
 
 
 
 
 
 

ประกาศส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน 
เรื่อง  ประกวดราคาจ้างพัฒนาเว็บไซต์ส านักงาน ก.พ.  

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
 

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

 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรข้ำรำชกำรพลเรือน มีควำมประสงค์จะประกวดรำคำจ้ำงพัฒนำเว็บไซต์
ส ำนักงำน ก.พ. ด้วยวิธีประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รำคำกลำงของงำนจ้ำงในกำรประกวดรำคำ
ครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๒๙๔,๓๒๖.๖๗ บำท (หนึ่งล้ำนสองแสนเก้ำหมื่นสี่พันสำมร้อยยี่สิบหกบำทหกสิบเจ็ดสตำงค์) 

 ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ 
 ๑.  มีควำมสำมำรถตำมกฎหมำย 

 ๒.  ไม่เป็นบุคคลล้มละลำย 

 ๓.  ไม่อยู่ระหว่ำงเลิกกิจกำร 

 ๔.  ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่ำงถูกระงับกำรยื่นข้อเสนอหรือท ำสัญญำกับหน่วยงำนของรัฐ 

ไว้ชั่วครำว เนื่องจำกเป็นผู้ที่ไม่ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของผู้ประกอบกำรตำมระเบียบ  

ที่ รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรคลั งก ำหนดตำมที่ ประกำศเผยแพร่ในระบบเครือข่ ำยสำรสนเทศ  

ของกรมบัญชีกลำง 
 ๕.  ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรำยชื่อผู้ทิ้งงำนและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงำน  

ของหน่วยงำนของรัฐในระบบเครือข่ำยสำรสนเทศของกรมบัญชีกลำง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงำนเป็นหุ้นส่วน
ผู้จัดกำร กรรมกำรผู้จัดกำร ผู้บริหำร ผู้มีอ ำนำจในกำรด ำเนินงำนในกิจกำรของนิติบุคคลนั้นด้วย 

 ๖.  มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ำมตำมที่คณะกรรมกำรนโยบำยกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 

และกำรบริหำรพัสดุภำครัฐก ำหนดในรำชกิจจำนุเบกษำ 
 ๗.  เป็นนิติบุคคล ผู้มีอำชีพรับจ้ำงงำนที่ประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่ำว 

 ๘.  ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ ยื่นข้อเสนอรำยอ่ืนที่ เข้ำยื่นข้อเสนอให้แก่ส ำนักงำน
คณะกรรมกำรข้ำรำชกำรพลเรือน ณ วันประกำศประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระท ำกำร 

อันเป็นกำรขัดขวำงกำรแข่งขันอย่ำงเป็นธรรมในกำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ 
 ๙.  ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือควำมคุ้มกัน ซึ่งอำจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศำลไทย เว้นแต่ รัฐบำลของ 
ผู้ยื่นข้อเสนอได้มีค ำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และควำมคุ้มกันเช่นว่ำนั้น 

 ๑๐. ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ “กิจกำรร่วมค้ำ” ต้องมีคุณสมบัติดังนี้      
 กรณีที่ข้อตกลงฯ ก ำหนดให้ผู้เข้ำร่วมค้ำรำยใดรำยหนึ่งเป็นผู้เข้ำร่วมค้ำหลัก ข้อตกลงฯ จะต้องมี
กำรก ำหนดสัดส่วนหน้ำที่ และควำมรับผิดชอบในปริมำณงำน สิ่งของ หรือมูลค่ำตำมสัญญำของผู้เข้ำร่วมค้ำหลัก
มำกกว่ำผู้เข้ำร่วมค้ำรำยอื่นทุกรำย                   

- ร่าง - 
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 กรณีที่ข้อตกลงฯ ก ำหนดให้ผู้เข้ำร่วมค้ำรำยใดรำยหนึ่งเป็นผู้เข้ำร่วมค้ำหลักกิจกำรร่วมค้ำนั้น
ต้องใช้ผลงำนของผู้เข้ำร่วมค้ำหลักรำยเดียวเป็นผลงำนของกิจกำรร่วมค้ำที่ยื่นข้อเสนอ   

 ส ำหรับข้อตกลงฯ ที่ไม่ได้ก ำหนดให้ผู้เข้ำร่วมค้ำรำยใดเป็นผู้เข้ำร่วมค้ำหลัก ผู้เข้ำร่วมค้ำทุกรำย
จะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตำมเงื่อนไขท่ีก ำหนดไว้ในเอกสำรเชิญชวน 

 ๑๑. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic  

Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลำง  
 ๑๒. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงำนประเภทเดียวกันกับงำนที่ระบุไว้ในเอกสำรนี้ ในวงเงินไม่น้อยกว่ำ 
๖๕๐,๐๐๐.- บำท (หกแสนห้ำหมื่นบำทถ้วน) โดยต้องเป็นผลงำนสัญญำเดียวย้อนหลังไม่เกิน ๓ ปี นับจำกวันที่
งำนแล้วเสร็จจนถึงวันที่ยื่นเอกสำร ซึ่งเป็นผลงำนที่เป็นคู่สัญญำโดยตรงกับหน่วยงำนภำครัฐ หรือ หน่วยงำน
เอกชนโดยจะต้องแนบส ำเนำหนังสือรับรองผลงำน หรือ ส ำเนำสัญญำพร้อมทั้งรับรองส ำเนำถูกต้องประกอบ  

ในทุกผลงำน (ส ำหรับกำรพิจำรณำให้คะแนนในข้อ ๙ ตำมตำรำงที่ ๓ ตำรำงเกณฑ์กำรให้คะแนนด้ำนคุณภำพ
ข้อ ๑.๑ - ๑.๓ ของเอกสำรแนบท้ำยหมำยเลข ๑.๑) 

 ๑๓. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องเลือกยกตัวอย่ำงผลงำนเว็บไซต์ โดยอธิบำยขั้นตอนกำรออกแบบ 

และกำรพัฒนำเว็บไซต์ พร้อมทั้งระบุ URL ซึ่งบุคคลทั่วไปสำมำรถเข้ำถึงได้ อย่ำงน้อยจ ำนวน ๑ ผลงำน  
แต่ไม่เกิน ๓ ผลงำน หำกผู้ยื่นข้อเสนอน ำเสนอมำมำกกว่ำ ๓ ผลงำน จะพิจำรณำเฉพำะผลงำนใน ๓ ล ำดับแรก 
(ส ำหรับกำรพิจำรณำให้คะแนนในข้อ ๙ ตำมตำรำงที่ ๓ ตำรำงเกณฑ์กำรให้คะแนนด้ำนคุณภำพข้อ ๑.๔  
ของเอกสำรแนบท้ำยหมำยเลข ๑.๑) 

 ๑๔. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องเสนอรำยชื่อทีมงำนเพ่ือปฏิบัติงำนตำมหน้ำที่ต่ำง ๆ ดังนี้ (จ ำนวนรวม 

อย่ำงน้อย ๔ คน) 
  (๑) ผู้จัดกำรโครงกำร (Project Manager) ส ำเร็จกำรศึกษำไม่ต่ ำกว่ำระดับปริญญำตรี 
ด้ำนวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยำกำรคอมพิวเตอร์ หรือสำขำที่ เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสำรสนเทศ  
หรือมีประสบกำรณ์ในงำนที่เก่ียวข้องอย่ำงน้อย ๔ ปี 
  (๒) นักวิเครำะห์ระบบ (System Analyst) ส ำเร็จกำรศึกษำไม่ต่ ำกว่ำระดับปริญญำตรี 
ด้ำนวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยำกำรคอมพิวเตอร์ หรือสำขำที่ เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสำรสนเทศ  
หรือมีประสบกำรณ์ในงำนที่เก่ียวข้องอย่ำงน้อย ๔ ปี 

 (๓ ) นั กพัฒนำระบบ (Programmer) ส ำเร็จกำรศึกษำไม่ต่ ำกว่ำระดับปริญญำตรี 
ด้ำนวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยำกำรคอมพิวเตอร์ หรือสำขำที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสำรสนเทศ หรือมี
ประสบกำรณ์ในงำนที่เกี่ยวข้องอย่ำงน้อย ๓ ปี 

 (๔) นักวิจัยทำงด้ำนประสบกำรณ์ผู้ใช้งำนระบบ เช่น User Experience Researcher 

User Experience Engineer User Experience Designer โดยส ำเร็จกำรศึกษำด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ 

และกำรสื่อสำร มัลติมีเดีย กำรออกแบบปฏิสัมพันธ์ระหว่ำงมนุษย์กับคอมพิวเตอร์ (Human-computer 

Interaction Design) กำรออกแบบเชิงอุตสำหกรรม (Industrial Design) หรือสำขำที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี
สำรสนเทศ หรือมีประสบกำรณ์ในงำนที่เก่ียวข้องอย่ำงน้อย ๓ ปี 
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 (๕) นักออกแบบหน้ำจอผู้ใช้งำน (User Interface Designer) ส ำเร็จกำรศึกษำด้ำนเทคโนโลยี
สำรสนเทศและกำรสื่ อสำร มัลติมี เดีย  กำรออกแบบปฏิสั ม พันธ์ระหว่ำงมนุษย์กับคอมพิวเตอร์  
(Human-computer Interaction Design) กำรออกแบบเชิงอุตสำหกรรม (Industrial Design) หรือสำขำ 
ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสำรสนเทศ หรือมีประสบกำรณ์ในงำนที่เก่ียวข้องอย่ำงน้อย ๓ ปี 

 (๖) เจ้ำหน้ำที่ทดสอบระบบ (System Tester) ส ำเร็จกำรศึกษำไม่ต่ ำกว่ำระดับปริญญำตรี
ด้ำนวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยำกำรคอมพิวเตอร์ หรือสำขำที่ เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสำรสนเทศ  
หรือมีประสบกำรณ์ในงำนที่เกี่ยวข้องอย่ำงน้อย ๑ ปี 

 (๗) ผู้ประสำนงำนโครงกำร (Project Coordinator) ส ำเร็จกำรศึกษำไม่ต่ ำกว่ำระดับ
ปริญญำตรีด้ำนวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยำกำรคอมพิวเตอร์ หรือสำขำที่ เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสำรสนเทศ  
หรือมีประสบกำรณ์ในงำนที่เก่ียวข้องอย่ำงน้อย ๑ ปี 

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

 ผู้สนใจสำมำรถขอรับเอกสำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ โดยดำวน์โหลดเอกสำรผ่ำนทำงระบบ
จัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกำศจนถึงก่อนวันเสนอรำคำ 

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

หรือสอบถำมทำงโทรศัพท์หมำยเลข ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต่อ ๖๒๗๕ ในวันและเวลำรำชกำร 

 ประกำศ  ณ  วันที่        มกรำคม พ.ศ. ๒๕๖๖ 

 

 

 (นำยกิติพงษ์  มหำรัตนวงศ์) 
 ผู้ช่วยเลขำธิกำร ก.พ. ปฏิบัติรำชกำรแทน 

 เลขำธิกำร ก.พ. 

