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ประกาศสํานักงาน  ก.พ. 
เรื
อง  ประกวดราคาจ้างตดิตั�งอุปกรณ์ไฟฟ้า โทรศัพท์ และระบบ LAN  ภายในอาคาร 

ที
ทําการสํานักงาน ก.พ. จงัหวดันนทบุรี ด้วยวธีิการทางอเิลก็ทรอนิกส์ 
 

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

   สาํนกังาน ก. พ.  มีความประสงค์จะประกวดราคาจา้งติดตั�งอุปกรณ์ไฟฟ้า โทรศพัท ์และ
ระบบ LAN  ภายในอาคารที(ทาํการสาํนกังาน ก.พ. จงัหวดันนทบุรี ดว้ยวธีิการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
 

 ราคากลางของงานติดตั�งอุปกรณ์ไฟฟ้า โทรศัพท์ และระบบ LAN ภายในอาคารที
ทําการ
สํานักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี ในการประกวดราคาจ้างครั�งนี� เป็นเงินจํานวน 5,638,414.22 บาท (ห้าล้าน-
หกแสนสามหมื
นแปดพนัสี
ร้อยสิบสี
บาทยี
สิบสองสตางค์) 
 

          1.  ผูมี้สิทธิประมูลจะตอ้งมีคุณสมบติั  ดงัต่อไปนี�  
     1.1 ผูเ้สนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลผูมี้อาชีพรับจ้างงานที(ประกวดราคาจ้างดังกล่าว 

ดว้ยวธีิการทางอิเล็กทรอนิกส์   
     1.2 ผูเ้สนอราคาตอ้งไม่เป็นผูที้(ถูกระบุชื(อไวใ้นบญัชีรายชื(อผูทิ้�งงานของทางราชการ 

และได้แจ้งเวียนชื(อแล้ว  หรือไม่เป็นผูที้(ได้รับผลของการสั(งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื(นเป็นผูทิ้�งงาน 
ตามระเบียบของทางราชการ 

     1.3 ผูเ้สนอราคาตอ้งไม่เป็นผูมี้ผลประโยชน์ร่วมกนักบัผูเ้สนอราคารายอื(น และ/หรือ 
ไม่เป็นผูมี้ผลประโยชน์ร่วมกนัระหวา่งผูเ้สนอราคากบัผูใ้ห้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วนัประกาศ
ประกวดราคาจา้งดว้ยวธีิการทางอิเล็กทรอนิกส์  หรือไม่เป็นผูก้ระทาํการอนัเป็นการขดัขวางการแข่งขนัราคา
อยา่งเป็นธรรม ในการประกวดราคาจา้งครั� งนี�    

 1.4 ผูเ้สนอราคาตอ้งไม่เป็นผูไ้ดรั้บเอกสิทธิ< หรือความคุม้กนั  ซึ( งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ�น
ศาลไทย เวน้แต่รัฐบาลของผูเ้สนอราคาไดมี้คาํสั(งใหส้ละสิทธิ< ความคุม้กนัเช่นวา่นั�น 

 1.5 ผูเ้สนอราคาตอ้งมีผลงาน ดงันี�  
   1.5.1 ผลงานดา้นวิศวกรรมไฟฟ้าและสื(อสาร ในวงเงินไม่น้อยกว่า 2,800,000.- บาท 
(สองลา้นแปดแสนบาทถว้น) ต่อหนึ(งสัญญา หรือ 
   1.5.2 ผลงานก่อสร้างที(มีมูลค่างานเฉพาะดา้นวิศวกรรมไฟฟ้าและสื(อสารของทาง
ราชการหรือผลงานเอกชนที(ทางสํานกังาน ก.พ. ยอมรับ ในวงเงินไม่นอ้ยกว่า  2,800,000.- บาท (สองลา้น-
แปดแสนบาทถว้น) ต่อหนึ(งสัญญา  
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  ทั�งนี�   ผลงานดังกล่าวจะต้องเป็นผลงานภายในระยะเวลา 5 ปี นับจากวนัที(งาน 
แลว้เสร็จจนถึงวนัที(ยื(นเอกสารประกวดราคาจา้งดว้ยวธีิการทางอิเล็กทรอนิกส์ และเป็นผลงานที(เป็นคู่สัญญา
โดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานอื(นของรัฐ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการ 
ส่วนทอ้งถิ(น รัฐวสิาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที(สาํนกังาน ก.พ. ยอมรับ 
 

 2. ผูเ้สนอราคาควรไปรับฟังคาํชี� แจงรายละเอียดและดูสถานที(โดยพร้อมกนั ในวันที
......  
...................................... เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม ............. อาคารศูนย์สัมมนา (อาคาร..... ชั�น....) 
สํานักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี ตั� งอยู่เลขที
 47/101 หมู่ 4 ถนนติวานนท์ ตําบลตลาดขวัญ อําเภอเมือง 
จังหวดันนทบุรี 11000  ผูเ้สนอราคาที(ไม่ไปฟังรายละเอียดและดูสถานที( จะตอ้งปฏิบติัตามที(สํานกังาน ก.พ. 
กาํหนด  เสมือนกบัผูเ้สนอราคาที(ไปฟังรายละเอียดและดูสถานที(ทุกประการ 
 3. กําหนดยื(น เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิ ธีการทางอิ เล็กทรอนิกส์  ในวันที

............................................ ระหว่างเวลา 11.00 น. ถึง 12.00 น. ณ ห้องประชุม ........... อาคารศูนย์สัมมนา 
(อาคาร .......  ชั� น .....) สํานักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี ตั�งอยู่เลขที
 47/101 หมู่ 4 ถนนติวานนท์ ตําบล 
ตลาดขวญั อาํเภอเมือง  จังหวดันนทบุรี 11000 
 4. กาํหนดวนัเสนอราคาดว้ยวธีิการทางอิเล็กทรอนิกส์  ในวนัที
....................................... 
 -  ลงทะเบียน ระหวา่งเวลา   10.10 น. ถึง 10.40 น. 
    - ทดสอบระบบ ระหวา่งเวลา 10.40 น. ถึง 10.55 น. 
 - เขา้สู่กระบวนการเสนอราคา   ระหวา่งเวลา  11.00 น. ถึง 11.30 น. 
ณ บริษัท บีส ไดเมนชั
น จํากดั ตั�งอยู่ที
อาคาร เอน็ ว ีแพลนเน็ต ชั�น 4 เลขที
 88/88 หมู่ที
 2 ซอยงามวงศ์วาน 6 
ถนนงามวงศ์วาน ตําบลบางเขน อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี (หลังกระทรวงสาธารณสุข ตึกศูนย์บริการ     
พานาโซนิค) ซึ( งเป็นผูใ้หบ้ริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ในการประกวดราคาจา้งครั� งนี�  
 

 ผูส้นใจติดต่อขอซื�อเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ในราคา 
ชุดละ 1,500.- บาท (หนึ(งพนัห้าร้อยบาทถว้น) ไดที้(กลุ่มงานบริหารทรัพยสิ์น อาคารศูนยส์ัมมนา (อาคาร 3 
ชั�น 3)  สาํนกังาน ก.พ. จงัหวดันนทบุรี ตั�งอยูเ่ลขที( 47/101 หมู่ 4 ถนนติวานนท ์ตาํบลตลาดขวญั อาํเภอเมือง  
จงัหวดันนทบุรี 11000 ตั�งแต่บัดนี�จนถึงวันที
 .............................................. หรือสอบถามทางโทรศพัท์
หมายเลข 0 2547 1093 ในวนัและเวลาราชการ 
 
                     ประกาศ    ณ   วนัที( ...................................... 
 
 
 

             (นางสุชาดา  รังสินนัท)์ 
             ที(ปรึกษาระบบราชการ 
                            ปฏิบติัราชการแทนเลขาธิการ ก.พ. 



  
เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวธีิการทางอเิลก็ทรอนิกส์  เลขที
 ......... / 2553 
จ้างติดตั�งอุปกรณ์ไฟฟ้า โทรศัพท์ และระบบ LAN  ภายในอาคารที
ทาํการ 

สํานักงาน ก.พ. จังหวดันนทบุรี ด้วยวธีิการทางอเิลก็ทรอนิกส์ 
ตามประกาศสํานักงาน ก.พ. 

ลงวนัที
....................................... 
 

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

   สํานกังาน ก.พ. ซึ( งต่อไปนี� เรียกวา่ “สํานกังาน” มีความประสงค์จะประกวดราคาจา้งติดตั�ง
อุปกรณ์ไฟฟ้า โทรศพัท ์และระบบ LAN  ภายในอาคารที(ทาํการสํานกังาน ก.พ. จงัหวดันนทบุรี ดว้ยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ โดยมีขอ้แนะนาํและขอ้กาํหนดดงัต่อไปนี�  
  

 1. เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคา 
1.1 แบบรูปรายการละเอียด ประกอบดว้ย 

  (1) แบบงานติดตั�งอุปกรณ์ไฟฟ้า โทรศพัท ์และระบบ LAN 
  (2) รายการประกอบแบบ 

1.2 แบบใบยื(นขอ้เสนอการประกวดราคาจา้ง 
1.3 แบบใบแจง้ปริมาณงาน (BOQ) 
1.4 หนงัสือแสดงเงื(อนไขการจา้งดว้ยวธีิการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
1.5 แบบสัญญาจา้ง 
1.6 แบบหนงัสือคํ�าประกนั 

 (1) หลกัประกนัซอง   
 (2) หลกัประกนัสัญญา 

1.7 สูตรการปรับราคา 
1.8 บทนิยาม 

 (1) ผูเ้สนอราคาที(มีผลประโยชน์ร่วมกนั 
 (2) การขดัขวางการแข่งขนัราคาอยา่งเป็นธรรม 

1.9 แบบบญัชีเอกสาร 
 (1) บญัชีเอกสารส่วนที( 1 
 (2) บญัชีเอกสารส่วนที( 2 

1.10  รายละเอียดการแบ่งงวดงาน การจ่ายเงิน กาํหนดเวลาแลว้เสร็จ 
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 2. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา 
 2.1 ผูเ้สนอราคาตอ้งเป็นนิติบุคคลผูมี้อาชีพรับจา้งงานที(ประกวดราคาจา้งดว้ยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ดงักล่าว 
 2.2 ผูเ้สนอราคาตอ้งไม่เป็นผูที้(ถูกระบุชื(อไวใ้นบญัชีรายชื(อผูทิ้�งงานของทางราชการและ 
ไดแ้จง้เวียนชื(อแลว้ หรือไม่เป็นผูที้(ไดรั้บผลของการสั(งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื(นเป็นผูทิ้�งงานตามระเบียบ
ของทางราชการ 
 2.3 ผูเ้สนอราคาตอ้งไม่เป็นผูมี้ผลประโยชน์ร่วมกนักบัผูเ้สนอราคารายอื(น และ/หรือตอ้ง 
ไม่เป็นผูมี้ผลประโยชน์ร่วมกนัระหวา่งผูเ้สนอราคากบัผูใ้ห้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วนัประกาศ
ประกวดราคาจา้งดว้ยวธีิการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผูก้ระทาํการอนัเป็นการขดัขวางการแข่งขนัราคา
อยา่งเป็นธรรมตามขอ้ 1.8 
 2.4 ผูเ้สนอราคาตอ้งไม่เป็นผูไ้ดรั้บเอกสิทธิ< หรือความคุม้กนั ซึ( งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ�นศาลไทย
เวน้แต่รัฐบาลของผูเ้สนอราคาไม่มีคาํสั(งใหส้ละสิทธิ< และความคุม้กนัเช่นวา่นั�น 
 2.5 ผูเ้สนอราคาตอ้งมีผลงาน ดงันี  
 2.5.1 ผลงานดา้นวศิวกรรมไฟฟ้าและสื(อสาร ในวงเงินไม่นอ้ยกวา่ 2,800,000.- บาท 
(สองลา้นแปดแสนบาทถว้น) ต่อหนึ(งสัญญา หรือ 
 2.5.2 ผลงานก่อสร้างที( มีมูลค่างานเฉพาะด้านวิศวกรรมไฟฟ้าและสื( อสาร 
ของทางราชการหรือผลงานเอกชนที(ทางสํานักงาน ก.พ. ยอมรับ ในวงเงินไม่น้อยกว่า 2,800,000.- บาท  
(สองลา้นแปดแสนบาทถว้น) ต่อหนึ(งสัญญา  

 

 ทั�งนี�   ผลงานดงักล่าวเป็นผลงานภายในระยะเวลา 5 ปี นบัจากวนัที(งานแลว้เสร็จ
จนถึงวนัที(ยื(นเอกสารประกวดราคาจา้งดว้ยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ และเป็นผลงานที(เป็นคู่สัญญาโดยตรง
กบัส่วนราชการ หน่วยงานอื(นของรัฐ หน่วยงานตามกฎหมายว่าดว้ยระเบียบบริหารราชการส่วนทอ้งถิ(น 
รัฐวสิาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที(สาํนกังาน ก.พ. ยอมรับ 

 3. หลกัฐานการเสนอราคา 
 ผูเ้สนอราคาจะตอ้งเสนอเอกสารหลกัฐาน  แยกเป็น 2 ส่วน คือ 

 3.1 ส่วนที
 1 อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี� 
 (1) ในกรณีผูเ้สนอราคาเป็นนิติบุคคล 
  (ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจาํกัด ให้ยื(นสําเนาหนังสือรับรอง 
การจดทะเบียนนิติบุคคล บญัชีรายชื(อหุน้ส่วนผูจ้ดัการ ผูมี้อาํนาจควบคุม (ถา้มี) พร้อมรับรองสาํเนาถูกตอ้ง 
  (ข) บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด  ให้ยื(นสํา เนาหนัง สือรับรอง 
การจดทะเบียนนิติบุคคล หนงัสือบริคณห์สนธิ บญัชีรายชื(อกรรมการผูจ้ดัการ ผูมี้อาํนาจควบคุม (ถา้มี) และ
บญัชีผูถื้อหุน้รายใหญ่  พร้อมรับรองสาํเนาถูกตอ้ง 
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 (2) ในกรณีผูเ้สนอราคาเป็นผูเ้สนอราคาร่วมกนัในฐานะเป็นผูร่้วมคา้ให้ยื(นสําเนา
สัญญาของการเข้าร่วมคา้ สําเนาบตัรประจาํตวัประชาชนของผูร่้วมคา้ และในกรณีที(ผูเ้ขา้ร่วมคา้ฝ่ายใด 
เป็นบุคคลธรรมดาที(มิใช่สัญชาติไทย ก็ให้ยื(นสําเนาหนงัสือเดินทาง หรือผูร่้วมคา้ฝ่ายใดเป็นนิติบุคคลให้ยื(น
เอกสารตามที(ระบุไวใ้น (1) 
 (3) สาํเนาใบทะเบียนพาณิชย ์ สาํเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ(ม พร้อมรับรองสาํเนา 
ถูกตอ้ง 
 (4) บญัชีเอกสารส่วนที(  1  ทั�งหมดที(ไดย้ื(นตามแบบในขอ้  1.9 (1)   

 3.2 ส่วนที
  2  อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี� 
 (1) หนังสือมอบอาํนาจซึ( งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที(ผูเ้สนอราคา 
มอบอาํนาจใหบุ้คคลอื(นทาํการแทน 
 (2) หลกัประกนัซอง  ตามขอ้  5 
 (3) สํา เนาสัญญาและสํา เนาหนังสือรับรองผลงานและสํา เนารายละเอียด 
  ใบเสนอราคาของสัญญาดงักล่าว พร้อมทั�งรับรองสาํเนาถูกตอ้ง  
 (4) แบบใบแจง้ปริมาณงาน (BOQ)  
 (5) บญัชีเอกสารส่วนที( 2 ทั�งหมดที(ไดย้ื(นตามแบบในขอ้ 1.9 (2) 

 4. การเสนอราคา 
 4.1 ผูเ้สนอราคาต้องยื(นข้อเสนอตามแบบที(กําหนดไวใ้นเอกสารประกวดราคาจ้าง 
ดว้ยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์นี�  โดยไม่มีเงื(อนไขใด ๆ ทั�งสิ�น และจะตอ้งกรอกขอ้ความให้ถูกตอ้งครบถว้น   
ลงลายมือชื(อของผูเ้สนอราคาใหช้ดัเจน 
 4.2 ผูเ้สนอราคาจะตอ้งกรอกปริมาณวสัดุ ในแบบใบแจง้ปริมาณงาน (BOQ) ใหค้รบถว้น 
 4.3 ผูเ้สนอราคาจะตอ้งกาํหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า 120 วัน นับแต่วนัยืนยนัราคาสุดทา้ย  
โดยภายในกาํหนดยนืราคา ผูเ้สนอราคาตอ้งรับผดิชอบราคาที(ตนเสนอไวแ้ละจะถอนการเสนอราคามิได ้
 4.4 ผูเ้สนอราคาจะตอ้งเสนอกาํหนดเวลาดาํเนินการตามสัญญาที(จะจา้งให้แลว้เสร็จ 
ไม่เกนิ 240 วนั นับถัดจากวนัที
สํานักงาน ก.พ. แจ้งให้เข้าดําเนินการ  
 4.5 ผูเ้สนอราคาจะตอ้งส่งหนังสือแสดงเงื(อนไขการจา้งด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
ตามแบบในขอ้ 1.4  จาํนวน 3 ชุด  
 4.6 ก่อนยื(นเอกสารประกวดราคาจา้งดว้ยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ผูเ้สนอราคาควร
ตรวจดูร่างสัญญา แบบรูป และรายละเอียด ฯลฯ ให้ถี(ถว้นและเขา้ใจเอกสารประกวดราคาทั�งหมดเสียก่อน     
ที(จะตกลงยื(นขอ้เสนอตามเงื(อนไขในเอกสารประกวดราคาจา้งดว้ยวธีิการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
 4.7 ผูเ้สนอราคาจะตอ้งยื%นเอกสารประกวดราคาจา้งด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์   
ในวันที� ............................................ระหว่างเวลา 11.00 น. ถึง 12.00 น. ณ ห้องประชุม.................. อาคาร

