
 
 
 
 
 
 

ประกาศส านักงานคณะกรรมการขຌาราชการพลรือน 

รืไอง  ประกวดราคาจຌางหมาด านินการพัฒนาหลักสูตรละสืไอประกอบหลักสูตร 

บน OCSC Learning Space ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๑๒๑ 

ดຌวยวิธีประกวดราคาอิลใกทรอนิกส์ ิe-biddingี 
 

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

 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรขຌำรำชกำรพลรือน มีควำมประสงค์จะประกวดรำคำจຌำงหมำด ำนินกำร
พัฒนำหลักสูตรละสืไอประกอบหลักสูตรบน OCSC Learning Space ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๎๑๒๑  
ดຌวยวิธีประกวดรำคำอิลใกทรอนิกส์  ิe-bidding) รำคำกลำงของงำนจຌำง฿นกำรประกวดรำคำครัๅงนีๅ 
ป็นงินทัๅงสิๅน ๎ุ์๐๏ุ๓์์.- บำท ิสองลຌำนสีไหมืไนสำมพันจใดรຌอยบำทถຌวนี 

             ผูຌยืไนขຌอสนอจะตຌองมีคุณสมบัติ ดังตอเปนีๅ 
 ํ.  มีควำมสำมำรถตำมกฎหมำย 

 ๎.  เมป็นบุคคลลຌมละลำย 

 ๏.  เมอยูระหวำงลิกกิจกำร 

 ๐.  เมป็นบุคคลซึไงอยูระหวำงถูกระงับกำรยืไนขຌอสนอหรือท ำสัญญำกับหนวยงำนของรัฐ 

เวຌชัไวครำวนืไองจำกป็นผูຌทีไเมผำนกณฑ์กำรประมินผลกำรปฏิบัติงำนของผูຌประกอบกำรตำมระบียบ  

ทีไ รัฐมนตรีวำกำรกระทรวงกำรคลั งก ำหนดตำมทีไ ประกำศผยพร฿นระบบครือข ำยสำรสนทศ  

ของกรมบัญชีกลำง 
 ๑.  เมป็นบุคคลซึไงถูกระบุชืไอเวຌ฿นบัญชีรำยชืไอผูຌทิๅงงำนละเดຌจຌงวียนชืไอ฿หຌป็นผูຌทิๅงงำน 

ของหนวยงำนของรัฐ฿นระบบครือขำยสำรสนทศของกรมบัญชีกลำง ซึไงรวมถึงนิติบุคคลทีไผูຌทิๅงงำนป็นหุຌนสวน
ผูຌจัดกำร กรรมกำรผูຌจัดกำร ผูຌบริหำร ผูຌมีอ ำนำจ฿นกำรด ำนินงำน฿นกิจกำรของนิติบุคคลนัๅนดຌวย 

 ๒.  มีคุณสมบัติละเมมีลักษณะตຌองหຌำมตำมทีไคณะกรรมกำรนยบำยกำรจัดซืๅอจัดจຌำง 

ละกำรบริหำรพัสดุภำครัฐก ำหนด฿นรำชกิจจำนุบกษำ 
 ๓.  ป็นนิติบุคคล ผูຌมีอำชีพรับจຌำงงำนทีไประกวดรำคำอิลใกทรอนิกส์ดังกลำว 

 ๔.  เมป็นผูຌมีผลประยชน์รวมกันกับผูຌ ยืไนขຌอสนอรำยอืไนทีไ ขຌำยืไนขຌอสนอ฿หຌกส ำนักงำน
คณะกรรมกำรขຌำรำชกำรพลรือน ณ วันประกำศประกวดรำคำอิลใกทรอนิกส์ หรือเมป็นผูຌกระท ำกำร 

อันป็นกำรขัดขวำงกำรขงขันอยำงป็นธรรม฿นกำรประกวดรำคำอิลใกทรอนิกส์ครัๅงนีๅ 
 ๕.  เมป็นผูຌเดຌรับอกสิทธิ์หรือควำมคุຌมกัน ซึไงอำจปฏิสธเมยอมขึๅนศำลเทย วຌนต รัฐบำลของ 
ผูຌยืไนขຌอสนอเดຌมีค ำสัไง฿หຌสละอกสิทธิ์ละควำมคุຌมกันชนวำนัๅน 
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 ํ์. ผูຌยืไนขຌอสนอตຌองลงทะบียน฿นระบบจัดซืๅอจัดจຌำงภำครัฐดຌวยอิลใกทรอนิกส์ ิElectronic  

Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลำง  
 ํํ.  ผูຌยืไนขຌอสนอตຌองมีส ำนำสัญญำซึไงสดงผลงำนประภทดียวกับงำนทีไประกวดรำคำจຌำง 
อยำงนຌอย ํ ผลงำน ฿นวงงินเมนຌอยกวำ ๕์์ุ์์์.- บำท ิกຌำสนบำทถຌวนี ตอสัญญำ ดยตຌองนบส ำนำ
สัญญำ ซึไ งป็นผลงำนทีไ ป็นคูสัญญำดยตรงกับหนวยงำนของรัฐหรือหน วยงำนอกชนทีไส ำนักงำน
คณะกรรมกำรขຌำรำชกำรพลรือนชืไอถือ ทัๅงนีๅ ตຌองป็นผลงำนทีได ำนินกำรลຌวสรใจละสงมอบภำย฿น
ระยะวลำเมกิน ๑ ปี นับถึงวันทีไยืไนขຌอสนอ 

 ผูຌยืไนขຌอสนอตຌองยืไนขຌอสนอละสนอรำคำทำงระบบจัดซืๅอจัดจຌำงภำครัฐดຌวยอิลใกทรอนิกส์  
฿นวันทีไ.......................................ระหวำงวลำ ์๔.๏์ น. ถึง ํ๒.๏์ น. 

 ผูຌสน฿จสำมำรถขอรับอกสำรประกวดรำคำอิลใกทรอนิกส์ ดยดำวน์หลดอกสำรผำนทำงระบบ
จัดซืๅอจัดจຌำงภำครัฐดຌวยอิลใกทรอนิกส์เดຌตัๅงตวันทีไประกำศจนถึงกอนวันสนอรำคำ 

 ผูຌสน฿จสำมำรถดูรำยละอียดเดຌทีไวใบเซต์ www.ocsc.go.th หรือ www.gprocurement.go.th  

หรือสอบถำมทำงทรศัพท์หมำยลข ์ ๎๑๐๓ ํ์์์ ตอ ๒๎๓๑ ฿นวันละวลำรำชกำร 

 ประกำศ  ณ  วันทีไ  ......... มกรำคม  พ.ศ. ๎๑๒๑ 

 

 

 ินำงชุติมำ  หำญผชิญ) 

 รองลขำธิกำร ก.พ. ปฏิบัติรำชกำรทน 

 ลขำธิกำร ก.พ. 

  

     

 



อกสารประกวดราคาจຌางดຌวยวิธีประกวดราคาอิลใกทรอนิกส์ ิe–biddingี  

ลขทีไ ......... / ๎๑๒๑ 

การจຌางหมาด านินการพัฒนาหลักสูตรละสืไอประกอบหลักสูตรบน OCSC Learning Space  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๎๑๒๑ 

ตามประกาศ ส านักงานคณะกรรมการขຌาราชการพลรือน 

ลงวันทีไ …………………………………………. 

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

 

 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรขຌำรำชกำรพลรือน ซึไงตอเปนีๅรียกวำ ส ำนักงำน ก.พ. มีควำมประสงค์
จะประกวดรำคำจຌำงหมำด ำนินกำรพัฒนำหลักสูตรละสืไอประกอบหลักสูตรบน OCSC Learning Space 

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๎๑๒๑ ดຌวยวิธีประกวดรำคำอิลใกทรอนิกส์  ิe-biddingี ดยมีขຌอนะน ำ 
ละขຌอก ำหนด ดังตอเปนีๅ 
 ํ. อกสารนบทຌายอกสารประกวดราคาอิลใกทรอนิกส์ 

ํ.ํ ขอบขตของงำนละรำยละอียดงำนจຌ ำง หมำด ำนิ นกำรพัฒ นำหลักสู ตร 

ละสืไอประกอบหลักสูตรบน OCSC Learning Space ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๎๑๒๑ 

 ํ.๎ บบ฿บสนอรำคำทีไก ำหนดเวຌ฿นระบบจัดซืๅอจัดจຌำงภำครัฐดຌวยอิลใกทรอนิกส์ 
 ํ.๏ บบสัญญำจຌำงท ำของ 
 ํ.๐ บบหนังสือคๅ ำประกัน ิหลักประกันสัญญำจຌำงี 
 ํ.๑ บทนิยำม 

  ิํี ผูຌมีผลประยชน์รวมกัน 

  ิ๎ี กำรขัดขวำงกำรขงขันอยำงป็นธรรม 

 ํ.๒ บบบัญชีอกสำรทีไก ำหนดเวຌ฿นระบบจัดซืๅอจัดจຌำงภำครัฐดຌวยอิลใกทรอนิกส์ 
  ิํี บัญชีอกสำรสวนทีไ ํ 

  ิ๎ี บัญชีอกสำรสวนทีไ ๎ 

 ํ.๓  ผนกำร฿ชຌพัสดุทีไผลิตภำย฿นประทศ 

            ๎. คุณสมบัติของผูຌยืไนขຌอสนอ 

  ๎.ํ มีควำมสำมำรถตำมกฎหมำย 

  ๎.๎ เมป็นบุคคลลຌมละลำย 

  ๎.๏ เมอยูระหวำงลิกกิจกำร 
  ๎.๐ เมป็นบุคคลซึไงอยูระหวำงถูกระงับกำรยืไนขຌอสนอหรือท ำสัญญำกับหนวยงำนของรัฐ 

เวຌชัไวครำว นืไองจำกป็นผูຌทีไเมผำนกณฑ์กำรประมินผลกำรปฏิบัติงำนของผูຌประกอบกำรตำมระบียบ  

ทีไ รัฐมนตรีว ำกำรกระทรวงกำรคลังก ำหนดตำมทีไประกำศผยพร฿นระบบครือขำยสำรส นทศ 

ของกรมบัญชีกลำง 
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  ๎.๑ เมป็นบุคคลซึไงถูกระบุชืไอเวຌ฿นบัญชีรำยชืไอผูຌทิๅงงำนละเดຌจຌงวียนชืไอ฿หຌป็นผูຌทิๅงงำน
ของหนวยงำนของรัฐ฿นระบบครือขำยสำรสนทศของกรมบัญชีกลำง ซึไงรวมถึงนิติบุคคลทีไผูຌทิๅงงำนป็นหุຌนสวน
ผูຌจัดกำร กรรมกำรผูຌจัดกำร ผูຌบริหำร ผูຌมีอ ำนำจ฿นกำรด ำนินงำน฿นกิจกำรของนิติบุคคลนัๅนดຌวย 

  ๎.๒ มีคุณสมบัติละเมมีลักษณะตຌองหຌำมตำมทีไคณะกรรมกำรนยบำยกำรจัดซืๅอจัดจຌำง 

ละกำรบริหำรพัสดุภำครัฐก ำหนด฿นรำชกิจจำนุบกษำ 
 ๎.๓ ป็นนิติบุคคลผูຌมีอำชีพรับจຌำงงำนทีไประกวดรำคำอิลใกทรอนิกส์ดังกลำว 

 ๎.๔ เมป็นผูຌมีผลประยชน์รวมกันกับผูຌยืไนขຌอสนอรำยอืไนทีไขຌำยืไนขຌอสนอ฿หຌกส ำนักงำน ก.พ. 
ณ วันประกำศประกวดรำคำอิลใกทรอนิกส์ หรือเมป็นผูຌกระท ำกำรอันป็นกำรขัดขวำงกำรขงขันอยำงป็นธรรม 

฿นกำรประกวดรำคำอิลใกทรอนิกส์ครัๅงนีๅ 
 ๎.๕ เมป็นผูຌเดຌรับอกสิทธิ์หรือควำมคุຌมกัน ซึไงอำจปฏิสธเมยอมขึๅนศำลเทยวຌนตรัฐบำล 

ของผูຌยืไนขຌอสนอเดຌมีค ำสัไง฿หຌสละอกสิทธิ์ละควำมคุຌมกันชนวำนัๅน 

 ๎.ํ์  ผูຌยืไนขຌอสนอตຌองลงทะบียน฿นระบบจัดซืๅอจัดจຌำงภำครัฐดຌวยอิลใกทรอนิกส์ ิElectronic 

Government Procurement : e - GPี ของกรมบัญชีกลำง  
 ๎.ํํ  ผูຌยืไนขຌอสนอตຌองมีส ำนำสัญญำซึไงสดงผลงำนประภทดียวกับงำนทีไประกวดรำคำจຌำง 
อยำงนຌอย ํ ผลงำน ฿นวงงินเมนຌอยกวำ ๕์์ุ์์์.- บำท ิกຌำสนบำทถຌวนี ตอสัญญำ ดยตຌองนบ 

ส ำนำสัญญำ ซึไงป็นผลงำนทีไป็นคูสัญญำดยตรงกับหนวยงำนของรัฐหรือหนวยงำนอกชนทีไส ำนักงำน ก.พ. 
ชืไอถือ ทัๅงนีๅ ตຌองป็นผลงำนทีได ำนินกำรลຌวสรใจละสงมอบภำย฿นระยะวลำเมกิน ๑ ปี นับถึงวันทีไ 
ยืไนขຌอสนอ 

 ๏. หลักฐานการยืไนขຌอสนอ 

 ผูຌยืไนขຌอสนอจะตຌองสนออกสำรหลักฐำนยืไนมำพรຌอมกับกำรสนอรำคำทำงระบบจัดซืๅอจัดจຌำง
ภำครัฐดຌวยอิลใกทรอนิกส์ ดยยกป็น ๎ สวน คือ 

 ๏.ํ สวนทีไ ํ อยางนຌอยตຌองมีอกสารดังตอเปนีๅ 
 ิํี ฿นกรณีผูຌยืไนขຌอสนอป็นนิติบุคคล 

 ิกี หຌำงหุຌ นส วนสำมัญหรือหຌ ำงหุຌนสวนจ ำกัด ฿หຌยืไ นส ำนำหนั งสือรับรอง 

กำรจดทะบียนนิติบุคคล บัญชีรำยชืไอหุຌนสวนผูຌจัดกำร ผูຌมีอ ำนำจควบคุม ิถຌำมีี พรຌอมทัๅงรับรองส ำนำถูกตຌอง  
 ิขี บริษัทจ ำกัดหรือบริษัทมหำชนจ ำกัด ฿หຌยืไนส ำนำหนังสือรับรองกำรจดทะบียน 

นิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรำยชืไอกรรมกำรผูຌจัดกำร ผูຌมีอ ำนำจควบคุม ิถຌำมีี ละบัญชีผูຌถือหุຌน  

รำย฿หญ ิถຌำมีี พรຌอมทัๅงรับรองส ำนำถูกตຌอง  
 ิ๎ี ฿นกรณีผูຌยืไนขຌอสนอป็นบุคคลธรรมดำหรือคณะบุคคลทีไมิ฿ชนิติบุคคล ฿หຌยืไนส ำนำ
บัตรประจ ำตัวประชำชนของผูຌนัๅน ส ำนำขຌอตกลงทีไสดงถึงกำรขຌำป็นหุຌนสวน ิถຌำมีี ส ำนำบัตรประจ ำตัว
ประชำชนของผูຌป็นหุຌนสวน หรือส ำนำหนังสือดินทำงของผูຌป็นหุຌนสวนทีไมิเดຌถือสัญชำติเทย พรຌอมทัๅงรับรอง
ส ำนำถูกตຌอง  
 ิ๏ี ฿นกรณีผูຌยืไนขຌอสนอป็นผูຌยืไนขຌอสนอรวมกัน฿นฐำนะป็นผูຌรวมคຌำ ฿หຌยืไนส ำนำสัญญำ
ของกำรขຌำรวมคຌำ ละอกสำรตำมทีไระบุเวຌ฿น ิํี หรอื ิ๎ี ของผูຌรวมคຌำ ลຌวตกรณี 



-  - 
 

 ิ๐ี อกสำรพิไมติมอืไน โ 

  ิ๐.ํี ส ำนำ฿บทะบียนพำณิชย์ พรຌอมทัๅงรับรองส ำนำถูกตຌอง    
  ิ๐.๎ี ส ำนำ฿บทะบียนภำษีมูลคำพิไม พรຌอมทัๅงรับรองส ำนำถูกตຌอง  

ิ๑ี บัญชีอกสำรสวนทีไ ํ ทัๅงหมดทีไเดຌยืไนพรຌอมกับกำรสนอรำคำทำงระบบจัดซืๅอจัดจຌำง
ภำครัฐดຌวยอิลใกทรอนิกส์ ตำมอกสำรนบทຌำยหมำยลข ํ.๒ ิํี ดยเมตຌองนบ฿นรูปบบ PDF File 

ิPortable Document Formatี 
ทัๅงนีๅ  มืไอผูຌยืไนขຌอสนอด ำนินกำรนบเฟล์อกสำรตำมบัญชีอกสำรสวนทีไ  ํ 