  

 



เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  

เลขที่  …..… / ๒๕๖๖ 

การจ้างพัฒนาเว็บไซต์ส านักงาน ก.พ.  
ตามประกาศ ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน 

ลงวันที่ ......... มกราคม  ๒๕๖๖ 

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

 

 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรข้ำรำชกำรพลเรือน ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่ำ “ส ำนักงำน ก.พ.” มีควำมประสงค์ 
จะประกวดรำคำจ้ำงพัฒนำเว็บไซต์ส ำนักงำน ก.พ. ด้วยวิธีประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โดยมี
ข้อแนะน ำและข้อก ำหนด ดังต่อไปนี้ 
 ๑. เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 

๑.๑ ขอบเขตของงำนและรำยละเอียดงำนจ้ำงพัฒนำเว็บไซต์ส ำนักงำน ก.พ.  
๑.๒ แบบใบเสนอรำคำที่ก ำหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 

 ๑.๓ แบบสัญญำจ้ำงท ำของ  
 ๑.๔ แบบหนังสือค้ ำประกัน (หลักประกันสัญญำจ้ำง) 
 ๑.๕ บทนิยำม 

  (๑) ผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน 

  (๒) กำรขัดขวำงกำรแข่งขันอย่ำงเป็นธรรม 

 ๑.๖ แบบบัญชีเอกสำรที่ก ำหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
  (๑) บัญชีเอกสำรส่วนที่ ๑ 

  (๒) บัญชีเอกสำรส่วนที่ ๒ 

 ๑.๗  แผนกำรใช้พัสดุที่ผลิตภำยในประเทศ 

 ๒. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ 

  ๒.๑ มีควำมสำมำรถตำมกฎหมำย 

  ๒.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลำย 

  ๒.๓ ไม่อยู่ระหว่ำงเลิกกิจกำร 

  ๒.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่ำงถูกระงับกำรยื่นข้อเสนอหรือท ำสัญญำกับหน่วยงำนของรัฐ 

ไว้ชั่วครำว เนื่องจำกเป็นผู้ที่ไม่ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของผู้ประกอบกำรตำมระเบียบ  

ที่รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรคลังก ำหนดตำมที่ประกำศเผยแพร่ในระบบเครือข่ำยสำรสนเทศของกรมบัญชีกลำง 
  ๒.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรำยชื่อผู้ทิ้งงำนและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงำน
ของหน่วยงำนของรัฐในระบบเครือข่ำยสำรสนเทศของกรมบัญชีกลำง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงำนเป็นหุ้นส่วน
ผู้จัดกำร กรรมกำรผู้จัดกำร ผู้บริหำร ผู้มีอ ำนำจในกำรด ำเนินงำนในกิจกำรของนิติบุคคลนั้นด้วย 

- ร่าง - 
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  ๒.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ำมตำมที่คณะกรรมกำรนโยบำยกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 

และกำรบริหำรพัสดุภำครัฐก ำหนดในรำชกิจจำนุเบกษำ 
 ๒.๗ เป็นนิติบุคคล ผู้มีอำชีพรับจ้ำงงำนทีป่ระกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่ำว 

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

ของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีค ำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และควำมคุ้มกันเช่นว่ำนั้น 

 ๒.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ “กิจกำรร่วมค้ำ” ต้องมีคุณสมบัติดังนี้      
 กรณีที่ข้อตกลงฯ ก ำหนดให้ผู้เข้ำร่วมค้ำรำยใดรำยหนึ่งเป็นผู้เข้ำร่วมค้ำหลัก ข้อตกลงฯ 
จะต้องมีกำรก ำหนดสัดส่วนหน้ำที่ และควำมรับผิดชอบในปริมำณงำน สิ่งของ หรือมูลค่ำตำมสัญญำของ
ผู้เข้ำร่วมค้ำหลักมำกกว่ำผู้เข้ำร่วมค้ำรำยอื่นทุกรำย   
 กรณีที่ข้อตกลงฯ ก ำหนดให้ผู้เข้ำร่วมค้ำรำยใดรำยหนึ่งเป็นผู้เข้ำร่วมค้ำหลักกิจกำร 

ร่วมค้ำนั้นต้องใช้ผลงำนของผู้เข้ำร่วมค้ำหลักรำยเดียวเป็นผลงำนของกิจกำรร่วมค้ำที่ยื่นข้อเสนอ  

 ส ำหรับข้อตกลงฯ ที่ไม่ได้ก ำหนดให้ผู้เข้ำร่วมค้ำรำยใดเป็นผู้เข้ำร่วมค้ำหลัก ผู้เข้ำร่วมค้ำ
ทุกรำยจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตำมเงื่อนไขท่ีก ำหนดไว้ในเอกสำรเชิญชวน 

 ๒.๑๑  ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic 

Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลำง  
 ๒.๑๒  ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงำนประเภทเดียวกันกับงำนที่ระบุไว้ในเอกสำรนี้ ในวงเงิน 

ไม่น้อยกว่ำ ๖๕๐,๐๐๐.- บำท (หกแสนห้ำหมื่นบำทถ้วน) โดยต้องเป็นผลงำนสัญญำเดียวย้อนหลังไม่เกิน ๓ ปี 
นับจำกวันที่งำนแล้วเสร็จจนถึงวันที่ยื่นเอกสำร ซึ่งเป็นผลงำนที่เป็นคู่สัญญำโดยตรงกับหน่วยงำนภำครัฐ  
หรือ หน่วยงำนเอกชนโดยจะต้องแนบส ำเนำหนังสือรับรองผลงำน หรือ ส ำเนำสัญญำพร้อมทั้งรับรองส ำเนำ
ถูกต้องประกอบในทุกผลงำน (ส ำหรับกำรพิจำรณำให้คะแนนในข้อ ๙ ตำมตำรำงที่ ๓ ตำรำงเกณฑ์กำรให้
คะแนนด้ำนคุณภำพข้อ ๑.๑ - ๑.๓ ของเอกสำรแนบท้ำยหมำยเลข ๑.๑) 

 ๒.๑๓  ผู้ยื่นข้อเสนอต้องเลือกยกตัวอย่ำงผลงำนเว็บไซต์ โดยอธิบำยขั้นตอนกำรออกแบบ 

และกำรพัฒนำเว็บไซต์ พร้อมทั้งระบุ URL ซึ่งบุคคลทั่วไปสำมำรถเข้ำถึงได้ อย่ำงน้อยจ ำนวน ๑ ผลงำน  
แต่ไม่เกิน ๓ ผลงำน หำกผู้ยื่นข้อเสนอน ำเสนอมำมำกกว่ำ ๓ ผลงำน จะพิจำรณำเฉพำะผลงำนใน ๓ ล ำดับแรก 
(ส ำหรับกำรพิจำรณำให้คะแนนในข้อ ๙ ตำมตำรำงที่ ๓ ตำรำงเกณฑ์กำรให้คะแนนด้ำนคุณภำพข้อ ๑.๔  
ของเอกสำรแนบท้ำยหมำยเลข ๑.๑) 

 ๒.๑๔  ผู้ยื่นข้อเสนอต้องเสนอรำยชื่อทีมงำนเพ่ือปฏิบัติงำนตำมหน้ำที่ต่ำง ๆ ดังนี้ (จ ำนวนรวม 

อย่ำงน้อย ๔ คน) 
  (๑) ผู้จัดกำรโครงกำร (Project Manager) ส ำเร็จกำรศึกษำไม่ต่ ำกว่ำระดับปริญญำตรี 
ด้ำนวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยำกำรคอมพิวเตอร์ หรือสำขำที่ เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสำรสนเทศ  
หรือมีประสบกำรณ์ในงำนที่เก่ียวข้องอย่ำงน้อย ๔ ปี 
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  (๒) นักวิเครำะห์ระบบ (System Analyst) ส ำเร็จกำรศึกษำไม่ต่ ำกว่ำระดับปริญญำตรี 
ด้ำนวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยำกำรคอมพิวเตอร์ หรือสำขำที่ เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสำรสนเทศ  
หรือมีประสบกำรณ์ในงำนที่เก่ียวข้องอย่ำงน้อย ๔ ป ี

 (๓) นักพัฒนำระบบ (Programmer) ส ำเร็จกำรศึกษำไม่ต่ ำกว่ำระดับปริญญำตรี 
ด้ำนวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยำกำรคอมพิวเตอร์ หรือสำขำที่ เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสำรสนเทศ  
หรือมีประสบกำรณ์ในงำนที่เก่ียวข้องอย่ำงน้อย ๓ ปี 

 (๔) นักวิจัยทำงด้ำนประสบกำรณ์ผู้ใช้งำนระบบ เช่น User Experience Researcher 

User Experience Engineer User Experience Designer โดยส ำเร็จกำรศึกษำด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ 

และกำรสื่อสำร มัลติมีเดีย กำรออกแบบปฏิสัมพันธ์ระหว่ำงมนุษย์กับคอมพิวเตอร์ (Human-computer 

Interaction Design) กำรออกแบบเชิงอุตสำหกรรม (Industrial Design) หรือสำขำที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี
สำรสนเทศ หรือมีประสบกำรณ์ในงำนที่เก่ียวข้องอย่ำงน้อย ๓ ปี 

