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ประกาศสํานักงาน  ก.พ. 
เร่ือง  ประกวดราคาจ้างเหมาบริการดูแลรักษาระบบต่าง ๆ 

ภายในอาคารที่ทําการสํานักงาน ก.พ. หลงัใหม่ จังหวัดนนทบุรี 
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ์

 

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

   สํานักงาน ก.พ. มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างเหมาบริการดูแลรักษาระบบต่าง ๆ ภายใน
อาคารท่ีทําการสํานักงาน ก.พ. หลังใหม่ จังหวัดนนทบุรี  ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 

          1.  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ  ดังต่อไปนี้ 

 1.1 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานท่ีประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการ 
ทางอิเล็กทรอนิกส์นี้ 

 1.2 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ท่ีถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ท้ิงงานของทาง
ราชการและ ได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ท่ีได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเป็นผู้ท้ิงงาน 
ตามระเบียบของทางราชการ 

 1.3 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคา 
รายอ่ืน และ/หรือต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศ
ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคา
อย่างเป็นธรรม 

 1.4 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซ่ึงอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึน
ศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีคําสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น 

 1.5  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องยื่นสําเนาหนังสือรับรองผลงานซ่ึงแสดงผลงาน 
ชนิดเดียวกับการจ้างครั้งนี้ สําหรับอาคารสูงไม่ตํ่ากว่า 10 ชั้น อย่างน้อย 2 ผลงาน ในวงเงินไม่น้อยกว่า 
2,000,000.- บาท (สองล้านบาทถ้วน) ซ่ึงเป็นผลงานในอดีตภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 ปี นับจากวันท่ีงานแล้วเสร็จ
จนถึงวันท่ียื่นเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 



 

2 

 
 1.6 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย  
หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสําคัญ 
 1.7 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลาง 
ท่ีเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐ 

 1.8 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน 

 2. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาควรไปรับฟังคําชี้แจงรายละเอียดและดูสถานท่ี เพ่ือซักซ้อมความ
เข้าใจ หรือมอบอํานาจเป็นหนังสือให้ผู้แทนไปฟังรายละเอียดแทน โดยพร้อมกันในวันท่ี..........สิงหาคม 2555 
เวลา.................... น.  ณ ห้องประชุม.................. อาคาร.................. ชั้น....... สํานักงาน ก.พ. ถนนติวานนท์ 
ตําบลตลาดขวัญ อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาท่ีไม่ไปฟังรายละเอียด 
และดูสถานท่ี จะต้องปฏิบัติตามท่ีสํานักงาน ก.พ. กําหนดเสมือนกับผู้ประสงค์จะเสนอราคาท่ีไปฟังรายละเอียด
และดูสถานท่ีทุกประการ 

 3. กําหนดยื่นเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในวันท่ี. .. .. .. . 
สิงหาคม 2555 ระหว่างเวลา 11.00 น. ถึง 12.00 น. ณ ห้องประชุม.................. อาคาร....... ชั้น....... 
สํานักงาน ก.พ. ถนนติวานนท์ ตําบลตลาดขวัญ อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000  

 4. กําหนดวันเสนอราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  ในวันท่ี........สิงหาคม 2555 ต้ังแต่
เวลา.................น. (เริ่มลงทะเบียน) เป็นต้นไป ท้ังนี้ จะแจ้งนัดหมายตามแบบแจ้ง วัน เวลา และสถานท่ี  
(บก.005) ให้ทราบต่อไป 
 

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

 
 
 



 

 
เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  เลขท่ี ......... / 2555 

งานจ้างเหมาบริการดูแลรักษาระบบต่าง ๆ ภายในอาคารท่ีทําการ 
สํานักงาน ก.พ. หลังใหม่ จังหวัดนนทบุรี  ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 

ตามประกาศสํานักงาน ก.พ. 
ลงวันท่ี..........สิงหาคม  2555 

 

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

   สํานักงาน ก.พ. ซ่ึงต่อไปนี้เรียกว่า “สํานักงาน” มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างเหมา
บริการดูแลรักษาระบบต่าง ๆ ภายในอาคารท่ีทําการสํานักงาน ก.พ. หลังใหม่ จังหวัดนนทบุรี ด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ โดยมีข้อแนะนําและข้อกําหนดดังต่อไปนี้ 
  

 1. เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
1.1 รายละเอียดการจ้างเหมาบริการดูแลรักษาระบบต่าง ๆ ภายในอาคารท่ีทําการ
 สํานักงาน ก.พ. หลังใหม่ จังหวัดนนทบุรี 
1.2 แบบใบยื่นข้อเสนอการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
1.3 หนังสือแสดงเง่ือนไขการซ้ือและการจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
1.4 แบบสัญญาจ้าง 
1.5 แบบหนังสือคํ้าประกัน 

 (1) หลักประกันซอง   
 (2) หลักประกันสัญญา 

1.6 บทนิยาม 
 (1) ผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคาท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกัน 
 (2) การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 

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

 2.1 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานท่ีประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการ 
ทางอิเล็กทรอนิกส์นี้ 

 2.2 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ท่ีถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ท้ิงงานของทาง
ราชการและ ได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ท่ีได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเป็นผู้ท้ิงงาน 
ตามระเบียบของทางราชการ 

 2.3 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคา 
รายอ่ืน และ/หรือต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศ
ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคา
อย่างเป็นธรรมตามข้อ 1.6 

 2.4 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซ่ึงอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึน
ศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีคําสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น 

 2.5 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องยื่นสําเนาหนังสือรับรองผลงานซ่ึงแสดงผลงาน 
ชนิดเดียวกับการจ้างครั้งนี้ สําหรับอาคารสูงไม่ตํ่ากว่า 10 ชั้น อย่างน้อย 2 ผลงาน ในวงเงินไม่น้อยกว่า 
2,000,000.- บาท (สองล้านบาทถ้วน) ซ่ึงเป็นผลงานในอดีตภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 ปี นับจากวันท่ีงานแล้วเสร็จ
จนถึงวันท่ียื่นเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 

 2.6 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่อยู่ ในฐานะเป็นผู้ ไ ม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย  
หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสําคัญ 

 2.7 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลาง 
ท่ีเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐ 

 2.8 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน 
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 3. หลักฐานการเสนอราคา 

 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐาน  แยกเป็น 2 ส่วน คือ 

 3.1 ส่วนท่ี 1 อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
 (1) ในกรณีผู้ประสงค์จะเสนอราคาเป็นนิติบุคคล 
  (ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจํากัด ให้ยื่นสําเนาหนังสือรับรอง 
การจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอํานาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง 
โดยผู้มีอํานาจหรือผู้รับมอบอํานาจและประทับตรา (ถ้ามี) 
  (ข) บริ ษัทจํ า กัดหรือบริ ษัทมหาชนจํ า กัด  ให้ ยื่ นสํ า เนาหนั งสื อรั บรอง 
การจดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอํานาจควบคุม (ถ้ามี) และ
บัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง โดยผู้มีอํานาจหรือผู้รับมอบอํานาจและประทับตรา (ถ้ามี) 
 (2) ในกรณีผู้ประสงค์จะเสนอราคาเป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็น 
ผู้ร่วมค้า ให้ยื่นสําเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า และในกรณี 
ท่ีผู้เข้าร่วมค้าฝ่ายใดเป็นบุคคลธรรมดาท่ีมิใช่สัญชาติไทย ก็ให้ยื่นสําเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใด 
เป็นนิติบุคคลให้ยื่นเอกสารตามท่ีระบุไว้ใน (1) 
 (3) สําเนาใบทะเบียนพาณิชย์  สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม พร้อมรับรองสําเนา 
ถูกต้อง โดยผู้มีอํานาจหรือผู้รับมอบอํานาจและประทับตรา (ถ้ามี) 
 (4) บัญชีเอกสารส่วนท่ี 1  ท้ังหมดท่ีได้ยื่นตามแบบในข้อ 1.7 (1)   

 3.2 ส่วนท่ี  2 (ซองข้อเสนอทางเทคนิค) อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
  (1)  หนังสือแสดงเง่ือนไขการซ้ือและการจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบ 
ในข้อ 1.3 จํานวน 3 ชุด และต้องลงนามโดยผู้มีอํานาจหรือผู้รับมอบอํานาจและประทับตรา (ถ้ามี) 
 (2) หนังสือมอบอํานาจซ่ึงปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีท่ีผู้ประสงค์ 
จะเสนอราคามอบอํานาจให้บุคคลอ่ืนทําการแทน 
 (3) หลักประกันซอง  ตามข้อ  5 
 (4) รายละเอียดการจ้างเหมาบริการดูแลรักษาระบบต่าง ๆ  ภายในอาคารท่ีทําการ
สํานักงาน ก.พ. หลังใหม่ จังหวัดนนทบุรี และต้องลงนามโดยผู้มีอํานาจหรือผู้รับมอบอํานาจและประทับตรา (ถ้ามี) 
 (5) สําเนาหนังสือรับรองผลงานซ่ึงแสดงผลงานชนิดเดียวกับการจ้างครั้งนี้ สําหรับ
อาคารสูงไม่ต่ํากว่า 10 ชั้น อย่างน้อย 2 ผลงาน พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง โดยผู้มีอํานาจหรือผู้รับมอบอํานาจ
และประทับตรา (ถ้ามี) วงเงินของสัญญาไม่น้อยกว่า 2,000,000.- บาท (สองล้านบาทถ้วน) ท่ีเป็นผลงานในอดีต
ภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 ปี นับจากวันท่ีงานแล้วเสร็จจนถึงวันยื่นเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ จํานวน 1 ชุด 
 (6) แบบใบยื่นข้อเสนอการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
 (7)  บัญชีเอกสารส่วนท่ี 2 ท้ังหมดท่ีได้ยื่นตามแบบในข้อ 1.7 (2) 
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 4. การเสนอราคา 
 4.1 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องยื่นข้อเสนอตามแบบท่ีกําหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาจ้าง
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ และหนังสือแสดงเง่ือนไขการซ้ือและการจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์นี้  
โดยไม่มีเง่ือนไขใด ๆ ท้ังสิ้น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน รวมท้ังลงลายมือชื่อของผู้ประสงค์ 
จะเสนอราคาให้ชัดเจน 
 4.2 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องกําหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า 60 วัน นับแต่วันยืนยันราคา
สุดท้าย โดยภายในกําหนดยืนราคา ผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องรับผิดชอบราคา 
ท่ีตนเสนอไว้ และจะถอนการเสนอราคามิได้ 
 4.3 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องเสนอกําหนดเวลาดําเนินการตามสัญญาที่จะจ้าง 
ต้ังแต่วันท่ี 1 ตุลาคม 2555 ถึงวันท่ี 30 กันยายน 2556 
 4.4 ก่อนยื่นเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ผู้ประสงค์จะเสนอราคา
ควรตรวจดูร่างสัญญา แบบรูป และรายละเอียด ฯลฯ ให้ถ่ีถ้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคาท้ังหมดเสียก่อน 
ท่ีจะตกลงยื่นข้อเสนอตามเง่ือนไขในเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
 4.5 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องยื่นเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ จ่าหน้าซองถึงประธานคณะกรรมการประกวดราคาจ้างเหมาบริการดูแลรักษาระบบต่าง ๆ 
ภายในอาคารท่ีทําการสํานักงาน ก.พ. หลังใหม่ จังหวัดนนทบุรี โดยระบุไว้ท่ีหน้าซองว่า “เอกสารประกวดราคา 
ตามเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขท่ี...........” ยื่นต่อคณะกรรมการประกวดราคาจ้าง
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในวันท่ี..... ... . .สิงหาคม 2555 ระหว่างเวลา 11.00 น. ถึง 12.00 น.  
ณ ห้องประชุม................ อาคาร........ ชั้น........ สํานักงาน ก.พ. ถนนติวานนท์ ตําบลตลาดขวัญ อําเภอเมือง 
จังหวัดนนทบุรี 11000 

  เม่ือพ้นกําหนดเวลายื่นเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แล้ว จะไม่รับ
เอกสารเพ่ิมเติมโดยเด็ดขาด 

  คณะกรรมการประกวดราคาจะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ประสงค์จะเสนอราคา 
แต่ละรายว่าเป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคาท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอ่ืน หรือเป็น 
ผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้ประสงค์จะเสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ตามข้อ 1.6 (1) 
ณ วันประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือไม่ พร้อมท้ังตรวจสอบข้อเสนอตามข้อ 3.2 
และแจ้งผู้ประสงค์จะเสนอราคาแต่ละรายทราบผลการพิจารณาเฉพาะของตน ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ 
หรือวิธีอ่ืนใดท่ีมีหลักฐานว่า ผู้ประสงค์จะเสนอราคารับทราบแล้ว 
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  หากปรากฏต่อคณะกรรมการประกวดราคาก่อนหรือในขณะท่ีมีการเสนอราคาด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ว่า มีผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคา กระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขัน
ราคาอย่างเป็นธรรมตามข้อ 1.6 (2) คณะกรรมการประกวดราคาจะตัดรายชื่อผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือ 
ผู้มีสิทธิเสนอราคารายนั้นออกจากการเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคา และสํานักงานจะพิจารณาลงโทษผู้ประสงค์ 
จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคาดังกล่าวเป็นผู้ท้ิงงาน  

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

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

  คณะกรรมการประกวดราคาสงวนสิทธิในการตัดสินใจดําเนินการใด ๆ ระหว่างการประกวด
ราคาฯ  เพ่ือให้การประกวดราคาฯ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ 
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     4.6 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาท่ีได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องปฏิบัติ ดังนี้ 
 (1) ปฏิบัติตามเง่ือนไขท่ีระบุไว้ในหนังสือแสดงเง่ือนไขการซ้ือและการจ้างด้วยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส์ ท่ีได้ยื่นมาพร้อมกับซองข้อเสนอทางเทคนิค 
 (2)  ราคาสูงสุดของการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์จะต้องเริ่มต้นท่ี 
4,500,000.- บาท (สี่ล้านห้าแสนบาทถ้วน) 
 (3) ราคาท่ีเสนอจะต้องเป็นราคาท่ีรวมภาษีมูลค่าเ พ่ิม และภาษีอ่ืน ๆ  (ถ้ามี )  
รวมค่าใช้จ่ายท้ังปวงไว้ด้วยแล้ว 
 (4) ผู้มีสิทธิเสนอราคาหรือผู้แทน จะต้องมาลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอ
ราคาตามวัน เวลา และสถานท่ีท่ีกําหนด 
 (5)  ผู้มีสิทธิเสนอราคาหรือผู้แทนท่ีมาลงทะเบียนแล้ว ต้อง LOG IN เข้าสู่ระบบ 
 (6)  ผู้มีสิทธิเสนอราคาหรือผู้แทนท่ี LOG IN แล้ว จะต้องดําเนินการเสนอราคา 
โดยราคาที่เสนอในการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จะต้องตํ่ากว่าราคาสูงสุดในการ
ประกวดราคาฯ 
 (7) ห้ามผู้มีสิทธิเสนอราคาถอนการเสนอราคา และเม่ือการประกวดราคาฯ เสร็จสิ้นแล้ว 
จะต้องยืนยันราคาต่อผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ราคาท่ียืนยันจะต้องตรงกับราคาท่ีเสนอหลังสุด 
 (8) ผู้มีสิทธิเสนอราคาท่ีได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้ชนะราคา ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่าย 
ในการให้บริการเสนอราคาทางอิเล็กทรอนิกส์และค่าใช้จ่ายในการเดินทางของผู้ให้บริการตลาดกลาง
อิเล็กทรอนิกส์  ท้ังนี้ จะแจ้งให้ทราบในวันเสนอราคา 
 (9) ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมาเสนอราคา ในวันท่ี..................................................... 
ต้ังแต่เวลา..........................น. (เริ่มลงทะเบียน) เป็นต้นไป ท้ังนี้ จะแจ้งนัดหมายตามแบบแจ้ง วัน เวลา และ
สถานท่ี (บก.005) ให้ทราบต่อไป 

 5. หลักประกันซอง 
   ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องวางหลักประกันซองพร้อมกับการยื่นซองข้อเสนอด้านเทคนิค  
จํานวน 225,000.- บาท (สองแสนสองหม่ืนห้าพันบาทถ้วน) โดยหลักประกันซองจะต้องมีระยะเวลาการคํ้าประกัน 
ต้ั งแต่วันยื่ นซองข้อเสนอทางด้านเทคนิคครอบคลุมไปจนถึงวันสิ้ นสุดการยืนราคา ( ต้ั งแต่วัน ท่ี 
...................................... ถึงวันท่ี...........................................) โดยหลักประกันให้ใช้อย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้   
 5.1 เช็คท่ีธนาคารสั่งจ่ายให้แก่สํานักงาน ชื่อบัญชี “สํานักงาน ก.พ.”  โดยเป็นเช็คลงวันท่ี
ท่ียื่นซองเอกสารทางด้านเทคนิค  หรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน  3  วันทําการของทางราชการ 
 5.2 หนังสือคํ้าประกันของธนาคารในประเทศตามแบบหนังสือคํ้าประกันดังระบุในข้อ 1.5 (1) 
 5.3 หนังสือคํ้าประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ท่ีได้รับอนุญาต 
ให้ประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชย์และประกอบธุรกิจคํ้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย  
ซ่ึงได้แจ้งเวียนชื่อให้ส่วนราชการต่าง ๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือคํ้าประกันดังระบุในข้อ 1.5 (1) 
 5.4 พันธบัตรรัฐบาลไทย 
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 หลักประกันซองตามข้อนี้ สํานักงานจะคืนให้ผู้เสนอราคาหรือผู้คํ้าประกันภายใน 15 วัน  
นับถัดจากวันท่ีได้พิจารณาในเบ้ืองต้นเรียบร้อยแล้ว เว้นแต่ผู้มีสิทธิเสนอราคารายท่ีคัดเลือกไว้ซ่ึงเสนอราคา
ตํ่าสุดจะคืนให้ต่อเม่ือได้ทําสัญญาหรือข้อตกลง หรือเม่ือผู้เสนอราคาได้พ้นจากข้อผูกพันแล้ว 

 การคืนหลักประกันซอง ไม่ว่าในกรณีใด ๆ จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบ้ีย 

 6. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา 
 6.1 ในการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์นี้ สํานักงานจะพิจารณาตัดสิน
ด้วยราคารวม 
 6.2 หากผู้ประสงค์จะเสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ 2 หรือยื่นหลักฐาน 
การเสนอราคาไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ 3 หรือยื่นเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  
ไม่ถูกต้องตามข้อ 4 แล้ว คณะกรรมการประกวดราคาจะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ประสงค์จะเสนอราคา
รายนั้น เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาด หรือผิดหลงเพียงเล็กน้อย หรือผิดพลาดไปจากเง่ือนไขของเอกสารประกวด
ราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนท่ีมิใช่สาระสําคัญ ท้ังนี้ เฉพาะในกรณีท่ีพิจารณาเห็นว่าจะเป็น
ประโยชน์ต่อสํานักงานเท่านั้น 
 6.3 สํานักงานสงวนสิทธิไม่พิจารณาราคาของผู้ประสงค์จะเสนอราคา โดยไม่มีการผ่อนผัน 
ในกรณีดังต่อไปนี้ 
 (1) ไม่ปรากฏชื่อผู้ประสงค์จะเสนอราคารายนั้น ในบัญชีผู้รับเอกสารประกวดราคาจ้าง 
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือในหลักฐานการรับเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ของสํานักงาน 
 (2) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเง่ือนไข ท่ีกําหนดในเอกสารประกวดราคาจ้าง
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ท่ีเป็นสาระสําคัญ หรือมีผลทําให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบระหว่างผู้ประสงค์
จะเสนอราคารายอ่ืน 
 6.4 ในการตัดสินการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือในการทําสัญญา 
คณะกรรมการประกวดราคาหรือสํานักงานมีสิทธิให้ผู้ประสงค์จะเสนอราคา ชี้แจงข้อเท็จจริง สภาพ ฐานะ 
หรือข้อเท็จจริงอ่ืนใดท่ีเก่ียวข้องกับผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้ สํานักงานมีสิทธิท่ีจะไม่รับราคาหรือไม่ทําสัญญา 
หากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสม หรือไม่ถูกต้อง 
 6.5 สํานักงานทรงไว้ซ่ึงสิทธิท่ีจะไม่รับราคาตํ่าสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาท่ีเสนอ
ท้ังหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกจ้าง ในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะ
ยกเลิกการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา 
ท้ังนี้  เ พ่ือประโยชน์ของทางราชการเป็นสําคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของสํานักงานเป็นเด็ดขาด  
ผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ มิได้ รวมท้ังสํานักงานจะพิจารณา
ยกเลิกการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ และลงโทษผู้มีสิทธิเสนอราคาเป็นผู้ ท้ิงงาน  
ไม่ว่าจะเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาท่ีได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุท่ีเชื่อได้ว่าการเสนอราคากระทําการ 
โดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จหรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอ่ืนมาเสนอราคาแทน  
เป็นต้น 
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  ในกรณีท่ีผู้มีสิทธิเสนอราคาท่ีเสนอราคาตํ่าสุด เสนอราคาตํ่าจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจ
ดําเนินงานตามสัญญาได้ คณะกรรมการประกวดราคาหรือสํานักงานจะให้ผู้เสนอราคานั้นชี้แจงและแสดงหลักฐาน
ท่ีทําให้เชื่อได้ว่าผู้มีสิทธิเสนอราคาสามารถดําเนินงานตามการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ให้เสร็จสมบูรณ์ หากคําชี้แจงไม่เป็นท่ีรับฟังได้ สํานักงานมีสิทธิท่ีจะไม่รับราคาของผู้เสนอราคารายนั้น 

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

 7. การทําสัญญาจ้าง 

                      ผู้ชนะการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ผู้รับจ้าง) จะต้องทําสัญญาจ้าง
ตามแบบสัญญา ดังระบุในข้อ 1.4 กับสํานักงานภายใน 10 วัน นับถัดจากวันท่ีได้รับแจ้ง และจะต้องวาง
หลักประกันสัญญาเป็นจํานวนเงินเท่ากับร้อยละ 5 ของราคาค่าจ้างท่ีประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ได้  ให้สํานักงานยึดถือไว้ในขณะทําสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้  

    (1) เช็คท่ีธนาคารสั่งจ่ายให้แก่สํานักงาน ชื่อบัญชี “สํานักงาน ก.พ.” โดยเป็นเช็ค 
ลงวันท่ีท่ีทําสัญญาหรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน 3 วันทําการของทางราชการ 

  (2) หนังสือคํ้าประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือคํ้าประกัน ดังระบุ 
ในข้อ 1.5 (2) 

  (3) หนังสือคํ้าประกันของบริษัทเงินลงทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ท่ีได้รับอนุญาต
ให้ประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชย์และประกอบธุรกิจคํ้าประกัน ตามประกาศของธนาคาร 
แห่งประเทศไทย ซ่ึงได้แจ้งชื่อเวียนให้ส่วนราชการต่าง ๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือ 
คํ้าประกัน ดังระบุในข้อ 1.5 (2) 

  (4) พันธบัตรรัฐบาลไทย 
 

       หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบ้ียภายใน 15 วันนับถัดจากวันท่ีคู่สัญญาพ้นจาก 
ข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว 
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 8. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน 
       สํานักงานจะจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างเป็นรายเดือน เม่ือสํานักงานหรือเจ้าหน้าท่ีของ
สํานักงานได้ทําการตรวจรับผลงานท่ีทําแล้วเสร็จในแต่ละเดือน และปรากฏว่าตรงตามข้อกําหนดแห่งสัญญา 
ทุกประการ 

  9.  อัตราค่าปรับ 
      ค่าปรับตามแบบสัญญาจ้างข้อ 17 จะกําหนดในอัตราร้อยละ 0.10 ของค่าจ้างตามสัญญา
ต่อวัน 

 10. ความรับผิดชอบในความชํารุดบกพร่องของงานจ้าง 
 ผู้ชนะการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ซ่ึงได้ทําข้อตกลงเป็นหนังสือ 
หรือทําสัญญาจ้าง ตามแบบดังระบุในข้อ 1.4 แล้วแต่กรณี จะต้องรับผิดชอบในความชํารุดบกพร่องของ 
งานจ้างและจะต้องรีบทําการแก้ไขให้เป็นท่ีเรียบร้อยโดยไม่ชักช้า ภายในกําหนด 48 ชั่วโมง นับแต่วันท่ีได้รับ
แจ้งความชํารุดบกพร่อง 