ครบถຌวน ถูกตຌองลຌ ว  ระบบจัดซืๅ อจัดจຌ ำงภำครัฐดຌ วยอิ ลใกทรอนิกส์จะสรຌำงบัญชี อกสำรส วนทีไ  ํ  
ตำมอกสำรนบทຌำยหมำยลข ํ.๒ ิํี ฿หຌดยผูຌยืไนขຌอสนอเมตຌองนบบัญชีอกสำรสวนทีไ ํ ดังกลำว 

฿นรูปบบ PDF File ิPortable Document Formatี 
 ๏.๎ สวนทีไ ๎ อยางนຌอยตຌองมีอกสารดังตอเปนีๅ 
  ิํี ขอบขตของงำนละรำยละอียดงำนจຌำงหมำด ำนินกำรพัฒนำหลักสูตรละสืไอ
ประกอบหลักสูตรบน OCSC Learning Space ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๎๑๒๑ พรຌอมทัๅงรับรองส ำนำถูกตຌอง  
 (๎) ฿นกรณีทีไผูຌยืไนขຌอสนอมอบอ ำนำจ฿หຌบุคคลอืไนกระท ำกำรทน฿หຌนบหนังสือ 

มอบอ ำนำจซึไงติดอำกรสตมป์ตำมกฎหมำย ดยมีหลักฐำนสดงตัวตนของผูຌมอบอ ำนำจละผูຌรับมอบอ ำนำจ 
ทัๅงนีๅ หำกผูຌรับมอบอ ำนำจป็นบุคคลธรรมดำตຌองป็นผูຌทีไบรรลุนิติภำวะตำมกฎหมำยลຌวทำนัๅน 

 ิ๏ี  ส ำนำ฿บขึๅนทะบียนผูຌประกอบกำรวิสำหกิจขนำดกลำงละขนำดยอม ิSMEsี  
หรือส ำนำหนังสือรับรองสินคຌำ Made in Thailand ิถຌำมีี พรຌอมทัๅงรับรองส ำนำถูกตຌอง 
 ิ๐ี ส ำนำสัญญำซึไงสดงผลงำนประภทดียวกับงำนทีไประกวดรำคำจຌำง อยำงนຌอย  
ํ ผลงำน ฿นวงงินเมนຌอยกวำ ๕์์ุ์์์.- บำท ิกຌำสนบำทถຌวนี ตอสัญญำ ดยตຌองนบส ำนำสัญญำ  
ซึไงป็นผลงำนทีไป็นคูสัญญำดยตรงกับหนวยงำนของรัฐหรือหนวยงำนอกชนทีไ ส ำนักงำน ก.พ. ชืไอถือ  
ทัๅงนีๅ ตຌองป็นผลงำนทีได ำนินกำรลຌวสรใจละสงมอบภำย฿นระยะวลำเมกิน ๑ ปี นับถึงวันทีไยืไนขຌอสนอ 

พรຌอมทัๅงรับรองส ำนำถูกตຌอง  
 ิ๑ี บัญชีอกสำรสวนทีไ ๎ ทัๅงหมดทีไเดຌยืไนพรຌอมกับกำรสนอรำคำทำงระบบจัดซืๅอจัดจຌำง
ภำครัฐดຌวยอิลใกทรอนิกส์ ตำมอกสำรนบทຌำยหมำยลข ํ.๒ ิ๎ี ดยเมตຌองนบ฿นรูปบบ PDF File 

ิPortable Document Formatี 
 ทัๅงนีๅ  มืไอผูຌยืไนขຌอสนอด ำนินกำรนบเฟล์อกสำรตำมบัญชีอกสำรสวนทีไ  ๎ 
ครบถຌวน ถูกตຌองลຌ ว  ระบบจัดซืๅ อจัดจຌ ำงภำครัฐดຌ วยอิ ลใกทรอนิกส์จะสรຌำงบัญชี อกสำรส วนทีไ  ๎  
ตำมอกสำรนบทຌำยหมำยลข ํ.๒ ิ๎ี ฿หຌดยผูຌยืไนขຌอสนอเมตຌองนบบัญชีอกสำรสวนทีไ ๎ ดังกลำว 

฿นรูปบบ PDF File ิPortable Document Formatี  
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 ๐. การสนอราคา  

  ๐.ํ ผูຌ ยืไ น ขຌอ สนอตຌ องยืไ น ขຌ อ สนอละสนอรำคำทำงระบบจัดซืๅ อจั ดจຌ ำงภ ำครัฐ 

ดຌวยอิลใกทรอนิกส์ตำมทีไก ำหนดเวຌ฿นอกสำรประกวดรำคำอิลใกทรอนิกส์นีๅ ดยเมมีงืไอนเข฿ด โ ทัๅงสิๅน  
ละจะตຌองกรอกขຌอควำม฿หຌถูกตຌองครบถຌวน พรຌอมทัๅงหลักฐำนสดงตัวตนละท ำกำรยืนยันตัวตน 

ของผูຌยืไนขຌอสนอดยเมตຌองนบ฿บสนอรำคำ฿นรูปบบ PDF File ิPortable Document Formatี 
 ๐.๎ ฿นกำรสนอรำคำ฿หຌสนอรำคำป็นงินบำทละสนอรำคำเดຌพียงครัๅงดียวละรำคำดียว
ดยสนอรำคำรวม ละหรือรำคำตอหนวย ละหรือตอรำยกำร ตำมงืไอนเขทีไระบุเวຌทຌำย฿บสนอรำคำ  

฿หຌถูกตຌอง ทัๅงนีๅ รำคำรวมทีไสนอจะตຌองตรงกันทัๅงตัวลขละตัวหนังสือ ถຌำตัวลขละตัวหนังสือเมตรงกัน  
฿หຌถือตัวหนังสือป็นส ำคัญ ดยคิดรำคำรวมทัๅงสิๅนซึไงรวมคำภำษีมูลคำพิไม ภำษีอำกรอืไน ละคำ฿ชຌจำยอืไน โ  
ทัๅงปวงเวຌลຌว 

 รำคำทีไสนอจะตຌองสนอก ำหนดยืนรำคำเมนຌอยกวำ ํ๎์ วัน ตัๅงตวันสนอรำคำ 
ดยภำย฿นก ำหนดยืนรำคำ ผูຌยืไนขຌอสนอตຌองรับผิดชอบรำคำทีไตนเดຌสนอเวຌละจะถอนกำรสนอรำคำมิเดຌ 
 ๐.๏ ผูຌยืไนขຌอสนอจะตຌองสนอก ำหนดวลำด ำนินกำรลຌวสรใจเมกิน ๏๎์ วัน นับถัดจำก 

วันลงนำม฿นสัญญำจຌำง  
 ๐.๐ กอนสนอรำคำ ผูຌยืไนขຌอสนอควรตรวจดูรำงสัญญำ รำยละอียดละขอบขตของงำน ฯลฯ  
฿หຌถีไถຌวนละขຌำ฿จอกสำรประกวดรำคำจຌำงอิลใกทรอนิกส์ทัๅ งหมดสียกอนทีไ จะตกลงยืไนขຌอสนอ 

ตำมงืไอนเข฿นอกสำรประกวดรำคำจຌำงอิลใกทรอนิกส์ 
 ๐.๑ ผูຌ ยืไ น ขຌ อ สนอจะตຌ องยืไ นขຌ อสนอละสนอรำคำทำงระบบจั ดซืๅ อจั ดจຌ ำงภำครั ฐ 

ดຌวยอิลใกทรอนิกส์฿นวันทีไ……………….................................. . ระหวำงวลำ ์๔.๏์ น. ถึง ํ๒.๏์ น.  
ละวลำ฿นกำรสนอรำคำ฿หຌถือตำมวลำของระบบจัดซืๅอจัดจຌำงภำครัฐดຌวยอิลใกทรอนิกส์ป็นกณฑ์ 
  มืไอพຌนก ำหนดวลำยืไนขຌอสนอละสนอรำคำลຌว จะเมรับอกสำรกำรยืไนขຌอสนอ 

ละสนอรำคำ฿ด โ ดยดใดขำด 

 ๐.๒ ผูຌยืไนขຌอสนอตຌองจัดท ำอกสำรส ำหรับ฿ชຌ฿นกำรสนอรำคำ฿นรูปบบเฟล์อกสำรประภท 
PDF File ิPortable Document Formatี ดยผูຌยืไนขຌอสนอตຌองป็นผูຌรับผิดชอบตรวจสอบควำมครบถຌวน 
ถูกตຌอง ละชัดจนของอกสำร  PDF File กอนทีไจะยืนยันกำรสนอรำคำ ลຌวจึงสงขຌอมูล ิUploadี  
พืไอป็นกำรสนอรำคำ฿หຌกส ำนักงำน ก.พ. ผำนทำงระบบจัดซืๅอจัดจຌำงภำครัฐดຌวยอิลใกทรอนิกส์ 
 ๐.๓ คณะกรรมกำรพิจำรณำผลกำรประกวดรำคำอิลใกทรอนิกส์จะด ำนินกำรตรวจสอบ
คุณสมบัติของผูຌยืไนขຌอสนอตละรำยวำ ป็นผูຌยืไนขຌอสนอทีไมีผลประยชน์รวมกันกับผูຌยืไนขຌอสนอรำยอืไน 

ตำมอกสำรนบทຌำยหมำยลข ํ.๑ ิํี หรือเม หำกปรำกฏวำผูຌยืไนขຌอสนอรำย฿ดป็นผูຌยืไนขຌอสนอ 

ทีไมีผลประยชน์รวมกันกับผูຌยืไนขຌอสนอรำยอืไน คณะกรรมกำรฯ จะตัดรำยชืไอผูຌยืไนขຌอสนอทีไมีผลประยชน์
รวมกันนัๅนออกจำกกำรป็นผูຌยืไนขຌอสนอ  
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  หำกปรำกฏตอคณะกรรมกำรพิจำรณำผลกำรประกวดรำคำอิลใกทรอนิกส์วำ กอนหรือ 

฿นขณะทีไมีกำรพิจำรณำขຌอสนอ มีผูຌยืไนขຌอสนอรำย฿ดกระท ำกำรอันป็นกำรขัดขวำงกำรขงขันอยำงป็นธรรม
ตำมอกสำรนบทຌำยหมำยลข ํ.๑ ิ๎ี ละคณะกรรมกำรฯ ชืไอวำมีกำรกระท ำอันป็นกำรขัดขวำง 
กำรขงขันอยำงป็นธรรม คณะกรรมกำรฯ จะตัดรำยชืไอผูຌยืไนขຌอสนอรำยนัๅนออกจำกกำรป็นผูຌยืไนขຌอสนอ 
ละส ำนักงำน ก.พ. จะพิจำรณำลงทษผูຌยืไนขຌอสนอดังกลำวป็นผูຌทิๅงงำน วຌนตส ำนักงำน ก.พ. จะพิจำรณำ
หในวำผูຌยืไนขຌอสนอรำยนัๅนมิ฿ชป็นผูຌริริไม฿หຌมีกำรกระท ำดังกลำวละเดຌ ฿หຌควำมรวมมือป็นประยชน์ 
ตอกำรพิจำรณำของส ำนักงำน ก.พ. 
 ๐.๔ ผูຌยืไนขຌอสนอจะตຌองปฏิบัติ ดังนีๅ 
  ิํี ปฏิบัติตำมงืไอนเขทีไระบุเวຌ฿นอกสำรประกวดรำคำอิลใกทรอนิกส์ 
  ิ๎ี รำคำทีไ สนอจะตຌองป็นรำคำทีไ รวมภำษีมูลคำพิไ ม  ละภำษี อืไน  โ ิถຌ ำมี ี  
รวมคำ฿ชຌจำยทัๅงปวงเวຌดຌวยลຌว  
  ิ๏ี ผูຌยืไนขຌอสนอจะตຌองลงทะบียนพืไอขຌำสูกระบวนกำรสนอรำคำ ตำมวัน วลำ  
ทีไก ำหนด 

  ิ๐ี ผูຌยืไนขຌอสนอจะถอนกำรสนอรำคำทีไสนอลຌวเมเดຌ 
  ิ๑ี ผูຌยืไนขຌอสนอตຌองศึกษำละท ำควำมขຌำ฿จ฿นระบบละวิธีกำรสนอรำคำ 

ดຌวยวิธีประกวดรำคำอิลใกทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลำงทีไสดงเวຌ฿นวใบเซต์ www.gprocurement.go.th 

 ๐.๕ ผูຌยืไนขຌอสนอทีไป็นผูຌชนะกำรสนอรำคำตຌองจัดท ำผนกำร฿ชຌพัสดุทีไผลิตภำย฿นประทศ
ดยยืไน฿หຌหนวยงำนของรัฐภำย฿น ๒์ วัน นับถัดจำกวันลงนำม฿นสัญญำ 

 ๑. หลักกณฑ์ละสิทธิ฿นการพิจารณา 

  ๑.ํ ฿นกำรพิจำรณำผลกำรยืไนขຌอสนอประกวดรำคำอิลใกทรอนิกส์ครัๅงนีๅ  ส ำนักงำน ก.พ.  
จะพิจำรณำตัดสินดย฿ชຌหลักกณฑ์รำคำ  
  ๑.๎ กำรพิจำรณำผูຌชนะกำรยืไนขຌอสนอ 

   กรณี ฿ชຌหลักกณฑ์รำคำ฿นกำรพิจำรณำผูຌ ชนะกำรยืไนขຌอสนอ ส ำนักงำน ก.พ . 
จะพิจำรณำจำกรำคำรวม  
 ๑.๏ หำกผูຌยืไนขຌอสนอรำย฿ดมีคุณสมบัติเมถูกตຌองตำมขຌอ ๎ หรือยืไนหลักฐำนกำรยืไนขຌอสนอ
เมถูกตຌอง หรือเมครบถຌวนตำมขຌอ ๏ หรือยืไนขຌอสนอเมถูกตຌองตำมขຌอ ๐ คณะกรรมกำรพิจำรณำผล 

กำรประกวดรำคำอิลใกทรอนิกส์จะเมรับพิจำรณำขຌอสนอของผูຌยืไนขຌอสนอรำยนัๅน วຌนต ผูຌยืไนขຌอสนอรำย฿ด
สนออกสำรทำงทคนิคหรือรำยละอียดคุณลักษณะฉพำะของพัสดุทีไจะจຌำงเมครบถຌวน หรือสนอ
รำยละอียดตกตำงเปจำกงืไอนเขทีไ ส ำนักงำน ก.พ. ก ำหนดเวຌ฿นประกำศละอกสำรประกวดรำคำ
อิลใกทรอนิกส์ ฿นสวนทีไมิ฿ชสำระส ำคัญละควำมตกตำงนัๅนเมมีผลท ำ฿หຌกิดกำรเดຌปรียบสียปรียบ 

ตอผูຌยืไนขຌอสนอรำยอืไน หรือป็นกำรผิดพลำดลใกนຌอย คณะกรรมกำรฯ อำจพิจำรณำผอนปรนกำรตัดสิทธิ 
ผูຌยืไนขຌอสนอรำยนัๅน   

 

 

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


-  - 
 

  

 ๑.๐ ส ำนักงำน ก.พ. สงวนสิทธิ์เมพิจำรณำขຌอสนอของผูຌยืไนขຌอสนอดยเมมีกำรผอนผัน  
฿นกรณีดังตอเปนีๅ 
  ิํี เมปรำกฏชืไอผูຌยืไนขຌอสนอรำยนัๅน฿นบัญชีรำยชืไอผูຌ รับอกสำรประกวดรำคำ
อิลใกทรอนิกส์ทำงระบบจัดซืๅอจัดจຌำงดຌวยอิลใกทรอนิกส์ หรือบัญชีรำยชืไอผูຌซืๅออกสำรประกวดรำคำ
อิลใกทรอนิกส์ทำงระบบจัดซืๅอจัดจຌำงดຌวยอิลใกทรอนิกส์ของส ำนักงำน ก.พ. 
  ิ๎ี เมกรอกชืไอผูຌยืไนขຌอสนอ฿นกำรสนอรำคำทำงระบบจัดซืๅอจัดจຌำงดຌวยอิลใกทรอนิกส์ 
  ิ๏ี สนอรำยละอียดตกตำงเปจำกงืไอนเขทีไก ำหนด฿นอกสำรประกวดรำคำ
อิลใกทรอนิกส์ทีไป็นสำระส ำคัญ หรือมีผลท ำ฿หຌกิดควำมเดຌปรียบสียปรียบกผูຌยืไนขຌอสนอรำยอืไน 

 ๑.๑ ฿นกำรตัดสินกำรประกวดรำคำอิลใกทรอนิกส์หรือ฿นกำรท ำสัญญำ คณะกรรมกำร
พิจำรณำผลกำรประกวดรำคำอิลใกทรอนิกส์หรือส ำนักงำน ก.พ. มีสิทธิ฿หຌผูຌยืไนขຌอสนอชีๅจงขຌอทใจจริง
พิไมติมเดຌ ส ำนักงำน ก.พ. มีสิทธิทีไจะเมรับขຌอสนอ เมรับรำคำ หรือเมท ำสัญญำ หำกขຌอทใจจริงดังกลำว 