ศูนย์สัมมนา (อาคาร.......ชั*น.......) สํานักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี ตั*งอยู่เลขที� 47/101 หมู่ 4 ถนนติวานนท์ 

ตําบลตลาดขวญั อาํเภอเมือง  จังหวดันนทบุรี 11000 
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  เมื(อพน้กาํหนดเวลายื(นเอกสารประกวดราคาจา้งดว้ยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แลว้ จะไม่รับ
เอกสารเพิ(มเติมโดยเด็ดขาด 

  คณะกรรมการประกวดราคา จะดาํเนินการตรวจสอบคุณสมบติัของผูเ้สนอราคาแต่ละรายวา่
เป็นผูเ้สนอราคาที(มีผลประโยชน์ร่วมกนักบัผูเ้สนอราคารายอื(น  หรือเป็นผูมี้ผลประโยชน์ร่วมกนัระหว่าง 
ผูเ้สนอราคากบัผูใ้ห้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ตามขอ้ 1.8 (1) ณ วนัประกาศประกวดราคาจา้งดว้ย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือไม่  พร้อมทั�งตรวจสอบขอ้เสนอตามขอ้ 3.2 และแจง้ผูเ้สนอราคาแต่ละราย
ทราบผลการพิจารณาเฉพาะของตน  ทางไปรษณียล์งทะเบียนตอบรับ หรือวิธีอื(นใดที(มีหลกัฐานวา่ ผูเ้สนอ
ราคารับทราบแลว้ 

  หากปรากฏต่อคณะกรรมการประกวดราคา ก่อนหรือในขณะที(มีการเสนอราคาดว้ยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ว่า  มีผู ้เสนอราคากระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 
ตามขอ้ 1.8 (2) คณะกรรมการประกวดราคาจะตดัรายชื(อผูเ้สนอราคารายนั�นออกจากการเป็นผูเ้สนอราคา 
และสาํนกังานจะพิจารณาลงโทษผูเ้สนอราคาดงักล่าวเป็นผูทิ้�งงาน  

  ผูเ้สนอราคาที(ไม่ผ่านการคัดเลือกเบื�องต้น เพราะเหตุเป็นผูเ้สนอราคาที(มีผลประโยชน์ 
ร่วมกนักบัผูเ้สนอราคารายอื(น หรือเป็นผูมี้ประโยชน์ร่วมกนัระหวา่งผูเ้สนอราคากบัผูใ้ห้บริการตลาดกลาง
อิเล็กทรอนิกส์ ณ วนัประกาศประกวดราคาจา้งดว้ยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือเป็นผูเ้สนอราคาที(กระทาํการ
อนัเป็นการขดัขวางการแข่งขนัราคาอย่างเป็นธรรม หรือเป็นผูเ้สนอราคาที(ไม่ผ่านคุณสมบติัทางดา้นเทคนิค
อาจอุทธรณ์คาํสั(งดงักล่าวต่อหัวหน้าหน่วยงานที(จดัหาพสัดุภายใน 3 วนันับแต่วนัที(ได้รับแจง้จาก
คณะกรรมการประกวดราคา การวนิิจฉยัอุทธรณ์ของหวัหนา้หน่วยงานที(จดัหาใหถื้อเป็นที(สุด 

  หากปรากฏต่อคณะกรรมการประกวดราคาว่า กระบวนการเสนอราคาจา้งด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ประสบขอ้ขดัขอ้ง จนไม่อาจดาํเนินการต่อไปให้แลว้เสร็จภายในเวลาที(กาํหนดไว ้คณะกรรมการ
ประกวดราคาจะสั(งพกักระบวนการเสนอราคา โดยมิใหผู้แ้ทนผูมี้สิทธิเสนอราคาพบปะหรือติดต่อสื(อสารกบั
บุคคลอื(น และเมื(อแกไ้ขขอ้ขดัขอ้งแลว้ จะใหด้าํเนินกระบวนการเสนอราคาต่อไป จากขั�นตอนที(คา้งอยูภ่ายใน
เวลาของการเสนอราคาที(ยงัเหลือก่อนจะสั(งพกักระบวนการเสนอราคา แต่ตอ้งสิ�นสุดกระบวนการ
เสนอราคาภายในวนัเดียวกนั เวน้แต่คณะกรรมการประกวดราคาเห็นวา่กระบวนการเสนอราคาจะไม่แลว้
เสร็จได้โดยง่าย หรือข้อขัดข้องไม่อาจแก้ไขได้ ประธานคณะกรรมการประกวดราคาจะสั(งยกเลิก
กระบวนการเสนอราคา และกาํหนดวนั เวลาและสถานที( เพื(อเริ(มตน้กระบวนการเสนอราคาใหม่ โดยจะแจง้
ใหผู้มี้สิทธิเสนอราคาทุกรายที(อยูใ่นสถานที(นั�นทราบ  

  คณะกรรมการประกวดราคาสงวนสิทธิในการตดัสินใจดาํเนินการใด ๆ ระหวา่งการประกวด
ราคาฯ  เพื(อใหก้ารประกวดราคาฯ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ 

 

 



          - 5 - 
 
 4.8 ผูเ้สนอราคาที%มีสิทธิไดรั้บการคดัเลือกใหเ้ขา้เสนอราคา ในวนัที�............................... 
 -  ลงทะเบียน ระหวา่งเวลา   10.10 น. ถึง 10.40 น. 
    -    ทดสอบระบบ ระหวา่งเวลา  10.40 น. ถึง 10.55 น. 
 -    เขา้สู่กระบวนการเสนอราคา   ระหวา่งเวลา   11.00 น. ถึง 11.30 น. 
ณ บริษัท บีส ไดเมนชั�น จํากดั ตั*งอยู่ที�อาคาร เอน็ ว ีแพลนเน็ต ชั*น 4 เลขที� 88/88 หมู่ที� 2 ซอยงามวงศ์วาน 6 

ถนนงามวงศ์วาน ตําบลบางเขน อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี (หลังกระทรวงสาธารณสุข ตึกศูนย์บริการ     
พานาโซนิค) ซึ( งเป็นผูใ้หบ้ริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ในการประกวดราคาครั� งนี�  โดยจะตอ้งปฏิบติัดงันี�  
 (1) ผูเ้สนอราคาจะต้องลงนามในหนังสือแสดงเงื(อนไขการจ้างด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์  
   (2)  ราคาสูงสุดของการประกวดราคาจา้งด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์จะตอ้ง 
เริ
มต้นที
 5,638,414.22 บาท (ห้าล้านหกแสนสามหมื
นแปดพนัสี
ร้อยสิบสี
บาทยี
สิบสองสตางค์)  
   (3) ราคาที% เสนอจะต้องเป็นราคาที%รวมภาษีมูลค่าเพิ%ม และภาษีอื%น ๆ (ถ้ามี)  
รวมค่าใชจ่้ายทั งปวงไวด้ว้ยแลว้ 
   (4) ราคาที%เสนอในการประกวดราคาจา้งดว้ยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์จะตอ้ง 
ตํ%ากวา่ราคาสูงสุดในการประกวดราคาฯ 
   (5) ห้ามผูเ้สนอราคาถอนการเสนอราคา และเมื%อการประกวดราคาฯ เสร็จสิ นแล้ว 
จะตอ้งยนืยนัราคาต่อผูใ้หบ้ริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ราคาที%ยนืยนัจะตอ้งตรงกบัราคาที%เสนอหลงัสุด 
   (6) ผูเ้สนอราคาจะตอ้งเสนอกาํหนดยนืราคาไม่น้อยกว่า 120 วัน นบัแต่วนัยนืยนัราคา
สุดทา้ย โดยภายในกาํหนดยืนราคา ผูเ้สนอราคาตอ้งรับผิดชอบราคาที(ตนเสนอไว ้และจะถอนการเสนอราคา
มิได ้
   (7) ผูเ้สนอราคาที(เขา้ร่วมประกวดราคาฯ จะตอ้งรับผิดชอบค่าใชจ้่ายในการจดั
ประกวดราคาฯ และค่าใช้จ่ายในการเดินทางของผูใ้ห้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ทั�งนี� จะแจง้ให้
ทราบในวนัเสนอราคา 

  5. หลกัประกนัซอง 
   ผูเ้สนอราคาต้องวางหลักประกันซองพร้อมกับการยื(นซองเอกสารทางด้านเทคนิค  
จํานวน 281,921.-  บาท (สองแสนแปดหมื
นหนึ
งพันเก้าร้อยยี
สิบเอ็ดบาทถ้วน) โดยหลักประกันซองจะต้องมี
ระยะเวลาการคํ�าประกัน ตั�งแต่วันยื
นซองข้อเสนอทางด้านเทคนิคครอบคลุมไปจนถึงวันสิ�นสุดการยืนราคา 
(ตั�งแต่วนัที
.................................... ถึงวันที
...................................) โดยหลกัประกนัให้ใชอ้ยา่งหนึ(งอยา่งใด
ดงัต่อไปนี�    
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 5.1 เช็คที(ธนาคารสั(งจ่ายใหแ้ก่สาํนกังาน ชื(อบญัชี “สํานักงาน ก.พ.”  โดยเป็นเช็คลงวนัที(
ที(ยื(นซองเอกสารทางดา้นเทคนิค  หรือก่อนหนา้นั�นไม่เกิน  3  วนัทาํการของทางราชการ 
 5.2 หนังสือคํ� าประกันของธนาคารในประเทศตามแบบหนังสือคํ� าประกันดังระบุ 
ในขอ้ 1.6 (1) 
 5.3 หนงัสือคํ�าประกนัของบริษทัเงินทุน  หรือบริษทัเงินทุนหลกัทรัพย ์ ที(ไดรั้บอนุญาต
ใหป้ระกอบกิจการเงินทุนเพื(อการพาณิชยแ์ละประกอบธุรกิจคํ�าประกนัตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย  
ซึ( งได้แจง้เวียนชื(อให้ส่วนราชการต่าง ๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือคํ�าประกนัดงัระบุ
ในขอ้ 1.6 (1) 
 5.4 พนัธบตัรรัฐบาลไทย 
 

 หลกัประกนัซองตามขอ้นี�  สํานักงานจะคืนให้ผูเ้สนอราคาหรือผูค้ ํ� าประกนัภายใน 15 วนั  
นบัถดัจากวนัที(ไดพ้ิจารณาในเบื�องตน้เรียบร้อยแลว้ เวน้แต่ผูเ้สนอราคารายที(คดัเลือกไวซึ้( งเสนอราคาตํ(าสุด              
จะคืนใหต่้อเมื(อไดท้าํสัญญาหรือขอ้ตกลง หรือเมื(อผูเ้สนอราคาไดพ้น้จากขอ้ผกูพนัแลว้ 
 การคืนหลกัประกนัซอง ไม่วา่ในกรณีใด ๆ จะคืนใหโ้ดยไม่มีดอกเบี�ย 

 6. หลกัเกณฑ์และสิทธิในการพจิารณาราคา 
 6.1 ในการประกวดราคาจา้งดว้ยวธีิการทางอิเล็กทรอนิกส์นี  สํานกังานจะพิจารณาตดัสิน
ดว้ยราคารวม 
 6.2 หากผูเ้สนอราคารายใดมีคุณสมบติัไม่ถูกตอ้งตามขอ้ 2 หรือยื%นหลกัฐานการเสนอ
ราคาไม่ถูกตอ้ง หรือไม่ครบถว้นตามขอ้ 3 หรือยื%นเอกสารประกวดราคาจา้งดว้ยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  
ไม่ถูกตอ้งตามขอ้ 4 แลว้ คณะกรรมการประกวดราคาจะไม่รับพิจารณาขอ้เสนอของผูเ้สนอราคารายนั น   
เวน้แต่เป็นขอ้ผดิพลาด หรือผดิหลงเพียงเล็กนอ้ย หรือผิดพลาดไปจากเงื%อนไขของเอกสารประกวดราคาจา้ง
ดว้ยวธีิการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนที%มิใช่สาระสําคญั ทั งนี  เฉพาะในกรณีที%พิจารณาเห็นวา่จะเป็นประโยชน์
ต่อสาํนกังานเท่านั น 
 6.3 สาํนกังานสงวนสิทธิไม่พิจารณาราคาของผูเ้สนอราคา โดยไม่มีการผอ่นผนั ในกรณี
ดงัต่อไปนี  
 (1) ไม่ปรากฏชื(อผู ้เสนอราคารายนั� น ในบัญชีผู ้รับเอกสารประกวดราคาจ้าง 
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือในหลักฐานการรับเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ของสาํนกังาน 
 (2) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื(อนไข ที(กาํหนดในเอกสารประกวดราคาจา้ง
ดว้ยวธีิการทางอิเล็กทรอนิกส์ที(เป็นสาระสําคญั หรือมีผลทาํให้เกิดความไดเ้ปรียบเสียเปรียบแก่ผูเ้สนอราคา
รายอื(น 
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 6.4 ในการตดัสินการประกวดราคาจา้งดว้ยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือในการทาํ
สัญญา คณะกรรมการประกวดราคา หรือสาํนกังานมีสิทธิใหผู้เ้สนอราคา ชี แจงขอ้เท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือ
ข้อเท็จจริงอื%นใดที% เกี%ยวข้อง กับผู ้เสนอราคาได้ สํานักงานมีสิทธิที%จะไม่รับราคาหรือไม่ทําสัญญา  
หากหลกัฐานดงักล่าวไม่มีความเหมาะสม หรือไม่ถูกตอ้ง 
 6.5 สํานกังานทรงไวซึ้% งสิทธิที%จะไม่รับราคาตํ%าสุด หรือราคาหนึ% งราคาใด หรือราคาที%
เสนอทั งหมดก็ได ้และอาจพิจารณาเลือกจา้ง ในจาํนวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ% งรายการใด หรือ
อาจจะยกเลิกการประกวดราคาจา้งดว้ยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พิจารณาจดัจา้งเลยก็ได ้สุดแต่จะ
พิจารณา ทั งนี  เพื%อประโยชน์ของทางราชการเป็นสําคญั และให้ถือวา่การตดัสินของสํานกังานเป็นเด็ดขาด  
ผูเ้สนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ มิได้ รวมทั งสํานักงานจะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาจา้ง 
ดว้ยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ และลงโทษผูเ้สนอราคาเป็นผูทิ้ งงาน ไม่ว่าจะเป็นผูเ้สนอราคาที%ได้รับการ
คดัเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที%เชื%อไดว้่าการเสนอราคากระทาํการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสาร 
อนัเป็นเทจ็ หรือใชชื้%อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื%นมาเสนอราคาแทน เป็นตน้ 
  ในกรณีที(ผูเ้สนอราคาตํ(าสุด เสนอราคาตํ(าจนคาดหมายไดว้า่ไม่อาจดาํเนินงานตามสัญญาได ้
คณะกรรมการประกวดราคาหรือสํานักงานจะให้ผูเ้สนอราคานั�นชี� แจงและแสดงหลักฐานที(ทาํให้เชื(อได้ว ่า  
ผูเ้สนอราคาสามารถดาํเนินงานตามการประกวดราคาจา้งดว้ยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบูรณ์  
หากคาํชี�แจงไม่เป็นที(รับฟังได ้สาํนกังานมีสิทธิที(จะไม่รับราคาของผูเ้สนอราคารายนั�น 
 6.6 ในกรณีที%ปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังจากการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์วา่ ผูเ้สนอราคาที%มีสิทธิไดรั้บการคดัเลือกเป็นผูเ้สนอราคาที%มีผลประโยชน์ร่วมกนักบัผูเ้สนอ
ราคารายอื%น หรือเป็นผูมี้ผลประโยชน์ร่วมกนัระหวา่งผูเ้สนอราคากบัผูใ้ห้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ 
ณ วนัประกาศประกวดราคาจา้งดว้ยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือเป็นผูเ้สนอราคาที%กระทาํการอนัเป็นการ
ขดัขวางการแข่งขนัราคาอย่างเป็นธรรม ตามขอ้ 1.8 สํานกังานมีอาํนาจที%จะตดัรายชื%อผูเ้สนอราคาที%มีสิทธิ
ไดรั้บการคดัเลือกดงักล่าว  และสาํนกังานจะพิจารณาลงโทษผูเ้สนอราคารายนั นเป็นผูทิ้ งงาน 

 7. การทาํสัญญาจ้าง 
 ผูช้นะการประกวดราคาจา้งดว้ยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ผูรั้บจา้ง) จะตอ้งทาํสัญญา
จา้งตามแบบสัญญา ดงัระบุในขอ้ 1.5 กบัสํานักงานภายใน 10 วัน นับถัดจากวันที
ได้รับหนังสือแจ้งให้ไป  
ทําสัญญาและจะตอ้งวางหลกัประกนัสัญญาเป็นจาํนวนเงินเท่ากบัร้อยละ 5 ของราคาค่าจ้างที
ประกวดราคาจ้าง
ดว้ยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ได ้ให้สํานกังานยึดถือไวใ้นขณะทาํสัญญา โดยใชห้ลกัประกนัอยา่งหนึ(ง
อยา่งใดดงัต่อไปนี�   
 7.1  เช็คที%ธนาคารสั%งจ่ายให้แก่สํานกังาน ชื%อบญัชี “สํานักงาน ก.พ.” โดยเป็นเช็คลงวนัที% 
ที%ทาํสัญญาหรือก่อนหนา้นั นไม่เกิน 3 วนัทาํการของทางราชการ 
 7.2 หนงัสือคํ าประกนัของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนงัสือคํ าประกนั ดงัระบุ 
ในขอ้ 1.6 (2) 
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 7.3 หนงัสือคํ าประกนัของบริษทัเงินลงทุน หรือบริษทัเงินทุนหลกัทรัพยที์%ไดรั้บอนุญาต
ให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื%อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจคํ าประกัน ตามประกาศของธนาคาร 
แห่งประเทศไทย ซึ% งได้แจง้ชื%อเวียนให้ส่วนราชการต่าง ๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนงัสือ 
คํ าประกนั ดงัระบุในขอ้ 1.6 (2) 
 7.4 พนัธบตัรรัฐบาลไทย 
 