         11. ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอ่ืน ๆ 
     11.1 เงินค่าจ้างสําหรับงานจ้างครั้งนี้ ได้มาจากเงินงบประมาณประจําปี พ.ศ. 2556 
  การลงนามในสัญญาจะกระทําได้เม่ือสํานักงานได้รับอนุมัติเงินค่าจ้างจากงบประมาณ
ปี พ.ศ. 2556 แล้วเท่านั้น 
 11.2 เม่ือสํานักงานได้คัดเลือกผู้มีสิทธิเสนอราคารายใด ให้เป็นผู้รับจ้าง และได้ตกลงจ้าง 
ตามการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้รับจ้างจะต้องสั่งหรือนําสิ่งของมาเพื่องาน
จ้างดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ และของนั้นต้องนําเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และ
สามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด ผู้มีสิทธิเสนอราคา 
ซ่ึงเป็นผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้ 
  (1)  แจ้งการสั่งหรือนําสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ ต่อกรมเจ้าท่าภายใน 
7 วัน นับต้ังแต่วันท่ีผู้รับจ้างสั่ง หรือซ้ือของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
ประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืนได้ 
  (2) จัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือท่ีมีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย 
จากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าให้บรรทุกสิ่งของนั้น โดยเรืออ่ืน 
ท่ีมิใช่เรือไทย ซ่ึงจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออ่ืน หรือเป็นของท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
คมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกของลงเรืออ่ืน 
  (3) ในกรณีท่ีไม่ปฏิบัติตาม (1) หรือ (2) ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วยการ
ส่งเสริมการพาณิชยนาวี 
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 11.3 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาซ่ึงได้ยื่นเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
ต่อสํานักงานแล้ว จะถอนตัวออกจากการประกวดราคาฯ มิได้ และเมื่อได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้มีสิทธิเสนอ
ราคาแล้วต้องเข้าร่วมเสนอราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามเง่ือนไขท่ีกําหนดใน ข้อ 4.6 (4) (5) (6) และ (7) 
มิฉะนั้น สํานักงานจะริบหลักประกันซองจํานวนร้อยละ 2.5 ของวงเงินท่ีจัดหาทันทีและอาจพิจารณาเรียกร้อง
ให้ชดใช้ความเสียหายอ่ืน (ถ้ามี) รวมท้ังอาจพิจารณาให้เป็นผู้ท้ิงงานได้ หากมีพฤติกรรมเป็นการขัดขวางการ
แข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 

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

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

 11.6 สํานักงานสงวนสิทธิ ท่ีจะแก้ไขเพ่ิมเติมเง่ือนไข หรือข้อกําหนดในแบบสัญญา 
ให้เป็นไปตามความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี) 

  12. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ 
 ในระหว่างระยะเวลาการดําเนินงาน ผู้รับจ้างพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ท่ีกฎหมายและ
ระเบียบได้กําหนดไว้โดยเคร่งครัด 
    
 
           สํานักงาน ก.พ. 
                      กรกฎาคม  2555 
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รายละเอียดการจ้างเหมาบริการดูแลรักษาระบบต่าง ๆ  

ภายในอาคารที่ทําการสํานักงาน ก.พ. หลงัใหม่ จังหวัดนนทบุรี    

ระยะเวลา 12 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตลุาคม 2555 – 30 กันยายน 2556 

 

1.  ความเป็นมา 

อาคารท่ีทําการสํานักงาน ก.พ. หลังใหม่ ต้ังอยู่ถนนติวานนท์ ตําบลตลาดขวัญ อําเภอเมือง จังหวัด

นนทบุรี  เป็นอาคารสํานักงานและจอดรถยนต์ สูง 9 ชั้น  มีหน่วยงานภายในจํานวน 16 หน่วยงาน  การบริหาร

จัดการอาคารท่ีทําการสํานักงาน ก.พ. หลังใหม่จะต้องมีการควบคุม  ตรวจสอบและจัดการระบบงานวิศวกรรม 

และเครื่องจักรอุปกรณ์ท่ีติดต้ังอยู่ในอาคารดังกล่าวให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและอํานวยความ

สะดวกแก่ข้าราชการและเจ้าหน้าท่ี รวมท้ังผู้ท่ีมาติดต่อราชการอย่างเหมาะสม จําเป็นต้องใช้บุคลากรท่ีมีความรู้

ประสบการณ์ เชี่ยวชาญและเครื่องมือพร้อมเพ่ือบริหารจัดการอาคารท่ีทําการสํานักงาน ก.พ. หลังใหม่ดังกล่าวต่อไป 
 

2.  วัตถุประสงค์ของการดําเนินงาน 

2.1  เพ่ือจัดหาผู้รับจ้างในการบริการดูแลรักษาระบบต่าง ๆ ภายในอาคารท่ีทําการสํานักงาน ก.พ. 

หลังใหม่ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ   

2.2  เพ่ือให้การทํางานของระบบวิศวกรรมภายในอาคารได้รับการควบคุม ดูแลรักษาในเชิงป้องกันและ

การซ่อมบํารุงรักษาอย่างสมํ่าเสมอ อันจะส่งผลให้งานระบบวิศวกรรมในอาคารทํางานอย่างมีประสิทธิภาพ

พร้อมท้ังให้มีการจัดทํารายละเอียดและข้อมูลต่าง ๆ ของงานระบบวิศวกรรมในอาคาร  

2.3  เพ่ือนํามาใช้ในการตรวจสอบ/วิเคราะห์หาจุดบกพร่อง/การเสื่อมสภาพชํารุดและหมดอายุการใช้งาน

ของอุปกรณ์ต่าง ๆ รวมถึงการนําข้อมูลมาใช้ประกอบการประเมินงบประมาณค่าใช้จ่ายในการบํารุงรักษา

ประจําปีได้ และมีการจัดทําข้อเสนอแนะวิธีการแก้ไข และปรับปรุงงานระบบต่าง ๆ ให้มีความถูกต้อง

เหมาะสมตามหลักวิชาการทางด้านวิศวกรรมสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความปลอดภัยต่อ

การใช้อาคาร และต้องคํานึงถึงการนําหลักการประหยัดพลังงานมาใช้ในการดําเนินงานให้เป็นไปอย่างมี

ประสิทธิภาพ   
 

3.  คุณสมบัติผู้มีสิทธิเสนอราคา 

 3.1  ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานดังกล่าว 

 3.2  ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ท่ีถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ท้ิงงานของทางราชการ  และได้แจ้งเวียน 

ชื่อแล้ว  หรือไม่เป็นผู้ท่ีได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเป็นผู้ท้ิงงานตามระเบียบของทางราชการ 

เอกสารแนบท้ายหมายเลข 1.1 
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 3.3  ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืนท่ีเข้าเสนอราคาให้แก่

สํานักงาน ก.พ. 

 3.4  ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซ่ึงอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทยเว้นแต่

รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคําสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น 

 3.5  ผู้เสนอราคาต้องยื่นสําเนาหนังสือรับรองผลงานซ่ึงแสดงผลงานชนิดเดียวกับการจ้างครั้งนี้  สําหรับ

อาคารสูงไม่ตํ่ากว่า 10 ชั้น อย่างน้อย 2 ผลงาน โดยมีวงเงินไม่น้อยกว่า 2,000,000.- บาท (สองล้านบาทถ้วน)  

ต่อสัญญา ซ่ึงเป็นผลงานในอดีตภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 ปี นับจากวันท่ีงานแล้วเสร็จจนถึงวันท่ียื่นเอกสาร

ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์มาในวันยื่นซองประกวดราคา 

 3.6  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับ

รายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสําคัญ 

 3.7  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางท่ีเว็บไซต์      

ศูนย์ข้อมูลจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐ 

 3.8  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน        
 

4.  ขอบเขตการจ้างงานบริหารอาคาร 

 ข้อกําหนดในการบริหารจัดการอาคารท่ีทําการสํานักงาน ก.พ. หลังใหม่  ประกอบด้วย 6 หมวด ได้แก่ 

 หมวด 1  บทนิยาม 

 หมวด 2  อัตรากําลัง 

 หมวด 3  ขอบเขตการดําเนินงาน 

 หมวด 4  ค่าปรับและการบอกเลิกสัญญา 

 หมวด 5  ความรับผิดต่อความสูญเสียหรือความเสียหายต่อทรัพย์สิน 

 หมวด 6  อ่ืน ๆ 
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หมวด 1 

บทนิยาม 

1.1  อาคารท่ีทําการสํานักงาน ก.พ. หลังใหม่ 

 หมายถึง  อาคารท่ีทําการสํานักงาน  ก.พ. หลังใหม่ท่ีผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบ อาคารดังกล่าว

ต้ังอยู่เลขท่ี 47/111 หมู่ท่ี 4 ถนนติวานนท์ ตําบลตลาดขวัญ อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี เป็นอาคารสํานักงาน

และจอดรถยนต์ มีความสูง 9 ชั้น  มีพ้ืนท่ีใช้สอย 12,285 ตารางเมตร   
 

1.2  พ้ืนท่ีของแต่ละหน่วยงาน  หมายถึง พ้ืนท่ีของอาคารท่ีทําการสํานักงาน ก.พ.  ท่ีแต่ละหน่วยงานได้รับการ

จัดสรรให้ใช้ปฏิบัติราชการ  ประกอบด้วย 

(1) อาคารสํานักงาน   จํานวน   9  ช้ัน  ประกอบด้วย  

ชั้น ฝ่ังตะวันออก ฝ่ังตะวันตก 

1 ห้องสมุด   ศูนย์จัดการศึกษาในต่างประเทศและบริหารความรู้ 
2 กลุ่มงานคลัง  

 
กลุ่มงานสารบรรณ  
กลุ่มงานบริหารทรัพย์สิน  

3 สํานักงานเลขาธิการ 
กลุ่มงานการเจ้าหน้าท่ี  
 

ห้องท่ีปรึกษาสํานักงาน ก.พ.  3  ห้อง  
ห้องกลุ่มตรวจสอบภายใน  1  ห้อง 
ห้องรับรอง 

4 ห้องท่ีปรึกษาระบบราชการ  2  ห้อง 
ห้องท่ีปรึกษาสํานักงาน ก.พ. 2 ห้อง 
ศูนย์สร้างความเข้มแข็งในการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลของจังหวัดและท้องถ่ิน   
ห้องประชุมขนาด 25 ท่ีนั่ง 

ห้องท่ีปรึกษาระบบราชการ  3  ห้อง 
ห้องผู้ช่วยเลขาธิการ ก.พ.    1  ห้อง 
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร   
กลุ่มช่วยอํานวยการ 
กลุ่มแผนงาน  
ห้องประชุมขนาด 25 ท่ีนั่ง 

5 ห้องเลขาธิการ ก.พ.  
ห้องประชุมขนาด 25 ท่ีนั่ง 

ห้องรองเลขาธิการ ก.พ.  

6 สํานักพัฒนาระบบจําแนกตําแหน่งและ
ค่าตอบแทน  

สํานักพัฒนาระบบจําแนกตําแหน่งและค่าตอบแทน 

7 สํานักตรวจสอบและประเมินผลกําลังคน ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
8 ศูนย์นักบริหารระดับสูง สํานักมาตรฐานวินัย 
9 ห้องประชุมขนาด 100 ท่ีนั่ง 1 ห้อง ห้องประชุมขนาด  50  ท่ีนั่ง  2  ห้อง 
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(2)  อาคารจอดรถยนต์  จํานวน  10  ช้ัน     
ชั้น  1   ห้องอาหาร  11  ร้าน  จํานวน  300  ท่ีนั่ง   

ชั้น  2 – 6  ลานจอดรถยนต์  จํานวน  286  คัน 

ชั้น  7 ศูนย์สรรหาและเลือกสรร 

ชั้น  8     สํานักวิจัยและพัฒนาระบบงานบุคคล  สํานักกฎหมาย    

     ชั้น  9     สนามเทนนิส  2  สนาม  

     ชั้น  10     ห้องระบบลิฟต์  
 

(3)  อาคารอเนกประสงค์  จํานวน  2  ช้ัน   
ชั้น  1 ห้องอเนกประสงค์ปรับอากาศ     

ชั้น  2  ห้องรับรองปรับอากาศ   

 

1.3  บริเวณสํานักงาน ก.พ.   หมายถึง  พ้ืนท่ีของอาคารท่ีทําการสํานักงาน ก.พ. หลังใหม่    

1.4  การบริหารอาคาร  หมายถึง 

 (1)  การบริหารจัดการอาคารและสถานท่ี 

 (2)  การบริหารจัดการระบบงานวิศวกรรม 

1.5  การบริหารจัดการอาคารและสถานท่ี หมายถึง 

 (1)  การจัดการพ้ืนท่ีภายในอาคารท่ีทําการสํานักงาน ก.พ. หลังใหม่และบริเวณโดยรอบอาคาร ให้มี

ประสิทธิภาพ  และมีคุณภาพสอดคล้องกับกิจกรรมของสํานักงาน ก.พ.  

 (2)  การดูแลบํารุงรักษา เครื่องจักร วัสดุ อุปกรณ์ ให้อยู่ในสภาพดีมีประสิทธิภาพตามลักษณะการใช้งาน

ปกติ มีอายุการใช้งานท่ีเหมาะสมตามมาตรฐานท่ัวไป 

 (3)  เสนอความเห็น ข้อเสนอแนะ คําแนะนํา หรือข้อมูล  ท่ีจะนําไปปรับปรุง ควบคุมดูแลการบริหาร

อาคารและงานวิศวกรรมให้มีประสิทธิภาพ 
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1.6  การบริหารจัดการระบบงานวิศวกรรม หมายถึง  การดูแล ตรวจสอบ บํารุงรักษา  งานระบบต่าง ๆ ภายใน

อาคารท่ีทําการสํานักงาน ก.พ. หลังใหม่  ประกอบด้วย 

 1.  ระบบวิศวกรรมไฟฟ้า และสื่อสาร 

   1.1  ระบบไฟฟ้าแรงสูง, แรงตํ่า  มีหม้อแปลงไฟฟ้าขนาด 1,600 KVA จํานวน 2 ชุด 

   1.2  เครื่องกําเนิดไฟฟ้า (Generator) ขนาด 400 KVA จํานวน 1 เครื่อง ติดต้ังบริเวณด้านหลัง

อาคารจอดรถยนต์ 

   1.3  ระบบตู้สาขาโทรศัพท์อัตโนมัติเชื่อมต่อโทรศัพท์ภายในอาคารและอาคารเดิมด้วยท่อและสาย 

Fiber Optic สามารถรองรับได้ 1,500 เลขหมาย 

   1.4  ระบบเสียงส่วนกลาง (Sound System) ระบบประกาศเสียงส่วนกลางไปทุกชั้นท้ังอาคาร 

   1.5  ระบบเสาอากาศทีวีสําหรับ FM, ทีวีภายในประเทศ (เคเบ้ิลทีวี และอุปกรณ์รับสัญญาณ

ดาวเทียม Free TV) 

   1.6  ระบบควบคุมความปลอดภัย (Access Control System) ห้อง SERVER ชั้น 7  เพ่ือใช้ในด้าน

การควบคุมรักษาความปลอดภัย และการเข้าปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีประจําศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่อสาร  

   1.7  ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (Fire Alarm System) เพ่ือแจ้งสัญญาณเพลิงไหม้อัตโนมัติ 

   1.8  ระบบโทรทัศน์วงจรปิด  ติดต้ังกล้องอยู่ท่ีชั้น 1 – ชั้นดาดฟ้า บริเวณโถงหน้าลิฟต์ประตูเข้าออก 

และภายในลิฟต์ 

   1.9  ระบบควบคุมแสงสว่างอัตโนมัติ  สําหรับควบคุมแสงสว่างภายในอาคารและภายนอกอาคาร

เพ่ือประหยัดพลังงาน 

   1.10  ระบบโสตทัศนูปกรณ์ในห้องประชุม 

   1.11  ระบบไฟฟ้าสํารองอัตโนมัติ (UPS) 

 2.  ระบบสุขาภิบาลและดับเพลิง 

   2.1  ระบบถังบําบัดน้ําเสียและดักไขมัน 

   2.2  ระบบเครื่องสูบน้ําอาคาร และเครื่องสูบน้ําสําหรับระบบดับเพลิง (Engine Fire Pump) 

   2.3  ระบบดับเพลิงแบบหัวดับเพลิงอัตโนมัติ (Sprinkle) และแบบโฟม และระบบดับเพลิงอัตโนมัติ

ด้วยสารสะอาด ก๊าซไนโตรเจน (IG – 100) บริเวณห้อง SERVER ชั้น 7 

 3.  ระบบแก๊สหุงต้ม     
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 4.  ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ 

   4.1  ระบบปรับอากาศแบบเครื่องปรับอากาศแยกส่วน (Split Type) 

   4.2  ระบบปรับอากาศแบบควบคุมความชื้น (Precision Type) สําหรับลิฟต์ดับเพลิง 

 5.  ระบบลิฟต์ 

   5.1  ระบบลิฟต์โดยสารขนาด 1,000 กิโลกรัม (15 คน) จํานวน 2 ชุด 

   5.2  ระบบลิฟต์โดยสาร และลิฟต์ดับเพลิงขนาด 1,000 กิโลกรัม (15 คน) จํานวน 1 ชุด 

   5.3  ระบบลิฟต์โดยสารขนาด 900 กิโลกรัม (13 คน) จํานวน 2 ชุด 

   5.4  ระบบลิฟต์บรรทุกของขนาด 50 กิโลกรัม จํานวน 1 ชุด 
 

1.7  งานบํารุงรักษาระบบ   หมายถึง  การบํารุงรักษาระบบวิศวกรรมต่าง ๆ เพ่ือให้ระบบใช้งานได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ แยกเป็น 2 งาน 

 (1)  งาน Preventive Maintenance ผู้รับจ้างเป็นผู้ดําเนินการ 

 (2)  งานบํารุงรักษาท่ีผู้ว่าจ้างดําเนินการเอง มีจํานวน  13  ระบบ โดยผู้รับจ้างต้องตรวจสอบและกํากับ

ดูแลการจ้างบํารุงรักษา (Maintenance) ดังต่อไปนี้ 

      (2.1)  บํารุงรักษาระบบไฟฟ้ากําลัง 

      (2.2)  บํารุงรักษาระบบแสงสว่าง 

      (2.3)  บํารุงรักษาระบบเครื่องกําเนิดไฟฟ้าสํารอง 

      (2.4)  บํารุงระบบตู้สาขาระบบโทรศัพท์อัตโนมัติ 

      (2.5)  บํารุงรักษาระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ 

      (2.6)  บํารุงรักษาลิฟต์ 

      (2.7)  บํารุงรักษาระบบโสตทัศนูปกรณ์ ห้องประชุมส่วนกลาง 

      (2.8)  บํารุงรักษาระบบสัญญาณทีวีรวม (MATV) 

      (2.9)  บํารุงรักษาระบบปรับอากาศ 

      (2.10)  บํารุงรักษาระบบบําบัดน้ําเสีย 

      (2.11)  บํารุงรักษาระบบเครื่องยนต์สูบน้ําดับเพลิงอัตโนมัติ 

      (2.12)  บํารุงรักษาระบบดับเพลิงเคมี  

      (2.13)  บํารุงรักษาระบบ ACCESS CONTROL 
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1.8  ค่าปรับ หมายถึง  จํานวนเงินท่ีผู้รับจ้างต้องจ่ายให้กับผู้ว่าจ้างในกรณีท่ีผู้รับจ้างกระทําผิดสัญญาท่ีทําไว้ต่อกัน 

1.9  การกําหนดค่าปรับ หมายถึง  การคิดค่าปรับตามอัตราค่าปรับท่ีกําหนดไว้ในระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี 

ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535  และแก้ไขเพ่ิมเติมข้อ 134  โดยพิจารณาดังนี้ 

  ถ้าไม่มีพนักงานของผู้รับจ้างมาปฏิบัติงานหรือมาปฏิบัติงานไม่ครบจํานวนในวันใด ผู้รับจ้าง

ยอมให้ผู้ว่าจ้างหักเงินค่าจ้างท่ีจะได้รับตามอัตราค่าจ้างของตําแหน่งของผู้ไม่มาปฏิบัติงาน และยินยอมให้   

ผู้ว่าจ้างปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ 0.10 ของราคางานจ้างท้ังหมด นับแต่วันท่ีไม่มีพนักงานมาปฏิบัติงาน

หรือมาปฏิบัติงานไม่ครบจํานวนเป็นต้นไปจนกว่าจะมีพนักงานมาปฏิบัติครบจํานวนตามสัญญา 

  หากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้แทนของผู้ว่าจ้างตรวจพบข้อบกพร่อง และได้แจ้งให้

ผู้รับจ้างทราบแล้ว ผู้รับจ้างต้องดําเนินการแก้ไขให้เรียบร้อยภายในระยะเวลาท่ีผู้ว่าจ้างกําหนด หากไม่

ดําเนินการแก้ไข ผู้ว่าจ้างจะดําเนินการปรับเป็นจํานวนเงินตายตัวในอัตราร้อยละ 0.10 ของราคางานจ้าง       

ในแต่ละงวดของการชําระเงิน โดยผู้ว่าจ้างมีสิทธิท่ีจะหักเอาจากจํานวนเงินท่ีผู้ว่าจ้างจะต้องจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างได้  

1.10  ผลสําเร็จของงานท้ังหมด หมายถึง  งานท่ีผู้รับจ้างต้องปฏิบัติให้ครบถ้วนตามขอบเขตงานจ้างท่ีกําหนดไว้

ในสัญญาท่ีทําไว้ต่อกัน  หากผู้รับจ้างปฏิบัติงานไม่ครบถ้วนหรือขาดส่วนใดส่วนหนึ่งถือว่างานนั้นไม่สําเร็จท้ังหมด

พร้อมกัน 

หมวด 2 

อัตรากําลัง 

2.1  อัตรากําลัง 
 2.1.1  ผู้รับจ้างต้องจัดให้มีพนักงาน  ซ่ึงมีคุณสมบัติ และมีหน้าท่ีความรับผิดชอบ ดังนี้ 

  (1)  วิศวกรประจําอาคาร  ต้องมีวุฒิการศึกษาไม่ตํ่ากว่าระดับปริญญาตรีด้านวิศวกรรมศาสตร์ 

สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า หรือวิศวกรรมเครื่องกล (มีใบอนุญาตประกอบอาชีพ) และเป็นผู้มีประสบการณ์

ด้านวิศวกรรมภายในอาคารไม่น้อยกว่า 3 ปี 

  (2)  หัวหน้าช่างเทคนิค ต้องมีวุฒิการศึกษาไม่ตํ่ากว่าระดับ ปวส. สาขาไฟฟ้าหรือ

ช่างอุตสาหกรรม  และมีประสบการณ์ด้านช่างไม่ต่ํากว่า  3  ปี 

  (3)  ช่างเทคนิคประจําอาคาร  ต้องมีวุฒิการศึกษาไม่ตํ่ากว่าระดับ ปวช. สาขาไฟฟ้าหรือ

ช่างอุตสาหกรรม  และมีประสบการณ์ด้านช่างไม่ต่ํากว่า 2 ปี 

  (4)  เจ้าหน้าท่ีควบคุมระบบโสตทัศนูปกรณ์  ต้องมีวุฒิการศึกษาไม่ตํ่ากว่าระดับ ปวช. 