เมหมำะสมหรือเมถูกตຌอง 
 ๑.๒ ส ำนักงำน ก.พ. ทรงเวຌซึไงสิทธิทีไจะเมรับรำคำตไ ำสุด หรือรำคำหนึไงรำคำ฿ด หรือรำคำ 

ทีไสนอทัๅงหมดกใเดຌ ละอำจพิจำรณำลือกจຌำง฿นจ ำนวน หรือขนำด หรือฉพำะรำยกำรหนึไงรำยกำร฿ด  
หรืออำจจะยกลิกกำรประกวดรำคำอิลใกทรอนิกส์ดยเมพิจำรณำจัดจຌำงลยกใเดຌ สุดตจะพิจำรณำ ทัๅงนีๅ  
พืไอประยชน์ของทำงรำชกำรป็นส ำคัญ ละ฿หຌถือวำกำรตัดสินของส ำนักงำน ก.พ. ป็นดใดขำด ผูຌยืไนขຌอสนอ
จะรียกรຌองคำ฿ชຌจำย หรือคำสียหำย฿ด โ มิเดຌ รวมทัๅงส ำนักงำน ก.พ. จะพิจำรณำยกลิกกำรประกวดรำคำ
อิลใกทรอนิกส์ละลงทษผูຌยืไนขຌอสนอป็นผูຌทิๅงงำน เมวำจะป็นผูຌยืไนขຌอสนอทีไเดຌรับกำรคัดลือกหรือเมกใตำม 
หำกมีหตุทีไชืไอถือเดຌวำกำรยืไนขຌอสนอกระท ำกำรดยเมสุจริต ชน กำรสนออกสำรอันป็นทใจ หรือ฿ชຌชืไอ
บุคคลธรรมดำ หรือนิติบุคคลอืไนมำยืไนขຌอสนอทน ป็นตຌน 

  ฿นกรณีทีไผูຌยืไนขຌอสนอรำยทีไสนอรำคำตไ ำสุด สนอรำคำตไ ำจนคำดหมำยเดຌวำเมอำจ
ด ำนินงำนตำมอกสำรประกวดรำคำอิลใกทรอนิกส์เดຌ คณะกรรมกำรพิจำรณำผลกำรประกวดรำคำ
อิลใกทรอนิกส์หรือส ำนักงำน ก.พ. จะ฿หຌผูຌยืไนขຌอสนอนัๅนชีๅจงละสดงหลักฐำนทีไท ำ฿หຌ ชืไอเดຌวำ  
ผูຌยืไนขຌอสนอสำมำรถด ำนินงำนตำมอกสำรประกวดรำคำอิลใกทรอนิกส์฿หຌสรใจสมบูรณ์ หำกค ำชีๅจง 
เม ป็นทีไรับฟังเดຌ  ส ำนักงำน ก.พ. มีสิทธิทีไจะเมรับขຌอสนอหรือเมรับรำคำของผูຌยืไนขຌอสนอรำยนัๅน  

ทัๅงนีๅ ผูຌยืไนขຌอสนอดังกลำวเมมีสิทธิรียกรຌองคำ฿ชຌจำยหรือคำสียหำย฿ด โ จำกส ำนักงำน ก.พ. 

 ๑.๓ กอนลงนำม฿นสัญญำส ำนักงำน ก.พ. อำจประกำศยกลิกกำรประกวดรำคำอิลใกทรอนิกส์ 
หำกปรำกฏวำมีกำรกระท ำทีไขຌำลักษณะผูຌยืไนขຌอสนอทีไชนะกำรประกวดรำคำหรือทีไเดຌรับกำรคัดลือก 

มีผลประยชน์รวมกัน หรือมีสวนเดຌสียกับผูຌยืไนขຌอสนอรำยอืไน หรือขัดขวำงกำรขงขันอยำงป็นธรรม  
หรือสมยอมกันกับผูຌยืไนขຌอสนอรำยอืไน หรือจຌำหนຌำทีไ฿นกำรสนอรำคำ หรือสอวำกระท ำกำรทุจริตอืไน฿ด 

฿นกำรสนอรำคำ  

 ๑ .๔  หำกผูຌ ยืไ นขຌอ สนอซึไ งป็ นผูຌ ป ระกอบกำร SMEs สนอรำคำสู งกว ำรำคำตไ ำสุ ด 

ของผูຌยืไนขຌอสนอรำยอืไนทีไเมกินรຌอยละ ํ์ ฿หຌหนวยงำนของรัฐจัดซืๅอจัดจຌำงจำกผูຌประกอบกำร SMEs 
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ดังกลำว ดยจัดรียงล ำดับผูຌยืไนขຌอสนอซึไงป็นผูຌประกอบกำร SMEs ซึไงสนอรำคำสูงกวำรำคำตไ ำสุด 

ของผูຌยืไนขຌอสนอรำยอืไนเมกินรຌอยละ ํ์ ทีไจะรียกมำท ำสัญญำเมกิน ๏ รำย 

  ผูຌยืไนขຌอสนอทีไ ป็นกิจกำรรวมคຌำทีไจะเดຌสิทธิตำมวรรคหนึไ ง ผูຌ ขຌำรวมคຌำทุกรำย 

จะตຌองป็นผูຌประกอบกำร SMEs 

 ๑.๕ หำกผูຌยืไนขຌอสนอซึไงมิ฿ชผูຌประกอบกำร SMEs ตป็นบุคคลธรรมดำทีไถือสัญชำติเทย 

หรือนิติบุคคลทีไจัดตัๅงขึๅนตำมกฎหมำยเทยสนอรำคำสูงกวำรำคำตไ ำสุดของผูຌยืไนขຌอสนอซึไงป็นบุคคลธรรมดำ  

ทีไมิเดຌถือสัญชำติเทยหรือนิติบุคคลทีไจัดตัๅงขึๅนตำมกฎหมำยของตำงประทศเมกินรຌอยละ ๏ ฿หຌหนวยงำนของรัฐ
จัดซืๅอหรือจัดจຌำงจำกผูຌยืไนขຌอสนอซึไงป็นบุคคลธรรมดำทีไถือสัญชำติเทยหรือนิติบุคคลทีไจัดตัๅงขึๅนตำมกฎหมำยเทย
ดังกลำว 

  ผูຌยืไนขຌอสนอทีไ ป็นกิจกำรรวมคຌำทีไจะเดຌสิทธิตำมวรรคหนึไ ง ผูຌ ขຌำรวมคຌำทุกรำย 

จะตຌองป็นผูຌประกอบกำรทีไป็นบุคคลธรรมดำทีไถือสัญชำติเทยหรือนิติบุคคลทีไจัดตัๅงขึๅนตำมกฎหมำยเทย 

 ๒. การท าสัญญาจຌาง  
 ผูຌ ชนะกำรประกวดรำคำอิ ลใ กทรอนิ กส์ จะตຌองท ำสัญญำจຌ ำงตำมบบสัญญำ ดั งระบุ 
฿นอกสำรนบทຌำยหมำยลข ํ.๏ หรือท ำขຌอตกลงป็นหนังสือกับส ำนักงำน ก.พ. ภำย฿น ํ์ วัน นับถัดจำก
วันทีไเดຌรับจຌง ละจะตຌองวำงหลักประกันสัญญำป็นจ ำนวนงินทำกับรຌอยละ ๑ ของรำคำคำจຌำงทีไประกวดรำคำ
อิลใกทรอนิกส์เดຌ ฿หຌส ำนักงำน ก.พ. ยึดถือเวຌ฿นขณะท ำสัญญำดย฿ชຌหลักประกันอยำงหนึไงอยำง฿ดดังตอเปนีๅ 
 ๒.ํ งินสด 

 ๒.๎ ชใคหรือดรำฟท์ทีไธนำคำรซในสัไงจำย฿หຌกส ำนักงำน ก.พ. ชืไอบัญชี ส านักงาน ก.พ.  
ซึไงป็นชใคหรือดรำฟท์ลงวันทีไทีไ฿ชຌชใคหรือดรำฟท์นัๅนช ำระตอจຌำหนຌำทีไ฿นวันท ำสัญญำ หรือกอนวันนัๅนเมกิน 
๏ วันท ำกำร 
  ๒.๏ หนังสือคๅ ำประกันของธนำคำรภำย฿นประทศ ตำมตัวอยำงทีไคณะกรรมกำรนยบำยก ำหนด 
ดังระบุ ฿นอกสำรนบทຌำยหมำยลข ํ.๐ หรือจะป็นหนังสือคๅ ำประกันอิลใกทรอนิกส์ตำมวิธีกำร 

ทีไกรมบัญชีกลำงก ำหนด 

  ๒.๐ หนังสือคๅ ำประกันของบริษัทงินทุน หรือบริษัทงินทุนหลักทรัพย์ทีไ เดຌรับอนุญำต 

฿หຌประกอบกิจกำรงินทุนพืไอกำรพำณิชย์ละประกอบธุรกิจคๅ ำประกันตำมประกำศของธนำคำรหงประทศเทย
ตำมรำยชืไอบริษัทงินทุนทีไธนำคำรหงประทศเทยจຌงวียน฿หຌทรำบ ดยอนุลม฿หຌ฿ชຌตำมตัวอยำงหนังสือ 

คๅ ำประกันของธนำคำรทีไคณะกรรมกำรนยบำยก ำหนด ดังระบุ฿นอกสำรนบทຌำยหมำยลข ํ.๐ 

  ๒.๑ พันธบัตรรัฐบำลเทย 

  หลักประกันนีๅจะคืน฿หຌ ดยเมมีดอกบีๅยภำย฿น ํ๑ วันนับถัดจำกวันทีไผูຌชนะกำรประกวดรำคำ
อิลใกทรอนิกส์ ิผูຌรับจຌำงี พຌนจำกขຌอผูกพันตำมสัญญำจຌำงลຌว 

 ๓. คาจຌางละการจายงิน  
 ส ำนักงำน ก.พ. จะจำยคำจຌำงซึไงเดຌรวมภำษีมูลคำพิไมตลอดจนภำษีอำกรอืไน โ ละคำ฿ชຌจำย 

ทัๅงปวงดຌวยลຌว ฿หຌกผูຌยืไนขຌอสนอทีไเดຌรับกำรคัดลือก฿หຌป็นผูຌรับจຌำง ดยบงออกป็น ๐ งวด ดังนีๅ 
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  งวดทีไ ํ ป็นจ ำนวนงิน฿นอัตรำรຌอยละ  ํ ์ ของคำจຌำง มืไอผูຌรับจຌำงเดຌสงมอบงำนงวดทีไ ํ 
ครบถຌวน ถูกตຌอง ทุกรำยกำร ฿หຌลຌวสรใจภำย฿น ๐๑ วัน นับถัดจำกวันลงนำม฿นสัญญำ ละผำนกำรตรวจรับ
จำกคณะกรรมกำรตรวจรับพัสดุละส ำนักงำน ก.พ. รียบรຌอยลຌว 

  งวดทีไ ๎ ป็นจ ำนวนงิน฿นอัตรำรຌอยละ  ๎ ์ ของคำจຌำง มืไอผูຌรับจຌำงเดຌสงมอบงำนงวดทีไ ๎ 
ครบถຌวน ถูกตຌอง ทุกรำยกำร ฿หຌลຌวสรใจภำย฿น ํํ์ วัน นับถัดจำกวันลงนำม฿นสัญญำ ละผำนกำรตรวจรับ
จำกคณะกรรมกำรตรวจรับพัสดุละส ำนักงำน ก.พ. รียบรຌอยลຌว 

  งวดทีไ ๏ ป็นจ ำนวนงิน฿นอัตรำรຌอยละ ๏์ ของคำจຌำง มืไอผูຌรับจຌำงเดຌสงมอบงำนงวดทีไ ๏ 
ครบถຌวน ถูกตຌอง ทุกรำยกำร ฿หຌลຌวสรใจภำย฿น ๎๎์ วัน นับถัดจำกวันลงนำม฿นสัญญำ ละผำนกำรตรวจรับ
จำกคณะกรรมกำรตรวจรับพัสดุละส ำนักงำน ก.พ. รียบรຌอยลຌว 

  งวดทีไ ๐ ป็นจ ำนวนงิน฿นอัตรำรຌอยละ ๐์ ของคำจຌำง มืไอผูຌรับจຌำงเดຌสงมอบงำนงวดทีไ ๐ 
ครบถຌวน ถูกตຌอง ทุกรำยกำร ฿หຌลຌวสรใจภำย฿น ๏๎์ วัน นับถัดจำกวันลงนำม฿นสัญญำ ละผำนกำรตรวจรับ
จำกคณะกรรมกำรตรวจรับพัสดุละส ำนักงำน ก.พ. รียบรຌอยลຌว 

 ๔. อัตราคาปรับ 

 คำปรับตำมบบสัญญำจຌำงนบทຌำยอกสำรประกวดรำคำอิลใกทรอนิกส์นีๅ หรือขຌอตกลงจຌำง
ป็นหนังสือจะก ำหนด ดังนีๅ 
 ๔.ํ กรณีทีไผูຌรับจຌำงน ำงำนทีไรับจຌำงเปจຌำงชวง฿หຌผูຌอืไนท ำอีกทอดหนึไงดยเมเดຌรับอนุญำต 

จำกส ำนักงำน ก.พ. จะก ำหนดคำปรับส ำหรับกำรฝ่ำฝืนดังกลำวป็นจ ำนวนรຌอยละ  ํ์ ของวงงิน 

ของงำนจຌำงชวงนัๅน 

 ๔.๎ กรณีทีไผูຌรับจຌำงปฏิบัติผิดสัญญำจຌำงนอกหนือจำกขຌอ ๔.ํ จะก ำหนดคำปรับป็นรำยวัน 

฿นอัตรำรຌอยละ ์.ํ์ ของรำคำคำจຌำง  

 ๕. การรับประกันความช ารุดบกพรอง 

 ผูຌชนะกำรประกวดรำคำอิลใกทรอนิกส์ซึไงเดຌท ำสัญญำจຌำงตำมอกสำรนบทຌำยหมำยลข ํ.๏  
หรือท ำขຌอตกลงจຌำงป็นหนังสือ ลຌวตกรณี จะตຌองรับประกันควำมช ำรุดบกพรองของงำนจຌำงทีไกิดขึๅน 

ดยฉพำะอยำงยิไง นืๅอหำวิชำบทรียนอิลใกทรอนิกส์ (e-Learning) จะตຌองมีควำมถูกตຌอง ละมืไอน ำขึๅน
ระบบลຌวจะตຌองเมกิดปัญหำ ภำย฿นระยะวลำเมนຌอยกวำ ํ ปี นับถัดจำกวันทีไผำนกำรตรวจรับจำก 

คณะกรรมกำรตรวจรับพัสดุละส ำนักงำน ก.พ. รียบรຌอยลຌว หำกกิดปัญหำหรือมีขຌอผิดพลำดจ ำป็น 

ตຌองปลีไยนปลงกຌเข ผูຌรับจຌำงจะตຌองด ำนินกำรกຌเขปัญหำภำย฿น ๐๔ ชัไวมง นับจำกวันทีไเดຌรับจຌงจำก
ส ำนักงำน ก.พ. 