 หลกัประกนันี� จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี� ยภายใน 15 วนันับถดัจากวนัที(คู่สัญญาพน้จาก 
ขอ้ผกูพนัตามสัญญาจา้งแลว้ 

 8. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน 
       สํานักงานจะจ่ายเงินค่าจ้างตามเอกสารกําหนดการแบ่งงวดงาน การจ่ายเงิน และ
กาํหนดเวลาแลว้เสร็จ  ดงัระบุในขอ้ 1.10 

  9. อตัราค่าปรับ 
       ค่าปรับตามแบบสัญญาจา้งขอ้ 17 จะกาํหนดในอตัราร้อยละ 0.10 ของค่าจา้งตามสัญญา
ต่อวนั 

 10. การรับประกนัความชํารุดบกพร่อง 
 ผูช้นะการประกวดราคาจา้งดว้ยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ( งไดท้าํขอ้ตกลงเป็นหนงัสือ 
หรือทาํสัญญาจา้ง ตามแบบดงัระบุในขอ้ 1.5 แลว้แต่กรณี จะตอ้งรับประกนัความชาํรุดบกพร่องของงานจา้ง
ที(เกิดขึ�นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี นบัถดัจากวนัที(สํานกังานไดรั้บมอบงาน โดยผูรั้บจา้งตอ้งรีบจดัการ
ซ่อมแซมแกไ้ขใหใ้ชก้ารไดดี้ดงัเดิมภายใน 15 วนั นับถัดจากวนัที
ได้รับแจ้งความชํารุดบกพร่อง 

         11.  ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื�น ๆ 
     11.1 เงินค่าจา้งสาํหรับงานจา้งครั� งนี�  ไดม้าจากเงินงบประมาณประจาํปี พ.ศ. 2552 
 ราคากลางของงานจ้างติดตั�งอุปกรณ์ไฟฟ้า โทรศัพท์ และระบบ LAN ภายในอาคาร
ที
ทําการสํานักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี  ในการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ครั� งนี�  
เป็นเงินทั�งสิ�น 5,638,414.22 บาท (ห้าล้านหกแสนสามหมื
นแปดพนัสี
ร้อยสิบสี
บาทยี
สิบสองสตางค์) 
 11.2 เมื(อสํานักงานได้คัดเลือกผูเ้สนอราคารายใด ให้เป็นผูรั้บจ้าง และได้ตกลงจ้าง 
ตามการประกวดราคาจา้งดว้ยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แลว้ ถา้ผูร้ับจา้งจะตอ้งสั(งหรือนาํสิ(งของมาเพื(อ
งานจา้งดงักล่าวเขา้มาจากต่างประเทศ และของนั�นตอ้งนาํเขา้มาโดยทางเรือในเส้นทางที(มีเรือไทยเดินอยู ่
และสามารถให้บริการรับขนไดต้ามที(รัฐมนตรีวา่การกระทรวงคมนาคมประกาศกาํหนด ผูเ้สนอราคา 
ซึ( งเป็นผูรั้บจา้งจะตอ้งปฏิบติัตามกฎหมายวา่ดว้ยการส่งเสริมการพาณิชยนาว ีดงันี�  
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  (1)  แจง้การสั (งหรือนําสิ( งของดงักล่าวเขา้มาจากต่างประเทศ ต่อกรมเจา้ท่า
ภายใน 7 วนั นับตั�งแต่วนัที(ผูรั้บจ้างสั(ง หรือซื�อของจากต่างประเทศ เวน้แต่เป็นของที(รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงคมนาคมประกาศยกเวน้ใหบ้รรทุกโดยเรืออื(นได ้
  (2) จดัการให้สิ(งของดงักล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที(มีสิทธิเช่นเดียวกบัเรือไทย 
จากต่างประเทศมายงัประเทศไทย เวน้แต่จะไดรั้บอนุญาตจากกรมเจา้ท่าให้บรรทุกสิ(งของนั�น โดยเรืออื(น 
ที(มิใช่เรือไทย ซึ( งจะตอ้งได้รับอนุญาตเช่นนั�นก่อนบรรทุกของลงเรืออื(น หรือเป็นของที(รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงคมนาคมประกาศยกเวน้ใหบ้รรทุกของลงเรืออื(น 
  (3) ในกรณีที(ไม่ปฏิบติัตาม (1) หรือ (2) ผูรั้บจา้งจะตอ้งรับผิดตามกฎหมายวา่ดว้ย
การส่งเสริมการพาณิชยนาว ี
 11.3 ผู ้เสนอราคาซึ( งได้ยื(นเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
ต่อสาํนกังานฯ แลว้จะถอนตวัออกจากการประกวดราคาฯ มิได ้และเมื(อไดรั้บการคดัเลือกให้เขา้เสนอราคา
แลว้ตอ้งเขา้ร่วมเสนอราคาดว้ยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามเงื(อนไขที(กาํหนดใน ขอ้ 4.7 (3) (4) และ (5) 
มิฉะนั�น สํานกังานจะริบหลกัประกนัซองทนัที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื(น (ถา้มี) 
รวมทั�งอาจพิจารณาใหเ้ป็นผูทิ้�งงานได ้หากมีพฤติกรรมเป็นการขดัขวางการแข่งขนัราคาอยา่งเป็นธรรม 
 11.4 ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะถูกยดึหลกัประกนัซองในกรณดีังต่อไปนี�  
   11.4.1 ผู้มีสิทธิเสนอราคาไม่ส่งผู้แทนมาลงทะเบียนเพื
อเข้าสู่กระบวนการ 
เสนอราคา ตามวนั เวลา และสถานที
ที
กาํหนด 
           11.4.2   ผู้มีสิทธิเสนอราคาที
มาลงทะเบียนแล้ว ไม่ LOG IN เข้าสู่ระบบ 
  11.4.3   ผู้มีสิทธิเสนอราคา  LOG  IN  แล้ว  แต่ไม่มีการเสนอราคา หรือเสนอราคา
ผดิเงื
อนไขที
กาํหนดโดยการเสนอราคาสูงกว่า  หรือเท่ากบัราคาเริ
มต้นการประมูล 
  11.4.4   ผู้มีสิทธิเสนอราคาไม่ลงลายมือชื
อในแบบ บก. 008 แบบยืนยันราคา
สุดท้ายในการเสนอราคา 
          11.5 ผูเ้สนอราคาซึ( งสาํนกังานไดค้ดัเลือกแลว้ ไม่ไปทาํสัญญา หรือขอ้ตกลงภายในเวลา
ที(ทางราชการกาํหนดดงัระบุไวใ้นขอ้ 7 สํานกังานจะริบหลกัประกนัซอง หรือเรียกร้องจากผูอ้อกหนังสือ 
คํ�าประกนัซองทนัที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื(น (ถ้ามี) รวมทั�งจะพิจารณาให้
เป็นผูทิ้�งงาน ตามระเบียบของทางราชการ 
 11.6 สํานักงานสงวนสิทธิ< ที(จะแก้ไขเพิ(มเติมเงื(อนไข หรือข้อกาํหนดในแบบสัญญา 
ใหเ้ป็นไปตามความเห็นของสาํนกังานอยัการสูงสุด (ถา้มี) 
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   12. การปรับราคาค่างานก่อสร้าง 
 การปรับราคาค่างานก่อสร้างตามสูตรการปรับราคาดงัระบุในขอ้ 1.7 จะนาํมาใช้ใน
กรณีที(ค่างานก่อสร้างลดลงหรือเพิ(มขึ�น  
 สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) จะตอ้งคงที(ที(ระดบัที(กาํหนดไวใ้นวนัแลว้เสร็จตามที(
กาํหนดไวใ้นสัญญา หรือภายในระยะเวลาที(สํานกังานไดข้ยายออกไป โดยจะใช้สูตรของทางราชการที(ได้
ระบุในขอ้ 1.7 
 

  13. มาตรฐานฝีมือช่าง 
 เมื(อสํานกังานไดค้ดัเลือกผูเ้สนอราคารายใดให้เป็นผูรั้บจา้งและไดต้กลงจา้งก่อสร้าง 
ตามประกาศนี�แลว้ ผูเ้สนอราคาจะตอ้งตกลงวา่ในการปฏิบติังานก่อสร้างดงักล่าว ผูเ้สนอราคาจะตอ้งมีและ
ใชผู้ผ้า่นการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างจากกรมพฒันาฝีมือแรงงาน หรือผูมี้วุฒิบตัรระดบั ปวช. ปวส. และ 
ปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบนัการศึกษาที( ก.พ. รับรองใหเ้ขา้รับราชการได ้ในสาขาไฟฟ้า จาํนวนอยา่งนอ้ย 
1 คน 
 

  14. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ 
 ในระหวา่งระยะเวลาการดาํเนินงาน ผูรั้บจา้งพึงปฏิบติัตามหลกัเกณฑ์ที(กฎหมายและ
ระเบียบที(เกี(ยวขอ้งไดก้าํหนดไวโ้ดยเคร่งครัด 
 
 
           สาํนกังาน ก.พ. 
                          กรกฎาคม  2553 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 



 เอกสารแนบท้ายหมายเลข 1.1 

แบบรูปรายการละเอยีด 

งานจ้างติดตั�งอุปกรณ์ไฟฟ้า โทรศัพท์ และระบบ LAN  ภายในอาคารที
ทาํการ 
สํานักงาน ก.พ. จังหวดันนทบุรี  ด้วยวธีิการทางอเิลก็ทรอนิกส์ 

 
 

แบบพมิพ์เขยีว   
เลขที�แบบ  E 53054 

แผ่นที�   E – 01   ถึง  E – 21    รวม  21 แผ่น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 เอกสารแนบท้ายหมายเลข 1.2 

แบบใบยื
นข้อเสนอการประกวดราคาจ้าง 
งานติดตั�งอปุกรณ์ไฟฟ้า โทรศัพท์ และระบบ LAN  ภายในอาคารที
ทาํการ 

สํานักงาน ก.พ. จงัหวดันนทบุรี  ด้วยวธีิการทางอเิลก็ทรอนิกส์ 

เรียน  ที
ปรึกษาระบบราชการ 
 

 1.  ขา้พเจา้  บริษทั/หา้ง/ร้าน ............................................................................................ 
อยูเ่ลขที( ....................... ถนน .............................................. ตาํบล/แขวง ........................................................ 
อาํเภอ/เขต ........................................ จงัหวดั .......................................โทรศพัท ์............................................ 
โทรสาร ................................ โดย ...................................................................................... ผูล้งนามขา้งทา้ยนี�  
ไดพ้ิจารณาเงื(อนไขต่าง ๆ ในเอกสารประกวดราคาจา้งดว้ยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ฯ เลขที( ......../2553  
และเอกสารเพิ(มเติมเลขที( .................. (ถา้มี) โดยตลอดและยอมรับขอ้กาํหนดและเงื(อนไขแลว้ รวมทั�ง
รับรองวา่ขา้พเจา้เป็นผูมี้คุณสมบติัครบถว้นตามที(กาํหนด  และไม่เป็นผูทิ้�งงานของทางราชการ 
 2.  ขา้พเจา้ขอเสนอรายการพสัดุ แบบรูปรายการละเอียดแห่งเอกสารการประกวดราคาจา้ง
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ตามข้อกําหนดเงื(อนไข แบบรูปรายการละเอียดดังที(ได้ระบุไว้ใน 
ใบแจง้ปริมาณงาน แนบทา้ยใบยื(นขอ้เสนอการประกวดราคาจา้งดว้ยวิธีการทางเล็กทรอนิกส์นี�  และกาํหนด 
ส่งมอบ ดงัต่อไปนี�  
 
 

ลาํดับ รายการ จํานวน 
กาํหนดส่งมอบ 

(วนั) 

1 งานจา้งติดตั�งอุปกรณ์ไฟฟ้า โทรศพัท ์และ
ระบบ LAN  ภายในอาคารที(ทาํการ 
สาํนกังาน ก.พ. จงัหวดันนทบุรี   

1  งาน 

 

 

 

 

 

 

 
 3. คาํเสนอนี�จะยืนอยูเ่ป็นระยะเวลา.................วนั (ไม่นอ้ยกวา่ 120 วนั) นบัแต่วนัยืนยนั
ราคาสุดทา้ย และสํานกังาน ก.พ. อาจรับคาํเสนอนี�   ณ  เวลาใดก็ไดก่้อนที(จะครบกาํหนดระยะเวลาดงักล่าว  
หรือระยะเวลาที(ยดืออกไปตามเหตุผลอนัสมควรที(สาํนกังาน  ก.พ.  ร้องขอ  
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4.  ในกรณีที(ขา้พเจา้ไดรั้บการพิจารณาให้เป็นผูช้นะการประกวดราคาจา้งดว้ยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์  ขา้พเจา้รับรองที(จะ  
  4.1 ทาํสัญญาตามแบบสัญญาจา้งแนบทา้ยเอกสารประกวดราคาจา้งดว้ยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ กบัสาํนกังาน ก.พ.  ภายใน 10 วนั นับถัดจากวนัที
ได้รับหนังสือให้ไปทาํสัญญา  
  4.2 มอบหลกัประกนัการปฏิบติัตามสัญญาตามที(ระบุไวใ้นขอ้ 7 ของเอกสารประกวด
ราคาจา้งดว้ยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ให้แก่สํานกังาน  ก.พ. ก่อนหรือขณะที(ไดล้งนามในสัญญา เพื(อเป็น
หลกัประกนัการปฏิบติัตามสัญญาโดยถูกตอ้งและครบถว้น  
 หากขา้พเจา้ไม่ปฏิบติัให้ครบถว้นตามที(ระบุไวข้า้งตน้นี�  ขา้พเจา้ยอมให้สํานกังาน ก.พ.  
ริบหลกัประกนัซองหรือเรียกร้องจากผูอ้อกหนงัสือคํ�าประกนั รวมทั�งยินดีชดใชค้่าเสียหายใด ๆ ที(อาจมีแก่
สํานกังาน ก.พ. และสํานกังาน ก.พ. มีสิทธิจะให้ผูเ้สนอราคารายอื(นเป็นผูป้ระกวดราคาได ้หรือสํานกังาน ก.พ. 
อาจเรียกการประกวดราคาจา้งดว้ยวธีิการทางอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ก็ได ้ 

5.  ขา้พเจา้ยอมรับว่าสํานกังาน ก.พ. ไม่มีความผูกพนัที(จะรับคาํเสนอนี�  รวมทั�งไม่ตอ้ง
รับผดิชอบในค่าใชจ่้ายใด ๆ อนัอาจเกิดขึ�นในการที(ขา้พเจา้ไดเ้ขา้เสนอราคา  

6.  บรรดาหลกัฐานประกอบการพิจารณา เช่น ตวัอย่าง (Sample) แคตตาล็อก แบบรูป
รายการละเอียด คุณลกัษณะเฉพาะ (Specifications) ซึ( งขา้พเจา้ไดส่้งให้แก่สํานกังาน ก.พ. ขา้พเจา้ยินยอม
มอบใหส้าํนกังาน ก.พ. ไวเ้ป็นเอกสารและทรัพยสิ์นของทางราชการ  
  สาํหรับตวัอยา่งที(เหลือหรือไม่ใชแ้ลว้ ซึ( งสํานกังาน ก.พ. คืนให้ ขา้พเจา้จะไม่เรียกร้อง
ค่าเสียหายใด ๆ  ที(เกิดขึ�นกบัตวัอยา่งนั�น  
 7.  เพื(อเป็นหลกัประกนัในการปฏิบติัโดยถูกตอ้งตามที(ไดท้าํความเขา้ใจ และตามความ
ผกูพนัแห่งคาํเสนอนี�   ขา้พเจา้ขอมอบ……………………………………….................................................... 
………………………………………เพื(อเป็นหลกัประกนัซอง เป็นเงินจาํนวน…………………….บาท   
(...........................................................................................................)  มาพร้อมนี�  

8.  ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบเอกสารต่าง ๆ ที(ไดย้ื(นในการประกวดราคาจา้งดว้ยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์นี� โดยละเอียดแลว้ และเขา้ใจดีวา่สํานกังาน ก.พ. ไม่ตอ้งรับผิดชอบใด ๆ ในความผิดพลาด   
หรือตกหล่น  
 9. การประกวดราคาจา้งดว้ยวธีิการทางอิเล็กทรอนิกส์นี� ไดย้ื(นเสนอโดยบริสุทธิ<   ยุติธรรม 
และปราศจากกลฉ้อฉล หรือการสมรู้ร่วมคิดกนัโดยไม่ชอบดว้ยกฎหมายกบับุคคลใดบุคคลหนึ(ง หรือหลาย
บุคคล หรือกบัหา้งหุน้ส่วนบริษทัใด ๆ  ที(ไดย้ื(นเสนอราคาในคราวเดียวกนั  
                                      เสนอมา      ณ      วนัที(         เดือน                          พ.ศ.  
 