สาขาไฟฟ้า  และมีประสบการณ์ด้านช่างไม่ต่ํากว่า 2 ปี 

  (5)  พนักงานธุรการ ต้องมีวุฒิการศึกษาไม่ตํ่ากว่าระดับ ปวช. มีหน้าที่รับผิดชอบงาน

ด้านเอกสาร งานธุรการผู้ว่าจ้าง และประสานงานกับฝ่ายท่ีเก่ียวข้อง 
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2.1.2  ผู้รับจ้างต้องจัดหาพนักงานอย่างน้อย ดังนี้ 

ตําแหน่ง พนักงาน 
ผลัดกลางวัน 

(คน) 

พนักงาน 
ผลัดกลางคืน 

(คน) 
1.  วิศวกรประจําอาคาร 
2.  หัวหน้าช่างเทคนิค 
3.  ช่างเทคนิค 
4.  เจ้าหน้าท่ีควบคุมระบบโสตทัศนูปกรณ์ 
5.  พนักงานธุรการ 

1 
1 
3 
2 
1 

- 
- 
2 
- 
- 

รวม 8 2 
 

หมายเหตุ :  ท้ังนี้พนักงานของผู้รับจ้างทุกตําแหน่งจะต้องมีสัญชาติไทย  ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงและโรคท่ีสังคม

รังเกียจ  เพศชายต้องมีหลักฐานผ่านการเกณฑ์ทหาร  และต้องมีหลักฐานว่าไม่เป็นบุคคลท่ีมีประวัติทาง

อาชญากรรมและยาเสพติดมาก่อน 

      2.1.3  ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 

 (1)  พนักงานผลัดกลางวัน ปฏิบัติงานในวันจันทร์ – วันศุกร์ ต้ังแต่ 08.00 – 17.00 น. 

จํานวนอย่างน้อย 8 คน  และจะต้องมีอัตรากําลังครบตามท่ีระบุไว้ในข้อ (2.1) 

 (2)  พนักงานผลัดกลางคืน ปฏิบัติงานในวันจันทร์ – วันศุกร์ ต้ังแต่ 17.00 – 08.00 น.  

โดยต้องจัดช่างเทคนิคประจําอาคารอย่างน้อยจํานวน 2 คน ซ่ึงพนักงานผลัดกลางคืนจะต้องไม่ซํ้ากับพนักงาน

ผลัดกลางวันตามข้อ (1) 

 (๓)  วันหยุดราชการ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ตลอด 24 ชั่วโมง โดยต้องจัดช่างเทคนิค

ประจําอาคารอย่างน้อยผลัดละ 2 คน   

       2.1.4  ผู้รับจ้างจะต้องจัดทําแผนการจัดอัตรากําลังปฏิบัติงานภายในอาคาร เสนอผู้ว่าจ้างก่อน

ดําเนินการ 
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2.2  เง่ือนไขท่ัวไป 

 2.2.1  ผู้รับจ้างจะต้องจัดส่งรายละเอียดประวัติของพนักงานท่ีจะมาปฏิบัติงานในแต่ละตําแหน่ง      

ตามคุณสมบัติท่ีกําหนดให้ครบถ้วน  พร้อมเอกสารหลักฐานประวัติอาชญากรรมและยาเสพติดจากสํานักงาน

ตํารวจแห่งชาติ  ให้ผู้ว่าจ้างภายใน 30 วัน นับถัดจากวันท่ีได้รับแจ้งการอนุมัติการจ้างเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง  

ท้ังนี้หากผู้รับจ้างไม่ดําเนินการดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาท่ีกําหนดจะต้องถูกปรับตามท่ีกําหนดไว้ใน

หมวด 4  ค่าปรับและการบอกเลิกสัญญา  และหากมีการเปลี่ยนแปลงพนักงานต้องแจ้งผู้ว่าจ้างทราบเป็นหนังสือ

ภายใน 3 วันทําการ นับแต่ได้มีการเปลี่ยนแปลงพนักงาน 

 2.2.2  ผู้ว่าจ้างมีสิทธิขอเปลี่ยนตัวบุคลากรของผู้รับจ้าง  เม่ือผู้ว่าจ้างเห็นว่ามีความไม่เหมาะสมท่ีจะ

ปฏิบัติหน้าท่ี  และผู้รับจ้างจะต้องหาบุคลากรมาทดแทนทันที 

 2.2.3  พนักงานของผู้รับจ้างจะแต่งกายด้วยเครื่องแบบของผู้รับจ้าง  โดยมีป้ายชื่อของพนักงานและ   

ชื่อบริษัทของผู้รับจ้างให้เห็นชัดเจน 

 2.2.4  การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการในกรณีท่ีผู้ว่าจ้างมีงานนอกเวลาราชการ ผู้รับจ้างมีหน้าท่ีต้อง

จัดเจ้าหน้าท่ีตามจํานวนท่ีเหมาะสมเพ่ือปฏิบัติงานดังกล่าวให้ลุล่วง โดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง ยกเว้น

ในกรณีเหตุสุดวิสัย ภัยธรรมชาติ จลาจล วินาศกรรม ซ่ึงผู้ว่าจ้างจะพิจารณาอนุมัติการปฏิบัติงานตามความ

เป็นจริง 

 2.2.5  การจัดเวลาทํางาน  สามารถเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมของลักษณะงาน และนโยบายของ 

ผู้ว่าจ้าง 

 2.2.6  พนักงานของผู้รับจ้างต้องลงชื่อและลงเวลาเริ่ม และเลิกปฏิบัติงานทุกวัน โดยผู้ว่าจ้างสามารถ

ตรวจสอบเวลาการปฏิบัติงานได้ตลอดเวลา 

 2.2.7  พนักงานของผู้รับจ้างจะต้องอยู่ภายใต้การกํากับดูแล และคําแนะนําของผู้ว่าจ้าง ซ่ึงผู้ว่าจ้าง

สามารถตรวจสอบได้ตลอดเวลา 

 2.2.8  พนักงานของผู้รับจ้างทุกคน ต้องให้ความเคารพต่อเจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้าง และปฏิบัติต่อ

ผู้มาติดต่อหรือผู้ใช้บริการของผู้ว่าจ้างด้วยความสุภาพเรียบร้อย 
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หมวด 3 

ขอบเขตการดําเนินงาน 

 ผู้ว่าจ้างต้องดําเนินงานตามขอบเขตงานจ้างเหมาบริการดูแลรักษาระบบต่าง ๆ ภายในอาคาร         

ซ่ึงประกอบด้วยงาน  2  งาน    

 3.1  งานการบริหารจัดการอาคารและสถานท่ี 

 3.2  งานการบริหารจัดการระบบวิศวกรรม 

3.1  งานการบริหารจัดการอาคารและสถานท่ี 

 ผู้รับจ้างมีหน้าท่ีดําเนินงาน 2 ส่วน ดังนี้ 

 ส่วนท่ี 1  การจัดทําแผนงาน 

      ผู้รับจ้างต้องวางแผนการบริหารจัดการอาคารและสถานท่ี  โดยการจัดทําแผนการดําเนินงานและ

ตารางการตรวจสอบระบบและบํารุงรักษาเชิงป้องกัน เป็นประจําวัน ประจําเดือน ประจํา 3 เดือน  ตามความ

เหมาะสมตลอดระยะเวลาของสัญญาจ้าง เสนอผู้ว่าจ้างภายใน 10 วัน นับถัดจากวันท่ีได้ลงนามในสัญญา      

หากผู้รับจ้างไม่สามารถจัดทําแผนภายในระยะเวลาท่ีกําหนด จะนํามาเป็นข้ออ้างในการขยายระยะเวลา

งดหรือลดค่าปรับตามสัญญามิได้ 

 ส่วนท่ี 2  การดําเนินงาน 

      ผู้รับจ้างต้องดําเนินงานต่าง ๆ ในแต่ละเดือน  โดยมีรายละเอียดในการดําเนินงานดังต่อไปนี้ 

      (1)  กํากับดูแลการบริหารจัดการและควบคุมการทํางานให้มีประสิทธิภาพสมํ่าเสมอ ดังนี้ 

  (1.1)  กํากับ ควบคุมงาน ดูแลการทํางาน และตรวจสอบผลการทํางานของพนักงานของ     

ผู้รับจ้าง  โดยมีรูปแบบในการประเมินการทํางานตามมาตรฐานการสร้างวินัยและประสิทธิภาพในการทํางาน 

  (1.2)  จัดให้มีการประชุมระหว่างผู้รับผิดชอบในแต่ละงานอย่างน้อย 1 ครั้งต่อเดือน และ

รายงานผลให้ผู้ว่าจ้างทราบหรือพิจารณาแก้ไขปัญหาท่ีเกิดข้ึน 

      (2)  ดูแลอุปกรณ์ต่าง ๆ  ภายในห้องทํางาน  ห้องประชุมและอ่ืน ๆ  ภายในอาคารให้อยู่ในสภาพ   

ท่ีพร้อมให้บริการแก่ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงาน และผู้มาติดต่อโดยปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของผู้ว่าจ้าง 

      (3)  บํารุงรักษาระบบสาธารณูปโภค  รวมท้ังควบคุมระบบการจัดเก็บขยะ และการอุดตันของ     

รางระบายน้ําตามมาตรฐานงานช่างท่ีดี 
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      (4)  ประสานงานและการอํานวยความสะดวก ดังนี้ 

  (4.1)  รับเรื่องร้องเรียน และรับคําร้องในการแจ้งแก้ไข ปรับปรุง หรือซ่อมแซมอุปกรณ์ต่าง ๆ 

จากข้าราชการ และเจ้าหน้าท่ีของผู้ว่าจ้าง เพ่ือแก้ไขให้ใช้การได้โดยเร่งด่วน กรณีท่ีแก้ไขไม่ได้ให้รีบแจ้ง     

ผู้ว่าจ้างทราบทันทีหากมีความจําเป็นจะต้องเปลี่ยนวัสดุและอุปกรณ์ให้เบิกจากผู้ว่าจ้าง   

(4.2)  ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานอ่ืน ๆ ตามท่ีผู้ว่าจ้างมอบหมาย 

      (5)  ตรวจสอบ และซ่อมแซมอาคาร สถานท่ี และวัสดุอุปกรณ์ท่ีเก่ียวเนื่อง ดังนี้ 

  (5.1)  ดําเนินการตรวจสอบอาคาร  ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคารอย่างสมํ่าเสมอ  

หากพบว่ามีความเสี่ยงต่อความเสียหาย หรือพบความเสียหายเบ้ืองต้น หรือความชํารุดบกพร่องข้ึนกับอาคารและ

สถานท่ี  ให้ดําเนินการแก้ไขทันที 

         หากดําเนินการแก้ไขในเบ้ืองต้นไม่ได้  ให้ทําการวิเคราะห์สาเหตุเสนอแนวทาง และ

วิธีแก้ไข  แจ้งต่อผู้ว่าจ้างโดยทันที  กรณีตรวจสอบพบว่าจําเป็นต้องทําการบํารุงรักษาอย่างต่อเนื่องให้รายงานไป

ในคราวเดียวกัน  โดยเสนอรายละเอียดการซ่อมแซมหรือบํารุงรักษา (TOR) พร้อมประมาณการค่าใช้จ่ายเสนอผู้ว่าจ้าง 

  (5.2)  ตรวจสอบวัสดุอุปกรณ์ท่ีเก่ียวเนื่องกับอาคาร  ในกรณีท่ีพบข้อบกพร่องหรือได้รับ       

คําร้องเรียนจากผู้ใช้งาน  ให้ดําเนินการซ่อมแซมให้ใช้งานได้ตามปกติ  หากจําเป็นต้องดําเนินการเปลี่ยนหรือ

ซ่อมแซมให้เบิกวัสดุจากผู้ว่าจ้าง 

  (5.3)  จัดให้ทําการลงบันทึกประวัติการซ่อมแซมอาคารและอุปกรณ์ท้ังหมดเสนอผู้ว่าจ้างเป็นรายเดือน 

      (6)  ดําเนินการอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัย ดังนี้ 

  (6.1)  เจ้าหน้าท่ีของผู้รับจ้างทุกคน  จะต้องผ่านการฝึกอบรมผจญเพลิงเบ้ืองต้น  โดยแสดง

เอกสารการผ่านการฝึกอบรมต่อผู้ว่าจ้างก่อนเข้าปฏิบัติงาน หรือภายใน 30 วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญา 

  (6.2)  จัดอบรมชี้แจงวิธีการป้องกันและระงับอัคคีภัยเบ้ืองต้นแก่พนักงานของผู้ว่าจ้าง โดยการ

ให้ข้อมูลของเครื่องมือดับเพลิง หรืออุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยท่ีติดต้ังอยู่ภายในสํานักงานว่ามีชนิดใดและลักษณะ

เป็นอย่างไร  รวมถึงคุณสมบัติและข้ันตอนการทํางานของอุปกรณ์นั้น ๆ รวมท้ังจัดทําข้อปฏิบัติในกรณีท่ีเกิด

อัคคีภัยไว้ ณ จุดท่ีเหมาะสม และจัดให้มีการจัดซ้อมอพยพหนีไฟสําหรับผู้ปฏิบัติงานในอาคารอย่างน้อยปีละ     

1 ครั้ง  โดยจะต้องทําการจัดอบรมให้แล้วเสร็จภายใน  2  เดือน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา 

  (6.3)  จัดทําคู่มือปฏิบัติตนในยามเกิดอัคคีภัย  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

       (6.3.1)  การเตรียมตัวรับมือกับเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึน 

       (6.3.2)  การอพยพคนออกจากอาคารในยามเกิดอัคคีภัย 

       (6.3.3)  การตรวจสอบดูแลอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย อุปกรณ์ดับเพลิงตามท่ีมาตรฐานกําหนด 

       (6.3.4)  ระบุรายชื่อผู้รับผิดชอบฝ่ายวิศวกรรม และผู้ท่ีเก่ียวข้อง 

       (6.3.5)  ข้ันตอนการปฏิบัติเม่ือเกิดเหตุการณ์ 
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      (7)  การปฏิบัติในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน  เพ่ือแก้ไขปัญหาในกรณีท่ีเกิดเหตุฉุกเฉินให้ผู้รับจ้าง

ดําเนินการดังต่อไปนี้ 

  (7.1)  จัดทําเอกสารรายชื่อหน่วยงาน บุคคล หมายเลขโทรศัพท์ท่ีสามารถติดต่อประสานงาน

ในการระงับเหตุฉุกเฉินท่ีอาจจะเกิดข้ึนส่งมอบให้ผู้ว่าจ้างจํานวน 2 ชุด ภายใน 10 วัน นับถัดจากวันลงนาม

ในสัญญา 

  (7.2)  จัดทําข้ันตอนหรือวิธีการใช้ระบบหรือการแก้ไขปัญหาในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินพร้อม

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อเจ้าของผลิตภัณฑ์ หรือผู้รับจ้างบํารุงผลิตภัณฑ์ ติดไว้ประจําห้องควบคุมระบบ และ

รวบรวมส่งผู้ว่าจ้างจํานวน  2  ชุด ภายใน 30 วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง  โดยอย่างน้อยต้องมีระบบ

ต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 

       (7.2.1)  ระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ และแจ้งเหตุฉุกเฉิน 

       (7.2.2)  ระบบลิฟต์ 

       (7.2.3)  ระบบปรับอากาศ 

       (7.2.4)  ระบบไฟฟ้า 

       (7.2.5)  ระบบเสียงตามสาย 

       (7.2.6)  ระบบโสตทัศนูปกรณ์ 

       (7.2.7)  ระบบน้ําประปา 

       (7.2.8)  ระบบโทรศัพท์อัตโนมัติ 

       (7.2.9)  ระบบ CCTV 

 (8)  การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน 

  (8.1)  ผู้รับจ้างต้องควบคุมและตรวจสอบการใช้พลังงานของทุกอาคารด้วยความประหยัด    

โดยต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการส่งเสริมอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535  ดังนี้ 

       (8.1.1)  จัดให้มีผู้รับผิดชอบด้านพลังงานอย่างน้อย 1 คน  โดยประสานการปฏิบัติงาน

ร่วมกับผู้รับผิดชอบพลังงานของผู้ว่าจ้าง 

       (8.1.2)  กําหนดเป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงาน และดําเนินการอนุรักษ์พลังงานให้

เป็นไปตามแผนและเป้าหมายท่ีกําหนด   

       (8.1.3)  ตรวจสอบและวิเคราะห์การปฏิบัติตามเป้าหมาย และแผนอนุรักษ์พลังงาน      

โดยรายงานผลการตรวจสอบและวิเคราะห์การใช้พลังงาน ตามรูปแบบท่ีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์

พลังงานกําหนด ให้ผู้ว่าจ้าง 
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       (8.1.4)  ส่งข้อมูลเก่ียวกับการใช้งานของอาคาร การใช้พลังงาน และการอนุรักษ์พลังงาน

ให้แก่กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน 

       (8.1.5)  บันทึกข้อมูลการใช้พลังงาน การติดต้ังหรือเปลี่ยนแปลงเครื่องจักรหรืออุปกรณ์    

ท่ีมีผลต่อการใช้พลังงานและการอนุรักษ์พลังงาน โดยบันทึกตารางการบันทึกค่ากระแสไฟฟ้า แรงดันไฟฟ้า 

กําลังไฟฟ้าพลังงานไฟฟ้าเป็นประจําทุกวันหลังเวลา 21.00 น. และแยกค่าใช้จ่ายไฟฟ้าเป็นรายเดือนรวมท้ัง

วิเคราะห์หาแนวทางการใช้ไฟฟ้าให้ประหยัดและมีประสิทธิภาพเป็นไปตามท่ีผู้ว่าจ้างกําหนด 

  (8.2)  เป็นท่ีปรึกษาให้แก่คณะทํางานการจัดการพลังงานของผู้ว่าจ้าง ก.พ. ในการกําหนด

นโยบาย แนวทาง และมาตรการต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการอนุรักษ์พลังงานในทุกด้านให้บรรลุถึงเป้าหมายและ

เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

  (8.3)  ดําเนินการตามแผนอนุรักษ์พลังงาน  พร้อมรายงานผลต่อประธานคณะทํางานด้านการจัด

การพลังงาน  และผู้รับผิดชอบด้านพลังงานประจําอาคาร 

 (9)  ผู้รับจ้างต้องจัดให้มีการประชุมระหว่างผู้ว่าจ้าง วิศวกร ช่างเทคนิค หัวหน้าชุดงานรักษาความ

ปลอดภัยและจราจร หัวหน้าชุดงานรักษาความสะอาด หัวหน้างานสวนและต้นไม้  เดือนละ 1 ครั้ง  เพ่ือพิจารณา

ข้อบกพร่องหรือปัญหาท่ีเกิดข้ึนจากการตรวจสอบของผู้ว่าจ้าง และดําเนินการแก้ไขข้อบกพร่องและปัญหา

ดังกล่าวภายใน 5 วัน 

(10)  ปฏิบัติหน้าท่ีอ่ืน ๆ ท่ีได้รับมอบหมายจากผู้ว่าจ้าง 
 

3.2  งานการบริหารจัดการระบบงานวิศวกรรม  รายละเอียดของระบบงานต่าง ๆ จํานวน 5 ระบบ  ดังต่อไปนี้ 

 (1)  ระบบวิศวกรรมไฟฟ้าและส่ือสาร  ได้แก่ 

      (1.1)  ระบบไฟฟ้ากําลัง ไฟฟ้าแสงสว่าง และไฟฟ้าสํารอง 

  (1.1.1)  ตรวจสอบระบบควบคุมกระแสและแรงดันไฟฟ้าเป็นประจําทุกวัน 

  (1.1.2)  จัดทํารายงานการบํารุงรักษาประจําเดือน  เพ่ือสรุปผลการปรับปรุงซ่อมแซมและ

บํารุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้าท้ังหมดภายในอาคารส่งให้ผู้ว่าจ้าง 

  (1.1.3)  จัดทํารายงานการตรวจสอบบํารุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive maintenance)  

หม้อแปลงไฟฟ้า ตู้ MDB และอุปกรณ์ไฟฟ้าท้ังหมดเป็นประจําทุกรอบ 3 เดือน ส่งให้ผู้ว่าจ้าง 

  (1.1.4)  ทําความสะอาดภายในบริเวณห้อง SUB – STATION ตู้ MDB และอุปกรณ์ต่าง ๆ 

ให้สะอาดอยู่เสมอ เพ่ือให้การทํางานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและป้องกันอันตรายที่จะเกิดขึ้นเป็นประจํา

ทุกรอบ 1 เดือน 
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  (1.1.5)  บันทึกปริมาณการใช้ไฟฟ้าเป็นประจําทุกวัน  รวมท้ังวิเคราะห์หาแนวทางการใช้ไฟฟ้า

ให้ประหยัดและมีประสิทธิภาพเป็นไปตามท่ีผู้ว่าจ้างกําหนด 

  (1.1.6)  ผู้รับจ้างต้องเข้าตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานของมาตรวัดไฟฟ้า เม่ือได้รับแจ้งจาก 

ผู้ว่าจ้าง  โดยผู้รับจ้างต้องดําเนินการสอบเทียบตามหลักวิศวกรรม  กรณีผู้ว่าจ้างติดต้ังมาตรวัดหน่วยไฟฟ้า/

ประปาเพ่ิมเติมหลังจากผู้รับจ้างเข้าทํางาน  ซ่ึงไม่ใช่การติดต้ังใหม่ท้ังอาคาร ผู้รับจ้างต้องตรวจสอบความถูกต้อง

เรียบร้อยในการติดต้ังและผู้รับจ้างจะต้องดูแลรักษาให้อยู่ในสภาพดีและใช้งานได้ 

  (1.1.7)  ติดต่อประสานงานกับการไฟฟ้านครหลวง กรณีไฟฟ้าจากการไฟฟ้านครหลวงดับ 

รวมท้ังการประสานงานและอํานวยความสะดวกแก่การไฟฟ้านครหลวง  ในกรณีใช้เครื่องกําเนิดไฟฟ้าสํารอง

เม่ือมีกิจกรรมงานท่ีสําคัญของผู้ว่าจ้าง 

  (1.1.8)  จัดทําแผนสํารองวัสดุ อุปกรณ์ และอะไหล่ต่าง ๆ เพ่ือให้พร้อมจะเปลี่ยนได้ทันที 

  (1.1.9)  ตรวจสอบระบบการทํางานของเครื่องกําเนิดไฟฟ้าสํารองให้พร้อมท่ีจะทํางานได้ทันที

ตลอดเวลา 

  (1.1.10)  ทําหน้าท่ีให้คําปรึกษา จัดทํารายละเอียดการซ่อมแซม/บํารุงรักษาอุปกรณ์ รวมท้ัง

ประมาณการค่าใช้จ่าย  กรณีท่ีผู้ว่าจ้างต้องซ่อมแซมเพ่ิมเติมและการบํารุงรักษาอุปกรณ์ระบบไฟฟ้าทุกกรณี และ

ให้ข้อเสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์ต่อผู้ว่าจ้าง 

  (1.1.11)  ประสานอํานวยความสะดวก และควบคุมดูแลการเข้าบํารุงรักษาของผู้รับจ้างท่ีเป็น

คู่สัญญากับผู้ว่าจ้าง กรณีท่ีผู้ว่าจ้างได้มีการจัดทําสัญญาจ้างบํารุงรักษาระบบ เพ่ือปฏิบัติให้เป็นไปตามสัญญา    

ท่ีกําหนด 

  (1.1.12)  เม่ือระบบมีปัญหาจะต้องรีบทําการตรวจสอบและติดต่อประสานกับบริษัทคู่สัญญา

กับผู้ว่าจ้างทันทีเพ่ือให้ใช้งานได้ปกติ 

      (1.2)  ระบบไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉิน 

  (1.2.1)  ตรวจสอบระบบไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉินเป็นประจําทุกวัน 
  (1.2.2)  จัดทํารายงานบํารุงรักษาประจําเดือน เพ่ือสรุปผลการปรับปรุงซ่อมแซมและ
บํารุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉินท้ังหมดภายในอาคารส่งให้ผู้ว่าจ้าง 
  (1.2.3)  จัดทํารายงานการตรวจสอบบํารุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive maintenance) 
ระบบไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉินและอุปกรณ์ไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉินท้ังหมดเป็นประจําทุกรอบ ๓ เดือน ส่งให้ผู้ว่าจ้าง 
  (1.2.4)  จัดทําแผนสํารองวัสดุ อุปกรณ์ และอะไหล่ต่าง ๆ เพ่ือให้พร้อมจะเปลี่ยนได้ทันที 
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  (1.2.5)  ทําหน้าท่ีให้คําปรึกษา จัดทํารายละเอียดการซ่อมแซม/บํารุงรักษาอุปกรณ์ รวมท้ัง
ประมาณการค่าใช้จ่าย  กรณีท่ีผู้ว่าจ้างต้องซ่อมแซมเพ่ิมเติมและการบํารุงรักษาอุปกรณ์ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง
ฉุกเฉินทุกกรณี  และให้ข้อเสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์ต่อผู้ว่าจ้าง 
  (1.2.6)  ประสาน อํานวยความสะดวก และควบคุมดูแลการเข้าบํารุงรักษาของผู้รับจ้างท่ีเป็น
คู่สัญญากับผู้ว่าจ้าง กรณีท่ีผู้ว่าจ้างได้มีการจัดทําสัญญาจ้างบํารุงรักษาระบบเพ่ือปฏิบัติให้เป็นไปตามสัญญา     
ท่ีกําหนด 
  (1.2.7)  เม่ือระบบมีปัญหาจะต้องรีบทําการตรวจสอบ และติดต่อประสานกับบริษัทคู่สัญญากับ
ผู้ว่าจ้างทันทีเพ่ือให้ใช้งานได้ปกติ 
 