 (๕) นักออกแบบหน้ำจอผู้ ใช้งำน (User Interface Designer) ส ำเร็จกำรศึกษำด้ำน
เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร มัลติมีเดีย กำรออกแบบปฏิสัมพันธ์ระหว่ำงมนุษย์กับคอมพิวเตอร์  
(Human-computer Interaction Design) กำรออกแบบเชิงอุตสำหกรรม (Industrial Design) หรือสำขำ 
ที่เก่ียวข้องกับเทคโนโลยีสำรสนเทศ หรือมีประสบกำรณ์ในงำนที่เก่ียวข้องอย่ำงน้อย ๓ ปี 

 (๖) เจ้ำหน้ำที่ทดสอบระบบ (System Tester) ส ำเร็จกำรศึกษำไม่ต่ ำกว่ำระดับ
ปริญญำตรีด้ำนวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยำกำรคอมพิวเตอร์ หรือสำขำที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสำรสนเทศ  
หรือมีประสบกำรณ์ในงำนที่เกี่ยวข้องอย่ำงน้อย ๑ ปี 

 (๗) ผู้ประสำนงำนโครงกำร (Project Coordinator) ส ำเร็จกำรศึกษำไม่ต่ ำกว่ำระดับ
ปริญญำตรีด้ำนวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยำกำรคอมพิวเตอร์ หรือสำขำที่ เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสำรสนเทศ  
หรือมีประสบกำรณ์ในงำนที่เก่ียวข้องอย่ำงน้อย ๑ ป ี

 ๓. หลักฐานการยื่นข้อเสนอ 

 ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอเอกสำรหลักฐำนยื่นมำพร้อมกับกำรเสนอรำคำทำงระบบจัดซื้อจัดจ้ำง
ภำครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยแยกเป็น ๒ ส่วน คือ 

 ๓.๑ ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
 (๑) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคล 

  (ก) ห้ำงหุ้นส่วนสำมัญหรือห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ให้ยื่นส ำเนำหนังสือรับรอง 

กำรจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรำยชื่อหุ้นส่วนผู้จัดกำร ผู้มีอ ำนำจควบคุม (ถ้ำมี) พร้อมทั้งรับรองส ำเนำถูกต้อง  
  (ข) บริษัทจ ำกัดหรือบริษัทมหำชนจ ำกัด ให้ยื่นส ำเนำหนังสือรับรองกำรจดทะเบียน 

นิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรำยชื่อกรรมกำรผู้จัดกำร ผู้มีอ ำนำจควบคุม (ถ้ำมี) และบัญชีผู้ถือหุ้น 

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

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

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

ในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format) 
 ๓.๒ ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
  (๑) ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอมอบอ ำนำจให้บุคคลอ่ืนกระท ำกำรแทนให้แนบหนังสือ 

มอบอ ำนำจซึ่งติดอำกรแสตมป์ตำมกฎหมำย โดยมีหลักฐำนแสดงตัวตนของผู้มอบอ ำนำจและผู้รับมอบอ ำนำจ 
ทั้งนี ้หำกผู้รับมอบอ ำนำจเป็นบุคคลธรรมดำต้องเป็นผู้ที่บรรลุนิติภำวะตำมกฎหมำยแล้วเท่ำนั้น 

  (๒) ส ำเนำหนังสือรับรองผลงำน หรือ ส ำเนำสัญญำประเภทเดียวกันกับงำนที่ระบุ 
ไว้ในเอกสำรนี้ ในวงเงินไม่น้อยกว่ำ ๖๕๐,๐๐๐.- บำท (หกแสนห้ำหมื่นบำทถ้วน) โดยต้องเป็นผลงำนสัญญำ
เดียวย้อนหลังไม่เกิน ๓ ปี นับจำกวันที่งำนแล้วเสร็จจนถึงวันที่ยื่นเอกสำร ซึ่งเป็นผลงำนที่เป็นคู่สัญญำโดยตรง
กับหน่วยงำนภำครัฐ หรือ หน่วยงำนเอกชนโดยจะต้องแนบส ำเนำหนังสือรับรองผลงำน หรือ ส ำเนำสัญญำ 

พร้อมทั้งรับรองส ำเนำถูกต้องประกอบในทุกผลงำน (ส ำหรับกำรพิจำรณำให้คะแนนในข้อ ๙ ตำมตำรำงที่ ๓ 
ตำรำงเกณฑ์กำรให้คะแนนด้ำนคุณภำพข้อ ๑.๑ - ๑.๓ ของเอกสำรแนบท้ำยหมำยเลข ๑.๑) 
  (๓) ตัวอย่ำงผลงำนเว็บไซต์ โดยอธิบำยขั้นตอนกำรออกแบบและกำรพัฒนำเว็บไซต์ 
พร้อมทั้งระบุ URL ซึ่งบุคคลทั่วไปสำมำรถเข้ำถึงได้ อย่ำงน้อยจ ำนวน ๑ ผลงำน แต่ไม่เกิน ๓ ผลงำน หำกผู้ยื่น
ข้อเสนอน ำเสนอมำมำกกว่ำ ๓ ผลงำน จะพิจำรณำเฉพำะผลงำนใน ๓ ล ำดับแรก (ส ำหรับกำรพิจำรณำ 

ให้คะแนนในข้อ ๙ ตำมตำรำงที่ ๓ ตำรำงเกณฑ์กำรให้คะแนนด้ำนคุณภำพข้อ ๑.๔ ของเอกสำรแนบท้ำย
หมำยเลข ๑.๑) 
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  (๔) รำยชื่อทีมงำนเพื่อปฏิบัติงำนตำมหน้ำที่ต่ำง ๆ ดังนี้ (จ ำนวนรวมอย่ำงน้อย ๔ คน) 
   ๔.๑) ผู้จัดกำรโครงกำร (Project Manager) ส ำเร็จกำรศึกษำไม่ต่ ำกว่ำระดับ
ปริญญำตรีด้ำนวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยำกำรคอมพิวเตอร์ หรือสำขำที่ เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสำรสนเทศ  
หรือมีประสบกำรณ์ในงำนที่เก่ียวข้องอย่ำงน้อย ๔ ปี 
   (๔.๒) นักวิเครำะห์ระบบ (System Analyst) ส ำเร็จกำรศึกษำไม่ต่ ำกว่ำระดับ
ปริญญำตรีด้ำนวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยำกำรคอมพิวเตอร์ หรือสำขำที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสำรสนเทศ  
หรือมีประสบกำรณ์ในงำนที่เก่ียวข้องอย่ำงน้อย ๔ ป ี

  (๔.๓) นักพัฒนำระบบ (Programmer) ส ำเร็จกำรศึกษำไม่ต่ ำกว่ำระดับปริญญำตรี 
ด้ำนวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยำกำรคอมพิวเตอร์ หรือสำขำที่ เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสำรสนเทศ  
หรือมีประสบกำรณ์ในงำนที่เกี่ยวข้องอย่ำงน้อย ๓ ปี 

  (๔ .๔) นักวิจัยทำงด้ำนประสบกำรณ์ผู้ ใช้งำนระบบ เช่น User Experience 
Researcher User Experience Engineer User Experience Designer โดยส ำเร็จกำรศึกษำด้ำนเทคโนโลยี
สำรสนเทศและกำรสื่ อสำร มัลติมี เดีย  กำรออกแบบปฏิสัม พันธ์ระหว่ำงมนุษ ย์กับคอมพิวเตอร์  
(Human-computer Interaction Design) กำรออกแบบเชิงอุตสำหกรรม (Industrial Design) หรือสำขำ 
ที่เก่ียวข้องกับเทคโนโลยีสำรสนเทศ หรือมีประสบกำรณ์ในงำนที่เก่ียวข้องอย่ำงน้อย ๓ ปี 

  (๔.๕) นักออกแบบหน้ำจอผู้ใช้งำน (User Interface Designer) ส ำเร็จกำรศึกษำ 
ด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร มัลติมีเดีย กำรออกแบบปฏิสัมพันธ์ระหว่ำงมนุษย์กับคอมพิวเตอร์  
(Human-computer Interaction Design) กำรออกแบบเชิงอุตสำหกรรม (Industrial Design) หรือสำขำ 
ที่เก่ียวข้องกับเทคโนโลยีสำรสนเทศ หรือมีประสบกำรณ์ในงำนที่เก่ียวข้องอย่ำงน้อย ๓ ปี 

  (๔.๖) เจ้ำหน้ำที่ทดสอบระบบ (System Tester) ส ำเร็จกำรศึกษำไม่ต่ ำกว่ำระดับ
ปริญญำตรีด้ำนวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยำกำรคอมพิวเตอร์ หรือสำขำที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสำรสนเทศ  
หรือมีประสบกำรณ์ในงำนที่เกี่ยวข้องอย่ำงน้อย ๑ ป ี

  (๔.๗) ผู้ประสำนงำนโครงกำร (Project Coordinator) ส ำเร็จกำรศึกษำไม่ต่ ำกว่ำ
ระดับปริญญำตรีด้ำนวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยำกำรคอมพิวเตอร์ หรือสำขำที่ เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี
สำรสนเทศ หรือมีประสบกำรณ์ในงำนที่เก่ียวข้องอย่ำงน้อย ๑ ป ี

  (๕) เอกสำรทำงด้ำนเทคนิค พร้อมทั้ งรับรองส ำเนำถูกต้ อง ในเอกสำรทุกหน้ำ  
ตำมรำยกำรดังนี ้
   (๕.๑) ข้อเสนอแนวคิดหลักและรูปแบบวิธีกำรในกำรส ำรวจ ศึกษำ วิเครำะห์ข้อมูล 
ประสบกำรณ์ผู้ ใช้ (User Experience) ของผู้ ใช้งำนเว็บไซต์ของส ำนักงำน ก.พ. และข้อเสนอแนวคิด 

ในกำรออกแบบโครงสร้ำงเว็บไซต์ มำพร้อมข้อเสนอด้ำนเทคนิคด้วย (ส ำหรับกำรพิจำรณำให้คะแนนในข้อ ๙ 

