว�นแต�รัฐบาล 
ของผู�ยื่นข�อเสนอได�มีคําสั่งให�สละเอกสิทธิ์และความคุ�มกันเช�นว�านั้น 
 ๒.๑๐  ผู�ยื่นข�อเสนอต�องลงทะเบียนในระบบจัดซ้ือจัดจ�างภาครัฐด�วยอิเล็กทรอนิกส% (Electronic 
Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง  
 ๒.๑๑  ผู�ยื่นข�อเสนอต�องมีสําเนาสัญญาซ่ึงแสดงผลงานประเภทเดียวกับงานท่ีประกวดราคาจ�าง 
อย�างน�อย ๑ ผลงาน ในวงเงินไม�น�อยกว�า ๙๐๐,๐๐๐.- บาท (เก�าแสนบาทถ�วน) ต�อสัญญา โดยต�องแนบ 
สําเนาสัญญา ซ่ึงเปOนผลงานที่เปOนคู�สัญญาโดยตรงกับหน�วยงานของรัฐหรือหน�วยงานเอกชนที่สํานักงาน ก.พ. 
เชื่อถือ ท้ังนี้ ต�องเปOนผลงานท่ีดําเนินการแล�วเสร็จและส�งมอบภายในระยะเวลาไม�เกิน ๕ ป: นับถึงวันที่ 
ยื่นข�อเสนอ 

 ๓. หลักฐานการย่ืนขอเสนอ 
 ผู�ยื่นข�อเสนอจะต�องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร�อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซ้ือจัดจ�าง
ภาครัฐด�วยอิเล็กทรอนิกส% โดยแยกเปOน ๒ ส�วน คือ 
 ๓.๑ สFวนที่ ๑ อยFางนอยตองมีเอกสารดังตFอไปน้ี 
 (๑) ในกรณีผู�ยื่นข�อเสนอเปOนนิติบุคคล 
 (ก) ห� างหุ� นส�วนสามัญหรือห� างหุ�นส� วนจํา กัด  ให�ยื่นสํา เนาหนั งสือรับรอง 
การจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ�นส�วนผู�จัดการ ผู�มีอํานาจควบคุม (ถ�ามี) พร�อมท้ังรับรองสําเนาถูกต�อง  
 (ข) บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด ให�ยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน 
นิติบุคคล หนังสือบริคณห%สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู�จัดการ ผู�มีอํานาจควบคุม (ถ�ามี) และบัญชีผู�ถือหุ�น 
รายใหญ� (ถ�ามี) พร�อมทั้งรับรองสําเนาถูกต�อง  
 (๒) ในกรณีผู�ยื่นข�อเสนอเปOนบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลท่ีมิใช�นิติบุคคล ให�ยื่นสําเนา
บัตรประจําตัวประชาชนของผู�น้ัน สําเนาข�อตกลงท่ีแสดงถึงการเข�าเปOนหุ�นส�วน (ถ�ามี) สําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชนของผู�เปOนหุ�นส�วน หรือสําเนาหนังสือเดินทางของผู�เปOนหุ�นส�วนที่มิได�ถือสัญชาติไทย พร�อมทั้งรับรอง
สําเนาถูกต�อง  
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 (๓) ในกรณีผู�ยื่นข�อเสนอเปOนผู�ยื่นข�อเสนอร�วมกันในฐานะเปOนผู�ร�วมค�า ให�ยื่นสําเนาสัญญา
ของการเข�าร�วมค�า และเอกสารตามที่ระบุไว�ใน (๑) หรือ (๒) ของผู�ร�วมค�า แล�วแต�กรณี 
 (๔) เอกสารเพิ่มเติมอ่ืน ๆ 
  (๔.๑) สําเนาใบทะเบียนพาณิชย% พร�อมท้ังรับรองสําเนาถูกต�อง    
  (๔.๒) สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลค�าเพิ่ม พร�อมท้ังรับรองสําเนาถูกต�อง  

(๕) บัญชีเอกสารส�วนที่ ๑ ท้ังหมดที่ได�ยื่นพร�อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซ้ือจัดจ�าง
ภาครัฐด�วยอิเล็กทรอนิกส% ตามเอกสารแนบท�ายหมายเลข ๑.๖ (๑) โดยไม�ต�องแนบในรูปแบบ PDF File 
(Portable Document Format) 

