
ประกาศการประปานครหลวง
เรื่อง จ้างที่ปรึกษาสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าของการประปานครหลวง ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 

เลขที่ จท.๕๘/ ๒๕๖๕โดยวิธีประกาศเชิญซวนทั่วไ'เดั

การประปานครหลวง มีความประสงค์จะ จ้างที่ปรึกษาสำรวจความพึงพอใจฃองลูกค้าของการประปา 
นครหลวง ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ เลขที่ จท.๕๘/ ๒๕๖๕ โดยวิธีประกาศเชิญซวนทั่วไป ราคากลางของงานจ้างครั้งน ี้ 
เป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๖๔๖,๓๕๖.๑๐ บาท (สองล้านหกแสนสี่หมื่นหกพันสามร้อยห้าสิบหกบาทสิบสตางค์)

ท ี่ปรึกษาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ 
๑. มีความสามารถตามกฎหมาย 
๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
๓. ไม่อยู่ระหว่างเล ิกกิจการ
๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว 

เน ื่องจากเป็นผู้ท ี่ไม ่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบ ัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่ร ัฐมนตรีว่าการกระทรวง 
การคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายซื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนซื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของหน่วยงาน 
ของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผ ู้ท ิ้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จ ัดการ กรรมการ.
ผู้จ ัดการ ผู้บริหาร ผู้ม ีอำนาจใบการดำเนินงานในกิจการของนิติบ ุคคลนั้นด้วย

๖. ม ีค ุณสมบัต ิและไม่มีล ักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหาร 
พัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๗. เป ็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบ ุคคลที่ประกอบอาชีพเป็นที่ปรึกษาในสาขาที่จะจ้าง และได้ขึ้นทะเบียนไว้ 
ก ับศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษา กระทรวงการคลัง

๘. ไม่เป็นผู้ม ีผลประโยชน์ร่วมกันกับที่ปรึกษารายอื่นที่เข ้ายื่นข้อเสนอให้แก่การประปานครหลวง ณ 
วันประกาศการจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขัน 
อย่างเป็นธรรม ในการจ้างที,ปรึกษาโดยวิธีประกาศเชิญซวนทั่วไปครั้งนี้

๙. ไม่เป็นผู้!ด้รับเอกสิทธิ้'หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของที่ปรึกษา 
ไดัมีคำสั่งให้สละเอกสิทธี้ความคุ้มกันเซ่นว่านั้น

๑๐. ท ี่ปรึกษาต้องมีผลงานการสำรวจความพึงพอใจ/ความผูกพัน และเป็นผลงานที่เป็นคู่ส ัญญาโดยตรง 
กับหน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานเอกซนที่การปรุะปานครหลวงเชื่อถือ (แบบฟอร์มตามภาคผนวก ในรายละเอ ียด 
และขอบเขตของงาน).

/  ที่ปรึกษา...



- ๒ -

ที่ปรึกษาที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ ''กิจการร่วมค้า" ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
กรณีที่ข ้อตกลงฯ กำหนดให้ผู้เข ้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป ็นผู้เข ้าร่วมค้าหลัก ข้อตกลงฯ จะต้องมี 

การกำหนดสัดส่วนหน้าที่ และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของ หรือมูลค่าตามสัญญาของผู้เข ้าร่วมค้าหลัก 
มากกว่าผ ู้เข ้าร ่วมค ้ารายอื่นท ุกราย -

กรณีที่ข ้อตกลงฯ กำหนดให้ผู้เข ้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป ็นผู้เข ้าร่วมค้าหลัก กิจการร่วมค้านั้นต้อง 
ใช้ผลงานของผู้เข ้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป ็นผลงานของกิจการร่วมค้าท ี่ย ื่นข้อเสนอ '

สำหรับข้อตกลงฯ ที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข ้าร่วมค้ารายใดเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ผ ู้เข ้าร่วมค้าท ุกราย 
จะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว่ในเอกสารเชิญซวน หรือหนังสือเชิญซวน '

กรณีที่ข ้อตกลงฯ กำหนดให้มีการมอบหมายผู้เข ้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้ย ื่นข้อเสนอในนาม 
กิจการร่วมค้า การยื่นข้อเสนอดังกล่าวไม่ต้องมีหนังสือมอบอำนาจ -

สำหรับข้อตกลงๆ ที่ไม่ไค้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ ผู้เข ้าร ่วมค้าท ุกรายจะต้อง 
ลงลายมือซื่อในหนังสือมอบอำนาจให้ผู้เข ้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป ็นผู้ย ื่นข้อเสนอในนามกิจการร่วมค้า'

ผู้สนใจสามารถติดต่อขอรับเอกสารรายละเอียดการจ้างที่ปรึกษาได้ท ี่ กองจัดจ้าง ฝ่ายจัดหาและพัสดุ 
ชั้น ๔ ห้อง ๔ ๑0 อาคารสำนักงานใหญ่ การประปานครหลวง ถนนประซาชื่น เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ระหว่างวัน 
ที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๘ ก ันยายน ๒๕๖๔ ดูรายละเอียดไต้ท ี่ พพพ.5|ว1าว(;ชโ6 กก6 ทบ^0-^กิ หรือเว็บไซต์ 
พ ผ พ .๓ ผ ล X ๐,1:เา หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๒-๕๐๔-๐๑๒๓ ต่อ ๑๔๗๘ ในวันและเวลาราซการ

กำหนดยื่นข้อเสนอ ในวันที่ ๙ ก ันยายน ๒๕๖๔ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. ณ กองจัดจ้าง 
ฝ ่ายจัดหาและพัสดุ ชั้น ๔ ห้อง ๔๑๐ อาคารสำนักงานใหญ่ การประปานครหลวง ถนนประซาชื่น เขตหลักสี่ 
กรุงเทพมหานคร

การประปานครหลวงกำหนดให้มีการนำเสนอข้อเสนอต้านเทคนิค ส่วนวัน เวลา สถานที่ และสำดับ 
การนำเสนองานจะแจ้งให้ทราบภายหลังจากวันเสนอราคา

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นางสาวฉวีวรรณ อุท ัยพิบ ูลย์)
รองผู้ว ่าการ ปฏิบัติงานแทน 
ผู้ว ่าการการประปานครหลวง

/  หมายเหตุ...



- ๓ -

หมายเหตุ.- เอกสารที่ต้องเตรียมประกอบการขอรับเอกสารรายละเอียดการจ้างที่'ปรึกษา

(๑) ในกรณีที่ปรึกษาเป็นนิติบุคคล
(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด ให้ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการ จดทะเบียนนิติบุคคล 

พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
(ข)บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาซนจำกัดให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล 

พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
(๒) ในกรณีที่ปรึกษาเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล

ให้ยื่นสำเนาบัตรประจำตัวประซาซนของผู้'นั้น สำเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) 
สำเนาบัตรประจำตัวประซาซนของผู้เป็นหุ้นส่วน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 

(๓)ในกรณีที่ปรึกษาเป็นที่ปรึกษาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้าให้ยื่นสำเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า 
และเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑) หรือ (๒) ของผู้ร่วมค้า แล้วแต่กรณี 

(๔) สำเนาใบทะเบียนพาณิซย์ สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง (ถ้ามี)
(๔) หนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดอากรแสตมบีตามกฎหมายในกรณีที่ที่ปรึกษามอบอำนาจให้บุคคลอื่น 

และสำเนาบัตรประจำตัวประซาซนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง



เลขที จท.๕๘/ ๒๕๖๕
จ้างที่ปรึกษาสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าของการประปานครหลวง ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

โดยวิธีประกาศเชิญขวนทั่วไป 
ตามประกาศ การประปานครหลวง 

ลงวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๔

การประปานครหลวง ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า ''กปน." ม ีความประสงค์จะดำเนินการ จ้างที่ปรึกษาสำรวจ 
ความพึงพอใจของลูกค้าของการประปานครหลวง ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ เลขที่ จท.๕๘/ ๒๕๖๕ โดยวิธีประกาศ 
เชิญซวนทั่วไป โดยมีข ้อแนะนำและข้อกำหนด ดังต่อไปนี้

๑. เอกสารแนบท้ายเอกสารจ้างที่ปรึกษา
๑.๑  ขอบเขตของงาบจ้างที่ปรึกษา
๑.๒ แบบใบเสนอราคา
๑.๓ สัญญาจ ้างผ ู้เช ี่ยวชาญรายบุคคล หรือจ้างบริษัทที่ปรึกษา
๑.๔ แบบหนังสือคํ้าประกัน

(๑) หลักประกันสัญญา 
(๒) หลักประกันผลงาน 

๑.๕ บทนิยาม
(๑) ที่ปรึกษาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน 
(๒) การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 

๑.๖ แบบบัญชีเอกสาร
(๑) บ ัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ 
(๒) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ 

๑.๗ ราคากลางงานจ้างท ี่ปรึกษา
๑.๘ แบบใบแจ้งปริมาณงานและราคา (ของผู้ชนะการเสนอราคา)

๒. คุณสมบัติของที่ปรึกษา
๒.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย 
๒.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
๒.๓ ไม่อยู่ระหว่างเล ิกกิจการ
๒.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงาบของรัฐไว้ 

ช ั่วคราวเนื่องจากเป็นผู้ท ี่ไม่ผ ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบ ัต ิงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่ร ัฐมนตรีว่าการ 
กระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๒.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุซื่อไว้ในบัญชีรายซื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนซื่อให้เป็นผู้ทิ้งงาน



ของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วน 
ผู้จ ัดการ กรรมการผู้จ ัดการ ผู้บริหาร ผู้ม ีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบ ุคคลนั้นด้วย

๒.๖ มีค ุพสมบัติและไม่ม ีล ักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและ 
การบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๒.๗ เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบ ุคคลที่ประกอบอาชีพเป็นที่ปรึกษาในสาขาที่จะจ้าง และได้ 
ขึ้นทะเบียนไว้กับศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษา กระทรวงการคลัง

๒.๘ ไม่เป็นผู้ม ีผลประโยชน์ร่วมกันกับที่ปรึกษารายอื่นที่เข ้ายื่นข้อเสนอให้แก่กปน. ณ วัน 
ประกาศการจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการชัดขวางการแข่งขันอย่าง 
เป็นธรรม ในการจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีประกาศเชิญซวนทั่วไปครั้งนี้

๒.๙ ไม,เป็นผู้ได้รับเอกสิทธึ๋หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาล 
ของที่ปรึกษาไค้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธึ๋ความคุ้มกันเข่นว่านั้น

๒.๑๐ ที่ปรึกษาต้องมีผลงานการสำรวจความพึงพอใจ/ความผูกพัน และเป็นผลงานที่เป็น 
คู่ส ัญญาโดยตรงกับหน่วยงานชองรัฐหรือหน่วยงานเอกชนที่การประปานครหลวงเชื่อถือ (แบบฟอร์มตามภาคผนวก 
ในรายละเอียดและขอบเขตของงาน)

ที่ปรึกษาที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า,' ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
กรณีที่ข ้อตกลงฯ กำหนดให้ผู้เข ้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข ้าร่วมค้าหลัก ข้อตกลงฯ 

จะต้องมีการกำหนดสัดส่วนหน้าที่ และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งชอง หรือมูลค่าตามสัญญาชอง 
ผ ู้เข ้าร ่วมค้าหลักมากกว่าผ ู้เข ้าร ่วมค้ารายอื่นท ุกราย

กรณีที่ข้อตกลงๆ กำหนดให้ผู้เข ้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข ้าร่วมค้าหลัก 
ก ิจการร่วมค้านั้นต้องใช้ผลงานชองผู้เข ้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที่ย ื่นข้อเสนอ

สำหรับข้อตกลงๆ ที่ไม่ไค้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ผู้เข้าร่วมค้า 
ทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารเชิญซวน หรือหนังสือเชิญซวน

กรณีที่ข ้อตกลงๆ กำหนดให้มีการมอบหมายผู้เข ้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้ย ืนข้อเสนอ 
ในนามกิจการร่วมค้า การยื่นข้อเสนอดังกล่าวไม่ต้องมีหนังสือมอบอำนาจ

สำหรับข้อตกลงๆ ที่ไม่ไค้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ ผ ู้เข ้าร่วมค้าท ุกราย 
จะต้องลงลายมือซื่อในหนังสือมอบอำนาจให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้ย ื่นข้อเสนอในนามกิจการร่วมค้า 

๓. หลักฐานการยื่นข้อเสนอ
ที่ปรึกษาจะต้องยื่นซองข้อเสนอซึ่งประกอบด้วย ซองใบเสนอราคา และเอกสารตามข้อ ๓.๑ แล 

ข้อ ๓.๒ ซึ่งแยกไว้นอกซองใบเสนอราคา ดังต่อไปนี้
๓.๑ ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(๑) ในกรณีที่ปรึกษาเป็นนิติบ ุคคล
(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการ 

จดทะเบียนนิติบ ุคคล บัญชีรายซื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้ม ีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
(ข) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาซนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจด 

ทะเบียนนิติบ ุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายซื่อกรรมการผู้จ ัดการ ผู้ม ีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชีผู้ถึอหุ้น



รายใหญ่ (ถ้ามี) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
(๒) ในกรณีที่ปรึกษาเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่ม ิใช่น ิติบ ุคคล ให้ยื่นสำเนา 

บัตรประจำตัวประชาชนของผู้น ั้น สำเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สำเนาบัตรประจำตัวประซาซน 
ของผู้เป็นหุ้นส่วน พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(๓) ในกรณีที่ปรึกษาเป็นที่ปรึกษาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร ่วมค้า ให้ยื่นสำเนาสัญญาของ 
การเข้าร่วมค้า และเอกสารตามที่ระบุไวใน (๑) หรือ (๒) ของผู้ร ่วมค้า แล้วแต่กรณี

(๔) เอกสารเพิ่มเติมอื่น ๆ
(๔.๑) สำเนาใบทะเป ียนพาณิชย์ หรือสำเนาใบทะเบียนภาษีม ูลค ่าเพ ิ่ม พร้อม

ทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง (ถ้ามี) -
(๔) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบในข้อ

๑.๖ (๑)
๓.๒ ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(๑) หนังสือมอบอำนาจซึ่งปีดอากรแสตมปีตามกฎหมายในกรณีที่ท ี่ปรึกษา 
มอบอำนาจให้บุคคลอื่น ลงลายมือซื่อให้ชัดเจน หรือหลักฐานแสดงตัวตนของที่ปรึกษาในการเสนอราคาแทน

(๒) สำเนาหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนเป็นที่ปรึกษาของศูนย์ข ้อมูลที่ปรึกษา 
กระทรวงการคลัง พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง -

(๓) รายละเอ ียดและขอบเขตงานจ้าง 
(๔) เอกสารเพิ่มเติมอื่น ๆ

(๔.๑) หลักฐานแสดงคุณสมบัติตามข้อ ๒.๑๐ พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง 
(๔.๒) เอกสารตามรายละเอียดและขอบเขตของงาน ข้อ ๖. ข้อกำหนดในการ

ยื่นข้อเสนอ ^
(๔) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ไต้ยื่นพร้อมกับซองข้อเสนอ ตามแบบในข้อ

๑.๖ (๒)
๔. การยื่นข้อเสนอ

๔.๑ ที่ปรึกษาต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคา ตามที่กำหนดไว้ในเอกสารการจ้างที่ปรึกษานี้
โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่อที่ปรึกษาให้ชัดเจน หรือหลัก 
ฐานแสดงตัวตนของที่ปรึกษา

๔.๒ ที่ปรึกษาจะต้องเสนอราคาเป ็นเงินบาท โดยคิดราคารวมทั้งส ิ้นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพ ิ่ม
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง และราคาที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวอักษร โดยไม่มีการขูด ลบ หากมีการขูด 
ลบ ตก เติม แค้ไข จะต้องลงลายมือซื่อกำกับไว้ด้วย พร้อมประทับตรา (ถ้ามี) และจะต้องเสนอราคาเพ ียงราคาเด ียว 
ทั้งน ี้ หากราคาตัวเลขกับตัวอักษรไม่ตรงกัน ให้ถือตัวอักษรเป็นสำคัญ

๔.๓ จะต้องเสนอกำหนดยืนราคาไม่น ้อยกว่า ๑ ๔ ๐ บัน ตั้งแต่วันยื่นข้อเสนอ โดยภายใน
กำหนดยืนราคา ที่ปรึกษาต้องรับผิดขอบราคาที่ตนไต้เสนอไว้ และจะถอนการเสนอราคามีได้

๔.๔ ที่ปรึกษาจะต้องเสนอกำหนดระยะเวลาดำเน ินงานให้แล้วเสร็จภายใน ๑๘๐ วัน นับถัด 
จากวันที่ไต้รับหนังสือแจ้งจาก ประธานกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างที่ปรึกษา ให้เริ่มงาน ^

๔.๔ ก่อนยื่นข้อเสนอ ท ี่ปรึกษาควรตรวจดูร่างส ัญญาจ้างที่ปรึกษา รายละเอ ียด ฯลฯ ให้



ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารการจ้างที่ปรึกษาทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นข้อเสนอตามเงื่อนไขในเอกสารการจ้างที่ปรึกษา
๔.๖ ที่ปรึกษาจะต้องยื่นซองข้อเสนอ โดยปีดผนึกซองข้อเสนอ จ่าหน้าซองถึงประธานคณะ

กรรมการดำเนินงานจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีประกาศเชิญซวนทั่วไป และส่งถึง ประธานกรรมการดำเนินงานจ้างที่ปรึกษา 
โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป เลขที่ จท.๔๘/ ๒๕๖๔ โดยระบุหน้าซองว่า " ซองข้อเสนอตามเอกสารการจ้างที่ปรึกษา 
เลขที่ จท.๔๘/ ๒๔๖๔ " ยื่นต่อคณะกรรมการฯ ในวันที่ ๙ ก ันยายน ๒๔๖๔ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.
ณ กองจัดจ้าง ฝ ่ายจัดหาและพัสดุ ชั้น ๔ ห้อง ๔๑๐ อาคารสำนักงานใหญ่ การประปานครหลวง ถนนประซาชื่น เขต 
หลักสี่ กรุงเทพมหานคร

เมือพันกำหนดเวลายื่นซองข้อเสนอแล้ว จะไม่รับเอกสารใดๆ โดยเด ็ดขาด
๔.๗ คณะกรรมการฯ จะดำเน ินการตรวจสอบคุณสมบัติของที่ปรึกษาแต่ละรายว่า

เนินที่ปรึกษาที่ม ีผลประโยซน้ร่วมกันกับที่ปรึกษารายอื่น ตามข้อ ๑.๔ (๑) หากปรากฏว่าที่ปรึกษารายใดเนินผู้ม ี 
ผลประโยซน์ร่วมกันกับที่ปรึกษารายอื่น คณะกรรมการฯ จะตัดรายซื่อที่ปรึกษาที่มีผลประโยซน์ร่วมกันนั้นออกจาก 
การเนิบผู้ยื่นข้อเสนอ

หากปรากฏต่อคณะกรรมการฯ ก่อนหรือในขณะที่ม ีการพิจารณาข้อเสนอว่า มืท ี่ปรึกษารายใด 
กระทำการอันเป ีนการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเน ินธรรมตามข้อ ๑.๔ (๒) และคณะกรรมการฯ เชื่อว่ามีการ 
กระทำอันเนินการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเนินธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดรายช ื่อท ี่ปร ึกษารายนั้นออกจากการ 
เนินผู้ยื่นข้อเสนอ และ กปน. จะพิจารณาลงโทษที่ปรึกษารายดังกล่าวเน ินผู้ท ั้งงาน เว้นแต่คณะกรรมการฯ พ ิจารณา 
เห็นว่าที่ปรึกษารายนั้น มิใซ่เนินผู้รึเริ่มให้มีการกระทำดังกล่าวและไต้ให้ความร่วมมือเนินประโยขน้ต่อการพิจารณา 
ของกปน.