      (1.3)  ระบบโทรศัพท์ 

  (1.3.1)  ตรวจสอบการทํางานของระบบโทรศัพท์และอุปกรณ์ท้ังหมดเป็นประจําทุกวัน 

  (1.3.2)  จัดทํารายงานการบํารุงรักษาประจําเดือน  เพ่ือสรุปผลการปรับปรุง ซ่อมแซมและการ
บํารุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive maintenance) ส่งให้ผู้ว่าจ้าง 
  (1.3.3)  เม่ือระบบมีปัญหาจะทําการตรวจสอบสัญญาณและติดต่อประสานงานกับบริษัท
คู่สัญญากับผู้ว่าจ้าง 
  (1.3.4)  ติดต้ังเพ่ิม ย้ายจุดติดต้ัง และหรือซ่อมแซมโทรศัพท์ภายในอาคารตามท่ีได้รับ
มอบหมาย 
  (1.3.5)  ทําการเปิด – ปิดระดับการโทรออกของหมายเลขโทรศัพท์ตามท่ีผู้ว่าจ้างได้แจ้งความ
ประสงค์ 
  (1.3.6)  ประสาน อํานวยความสะดวก และควบคุมดูแลการเข้าบํารุงรักษาของผู้รับจ้างท่ีเป็น
คู่สัญญากับผู้ว่าจ้าง กรณีท่ีผู้ว่าจ้างได้มีการจัดทําสัญญาจ้างบํารุงรักษาระบบเพ่ือปฏิบัติให้เป็นไปตามสัญญา     
ท่ีกําหนด 
  (1.3.7)  เม่ือระบบมีปัญหาจะต้องรีบทําการตรวจสอบ และติดต่อประสานกับบริษัทคู่สัญญากับ
ผู้ว่าจ้างทันทีเพ่ือให้ใช้งานได้ปกติ 
 

      (1.4)  ระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้และแจ้งเหตุฉุกเฉิน 

  (1.4.1)  ตรวจสอบการทํางานของระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้และแจ้งเหตุฉุกเฉิน รวมท้ัง

อุปกรณ์ท้ังหมดเป็นประจําทุกวัน 

  (1.4.2)  จัดทํารายงานการบํารุงรักษาประจําเดือน เพ่ือสรุปผลการปรับปรุง ซ่อมแซมและ

บํารุงรักษาแจ้งเหตุเพลิงไหม้และแจ้งเหตุฉุกเฉินส่งให้ผู้ว่าจ้าง 

(1.4.3)  จัดทํารายงานการตรวจสอบบํารุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive maintenance)  

ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้และแจ้งเหตุฉุกเฉินรวมท้ังอุปกรณ์ท้ังหมดเป็นประจําทุกรอบ  3  เดือน ส่งให้ผู้ว่าจ้าง 
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  (1.4.4)  ทดสอบการทํางานของระบบ และอุปกรณ์เป็นประจําทุกเดือนในวันหยุดราชการ 

เพ่ือให้ม่ันใจว่าพร้อมทํางานได้เม่ือเกิดเหตุ 

  (1.4.5)  ประสาน อํานวยความสะดวก และควบคุมดูแลการเข้าบํารุงรักษาของผู้รับจ้างท่ีเป็น

คู่สัญญากับผู้ว่าจ้าง กรณีท่ีผู้ว่าจ้างได้มีการจัดทําสัญญาจ้างบํารุงรักษาระบบเพ่ือปฏิบัติให้เป็นไปตามสัญญา     

ท่ีกําหนด 

  (1.4.6)  เม่ือระบบมีปัญหาจะต้องรีบทําการตรวจสอบ และติดต่อประสานกับบริษัทคู่สัญญากับ

ผู้ว่าจ้างทันทีเพ่ือให้ใช้งานได้ปกติ 
 

      (1.5)  ระบบป้องกันฟ้าผ่า 

(1.5.1)  ตรวจสอบการทํางานของระบบป้องกันฟ้าผ่าและอุปกรณ์ท้ังหมดเป็นประจําทุกวัน 

  (1.5.2)  จัดทํารายงานการบํารุงรักษาประจําเดือน เพ่ือสรุปผลการปรับปรุง ซ่อมแซมและ

บํารุงรักษาระบบป้องกันฟ้าผ่าส่งให้ผู้ว่าจ้าง 

  (1.5.3)  จัดทํารายงานการตรวจสอบบํารุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive maintenance) 

ระบบป้องกันฟ้าผ่าเป็นประจําทุกรอบ ๓ เดือน ส่งให้ผู้ว่าจ้าง 

  (1.5.3)  ตรวจสอบสภาพอุปกรณ์ เช่น จุดต่อต่าง ๆ หากมีการตรวจพบว่าจุดต่อหลวมหรือชํารุด 

ควรมีการเชื่อมหรือขันให้แน่น 

  (1.5.4)  ประสาน อํานวยความสะดวก และควบคุมดูแลการเข้าบํารุงรักษาของผู้รับจ้างท่ีเป็น

คู่สัญญากับผู้ว่าจ้าง กรณีท่ีผู้ว่าจ้างได้มีการจัดทําสัญญาจ้างบํารุงรักษาระบบเพ่ือปฏิบัติให้เป็นไปตามสัญญา     

ท่ีกําหนด 

  (1.5.5)  เม่ือระบบมีปัญหาจะต้องรีบทําการตรวจสอบ และติดต่อประสานกับบริษัทคู่สัญญากับ

ผู้ว่าจ้างทันทีเพ่ือให้ใช้งานได้ปกติ 
 

      (1.6)  ระบบลิฟต์ส่งของ 

  (1.6.1)  ตรวจสอบการทํางานของระบบลิฟต์ส่งของ เม่ือระบบมีปัญหาจะต้องรีบทําการ

ตรวจสอบและติดต่อประสานกับบริษัทคู่สัญญากับผู้ว่าจ้างทันทีเพ่ือให้ใช้งานได้ปกติ 

  (1.6.2)  ประสาน อํานวยความสะดวก และควบคุมดูแลการเข้าบํารุงรักษาของผู้รับจ้างท่ีเป็น

คู่สัญญากับผู้ว่าจ้าง กรณีท่ีผู้ว่าจ้างได้มีการจัดทําสัญญาจ้างบํารุงรักษาระบบเพ่ือปฏิบัติให้เป็นไปตามสัญญา     

ท่ีกําหนด 
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      (1.7)  ระบบเสียงตามสาย 

  (1.7.1)  ตรวจสอบการทํางานของระบบเสียงตามสายและอุปกรณ์ท้ังหมดเป็นประจําทุกวัน 

  (1.7.2)  จัดทํารายงานการบํารุงรักษาประจําเดือน เพ่ือสรุปผลการปรับปรุงซ่อมแซมและการ

บํารุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive maintenance) กรณีเจ้าหน้าท่ีตรวจพบข้อบกพร่องใด ๆ โดยเฉพาะอุปกรณ์

ขัดข้องระหว่างใช้งาน อุปกรณ์ทุกชนิด และห้องควบคุมสกปรกหรืออุปกรณ์ชํารุดเนื่องจากความประมาท หรือ

เจ้าหน้าท่ีขาดความชํานาญจนมีผลเสียต่อทางราชการเกินกว่า 2 ครั้ง  ผู้รับจ้างยินยอมชดใช้เงินให้ผู้ว่าจ้างตามท่ี

กําหนดไว้ในหมวด 4 ข้อ 4.1 

  (1.7.3)  จัดทํารายงานการตรวจสอบบํารุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive maintenance) 

ระบบเสียงตามสายและอุปกรณ์ท้ังหมดเป็นประจําทุกรอบ 3 เดือน ส่งให้ผู้ว่าจ้าง 

  (1.7.4)  ตรวจสอบห้องควบคุมเครื่องเสียงต้องสะอาดไม่มีฝุ่นละออง บํารุงรักษาระบบและ

อุปกรณ์ท่ีเก่ียวข้องท้ังหมดให้ใช้งานได้ตลอดเวลา 

  (1.7.5)  ตรวจสอบการทํางานต้ังแต่ตัวชุดเครื่องเสียง และลําโพงทุกจุดในอาคารให้พร้อม     

ใช้งานได้ตลอดเวลา 

  (1.7.6)  ประสาน อํานวยความสะดวก และควบคุมดูแลการเข้าบํารุงรักษาของผู้รับจ้างท่ีเป็น

คู่สัญญากับผู้ว่าจ้าง กรณีท่ีผู้ว่าจ้างได้มีการจัดทําสัญญาจ้างบํารุงรักษาระบบเพ่ือปฏิบัติให้เป็นไปตามสัญญา     

ท่ีกําหนด 

  (1.7.7)  เม่ือระบบมีปัญหาจะต้องรีบทําการตรวจสอบและติดต่อประสานกับบริษัทคู่สัญญา

กับผู้ว่าจ้างทันทีเพ่ือให้ใช้งานได้ปกติ 
 

      (1.8)  ระบบโสตทัศนูปกรณ์ 

  (1.8.1)  ตรวจสอบการทํางานของระบบโสตทัศนูปกรณ์และอุปกรณ์ท้ังหมดเป็นประจําทุกวัน 

รวมท้ังทําการทดสอบการทํางานของระบบต่าง ๆ เพ่ือให้พร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา 

  (1.8.2)  จัดทํารายงานการบํารุงรักษาประจําเดือน เพ่ือสรุปผลการปรับปรุงซ่อมแซมและการ

บํารุงรักษา รวมท้ังการทดสอบระบบโสตทัศนูปกรณ์และอุปกรณ์ท้ังหมดส่งให้ผู้ว่าจ้าง 

  (1.8.3)  จัดทํารายงานการตรวจสอบบํารุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive maintenance) 

ระบบโสตทัศนูปกรณ์และอุปกรณ์ท้ังหมดเป็นประจําทุกรอบ 3 เดือน ส่งให้ผู้ว่าจ้าง 
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  (1.8.4)  ประสาน อํานวยความสะดวก และควบคุมดูแลการเข้าบํารุงรักษาของผู้รับจ้างท่ีเป็น

คู่สัญญากับผู้ว่าจ้าง กรณีท่ีผู้ว่าจ้างได้มีการจัดทําสัญญาจ้างบํารุงรักษาระบบเพ่ือปฏิบัติให้เป็นไปตามสัญญา     

ท่ีกําหนด 

  (1.8.5)  ดูแลและอํานวยความสะดวกในการใช้ระบบโสตทัศนูปกรณ์และอุปกรณ์ต่าง ๆ กรณี

ผู้ว่าจ้างมีการประชุมหรือการจัดกิจกรรมต่างๆ หรือตามท่ีผู้ว่าจ้างมอบหมาย 

  (1.8.6)  เม่ือระบบมีปัญหาจะต้องรีบทําการตรวจสอบและติดต่อประสานกับบริษัทคู่สัญญากับ

ผู้ว่าจ้างทันทีเพ่ือให้ใช้งานได้ปกติ 
 

      (1.9)  ระบบเสาอากาศวิทยุและระบบโทรทัศน์รวม (MATV) 

  (1.9.1)  ตรวจสอบการทํางานของระบบเสาอากาศวิทยุและระบบโทรทัศน์รวม (MATV) 

ตลอดจนสัญญาณท่ีจุดต่าง ๆ เป็นประจําทุกวัน 

  (1.9.2)  จัดทํารายงานการบํารุงรักษาประจําเดือน เพ่ือสรุปผลการปรับปรุงซ่อมแซมและการ

บํารุงรักษา รวมท้ังระบบเสาอากาศวิทยุ ระบบโทรทัศน์รวม (MATV) และอุปกรณ์ท้ังหมดส่งให้ผู้ว่าจ้าง 

  (1.9.3)  จัดทํารายงานการตรวจสอบการบํารุงรักษาเชิงป้องกัน(Preventive maintenance) 

ระบบเสาอากาศวิทยุ ระบบโทรทัศน์รวม (MATV) และอุปกรณ์ท้ังหมดเป็นประจําทุกรอบ 3 เดือน ส่งให้ผู้ว่าจ้าง 

  (1.9.4)  เพ่ิมจุดสัญญาณโทรทัศน์ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

  (1.9.5)  ประสาน อํานวยความสะดวก และควบคุมดูแลการเข้าบํารุงรักษาของผู้รับจ้างท่ีเป็น

คู่สัญญากับผู้ว่าจ้าง กรณีท่ีผู้ว่าจ้างได้มีการจัดทําสัญญาจ้างบํารุงรักษาระบบเพ่ือปฏิบัติให้เป็นไปตามสัญญา     

ท่ีกําหนด 

  (1.9.6)  เม่ือระบบมีปัญหาจะต้องรีบทําการตรวจสอบและติดต่อประสานกับบริษัทคู่สัญญากับ

ผู้ว่าจ้างทันทีเพ่ือให้ใช้งานได้ปกติ 
 

      (1.10)  ระบบโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) 

  (1.10.1)  ตรวจสอบการทํางานของระบบโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) และอุปกรณ์ท้ังหมดพร้อม

ท้ังตรวจสอบสัญญาณเป็นประจําทุกวัน เพ่ือให้แน่ใจว่าสามารถใช้งานได้อย่างสมํ่าเสมอ 

  (1.10.2)  จัดทํารายงานการบํารุงรักษาประจําเดือน เพ่ือสรุปผลการปรับปรุงซ่อมแซมและการ

บํารุงรักษาระบบโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ส่งให้ผู้ว่าจ้าง 

  (1.10.3)  จัดทํารายงานการตรวจสอบการบํารุงรักษาเชิงป้องกัน(Preventive maintenance) 

ระบบโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) เป็นประจําทุกรอบ 3 เดือน ส่งให้ผู้ว่าจ้าง 
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  (1.10.4)  ประสาน อํานวยความสะดวก และควบคุมการเข้าบํารุงรักษาของผู้รับจ้างท่ีเป็น

คู่สัญญากับผู้ว่าจ้าง กรณีท่ีผู้ว่าจ้างได้มีการจัดทําสัญญาจ้างบํารุงรักษาระบบเพ่ือปฏิบัติให้เป็นไปตามสัญญา     

ท่ีกําหนด 

  (1.10.5)  เม่ือระบบมีปัญหาจะต้องรีบทําการตรวจสอบและติดต่อประสานกับบริษัทคู่สัญญา

กับผู้ว่าจ้างทันทีเพ่ือให้ใช้งานได้ปกติ 
 

      (1.11)  ระบบไฟแสงสว่างเตือนการบิน (OBSTUCTION LIGHT) 

  (1.11.1)  ตรวจสอบการทํางานของระบบไฟแสงสว่างเตือนการบิน โคมไฟ อุปกรณ์ต้ังเวลา และ

ชุดควบคุมการทํางานของระบบเป็นประจําทุกวัน 

  (1.11.2)  จัดทํารายงานการบํารุงรักษาประจําเดือน เพ่ือสรุปผลการปรับปรุงซ่อมแซมและการ

บํารุงรักษาระบบไฟแสงสว่างเตือนรวมท้ังอุปกรณ์ต่าง ๆ ส่งให้ผู้ว่าจ้าง 

  (1.11.3)  จัดทํารายงานการตรวจสอบการบํารุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive maintenance) 

ระบบไฟแสงสว่างเตือน รวมท้ังอุปกรณ์ต่าง ๆ เป็นประจําทุกรอบ ๓ เดือน ส่งให้ผู้ว่าจ้าง 

  (1.11.4)  ประสาน อํานวยความสะดวก และควบคุมดูแลการเข้าบํารุงรักษาของผู้รับจ้างท่ีเป็น

คู่สัญญากับผู้ว่าจ้าง กรณีท่ีผู้ว่าจ้างได้มีการจัดทําสัญญาจ้างบํารุงรักษาระบบเพ่ือปฏิบัติให้เป็นไปตามสัญญา     

ท่ีกําหนด 

  (1.11.5)  เม่ือระบบมีปัญหาจะต้องรีบทําการตรวจสอบและติดต่อประสานกับบริษัทคู่สัญญา

กับผู้ว่าจ้างทันทีเพ่ือให้ใช้งานได้ปกติ 
 

 (2)  ระบบวิศวกรรมเครื่องกล  ในส่วนของระบบปรับอากาศ  ประกอบด้วย 

      (2.1)  ระบบปรับอากาศแบบท่อ 

  (2.1.1)  เครื่องเป่าลมเย็น AIR HANDING UNIT (AHU) FAN COIL UNIT (FCU) 

   (2.1.1.1)  ตรวจสอบการทํางานของเครื่องเป่าลมเย็น HANDING UNIT (AHU) FAN 

COIL UNIT (FCU) รวมท้ังอุปกรณ์ต่าง ๆ ส่งผู้ว่าจ้างทุกวัน   

   (2.1.1.2)  จัดทํารายงานการบํารุงรักษาประจําเดือน เพ่ือสรุปผลการปรับปรุงซ่อมแซม

และการบํารุงรักษาเครื่องเป่าลมเย็น HANDING UNIT (AHU) FAN COIL UNIT (FCU) รวมท้ังอุปกรณ์ต่าง ๆ 

อาทิ มอเตอร์ปั๊มน้ํา หอผึ่งน้ําระบายความร้อน ระบบควบคุมน้ํา ส่งผู้ว่าจ้าง 

   (2.1.1.3)  จัดทํารายงานสรุปการตรวจสอบการบํารุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive 

maintenance) เครื่องเป่าลมเย็น HANDING UNIT (AHU) FAN COIL UNIT (FCU) รวมทั้งอุปกรณ์ต่าง ๆ 

เป็นประจําทุก 3 เดือน ส่งให้ผู้ว่าจ้าง 



20 
 

 

   (2.1.1.4)  ทําความสะอาดแผ่นกรองอากาศและบริเวณใกล้เคียงอยู่ เสมอเป็น

ประจําเดือนละครั้ง 

   (2.1.1.5)  ประสาน อํานวยความสะดวก และควบคุมดูแลการเข้าบํารุงรักษาของ   

ผู้รับจ้างท่ีเป็นคู่สัญญากับผู้ว่าจ้าง กรณีท่ีผู้ว่าจ้างได้มีการจัดทําสัญญาจ้างบํารุงรักษาระบบเพ่ือปฏิบัติให้เป็นไป

ตามสัญญาท่ีกําหนด 

   (2.1.1.6)  เม่ือระบบมีปัญหาจะต้องรีบทําการตรวจสอบและติดต่อประสานกับบริษัท

คู่สัญญากับผู้ว่าจ้างทันทีเพ่ือให้ใช้งานได้ปกติ 
 

      (2.2)  ระบบปรับอากาศแบบแยกส่วน 

  (2.2.1)  การให้บริการตรวจระบบการทํางานท่ัวไปของเครื่องปรับอากาศรายเดือน 

   (2.2.1.1)  ตรวจความดันน้ํายาทางด้าน High Side และ Low Side ของระบบน้ํายา

ของเครื่องปรับอากาศว่าถูกต้องอยู่ในขอบเขตการใช้งานตามปกติหรือไม่ มีปริมาณน้ํายาพอเพียงสําหรับการ    

ใช้งานดีแล้วหรือยัง 

   (2.2.1.2)  ตรวจความดันน้ํามัน (Oil Pressure) ท่ีใช้สําหรับหล่อเลี้ยงตัวคอมเพรสเซอร์

ว่าผิดปกติ หรือไม่มีปริมาณพอเพียงสําหรับการใช้งานดีแล้วหรือยัง 

   (2.2.1.3)  ตรวจวัดแรงดันไฟฟ้า (Voltage) และจํานวนกระแสไฟฟ้า (Ampere) ท่ีใช้

ของเครื่องปรับอากาศในขณะท่ีทํางานอยู่ว่าอยู่ในขอบเขตกําหนดท่ีปลอดภัย (Limitation) ของโรงงานผู้ผลิต

เครื่องปรับอากาศนั้น ๆ หรือไม่ 

   (2.2.1.4)  ตรวจระบบท่อน้ํายาว่าอยู่ในสภาพเรียบร้อยหรือมีรอยรั่วแตกหรือไม่ และ

ตรวจสภาพของฉนวนหุ้มท่อน้ํายาว่ายังมีคุณสมบัติในการใช้งานได้ดีหรือเสื่อมสภาพแล้ว 

   (2.2.1.5)  ตรวจสภาพสายไฟฟ้า ตําแหน่งข้ัวยึดหัวสายหรือข้อต่อสายไฟฟ้าของ

อุปกรณ์ไฟฟ้าทุก ๆ อย่างว่ายังมีความคงทน ยึดแน่นและใช้งานได้อย่างปลอดภัยถูกต้องตามปกติหรือไม่ 

   (2.2.1.6)  ตรวจตราอุปกรณ์ควบคุมระบบการทํางานของเครื่องปรับอากาศ เช่น 

    -  Hi pressure cut-out switch 

    -  Lo pressure cut-out switch 

    -  ตรวจเช็คสภาพ COMPRESSRE 

    -  ตรวจเช็คสภาพ MAGNETIC 

    -  ตรวจเช็คพัดลมระบายอากาศ 

    -  ตรวจเช็ค FILTER และทําความสะอาด 
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    -  ตรวจเช็คถาดรองน้ําท้ิง 

    -  ตรวจเช็คหน้ากากกระจายความเย็น (DAMPER) 

    -  ตรวจเช็คฝาครอบโครงเครื่องและแท่นเครื่อง 

    -  ตรวจเช็คชุดจ่ายไฟ MAIN POWER 

    -  ตรวจเช็คชุดควบคุมอุณหภูมิ (THERMOSTAT) 

    -  ตรวจเช็คแรงดันไฟ (Volt) 

    -  ตรวจเช็คกระแส (Amp) 

    -  อุปกรณ์แผงสวิทซ์และอ่ืน ๆ  ท่ีเป็นอุปกรณ์มาตรฐานของเครื่องปรับอากาศนั้น ๆ  

ท่ีมีติดต้ังไว้ 

  (2.2.2)  การให้บริการทําความสะอาดและรายการซ่อมแซมท่ัว ๆ ไปเป็นประจําทุกรอบ 1 เดือน 

   (2.2.2.1)  ทําความสะอาดแผ่นกรองอากาศ (Air Filter) ของ Fan Coil เพื่อช่วย

การหมุนเวียนของลมได้ดีข้ึน 

   (2.2.2.2)  ทําความสะอาดและแก้ไขท่อน้ําท้ิง (Drain Pipe) ท่ีเกิดอุดตัน 

   (2.2.2.3)  ทําความสะอาด Condenser Coil เพ่ือไม่ให้เกิดการอุดตันทําให้เครื่อง  

ปรับอากาศไม่สามารถระบายความร้อนได้ดี 

   (2.2.2.4)  ตรวจเช็คแท่นยึดเครื่อง และแท่นมอเตอร์ต่าง ๆ ให้ยึดได้ม่ันคงและแข็งแรง

อยู่เสมอ  

   (2.2.2.5)  จัดต้ังสายพานของเครื่องส่งลมเย็น จัดรอบของ Blower ให้ถูกต้อง 

Alignment ของ Pulley และยึด Pulley ให้แน่นติดกับเพลาของพัดลมและมอเตอร์อยู่เสมอ 

  (2.2.3)  การซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศเบ้ืองต้น ในกรณีท่ีตรวจสภาพพบว่ามีอุปกรณ์บางส่วน

ชํารุดเสียหาย ให้ดําเนินการแก้ไขเบ้ืองต้น หากไม่สามารถแก้ไขได้ให้แจ้งบริษัทคู่สัญญากับผู้ว่าจ้างดําเนินการ

ซ่อมแซมแก้ไขต่อไป 

  (2.2.4)  จัดทํารายงานการบํารุงรักษาประจําเดือน เพ่ือสรุปผลการปรับปรุงซ่อมแซมและ

บํารุงรักษาส่งให้ผู้ว่าจ้าง 

  (2.2.5)  จัดทํารายงานสรุปการตรวจสอบการบํารุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive maintenance) 