ทั้งนี้  เม่ือผู�ยื่นข�อเสนอดําเนินการแนบไฟล%เอกสารตามบัญชีเอกสารส�วนที่  ๑ 
ครบถ�วน  ถูกต�องแล�ว  ระบบจัดซ้ือจัดจ� างภาครัฐด� วยอิ เล็กทรอนิกส%จะสร�างบัญชี เอกสารส�วนที่  ๑  
ตามเอกสารแนบท�ายหมายเลข ๑.๖ (๑) ให�โดยผู�ยื่นข�อเสนอไม�ต�องแนบบัญชีเอกสารส�วนที่ ๑ ดังกล�าว 
ในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format) 
 ๓.๒ สFวนที่ ๒ อยFางนอยตองมีเอกสารดังตFอไปน้ี 
  (๑) ขอบเขตของงานและรายละเอียดงานจ�างเหมาดําเนินการพัฒนาหลักสูตรและสื่อ
ประกอบหลักสูตรบน OCSC Learning Space ประจําป:งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ พร�อมทั้งรับรองสําเนาถูกต�อง  
 (๒) ในกรณีที่ผู�ยื่นข�อเสนอมอบอํานาจให�บุคคลอ่ืนกระทําการแทนให�แนบหนังสือ 
มอบอํานาจซ่ึงติดอากรแสตมปjตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผู�มอบอํานาจและผู�รับมอบอํานาจ 
ท้ังน้ี หากผู�รับมอบอํานาจเปOนบุคคลธรรมดาต�องเปOนผู�ท่ีบรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแล�วเท�าน้ัน 
 (๓) สําเนาสัญญาซ่ึงแสดงผลงานประเภทเดียวกับงานท่ีประกวดราคาจ�าง อย�างน�อย  
๑ ผลงาน ในวงเงินไม�น�อยกว�า ๙๐๐,๐๐๐.- บาท (เก�าแสนบาทถ�วน) ต�อสัญญา โดยต�องแนบสําเนาสัญญา  
ซ่ึงเปOนผลงานท่ีเปOนคู�สัญญาโดยตรงกับหน�วยงานของรัฐหรือหน�วยงานเอกชนท่ีสํานักงาน ก.พ.เชื่อถือ  
ท้ังน้ี ต�องเปOนผลงานที่ดําเนินการแล�วเสร็จและส�งมอบภายในระยะเวลาไม�เกิน ๕ ป: นับถึงวันท่ียื่นข�อเสนอ 
พร�อมทั้งรับรองสําเนาถูกต�อง  
 (๔) บัญชีเอกสารส�วนที่ ๒ ท้ังหมดที่ได�ยื่นพร�อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซ้ือจัดจ�าง
ภาครัฐด�วยอิเล็กทรอนิกส% ตามเอกสารแนบท�ายหมายเลข ๑.๖ (๒) โดยไม�ต�องแนบในรูปแบบ PDF File 
(Portable Document Format) 
 ทั้งนี้  เม่ือผู�ยื่นข�อเสนอดําเนินการแนบไฟล%เอกสารตามบัญชีเอกสารส�วนที่  ๒ 
ครบถ�วน  ถูกต�องแล�ว  ระบบจัดซ้ือจัดจ� างภาครัฐด� วยอิ เล็กทรอนิกส%จะสร�างบัญชี เอกสารส�วนที่  ๒  
ตามเอกสารแนบท�ายหมายเลข ๑.๖ (๒) ให�โดยผู�ยื่นข�อเสนอไม�ต�องแนบบัญชีเอกสารส�วนที่ ๒ ดังกล�าว 
ในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)  
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 ๔. การเสนอราคา  
  ๔.๑ ผู� ยื่ น ข� อ เสนอต� องยื่ นข� อ เสนอและเสนอราคาทางระบบจัด ซ้ือจัดจ� า งภาค รัฐ 
ด�วยอิเล็กทรอนิกส%ตามท่ีกําหนดไว�ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส%นี้ โดยไม�มีเงื่อนไขใด ๆ ท้ังสิ้น  
และจะต�องกรอกข�อความให� ถูกต�องครบถ�วน พร�อมท้ังหลักฐานแสดงตัวตนและทําการยืนยันตัวตน 
ของผู�ยื่นข�อเสนอโดยไม�ต�องแนบใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format) 
 ๔.๒ ในการเสนอราคาให�เสนอราคาเปOนเงินบาทและเสนอราคาได�เพียงคร้ังเดียวและราคาเดียว
โดยเสนอราคารวม และหรือราคาต�อหน�วย และหรือต�อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว�ท�ายใบเสนอราคา 
ให�ถูกต�อง ท้ังน้ี ราคารวมท่ีเสนอจะต�องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ�าตัวเลขและตัวหนังสือไม�ตรงกัน  
ให�ถือตัวหนังสือเปOนสําคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซ่ึงรวมค�าภาษีมูลค�าเพิ่ม ภาษีอากรอ่ืน และค�าใช�จ�ายอ่ืน ๆ  
ท้ังปวงไว�แล�ว 
 ราคาที่เสนอจะต�องเสนอกําหนดยืนราคาไม�น�อยกว�า ๑๒๐ วัน ตั้งแต�วันเสนอราคา 
โดยภายในกําหนดยืนราคา ผู�ยื่นข�อเสนอต�องรับผิดชอบราคาที่ตนได�เสนอไว�และจะถอนการเสนอราคามิได� 
 ๔.๓ ผู�ยื่นข�อเสนอจะต�องเสนอกําหนดเวลาดําเนินการแล�วเสร็จไม�เกิน ๓๖๐ วัน นับถัดจาก 
วันลงนามในสัญญาจ�าง  
 ๔.๔ ก�อนเสนอราคา ผู�ยื่นข�อเสนอควรตรวจดูร�างสัญญา รายละเอียดและขอบเขตของงาน ฯลฯ  
ให� ถ่ีถ� วนและเข� าใจเอกสารประกวดราคาจ�างอิเล็กทรอนิกส%ทั้ งหมดเสียก�อนที่ จะตกลงยื่นข�อเสนอ 
ตามเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาจ�างอิเล็กทรอนิกส% 
 ๔.๕ ผู� ยื่ น ข� อ เสนอจะต� องยื่ นข� อเสนอและเสนอราคาทางระบบจั ดซ้ือจั ดจ� างภาครัฐ 
ด�วยอิเล็กทรอนิกส%ในวันที่………………................................... ระหว�างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.  
และเวลาในการเสนอราคาให�ถือตามเวลาของระบบจัดซ้ือจัดจ�างภาครัฐด�วยอิเล็กทรอนิกส%เปOนเกณฑ% 
  เม่ือพ�นกําหนดเวลายื่นข�อเสนอและเสนอราคาแล�ว จะไม�รับเอกสารการยื่นข�อเสนอ 
และเสนอราคาใด ๆ โดยเด็ดขาด 
 ๔.๖ ผู�ยื่นข�อเสนอต�องจัดทําเอกสารสําหรับใช�ในการเสนอราคาในรูปแบบไฟล%เอกสารประเภท 
PDF File (Portable Document Format) โดยผู�ยื่นข�อเสนอต�องเปOนผู�รับผิดชอบตรวจสอบความครบถ�วน 
ถูกต�อง และชัดเจนของเอกสาร PDF File ก�อนที่จะยืนยันการเสนอราคา แล�วจึงส�งข�อมูล (Upload)  
เพื่อเปOนการเสนอราคาให�แก�สํานักงาน ก.พ. ผ�านทางระบบจัดซ้ือจัดจ�างภาครัฐด�วยอิเล็กทรอนิกส% 
 ๔.๗ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส%จะดําเนินการตรวจสอบ
คุณสมบัติของผู�ยื่นข�อเสนอแต�ละรายว�า เปOนผู�ยื่นข�อเสนอที่มีผลประโยชน%ร�วมกันกับผู�ยื่นข�อเสนอรายอ่ืน 
ตามเอกสารแนบท�ายหมายเลข ๑.๕ (๑) หรือไม� หากปรากฏว�าผู�ยื่นข�อเสนอรายใดเปOนผู�ยื่นข�อเสนอ 
ท่ีมีผลประโยชน%ร�วมกันกับผู�ยื่นข�อเสนอรายอ่ืน คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู�ยื่นข�อเสนอที่มีผลประโยชน%
ร�วมกันน้ันออกจากการเปOนผู�ยื่นข�อเสนอ  
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  หากปรากฏต�อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส%ว�า ก�อนหรือ 
ในขณะที่มีการพิจารณาข�อเสนอ มีผู�ยื่นข�อเสนอรายใดกระทําการอันเปOนการขัดขวางการแข�งขันอย�างเปOนธรรม
ตามเอกสารแนบท�ายหมายเลข ๑.๕ (๒) และคณะกรรมการฯ เชื่อว�ามีการกระทําอันเปOนการขัดขวาง 
การแข�งขันอย�างเปOนธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู�ยื่นข�อเสนอรายนั้นออกจากการเปOนผู�ยื่นข�อเสนอ 
และสํานักงาน ก.พ. จะพิจารณาลงโทษผู�ยื่นข�อเสนอดังกล�าวเปOนผู�ทิ้งงาน เว�นแต�สํานักงาน ก.พ. จะพิจารณา
เห็นว�าผู�ยื่นข�อเสนอรายน้ันมิใช�เปOนผู� ริเร่ิมให�มีการกระทําดังกล�าวและได�ให�ความร�วมมือเปOนประโยชน% 
ต�อการพิจารณาของสํานักงาน ก.พ. 
 ๔.๘ ผู�ยื่นข�อเสนอจะต�องปฏิบัติ ดังน้ี 
  (๑) ปฏิบัติตามเง่ือนไขที่ระบุไว�ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส% 
  (๒) ราคาท่ี เสนอจะต�องเปOนราคาท่ีรวมภาษี มูลค� า เพิ่ ม  และภาษี อ่ืน  ๆ  (ถ� า มี )  
รวมค�าใช�จ�ายท้ังปวงไว�ด�วยแล�ว  
  (๓) ผู�ยื่นข�อเสนอจะต�องลงทะเบียนเพื่อเข�าสู�กระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา  
ท่ีกําหนด 
  (๔) ผู�ยื่นข�อเสนอจะถอนการเสนอราคาท่ีเสนอแล�วไม�ได� 
  (๕) ผู�ยื่นข�อเสนอต�องศึกษาและทําความเข�าใจในระบบและวิธีการเสนอราคา 
ด�วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส% ของกรมบัญชีกลางท่ีแสดงไว�ในเว็บไซต% www.gprocurement.go.th 

 ๕. หลักเกณฑ�และสิทธิในการพิจารณา 
  ๕.๑ ในการพิจารณาผลการยื่นข�อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส%ครั้งนี้ สํานักงาน ก.พ.  
จะพิจารณาตัดสินโดยใช�หลักเกณฑ%ราคา  
  ๕.๒ การพิจารณาผู�ชนะการยื่นข�อเสนอ 
   กรณี ใช�หลักเกณฑ% ราคาในการพิ จารณาผู� ชนะการยื่นข�อเสนอสํานักงาน ก.พ . 
จะพิจารณาจากราคารวม  
 ๕.๓ หากผู�ยื่นข�อเสนอรายใดมีคุณสมบัติไม�ถูกต�องตามข�อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการยื่นข�อเสนอ
ไม�ถูกต�อง หรือไม�ครบถ�วนตามข�อ ๓ หรือยื่นข�อเสนอไม�ถูกต�องตามข�อ ๔ คณะกรรมการพิจารณาผล 
การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส%จะไม�รับพิจารณาข�อเสนอของผู�ยื่นข�อเสนอรายนั้น เว�นแต� ผู�ยื่นข�อเสนอรายใด
เสนอเอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะจ�างไม�ครบถ�วน หรือเสนอ
รายละเอียดแตกต�างไปจากเงื่อนไขที่สํานักงาน ก.พ. กําหนดไว�ในประกาศและเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส% ในส�วนที่มิใช�สาระสําคัญและความแตกต�างนั้นไม�มีผลทําให�เกิดการได�เปรียบเสียเปรียบ 
ต�อผู�ยื่นข�อเสนอรายอ่ืน หรือเปOนการผิดพลาดเล็กน�อย คณะกรรมการฯ อาจพิจารณาผ�อนปรนการตัดสิทธิ 
ผู�ยื่นข�อเสนอรายน้ัน   
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 ๕.๔ สํานักงาน ก.พ. สงวนสิทธิ์ไม�พิจารณาข�อเสนอของผู�ยื่นข�อเสนอโดยไม�มีการผ�อนผัน  
ในกรณีดังต�อไปนี้ 
  (๑) ไม�ปรากฏช่ือผู�ยื่นข�อเสนอรายนั้นในบัญชีรายชื่อผู�รับเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส%ทางระบบจัดซ้ือจัดจ�างด�วยอิเล็กทรอนิกส% หรือบัญชีรายชื่อผู� ซ้ือเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส%ทางระบบจัดซ้ือจัดจ�างด�วยอิเล็กทรอนิกส%ของสํานักงาน ก.พ. 
  (๒) ไม�กรอกชื่อผู�ยื่นข�อเสนอในการเสนอราคาทางระบบจัดซ้ือจัดจ�างด�วยอิเล็กทรอนิกส% 
  (๓) เสนอรายละเอียดแตกต�างไปจากเงื่อนไขที่ กําหนดในเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส%ที่เปOนสาระสําคัญ หรือมีผลทําให�เกิดความได�เปรียบเสียเปรียบแก�ผู�ยื่นข�อเสนอรายอ่ืน 
 ๕.๕ ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส%หรือในการทําสัญญา คณะกรรมการ
พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส%หรือสํานักงาน ก.พ. มีสิทธิให�ผู�ยื่นข�อเสนอช้ีแจงข�อเท็จจริง
เพิ่มเติมได� สํานักงาน ก.พ. มีสิทธิที่จะไม�รับข�อเสนอ ไม�รับราคา หรือไม�ทําสัญญา หากข�อเท็จจริงดังกล�าว 
ไม�เหมาะสมหรือไม�ถูกต�อง 