ตำมตำรำงท่ี ๓ ตำรำงเกณฑก์ำรให้คะแนนด้ำนคุณภำพข้อ ๒.๑ ของเอกสำรแนบท้ำยหมำยเลข ๑.๑) 
   (๕.๒) รำยละเอียดกำรบ ำรุงรักษำระบบ มำพร้อมข้อเสนอด้ำนเทคนิคด้วย (ส ำหรับ
กำรพิจำรณำให้คะแนนในข้อ ๙  ตำมตำรำงที่  ๓  ตำรำงเกณฑ์กำรให้คะแนนด้ำนคุณภำพข้อ  ๓  
ของเอกสำรแนบท้ำยหมำยเลข ๑.๑) 
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   (๕.๓) แผนกำรด ำเนินงำน มำพร้อมข้อเสนอด้ำนเทคนิคด้วย (ส ำหรับกำรพิจำรณำ
ให้คะแนนในข้อ ๙ ตำมตำรำงที่ ๓ ตำรำงเกณฑ์กำรให้คะแนนด้ำนคุณภำพข้อ ๔ ของเอกสำรแนบท้ำย
หมำยเลข ๑.๑) 
   (๕.๔) ตำรำงเปรียบเทียบรำยละเอียดงำนจ้ำงตำมรูปแบบ (ตัวอย่ำงกำรกรอกข้อมูล
ในตำรำงที่ ๑ ตำรำงเปรียบเทียบรำยละเอียดงำนจ้ำง ตำมเอกสำรแนบ ๑ ของเอกสำรแนบท้ำยหมำยเลข ๑.๑) 

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

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

ในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format) 

 ๔. การเสนอราคา  

  ๔.๑ ผู้ ยื่ นข้อ เสนอต้องยื่ นข้อ เสนอและเสนอรำคำทำงระบบจัดซื้ อจัดจ้ ำงภำครัฐ 

ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตำมที่ก ำหนดไว้ในเอกสำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์นี้ โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น  
และจะต้องกรอกข้อควำมให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั้ งหลักฐำนแสดงตัวตนและท ำกำรยืนยันตัวตน 

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

ให้ถูกต้อง ทั้งนี้ รำคำรวมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้ำตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกัน  
ให้ถือตัวหนังสือเป็นส ำคัญ โดยคิดรำคำรวมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่ำภำษีมูลค่ำเพ่ิม ภำษีอำกรอ่ืน และค่ำใช้จ่ำยอ่ืน ๆ  
ทั้งปวงไว้แล้ว 

  รำคำที่ เสนอจะต้องเสนอก ำหนดยืนรำคำไม่น้อยกว่ำ ๙๐ วัน ตั้งแต่วันเสนอรำคำ 
โดยภำยในก ำหนดยืนรำคำ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องรับผิดชอบรำคำที่ตนได้เสนอไว้และจะถอนกำรเสนอรำคำมิได้
 ๔.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอก ำหนดเวลำด ำเนินกำรแล้วเสร็จไม่เกิน ๓๐๐ วัน นับถัดจำก 

วันลงนำมในสัญญำจ้ำง  
 ๔.๔ ก่อนเสนอรำคำ ผู้ยื่นข้อเสนอควรตรวจดูร่ำงสัญญำ รำยละเอียดและขอบเขตของงำน ฯลฯ  
ให้ถี่ถ้วนและเข้ำใจเอกสำรประกวดรำคำจ้ำงอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นข้อเสนอตำมเงื่อนไข
ในเอกสำรประกวดรำคำจ้ำงอิเล็กทรอนิกส์ 
 ๔.๕ ผู้ ยื่ นข้อ เสนอจะต้ องยื่ นข้อเสนอและเสนอรำคำทำงระบบจัดซื้ อจัดจ้ ำงภำครัฐ 

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

และเสนอรำคำใด ๆ โดยเด็ดขำด 

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

ตำมเอกสำรแนบท้ำยหมำยเลข ๑.๕ (๑) หรือไม่ หำกปรำกฏว่ำผู้ยื่นข้อเสนอรำยใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ 

ที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรำยอ่ืน คณะกรรมกำรฯ จะตัดรำยชื่อผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์
ร่วมกันนั้นออกจำกกำรเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ 

  หำกปรำกฏต่อคณะกรรมกำรพิจำรณำผลกำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ว่ำ ก่อนหรือ 

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

  (๓) ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องลงทะเบียนเพ่ือเข้ำสู่กระบวนกำรเสนอรำคำ ตำมวัน เวลำ  
ที่ก ำหนด 

  (๔) ผู้ยื่นข้อเสนอจะถอนกำรเสนอรำคำที่เสนอแล้วไม่ได้ 
  (๕) ผู้ยื่นข้อเสนอต้องศึกษำและท ำควำมเข้ำใจในระบบและวิธีกำรเสนอรำคำ 

ด้วยวิธีประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลำงที่แสดงไว้ในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th 

 ๔.๙ ผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นผู้ชนะกำรเสนอรำคำต้องจัดท ำแผนกำรใช้พัสดุที่ผลิตภำยในประเทศ 
โดยยื่นให้หน่วยงำนของรัฐภำยใน ๖๐ วัน นับถัดจำกวันลงนำมในสัญญำ 

 ๕. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา 

  ๕.๑ ในกำรพิจำรณำผลกำรยื่นข้อเสนอประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้  ส ำนักงำน ก.พ.  
จะพิจำรณำตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์รำคำประกอบเกณฑ์อ่ืน 

 

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

   กรณีใช้หลักเกณฑ์รำคำประกอบเกณฑ์อ่ืน ในกำรพิจำรณำผู้ชนะกำรยื่นข้อเสนอ 
ส ำนักงำน ก.พ. จะพิจำรณำโดยให้คะแนนตำมปัจจัยหลักและน้ ำหนักที่ก ำหนด ดังนี้ 
 (๑) รำคำที่ยื่นข้อเสนอ (Price) ก ำหนดน้ ำหนักเท่ำกับร้อยละ ๓๐  
  (๒) คุณภำพและคุณสมบัติที่เป็นประโยชน์ต่อหน่วยงำนของรัฐ ก ำหนดน้ ำหนักเท่ำกับ 

ร้อยละ ๗๐  

   โดยก ำหนดให้น้ ำหนักรวมทั้งหมดเท่ำกับร้อยละ ๑๐๐ 

 ๕.๓ หำกผู้ยื่นข้อเสนอรำยใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตำมข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐำนกำรยื่นข้อเสนอ
ไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตำมข้อ ๓ หรือยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้องตำมข้อ ๔ คณะกรรมกำรพิจำรณำผล 

กำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์จะไม่รับพิจำรณำข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอรำยนั้น เว้นแต่ ผู้ยื่นข้อเสนอรำยใด 

เสนอเอกสำรทำงเทคนิคหรือรำยละเอียดคุณลักษณะเฉพำะของพัสดุที่จะจ้ำงไม่ครบถ้วน หรือเสนอ
รำยละเอียดแตกต่ำงไปจำกเงื่อนไขที่ ส ำนักงำน ก.พ. ก ำหนดไว้ในประกำศและเอกสำรประกวดรำคำ
อิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนที่มิใช่สำระส ำคัญและควำมแตกต่ำงนั้นไม่มีผลท ำให้เกิดกำรได้เปรียบเสียเปรียบ 

ต่อผู้ยื่นข้อเสนอรำยอ่ืน หรือเป็นกำรผิดพลำดเล็กน้อย คณะกรรมกำรฯ อำจพิจำรณำผ่อนปรนกำรตัดสิทธิ 
ผู้ยื่นข้อเสนอรำยนั้น 

 ๕.๔ ส ำนักงำน ก.พ. สงวนสิทธิ์ไม่พิจำรณำข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่มีกำรผ่อนผัน  
ในกรณีดังต่อไปนี้ 
  (๑) ไม่ปรำกฏชื่ อผู้ ยื่ นข้อเสนอรำยนั้ นในบัญชี รำยชื่ อผู้ รับเอกสำรประกวดรำคำ
อิเล็กทรอนิกส์ทำงระบบจัดซื้อจัดจ้ำงด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือบัญชีรำยชื่อผู้ซื้อเอกสำรประกวดรำคำ
อิเล็กทรอนิกส์ทำงระบบจัดซื้อจัดจ้ำงด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ของส ำนักงำน ก.พ. 
  (๒) ไม่กรอกชื่อผู้ยื่นข้อเสนอในกำรเสนอรำคำทำงระบบจัดซื้อจัดจ้ำงด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
  (๓) เสนอรำยละเอียดแตกต่ำงไปจำกเงื่อนไขที่ก ำหนดในเอกสำรประกวดรำคำ
อิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสำระส ำคัญ หรือมีผลท ำให้เกิดควำมได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้ยื่นข้อเสนอรำยอ่ืน 

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

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

ที่เสนอทั้งหมดก็ได้ และอำจพิจำรณำเลือกจ้ำงในจ ำนวน หรือขนำด หรือเฉพำะรำยกำรหนึ่งรำยกำรใด  
หรืออำจจะยกเลิกกำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พิจำรณำจัดจ้ำงเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจำรณำ ทั้งนี้  
เพ่ือประโยชน์ของทำงรำชกำรเป็นส ำคัญ และให้ถือว่ำกำรตัดสินของส ำนักงำน ก.พ. เป็นเด็ดขำด ผู้ยื่นข้อเสนอ
จะเรียกร้องค่ำใช้จ่ำย หรือค่ำเสียหำยใด ๆ มิได้ รวมทั้งส ำนักงำน ก.พ. จะพิจำรณำยกเลิกกำรประกวดรำคำ
อิเล็กทรอนิกส์และลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ทิ้งงำน ไม่ว่ำจะเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับกำรคัดเลือกหรือไม่ก็ตำม 
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หำกมีเหตุที่เชื่อถือได้ว่ำกำรยื่นข้อเสนอกระท ำกำรโดยไม่สุจริต เช่น กำรเสนอเอกสำรอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อ
บุคคลธรรมดำ หรือนิติบุคคลอื่นมำยื่นข้อเสนอแทน เป็นต้น 

   ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอรำยที่เสนอรำคำต่ ำสุด เสนอรำคำต่ ำจนคำดหมำยได้ว่ำไม่อำจ
ด ำเนินงำนตำมเอกสำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ ได้ คณะกรรมกำรพิจำรณำผลกำรประกวดรำคำ
อิเล็กทรอนิกส์หรือส ำนักงำน ก.พ. จะให้ผู้ยื่นข้อเสนอนั้นชี้แจงและแสดงหลักฐำนที่ท ำให้ เชื่อได้ว่ำ  
ผู้ยื่นข้อเสนอสำมำรถด ำเนินงำนตำมเอกสำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบูรณ์ หำกค ำชี้แจง 
ไม่ เป็นที่ รับฟังได้  ส ำนักงำน ก.พ. มีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอหรือไม่รับรำคำของผู้ยื่นข้อเสนอรำยนั้น  

ทั้งนี้ ผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่ำวไม่มีสิทธิเรียกร้องค่ำใช้จ่ำยหรือค่ำเสียหำยใด ๆ จำกส ำนักงำน ก.พ. 