                                              ลงชื(อ   ..................………….....................                                  
                            (......................................................)  
                                             ตาํแหน่ง............................................................. 
                                                   ประทบัตรา (ถา้มี)  



 เอกสารแนบท้ายหมายเลข 1.3 

แบบใบแจ้งปริมาณงาน (BOQ) 

งานจ้างติดตั�งอุปกรณ์ไฟฟ้า โทรศัพท์ และระบบ LAN  ภายในอาคารที
ทาํการ 
สํานักงาน ก.พ. จังหวดันนทบุรี  ด้วยวธีิการทางอเิลก็ทรอนิกส์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                   เอกสารแนบท้ายหมายเลข 1.4 
 

หนังสือแสดงเงื
อนไขการจ้างตดิตั�งอปุกรณ์ไฟฟ้า โทรศัพท์ และระบบ LAN ภายในอาคารที
ทาํการ 
สํานักงาน ก.พ. จงัหวดันนทบุรี  ด้วยวธีิการทางอเิลก็ทรอนิกส์ 

 
             หนังสือแสดงเงื(อนไขนี�  เป็นหนังสือที(จัดทําขึ� นเป็น 3 ฝ่าย ระหว่าง   สํานักงาน ก.พ.    .  
(ชื�อหน่วยงานที�จะจัดหาพัสดุ) โดย.......................…………………….………………... ในฐานะประธาน
คณะกรรมการประกวดราคาซึ( งต่อไปนี�  เรียกวา่ “ผูรั้บบริการ”  โดย............................................................ 
( ชื�อ บ ริ ษ ัท ต ล า ด ก ล า ง ฯ )  ซึ( ง ต่อไปนี�  เ รียกว่า  “ผู ้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์” ฝ่ายหนึ( ง และ 
บริษทั................................................................................... (ระบุให้ชัดเจนว่าเป็นบริษัทจาํกัด , บริษัทมหาชน, ห้างหุ้นส่วนจาํกัด ฯลฯ) 
โดย.............................................................................  ซึ( งต่อไปนี� เรียกวา่ “ผูมี้สิทธิเสนอราคา” อีกฝ่ายหนึ(ง   
    

 ทั�ง 3 ฝ่ายตกลงยินยอมรับเงื(อนไข และวิธีปฏิบติัในการเขา้ร่วมประกวดราคาด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์  ดงันี�  

 

 1. วตัถุประสงค์และขอบเขต 
ผู ้รับบริการประสงค์จะเปิดทําการประกวดราคาด้วยวิ ธีการทางอิ เล็กทรอนิกส์  

ตามรายละเอียดขอ้กาํหนดหรือประกาศของ    สํานกังาน ก.พ.     .(ชื�อหน่วยงานที�จะจัดหาพัสดุ) เรื(อง การจ้าง
ติดตั�งอุปกรณ์ไฟฟ้า โทรศัพท์ และระบบ LAN ภายในอาคารที
ทําการสํานักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี  
ด้ ว ยวิ ธี ก า รทา งอิ เ ล็ก ท รอ นิ ก ส์  เล ข ที(  . . . . . . . . . . . / 2 5 5 3  ล ง ว ัน ที(  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  แล ะ 
ผู ้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ มีความประสงค์จะให้บริการการประกวดราคาด้วยวิธีการทาง 
อิเล็กทรอนิกส์ โดยตกลงดําเนินการตามรายละเอียดกฎเกณฑ์ในการให้บริการตามระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรีวา่ดว้ยการพสัดุดว้ยวธีิการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549 

และผูที้(ได้รับแจง้ให้เป็นผูมี้สิทธิเสนอราคา ตามประกาศของ      สํานักงาน ก.พ.        . 
(ชื�อหน่วยงานที�จะจัดหาพัสดุ) เรื(อง การจ้างติดตั�งอุปกรณ์ไฟฟ้า โทรศัพท์ และระบบ LAN ภายในอาคารที
ทําการ
สํานักงาน ก.พ.  จังหวัดนนทบุรี  ด้วยวิ ธีการทางอิ เล็กทรอนิกส์  เลขที( . . . . . . . . . . . /2553  ลงว ันที(
............................................. จะตอ้งไปเสนอราคา ตามวนั เวลา และสถานที( ที(กาํหนด และยินยอมปฏิบติั
ตามระเบียบฯ ขา้งตน้ 
 2. ข้อกาํหนดอื
น 

2.1  หน้าที
ของผู้มีสิทธิเสนอราคา 
 2.1.1   ผูมี้สิทธิเสนอราคาจะตอ้งมาเสนอราคา ณ วนั เวลา และสถานที(ที(กาํหนดโดย

ตอ้งส่งผูแ้ทนเขา้เสนอราคาไม่เกิน 3 คน และไม่สามารถเปลี(ยนหรือเพิ(มผูแ้ทนได ้แต่สามารถถอดถอนผูแ้ทน
บางคนดว้ยเหตุใดเหตุหนึ(งได ้ 
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   2.1.2   เมื(อการเสนอราคาทางอิเล็กทรอนิกส์เสร็จสิ�นแลว้ ผูเ้สนอราคาคนใดคนหนึ(งของ
ผูมี้สิทธิเสนอราคาแต่ละรายที(มาลงทะเบียนเพื(อเขา้สู่กระบวนการเสนอราคา ลงนามยืนยนัการเสนอราคา 
ตามแบบ บก.008 ที(กรรมการประกวดราคานาํมามอบให้ ณ ห้องเสนอราคาที(ผูมี้สิทธิเสนอราคาประจาํอยู ่ 
จึงจะสามารถออกจากหอ้งเสนอราคาได ้
   2.1.3 ผูมี้สิทธิเสนอราคาตอ้งทาํการศึกษาประกาศการประกวดราคาของผูรั้บบริการ
และตอ้งปฏิบติัตามอยา่งเคร่งครัด รวมทั�งตอ้งศึกษาและทาํความเขา้ใจในระบบและวิธีการเสนอราคาของ 
ผูใ้ห้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์  ที(แสดงไวใ้นเวบ็ไซด์ www.gprocurement.go.th  และผูมี้สิทธิเสนอ
ราคาตอ้งทาํการทดลองวิธีการเสนอราคาก่อนถึงกาํหนดวนัเสนอราคาที(เวบ็ไซตข์องผูใ้ห้บริการตลาดกลาง
อิเล็กทรอนิกส์ ในครั� งนี�   

2.2 การยดึหลกัประกนัของผู้มีสิทธิเสนอราคา 
   ผู้รับบริการจะยึดหลักประกันซองที
ผู้ รับบริการกําหนดให้มีในการเข้าเสนอราคาจาก 
ผู้มีสิทธิเสนอราคาในกรณดีังต่อไปนี� 

2.2.1 ผูมี้สิทธิเสนอราคาไม่ส่งผูแ้ทนมาลงทะเบียนเพื(อเขา้สู่กระบวนการเสนอราคา 
ตามวนั เวลา และสถานที(ที(กาํหนด  

2.2.2   ผูมี้สิทธิเสนอราคาที(มาลงทะเบียนแลว้ ไม่ LOG IN เขา้สู่ระบบ  
2.2.3   ผูมี้สิทธิเสนอราคา LOG IN แลว้ แต่ไม่มีการเสนอราคา หรือเสนอราคาผิด

เงื(อนไขที(กาํหนดโดยการเสนอราคาสูงกวา่ หรือเท่ากบัราคาเริ(มตน้การประมูล  
2.2.4   ผูมี้สิทธิเสนอราคาไม่ลงลายมือชื(อในแบบ บก. 008 แบบยืนยนัราคาสุดทา้ยใ 

นการเสนอราคา 

  2.3 ค่าธรรมเนียมการประกวดราคาฯ 
   ผูมี้สิทธิเสนอราคาที(ได้รับการคดัเลือกจากผูรั้บบริการให้เป็นผูช้นะการเสนอราคา  
ต้องจ่ายชําระค่าใช้จ่ายในการจัดการประกวดราคาฯ ให้กับผู ้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์  
เป็นจาํนวนเงิน................................บาท (…………........……………………......................................................) 
(รวมภาษีมูลค่าเพิ(มแลว้) โดยจ่ายชาํระงวดเดียวภายใน 30 วนั นบัแต่ไดรั้บใบแจง้หนี�จากผูใ้หบ้ริการ  

   2.4  การอุทธรณ์การเสนอราคา 
   กรณีที(ผูมี้สิทธิเสนอราคาที(เขา้สู่กระบวนการเสนอราคาไม่เห็นดว้ยกบัผลการพิจารณา
ของหวัหนา้หน่วยงาน ให้อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการวา่ดว้ยการพสัดุดว้ยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (กวพ.อ.) 
ภายใน 3 วนันับแต่วนัที(ได้รับแจ้ง และ กวพ.อ. จะพิจารณา ให้เสร็จภายใน 30 วนั ซึ( งในระหว่างนี�  
จะดาํเนินการขั�นตอนต่อไปมิได ้
 
 
 



 - 3 - 
 
   ทั� งนี�  หากผู ้มีสิทธิเสนอราคาได้อุทธรณ์ในส่วนที( เกี(ยวข้องกับระบบหรือข้อมูล 
การเสนอราคาประมูลของผูใ้ห้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ผูใ้ห้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ 
จะนําส่งข้อมูลจากฐานข้อมูลกลางของเครื( องแม่ข่าย (Log file) และรายงานสรุปผลประกวดราคา 
ต่อผูรั้บบริการเท่านั�น 

2.5   การสงวนสิทธิUของผู้ให้บริการตลาดกลางอเิลก็ทรอนิกส์  
 2.5.1 ผู ้มีสิทธิเสนอราคาที(ต้องการเสนอราคาในช่วงสุดท้ายของการประมูล  

ควรทาํการเสนอราคาก่อนเวลาสิ�นสุดการประมูลอย่างน้อย 1 นาที ทั� งนี� เพื(อเป็นการเผื(อเวลาสําหรับ 
การเดินทางของขอ้มูลที(เขา้สู่ระบบ Server     

 2.5.2  จะถือเอาผลการเสนอราคา และเวลาที(แสดงในระบบฐานข้อมูลกลางจาก
เครื(องแม่ข่าย (Log file) เป็นหลกัฐานแสดงการเสนอราคาเท่านั�น  

 ทั�ง 3 ฝ่าย ไดรั้บทราบและยนิยอมปฏิบติัตามขอ้ความและเงื(อนไขทุกประการตามหนงัสือฉบบันี�
รวมถึงเอกสารที(เกี(ยวขอ้งทั�งหมด เช่น เอกสารประกวดราคา เป็นตน้ จึงได้ลงนามพร้อมทั�งประทบัตรา
บริษทั (ถา้มี) ไวเ้ป็นหลกัฐานในเอกสารฉบบันี�  และขอตอบรับการเขา้ร่วมการประกวดราคาฯ ในวนัและ
เวลาดงักล่าว 
 
                                                ชื(อ 
 
                                        ตาํแหน่ง 

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

ผูรั้บบริการ 
 

 
                                                ชื(อ 
 
                                       ตาํแหน่ง 

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

ผูใ้หบ้ริการตลาดกลาง 

 
                                                 ชื(อ 
 
                                       ตาํแหน่ง 

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

ผูมี้สิทธิเสนอราคา 

 
 
 
 
 

 



 เอกสารแนบท้ายหมายเลข 1.5 
สัญญาจ้าง 

แบบสัญญาจ้างทั
วไป 
สัญญาเลขที(………………………………… 

 สัญญาฉบบันี�ทาํขึ�น ณ…………………..……...ตาํบล/แขวง……………………..….อาํเภอ/เขต 

……………………..จังหวดั…….…………….เมื(อวนัที(…..……เดือน…………………..พ.ศ……………

ระหว่าง…………………………………..โดย………...………………………ซึ( งต่อไปในสัญญานี� เรียกว่า 

“ผูว้า่จา้ง” ฝ่ายหนึ(ง กบั………………………….ซึ( งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ………………….……..มี

สาํนกังานใหญ่อยูเ่ลขที(………ถนน………………………..ตาํบล/แขวง………………………....อาํเภอ/เขต

เขต……………….จังหวัด……...……….โดย……………………...ผู ้มีอ ํานาจลงนามผูกพันนิติบุคคล

ปรากฏตามหนังสือรับรองของสํานักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท………….…..ลงวนัที(…………(และ

หนงัสือมอบอาํนาจลงวนัที(……………..)* แนบทา้ยสัญญานี�  (ในกรณี    ที(ผูรั้บจา้งเป็นบุคคลธรรมดาให้ใช้

ข้ อ ค ว า ม ว่ า กั บ ………………………….อ ยู่ บ้ า น เ ล ข ที( ………..….ถ น น ………...……ตํ า บ ล /

แขวง……..………….อาํเภอ/เขต…………..…..จงัหวดั…………..……..)* ซึ( งต่อไปในสัญญานี� เรียกว่า 

“ผูรั้บจา้ง” อีกฝ่ายหนึ(ง 

คู่สัญญาไดต้กลงกนัมีขอ้ความดงัต่อไปนี�  
  

ข้อ 1. ข้อตกลงว่าจ้าง 

 ผูว้่าตกลงจ้างและผูรั้บจ้างตกลงรับจ้างทํางาน……………………………ณ…..…………….....

ตาํบล/แขวง…………………..อาํเภอ/เขต…………..…………จงัหวดั……………….…..ตามข้อกําหนด

และเงื(อนไขสัญญานี�รวมทั�งเอกสารแนบทา้ยสัญญา 

 ผูรั้บจา้งตกลงที(จะจดัหาแรงงานและวสัดุ เครื(องมือเครื(องใช ้ตลอดจนอุปกรณ์ต่าง ๆ ชนิดดีเพื(อใช้
ในงานจา้งตามสัญญานี�  
  

ข้อ 2. เอกสารอนัเป็นส่วนหนึ
งของสัญญา 
 เอกสารแนบทา้ยสัญญาดงัต่อไปนี�ใหถื้อเป็นส่วนหนึ(งของสัญญานี�  
 2.1 ผนวก 1.…………………(แบบรูป)………………จาํนวน……….………หนา้ 

 2.2 ผนวก 2……………...(รายการละเอียด)…………..จาํนวน…………….....หนา้ 

 2.3 ผนวก 3………(ใบจา้งปริมาณงานและราคา)……..จาํนวน……………….หนา้ 

 2.4 ผนวก 4………………(ใบเสนอราคา)…………….จาํนวน………………หนา้ 

 2.5 …………………………….ฯลฯ…………………………. 

 

 

 

____________________________________________________________________________________ 

หมายเหตุ * ตดัออกหรือใส่ไวต้ามความเหมาะสม 
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 ความใดในเอกสารแนบทา้ยสัญญาที(ขดัแยง้กบัขอ้ความในสัญญานี�  ให้ใชข้อ้ความในสัญญานี�บงัคบั 

และในกรณีที(เอกสารแนบทา้ยสัญญาขดัแยง้กนัเอง ผูรั้บจา้งจะตอ้งปฏิบติัตามคาํวนิิจฉยัของผูว้า่จา้ง 

ข้อ 3. หลกัประกนัการปฏิบัติตามสัญญา 
 ในขณะทาํสัญญานี�ผูรั้บจา้งไดน้าํหลกัประกนัเป็น………………………………………..……… 

เป็นจาํนวนเงิน…………………บาท (…………….………….) มามอบให้แก่ผูว้า่จา้งเพื(อเป็นหลกัประกนั

การปฏิบติัตามสัญญานี�  
 หลกัประกนัที(ผูรั้บจา้งนาํมามอบไวต้ามวรรคหนึ(ง ผูว้่าจา้งจะคืนให้เมื(อผูรั้บจา้งพน้จากขอ้ผกูพนั
ตามสัญญานี�แลว้ 

ข้อ 4. ก. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน 

 (สาํหรับสัญญาที(เป็นราคาต่อหน่วย) 

 ผูว้า่จา้งตกลงจ่ายและผูรั้บจา้งตกลงรับเงินค่าจา้งเป็นจาํนวนเงิน……………………………บาท 

(……………………….…..) ซึ( งไดร้วมภาษีมูลค่าเพิ(มจาํนวน……………..บาท ตลอดจนภาษีอากรอื(น ๆ 

และค่าใชจ่้ายทั�งปวงดว้ยแลว้ โดยถือราคาต่อหน่วยเป็นเกณฑ ์ตามรายการ แต่ละประเภท ดงัที(ไดก้าํหนดไว ้

ในใบแจง้ปริมาณงานและราคา 

 คู่สัญญาทั�งสองฝ่าย ต่างตกลงวา่ จาํนวนปริมาณงานที(กาํหนดไว ้ในบญัชีรายการก่อสร้าง 

 หรือใบแจง้ปริมาณงาน และราคานี�  เป็นจาํนวนโดยประมาณเท่านั�น จาํนวนปริมาณงานที(แท ้จริงอาจจะมาก 

หรือนอ้ยกวา่นี�ก็ได ้ซึ( งผูว้า่จา้ง จะจ่ายเงินค่าจา้ง ให้แก่ผูรั้บจา้ง ตามราคาต่อหน่วยของงาน แต่ละรายการที(
ไดท้าํเสร็จจริง คู่สัญญาทั�งสองฝ่าย ต่างตกลง ที(จะไม่เปลี(ยนแปลงราคาต่อหน่วย หรือเรียกร้องค่าสินไหม
ทดแทน อนัเกิดจาก การที(จาํนวนปริมาณงานในแต่ละรายการ ไดแ้ตกต่าง ไปจากที(กาํหนดไวใ้นสัญญา ทั�งนี�  
นอกจากในกรณีต่อไปนี�* 

 4.1 เมื(อปริมาณงานที(ทาํเสร็จจริงในส่วนที(เกินกวา่ ร้อยละ125 (หนึ(งร้อยยี(สิบห้า)  แต่ไม่เกินร้อยละ 

150 (หนึ(งร้อยห้าสิบ) ของปริมาณงาน ที(กาํหนดไวใ้นสัญญา หรือใบแจง้ปริมาณงาน และราคา จะจ่ายให ้

ในอตัราร้อยละ 90 (เกา้สิบ) ของราคาต่อหน่วย ตามสัญญา 

 4.2 เมื(อปริมาณงาน ที(ทาํเสร็จจริง ในส่วนที(เกินกวา่ ร้อยละ 150 (หนึ(งร้อยห้าสิบ) ของปริมาณงาน

ที(กาํหนดไว ้ในสัญญา หรือใบแจง้ปริมาณงาน และราคาจะจ่ายให้ ในอตัราร้อยละ 83 (แปดสิบสาม) ของ

ราคาต่อหน่วย ตามสัญญา 

 4.3 เมื(อปริมาณงานที(ทาํเสร็จจริง นอ้ยกวา่ร้อยละ 75 (เจ็ดสิบห้า) ของปริมาณงาน ที(กาํหนดไว ้ 

ในสัญญา หรือใบแจง้ปริมาณงานและราคา จะจ่ายให้ตามราคาต่อหน่วยในสัญญา และจะจ่ายเพิ(มชดเชย  
เป็นค่า overhead และ mobilization สําหรับงานรายการ นั�นในอตัราร้อยละ 17 (สิบเจ็ด) ของผลต่าง 