 ๕.๖ สํานักงาน ก.พ. ทรงไว�ซ่ึงสิทธิท่ีจะไม�รับราคาต่ําสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคา 
ท่ีเสนอท้ังหมดก็ได� และอาจพิจารณาเลือกจ�างในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด  
หรืออาจจะยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส%โดยไม�พิจารณาจัดจ�างเลยก็ได� สุดแต�จะพิจารณา ทั้งนี้  
เพื่อประโยชน%ของทางราชการเปOนสําคัญ และให�ถือว�าการตัดสินของสํานักงาน ก.พ. เปOนเด็ดขาด ผู�ยื่นข�อเสนอ
จะเรียกร�องค�าใช�จ�าย หรือค�าเสียหายใด ๆ มิได� รวมท้ังสํานักงาน ก.พ. จะพิจารณายกเลิกการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส%และลงโทษผู�ยื่นข�อเสนอเปOนผู�ท้ิงงาน ไม�ว�าจะเปOนผู�ยื่นข�อเสนอท่ีได�รับการคัดเลือกหรือไม�ก็ตาม 
หากมีเหตุท่ีเชื่อถือได�ว�าการยื่นข�อเสนอกระทําการโดยไม�สุจริต เช�น การเสนอเอกสารอันเปOนเท็จ หรือใช�ชื่อ
บุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอ่ืนมายื่นข�อเสนอแทน เปOนต�น 
  ในกรณีที่ผู�ยื่นข�อเสนอรายที่เสนอราคาต่ําสุด เสนอราคาต่ําจนคาดหมายได�ว�าไม�อาจ
ดําเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส%ได� คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส%หรือสํานักงาน ก.พ. จะให�ผู�ยื่นข�อเสนอน้ันชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทําให� เชื่อได�ว�า  
ผู�ยื่นข�อเสนอสามารถดําเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส%ให�เสร็จสมบูรณ% หากคําชี้แจง 
ไม� เปOนที่รับฟqงได�  สํานักงาน ก.พ. มีสิทธิที่จะไม� รับข�อเสนอหรือไม�รับราคาของผู�ยื่นข�อเสนอรายนั้น  
ท้ังน้ี ผู�ยื่นข�อเสนอดังกล�าวไม�มีสิทธิเรียกร�องค�าใช�จ�ายหรือค�าเสียหายใด ๆ จากสํานักงาน ก.พ. 

 ๕.๗ ก�อนลงนามในสัญญาสํานักงาน ก.พ. อาจประกาศยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส% 
หากปรากฏว�ามีการกระทําที่เข�าลักษณะผู�ยื่นข�อเสนอที่ชนะการประกวดราคาหรือที่ได�รับการคัดเลือก 
มีผลประโยชน%ร�วมกัน หรือมีส�วนได�เสียกับผู�ยื่นข�อเสนอรายอ่ืน หรือขัดขวางการแข�งขันอย�างเปOนธรรม  
หรือสมยอมกันกับผู�ยื่นข�อเสนอรายอ่ืน หรือเจ�าหน�าท่ีในการเสนอราคา หรือส�อว�ากระทําการทุจริตอ่ืนใด 
ในการเสนอราคา  
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 ๖. การทําสัญญาจาง  
 ผู� ชนะการประกวดราคาอิ เล็ กทรอนิ กส% จะต� องทํ าสัญญาจ� างตามแบบสัญญา ดั งระบุ 
ในเอกสารแนบท�ายหมายเลข ๑.๓ หรือทําข�อตกลงเปOนหนังสือกับสํานักงาน ก.พ. ภายใน ๑๐ วัน นับถัดจาก
วันท่ีได�รับแจ�ง และจะต�องวางหลักประกันสัญญาเปOนจํานวนเงินเท�ากับร�อยละ ๕ ของราคาค�าจ�างที่ประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส%ได� ให�สํานักงาน ก.พ. ยึดถือไว�ในขณะทําสัญญาโดยใช�หลักประกันอย�างหนึ่งอย�างใดดังต�อไปนี้ 
 ๖.๑ เงินสด 
 ๖.๒ เช็คหรือดราฟท%ที่ธนาคารเซ็นสั่งจ�ายให�แก�สํานักงาน ก.พ. ช่ือบัญชี “สํานักงาน ก.พ.”  
ซ่ึงเปOนเช็คหรือดราฟท%ลงวันท่ีที่ใช�เช็คหรือดราฟท%น้ันชําระต�อเจ�าหน�าที่ในวันทําสัญญา หรือก�อนวันนั้นไม�เกิน 
๓ วันทําการ 
  ๖.๓ หนังสือคํ้าประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามตัวอย�างที่คณะกรรมการนโยบายกําหนด 
ดังระบุในเอกสารแนบท�ายหมายเลข ๑ .๔ หรือจะเปOนหนังสือคํ้าประกันอิเล็กทรอนิกส%ตามวิธีการ 
ท่ีกรมบัญชีกลางกําหนด 
  ๖.๔ หนังสือคํ้าประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย%ที่ ได� รับอนุญาต 
ให�ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย%และประกอบธุรกิจคํ้าประกันตามประกาศของธนาคารแห�งประเทศไทย
ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนท่ีธนาคารแห�งประเทศไทยแจ�งเวียนให�ทราบ โดยอนุโลมให�ใช�ตามตัวอย�างหนังสือ 
คํ้าประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกําหนด ดังระบุในเอกสารแนบท�ายหมายเลข ๑.๔ 
  ๖.๕ พันธบัตรรัฐบาลไทย 
  หลักประกันน้ีจะคืนให� โดยไม�มีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วันนับถัดจากวันที่ผู�ชนะการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส% (ผู�รับจ�าง) พ�นจากข�อผูกพันตามสัญญาจ�างแล�ว 

 ๗. คFาจางและการจFายเงิน  
 สํานักงาน ก.พ. จะจ�ายค�าจ�างซ่ึงได�รวมภาษีมูลค�าเพิ่มตลอดจนภาษีอากรอ่ืน ๆ และค�าใช�จ�าย 
ท้ังปวงด�วยแล�ว ให�แก�ผู�ยื่นข�อเสนอที่ได�รับการคัดเลือกให�เปOนผู�รับจ�าง โดยแบ�งออกเปOน ๕ งวด ดังน้ี 

  งวดที่ ๑ เปOนจํานวนเงินในอัตราร�อยละ ๑๐ ของค�าจ�าง เม่ือผู�รับจ�างได�ส�งมอบงานงวดที่ ๑ 
ครบถ�วน ถูกต�อง ทุกรายการ ให�แล�วเสร็จภายใน ๔๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา และผ�านการตรวจรับ
จากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและสํานักงาน ก.พ. เรียบร�อยแล�ว 
  งวดที่ ๒ เปOนจํานวนเงินในอัตราร�อยละ ๑๕ ของค�าจ�าง เม่ือผู�รับจ�างได�ส�งมอบงานงวดที่ ๒ 
ครบถ�วน ถูกต�อง ทุกรายการ ให�แล�วเสร็จภายใน ๑๑๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา และผ�านการตรวจรับ
จากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและสํานักงาน ก.พ. เรียบร�อยแล�ว 
  งวดที่ ๓ เปOนจํานวนเงินในอัตราร�อยละ ๒๕ ของค�าจ�าง เม่ือผู�รับจ�างได�ส�งมอบงานงวดที่ ๓ 
ครบถ�วน ถูกต�อง ทุกรายการ ให�แล�วเสร็จภายใน ๒๒๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา และผ�านการตรวจรับ
จากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและสํานักงาน ก.พ. เรียบร�อยแล�ว 
  งวดที่ ๔ เปOนจํานวนเงินในอัตราร�อยละ ๒๕ ของค�าจ�าง เม่ือผู�รับจ�างได�ส�งมอบงานงวดที่ ๔ 
ครบถ�วน ถูกต�อง ทุกรายการ ให�แล�วเสร็จภายใน ๓๒๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา และผ�านการตรวจรับ
จากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและสํานักงาน ก.พ. เรียบร�อยแล�ว 
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 งวดที่ ๕ เปOนจํานวนเงินในอัตราร�อยละ ๒๕ ของค�าจ�าง เม่ือผู�รับจ�างได�ส�งมอบงานงวดที่ ๕ 
ครบถ�วน ถูกต�อง ทุกรายการ ให�แล�วเสร็จภายใน ๓๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา และผ�านการตรวจรับ
จากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและสํานักงาน ก.พ. เรียบร�อยแล�ว  

 ๘. อัตราคFาปรับ 

 ค�าปรับตามแบบสัญญาจ�างแนบท�ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส%นี้ หรือข�อตกลงจ�าง
เปOนหนังสือจะกําหนด ดังนี้ 
 ๘.๑ กรณี ท่ีผู�รับจ�างนํางานที่รับจ�างไปจ�างช�วงให�ผู� อ่ืนทําอีกทอดหน่ึงโดยไม�ได�รับอนุญาต 
จากสํานักงาน ก.พ. จะกําหนดค�าปรับสําหรับการฝsาฝtนดังกล�าวเปOนจํานวนร�อยละ ๑๐ ของวงเงิน 
ของงานจ�างช�วงนั้น 
 ๘.๒ กรณีท่ีผู�รับจ�างปฏิบัติผิดสัญญาจ�างนอกเหนือจากข�อ ๘.๑ จะกําหนดค�าปรับเปOนรายวัน 
ในอัตราร�อยละ ๐.๑๐ ของราคาค�าจ�าง  

 ๙. การรับประกันความชํารุดบกพรFอง 

 ผู�ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส%ซ่ึงได�ทําสัญญาจ�างตามเอกสารแนบท�ายหมายเลข ๑.๓  
หรือทําข�อตกลงจ�างเปOนหนังสือ แล�วแต�กรณี จะต�องรับประกันความชํารุดบกพร�องของงานจ�างที่เกิดข้ึน 
โดยเฉพาะอย�างยิ่ง เนื้อหาวิชาบทเรียนอิเล็กทรอนิกส% (e-Learning) จะต�องมีความถูกต�อง และเม่ือนําข้ึน
ระบบแล�วจะต�องไม�เกิดปqญหา ภายในระยะเวลาไม�น�อยกว�า ๑ ป: นับถัดจากวันที่ผ�านการตรวจรับจาก 
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุและสํานักงาน ก.พ. เรียบร�อยแล�ว หากเกิดปqญหาหรือมีข�อผิดพลาดจําเปOน 
ต�องเปลี่ยนแปลงแก�ไข ผู�รับจ�างจะต�องดําเนินการแก�ไขปqญหาภายใน ๔๘ ชั่วโมง นับจากวันที่ได�รับแจ�งจาก
สํานักงาน ก.พ. 