 ๕.๗ ก่อนลงนำมในสัญญำส ำนักงำน ก.พ. อำจประกำศยกเลิกกำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ 
หำกปรำกฏว่ำมีกำรกระท ำที่เข้ำลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ ชนะกำรประกวดรำคำหรือที่ได้รับกำรคัดเลือก 

มีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรำยอ่ืน หรือขัดขวำงกำรแข่งขันอย่ำงเป็นธรรม  
หรือสมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรำยอ่ืน หรือเจ้ำหน้ำที่ในกำรเสนอรำคำ หรือส่อว่ำกระท ำกำรทุจริตอ่ืนใด 

ในกำรเสนอรำคำ 

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

 ๖.๒ เช็คหรือดรำฟท์ที่ธนำคำรเซ็นสั่งจ่ำยให้แก่ส ำนักงำน ก.พ. ชื่อบัญชี “ส านักงาน ก.พ.”  
ซึ่งเป็นเช็คหรือดรำฟท์ลงวันที่ที่ใช้เช็คหรือดรำฟท์นั้นช ำระต่อเจ้ำหน้ำที่ในวันท ำสัญญำ หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน 
๓ วันท ำกำร 
  ๖.๓ หนังสือค้ ำประกันของธนำคำรภำยในประเทศ ตำมตัวอย่ำงที่คณะกรรมกำรนโยบำยก ำหนด 
ดังระบุในเอกสำรแนบท้ำยหมำยเลข ๑.๔ หรือจะเป็นหนังสือค้ ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตำมวิธีกำรที่
กรมบัญชีกลำงก ำหนด 

  ๖.๔ หนังสือค้ ำประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ ได้รับอนุญำต 

ให้ประกอบกิจกำรเงินทุนเพ่ือกำรพำณิชย์และประกอบธุรกิจค้ ำประกันตำมประกำศของธนำคำรแห่งประเทศไทย
ตำมรำยชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนำคำรแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทรำบ โดยอนุโลมให้ใช้ตำมตัวอย่ำงหนังสือ 

ค้ ำประกันของธนำคำรที่คณะกรรมกำรนโยบำยก ำหนด ดังระบุในเอกสำรแนบท้ำยหมำยเลข ๑.๔  
  ๖.๕ พันธบัตรรัฐบำลไทย 

  หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ยภำยใน ๑๕ วันนับถัดจำกวันที่ผู้ชนะกำรประกวดรำคำ
อิเล็กทรอนิกส์ (ผู้รับจ้ำง) พ้นจำกข้อผูกพันตำมสัญญำจ้ำงแล้ว 
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 ๗. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน  
 ส ำนักงำน ก.พ. จะจ่ำยค่ำจ้ำงซึ่งได้รวมภำษีมูลค่ำเพ่ิม ตลอดจนภำษีอำกรอ่ืน ๆ และค่ำใช้จ่ำย
ทั้งปวงด้วยแล้ว ให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับกำรคัดเลือกให้เป็นผู้รับจ้ำง โดยแบ่งจ่ำยออกเป็น ๔ งวด ดังนี้ 
 งวดที่ ๑  เป็นจ ำนวนเงินในอัตรำร้อยละ ๒๐ ของค่ำจ้ำง เมื่อผู้รับจ้ำงได้ส่งมอบงำนงวดที่ ๑ 
ครบถ้วน ถูกต้อง ทุกรำยกำร ให้แล้วเสร็จภำยใน ๙๐ วัน นับถัดจำกวันลงนำมในสัญญำ และผ่ำนกำรตรวจรับ
จำกคณะกรรมกำรตรวจรับพัสดุและส ำนักงำน ก.พ. เรียบร้อยแล้ว 

 งวดที่ ๒  เป็นจ ำนวนเงินในอัตรำร้อยละ ๒๐ ของค่ำจ้ำง เมื่อผู้รับจ้ำงได้ส่งมอบงำนงวดที่ ๒ 
ครบถ้วน ถูกต้อง ทุกรำยกำร ให้แล้วเสร็จภำยใน ๑๕๐ วัน นับถัดจำกวันลงนำมในสัญญำ และผ่ำนกำรตรวจ
รับจำกคณะกรรมกำรตรวจรับพัสดุและส ำนักงำน ก.พ. เรียบร้อยแล้ว 

 งวดที่ ๓  เป็นจ ำนวนเงินในอัตรำร้อยละ ๒๕ ของค่ำจ้ำง เมื่อผู้รับจ้ำงได้ส่งมอบงำนงวดที่ ๓ 
ครบถ้วน ถูกต้อง ทุกรำยกำร ให้แล้วเสร็จภำยใน ๒๔๐ วัน นับถัดจำกวันลงนำมในสัญญำ และผ่ำนกำรตรวจ
รับจำกคณะกรรมกำรตรวจรับพัสดุและส ำนักงำน ก.พ. เรียบร้อยแล้ว 

 งวดที่ ๔  เป็นจ ำนวนเงินในอัตรำร้อยละ ๓๕ ของค่ำจ้ำง เมื่อผู้รับจ้ำงได้ส่งมอบงำนงวดที่ ๔ 
ครบถ้วน ถูกต้อง ทุกรำยกำร ให้แล้วเสร็จภำยใน ๓๐๐ วัน นับถัดจำกวันลงนำมในสัญญำ และผ่ำนกำรตรวจ
รับจำกคณะกรรมกำรตรวจรับพัสดุและส ำนักงำน ก.พ. เรียบร้อยแล้ว 

 ๘. อัตราค่าปรับ 

 ค่ำปรับตำมแบบสัญญำจ้ำงแนบท้ำยเอกสำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์นี้ หรือข้อตกลงจ้ำง
เป็นหนังสือจะก ำหนด ดังนี้ 
 ๘.๑ กรณีที่ผู้รับจ้ำงน ำงำนที่รับจ้ำงไปจ้ำงช่วงให้ผู้ อ่ืนท ำอีกทอดหนึ่งโดยไม่ได้รับอนุญำต 

จำกส ำนักงำน ก.พ. จะก ำหนดค่ำปรับส ำหรับกำรฝ่ำฝืนดังกล่ำวเป็นจ ำนวนร้อยละ ๑๐ ของวงเงินของงำนจ้ำงช่วงนั้น 

 ๘.๒ กรณีที่ผู้รับจ้ำงปฏิบัติผิดสัญญำจ้ำงนอกเหนือจำกข้อ ๘.๑ จะก ำหนดค่ำปรับเป็นรำยวัน 

ในอัตรำร้อยละ ๐.๑๐ ของรำคำค่ำจ้ำง 

 ๙. การรับประกันความช ารุดบกพร่อง 
 ผู้ชนะกำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งได้ท ำสัญญำจ้ำงตำมเอกสำรแนบท้ำยหมำยเลข ๑.๓  
หรือท ำข้อตกลงจ้ำงเป็นหนังสือ แล้วแต่กรณี  จะต้องรับประกันควำมช ำรุดบกพร่องของงำนจ้ำงที่เกิดขึ้น 
ภำยในระยะเวลำไม่น้อยกว่ำ ๑ ปี นับถัดจำกวันที่คณะกรรมกำรตรวจรับได้ตรวจรับงำนแล้ว ด้วยกำรบริกำร
หลังกำรส่งมอบระบบทั้งหมดจะมีส่วนกำรให้บริกำรเป็นระยะโดยไม่เสียค่ำใช้จ่ำยทั้งสิ้น  
 โดยเมื่อเกิดปัญหำหรือข้อผิดพลำดที่เกี่ยวข้องกับระบบงำนของเว็บไซต์ ระบบฐำนข้อมูล  
ผู้รับจ้ำงจะจัดส่งบุคลำกรเข้ำไป เพ่ือตรวจสอบและด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำ (On-site Service) โดยสำมำรถแจ้ง
เหตุได้ทุกวันจำกช่องทำงติดต่อสื่อสำรอย่ำงน้อย ๒ ช่องทำง คือ โทรศัพท์เคลื่อนที่ และจดหมำยอิเล็กทรอนิกส์ 
(Email) ภำยใน ๔ ชั่วโมง นับจำกได้รับแจ้งจำกเจ้ำหน้ำที่ของส ำนักงำน ก.พ. และต้องปฏิบัติตำมเงื่อนไข 
ดังต่อไปนี้ 



- ๑๑ - 
 

 ๙.๑ ในกรณีที่ระบบงำนและ/หรือระบบฐำนข้อมูลมีปัญหำ ผู้รับจ้ำงจะต้องท ำกำรตรวจสอบ 

และแก้ไขปัญหำโดยกำรให้ค ำแนะน ำผ่ำนโทรศัพท์ หรือส่งเจ้ำหน้ำที่เข้ำมำให้บริกำรแก้ไขปัญหำที่ ส ำนักงำน ก.พ. 
โดยจะต้องพิจำรณำปัญหำร่วมกับผู้รับผิดชอบของส ำนักงำน ก.พ. และก ำหนดระยะเวลำในกำรแก้ไขปัญหำ  