ํ์. ขຌอสงวนสิทธิ์฿นการยืไนขຌอสนอละอืไน โ 
     ํ์.ํ งินคำจຌำงส ำหรับงำนจຌำงครัๅงนีๅ เดຌมำจำกงินงบประมำณรำยจำยประจ ำปีงบประมำณ 

พ.ศ. ๎๑๒๑  

  กำรลงนำม฿นสัญญำจะกระท ำเดຌตอมืไ อส ำนักงำน ก.พ. เดຌรับอนุมัติ งินคำจຌำง 
จำกงินงบประมำณรำยจำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๎๑๒๑ ลຌวทำนัๅน ละกรณีทีไส ำนักงำน ก.พ. เมเดຌรับ
อนุมัติงินงบประมำณ พืไอกำรจัดหำ฿นครัๅงนีๅ ส ำนักงำน ก.พ. สำมำรถยกลิกกำรจัดหำเดຌ 



-  - 
 

 ํ์.๎ มืไอส ำนักงำน ก.พ. เดຌคัดลือกผูຌยืไนขຌอสนอรำย฿ด฿หຌป็นผูຌรับจຌำง ละเดຌตกลงจຌำง 
ตำมกำรประกวดรำคำอิลใกทรอนิกส์ลຌว ถຌำผูຌรับจຌำงจะตຌองสัไงหรือน ำสิไงของมำพืไองำนจຌำงดังกลำวขຌำมำจำก
ตำงประทศ ละของนัๅนตຌองน ำขຌำมำดยทำงรือ฿นสຌนทำงทีไมีรือเทยดินอยู ละสำมำรถ฿หຌบริกำรรับขนเดຌ
ตำมทีไรัฐมนตรีวำกำรกระทรวงคมนำคมประกำศก ำหนด ผูຌยืไนขຌอสนอซึไงป็นผูຌรับจຌำงจะตຌองปฏิบัติตำม
กฎหมำยวำดຌวยกำรสงสริมกำรพำณิชยนำวี ดังนีๅ 
 ิํี จຌงกำรสัไงหรือน ำสิไงของดังกลำวขຌำมำจำกตำงประทศ ตอกรมจຌำทำ ภำย฿น ๓ วัน
นับตัๅงตวันทีไผูຌรับจຌำงสัไงหรือซืๅอของจำกตำงประทศ วຌนต ป็นของทีไรัฐมนตรีวำกำรกระทรวงคมนำคม
ประกำศยกวຌน฿หຌบรรทุกดยรืออืไนเดຌ 
 ิ๎ี จัดกำร฿หຌสิไงของดังกลำวบรรทุกดยรือเทย หรือรือทีไมีสิทธิชนดียวกับรือเทย
จำกตำงประทศมำยังประทศเทย วຌนตจะเดຌรับอนุญำตจำกกรมจຌำทำ ฿หຌบรรทุกสิไงของนัๅน ดยรืออืไน 

ทีไมิ฿ชรือเทย ซึไงจะตຌองเดຌรับอนุญำตชนนัๅนกอนบรรทุกของลงรืออืไน หรือป็นของทีไรัฐมนตรีวำกำรกระทรวง
คมนำคมประกำศยกวຌน฿หຌบรรทุกดยรืออืไน 

 ิ๏ี ฿นกรณีทีไเมปฏิบัติตำม ิํี หรือ ิ๎ี ผูຌรับจຌำงจะตຌองรับผิดตำมกฎหมำยวำดຌวย 

กำรสงสริมกำรพำณิชยนำวี   

 ํ์.๏ ผูຌยืไนขຌอสนอซึไงส ำนักงำน ก.พ. เดຌคัดลือกลຌว เมเปท ำสัญญำหรือขຌอตกลงจຌำง 
ป็นหนังสือภำย฿นวลำทีไก ำหนดดังระบุเวຌ฿นขຌอ ๒ ส ำนักงำน ก.พ. จะริบหลักประกันกำรยืไนขຌอสนอ  
หรือรียกรຌองจำกผูຌออกหนังสือคๅ ำประกันกำรยืไนขຌอสนอทันที ละอำจพิจำรณำรียกรຌอง฿หຌชด฿ชຌ 
ควำมสียหำยอืไน ิถຌำมีี รวมทัๅงจะพิจำรณำ฿หຌป็นผูຌทิๅงงำนตำมระบียบกระทรวงกำรคลังวำดຌวยกำรจัดซืๅอ 

จัดจຌำงละกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ 

 ํ์.๐ ส ำนักงำน ก.พ. สงวนสิทธิ์ทีไจะกຌเขพิไมติมงืไอนเข หรือขຌอก ำหนด฿นบบสัญญำ 

หรือขຌอตกลงจຌำงป็นหนังสือ฿หຌป็นเปตำมควำมหในของส ำนักงำนอัยกำรสูงสุด ิถຌำมีี  
 ํ์.๑ ฿นกรณีทีไอกสำรนบทຌำยอกสำรประกวดรำคำอิลใกทรอนิกส์นีๅ  มีควำมขัดหรือยຌงกัน 

ผูຌยืไนขຌอสนอจะตຌองปฏิบัติตำมค ำวินิจฉัยของส ำนักงำน ก.พ. ค ำวินิจฉัยดังกลำว฿หຌถือป็นทีไสุด ละผูຌยืไนขຌอสนอ
เมมีสิทธิรียกรຌองคำ฿ชຌจำย฿ด โ พิไมติม 

 ํ์.๒ ส ำนักงำน ก.พ. อำจประกำศยกลิกกำรจัดจຌำง฿นกรณีตอเปนีๅเดຌ ดยทีไผูຌ ยืไนขຌอสนอ 

จะรียกรຌองคำสียหำย฿ด โ จำกส ำนักงำน ก.พ. เมเดຌ  
  ิํี ส ำนักงำน ก.พ. เมเดຌรับกำรจัดสรรงินทีไจะ฿ชຌ฿นกำรจัดจຌำงหรือเดຌรับจัดสรร 

ตเมพียงพอทีไจะท ำกำรจัดจຌำงครัๅงนีๅตอเป 

  ิ๎ี มีกำรกระท ำทีไขຌำลักษณะผูຌยืไนขຌอสนอทีไชนะกำรจัดจຌำงหรือทีไเดຌรับกำรคัดลือก 

มีผลประยชน์รวมกัน หรือมีสวนเดຌสียกับผูຌยืไนขຌอสนอรำยอืไน หรือขัดขวำงกำรขงขันอยำงป็นธรรม  
หรือสมยอมกันกับผูຌยืไนขຌอสนอรำยอืไน หรือจຌำหนຌำทีไ฿นกำรสนอรำคำ หรือสอวำกระท ำกำรทุจริตอืไน฿ด 

฿นกำรสนอรำคำ 
  ิ๏ี กำรท ำกำรจัดจຌำงครัๅงนีๅตอเปอำจกอ฿หຌกิดควำมสียหำยกส ำนักงำน ก.พ.  
หรือกระทบตอประยชน์สำธำรณะ 
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  ิ๐ี กรณี อืไน฿นท ำนองดียวกับ ิํี ิ๎ี หรือ ิ๏ี ตำมทีไก ำหนด฿นกฎกระทรวง  
ซึไงออกตำมควำม฿นกฎหมำยวำดຌวยกำรจัดซืๅอจัดจຌำงละกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ 

ํํ. การปฏิบัติตามกฎหมายละระบียบ 

 ฿นระหวำงระยะวลำกำรจຌำง ผูຌยืไนขຌอสนอทีไเดຌรับกำรคัดลือก฿หຌป็นผูຌรับจຌำงตຌองปฏิบัติ 
ตำมหลักกณฑ์ทีไกฎหมำยละระบียบเดຌก ำหนดเวຌดยครงครัด 

ํ๎. การประมินผลการปฏิบัติงานของผูຌประกอบการ 
 ส ำนักงำน ก.พ. สำมำรถน ำผลกำรปฏิบัติงำนลຌวสรใจตำมสัญญำของผูຌยืไนขຌอสนอทีไเดຌรับ 

กำรคัดลือก฿หຌป็นผูຌรับจຌำงพืไอน ำมำประมินผลกำรปฏิบัติงำนของผูຌประกอบกำร 

 ทัๅงนีๅ หำกผูຌยืไนขຌอสนอทีไเดຌรับกำรคัดลือกเมผำนกณฑ์ทีไก ำหนดจะถูกระงับกำรยืไนขຌอสนอ
หรือท ำสัญญำกับส ำนักงำน ก.พ. เวຌชัไวครำว 

 

     ส ำนักงำนคณะกรรมกำรขຌำรำชกำรพลรือน 

 .........  มกรำคม  ๎๑๒๑   
 















































เอกสารแนบท�ายหมายเลข ๑.๒ 

แบบใบเสนอราคาที่กําหนดไว�ในระบบจัดซื้อจัดจ�างภาครัฐด�วยอิเล็กทรอนิกส( 

ใบเสนอราคาจ�างด�วยวิธีประกวดราคาอเิล็กทรอนิกส� (e-bidding) 
 

เรียน ...................(ระบุตําแหน*งหัวหน�าหน*วยงานของรัฐ)........................ 
 ๑. ข�าพเจ�า ............(ระบุชื่อบ ริษัท ห� าง ร�าน)..........................สํ านักงานใหญ* ต้ังอยู* เลขที่
.............................................ถนน.................................................ตําบล/แขวง............................................
อําเภอ/เขต.....................................จังหวัด..........................................โทรศัพท�..................................................
โดย.....................................ผู�ลงนามข�างท�ายนี้  (ในกรณีผู�รับจ�างเป?นบุคคลธรรมดาให�ใช�ข�อความว*า  
ข� า พ เจ� า ... ... ... ... ... ... ... ... (ร ะ บุ ชื่ อ บุ ค ค ล ธ ร รม ด า ) .. ... ... ... ... ... ... ... ... .... ... ... ... .อ ยู* บ� า น เล ข ที่
..............................................ถนน...............................................ตําบล/แขวง...........................................
อําเภอ/เขต.............................................จังหวัด...................................................ผู�ถือบัตรประจําตัวประชาชน 
เลขที่ ............................................โทรศัพท�.....................................โดย.....................................ได�พิจารณา
เงื่อนไขต*างๆ ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส� และเอกสารเพิ่มเติม (ถ�ามี) เลขที่.................................
โดยตลอดและยอมรับข�อกําหนดและเง่ือนไขนั้นแล�ว รวมทั้งรับรองว*า ข�าพเจ�าเป?นผู�มีคุณสมบัติครบถ�วน 
ตามท่ีกําหนดและไม*เป?นผู�ทิ้งงานของหน*วยงานของรัฐ 
 ๒.   ข�าพเจ�าขอเสนอท่ีจะทํางานจ�าง.........................................ตามข�อกําหนดเงื่อนไขรายละเอียด
แห*งเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส� ตามราคาดังที่ ได�ระบุ ไว�ในใบเสนอราคานี้  เป?นเงินทั้ งสิ้น 
............................... บาท (........................................) ซ่ึงได�รวมภาษีมูลค*าเพิ่มตลอดจนภาษีอากรอ่ืนๆ  
และค*าใช�จ*ายทั้งปวงไว�ด�วยแล�ว  
 ๓. ข�าพ เจ�าจะยืนคําเสนอราคาน้ี เป?นระยะเวลา........................วัน ตั้ งแต*วันยื่นข�อเสนอ  
และ .........................๑ อาจรับคําเสนอน้ี ณ เวลาใดก็ได�ก*อนที่จะครบกําหนดระยะเวลาดังกล*าว หรือระยะเวลา
ท่ีได�ยืดออกไปตามเหตุผลอันสมควรที่ ..........................๑ ร�องขอ 
 ๔. ข�าพเจ�ารับรองว*าจะส*งมอบงานตามเงื่อนไขท่ีเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส�กําหนดไว� 
 ๕. ในกรณี ท่ีข� าพ เจ�าได� รับการพิจารณาให� เป?นผู� ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส�  
ข�าพเจ�ารับรองที่จะ 
   ๕.๑ ทําสัญญาตามแบบสัญญาจ�างแนบท�ายเอกสารการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส�หรือ
ตามที่สํานักงานอัยการสูงสุดได�แก�ไขเพิ่มเติมแล�ว กับ ..........................๑ ภายใน.............วัน นับถัดจากวันที่
ได�รับหนังสือให�ไปทําสัญญา 
   ๕.๒ มอบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา ตามที่ระบุไว�ในข�อ ๗ ของเอกสารการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส� ให�แก* .......................๑ ขณะท่ีได�ลงนามในสัญญาเป?นจํานวนร�อยละ....................ของราคาตามสัญญา 
ท่ีได�ระบุไว�ในใบเสนอราคานี้ เพื่อเป?นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาโดยถูกต�องและครบถ�วน 
    หากข�าพเจ�าไม*ปฏิบัติให�ครบถ�วนตามท่ีระบุในข�อ ๕.๑ และ/หรือข�อ ๕.๒ ดังกล*าว
ข�างต�น ข�าพเจ�ายอมชดใช�ค*าเสียหายใดๆ ท่ีอาจมีแก*...............................๑ และ...............................๑ มีสิทธิจะให�
ผู�ยื่นข�อเสนอรายอ่ืนเป?นผู�ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส�ได� หรือ...............................๑อาจดําเนินการ 
จัดจ�างการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส�ใหม*ก็ได� 
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   ๖. ข�าพเจ�ายอมรับว*า ...........................๑ ไม*มีความผูกพันที่จะรับคําเสนอนี้ หรือใบเสนอราคาใดๆ 
รวมทั้งไม*ต�องรับผิดชอบในค*าใช�จ*ายใดๆ อันอาจเกิดข้ึนในการท่ีข�าพเจ�าได�เข�ายื่นข�อเสนอครั้งนี้ 
 ๗.   เพื่อเป?นประกันในการปฏิบัติโดยถูกต�อง ตามท่ีได�ทําความเข�าใจและผูกพันแห*งคําเสนอนี้ 
ข�าพเจ�าขอมอบ........................เพื่อเป?นหลักประกันการเสนอราคา เป?นจํานวนเงิน..........................บาท 
(...................................) มาพร�อมนี้ 
 ๘. ข�าพเจ�าได�ตรวจทานตัวเลขและตรวจสอบเอกสารต*างๆ ที่ ได�ยื่นพร�อมใบเสนอราคานี้ 
โดยละเอียดแล�ว และเข�าใจดีว*า ............................๑ ไม*ต�องรับผิดชอบใดๆ ในความผิดพลาดหรือตกหล*น 
 ๙. ใบเสนอราคานี้ ได�ยื่นเสนอโดยบริสุทธิ์ยุติธรรม และปราศจากกลฉ�อฉล หรือการสมรู�ร*วมคิดกัน 
โดยไม*ชอบด�วยกฎหมายกับบุคคลใดบุคคลหน่ึง หรือหลายบุคคล หรือกับห�างหุ�นส*วน บริษัทใดๆ ท่ีได�ยื่นข�อเสนอ 
ในคราวเดียวกัน 
   เสนอมา ณ วันท่ี............... เดือน.................................... พ.ศ. .............................. 
 
 
                    ลงชื่อ  ..................................................... 

                    (..........................................................) 
             ตําแหน*ง........................................................... 
 
      
หมายเหตุ 
 ๑  ให�ระบุชื่อย*อของหน*วยงานของรัฐที่ดําเนินการจัดจ�าง เช*น กรม หรือจังหวัด หรือทีโอที เป?นต�น 



อกสารนบท้ายหมายลข ๑.๓ 

บบสญัญาจຌางท าของ 
 

สัญญาลขทีไ………….…… ิ1ี...........……..……... 
 สัญญาฉบับนีๅท าขึๅน ณ ………….……..………………………………………………………………………….......
ต าบล/ขวง…………………..………………….………………. อ าภอ/ขต……………………….….……………………………...
จังหวัด…….…………………………….………….มืไอวันทีไ  ……….……… ดือน …………………….. พ .ศ . ……....……… 
ระหวาง……………………………………………………………… ิ2ี ………………………………………………………………………..
ด ย ………...…………….…………………………….…………… ิ3ี  ………..…………………………………………..…………………
ซึไงตอเป฿นสัญญานีๅรียกวา ผูຌวาจຌาง  ฝຆายหนึไง กับ…………….…………..…… ิ4 กี …………..…………………….
ซึไงจดทะบียนป็นนิติบุคคล ณ ……………………………………………………………………………………….………….……..
มีส านักงาน฿หญอยูลขทีไ ……………......……ถนน……………….……………..ต าบล/ขวง…….……….…..……….…....
อ าภอ/ขต………………….…..…….จังหวัด………..…………………..….ดย………….…………………………………..……...
ผูຌมีอ านาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของส านักงานทะบียนหุຌนสวนบริษัท …………… 
ลงวันทีไ………………………………..… ิ5ีิละหนังสือมอบอ านาจลงวันทีไ ……………….……..) นบทຌายสัญญานีๅ  
ิๆี(฿นกรณีทีไผูຌรับจຌางป็นบุคคลธรรมดา฿หຌ฿ชຌขຌอความวา กับ …………………..….… ิ4 ขี …………………….....  
อยูบຌานลขทีไ …………….….…..….ถนน…………………..……..…...……ต าบล/ขวง ……..………………….….………….
อ าภอ/ขต…………………….………….…..จังหวัด…………...…..………….……...……. ผูຌถือบัตรประจ าตัวประชาชน 
เลขที่................................ ดังปรากฏตามส านาบัตรประจ าตัวประชาชนนบทຌายสัญญานีๅ) ซึไงตอเป฿น
สัญญานีๅรียกวา ผูຌรับจຌาง  อีกฝຆายหนึไง 
 คูสัญญาเดຌตกลงกันมีขຌอความดังตอเปนีๅ 
 ขຌอ 1 ขຌอตกลงวาจຌาง 
  ผูຌวาจຌางตกลงจຌางละผูຌรับจຌางตกลงรับจຌางท างาน….………….…… ิ็ี ………...…..……… 
ณ …..……………................. ต าบล/ขวง….…………………………….…….. อ าภอ/ขต …………..…………..………
จังหวัด……………………….……….….. ตามขຌอก าหนดละงืไอนเขหงสัญญานีๅรวมทัๅงอกสารนบทຌายสัญญา 
  ผูຌรับจຌางตกลงทีไจะจัดหารงงานละวัสดุ ครืไองมือครืไอง฿ชຌ ตลอดจนอุปกรณ์ตางโ 
ชนิดดีพืไอ฿ชຌ฿นงานจຌางตามสัญญานีๅ 
 ขຌอ 2 อกสารอันป็นสวนหนึไงของสัญญา 
  อกสารนบทຌายสัญญาดังตอเปนีๅ฿หຌถือป็นสวนหนึไงของสัญญานีๅ 

2.1 ผนวก 1.………..….(รายละอียดงานจຌาง)…….…….. จ านวน.…..ิ…..….….….ี หนຌา 
  โ.โ ผนวก 2……….…....(฿บสนอราคา)…………….…...... จ านวน……ิ………….….ี หนຌา 
                 …………..……………ฯลฯ……………..…………. 
  ความ฿ด฿นอกสารนบทຌายสัญญาทีไขัดหรือยຌงกับขຌอความ฿นสัญญานีๅ ฿หຌ฿ชຌขຌอความ 