๔.๘ การยื่นซองข้อเสนอ ที่ปรึกษาจะต้องยื่นซองข้อเสนอ โดยแบ่งออกเนิน ๒ ซอง คือ ซอง
ข้อเสนอด้านเทคนิค (ปอเะเาท!๐ล1 ?โ0เว05ล[) และซองข้อเสนอต้านราคา ( เ ^ ส  ?X0|ว๐5ล1)

๔.๙ ท ี่ปรึกษาจะต้องยื่นข้อเสนอด้านเทคนิค ประกอบด้วยรายละเอียดตามที่กำหนด
ในข้อกำหนดและขอบเขตของงาน ข้อ ๖. ข้อกำหนดในการยื่นข้อเสนอ

หากที่ปรึกษา มีข้อเสนอเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่กำหนดไว้ ท ี่ปรึกษาอาจจะเสนอ 
มาพร้อมกับข้อเสนอทางด้านเทคนิคก็ได้

๔.๑๐ ท ี่ปรึกษาจะต้องยื่นข้อเสนอด้านราคา โดยต้องแสดงรายละเอียดค่าใช้จ ่ายในการ
ดำเนินงานที่สอดคล้องกับข้อเสนอทางด้านเทคนิค โดยรายที่เสนอจะต้องรวมถึงค่าใช้จ่ายต่างๆ ซึ่งรวมถึงภาษีมูลค่า 
เพิ่ม ภาษีเงินได้ ค่าอากรแสตมนิ และอื่นๆ โดยจะต้องแสดงรายละเอ ียดค่าใช้จ ่ายต ่างๆ ที่จะต้องใช้ในการดำเนินการ 
ตามขอบเขตของงาน และเสนอสรุปเนินค่าบริการทั้งหมดเนินราคาเดียว และให้ม ืรายละเอียดประมาณการค่าใช ้จ ่าย 
แยกออกเนินหมวดหมู่ อย่างน้อยต้องประกอบด้วย

(๑) ค่าตอบแทนบุคลากร (1^6๓บท6โลป๐ก) ที่เสนอในโครงการ 
(๒) ค่าใช้จ่ายตรง (01โอ(ะ* (1๐51:) คือ ค่าไข้จ่ายที่นอกเหนือจากค่าตอบแทนบุคลากรที่ 

เกิดขึ้นในการดำเนินโครงการ เซ่น ค่าติดต่อสื่อสาร ค ่าจ ัดทำรายงาน ฯลฯ 
(ริ̂ . (5) (9) ที่ปรึกษาจะต้องปฏิบ ัติ ดังนี้

(๑) ปฏิบตตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในเอกสารการจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีประกาศเชิญซวน
ทั่วไป



(๒) ที่ปรึกษาจะต้องยื่นซองข้อเสนอตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนด 
(๓) ที่ปรึกษาจะถอนซองข้อเสนอที่ได้เสนอแล้วไม่ได้ 

๕. การทำสัญญาจ้างที่ปรึกษา
ที่ปรึกษาที่ได ้ร ับการคัดเลือกจะต้องทำสัญญาจ้างตามแบบสัญญาจ้างที่ปรึกษา ดังระบุในข้อ 

๑.๓ หรือทำข้อตกลงเป็นหนังสือกับ กปน. ภายใน ๑๐ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง 
๖. หลักประกันสัญญาจ้างที่'ปรึกษา

ที่ปรึกษาซี่งมิใช่หน่วยงานของรัฐที่ได้รับคัดเลือกให้ทำสัญญาจ้างที่ปรึกษากับ กปน. ต้องวาง 
หลักประกันสัญญาจ้างที,ปรึกษาเป ็นจำนวนเงินเท ่าก ับร้อยละ ๕ ของราคาจ้างท ี่ปรึกษา ให้กปน.ยึดถือไว้ในขณะทำ 
สัญญาโดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้

๖ .๑ เงินสด
๖.๒ เช็คหรือดราฟท์ ที่ธนาคารเซ็นสั่งจ่าย โดยเป็นเช็คหรือดราฟท์ลงวันที่ที่ใช้เช็คหรือ

ดราฟท์นั้น ชำระต่อเจ้าหน้าที่ในวันทำสัญญา หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน ๓ วันทำการ
๖.๓ หนังสือคํ้าประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบที่คณะกรรมการนโยบาย

กำหนด โดยอาจเป็นหนังสือคํ้าประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญขีกลางกำหนดก็ได้ ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๑)
๖.๔ หนังสือคํ้าประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้

ประกอบกิจการเงินทุนเพ ื่อการพาณ ิชย์และประกอบธุรกิจคํ้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทยตาม 
รายซื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือคํ้าประถันของ 
ธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๑)

๖.๕ พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประถันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วันนับถัดจากวันที่ท ี่ปรึกษาพ้นจากข้อ 

ผ ูกพันตามสัญญาจ้างที่ปรึกษาแล้ว
๗. หลักเกณฑ์และสิทธิใบการพิจารณาคัดเลือกที่ปรึกษา

๗.๑ คณะกรรมการๆ จะพ ิจารณาข้อเสนอด้านราคาของที่ปรึกษารายที่ผ ่านเกณฑ์ด ้าน
คุณภาพแล้ว และจะพิจารณาเล ือกรายท ี่เสนอราคาตํ่าส ุด

๗.๒ หากที่ปรึกษารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการยื่นข้อเสนอไม่
ถูกต้อง หรือไม่ครบล้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ แล้วแต่กรณี คณะกรรมการฯ จะไม่รับ 
พ ิจารณาข้อเสนอของที่ปรึกษารายนั้น เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาด หรือผิดหลงเพียงเล็กน้อย หรือผิดแผกไปจากเงื่อนไข 
ของเอกสารการจ้างที่ปรึกษาในส่วนที่ม ิใช่สาระสำคัญ ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่พ ิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต,อกปน. 
เท่านั้น

๗.๓ กปน. สงวนสิทธิ้ไม่พิจารณาข้อเสนอของที่ปรึกษาโดยไม่มีการผ่อนผัน ในกรณี
ดังต่อไปนี้

(๑) ไม่ปรากฏซื่อที่ปรึกษารายนั้นในบัญชีผู้ร ับเอกสารการจ้างที่ปรึกษา ในบัญชีรายซื่อ 
ผู้ร ับเอกสารการจ้างที่ปรึกษาของกปน.

(๒) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารการจ้างที่ปรึกษาที่, 
เป็นสาระสำคัญ หรือมีผลทำให้เก ิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ท ี่ปรึกษารายอื่น

๗.๔ ในการคัดเสือกที่ปรึกษา หรือในการทำสัญญาจ้างที่ปรึกษา คณะกรรมการฯ หรือกปบ.



มีสิทธิให้ที่ปรึกษาชี้แจงข้อเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือข้อเท็จจริงอื่นใดที่เก ี่ยวข้องกับที่ปรึกษาได้ ทั้งนี้กปน. มีสิทธิที่จะ 
ไม่รับข้อเสนอ ไม่รับราคาหรือไม่ทำสัญญาจ้างที่ปรึกษา หากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสม หรือไม่ถูกต้อง 

๗.๕ กปน. ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาตํ่าสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอ
ทั้งหมดก็ได้ หรืออาจจะยกเล ิกการจ้างท ี่ปร ึกษา โดยไม่พ ิจารณาจ้างท ี่ปรึกษาเลยก็ได ้ ส ุดแต่จะพิจารณา ท ั้งน ี้ เพื่อ 
ประโยชน์ของหน่วยงานของรัฐเป็นสำคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของกปน. เป ็นเด็ดขาด ท ี่ปร ึกษาจะเรียกร้องค ่าเส ีย 
หายใดๆ มิได้ รวมทั้งกปน.จะพิจารณายกเลิกการจ้างที่ปรึกษาและลงโทษที่ปรึกษาเป ็นผู้ท ิ้งงาน ไม่ว่าจะเป็นที่ปรึกษา 
ที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อได้ว่าการเสนอราคากระทำการโดยไม่สุจริต เข่น การเสนอเอกสาร 
อันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมายื่นข้อเสนอแทน เป็นด้น

๗.๖ ในกรณ ีท ี่ปรากฏข้อเท ็จจริงภายหลังจากการพ ิจารณาข้อเสนอว่า ที่ปรึกษาที่มีสิทธิได้รับ
การคัดเลือกเป็นที่ปรึกษาที่ม ีผลประโยชน์ร่วมกันกับที่ปรึกษารายอื่น ณ วันประกาศเชิญซวน หรือเป็นที่ปรึกษาที่ 
กระทำการอันเป ็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป ็นธรรม ตามข้อ ๑.๕ กรมมีอำนาจที่จะตัดรายชื่อท ี่ปรึกษาที่ได้ 
ร ับคัดเล ือกรายดังกล่าวออก และกปน.จะพิจารณาลงโทษที่ปรึกษารายนั้นเป็นผู้ท ิ้งงาน 

๘. การทำสัญญาจ้างที่ปรึกษา
กปน.จะจ่ายเงินค่าจ้างให ้ท ี่ปรึกษา ตามที่กำหนดในข้อกำหนดและขอบเขตของงาน ข้อ ๑๐.

ค ่าจ ้างและการจ ่ายเง ิน  ,
๙. อัตราค่าปรับ

ตามที่กำหนดในข้อกำหนดและขอบเขตของงาน ข้อ ๑๓. อัตราค่าปรับ 
๑๐. ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่นๆ

๑๐ .๑  ที่ปรึกษาซึ่งกปน.ได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปทำสัญญาจ้างที่ปรึกษา หรือข้อตกลงภายใน
เวลาที่กำหนด ดังระบุไว้ในข้อ ๕ กปน.จะพิจารณาให้เป ็นผู้ท ิ้งงานตามกฎหมายและระเบ ียบของทางราชการ

๑๐.๒ กปน.สงวนสิทธิที่จะแล้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือข้อกำหนดในแบบสัญญาจ้างที่ปรึกษา
ให้เป็นไปตามความเห็บของสำนักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)

๑๐.๓ เงินค่าจ ้างสำหรับงานจ้างที่ปรึกษาครั้งน ี้ ได ้มาจากเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ.
๒๕:๖๕.

การลงนามในสัญญาจะกระทำได้ต่อเมื่อ กปน. ได้ร ับอนุม ัต ิเงินค่าจ้างที่ปรึกษาจากเงินงบ 
ประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕: แล้วเท่านั้น

๑๐.๔ ในกรณ ีท ี่เอกสารแนบท้ายเอกสารการจ้างที่ปรึกษานี้ม ีความขัดหรือแย้งกัน ที่ปรึกษา
จะต้องปฏิบ ัต ิตามคำวินิจฉัยของกปน. คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด และที่ปรึกษาไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายใดๆ 
เพิ่มเติม

๑๐.๕ ก่อนลงนามในสัญญาจ้างที่ปรึกษา กปน. อาจประกาศยกเล ิกการจ้างท ี่ปรึกษาโดยวิธ ี
ประกาศเชิญซวนทั่วไปครั้งน ี้โดยที่ปรึกษาผู้ย ื่นข้อเสนอจะเรียกร้องค่าเส ียหายใดๆ จากกปน. ไม่ได้ในกรณีต่อไปนี้

(๑) กปน. ไม่ได้รับการจัดสรรเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่จะใช้ในการจ้าง 
ที่ปรึกษาหรือได้รับจัดสรรไม่เพียงพอที่จะทำการจ้างที่ปรึกษาครั้งนี้ต ่อไป

(๒) ม ีการกระทำที่เข ้าลักษณะที่ปรึกษาผู้ชนะหรือที่ได้ร ับการคัดเล ือกการจ้างที่ 
ปรึกษาโดยวิธีประกาศเชิญซวนทั่วไปครั้งนี้มีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับที่ปรึกษาผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น



หรือขัดขวางการแข่งขับอย่างเปีนธรรมหรือสมยอมกันกับผู้ย ื่นข้อเสนอรายอื่นหรือเจ้าหน้าที่ใบการเสนอราคา หรือ 
ส่อว่ากระทำการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา

(๓) การจ้างท ี่ปรึกษาคเงน ี้ต ่อไปอาจก่อให ้เก ิดความเสียหายแก่กปน. หรือกระทบต่อ
ประโยชน์สาธารณะ

(๔) กรณีอื่นในทำนองเดียวกับ (๑) (๒) หรือ (๓) ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ซ็่งออก 
ตามความในกฎหมายว่าด ้วยการจัดซ ื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

การประปานครหลวง 
๒๔ สิงหาคม ๒๔๖๔



เอกสารแนบท้ายข้อ 1.1

รายละเอียดและขอบเขตของงาน
งานจ้างท่ี'ปรึกษาสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าของการประปานครหลวง ปีงบประมาณ 2565 

เลขที่ จท.5ร/2565 โดยวิธีประกาศเชิญซวนท่ัวไป

บทน่า
การประปานครหลวง (กปน.) เป็นรัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้น โดยมีภารกิจหลักเพ ื่อผลิต จัดส่ง และจำหน่าย 

นํ้าประปา ในกรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ มีพ้ืนท่ีซ่ึงอยู่ในความรับผิดชอบท้ังส้ิน 3,195 ตารางกิโลเมตร ณ 
30 เมษายน 2564 มีจำนวนลูกค้าประมาณ 2.50 ล้านราย

กปน. ได้แบ่งพื้นที่รับผิดชอบเป็นสำนักงานประปาสาขาต่าง  ๆ เพื่อให้บริการงานประปาแก่ลูกค้าไค้อย่างทั่วถึง 
เซ่น การรับคำร้องขอติดตั้งประปา การติดตั้งประปา การอ่านมาตรวัดนํ้า การรับชำระค่านํ้าและค่าบริการ การดูแล 
บำรุงร ักษาท ่อจ่ายน ํ้า การรับเรื่องและแกิไฃป้ญหาให้กับลูกค้าในการใช้บริการงานประปา เป็นต้น โดยปัจจุบันมี 
สำนักงานประปาสาขารวมทั้งสิ้น 18 สาขา ดังนี้

1. สำนักงานประปาสาขาสุขุมวิท
2. สำนักงานประปาสาขาพระโขนง
3. สำนักงานประปาสาขาสมุทรปราการ
4. สำนักงานประปาสาขาพญาไท
5. สำนักงานประปาสาขาทุ่งมหาเมฆ
6. สำนักงานประปาสาขาแม้นศรี
7. สำนักงานประปาสาขาลาดพร้าว
8. สำนักงานประปาสาขาประซาชื่น
9. สำนักงานประปาสาขาบางเขน

นอกจากนี้ กปน. ยังมีเคาน์เตอร์ให้บริการ ณ ห้าง?
2 .เซ็นทรัล แจ้งวัฒนะ 3.เดอะมอลล์ งามวงศ์วาน และ 4.เดอ 
ค่าบริการ และรับคำร้องเกี่ยวกับการให้บริการ

10. สำนักงานประปาสาขามีนบุรี
11. สำนักงานประปาสาขาสุวรรณภูมิ
12. สำนักงานประปาสาขาบางกอกน้อย
13. สำนักงานประปาสาขาตากสิน
14. สำนักงานประปาสาขาภาษีเจริญ
15. สำนักงานประปาสาขาสุขสวัสด
16. สำนักงานประปาสาขานนทบุรี
17. สำนักงานประปาสาขาบางบัวทอง
18. สำนักงานประปาสาขามหาสวัสดี๙

เรรพสินค้า จำนวน 4 แห่ง ได้แก่ 1.เซ็นทรัล เวสต์เกต 
ะมอลส์ บางแค โดยมิวัตถุประสงศ์เพื่อรับชำระค่านํ้าและ

1. ความเป็นมา
การสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าเป็นโครงการที่ กปน. ให้ความสำคัญและดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง โดยผล 

จากการสำรวจจะนำไปปรับปรุง แก้ไข และพัฒนาคุณภาพการบริการให้ตอบสนองความต้องการ และความคาดหวัง 
ของลูกค้า เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่น และเสริมสร้างความพึงพอใจต่อการให้บริการอันจะส่งผลดีต่อภาพลักษณ์ของ กปน. 
มากยิ่งขึ้น ประกอบกับระดับความพึงพอใจของผู่ใซ ้บริการในภาพรวมเป็นตัวชี้ว ัดที่ตอบสนองวัตถุประสงค์เซิง 
ยุทธศาสตร์ เพื่อเพิ่มความพึงพอใจในการให้บริการลูกค้า ปัจจุบัน กปน. ได้จำแนกกลุ่มลูกค้าออกเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้



(1) ^65ผ6ทชลI (^) ใซ้น้ําเพ่ืออุปโภคบริโภคโดยตรงในท่ีพักอาศัย ส่วนใหญใช้มากในช่วงเช้า และช่วงเย็นถึงค่ํา
(2) 0วกากา6โ๐ ลเ ( 0  ใช้นํ้าในเซิงการค้าหรือในองค์กร ม ีร ูปแบบการใช้น ํ้าตามเวลาทำการของแต่ละ 

ประเภทธุรกิจหรือองค์กร
(3) เทปน5*กํลเ. (I) ใช้นํ้าในเซิงอุตสาหกรรม เซ่น การผลิต มีรูปแบบการใช้ที่ต่อเนื่อง และบางอุตสาหกรรมมี 

การใช้นํ้าตลอด 24 ‘ช่ัวโมง
จากกลุ่มลูกค้าข้างต้น กปน. ไต้กำหนดกลุ่มลูกค้าเป ้าหมายคือ “ ^ 6 7 /^ x ๐ ๐ ๐ 1 0 0 ” ซึ่งหมายถึงกลุ่ม 

ลูกค้า (30 ที่ม ีปริมาณ น้ําใช้เฉลี่ยต่อเดือนตั้งแต่ 10,000 ลูกบาศก์เมตรขึ้นไป โดยมีวัตถุประสงค์เพ ื่อสร้างความ 
ผูกพันอันจะนำมาซึ่งความพึงพอใจของลูกค้า การเติบโตต้านรายไต้และความยั่งยืนขององค์กร

2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อประเมินความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจ และความผูกพันของลูกค้าที่มีต่อการให้บริการในต้านต่าง  ๆ

(ประเด็นคำถามครอบคลุมเส้นทางการสร้างประสบการณ์ลูกค้า หรือ (ะน51๐๓6โ 1๐11๓67 ทั้งต้านผลิตภัณฑ์และ 
บริการ การสนับสนุนลูกค้า การสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า และภาพลักษณ์) ทั้งในภาพรวม กปน. รายสาขา และ 
จำแนกตามกลุ่มลูกค้า เพื่อให้ทราบถึงระดับคะแนน และความคิดเห็นในประเด็นต่าง  ๆ โดยเปรียบเทียบคะแนน 
ประเมินกับ 2 ปีที่ผ่านมา

2.2 เพื่อศึกษาวิเคราะห์หาปิจจัยความต้องการและความคาดหวัง ที่ส่งผลต่อความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจ 
และความผูกพันในแต่ละกลุ่มลูกค้า (ปัจจัยความต้องการความคาดหวังครอบคลุมเส้นทางการสร้างประสบการณ์ลูกค้า 
หรือ 0๐51๐๓6โ 1๐๐๓67 ทั้งต้านผลิตภัณฑ์และบริการ การสนับสนุนลูกค้า การสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า และ 
ภาพลักษณ์)

2.3 เพื่อประเมินความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อการให้บริการในต้านต่าง  ๆ ของ กปน. เปรียบเทียบกับคู่แข่ง 
หรือคู่เทียบที่เหมาะสม

2.4 เพื่อประเมินการรับรู้ ระดับคะแนนความพึงพอใจ ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของลูกค้าแต่ละกลุ่มที่มี 
ต่อการสนับสนุนลูกค้าในต้านซ่องทางการรับพึงลูกค้า ซ่องทางและการสนับสนุนข้อมูลสารสนเทศ ซ่องทางและการ 
สนับสนุนต้านการทำธุรกรรม จำแนกตามกลุ่มลูกค้า และ ธ6ท6โ3ช0ก

2.5 เพื่อวิเคราะห์และเสนอแนวทางการปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการในต้านต่าง  ๆ (ครอบคลุมเส้นทางการ 
สร้างประสบการณ์ลูกค้า หรือ 0๐51๐๓61'1๐๐โท67 ทั้งต้านผลิตภัณฑ์และบริการ การสนับสนุนลูกค้า การสร้าง 
ความสัมพันธ์กับลูกค้า ภาพลักษณ์ และการเปรียบเทียบกับคู่แข่ง/คู่เทียบ) ในภาพรวม กปน. รายสาขา และจำแนก 
ตามกลุ่มลูกค้า

3. ขอบเขตของงาน
การดำเนินงานจะต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของงานภายใต้ขอบเขต ดังต่อไปนี้
3.1 ประซากร:ลูกค้าของ กปน.ที่อยู่ในพื้นที่ของสำนักงานประปาสาขาทั้ง 1 8 แห่ง โดยมีจำนวนลูกค้าทั้งหมด และ 

ลูกค้าเป้าหมาย ดังตาราง
จำนวนลูกค้าทั้งหมด แยกตามกลุ่ม (ราย)

8 0 1 รวมท้ังส้ิน

2,040,218 455,141 4,619 2,499,978
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จำนวนลูกค้าเป้าหมาย /\0ะ0นก1:) แยกตามกลุ่ม (ราย)

8 0 1 รวมท้ังส้ิน

30 235 120 385

3.2 วิธีการสำรวจและขนาดของตัวอย่าง:
3.2.1 การสำรวจเซิงปริมาณ มีจำนวนตัวอย่างเพียงพอตามหลักสถิติในระดับที่มีนัยสำคัญ และมีความ 

คลาดเคลื่อนในระดับที่ยอมรับไค้ โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างที่มีความน่าเชื่อถือ เซ่น วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเป็นระบบ 
(ร7ร!ธทาล!เอ 8ลทฟอกก รอกกเว[เกรู) หรือ วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบกสุ่ม ((ปนร!6 โ รลเ'ท)ว(เกฐ) ด้วยวิธี ธก่ฟ รลทาเว(เทฐ 
เป็นต้น เพื่อให้กลุ่มตัวอย่างเป็น ตัวแทนที่ดีของประชากร โดยสุ่มตัวอย่างให้ครอบคลุมกลุ่มลูกค้า 8 0  และ ^6)/ 
/\อออชก! จำนวนรวมไม่ตํ่ากว่า 7,800 ราย

3.2.2 การสำรวจเซิงคุณภาพ นำผลการสำรวจจากข้อ 3.2.1 มาวิเคราะห์ เพื่อใช้ในการสำรวจเซิงคุณภาพด้วย 
วิธีการ ดังนี้

(1) การสนทนากลุ่ม นัออชร (รโ๐น)ว) โดยสุ่มตัวอย่างลูกค้า 801 จำนวนไม่ตํ่ากว่ากลุ่มละ 18 ราย โดยนำ 
ประเด็นที่ได้จากการสำรวจเซิงปริมาณและการใช้ เหพ/\ อกเห0๖1(6 มากำหนดเป็นประเด็นสนทนา

(2) การสัมภาษณ์เซิงลึก (เท-ฟ6|วปา เท'!6 ก/!6พ) โดยสุ่มตัวอย่างกลุ่ม เ^V /\อออนท! จำนวนไม่ตํ่ากว่า 40 ราย 
ให้ครอบคลุมพฤติกรรมการใช้นํ้าที่กำหนด และครอบคลุมพื้นที่สำนักงานประปาสาขา

3.3 ประเด็นการสำรวจจะต้องครอบคลุมต้านต่าง  ๆ อย่างน้อยดังต่อไปนี้
3.3.1 ความพีงพอใจที่มีต่อการให้บริการในด้านต่าง  ๆ ทั้งในภาพรวม กปน. รายสาขา และจำแนกตาม 

กลุ่มลูกค้า (สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ข้อ 2.1)
(1) ด้านคุณภาพการให้บริการทั่วไป เซ่น แรงดันนํ้า การไหลสมํ่าเสมอของนํ้า คุณภาพนํ้า เป็นด้น
(2) ด้านคุณภาพการให้บริการของสำนักงานประปาสาขา เซ่น การบริการรับชำระเงินและรับคำร้อง 

การให ้บริการ 3จ. (จอด จ ่าย  จร) การวางท ่อ/ซ ่อมท ่อประปา การต ิดท ั้งประปาใหม่ และการให ้บร ิการ ณ 
ห้างสรรพสินค้า เป็นต้น

(3) ต้านคุณภาพการให้บริการของศูนย์บริการประซาซน 1125 เซ่น ด้านกระบวนการให้บริการ 
และด้านเจ้าหน้าที่ เป็นต้น

(4) ด้านการแค้ไซข้อร้องเรียน
(5) ต้านคุณภาพการให้บริการผ่าน /\|ว)ว(เอล!!อก เหพ/\  อกเห0๒!(6 นก6(3) และ 6-ร6ท/เอ6
(6) ค้านการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า
(7) ด้านภาพลักษณ์ เป็นภาพลักษณ์โดยรวมซองทั้งองค์กรและผลิตภัณฑ์ จะครอบคลุมประเด็น 

ต่าง  ๆ เซ่น การรับรู้ภาพลักษณ์ และบุคลิกภาพขององค์กรโดยรวม เป็นต้น
(8) ด้านการสนับสนุนลูกค้าในด้านต่าง  ๆ เซ่น ซ่องทางการรับพีงลูกค้า ซ่องทางและการสนับสนุน 

ข้อมูลสารสนเทศ ซ่องทางและการสนับสนุนด้านการท0าธุรกรรม เป็นต้น (สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ข้อ 2.4)
(9) การให ้บริการในด้านต่าง  ๆ ของ กปน. เปร ียบ เท ียบก ับศ ู่แข ่งหร ือค ู่เท ียบท ี่เหมาะสม 

(สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ข้อ 2.3)

I / ) / / ' ' ( ไ / '  ^ ไ ^ '  ะ̂
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3.3.2 ความไม่พึงพอใจ (ครอบคลุมเส้นทางการสร้างประสบการณ์ลูกค้า หรือ (โนร!๐๓ 6โ ม่อนโก67 ท้ัง 
ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ การสนับสนุนลูกค้า การสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า ทั้งในภาพรวม กปน. รายสาขา และ 
จำแนกตามกลุ่มลูกค้า) (สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ข้อ 2.1)

3.3.3 ความผูกพัน (ครอบคลุมเส้นทางการสร้างประสบการณ์ลูกค้า หรือ (โนร!๐๓ 6โ 1๐นโก©V ทั้งด้าน 
ผลิตกัณฑ์และบริการ การสนับสนุนลูกค้า การสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า ทั้งในภาพรวม กปน. รายสาขา และจำแนก 
ตามกลุ่มลูกค้า) (สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ข้อ 2.1)

3.3.4 การรับรู้ ระดับคะแนนความพึงพอใจ ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของลูกค้าแต่ละกลุ่มที่มีต่อการ 
สนับสนุนลูกค้าในด้านข่องทางการรับพึงลูกค้า ซ่องทางและการสนับสนุนข้อมูลสารสนเทศ ซ่องทางและการสนับสนุน 
ด้านการทำธุรกรรม จำแนกตามกลุ่มลูกค้า และ ธ6ก6โลบอก (สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ข้อ 2.4)

3.4 การวิเคราะห์และประเมินผลการสำรวจความพึงพอใจฯ ต้องครอบคลุมประเด็นต่าง  ๆ ดังต่อไปนี้
3.4.1 วิเคราะห์และประเมินความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจ และความผูกพันของลูกค้าที่มีต่อการให้บริการ 

ในด้านต่าง  ๆ (ครอบคลุมเส้นทางการสร้างประสบการณ์ลูกค้า หรือ (โนร!๐ ๓ 6โ 1๐นโท67 ทั้งด้านผลิตภัณฑ์และ 
บริการ การสนับสนุนลูกค้า การสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า และภาพลักษณ์)โดยวิเคราะห์เปรียบเทียบคะแนนความ 
แตกต่างระหว่างปีปัจจุบันกับ 2 ปีที่ผ่านมาในเขิงสถิติ ท้ังในภาพรวม กปน. และรายสาขา โดยจำแนกตามกลุ่มลูกค้าและ 
ประเด็นการให้บริการ (สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ข้อ 2.1)

3.4.2 วิเคราะห์หาปัจจัยความต้องการและความคาดหวังที่ส่งผลต่อความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจ และ 
ความผูกพันในแต่ละกลุ่มลูกค้า (ปีจจัยความต้องการความคาดหวังครอบคลุมเส้นทางการสร้างประสบการณ์ลูกค้า 
หรือ (โนร!๐๓๐โ ม่อนโก๐7 ทั้งด้านผลิตกัณฑ์และบริการ การสนับสนุนลูกค้า การสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า และ 
ภาพลักษณ์) (สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ข้อ 2.2)

3.4.3 วิเคราะห์ความแตกต่างเพื่อหาปัจจัยความต้องการความคาดหวังในแต่ละกลุ่มลูกค้าที่ส่งผลต่อความ 
พ ึงพอใจของลูกค้าท ี่ม ิต ่อการให้บริการในด้านต่าง  ๆ ของ กปน. เปรียบเท ียบก ับค ู่แข ่งหรือค ู่เท ียบท ี่เหมาะสม 
(สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ข้อ 2.3)

3.4.4 วิเคราะห์ผลการรับรู้ ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของลูกค้าแต่ละกลุ่มที่มีต่อการสนับสนุนลูกค้า 
ในด้านซ่องทางการรับพึงลูกค้า ซ่องทางและการสนับสนุนข้อมูลสารสนเทศ ซ่องทางและการสนับสนุนด้านการทำ 
ธุรกรรม จำแนกตามกลุ่มลูกค้า และ ธ6ท6โลบ๐ท (สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ข้อ 2.4)

3.4.5 วิเคราะห์ผลการสำรวจทั้งเซิงปริมาณ และเซิงคุณภาพทุกวิธีการ พร้อมทั้งเสนอแนวทางในการ 
ปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการในด้านต่าง  ๆในภาพรวม กปน. รายสาขา และจำแนกตามกลุ่มลูกค้า (แนวทางการ 
ปรับปรุงและพัฒนาครอบคลุมเส้นทางการสร้างประสบการณ์ลูกค้า หรือ (โน510ทา6โ ม่อนโท67 ทั้งด้านผลิตกัณฑ์และ 
บริการ การสนับสนุนลูกค้า การสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า และภาพลักษณ์)

3.5 จัดทำแบบสอบถามให้ กปน. เห็นขอบก่อนการทดสอบเพื่อตรวจหาความเที่ยงตรงและความเชื่อมั่นของ 
แบบสอบถาม และเสนอผลการทดสอบให้ กปน. ก่อนดำเนินการสำรวจจริง กปน. สามารถเข้าร่วมสังเกตการณ์การ 
สำรวจรวมถึงลุ่มตรวจสอบคุณภาพการสำรวจเบื้องด้นได้

4. ระยะเวลาดำเนินการ
180 วัน นับถัดจากวัน'ที่ได้รับหนังสือแจ้งจาก ประธานกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างที่ปรึกษา ให้เริ่มงาน

5. คุณสมบัติของท่ี,ปรึกษา
5.1 มิความสามารถตามกฎหมาย
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5.2 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
5.3 ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
5.4 ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ซ่ัวคราว เนื่องจาก 

เป็นผู้ท่ีไม,ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง 
กำหนดตามที่'ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือ'ข่ายสารสนเทศ1ของกรมบัญชีกลาง

5.5 ไม่เป็นบุคคลซ่ึงถูกระบุช่ือไว้ในบัญชีรายช่ือผู้ท้ิงงานและได้แจ้งเวียนช่ือให้เป็นผู้ท้ิงงานของหน่วยงานของรัฐ 
ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซ่ึงรวมถึงนิติบุคคลท่ีผู้ท้ิงงานเป็นหุ้นส่วน ผู้จัดการกรรมการผู้จัดการ 
ผู้บริหาร ผู้มิอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลน้ันด้วย

5.6 มีคุณสมบัติและไม่มิลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ 
ภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

5.7 เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่ประกอบอาชีพเป็นที่ปรึกษาในสาขาที่จะจ้าง และได้ข้ึนทะเบียนไว้กับ 
ศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษา กระทรวงการคลัง

5.8 ไม'เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับที่ปรึกษารายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก, กปน. ณ วันประกาศการจ้าง 
ที่ปรึกษาโดยวิธีประกาศเชิญซวนทั่วไป หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการ 
จ้างที่ปรึกษาโดยวิธีประกาศเชิญชวนท่ัวไปคร้ังน้ี

5.9 ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสืทธิ๋หรือความคุ้มกันซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่ รัฐบาลของที่ปรึกษาได้มี 
คำส่ังให้สละเอกสิทธี้และความคุ้มกันเข่นว่าน้ัน

5.10 ท่ีปรึกษาที่ย่ืนเสนอราคาในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
5.10.1 กรณีท่ีข้อตกลงๆ กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ข้อตกลงๆ จะต้องมี 

การกำหนดลัดส่วนหน้าที่ และความรับผิดชอบในปริมาณงาน ส่ิงของหรือมูลค่าตามสัญญาของผู้เข้าร่วมค้าหลักมากกว่า 
ผู้เข้าร่วมค้ารายอื่นทุกราย

5.10.2 กรณีท่ีข้อตกลงๆ กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก กิจการร่วมค้านั้นต้อง 
ใช้ผลงานของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ

สำหรับข้อตกลงๆ ที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ผู้เข้าร่วมค้าทุกราย 
จะต้องมีคุณสมบัติครบล้วนตามเง่ือนไขท่ีกำหนดไว้ในเอกสารเชิญซวนหรือหนังสือเชิญชวน

5.10.3 กรณีที่ข้อตกลงๆ กำหนดให้มีการมอบหมายผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ ใน 
นามกิจการร่วมค้า การย่ืนข้อเสนอดังกล่าวไม่ต้องมีหนังสือมอบอำนาจ

สำหรับข้อตกลงๆ ท่ีไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดเป็นผู้ย่ืนข้อเสนอ ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้อง 
ลงลายมือชื่อในหนังสือมอบอำนาจให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหน่ึงเป็นผู้ย่ืนข้อเสนอในนามกิจการร่วมค้า

5.11 ที่ปรึกษาต้องมีผลงานการสำรวจความพึงพอใจ/ความผูกพัน และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับ 
หน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานเอกซนท่ี กปน. เช่ือถือ (แบบฟอร์มตามภาคผนวก)

6. ข้อกำหนดในการย่ืนข้อเสนอ
6.1 เอกสารท่ีต้องย่ืนข้อเสนอต่อ กปน. ประกอบด้วย

6.1.1 หนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนที่ปรึกษากับศูนย์ข้อมูลท่ีปรึกษา กระทรวงการคลัง
6.1.2 กรณีผู้เสนอบริการเป็นนิติบุคคล

)*0/ / . \ / ' /(I
5



(1) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัดให้ย่ืนสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลและ 
วัตถุประสงค์บัญชีรายซ่ือหุ้นส่วนผู้จัดการผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมท้ังรับรองสำเนาถูกต้อง

(2) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัดให้ยืนสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลและ 
วัตถุประสงค์หนังสือบรืคณ่ห์สนธิบัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 
(ถ้ามี) พร้อมท้ังรับรองสำเนาถูกต้อง

6.1.3 กรณีผู้เสนอบริการเบีนบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที,มีใช่นิติบุคคล ให้ยื่นสำเนาบัตรประจำตัว 
ประชาซนของผู้ทั้นสำเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สำเนาบัตรประจำตัวประชาซนของผู้เป็น 
หุ้นส่วนหรือสำเนาหนังสือเดินทางของผู้เป็นหุ้นส่วนท่ีมีได้ถือสัญชาติใทย พร้อมท้ังรับรองสำเนาถูกต้อง

6.1.4 กรณีผู้เสนอบริการเป็นผู้เสนอบริการร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้าให้ยื่นสำเนาสัญญาของการเข้า 
ร่วมค้าและเอกสารตามท่ีระบุไร้ใน 6.1.2 หรือ 6.1.3 ของผู้ร่วมค้าแล้วแต่กรณี

6.1.5 กรณีผู้เสนอบริการเป็นสถาบันการศึกษาจะต้องยืนสำเนาพระราชบัญญัติจัดทั้งหน่วยงาน ประกาศ 
แต่งท้ังอธิการบดี คำส่ังแต่งท้ังผู้บริหารคณะ/สำนัก/ศูนย์ท่ีเก่ียวข้องกับการดำเนินงานจ้างท่ีปรึกษาน้ี

6.1.6 หนังสือมอบอำนาจ (ถ้ามี) พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ สำเนาบัตรข้าราชการของ 
ผู้มอบอำนาจ และผู้รับมอบอำนาจ ที่ลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยเจ้าของบัตรแล้ว

6.1.7 สำเนาหนังสือรับรองผลงานหรือสำเนาสัญญาหรือหลักฐานแสดงคุณสมบัติ พร้อมรับรองสำเนา 
ถูกต้องของทุกผลงานตามข้อ 5.11

6.1.8 บัญชีแสดงรายซ่ือบุคลากรท้ังหมดในโครงการ วุฒิการศึกษา ตำแหน่งหน้าที่ของบุคลากรที่เข้าร่วม 
โครงการ พร้อมประสบการณ์การทำงานของเจ้าหน้าที่ตามบัญชีที่ระบุ รวมท้ังการทำงานของบุคลากร จำนวนคน-เดือน 
ของแต่ละคนและจำนวนรวมและบุคลากรที่เสนอดังกล่าวจะต้องลงลายมือซื่อรับรองประวัติของตนเองด้วย โดยต้อง 
เสนอบุคลากรหลักที่มีความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์และผลงาบในงานที่เกี่ยวกับการวิจัยเซิงสำรวจ (รนโV6V) และ 
บุคลากรสนับสนุน เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาให้คะแนนด้านเทคนิคตามข้อ 7.2 (แบบฟอร์มตามภาคผนวก) ดังนี้

ตำแหน่ง ๅฒิการศึกษา ประสบการณ์ 
ไม่น้อยกว่า (ปี)

จำนวน
(คน)

เวลาทำงาน 
(เดือน/คน)

บุคลากรหลัก

1. หัวหน้าโครงการวิจัย ปริญญาโทข้ึนไป ที่เกี่ยวข้องกับบริหารธุรกิจ/ 
การตลาด/สถิติ/เศรษฐศาสตร์ หรือสา'ขาอ่ืน  ๆ ท่ี 
เกี่ยวข้อง

10 1 2

2. นักวิจัย ปริญญาตริข้ึนไป ที่เกี่ยวข้องกับบริหารธุรกิจ/ 
การตลาด/สถิติ/เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาอื่น  ๆ ท่ี 
เกี่ยวข้อง

5 1 3.5

3. ผู้จัดการทีมเก็บข้อมูล ปริญญาตริข้ึนไป ที่เกี่ยวข้องกับบริหารธุรกิจ/ 
การตลาด/สถิติ/เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาอื่น  ๆ ท่ี 
เกี่ยวข้อง

5 1 2.5

4. ผู้จัดการทีมวิเคราะห์ ปริญญาตริข้ึนไป ที่เกี่ยวข้องกับบริหารธุรกิจ/ 
การตลาด/สถิติ/เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาอื่น  ๆ ท่ี 
เกี่ยวข้อง

5 1 2.5

บุคลากรสนับสบุน
ผู้ช่วยนักวิจัย ปริญญาตรืที่เกี่ยวข้องกับบริหารธุรกิจ/การตลาด/ 

สถิติ/เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาอื่น  ๆ ที่เกี่ยวข้อง
5 1 5.5

/•ไ
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6.2 การยื่นซองข้อเสนอ
ผู้เสนอบริการต้องยื่นซองข้อเสนอที่ปิดผนึก เขียนซื่องานที่ประสงค์จะยื่นให้ซัดเจน จำนวน 6 ชุด เป็น 

ต้นฉบับ 1 ชุด โดยเอกสารทั้งหมดต้องลงนามรับรองความถูกต้องจากผู้มีอำนาจ หรือผู้ที่ได้รับมอบอำนาจให้ลงนามใน 
เอกสาร และจัดทำสำเนา 5 ชุด ดังนี้

6.2.1 ซองที่ 1 “ข้อเสนอด้านเทคนิค” ให้บรรจุเอกสาร หลักฐานตามข้อ 6.1 และข้อเสนอด้านเทคนิค 
06๗ ากเ031 ? โ0|ว0ร3เ)โดยมีรายละเอียดดังนี้

(1) แนวคิดและวิธีการทำงาน (0๐ท06|ว1:ชล1 ลทป ^616000๒ 3^ ^|า|าโ0 ล*า1า) กลยุทธ์/แนวทางใน 
การศึกษาวิเคราะห์ รวมถึงเครื่องมือ,ที่ใข้ในการดำเนินงาน ตลอดจนเทคนิคหรือวิธีอื่นโดยคำนึงถึงวัตถุประสงค์และ 
ขอบเขตงานอย่างครบถ้วน

(2) แผนการทำงาน (พ ๐โ̂  ก) ที่แสดงรายละเอียดของแต่ละกิจกรรมซึ่งสอดคล้องกับแนวคิด 
และวิธีการทำงาน พร้อมทั้งกำหนดระยะเวลาและผลลัพธ์ของกิจกรรม

6.2.2 ซองที่ 2 “ข้อเสนอด้านราคา” จะต้องสอดคล้องกับข้อเสนอด้านเทคนิค โดยต้องสรุปค่าใช้จ่าย 
การดำเนินงานรวมทั้งโครงการ พร้อมรายละเอียดค่าใช้จ่ายแต่ละรายการ รวมค่าภาษีมูลค่าเพ ิ่มภาษีอากรอื่นและ 
ค่าใช้จ่ายอื่น  ๆ ท้ังปวงไว้แล้ว โดยเสนอราคาเป็นแบบเหมาจ่าย (แน๓ เว รบทา) มีรายละเอียดดังนี้

(1) ค่าจ้างบุคลากร จะต้องแสดงรายละเอียด ดังนี้
- เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานและความรับผิดชอบ
- หลักฐานอัตราค่าจ้างเจ้าหน้าที่ที่จะปฏิบัติงาน
- จำนวนคน-เดือนที่ใซ้ปฏิบัติงาน อัตราต่อคน-เดือนที่บุคลากรนั้นได้นับรวมทั้งจำนวนคน-เดือน 

ของบุคลากรรวมทั้งหมด
(2) ค่าใช้จ่ายในการสำรวจความคิดเห็นของผูใข้บริการตามวิธีการสำรวจ
(3) ค่าใช้จ่ายอื่น  ๆ ท่ีใข้ในการดำเนินงานโครงการ เซ่น ค่าเอกสารในการประชุม ค่าจัดทำเล่มรายงาน
(4) หลักฐานการเป็นที่ปรึกษาประจำกับบริษัทและ/หรือหลักฐานแสดงการพัฒนาของบริษัท ดังนี้

(4.1) ที่ปรึกษาประจำทำงานเต็มเวลาในบริษัทที่'ปรึกษา จะต้องแสดงหลักฐานเพ่ิอการตรวจสอบ 
2 ประเภท คือ

ประเภทที่ 1 หลักฐานบุคคล ประกอบด้วย
- หลักฐานแสดงการเป็นพนักงาบประจำเต็มเวลากับบริษัทที่,ปรึกษาโดยมีระยะเวลา 

ไม่น้อยกว่า 6 เดือน
- หนังสือแสดงอัตราเงินเดือนท่ีนำไปใช้เป็นเงินเดือนพื้นฐาน (03510 รลเ3เ7) ในการคิด 

ค่าตอบแทนซึ่งจะต้องเป็นหลักฐานแสดงการยื่นซ่าระภาษีเงินได้ต่อกรมสรรพากร 
ที่สามารถแสดงความเป็นพนักงานประจำของบริษัท (แบบ ภ.ง.ด. 90 หรือ ภ.ง.ด. 91 
เฉพาะบุคคลที่เสนอเท่าน้ันพร้อมใบปะหน้าและใบเสร็จรับเงินจากกรมสรรพากร)

ประเภทที่ 2 หลักฐานแสดงการพัฒนาของบริษัทตามวัตถุประสงค์ ประกอบด้วย
- ใบรับรองระบบคุณภาพที่เป็นที่ยอมรับตามมาตรฐานสากล เพื่อเป็นการแสดงว่า 

บริษัทมีการพัฒนาระบบคุณภาพอย่างต่อเนื่อง เซ่น ระบบ !ร0 เป็นต้น



- มีหลักฐานการมีซอฟต์แวร์ท่ีถูกกฎหมายสำหรับพนักงาบไว้ใช้งานอย่างน้อย ร้อยละ 30 ของ 
พนักงานท้ังบริษัท

- มีใบรับรองการประกันวิซาชิพ (I3โ๗655เ0ก31 เก(วิ6โทก!(V เกรนโอก06) ของบริษัทในมูลค่า 
ไม่ต่ําก'ว่า 30 ล้านบาท ในปีท่ีย่ืนข้อเลนอ

(4.2) ท่ีปรึกษาท่ีไม่ได้ทำงานประจำในบริษัทท่ีปรึกษา เซ่น ที่ปรึกษาอิสระ และท่ีปรึกษา 
จากสถาบันของรัฐ ต้องแสดงหลักฐานอัตราค่าตอบแทนที่เคยได้รับและสามารถ 
อ้างอิงได้มาแสดง

(5) ราคาที,เสนอต้องยืนราคาไม่น้อยกว่า 150 วัน นับต้ังแต่วันที่ย่ืนเอกสารข้อเสนอ

7. การพิจารณาข้อเสนอ
คณะกรรมการดำเนินงานจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีประกาศเชิญซวนท่ัวไป มีหน้าที่ในการพิจารณาข้อเสนอ ดังน้ี
7.1 เมื่อถึงกำหนดวันเวลาการเปีดซองข้อเสนอคณะกรรมการดำเนินงานจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีประกาศเชิญซวน 

ท่ัวไป จะดำเนินการดังนี้
7.1.1 เปิดซองข้อเสนอและตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่าง  ๆ ของผู้เสนอบริการทุกรายแล้วให้กรรมการ 

ทุกคนลงลายมือซ่ือกำกับไว้ในเอกสารประกอบการยื่นข้อเสนอทุกแผ่น
7.1.2 ตรวจสอบการมีผลประโยซน์ร่วมกันและเอกสารหลักฐานต่าง  ๆ ของผู้เสนอบริการ แล้วคัดเลือก 

ผู้เสนอบริการที่ไม่มีผลประโยซน์ร่วมกัน และย่ืนเอกสารครบล้วน ถูกต้อง มีคุณสมบัติและข้อเสนอเป็นไปตามเงื่อนไข 
ท่ี กปน. กำหนดไว้ในเอกสารจ้างท่ีปรึกษา

ในกระบวนการพิจารณาอาจสอบถามข้อเท็จจริงเพิ่มเติมจากผู้เสนอบริการรายใดก็ได้ แต่จะให้ผู้เสนอ 
บริการรายใดเปลี่ยนแปลงสาระสำคัญที่เสนอไว้แล้วมีได้ และหากคณะกรรมการเห็บว่าผู้เสนอบริการรายใดมี 
คุณสมบัติไม,ครบถ้วนตามเงื่อนไขที่ กปน. ได้กำหนดไว้ในประกาศและเอกสารจ้างที่ปรึกษา ให้คณะกรรมการตัด 
รายซื่อของที่ปรึกษารายนั้น

ในกรณีที่ผู้เสนอบริการรายใดเสนอเอกสารด้านคุณภาพไม่ครบถ้วน หรือเสนอรายละเอียดแตกต่างไปจาก 
เง่ือนไขท่ี กปน. กำหนดไว้ในประกาศและเอกสารจ้างที่ปรึกษาในส่วนที่มีใซ่สาระสำคัญและความแตกต่างนั้นไม่มีผล 
ทำให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบต่อผู้เสนอบริการรายอ่ืน หรือเป็นการผิดพลาดเล็กน้อย ให้พิจารณาผ่อนปรนการตัดสิทธ้ี 
ผู้เสนอบริการรายน้ันและพิจารณาในข้ันตอนต่อไป

7.2 คณะกรรมการดำเนินงานจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีประกาศเชิญซวนทั่วไป จะทำการเปิดซองข้อเสนอด้าน 
เทคนิคเพื่อพิจารณาหลักฐาน คุณสมบัติ ข้อเสนอด้านเทคนิคและข้อเสนออื่น  ๆ ของผู้เสนอบริการทุกรายที่ผ่านการ 
พิจารณาตามข้อ 7.1 โดยจะพิจารณาให้คะแนนข้อเสนอด้านเทคนิคตามเกณฑ์การให้คะแนน ดังน้ี

7.2.1 ด้านคุณสมบตฃองบุคลากรท่ีสอดคล้องกับข้อ 6.1.8 (30 คะแนน) ประกอบด้วย
- ประสบการณ์ (20 คะแนน)
- วุฒิการศึกษา (10 คะแนน)

7.2.2 ประสบการณ์ของผู้เสนอบริการท่ีสอดคล้องกับข้อ 6.1.7 (10 คะแนน)
7.2.3 ด้านเทคนิคท่ัวไป (60 คะแนน) ประกอบด้วย

- แนวคิดและวิธีการทำงาน (50 คะแนน)
- แผนงานและระยะเวลา (10 คะแนน)
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ทั้งนี้ ผู้เสนอบริการจะต้องนำเสนอข้อเสนอต้านเทคนิคต่อคณะกรรมการดำเนินงานจ้างที่ปรึกษาโดยวิธี 
ประกาศเชิญซวนทั่วไป ตามวัน เวลาและสถานที่ที่กำหนด โดย กปน. จะแจ้งให้ทราบภายหลัง

7.3 คณะกรรมการดำเนินงานจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีประกาศเชิญซวนทั่วไป จะเปิดซองข้อเสนอต้านราคาของ 
ผู้เสนอบริการที่ผ ่านเกณฑ์การพิจารณาตามข้อ 7.1 และ 7.2 ที่มีคะแนนรวมข้อเสนอด้านเทคนิคไม่น้อยกว่า 80 
คะแนน โดยพิจารณาเลือกรายที่เสนอราคาตํ่าสุดเปีนผู้ซนะในการจ้างที่ปรึกษา และจัดลำดับไวิไม่เกิน 3 ราย

กรณีที่ผู้เสนอบริการรายที่ดัดเลือกไว้ซึ่งเสนอราคาตํ่าสุดไม่เข้าทำสัญญาหรือข้อตกลงกับ กปน. ในเวลาที่ 
กำหนดตามเอกสารจ้างที่ปรึกษาคณะกรรมการๆ จะพิจารณาผู้ที่เสนอราคาตํ่าสุดรายลัดไป

กรณีที่มีผู้เสนอบริการเสนอราคาตํ่าสุดเท่ากันหลายราย จะเรียกผู้เสนอบริการดังกล่าวมาเสนอราคาใหม่ 
ด้วยวิธีการยื่นซองข้อเสนอต้านราคา และพิจารณาเลือกรายที่เสนอราคาตํ่าสุด

7.4 ในกรณีที่ผู้เสนอบริการ เสนอราคาตํ่าจนคาดไต้ว่าไม่อาจดำเนินงานได้ คณะกรรมการดำเน ินงานจ้าง 
ที่ปรึกษาโดยวิธีประกาศเชิญซวนทั่วไป มีสิทธี้ให้ผู้เสนอบริการซี้แจงข้อเท็จจริงต่าง  ๆ ประกอบการพิจารณา หากดำ 
ซี้แจงไม่เป็นที่รับพิงไต้ คณะกรรมการดำเนินงาบจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป มีสิทธี้ไม่รับพิจารณาราคา 
ของผู้นั้น

7.5 ในการพิจารณา คณะกรรมการดำเนินงานจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีประกาศเชิญซวนทั่วไป อาจเรียกผู้เสนอ 
บริการที่ยื่นข้อเสนอมาซี้แจงรายละเอียดข้อเสนอที่เสนอมาเพิ่มเติมข้อหนึ่งข้อใดก็ไต้

7.6 ผลการพิจารณาต่าง  ๆ ซอง คณะกรรมการดำเนินงานจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีประกาศเชิญซวนทั่วไปให้ถือเป็น 
เด็ดซาดและยุติ และสิทธี้ที่กล่าวข้างต้นทั้งหมดเป็นสิทธี้โดยซอบของ กปน. ซึ่งผู้เสนอบริการที่ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้อง 
หรือนำไปเป็นเหตุกล่าวอ้างเพื่อฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายต่อ กปน. อย่างหนึ่งอย่างใดในภายหลังมิไต้ และ กปน. ไม่ต้อง 
ออกค่าใช้จ่ายใด  ๆ ซึ่งอาจเกิดขึ้นจากการที่ผู้เสนอบริการยื่นข้อเสนอต่อ กปน.

8. ข้อสงวนสิทธ๋ึ
กปน. ขอสงวนสิทธํ่ ดังนี้
8.1 ผู้เสนอบริการที่ยื่นข้อเสนอรายใดไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขนี้ ถือว่าการยื่นข้อเสนอไม่สมบูรณ์ จะไม่ได้รับการ 

พิจารณา หากมิข้อผิดพลาดในการเสนอราคา แต่หากคณะกรรมการดำเนินงานจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีประกาศเชิญซวน 
ท่ัวไป เห็นว่าข้อผิดพลาดดังกล่าวเกิดจากการที่ผู้เสนอบริการที่ยื่นข้อเสนอรายใดเสนอรายละเอียดแตกต่างไปจาก 
ข้อกำหนดและขอบเขตซองงานในส่วนที่ไม่ใช่สาระสำคัญ และความแตกต่างนั้นไม่มิผลทำให้เกิดการไต้เปรียบ 
เสียเปรียบต่อผู้เสนอบริการที่ยื่นข้อเสนอรายอื่นหรือเป็นการผิดพลาดเล็กน้อย ให้พิจารณาผ่อนปรนโดยไม่ดัดผู้เสนอ 
บริการที่ยื่นข้อเสนอรายนั้นออก

8.2 ในระหว่างปฏิบัติงานตามสัญญา กปน. สงวนสิทธิ้ที่จะขอให้มีการเปลี่ยนแปลงบุคลากร หากพบว่าบุคลากร 
นั้นไม่มิความสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ที่ปรึกษาต้องดำเนินการให้เป็นที่เรียบร้อย ภายใน 15 วันนับจาก 
วันที่ กปน. แจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร หากไม่ดำเนินการ กปน. สงวนสิทธิ้ที่จะหักค่าใข้จ่ายในส่วนที่เป็นของบุคลากร 
รายนั้น

8.3 กปน. ทรงไว้ซึ่งสิทธํ่ที่จะไม่รับราคาตํ่าสุดหรือราคาหน่ึงราคาใดหรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ไต้ และอาจพิจารณา 
เลือกจ้างในจำนวนหรือขนาดหรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการจ้างที่ปรึกษาโดยไม่พิจารณาจัด 
จ้างเลยก็ไต้สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยซนํของ กปน. เป็นสำคัญ และให้ถือว่าการตัดสินซอง กปน. เป็นเด็ดซาด 
ผู้เสนอบริการจะเรียกร้องค่าใข้จ่ายหรือค่าเสียหายใด  ๆ มิไต้ รวมท้ัง กปน. จะพิจารณายกเลิกการจ้างที่ปรึกษาและ 
ลงโทษผู้เสนอบริการเป็นผู้ทั้งงานไม่ว่าจะเป็นผู้เสนอบริการที่ไต้รับการดัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เซื่อถือไต้ว่า
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การยื่นข้อเสนอกระทำการโดยไม่สุจริต เซ่นการเสนอเอกสารอันเป็นเท็จหรือใช้ซื่อบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอื่นมา 
ย่ืน'ข้อ เสนอแทไI เป็นต้น

ในกรณ ีท ี่ผ ู้เสนอบริการรายท ี่เสนอราคาต ํ่าส ุดเสนอราคาต ํ่าจนคาดหมายได ้ว ่าไม ่อาจดำเน ินงานตาม 
รายละเอียดและขอบเขตของงานได้คณะกรรมการดำเนินงานจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีประกาศเชิญซวนทั่วไป หรือ กปน.จะ 
ให้ผู้เสนอบริการนั้นซี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทำให้เชื่อได้ว่าผู้เสนอบริการสามารถดำเนินงานตามรายละเอียดและ 
ขอบเขตของงานให้เสร็จสมบูรณ์ หากคำซี้แจงไม่เป็นที่รับฟ้งได้ กปน. มีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอหรือไม่รับราคาของ 
ผู้เสนอบริการรายนั้น ทั่งนี้ ผู้เสนอบริการดังกล่าวไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายใด  ๆ จาก กปน.

8.4 ก่อนลงนามในสัญญา กปน. อาจประกาศยกเลิกการจ้างที่ปรึกษา หากปรากฏว่ามีการกระทำที่เข้าลักษณะ 
ผู้เสนอบริการที่ชนะมีผลประโยชน์ร่วมกันหรือมีส่วนได้เสียกับผู้เสนอบริการรายอื่นหรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็น 
ธรรมหรือสมยอมกันกับผู้เสนอบริการรายอื่นหรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคาหรือส่อว่ากระทำการทุจริตอื่นใดในการ 
เสนอราคา

9. ผลงานท่ีท่ี'ปรึกษาจะต้องส่งมอบ
ที่ปรึกษาจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญาจ้าง เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการและให้ครอบคลุม 

ขอบเขตงานตามข้อ 3 โดยส่งมอบงานเป็นเอกสารต้นฉบับภาษาไทยให้แก่ กปน. ภายในกำหนดเวลา ดังนี้
9.1 รายงานขั้นต้น จำนวน 6 ชุด ภายใน 30 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจาก ประธานกรรมการตรวจ 

รับพัสดุในงานจ้างที่ปรึกษา ให้เริ่มงาน ประกอบด้วย ขั้นตอนวิธีการดำเนินงาน บุคลากรที่รับผิดชอบ แผนการ 
ดำเนินงานโดยละเอียด แบบสอบถามที่จะใช้ในการสำรวจเซิงปริมาณ และผลการทดสอบแบบสอบถาม

9.2 รายงานผลการสำรวจเซ ิงปริมาณ จำนวน 6 ชุด ภายใน 90 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจาก 
ประธานกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างที่ปรึกษา ให้เริ่มงาน ประกอบด้วย ผลการสำรวจเชิงปริมาณในรูปแบบ 
ตาราง กราฟ ตารางเปรียบเทียบผลสำรวจปีป ้จจุบ ันกับ 2 ปีที่ผ่านมา และแบบสอบถามที่จะใช้ในการสำรวจเซิง 
คุณภาพ

9.3 ร่างรายงานผลการสำรวจๆ จำนวน 6 ชุด ภายใน 120 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจาก ประธาน 
กรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างที่ปรึกษา ให้เริ่มงาน ประกอบด้วย ผลการสัมภาษณ์เซิงลึก (เท-ช6 เว1เา เท16โพ่6ห/) 
และผลการสัมภาษณ์กลุ่มย่อย (ก๐(ะบร อนเว) จำแนกตามกลุ่มลูกค้า ผลการวิเคราะห์ทั่งในภาพรวมและจำแนกตาม 
กลุ่มลูกค้า รวมทั่งข้อเสนอแนะในการปรับปรุงคุณภาพการบริการของ กปน. ซึ่งได้จากการวิเคราะห์ผลสำรวจเซิง 
ปริมาณและเชิงคุณภาพ

9.4 รายงานฉบับสมบูรณ์ภายใน 150 วันนับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจาก ประธานกรรมการตรวจรับพัสดุ 
ในงานจ้างที่ใ]รักษา ให้เริ่มงาน ประกอบด้วย ผลการสำรวจและวิเคราะห์ตามข้อ 3 ในรูปแบบตาราง กราฟ บทสรุป 
และข้อเสนอแนะในการปรับปรุงคุณภาพการบริการของ กปน. ซึ่งได้จากการวิเคราะห์ผลสำรวจเชิงปริมาณและเซิง 
คุณภาพ ดังนี้

9.4.1 รายงานฉบับสมบูรณ์ จำนวน 60 เล่ม (พิมพ์สี)
9.4.2 รายงานบทสรุปสำหรับผู้บริหาร จำนวน 110 เล่ม (พิมพ์สี)
9.4.3 รายงานแยกรายสำนักงานประปาสาขา จำนวน 18 สาขาสาขาละ 3 เล่ม (พิมพ์สี)
9.4.4 เครื่องบันทีกข้อมูลขนาดพกพา (โ๒รเา อท่น6) จำนวน 1 อัน โดยบันทึกข้อมูล ดังนี้

(1) รายงานที่ที่ปรึกษาส่งมอบทั่งหมด บันทึกเป็น กอโ ค 16 และ พ ๐!'ช อ๐๐นโก6 ทเ:
(2) ฐานข้อมูลที่ใช้ในการวิเคราะห์
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ทั้งนี้ ก่อนครบกำหนดล่งมอบงาน ที่ปรึกษาจะต้องนำล่งร่างรายงานตามข้อ 9.4.1 - 9.4.3 จำนวนอย่างละ 
1 ชุด พร้อม ศ ๒ *.ป๐๙*.0เ๐๐( และ *.เว0เ1ให้ กปน. พิจารณา ตามกำหนดการท่ี กปน. จะแจ้งให้ทราบภายหลัง นอกจากนี้ 
ที่'ปรึกษาต้องร่วมประชุมกับคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างที่ปรึกษาในทุกงวดที่ล่งงานเพื่อชี้แจงและรับพิง 
ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างที่ปรึกษา

9.5 จัดประชุมสรุปผลสำรวจความพิงพอใจๆ ภายใน 180 วันนับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจาก ประธาน 
กรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างที่ปรึกษา ให้เริ่มงาน โดยที่ปรึกษานำเสนอผลสำรวจโดยสรุป ข้อเสนอแนะ และ 
แนวทางในการพัฒนาการให้บริการของ กปน. หรือหัวข้ออื่น  ๆ ตามที่ กปน. ร้องขอ

10. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน
กปน. จะจ่ายเงินให้เมื่อที่ปรึกษาล่งมอบงานและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างที่ปรึกษาตรวจรับงาน 

เรียบร้อยแล้ว โดยแบ่งการจ่ายเงินค่าจ้างออกเป็น 5 งวด ตามระยะเวลาการดำเนินโครงการ ดังนี้
งวดที่ 1 หลังจากที่ที่ปรึกษาส่งมอบรายงานขั้นต้น (ข้อ 9.1) ร้อยละ 15 ของวงเงินค่าจ้าง
งวดที่ 2 หลังจากที่ที่ปรึกษาล่งมอบรายงานผลการสำรวจเซิงปริมาณ (ข้อ9.2) ร้อยละ 25 ของวงเงินค่าจ้าง
งวดที 3 หลังจากทีทีปรึกษาล่งมอบร่างรายงานผลการสำรวจฯ (ข้อ 9.3)
งวดที่ 4 หลังจากที่ที่ปรึกษาล่งมอบรายงานฉบับสมบูรณ์ (ข้อ 9.4)
งวดที่ 5 (งวดสุดท้าย) หลังจากที่ที่ปรึกษาจัดประชุมสรุปผลสำรวจ 

ความพึงพอใจๆ (ข้อ 9.5)

ร้อยละ 25 ของวงเงินค่าจ้าง 
ร้อยละ 25 ของวงเงินค่าจ้าง 
ร้อยละ 10 ของวงเงินค่าจ้าง

11. การหักเงินประกันผลงาน
ในการจ่ายเงินให้แก่ที่ปรึกษาแต่ละงวด กปน. จะหักเงินไว้ร้อยละ 10 ของเงินค่างานไนงวดนั้น  ๆ ยกเว้นงวด 

สุดท้าย (กรณ์ที่ปรึกษาเป็นหน่วยงานของรัฐ) เพื่อเป็นหลักประกันผลงาน หรือที่ปรึกษาจะใช้หนังสือคํ้าประกันของ 
ธนาคารในประเทศมาวางคํ้าประกันแทนเงินที่หักก็ได้

กปน. จะคืนเงินประกันผลงานและ/หรือหนังสือคํ้าประกันของธนาคารตามวรรคหนึ่งให้แก่ที่ปรึกษา เมื่อ 
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างที่ปรึกษาตรวจรับมอบงานงวดสุดท้ายเรียบร้อยแล้ว และ กปน. จะออกหนังสือ 
รับรองผลงาน (0'!ซ|ไ๐31:6๐1(10๓เว๒ป๐ท)ให้เมื่อที่ปรึกษายื่นเริ่องขอหนังสือรับรองผลงาน ((10โ1เ1!(ะล!อ ๐1 
ป๐๓)วเ6บอก) ต่อคณะกรรมการตรวจรับฬสตุในงานจ้างที่ปรึกษา

12. การวางหลักประกันสัญญา
ที่ปรึกษาซึ่งมิใซ่หน่วยงานของรัฐที่ได้รับดัดเลือกให้ทำสัญญาจ้างที่ปรึกษากับ กปน. ต้องวางหลักประกันสัญญา 

จ้างท ี่ปร ึกษาเป ็นจำนวนเง ินเท ่าก ับร้อยละ 5 ของราคาจ้างท ี่ปร ึกษาให ้ กปน. ยึดถือไว้ในขณะทำสัญญาโดยใช้ 
หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้

12.1 เงินสด
12.2 เช็คหรือดราพิท้ที่ธนาคารเซ็นสั่งจ่ายให้แก่ กปบ. โดยเป็นเช็คหรือดราฟท้ลงวันที่ที่ใข้เช็คหรือดราฟท้นั้น 

ขำระต่อเจ้าหน้าที่ในวันทำสัญญา หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน 3 วันทำการ
12.3 หนังสือคํ้าประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด โดยอาจเป็น 

หนังสือคํ้าประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญซิกลางกำหนดก็ได้

^  ' ^ -  . ^ ~
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12.4 หนังสือคํ้าบ่ระกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุน 
เพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจคํ้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายซื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคาร 
แห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือคํ้าประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบาย 
กำหนด

12.5 พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบ้ียภายใน 15 วันนับถัดจากวันที่ที่ปรึกษาพ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว 
หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ยตามอัตราส่วนของงานจ้างซี่ง กปน. ได้รับมอบไว้แล้ว

13. อัตราค่าปรับ
13.1 กปน. จะคิดค่าปรับเมื่อที่ปรึกษาไม่สามารถส่งมอบงานตามเวลาและจำนวนที่กำหนดไว้ในข้อ 9 นับถัด 

จากวันที่ครบกำหนดส่งมอบจนถึงวันที่ที่ปรึกษาส่งมอบงานได้ เป็นรายวันใบอัตราตายตัว ร้อยละ 0.10 ของมูลค่างาน 
จ้างในแต่ละงวดค่าปรับดังกล่าวข้างต้น กปน. จะหักจากเงินที่จะจ่ายค่างานตามที่ระบุไว้ในข้อ 1 0 ได้ทันที

13.2 หากที่ปรึกษาปฏิบัติผิดสัญญาจนเป็นเหตุให้การส่งมอบงานส่าข้าออกไปจากเดิมและมีผลให้ กปน. ต้อง 
เส ียค่าใช้จ่ายใด  ๆ เพิ่มขึ้น เพื่อให้การจัดทำโครงการแล้วเสร็จสมบูรณ์จนใช้งานได้ผู้ร ับจ้างต้องรับผิดชอบซดใช้ 
ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นให้แก่ กปน. นอกเหนือจากค่าปรับดังกล่าวด้วย

13.3 หากที่ปรึกษาไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาหรือข้อตกลงได้และจะต้องมีการปรับตามสัญญาหรือข้อตกลง 
น้ัน หากจำนวนเงินค่าปรับจะเกินร้อยละ 10 ของวงเงินค่าพัสดุหรือค่าจ้าง กปน. จะดำเนินการบอกเลิกสัญญาหรือ 
ข้อตกลง เว้นแต่ที่ปริกษาจะได้ยินยอมเสียค่าปรับให้แก่ กปน. โดยไม่มีเงื่อนไขใด  ๆ ทั้งส้ิน กปน. อาจพิจารณาผ่อน 
ปรนการบอกเลิกสัญญาได้เท่าที่จำเป็น

14. การบังคับค่าปรับ ค่าเสียหาย และค่าใช้จ่าย
ในกรณีที่ที่ปริกษาไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่งด้วยเหตุใด  ๆ ก็ตาม จนเป็นเหตุให้เกิดค่าปรับ ค่าเสียหาย 

หรือค่าใช้จ่ายแก’ กปน. ที่ปรึกษาต้องซดใช้ค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แก่ กปน. โดยสิ้นเซิงภายใน 
กำหนด 30 วัน (สามสิบวัน) นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจาก กปน. หากที่ปรึกษาไม่ซดใช้ให้ถูกต้องครบถ้วน 
ภายในระยะเวลาดังกล่าว ให้ กปน. มีสิทธิที่จะหักเอาจากจำนวนเงินค่าจ้างชองที่ปรึกษาที่ต้องชำระ หรือบังคับจาก 
หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา หรือเงินประกันผลงานได้ทันที

หากค่าปรับ ค ่าเส ียหาย หรือคาใช้จ่ายที่บ ังคับจากเงินค่าจ้างที่ต ้องขำระ หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา 
และเงินประกันผลงานแล้วยังไม่เพียงพอ ที่ปรึกษายินยอมชำระส่วนที่เหลือที่ยังชาดอยู่จนครบถ้วนตามจำนวนค่าปรับ 
ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายนั้น ภายในกำหนด 30 วัน (สามสิบวัน) นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจาก กปน.

หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแล้วยังเหลืออยู่อีกเท่าใด กปน. จะ 
คืนให้แก่ที่ปรึกษาทั้งหมด

15. สิงท่ี กปน. จัดให้
ในการปฏิบัติงานตามสัญญานี้ กปน. จะสนับสนุนที่ปรึกษาในการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายใน กปน. 

เพื่อขอข้อมูลรายงานผลภารคืกษาและอื่น  ๆที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการตามสัญญา และจัดหาเอกสารต่าง  ๆ เท่าท่ี กปน. มี 
อยู่ให้ที่ปรึกษาโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด  ๆ ท้ังส้ิน
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16. กรรมสิทธึ
ข้อมูล รายงาน เอกสาร ผลการวิเคราะห์และศึกษาทั้งหมดที่ที่ปรึกษาเป็นผู้ดำเนินการและจัดหามาตามสัญญา 

นี้จะตกเป็นกรรมสิทธี้ของ กปน. และมิให้ที่ปรึกษาเผยแพร่หรือมอบข้อมูล รายงาน เอกสาร ผลการวิเคราะห์และ 
ศึกษาตามสัญญานี้ แก่ผู้หน่ึงผู้ใด โดยไม่ได้รับการยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจาก กปน.

คณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงาน 
งานจ้างเลขที่ จท.5ร /2565 
กรกฎาคม 2564
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ภาคผนวก
แนวทางการจัดเตรียมเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาข้อเสนอทางด้านเทคนิค

ในการจัดทำข้อเสนอด้านเทคนิค ผู้เสนอบริการจะต้องจัดเตรียมเลกสาร หลักฐาน ประกอบการพิจารณาให้ครบถ้วนตามข้อกำหนดและขอบเขตของงาน (708) และเพื่อให้เกิดความ 
สะดวก รวดเร็วในการพิจารณา ขอให้ผู้เสนอบริการจัดทำข้อมูลลงในตารางต่อไปนี้

ด้านคุณสมบัติของบุคลากร (7 0 8  ข้อ 6.1.8) โดยบุคลากรที่เสนอดังกล่าวจะต้องลงลายมือขื่อรันรองประวตฃองตนเองในทุกหน้าด้วย

บัญชีแสดงรายขื่อบุคลากรของโครงการ
ข่ือ ตำแหน่งในโครงการ วุฒิการสืกษา ประสบการณ์ หมายเหตุ

ซื่อโครงการ/ผลงาน ปี พ.ศ. ที่ดำเนินการ

(รายละเอียด วุฒิการศึกษา และประลบการณ์ โดยละเอียดของบุคลากรแต่ละรายตามแนบ)



ด้านผลงานของผู้เลนอบริการ (70?! ข้อ 5.11)

บัญชีรายละเอียดผลการดำเนินงานโครงการของบริษัท/หน่วยงานผู้เสนอบริการ
ผลงานสำรวจความพึงพอใจ/ความผูกพันให้กับหน่วยงานของรัฐ/เอกซนที่ กปน. เชื่อถือ

ชื่อโครงการ หน่วยงาน ปี พ.ศ. ที่ดำเนินการ

หมายเหตุ ทุกผลงานที่เสนอตามตารางข้างต้น ต้องมีหลักฐานตาม 70?! ข้อ 6.1.7

'เโ'^^ 4 * \ เ /  /  '



แผนการดำเนินงาน (พ ๐!’-X เ^อุพ) ที่แสดงรายละเอียดของแต่ละกิจกรรมซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดและวิธีการทำงานพร้อมทั้งกำหนดระยะเวลาการดำเนินโครงการโดยละเอียด ตาม 
ตัวอย่าง

ตัวอย่างแผนการดำเนินงาน
1. ซื่อแผนโครงการ : ...........................................................................................................................................................................................................................................................................
2. วัตถุประสงค์ : ..................................................................................................................................................................................................................................................................................
3. เปาหมาย : ........................................................................................................................................................................................................................................................................................

4. กิจกรรม 5.ระยะเวลาดำเนินการ 6. ตัวช้ี'รัด ((ป3เของโครงการ

ตัวขี้วัด:

เปาหมายของตัวซี้วัด:



ใบเสนอราคาจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีประกาศเชิญซวนทั่วไป

เอกสารแนบท้ายข้อ ๑.๒

เรียน ................................................................................................................................

๑. ข ้าพ เจ ้า ................. (ระบุซื่อบริษัท ห ้าง)....................... สำน ักงานใหญ่ต ั้งอยู่เลขที่.............................
ถนน..................................................... ตำบล/แขวง................................................... อ ำ เภ อ /เข ต ......................................
จ ังหวัด..................................โทรศัพท์...................................... โดย................................................... ผ ู้ลงนามข้างท ้ายน ี้
(ในกรณีที่ผู้-รันจ้างเป็นบุคคล5รรมดาไหใช้'ข้อความว่า ข ้าพ เจ ้า ............................................................................ .โ.
อ ย ู่บ ้าน เล ข ท ี่ ...............................  ถน น ...............................................ต ำบ ล /แ ข วง .............................................. )....
อ ำ เภ อ /เข ต ...............................................จ ังหว ัด .......................................................... ผ ู้ถ ือบ ัตรประจำต ัวประซาซน
เลขท ี.่.................................โทรศัพท.์.................................... ) ได้พ ิจารณาเงื่อนไขต่างๆ ในเอกสารการจ้างท ี่ปรึกษา
โดยว ิธ ีประกาศเช ิญซวนท ั่วไปและเอกสารเพ ิ่ม เต ิม (ถ ้าม ี) เลขท ี.่.................................... โดยตลอดและยอมรับ
ข้อกำหนดและเงื่อนไขนั้นแล้ว รวมทั้งรับรองว่า ข ้าพเจ ้าเบ ้นผ ู้ม ีค ุณสมบัต ิครบถ้วนตามที่กำหนดและไม ่เป ีนผู้ 
ทิ้งงานของหน่วยงานของรัฐ

๒. ข ้าพ เจ ้าข อ เส น อ ท ี่จ ะท ำงาน จ ้างท ี่ป ร ึก ษ า............................................. ตามข ้อกำหนดเง ื่อนไข
รายการละเอ ียดแห ่งเอกสารการจ ้างท ี่ปร ึกษาโดยวิธ ีประกาศเช ิญซวนท ั่วไป ตามราคาตังที่ได้ระบุไว้ใบเสนอ
ราคาน ี้ เบ ้นเงินทั้งสิ้น ..........................บาท (.................................................... ) ซ ึ่งได ้รวมภาษ ีม ูลค ่าเพ ิ่มตลอดจน
ภาษีอากรอื่นๆ และค่าใซ้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว

๓. ข ้าพ เจ ้าจ ะ ย ืน คำเส น อราค านีเ้บ ้น ร ะ ย ะ เว ล า............................วัน ต ั้งแต ่ว ัน ย ื่น ข ้อ เสน อ และ
........................... 1 อาจรับคำเสนอน ี้ ณ เวลาใดก็ได้ก ่อนที่จะครบกำหนดระยะเวลาตังกล่าว หรือระยะเวลาที่ได ้
ย ืดออกไปตามเหตุผลอันสมควรที่.................................. 1 ร้องขอ

๔. ข ้าพเจ ้าร ับรองว่าจะส่งมอบงานตามเงื่อนไขที่เอกสารการจ้างท ี่ปรึกษาโดยวิธ ีประกาศเช ิญซวน 
ทั่วไปกำหนดไว้

๕. ในกรณีที่ข ้าพเจ้าได้รับการพิจารณาให้เบ ้นผู้ได้รับการคัดเลือก ข้าพเจ้ารับรองที่จะ

๕.๑ ท ำส ัญ ญ าตาม แบ บ ส ัญ ญ าจ ้างท ี่ป ร ึกษ าแน บ ท ้ายเอกส ารการงาน จ ้างท ี่ป ร ึกษ าห ร ือ
ตามที่สำน ักงานอัยการส ูงส ุดได ้แก ้ไขเพ ิ่มเต ิมแล้ว กับ ...................1 ภายใน ................วัน น ับถัดจากวันที่ได้รับ
หนังสือให้ไปทำสัญญา

๕.๒ มอบหลักประก ันการปฏ ิบ ัต ิตามส ัญญ า ตามที่ระบุไว้ในข้อ 6 ของเอกสารการจ ้างท ี่
ปรึกษาโดยวิธ ีประกาศเชิญซวนทั่วไป ให ้แก ่.............................. 1 ขณะที่ได ้ลงนามในสัญญาเบ ้นจำนวนร้อยละ
...................ของราคาตามสัญญาที่ได ้ระบ ุไว้ในใบเสนอราคาน ี้ เพ ื่อเบ ้นหลักประกันการปฏิบ ัต ิตามส ัญญาโดย
ถูกต้องและครบถ้วน



หากข้าพเจ้าไม่ปฏิบัติให้ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในข้อ (ะ.๑ และ/หรือข้อ (ะ.๒ ดังกล่าวข้างต้น
น ี้ ข ้าพเจ ้ายอมซดใช ้ค ่าเส ียหายใดๆ ท ี่อ าจ ม ีแ ก .่........................ 1 และ....................... 1 ม ีส ิทธิจะให้ท ี่ปรึกษาราย
อื่นเปีนผู้ไต้รับการดัดเลือก ห ร ือ ......................1อา-จดำเนินการ'จัด'จ้างที่'ปรึกษา'ใหม่ก็'ได้

๖. ข ้าพ เจ ้ายอมร ับ ว ่า............................1 ไม ่ม ีความผูกพ ันท ี่จะร ับคำเสนอน ี้ หรือใบเสนอราคาใดๆ
รวมทั้งไม่ต้องรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายใดๆ อันอาจเก ิดขึ้นใบการที่ข ้าพเจ้าได้เข ้าเสนอราคาครั้งน ี้

๗. ข ้าพเจ ้าไต้ตรวจทานตัวเลขและเอกสารต่างๆ ที่ได้ยื่นพร้อมเอกสารเสนองานนี๋โดยละเอียดแล้ว 
และเข้าใจดีว่า-.......................... 1 ไม่ต้องรับผิดชอบใดๆ ในความผิดพลาดหรือตกหล่น

๘. ใบเสนอราคานี้ได้ยื่นเสนอโดยบริสุทธี้ยุติธรรม และปราศจากกลฉ้อฉล หรือการสมรู้ร ่วมคิดกัน 
โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายกับบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือหลายบุคคล หรือกับห้างหุ้นส่วน บริษัทใดๆ ที่ไต้ยื่นเสนอราคา 
ในคราวเดียวกัน

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

ลงซื่อ .......................................................
( ......................................................................................... )

ตำแหน่ง..............................................................

หมายเหตุ

1 คำว ่า“หน่วยงานของรัฐ” หมายถึง หน่วยงานผู้ดำเน ินการจ้างท ี่ปรึกษา ซึ่งอาจเลือกใช้คำอื่น เซ่น 
“ กรม” “จังหวัด” “สำนักงาน” ตามความเหมาะสมและให้ใช้คำดังกล่าวในส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งหมด



แบบสัญญา
สัญญาจ้างผู้เชี่ยวชาญรายบุคคลหรือจ้างบริษัทที่ปรึกษา

เอกสารแนบท้ายข้อ ๑.๓

สัญญาเลขที่.................... ( ๑ ) .............................

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ ........................................................................................................................................
ตำบล/แขวง................................................................................ อำเภ อ/เขต ...............................................................................
จังหวัด..................................................................... เม ื่อ ว ัน ท ี.่................. เด ือ น ............................................ พ .ศ............ , 
ระห ว ่าง.......................................................................................(๒ )........................................................................................ .
โดย............................................................................................... (๓ ) ............................................................................................
ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผ ู้ว ่าจ ้าง” ฝ่ายหนึ่ง ก ับ ......................................... (๔ ก ) ........................................................
ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ ..................................................................................................................................................
มีสำนักงานใหญ่อยู่เลขที่......................................ถนน........................................... ตำบล/แขวง............................................
อำเภ อ/เขต .................................................จังหวัด...................................... โดย................................................................... .
ผู้ม ีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท............................ .
ลงวันที่............................................ (๕:) (และหนังสือมอบอำนาจลงวันที.่............................................ ) แนบท้ายส ัญญานี้
(๖) (ในกรณีที่ที่ปรึกษาเปีนบุคคลธรรมดาให้ใช้ข้อความว่า ก ับ .........................................(๔ ข ) ......................................
อย ู่บ ้านเลขท ี่........................................... ถนน................................................ตำบล/แขวง.......................................................
อ ำเภ อ /เข ต ...........................................................จ ังหวัด......................................................ผ ู้ถ ือบัตรประจำตัวประขาซน
เลขที.่.........................ด ังปรากฏตามสำเนาบัตรประจำตัวประซาซนแนบท้ายส ัญญานี้) ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า
“ท ี่ปร ึกษา” อีกฝ่ายหนึ่ง

ทั้งสองฝ่ายได้ตกลงทำสัญญากันมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ข้อตกลงว่าจ้าง
๑ .๑  ผ ู้ว ่าจ ้างตกลงจ้างและท ี่ปร ึกษาตกลงรับจ้างปฏิบ ัต ิงานตามโครงการ................................

........................................................ (ซ ื่อโครงการและรายละเอ ียดท ี่สำค ัญท ุกรายการ)........................................................

ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่งส ัญญานี้รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญาผนวก.......ท ั้งน ี้ ท ี่ปรึกษาจะต้องปฏิบ ัติงาน
ให้เป็นไปตามหลักวิซาการและมาตรฐานวิซาชีพทางด้าน.................................................. และบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
ที่เก ี่ยวข้อง

๑.๒ ที่ปร ึกษาจะต้องเร ิ่มลงมือทำงานภายในวันท ี่ เด ือ น ....................................พ .ศ .., 
และจะต้องดำเน ินการตามสัญญานื้[ห ้แล ้วเสร็จภายในวันที่ เด ือ น .................................... พ.ศ...........

ข้อ ๒ เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา
เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้ 
๒.๑ ผนวก ๑ ...(ขอบข่ายของงานและกำหนดระยะเวลาการทำงาน)... จำนวน.... (...ป หน้า 
๒.๒ ผนวก ๒ ...(กำหนดระยะเวลาการทำงานของที่ปรึกษา)... จำนวน.... (...ป หน้า
๒.๓ ผนวก ๓ ...(ค ่าจ ้างและวิธ ีการจ่ายค ่าจ ้าง)... จำนวน.... (...ป หน้า

...............................................ฯลๆ..............................................
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ความใดใน เอกสารแน บ ท ้ายส ัญ ญ าท ี่ข ัดห ร ือแย ้งก ับ ข ้อความใน ส ัญ ญ าน ี้ ให ้ใช ้ข ้อความ 
ในสัญญานี้บ ังคับ และในกรณ ีท ี่เอกสารแนบท้ายส ัญญาข ัดแย้งก ันเอง ท ี่ปร ึกษาจะต ้องปฏ ิบ ัต ิตามคำวิน ิจฉ ัยของ 
ผู้ว ่าจ้าง คำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้างให้ถือเปีนที่สุด และที่ปรึกษาไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าจ้าง ค ่าเส ียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ 
เพิ่มเติมจากผู้ว ่าจ้างทั้งส ิ้น

ถ้าส ิ่งใดหรือการอันหนี่งอันใดที่ม ิได้ระบุไวิในรายการละเอียดแนบท้ายสัญญานี้ แต่เป ็นการ 
อ ันจำเป ็นต ้องทำเพ ื่อให ้งานแล ้วเสร็จบริบ ูรณ ์ถ ูกต ้องหรือบรรล ุผลตามวัตถ ุประสงค ์แห ่งส ัญญาน ี้ ที,ปรึกษาต้อง 
จัดทำการนั้นๆ ให้โดยไม่ค ิดเอาค่าเสียหาย ค่าใช้จ่ายหรือค่าตอบแทนเพิ่มเติมใดๆ ทั้งสิ้น

ข้อ ๓ ค่าจ้างและการจ่ายเงิน
ผู้ว ่าจ้างและที่ปรึกษาได้ตกลงราคาค่าจ ้างตามสัญญานี้ เป ็นจำนวนเงินทั้งสิ้น..................บาท

(.........................................) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม เป็นเงินจำนวน................................. บาท (........................................)
ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว

ค ่าจ ้างจะแบ ่งออกเป ็น.................(........................... ) งวด ซึ่งแต่ละงวดจะจ่ายให ้เม ือท ี่ปรึกษา
ได้ปฏิบ ัต ิงานตามที่กำหนดในเอกสารแนบท้ายสัญญาผนวก....... และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้พ ิจารณาแล้ว
เห็นว่าครบล้วนถูกต้องและตรวจรับเรียบร้อยแล้ว

ผู้ว่าจ้างอาจจะยึดหน่วงเงินค่าจ้างงวดใดๆ ไว้ก็ได้ หากที่ปรึกษาปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามสัญญา 
และจะจ่ายให้ต่อเมื่อที่ปรึกษาได้ทำการแกไขข้อบกพร่องนั้นแล้ว

(๗) การจ ่ายเง ินตามเง ื่อนไขแห ่งส ัญญาน ี้ ผ ู้ว ่าจ ้างจะโอนเง ินเช ้าบ ัญช ีเง ินฝากธนาคารของ
ที่ปรึกษา ขื่อธนาคาร............................................. สาขา........................................... ขื่อบัญชี..................................................
เลขที่บ ัญช.ี....................................... ทั้งนี้ ท ี่ปรึกษาตกลงเป็นผู้ร ับภาระเงินค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการอื่นใดเกี่ยวกับ
การโอน รวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่นใด (ถ ้ามี) ท ี่ธนาคารเร ียกเก ็บและยินยอมให ้ม ีการห ักเง ินด ังกล่าวจากจำนวนเงินโอน 
ในงวดนั้นๆ (ความในวรรคนี้ใช้สำหรับกรณีที่หน่วยงานของรัฐจะจ่ายเงินตรงให้แก่ท ี่ปรึกษา (ระบบ 0เ1'ค^ 
ก0ทการกเ;) โดยการโอนเงินเช้าบัญชีเงินฝากธนาคารของที่ปรึกษา ตามแนวทางที่กระทรวงการคลังหรือหน่วยงาน 
ของรัฐเจ้าของงบประมาณเป็นผู้กำหนด แล้วแต่กรณี)

ค ่าใช ้จ ่ายส ่วน ท ี่เบ ิก ค ืน ได ้ (ล ้าม ี) ผ ู้ว ่าจ ้างจ ะ จ ่ายค ืน ให ้แ ก ่ท ี่ป ร ึก ษ าส ำห ร ับ ค ่าใช ้จ ่าย  
ซึ่งที่ปรึกษาไดใช้จ่ายไปตามความเป็นจริงตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารแนบท้ายสัญญาผนวก .....

(๘) ข้อ ๔ เงินค่าจ้างล่วงหน้า
ผู้ว ่าจ้างตกลงจ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ท ี่ปรึกษา เป ็นจำนวนเงิน................................. บาท

(..................................... ) ซ ึ่งเท ่าก ับร้อยละ.............. (...................... ) ของค่าจ้างตามสัญญา
เง ินค ่าจ ้างล ่วงหน ้าด ังกล ่าวจะจ่ายให ้ภายหลังจากท ี่ท ี่ปร ึกษาได ้วางหล ักประก ันการร ับเง ิน

ค่าจ ้างล่วงหน้าเป ็น............................................. (หนังสือคํ้าประกันหรือหนังสือคํ้าประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคาร
ภายในประเทศ .................................... เต ็มตามจำนวนเง ินค ่าจ ้างล ่วงหน้าน ั้นให ้แก ่ผ ู้ว ่าจ ้าง ท ี่ปรึกษาจะต้องออก
ใบเสร็จรับเงินค่าจ ้างล ่วงหน้าตามแบบที่ผ ู้ว ่าจ ้างกำหนดให ้และที,ปรึกษาตกลงที่จะกระทำตามเงื่อนไขอันเก ี่ยวกับ 
การใช้จ่ายและการใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้น ดังต่อไปนี้

๔.๑ ท ี่ปร ึกษาจะใช ้เง ินค ่าจ ้างล ่วงหน ้าน ั้น เพ ื่อ เป ็นค ่าใช ้จ ่ายในการปฏ ิบ ัต ิงานตามส ัญ ญ า 
เท่านั้น หากที่ปรึกษาใช้จ ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นในทางอื่น ผู้ว ่าจ้าง 
อาจจะเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นคืนจากที่ปรึกษาหรือบังคับเอาจากหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ทันที
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๔.๒ เม ื่อ ผ ู้ว ่าจ ้าง เร ียก ร ้อ ง  ท ี่ป ร ึก ษ าต ้องแส ดงห ล ัก ฐาน ก ารไข ้จ ่าย เง ิน ค ่าจ ้างล ่วงห น ้า 
เพ ื่อพ ิส ูจน ์ว ่าได ้เป ีน ไป ตาม ข ้อ  ๔.๑ ภายใน กำห น ด ๑ ๔ (ส ิบห ้า) วัน น ับ ถ ัด จ าก ว ัน ได ้ร ับ แ จ ้งจ าก ผ ู้ว ่าจ ้าง  
หากที่ปรึกษาไม่อาจแสดงหลักฐานดังกล่าว ภายในกำหนด ๑๔ (สิบห้า) วัน ผ ู้ว ่าจ ้างอาจเร ียกเง ินค ่าจ ้างล ่วงหน ้า 
คืนจากที่ปรึกษาหรือบังคับเอาจากหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ทันที

๔.๓ ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แล่ที่ปรึกษาตามข้อ ๓ ผู้ว ่าจ้างจะหักฃดใข้ค ืนเงินค่าจ้างล่วงหน้า
ในแต่ละงวดไว้จำนวนร้อยละ............................... (.........................................) ของจำนวนเงินค่าจ้างในแต่ละงวดจนกว่า
จำนวนเง ินท ี่ห ักไว ้จะครบตามจำนวนเง ินท ี่ห ักค ่าจ ้างล ่วงหน ้าท ี่ท ี่ปร ึกษาได ้ร ับไปแล ้ว ยกเว ้นค ่าจ ้างงวดส ุดท ้าย 
จะหักไว้เปีนจำนวนเท่ากับจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือทั้งหมด

๔.๔ เงินจำนวนใดๆ ก ็ตามท ี่ท ี่ปร ึกษาจะต ้องจ ่ายให ้แล ่ผ ู้ว ่าจ ้างเพ ื่อชำระหน ี้หร ือเพ ื่อซดใช ้ 
ความรับผิดต่างๆ ตามสัญญา ผ ู้ว ่าจ ้างจะห ักเอาจากเงินค ่าจ ้างงวดที่จะจ่ายให ้แล่ท ี่ปรึกษาก่อนที่จะห ักขดใช้ค ืนเงิน 
ค่าจ้างล่วงหน้า

๔.๔ ในกรณ ีท ี่ม ีการบอกเล ิกส ัญ ญ า หากเง ินค ่าจ ้างล ่วงห น ้าท ี่เห ล ือ เก ิน กว ่าจำนวนเง ินท ี่ 
ท ี่ปร ึกษาจะได้ร ับหลังจากห ักซดใช้ในกรณ ีอ ื่นแล ้ว ท ี่ปร ึกษาจะต ้องจ ่ายค ืน เง ินจำนวนท ี่เหล ือน ั้นให ้แล ่ผ ู้ว ่าจ ้าง 
ภายใน ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันได้รับแจ้งเปีบหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

๔.๖ ผ ู้ว ่าจ ้างจะค ืนหลักประก ันเง ินค ่าจ ้างล ่วงหน ้าให ้แก ่ท ี่ปร ึกษาต ่อเม ื่อผ ู้ว ่าจ ้างได ้ห ักเง ิน 
ค่าจ้างไว้จนครบจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าตามข้อ ๔.๓ แล้ว

ข้อ ๕ ความรับผิดชอบของที่'ปรึกษา
๔.๑ ท ี่ปรึกษาจะต้องส่งมอบผลงานตามรูปแบบและวิธ ีการ........................................................