๑๐. ขอสงวนสิทธิ์ในการย่ืนขอเสนอและอ่ืน ๆ 
     ๑๐.๑ เงินค�าจ�างสําหรับงานจ�างครั้งนี้ ได�มาจากเงินงบประมาณรายจ�ายประจําป:งบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖๔  
  การลงนามในสัญญาจะกระทําได�ต�อเม่ือสํานักงาน ก.พ. ได� รับอนุมัติ เงินค�าจ�าง 

จากเงินงบประมาณรายจ�ายประจําป:งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ แล�วเท�าน้ัน และกรณีที่สํานักงาน ก.พ. ไม�ได�รับ
อนุมัติเงินงบประมาณ เพื่อการจัดหาในคร้ังนี้ สํานักงาน ก.พ. สามารถยกเลิกการจัดหาได� 
 ๑๐.๒ เม่ือสํานักงาน ก.พ. ได�คัดเลือกผู�ยื่นข�อเสนอรายใดให�เปOนผู�รับจ�าง และได�ตกลงจ�าง
ตามการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส%แล�ว ถ�าผู�รับจ�างจะต�องสั่งหรือนําสิ่งของมาเพื่องานจ�างดังกล�าวเข�ามาจาก
ต�างประเทศ และของนั้นต�องนําเข�ามาโดยทางเรือในเส�นทางท่ีมีเรือไทยเดินอยู� และสามารถให�บริการรับขนได�
ตามที่รัฐมนตรีว�าการกระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด ผู�ยื่นข�อเสนอซ่ึงเปOนผู� รับจ�างจะต�องปฏิบัติตาม
กฎหมายว�าด�วยการส�งเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้ 
 (๑) แจ�งการส่ังหรือนําสิ่งของดังกล�าวเข�ามาจากต�างประเทศ ต�อกรมเจ�าท�า ภายใน ๗ วัน
นับตั้งแต�วันท่ีผู�รับจ�างสั่งหรือซ้ือของจากต�างประเทศ เว�นแต� เปOนของท่ีรัฐมนตรีว�าการกระทรวงคมนาคม
ประกาศยกเว�นให�บรรทุกโดยเรืออ่ืนได� 
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 (๒) จัดการให�สิ่งของดังกล�าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช�นเดียวกับเรือไทย
จากต�างประเทศมายังประเทศไทย เว�นแต�จะได�รับอนุญาตจากกรมเจ�าท�า ให�บรรทุกสิ่งของนั้น โดยเรืออ่ืน 
ท่ีมิใช�เรือไทย ซ่ึงจะต�องได�รับอนุญาตเช�นน้ันก�อนบรรทุกของลงเรืออ่ืน หรือเปOนของที่รัฐมนตรีว�าการกระทรวง
คมนาคมประกาศยกเว�นให�บรรทุกโดยเรืออ่ืน 
 (๓) ในกรณีท่ีไม�ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู�รับจ�างจะต�องรับผิดตามกฎหมายว�าด�วย
การส�งเสริมการพาณิชยนาวี   
 ๑๐.๓ ผู�ยื่นข�อเสนอซ่ึงสํานักงาน ก.พ. ได�คัดเลือกแล�ว ไม�ไปทําสัญญาหรือข�อตกลงจ�าง 
เปOนหนังสือภายในเวลาที่กําหนดดังระบุไว�ในข�อ ๖ สํานักงาน ก.พ. จะริบหลักประกันการยื่นข�อเสนอ  
หรือเรียกร�องจากผู�ออกหนังสือคํ้าประกันการยื่นข�อเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกร�องให�ชดใช� 
ความเสียหายอ่ืน (ถ�ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให�เปOนผู�ทิ้งงานตามระเบียบกระทรวงการคลังว�าด�วยการจัดซ้ือ 
จัดจ�างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
 ๑๐.๔ สํานักงาน ก.พ. สงวนสิทธิ์ที่จะแก�ไขเพิ่มเติมเง่ือนไข หรือข�อกําหนดในแบบสัญญา 
หรือข�อตกลงจ�างเปOนหนังสือให�เปOนไปตามความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด (ถ�ามี)  
 ๑๐.๕ ในกรณีที่เอกสารแนบท�ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส%นี้ มีความขัดหรือแย�งกัน 
ผู�ยื่นข�อเสนอจะต�องปฏิบัติตามคําวินิจฉัยของสํานักงาน ก.พ. คําวินิจฉัยดังกล�าวให�ถือเปOนท่ีสุด และผู�ยื่นข�อเสนอ
ไม�มีสิทธิเรียกร�องค�าใช�จ�ายใด ๆ เพิ่มเติม 
 ๑๐.๖ สํานักงาน ก.พ. อาจประกาศยกเลิกการจัดจ�างในกรณีต�อไปนี้ได� โดยที่ผู�ยื่นข�อเสนอ 
จะเรียกร�องค�าเสียหายใด ๆ จากสํานักงาน ก.พ. ไม�ได�  
  (๑) สํานักงาน ก.พ. ไม�ได�รับการจัดสรรเงินท่ีจะใช�ในการจัดจ�างหรือได�รับจัดสรร 
แต�ไม�เพียงพอที่จะทําการจัดจ�างคร้ังน้ีต�อไป 
  (๒) มีการกระทําท่ีเข�าลักษณะผู�ยื่นข�อเสนอที่ชนะการจัดจ�างหรือที่ได�รับการคัดเลือก 
มีผลประโยชน%ร�วมกัน หรือมีส�วนได� เสียกับผู�ยื่นข�อเสนอรายอ่ืน หรือขัดขวางการแข�งขันอย�างเปOนธรรม  
หรือสมยอมกันกับผู�ยื่นข�อเสนอรายอ่ืน หรือเจ�าหน�าท่ีในการเสนอราคา หรือส�อว�ากระทําการทุจริตอ่ืนใด 
ในการเสนอราคา 
  (๓) การทําการจัดจ�างครั้งนี้ต�อไปอาจก�อให�เกิดความเสียหายแก�สํานักงาน ก.พ.  
หรือกระทบต�อประโยชน%สาธารณะ 
  (๔) กรณี อ่ืนในทํานองเดียวกับ (๑) (๒) หรือ (๓) ตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง  
ซ่ึงออกตามความในกฎหมายว�าด�วยการจัดซ้ือจัดจ�างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 

๑๑. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ 
ในระหว�างระยะเวลาการจ�าง ผู�ยื่นข�อเสนอท่ีได�รับการคัดเลือกให�เปOนผู�รับจ�างต�องปฏิบัติ 

ตามหลักเกณฑ%ที่กฎหมายและระเบียบได�กําหนดไว�โดยเคร�งครัด 
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๑๒. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการ 
 สํานักงาน ก.พ. สามารถนําผลการปฏิบัติงานแล�วเสร็จตามสัญญาของผู�ยื่นข�อเสนอที่ได�รับ 

การคัดเลือกให�เปOนผู�รับจ�างเพื่อนํามาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู�ประกอบการ 
 ท้ังน้ี หากผู�ยื่นข�อเสนอที่ได�รับการคัดเลือกไม�ผ�านเกณฑ%ท่ีกําหนดจะถูกระงับการยื่นข�อเสนอ

หรือทําสัญญากับสํานักงาน ก.พ. ไว�ชั่วคราว 
 

     สํานักงานคณะกรรมการข�าราชการพลเรือน 
 .........  มกราคม  ๒๕๖๔   
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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 ๗ 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 
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แบบสญัญาจา้งท าของ 
 