฿นสัญญานีๅบังคับ ละ฿นกรณีทีไอกสารนบทຌายสัญญาขัดยຌงกันอง ผูຌรับจຌางจะตຌองปฏิบัติตามค าวินิจฉัย
ของผูຌวาจຌาง ค าวินิจฉัยของผูຌวาจຌาง฿หຌถือป็นทีไสุด ละผูຌรับจຌางเมมีสิทธิรียกรຌองคาจຌาง หรือคาสียหาย 
หรือคา฿ชຌจาย฿ดโ พิไมติมจากผูຌวาจຌางทัๅงสิๅน 
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 ขຌอ 3 หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา 
  ฿นขณะท าสัญญานีๅผูຌรับจຌางเดຌน าหลักประกันป็น…………….…...….. ิ่ี ..………..……… 
ป็นจ านวนงิน…………….... บาท (……………..………….) ซึไงทากับรຌอยละ………ิ9ี…..…ิ…………..………...ี 
ของราคาคาจຌางตามสัญญา มามอบ฿หຌกผูຌวาจຌางพืไอป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานีๅ  
  ิแเีกรณีผูຌรับจຌาง฿ชຌหนังสือคๅ าประกันมาป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา  
หนังสือคๅ าประกันดังกลาวจะตຌองออกดยธนาคารทีไประกอบกิจการ฿นประทศเทย หรือดยบริษัทงินทุน
หรือบริษัทงินทุนหลักทรัพย์ทีไเดຌรับอนุญาต฿หຌประกอบกิจการงินทุนพืไอการพาณิชย์ละประกอบธุรกิจ 

คๅ าประกันตามประกาศของธนาคารหงประทศเทย ตามรายชืไอบริษัทงินทุนทีไธนาคารหงประทศเทย
จຌงวียน฿หຌทราบตามบบทีไคณะกรรมการนยบายการจัดซืๅอจัดจຌางละการบริหารพัสดุภาครัฐก าหนด 
หรืออาจป็นหนังสือคๅ าประกันอิลใกทรอนิกส์ตามวิธีการทีไกรมบัญชีกลางก าหนดกใเดຌ ละจะตຌองมีอายุ 
การคๅ าประกันตลอดเปจนกวาผูຌรับจຌางพຌนขຌอผูกพันตามสัญญานีๅ  
  หลักประกันทีไผูຌรับจຌางน ามามอบ฿หຌตามวรรคหนึไง จะตຌองมีอายุครอบคลุมความรับผิด 

ทัๅงปวงของผูຌรับจຌางตลอดอายุสัญญา ถຌาหลักประกันทีไผูຌรับจຌางน ามามอบ฿หຌดังกลาวลดลงหรือสืไอมคาลง 
หรือมีอายุเมครอบคลุมถึงความรับผิดของผูຌรับจຌางตลอดอายุสัญญา เมวาดຌวยหตุ฿ดโ กใตาม รวมถึงกรณี 
ผูຌรับจຌางสงมอบงานลาชຌาป็นหตุ฿หຌระยะวลาลຌวสรใจหรือวันครบก าหนดความรับผิด฿นความช ารุด
บกพรองตามสัญญาปลีไยนปลงเป เมวาจะกิดขึๅนคราว฿ด ผูຌรับจຌางตຌองหาหลักประกัน฿หมหรือ
หลักประกันพิไ ม ติม฿หຌมีจ านวนครบถຌวนตามวรรคหนึไ งมามอบ฿หຌกผูຌ วาจຌางภาย฿น ... ............
ิ……………………..….ี วัน นับถัดจากวันทีไเดຌรับจຌงป็นหนังสือจากผูຌวาจຌาง 
  หลักประกันทีไผูຌรับจຌางน ามามอบเวຌตามขຌอนีๅ ผูຌวาจຌางจะคืน฿หຌกผูຌรับจຌางดยเมมี
ดอกบีๅยมืไอผูຌรับจຌางพຌนจากขຌอผูกพันละความรับผิดทัๅงปวงตามสัญญานีๅลຌว 
 ขຌอ 4   คาจຌางละการจายงิน  
  ิ11ีิกี ส าหรับการจายงินคาจຌาง฿หຌผูຌรับจຌางป็นงวด 

   ผูຌวาจຌางตกลงจายละผูຌรับจຌางตกลงรับงินคาจຌางจ านวนงิน……………………..บาท
(……………………………..…) ซึไงเดຌรวมภาษีมูลคาพิไม จ านวน…………………บาท ิ......................................ี 
ตลอดจนภาษีอากรอืไนโ ละคา฿ชຌจายทัๅงปวงดຌวยลຌว ดยก าหนดการจายงินป็นงวดโ ดังนีๅ 
  งวดทีไ 1 ป็นจ านวนงิน………………………...บาท (…………………………………...………….) 
มืไอผูຌรับจຌางเดຌปฏิบัติงาน……………………………………฿หຌลຌวสรใจภาย฿น………………………………………………….. 
  งวดทีไ 2 ป็นจ านวนงิน…….………………...บาท (…………………………………...………….) 
มืไอผูຌรับจຌางเดຌปฏิบัติงาน…………………………..…..……฿หຌลຌวสรใจภาย฿น…………………………………………… 
  ..............................................ฯลฯ............................................. 
  งวดสุดทຌาย ป็นจ านวนงิน……………..………....บาท (…………………………………...….…..) 
มืไอผูຌรับจຌางเดຌปฏิบัติงานทัๅงหมด฿หຌลຌวสรใจรียบรຌอยตามสัญญาละผูຌวาจຌางเดຌตรวจรับงานจຌางตามขຌอ 11 
เวຌดยครบถຌวนลຌว 

  ิ12ีิขี ส าหรับการจายงินคาจຌาง฿หຌผูຌรับจຌางครัๅงดียว 
   ผูຌวาจຌางตกลงจายละผูຌรับจຌางตกลงรับงินคาจຌางจ านวนงิน……………………..บาท
(……………………………..…) ซึไงเดຌรวมภาษีมูลคาพิไม จ านวน…………………บาท ิ......................................ี 
ตลอดจนภาษีอากรอืไนโ ละคา฿ชຌจายทัๅงปวงดຌวยลຌว มืไอผูຌรับจຌางเดຌปฏิบัติงานทัๅงหมด฿หຌลຌวสรใจ
รียบรຌอยตามสัญญาละผูຌวาจຌางเดຌตรวจรับงานจຌางตามขຌอ แแ เวຌดยครบถຌวนลຌว  
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  ิแ3ีการจายงินตามงืไอนเขหงสัญญานีๅ ผูຌวาจຌางจะอนงินขຌาบัญชีงินฝากธนาคาร
ของผูຌรับจຌาง ชืไอธนาคาร………..………….……….สาขา……………..…….…..ชืไอบัญชี……………….……………………
ลขทีไบัญชี……………………………ทัๅงนีๅ ผูຌรับจຌางตกลงป็นผูຌรับภาระงินคาธรรมนียมหรือคาบริการอืไน฿ด
กีไยวกับการอน รวมทัๅงคา฿ชຌจายอืไน฿ด ิถຌามีี ทีไธนาคารรียกกใบ ละยินยอม฿หຌมีการหักงินดังกลาว 

จากจ านวนงินอน฿นงวดนัๅนโ  (ความ฿นวรรคนีๅ ฿ชຌส าหรับกรณีทีไหนวยงานของรัฐจะจายงินตรง 
฿หຌกผูຌ รับจຌาง (ระบบ  Direct Payment) ดยการอนงิน ขຌาบัญชี งินฝากธนาคารของผูຌ รับจຌาง  
ตามนวทางทีไกระทรวงการคลังหรือหนวยงานของรัฐจຌาของงบประมาณป็นผูຌก าหนด ลຌวตกรณี) 
 ิแไีขຌอ 5 งินคาจຌางลวงหนຌา 
  ผูຌวาจຌางตกลงจายงินคาจຌางลวงหนຌา฿หຌกผูຌรับจຌาง ป็นจ านวนงิน…………..…..…บาท
(………………..….…) ซึไงทากับรຌอยละ……....…ิ……….…………....ี ของราคาคาจຌางตามสัญญาทีไระบุเวຌ฿นขຌอ 4 
  งินคาจຌางลวงหนຌาดังกลาวจะจาย฿หຌภายหลังจากทีไผูຌรับจຌางเดຌวางหลักประกันการรับงิน
คาจຌางลวงหนຌาป็น...................... (หนังสือคๅ าประกันหรือหนังสือคๅ าประกันอิลใกทรอนิกส์ของธนาคาร 

ภาย฿นประทศหรือพันธบัตรรัฐบาลเทย) ………………....ตใมตามจ านวนงินคาจຌางลวงหนຌานัๅน฿หຌกผูຌวาจຌาง 
ผูຌรับจຌางจะตຌองออก฿บสรใจรับงินคาจຌางลวงหนຌาตามบบทีไผูຌวาจຌางก าหนด฿หຌละผูຌรับจຌางตกลงทีไจะ
กระท าตามงืไอนเขอันกีไยวกับการ฿ชຌจายละการ฿ชຌคืนงินคาจຌางลวงหนຌานัๅน ดังตอเปนีๅ 
  5.แ ผูຌรับจຌางจะ฿ชຌงินคาจຌางลวงหนຌานัๅนพืไอป็นคา฿ชຌจาย฿นการปฏิบัติงานตามสัญญา
ทานัๅน หากผูຌรับจຌาง฿ชຌจายงินคาจຌางลวงหนຌาหรือสวน฿ดสวนหนึไงของงินคาจຌางลวงหนຌานัๅน฿นทางอืไน ผูຌวาจຌาง
อาจจะรียกงินคาจຌางลวงหนຌานัๅนคืนจากผูຌรับจຌางหรือบังคับอาจากหลักประกันการรับงินคาจຌางลวงหนຌา 

เดຌทันท ี
  5.โ มืไอผูຌวาจຌางรียกรຌอง ผูຌรับจຌางตຌองสดงหลักฐานการ฿ชຌจายงินคาจຌางลวงหนຌา 
พืไอพิสูจน์วาเดຌป็นเปตามขຌอ 5.1 ภาย฿นก าหนด 15 ิสิบหຌาี วัน นับถัดจากวันเดຌรับจຌงป็นหนังสือจากผูຌวาจຌาง  
หากผูຌรับจຌางเมอาจสดงหลักฐานดังกลาวภาย฿นก าหนด 15 ิสิบหຌาี วัน ผูຌวาจຌางอาจรียกงินคาจຌาง
ลวงหนຌาคืนจากผูຌรับจຌางหรือบังคับอาจากหลักประกันการรับงินคาจຌางลวงหนຌาเดຌทันที 
  5.3 ฿นการจายงินคาจຌาง฿หຌกผูຌรับจຌางตามขຌอ 4  ผูຌวาจຌางจะหักคืนงินคาจຌาง
ลวงหนຌา฿นตละงวดพืไอชด฿ชຌคืนงินคาจຌางลวงหนຌาเวຌจ านวนรຌอยละ .............ิ...........ี ของจ านวนงิน
คาจຌาง฿นตละงวดจนกวาจ านวนงินทีไหักเวຌจะครบตามจ านวนงินทีไหักคาจຌางลวงหนຌาทีไผูຌรับจຌางเดຌรับเปลຌว 
ยกวຌนคาจຌางงวดสุดทຌายจะหักเวຌป็นจ านวนทากับจ านวนงินคาจຌางลวงหนຌาทีไหลือทัๅงหมด 
  5.4 งินจ านวน฿ดโ กใตามทีไผูຌรับจຌางจะตຌองจาย฿หຌกผูຌวาจຌางพืไอช าระหนีๅหรือ 

พืไอชด฿ชຌความรับผิดตางโ ตามสัญญา ผูຌวาจຌางจะหักอาจากงินคาจຌางงวดทีไจะจาย฿หຌกผูຌรับจຌาง 

กอนทีไจะหักชด฿ชຌคืนงินคาจຌางลวงหนຌา 
  5.5 ฿นกรณีทีไมีการบอกลิกสัญญา หากงินคาจຌางลวงหนຌาทีไหลือกินกวาจ านวนงินทีไ
ผูຌรับจຌางจะเดຌรับหลังจากหักชด฿ชຌ฿นกรณีอืไนลຌว  ผูຌรับจຌางจะตຌองจายคืนงินจ านวนทีไหลือนัๅน฿หຌก 
ผูຌวาจຌางภาย฿น 7 ิจใดี วัน นับถัดจากวันเดຌรับจຌงป็นหนังสือจากผูຌวาจຌาง 
    5.6  ผูຌวาจຌางจะคืนหลักประกันงินคาจຌางลวงหนຌา฿หຌกผูຌรับจຌางตอมืไอผูຌวาจຌางเดຌหักงิน
คาจຌางเวຌครบจ านวนงินคาจຌางลวงหนຌาตามขຌอ 5.ใ 
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 ขຌอ 6   ก าหนดวลาลຌวสรใจละสิทธิของผูຌวาจຌาง฿นการบอกลิกสัญญา 
  ผูຌรับจຌางตຌองริไมท างานทีไรับจຌางภาย฿นวันทีไ….... ดือน……………… พ.ศ. ………. 
ละจะตຌองท างาน฿หຌลຌวสรใจบริบูรณ์ภาย฿นวันทีไ ….... ดือน …………. พ.ศ. …...…. ถຌาผูຌรับจຌางมิเดຌลงมือ
ท างานภาย฿นก าหนดวลา หรือเมสามารถท างาน฿หຌลຌวสรใจตามก าหนดวลา หรือมีหตุ฿หຌชืไอเดຌวา 

ผูຌรับจຌางเมสามารถท างาน฿หຌลຌวสรใจภาย฿นก าหนดวลา หรือจะลຌวสรใจลาชຌากินกวาก าหนดวลา  
หรือผูຌรับจຌางท าผิดสัญญาขຌอ฿ดขຌอหนึไง หรือตกป็นผูຌถูกพิทักษ์ทรัพย์ดใดขาดหรือตกป็นผูຌลຌมละลาย หรือ
พิกฉยเมปฏิบัติตามค าสัไงของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผูຌวาจຌางมีสิทธิทีไจะบอกลิกสัญญานีๅเดຌ ละมีสิทธิ
จຌางผูຌรับจຌางราย฿หมขຌาท างานของผูຌรับจຌาง฿หຌลุลวงเปเดຌดຌวย การ฿ชຌสิทธิบอกลิกสัญญานัๅนเมกระทบสิทธิ
ของผูຌวาจຌางทีไจะรียกรຌองคาสียหายจากผูຌรับจຌาง   
  การทีไผูຌวาจຌางเม฿ชຌสิทธิลิกสัญญาดังกลาวขຌางตຌนนัๅน เมป็นหตุ฿หຌผูຌรับจຌางพຌนจาก 

ความรับผิดตามสัญญา 
 ิ15ีขຌอ 7 ความรับผิดชอบ฿นความช ารุดบกพรองของงานจຌาง 

  มืไองานลຌวสรใจบริบูรณ ์ละผูຌวาจຌางเดຌรับมอบงานจากผูຌรับจຌางหรือจากผูຌรับจຌางราย฿หม 
฿นกรณีทีไมีการบอกลิกสัญญาตามขຌอ 6 หากมีหตุช ารุดบกพรองหรือสียหายกิดขึๅนจากการจຌางนีๅ  
ภาย฿นก าหนด.....ิ16ี…..….ิ……..…..ี ปี …….…ิ……....….ี ดือน นับถัดจากวันทีไเดຌรับมอบงานดังกลาว  
ซึไงความช ารุดบกพรองหรือสียหายนัๅนกิดจากความบกพรองของผูຌรับจຌางอันกิดจากการ฿ชຌวัสดุทีไเมถูกตຌอง
หรือท าเวຌเมรียบรຌอย หรือท าเมถูกตຌองตามมาตรฐานหงหลักวิชา  ผูຌรับจຌางจะตຌองรีบท าการกຌเข 
฿หຌป็นทีไรียบรຌอยดยเมชักชຌา ดยผูຌวาจຌางเมตຌองออกงิน฿ดโ ฿นการนีๅทัๅงสิๅน หากผูຌรับจຌางเมกระท าการ 
ดังกลาวภาย฿นก าหนด……...ิ………..……ี วัน นับถัดจากวันทีไเดຌรับจຌงป็นหนังสือจากผูຌวาจຌางหรือเมท าการ
กຌ เข฿หຌ ถู กตຌองรียบรຌอยภาย฿น วลาทีไ ผูຌ ว าจຌ างก าหนด  ฿หຌ ผูຌ ว าจຌ างมีสิทธิทีไ จะท าการนัๅ น อง 

หรือจຌางผูຌอืไน฿หຌท างานนัๅน ดยผูຌรับจຌางตຌองป็นผูຌออกคา฿ชຌจายองทัๅงสิๅน 

  ฿นกรณีรงดวนจ าป็นตຌองรีบกຌเขหตุช ารุดบกพรองหรือสียหายดยรใว ละเมอาจ
รอ฿หຌผูຌรับจຌางกຌเข฿นระยะวลาทีไก าหนดเวຌตามวรรคหนึไงเดຌ ผูຌวาจຌางมีสิทธิขຌาจัดการกຌเขหตุช ารุด
บกพรองหรือสียหายนัๅนอง หรือจຌางผูຌอืไน฿หຌซอมซมความช ารุดบกพรองหรือสียหาย ดยผูຌรับจຌาง 