จำนวน.............. (............. ) ขุด ให้แล่ผู้ว ่าจ้างตามที่กำหนดไว้ในเอกสารแนบท้ายสัญญาผนวก ๑
๔.๒ ใน กรณ ีท ี่ผลงาน ของท ี่ป ร ึกษ าบ กพ ร ่องห ร ือไม ่เป ีน ไป ตาม ข ้อกำห น ดและเง ื่อน ไข

ตามสัญญาหรือมิได้ดำเน ินการให้ถูกต้องตามหลักวิซาการ หรือวิซาชีพ............................. และ/หรือบทบัญญัติแห่ง
กฎหมายที่เก ี่ยวข้อง ที่ปรึกษาต้องรีบทำการแก่ไขให้เป็นที่เร ียบร้อย โดยไม่คิดค่าจ้าง ค ่าเส ียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ 
จาก ผ ู้ว ่าจ ้างอ ีก  ล ้าท ี่ป ร ึกษาห ล ีก เล ี่ยงห ร ือไม ่ร ีบ จ ัดการแก ้ไขให ้เป ็น ท ี่เร ียบ ร ้อยใน กำห น ดเวลาท ี่ผ ู้ว ่าจ ้างแจ ้ง 
เป็นหนังสือ ผ ู้ว ่าจ ้างม ีส ิทธ ิจ ้างท ี่ปร ึกษารายอื่นทำการแทน โดยท ี่ปร ึกษาจะต ้องรับผิดซอบจ่ายเง ินค่าจ ้างในการน ี้ 
แทนผู้ว่าจ้างโดยสิ้นเซิง

ถ ้าม ีค ว าม เส ีย ห าย เก ิด ข ึ้น จ าก ง าน ต าม ส ัญ ญ าน ี้ไ ม ่ว ่าจ ะ เน ื่อ ง ม าจ าก ก าร ท ี่ท ี่ป ร ึก ษ า
ได้ปฏิบัติงานไม่ถูกต้องตามหลักวิซาการ หรือวิซาชีพ........................... และ/หรือบทบัญญัต ิแห่งกฎหมายที่เก ี่ยวข ้อง
หรือเหตุใด ท ี่ป ร ึกษ าจะต ้องท ำการแก ่ไขความเส ียห ายด ังกล ่าว ภายใน เวลาท ี่ผ ู้ว ่าจ ้างกำห น ดให ้ ถ ้าท ี่ปร ึกษา 
ไม่สามารถแก่ไขได้ ท ี่ปร ึกษาจะต ้องซดใช ้ค ่าเส ียห ายท ี่เก ิดข ึ้นแล ่ผ ู้ว ่าจ ้างโดยส ิ้น เซ ิง ซ ึ่งรวมท ั้งความเส ียหายท ี่ 
เกิดขึ้นโดยตรง และโดยส่วนที่เก ี่ยวเนื่องกับความเสียหายที่เก ิดขึ้นจากงานตามสัญญานี้ด ้วย

การท ี่ผ ู้ว ่าจ ้างได ้ให ้การร ับรองหรือความเห ็นซอบหรือความยินยอมใดๆ ในการปฏิบ ัต ิงาน 
ห ร ือผล งาน ของท ี่ป ร ึก ษ าห ร ือก ารช ำระเง ิน ค ่าจ ้างต าม ส ัญ ญ าแล ่ท ี่ป ร ึก ษ า ไม ่เป ็น การป ลดเป ล ื้องพ ัน ธะและ 
ความรับผิดซอบใดๆ ของที่ปรึกษาตามสัญญานี้

๔.๓ บุคลากรหลักของที่ปรึกษา ต้องมีระยะเวลาปฏิบัติงานตามสัญญานี้ไม่ซ ํ้าซ้อนกับงานใน 
โครงการอื่นๆ ของท ี่ปร ึกษาท ี่ดำเน ินการในช่วงเวลาเด ียวก ัน หากผู้ว ่าจ้างพบว่าบ ุคลากรหลักไม่ว ่าคนหนึ่งคนใด 
หรือหลายคนปฏิบัติงานซํ้าซ้อนกับงานในโครงการอื่นๆ ไม่ว่าจะพบในระหว่างปฏิบัติงานตามสัญญาหรือในภายหลัง 
ผู้ว ่าจ้างมีส ิทธิบอกเลิกสัญญา และ/หรือเรียกค่าเส ียหายจากที่ปรึกษาหรือปรับลดค่าจ้างได้



ข้อ ๖  การระงับการทำงานชั่วคราวและการบอกเลิกสัญญา
๖.๑ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิบอกเลิกสัญญาในกรณีดังต่อไปนี้

(ก) หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าที่ปรึกษามิได้ปฏิบัต ิงานด้วยความชำนาญหรือด้วยความเอาใจใส่ 
ใน ว ิชาช ีพ ของท ี่ป ร ึกษาเท ่าท ี่พ ึงคาดห มายได ้จากท ี่ป ร ึกษ าใน ระด ับ เด ียวก ัน  หร ือม ิได ้ปฏ ิบ ัต ิตามส ัญญาข ้อใด 
ข้อหนี่ง ใน กรณ ีเซ ่น น ี้ผ ู้ว ่าจ ้างจะบ อกกล ่าวให ้ท ี่ป ร ึกษ าท ราบ ถ ึงเห ต ุผลท ี่จะบ อกเล ิกส ัญ ญ า ถ ้าท ี่ปร ึกษาม ิได ้
ดำเนินการแกไขให้ผ ู้ว ่าจ้างพอใจภายในระยะเวลา................... (.......................) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับคำบอกกล่าว
ผ ู้ว ่าจ ้างม ีล ิทธ ิบอกเล ิกส ัญญ าโดยการล ่งคำบอกกล ่าวแก ่ท ี่ปร ึกษา เม ื่อท ี่ปรึกษาได้ร ับหนังส ือบอกกล่าวนั้นแล้ว 
ท ี่ปร ึกษาต ้องหยุดปฏ ิบ ัต ิงานท ันท ี และดำเน ิน การท ุกว ิถ ีทางเพ ื่อลดค ่าใช ้จ ่ายใดๆ ท ี่อาจม ีในระหว่างการหย ุด 
ปฏิบัติงานนั้นให้น้อยที่สุด

(ข) หากที่ปรึกษามิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จ 
ตาม กำห น ดเวลา ห ร ือม ีเห ต ุให ้ผ ู้ว ่าจ ้างเช ื่อได ้ว ่าท ี่ป ร ึกษ าไม ่ส าม ารถท ำงาน ให ้แล ้ว เส ร ็จภายใน กำห น ดเวลา 
หรือล่วงเลยกำหนดเวลาแล้วเสร็จไปแล้ว หรือตกเป็นผู้ล ้มละลาย ผู้ว่าจ้างมีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้ทันที

การบอกเลิกสัญญาตามข้อ ๖.๑ ผู้ว ่าจ้างมีส ิทธิร ิบหรือบังคับจากหลักประกันเงินค่าจ้าง 
ล ่วงหน้า ห ล ักป ระก ัน การป ฏ ิบ ัต ิตามส ัญ ญ าและเง ิน ป ระถ ัน ผลงาน ท ั้งห มดห ร ือแต ่บ างส ่วน  และม ีส ิทธ ิเร ียก 
ค ่าเส ียหายอื่น (ถ้ามี) จากที่ปรึกษาด้วย

๖.๒ ผู้ว ่าจ้างอาจมีหนังสือบอกกล่าวให้ท ี่ปรึกษาทราบล่วงหน้าเมื่อใดก็ได้ว ่าผ ู้ว ่าจ้างมีเจตนา 
ที่จะระงับการทำงานของที่ปรึกษาไว้ชั่วคราวไม่ว่าทั้งหมดหรือแต่บางส่วน หรือจะบอกเลิกสัญญา ในกรณีท ี่ผ ู้ว ่าจ้าง
จะบอกเลิกสัญญา การบอกเลิกสัญญาดังกล่าวจะมีผลในเวลาไม่น ้อยกว่า................... (........................) วัน นับถัดจาก
วันที่ท ี่ปรึกษาได้ร ับหนังส ือบอกกล่าวนั้น หรืออาจเร ็วกว่าหรือข ้ากว ่ากำหนดเวลาน ั้นก ็ได ้แล ้วแต ่ค ู่ส ัญญาจะทำ 
ความตกลงกัน เมื่อที่ปรึกษาได้รับหนังสือบอกกล่าวนั้นแล้ว ท ี่ปรึกษาต้องหยุดปฏิบ ัต ิงานทันที ท ั้งน ี้ ที่ปรึกษาไม่มี 
สิทธิได้รับค่าจ้างในระหว่างระงับการทำงานไว้ชั่วคราว และท ี่ปร ึกษาจะต้องดำเน ินการท ุกวิถ ีทางเพ ื่อลดค่าใช ้จ ่าย 
ใดๆ ที่อาจมีในระหว่างการหยุดปฏิบัติงานนั้นให้น้อยที่สุด

กรณ ีท ี่ม ีการระง ับการทำงานช ั่วคราวตามข ้อ ๖.๒ ผ ู้ว ่าจ ้างจะจ ่าย เง ิน เป ็น ค ่าใช ้จ ่าย  
เท ่าที่จำเป็นให้แก่ที่ปรึกษาตามที่ผ ู้ว ่าจ้างเห็นสมควร

กรณ ีท ี่ม ีการเล ิกส ัญญาตามข ้อ ๖.๒ ผ ู้ว ่าจ ้างจะชำระค ่าจ ้างตามส ่วนท ี่เป ็นธรรมและ
เหมาะสมที่กำหนดในเอกสารแนบท้ายส ัญญาผนวก ให้แก่ท ี่ปรึกษา โดยคำนวณตั้งแต่ว ันเริ่มปฏิบ ัต ิงานจนถึง
ว ันบอกเล ิกส ัญญา นอกจากน ี้ผ ู้ว ่าจ ้างจะค ืนห ล ักประก ันการปฏ ิบ ัต ิตามส ัญ ญ าห ร ือ เง ิน ประก ันผลงาน  รวมทั้ง 
เง ินขดเชยค่าเติบทางและเงินค่าใช้จ่ายที่ได้ทดรองจ่ายไปตามสมควรและตามความเป็นจริง ซี่งผ ู้ว ่าจ้างยังมิได้ชำระ 
ให้แก่ท ี่ปรึกษาด้วย อย่างไรก็ตาม เง ินซดเชยและเงินท ี่ได ้ชำระไปแล้วท ั้งหมดจะต้องไม่เก ินราคาค่าจ ้างตามข้อ ๓ 

ข้อ ๗ สิทธิและหน้าที่ของที่'ปรึกษา
๗ .๑ ท ี่ป ร ึก ษ าจ ะ ต ้อ ง ใ ช ้ค ว าม ช ำน าญ  ค ว าม ร ะ ม ัด ร ะ ว ัง  แ ล ะ ค ว าม ข ย ัน ห ม ั่น เพ ึย ร  

ในการปฏ ิบ ัต ิงานตามส ัญ ญ าอย ่างม ีประส ิทธ ิภาพ และจะต ้องปฏ ิบ ัต ิหน ้าท ี่ตามความร ับผ ิดชอบให ้สำเร ็จล ุล ่วง 
เป็นไปตามมาตรฐานของวิชาชีพที่ยอมรับนับถือกันโดยทั่วไป

๗.๒ ค ่าจ ้างซ ึ่งผ ู้ว ่าจ ้างจะช ำระแก ่ท ี่ป ร ึก ษ าต าม ข ้อ  ๓ เป ็น ค ่าตอ บ แท น เพ ียงอย ่างเด ียว  
เท ่าน ั้นซ ึ่งท ี่ปร ึกษาจะได ้ร ับ เก ี่ยวก ับการปฏ ิบ ัต ิงาน ตามส ัญ ญ าน ี้ ท ี่ปร ึกษาจะต ้องไม ่ร ับค ่าน ายห น ้าทางการค ้า 
ส ่วนลด เบ ี้ย เล ี้ย ง  เง ิน ช ่วย เห ล ือ ห ร ือ ผ ล ป ระโยช น ์ใด ๆ  ไม ่ว ่าโดยตรงห ร ือ โดยอ ้อม  ห ร ือส ิ่งตอบแทน ใดๆ 
ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสัญญานี้ หรือที่เก ี่ยวกับการปฏิบ ัต ิหน้าที่ตามสัญญานี้
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๗.๓ ที่ปรึกษาจะต้องไม่ม ีผลประโยชน์ใดๆ ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในเงินค่าสิทธิ 
เงินบำเหน็จ หรือค่านายหน้าใดๆ ที่เกี่ยวกับการนำวัสดุสิ่งของหรือกรรมวิธีใดๆ ที่มีทะเบียนสิทธิบัตรหรือไต้รับ 
การคุ้มครองทางทรัพย์สินทางบีญญาหรือตามกฎหมายอื่นใดมาใช้เพื่อวัตถุประสงค์ของสัญญาบี้ เว้นแต่คู่สัญญา 
ทั้งสองฝ่ายจะไต้ตกลงกันเปีนหนังสือว่าที่ปรึกษาอาจจะไต้ผลประโยชน์หรือเงินเซ่นว่านั้นไต้

๗.๔ บรรดางานและเอกสารที่ที่ปรึกษาไต้จัดทำขึ้นเกี่ยวกับสัญญาบี้ให้ถือเป็นความสับและ 
ให้ตกเป็นกรรมสิทธิ้ของผู้ว่าจ้าง ที,ปรึกษาจะต้องส่งมอบบรรดางานและเอกสารดังกล่าวให้แก่ผู้ว่าจ้างเมื่อสิ้นสุด 
สัญญาบี้ ที่ปรึกษาอาจเก็บสำเนาเอกสารไว้กับตนไต้แต่ต้องไม่นำข้อความในเอกสารนั้นไปใช้ในกิจการอื่นที่ 
ไม่เกี่ยวกับงานโดยไม่ไต้รับความยินยอมล่วงหน้าเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน

๗.๕ ผู้ว่าจ้างเป็นเจ้าของสิฃสิทธิ๋หรือสิทธิในทรัพย์สินทางบีญญา รวมถึงสิทธิใดๆ ในผลงาน 
ที่ที่ปรึกษาไต้ปฏิบัติงานตามสัญญาบี้แต่เพียงฝ่ายเดียว และที่ปรึกษาจะนำผลงาน และ/หรือรายละเอียดของงาน 
ตามสัญญาบี้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนไปใช้ หรือเผยแพร่ในกิจการอื่น นอกเหนือจากที่ไต้ระบุไวิในสัญญาบี้ไม่ไต้ 
เว้นแต่ไต้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน

๗.๖ บรรดาเคร ื่องม ือ เคร ื่องใช ้ และว ัสด ุอ ุปกรณ ์ท ั้งหลาย ซ ึ่งผ ู้ว ่าจ ้างไต ้จ ัดให ้ท ี่ปร ึกษา 
ใช้หรือซึ่งท ี่ปรึกษาซื้อมาด้วยท ุนทรัพย์ของผู้ว ่าจ้าง หรือซึ่งผ ู้ว ่าจ้างเป ็นผู้จ ่ายซดใช้ค ืนให้ ถือว่าเป็นกรรมสิทธิ้ของ 
ผ ู้ว ่าจ ้างและต้องทำข้อความและเครื่องหมายท ี่แสดงว ่าเป ็นของผู้ว ่าจ ้างไว ้ท ี่ทร ัพย์ส ินด ังกล ่าวด ้วย ท ั้งบ ี้ ท ี่ปรึกษา 
ต้องใช เ้คร ื่องม ือเครื่องใช้และว ัสด ุอ ุปกรณ ์ด ังกล ่าวอย ่างเหมาะสมตามระเบ ียบของผ ู้ว ่าจ ้างหร ือของทางราชการ 
ท ี่เก ี่ยวช้องเพ ื่อก ิจการที่เก ี่ยวกับการจ้างท ี่ปรึกษาเท ่าน ั้น

เมื่อที่ปรึกษาทำงานเสร็จหรือมีการเลิกสัญญา ที่ปรึกษาจะต้องทำบัญชีแสดงรายการ 
เครื่องมือเครื่องใช้และวัสดุอุปกรณ์ทั้งหลายช้างต้นที่ยังคงเหลืออยู่ และจัดการโยกย้ายไปเก็บรักษาตามคำสั่ง 
ผู้ว ่าจ้างโดยพลัน ท ี่ปรึกษาต้องดูแลเครื่องมือเครื่องใช้และวัสดุอ ุปกรณ์ด ังกล่าวอย่างเหมาะสมตลอดเวลาที่ 
ครอบครอง และต้องคืนเครื่องมือเครื่องใช้และวัสดุอุปกรณ์ดังกล่าวให้ครบถ้วนในสภาพดีตามความเหมาะสม 
แต่ไม่ต้องรับผิดชอบสำหรับความเสื่อมสภาพจากการใช้งานตามปกติ

๗.๗ ที่ปรึกษาจะจัดให้มืบุคลากรที่มืความรู้และความชำนาญงานมาปฏิบัติงานให้เหมาะสม 
ก ับสภาพ การปฏ ิบ ัต ิงานตามส ัญ ญ าน ี้และให ้สอดคล ้องก ับขอบเขตของงานของท ี่ปร ึกษาตามท ี่ปรากฏ
ในเอกสารแนบท้ายสัญญาผนวก การเปลี่ยนแปลงบุคลากรดังกล่าวจะต้องไต้รับความยินยอมเป็นหนังสือจาก
ผู้ว่าจ้างก่อน

๗.๘ในกรณ ์ท ี่ผ ู้ว ่าจ ้างพ ิจารณาเห ็นว่า การดำเนินงานของบุคลากรที่ท ี่ปรึกษาจัดหามา 
จะก่อให้เกิดความเสียหายแก่งานตามสัญญาบี้ ไม่ว่าในกรณีใดก็ตามผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะให้ที่ปรึกษาเปลี่ยนบุคลากร 
บางคนหรือท้ังหมดนั้นไต้ และที่ปรึกษาต้องดำเนินการตามความประสงค์ของผู้ว่าจ้างโดยเร็ว

การเปลี่ยนบุคลากรตามความในวรรคก่อน ที่ปรึกษาจะต้องเสนอรายขื่อบุคลากรที่จะ 
ปฏิบัติงานแทนนั้น ต่อผู้ว่าจ้างเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อน

ข้อ ๘ ความรับผิดชอบของที่,ปรึกษาต่อบุคคลภายนอก
๘.๑ ที่ปรึกษาจะต้องซดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้ว่าจ้าง และบีองกันมืให้ผู้ว่าจ้างต้องรับผิดขอบ 

ในบรรดาสิทธิเรียกร้อง ค่าเสียหาย ค่าใช้จ่าย หรือราคา รวมตลอดถึงการเรียกร้องโดยบุคคลภายนอกอันเกิดจาก 
ความผิดพลาดหรือการละเว้นไม่กระทำการของที่ปรึกษา หรือของลูกจ้างของที่ปรึกษา

๘.๒ ที่ปรึกษาจะต้องรับผิดขอบต่อการละเมิดบทบัญญัติแห่งกฎหมาย หรือการละเมิดสิขสิทธิ้ 
หรือสิทธิในทรัพย์สินทางบีญญาอื่น รวมถึงสิทธิใดๆ ต่อบ ุคคลภายนอกเน ื่องจากการปฏิบ ัต ิงานตามสัญญาบี้ 
โดยส้ินเซิง
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(๙) ๘.๓ ท ี่ปร ึกษาจะต ้องจ ัดการประก ันภ ัยก ับบร ิษ ัทประก ันภ ัยท ี่ผ ู้ว ่าจ ้างเห ็นชอบ 
เพ ื่อความรับผิดต่อบุคคลภายนอก และเพ ื่อความสูญหายหรือเสียหายในทรัพย์ส ินฃึ่งผู้ว ่าจ้างเป ็นผู้จ ัดหาให้ 
หรือสั่งซื้อโดยทุนทรัพย์ของผู้ว ่าจ้าง เพ ื่อให้ที่ปรึกษาไว่ใช้ในการปฏิบัติงานตามสัญญานี้ โดยที่ปรึกษาเป ็น 
ผู้ออกค่าใช้จ่ายในการประกันภัยเอง ทั้งนี้ เว้นแต่จะมีการตกลงกันไว้เป็นอย่างอื่นในสัญญานี้

ข้อ ๙  พันธะหน้าที่ของผู้ว่าจ้าง
ผู้ว ่าจ้างจะมอบข้อมูลและสถิติต่างๆ ที่เกี่ยวข้องซึ่งผู้ว่าจ้างมีอยู่ให้แก่ที่ปรึกษาโดยไม่คิด 

มูลค่าและภายในเวลาอันควร
ในกรณีที่ท ี่ปรึกษาร้องขอความช่วยเหลือ ผู้ว ่าจ ้างจะพิจารณาให้ความช่วยเหลืออำนวย 

ความสะดวกตามสมควร ทั้งนี้ เพื่อให้การปฏิบัติงานของที่ปรึกษาตามสัญญานี้ลุล่วงไปได้ด้วยดี
ข้อ ๑ 0  ค่าปรับ

กรณีที่ที่ปรึกษาทำงานไม,แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดในข้อ ๑ ที่ปรึกษาจะต้องเสียค่าปรับ
ให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นรายวัน ในอัตราร้อยละ..... (๑๐).........(...........................) ของวงเงินค่าจ้างตามข้อ ๓ นับถัดจาก
วันครบกำหนดในข้อ ๑ จนถึงวันที่ที่ปรึกษาปฏิบัติตามสัญญาถูกต้องครบถ้วน และผู้ว่าจ้างได้ตรวจรับงานแล้ว

ข้อ ๑๑  การบังคับค่าปรับ ค่าเสียหาย และค่าใช้จ่าย
ในกรณีที่ที่ปรึกษาไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่งด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม จนเป็นเหตุให้เถิด 

ค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแก่ผู้ว่าจ้าง ที่ปรึกษาต้องซดใช้ค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แก่
ผู้ว่าจ้างโดยสิ้นเซิงภายในกำหนด.......................... (..............................) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจาก
ผู้ว ่าจ้าง หากที่ปรึกษาไม่ขดใช้ให้ถูกต้องครบล้วนภายในระยะเวลาดังกล่าว ให้ผู้ว ่าจ้างมีส ิทธิท ี่จะหักเอาจาก 
จำนวนเงินค่าจ้างของที่ปรึกษาที่ต้องชำระ หรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา หรือเงินประกันผลงาน 
ได้ทันที

หากค่าปรับ ค ่าเส ียหาย หรือค ่าใช ้จ ่ายท ี่บ ังค ับจากเงินค ่าจ ้างท ี่ต ้องชำระ หลักประกัน 
การปฏิบัติตามสัญญา และเงินประกับผลงานแล้วยังไม่เพียงพอ ที่ปรึกษายินยอมชำระส่วนที่เหลือที่ยังขาดอยู่
จนครบล้วนตามจำนวนค่าปรับ ค ่าเส ียหาย หรือค่าใช้จ่ายนั้น ภายในกำหนด.....................(........................ ) วัน
นับถัดจากวันที,ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแล้วยังเหลืออยู่ 
อีกเท่าใด ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ที่ปรึกษาทั้งหมด

(๑๑) ข้อ ๑๒ (ก) เงินประกันผลงาน
ในการจ่ายเงินให้แก่ที่ปรึกษาแต่ละงวด ผู้ว่าจ้างจะหักเงินจำนวนร้อยละ...(๑๒)....(................)