สัญญาเลขท่ี………….…… (1)...........……..……... 
 สัญญาฉบับนี้ท าขึ้น ณ ………….……..………………………………………………………………………….......
ต าบล/แขวง…………………..………………….………………. อ าเภอ/เขต……………………….….……………………………...
จังหวัด…….…………………………….………….เมื่อวันที่  ……….……… เดือน …………………….. พ .ศ . ……....……… 
ระหว่าง……………………………………………………………… (2) ………………………………………………………………………..
โด ย ………...…………….…………………………….…………… (3)  ………..…………………………………………..…………………
ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับ…………….…………..…… (4 ก) …………..…………………….
ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ ……………………………………………………………………………………….………….……..
มีส านักงานใหญ่อยู่เลขที่ ……………......……ถนน……………….……………..ต าบล/แขวง…….……….…..……….…....
อ าเภอ/เขต………………….…..…….จังหวัด………..…………………..….โดย………….…………………………………..……...
ผู้มีอ านาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของส านักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท …………… 
ลงวันที่………………………………..… (5)(และหนังสือมอบอ านาจลงวันที่ ……………….……..) แนบท้ายสัญญานี้  
(6)(ในกรณีที่ผู้รับจ้างเป็นบุคคลธรรมดาให้ใช้ข้อความว่า กับ …………………..….… (4 ข) …………………….....  
อยู่บ้านเลขที่ …………….….…..….ถนน…………………..……..…...……ต าบล/แขวง ……..………………….….………….
อ าเภอ/เขต…………………….………….…..จังหวัด…………...…..………….……...……. ผู้ถือบัตรประจ าตัวประชาชน 
เลขที่................................ ดังปรากฏตามส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนแนบท้ายสัญญานี้) ซึ่งต่อไปใน
สัญญานี้เรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง 
 คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้ 
 ข้อ 1 ข้อตกลงว่าจ้าง 
  ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างท างาน….………….…… (7) ………...…..……… 
ณ …..……………................. ต าบล/แขวง….…………………………….…….. อ าเภอ/เขต …………..…………..………
จังหวัด……………………….……….….. ตามข้อก าหนดและเง่ือนไขแห่งสัญญานี้รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา 
  ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆ 
ชนิดดีเพื่อใช้ในงานจ้างตามสัญญานี้ 
 ข้อ 2 เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา 
  เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้ 

2.1 ผนวก 1.………..….(รายละเอียดงานจ้าง)…….…….. จ านวน.…..(…..….….….) หน้า 
  2.2 ผนวก 2……….…....(ใบเสนอราคา)…………….…...... จ านวน……(………….….) หน้า 
                 …………..……………ฯลฯ……………..…………. 
  ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดหรือแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความ 

ในสัญญานี้บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามค าวินิจฉัย
ของผู้ว่าจ้าง ค าวินิจฉัยของผู้ว่าจ้างให้ถือเป็นที่สุด และผู้รับจ้างไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าจ้าง หรือค่าเสียหาย 
หรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพ่ิมเติมจากผู้ว่าจ้างทั้งสิ้น 
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 ข้อ 3 หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา 
  ในขณะท าสัญญานี้ผู้รับจ้างได้น าหลักประกันเป็น…………….…...….. (8) ..………..……… 
เป็นจ านวนเงิน…………….... บาท (……………..………….) ซึ่งเท่ากับร้อยละ………(9)…..…(…………..………...) 
ของราคาค่าจ้างตามสัญญา มามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างเพ่ือเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้  
  (10)กรณีผู้รับจ้างใช้หนังสือค้ าประกันมาเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา  
หนังสือค้ าประกันดังกล่าวจะต้องออกโดยธนาคารที่ประกอบกิจการในประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทุน
หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชย์และประกอบธุรกิจ 

ค้ าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทย
แจ้งเวียนให้ทราบตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐก าหนด 
หรืออาจเป็นหนังสือค้ าประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางก าหนดก็ได้ และจะต้องมีอายุ 
การค้ าประกันตลอดไปจนกว่าผู้รับจ้างพ้นข้อผูกพันตามสัญญานี้  
  หลักประกันที่ผู้รับจ้างน ามามอบให้ตามวรรคหนึ่ง จะต้องมีอายุครอบคลุมความรับผิด 

ทั้งปวงของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ถ้าหลักประกันที่ผู้รับจ้างน ามามอบให้ดังกล่าวลดลงหรือเสื่อมค่าลง 
หรือมีอายุไม่ครอบคลุมถึงความรับผิดของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม รวมถึงกรณี 
ผู้รับจ้างส่งมอบงานล่าช้าเป็นเหตุให้ระยะเวลาแล้วเสร็จหรือวันครบก าหนดความรับผิดในความช ารุด
บกพร่องตามสัญญาเปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่าจะเกิดขึ้นคราวใด ผู้รับจ้างต้องหาหลักประกันใหม่หรือ
หลักประกันเพ่ิมเติมให้มีจ านวนครบถ้วนตามวรรคหนึ่ งมามอบให้แก่ผู้ ว่าจ้างภายใน ... ............
(……………………..….) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง 
  หลักประกันที่ผู้รับจ้างน ามามอบไว้ตามข้อนี้ ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างโดยไม่มี
ดอกเบี้ยเมื่อผู้รับจ้างพ้นจากข้อผูกพันและความรับผิดทั้งปวงตามสัญญานี้แล้ว 
 ข้อ 4   ค่าจ้างและการจ่ายเงิน  
  (11)(ก) ส าหรับการจ่ายเงินค่าจ้างให้ผู้รับจ้างเป็นงวด 

   ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายและผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจ านวนเงิน……………………..บาท
(……………………………..…) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม จ านวน…………………บาท (......................................) 
ตลอดจนภาษีอากรอ่ืนๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยก าหนดการจ่ายเงินเป็นงวดๆ ดังนี้ 
  งวดที่ 1 เป็นจ านวนเงิน………………………...บาท (…………………………………...………….) 
เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน……………………………………ให้แล้วเสร็จภายใน………………………………………………….. 
  งวดที่ 2 เป็นจ านวนเงิน…….………………...บาท (…………………………………...………….) 
เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน…………………………..…..……ให้แล้วเสร็จภายใน…………………………………………… 
  ..............................................ฯลฯ............................................. 
  งวดสุดท้าย เป็นจ านวนเงิน……………..………....บาท (…………………………………...….…..) 
เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยตามสัญญาและผู้ว่าจ้างได้ตรวจรับงานจ้างตามข้อ 11 
ไว้โดยครบถ้วนแล้ว 

  (12)(ข) ส าหรับการจ่ายเงินค่าจ้างให้ผู้รับจ้างครั้งเดียว 
   ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายและผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจ านวนเงิน……………………..บาท
(……………………………..…) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม จ านวน…………………บาท (......................................) 
ตลอดจนภาษีอากรอ่ืนๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทั้งหมดให้แล้วเสร็จ
เรียบร้อยตามสัญญาและผู้ว่าจ้างได้ตรวจรับงานจ้างตามข้อ 11 ไว้โดยครบถ้วนแล้ว  
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  (13)การจ่ายเงินตามเงื่อนไขแห่งสัญญานี้ ผู้ว่าจ้างจะโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร
ของผู้รับจ้าง ชื่อธนาคาร………..………….……….สาขา……………..…….…..ชื่อบัญชี……………….……………………
เลขที่บัญชี……………………………ทั้งนี้ ผู้รับจ้างตกลงเป็นผู้รับภาระเงินค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการอ่ืนใด
เกี่ยวกับการโอน รวมทั้งค่าใช้จ่ายอ่ืนใด (ถ้ามี) ที่ธนาคารเรียกเก็บ และยินยอมให้มีการหักเงินดังกล่าว 

จากจ านวนเงินโอนในงวดนั้นๆ  (ความในวรรคนี้ ใช้ส าหรับกรณีที่หน่วยงานของรัฐจะจ่ายเงินตรง 
ให้แก่ผู้ รับจ้าง (ระบบ  Direct Payment) โดยการโอนเงิน เข้าบัญชี เงินฝากธนาคารของผู้ รับจ้าง  
ตามแนวทางที่กระทรวงการคลังหรือหน่วยงานของรัฐเจ้าของงบประมาณเป็นผู้ก าหนด แล้วแต่กรณี) 
 (14)ข้อ 5 เงินค่าจ้างล่วงหน้า 
  ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้าง เป็นจ านวนเงิน…………..…..…บาท
(………………..….…) ซึ่งเท่ากับร้อยละ……....…(……….…………....) ของราคาค่าจ้างตามสัญญาที่ระบุไว้ในข้อ 4 
  เงินค่าจ้างล่วงหน้าดังกล่าวจะจ่ายให้ภายหลังจากที่ผู้รับจ้างได้วางหลักประกันการรับเงิน
ค่าจ้างล่วงหน้าเป็น...................... (หนังสือค้ าประกันหรือหนังสือค้ าประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคาร 

ภายในประเทศหรือพันธบัตรรัฐบาลไทย) ………………....เต็มตามจ านวนเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นให้แก่ผู้ว่าจ้าง 
ผู้รับจ้างจะต้องออกใบเสร็จรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าตามแบบที่ผู้ว่าจ้างก าหนดให้และผู้รับจ้างตกลงที่จะ
กระท าตามเงื่อนไขอันเกี่ยวกับการใช้จ่ายและการใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้น ดังต่อไปนี้ 
  5.1 ผู้รับจ้างจะใช้เงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานตามสัญญา
เท่านั้น หากผู้รับจ้างใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นในทางอ่ืน ผู้ว่าจ้าง
อาจจะเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นคืนจากผู้รับจ้างหรือบังคับเอาจากหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้า 