ระหวา่งปริมาณงานทั�งหมด ของงานรายการนั�น ตามสัญญาโดยประมาณ กบัปริมาณงานที(ทาํเสร็จจริง  
คูณดว้ย ราคาต่อหน่วยตามสัญญา 

      3 ____________________________________________________________________________________ 

หมายเหตุ * อตัราร้อยละที(ระบุไวต่้อไปนี�  อาจพิจารณาแกไ้ขไดต้ามความเหมาะสม 
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 4.4 ผูว้า่จา้ง จะจ่ายเงินที(เพิ(มขึ�น หรือหกัลดเงิน ในแต่ละกรณี ดงักล่าวขา้งตน้ ในงวดสุดทา้ยของ

การจ่ายเงิน หรือก่อนงวดสุดทา้ย ของการจ่ายเงิน ตามที(ผูว้า่จา้ง จะพิจารณาเห็นสมควร 

 ผูว้า่จา้ง ตกลงที(จะจ่ายเงินค่าจา้ง ใหแ้ก่ผูรั้บจา้ง เป็นรายเดือน ตามเนื�องานที(ทาํเสร็จจริง เมื(อผูว้า่จา้ง 

หรือเจา้หนา้ที( ของผูว้า่จา้งไดท้าํการตรวจสอบผลงาน ที(ทาํเสร็จแลว้ และปรากฏวา่เป็นที(พอใจ ตรงตาม
ขอ้กาํหนด แห่งสัญญานี�  ทุกประการ ผูว้า่จา้ง จะออกหนงัสือรับรอง การรับมอบงานนั�น ใหไ้วแ้ก่ผูรั้บจา้ง 

 การจ่ายเงินงวดสุดทา้ย จะจ่ายให ้เมื(องานทั�งหมด ตามสัญญา ไดแ้ลว้เสร็จทุกประการรวมทั�งการทาํ
สถานที(ก่อสร้าง ใหส้ะอาดเรียบร้อย ตามที(กาํหนดไว ้ในขอ้ 20 

ข้อ 4. ข. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน  

 (สาํหรับสัญญาที(เป็นราคาเหมารวม) 

 ผูว้า่จา้ง ตกลงจ่าย และผูรั้บจา้งตกลงรับเงินค่าจา้งจาํนวนเงิน…………………….………..บาท 

(……………………) ซึ( งไดร้วมภาษีมูลค่าเพิ(ม จาํนวน………………บาท ตลอดจน ภาษีอากรอื(น ๆ และ

ค่าใชจ่้ายทั�งปวงดว้ยแลว้ โดยถือราคาเหมารวม เป็นเกณฑ ์และกาํหนดการจ่ายเงิน เป็นงวด ๆ ดงันี�  
 งวดที( 1 เป็นจาํนวนเงิน………………..บาท (…………………………..………….) เมื(อผูรั้บจา้ง 

ไดป้ฏิบติังาน………………ใหแ้ลว้เสร็จภายใน……………………………………………… 

 งวดที( 2 เป็นจาํนวนเงิน……………………..บาท (………………………..……….) เมื(อผูรั้บจา้ง 

ไดป้ฏิบติังาน………………ใหแ้ลว้เสร็จภายใน………………………………………………ฯลฯ 

 งวดสุดทา้ย เป็นจาํนวนเงิน……..………...บาท (…………………………...……..) เมื(อผูรั้บจา้งได้

ปฏิบติังานทั�งหมด ให้แลว้เสร็จเรียบร้อย ตามสัญญา รวมทั�ง ทาํสถานที(ก่อสร้าง ให้สะอาดเรียบร้อย ตามที(
กาํหนดไว ้ในขอ้ 20 

 การจ่ายเงิน ตามเงื(อนไข แห่งสัญญานี�  ผูว้า่จา้ง จะโอนเงินเขา้ บญัชีเงินฝากธนาคารของผูรั้บจา้ง ชื(อ
ธนาคาร…………………….สาขา……………..ชื(อบญัชี…………………เลขที(บญัชี…………………ทั�งนี�  

ผูรั้บจา้ง ตกลงเป็นผูรั้บภาระ เงินค่าธรรมเนียม หรือค่าบริการอื(นใดเกี(ยวกบัการโอนที(ธนาคารเรียกเก็บ และ
ยินยอม ให้มีการหักเงินดงักล่าว จากจาํนวนเงินโอนในงวดนั�น ๆ (ความในวรรคนี�  ใช้สําหรับ กรณีที( 

ส่วนราชการจะจ่ายเงินตรงให้แก่ผูรั้บจา้ง (ระบบ Direct Payment) โดยการโอนเงินเขา้บญัชีเงินฝาก

ธนาคาร ของผูรั้บจา้ง ตามแนวทาง ที(กระทรวงการคลงักาํหนด) 
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 *ข้อ 5. เงินค่าจ้างล่วงหน้า 
 ผูว้า่จา้ง ตกลงจ่ายเงินคา้จา้งล่วงหนา้ ใหแ้ก่ผูรั้บจา้ง เป็นจาํนวนเงิน……………………..…บาท 

(………………..……) ซึ( งเท่ากบัร้อยละ………………ของราคาค่าจา้ง ตามสัญญาที(ระบุไว ้ในขอ้ 4 

 เงินจาํนวนดงักล่าว จะจ่ายให ้ภายหลงัจาก ที(ผูรั้บจา้ง ไดว้างหลกัประกนั การรับเงินค่าจา้งล่วงหนา้ 

เต็มตามจาํนวนเงินค่าจา้งล่วงหน้านั�น ให้แก่ผูว้่าจา้ง ผูรั้บจา้ง จะตอ้งออกใบเสร็จรับเงินค่าจา้งล่วงหน้า  

ตามแบบที(ผูว้า่จา้ง กาํหนดให้ และผูรั้บจา้งตกลงที(จะกระทาํตามเงื(อนไขอนัเกี(ยวกบัการใชจ่้าย และการใช้
คืนเงินค่าจา้งล่วงหนา้นั�น ดงัต่อไปนี�  
 5.1 ผูรั้บจา้ง จะใชเ้งินค่าจา้งล่วงหนา้นั�น เพื(อเป็นค่าใชจ่้าย ในการปฏิบติังาน ตามสัญญาเท่านั�น 

หากผูรั้บจา้ง ใชจ่้ายเงินค่าจา้งล่วงหนา้ หรือส่วนใดส่วนหนึ(ง ของเงินค่าจา้งล่วงหนา้นั�น ในทางอื(น ผูว้า่จา้ง 

อาจจะเรียกเงินค่าจา้งล่วงหนา้คืน จากผูรั้บจา้ง หรือบงัคบัแก่หลกัประกนั การปฏิบติัตามสัญญาไดท้นัที 

 5.2 เมื(อผูว้า่จา้งเรียกร้อง ผูรั้บจา้ง ตอ้งแสดงหลกัฐาน การใชจ่้ายเงินค่าจา้งล่วงหนา้ เพื(อพิสูจน์วา่ 

ไดเ้ป็นไปตามขอ้ 5.1 ภายในกาํหนด 15 วนั นบัถดัจากวนั ไดรั้บแจง้จาก ผูว้า่จา้ง หากผูรั้บจา้ง ไม่อาจแสดง

หลกัฐานดงักล่าว ภายในกาํหนด 15 วนั ผูว้า่จา้งอาจเรียกเงินค่าจา้งล่วงหนา้คืน จากผูรั้บจา้ง หรือบงัคบัแก่ 

หลกัประกนัการรับเงินค่าจา้งล่วงหนา้ ไดท้นัที 

 * 5.3 (สาํหรับสัญญาที(เป็นราคาต่อหน่วย) 

 ในการจ่ายเงินค่าจา้ง ให้แก่ผูรั้บจา้งตามขอ้ 4 ก. ผูว้า่จะหักเงินค่าจา้ง ในแต่ละเดือนไวจ้าํนวน

ทั�งหมด* ทั�งนี�  จนกวา่จาํนวนเงินที(หกัไว ้จะครบตามจาํนวน เงินค่าจา้งล่วงหนา้ ที(ผูรั้บจา้งไดรั้บไปแลว้ 

 5.4 เงินจาํนวนใด ๆ ก็ตาม ที(ผูรั้บจา้ง จะตอ้งจ่ายให้แก่ ผูว้า่จา้งเพื(อชาํระหนี�  หรือเพื(อชดใชค้วาม 

รับผิดต่าง ๆ ตามสัญญา ผูว้า่จา้ง จะหกัเอาจากเงินค่าจา้งงวด ที(จะจ่ายให้แก่ ผูรั้บจา้ง ก่อนที(จะหกัชดใชคื้น 

เงินค่าจา้งล่วงหนา้ 

 5.5 ในกรณีที(มีการบอกเลิกสัญญา หากเงินค่าจา้งล่วงหนา้ที(เหลือ เกินกวา่จาํนวนเงิน ที(ผูรั้บจา้ง  

จะไดรั้บ หลงัจากหกัชดใช ้ ในกรณีอื(นแลว้ ผูรั้บจา้ง จะตอ้งจ่ายคืนเงิน จาํนวนที(เหลือนั�น ให้แก่ผูว้า่จา้ง 

ภายใน 7 วนั นบัถดัจากวนั ไดรั้บแจง้ เป็นหนงัสือ จากผูว้า่จา้ง 

 5.5 ก. (สาํหรับสัญญาที(เป็นราคาต่อหน่วย) 

 ผูว้่าจา้ง จะคืนหลกัประกนัเงินล่วงหน้า ให้แก่ผูรั้บจา้ง ต่อเมื(อผูว้า่จา้ง ไดห้กัเงินค่าจา้งไวค้รบ
จาํนวนเงินล่วงหนา้ ตาม 5.3 

 5.5 ข. (สาํหรับสัญญาที(เป็นราคาเหมารวม) 

 ผูว้า่จา้งจะคืนหลกัประกนัเงินล่วงหนา้ใหแ้ก่ผูรั้บจา้ง**………………………………………… 
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*** ข้อ 6. การหักเงินประกนัผลงาน 

 ในการจ่ายเงินให้แก่ผูรั้บจา้งแต่ละงวด ผูว้า่จา้ง จะหกัเงิน จาํนวนร้อยละ 10 ของเงินที(ตอ้งจ่าย  

ในงวดนั�น เพื(อเป็นประกนัผลงาน ในกรณีที( เงินประกนัผลงาน จะตอ้งถูกหกัไวท้ั�งสิ�น ไม่ตํ(ากวา่ 6 เดือน 

(สาํหรับสัญญาที(เป็นราคาต่อหน่วย) หรือจาํนวน……….……......บาท (สําหรับสัญญาที(เป็นราคาเหมารวม) 

ผูมี้รับจา้ง มีสิทธิที(จะขอเงินประกนัผลงานคืน โดยผูรั้บจา้ง จะตอ้งวางหนงัสือคํ�าประกนั ของธนาคาร    
ซึ( งออกโดยธนาคารภายในประเทศ มาวางไวต่้อผูว้า่จา้งเพื(อเป็นหลกัประกนัแทนก็ได ้

 ผูว้า่จา้ง จะคืนเงินประกนัผลงาน และ/หรือ หนงัสือคํ�าประกนั ของธนาคารดงักล่าว ตามวรรคหนึ(ง 

ใหแ้ก่ผูรั้บจา้ง พร้อมกบั การจ่ายเงิน งวดสุดทา้ย 

  

ข้อ 7 ก. กาํหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลกิสัญญา 
 ภายในกาํหนด…………..วนั นบัถดัจากวนัลงนามในสัญญา ผูรั้บจา้ง จะตอ้งเสนอแผนงานให ้

เป็นที(พอใจ แก่ผูว้า่จา้ง โดยแสดงถึงขั�นตอน ของการทาํงาน และกาํหนดเวลาที(ตอ้งใช ้ในการทาํงานหลกั
ต่าง ๆ ใหแ้ลว้เสร็จ*** 

 ผูรั้บจา้ง ตอ้งเริ(มทาํงานที(รับจา้ง ภายในกาํหนด………….วนั นบัถดัจาก วนัไดรั้บหนงัสือ แจง้ให้

เริ(มงานและจะตอ้ง ทาํงานให้แลว้เสร็จ ภายในกาํหนด……...วนั นบัถดัจากวนัที(ไดรั้บหนงัสือแจง้ ดงักล่าว

นั�น 

ถา้มิไดเ้สนอแผนงาน หรือ ไม่สามารถทาํงานให้แลว้เสร็จ ตามกาํหนดเวลา หรือจะแลว้เสร็จ ล่าชา้
เกินกว่ากาํหนดเวลา หรือผูรั้บจา้ง ทาํผิดสัญญา ขอ้ใดขอ้หนึ( ง หรือ ตกเป็นผูล้ม้ละลาย หรือเพิกเฉย 
ไม่ ปฏิบติัตามคาํสั(ง ของคณะกรรมการ ตรวจการจา้ง หรือผูค้วบคุมงานหรือบริษทัที(ปรึกษา ซึ( งไดรั้บ 
มอบอาํนาจ จากผูว้า่จา้ง ผูว้า่จา้ง มีสิทธิที(จะบอกเลิกสัญญานี� ได ้และมีสิทธิจา้ง ผูรั้บจา้งรายใหม่ เขา้ทาํงาน 

ของผูรั้บจา้งใหลุ้ล่วงไปไดด้ว้ย 

 การที(ผูว้า่จา้ง ไม่ใชสิ้ทธิเลิกสัญญา ดงักล่าวขา้งตน้นั�น ไม่เป็นเหตุให ้ผูรั้บจา้ง พน้จาก ความรับผิด 

ตามสัญญา 

____________________________________________________________________________________ 

หมายเหตุ * ในกรณีที(หน่วยงานผูว้า่จา้งพิจารณาเห็นเป็นการจาํเป็นและสมควร จะหกัค่าจา้ง ในแต่ละเดือนไว้

เพียงบางส่วน ก็ไดโ้ดย แกไ้ขจาํนวนร้อยละ……….ของค่าจา้งในแต่ละเดือน ตามความเหมาะสมก็ได ้

 ** หากการจ่ายเงิน ค่าจา้งงวดที( 2 เป็นการจ่ายตาม ผลงานของผูรั้บจา้ง ในส่วนที(ปฏิบติังาน  เกิน

กวา่จาํนวนเงินล่วงหนา้ ให้ผูว้า่จา้ง คืนหลกัประกนั เงินล่วงหนา้ พร้อมกบัจ่าย เงินค่าจา้งงวดที( 2 แต่ถา้การ

จ่ายค่างจา้งงวดที( 2 เป็นการจ่ายตามผลงานของผูรั้บจา้ง โดยเฉลี(ยหกัเงินล่วงหนา้ออกตามส่วนของค่าจา้งใน

แต่ละงวดใหผู้ว้า่จา้งคืนหลกัประกนัเงินล่วงหนา้พร้อมกบัการจ่ายเงินค่างวดสุดทา้ย 

 *** ตดัออกหรือใส่ไวต้ามความเหมาะสม 
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ข้อ 7 ข. กาํหนดเวลาแล้วเสร็จ และสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลกิสัญญา 
ผูร้ับจ้างต้องเริ( มทาํงานที(รับจ้างภายในวนัที(….. เดือน…..…. พ.ศ. ………….และจะตอ้ง

ทาํงานให้แลว้เสร็จริบูรณ์ภายในวนัที(….. เดือน……….. พ.ศ. ………..ถา้ผูรั้บจา้งมิไดล้งมือทาํงานภายใน

กาํหนดเวลา หรือไม่สามารถทาํงานให้แลว้เสร็จตามกาํหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื(อไดว้า่ ผูรั้บจา้งไม่สามารถ
ให้แลว้เสร็จภายในกาํหนดเวลา หรือจะแลว้เสร็จล่าชา้เกินกวา่กาํหนดเวลา หรือผูรั้บจา้งทาํผิดสัญญาขอ้ใด
ขอ้หนึ( งหรือตกเป็นผูล้ม้ละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบติัตามคาํสั(งของคณะกรรมการ ตรวจการจา้ง หรือ 
ผูค้วบคุมงานหรือบริษทัที(ปรึกษา ซึ( งไดรั้บมอบอาํนาจจากผูว้า่จา้ง ผูว้่าจา้งมีสิทธิที(จะบอกเลิกสัญญานี� ได ้

และมีสิทธิจา้งผูรั้บจา้งรายใหม่ เขา้ทาํงานของผูรั้บจา้งใหลุ้ล่วงไปดว้ย 

การที(ผูว้่าจา้งไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดงักล่าวขา้งตน้ไม่เป็นเหตุให้ผูรั้บจา้งพน้จากความรับผิดตาม
สัญญา 

 

ข้อ 8 .ความรับผดิชอบ ในความชํารุด บกพร่องของงานจ้าง 

 เมื(องานแลว้เสร็จบริบูรณ์ และผูว้า่จา้ง ไดรั้บมอบงาน จากผูรั้บจา้ง หรือจากผูรั้บจา้งรายใหม่ ใน
กรณีที( มีการบอกเลิกสัญญา ตามขอ้ 7 หากมีเหตุชาํรุด บกพร่อง หรือ เสียหายเกิดขึ�นจากการจา้งนี�  ภายใน 

กาํหนด* ………………ปี……………เดือน นบัถดัจาก วนัที(ไดรั้บมอบงานดงักล่าว ซึ( งความชาํรุดบกพร่อง 

หรือ เสียหายนั�น เกิดจากความบกพร่อง ของผูรั้บจา้ง อนัเกิดจาก การใชว้สัดุ ที(ไม่ถูกตอ้ง หรือทาํไวไ้ม่
เรียบร้อย หรือทาํไม่ถูกตอ้ง ตามมาตรฐานแห่งหลกัวิชา ผูรั้บจา้ง จะตอ้งรีบทาํการแกไ้ข     ให้เป็นที(
เรียบร้อย โดยไม่ชกัชา้ โดยผูว้า่จา้งไม่ ตอ้งออกเงินใด ๆ ในการนี�ทั�งสิ�น หากผูรั้บจา้งบิดพลิ�ว        ไม่กระทาํ
การดงักล่าว ภายในกาํหนด…...วนั นบัแต่วนัที(ไดแ้จง้เป็นหนงัสือ จากผูว้า่จา้ง หรือ ไม่ทาํการแกไ้ข ให้