ที่เหมำะสมให้เสร็จสิ้นร่วมกัน ทั้งนี้ ในกำรแก้ไขปัญหำดังกล่ำว จะต้องด ำเนินกำรให้เสร็จภำยใน ๒ วันท ำกำร  
นับจำกเวลำที่ได้รับแจ้งปัญหำ และผู้รับจ้ำงจะรำยงำนให้ส ำนักงำน ก.พ. ทรำบทุกครั้งภำยใน ๒ วันท ำกำร 

นับจำกวันที่ตรวจสอบ/แก้ไขแล้วเสร็จ โดยระบุถึงวัน เวลำ สถำนที่ อำกำร สำเหตุ วิธีแก้ไขและสถำนภำพ
ปัจจุบันของอุปกรณ์และระบบ 

 ๙.๒ กรณีที่อุปกรณ์หรือเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้กับระบบ ช ำรุด บกพร่อง ส่งผลให้ระบบงำน 

ไม่สำมำรถใช้งำนได้ เมื่อส ำนักงำน ก.พ. ได้แก้ไขปัญหำทำงด้ำนระบบอุปกรณ์แล้ว ผู้รับจ้ำงต้องด ำเนินกำร
ซ่อมแซมแก้ไขระบบให้สำมำรถใช้งำนได้ภำยใน ๑ วันท ำกำร นับจำกเวลำที่ส ำนักงำน ก.พ. แจ้งให้ด ำเนินกำร 
เพ่ือให้โปรแกรมระบบงำนสำมำรถปฏิบัติงำนได้ตำมปกติ 
 ๙.๓ กำรบริกำรให้ค ำปรึกษำทำงโทรศัพท์ทุกวันเวลำรำชกำร จันทร์ - ศุกร์ เวลำ ๐๘.๓๐ น.  
– ๑๖.๓๐ น. โดยผู้รับจ้ำงต้องระบุชื่อและเบอร์โทรศัพท์ที่ส ำนักงำน ก.พ. สำมำรถติดต่อได้ในกรณีที่มีปัญหำ 

 ๙.๔ กำรอัปเดตซอฟท์แวร์ในระยะรับประกัน หำกมีกำรปรับเปลี่ยนรุ่นของโปรแกรมระบบ 
หรือ CMS ผู้รับจ้ำงต้องแจ้งให้ส ำนักงำน ก.พ. ทรำบ และต้องบริกำรอัปเดตให้ในกรณีที่มีกำรร้องขอจำก
ส ำนักงำน ก.พ. โดยไม่คิดค่ำใช้จ่ำยใด ๆ 

 ๙.๕ ผู้รับจ้ำงต้องส่งเจ้ำหน้ำที่เข้ำมำติดตำมผลงำน ดูแลควำมเรียบร้อยของระบบและปรับ
ระบบและฐำนข้อมูล (Tuning) เพ่ือให้สำมำรถใช้งำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ กำรให้ค ำปรึกษำ ระบบงำน  
และ/หรือ ปรับปรุงให้แล้วเสร็จตำมระยะเวลำที่ส ำนักงำน ก.พ. และผู้รับจ้ำงตกลงกันอย่ำงน้อย ๔ ครั้ง/ปี 
พร้อมจัดท ำรำยงำนผลกำรด ำเนินกำร 

๑๐. ข้อสงวนสิทธิ์ในการยื่นข้อเสนอและอ่ืน ๆ 

 ๑๐.๑ เงินค่ำจ้ำงส ำหรับงำนจ้ำงครั้งนี้ ได้มำจำกเงินงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ. ๒๕๖๖ 

  กำรลงนำมในสัญญำจะกระท ำได้ต่อเมื่อส ำนักงำน ก.พ. ได้รับอนุมัติเงินงบประมำณแล้ว
เท่ำนั้น และกรณีที่ส ำนักงำน ก.พ. ไม่ได้รับอนุมัติเงินงบประมำณ เพ่ือกำรจัดหำในครั้งนี้ ส ำนักงำน ก.พ. 
สำมำรถยกเลิกกำรจัดหำได้ 
 ๑๐.๒ เมื่อส ำนักงำน ก.พ. ได้คัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอรำยใดให้เป็นผู้รับจ้ำง และได้ตกลงจ้ำง 
ตำมกำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้ำผู้รับจ้ำงจะต้องสั่งหรือน ำสิ่งของมำเพ่ืองำนจ้ำงดังกล่ำวเข้ำมำจำก
ต่ำงประเทศ และของนั้นต้องน ำเข้ำมำโดยทำงเรือในเส้นทำงที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสำมำรถให้บริกำรรับขนได้
ตำมที่รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงคมนำคมประกำศก ำหนด ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้รับจ้ำงจะต้องปฏิบัติตำม
กฎหมำยว่ำด้วยกำรส่งเสริมกำรพำณิชยนำวี ดังนี้ 



- ๑๒ - 
 

 (๑) แจ้งกำรสั่งหรือน ำสิ่งของดังกล่ำวเข้ำมำจำกต่ำงประเทศ ต่อกรมเจ้ำท่ำ ภำยใน ๗ วัน
นับตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้ำงสั่งหรือซื้อของจำกต่ำงประเทศ เว้นแต่ เป็นของที่รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงคมนำคม
ประกำศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืนได้ 
 (๒) จัดกำรให้สิ่งของดังกล่ำวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย
จำกต่ำงประเทศมำยังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญำตจำกกรมเจ้ำท่ำ ให้บรรทุกสิ่งของนั้น โดยเรืออ่ืน 

ที่มิใช่เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญำตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออ่ืน หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวง
คมนำคมประกำศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืน 

 (๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตำม (๑) หรือ (๒) ผู้รับจ้ำงจะต้องรับผิดตำมกฎหมำยว่ำด้วย
กำรส่งเสริมกำรพำณิชยนำวี 
 ๑๐.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งส ำนักงำน ก.พ. ได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปท ำสัญญำหรือข้อตกลงจ้ำง 
เป็นหนังสือภำยในเวลำที่ก ำหนดดังระบุไว้ในข้อ ๖ ส ำนักงำน ก.พ. จะริบหลักประกันกำรยื่นข้อเสนอ  
หรือเรียกร้องจำกผู้ออกหนังสือค้ ำประกันกำรยื่นข้อเสนอทันที และอำจพิจำรณำเรียกร้องให้ชดใช้ 
ควำมเสียหำยอ่ืน (ถ้ำมี) รวมทั้งจะพิจำรณำให้เป็นผู้ทิ้งงำนตำมระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
และกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ 

 ๑๐.๔ ส ำนักงำน ก.พ. สงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขเพ่ิมเติมเงื่อนไข หรือข้อก ำหนดในแบบสัญญำ 

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

 ๑๐.๖ ส ำนักงำน ก.พ. อำจประกำศยกเลิกกำรจัดจ้ำงในกรณีต่อไปนี้ได้ โดยที่ผู้ ยื่นข้อเสนอ 

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

แตไ่ม่เพียงพอที่จะท ำกำรจัดจ้ำงครั้งนีต้่อไป 

  (๒) มีกำรกระท ำที่เข้ำลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะกำรจัดจ้ำงหรือที่ได้รับกำรคัดเลือก 

มีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรำยอ่ืน หรือขัดขวำงกำรแข่งขันอย่ำงเป็นธรรม  
หรือสมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรำยอ่ืน หรือเจ้ำหน้ำที่ในกำรเสนอรำคำ หรือส่อว่ำกระท ำกำรทุจริตอ่ืนใด 

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

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

 ในระหว่ำงระยะเวลำกำรจ้ำง ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับกำรคัดเลือกให้เป็นผู้รับจ้ำงต้องปฏิบัติ 
ตำมหลักเกณฑ์ท่ีกฎหมำยและระเบียบได้ก ำหนดไว้โดยเคร่งครัด 

๑๒. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ 
 ส ำนักงำน ก.พ. สำมำรถน ำผลกำรปฏิบัติงำนแล้วเสร็จตำมสัญญำของผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับ 

กำรคัดเลือกให้เป็นผู้รับจ้ำงเพ่ือน ำมำประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของผู้ประกอบกำร 

 ทั้งนี้ หำกผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับกำรคัดเลือกไม่ผ่ำนเกณฑ์ที่ก ำหนดจะถูกระงับกำรยื่นข้อเสนอ
หรือท ำสัญญำกับส ำนักงำน ก.พ. ไว้ชั่วครำว 

 

     ส ำนักงำนคณะกรรมกำรข้ำรำชกำรพลเรือน 

 00000  มกรำคม  ๒๕๖๖ 
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แบบใบเสนอราคาที่ก าหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 

ใบเสนอราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
 

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

ตามท่ีก าหนดและไม่เป็นผู้ทิ้งงานของหน่วยงานของรัฐ 

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

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

   ๕.๑ ท าสัญญาตามแบบสัญญาจ้างแนบท้ายเอกสารการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือ
ตามที่ส านักงานอัยการสูงสุดได้แก้ไขเพ่ิมเติมแล้ว กับ ..........................๑ ภายใน.............วัน นับถัดจากวันที่
ได้รับหนังสือให้ไปท าสัญญา 
   ๕.๒ มอบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา ตามที่ระบุไว้ในข้อ ๗ ของเอกสารการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ ให้แก่ .......................๑ ขณะที่ได้ลงนามในสัญญาเป็นจ านวนร้อยละ....................ของราคาตามสัญญา 
ที่ได้ระบุไว้ในใบเสนอราคานี้ เพ่ือเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาโดยถูกต้องและครบถ้วน 

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

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

 ๙. ใบเสนอราคานี้ ได้ยื่นเสนอโดยบริสุทธิ์ยุติธรรม และปราศจากกลฉ้อฉล หรือการสมรู้ร่วมคิดกัน 

โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายกับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือหลายบุคคล หรือกับห้างหุ้นส่วน บริษัทใดๆ ที่ได้ยื่นข้อเสนอ 