ได้ทันท ี
  5.2 เมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง ผู้รับจ้างต้องแสดงหลักฐานการใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้า 
เพ่ือพิสูจน์ว่าได้เป็นไปตามข้อ 5.1 ภายในก าหนด 15 (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง  
หากผู้รับจ้างไม่อาจแสดงหลักฐานดังกล่าวภายในก าหนด 15 (สิบห้า) วัน ผู้ว่าจ้างอาจเรียกเงินค่าจ้าง
ล่วงหน้าคืนจากผู้รับจ้างหรือบังคับเอาจากหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ทันที 
  5.3 ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามข้อ 4  ผู้ว่าจ้างจะหักคืนเงินค่าจ้าง
ล่วงหน้าในแต่ละงวดเพ่ือชดใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้จ านวนร้อยละ .............(...........) ของจ านวนเงิน
ค่าจ้างในแต่ละงวดจนกว่าจ านวนเงินที่หักไว้จะครบตามจ านวนเงินที่หักค่าจ้างล่วงหน้าที่ผู้รับจ้างได้รับไปแล้ว 
ยกเว้นค่าจ้างงวดสุดท้ายจะหักไว้เป็นจ านวนเท่ากับจ านวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือทั้งหมด 
  5.4 เงินจ านวนใดๆ ก็ตามที่ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายให้แก่ผู้ว่าจ้างเพ่ือช าระหนี้หรือ 

เพ่ือชดใช้ความรับผิดต่างๆ ตามสัญญา ผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากเงินค่าจ้างงวดที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้าง 

ก่อนที่จะหักชดใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้า 
  5.5 ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญา หากเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือเกินกว่าจ านวนเงินที่
ผู้รับจ้างจะได้รับหลังจากหักชดใช้ในกรณีอ่ืนแล้ว  ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายคืนเงินจ านวนที่เหลือนั้นให้แก่ 
ผู้ว่าจ้างภายใน 7 (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง 
    5.6  ผู้ว่าจ้างจะคืนหลักประกันเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้างต่อเมื่อผู้ว่าจ้างได้หักเงิน
ค่าจ้างไว้ครบจ านวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าตามข้อ 5.3 
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 ข้อ 6   ก าหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา 
  ผู้รับจ้างต้องเริ่มท างานที่รับจ้างภายในวันที่….... เดือน……………… พ.ศ. ………. 
และจะต้องท างานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ ….... เดือน …………. พ.ศ. …...…. ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือ
ท างานภายในก าหนดเวลา หรือไม่สามารถท างานให้แล้วเสร็จตามก าหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่า 

ผู้รับจ้างไม่สามารถท างานให้แล้วเสร็จภายในก าหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่าก าหนดเวลา  
หรือผู้รับจ้างท าผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็นผู้ถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดหรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือ
เพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามค าสั่งของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิ
จ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าท างานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปได้ด้วย การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้นไม่กระทบสิทธิ
ของผู้ว่าจ้างที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้รับจ้าง   
  การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นนั้น ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจาก 

ความรับผิดตามสัญญา 
 (15)ข้อ 7 ความรับผิดชอบในความช ารุดบกพร่องของงานจ้าง 

  เมื่องานแล้วเสร็จบริบูรณ ์และผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจากผู้รับจ้างหรือจากผู้รับจ้างรายใหม่ 
ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญาตามข้อ 6 หากมีเหตุช ารุดบกพร่องหรือเสียหายเกิดขึ้นจากการจ้างนี้  
ภายในก าหนด.....(16)…..….(……..…..) ปี …….…(……....….) เดือน นับถัดจากวันที่ได้รับมอบงานดังกล่าว  
ซึ่งความช ารุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเกิดจากความบกพร่องของผู้รับจ้างอันเกิดจากการใช้วัสดุที่ไม่ถูกต้อง
หรือท าไว้ไม่เรียบร้อย หรือท าไม่ถูกต้องตามมาตรฐานแห่งหลักวิชา  ผู้รับจ้างจะต้องรีบท าการแก้ไข 
ให้เป็นที่เรียบร้อยโดยไม่ชักช้า โดยผู้ว่าจ้างไม่ต้องออกเงินใดๆ ในการนี้ทั้งสิ้น หากผู้รับจ้างไม่กระท าการ 
ดังกล่าวภายในก าหนด……...(………..……) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างหรือไม่ท าการ
แก้ ไขให้ ถู กต้องเรียบร้อยภายใน เวลาที่ ผู้ ว่ าจ้ างก าหนด  ให้ ผู้ ว่ าจ้ างมีสิทธิที่ จะท าการนั้ น เอง 

หรือจ้างผู้อื่นให้ท างานนั้น โดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น 

  ในกรณีเร่งด่วนจ าเป็นต้องรีบแก้ไขเหตุช ารุดบกพร่องหรือเสียหายโดยเร็ว และไม่อาจ
รอให้ผู้รับจ้างแก้ไขในระยะเวลาที่ก าหนดไว้ตามวรรคหนึ่งได้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิเข้าจัดการแก้ไขเหตุช ารุด
บกพร่องหรือเสียหายนั้นเอง หรือจ้างผู้ อ่ืนให้ซ่อมแซมความช ารุดบกพร่องหรือเสียหาย โดยผู้รับจ้าง 

ต้องรับผิดชอบช าระค่าใช้จ่ายทั้งหมด 
  การที่ผู้ว่าจ้างท าการนั้นเอง หรือจ้างผู้อ่ืนให้ท างานนั้นแทนผู้รับจ้าง ไม่ท าให้ผู้รับจ้าง 
หลุดพ้นจากความรับผิดตามสัญญา หากผู้รับจ้างไม่ชดใช้ค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายตามที่ผู้ว่าจ้างเรียกร้อง
ผู้ว่าจ้างมีสิทธิบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้ 
 ข้อ 8 การจ้างช่วง 
  ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานทั้งหมดหรือแต่บางส่วนแห่งสัญญานี้ไปจ้างช่วงอีกทอดหนึ่ง 
เว้นแต่การจ้างช่วงงานแต่บางส่วนที่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างแล้ว การที่ผู้ว่าจ้างได้อนุญาต 

ให้จ้างช่วงงานแต่บางส่วนดังกล่าวนั้น ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจากความรับผิดหรือพันธะหน้าที่ 
ตามสัญญานี้ และผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับผิดในความผิดและความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างช่วง  
หรือของตัวแทนหรือลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วงนั้นทุกประการ 
 กรณีผู้รับจ้างไปจ้างช่วงงานแต่บางส่วนโดยฝ่าฝืนความในวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างต้องช าระ
ค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจ านวนเงินในอัตราร้อยละ........(17)….....(.........................) ของวงเงินของงาน 

ที่จ้างช่วงตามสัญญา ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา 
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 ข้อ 9 ความรับผิดของผู้รับจ้าง 
 ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดต่ออุบัติเหตุ ความเสียหาย หรือภยันตรายใดๆ อันเกิดจาก 
การปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และจะต้องรับผิดต่อความเสียหายจากการกระท าของลูกจ้างหรือตัวแทน 
ของผู้รับจ้าง และจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างช่วงด้วย (ถ้ามี) 
 ความเสียหายใดๆ อันเกิดแก่งานที่ผู้รับจ้างได้ท าขึ้น แม้จะเกิดขึ้นเพราะเหตุสุดวิสัย 

ก็ตาม ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบโดยซ่อมแซมให้คืนดีหรือเปลี่ยนให้ใหม่โดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง เว้นแต่
ความเสียหายนั้นเกิดจากความผิดของผู้ว่าจ้าง ทั้งนี้ ความรับผิดของผู้รับจ้างดังกล่าวในข้อนี้จะสิ้นสุดลง 
เมื่อผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานครั้งสุดท้าย ซึ่งหลังจากนั้นผู้รับจ้างคงต้องรับผิดเพียงในกรณีช ารุดบกพร่อง  
หรือความเสียหายดังกล่าวในข้อ 7 เท่านั้น 
  ผู้ รับจ้างจะต้องรับผิดต่อบุคคลภายนอกในความเสียหายใดๆ อัน เกิดจาก 

การปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง หรือลูกจ้างหรือตัวแทนของผู้รับจ้าง  รวมถึงผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ตามสัญญานี้ 
หากผู้ว่าจ้างถูกเรียกร้องหรือฟ้องร้องหรือต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่บุคคลภายนอกไปแล้ว ผู้รับจ้ างจะต้อง 
ด าเนินการใดๆ เพ่ือให้มีการว่าต่างแก้ต่างให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง รวมทั้งผู้รับจ้างจะต้อง
ชดใช้ค่าเสียหายนั้นๆ ตลอดจนค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกิดจากการถูกเรียกร้องหรือถูกฟ้องร้องให้แก่ผู้ว่าจ้างทันที 

ข้อ 10 การจ่ายเงินแก่ลูกจ้าง 
 ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินแก่ลูกจ้างที่ผู้รับจ้างได้จ้างมาในอัตราและตามก าหนดเวลา 
ที่ผู้รับจ้างได้ตกลงหรือท าสัญญาไว้ต่อลูกจ้างดังกล่าว 
 ถ้าผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้างหรือค่าทดแทนอ่ืนใดแก่ลูกจ้างดังกล่าวในวรรคหนึ่ง  
ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะเอาเงินค่าจ้างที่จะต้องจ่ายแก่ผู้รับจ้างมาจ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างดังกล่าว และให้ถือว่า
ผู้ว่าจ้างได้จ่ายเงินจ านวนนั้นเป็นค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามสัญญาแล้ว 
  ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีประกันภัยส าหรับลูกจ้างทุกคนที่จ้างมาท างาน  โดยให้
ครอบคลุมถึงความรับผิดทั้งปวงของผู้รับจ้าง รวมทั้งผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ในกรณีความเสียหายที่คิดค่าสินไหม
ทดแทนได้ตามกฎหมาย ซึ่งเกิดจากอุบัติเหตุหรือภยันตรายใดๆ ต่อลูกจ้างหรือบุคคลอ่ืนที่ผู้รับจ้าง 
หรือผู้รับจ้างช่วงจ้างมาท างาน ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวพร้อมทั้งหลักฐาน 