ถูกตอ้งเรียบร้อย ภายในเวลา ที(ผูว้า่จา้งกาํหนดให ้ผูว้า่จา้ง มีสิทธิที(จะทาํการนั�นเอง หรือ จา้งผูอื้(น ให้ทาํงาน
นั�น โดยผูรั้บจา้ง ตอ้งเป็นผูอ้อกค่าใชจ่้าย 

 

 ข้อ 9. การจ้างช่วง 

 ผูรั้บจา้ง จะตอ้งไม่เอางานทั�งหมด หรือ บางส่วนแห่งสัญญานี�  ไปจา้งช่วงอีกต่อหนึ( งโดยไม่ได ้
รับความยินยอมเป็นหนงัสือ จากผูว้า่จา้งก่อน ทั�งนี�  นอกจากในกรณี ที(สัญญานี� จะไดร้ะบุไวเ้ป็นอยา่งอื(น 

ความยินยอมดงักล่าวนั�น ไม่เป็นเหตุให้ผูรั้บจา้ง หลุดพน้จากความรับผิด หรือ พนัธะหนา้ที(ตามสัญญานี�  
และผูรั้บจา้ง จะยงัคงตอ้งรับผิด ในความผิด และความประมาทเลินเล่อ ของผูรั้บจา้งช่วง หรือ ของตวัแทน 

หรือลูกจา้งรับจา้งช่วงนั�นทุกประการ 

 

 

 

 

____________________________________________________________________________________ 

หมายเหตุ *กาํหนดเวลาที(ผูรั้บจา้งจะผดิ ในความชาํรุด บกพร่อง โดยปกติจะเป็นเวลาที( 1 ปี แต่ในกรณีงานจา้ง 

ผูว้า่จา้งควร จะรับผดิมากกวา่ 1 ปี ตามลกัษณะงาน หรือ ดว้ยเหตุใดก็ตาม ก็ใหก้าํหนด ระยะเวลา ดงักล่าว ตามที( 

ผูว้า่จา้ง เห็นเหมาะสม 
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 ข้อ 10. การควบคุม งานของผู้รับจ้าง 

 ผูรั้บจา้ง ตอ้งควบคุมงานที(รับจา้ง อย่างเอาใจใส่ ดว้ยประสิทธิภาพ และความชาํนาญ และใน
ระหวา่งทาํงาน ที(รับจา้ง จะตอ้งจดัให้มีผูแ้ทน ซึ( งทาํงานเต็มเวลา เป็นผูค้วบคุมงาน ผูค้วบคุมงานดงักล่าว 

จะตอ้งเป็นผูแ้ทน ไดรั้บมอบอาํนาจ จากผูรั้บจา้งคาํสั(ง หรือคาํแนะนาํต่างๆที(ไดแ้จง้ แก่ผูแ้ทน   ผูไ้ดรั้บมอบ
อาํนาจนั�น ใหถื้อวา่เป็นคาํสั(ง หรือคาํแนะนาํ ที(ไดแ้จง้แก่ผูรั้บจา้ง การแต่งตั�งผูค้วบคุมงาน นั�นจะตอ้งทาํเป็น
หนงัสือ และตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากผูว้า่จา้ง การเปลี(ยนตวั หรือแต่งตั�งผูค้วบคุมงานใหม่ จะทาํมิได ้

หากไม่ไดรั้บความเห็นชอบ จากผูว้า่จา้งก่อน 

 ผูว้า่จา้ง มีสิทธิที(จะขอให้เปลี(ยนตวัแทน ไดรั้บมอบอาํนาจนั�น โดยแจง้เป็นหนงัสือไปยงั ผูรั้บจา้ง 

และผูรั้บจา้งจะตอ้งทาํการเปลี(ยนตวัโดยพลนั โดยไม่คิดราคาเพิ(ม หรืออา้งเป็นเหตุเพื(อขยายอายุ สัญญาอนั
เนื(องมาจากเหตุนี�  
 

 ข้อ 11. ความรับผดิชอบผู้รับจ้าง 

 ผูรั้บจา้งจะตอ้งรับผิดต่ออุบติัเหตุ ความเสียหาย หรือภยนัตรายใด ๆ อนัเกิดจากการปฏิบติังานของ 
ผูรั้บจา้ง และจะตอ้งรับผดิ ต่อความเสียหาย จากการกระทาํ ของลูกจา้ง ของผูรั้บจา้ง 

ความเสียหายใด ๆ อนัเกิดแก่งาน ที(ผูรั้บจา้ง ไดท้าํขึ�น แมจ้ะเกิดขึ�นเพราะ เหตุสุดวิสัย นอกจากกรณี 

อนัเกิดจากความผิด ของผูว้่าจา้งดงักล่าว ในขอ้นี� จะสิ�นสุดลง เมื(อผูว้่าจา้งไดรั้บมอบงาน ครั� งสุดทา้ย  
ซึ( งหลงัจากนั�น ผูรั้บจา้งคงตอ้งรับผิด เพียงในกรณีชาํรุด บกพร่อง หรือ ความเสียหาย ดงักล่าวในขอ้ 8 

เท่านั�น 

 

 ข้อ 12. การจ่ายเงินแก่ลูกจ้าง 

 ผูรั้บจา้ง จะตอ้งจ่ายเงินแก่ลูกจา้ง ที(ผูรั้บจา้งไดจ้า้งมา ในอตัราและตามกาํหนดเวลาที(ผูรั้บจา้งได ้
ตกลง หรือทาํสัญญาไว ้ต่อลูกจา้งดงักล่าว 

 ถา้ผูรั้บจา้ง ไม่จ่ายเงินค่าจา้ง หรือค่าทดแทนอื(นใด แก่ลูกจา้งดงักล่าว ในวรรคแรก ผูว้า่จา้งมีสิทธิที(
จะเอาเงินค่าจา้ง ที(จะตอ้งจ่ายแก่ผูรั้บจา้ง มาจ่ายใหแ้ก่ผูรั้บจา้งดงักล่าว และใหถื้อวา่ผูว้า่จา้งไดจ่้ายเงินจาํนวน
นั�น เป็นค่าจา้งใหแ้ก่ผูรั้บจา้ง ตามสัญญาแลว้ 

 ผูรั้บจา้ง จะตอ้งจดัให้มีประกนัภยั สําหรับลูกจา้งทุกคน ที(จา้งมาทาํงาน โดยให้ครอบคลุมถึงความ
รับผิดทั�งปวง ของผูรั้บจา้ง รวมทั�งผูรั้บจา้งช่วง อนัหากจะพึงมี ในกรณีความเสียหาย ที(คิดค่าสินไหม
ทดแทนได ้ตามกฎหมาย ซึ( งเกิดจากอุปัทวเหตุ หรือภยนัตรายใด ๆ ต่อลูกจา้ง หรือบุคคลอื(นที(ผูรั้บจา้ง หรือ
ผูรั้บจา้งช่วงจา้ง มาทาํงานผูรั้บจา้ง จะตอ้งส่งมอบกรมธรรมป์ระกนัภยัดงักล่าว พร้อมทั�งหลกัฐานการชาํระ
เบี�ยประกนั ใหแ้ก่ผูว้า่จา้ง เมื(อผูว้า่จา้งเรียกร้อง 
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 ข้อ 13. การตรวจงานจ้าง 

 ถา้ผูว้า่จา้ง แต่งตั�งกรรมการตรวจการจา้ง ผูค้วบคุมงาน หรือบริษทัที(ปรึกษา เพื(อควบคุม การทาํงาน
ของผูรั้บจา้ง กรรมการตรวจการจา้ง หรือผูค้วบคุมงาน หรือบริษทัที(ปรึกษานั�นมีอาํนาจเขา้ไป ตรวจการงาน 

ในโรงงาน และสถานที(ที(ก่อสร้าง ไดทุ้กเวลา และผูรั้บจา้ง จะตอ้งอาํนวยความสะดวก และให้ความ
ช่วยเหลือ ในการนั�นตามสมควร 

 การที(มีกรรมการตรวจการจ้าง ผูค้วบคุมงาน หรือบริษัทที(ปรึกษา ทาํให้ผูรั้บจ้างพ้น  
ความรับผดิชอบ ตามสัญญานี�ขอ้หนึ(งขอ้ใดไม่ 

 

ข้อ 14. แบบรูปและรายการละเอยีดคลาดเคลื
อน 

 ผูรั้บจา้งจะตอ้งรับรองวา่ ไดต้รวจสอบ และทาํความเขา้ใจ ในรูปแบบ รูปรายการละเอียดโดยถี(ถว้น
แลว้ หากปรากฏวา่ แบบรูปและรายการละเอียดนั�น ผดิพลาดหรือคลาดเคลื(อน ไปจากหลกัการทางวิศวกรรม 

หรือทางเทคนิค ผูรั้บจา้ง ตกลงที(จะปฏิบติัตาม คาํวินิจฉยัของกรรมการตรวจการจา้ง หรือผูค้วบคุมงานหรือ 

บริษทัที(ปรึกษา ที(ผูว้า่จา้งแต่งตั�งเพื(อให้งานแลว้เสร็จบริบูรณ์ โดยจะคิดค่าใชจ่้ายใด ๆ เพิ(มขึ�น จากผูว้า่จา้ง
ไม่ได ้

 

 ข้อ 15. การควบคุมงานโดยผู้ว่าจ้าง 

 ผูรั้บจา้ง ตกลงว่า กรรมการตรวจการจา้ง ผูค้วบคุมงาน หรือบริษทัที(ปรึกษา ที(ผูว้า่จา้งแต่งตั�ง 
มีอาํนาจที(จะตรวจสอบ และควบคุมงาน เพื(อให้เป็นไปตามเอกสารสัญญา และมีอาํนาจที(จะสั(งให้แกไ้ข
เปลี(ยนแปลง เพิ(มเติม หรือตดัทอน ซึ( งงานตามสัญญานี�  หากผูรั้บจา้งขดัขืน ไม่ปฏิบติัตาม กรรมการตรวจ
การจา้ง ผูค้วบคุมงาน หรือบริษทัที(ปรึกษา มีอาํนาจที(จะสั(งให้หยุดกิจการนั�นชั(วคราวได ้ความล่าชา้ในกรณี
เช่นนี�  ผูรั้บจา้งจะถือเป็นเหตุ ขอขยายวนัทาํการออกไปมิได ้

 

 ข้อ 16. งานพเิศษและการแก้ไขงาน  

 ผูว้า่จา้ง มีสิทธิที(จะสั(งใหผู้รั้บจา้ง ทาํงานพิเศษ ซึ( งไม่ไดแ้สดงไว ้หรือรวมอยูใ่นเอกสารสัญญา หาก
งานพิเศษนั�น ๆ อยูใ่นขอบข่ายทั(วไป แห่งวตัถุประสงคข์องสัญญานี�  นอกจากนี�  ผูว้่าจา้งยงัมีสิทธิสั(งให ้

เปลี(ยนแปลงหรือแกไ้ขแบบรูป และขอ้กาํหนดต่าง ๆ ในเอกสารสัญญานี�ดว้ย โดยไม่ทาํให้สัญญา เป็นโมฆะ
แต่อยา่งใด 

 อตัราค่าจา้ง หรือราคาที(กาํหนดไว ้ในสัญญานี�ใหก้าํหนดไว ้สาํหรับงานพิเศษ หรืองานที(เพิ(มเติมขึ�น 

หรือตดัทอนลงทั�งปวง ตามคาํสั(งของผูว้า่จา้ง หากในสัญญา ไม่ไดก้าํหนดไวถึ้งอตัราค่าจา้ง หรือราคาใดๆ 
ที(จะนาํมาใช ้สําหรับงานพิเศษ หรืองานที(เพิ(มขึ�นดงักล่าว ผูว้า่จา้ง และผูรั้บจา้งจะไดต้กลงกนั ที(จะกาํหนด
อตัรา หรือราคา รวมทั�งการขยายระยะเวลา (ถา้มี) กนัใหม่ เพื(อความเหมาะสม ในกรณีที(ตกลง 
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กนัไม่ได ้ผูว้า่จา้งจะ กาํหนดอตัราจา้ง หรือราคาตายตวัตามแต่ผูว้า่จา้ง จะเห็นวา่เหมาะสม และถูกตอ้ง ซึ( ง
ผูรั้บจา้ง จะตอ้งปฏิบติังาน ตามคาํสั(งของผูว้า่จา้งแต่อาจสงวนสิทธิ< ที(จะดาํเนินการ ตามขอ้ 21 ต่อไปได ้

 

ข้อ 17. ค่าปรับ 

 หากผูรั้บจา้ง ไม่สามารถทาํงานให้แลว้เสร็จ ตามเวลาที(กาํหนดไว ้ ในสัญญา และผูว้า่จา้ง ยงัมิได้
บอกเลิกสัญญา ผูรั้บจา้ง จะตอ้งชาํระค่าปรับ ให้แก่ผูว้า่จา้ง เป็นจาํนวนเงิน วนัละ ……………..บาท และ

จะต้องชําระค่าใช้จ่าย ในการควบคุมงาน ในเมื(อผูว้่าจ้างต้องควบคุมงานอีกต่อหนึ( งเป็นจาํนวนเงิน  
วนัละ……………..บาท นบัถดัจาก วนัที(กาํหนดแลว้เสร็จตามสัญญา หรือวนัที(ผูว้า่จา้งไดข้ยายให ้ จนถึง

วนัที( ทาํงานแลว้เสร็จจริง นอกจากนี�  ผูรั้บจา้งยอมให้ผูว้า่จา้ง เรียกค่าเสียหาย อนัเกิดขึ�นจากการ ที(ผูรั้บจา้ง
ทาํงานล่าชา้เฉพาะส่วนที(เกินกวา่จาํนวนค่าปรับและค่าใชจ่้ายดงักล่าวไดอี้กดว้ย 

 ในระหวา่งที(ผูว้า่จา้งยงัมิไดบ้อกเลิกสัญญานั�น หากผูว้า่จา้งเห็นวา่ผูรั้บจา้งจะไม่สามารถ ปฏิบติัตาม
สัญญาต่อไปได ้ ผูว้่าจา้งจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามขอ้ 18 ก็ได ้ และถา้ผูว้่าจา้งไดแ้จง้ 

ขอ้เรียกร้องไปยงัผูรั้บจา้งเมื(อครบกาํหนดแลว้เสร็จของงานขอให้ชาํระค่าปรับแลว้ ผูว้า่จา้งมีสิทธิที(จะปรับ  
ผูรั้บจา้งจนถึงวนับอกเลิกสัญญาไดอี้กดว้ย 

 

ข้อ 18. สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลงับอกเลกิสัญญา 
 ในกรณีที(ผูว้า่จา้งบอกเลิกสัญญา ผูว้า่จา้งอาจทาํงานนั�นเองหรือวา่จา้งผูอื้(นให้ทาํงานนั�นต่อ   จนแลว้
เสร็จได ้ผูว้า่จา้งหรือผูที้(รับจา้งทาํงานนั�นต่อมีสิทธิใชเ้ครื(องใชก้ารก่อสร้างสิ(งที(สร้างขึ�นชั(วคราว สําหรับงาน
ก่อสร้างและวสัดุต่าง ๆ ซึ( งเห็นวา่จะตอ้งสงวนเอาไวเ้พื(อการปฏิบติังานตามสัญญาตามที(จะเห็นสมควร 

 ในกรณีดงักล่าวผูว้า่จา้งมีสิทธิริบหลกัประกนัการปฏิบติัตามสัญญาทั�งหมดหรือบางส่วน ตามแต่จะ
เห็นสมควร นอกจากนั�นผูรั้บจา้งจะตอ้งรับผิดชอบในค่าเสียหาย ซึ( งเป็นจาํนวนเกินกว่าหลกัประกนั  
การปฏิบติังาน และค่าเสียหายต่าง ๆ ที(เกิดขึ�น รวมทั�งค่าใชจ่้ายที(เพิ(มขึ�นในการทาํงานนั�นต่อให้แลว้เสร็จตาม 

สัญญา และค่าใชจ่้ายในการควบคุมงานเพิ(ม (ถา้มี) ซึ( งผูว้า่จา้งจะหกัเอาจากเงินประกนัผลงานหรือจาํนวนเงิน 

ใด ๆ ที(จะจ่ายใหแ้ก่ผูรั้บจา้งก็ได ้

 

 ข้อ 19. การกาํหนดค่าเสียหาย 

 ค่าปรับหรือค่าเสียหายซึ( งเกิดขึ�นจากผูรั้บจา้งตามสัญญานี�  ผูว้า่จา้งมีสิทธิที(จะหกัเอาจากจาํนวนเงิน
ค่าจา้งที(คา้งจ่าย หรือจากเงินประกนัผลงานของผูรั้บจา้ง หรือบงัคบัจากหลกัประกนัการปฏิบติัตามสัญญา 
ก็ได ้

 หากมีเงินค่าจา้งตามสัญญาที(หกัไวจ่้ายเป็นค่าปรับ และค่าเสียหายแลว้ยงัเหลืออยูอี่กเท่าใด ผูว้า่จา้ง
จะคืนใหแ้ก่ผูรั้บจา้งทั�งหมด 
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 ข้อ 20. การทาํบริเวณก่อสร้างให้เรียบร้อย 

 ผูรั้บจา้ง จะตอ้งรักษาบริเวณ สถานที(ปฏิบติังานตามสัญญานี�  รวมทั�งโรงงานหรือสิ(งอาํนวย  
ความสะดวกใน การทาํงานของผูรั้บจา้ง ลูกจา้ง ตวัแทน หรือของผูรั้บจา้งช่วงให้อยู่ในความสะอาด 

ปลอดภยั และมีประสิทธิภาพ ในการใชง้านตลอด ระยะเวลาการจา้งและเมื(อทาํงานเสร็จสิ�นแลว้ จะตอ้งขน
ยา้ยบรรดาเครื(องใช ้ ในการทาํงานจา้งรวมทั�งวสัดุ ขยะมูลฝอย และสิ(งก่อสร้างชั(วคราวต่าง ๆ (ถา้มี)  