ในคราวเดียวกัน 

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

 

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

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

      

หมายเหตุ 
 ๑  ให้ระบุชื่อย่อของหน่วยงานของรัฐที่ด าเนินการจัดจ้าง เช่น กรม หรือจังหวัด หรือทีโอที เป็นต้น 
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แบบสญัญาจ้างท าของ 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

เพ่ือชดใช้ความรับผิดต่างๆ ตามสัญญา ผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากเงินค่าจ้างงวดที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้าง 

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

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

ความรับผิดตามสัญญา 
 (15)ข้อ 7 ความรับผิดชอบในความช ารุดบกพร่องของงานจ้าง 

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

หรือจ้างผู้อื่นให้ท างานนั้น โดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น 

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

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

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

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

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

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

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

การช าระเบี้ยประกันให้แก่ผู้ว่าจ้างเมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง 
ข้อ 11 การตรวจรับงานจ้าง 

        เมื่อผู้ว่าจ้างได้ตรวจรับงานจ้างที่ส่งมอบและเห็นว่าถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาแล้ว  
ผู้ว่าจ้างจะออกหลักฐานการรับมอบเป็นหนังสือไว้ให้ เพ่ือผู้รับจ้างน ามาเป็นหลักฐานประกอบการขอรับเงิน
ค่างานจ้างนั้น 
        ถ้าผลของการตรวจรับงานจ้างปรากฏว่างานจ้างที่ผู้รับจ้างส่งมอบไม่ตรงตามสัญญา 
ผู้ว่าจ้างทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับงานจ้างนั้น ในกรณีเช่นว่านี้  ผู้รับจ้างต้องท าการแก้ไขให้ถูกต้องตาม 

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

ในคราวเดียวกัน หรืองานจ้างที่ประกอบเป็นชุดหรือหน่วย  ถ้าขาดส่วนประกอบอย่างหนึ่งอย่างใด 

ไปแล้ว จะไม่สามารถใช้งานได้โดยสมบูรณ์)  
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 ข้อ 12 รายละเอียดของงานจ้างคลาดเคลื่อน 
   ผู้รับจ้างรับรองว่าได้ตรวจสอบและท าความเข้าใจในรายละเอียดของงานจ้าง 
โดยถี่ถ้วนแล้ว หากปรากฏว่ารายละเอียดของงานจ้างนั้นผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อนไปจากหลักการ 

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

ข้อ 13 ค่าปรับ 
  หากผู้รับจ้างไม่สามารถท างานให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่ก าหนดไว้ในสัญญา 

และผู้ ว่าจ้างยังมิ ได้บอกเลิกสัญญา  ผู้ รับจ้างจะต้องช าระค่าปรับให้แก่ผู้ ว่าจ้างเป็นจ านวนเงิน 

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

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

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

ข้อ 15 การบังคับค่าปรับ ค่าเสียหาย และค่าใช้จ่าย 

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

เป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หากผู้รับจ้างไม่ชดใช้ให้ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิ
ที่จะหักเอาจากจ านวนเงินค่าจ้างที่ต้องช าระ หรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้ทันท ี

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

หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแล้ว 

ยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างทั้งหมด 
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ข้อ 16 การงดหรือลดค่าปรับ หรือการขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา 
  ในกรณีที่มีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง หรือเหตุสุดวิสัย  
หรือเกิดจากพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดตามกฎหมาย หรือเหตุอ่ืนตามที่ก าหนด 

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

ดีอยู่แล้วตั้งแต่ต้น 
  การงดหรือลดค่าปรับ หรือขยายก าหนดเวลาท างานตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจ 

ของผู้ว่าจ้างที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร 

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

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

 ในกรณีที่สิ่งของดังกล่าวไม่ได้บรรทุกจากต่างประเทศมายังประเทศไทยโดยเรือไทย
หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย ผู้รับจ้างต้องส่งมอบหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า 
ให้บรรทุกของโดยเรืออ่ืนได้ หรือหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้ช าระค่าธรรมเนียมพิเศษเนื่องจากการไม่บรรทุกของ
โดยเรือไทยตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวีแล้วอย่างใดอย่างหนึ่งแก่ผู้ว่าจ้างด้วย 
 ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ส่งมอบหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่งดังกล่าวในวรรคสอง 

และวรรคสามให้แก่ผู้ว่าจ้าง แต่จะขอส่งมอบงานดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างก่อนโดยไม่รับช าระเงินค่าจ้าง ผู้ว่าจ้าง 
มีสิทธิรับงานดังกล่าวไว้ก่อน และช าระเงินค่าจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติถูกต้องครบถ้วนดังกล่าวแล้วได้ 
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 สัญญานี้ท าขึ้น เป็นสองฉบับ  มีข้อความถูกต้องตรงกัน  คู่ สัญญาได้ อ่านและเข้าใจ 

ข้อความ โดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นส าคัญต่อหน้าพยาน  
และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ 

 

 

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



- 9 - 
 

วธิปีฏบิตัเิกีย่วกับสญัญาจา้ง 
(1) ให้ระบุเลขที่สัญญาในปีงบประมาณหนึ่งๆ ตามล าดับ 
(2) ให้ระบุชื่อของหน่วยงานของรัฐที่เป็นนิติบุคคล เช่น กรม ก. หรือรัฐวิสาหกิจ ข. เป็นต้น 

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

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

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

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

เมื่อลงนามในสัญญา เพ่ือเป็นการประกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นจากการปฏิบัติตามสัญญา  
ดังนี้ 

 (๑) เงินสด  
 (๒) เช็คหรือดราฟท์ ที่ธนาคารเซ็นสั่งจ่าย ซึ่งเป็นเช็คหรือดราฟท์ลงวันที่ที่ใช้เช็ค 

หรือดราฟท์นั้นช าระต่อเจ้าหน้าที่ หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน ๓ วันท าการ  
 (๓) หนังสือค ้าประกันของธนาคารภายในประเทศตามตัวอย่างที่คณะกรรมการนโยบาย

ก าหนด โดยอาจก าหนดเป็นหนังสือค้ าประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางก าหนดก็ได้ 
 (4) หนังสือค้ าประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้

ประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ าประกันตามประกาศของธนาคาร  

แห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลม 

ให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือค้ าประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายก าหนด 
 (5) พันธบัตรรัฐบาลไทย 

(9) ให้ก าหนดจ านวนเงินหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาตามระเบียบกระทรวงการคลัง  

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

(13) เป็นข้อความหรือเงื่อนไขเพ่ิมเติม ซึ่งหน่วยงานของรัฐผู้ท าสัญญาอาจเลือกใช้หรือตัดออกได้
ตามข้อเท็จจริง 

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

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

(17) อัตราค่าปรับตามสัญญาข้อ 8 กรณีผู้รับจ้างไปจ้างช่วงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาต 

จากผู้ว่าจ้าง ต้องก าหนดค่าปรับเป็นจ านวนเงินไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของวงเงินของงานที่จ้างช่วงตามสัญญา 
(18) ความในวรรคนี้ จะไม่ก าหนดไว้ในกรณีท่ีผู้ว่าจ้างต้องการสิ่งของทั้งหมดในคราวเดียวกัน 

หรืองานจ้างที่ประกอบเป็นชุดหรือหน่วย ถ้าขาดส่วนประกอบอย่างหนึ่งอย่างใดไปแล้ว จะไม่สามารถใช้งาน
ได้โดยสมบูรณ์ 

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



เอกสารแนบท้ายหมายเลข ๑.๔ 

แบบหนังสือค ้าประกัน 

(หลักประกันสัญญาจ้าง) 
 

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

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

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

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

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

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

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

 ๓. หากผู้ว่าจ้างได้ขยายระยะเวลาให้แก่ผู้รับจ้าง ให้ถือว่าข้าพเจ้ายินยอมในกรณีนั้น ๆ ด้ วย  
โดยให้ขยายระยะเวลาการค้ าประกันนี้ออกไปตลอดระยะเวลาที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายระยะเวลาให้แก่ผู้รับจ้าง
ดังกล่าวข้างต้น 

 ข้าพเจ้าได้ลงนามและประทับตราไว้ต่อหน้าพยานเป็นส าคัญ 

 

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

   (ลงชื่อ)…………………………………......พยาน 

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

   (ลงชื่อ)……………………………………...พยาน 

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



เอกสารแนบท้ายหมายเลข ๑.๕ (๑) 

บทนิยาม 
 

 “ผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน” หมายความว่า บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่เข้าเสนอราคา
หรือเข้ายื่นข้อเสนอในการจัดซื้อจัดจ้างต่อหน่วยงานของรัฐใด เป็นผู้มีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยทางตรง  

หรือทางอ้อมในกิจการของบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอ่ืนที่ เข้าเสนอราคาหรือเข้ายื่ นข้อเสนอ 

ต่อหน่วยงานของรัฐนั้นในคราวเดียวกัน 

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

หรือหลายราย ที่เข้าเสนอราคาหรือเข้ายื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐนั้นในคราวเดียวกัน 

 (๒) มีความสัมพันธ์กันในเชิงทุน โดยผู้เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือผู้เป็นหุ้นส่วน
ไม่จํากัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจํากัด หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด  

เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือห้างหุ้นส่วนจํากัด หรือเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัทจํากัด 

หรือบริษัทมหาชนจํากัดอีกรายหนึ่งหรือหลายราย ที่เข้าเสนอราคาหรือเข้ายื่นข้อเสนอต่อหน่วยงาน  

ของรัฐนั้นในคราวเดียวกัน 

 คําว่า “ผู้ถือหุ้นรายใหญ่” ให้หมายความว่า ผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นเกินกว่าร้อยละยี่สิบห้า 

ในกิจการนั้นหรือในอัตราอ่ืนตามที่ผู้รักษาการตามระเบียบเห็นสมควรประกาศกําหนดสําหรับกิจการ  