ระบบปรับอากาศแบบแยกส่วน รวมท้ังอุปกรณ์ต่าง ๆ เป็นประจําทุก 3 เดือน ส่งให้ผู้ว่าจ้าง 
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      (2.3)  ระบบระบายอากาศและอัดอากาศ 

  (2.3.1)  ตรวจสอบการทํางานของระบบระบายอากาศและอัดอากาศเป็นประจําทุกวัน 

  (2.3.2)  จัดทํารายงานการบํารุงรักษาประจําเดือน การตรวจสอบการบํารุงรักษาเชิงป้องกัน 

(Preventive maintenance) ระบบและอุปกรณ์ท้ังหมด เพ่ือสรุปผลการปรับปรุงซ่อมแซมและบํารุงรักษาส่งให้

ผู้ว่าจ้าง 

  (2.3.3)  จัดทํารายงานสรุปการตรวจสอบการปรับปรุงซ่อมแซมและบํารุงรักษาของระบบและ

อุปกรณ์ท้ังหมดเป็นประจําทุก 3 เดือน ส่งให้ผู้ว่าจ้าง 

  (2.3.4)  ประสาน อํานวยความสะดวก และควบคุมดูแลการเข้าบํารุงรักษาของผู้รับจ้างท่ีเป็น

คู่สัญญากับผู้ว่าจ้าง กรณีท่ีผู้ว่าจ้างได้มีการจัดทําสัญญาจ้างบํารุงรักษาระบบเพ่ือปฏิบัติให้เป็นไปตามสัญญา     

ท่ีกําหนด 

  (2.3.5)  เม่ือระบบมีปัญหาจะต้องรีบทําการตรวจสอบและติดต่อประสานกับบริษัทคู่สัญญากับ

ผู้ว่าจ้างทันทีเพ่ือให้ใช้งานได้ปกติ 
 

 (3)  ระบบวิศวกรรมประปาและสุขาภิบาล  ประกอบด้วย 3 ระบบย่อย ได้แก่ 

      (3.1)  ระบบประปา ท่อน้ําท้ิง ท่อน้ําเสีย และท่อระบายน้ําฝน 

  (3.1.1)  จัดทําตารางและตรวจสอบระบบเครื่องและอุปกรณ์  ต้ังแต่มาตรวัดน้ําของการประปา

เข้าบ่อพักน้ําชั้นใต้ดิน จากเครื่องสูบน้ําถึงถังพักน้ําบนดาดฟ้าตลอดจนท่อและอุปกรณ์ต่าง ๆ เป็นประจําทุกวัน 

  (3.1.2)  จัดทํารายงานการบํารุงรักษาประจําเดือน เพ่ือสรุปผลการปรับปรุงซ่อมแซมและ

บํารุงรักษาส่งให้ผู้ว่าจ้าง 

  (3.1.3)  แก้ไข ซ่อมแซมกรณีฉุกเฉินต่าง ๆ อาทิเช่น ท่อแตก ท่อรั่ว น้ําไม่ไหล 

  (3.1.4)  จดมาตรวัดน้ําจากการประปาทุกวัน เพ่ือตรวจสอบการใช้น้ําในแต่ละวัน และหา

แนวทางการใช้น้ําอย่างมีประสิทธิภาพ 

  (3.1.5)  จัดทํารายงานสรุปการตรวจสอบการบํารุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive 

maintenance) ระบบประปา ท่อน้ําท้ิง ท่อน้ําเสีย และท่อระบายน้ําฝน รวมท้ังอุปกรณ์ต่าง ๆ เป็นประจํา

ทุก 3 เดือน ส่งให้ผู้ว่าจ้าง 

  (3.1.6)  ประสาน อํานวยความสะดวก และควบคุมดูแลการเข้าบํารุงรักษาของผู้รับจ้างท่ีเป็น

คู่สัญญากับผู้ว่าจ้าง  กรณีท่ีผู้ว่าจ้างได้มีการจัดทําสัญญาจ้างบํารุงรักษาระบบเพ่ือปฏิบัติให้เป็นไปตามสัญญา    

ท่ีกําหนด 

  (3.1.7)  เม่ือระบบมีปัญหาจะต้องรีบทําการตรวจสอบและติดต่อประสานกับบริษัทคู่สัญญา  

กับผู้ว่าจ้างทันทีเพ่ือให้ใช้งานได้ปกติ 
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      (3.2)  ระบบบําบัดน้ําเสีย 

  (3.2.1)  ตรวจสอบการทํางานของระบบบําบัดน้ําเสียเป็นประจําทุกวัน 

  (3.2.2)  เก็บน้ําตัวอย่างไปวิเคราะห์ และรายงานผลประกอบท้ังของน้ําท่ีเข้าสู่ระบบและออก

จากระบบบําบัดน้ําเสียอย่างละ 1 ตัวอย่าง 

  (3.2.3)   เม่ือผู้รับจ้างตรวจเช็คพร้อมวิเคราะห์น้ําตัวอย่างเรียบร้อยแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องจัดส่ง

รายงานการตรวจสอบให้กับผู้ว่าจ้าง จํานวน 1 ชุด 

  (3.2.4)  จัดทําตารางตรวจสอบการบํารุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive maintenance) ระบบ

และอุปกรณ์ท้ังหมดเป็นประจําทุกเดือน และตรวจสอบการทํางานของเครื่องและอุปกรณ์ให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ 

  (3.2.5)  จัดทํารายงานการบํารุงรักษาประจําเดือน เพ่ือสรุปผลการปรับปรุงซ่อมแซมและ

บํารุงรักษาส่งให้ผู้ว่าจ้าง 

  (3.2.6)  จัดทํารายงานสรุปการตรวจสอบการบํารุงรักษาระบบบําบัดน้ําเสีย รวมท้ังอุปกรณ์

ต่าง ๆ เป็นประจําทุก 3 เดือน ส่งให้ผู้ว่าจ้าง 

  (3.2.7)  ประสาน อํานวยความสะดวก และควบคุมดูแลการเข้าบํารุงรักษาของผู้รับจ้างท่ีเป็น

คู่สัญญากับผู้ว่าจ้าง กรณีท่ีผู้ว่าจ้างได้มีการจัดทําสัญญาจ้างบํารุงรักษาระบบเพ่ือปฏิบัติให้เป็นไปตามสัญญา     

ท่ีกําหนด 

  (3.2.8)  เม่ือระบบมีปัญหาจะต้องรีบทําการตรวจสอบและติดต่อประสานกับบริษัทคู่สัญญา

ทันทีเพ่ือให้ใช้งานได้ปกติ 
 

   (4)  ระบบดับเพลิง  ประกอบด้วย 4 ระบบย่อย ได้แก่ 

      (4.1)  ระบบดับเพลิงหัวฉีดอัตโนมัติ (SPRINKLER  SYSTEM) 

  (4.1.1)  ตรวจสอบแรงดันของน้ําในท่ออยู่เสมอเป็นประจําทุกวัน 

  (4.1.2)  จัดทําตารางและตรวจสอบการบํารุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive maintenance) 

ระบบและอุปกรณ์ต่างท้ังหมดเป็นประจําทุกเดือน 

  (4.1.3)  จัดทํารายงานการบํารุงรักษาประจําเดือน เพ่ือสรุปผลการปรับปรุงซ่อมแซมและ

บํารุงรักษาส่งให้ผู้ว่าจ้าง 

  (4.1.4)  ประสาน อํานวยความสะดวก และควบคุมดูแลการเข้าบํารุงรักษาของผู้รับจ้างท่ีเป็น

คู่สัญญากับผู้ว่าจ้าง กรณีท่ีผู้ว่าจ้างได้มีการจัดทําสัญญาจ้างบํารุงรักษาระบบเพ่ือปฏิบัติให้เป็นไปตามสัญญา     

ท่ีกําหนด 

  (4.1.5)  เม่ือระบบมีปัญหาจะต้องรีบทําการตรวจสอบและติดต่อประสานกับบริษัทคู่สัญญากับ

ผู้ว่าจ้างทันทีเพ่ือให้ใช้งานได้ปกติ 
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      (4.2)  ระบบหัวจ่ายน้ําดับเพลิงและสายสูบ 

  (4.2.1)  จัดทําตารางและตรวจสอบการบํารุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive maintenance) 

ระบบและอุปกรณ์ท้ังหมดเป็นประจําทุกเดือน 

  (4.2.2)  จัดทํารายงานการบํารุงรักษาประจําเดือน เพ่ือสรุปผลการปรับปรุงซ่อมแซมและ

บํารุงรักษาส่งให้ผู้ว่าจ้าง 

  (4.2.3)  ตรวจสอบแรงดันของน้ําในท่อเป็นประจําอยู่เสมอทุกเดือน 

  (4.2.4)  ทดสอบการฉีดน้ําจากหัวจ่ายน้ําดับเพลิงและสายสูบเป็นประจําทุก 3 เดือน 

  (4.2.5)  ในกรณีท่ีมีการตรวจพบหัวจ่ายน้ําดับเพลิงและสายสูบชํารุด  ให้ทําการแจ้งผู้ว่าจ้างเป็น

การด่วน เพ่ือทําการซ่อมแซมและบํารุงรักษาต่อไป 

      (4.3)  ระบบเครื่องดับเพลิงเคมี 

  (4.3.1)  ตรวจสอบแรงดันและปริมาณเคมีในถังอยู่เสมอทุก 3  เดือน 

  (4.3.2)  จัดทําตารางและตรวจสอบการบํารุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive maintenance) 

ระบบและอุปกรณ์ท้ังหมดเป็นประจําทุกเดือน 

  (4.3.3)  จัดทํารายงานการบํารุงรักษาประจําเดือน เพ่ือสรุปผลการปรับปรุงซ่อมแซมและ

บํารุงรักษา รวมท้ังผลการตรวจสอบแรงดันและปริมาณเคมีในถัง ส่งให้ผู้ว่าจ้าง 

  (4.3.4)  ติดต่อบริษัทเครื่องดับเพลิงเคมีให้นําถังท่ีมีปริมาณเคมีน้อยหรือท่ีใช้หมดแล้วไปเติม  

ให้เต็ม เพ่ือให้พร้อมท่ีจะใช้งานได้เสมอ 

  (4.3.5)  ในกรณีท่ีมีการใช้ถังดับเพลิงเคมีแล้ว  ให้ทําการแจ้งผู้ว่าจ้างเพ่ือทําการซ้ือทดแทน

ของเดิมท่ีใช้ไปแล้ว 

      (4.4)  งานระบบดับเพลิงด้วยก๊าซ 

  (4.4.1)  ตรวจสอบแรงดันในท่อเป็นประจําอย่างสมํ่าเสมอทุก 3 เดือน 

  (4.4.2)  จัดทําตารางและตรวจสอบการบํารุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive maintenance) 

ระบบและอุปกรณ์ท้ังหมดเป็นประจําทุก  3  เดือน 

  (4.4.3)  จัดทํารายงานประจําเดือน เพ่ือสรุปผลการปรับปรุงซ่อมแซมและบํารุงรักษา รวมท้ัง

ผลการตรวจสอบแรงดันในท่อ ส่งให้ผู้ว่าจ้าง 

  (4.4.4)  จัดทํารายงานสรุปการตรวจสอบการซ่อมแซมและการบํารุงรักษาระบบ รวมท้ังอุปกรณ์

ต่าง ๆ เป็นประจําทุก 3 เดือน ส่งให้ผู้ว่าจ้าง 
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  (4.4.5)  ประสาน อํานวยความสะดวก และควบคุมดูแลการเข้าบํารุงรักษาของผู้รับจ้างท่ีเป็น

คู่สัญญากับผู้ว่าจ้าง  กรณีท่ีผู้ว่าจ้างได้มีการจัดทําสัญญาจ้างบํารุงรักษาระบบเพ่ือปฏิบัติให้เป็นไปตามสัญญาท่ีกําหนด 

  (4.4.6)  เม่ือระบบมีปัญหาจะต้องรีบทําการตรวจสอบและติดต่อประสานกับบริษัทคู่สัญญากับ

ผู้ว่าจ้างทันทีเพ่ือให้ใช้งานได้ปกติ 
 

 (5)  ระบบแก๊สหุงต้ม  

  (5.1)   ตรวจสอบแรงดันในท่อรวมท้ังอุปกรณ์ประกอบเป็นประจําอย่างสมํ่าเสมอ  

  (5.2)   จัดทําตารางและตรวจสอบการบํารุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive maintenance) 

ระบบและอุปกรณ์ท้ังหมดเป็นประจําทุกเดือน 

  (5.3)  จัดทํารายงานประจําเดือน เพ่ือสรุปผลการปรับปรุงซ่อมแซมและบํารุงรักษา รวมท้ัง  

ผลการตรวจสอบแรงดันในท่อ ส่งให้ผู้ว่าจ้าง 

  (5.4)  บันทึกข้อมูลการใช้แก๊สหุงต้มในแต่ละจุด ส่งให้ผู้ว่าจ้างเป็นประจําทุกเดือน 

  (5.5)  ประสาน อํานวยความสะดวก และควบคุมดูแลการเข้าบํารุงรักษาของผู้รับจ้างท่ีเป็น

คู่สัญญากับผู้ว่าจ้าง  กรณีท่ีผู้ว่าจ้างได้มีการจัดทําสัญญาจ้างบํารุงรักษาระบบเพ่ือปฏิบัติให้เป็นไปตามสัญญาท่ีกําหนด 
 

3.3  เอกสารประกอบการขอรับเงินค่าจ้าง 

 ผู้รับจ้างต้องส่งใบส่งมอบงาน และเอกสารประกอบการขอรับเงินค่าจ้างภายใน 7 วันทําการนับแต่     

วันสิ้นเดือนของแต่ละงวดงานจํานวน  2  ชุด  เพ่ือให้คณะกรรมการการตรวจรับฯ ตรวจสอบและหากมีการแก้ไข 

ผู้รับจ้างจะต้องแก้ไขให้แล้วเสร็จภายใน  3  วันนับแต่ได้รับแจ้งจากคณะกรรมการตรวจรับฯ 

 เอกสารประกอบการขอรับเงินค่าจ้าง อย่างน้อยจะต้องมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 (1)  บทสรุปสําหรับผู้บริหาร 

 (2)  รายงานเวลาการทํางานของพนักงานของผู้รับจ้าง 

 (3)  รายงานประจําวันการปฏิบัติเวลาของระบบงานท่ีมีรวมท้ังจัดส่งเอกสารการตรวจสภาพระบบ

วิศวกรรมและรายงานสภาพเครื่องจักรและอุปกรณ์ เพ่ือการบํารุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive maintenance) 

 (4)  รายงานการใช้วัสดุอุปกรณ์ พร้อมรายงานการส่งคืนวัสดุอุปกรณ์ท่ีชํารุดจากการเปลี่ยน 

 (5)  จัดส่งเอกสารการบันทึกพลังงาน พร้อมรายงานการวิเคราะห์การใช้พลังงานและรายงานประจําวัน

การปฏิบัติงานของระบบงานท่ีมี 
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 (6)  รายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน 

      (6.1)  งานบริหารจัดการอาคาร 

      (6.2)  งานวิศวกรรม 

      (6.3)  งานอ่ืน ๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 

  -  ภาพถ่ายการปฏิบัติงานหรือการซ่อมแซมฯ 

  -  งานอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 

 (7)  สรุปปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข พร้อมข้อเสนอแนะ 

 (8)  แผนงานท่ีจะดําเนินการในงวดงานต่อไป 
 

3.4  การจัดหาเครื่องมือ อุปกรณ์ และสถานท่ี 

 3.4.1  เครื่องมือ และอุปกรณ์ท่ีผู้รับจ้างต้องจัดหา 

      (1)  อุปกรณ์และเครื่องมือช่างพ้ืนฐาน สําหรับงานวิศวกรรม และงานสาธารณูปโภค เพ่ือดําเนินการ

ซ่อมแซมในเบ้ืองต้น   

      (2)  เครื่องใช้ผู้ว่าจ้างท่ีจําเป็นต้องใช้ในการบริหารจัดการ 

      (3)  วิทยุสื่อสารไม่น้อยกว่า 3  เครื่อง สําหรับติดต่อประสานงานภายในอาคาร      

 3.4.2  สถานท่ี และสิ่งอํานวยความสะดวกท่ีผู้ว่าจ้างจัดไว้ให้  ผู้ว่าจ้างจะจัดหาสิ่งอํานวยความสะดวก

กับผู้รับจ้างเฉพาะท่ีจําเป็น   

 

หมวด 4 

ค่าปรับและการบอกเลิกสัญญา 
 

 4.1  หากผู้รับจ้างไม่สามารถทํางานให้แล้วเสร็จตามเวลาท่ีกําหนดไว้ในสัญญาแต่ละงวด หรือปฏิบัติงาน

ไม่ครบถ้วนตามข้อกําหนดขอบเขตงานจ้าง  หากขาดส่วนใดส่วนหนึ่งถือว่างานนั้นไม่สําเร็จท้ังหมดพร้อมกัน และ

ผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญาผู้รับจ้างจะต้องชําระค่าปรับเป็นรายวันให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจํานวนเงินตายตัวในอัตรา

ร้อยละ 0.10 ของราคาค่าจ้าง โดยจะคิดค่าปรับ ณ วันเริ่มต้นเหตุจนถึงวันท่ีผู้รับจ้างแก้ไขแล้วเสร็จตามสัญญา   

ในแต่ละงวด 

 4.2  ผู้รับจ้างยินยอมให้ผู้ว่าจ้างปรับเป็นรายวันเป็นจํานวนเงินตายตัวในอัตราร้อยละ 0.10 ของราคา

ค่าจ้าง โดยจะคิดค่าปรับ ณ วันเริ่มต้นเหตุจนถึงวันท่ีผู้รับจ้างแก้ไขแล้วเสร็จตามสัญญาในแต่ละงวดในกรณี

ดังต่อไปนี้ 
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      4.2.1  ไม่สามารถจัดหาพนักงานมาทดแทนพนักงานท่ีลาป่วยได้ภายใน 3 ชั่วโมง นับแต่เวลาเริ่ม

ปฏิบัติงาน โดยพนักงานท่ีมาทดแทนจะต้องมีคุณสมบัติ และความสามารถในระดับเดียวกันหรือสูงกว่า 

      4.2.2  พนักงานมาปฏิบัติงานไม่ตรงตามเวลาท่ีกําหนดในสัญญา 

      4.2.3  กรณีท่ีพนักงานมาลงเวลาเพ่ือปฏิบัติงานแต่ไม่มาปฏิบัติงาน ให้ถือว่าพนักงานผู้นั้นละท้ิงหน้าท่ี

 4.3  การบอกเลิกสัญญาในระหว่างท่ีผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างจะไม่

สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาก็ได้  และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยัง

ผู้รับจ้างเม่ือครบกําหนดแล้วเสร็จของงานในแต่ละงวดขอให้ชําระค่าปรับแล้ว  ผู้ว่าจ้างมีสิทธิท่ีจะปรับผู้รับจ้าง

จนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย 

 4.4  ในกรณีท่ีผู้รับจ้างไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาหรือข้อตกลงได้  และจะต้องมีการปรับตามสัญญา

หรือข้อตกลงนั้น  หากจํานวนเงินค่าปรับจะเกินร้อยละ 0.10 ของวงเงินค่าจ้างท้ังหมด ผู้ว่าจ้างจะพิจารณา

ดําเนินการบอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลง  เว้นแต่ผู้รับจ้างได้ยินยอมเสียค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยไม่มีเง่ือนไขใด ๆ 

ท้ังสิ้น 

 

หมวด 5 

ความรับผิดต่อความสูญเสียหรือความเสียหายต่อทรัพย์สิน 
 

5.1  ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบต่อผู้ว่าจ้าง  ในกรณีดังต่อไปนี้ 

 (1)  ในระหว่างปฏิบัติงานถ้าผู้รับจ้าง พนักงาน หรือบุคลากรของผู้รับจ้างได้กระทําการใด ๆ อันเป็นการ

ละเมิดต่อบุคคลหรือทรัพย์สินของบุคคลอ่ืน  ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดในบรรดาความเสียหายท่ีได้กระทําข้ึนนั้นเอง 

 (2)  หากความสูญเสียหรือความเสียหายของทรัพย์สินซ่ึงผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบเกิดข้ึนเพราะผู้ว่าจ้าง

หรือเจ้าหน้าท่ีของผู้ว่าจ้างมีส่วนผิดอยู่ด้วย คู่สัญญาจะร่วมกันรับผิดโดยให้ความรับผิดของคู่สัญญาแต่ละฝ่าย

ข้ึนอยู่กับการท่ีคู่สัญญาแต่ละฝ่ายได้มีส่วนในความผิดนั้นยิ่งหย่อนกว่ากันเพียงไร 

 (3)  ความสูญเสียหรือความเสียหายท่ีเกิดข้ึน และอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้างตามสัญญา ผู้รับจ้าง

ต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้ว่าจ้าง  โดยชดใช้ให้เป็นทรัพย์สินประเภทและชนิดเดียวกัน หรือชดใช้

ราคาให้ตามราคาหรือค่าเสียหายท่ีแท้จริงขณะเกิดความสูญเสียหรือความเสียหาย โดยความเห็นชอบของผู้ว่าจ้าง 

 (4)  ความสูญเสียหรือความเสียหายอันเกิดแก่ทรัพย์สิน  ซ่ึงอยู่ภายในและภายนอกอาคารสถานท่ีแต่อยู่

ในบริเวณท่ีระบุตามสัญญา จะต้องเป็นทรัพย์สินท่ีเห็นประจักษ์ตามปกติด้วยสายตาหรือเป็นทรัพย์สินท่ีผู้ว่าจ้าง

ได้แจ้งให้ผู้รับจ้างทราบเป็นหนังสือ และหรือได้มีการตรวจสอบบันทึกประเภท ชนิด จํานวน โดยเจ้าหน้าท่ีรักษา

ความปลอดภัยของผู้ว่าจ้างแล้ว 
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 (5)  ในการทํางานจ้าง ถ้าเกิดความเสียหายใด ๆ ไม่ว่าจะเกิดข้ึนแก่บุคลากรของผู้ว่าจ้าง หรือ

บุคคลภายนอก ซ่ึงก่อให้เกิดความชํารุดบกพร่องหรือเกิดความสูญเสียหรือความเสียหายแก่ทรัพย์สินของผู้ว่าจ้าง

หรือของบุคลากรผู้ว่าจ้าง หรือบุคคลภายนอก อันเป็นผลสืบเนื่องมาจากการกระทําหรือละเว้นการกระทําของ 

ผู้รับจ้าง พนักงาน หรือบุคลากรของผู้รับจ้าง ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้ว่าจ้างหรือบุคลากร

ของผู้ว่าจ้าง หรือบุคคลภายนอกตามจํานวนท่ีเสียหายจริง 

 (6)  ความสูญเสียหรือความเสียหายท่ีเกิดข้ึน และเป็นความสูญเสียหรือความเสียหายท่ีผู้รับจ้าง

จะต้องรับผิด ไม่ว่าจะเป็นความรับผิดตามกฎหมายหรือความรับผิดตามข้อสัญญาก็ตาม  ผู้รับจ้างจะต้องชดใช้

ค่าสินไหมทดแทนเพ่ือความสูญเสียหรือความเสียหายท่ีเกิดข้ึน และหากความสูญเสียหรือความเสียหายท่ีเกิดข้ึน

มีราคาความสูญเสียหรือความเสียหายท่ีไม่เกิน 100,000.- บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) ผู้รับจ้างจะต้องรับผิด   

ในการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพ่ือความสูญเสียหรือความเสียหายนั้นต่อผู้ว่าจ้างทันที และเพ่ือเป็นหลักประกัน

ในการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพ่ือความสูญเสียหรือความเสียหายท่ีผู้รับจ้างต้องรับผิด ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มี

การประกันภัยความรับผิดต่อความสูญเสียหรือความเสียหายอันเกิดข้ึนตามกฎหมายหรือตามข้อสัญญาต่อ 

ผู้ว่าจ้าง โดยจะต้องมีจํานวนเงินเอาประกันภัยไม่ต่ํากว่า 10,000,000.- บาท (สิบล้านบาทถ้วน) ภายใน 30 วัน 