ตຌองรับผิดชอบช าระคา฿ชຌจายทัๅงหมด 
  การทีไผูຌวาจຌางท าการนัๅนอง หรือจຌางผูຌอืไน฿หຌท างานนัๅนทนผูຌรับจຌาง เมท า฿หຌผูຌรับจຌาง 
หลุดพຌนจากความรับผิดตามสัญญา หากผูຌรับจຌางเมชด฿ชຌคา฿ชຌจายหรือคาสียหายตามทีไผูຌวาจຌางรียกรຌอง
ผูຌวาจຌางมีสิทธิบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาเดຌ 
 ขຌอ 8 การจຌางชวง 
  ผูຌรับจຌางจะตຌองเมอางานทัๅงหมดหรือตบางสวนหงสัญญานีๅเปจຌางชวงอีกทอดหนึไง 
วຌนตการจຌางชวงงานตบางสวนทีไเดຌรับอนุญาตป็นหนังสือจากผูຌวาจຌางลຌว การทีไผูຌวาจຌางเดຌอนุญาต 

฿หຌจຌางชวงงานตบางสวนดังกลาวนัๅน เมป็นหตุ฿หຌผูຌรับจຌางหลุดพຌนจากความรับผิดหรือพันธะหนຌาทีไ 
ตามสัญญานีๅ ละผูຌรับจຌางจะยังคงตຌองรับผิด฿นความผิดละความประมาทลินลอของผูຌรับจຌางชวง  
หรือของตัวทนหรือลูกจຌางของผูຌรับจຌางชวงนัๅนทุกประการ 
 กรณีผูຌรับจຌางเปจຌางชวงงานตบางสวนดยฝຆาฝืนความ฿นวรรคหนึไง ผูຌรับจຌางตຌองช าระ
คาปรับ฿หຌกผูຌวาจຌางป็นจ านวนงิน฿นอัตรารຌอยละ........ิ17ี….....ิ.........................ี ของวงงินของงาน 

ทีไจຌางชวงตามสัญญา ทัๅงนีๅ เมตัดสิทธิผูຌวาจຌาง฿นการบอกลิกสัญญา 
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 ขຌอ 9 ความรับผิดของผูຌรับจຌาง 
 ผูຌรับจຌางจะตຌองรับผิดตออุบัติหตุ ความสียหาย หรือภยันตราย฿ดโ อันกิดจาก 
การปฏิบัติงานของผูຌรับจຌาง ละจะตຌองรับผิดตอความสียหายจากการกระท าของลูกจຌางหรือตัวทน 
ของผูຌรับจຌาง ละจากการปฏิบัติงานของผูຌรับจຌางชวงดຌวย ิถຌามีี 
 ความสียหาย฿ดโ อันกิดกงานทีไผูຌรับจຌางเดຌท าขึๅน มຌจะกิดขึๅนพราะหตุสุดวิสัย 

กใตาม ผูຌรับจຌางจะตຌองรับผิดชอบดยซอมซม฿หຌคืนดีหรือปลีไยน฿หຌ฿หมดยคา฿ชຌจายของผูຌรับจຌางอง วຌนต
ความสียหายนัๅนกิดจากความผิดของผูຌวาจຌาง ทัๅงนีๅ ความรับผิดของผูຌรับจຌางดังกลาว฿นขຌอนีๅจะสิๅนสุดลง 
มืไอผูຌวาจຌางเดຌรับมอบงานครัๅงสุดทຌาย ซึไงหลังจากนัๅนผูຌรับจຌางคงตຌองรับผิดพียง฿นกรณีช ารุดบกพรอง  
หรือความสียหายดังกลาว฿นขຌอ 7 ทานัๅน 
  ผูຌ รับจຌางจะตຌองรับผิดตอบุคคลภายนอก฿นความสียหาย฿ดโ อัน กิดจาก 

การปฏิบัติงานของผูຌรับจຌาง หรือลูกจຌางหรือตัวทนของผูຌรับจຌาง  รวมถึงผูຌรับจຌางชวง ิถຌามีี ตามสัญญานีๅ 
หากผูຌวาจຌางถูกรียกรຌองหรือฟງองรຌองหรือตຌองชด฿ชຌคาสียหาย฿หຌกบุคคลภายนอกเปลຌว ผูຌรับจຌ างจะตຌอง 
ด านินการ฿ดโ พืไอ฿หຌมีการวาตางกຌตาง฿หຌกผูຌวาจຌางดยคา฿ชຌจายของผูຌรับจຌางอง รวมทัๅงผูຌรับจຌางจะตຌอง
ชด฿ชຌคาสียหายนัๅนโ ตลอดจนคา฿ชຌจาย฿ดโ อันกิดจากการถูกรียกรຌองหรือถูกฟງองรຌอง฿หຌกผูຌวาจຌางทันที 

ขຌอ 10 การจายงินกลูกจຌาง 
 ผูຌรับจຌางจะตຌองจายงินกลูกจຌางทีไผูຌรับจຌางเดຌจຌางมา฿นอัตราละตามก าหนดวลา 
ทีไผูຌรับจຌางเดຌตกลงหรือท าสัญญาเวຌตอลูกจຌางดังกลาว 
 ถຌาผูຌรับจຌางเมจายงินคาจຌางหรือคาทดทนอืไน฿ดกลูกจຌางดังกลาว฿นวรรคหนึไง  
ผูຌวาจຌางมีสิทธิทีไจะอางินคาจຌางทีไจะตຌองจายกผูຌรับจຌางมาจาย฿หຌกลูกจຌางของผูຌรับจຌางดังกลาว ละ฿หຌถือวา
ผูຌวาจຌางเดຌจายงินจ านวนนัๅนป็นคาจຌาง฿หຌกผูຌรับจຌางตามสัญญาลຌว 
  ผูຌรับจຌางจะตຌองจัด฿หຌมีประกันภัยส าหรับลูกจຌางทุกคนทีไจຌางมาท างาน  ดย฿หຌ
ครอบคลุมถึงความรับผิดทัๅงปวงของผูຌรับจຌาง รวมทัๅงผูຌรับจຌางชวง ิถຌามีี ฿นกรณีความสียหายทีไคิดคาสินเหม
ทดทนเดຌตามกฎหมาย ซึไงกิดจากอุบัติหตุหรือภยันตราย฿ดโ ตอลูกจຌางหรือบุคคลอืไนทีไผูຌรับจຌาง 
หรือผูຌรับจຌางชวงจຌางมาท างาน ผูຌรับจຌางจะตຌองสงมอบกรมธรรม์ประกันภัยดังกลาวพรຌอมทัๅงหลักฐาน 

การช าระบีๅยประกัน฿หຌกผูຌวาจຌางมืไอผูຌวาจຌางรียกรຌอง 
ขຌอ 11 การตรวจรับงานจຌาง 

        มืไอผูຌวาจຌางเดຌตรวจรับงานจຌางทีไสงมอบละหในวาถูกตຌองครบถຌวนตามสัญญาลຌว  
ผูຌวาจຌางจะออกหลักฐานการรับมอบป็นหนังสือเวຌ฿หຌ พืไอผูຌรับจຌางน ามาป็นหลักฐานประกอบการขอรับงิน
คางานจຌางนัๅน 
        ถຌาผลของการตรวจรับงานจຌางปรากฏวางานจຌางทีไผูຌรับจຌางสงมอบเมตรงตามสัญญา 
ผูຌวาจຌางทรงเวຌซึไงสิทธิทีไจะเมรับงานจຌางนัๅน ฿นกรณีชนวานีๅ  ผูຌรับจຌางตຌองท าการกຌเข฿หຌถูกตຌองตาม 

สัญญาดຌวยคา฿ชຌจายของผูຌรับจຌางอง ละระยะวลาทีไสียเปพราะหตุดังกลาวผูຌรับจຌางจะน ามาอຌางป็นหตุ
ขอขยายวลาสงมอบงานจຌางตามสัญญาหรือของดหรือลดคาปรับเมเดຌ 
       ิ18ี฿นกรณีทีไผูຌรับจຌางสงมอบงานจຌางถูกตຌองตเมครบจ านวน หรือสงมอบครบ
จ านวน ตเมถูกตຌองทัๅงหมด ผูຌวาจຌางจะตรวจรับงานจຌางฉพาะสวนทีไถูกตຌอง ดยออกหลักฐานการตรวจรับ
งานจຌางฉพาะสวนนัๅนกใเดຌ (ความ฿นวรรคสามนีๅ จะเมก าหนดเวຌ฿นกรณีทีไผูຌวาจຌางตຌองการงานจຌางทัๅงหมด 

฿นคราวดียวกัน หรืองานจຌางทีไประกอบป็นชุดหรือหนวย  ถຌาขาดสวนประกอบอยางหนึไงอยาง฿ด 

เปลຌว จะเมสามารถ฿ชຌงานเดຌดยสมบูรณ์)  
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 ขຌอ 12 รายละอียดของงานจຌางคลาดคลืไอน 
   ผูຌรับจຌางรับรองวาเดຌตรวจสอบละท าความขຌา฿จ฿นรายละอียดของงานจຌาง 
ดยถีไถຌวนลຌว หากปรากฏวารายละอียดของงานจຌางนัๅนผิดพลาดหรือคลาดคลืไอนเปจากหลักการ 

ทางวิศวกรรมหรือทางทคนิค ผูຌรับจຌางตกลงทีไจะปฏิบัติตามค าวินิจฉัยของผูຌ วาจຌาง คณะกรรมการตรวจรับ
พัสดุ พืไอ฿หຌงานลຌวสรใจบริบูรณ์ ค าวินิจฉัยดังกลาว฿หຌถือป็นทีไสุด ดยผูຌรับจຌางจะคิดคาจຌาง คาสียหาย 
หรือคา฿ชຌจาย฿ดโ พิไมขึๅนจากผูຌวาจຌาง หรือขอขยายอายุสัญญาเมเดຌ 

ขຌอ 13 คาปรับ 
  หากผูຌรับจຌางเมสามารถท างาน฿หຌลຌวสรใจภาย฿นวลาทีไก าหนดเวຌ฿นสัญญา 

ละผูຌ วาจຌางยังมิ เดຌบอกลิกสัญญา  ผูຌ รับจຌางจะตຌองช าระคาปรับ฿หຌกผูຌ วาจຌางป็นจ านวนงิน 

วันละ…..ิ19ี…. บาท ิ……………...ี นับถัดจากวันทีไครบก าหนดวลาลຌวสรใจของงานตามสัญญาหรือวันทีไ 
ผูຌวาจຌางเดຌขยายวลาท างาน฿หຌ จนถึงวันทีไท างานลຌวสรใจจริง นอกจากนีๅ ผูຌรับจຌางยอม฿หຌผูຌวาจຌาง 
รียกคาสียหายอันกิดขึๅนจากการทีไผูຌรับจຌางท างานลาชຌาฉพาะสวนทีไกินกวาจ านวนคาปรับดังกลาวเดຌอีกดຌวย 

  ฿นระหวางทีไผูຌ วาจຌางยังมิ เดຌบอกลิกสัญญานัๅน  หากผูຌวาจຌางหในวาผูຌ รับจຌาง 
จะเมสามารถปฏิบัติตามสัญญาตอเปเดຌ ผูຌวาจຌางจะ฿ชຌสิทธิบอกลิกสัญญาละ฿ชຌสิทธิตามขຌอ 14 กใเดຌ  
ละถຌาผูຌวาจຌางเดຌจຌงขຌอรียกรຌองเปยังผูຌรับจຌางมืไอครบก าหนดวลาลຌวสรใจของงานขอ฿หຌช าระคาปรับลຌว 
ผูຌวาจຌางมีสิทธิทีไจะปรับผูຌรับจຌางจนถึงวันบอกลิกสัญญาเดຌอีกดຌวย 

ขຌอ 14 สิทธิของผูຌวาจຌางภายหลังบอกลิกสัญญา 
  ฿นกรณีทีไผูຌวาจຌางบอกลิกสัญญา ผูຌวาจຌางอาจท างานนัๅนองหรือวาจຌางผูຌอืไน฿หຌท างานนัๅน
ตอจนลຌวสรใจกใเดຌ ละ฿นกรณีดังกลาว ผูຌวาจຌางมีสิทธิริบหรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา
ทัๅงหมดหรือบางสวนตามตจะหในสมควร นอกจากนัๅน ผูຌรับจຌางจะตຌองรับผิดชอบ฿นคาสียหายซึไงป็น
จ านวนกินกวาหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา รวมทัๅงคา฿ชຌจายทีไพิไมขึๅน฿นการท างานนัๅนตอ฿หຌลຌวสรใจ
ตามสัญญา ซึไงผูຌวาจຌางจะหักอาจากจ านวนงิน฿ดโ ทีไจะจาย฿หຌกผูຌรับจຌางกใเดຌ 

ขຌอ 15 การบังคับคาปรับ คาสียหาย ละคา฿ชຌจาย 

 ฿นกรณีทีไผูຌรับจຌางเมปฏิบัติตามสัญญาขຌอ฿ดขຌอหนึไงดຌวยหตุ฿ดโ กใตาม จนป็นหตุ 
฿หຌกิดคาปรับ คาสียหาย หรือคา฿ชຌจายกผูຌวาจຌาง ผูຌรับจຌางตຌองชด฿ชຌคาปรับ คาสียหาย หรือคา฿ชຌจาย
ดังกลาว฿หຌกผูຌวาจຌางดยสิๅนชิงภาย฿นก าหนด.................ิ....................ี วัน นับถัดจากวันทีไเดຌรับจຌง  

ป็นหนังสือจากผูຌวาจຌาง หากผูຌรับจຌางเมชด฿ชຌ฿หຌถูกตຌองครบถຌวนภาย฿นระยะวลาดังกลาว฿หຌผูຌวาจຌางมีสิทธิ
ทีไจะหักอาจากจ านวนงินคาจຌางทีไตຌองช าระ หรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาเดຌทันท ี

  หากคาปรับ  ค าสียหาย หรือคา฿ชຌจ ายทีไ บั งคับจากงินคาจຌางทีไ ตຌองช าระ  
หรือหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาลຌวยังเมพียงพอ ผูຌรับจຌางยินยอมช าระสวนทีไหลือทีไยังขาดอยู 
จนครบถຌวนตามจ านวนคาปรับ คาสียหาย หรือคา฿ชຌจายนัๅน ภาย฿นก าหนด ..................ิ......................ี วัน 
นับถัดจากวันทีไเดຌรับจຌงป็นหนังสือจากผูຌวาจຌาง 

หากมีงินคาจຌางตามสัญญาทีไหักเวຌจายป็นคาปรับ คาสียหาย หรือคา฿ชຌจายลຌว 

ยังหลืออยูอีกทา฿ด ผูຌวาจຌางจะคืน฿หຌกผูຌรับจຌางทัๅงหมด 
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ขຌอ 16 การงดหรือลดคาปรับ หรือการขยายวลาปฏิบัติงานตามสัญญา 
  ฿นกรณีทีไมีหตุกิดจากความผิดหรือความบกพรองของฝຆายผูຌวาจຌาง หรือหตุสุดวิสัย  
หรือกิดจากพฤติการณ์อันหนึไงอัน฿ดทีไผูຌรับจຌางเมตຌองรับผิดตามกฎหมาย หรือหตุอืไนตามทีไก าหนด 

฿นกฎกระทรวง ซึไงออกตามความ฿นกฎหมายวาดຌวยการจัดซืๅอจัดจຌางละการบริหารพัสดุภาครัฐ ท า฿หຌผูຌรับจຌาง
เมสามารถท างาน฿หຌลຌวสรใจตามงืไอนเขละก าหนดวลาหงสัญญานีๅเดຌ  ผูຌรับจຌางจะตຌองจຌงหตุหรือ
พฤติการณ์ดังกลาวพรຌอมหลักฐานป็นหนังสือ฿หຌผูຌวาจຌางทราบ  พืไอของดหรือลดคาปรับ หรือขยายวลา
ท างานออกเปภาย฿น 15 ิสิบหຌาี วันนับถัดจากวันทีไหตุนัๅนสิๅนสุดลง หรือตามทีไก าหนด฿นกฎกระทรวง
ดังกลาว ลຌวตกรณี 
  ถຌาผูຌรับจຌางเมปฏิบัติ฿หຌป็นเปตามความ฿นวรรคหนึไง ฿หຌถือวาผูຌรับจຌางเดຌสละสิทธิ
รียกรຌอง฿นการทีไจะของดหรือลดคาปรับ หรือขยายวลาท างานออกเปดยเมมีงืไอนเข฿ดโ ทัๅงสิๅน วຌนต 
กรณีหตุกิดจากความผิดหรือความบกพรองของฝຆายผูຌวาจຌาง ซึไงมีหลักฐานชัดจຌง หรือผูຌวาจຌางทราบ 