บางประเภทหรือบางขนาด 

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

หรือของนิติบุคคลรายหนึ่ง เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจํากัด หรือเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ในบริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัดอีกรายหนึ่งหรือหลายราย ที่เข้าเสนอราคาหรือเข้ายื่นข้อเสนอต่อ
หน่วยงานของรัฐนั้นในคราวเดียวกัน หรือในนัยกลับกัน 

 การดํารงตําแหน่ง การเป็นหุ้นส่วน หรือการเข้าถือหุ้นดังกล่าวข้างต้นของคู่สมรส 

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

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

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



เอกสารแนบท้ายหมายเลข ๑.๕ (๒) 

บทนิยาม 
 

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

โดยการสมยอมกันหรือโดยการให้ ขอให้ หรือรับว่าจะให้ เรียก รับ หรือยอมจะรับเงิน หรือทรัพย์สิน  
หรือประโยชน์อ่ืนใด หรือใช้กําลังประทุษร้าย หรือข่มขู่ว่าจะใช้กําลังประทุษร้าย หรือแสดงเอกสาร 

อันเป็นเท็จ หรือส่อว่ากระทําการทุจริตอ่ืนใดในการเสนอราคา ทั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะแสวงหา
ประโยชน์ในระหว่างผู้ยื่นข้อเสนอด้วยกัน หรือเพ่ือให้ประโยชน์แก่ผู้ยื่นข้อเสนอรายหนึ่งรายใดเป็นผู้มีสิทธิ
ทําสัญญากับหน่วยงานของรัฐนั้น หรือเพ่ือหลีกเลี่ยงการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือเพ่ือให้เกิดความได้เปรียบ
หน่วยงานของรัฐโดยมิใช่เป็นไปในทางการประกอบธุรกิจปกติ  

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

 

 

 

 

 

 



เอกสารแนบท้ายหมายเลข ๑.๖ (๑) 

บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ 

    ๑.  ในกรณีผู้ย่ืนข้อเสนอเป็นนิติบุคคล 

     (ก)  ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจ ากัด 

- ส ำเนำหนังสือรับรองกำรจดทะเบียนนิติบุคคล   

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

     - บัญชีรำยชื่อหุ้นส่วนผูจ้ัดกำร    

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

     - ผู้มีอ ำนำจควบคุม (ถ้ำม)ี    

    ไม่มีผู้มีอ ำนำจควบคุม 

    มีผู้มีอ ำนำจควบคุม 

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

     (ข)  บริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัด 

      - ส ำเนำหนังสือรับรองกำรจดทะเบียนนิติบุคคล      

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

     - ส ำเนำหนังสือบริคณห์สนธิ       

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

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

       บัญชีผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ (ถ้ำม)ี   

   ไม่มีผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ 
   มีผู้ถือหุ้นรำยใหญ่           

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

    -  ผู้มีอ ำนำจควบคุม (ถ้ำม)ี  

   ไม่มีผู้มีอ ำนำจควบคุม 

   มีผู้มีอ ำนำจควบคุม 

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

    ๒.  ในกรณีผู้ย่ืนข้อเสนอไม่เป็นนิติบุคคล 

     (ก)  บุคคลธรรมดา 

      - ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนของผู้นั้น   

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

     (ข)  คณะบุคคล 

     - ส ำเนำข้อตกลงที่แสดงถึงกำรเข้ำเป็นหุ้นส่วน 

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

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



- ๒ - 

 

    ๓.  ในกรณีผู้ย่ืนข้อเสนอเป็นผู้ย่ืนข้อเสนอร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า 

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

     (ก)  ในกรณีผู้ร่วมค้าเป็นบุคคลธรรมดา 

     -  บุคคลสัญชำติไทย 

        ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน 

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

      -  บุคคลที่มิใช่สัญชำติไทย 

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

     (ข)  ในกรณีผู้ร่วมค้าเป็นนิติบุคคล 

      -  ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจ ากัด 

         ส ำเนำหนังสือรับรองกำรจดทะเบียนนิติบุคคล 

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

      -  บัญชรีำยชื่อหุ้นส่วนผู้จดักำร 

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

      -  ผู้มีอ ำนำจควบคุม (ถ้ำมี) 

 ไม่มีผู้ควบคุม 

         มีผู้ควบคุม 

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

        ส ำเนำหนังสือรับรองกำรจดทะเบียนนิติบุคคล 

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

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

 -  บัญชีรำยชื่อกรรมกำรผู้จัดกำร  

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

 

 

 

 

 

 

 



- ๓ - 

 

  -  บัญชีผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ (ถ้ำมี)  
    ไม่มีผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ 
  มีผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ 

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

- ผู้มีอ ำนำจควบคุม (ถ้ำม)ี  

  ไม่มีผู้มีอ ำนำจควบคุม 

  มีผู้มีอ ำนำจควบคุม 

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

  ๔.  เอกสารเพิ่มเติมอ่ืนๆ 

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

   ส ำเนำใบทะเบียนภำษีมูลค่ำเพ่ิม 

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

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

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

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

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

 

 ข้ำพ เจ้ ำขอรับรองว่ำ  เอกสำรหลักฐำนที่ ข้ ำพ เจ้ำยื่ นพร้อมกำรเสนอรำคำทำงระบบจัดซื้ อ 

จัดจ้ำงภำครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในกำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ถูกต้องและเป็นควำมจริง  

ทุกประกำร 
 

 

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

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

      



เอกสารแนบท้ายหมายเลข ๑.๖ (๒) 

บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ 

 ๑. หนังสือมอบอ ำนำจซึ่งติดอำกรแสตมป์ตำมกฎหมำยในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอมอบอ ำนำจให้บุคคลอ่ืน 

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

 ๒. ส ำเนำหนังสือรับรองผลงำน หรือ ส ำเนำสัญญำประเภทเดียวกันกับงำนที่ระบุไว้ในเอกสำรนี้  
  ในวงเงินไม่น้อยกว่ำ ๖๕๐,๐๐๐.- บำท (หกแสนห้ำหมื่นบำทถ้วน) โดยต้องเป็นผลงำนสัญญำเดียว
  ย้อนหลังไม่เกิน ๓ ปี นับจำกวันที่งำนแล้วเสร็จจนถึงวันที่ยื่นเอกสำร ซึ่งเป็นผลงำนที่เป็นคู่สัญญำ
  โดยตรงกับหน่วยงำนภำครัฐ หรือ หน่วยงำนเอกชน    

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

 ๓. ตัวอย่ำงผลงำนเว็บไซต์ โดยอธิบำยขั้นตอนกำรออกแบบและกำรพัฒนำเว็บไซต์ พร้อมทั้งระบุ URL 
  ซึ่งบุคคลทั่วไปสำมำรถเข้ำถึงได้ อย่ำงน้อยจ ำนวน ๑ ผลงำน แต่ไม่เกิน ๓ ผลงำน หำกผู้ยื่นข้อเสนอ
  น ำเสนอมำมำกกว่ำ ๓ ผลงำน จะพิจำรณำเฉพำะผลงำนใน ๓ ล ำดับแรก 

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

 ๔. รำยชื่อทีมงำนเพื่อปฏิบัติงำนตำมหน้ำที่ต่ำง ๆ (จ ำนวนรวมอย่ำงน้อย ๔ คน) 
   ไฟล์ข้อมูล……………………………….……..ขนำดไฟล์....................... จ ำนวน …………….......แผ่น 

 ๕. เอกสำรทำงด้ำนเทคนิค พร้อมทั้งรับรองส ำเนำถูกต้อง ในเอกสำรทุกหน้ำ ตำมรำยกำรดังนี้ 
  ๕.๑ ข้อเสนอแนวคิดหลักและรูปแบบวิธีกำรในกำรส ำรวจ ศึกษำ วิเครำะห์ข้อมูล ประสบกำรณ์ 
   ผู้ใช้ (User Experience) ของผู้ใช้งำนเว็บไซต์ของส ำนักงำน ก.พ. และข้อเสนอแนวคิ ด 

   ในกำรออกแบบโครงสร้ำงเว็บไซต์ มำพร้อมข้อเสนอด้ำนเทคนิค 

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

  ๕.๒ รำยละเอียดกำรบ ำรุงรักษำระบบ มำพร้อมข้อเสนอด้ำนเทคนิค   

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

  ๕.๓ แผนกำรด ำเนินงำน มำพร้อมข้อเสนอด้ำนเทคนิค     

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

  ๕.๔ ตำรำงเปรียบเทียบรำยละเอียดงำนจ้ำง  

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

 

 

 

 

 



- ๒ - 

 

 ๖. สรุปรำยละเอียดประกอบกำรอธิบำยเอกสำรตำมที่หน่วยงำนของรัฐก ำหนดให้จัดส่งภำยหลัง  

  วันเสนอรำคำ เพ่ือใช้ประกอบกำรพิจำรณำ (ถ้ำมี) ดังนี้ 
  ๖.๑ ................................................................................................................................................... 
    ไฟล์ข้อมูล……………………………….……..ขนำดไฟล์....................... จ ำนวน …………….......แผ่น 

  ๖.๒ ...................................................................................................................................................
   ไฟล์ข้อมูล……………………………….……..ขนำดไฟล์....................... จ ำนวน …………….......แผ่น 

 ๗.  อ่ืน ๆ (ถ้ำมี) 
 ๗.๑ ...................................................................................................................................................
  ไฟล์ข้อมูล……………………………….……..ขนำดไฟล์....................... จ ำนวน …………….......แผ่น 

 ๗.๒ ................................................................................ ....................................................................                 
ไฟล์ข้อมูล……………………………….……..ขนำดไฟล์....................... จ ำนวน …………….......แผ่น 

 ๗.๓ ............................................................................... .................................................................... 
                     ไฟล์ข้อมูล……………………………….……..ขนำดไฟล์....................... จ ำนวน …………….......แผ่น 

 ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำเอกสำรหลักฐำนที่ข้ำพเจ้ำได้ยื่นมำพร้อมกำรเสนอรำคำทำงระบบจัดซื้อ  

จัดจ้ำงภำครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในกำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ถูกต้องและเป็นควำมจริง 

ทุกประกำร 

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

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

      



เอกสารแนบท้ายหมายเลข ๑.๗ 

 

  


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

	บทนิยาม