นับต้ังแต่วันลงนามในสัญญา   
 

5.2  ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดชอบต่อผู้ว่าจ้าง  ในกรณีดังต่อไปนี้ 

 (1)  ความสูญเสียหรือความเสียหายอันเกิดจากเหตุสุดวิสัย อันได้แก่ ผลของสงคราม การรุกราน      

การกระทําของข้าศึกต่างชาติ สงครามกลางเมือง การก่อการจลาจล ภัยธรรมชาติ 

 (2)  ความสูญเสียหรือความเสียหายอันเกิดจากการปล้น อัคคีภัย หรือภัยต่าง ๆ ซ่ึงไม่อยู่ในวิสัยท่ีจะ

ป้องกันได้  เว้นแต่ความเสียหายนั้นเกิดจากการจงใจหรือประมาทเลินเล่อ หรือละเลยต่อการปฏิบัติหน้าท่ีของ 

ผู้รับจ้าง 

 (3)  ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายไม่ว่ากรณีใด ๆ ท่ีเกิดข้ึนกับทรัพย์สินส่วนตัวของ

เจ้าหน้าท่ีของผู้ว่าจ้าง หรือทรัพย์สินของบุคคลภายนอกท่ีมิใช่คู่สัญญา เว้นแต่ทรัพย์สินส่วนตัวท่ีเจ้าหน้าท่ีของ 

ผู้ว่าจ้างนํามาใช้ในผู้ว่าจ้างของผู้ว่าจ้างเพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติงานและได้แจ้งให้ผู้รับจ้างทราบรายการของ

ทรัพย์สินนั้นแล้ว 
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5.3  หน้าท่ีและความรับผิดชอบของผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง  มีดังนี้ 

 กรณีทรัพย์สินของผู้ว่าจ้างเกิดความสูญเสียหรือความเสียหาย อันเป็นความรับผิดชอบตามกฎหมาย

หรือตามสัญญา และหากมีความจําเป็นต้องแจ้งความต่อพนักงานสอบสวนในคดีอาญา เพ่ือบันทึกไว้เป็น

หลักฐาน ผู้ว่าจ้างจะเร่งดําเนินการและแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบภายใน 5 วันทําการ นับแต่วันท่ีทราบเหตุแห่งการ

สูญเสียหรือความเสียหายนั้น โดยผู้รับจ้างจะต้องเร่งดําเนินการชดใช้ค่าเสียหายแก่ผู้ว่าจ้างตามสัญญาภายใน

ระยะเวลา 30 วัน นับแต่ได้รับแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้ว่าจ้าง 

 

หมวด 6 

อ่ืน ๆ 

6.1  ระยะเวลาดําเนินการ  

 ต้ังแต่วันท่ี 1 ตุลาคม 2555 – 30 กันยายน 2556  รวม 12 เดือน 

6.2  งวดการชําระเงิน  

 ผู้ว่าจ้างตกลงจะชําระค่าจ้างเป็นงวด งวดละเท่า ๆ  กัน รวมท้ังหมด  12  งวด   

 

 

 

*************************    



 

เอกสารแนบท้ายหมายเลข 1.2 
 

แบบใบย่ืนข้อเสนอการประกวดราคา 
จ้างเหมาบริการดูแลรักษาระบบต่าง ๆ ภายในอาคารที่ทําการ 

สํานักงาน ก.พ. หลังใหม่ จังหวัดนนทบุรี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
 

เรียน  ประธานคณะกรรมการประกวดราคา 
 

 1.  ข้าพเจ้า  บริษัท/ห้าง/ร้าน ............................................................................................ 
อยู่เลขท่ี ....................... ถนน .............................................. ตําบล/แขวง ........................................................ 
อําเภอ/เขต ........................................ จังหวัด .......................................โทรศัพท์ ............................................ 
โทรสาร ................................ โดย ...................................................................................... ผู้ลงนามข้างท้ายนี้ 
ได้พิจารณาเง่ือนไขต่าง ๆ ในเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ฯ เลขท่ี …........./2555   
และเอกสารเพ่ิมเติม (ถ้ามี) เลขท่ี .................. (ถ้ามี) โดยตลอดและยอมรับข้อกําหนดและเง่ือนไขแล้ว รวมท้ัง
รับรองว่าข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามท่ีกําหนด  และไม่เป็นผู้ท้ิงงานของทางราชการ 
 2.  ข้าพเจ้าขอเสนอท่ีจะทํางานจ้างเหมาบริการดูแลรักษาระบบต่าง ๆ ภายในอาคารท่ีทําการ
สํานักงาน ก.พ. หลังใหม่ จังหวัดนนทบุรี ตามข้อกําหนดเง่ือนไข แบบรูปรายการละเอียดแห่งเอกสารประกวด
ราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
 3. คําเสนอนี้จะยืนอยู่เป็นระยะเวลา.................วัน (ไม่น้อยกว่า 60 วัน) นับแต่วันยืนยัน
ราคาสุดท้าย และสํานักงาน ก.พ. อาจรับคําเสนอนี้  ณ  เวลาใดก็ได้  ก่อนท่ีจะครบกําหนดระยะเวลาดังกล่าว  
หรือระยะเวลาท่ียืดออกไปตามเหตุผลอันสมควรท่ีสํานักงาน  ก.พ.  ร้องขอ  
 4. กําหนดเวลาท่ีส่งมอบ ข้าพเจ้ารับรองท่ีจะเริ่มทํางานตามสัญญาต้ังแต่วันท่ี 1 ตุลาคม 2555 
ถึงวันท่ี 30 กันยายน 2556 และจะส่งมอบงานตามเอกสารประกวดราคาโดยครบถ้วน ถูกต้อง พร้อมท้ัง 
ทําหนังสือส่งมอบงานให้แก่สํานักงาน ก.พ. หลังจากวันสิ้นเดือนในแต่ละเดือน 

5.  ในกรณีท่ีข้าพเจ้าได้รับการพิจารณาให้เป็นผู้ชนะการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์  ข้าพเจ้ารับรองท่ีจะ  
  5.1 ทําสัญญาตามแบบสัญญาจ้าง แนบท้ายเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ กับสํานักงาน ก.พ. ภายใน 10 วัน นับถัดจากวันท่ีได้รับหนังสือให้ไปทําสัญญา  
  5.2 มอบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาตามท่ีระบุไว้ในข้อ 7 ของเอกสารประกวดราคา
จ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ให้แก่สํานักงาน ก.พ. ก่อนหรือขณะท่ีได้ลงนามในสัญญาเป็นจํานวนร้อยละ 5  
ของราคาตามสัญญา เพ่ือเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาโดยถูกต้องและครบถ้วน  
 หากข้าพเจ้าไม่ปฏิบัติให้ครบถ้วนตามท่ีระบุไว้ข้างต้นนี้ ข้าพเจ้ายอมให้สํานักงาน ก.พ. 
ริบหลักประกันซองหรือเรียกร้องจากผู้ออกหนังสือคํ้าประกัน รวมท้ังยินดีชดใช้ค่าเสียหายใด ๆ ท่ีอาจมีแก่
สํานักงาน ก.พ. และสํานักงาน ก.พ. มีสิทธิจะยกเลิกการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้  
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6.  ข้าพเจ้ายอมรับว่าสํานักงาน ก.พ. ไม่มีความผูกพันท่ีจะรับคําเสนอนี้ รวมท้ังไม่ต้อง
รับผิดชอบในค่าใช้จ่ายใด ๆ อันอาจเกิดข้ึนในการท่ีข้าพเจ้าได้เข้ายื่นข้อเสนอ 
 7.  เพ่ือเป็นหลักประกันในการปฏิบัติโดยถูกต้องตามท่ีได้ทําความเข้าใจและตามความผูกพัน
แห่งคําเสนอนี้  ข้าพเจ้าขอมอบ………………………………….…………………………........................................................ 
.....................................................................เพ่ือเป็นหลักประกันซอง เป็นเงินจํานวน……………………...…….บาท   
(.....................................................................................................)  มาพร้อมนี้ 

8.  ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบเอกสารต่าง ๆ ท่ีได้ยื่นในการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์นี้โดยละเอียดแล้ว และเข้าใจดีว่าสํานักงาน ก.พ. ไม่ต้องรับผิดชอบใด ๆ ในความผิดพลาด  
หรือตกหล่น  
 9. การยื่นข้อเสนอการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์นี้ ได้ยื่นเสนอ 
โดยบริสุทธิ์ ยุติธรรม และปราศจากกลฉ้อฉล หรือการสมรู้ร่วมคิดกันโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายกับบุคคลใด
บุคคลหนึ่ง หรือหลายบุคคล หรือกับห้างหุ้นส่วนบริษัทใด ๆ ท่ีได้ยื่นข้อเสนอในคราวเดียวกัน  
 
                                      เสนอมา  ณ  วันท่ี          เดือน                        พ.ศ.  
 
 
 
                                       ลงชื่อ   ..................………….....................                                 
                        (......................................................)  
                                            ตําแหน่ง............................................................. 
                                                 ประทับตรา (ถ้ามี)  
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หนังสือแสดงเง่ือนไขการซ้ือและการจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 

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

 ท้ัง 3 ฝ่ายตกลงยินยอมรับเ ง่ือนไข และวิธีปฏิ บัติในการเข้าร่วมประมูลด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์  ดังนี้ 

 

 1. วัตถุประสงค์และขอบเขต 
   ผู้รับบริการประสงค์จะเปิดทําการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ตามรายละเอียด

ข้อกําหนดหรือประกาศของ    สํานักงาน ก.พ.     .(ช่ือหน่วยงานท่ีจะจัดหาพัสดุ) เรื่อง งานจ้างเหมาบริการ
ดูแลรักษาระบบต่าง ๆ ภายในอาคารท่ีทําการสํานักงาน ก.พ. หลังใหม่ จังหวัดนนทบุรี เลขท่ี ......../2555  
ลงวันท่ี.................................................. และผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ มีความประสงค์จะให้บริการ
ระบบประมูลอิเล็กทรอนิกส์ โดยตกลงดําเนินการตามรายละเอียดกฎเกณฑ์ในการให้บริการตามระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549 

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

2.1  หน้าท่ีของผู้มีสิทธิเสนอราคา 
 2.1.1   ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมาเสนอราคา ณ วัน เวลา และสถานท่ีท่ีกําหนด 

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

2.2 การริบหลักประกันซองของผู้มีสิทธิเสนอราคา 
   ให้ผู้รับบริการริบหลักประกันซองของผู้มีสิทธิเสนอราคา ในอัตราร้อยละ 2.5 ของวงเงิน
ท่ีจัดหา ในกรณีท่ีผู้มีสิทธิเสนอราคากระทําผิดเง่ือนไข ดังนี้ 

2.2.1 ผู้มีสิทธิเสนอราคาไม่ส่งผู้แทนมาลงทะเบียนเพ่ือเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา 
ตามวัน เวลา และสถานท่ีท่ีกําหนด  

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

ท่ีกําหนดโดยการเสนอราคาสูงกว่า หรือเท่ากับราคาเริ่มต้นการประมูล  
2.2.4   ผู้มีสิทธิเสนอราคาไม่ลงลายมือชื่อในแบบ บก. 008 แบบยืนยันราคาสุดท้าย 

ในการเสนอราคา 

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

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

ควรทําการเสนอราคาก่อนเวลาสิ้นสุดการประมูลอย่างน้อย 1 นาที ท้ังนี้เ พ่ือเป็นการเผื่อเวลาสําหรับ 
การเดินทางของข้อมูลท่ีเข้าสู่ระบบ Server     

 2.5.2  จะถือเอาผลการเสนอราคา และเวลาท่ีแสดงในระบบฐานข้อมูลกลางจากเครื่อง
แม่ข่าย (Log file) เป็นหลักฐานแสดงการเสนอราคาเท่านั้น  

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

                            
ตําแหน่ง 

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

ผู้รับบริการ 
 

 
                                     ชื่อ                                   

 
ตําแหน่ง 

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

ผู้ให้บริการตลาดกลาง
อิเล็กทรอนิกส์ 

 
ชื่อ                     

     
ตําแหน่ง 

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

ผู้มีสิทธิเสนอราคา 

 

 

 

 

 

 

 



 

เอกสารแนบท้ายหมายเลข 1.4 
 

สัญญาจ้าง 
แบบสัญญาจ้างท่ัวไป 

สัญญาเลขท่ี………………………………… 
 สัญญาฉบับนี้ทําข้ึน ณ………..……...ตําบล/แขวง……………………..….อําเภอ/เขต………………….. 
จั งหวัด…….…………….เ ม่ือวัน ท่ี…..……เ ดือน…………………..พ.ศ……………ระหว่ าง…………………………………..
โดย………...………………………ซ่ึงต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับ……………………………………….
ซ่ึงจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ………………….……..สํานักงานใหญ่อยู่เลขท่ี………ถนน………………………..ตําบล/
แขวง………………………....อําเภอ/เขต……………….จังหวัด……...……….โดย……………………...ผู้ มีอํานาจลงนาม
ผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของสํานักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท……………………………………….….. 
ลงวันท่ี……………….……(และหนังสือมอบอํานาจลงวันท่ี……………..)* แนบท้ายสัญญานี้ (ในกรณีท่ีผู้รับจ้างเป็น
บุคคลธรรมดาให้ใช้ข้อความว่ากับ………………….…………………….อยู่บ้านเลขท่ี………..….ถนน………...……ตําบล/
แขวง……..…….อําเภอ/เขต…………..…..จังหวัด……..……..)* ซ่ึงต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง 

คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้ 
  

ข้อ 1.  ข้อตกลงว่าจ้าง 
 ผู้ว่าตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทํางาน……………………………ณ…..…………….....ตําบล/
แขวง…………………..อําเภอ/เขต…………..…………จังหวัด……………….…..ตามข้อกําหนดและเง่ือนไขสัญญานี้
รวมท้ังเอกสารแนบท้ายสัญญา 
 ผู้รับจ้างตกลงท่ีจะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่าง ๆ ชนิดดี
เพ่ือใช้ในงานจ้างตามสัญญานี้ 
  

ข้อ 2.  เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา 
 เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้ 
  2.1  ผนวก 1.…………………(แบบรูป)………………จํานวน……….………หน้า 
 2.2  ผนวก 2……………...(รายการละเอียด)…………..จํานวน…………….....หน้า 
 2.3  ผนวก 3………(ใบจ้างปริมาณงานและราคา)……..จํานวน……………….หน้า 
 2.4  ผนวก 4………………(ใบเสนอราคา)…………….จํานวน………………หน้า 
 2.5  …………………………….ฯลฯ…………………………. 
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หมายเหตุ * ตัดออกหรือใส่ไว้ตามความเหมาะสม 
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 ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาท่ีขัดแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้บังคับ 
และในกรณีท่ีเอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคําวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง 
 

ข้อ 3.  หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา 
 ในขณะทําสัญญานี้ผู้รับจ้างได้นําหลักประกันเป็น…………………….………………………..…………….. 
เป็นจํานวนเงิน…………………บาท (…………….………….) มามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างเพ่ือเป็นหลักประกันการปฏิบัติ 
ตามสัญญานี้ 
 หลักประกันท่ีผู้รับจ้างนํามามอบไว้ตามวรรคหนึ่ง ผู้ว่าจ้างจะคืนให้เม่ือผู้รับจ้างพ้นจาก 
ข้อผูกพันตามสัญญานี้แล้ว 
 

ข้อ 4. ก.  ค่าจ้างและการจ่ายเงิน 
 (สําหรับสัญญาท่ีเป็นราคาต่อหน่วย) 
         ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายและผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างเป็นจํานวนเงิน………………………..…บาท
(……………………….…..) ซ่ึงได้รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมจํานวน……………..บาท ตลอดจนภาษีอากรอ่ืน ๆ และค่าใช้จ่าย
ท้ังปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาต่อหน่วยเป็นเกณฑ์ ตามรายการ แต่ละประเภท ดังท่ีได้กําหนดไว้ในใบแจ้ง
ปริมาณงานและราคา 
 คู่สัญญาท้ังสองฝ่าย ต่างตกลงว่า จํานวนปริมาณงานท่ีกําหนดไว้ ในบัญชีรายการก่อสร้าง 
หรือใบแจ้งปริมาณงาน และราคานี้ เป็นจํานวนโดยประมาณเท่านั้น จํานวนปริมาณงานท่ีแท้ จริงอาจจะมาก 
หรือน้อยกว่านี้ก็ได้ ซ่ึงผู้ว่าจ้าง จะจ่ายเงินค่าจ้าง ให้แก่ผู้รับจ้าง ตามราคาต่อหน่วยของงาน แต่ละรายการท่ีได้
ทําเสร็จจริง คู่สัญญาท้ังสองฝ่าย ต่างตกลง ท่ีจะไม่เปลี่ยนแปลงราคาต่อหน่วย หรือเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน 
อันเกิดจาก การท่ีจํานวนปริมาณงานในแต่ละรายการ ได้แตกต่าง ไปจากท่ีกําหนดไว้ในสัญญา ท้ังนี้ นอกจาก
ในกรณีต่อไปนี้* 
  4.1  เม่ือปริมาณงานท่ีทําเสร็จจริงในส่วนท่ีเกินกว่าร้อยละ 125 (หนึ่งร้อยยี่สิบห้า) 
แต่ไม่เกินร้อยละ 150 (หนึ่งร้อยห้าสิบ) ของปริมาณงานท่ีกําหนดไว้ในสัญญา หรือใบแจ้งปริมาณงาน และ
ราคา จะจ่ายให้ในอัตราร้อยละ 90 (เก้าสิบ) ของราคาต่อหน่วย ตามสัญญา 
 4.2  เม่ือปริมาณงานท่ีทําเสร็จจริงในส่วนท่ีเกินกว่าร้อยละ 150 (หนึ่งร้อยห้าสิบ)  
ของปริมาณงานท่ีกําหนดไว้ในสัญญา หรือใบแจ้งปริมาณงาน และราคาจะจ่ายให้ในอัตราร้อยละ 83  
(แปดสิบสาม) ของราคาต่อหน่วย ตามสัญญา 
 4.3  เม่ือปริมาณงานท่ีทําเสร็จจริง น้อยกว่าร้อยละ 75 (เจ็ดสิบห้า) ของปริมาณงาน  
ท่ีกําหนดไว้ ในสัญญา หรือใบแจ้งปริมาณงานและราคา จะจ่ายให้ตามราคาต่อหน่วยในสัญญา และจะจ่ายเพ่ิม
ชดเชย เป็นค่า overhead และ mobilization สําหรับงานรายการนั้นในอัตราร้อยละ 17 (สิบเจ็ด) ของผลต่าง 
ระหว่างปริมาณงานท้ังหมด ของงานรายการนั้น ตามสัญญาโดยประมาณ กับปริมาณงานท่ีทําเสร็จจริง  
คูณด้วยราคาต่อหน่วยตามสัญญา 
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 4.4  ผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินท่ีเพ่ิมข้ึน หรือหักลดเงิน ในแต่ละกรณี ดังกล่าวข้างต้น ในงวด
สุดท้ายของการจ่ายเงิน หรือก่อนงวดสุดท้าย ของการจ่ายเงิน ตามท่ีผู้ว่าจ้าง จะพิจารณาเห็นสมควร 

 ผู้ว่าจ้างตกลงท่ีจะจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างเป็นรายเดือน ตามเนื้องานท่ีทําเสร็จจริง 
เม่ือผู้ว่าจ้าง หรือเจ้าหน้าท่ีของผู้ว่าจ้างได้ทําการตรวจสอบผลงานท่ีทําเสร็จแล้ว และปรากฏว่าเป็นท่ีพอใจ  
ตรงตามข้อกําหนดแห่งสัญญานี้ทุกประการ ผู้ว่าจ้างจะออกหนังสือรับรองการรับมอบงานนั้น ให้ไว้แก่ผู้รับจ้าง 

  การจ่ายเงินงวดสุดท้าย จะจ่ายให้เม่ืองานท้ังหมดตามสัญญาได้แล้วเสร็จทุกประการ
รวมท้ังการทําสถานท่ีก่อสร้าง ให้สะอาดเรียบร้อย ตามท่ีกําหนดไว้ ในข้อ 20 
 

ข้อ 4. ข.  ค่าจ้างและการจ่ายเงิน  
 (สําหรับสัญญาท่ีเป็นราคาเหมารวม) 
 ผู้ว่าจ้างตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจํานวนเงิน…………………….………..บาท 
(……………………) ซ่ึงได้รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม จํานวน………………บาท ตลอดจน ภาษีอากรอ่ืน ๆ และค่าใช้จ่าย 
ท้ังปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวม เป็นเกณฑ์ และกําหนดการจ่ายเงิน เป็นงวด ๆ ดังนี้ 
 งวดท่ี 1  เป็นจํานวนเงิน…………………..บาท (……………..……………..………….) เม่ือผู้รับจ้าง 
ได้ปฏิบัติงาน………………ให้แล้วเสร็จภายใน……………………………………………… 
 งวดท่ี 2  เป็นจํานวนเงิน……………………..บาท (……………..……………..……….) เม่ือผู้รับจ้าง 
ได้ปฏิบัติงาน………………ให้แล้วเสร็จภายใน………………………………………………ฯลฯ 
 งวดสุดท้าย เป็นจํานวนเงิน……..………...บาท (……………………………....……..) เม่ือผู้รับจ้าง 
ได้ปฏิบัติงานท้ังหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยตามสัญญา รวมท้ังทําสถานท่ีก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย ตามท่ี
กําหนดไว้ในข้อ 20 
 การจ่ายเงินตามเง่ือนไขแห่งสัญญานี้ ผู้ว่าจ้างจะโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของ 
ผู้รับจ้าง ชื่อธนาคาร…………………….สาขา……………..ชื่อบัญชี…………………เลขท่ีบัญชี…………………ท้ังนี้ ผู้รับจ้าง 
ตกลงเป็นผู้รับภาระ เงินค่าธรรมเนียม หรือค่าบริการอ่ืนใดเก่ียวกับการโอนท่ีธนาคารเรียกเก็บ และยินยอม  
ให้มีการหักเงินดังกล่าว จากจํานวนเงินโอนในงวดนั้น ๆ (ความในวรรคนี้ใช้สําหรับกรณีท่ีส่วนราชการ 
จะจ่ายเงินตรงให้แก่ผู้รับจ้าง (ระบบ Direct Payment) โดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร ของผู้รับจ้าง 
ตามแนวทางท่ีกระทรวงการคลังกําหนด) 
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*ข้อ 5.  เงินค่าจ้างล่วงหน้า 
 ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายเงินค้าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้าง เป็นจํานวนเงิน………………...……..…บาท 

(………………..……) ซ่ึงเท่ากับร้อยละ………………ของราคาค่าจ้าง ตามสัญญาท่ีระบุไว้ ในข้อ 4 
 เงินจํานวนดังกล่าว จะจ่ายให้ภายหลังจากท่ีผู้รับจ้าง ได้วางหลักประกันการรับเงินค่าจ้าง

ล่วงหน้า เต็มตามจํานวนเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้น ให้แก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องออกใบเสร็จรับเงินค่าจ้าง
ล่วงหน้า ตามแบบท่ีผู้ว่าจ้างกําหนดให้ และผู้รับจ้างตกลงท่ีจะกระทําตามเง่ือนไขอันเก่ียวกับการใช้จ่าย และ
การใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้น ดังต่อไปนี้ 

 5.1 ผู้รับจ้างจะใช้เงินค่าจ้างล่วงหน้านั้น เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานตามสัญญา
เท่านั้น หากผู้รับจ้างใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้า หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นในทางอ่ืน  
ผู้ว่าจ้างอาจจะเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้าคืน จากผู้รับจ้าง หรือบังคับแก่หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา 
ได้ทันที 

 5.2  เม่ือผู้ว่าจ้างเรียกร้อง ผู้รับจ้างต้องแสดงหลักฐานการใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้า  
เพ่ือพิสูจน์ว่าได้เป็นไปตามข้อ 5.1 ภายในกําหนด 15 วัน นับถัดจากวันได้รับแจ้งจากผู้ว่าจ้าง หากผู้รับจ้าง  
ไม่อาจแสดงหลักฐานดังกล่าว ภายในกําหนด 15 วัน ผู้ว่าจ้างอาจเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้าคืน จากผู้รับจ้าง  
หรือบังคับแก่หลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ทันที 