ของเงินที่ต้องจ่ายในงวดนั้นเพื่อเป็นประกันผลงาน หรือที่ปรึกษาอาจนำหนังสือคํ้าประกันของธนาคารหรือหนังสือ 
คํ้าประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารภายในประเทศซึ่งมีอายุการคํ้าประกันตลอดอายุสัญญามามอบให้ผู้ว่าจ้าง 
ทั้งนี้เพื่อเป็นหลักประกันแทนก็ได้

ผู้ว่าจ้างจะคืนเงินประกันผลงาน และ/หรือหนังสือคํ้าประกันของธนาคารดังกล่าวตามวรรคหนึ่ง 
โดยไม่มีดอกเบี้ยให้แก่ที่ปรึกษาพร้อมกับการจ่ายเงินค่าจ้างงวดสุดท้าย

ข้อ ๑๒ (ข) หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา
ในขณะทำสัญญานี้ที่ปรึกษาได้นำหลักประกันเป็น...............(๑๓)................ เป็นจำนวนเงิน

.....................บาท (........................... ) ซึ่งเท่ากับร้อยละ....(๑๔)....(......................... ) ของราคาค่าจ้างตามสัญญา
มามอบไว้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้



(๑๕) กรณ ีท ี่ป ร ึกษาใช ้ห น ังส ือค ํ้าป ระก ัน มาเป ็น ห ล ักป ระก ัน การป ฏ ิบ ัต ิตามส ัญ ญ า 
หนังสือคํ้าประกันดังกล่าวจะต้องออกโดยธนาคารที่ประกอบกิจการในประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทุนหรือ 
บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจคํ้าประกัน 
ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายซื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ 
ตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนด หรืออาจเป็นหนังสือ 
คํ้าประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดก็ได้ และจะต้องมีอายุการคํ้าประกันตลอดไปจนกว่า 
ที่ปรึกษาพ้นข้อผูกพันตามสัญญานี้

หล ักประกันจะต้องม ีอายุครอบคลุมความรับผ ิดท ั้งปวงของท ี,ปร ึกษาตลอดอาย ุส ัญญา 
ถ้าหลักประกันที่ที่ปรึกษานำมามอบให้ดังกล่าวลดลงหรือเสื่อมค่าลง หรือมีอายุไม่ครอบคลุมถึงความรับผิดของ 
ที่ปรึกษาตลอดอายุสัญญา ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม รวมถึงกรณีที่ปรึกษาล่งมอบงานล่าช้าเป็นเหตุให้ระยะเวลา 
แล้วเสร็จตามสัญญาเปลี่ยนแปลงไป ที่ปรึกษาต้องหาหลักประกันใหม่หรือหลักประกันเพิ่มเติมให้มีจำนวนครบถ้วน
ตามวรรคหนึ่งมามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างภายใน............ (................) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบไว้ตามช้อนี้ ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ที่ปรึกษาโดยไม่มีดอกเบี้ย 
เมื่อที่ปรึกษาพ้นจากข้อผูกพันและความรับผิดทั้งปวงตามสัญญานี้แล้ว

ข้อ ๑๓ การจ้างช่วง
ที่ปรึกษาจะต้องไม่เอางานทั้งหมดหรือแต่บางส่วนแห่งสัญญานี้ไปจ้างช่วงอีกทอดหนึ่ง 

เว้นแต่การจ้างช่วงงานแต่บางส่วนที่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน การที่ผู้ว่าจ้างได้อนุญาตให้จ้างช่วงงาน 
แต ่บางส ่วนด ังกล ่าวน ั้น  ไม ่เป ็น เหต ุให ้ท ี่ปร ึกษาหล ุดพ ้นจากความร ับผ ิดหร ือพ ันธะหน ้าท ี่ตามส ัญ ญ าน ี้ 
และท ี่ปร ึกษาจะยังคงต ้องร ับผ ิดในความผิดและความประมาทเล ินเล ่อของผ ู้ร ับช ่วงงาน หรือของตัวแทน 
หรือลูกจ้างของผู้รับช่วงงานนั้นทุกประการ

กรณีที่ปรึกษาไปจ้างช่วงงานแต่บางส่วนโดยฝ่า'ผินความในวรรคหนึ่ง ที่ปรึกษาต้องชำระ
ค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ........ (๑๖)........ (...................................... ) ของวงเงินของงาน
ที่จ้างช่วงตามสัญญา ทั้งนี้ไม่ตัดสิทธิผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ข้อ ๑๔ การโอนสิทธิตามสัญญา
ที่ปรึกษาจะต้องไม่โอนสิทธิประโยชน์ใดๆ ตามสัญญานี้ให้แก่ผู้อื่นโดยไม่ได้รับความยินยอม 

เป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน เว้นแต่การโอนสิทธิที่จะรับเงินค่าจ้างตามสัญญานี้
ข้อ ๑๕ การงดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา

ใน ก รณ ีท ี่ม ีเห ต ุเก ิด จาก ค วาม ผ ิด ห ร ือ ค วาม บ ก พ ร ่อ งข อ งผ ู้ว ่าจ ้างห ร ือ เห ต ุส ุด ว ิส ัย  
หรือเกิดจากพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่ที่ปรึกษาไม่ต้องรับผิดตามกฎหมาย หรือเหตุอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง 
ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ทำให้ที่ปรึกษาไม่สามารถทำงาน 
ให ้แล้วเสร็จตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาแห่งส ัญญานี้ได ้ ท ี่ปรึกษาจะต้องแจ้งเหตุหรือพฤติการณ ์ด ังกล ่าว 
พร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบ เพื่อของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปภายใน ๑๕ 
(สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่เหตุนั้นสิ้นสุดลง หรือตามที่กำหนดในกฎกระทรวงดังกล่าว แล้วแต่กรณี

ถ้าที่ปรึกษาไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าที่ปรึกษาได้สละสิทธิเรียกร้อง 
ในการที่จะของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ท้ังส้ิน เว้นแต่กรณีเหตุเกิดจาก 
ความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้างซึ่งมีหลักฐานซัดแจ้งหรือผู้ว่าจ้างทราบดีอยู่แล้วตั้งแต่ต้น

การงดหรือลดค่าปรับ หรือขยายกำหนดเวลาทำงานตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจของผู้ว่าจ้าง 
ที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร



สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีฃ้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียด 
ตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือซื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ล้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ 
ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงซ่ือ)......................... ..........................ผ้ว่าจ้าง
(........................ ........................ )

(ลงซ่ือ)......................... ..........................ที่ปรึกษา
(........................ ....................... )

(ลงซ่ือ)......................... ...........................พยาน
(........................ ......................... )

)
(ลงซ่ือ). .พยาน



วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับสัญญาจ้างผู้เชี่ยวชาญรายบุคคลหรือจ้างบริษัทที่'ปรึกษา
(๑) ให้ระบุเลขที่สัญญาในปีงบประมาณหนึ่งๆ ตามลำดับ
(๒) ให้ระบุขื่อของหน่วยงานของรัฐที่เปีนนิติบุคคล เซ่น กรม ก. หรือรัฐวิสาหกิจ ข. เปีนต้น
(๓) ให้ระบุขื่อและตำแหน่งของหัวหน้าหน่วยงานของรัฐที่เปีนนิติบุคคลนั้น หรือผู้ที่ได้รับมอบอำนาจ

เซ่น นาย ก. อธิบดีกรม..................หรือ นาย ข. ผู้ได้รับมอบอำนาจจากอธิบดีกรม......................
(๔) ให้ระบุขื่อที่ปรึกษา

ก. กรณีนิติบุคคล เซ่น ห้างหุ้นส่วนสามัญจดทะเปียน ห้างหุ้นส่วนจำกัด บริษัทจำกัด 
ข. กรณีบคคลธรรมดา ให้ระบขื่อและที่อย่

(๔) เป ีนข้อความหรือเงื่อนไขเพิ่มเติม 
ได้ตามข้อเท็จจริง

(๖) เป ็นข้อความหรือเงื่อนไขเพิ่มเติม 
ได้ตามข้อเท็จจริง

(๗) เป ็นข้อความหรือเงื่อนไขเพิ่มเติม 
ได้ตามข้อเท็จจริง

(๘) เป็นข้อความหรือเงื่อนไขเพิ่มเติม 
ได้ตามข้อเท็จจริง

(๙) เป็นข้อความหรือเงื่อนไขเพิ่มเติม 
ได้ตามข้อเท็จจริง

ข

ซ ึ่งห น ่วยงาน ของร ัฐผ ู้ท ำส ัญ ญ าอาจเล ือกใช ้ห ร ือต ัดออก 

ซ ึ่งห น ่วยงาน ของร ัฐผ ู้ท ำส ัญ ญ าอาจเล ือกใช ้ห ร ือต ัดออก 

ซ ึ่งห น ่วยงาบ ของร ัฐผ ู้ท ำส ัญ ญ าอาจเล ือกใช ้ห ร ือต ัดออก 

ซ ึ่งห น ่วยงาน ของร ัฐผ ู้ท ำส ัญ ญ าอาจเล ือกใช ้ห ร ือต ัดออก 

ซ ึ่งห น ่วยงาน ของร ัฐผ ู้ท ำส ัญ ญ าอาจเล ือกใช ้ห ร ือต ัดออก

(๑๐) ให้กำหนดตามระเปียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ. ๒๔๖๐ ข้อ ๑๖๒

(๑๑) ให้กำหนดไว่ในกรณีที่คู่สัญญาเป็นหน่วยงานของรัฐ
(๑๒) ให้กำหนดตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

พ.ศ. ๒๔๖๐ ข้อ ๑๗๔
(๑๓) “หลักประกัน” หมายถึง หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบไว้แก่หน่วยงานของรัฐ เมื่อลงนาม 

ในสัญญา เพื่อเป็นการประกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นจากการปฏิบัติตามสัญญา ดังน้ี 
(๑) เงินสด
(๒) เช็คหรือดราฟทํ ที่ธนาคารเซ็นสั่งจ่าย ซึ่งเป็นเช็คหรือดราฟทํลงวันที่ที่ใช้เช็คหรือดราฟทํนั้น 

ขำระต่อเจ้าหน้าที่ หรือก่อนวันน้ันไม่เกิน ๓ วันทำการ
(๓) หนังสือคํ้าประกันของธนาคารภายในประเทศตามตัวอย่างที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด 

โดยอาจเป็นหนังลือคํ้าประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดก็ได้
(๔) หนังสือคํ้าประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบ 

กิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจคํ้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายขื่อ 
บริษ ัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือคํ้าประกัน 
ของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด 

(๔) พันธบัตรรัฐบาลไทย
(๑๔) ให้กำหนดจำนวนเงินหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย 

การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๔๖๐ ข้อ ๑๖๘



- ๑๐ -

(๑๕)ให้กำหนดไว้ในกรณีที่ปรึกษาใช้หนังสือคํ้าประกันมาเปีนหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา 
(๑๖) อ ัตราค ่าปรับตามส ัญญาข ้อ ๑๓ กรณ ีผ ู้ร ับจ้างไปจ้างช่วงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาต 

จากผู้ว่าจ้าง ต้องกำหนดค่าปรับเปีนจำนวนเงินไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของวงเงินของงานที่จ้างช่วงตามสัญญา



เอกสารแนบท้ายข้อ ๑.๔ (๑)

แบบหนงัสอีคํา้ประกบั

(หลักประกันสัญญาจ้าง) 
(กรณีปกติ)

เลขที่ วันท่ี

ข ้าพเจ ้า.......... (ซื่อธนาคาร).............สำนักงานตั้งอยู่เลขที.่.............. ถนน.........................................
ตำบ ล/แขวง...................อ ำ เภ อ /เข ต .............................. จ ังหวัด............................โดย................................
ผ ู้ม ีอำนาจลงนามผูกพันธนาคาร ขอทำหนังสือคํ้าประกันฉบับนี้ไว้ต่อ..................(ซื่อหน่วยงานของรัฐ
ผู้ว่าจ้าง)......... ซ่ึงต่อไปน้ีเรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ดังมีข้อความต่อไปน้ี

๑. ตามที.่...... (ซื่อผู้รับจ้าง)...... ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “ผู้รับจ้าง" ได้ทำสัญญาจ้าง................กับผู้ว่าจ้าง
ตามสัญญาเลขที่................... ลงวันที.่........... เดือน....................พ.ศ.................ซึ่งผู้รับจ้างต้องวางหลักประกัน
การปฏิบัติตามสัญญาต่อผู้ว่าจ้าง เป็นจำนวนเงิน........... บาท (............... ) ซึ่งเท่ากับร้อยละ..........(..........)
ของมูลค่าท้ังหมดของสัญญา

ข้าพเจ้ายินยอมผูกพันตนโดยไม่มีเงื่อนไขที่จะคาประกันในการชำระเงินให้ตามสิทธิเรียกร้อง
ของผ ู้ว ่าจ ้าง จำนวนไม1เก ิน................................ บาท (........................................) ในฐานะเป็นลูกหนี้ร่วม
ในกรณีท่ีผู้รับจ้างก่อให้เกิดความเสียหายใด  ๆ หรือต้องชำระค่าปรับ หรือค่าใช้จ่ายใด  ๆ หรือผู้รับจ้างมิได้ปฏิบัติ 
ตามภาระหน้าที่ใด  ๆ ที่กำหนดในสัญญาดังกล่าวข้างต้น ทั้งนี้โดยผู้ว่าจ้างไม,จำเป็นต้องเรียกร้องให้ผู้รับจ้าง 
ชำระหน้ีน้ันก่อน

๒. หนังสือค้ําประกันน้ีมีผลใช้บังคับตั้งแต่ *วันท่ี...........เดือน...................พ.ศ.................ถึงวันท่ี............
เดือน................. พ.ศ................และข้าพเจ้าจะไม่เพิกถอนการคํ้าประกันนี้ภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้

๓. หาก ผู้ว่าจ ้างได ้ขยายระยะเวลาให ้แก ่ผู้รับจ้าง ให้ถือว่าข้าพเจ้ายินยอมในกรณีนั้น  ๆ ด้วย 
โดยให้ขยายระยะเวลาการคํ้าประกันนี้ออกไปตลอดระยะเวลาที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายระยะเวลาให้แก่ผู้รับจ้าง 
ดังกล่าวข้างต้น

ข้าพเจ้าได้ลงนามและประทับตราไว้ต่อหน้าพยานเป็นสำคัญ

ลงซ่ือ.................................................... ผู้ค้ําประกัน
( ........................................................................... )

ตำแหน่ง.......................................................
ลงซ่ือ..................................................พยาน

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

ลงซ่ือ..................................................พยาน
( ........................................................................)

* หมายเหตุ : กรณีลงนามในสัญญาจ้างตามปกติ ให้หน่วยงานของรัฐระบุวันที่หนังสือคํ้าประกันเริ่มมีผล 
ใช้บังคับให้มีผลต้ังแต่วันทำสัญญาจ้าง



เอกสารแนบท้ายข้อ ๑.๔ (๒)

แบบหนงัสอิคา้ประกนั

(หลักประกันการรับเงินประกันผลงานจ้าง)

เลขท่ี วันท่ี

ข ้า พ เจ ้า . . .......... (ซ ื่อ ธ น าค าร ).... ......ส ำน ัก งาน ต ั้งอ ย ่เล ข ท ี, .......... -..- ถ น น .................................
ตำบล/แขวง............ .......อำเภอ/เขต...........................จังหวัด........................โดย....... ..................... ผ้มีอำนาจลงนาม
ผูกพันธนาคาร ขอทำหนังสือค้ําประกันฉบับน้ีให้ไว้ต่อ............ (ซ่ือหน่วยงานของรัฐผู้ว่าจ้าง)............ซ่ึงต่อไปน้ี
เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ดังมีข้อความต่อไปน้ี

๑. ตามที.่............(ซ่ือผู้รับจ้าง)...............ซ่ึงต่อไปนี้เรียกว่า “ผู้รับจ้าง” ได้ทำสัญญาจ้างกับผู้ว่าจ้าง
ตามสัญญาเลขท่ี.............. ลงวันท่ี........... เดือน...................พ.ศ.................โดยตามสัญญาดังกล่าวผู้ว่าจ้างจะหักเงิน
ประกันผลงานไวในอัตราร้อยละ...............(...........0๒) ของค่าจ้างแต่ละงวดท่ีถึงกำหนดจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างน้ัน

๒. ข ้าพเจ ้าย ินยอมผ ูกพ ันตนเป ็นผ ู้ค ้ำประกันผ ู้ร ับจ ้างสำหรับเง ินประก ันผลงาน ซ ึ่งผ ู้ว ่าจ ้าง
ได้ห ักไว้จากค่าจ้างที่ได้จ่ายให้แก่ผ ู้ร ับจ้างตั้งแต่งวดที่....................ถึงงวดที่....................เป็นจำนวนเงิน
ทั้งสิ้น...................... บาท (..........................) ซ่ึงผู้รับจ้างได้ขอรับคืนไป กล่าวคือหากผู้รับจ้างปฏิบัติบกพร่อง
หรือผิดสัญญาข้อใดข้อหนี่งอันก่อให้เกิดความเสียหายใดแก่ผู้ว่าจ้าง หรือจะต้องรับผิดขดใช้หนี้แก,ผู้ว่าจ้าง 
ไม่ว่ากรณีใด ข ้าพเจ ้ายอมชำระเงินค่าเส ียหายหรือหนี้ด ังกล่าวข้างต้นให้แก่ผ ู้ว ่าจ้างทันทีท ี่ได ้ร ับแจ้ง 
เป ็นหน ังส ือจากผ ู้ว ่าจ ้าง โดยผู้ว่าจ้างไม'ต้องใช้สิทธิทางศาลก่อน ทั้งนี้ผ ู้ว่าจ้างไม'มีหน้าที่ต้องพิสูจน์ 
ถึงข้อบกพร่องดังกล่าวของผู้รับจ้างแต่ประการใดอีกด้วย

๓. ห น ังส ือค ้าป ระก ัน น ี้ม ีผลใข ้บ ังค ับ ต ั้งแต ่ว ัน ร ับ เง ิน ป ระก ัน ผลงาน จ ้างด ังกล ่าวข ้างด ้น
จนถึงวันที่........... เดือน......................พ.ศ.................. (วับจ่ายเงินตามสัญญาจ้างงวดสุดท้าย)........................
และข้าพเจ้าจะไม่เพิกถอนการค้ําประกันภายในระยะเวลาท่ีกำหนดไว้

๔. หากผู้ว่าจ้างได้ขยายระยะเวลาให้แก'ผู้รับจ้าง ให้ถือว่าข้าพเจ้าได้ยินยอมในกรณีน้ัน  ๆ ด้วย โดยให้ขยาย 
ระยะเวลาการค้าประกันนี้ออกไปตลอดระยะเวลาที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายระยะเวลาให้แก่ผู้รับจ้างดังกล่าวข้างต้น

ข้าพเจ้าได้ลงนามและประทับตราไว้ต่อหน้าพยานเป็นสำคัญ
ลงซ่ือ.................................................... ผู้ค้าประกัน

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

ตำแหน่ง.......................................................
ลงซ่ือ..................................................พยาน

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

ลงซ่ือ..................................................พยาน
( ........................................................................)