การช าระเบี้ยประกันให้แก่ผู้ว่าจ้างเมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง 
ข้อ 11 การตรวจรับงานจ้าง 

        เมื่อผู้ว่าจ้างได้ตรวจรับงานจ้างที่ส่งมอบและเห็นว่าถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาแล้ว  
ผู้ว่าจ้างจะออกหลักฐานการรับมอบเป็นหนังสือไว้ให้ เพ่ือผู้รับจ้างน ามาเป็นหลักฐานประกอบการขอรับเงิน
ค่างานจ้างนั้น 
        ถ้าผลของการตรวจรับงานจ้างปรากฏว่างานจ้างที่ผู้รับจ้างส่งมอบไม่ตรงตามสัญญา 
ผู้ว่าจ้างทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับงานจ้างนั้น ในกรณีเช่นว่านี้  ผู้รับจ้างต้องท าการแก้ไขให้ถูกต้องตาม 

สัญญาด้วยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง และระยะเวลาที่เสียไปเพราะเหตุดังกล่าวผู้รับจ้างจะน ามาอ้างเป็นเหตุ
ขอขยายเวลาส่งมอบงานจ้างตามสัญญาหรือของดหรือลดค่าปรับไม่ได้ 
       (18)ในกรณีที่ผู้รับจ้างส่งมอบงานจ้างถูกต้องแต่ไม่ครบจ านวน หรือส่งมอบครบ
จ านวน แต่ไม่ถูกต้องทั้งหมด ผู้ว่าจ้างจะตรวจรับงานจ้างเฉพาะส่วนที่ถูกต้อง โดยออกหลักฐานการตรวจรับ
งานจ้างเฉพาะส่วนนั้นก็ได้ (ความในวรรคสามนี้ จะไม่ก าหนดไว้ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างต้องการงานจ้างทั้งหมด 

ในคราวเดียวกัน หรืองานจ้างที่ประกอบเป็นชุดหรือหน่วย  ถ้าขาดส่วนประกอบอย่างหนึ่งอย่างใด 

ไปแล้ว จะไม่สามารถใช้งานได้โดยสมบูรณ์)  
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 ข้อ 12 รายละเอียดของงานจ้างคลาดเคลื่อน 
   ผู้รับจ้างรับรองว่าได้ตรวจสอบและท าความเข้าใจในรายละเอียดของงานจ้าง 
โดยถี่ถ้วนแล้ว หากปรากฏว่ารายละเอียดของงานจ้างนั้นผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อนไปจากหลักการ 

ทางวิศวกรรมหรือทางเทคนิค ผู้รับจ้างตกลงที่จะปฏิบัติตามค าวินิจฉัยของผู้ ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับ
พัสดุ เพ่ือให้งานแล้วเสร็จบริบูรณ์ ค าวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด โดยผู้รับจ้างจะคิดค่าจ้าง ค่าเสียหาย 
หรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพ่ิมข้ึนจากผู้ว่าจ้าง หรือขอขยายอายุสัญญาไม่ได้ 

ข้อ 13 ค่าปรับ 
  หากผู้รับจ้างไม่สามารถท างานให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่ก าหนดไว้ในสัญญา 

และผู้ ว่าจ้างยังมิ ได้บอกเลิกสัญญา  ผู้ รับจ้างจะต้องช าระค่าปรับให้แก่ผู้ ว่าจ้างเป็นจ านวนเงิน 

วันละ…..(19)…. บาท (……………...) นับถัดจากวันที่ครบก าหนดเวลาแล้วเสร็จของงานตามสัญญาหรือวันที่ 
ผู้ว่าจ้างได้ขยายเวลาท างานให้ จนถึงวันที่ท างานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้าง 
เรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการทีผู่้รับจ้างท างานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจ านวนค่าปรับดังกล่าวได้อีกด้วย 

  ในระหว่างที่ผู้ ว่าจ้างยังมิ ได้บอกเลิกสัญญานั้น  หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้ รับจ้าง 
จะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ 14 ก็ได้  
และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบก าหนดเวลาแล้วเสร็จของงานขอให้ช าระค่าปรับแล้ว 
ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย 

ข้อ 14 สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังบอกเลิกสัญญา 
  ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา ผู้ว่าจ้างอาจท างานนั้นเองหรือว่าจ้างผู้อ่ืนให้ท างานนั้น
ต่อจนแล้วเสร็จก็ได้ และในกรณีดังกล่าว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิริบหรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา
ทั้งหมดหรือบางส่วนตามแต่จะเห็นสมควร นอกจากนั้น ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหายซึ่งเป็น
จ านวนเกินกว่าหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เพ่ิมขึ้นในการท างานนั้นต่อให้แล้วเสร็จ
ตามสัญญา ซึ่งผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากจ านวนเงินใดๆ ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก็ได้ 

ข้อ 15 การบังคับค่าปรับ ค่าเสียหาย และค่าใช้จ่าย 

 ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่งด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม จนเป็นเหตุ 
ให้เกิดค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างต้องชดใช้ค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่าย
ดังกล่าวให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยสิ้นเชิงภายในก าหนด.................(....................) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง  

เป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หากผู้รับจ้างไม่ชดใช้ให้ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิ
ที่จะหักเอาจากจ านวนเงินค่าจ้างที่ต้องช าระ หรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้ทันท ี

  หากค่าปรับ  ค่ าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ ายที่ บั งคับจากเงินค่าจ้างที่ ต้องช าระ  
หรือหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาแล้วยังไม่เพียงพอ ผู้รับจ้างยินยอมช าระส่วนที่เหลือที่ยังขาดอยู่ 
จนครบถ้วนตามจ านวนค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายนั้น ภายในก าหนด ..................(......................) วัน 
นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง 

หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแล้ว 

ยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างทั้งหมด 
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ข้อ 16 การงดหรือลดค่าปรับ หรือการขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา 
  ในกรณีที่มีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง หรือเหตุสุดวิสัย  
หรือเกิดจากพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดตามกฎหมาย หรือเหตุอ่ืนตามที่ก าหนด 

ในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ท าให้ผู้รับจ้าง
ไม่สามารถท างานให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไขและก าหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้  ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุหรือ
พฤติการณ์ดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบ  เพ่ือของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลา
ท างานออกไปภายใน 15 (สิบห้า) วันนับถัดจากวันที่เหตุนั้นสิ้นสุดลง หรือตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง
ดังกล่าว แล้วแต่กรณี 
  ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้รับจ้างได้สละสิทธิ
เรียกร้องในการที่จะของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาท างานออกไปโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่ 
กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง ซึ่งมีหลักฐานชัดแจ้ง หรือผู้ว่าจ้างทราบ 

ดีอยู่แล้วตั้งแต่ต้น 
  การงดหรือลดค่าปรับ หรือขยายก าหนดเวลาท างานตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจ 

ของผู้ว่าจ้างที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร 

 ข้อ ๑7 การใช้เรือไทย 
  ในการปฏิบัติตามสัญญานี้ หากผู้รับจ้างจะต้องสั่งหรือน าของเข้ามาจากต่างประเทศ
รวมทั้งเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ต้องน าเข้ามาเพ่ือปฏิบัติงานตามสัญญา ไม่ว่าผู้รับจ้างจะเป็นผู้ที่น าของเข้ามาเอง 
หรือน าเข้ามาโดยผ่านตัวแทนหรือบุคคลอ่ืนใด ถ้าสิ่งของนั้นต้องน าเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางเดินเรือที่มี
เรือไทยเดินอยู่และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศก าหนด  
ผู้รับจ้างต้องจัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศ
มายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าก่อนบรรทุกของนั้นลงเรืออ่ืนที่มิใช่เรือไทย 

หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืนได้  ทั้งนี้ไม่ว่าการสั่ง
หรือน าเข้าสิ่งของดังกล่าวจากต่างประเทศจะเป็นแบบใด 
 ในการส่งมอบงานตามสัญญาให้แก่ผู้ว่าจ้าง ถ้างานนั้นมีสิ่งของตามวรรคหนึ่ง  
ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบใบตราส่ง (Bill of Lading) หรือส าเนาใบตราส่งส าหรับของนั้น ซึ่งแสดงว่าได้บรรทุก
มาโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยให้แก่ผู้ว่าจ้างพร้อมกับการส่งมอบงานด้วย 

 ในกรณีที่สิ่งของดังกล่าวไม่ได้บรรทุกจากต่างประเทศมายังประเทศไทยโดยเรือไทย
หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย ผู้รับจ้างต้องส่งมอบหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า 
ให้บรรทุกของโดยเรืออ่ืนได้ หรือหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้ช าระค่าธรรมเนียมพิเศษเนื่องจากการไม่บรรทุกของ
โดยเรือไทยตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวีแล้วอย่างใดอย่างหนึ่งแก่ผู้ว่าจ้างด้วย 
 ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ส่งมอบหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่งดังกล่าวในวรรคสอง 

และวรรคสามให้แก่ผู้ว่าจ้าง แต่จะขอส่งมอบงานดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างก่อนโดยไม่รับช าระเงินค่าจ้าง ผู้ว่าจ้าง 
มีสิทธิรับงานดังกล่าวไว้ก่อน และช าระเงินค่าจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติถูกต้องครบถ้วนดังกล่าวแล้วได้ 
 
 
 
 
  



- 8 - 
 

 สัญญานี้ท าขึ้น เป็นสองฉบับ  มีข้อความถูกต้องตรงกัน  คู่ สัญญาได้ อ่านและเข้าใจ 

ข้อความ โดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นส าคัญต่อหน้าพยาน  
และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ 

 

 

 
(ลงชื่อ)……………………………………….ผู้ว่าจ้าง 
        (……........……...…………………….) 
 