ทั�งจะตอ้งกลบเกลี(ยพื�นดินให ้เรียบร้อย เพื(อใหบ้ริเวณทั�งหมดอยูใ่นสภาพที(สะอาด และใชก้ารไดท้นัที 

 

*ข้อ 21. กรณพีพิาทและอนุญาโตตุลาการ 

 21.1 ในกรณีที(มี ขอ้โตแ้ยง้เกิดขึ�น ระหวา่งคู่สัญญา เกี(ยวกบัขอ้กาํหนด แห่งสัญญานี�หรือเกี(ยวกบั

การปฏิบัติสัญญานี�  และคู่สัญญาไม่สามารถตกลงกันได้ ให้เสนอข้อโต้แย ้งหรือข้อพิพาทนั� น       
ต่ออนุญาโตตุลาการเพื(อพิจารณาชี�ขาด 

 21.2 เวน้แต่คู่สัญญาทั�งสองฝ่าย จะเห็นพอ้งกนัให้อนุญาโตตุลาการคนเดียว เป็นผูชี้� ขาดการระงบั

ขอ้พิพาท ให้กระทาํโดยอนุญาโตตุลาการ 2 คน โดยคู่สัญญาฝ่ายหนึ(งจะทาํหนงัสือ แสดงเจตนาจะให้มี

อนุญาโตตุลาการ ระงบัขอ้พิพาทและระบุชื(ออนุญาโตตุลาการคนที(ตนแต่งตั�ง ส่งไปยงัคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ(ง
จากนั�น ภายในระยะเวลา 30 วนั นบัถดัจากวนัที(ไดรั้บแจง้ดงักล่าว คู่สัญญาฝ่ายที(ไดรั้บแจง้จะตอ้งแต่งตั�ง

อนุญาโตตุลาการคนที(สอง ถา้อนุญาโตตุลาการทั�งสองคน ดงักล่าวไม่สามารถประนีประนอมระงบัขอ้พิพาท
นั�น ไดใ้ห้อนุยาโตตุลาการทั�งสองคนร่วมกนัแต่งตั�ง อนุญาโตตุลาการผูชี้� ขาด ภายในกาํหนดเวลา 30 วนั  

นบัจากวนัที(ไม่สามารถตกลงกนั ผูชี้� ขาดดงักล่าว จะพิจารณาระงบัขอ้พิพาทต่อไป กระบวนพิจารณาของ
อนุญาโตตุลาการ ให้ถือตามขอ้บงัคบัอนุญาโตตุลาการของสถาบนัอนุญาโตตุลาการอนุญาโตตุลาการ
กระทรวงยุติธรรมโดยอนุโลม หรือตามขอ้บงัคบัอื(นที(คู่สัญญาทั�งสองฝ่ายเห็นชอบ และให้กระทาํใน
กรุงเทพมหานคร โดยใชภ้าษาไทยหรือภาษาองักฤษ เป็นภาษาในการดาํเนินกระบวนการพิจารณา 

 21.3 ในกรณีที(คู่สัญญา ฝ่ายใดฝ่ายหนึ( งไม่แต่งตั� งอนุญาโตตุลาการฝ่ายตนหรือในกรณีที(

อนุญาโตตุลาการทั�งสองคน ไม่สามารถตกลงกนัแต่งตั�งอนุญาโตตุลาการผูชี้� ขาดได ้คู่สัญญา แต่ละฝ่ายต่างมี
สิทธิร้อง ขอต่อศาลแพง่เพื(อแต่งตั�งอนุญาโตตุลาการผูชี้�ขาดไดแ้ลว้แต่กรณี 

 21.4 คาํชี� ขาดของอนุญาโตตุลาการ หรือของอนุญาโตตุลาการผูชี้� ขาดแลว้แต่กรณี ให้ถือเป็น

เด็ดขาดและถึงที(สุดผกูพนัคู่สัญญา 

 21.5 คู่สัญญา แต่ละฝ่ายเป็น ผูรั้บภาระค่าธรรมเนียมอนุญาโตตุลาการฝ่ายตนและออกค่าใชจ่้ายอื(น ๆ  

ในการดาํเนินกระบวนพิจารณาฝ่ายละครึ( ง ในกรณีที(มีการแต่งตั�งอนุญาโตตุลาการคนเดียวหรือ มีการแต่งตั�ง
อนุญาโตตุลาการผูชี้�ขาด ใหอ้นุญาโตตุลาการหรืออนุญาโตตุลาการผูชี้� ขาด เป็นผูก้าํหนดภาระค่าธรรมเนียม
อนุญาโตตุลาการคนเดียวหรือภาระค่าธรรมเนียมอนุญาโตตุลาการคนเดียวหรือภาระค่าธรรมเนียม
อนุญาโตตุลาการผูชี้�ขาดคนเดียว แลว้แต่กรณี 
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 ข้อ 22. การขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา 
 ในกรณีที(มี เหตุสุดวิสัย หรือเหตุใด ๆ อนัเนื(องมาจากความผิด หรือความบกพร่องของฝ่ายผูว้า่จา้ง 

หรือพฤติการณ์อนัหนึ(งอนัใดที(ผูรั้บจา้ง ไม่ตอ้งรับผิดตามกฎหมาย ทาํให้ผูรั้บจา้งไม่สามารถทาํงานให้แลว้
เสร็จ ตามเงื(อนไขและกาํหนดเวลาแห่งสัญญานี� ได ้ ผูรั้บจา้งจะตอ้งแจง้เหตุหรือพฤติการณ์ดงักล่าว พร้อม
หลกัฐานเป็นหนงัสือ ใหผู้ว้า่จา้งทราบ เพื(อขอขยายเวลาทาํงานออกไปภายใน 15 วนั นบัถดัจากวนัที(เหตุนั�น

สิ�นสุดลง 

 ถา้ผูรั้บจา้ง ไม่ปฏิบติัให้เป็นไปตาม ความในวรรคหนึ(ง ให้ถือวา่ผูรั้บจา้งไดส้ละสิทธิ< เรียกร้องใน
การที(จะขอขยายเวลาทาํงานออกไปไม่มีเงื(อนไขใด ๆ ทั�งสิ�น เวน้แต่กรณีเหตุเกิดจากความผิด หรือความ
บกพร่องของฝ่ายผูว้า่จา้ง ซึ( งมีหลกัฐานชดัแจง้ หรือผูว้า่จา้งทราบดีอยูแ่ลว้ตั�งแต่ตน้ 

 การขยายกาํหนด เวลาทาํงานตามวรรคหนึ( ง อยู่ในดุลพินิจ ของผูว้่าจา้งที(จะพิจารณาตามที(
เห็นสมควร 

 

*ข้อ 23 การใช้เรือไทย 

 ในการปฏิบติัตามสัญญานี�  หากผูรั้บจา้ง จะตอ้งสั(งหรือนาํของเขา้มาจากต่างประเทศรวมทั�ง
เครื(องมือและอุปกรณ์ ที(ตอ้งนาํเขา้มาเพื(อปฏิบติังานตามสัญญา ไม่วา่ผูรั้บจา้งจะเป็นผูที้(นาํ ของเขา้มาเอง
หรือนาํเขา้มา โดยผา่นตวัแทนหรือบุคคลอื(นใด ถา้สิ(งของนั�นตอ้งนาํเขา้มา โดยทางเรือในเส้นทางเดินเรือที(มี
เรือไทยเดินอยู ่ และสามารถให้บริการรับขนไดต้ามที( รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกาํหนด 

ผูรั้บจ้างต้องจดัการให้สิ( งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือที(มีสิทธิ เช่นเดียวกับเรือไทยจาก
ต่างประเทศมายงัประเทศไทยเวน้แต่จะไดรั้บอนุญาตจาก สํานกังานคณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชยน์าวี
ก่อน บรรทุกของนั�นลงเรืออื(นที(มิใช่เรือไทย หรือ เป็นของที(รัฐมนตรีวา่การกระทรวงคมนาคมประกาศ
ยกเวน้ใหบ้รรทุกโดยเรืออื(นได ้ทั�งนี�ไม่วา่การสั(ง หรือ สั(งซื�อสิ(งของดงักล่าวจากต่างประเทศจะเป็นแบบ เอฟ
โอบี, ซีเอฟอาร์, ซีไอเอฟ หรือแบบอื(นใด 

 ในการส่งมอบงาน ตามสัญญาให้แก่ผูว้า่จา้ง ถา้งานนั�นมีสิ(งของตามวรรคแรก ผูรั้บจา้งจะตอ้งส่ง
มอบใบตราส่ง (Bill of Lading) หรือสําเนาใบตรา ส่งสําหรับของนั�น ซึ( งแสดงวา่ไดบ้รรทุกมา โดยเรือไทย

หรือเรือที(มีสิทธิ เช่นเดียวกบัเรือไทยใหแ้ก่ผูว้า่จา้ง พร้อมกบัการส่งมอบงานดว้ย 

ในกรณีที( สิ(งของดงักล่าว ไม่ไดบ้รรทุก จากต่างประเทศ มายงัประเทศไทย โดยเรือไทยหรือเรือที(มี
สิทธิ เช่นเดียวกบัเรือไทย ผูรั้บจา้ง ตอ้งส่งมอบหลกัฐาน ซึ( งแสดงว่าได้รับอนุญาตจาก สํานักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชยน์าวี ให้บรรทุกของโดยเรืออื(นไดห้รือหลกัฐาน ซึ( งแสดงว่าไดช้าํระ
ค่าธรรมเนียมพิเศษ เนื(องจากการไม่บรรทุกของโดยเรือไทยตามกฎหมาย วา่ดว้ยการส่งเสริมการพาณิชยน์าวี
แลว้อยา่งใดอยา่งหนึ(งแก่ผูว้า่จา้งดว้ย 

 

 
____________________________________________________________________________________ 

หมายเหตุ * ตดัออกหรือใส่ไวต้ามความเหมาะสม 

  



       12 

 

 ในกรณีที(ผูรั้บจา้ง ไม่ส่งมอบหลกัฐาน อยา่งใดอยา่งหนึ(งดงักล่าว ในสองวรรคขา้งตน้ให้แก่ ผูว้า่จา้ง 

แต่จะขอส่งมอบงานดงักล่าว ให้ผูว้า่จา้งก่อน โดยไม่รับชาํระเงินค่าจา้ง ผูว้า่จา้งมีสิทธิ รับงานดงักล่าวไว้
ก่อน และชาํระเงินค่าจา้งเมื(อผูรั้บจา้ง ไดป้ฏิบติัถูกตอ้งครบถว้นดงักล่าวแลว้ได ้

  

ข้อ 24. มาตรฐานฝีมือช่าง 

 ผูรั้บจา้ง ตกลงเป็นเงื(อนไขสําคญัวา่ ผูว้า่จา้งจะตอ้งมีและใชผู้ผ้า่นการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่าง 

จากหรือผูมี้วฒิุบตัรระดบั ปวช. ปวส. และปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบนัการศึกษาที( ก.พ.รับรองให้ให้เขา้

รับราชการได ้ในอตัราไม่ตํ(ากวา่ร้อยละ…………ของแต่ละสาขาช่าง แต่จะตอ้งมีช่างจาํนวนอยา่งนอ้ย 1 คน 

ในแต่ละสาขาช่างดงัต่อไปนี�  
 24.1 …………………………………………………… 

 24.2 …………………………………………………… 

         …………………………..ฯลฯ………………………... 

 

 ผูรั้บจา้ง จะตอ้งจดัทาํบญัชี แสดงจาํนวนช่างทั�งหมด โดยจาํแนกตามแต่ละสาขาช่างและ ระดบัช่าง 

พร้อมกบัระบุรายชื(อช่าง ผูที้(ผา่นการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างหรือผูมี้วุฒิบตัรดงักล่าว ในวรรคแรก นาํมา
แสดงพร้อมหลกัฐานต่าง ๆ ต่อคณะกรรมการการตรวจการจา้งหรือผูค้วบคุมงาน ก่อนเริ(มลงมือทาํงาน และ
พร้อมที(จะใหผู้ว้า่จา้ง หรือเจา้หนา้ที(ของผูว้า่จา้ง ตรวจสอบดูไดต้ลอดเวลาทาํงาน ตามสัญญานี�ของผูรั้บจา้ง 

 สัญญานี� ทาํขึ�นเป็นสองฉบบั มีขอ้ความถูกตอ้งตรงกนั คู่สัญญาไดอ่้านและเขา้ใจขอ้ความ โดย
ละเอียดตลอดแลว้ จึงไดล้งลายมือชื(อ พร้อมทั�งประทบัตรา (ถา้มี) ไวเ้ป็นสําคญัต่อหนา้พยาน และคู่สัญญา

ต่างยดึถือไวฝ่้ายละหนึ(งฉบบั 

 

(ลงชื(อ)…………………………ผูว้า่จา้ง 

(………………………..………) 

(ลงชื(อ)…………………………ผูรั้บจา้ง 

(…………………………….…) 

(ลงชื(อ)…………………………พยาน 

(……………….………………) 

(ลงชื(อ)…………………………พยาน 

(…………………..……………) 

 

 

 



 เอกสารแนบท้ายหมายเลข 1.6 (1) 
แบบหนังสือคํ �าประกัน 

(หลกัประกนัซอง) 

 

เลขที(………………….                                                                        วนัที(………………………….. 

 

ขา้พเจ้า………..(ชื(อธนาคาร/บริษทัเงินทุน)……….สํานักงานตั�งอยู่เลขที(…………ถนน……….

ตาํบล/แขวง……………..อาํเภอ/เขต…………….จงัหวดั…………….โดย……..ผูมี้อาํนาจลงนามผูกพนั

ธนาคาร/บริษัทเงินทุน ขอทาํหนังสือคํ� าประกันฉบับนี� ให้ไวต่้อ……..(ชื(อส่วนราชการผูป้ระกวด

ราคา)………….ดงัมีขอ้ความต่อไปนี�  

 1.ตามที(…………………...(ชื(อผูเ้สนอราคา)………………...…..ได้ยื(นซองประกวดราคาสําหรับ

การจดัจา้ง……………………ตามเอกสารประกวดราคาเลขที(……….….ซึ( งตอ้งวางหลกัประกนัซองตาม

เงื(อนไขการประกวดราคาต่อ…………………..(ชื(อส่วนราชการผูป้ระกวดราคา)……………..เป็นจาํนวน

เงิน…………..บาท (………………………..) นั�น 

 ขา้พเจา้ยอมผกูพนัตน โดยไม่มีเงื(อนไข ที(จะคํ�าประกนัชนิดเพิกถอน ไม่ไดเ้ช่นเดียวกบัลูกหนี�ชั�นตน้ 

ในการชาํระเงินตามสิทธิเรียกร้องของ…………….(ชื(อส่วนราชการผูป้ระกวดราคา)………..……..จาํนวน

ไม่เกิน…………บาท (………………..) ในกรณี……….…..(ชื(อผูเ้สนอราคา)…………………..ไม่ปฏิบติั

ตามเงื(อนไขในการประกวดราคาอันเป็นเหตุให้………...………(ชื( อส่วนราชการผู ้ประกวดราคา) 

...................................มีสิทธิริบหลกัประกนัซองประกวดราคาหรือให้ชดใชค่้าเสียหายใดๆ รวมทั�งกรณี
ที(……………..(ชื(อผูเ้สนอราคา)………..…..ไดถ้อนใบเสนอราคาของตน ภายในระยะเวลาที(ใบเสนอราคา

ยงัมีผลอยู ่หรือมิไดไ้ปลงนามในสัญญาเมื(อไดรั้บแจง้ไปทาํสัญญา หรือมิไดว้างหลกัประกนัสัญญา ภายใน
ระยะเวลาที(กําหนดในเอกสารประกวดราคา โดยข้าพเจ้าจะไม่อ้างสิทธิใดๆ  เพื(อโต้แย ้ง
และ…………………..(ชื(อส่วนราชการผูป้ระกวดราคา)……………………..………ไม่จาํเป็นตอ้งเรียกร้อง

ให…้……………….….(ชื(อผูเ้สนอราคา)……………..ชาํระหนี�นั�นก่อน 

 2. หนงัสือคํ�าประกนันี� มีผลใช้บงัคบัตั�งแต่………………ถึง………….และขา้พเจา้จะไม่เพิกถอน

การคํ�าประกนันี�ภายในระยะเวลาที(กาํหนดไว ้

 3. ถ้า………..…….(ชื(อผูเ้สนอราคา)….……………….ขยายกาํหนดเวลายืนราคาของการเสนอ

ราคาออกไป ขา้พเจา้ยินยอม ที(จะขยายกาํหนดระยะเวลาการคํ�าประกนันี�  ออกไปตลอดระยะเวลายืนราคาที(
ไดข้ยายออกไปดงักล่าว  
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ขา้พเจา้ไดล้งนามและประทบัตราไวต่้อหนา้พยานเป็นสาํคญั 

 

(ลงชื(อ)…………………………………..ผูค้ ํ�าประกนั              
         (…………………………………………) 

     ตาํแหน่ง………………………………… 

 

(ลงชื(อ)…………………………………..พยาน 

        (………………………………………….) 

 

 

(ลงชื(อ)……………………………………พยาน 

       (………………………………………….) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 เอกสารแนบท้ายหมายเลข 1.6 (2) 
 

แบบหนังสือคํ �าประกัน 

(หลกัประกนัสัญญา) 

 

เลขที2…………………                                                                         วนัที2….……………………….. 
 

ขา้พเจา้……………..(ชื(อธนาคาร)…………..สาํนกังานตั�งอยูเ่ลขที(……..ถนน……………….....