เอกสารแนบท้ายข้อ ๑.๕  (๑)

บทนิยาม

“ผู้เสนอราคาหี่มีผลประโยชน์ร่วมกัน” หมายความว ่า บ ุคคลธรรมดาหรือนิต ิบ ุคคล 
ที่เข ้าเสนอราคาขายในการประกวดราคาซื้อของกรม เป็นผู้มีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมใน 
ก ิจการของบ ุคคลธรรมดาหร ือน ิต ิบ ุคคลอ ื่นท ี่เข ้าเสนอราคาขายในการประกวดราคาซ ื้อของกรมใน 
คราวเดียวกัน

การมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมของบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลดังกล่าว 
ข้างต้น ได้แก่การที่บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลดังกล่าวมีความสัมพันธ์กันในลักษณะดังต่อไปนี้

(๑) มีความสัมพันธ์กันในเชิงบริหาร โดยผู้จ ัดการ หุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จ ัดการ 
ผู้บริหาร ห ร ือผ ู้ม ีอำนาจในการดำเน ินงานในก ิจการของบ ุคคลธรรมดาหร ือของน ิต ิบ ุคคลรายหน ึ่ง 

ม ีอำน าจห ร ือ ส าม ารถใข ้อำน าจใน การบ ร ิห ารจ ัดการก ิจการของบ ุคคลธรรม ดาห ร ือของน ิต ิบ ุคคล  
อ ีกรายห น ึ่งห ร ือ ห ลายราย ม ีอำน าจห ร ือส าม ารถใช ้อำน าจใน การบ ร ิห ารจ ัดการก ิจการของบ ุคคล 
ธรรมดาหรือของน ิต ิบ ุคคลอ ีกรายหน ึ่งหร ือหลายราย ท ี่เสนอราคาให้แก'กรมในการประกวดราคาซื้อ 
คริงื่นี้ '

(๒) ม ีความสัมพ ันธ์ก ันในเช ิงท ุน โดยผู้เป ็นห ุ้นส ่วนในห้างห ุ้นส ่วนสามัญ หรือผู้เป ็น 
ห ุ้นส ่วนไม'จำก ัดความร ับผ ิดในห ้างห ุ้นส ่วนจำก ัด หร ือผ ู้ถ ือห ุ้นรายให ญ ่ในบร ิษ ัทจำก ัดห ร ือบร ิษ ัท  
มหาขนจำกัด เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัท 
จำกัดหรือบริษ ัทมหาขนจำกัด อีกรายหนึ่งหรือหลายรายที่เสนอราคาให้แก'กรมในการประกวดราคาซื้อ 
ครั้งนี้

คำว่า “ผู้ถ ือหุ้นรายใหญ่” ให้หมายความว่า ผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นเกินกว่าร้อยละยี่ส ิบห้าใน 
กิจการนั้น หรือในอัตราอื่นตามที่คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุเห็นสมควรประกาศกำหนดสำหรับกิจการ 
บางประเภทหรือบางขนาด

(๓) มีความสัมพันธ์กันในลักษณะไขว้กันระหว่าง (๑) และ (๒)โดยผู้จัดการ หุ้นส่วนผู้จัดการ 
กรรมการผ ู้จ ัดการ ผู้บริหาร หร ือผ ู้ม ีอำนาจในการดำเน ินงานในก ิจการของบ ุคคลธรรมดาหร ือของ 
นิติบุคคลรายหนึ่ง เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ใน 
บ ร ิษ ัท จ ำก ัด ห ร ือ บ ร ิษ ัท ม ห าซ น จ ำก ัด  อ ีก ร าย ห น ึ่ง ห ร ือ ห ล า ย ร า ย ท ี่เช ้า เส น อ ร า ค าใ ห ้แ ก ่ก ร ม  
ในการประกวดราคาซื้อครั้งนี้ หรือในนัยกลับกัน

การดำรงตำแหน่ง การเป็นหุ้นส่วน หรือเข้าถือหุ้นดังกล่าวข้างต้นของคู่สมรส หรือบุตร 
ท ี่ย ังไม่บรรลุน ิต ิภาวะของบุคคลใน (๑ )(๒ )หรือ (๓) ให ้ถ ือว ่าเป ็นการดำรงตำแหน ่ง การเป็นหุ้นส่วน 
หรือการถือหุ้นของบุคคลดังกล่าว

ใน กรณ ีบ ุคคลใดใช ้ซ ื่อบ ุคคลอ ื่น เป ็น ผ ู้จ ัดการ ห ุ้นส ่วนผ ู้จ ัดการ กรรม การผ ู้จ ัดการ 
ผู้บริหาร ผู้เป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถ ือหุ้นโดยที่ตนเองเป็นผู้ใช้อำนาจในการบริหารที่แท้จริง หรือเป็นหุ้นส่วน 
หรือผู้ถ ือหุ้นที่แท้จริงของห้างหุ้นส่วน หรือบริษ ัทจำกัด หรือบริษ ัทมหาขนจำกัด แล้วแต่กรณี และห้าง 
หุ้นส่วน หรือบริษ ัทจำก ัดหรือบริษ ัทมหาขนจำก ัดท ี่เก ี่ยวข ้อง ได้เสนอราคาให ้แก่กรมในการประกวด 
ราคาซ ื้อคราวเด ียวก ัน ให้ถ ือว่าผ ู้เสนอราคาหรือผู้เสนองานนั้นมีความสัมพันธ์ก ันตาม (๑) (๒) หรือ (๓) 
แล้วแต่กรณี



เอกสารแนบท้ายข้อ ๑.๕  (๒)

บทนิยาม

“การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นรรรม” หมายความว ่า การท ี่ผ ู้เสนอราคา 
รายหน ึ่งหรือหลายรายกระทำการอย่างใด  ๆ อ ันเป ็นการขัดขวาง หรือเป็นอุปสรรค หรือไม'เปิดโอกาส 
ให ้ม ีการแข่งข ันราคาอย่างเป ็นธรรมในการเสนอราคาต ่อกรม ไม่ว ่าจะกระทำโดยการสมยอมกัน หรือ 
โดยการให ้ ขอให ้หร ือร ับว ่าจะให ้ เร ียก รับ ห ร ือยอมจะร ับ เง ินห ร ือทร ัพ ย ์ส ิน  หรือประโยชน์อ ื่นใด 
หรือใช้กำลังประทุษร้าย หรือข่มข ่ว ่าจะใช ้กำลังประทุษร้าย หรือแสดงเอกสารอันเป ็นเท ็จ หรือกระทำ 
การใดโดยทุจริต ท ั้งน ี้โดยม ีว ัตถ ุประสงค ์ท ี่จะแสวงหาประโยชน ์ในระหว่างผ ู้เสนอราคาด ้วยก ัน หรือ 
เพื่อให้ประโยชน์แก่ผู้เสนอราคารายหนึ่งรายใดเป็นผู้มีสิทธิทำสัญญากับกรม หรือเพื่อหลีกเลี่ยงการแข่งขัน 
ราคาอย่างเป็นธรรม หรือเพื่อให้เกิดความได้เปรียบกรมโดยมิใช่เป็นไปในทางประกอบธุรกิจปกติ



เอกสารแนบท้ายข้อ ๑.๖ (๑)

บัญชีเอกสารส่วนที, 1

3  1. ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล
0  (ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด

- สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบ ุคคล
ไฟล์ข้อมล................................... .......ขนาดไฟล์.........................  จำนวน ......... ........... แผ่น

บัญชีรายซื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ
ไฟล์ข้อมล..................................... .... ขนาดไฟล์.............. ..........  จำนวน ........... ............แผ่น
ผู้ม ีอำนาจควบคุม (ถ้ามี)
ไฟล์ข้อมล..................................... .....ขนาดไฟล.์............. ..........  จำนวน ........... ........... แผ่น

0  (ข) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด
- สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบ ุคคล

ไฟล์ข้อมล.................................... ....ขนาดไฟล์............ ...........  จำนวน ........... ............แผ่น
สำเนาหนังสือบริคณห์สนธิ
ไฟล์ข้อมล..........................................ขนาดไฟล์............ ............  จำนวน .......... ............ แผ่น
บัญชีรายซื่อกรรมการผู้จ ัดการ
ไฟล์ข้อมล.................................... ...ขนาดไฟล์............. ..........  จำนวน ............ ........... แผ่น

บัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 
0 ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 
0 มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ไฟล์ข้อมูล..................................ขนาดไฟล์........................จำนวน.......................แผ่น
- ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี)

0  ไม่มีผู้มีอำนาจควบคุม 
0 มีผู้มีอำนาจควบคุม

ไฟล์ข้อมูล................................ ขนาดไฟล์......................จำนวน........................ แผ่น

0  2. ในกรณีผู้เสนอราคาไม่เป็นนิติบุคคล
0  (ก) บุคคลธรรมดา

- สำเนาบัตรประจำตัวประซาซนของผู้นั้น
ไฟล์ข้อมูล..................................... ขนาดไฟล์........................จำนวน....................... แผ่น

0  (ข) คณะบุคคล
- สำเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน

ไฟล์ข้อมูล.......................................ขนาดไฟล์........................ จำนวน........................แผ่น
- สำเนาบัตรประจำตัวประขาซนของผู้เป็นหุ้นส่วน



- ๒ -

ไฟล์ข้อมูล .ขนาดไฟล.์........................จำน ว น ......................... แผ่น

3. ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นผู้เสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า
- สำเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า

ไฟล์ข้อมูล.............................................ขนาดไฟล์................
0  (ก) ในกรณีผู้ร่วมค้าเป็นบุคคลธรรมดา

- บุคคลสัญขาติไทย
สำเนาบัตรประจำตัวประซาขน
ไฟล์ข้อมูล..............................................ขนาดไฟล์...........

- บุคคลที่มิใช่สัญชาติไทย 
สำเนาหนังสือเดินทาง
ไฟล์ข้อมูล............................................ ขนาดไฟล์...........

0  (ข) ในกรณีผู้ร่วมค้าเป็นนิติบุคคล
- ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด

สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล 
ไฟล์ข้อมูล............................................ ขนาดไฟล์...........

- บัญชีรายซื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ
ไฟล์ข้อมูล.............................................ขนาดไฟล์...........

- ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี)
ไม่มีผู้มีอำนาจควบคุม 

0 มีผู้มีอำนาจควบคุม
ไฟล์ข้อมูล...................................... ขนาดไฟล.์................

- บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด
สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบ ุคคล 
ไฟล์ข้อมูล................................................ ขนาดไฟล์.

- สำนาหนังสือบริคณห์สนธิ
ไฟล์ข้อมูล.................................

- บ ัญชีรายซื่อกรรมการผู้จ ัดการ
ไฟล์ข้อมูล.................................

ขนาดไฟล์..

จำน ว น ..........................แผ่น

จ ำน วน ........................แผ่น

จำน ว น .........................แผ่น

จำน ว น ....................... แผ่น

จ ำน ว น ....................... แผ่น

จำน ว น ....................... แผ่น

จำน ว น ...................... แผ่น

จำน ว น ...................... แผ่น

แผ่น.ขนาดไฟล์. จานวน



๓ -

- บัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่
0 ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 
0 มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ไฟล์ข้อมูล......................................ขนาดไฟล์.......................... จ ำน ว น ...........................แผ่น
- ผู้ม ีอำนาจควบคุม (ถ้ามี)

ไม่มีผ ู้ม ีอำนาจควบคุม 
0 มีผู้ม ีอำนาจควบคุม

ไฟล์ข้อมูล.......................................ขนาดไฟล.์......................... จำน ว น .........................แผ่น

อ่ืน  ๆ (ถ้ามี)
๐ ..........................

จำนวน ........... ..........แผ่น
๐ ........................

จำนวน ........... ..........แผ่น
๐ .......................
จำนวน .................... ..แผ่น

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า เอกสารหลักฐานที่ข้าพเจ้ายื่นพร้อมการเสนอราคาในงานจ้างที่ปรึกษาครั้งนี้ถูกต้อง
และเป็นความจริงทุกประการ

ลงซื่อ.............................................................. ผู้เสนอราคา
( .......................................................................................... )



เอกสารแนบท้ายข้อ ๑.๖ (๒)

บัญชีเอกสารส่วนที่ 2

0  1. หน ังส ือมอบอำนาจซ ี่งป ีดอากรแสตม'ป ๋ตามกฎหมายในกรณ ีท ี่ผ ู้เสนอราคามอบอำนาจให ้
บุคคลอื่นลงนามในใบเสนอราคาแทน

จำนวน......................แผ่น

0 2. อ่ืน  ๆ (ถ้ามี)
2.1............

จำนวน .......... ........... แผ่น
2.2............

จำนวน .......... ........... แผ่น
2.3............

จำนวน......................แผ่น

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าเอกสารหลักฐานที่ข้าพเจ้าได้ยื่นมาพร้อมการเสนอราคาในงานจ้างที่ปรึกษาครั้งนี้ 
ถูกต้องและเบ็เนความจริงทุกประการ

ลงซื่อ............................................................... ผู้เสนอราคา
( ........................................................................................... )



เอกสารแนบท้ายข้อ 1.7

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจ้างที่,ปรึกษา

1. ซื่อโครงการ งานจ้างที่ปรึกษาสำรวจความพึงพอใจของลูกค้า,ของการประปานครหลวง ปีงบประมาณ
2565 เลขที่ จท.58/ 2565 โดยวิธีประกาศเขิญขวนทั่วไป

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ............... ฝ่ายติดตามและประเมินผล การประปานครหลวง........................................
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.......... 2,600,000.00..:........บาท ภาษีมูลค่าเพิ่ม.........182,000.00...'. บาท

รวมเป็นวงเงินทั้งสิ้น....... 2,782,000.00...... . . .บาท^ ^
4. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)............5!'^!:.......................ไ...........................................................................

เป็นเงิน...2,473,230.00...บาท ภาษีมูลค่าเพิ่ม...173,126.10...บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น...2,646,356.10...บาท
5. ค่าตอบแทนบุคลากร 918,700.00.....บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

5.1 ประเภทที่ปรึกษา กลุ่มงานวิจัยทางสังคมศาสตร์
5.2 คุณสมบัติที่ปรึกษา

หัวหน้าโครงการวิจัย คุณวุฒิไม่ตํ่ากว่าระดับปริญญาโทที่เกี่ยวข้องกับบริหารธุรกิจ/การตลาด/สถิติ/ 
เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาอื่น  ๆ ที่เกี่ยวข้อง

บุคลากรหลัก คุณวุฒิไม่ตํ่ากว่าระดับปริญญาตรีที่เกี่ยวข้องกับบริหารธุรกิจ/การตลาด/สถิติ/
เศรษฐศาสตร์หรือสาขาอื่น  ๆ ที่เกี่ยวข้อง

บุคลากรสนับสนุน คุณวุฒิระดับปริญญาตรีที่เกี่ยวข้องกับบริหารธุรกิจ/การตลาด/สถิติ/เศรษฐศาสตร์
หรือสาขาอื่น  ๆ ที่เกี่ยวข้อง

5.3 จำนวนที่ปรึกษา ไม่ตํ่าก'ว่า.... 5 .....คน
6. ค่าวัสดุอุปกรณ์.............................................................. -....................................................................บาท
7. ค่าใข้จ่ายในการเดินทางไปต่างประเทศ (ถ ้าม ี).................... -.......................................................... บาท
8. ค ่าใช้จ ่ายอื่นๆ........................................1,554,530.00...:........................บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

8.1 ค่าดำเนินการสำรวจ........................ 942,000.00...............................บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
8.2 ค่าจัดทำแบบสอบถาม......................... 156,000.00...:....................... บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
8.3 ค่าจัดทำรายงานและเอกสารอื่น ๆ ..........293,230.00...-...................บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
8.4 ค่าเครื่องบันทึกข้อมูลขนาดพกพา............ 100.00...:..........................บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
8.5 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด................................163,200.00..:.........................บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

9. รายซื่อผู้รับผิดชอบในการกำหนดค่าใช้จ่าย/ดำเนินการ/ขอบเขตดำเนินการ (70^0
9.1 นางวรรณภัทร ตรียะฉัตร ผอ.กพซ.ฝตป. ประธานกรรมการ
9.2 นางสาวปิทมพร บุญเลิศ นักบริหารงาน 3 กปอ.ฝตป. กรรมการ
9.3 นางสาวฐิตารืย์ ธีระพงศ์ภูเบศ นักบริหารงาน 5 กตน.ฝตป. กรรมการและเลขานุการ

10. ที่มาของการกำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
หลักเกณฑ์การกำหนดราคากลางการจ้างที่ปรึกษา อ้างอิงจากหนังสือสำนักงบประมาณ ท่ี นร0731.1/ว29 ลงวันท่ี 
15 ธันวาคม 2563 อัตราค่าใช้จ่ายการจ้างที่ปรึกษาข้อ 1.1 (5) กลุ่มวิจัย (ภาคเอกซน) แบบทำงานประจำเต็ม 
เวลาในบริษัทที่ปรึกษา โดยเป็นอัตราเงินเดือนที่คำนวณรวม ฬลโ7-บเว ^ลเะบวโ แล้ว และข้อ 1.2



ตาราง 1.

รายละเอียดประมาณการค่าใช้จ่าย
งานจ้างที่ปรึกษาสำรวจความพิงพอใจของลูกค้าของการประปานครหลวง ปีงบประมาณ 2565

1. ค่าตอบแทนบุคลากร จำนวน

(คน)

อัตราค่าตอบแทน 
ต่อเดีอน (บาท) เวลาทำงาน 

(เดือน/คบ)

จำนวนเงิน 

(บาท)อัตราเงินเดือนพื้นฐาน

- หัวหน้าโครงการวิจัย (ป.โท / 10 ปี) 1 107,400 2 214,800.00
■ นัก'วิจัย (ป .ตร ี/5 ปี) 1 63,400 3.5 221,900.00
-ผู้จ ัดการทีมเก็บข้อมูล (ป .ตร ี/5 ปี) 1 63,400 2.5 158,500.00
■ ผู้จัดการทีมวิเคราะห์ (ป .ต ร ี/5 ปี) 1 63,400 2.5 158,500.00
- ผู้ช่วยนักวิจัย (ป.ตรี / 5 ปี) 1 30,000 5.5 165,000.00

รวม 1.ค่าตอบแทนบุคลากร 918,700.00

2. ค่าใช้จ่ายตรง จำนวน หน่วย ราคาต่อหน่วย
จำนวนเงิน 

(บาท)
2.1 ค่าดำเนินการสำรวจ 942,000.00

- ความพึงพอใจ เซิงปริมาณ (ทว1ใป) 7,760 ตัวอย่าง 100 776,000.00
- ความพึงพอใจ (งอV 4อออนก1 (เซิงปริมาณ+สํ'มภาษณ์เซิงลึก) 40 ตัวอย่าง 200 8,000.00
- ความพึงพอใจ เซิงคุณภาพ (โออบธ 0โอนเว) 54 ตัวอย่าง 2,000 108,000.00
- ค่าบริหารจัดการในการสำรวจเซิงคุณภาพ - 50,000.00

2.2 ค่าดำเนินการอื่น ๆ 612,530.00
ค่าจัดทำแบบสอบถาม 7,800 ชุด 20 156,000.00
ค่าจัดทำรายงาน (พึมห่สืท้ังฉบับ) รายละเอียดตามตาราง 2. 293,230.00
ค่าเครื่องบันทึกข้อมูลขนาดพกพา (โเฮรก อเพ่อ) ความจุไม่น้อยกว่า 8 0 8 1 อัน 100 100.00
ค่าใข้จ่ายเบ็ดเตลิด 1 (ค่าของชำร่วย เซิงปริมาณ ท่ี'วไป) 7,760 ช้ิน 20 155,200.00
ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตลิด 2 (ค่าของชำร่วย (ง2 \เ 4,อออบก!) 40 ช้ิน 200 8,000.00

รวม 2.ค่าใช้จ ่ายตรง 1,554,530.00

รวมค่าใช้จ ่าย (1) 918,700 (2) 1,554,530 2,473,230.00
ภาษีม ูลค่าเพ ิ่ม {าฯ*) 173,126.10

รวมเปีนเงินทั๋'งสิน 2,646,356.10

หมายเหตุ : อัตราค่าตอบแทนต่อเดือน (บาท) = อัตราเงินเดือนพื้นฐาน X เทลโเง-นเว โออเอเ- 2 .640

คณะกรรมการกำหน^าคากลางฯ
ลงซื่อ...... ( ว ั^ ' ' ' ^ 1" , ^ ^ ; .................
ลฬ อ......... ห ์• ป . . . ^ : / ' / .............. ..::ะจุ:จั:::::::::ลงชิอ



ตาราง 2.

รายละเอียดประมาณการค่าใช้จ่าย
งานจ้างที่ปริกษาสำรวจความพิงพอใจของลกค้าของการประปานครหลวงปีงบประมาณ 2565

ค่าจัดทำรายงาน (พิมพ์แทงฉบับ) จำนวนเล่ม ราคา/เล่ม รวม
รายงานขันต้น 6 995 5,970.00
รายงานผลการสำรวจเร็)งปริมาณ 6 755 4,530.00
ร่างรายงานผลการสำรวจฯ 6 2,140 12,840.00
รายงานฉบับสมบูรณ์

- รายงานฉบับสมบูรณ์ 60 2,755 165,300.00
- รายงานบทสรุปลำหรับผู้บริหาร 110 485 53,350.00
- รายงานผลการสำรวจฯ รายสำนักงานประปาสาขา (จำนวน 18 สาขา สาขาละ 3 54 385 20,790.00

เล่ม)
เอกสารนำเสนอในที่ประชุม 30 1,015 30,450.00
(จำนวน 5 งวด งวดละ 6 เล่ม)

รวม 293,230.00

คณะกรรมการก0;เหนต*าคากลางๆ



แบบใบแจ้งปริมาณงานและราคา (ของผู้ชนะการเสนอราคา)
งานจ้างที่ปรึกษาสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าของการประปานครหลวง ปีงบประมาณ 2565 เลขที่ จท.58/2565

เอกสารแนบท้ายข้อ 1.8

ตาราง 1.

1. ค่าตอบแทนบุคลากร จำนวน
(คน)

อัตราค่าตอบแทนต่อเดือน (บาท) เวลาทำงาน 
(เดือน/คน)

จำนวนเงิน 
(บาท)อัตราเงินเดือน 

พื้นฐาน
ตัวคูณ 

ค่าตอบแทน
- หัวหน้าโครงการวิจัย (ป.โท /  10 ปี) 1 2
- นักวิจัย (ป .ตริ /  5 ปี) 1 3.5
- ผู้จ ัดการทีมเก็บข้อมูล (ป .ตริ /  5 ปี) 1 2.5
- ผ ู้จ ัดการทีมวิเคราะห์ (ป .ตริ /  5 ปี) 1 2.5
- ผู้ช ่วยนักวิจัย (ป .ตริ /  5 ปี) 1 5.5

รวม 1.ค่าตอบแทน,บุคลากร

2. ค่าใช้จ่ายตรง จำนวน หน่วย ราคา 
ต่อหน่วย

จำนวนเงิน 
(บาท)

2.1 ค่าดำเน ินการสำรวจ
- ความพึงพอใจ เซิงปริมาณ (ทั่วไป) 7,760 ตัวอย่าง
- ความพึงพอใจ ^67  /Vะ(ะ๐ชท! (เซิงปริมาณ+สัมภาษณ์เซ ิงลึก) 40 ตัวอย่าง
- ความพึงพอใจ เซิงคุณภาพ (1=๐1:115 ธโ๐ชเว) 54 ตัวอย่าง
- ค่าบริหารจัดการในการสำรวจเซิงคุณภาพ

2.2 ค่าดำเน ินการอื่น ๆ
- ค่าจัดทำแบบสอบถาม 7,800 ขุด
- ค ่าจ ัดทำรายงาน (พิมพ์ลึทั้งฉบับ) รายละเอ ียดตามตาราง 2.
- ค่าเครื่องบันทึกข้อมูลขนาดพกพา (1=13รห อก่V6) ความจุไม่ 

น้อยกว่า 8 ธ8
1 อัน

- ค ่าใช้จ ่ายเบ ็ดเตล็ด 1 (ค่าของชำร่วย เซิงปริมาณ ทั่วไป) 7,760 ชิ้น
-ค ่าใช ้จ ่ายเบ ็ด เตล ็ด  2 (ค่าของชำร่วย 1467^๐ :๐ ชท!) 40 ชิ้น

รวม 2.ค่ว'ใช้จ่ายตรง

/  ตาราง 2. -..



แบบใบแจ้งปริมาณงานและราคา (ของผู้ชนะการเสนอราคา)
งานจ้างที่ปรึกษาสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าของการประปานครหลวง ปีงบประมาณ 2565 เลขที่ จท.58 /2565  (ต่อ)

ตาราง 2.
ค่าจัดทำรายงาน (พิมพ์สีท้ังฉบับ) จำนวนเล่ม ราคา/เล่ม จำนวนเงิน (บาท)
รายงานขั้นต้น 6
รายงานผลการสำรวจเซิงปริมาณ 6
ร่างรายงานผลการสำรวจฯ 6
รายงานฉบับสมบูรณ์

- รายงานฉบับสมบูรณ์ 60
- รายงานบทสรุปสำหรับผู้บริหาร 110
- รายงานผลการสำรวจๆ รายสำนักงานประปา 54

สาขา (จำนวน 18 สาขา สาขาละ 3 เล่ม)

เอกสารนำเสนอในท่ีประชุม (จำนวน 5 งวด งวดละ 30
6 เล่ม)

รวม

จำนวนเงิน (บาท)
รวมค่าใฃ้จ่าย (1) (2)

ภาษีมูลค่าเพิ่ม (70/อ)
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

(รวมเป็นเงินทั้งสิ้นเป็นตัวหนังสือ...............................................................................................................................................................)

ลงซื่อ..........................................
( .........................................................

บริษัท/ห้าง.........................................
ประทับตรา (ถ้ามี)

)

หมายเหตุ : ผู้ที่ได้รับการประกาศให้เป็นผู้ชนะการเสนอราคา โปรดกรอกข้อมูลในเอกสารนี้เพิ่มเติมเพื่อใช้ประกอบการจัดทำสัญญา