(ลงชื่อ)……………………………………….ผู้รับจ้าง 
        (……........……...…………………….) 
 
(ลงชื่อ)……………………………………….พยาน 
        (……........……...…………………….) 
 
(ลงชื่อ)……………………………………….พยาน 
        (……........……...…………………….) 
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วธิปีฏบิตัเิกีย่วกับสญัญาจา้ง 
(1) ให้ระบุเลขที่สัญญาในปีงบประมาณหนึ่งๆ ตามล าดับ 
(2) ให้ระบุชื่อของหน่วยงานของรัฐที่เป็นนิติบุคคล เช่น กรม ก. หรือรัฐวิสาหกิจ ข. เป็นต้น 

(3) ให้ระบุชื่อและต าแหน่งของหัวหน้าหน่วยงานของรัฐที่เป็นนิติบุคคลนั้น หรือผู้ที่ได้รับมอบ
อ านาจ เช่น นาย ก. อธิบดีกรม……………… หรือ นาย ข. ผู้ได้รับมอบอ านาจจากอธิบดีกรม……………….. 

(4) ให้ระบุชื่อผู้รับจ้าง 
ก. กรณีนิติบุคคล เช่น ห้างหุ้นส่วนสามัญจดทะเบียน ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บริษัทจ ากัด 

 ข. กรณีบุคคลธรรมดา ให้ระบุชื่อและที่อยู่ 
 (5) เป็นข้อความหรือเงื่อนไขเพ่ิมเติม ซึ่งหน่วยงานของรัฐผู้ท าสัญญาอาจเลือกใช้หรือตัดออกได้
ตามข้อเท็จจริง 
 (6) เป็นข้อความหรือเงื่อนไขเพ่ิมเติม ซึ่งหน่วยงานของรัฐผู้ท าสัญญาอาจเลือกใช้หรือตัดออกได้
ตามข้อเท็จจริง 

(7) ให้ระบุงานที่ต้องการจ้าง 
(8) “หลักประกัน” หมายถึง หลักประกันที่ผู้รับจ้างน ามามอบไว้แก่หน่วยงานของรัฐ  

เมื่อลงนามในสัญญา เพ่ือเป็นการประกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นจากการปฏิบัติตามสัญญา  
ดังนี ้

 (๑) เงินสด  
 (๒) เช็คหรือดราฟท์ ที่ธนาคารเซ็นสั่งจ่าย ซึ่งเป็นเช็คหรือดราฟท์ลงวันที่ที่ใช้เช็ค 

หรือดราฟท์นั้นช าระต่อเจ้าหน้าที่ หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน ๓ วันท าการ  
 (๓) หนังสือค ้าประกันของธนาคารภายในประเทศตามตัวอย่างที่คณะกรรมการนโยบาย

ก าหนด โดยอาจก าหนดเป็นหนังสือค้ าประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางก าหนดก็ได้ 
 (4) หนังสือค้ าประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้

ประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ าประกันตามประกาศของธนาคาร  

แห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลม 

ให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือค้ าประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายก าหนด 
 (5) พันธบัตรรัฐบาลไทย 

(9) ให้ก าหนดจ านวนเงินหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาตามระเบียบกระทรวงการคลัง  

ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 168 
 (10) เป็นข้อความหรือเงื่อนไขเพ่ิมเติม ซึ่งหน่วยงานของรัฐผู้ท าสัญญาอาจเลือกใช้หรือตัดออกได้
ตามข้อเท็จจริง 
 (11) เป็นข้อความหรือเงื่อนไขเพ่ิมเติม ซึ่งหน่วยงานของรัฐผู้ท าสัญญาอาจเลือกใช้หรือตัดออกได้
ตามข้อเท็จจริง 
 (12) เป็นข้อความหรือเงื่อนไขเพ่ิมเติม ซึ่งหน่วยงานของรัฐผู้ท าสัญญาอาจเลือกใช้หรือตัดออกได้
ตามข้อเท็จจริง 

(13) เป็นข้อความหรือเงื่อนไขเพ่ิมเติม ซึ่งหน่วยงานของรัฐผู้ท าสัญญาอาจเลือกใช้หรือตัดออกได้
ตามข้อเท็จจริง 

(14) เป็นข้อความหรือเงื่อนไขเพ่ิมเติม ซึ่งหน่วยงานของรัฐผู้ท าสัญญาอาจเลือกใช้หรือตัดออกได้
ตามข้อเท็จจริง 
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(15) เป็นข้อความหรือเงื่อนไขเพ่ิมเติม ซึ่งหน่วยงานของรัฐผู้ท าสัญญาอาจเลือกใช้หรือตัดออกได้
ตามข้อเท็จจริง 

(16) ก าหนดเวลาที่ผู้รับจ้างจะรับผิดในความช ารุดบกพร่อง โดยปกติจะต้องก าหนด 
ไม่น้อยกว่า 1 ปี นับถัดจากวันที่ผู้รับจ้างได้รับมอบงานจ้าง หรือก าหนดตามความเหมาะสม 

(17) อัตราค่าปรับตามสัญญาข้อ 8 กรณีผู้รับจ้างไปจ้างช่วงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาต 

จากผู้ว่าจ้าง ต้องก าหนดค่าปรับเป็นจ านวนเงินไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของวงเงินของงานที่จ้างช่วงตามสัญญา 
(18) ความในวรรคนี้ จะไม่ก าหนดไว้ในกรณีท่ีผู้ว่าจ้างต้องการสิ่งของทั้งหมดในคราวเดียวกัน 

หรืองานจ้างที่ประกอบเป็นชุดหรือหน่วย ถ้าขาดส่วนประกอบอย่างหนึ่งอย่างใดไปแล้ว จะไม่สามารถใช้งาน
ได้โดยสมบูรณ์ 

(19) อัตราค่าปรับตามสัญญาข้อ 13 ให้ก าหนด ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย
หลักเกณฑ์การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 162 ส่วนกรณีจะปรับร้อยละ
เท่าใด ให้อยู่ในดุลพินิจของหน่วยงานของรัฐผู้ว่าจ้างที่จะพิจารณาแต่ทั้งนี้การที่จะก าหนดค่าปรับเป็นร้อยละ
เท่าใด จะต้องก าหนดไว้ในเอกสารเชิญชวนด้วย 



เอกสารแนบท้ายหมายเลข ๑.๔ 

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……...(….……) ของมูลค่าทั้งหมดของสัญญา 

 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 ที่เข้าเสนอราคาหรือเข้ายื่นข้อเสนอต่อ
หน่วยงานของรัฐนั้นในคราวเดียวกัน 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 (ถ้ำม)ี    

    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 (ถ้ำม)ี  

   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 (ถ้ำม)ี  

  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 

 

 ข้ำพ เจ้ ำขอรับรองว่ำ  เอกสำรหลักฐำนที่ ข้ ำพ เจ้ำยื่ นพร้อมกำรเสนอรำคำทำงระบบจัดซื้ อ 

จัดจ้ำงภำครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในกำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ถูกต้องและเป็นควำมจริง  

ทุกประกำร 
 

 

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

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

      



เอกสารแนบท้ายหมายเลข ๑.๖ (๒) 

บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ 

 ๑. ขอบเขตของงำนและรำยละเอียดงำนจ้ำงเหมำด ำเนินกำรพัฒนำหลักสูตรและสื่อประกอบหลักสูตร
  บน OCSC Learning Space ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔  

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

 ๒.  หนังสือมอบอ ำนำจซึ่งติดอำกรแสตมป์ตำมกฎหมำยในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอมอบอ ำนำจให้บุคคลอ่ืน 

  ลงนำมในใบเสนอรำคำแทน  

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

 ๓. ส ำเนำสัญญำ 

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

 ๔. สรุปรำยละเอียดประกอบกำรอธิบำยเอกสำรตำมที่หน่วยงำนของรัฐก ำหนดให้จัดส่งภำยหลัง 
  วันเสนอรำคำ เพ่ือใช้ประกอบกำรพิจำรณำ (ถ้ำมี) ดังนี้ 
  ๔.๑ ................................................................................................................................................... 
    ไฟล์ขอ้มูล……………………………….……..ขนำดไฟล์....................... จ ำนวน …………….......แผ่น 

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

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

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

 ๕.๓ ............................................................................... .................................................................... 
                     ไฟล์ข้อมูล……………………………….……..ขนำดไฟล์....................... จ ำนวน …………….......แผ่น 

 ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำเอกสำรหลักฐำนที่ข้ำพเจ้ำได้ยื่นมำพร้อมกำรเสนอรำคำทำงระบบจัดซื้อ  

จัดจ้ำงภำครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในกำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ถูกต้องและเป็นควำมจริง  

ทุกประกำร 

 

 

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

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

      