ดีอยูลຌวตัๅงตตຌน 
  การงดหรือลดคาปรับ หรือขยายก าหนดวลาท างานตามวรรคหนึไง อยู฿นดุลพินิจ 

ของผูຌวาจຌางทีไจะพิจารณาตามทีไหในสมควร 

 ขຌอ ํ็ การ฿ชຌรือเทย 
  ฿นการปฏิบัติตามสัญญานีๅ หากผูຌรับจຌางจะตຌองสัไงหรือน าของขຌามาจากตางประทศ
รวมทัๅงครืไองมือละอุปกรณ์ทีไตຌองน าขຌามาพืไอปฏิบัติงานตามสัญญา เมวาผูຌรับจຌางจะป็นผูຌทีไน าของขຌามาอง 
หรือน าขຌามาดยผานตัวทนหรือบุคคลอืไน฿ด ถຌาสิไงของนัๅนตຌองน าขຌามาดยทางรือ฿นสຌนทางดินรือทีไมี
รือเทยดินอยูละสามารถ฿หຌบริการรับขนเดຌตามทีไรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศก าหนด  
ผูຌรับจຌางตຌองจัดการ฿หຌสิไงของดังกลาวบรรทุกดยรือเทยหรือรือทีไมีสิทธิชนดียวกับรือเทยจากตางประทศ
มายังประทศเทย วຌนตจะเดຌรับอนุญาตจากกรมจຌาทากอนบรรทุกของนัๅนลงรืออืไนทีไมิ฿ชรือเทย 

หรือป็นของทีไรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศยกวຌน฿หຌบรรทุกดยรืออืไนเดຌ  ทัๅงนีๅเมวาการสัไง
หรือน าขຌาสิไงของดังกลาวจากตางประทศจะป็นบบ฿ด 
 ฿นการสงมอบงานตามสัญญา฿หຌกผูຌวาจຌาง ถຌางานนัๅนมีสิไงของตามวรรคหนึไง  
ผูຌรับจຌางจะตຌองสงมอบ฿บตราสง (Bill of Lading) หรือส านา฿บตราสงส าหรับของนัๅน ซึไงสดงวาเดຌบรรทุก
มาดยรือเทยหรือรือทีไมีสิทธิชนดียวกับรือเทย฿หຌกผูຌวาจຌางพรຌอมกับการสงมอบงานดຌวย 

 ฿นกรณีทีไสิไงของดังกลาวเมเดຌบรรทุกจากตางประทศมายังประทศเทยดยรือเทย
หรือรือทีไมีสิทธิชนดียวกับรือเทย ผูຌรับจຌางตຌองสงมอบหลักฐานซึไงสดงวาเดຌรับอนุญาตจากกรมจຌาทา 
฿หຌบรรทุกของดยรืออืไนเดຌ หรือหลักฐานซึไงสดงวาเดຌช าระคาธรรมนียมพิศษนืไองจากการเมบรรทุกของ
ดยรือเทยตามกฎหมายวาดຌวยการสงสริมการพาณิชยนาวีลຌวอยาง฿ดอยางหนึไงกผูຌวาจຌางดຌวย 
 ฿นกรณีทีไผูຌรับจຌางเมสงมอบหลักฐานอยาง฿ดอยางหนึไงดังกลาว฿นวรรคสอง 

ละวรรคสาม฿หຌกผูຌวาจຌาง ตจะขอสงมอบงานดังกลาว฿หຌผูຌวาจຌางกอนดยเมรับช าระงินคาจຌาง ผูຌวาจຌาง 
มีสิทธิรับงานดังกลาวเวຌกอน ละช าระงินคาจຌางมืไอผูຌรับจຌางเดຌปฏิบัติถูกตຌองครบถຌวนดังกลาวลຌวเดຌ 
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 สัญญานีๅท าขึๅน ป็นสองฉบับ  มีขຌอความถูกตຌองตรงกัน  คู สัญญาเดຌอ านละขຌา฿จ 

ขຌอความ ดยละอียดตลอดลຌว จึงเดຌลงลายมือชืไอ พรຌอมทัๅงประทับตรา (ถຌามี) เวຌป็นส าคัญตอหนຌาพยาน  
ละคูสัญญาตางยึดถือเวຌฝຆายละหนึไงฉบับ 

 

 

 
(ลงชืไอ)……………………………………….ผูຌวาจຌาง 
        (……........……...…………………….) 
 
(ลงชืไอ)……………………………………….ผูຌรับจຌาง 
        (……........……...…………………….) 
 
(ลงชืไอ)……………………………………….พยาน 
        (……........……...…………………….) 
 
(ลงชืไอ)……………………………………….พยาน 
        (……........……...…………………….) 
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วธิปีฏบิตัิกีไยวกับสญัญาจຌาง 
ิ1ี ฿หຌระบุลขทีไสัญญา฿นปีงบประมาณหนึไงโ ตามล าดับ 
ิ2ี ฿หຌระบุชืไอของหนวยงานของรัฐทีไป็นนิติบุคคล ชน กรม ก. หรือรัฐวิสาหกิจ ข. ป็นตຌน 

ิ3ี ฿หຌระบุชืไอละต าหนงของหัวหนຌาหนวยงานของรัฐทีไป็นนิติบุคคลนัๅน หรือผูຌทีไเดຌรับมอบ
อ านาจ ชน นาย ก. อธิบดีกรม……………… หรือ นาย ข. ผูຌเดຌรับมอบอ านาจจากอธิบดีกรม……………….. 

ิ4ี ฿หຌระบุชืไอผูຌรับจຌาง 
ก. กรณีนิติบุคคล ชน หຌางหุຌนสวนสามัญจดทะบียน หຌางหุຌนสวนจ ากัด บริษัทจ ากัด 

 ข. กรณีบุคคลธรรมดา ฿หຌระบุชืไอละทีไอยู 
 ิ5ี ป็นขຌอความหรืองืไอนเขพิไมติม ซึไงหนวยงานของรัฐผูຌท าสัญญาอาจลือก฿ชຌหรือตัดออกเดຌ
ตามขຌอทใจจริง 
 ิๆี ป็นขຌอความหรืองืไอนเขพิไมติม ซึไงหนวยงานของรัฐผูຌท าสัญญาอาจลือก฿ชຌหรือตัดออกเดຌ
ตามขຌอทใจจริง 

ิ็ี ฿หຌระบุงานทีไตຌองการจຌาง 
ิ่ี หลักประกัน  หมายถึง หลักประกันทีไผูຌรับจຌางน ามามอบเวຌกหนวยงานของรัฐ  

มืไอลงนาม฿นสัญญา พืไอป็นการประกันความสียหายทีไอาจจะกิดขึๅนจากการปฏิบัติตามสัญญา  
ดังนีๅ 

 ิํี งินสด  
 ิ๎ี ชใคหรือดราฟท์ ทีไธนาคารซในสัไงจาย ซึไงป็นชใคหรือดราฟท์ลงวันทีไทีไ฿ชຌชใค 

หรือดราฟท์นัๅนช าระตอจຌาหนຌาทีไ หรือกอนวันนัๅนเมกิน ๏ วันท าการ  
 ิ๏ี หนังสือค ๅาประกันของธนาคารภาย฿นประทศตามตัวอยางทีไคณะกรรมการนยบาย

ก าหนด ดยอาจก าหนดป็นหนังสือคๅ าประกันอิลใกทรอนิกส์ตามวิธีการทีไกรมบัญชีกลางก าหนดกใเดຌ 
 ิไี หนังสือคๅ าประกันของบริษัทงินทุนหรือบริษัทงินทุนหลักทรัพย์ทีไเดຌรับอนุญาต฿หຌ

ประกอบกิจการงินทุนพืไอการพาณิชย์ละประกอบธุรกิจคๅ าประกันตามประกาศของธนาคาร  

หงประทศเทย ตามรายชืไอบริษัทงินทุนทีไธนาคารหงประทศเทยจຌงวียน฿หຌทราบ ดยอนุลม 

฿หຌ฿ชຌตามตัวอยางหนังสือคๅ าประกันของธนาคารทีไคณะกรรมการนยบายก าหนด 
 ิ5ี พันธบัตรรัฐบาลเทย 

ิ9ี ฿หຌก าหนดจ านวนงินหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาตามระบียบกระทรวงการคลัง  

วาดຌวยหลักกณฑ์การจัดซืๅอจัดจຌางละการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ขຌอ 168 
 ิแเี ป็นขຌอความหรืองืไอนเขพิไมติม ซึไงหนวยงานของรัฐผูຌท าสัญญาอาจลือก฿ชຌหรือตัดออกเดຌ
ตามขຌอทใจจริง 
 ิแแี ป็นขຌอความหรืองืไอนเขพิไมติม ซึไงหนวยงานของรัฐผูຌท าสัญญาอาจลือก฿ชຌหรือตัดออกเดຌ
ตามขຌอทใจจริง 
 ิแโี ป็นขຌอความหรืองืไอนเขพิไมติม ซึไงหนวยงานของรัฐผูຌท าสัญญาอาจลือก฿ชຌหรือตัดออกเดຌ
ตามขຌอทใจจริง 

ิแใี ป็นขຌอความหรืองืไอนเขพิไมติม ซึไงหนวยงานของรัฐผูຌท าสัญญาอาจลือก฿ชຌหรือตัดออกเดຌ
ตามขຌอทใจจริง 

ิแไี ป็นขຌอความหรืองืไอนเขพิไมติม ซึไงหนวยงานของรัฐผูຌท าสัญญาอาจลือก฿ชຌหรือตัดออกเดຌ
ตามขຌอทใจจริง 
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ิแ5ี ป็นขຌอความหรืองืไอนเขพิไมติม ซึไงหนวยงานของรัฐผูຌท าสัญญาอาจลือก฿ชຌหรือตัดออกเดຌ
ตามขຌอทใจจริง 

ิ16ี ก าหนดวลาทีไผูຌรับจຌางจะรับผิด฿นความช ารุดบกพรอง ดยปกติจะตຌองก าหนด 
เมนຌอยกวา 1 ป ีนับถัดจากวันทีไผูຌรับจຌางเดຌรับมอบงานจຌาง หรือก าหนดตามความหมาะสม 

ิ17ี อัตราคาปรับตามสัญญาขຌอ 8 กรณีผูຌรับจຌางเปจຌางชวงบางสวนดยเมเดຌรับอนุญาต 

จากผูຌวาจຌาง ตຌองก าหนดคาปรับป็นจ านวนงินเมนຌอยกวารຌอยละสิบของวงงินของงานทีไจຌางชวงตามสัญญา 
ิ18ี ความ฿นวรรคนีๅ จะเมก าหนดเวຌ฿นกรณีทีไผูຌวาจຌางตຌองการสิไงของทัๅงหมด฿นคราวดียวกัน 

หรืองานจຌางทีไประกอบป็นชุดหรือหนวย ถຌาขาดสวนประกอบอยางหนึไงอยาง฿ดเปลຌว จะเมสามารถ฿ชຌงาน
เดຌดยสมบูรณ์ 

ิ19ี อัตราคาปรับตามสัญญาขຌอ 13 ฿หຌก าหนด ตามระบียบกระทรวงการคลังวาดຌวย
หลักกณฑ์การจัดซืๅอจัดจຌางละการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ขຌอ 162 สวนกรณีจะปรับรຌอยละ
ทา฿ด ฿หຌอยู฿นดุลพินิจของหนวยงานของรัฐผูຌวาจຌางทีไจะพิจารณาตทัๅงนีๅการทีไจะก าหนดคาปรับป็นรຌอยละ
ทา฿ด จะตຌองก าหนดเวຌ฿นอกสารชิญชวนดຌวย 



อกสารนบท้ายหมายลข ๑.๔ 

บบหนังสือค ้าประกัน 

ิหลักประกันสัญญาจຌางี 
 

ลขทีไ…………………                                                                       วันทีไ….……………………….. 

ขຌาพจຌา……………..(ชืไอธนาคาร)…………..ส านักงานตัๅงอยูลขทีไ……….…..ถนน…………….…………..... 
ต าบล/ขวง…………………..อ าภอ/ขต…………….…….จังหวัด………………………..ดย………………...…...……… 

ผูຌมีอ านาจลงนามผูกพันธนาคาร ขอท าหนังสือคๅ าประกันฉบับนีๅเวຌตอ……...(ชืไอสวนราชการผูຌวาจຌาง).………  
ซึไงตอเปนีๅรียกวา ผูຌวาจຌาง  ดังมีขຌอความตอเปนีๅ 

 ํ.  ตามทีไ……..(ชืไอผูຌรับจຌาง)……...ซึไงตอเปนีๅรียกวา ผูຌรับจຌาง  เดຌท าสัญญาจຌาง….……………….. 
กับผูຌวาจຌางตามสัญญาลขทีไ…….….ลงวันทีไ…………….ซึไงผูຌรับจຌางตຌองวางหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา 

ตอผูຌวาจຌาง ป็นจ านวนงิน………...บาท (….….....ี ซึไงทากับรຌอยละ……...(….……) ของมูลคาทัๅงหมดของสัญญา 

 ขຌาพจຌายินยอมผูกพันตนดยเมมีงืไอนเขทีไจะคๅ าประกัน฿นการช าระงิน฿หຌตามสิทธิรียกรຌอง 
ของผูຌวาจຌาง จ านวนเมกิน…………….…..…..……..…บาท (……………….....…………..) ฿นฐานะป็นลูกหนีๅรวม  
฿นกรณีทีไผูຌรับจຌางกอ฿หຌกิดความสียหาย฿ด ๆ หรือตຌองช าระคาปรับ หรือคา฿ชຌจาย฿ด ๆ หรือผูຌรับจຌางมิเดຌ
ปฏิบัติตามภาระหนຌาทีไ฿ด ๆ ทีไก าหนด฿นสัญญาดังกลาวขຌางตຌน ทัๅงนีๅ ดยผูຌวาจຌางเมจ าป็นตຌองรียกรຌอง 
฿หຌผูຌรับจຌางช าระหนีๅนัๅนกอน 

 ๎.  หนังสือคๅ าประกันนีๅมีผล฿ชຌบังคับตัๅงตวันท าสัญญาจຌางดังกลาวขຌางตຌนจนถึงวันทีไ.............. 
ดือน............... พ.ศ. ................. ิระบวุันทีไครบก าหนดสญัญารวมกับระยะวลาการรบัประกันความช ารุด
บกพรองดຌวยี ละขຌาพจຌาจะเมพิกถอนการคๅ าประกันภาย฿นระยะวลาทีไก าหนดเวຌ 

 ๏. หากผูຌวาจຌางเดຌขยายระยะวลา฿หຌกผูຌรับจຌาง ฿หຌถือวาขຌาพจຌายินยอม฿นกรณีนัๅน ๆ ดຌ วย  
ดย฿หຌขยายระยะวลาการคๅ าประกันนีๅออกเปตลอดระยะวลาทีไผูຌวาจຌางเดຌขยายระยะวลา฿หຌกผูຌรับจຌาง
ดังกลาวขຌางตຌน 

 ขຌาพจຌาเดຌลงนามละประทับตราเวຌตอหนຌาพยานป็นส าคัญ 

 

    (ลงชืไอ)………………………………………ผูຌคๅ าประกัน              
       (…………………………………….) 
        ต าหนง……………………………….…………………… 
 

   (ลงชืไอ)…………………………………......พยาน 

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

   (ลงชืไอ)……………………………………...พยาน 

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



อกสารนบท้ายหมายลข ๑.๕ (๑) 

บทนิยาม 
 

 ผูมีผลปร โยชน์รวมกน  หมายความวา บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลทีไขຌาสนอราคา
หรือขຌายืไนขຌอสนอ฿นการจัดซืๅอจัดจຌางตอหนวยงานของรัฐ฿ด ป็นผูຌมีสวนเดຌสียเมวาดยทางตรง  

หรือทางอຌอม฿นกิจการของบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอืไนทีไ ขຌาสนอราคาหรือขຌายืไ นขຌอสนอ 

ตอหนวยงานของรัฐนัๅน฿นคราวดียวกัน 

 การมีสวนเดຌสียเมวาดยทางตรงหรือทางอຌอมของบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลดังกลาว
ขຌางตຌน เดຌก การทีไบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลดังกลาวมีความสัมพันธ์กัน฿นลักษณะ ดังตอเปนีๅ 
 (ํี มีความสัมพันธ์กัน฿นชิงบริหาร ดยผูຌจัดการ หุຌนสวนผูຌจัดการ กรรมการผูຌจัดการ
ผูຌบริหาร หรือผูຌมีอํานาจ฿นการดํานินงาน฿นกิจการของบุคคลธรรมดาหรือของนิติบุคคลรายหนึไงมีอํานาจ
หรือสามารถ฿ชຌอํานาจ฿นการบริหารจัดการกิจการของบุคคลธรรมดา หรือของนิติบุคคลอีกรายหนึไง  

หรือหลายราย ทีไขຌาสนอราคาหรือขຌายืไนขຌอสนอตอหนวยงานของรัฐนัๅน฿นคราวดียวกัน 

 (๎ี มีความสัมพันธ์กัน฿นชิงทุน ดยผูຌป็นหุຌนสวน฿นหຌางหุຌนสวนสามัญ หรือผูຌป็นหุຌนสวน
เมจํากัดความรับผิด฿นหຌางหุຌนสวนจํากัด หรือผูຌถือหุຌนราย฿หญ฿นบริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด  