 *5.3 (สําหรับสัญญาท่ีเป็นราคาต่อหน่วย) 
  ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามข้อ 4 ก. ผู้ว่าจะหักเงินค่าจ้างในแต่ละเดือนไว้

จํานวนท้ังหมด* ท้ังนี้ จนกว่าจํานวนเงินท่ีหักไว้จะครบตามจํานวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าท่ีผู้รับจ้างได้รับไปแล้ว 
 5.4  เงินจํานวนใด ๆ ก็ตาม ท่ีผู้รับจ้าง จะต้องจ่ายให้แก่ ผู้ว่าจ้างเพ่ือชําระหนี้ หรือเพ่ือชดใช้

ความรับผิดต่าง ๆ ตามสัญญา ผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากเงินค่าจ้างงวดท่ีจะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้าง ก่อนท่ีจะหักชดใช้คืน 
เงินค่าจ้างล่วงหน้า 

 5.5  ในกรณีท่ีมีการบอกเลิกสัญญา หากเงินค่าจ้างล่วงหน้าท่ีเหลือ เกินกว่าจํานวนเงิน  
ท่ีผู้รับจ้างจะได้รับหลังจากหักชดใช้ในกรณีอ่ืนแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายคืนเงินจํานวนท่ีเหลือนั้นให้แก่ 
ผู้ว่าจ้าง ภายใน 7 วัน นับถัดจากวันได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง 

 5.5 ก. (สําหรับสัญญาท่ีเป็นราคาต่อหน่วย) 
          ผู้ว่าจ้างจะคืนหลักประกันเงินล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้าง ต่อเม่ือผู้ว่าจ้างได้หักเงิน

ค่าจ้างไว้ครบจํานวนเงินล่วงหน้า ตาม 5.3 
 5.5 ข.  (สําหรับสัญญาท่ีเป็นราคาเหมารวม) 
  ผู้ว่าจ้างจะคืนหลักประกันเงินล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้าง**………………………………… 
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*** ข้อ 6.  การหักเงินประกันผลงาน 

 ในการจ่ายเงินให้แก่ผู้รับจ้างแต่ละงวด ผู้ว่าจ้างจะหักเงินจํานวนร้อยละ 10 ของเงิน 
ท่ีต้องจ่ายในงวดนั้น เพ่ือเป็นประกันผลงาน ในกรณีท่ีเงินประกันผลงานจะต้องถูกหักไว้ท้ังสิ้น ไม่ตํ่ากว่า  
6 เดือน (สําหรับสัญญาท่ีเป็นราคาต่อหน่วย) หรือจํานวน……….……...บาท (สําหรับสัญญาท่ีเป็นราคาเหมารวม) 
ผู้มีรับจ้าง มีสิทธิท่ีจะขอเงินประกันผลงานคืน โดยผู้รับจ้างจะต้องวางหนังสือคํ้าประกันของธนาคาร    
ซ่ึงออกโดยธนาคารภายในประเทศ มาวางไว้ต่อผู้ว่าจ้างเพ่ือเป็นหลักประกันแทนก็ได้ 
 ผู้ว่าจ้างจะคืนเงินประกันผลงาน และ/หรือหนังสือคํ้าประกันของธนาคารดังกล่าว  
ตามวรรคหนึ่งให้แก่ผู้รับจ้างพร้อมกับการจ่ายเงินงวดสุดท้าย 
  

ข้อ 7 ก.  กําหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา 
 ภายในกําหนด…………..วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องเสนอแผนงาน 
ให้เป็นท่ีพอใจแก่ผู้ว่าจ้าง โดยแสดงถึงข้ันตอนของการทํางาน และกําหนดเวลาท่ีต้องใช้ในการทํางาน 
หลักต่าง ๆ ให้แล้วเสร็จ*** 
 ผู้รับจ้างต้องเริ่มทํางานท่ีรับจ้าง ภายในกําหนด………….วัน นับถัดจากวันได้รับหนังสือ  
แจ้งให้เริ่มงานและจะต้องทํางานให้แล้วเสร็จ ภายในกําหนด……...วัน นับถัดจากวันท่ีได้รับหนังสือแจ้งดังกล่าว
นั้น 
            ถ้ามิได้เสนอแผนงาน หรือไม่สามารถทํางานให้แล้วเสร็จตามกําหนดเวลาหรือจะแล้วเสร็จ 
ล่าช้าเกินกว่ากําหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทําผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉย 
ไม่ปฏิบัติตามคําสั่งของคณะกรรมการตรวจการจ้าง หรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทท่ีปรึกษา ซ่ึงได้รับ 
มอบอํานาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิท่ีจะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่ เข้าทํางานของ
ผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปได้ด้วย 
 การท่ีผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นนั้น ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจาก 
ความรับผิดตามสัญญา 
________________________________________________________________________________ 
หมายเหตุ *  ในกรณีท่ีหน่วยงานผู้ว่าจ้างพิจารณาเห็นเป็นการจําเป็นและสมควรจะหักค่าจ้างในแต่ละเดือน 
ไว้เพียงบางส่วนก็ได้ โดยแก้ไขจํานวนร้อยละ……….ของค่าจ้างในแต่ละเดือน ตามความเหมาะสมก็ได้ 
 **  หากการจ่ายเงินค่าจ้างงวดท่ี 2 เป็นการจ่ายตามผลงานของผู้รับจ้าง ในส่วนท่ีปฏิบัติงาน   
เกินกว่าจํานวนเงินล่วงหน้า ให้ผู้ว่าจ้างคืนหลักประกัน เงินล่วงหน้า พร้อมกับจ่ายเงินค่าจ้างงวดท่ี 2 แต่ถ้า 
การจ่ายค่างจ้างงวดท่ี 2 เป็นการจ่ายตามผลงานของผู้รับจ้าง โดยเฉลี่ยหักเงินล่วงหน้าออกตามส่วนของค่าจ้าง
ในแต่ละงวดให้ผู้ว่าจ้างคืนหลักประกันเงินล่วงหน้าพร้อมกับการจ่ายเงินค่างวดสุดท้าย 
 *** ตัดออกหรือใส่ไว้ตามความเหมาะสม 
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ข้อ 7 ข.  กําหนดเวลาแล้วเสร็จ และสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา 
 ผู้รับจ้างต้องเริ่มทํางานที่รับจ้างภายในวันที่….. เดือน…..…. พ.ศ. ………….และ

จะต้องทํางานให้แล้วเสร็จริบูรณ์ภายในวันท่ี….. เดือน……….. พ.ศ. ………..ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทํางานภายใน
กําหนดเวลา หรือไม่สามารถทํางานให้แล้วเสร็จตามกําหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่า ผู้รับจ้างไม่สามารถให้
แล้วเสร็จภายในกําหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากําหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทําผิดสัญญาข้อใด 
ข้อหนึ่งหรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคําสั่งของคณะกรรมการตรวจการจ้าง หรือผู้ควบคุมงาน
หรือบริษัทท่ีปรึกษา ซ่ึงได้รับมอบอํานาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิท่ีจะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้าง 
ผู้รับจ้างรายใหม่ เข้าทํางานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปด้วย 

 การท่ีผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิด
ตามสัญญา 

 
ข้อ 8. ความรับผิดชอบในความชํารุดบกพร่องของงานจ้าง 
 เม่ืองานแล้วเสร็จบริบูรณ์ และผู้ว่าจ้าง ได้รับมอบงาน จากผู้รับจ้าง หรือจากผู้รับจ้าง 

รายใหม่ ในกรณีท่ีมีการบอกเลิกสัญญา ตามข้อ 7 หากมีเหตุชํารุด บกพร่อง หรือเสียหายเกิดข้ึนจากการจ้างนี้ 
ภายใน กําหนด* ………………ปี……………เดือน นับถัดจากวันท่ีได้รับมอบงานดังกล่าว ซ่ึงความชํารุดบกพร่อง 
หรือเสียหายนั้น เกิดจากความบกพร่องของผู้รับจ้าง อันเกิดจากการใช้วัสดุ ท่ีไม่ถูกต้อง หรือทําไว้ 
ไม่เรียบร้อย หรือทําไม่ถูกต้องตามมาตรฐานแห่งหลักวิชา ผู้รับจ้างจะต้องรีบทําการแก้ไขให้เป็นท่ีเรียบร้อย 
โดยไม่ชักช้า โดยผู้ว่าจ้างไม่ต้องออกเงินใด ๆ ในการนี้ท้ังสิ้น หากผู้รับจ้างบิดพลิ้ว ไม่กระทําการดังกล่าว 
ภายในกําหนด…...วัน นับแต่วันท่ีได้แจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หรือไม่ทําการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อย  
ภายในเวลาท่ีผู้ว่าจ้างกําหนดให้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิท่ีจะทําการนั้นเอง หรือจ้างผู้อ่ืนให้ทํางานนั้น โดยผู้รับจ้างต้อง
เป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย 

 
ข้อ 9.  การจ้างช่วง 
 ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานท้ังหมดหรือบางส่วนแห่งสัญญานี้ ไปจ้างช่วงอีกต่อหนึ่งโดยไม่ได้รับ 

ความยินยอมเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน ท้ังนี้ นอกจากในกรณีท่ีสัญญานี้จะได้ระบุไว้เป็นอย่างอ่ืน  
ความยินยอมดังกล่าวนั้น ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจากความรับผิด หรือพันธะหน้าท่ีตามสัญญานี้  
และผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับผิดในความผิด และความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างช่วง หรือของตัวแทน  
หรือลูกจ้างรับจ้างช่วงนั้นทุกประการ 
 
 
 
 
       

____________________________________________________________________________________ 

หมายเหตุ *กําหนดเวลาท่ีผู้รับจ้างจะผิดในความชํารุดบกพร่อง โดยปกติจะเป็นเวลาท่ี 1 ปี แต่ในกรณีงานจ้าง  
ผู้ว่าจ้างควรจะรับผิดมากกว่า 1 ปี ตามลักษณะงาน หรือด้วยเหตุใดก็ตามก็ให้กําหนดระยะเวลาดังกล่าว ตามท่ี  
ผู้ว่าจ้างเห็นเหมาะสม 
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ข้อ 10.  การควบคุมงานของผู้รับจ้าง 
 ผู้รับจ้างต้องควบคุมงานท่ีรับจ้างอย่างเอาใจใส่ด้วยประสิทธิภาพ และความชํานาญ และ 

ในระหว่างทํางานท่ีรับจ้าง จะต้องจัดให้มีผู้แทนซ่ึงทํางานเต็มเวลาเป็นผู้ควบคุมงาน ผู้ควบคุมงานดังกล่าว 
จะต้องเป็นผู้แทนได้รับมอบอํานาจจากผู้รับจ้างคําสั่ง หรือคําแนะนําต่าง ๆ ท่ีได้แจ้งแก่ผู้แทนผู้ได้รับมอบ
อํานาจนั้น ให้ถือว่าเป็นคําสั่งหรือคําแนะนําท่ีได้แจ้งแก่ผู้รับจ้าง การแต่งต้ังผู้ควบคุมงานนั้นจะต้องทําเป็น
หนังสือ และต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้าง การเปลี่ยนตัว หรือแต่งต้ังผู้ควบคุมงานใหม่ จะทํามิได้  
หากไม่ได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้างก่อน 

 ผู้ว่าจ้างมีสิทธิท่ีจะขอให้เปลี่ยนตัวแทนได้รับมอบอํานาจนั้น โดยแจ้งเป็นหนังสือไปยัง 
ผู้รับจ้าง และผู้รับจ้างจะต้องทําการเปลี่ยนตัวโดยพลัน โดยไม่คิดราคาเพ่ิม หรืออ้างเป็นเหตุเพ่ือขยาย 
อายุสัญญาอันเนื่องมาจากเหตุนี้ 
 

ข้อ 11.  ความรับผิดชอบผู้รับจ้าง 
 ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดต่ออุบัติเหตุ ความเสียหาย หรือภยันตรายใด ๆ อันเกิดจากการ

ปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และจะต้องรับผิดต่อความเสียหายจากการกระทําของลูกจ้าง ของผู้รับจ้าง 
           ความเสียหายใด ๆ อันเกิดแก่งานท่ีผู้รับจ้างได้ทําข้ึน แม้จะเกิดข้ึนเพราะเหตุสุดวิสัย 

นอกจากกรณีอันเกิดจากความผิดของผู้ว่าจ้างดังกล่าวในข้อนี้จะสิ้นสุดลง เม่ือผู้ว่าจ้างได้รับมอบงาน 
ครั้งสุดท้าย ซ่ึงหลังจากนั้น ผู้รับจ้างคงต้องรับผิดเพียงในกรณีชํารุดบกพร่องหรือความเสียหายดังกล่าวในข้อ 8 
เท่านั้น 
 

ข้อ 12.  การจ่ายเงินแก่ลูกจ้าง 
 ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินแก่ลูกจ้าง ท่ีผู้รับจ้างได้จ้างมา ในอัตราและตามกําหนดเวลา 

ท่ีผู้รับจ้างได้ตกลง หรือทําสัญญาไว้ ต่อลูกจ้างดังกล่าว 
 ถ้าผู้รับจ้าง ไม่จ่ายเงินค่าจ้าง หรือค่าทดแทนอ่ืนใด แก่ลูกจ้างดังกล่าว ในวรรคแรก ผู้ว่าจ้าง 

มีสิทธิท่ีจะเอาเงินค่าจ้าง ท่ีจะต้องจ่ายแก่ผู้รับจ้าง มาจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างดังกล่าว และให้ถือว่าผู้ว่าจ้างได้จ่ายเงิน
จํานวนนั้น เป็นค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้าง ตามสัญญาแล้ว 

 ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีประกันภัย สําหรับลูกจ้างทุกคนท่ีจ้างมาทํางาน โดยให้ครอบคลุม 
ถึงความรับผิดท้ังปวงของผู้รับจ้าง รวมท้ังผู้รับจ้างช่วง อันหากจะพึงมี ในกรณีความเสียหายท่ีคิดค่าสินไหม
ทดแทนได้ตามกฎหมาย ซ่ึงเกิดจากอุปัทวเหตุ หรือภยันตรายใด ๆ ต่อลูกจ้าง หรือบุคคลอ่ืนท่ีผู้รับจ้าง หรือ
ผู้รับจ้างช่วงจ้างมาทํางานผู้รับจ้าง จะต้องส่งมอบกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าว พร้อมท้ังหลักฐานการชําระ 
เบ้ียประกันให้แก่ผู้ว่าจ้าง เม่ือผู้ว่าจ้างเรียกร้อง 
 

 

 



 

8 
 

ข้อ 13.  การตรวจงานจ้าง 
 ถ้าผู้ว่าจ้างแต่งต้ังกรรมการตรวจการจ้าง ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทท่ีปรึกษา เพ่ือควบคุม  

การทํางานของผู้รับจ้าง กรรมการตรวจการจ้าง หรือผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทท่ีปรึกษานั้นมีอํานาจเข้าไป  
ตรวจการงานในโรงงาน และสถานท่ีท่ีก่อสร้างได้ทุกเวลา และผู้รับจ้างจะต้องอํานวยความสะดวก และ 
ให้ความช่วยเหลือในการนั้นตามสมควร 

 การท่ีมีกรรมการตรวจการจ้าง ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทท่ีปรึกษา ทําให้ผู้รับจ้าง 
พ้นความรับผิดชอบ ตามสัญญานี้ข้อหนึ่งข้อใดไม่ 

 

ข้อ 14.  แบบรูปและรายการละเอียดคลาดเคล่ือน 
 ผู้รับจ้างจะต้องรับรองว่า ได้ตรวจสอบและทําความเข้าใจในรูปแบบ รูปรายการละเอียด 

โดยถ่ีถ้วนแล้ว หากปรากฏว่า แบบรูปและรายการละเอียดนั้น ผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อนไปจากหลักการ 
ทางวิศวกรรม หรือทางเทคนิค ผู้รับจ้างตกลงท่ีจะปฏิบัติตามคําวินิจฉัยของกรรมการตรวจการจ้าง หรือ 
ผู้ควบคุมงานหรือ บริษัทท่ีปรึกษา ท่ีผู้ว่าจ้างแต่งต้ังเพ่ือให้งานแล้วเสร็จบริบูรณ์ โดยจะคิดค่าใช้จ่ายใด ๆ 
เพ่ิมข้ึน จากผู้ว่าจ้างไม่ได้ 
 

ข้อ 15.  การควบคุมงานโดยผู้ว่าจ้าง 
 ผู้รับจ้างตกลงว่า กรรมการตรวจการจ้าง ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทท่ีปรึกษา ท่ีผู้ว่าจ้าง

แต่งต้ังมีอํานาจท่ีจะตรวจสอบ และควบคุมงาน เพ่ือให้เป็นไปตามเอกสารสัญญา และมีอํานาจท่ีจะสั่งให้แก้ไข
เปลี่ยนแปลง เพ่ิมเติม หรือตัดทอน ซ่ึงงานตามสัญญานี้ หากผู้รับจ้างขัดขืน ไม่ปฏิบัติตาม กรรมการตรวจการจ้าง  
ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทท่ีปรึกษา มีอํานาจท่ีจะสั่งให้หยุดกิจการนั้นชั่วคราวได้ ความล่าช้าในกรณีเช่นนี้  
ผู้รับจ้างจะถือเป็นเหตุ ขอขยายวันทําการออกไปมิได้ 
 

ข้อ 16.  งานพิเศษและการแก้ไขงาน  
 ผู้ว่าจ้างมีสิทธิท่ีจะสั่งให้ผู้รับจ้าง ทํางานพิเศษ ซ่ึงไม่ได้แสดงไว้ หรือรวมอยู่ในเอกสาร

สัญญา หากงานพิเศษนั้น ๆ อยู่ในขอบข่ายท่ัวไปแห่งวัตถุประสงค์ของสัญญานี้ นอกจากนี้ ผู้ว่าจ้างยังมีสิทธิ 
สั่งให้เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขแบบรูป และข้อกําหนดต่าง ๆ ในเอกสารสัญญานี้ด้วย โดยไม่ทําให้สัญญา  
เป็นโมฆะแต่อย่างใด 

 อัตราค่าจ้าง หรือราคาท่ีกําหนดไว้ในสัญญานี้ให้กําหนดไว้ สําหรับงานพิเศษหรืองาน 
ท่ีเพ่ิมเติมข้ึน หรือตัดทอนลงท้ังปวง ตามคําสั่งของผู้ว่าจ้าง หากในสัญญาไม่ได้กําหนดไว้ถึงอัตราค่าจ้าง หรือ
ราคาใด ๆ ท่ีจะนํามาใช้สําหรับงานพิเศษ หรืองานท่ีเพ่ิมข้ึนดังกล่าว ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างจะได้ตกลงกันท่ีจะ
กําหนดอัตรา หรือราคา รวมท้ังการขยายระยะเวลา (ถ้ามี) กันใหม่ เพ่ือความเหมาะสม ในกรณีท่ีตกลงกันไม่ได้ 
ผู้ว่าจ้างจะกําหนดอัตราจ้าง หรือราคาตายตัวตามแต่ผู้ว่าจ้าง จะเห็นว่าเหมาะสม และถูกต้อง ซ่ึงผู้รับจ้าง 
จะต้องปฏิบัติงาน ตามคําสั่งของผู้ว่าจ้างแต่อาจสงวนสิทธิ์ท่ีจะดําเนินการ ตามข้อ 21 ต่อไปได้ 
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ข้อ 17.  ค่าปรับ 
 หากผู้รับจ้างไม่สามารถทํางานให้แล้วเสร็จ ตามเวลาท่ีกําหนดไว้ในสัญญา และผู้ว่าจ้าง  

ยังมิได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชําระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้าง เป็นจํานวนเงินวันละ ……………..บาท และ
จะต้องชําระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงาน ในเม่ือผู้ว่าจ้างต้องควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็นจํานวนเงิน 
วันละ……………..บาท นับถัดจากวันท่ีกําหนดแล้วเสร็จตามสัญญา หรือวันท่ีผู้ว่าจ้างได้ขยายให้ จนถึงวันท่ี 
ทํางานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดข้ึนจากการท่ีผู้รับจ้างทํางาน
ล่าช้าเฉพาะส่วนท่ีเกินกว่าจํานวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย 

 ในระหว่างท่ีผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างจะไม่สามารถ 
ปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ 18 ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้ง 
ข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเม่ือครบกําหนดแล้วเสร็จของงานขอให้ชําระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิท่ีจะปรับ  
ผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย 

 
ข้อ 18.  การปรับราคาค่างานจ้างเหมา 
  ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างตกลงกันว่า งานจ้างตามสัญญานี้จะใช้สัญญาแบบปรับราคาได้ 
 
ข้อ 19.  สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังบอกเลิกสัญญา 
  ในกรณีท่ีผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา ผู้ว่าจ้างอาจทํางานนั้นเองหรือว่าจ้างผู้อ่ืนให้ทํางานนั้น 

ต่อจนแล้วเสร็จได้ ผู้ว่าจ้างหรือผู้ท่ีรับจ้างทํางานนั้นต่อมีสิทธิใช้เครื่องใช้การก่อสร้างสิ่งท่ีสร้างข้ึนชั่วคราว 
สําหรับงานก่อสร้างและวัสดุต่าง ๆ  ซ่ึงเห็นว่าจะต้องสงวนเอาไว้เพ่ือการปฏิบัติงานตามสัญญาตามท่ีจะ
เห็นสมควร 

 ในกรณีดังกล่าวผู้ว่าจ้างมีสิทธิริบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาท้ังหมดหรือบางส่วน 
ตามแต่จะเห็นสมควร นอกจากนั้นผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหาย ซ่ึงเป็นจํานวนเกินกว่าหลักประกัน  
การปฏิบัติงาน และค่าเสียหายต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึน รวมท้ังค่าใช้จ่ายท่ีเพ่ิมข้ึนในการทํางานนั้นต่อให้แล้วเสร็จ 
ตามสัญญา และค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานเพ่ิม (ถ้ามี) ซ่ึงผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากเงินประกันผลงานหรือ 
จํานวนเงินใด ๆ ท่ีจะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก็ได้ 

 
ข้อ 20.  การกําหนดค่าเสียหาย 
 ค่าปรับหรือค่าเสียหายซ่ึงเกิดข้ึนจากผู้รับจ้างตามสัญญานี้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิท่ีจะหักเอาจาก

จํานวนเงินค่าจ้างท่ีค้างจ่าย หรือจากเงินประกันผลงานของผู้รับจ้าง หรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตาม
สัญญาก็ได้ 

 หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาท่ีหักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ และค่าเสียหายแล้วยังเหลืออยู่อีกเท่าใด 
ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างท้ังหมด 
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ข้อ 21.  การทําบริเวณก่อสร้างให้เรียบร้อย 
 ผู้รับจ้างจะต้องรักษาบริเวณ สถานท่ีปฏิบัติงานตามสัญญานี้ รวมท้ังโรงงานหรือสิ่งอํานวย  

ความสะดวกในการทํางานของผู้รับจ้าง ลูกจ้าง ตัวแทน หรือของผู้รับจ้างช่วงให้อยู่ในความสะอาด ปลอดภัย 
และมีประสิทธิภาพ ในการใช้งานตลอดระยะเวลาการจ้างและเม่ือทํางานเสร็จสิ้นแล้ว จะต้องขนย้ายบรรดา
เครื่องใช้ในการทํางานจ้างรวมท้ังวัสดุ ขยะมูลฝอย และสิ่งก่อสร้างชั่วคราวต่าง ๆ (ถ้ามี) ท้ังจะต้องกลบเกลี่ย
พ้ืนดินให้เรียบร้อย เพ่ือให้บริเวณท้ังหมดอยู่ในสภาพท่ีสะอาด และใช้การได้ทันที 

  
*ข้อ 22.  กรณีพิพาทและอนุญาโตตุลาการ 
 22.1  ในกรณีท่ีมีข้อโต้แย้งเกิดข้ึนระหว่างคู่สัญญา เก่ียวกับข้อกําหนดแห่งสัญญานี้หรือ

เก่ียวกับการปฏิบัติสัญญานี้ และคู่สัญญาไม่สามารถตกลงกันได้ ให้เสนอข้อโต้แย้งหรือข้อพิพาทนั้น       
ต่ออนุญาโตตุลาการเพ่ือพิจารณาชี้ขาด 

 22.2  เว้นแต่คู่สัญญาท้ังสองฝ่าย จะเห็นพ้องกันให้อนุญาโตตุลาการคนเดียว เป็นผู้ชี้ขาด
การระงับข้อพิพาท ให้กระทําโดยอนุญาโตตุลาการ 2 คน โดยคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งจะทําหนังสือ แสดงเจตนาจะให้
มีอนุญาโตตุลาการ ระงับข้อพิพาทและระบุชื่ออนุญาโตตุลาการคนท่ีตนแต่งต้ัง ส่งไปยังคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่ง
จากนั้น ภายในระยะเวลา 30 วัน นับถัดจากวันท่ีได้รับแจ้งดังกล่าว คู่สัญญาฝ่ายท่ีได้รับแจ้งจะต้องแต่งต้ัง
อนุญาโตตุลาการคนท่ีสอง ถ้าอนุญาโตตุลาการท้ังสองคน ดังกล่าวไม่สามารถประนีประนอมระงับข้อพิพาทนั้น 
ได้ให้อนุยาโตตุลาการท้ังสองคนร่วมกันแต่งต้ัง อนุญาโตตุลาการผู้ชี้ขาด ภายในกําหนดเวลา 30 วัน นับจาก
วันท่ีไม่สามารถตกลงกัน ผู้ชี้ขาดดังกล่าว จะพิจารณาระงับข้อพิพาทต่อไป กระบวนพิจารณาของอนุญาโตตุลาการ 
ให้ถือตามข้อบังคับอนุญาโตตุลาการของสถาบันอนุญาโตตุลาการอนุญาโตตุลาการกระทรวงยุติธรรม 
โดยอนุโลม หรือตามข้อบังคับอ่ืนท่ีคู่สัญญาท้ังสองฝ่ายเห็นชอบ และให้กระทําในกรุงเทพมหานคร โดยใช้
ภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ เป็นภาษาในการดําเนินกระบวนการพิจารณา 

 22.3  ในกรณีท่ีคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่แต่งต้ังอนุญาโตตุลาการฝ่ายตนหรือในกรณีท่ี
อนุญาโตตุลาการท้ังสองคน ไม่สามารถตกลงกันแต่งต้ังอนุญาโตตุลาการผู้ชี้ขาดได้ คู่สัญญาแต่ละฝ่ายต่างมีสิทธิ
ร้องขอต่อศาลแพ่งเพ่ือแต่งต้ังอนุญาโตตุลาการผู้ชี้ขาดได้แล้วแต่กรณี 

 22.4  คําชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ หรือของอนุญาโตตุลาการผู้ชี้ขาดแล้วแต่กรณี  
ให้ถือเป็นเด็ดขาดและถึงท่ีสุดผูกพันคู่สัญญา 

 22.5  คู่สัญญาแต่ละฝ่ายเป็นผู้รับภาระค่าธรรมเนียมอนุญาโตตุลาการฝ่ายตนและ 
ออกค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ในการดําเนินกระบวนพิจารณาฝ่ายละครึ่ง ในกรณีท่ีมีการแต่งต้ังอนุญาโตตุลาการคนเดียว
หรือมีการแต่งต้ังอนุญาโตตุลาการผู้ชี้ขาด ให้อนุญาโตตุลาการหรืออนุญาโตตุลาการผู้ชี้ขาด เป็นผู้กําหนดภาระ
ค่าธรรมเนียมอนุญาโตตุลาการคนเดียวหรือภาระค่าธรรมเนียมอนุญาโตตุลาการคนเดียวหรือภาระ
ค่าธรรมเนียมอนุญาโตตุลาการผู้ชี้ขาดคนเดียว แล้วแต่กรณี 
 
 



 

____________________________________________________________________________________ 

หมายเหตุ * ตัดออกหรือใส่ไว้ตามความเหมาะสม 
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ข้อ 23.  การขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา 
 ในกรณีท่ีมีเหตุสุดวิสัย หรือเหตุใด ๆ อันเนื่องมาจากความผิด หรือความบกพร่องของ 

ฝ่ายผู้ว่าจ้าง หรือพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดท่ีผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดตามกฎหมาย ทําให้ผู้รับจ้างไม่สามารถทํางาน 
ให้แล้วเสร็จ ตามเง่ือนไขและกําหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุหรือพฤติการณ์ดังกล่าว 
พร้อมหลักฐานเป็นหนังสือ ให้ผู้ว่าจ้างทราบ เพ่ือขอขยายเวลาทํางานออกไปภายใน 15 วัน นับถัดจากวันท่ี 
เหตุนั้นสิ้นสุดลง 

 ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้รับจ้างได้สละสิทธิ์เรียกร้อง 
ในการท่ีจะขอขยายเวลาทํางานออกไปไม่มีเง่ือนไขใด ๆ ท้ังสิ้น เว้นแต่กรณีเหตุเกิดจากความผิด หรือความ
บกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง ซ่ึงมีหลักฐานชัดแจ้ง หรือผู้ว่าจ้างทราบดีอยู่แล้วต้ังแต่ต้น 

 การขยายกําหนดเวลาทํางานตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจของผู้ว่าจ้างท่ีจะพิจารณาตามท่ี
เห็นสมควร 
 

*ข้อ 24  การใช้เรือไทย 
 ในการปฏิบัติตามสัญญานี้ หากผู้รับจ้างจะต้องสั่งหรือนําของเข้ามาจากต่างประเทศรวมท้ัง

เครื่องมือและอุปกรณ์ท่ีต้องนําเข้ามาเพ่ือปฏิบัติงานตามสัญญา ไม่ว่าผู้รับจ้างจะเป็นผู้ท่ีนําของเข้ามาเอง 
หรือนําเข้ามา โดยผ่านตัวแทนหรือบุคคลอ่ืนใด ถ้าสิ่งของนั้นต้องนําเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางเดินเรือท่ีมี 
เรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด  
ผู้รับจ้างต้องจัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือท่ีมีสิทธิ เช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศ
มายังประเทศไทยเว้นแต่จะได้รับอนุญาตจาก สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชย์นาวีก่อน บรรทุก
ของนั้นลงเรืออ่ืนท่ีมิใช่เรือไทย หรือเป็นของท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุก 
โดยเรืออ่ืนได้ ท้ังนี้ไม่ว่าการสั่ง หรือ สั่งซ้ือสิ่งของดังกล่าวจากต่างประเทศจะเป็นแบบ เอฟโอบี, ซีเอฟอาร์,  
ซีไอเอฟ หรือแบบอ่ืนใด 

 ในการส่งมอบงานตามสัญญาให้แก่ผู้ว่าจ้าง ถ้างานนั้นมีสิ่งของตามวรรคแรก ผู้รับจ้าง
จะต้องส่งมอบใบตราส่ง (Bill of Lading) หรือสําเนาใบตรา ส่งสําหรับของนั้น ซ่ึงแสดงว่าได้บรรทุกมาโดยเรือ
ไทยหรือเรือท่ีมีสิทธิ เช่นเดียวกับเรือไทยให้แก่ผู้ว่าจ้าง พร้อมกับการส่งมอบงานด้วย 

            ในกรณีท่ีสิ่งของดังกล่าว ไม่ได้บรรทุกจากต่างประเทศ มายังประเทศไทย โดยเรือไทยหรือ
เรือท่ีมีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย ผู้รับจ้างต้องส่งมอบหลักฐาน ซ่ึงแสดงว่าได้รับอนุญาตจากสํานักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชย์นาวี ให้บรรทุกของโดยเรืออ่ืนได้หรือหลักฐาน ซ่ึงแสดงว่าได้ชําระ
ค่าธรรมเนียมพิเศษ เนื่องจากการไม่บรรทุกของโดยเรือไทยตามกฎหมาย ว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์นาวี
แล้วอย่างใดอย่างหนึ่งแก่ผู้ว่าจ้างด้วย 
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 ในกรณีท่ีผู้รับจ้างไม่ส่งมอบหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่งดังกล่าว ในสองวรรคข้างต้นให้แก่ 
ผู้ว่าจ้าง แต่จะขอส่งมอบงานดังกล่าว ให้ผู้ว่าจ้างก่อน โดยไม่รับชําระเงินค่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิรับงานดังกล่าว
ไว้ก่อน และชําระเงินค่าจ้างเม่ือผู้รับจ้าง ได้ปฏิบัติถูกต้องครบถ้วนดังกล่าวแล้วได้ 
  

ข้อ 25.  มาตรฐานฝีมือช่าง 
 ผู้รับจ้างตกลงเป็นเง่ือนไขสําคัญว่าผู้ว่าจ้างจะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐาน 

ฝีมือช่าง จากหรือผู้มีวุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส. และปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาท่ี ก.พ. รับรอง 
ให้เข้ารับราชการได้ ในอัตราไม่ตํ่ากว่าร้อยละ…………ของแต่ละสาขาช่าง แต่จะต้องมีช่างจํานวนอย่างน้อย  
1 คน ในแต่ละสาขาช่างดังต่อไปนี้ 

 25.1  …………………………………………………… 
 25.2  …………………………………………………… 
      ……………………..ฯลฯ…………………….. 

 
 ผู้รับจ้างจะต้องจัดทําบัญชีแสดงจํานวนช่างท้ังหมด โดยจําแนกตามแต่ละสาขาช่างและ 

ระดับช่าง พร้อมกับระบุรายชื่อช่างผู้ท่ีผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างหรือผู้มีวุฒิบัตรดังกล่าว ในวรรคแรก 
นํามาแสดงพร้อมหลักฐานต่าง ๆ ต่อคณะกรรมการการตรวจการจ้างหรือผู้ควบคุมงาน ก่อนเริ่มลงมือทํางาน 
และพร้อมท่ีจะให้ผู้ว่าจ้าง หรือเจ้าหน้าท่ีของผู้ว่าจ้าง ตรวจสอบดูได้ตลอดเวลาทํางาน ตามสัญญานี้ของ 
ผู้รับจ้าง 

 สัญญานี้ทําข้ึนเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความ  
โดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมท้ังประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสําคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญา
ต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ 
 

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

 



 

เอกสารแนบท้ายหมายเลข 1.5 (1) 
แบบหนังสือค้ําประกัน 

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

ข้าพเจ้า………..(ชื่อธนาคาร/บริษัทเงินทุน)……….สํานักงานต้ังอยู่เลขท่ี…………ถนน……….ตําบล/
แขวง……………..อําเภอ/เขต…………….จังหวัด…………….โดย……..ผู้มีอํานาจลงนามผูกพันธนาคาร/บริษัทเงินทุน 
ขอทําหนังสือคํ้าประกันฉบับนี้ให้ไว้ต่อ……..(ชื่อส่วนราชการผู้ประกวดราคา)………….ดังมีข้อความต่อไปนี้ 
 1.  ตาม ท่ี…………………...(ชื่ อผู้ เ สนอราคา )………………...…..ไ ด้ ยื่ นซองประกวดราคาสํ าหรั บ 
การจัดจ้าง……………………ตามเอกสารประกวดราคาเลขท่ี……….….ซ่ึงต้องวางหลักประกันซองตามเง่ือนไข 
การประกวดราคาต่อ…………………..(ชื่อส่วนราชการผู้ประกวดราคา)……………..เป็นจํานวนเงิน…………..บาท 
(………………………..) นั้น 
 ข้าพเจ้ายอมผูกพันตน โดยไม่มีเง่ือนไข ท่ีจะคํ้าประกันชนิดเพิกถอน ไม่ได้เช่นเดียวกับลูกหนี้ชั้นต้น 
ในการชําระเงินตามสิทธิเรียกร้องของ……….(ชื่อส่วนราชการผู้ประกวดราคา)………..จํานวนไม่เกิน…………บาท 
(………………..) ในกรณี……….…..(ชื่อผู้เสนอราคา)…………………..ไม่ปฏิบัติตามเง่ือนไขในการประกวดราคา 
อันเป็นเหตุให้………...(ชื่อส่วนราชการผู้ประกวดราคา)................มีสิทธิริบหลักประกันซองประกวดราคา 
หรือให้ชดใช้ค่าเสียหายใดๆ รวมท้ังกรณีท่ี....(ชื่อผู้เสนอราคา)…..ได้ถอนใบเสนอราคาของตน ภายในระยะเวลา 
ท่ีใบเสนอราคายังมีผลอยู่ หรือมิได้ไปลงนามในสัญญาเม่ือได้รับแจ้งไปทําสัญญา หรือมิได้วางหลักประกัน
สัญญา ภายในระยะเวลาท่ีกําหนดในเอกสารประกวดราคา โดยข้าพเจ้าจะไม่อ้างสิทธิใดๆ เพ่ือโต้แย้ง
และ…….(ชื่อส่วนราชการผู้ประกวดราคา)……ไม่จําเป็นต้องเรียกร้องให้………….….(ชื่อผู้เสนอราคา)……………..
ชําระหนี้นั้นก่อน 
 2.  หนังสือคํ้าประกันนี้ มีผลใช้ บัง คับ ต้ังแต่………………ถึง………….และข้าพเจ้าจะไม่เพิกถอน 
การคํ้าประกันนี้ภายในระยะเวลาท่ีกําหนดไว้ 
 3.  ถ้า………..…….(ชื่อผู้เสนอราคา)….……………….ขยายกําหนดเวลายืนราคาของการเสนอราคาออกไป 
ข้าพเจ้ายินยอม ท่ีจะขยายกําหนดระยะเวลาการคํ้าประกันนี้ ออกไปตลอดระยะเวลายืนราคาท่ีได้ขยายออกไป
ดังกล่าว  

ข้าพเจ้าได้ลงนามและประทับตราไว้ต่อหน้าพยานเป็นสําคัญ 
(ลงชื่อ)………………………………………ผู้คํ้าประกัน              
        (………………………………..) 

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



 

เอกสารแนบท้ายหมายเลข 1.5 (2) 
 

แบบหนังสือค้ําประกัน 
(หลักประกันสัญญา) 

 

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

ข้าพเจ้า……………..(ชื่อธนาคาร)…………..สํานักงานต้ังอยู่ เลขท่ี…..…..ถนน……………….....ตําบล/
แขวง…………..อําเภอ/เขต……….จังหวัด………………………..โดย………...………ผู้มีอํานาจลงนามผูกพันธนาคารขอ
ทําหนังสือคํ้าประกันฉบับนี้ไว้ต่อ………..(ชื่อส่วนราชการผู้ว่าจ้าง)……………….ซ่ึงต่อไปนี้เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง”  
ดังมีข้อความต่อไปนี้ 
 1.  ตามท่ี……..(ชื่อผู้รับจ้าง) ……...ซ่ึงต่อไปนี้เรียกว่า “ผู้รับจ้าง” ได้ทําสัญญาจ้าง….…..กับผู้ว่าจ้าง 
ตามสัญญาเลขท่ี…….ลงวันท่ี………..……ซ่ึงผู้รับจ้างต้องวางหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาต่อผู้ว่าจ้าง 
เป็นจํานวนเงิน……..บาท (….….....…) ซ่ึงเท่ากับร้อยละ…...(….…….…..).......ของมูลค่าท้ังหมดของสัญญา 

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

ข้าพเจ้าได้ลงนามและประทับตราไว้ต่อหน้าพยานเป็นสําคัญ 
 

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

 ตําแหน่ง………………………………  
 

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

 

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

 

 



 

เอกสารแนบท้ายหมายเลข 1.6 (1) 

บทนิยาม 

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

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

(2) มีความสัมพันธ์กันในเชิงทุน โดยผู้เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญหรือผู้เป็นหุ้นส่วน 
ไม่จํากัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจํากัด หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด  
เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจํากัด หรือเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัทจํากัดหรือบริษัท
มหาชนจํากัด  อีกรายหนึ่งหรือหลายรายท่ีเสนอราคาให้แก่สํานักงานและผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์
ในการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ 
  คําว่า  “ผู้ถือหุ้นรายใหญ่”  ให้หมายความว่า 

(ก) กรณีผู้เสนอราคาท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคาด้วยกัน หมายความว่า 
ผู้ถือหุ้นซ่ึงถือหุ้นเกินกว่าร้อยละย่ีสิบห้าในกิจการนั้น หรือในอัตราอ่ืนตามท่ีคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ
เห็นสมควรประกาศกําหนดสําหรับกิจการบางประเภทหรือบางขนาด 

(ข) กรณีผู้เสนอราคาท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลาง
อิเล็กทรอนิกส์ หมายความว่า ผู้ถือหุ้นซ่ึงถือหุ้นเกินกว่าร้อยละห้าในกิจการนั้น หรือในอัตราอ่ืนตามท่ี
คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุเห็นสมควรประกาศกําหนดสําหรับกิจการบางประเภทหรือบางขนาด 

(3)   มีความสัมพันธ์กันในลักษณะไขว้กันระหว่าง (1)  และ (2) โดยผู้จัดการ หุ้นส่วนผู้จัดการ  
กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของบุคคลธรรมดาหรือของนิติบุคคล 
รายหนึ่งเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจํากัด หรือเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัทจํากัด 
หรือบริษัทมหาชนจํากัดอีกรายหนึ่งหรือหลายรายท่ีเข้าเสนอราคาให้แก่สํานักงานในการประกวดราคาจ้าง 
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้  หรือในนัยกลับกัน 
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  การดํารงตําแหน่ง การเป็นหุ้นส่วน หรือเข้าถือหุ้นดังกล่าวข้างต้นของคู่สมรส หรือบุตร      
ท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลใน (1) (2) หรือ (3) ให้ถือว่าเป็นการดํารงตําแหน่งการเป็นหุ้นส่วน หรือการ 
ถือหุ้นของบุคคลดังกล่าว 
 

  ในกรณีบุคคลใดใช้ชื่อบุคคลอ่ืนเป็นผู้จัดการ หุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร  
ผู้เป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นโดยท่ีตนเองเป็นผู้ใช้อํานาจในการบริหารท่ีแท้จริง หรือเป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้น 
ท่ีแท้จริงของห้างหุ้นส่วน หรือบริษัทจํากัด หรือบริษัทมหาชนจํากัด แล้วแต่กรณี และห้างหุ้นส่วน หรือบริษัทจํากัด
หรือบริษัทมหาชนจํากัดท่ีเก่ียวข้องได้เสนอราคาให้แก่สํานักงานในการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์คราวเดียวกันให้ถือว่าผู้เสนอราคาหรือผู้เสนองานนั้นมีความสัมพันธ์กันตาม (1) (2) หรือ (3)  
แล้วแต่กรณี 
 

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



 

            เอกสารแนบท้ายหมายเลข 1.6 (2) 
 
  “การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม” หมายความว่าการท่ีผู้เสนอราคารายหนึ่ง
หรือหลายรายกระทําการอย่างใด ๆ อันเป็นการขัดขวาง หรือเป็นอุปสรรคหรือไม่เปิดโอกาสให้มีการแข่งขัน
ราคาอย่างเป็นธรรมในการเสนอราคาต่อสํานักงาน ไม่ว่าจะกระทําโดยการสมยอมกัน หรือโดยการให้ ขอให้
หรือรับว่าจะให้ เรียก รับ หรือยอมจะรับเงินหรือทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืนใด หรือใช้กําลังประทุษร้าย หรือ
ข่มขู่ว่าจะใช้กําลังประทุษร้าย หรือแสดงเอกสารอันเป็นเท็จ หรือกระทําการใดโดยทุจริต ท้ังนี้ โดยมี 
วัตถุประสงค์ท่ีจะแสวงหาประโยชน์ในระหว่างผู้เสนอราคาด้วยกัน หรือเพ่ือให้ประโยชน์แก่ผู้เสนอราคา  
รายหนึ่งรายใดเป็นผู้มีสิทธิทําสัญญากับสํานักงาน หรือเพ่ือหลีกเลี่ยงการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม หรือ 
เพ่ือให้เกิดความได้เปรียบสํานักงาน  โดยมิใช่เป็นไปในทางประกอบธุรกิจปกติ 
 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

เอกสารแนบท้ายหมายเลข 1.7 (1) 
 

บัญชีเอกสารส่วนท่ี 1 
 

 1. ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล 
 (ก)   ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจํากัด 
  สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล จํานวน...........แผ่น 
  บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ  จํานวน………….แผ่น 
  ผู้มีอํานาจควบคุม (ถ้ามี)  จํานวน............แผ่น 
 (ข)  บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด 
  สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล จํานวน............. แผ่น 
  หนังสือบริคณห์สนธิ  จํานวน...............แผ่น 
  บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ  จํานวน.………….แผ่น 
  บัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่  จํานวน.....................แผ่น 
  ผู้มีอํานาจควบคุม (ถ้ามี)  จํานวน.................แผ่น 
  สําเนาใบทะเบียนพาณิชย์  จํานวน...............แผ่น 
  สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม  จํานวน.................แผ่น 

 

 2. ในกรณีผู้เสนอราคาไม่เป็นนิติบุคคล 
       (ก)  บุคคลธรรมดา 
         สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้นั้น  จํานวน..................แผ่น 
        (ข)  คณะบุคคล 
  สําเนาข้อตกลงท่ีแสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน  จํานวน......................แผ่น 
  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน  จํานวน................แผ่น  

 

 3. ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นผู้เสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า 
 สําเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า  จํานวน...................แผ่น 
       (ก)  ในกรณีผู้ร่วมค้าเป็นบุคคลธรรมดา 
   -   บุคคลสัญชาติไทย 
        สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน  จํานวน..............แผ่น 
     -   บุคคลท่ีมิใช่สัญชาติไทย 
          สําเนาหนังสือเดินทาง  จํานวน....................แผ่น 

 
 
 
 



 

2 
     

        (ข)  ในกรณีผู้ร่วมค้าเป็นนิติบุคคล 
  -  ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจํากัด 
                    สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล  จํานวน...............แผ่น 
       บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ  จํานวน………..…..แผ่น 
       ผู้มีอํานาจควบคุม (ถ้ามี)  จํานวน……………..แผ่น 
   -  บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด 
      สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล  จํานวน.................แผ่น 
      หนังสือบริคณห์สนธิ  จํานวน..................แผ่น 
      บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ  จํานวน…………….แผ่น 
      บัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่  จํานวน…………….……แผ่น 
       ผู้มีอํานาจควบคุม (ถ้ามี)  จํานวน………………แผ่น 
   สําเนาใบทะเบียนพาณิชย์  จํานวน................แผ่น 
   สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม  จํานวน.................แผ่น 

 

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

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

 2.   ผู้เสนอราคาจะต้องลงชื่อพร้อมระบุตําแหน่งและประทับตรา (ถ้ามี) 
 
 



 

เอกสารแนบท้ายหมายเลข 1.7 (2) 
 

บัญชีเอกสารส่วนท่ี 2 
 

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

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

3. หลักประกันซอง  จํานวน................แผ่น 
4. รายละเอียดการจ้างเหมาบริการดูแลรักษาระบบต่าง ๆ ภายในอาคารท่ีทําการ 

สํานักงาน ก.พ. หลังใหม่ จังหวัดนนทบุรี  จํานวน......................แผ่น 
5. สําเนาหนังสือรับรองผลงาน  จํานวน.....................แผ่น 
6. แบบใบยื่นข้อเสนอการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  

ตามแบบในข้อ 1.2  จํานวน.................แผ่น 
7. อ่ืน ๆ  (ถ้ามี)  
       ..............................................................................................................        
       ..............................................................................................................        
 

  ข้าพเจ้าขอรับรองว่า  เอกสารหลักฐานท่ีข้าพเจ้ายื่นในการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ ถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ 
 
 

   ลงชื่อ..................………….................ผู้เสนอราคา                                 
  (.........................................)  
                         ตําแหน่ง............................................ 
                                   ประทับตรา (ถ้ามี)  
 
 
หมายเหตุ 1. ในกรณีท่ีเอกสารใด ส่วนราชการมิได้เป็นผู้จัดทําให้ตามมาตรฐานของทางราชการ  
                      ผู้เสนอราคาสามารถจัดทําและรับรองความถูกต้องของเอกสารได้  เช่น  
                        บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ  
  และบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่  เป็นต้น 
 2.   ผู้เสนอราคาจะต้องลงชื่อพร้อมระบุตําแหน่งและประทับตรา (ถ้ามี) 