ป็นหุຌนสวน฿นหຌางหุຌนสวนสามัญ หรือหຌางหุຌนสวนจํากัด หรือป็นผูຌถือหุຌนราย฿หญ฿นบริษัทจํากัด 

หรือบริษัทมหาชนจํากัดอีกรายหนึไงหรือหลายราย ทีไขຌาสนอราคาหรือขຌายืไนขຌอสนอตอหนวยงาน  

ของรัฐนัๅน฿นคราวดียวกัน 

 คําวา ผูຌถือหุຌนราย฿หญ  ฿หຌหมายความวา ผูຌถือหุຌนซึไงถือหุຌนกินกวารຌอยละยีไสิบหຌา 

฿นกิจการนัๅนหรือ฿นอัตราอืไนตามทีไผูຌรักษาการตามระบียบหในสมควรประกาศกําหนดสําหรับกิจการ  

บางประภทหรือบางขนาด 

 (๏ี มีความสัมพันธ์กัน฿นลักษณะเขวຌกันระหวาง ิํี ละ ิ๎ี ดยผูຌจัดการ หุຌนสวน
ผูຌจัดการ กรรมการผูຌจัดการ ผูຌบริหาร หรือผูຌมีอํานาจ฿นการดํานินงาน฿นกิจการของบุคคลธรรมดา 

หรือของนิติบุคคลรายหนึไง ป็นหุຌนสวน฿นหຌางหุຌนสวนสามัญหรือหຌางหุຌนสวนจํากัด หรือป็นผูຌถือหุຌนราย฿หญ
฿นบริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัดอีกรายหนึไงหรือหลายราย ทีไขຌาสนอราคาหรือขຌายืไนขຌอสนอตอ
หนวยงานของรัฐนัๅน฿นคราวดียวกัน หรือ฿นนัยกลับกัน 

 การดํารงตําหนง การป็นหุຌนสวน หรือการขຌาถือหุຌนดังกลาวขຌางตຌนของคูสมรส 

หรือบุตรทีไยังเมบรรลุนิติภาวะของบุคคล฿น ิํี ิ๎ี หรือ ิ๏ี ฿หຌถือวาป็นการดํารงตําหนง การป็นหุຌนสวน
หรือการถือหุຌนของบุคคลดังกลาว 

 ฿นกรณีบุคคล฿ด฿ชຌชืไอบุคคลอืไนป็นผูຌจัดการ หุຌนสวนผูຌจัดการ กรรมการผูຌจัดการ 
ผูຌบริหารผูຌป็นหุຌนสวน หรือผูຌถือหุຌนดยทีไตนองป็นผูຌ฿ชຌอํานาจ฿นการบริหารทีไทຌจริง หรือป็นหุຌนสวน
หรือผูຌถือหุຌนทีไทຌจริงของหຌางหุຌนสวน หรือบริษัทจํากัด หรือบริษัทมหาชนจํากัด ลຌวตกรณี ละหຌางหุຌนสวน
หรือบริษัทจํากัด หรือบริษัทมหาชนจํากัดทีไกีไยวขຌองเดຌขຌาสนอราคาหรือขຌายืไนขຌอสนอตอหนวยงาน
ของรัฐนัๅน฿นคราวดียวกัน ฿หຌถือวาผูຌยืไนขຌอสนอนัๅนมีความสัมพันธ์กันตาม ิํี ิ๎ี หรือ ิ๏ี ลຌวตกรณี 

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



อกสารนบท้ายหมายลข ํ.๕ (๎) 

บทนิยาม 
 

 ก รขดขว งก ร ข่งขนอย่ ง ป็นธรรม  หมายความวา การทีไผูຌยืไนขຌอสนอรายหนึไง
หรือหลายรายกระทําการอยาง฿ด โ อันป็นการขัดขวาง หรือป็นอุปสรรค หรือเมปิดอกาส฿หຌ  
มีการขงขันอยางป็นธรรม฿นการสนอราคาหรือยืไนขຌอสนอตอหนวยงานของรัฐ เมวาจะกระทํา  

ดยการสมยอมกันหรือดยการ฿หຌ ขอ฿หຌ หรือรับวาจะ฿หຌ รียก รับ หรือยอมจะรับงิน หรือทรัพย์สิน  
หรือประยชน์อืไน฿ด หรือ฿ชຌกําลังประทุษรຌาย หรือขมขูวาจะ฿ชຌกําลังประทุษรຌาย หรือสดงอกสาร 

อันป็นทใจ หรือสอวากระทําการทุจริตอืไน฿ด฿นการสนอราคา ทัๅงนีๅ ดยมีวัตถุประสงค์ทีไจะสวงหา
ประยชน์฿นระหวางผูຌยืไนขຌอสนอดຌวยกัน หรือพืไอ฿หຌประยชน์กผูຌยืไนขຌอสนอรายหนึไงราย฿ดป็นผูຌมีสิทธิ
ทําสัญญากับหนวยงานของรัฐนัๅน หรือพืไอหลีกลีไยงการขงขันอยางป็นธรรม หรือพืไอ฿หຌกิดความเดຌปรียบ
หนวยงานของรัฐดยมิ฿ชป็นเป฿นทางการประกอบธุรกิจปกติ  

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

 

 

 

 

 

 



อกสารนบทຌายหมายลข ํ.๒ (ํ) 

บัญชีอกสารสวนที่ ํ 

    ํ.  ฿นกรณีผูຌย่ืนขຌอสนอป็นนิติบุคคล 

     (ก)  หຌางหุຌนสวนสามัญหรือหຌางหุຌนสวนจ ากัด 

- ส ำนำหนังสือรับรองกำรจดทะบียนนิติบุคคล   

        เฟล์ขຌอมูล………………………….……..ขนำดเฟล์....................... จ ำนวน …….…….......ผน 

     - บัญชีรำยชืไอหุຌนสวนผูຌจัดกำร    

     เฟล์ขຌอมูล………………………….……..ขนำดเฟล์....................... จ ำนวน …………….......ผน 

     - ผูຌมีอ ำนำจควบคุม (ถຌำม)ี    

    เมมีผูຌมีอ ำนำจควบคุม 

    มีผูຌมีอ ำนำจควบคุม 

         เฟล์ขຌอมูล………………….……..ขนำดเฟล์....................... จ ำนวน …………….......ผน 

     (ข)  บริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัด 

      - ส ำนำหนังสือรับรองกำรจดทะบียนนิติบุคคล      

  เฟล์ขຌอมูล………………………….…...ขนำดเฟล์....................... จ ำนวน …………….......ผน 

     - ส ำนำหนังสือบริคณห์สนธิ       

 เฟล์ขຌอมูล………………………….……..ขนำดเฟล์....................... จ ำนวน …………….......ผน 

     - บัญชีรำยชืไอกรรมกำรผูຌจัดกำร      
    เฟล์ขຌอมูล……………………….……..ขนำดเฟล์....................... จ ำนวน ………….….......ผน     

       บัญชีผูຌถือหุຌนรำย฿หญ ิถຌำมีี    

   เมมีผูຌถือหุຌนรำย฿หญ 
   มีผูຌถือหุຌนรำย฿หญ           

     เฟล์ขຌอมูล…………………………..ขนำดเฟล์....................... จ ำนวน …………….......ผน 

    -  ผูຌมีอ ำนำจควบคุม (ถຌำม)ี  

   เมมีผูຌมีอ ำนำจควบคุม 

   มีผูຌมีอ ำนำจควบคุม 

        เฟล์ขຌอมูล………………….……..ขนำดเฟล์....................... จ ำนวน …………….......ผน 

    ๎.  ฿นกรณีผูຌย่ืนขຌอสนอเมป็นนิติบุคคล 

     (ก)  บุคคลธรรมดา 

      - ส ำนำบัตรประจ ำตัวประชำชนของผูຌนัๅน   

      เฟล์ขຌอมูล……………………….……..ขนำดเฟล์....................... จ ำนวน …………….......ผน 

     (ข)  คณะบุคคล 

     - ส ำนำขຌอตกลงทีไสดงถึงกำรขຌำป็นหุຌนสวน 

  เฟล์ขຌอมูล………………………….……..ขนำดเฟล์....................... จ ำนวน …………….......ผน
     - ส ำนำบัตรประจ ำตัวประชำชนของผูຌป็นหุຌนสวน 

 เฟล์ขຌอมูล………………………….……..ขนำดเฟล์....................... จ ำนวน ……….…….......ผน 



- ๎ - 

 

    ๏.  ฿นกรณีผูຌย่ืนขຌอสนอป็นผูຌย่ืนขຌอสนอรวมกัน฿นฐานะป็นผูຌรวมคຌา 

    - ส ำนำสัญญำของกำรขຌำรวมคຌำ    
 เฟล์ขຌอมูล……………………………….……..ขนำดเฟล์....................... จ ำนวน …………….......ผน 

     (ก)  ฿นกรณีผูຌรวมคຌาป็นบุคคลธรรมดา 

     -  บุคคลสัญชำติเทย 

        ส ำนำบัตรประจ ำตัวประชำชน 

เฟล์ขຌอมูล……………………………….……..ขนำดเฟล์....................... จ ำนวน …………….......ผน 

      -  บุคคลทีไมิ฿ชสัญชำติเทย 

         ส ำนำหนังสือดินทำง 
 เฟล์ขຌอมูล…………………………….……..ขนำดเฟล์....................... จ ำนวน ………… ….......ผน 

     (ข)  ฿นกรณีผูຌรวมคຌาป็นนิติบุคคล 

      -  หຌางหุຌนสวนสามัญหรือหຌางหุຌนสวนจ ากัด 

         ส ำนำหนังสือรับรองกำรจดทะบียนนิติบุคคล 

 เฟล์ขຌอมูล…………………………….……..ขนำดเฟล์....................... จ ำนวน …………….......ผน 

      -  บัญชรีำยชืไอหุຌนสวนผูຌจดักำร 

 เฟล์ขຌอมูล…………………………….……..ขนำดเฟล์....................... จ ำนวน …………….......ผน 

      -  ผูຌมีอ ำนำจควบคุม (ถຌำมี) 

 เมมีผูຌควบคุม 

         มีผูຌควบคุม 

 เฟล์ขຌอมูล………………………….……..ขนำดเฟล์....................... จ ำนวน …………….......ผน
              -  บริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัด 

        ส ำนำหนังสือรับรองกำรจดทะบียนนิติบุคคล 

เฟล์ขຌอมูล……………………………….……..ขนำดเฟล์....................... จ ำนวน …………….......ผน 

     -  ส ำนำหนังสือบริคณห์สนธิ  
เฟล์ขຌอมูล……………………………….……..ขนำดเฟล์....................... จ ำนวน …………….......ผน 

 -  บัญชีรำยชืไอกรรมกำรผูຌจัดกำร  

 เฟล์ขຌอมูล……………………………….……..ขนำดเฟล์....................... จ ำนวน …………….......ผน 

 

 

 

 

 

 

 



- ๏ - 

 

  -  บัญชีผูຌถือหุຌนรำย฿หญ ิถຌำมีี  
    เมมีผูຌถือหุຌนรำย฿หญ 
  มีผูຌถือหุຌนรำย฿หญ 

        เฟล์ขຌอมูล……………………….……..ขนำดเฟล์....................... จ ำนวน …………….......ผน 

- ผูຌมีอ ำนำจควบคุม (ถຌำม)ี  

  เมมีผูຌมีอ ำนำจควบคุม 

  มีผูຌมีอ ำนำจควบคุม 

   เฟล์ขຌอมูล……………………….……..ขนำดเฟล์....................... จ ำนวน …………….......ผน 

  ๐.  อกสารพิ่มติมอ่ืนๆ 

  ส ำนำ฿บทะบียนพำณิชย์ 
เฟล์ขຌอมูล……………………………………….……..ขนำดเฟล์....................... จ ำนวน …………….......ผน 

   ส ำนำ฿บทะบียนภำษีมูลคำพิไม 

เฟล์ขຌอมูล…………….………………………….……..ขนำดเฟล์....................... จ ำนวน …………….......ผน 

  ๑.  อ่ืนๆ ิถຌำมีี 
   ............................................................................................................................. ........................... 

                เฟล์ขຌอมูล……………………………………….….…..ขนำดเฟล์....................... จ ำนวน …………….......ผน 

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

                เฟล์ขຌอมูล……………………………………….….…..ขนำดเฟล์....................... จ ำนวน …………….......ผน 

 

 ขຌำพ จຌ ำขอรับรองวำ  อกสำรหลักฐำนทีไ ขຌ ำพ จຌำยืไ นพรຌอมกำรสนอรำคำทำงระบบจัดซืๅ อ 

จัดจຌำงภำครัฐดຌวยอิลใกทรอนิกส์ ฿นกำรประกวดรำคำอิลใกทรอนิกส์ครัๅงนีๅถูกตຌองละป็นควำมจริง  

ทุกประกำร 
 

 

      ลงชืไอ.............................................................ผูຌยืไนขຌอสนอ 

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

      



อกสารนบทຌายหมายลข ํ.๒ (๎) 

บัญชีอกสารสวนที่ ๎ 

 ํ. ขอบขตของงำนละรำยละอียดงำนจຌำงหมำด ำนินกำรพัฒนำหลักสูตรละสืไอประกอบหลักสูตร
  บน OCSC Learning Space ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๎๑๒๑ พรຌอมทัๅงรับรองส ำนำถูกตຌอง 
  เฟล์ขຌอมูล……………………………….……..ขนำดเฟล์....................... จ ำนวน ………..…….......ผน 

 ๎.  หนังสือมอบอ ำนำจซึไงติดอำกรสตมป์ตำมกฎหมำย฿นกรณีทีไผูຌยืไนขຌอสนอมอบอ ำนำจ฿หຌบุคคลอืไน 

  ลงนำม฿น฿บสนอรำคำทน  
   เฟล์ขຌอมูล……………………………….……..ขนำดเฟล์....................... จ ำนวน …………….......ผน 

 ๏. ส ำนำ฿บขึๅนทะบียนผูຌประกอบกำรวิสำหกิจขนำดกลำงละขนำดยอม ิSMEsี หรือส ำนำหนังสือ
  รับรองสินคຌำ Made in Thailand ิถຌำมีี พรຌอมทัๅงรับรองส ำนำถูกตຌอง    

  เฟล์ขຌอมูล……………………………….……..ขนำดเฟล์....................... จ ำนวน …………….......ผน 

 ๐. ส ำนำสัญญำซึไงสดงผลงำนประภทดียวกับงำนทีไประกวดรำคำจຌำง อยำงนຌอย ํ ผลงำน ฿นวงงิน
  เมนຌอยกวำ ๙์์ุ์์์.- บำท ิกຌำสนบำทถຌวนี ตอสัญญำฯ พรຌอมทัๅงรับรองส ำนำถูกตຌอง 
   เฟล์ขຌอมูล……………………………….……..ขนำดเฟล์....................... จ ำนวน …………….......ผน 

 ๑. สรุปรำยละอียดประกอบกำรอธิบำยอกสำรตำมทีไหนวยงำนของรัฐก ำหนด฿หຌจัดสงภำยหลัง  

  วันสนอรำคำ พืไอ฿ชຌประกอบกำรพิจำรณำ ิถຌำมีี ดังนีๅ 
  ๑.ํ ................................................................................................................................................... 
    เฟล์ขຌอมูล……………………………….……..ขนำดเฟล์....................... จ ำนวน …………….......ผน 

  ๑.๎ ............................................................................... ....................................................................
   เฟล์ขຌอมูล……………………………….……..ขนำดเฟล์....................... จ ำนวน …………….......ผน 

 ๒.  อืไน โ ิถຌำมีี 
 ๒.ํ ............................................................................... ....................................................................
  เฟล์ขຌอมูล……………………………….……..ขนำดเฟล์....................... จ ำนวน …………….......ผน 

 ๒.๎ ....................................................................................................................................................                 
เฟล์ขຌอมูล……………………………….……..ขนำดเฟล์....................... จ ำนวน …………….......ผน 

 ๒.๏ ................................................................................................................................................... 
                     เฟล์ขຌอมูล……………………………….……..ขนำดเฟล์....................... จ ำนวน …………….......ผน 

 ขຌำพจຌำขอรับรองวำอกสำรหลักฐำนทีไขຌำพจຌำเดຌยืไนมำพรຌอมกำรสนอรำคำทำงระบบจัดซืๅอ 

จัดจຌำงภำครัฐดຌวยอิลใกทรอนิกส์ ฿นกำรประกวดรำคำอิลใกทรอนิกส์ครัๅงนีๅถูกตຌองละป็นควำมจริง  

ทุกประกำร 

              ลงชืไอ.............................................................ผูຌยืไนขຌอสนอ  

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

      



อกสารนบท้ายหมายลข ๑.๗ 

 

  


	แบบหนังสือค้ำประกัน
	เลขที่…………………                                                                       วันที่….………………………..

	บทนิยาม