ตาํบล/แขวง…………..อาํเภอ/เขต……….จงัหวดั………………………..โดย………...………ผูมี้อาํนาจลง

นามผกูพนัธนาคารขอทาํหนงัสือคํ�าประกนัฉบบันี�ไวต่้อ…………………………….0..(ชื(อส่วนราชการผู ้

วา่จา้ง)………………..….ซึ(งต่อไปนี� เรียกวา่ “ผูว้า่จา้ง” ดงัมีขอ้ความต่อไปนี�  

 1. ตามที(……..(ชื(อผูรั้บจา้ง) ……...ซึ( งต่อไปนี� เรียกวา่ “ผูรั้บจา้ง” ไดท้าํสัญญาจา้ง….…..กบัผูว้า่จา้ง

ตามสัญญาเลขที(…….ลงวนัที(.……ซึ( งผูรั้บจา้งตอ้งวางหลกัประกนัการปฏิบติัตามสัญญาต่อผูว้า่จา้งเป็น

จาํนวนเงิน……..บาท(….….....…)ซึ( งเท่ากบัร้อยละ…...(….…….…..)ของมูลค่าทั�งหมดของสัญญา 

ขา้พเจา้ยอมผกูพนัตนโดยไม่มีเงื(อนไขที(จะคํ�าประกนัชนิดเพิกถอนไม่ไดเ้ช่นเดียวกบัลูกหนี�ชั�นตน้ 

ในการชาํระเงินใหต้ามสิทธิเรียกร้องของผูรั้บจา้ง จาํนวนไม่เกิน…….…บาท(……….…………..) ในกรณีที(

ผูรั้บจา้งก่อให้เกิดความเสียหายใด ๆ หรือตอ้งชาํระค่าปรับ หรือค่าใชจ่้ายใด ๆ หรือผูรั้บจา้งมิไดป้ฏิบติัตาม
ภาระหนา้ที(ใดๆ ที(กาํหนดในสัญญาดงักล่าวขา้งตน้ ทั�งนี�  โดยขา้พเจา้จะไม่อา้งสิทธิใด ๆ เพื(อโตแ้ยง้และผูว้า่
จา้งไม่จาํเป็นตอ้งเรียกร้องให้ผูรั้บจา้งชาํระหนี�นั�นก่อน 

 2. หากผูว้า่จา้งไดข้ยายระยะเวลาใหแ้ก่ผูรั้บจา้ง หรือยนิยอมใหผู้รั้บจา้งปฏิบติัผิดแผกไปจากเงื(อนไข

ใด ๆ ในสัญญา ใหถื้อวา่ขา้พเจา้ไดย้นิยอมในกรณีนั�น ๆ ดว้ย 

 3. หนงัสือคํ�าประกนั นี� มีผลใชบ้งัคบัตั�งแต่ วนัทาํสัญญาจา้งดงักล่าว ขา้งตน้จนถึงวนัที(ภาระหนา้ที(

ทั�งหลายของผูรั้บจา้งจะไดป้ฏิบติัใหส้าํเร็จลุล่วงไป และขา้พเจา้จะไม่เพิกถอนการคํ�าประกนัไม่วา่กรณีใด ๆ  

ตราบเท่าที(ผูรั้บจา้งยงัตอ้งรับผดิชอบ ต่อผูว้า่จา้งตามสัญญาจา้งอยู ่
ขา้พเจา้ไดล้งนามและประทบัตราไวต่้อหนา้พยานเป็นสาํคญั 

 

  (ลงชื(อ)……………………ผูค้ ํ�าประกนั 

(…………………………...) 

ตาํแหน่ง…………………... 
 

(ลงชื(อ)…………………….พยาน 

(……………………………) 
 

(ลงชื(อ)……………………..พยาน 

(…………………………….) 



 เอกสารแนบท้ายหมายเลข 1.8 (1) 

บทนิยาม 

  “ผู้ เสนอราคาที�มีผลประโยชน์ร่วมกัน” หมายความวา่ บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที(เขา้
เสนอราคาในการประกวดราคาจา้งดว้ยวธีิการทางอิเล็กทรอนิกส์ของสํานกังาน เป็นผูมี้ส่วนไดเ้สียไม่วา่โดย
ทางตรงหรือทางออ้มในกิจการของบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอื(นที(เขา้เสนอราคาในการประกวดราคาจา้ง
ดว้ยวธีิการทางอิเล็กทรอนิกส์ของสาํนกังานในคราวเดียวกนั 
  การมีส่วนไดเ้สียไม่วา่โดยทางตรงหรือทางออ้มของบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลดงักล่าว
ขา้งตน้  ไดแ้ก่การที(บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลดงักล่าวมีความสัมพนัธ์กนัในลกัษณะดงัต่อไปนี�  

(1)  มีความสัมพนัธ์กนัในเชิงบริหาร โดยผูจ้ดัการ หุ้นส่วนผูจ้ดัการ กรรมการผูจ้ดัการ 
ผูบ้ริหาร หรือผูมี้อาํนาจในการดาํเนินงานในกิจการของบุคคลธรรมดาหรือของนิติบุคคลรายหนึ( งมีอาํนาจ 
หรือสามารถใช้อาํนาจในการบริหารจดัการกิจการของบุคคลธรรมดาหรือของนิติบุคคลอีกรายหนึ( งหรือ
หลายราย ที(เสนอราคาให้แก่สํานกังานและผูใ้ห้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ในการประกวดราคาจา้ง 
ดว้ยวธีิการทางอิเล็กทรอนิกส์ครั� งนี�  

(2)  มีความสัมพนัธ์กันในเชิงทุน โดยผูเ้ป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามญัหรือผูเ้ป็น
หุ้นส่วนไม่จาํกดัความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจาํกดั หรือผูถื้อหุ้นรายใหญ่ในบริษทัจาํกดัหรือบริษทัมหาชน
จาํกดั เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามญัหรือห้างหุ้นส่วนจาํกดั  หรือเป็นผูถื้อหุ้นรายใหญ่ในบริษทัจาํกดั
หรือบริษทัมหาชนจาํกดั  อีกรายหนึ(งหรือหลายรายที(เสนอราคาให้แก่สํานกังานและผูใ้ห้บริการตลาดกลาง
อิเล็กทรอนิกส์ในการประกวดราคาจา้งดว้ยวธีิการทางอิเล็กทรอนิกส์ครั� งนี�  
  คาํวา่  “ผูถื้อหุน้รายใหญ่”  ใหห้มายความวา่ 
  (ก)   กรณีผูเ้สนอราคาที(มีผลประโยชน์ร่วมกนัระหว่างผูเ้สนอราคาดว้ยกนั หมายความว่า 
ผู้ถือหุ้นซึ
งถือหุ้นเกินกว่าร้อยละยี
สิบห้าในกิจการนั�น หรือในอตัราอื(นตามที(คณะกรรมการวา่ดว้ยการพสัดุ
เห็นสมควรประกาศกาํหนดสาํหรับกิจการบางประเภทหรือบางขนาด 
  (ข)    กรณีผูเ้สนอราคาที(มีผลประโยชน์ร่วมกนัระหว่างผูเ้สนอราคากบัผูใ้ห้บริการตลาด
กลางอิเล็กทรอนิกส์ หมายความวา่ ผู้ถือหุ้นซึ
งถือหุ้นเกินกว่าร้อยละห้าในกิจการนั�น หรือในอตัราอื(นตามที(
คณะกรรมการวา่ดว้ยการพสัดุเห็นสมควรประกาศกาํหนดสาํหรับกิจการบางประเภทหรือบางขนาด 
  (3)   มีความสัมพนัธ์กนัในลกัษณะไขวก้นัระหวา่ง (1)  และ (2) โดยผูจ้ดัการ หุ้นส่วนผูจ้ดัการ  
กรรมการผูจ้ดัการ ผูบ้ริหาร หรือผูมี้อาํนาจในการดาํเนินงานในกิจการของบุคคลธรรมดาหรือของนิติบุคคล
รายหนึ(งเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามญัหรือห้างหุ้นส่วนจาํกดั  หรือเป็นผูถื้อหุ้นรายใหญ่ในบริษทัจาํกดั
หรือบริษทัมหาชนจาํกดัอีกรายหนึ(งหรือหลายรายที(เขา้เสนอราคาให้แก่สํานกังานในการประกวดราคาจา้ง
ดว้ยวธีิการทางอิเล็กทรอนิกส์ครั� งนี�   หรือในนยักลบักนั 
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  การดาํรงตาํแหน่ง การเป็นหุ้นส่วน หรือเขา้ถือหุ้นดงักล่าวขา้งตน้ของคู่สมรส หรือบุตร     
ที(ยงัไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลใน (1) (2) หรือ (3) ให้ถือวา่เป็นการดาํรงตาํแหน่งการเป็นหุ้นส่วน หรือการ
ถือหุน้ของบุคคลดงักล่าว 
 
  ในกรณีบุคคลใดใชชื้(อบุคคลอื(นเป็นผูจ้ดัการ  หุน้ส่วนผูจ้ดัการ กรรมการ  ผูจ้ดัการผูบ้ริหาร 
ผูเ้ป็นหุน้ส่วนหรือผูถื้อหุน้โดยที(ตนเองเป็นผูใ้ชอ้าํนาจในการบริหารที(แทจ้ริง  หรือเป็นหุ้นส่วนหรือผูถื้อหุ้น
ที(แทจ้ริงของห้างหุ้นส่วน หรือบริษทัจาํกดั หรือบริษทัมหาชนจาํกดั แลว้แต่กรณี และห้างหุ้นส่วน หรือ
บริษทัจาํกดัหรือบริษทัมหาชนจาํกดัที(เกี(ยวขอ้งไดเ้สนอราคาให้แก่สํานกังานในการประกวดราคาจา้งดว้ย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์คราวเดียวกนัให้ถือวา่ผูเ้สนอราคาหรือผูเ้สนองานนั�นมีความสัมพนัธ์กนัตาม (1) 
(2)  หรือ (3)  แลว้แต่กรณี 
 

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



  
            เอกสารแนบท้ายหมายเลข 1.8 (2) 
 
  “การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม” หมายความว่าการที(ผูเ้สนอราคารายหนึ( ง
หรือหลายรายกระทาํการอยา่งใด ๆ อนัเป็นการขดัขวาง หรือเป็นอุปสรรคหรือไม่เปิดโอกาสให้มีการแข่งขนั
ราคาอยา่งเป็นธรรมในการเสนอราคาต่อสาํนกังาน ไม่วา่จะกระทาํโดยการสมยอมกนั หรือโดยการให้ ขอให้
หรือรับวา่จะให้ เรียก รับ หรือยอมจะรับเงินหรือทรัพยสิ์น หรือประโยชน์อื(นใด หรือใชก้าํลงัประทุษร้าย  
หรือข่มขู่วา่จะใชก้าํลงัประทุษร้าย หรือแสดงเอกสารอนัเป็นเท็จ หรือกระทาํการใดโดยทุจริต ทั�งนี�  โดยมี
วตัถุประสงคที์(จะแสวงหาประโยชน์ในระหวา่งผูเ้สนอราคาดว้ยกนั หรือเพื(อให้ประโยชน์แก่ผูเ้สนอราคา 
รายหนึ(งรายใดเป็นผูมี้สิทธิทาํสัญญากบัสํานกังาน หรือเพื(อหลีกเลี(ยงการแข่งขนัราคาอยา่งเป็นธรรม หรือ
เพื(อใหเ้กิดความไดเ้ปรียบสาํนกังาน  โดยมิใช่เป็นไปในทางประกอบธุรกิจปกติ 
 

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



 เอกสารแนบท้ายหมายเลข 1.9 (1) 
 

บัญชีเอกสารส่วนที
 1 
 

  1.  ในกรณีผูเ้สนอราคาเป็นนิติบุคคล 
(ก)  หา้งหุน้ส่วนสามญัหรือหา้งหุน้ส่วนจาํกดั 

สาํเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล จาํนวน...........แผน่ 
บญัชีรายชื(อหุน้ส่วนผูจ้ดัการ  จาํนวน………….แผน่ 
ผูมี้อาํนาจควบคุม (ถา้มี)  จาํนวน............แผน่ 

(ข)  บริษทัจาํกดัหรือบริษทัมหาชนจาํกดั 
สาํเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล จาํนวน............. แผน่ 
หนงัสือบริคณห์สนธิ  จาํนวน...............แผน่ 
บญัชีรายชื(อกรรมการผูจ้ดัการ จาํนวน.……. แผน่ 
บญัชีผูถื้อหุ้นรายใหญ่  จาํนวน.............แผน่ 
ผูมี้อาํนาจควบคุม (ถา้มี) จาํนวน........... แผน่ 
 

  2.  ในกรณีผูเ้สนอราคาไม่เป็นนิติบุคคล 
       (ก) บุคคลธรรมดา 

       สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชนของผูน้ั�น  จาํนวน.............. แผน่ 
       (ข) คณะบุคคล 

สาํเนาขอ้ตกลงที(แสดงถึงการเขา้เป็นหุ้นส่วน  จาํนวน..............แผน่ 
สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชนของผูเ้ป็นหุน้ส่วน จาํนวน...........แผน่  
 

3. ในกรณีผูเ้สนอราคาเป็นผูเ้สนอราคาร่วมกนัในฐานะเป็นผูร่้วมคา้ 
สาํเนาสัญญาของการเขา้ร่วมคา้  จาํนวน...............แผน่ 

       (ก) ในกรณีผูร่้วมคา้เป็นบุคคลธรรมดา 
  -  บุคคลสัญชาติไทย 
      สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน  จาํนวน..............แผน่ 
    -  บุคคลที(มิใช่สัญชาติไทย 
        สาํเนาหนงัสือเดินทาง  จาํนวน...............แผน่ 
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       (ข) ในกรณีผูร่้วมคา้เป็นนิติบุคคล 
  - หา้งหุน้ส่วนสามญัหรือหา้งหุน้ส่วนจาํกดั 
                 สาํเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล จาํนวน.........แผน่ 
     บญัชีรายชื(อหุน้ส่วนผูจ้ดัการ  จาํนวน……..แผน่ 

    ผูมี้อาํนาจควบคุม (ถา้มี)   จาํนวน……..แผน่ 
 - บริษทัจาํกดัหรือบริษทัมหาชนจาํกดั 
   สาํเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล จาํนวน......... แผน่ 
   หนงัสือบริคณห์สนธิ  จาํนวน............... แผน่ 
   บญัชีรายชื(อกรรมการผูจ้ดัการ  จาํนวน……..แผน่ 
   บญัชีผูถื้อหุ้นรายใหญ่ จาํนวน………….แผน่ 
    ผูมี้อาํนาจควบคุม (ถา้มี)   จาํนวน……….แผน่ 
 

4. อื(น ๆ  (ถา้มี) 
             .........................................................................................................        
             .........................................................................................................        
             .........................................................................................................        
 

  ขา้พเจา้ขอรับรองวา่  เอกสารหลกัฐานที(ขา้พเจา้ยื(นในการประกวดราคาซื�อดว้ยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ ถูกตอ้งและเป็นความจริงทุกประการ 
 
                ลงชื(อ..................………….....................ผูเ้สนอราคา                                 
                             (......................................................)  
                                    ตาํแหน่ง......................................................... 
                                                                  ประทบัตรา (ถา้มี)  
 
 
หมายเหตุ 1.  ในกรณีที(เอกสารใด ส่วนราชการมิไดเ้ป็นผูจ้ดัทาํให้ตามมาตรฐานของทางราชการ 
  ผูเ้สนอราคาสามารถจดัทาํ และรับรองความถูกตอ้งของเอกสารได ้ เช่น บญัชีรายชื(อ
  หุ้นส่วนผูจ้ดัการ บญัชีรายชื(อกรรมการผูจ้ดัการ และบญัชีรายชื(อผูถื้อหุ้นรายใหญ่  
  เป็นตน้ 
 

 2.   ผูเ้สนอราคาจะตอ้งลงชื(อพร้อมระบุตาํแหน่งและประทบัตรา (ถา้มี) 
 
 



 เอกสารแนบท้ายหมายเลข 1.9 (2) 
 

บัญชีเอกสารส่วนที
 2 
 

1. หนงัสือมอบอาํนาจซึ(งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที( 
ผูเ้สนอราคามอบอาํนาจใหบุ้คคลอื(นทาํการแทน  จาํนวน................ แผน่ 

2. หลกัประกนัซอง  จาํนวน................ แผน่ 
3. แบบใบยื(นขอ้เสนอการประกวดราคาจา้งติดตั�งอุปกรณ์ไฟฟ้า โทรศพัท์ และระบบ 

LAN ภายในอาคารที(ทาํการสํานกังาน ก.พ. จงัหวดันนทบุรี ดว้ยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
ตามแบบในขอ้ 1.2  จาํนวน...............แผน่ 

4. สาํเนาสัญญาและสาํเนาหนงัสือรับรองผลงานและสาํเนารายละเอียดใบเสนอราคา 
ของสัญญาดงักล่าว 
4.1 ผลงานดา้นวศิวกรรมไฟฟ้าและสื(อสาร จาํนวน................แผน่  หรือ 
4.2 ผลงานก่อสร้างที(มีมูลค่างานเฉพาะดา้นวศิวกรรมไฟฟ้าและสื(อสารของทาง
 ราชการและผลงานเอกชนที(ทางสาํนกังาน ก.พ. ยอมรับ จาํนวน.............แผน่ 

5. บญัชีรายการก่อสร้างหรือใบแจง้ปริมาณงาน (BOQ)  จาํนวน................แผน่ 
6. หนงัสือแสดงเงื(อนไขการจา้งติดตั�งอุปกรณ์ไฟฟ้า โทรศพัท ์และระบบ LAN ภายใน

อาคารที(ทาํการสาํนกังาน ก.พ. จงัหวดันนทบุรี ดว้ยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบ
ในขอ้ 1.4  จาํนวน................ แผน่  จาํนวน..................ชุด  

7. อื(น ๆ  (ถา้มี)  
       ..............................................................................................................        
       ..............................................................................................................        
 

  ขา้พเจา้ขอรับรองวา่  เอกสารหลกัฐานที(ขา้พเจา้ยื(นในการประกวดราคาซื�อดว้ยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ ถูกตอ้งและเป็นความจริงทุกประการ 
 
 

                ลงชื(อ..................………….....................ผูเ้สนอราคา                                 
                             (......................................................)  
                                    ตาํแหน่ง......................................................... 
                                                                  ประทบัตรา (ถา้มี)  
 

หมายเหตุ 1. ในกรณีที(เอกสารใด ส่วนราชการมิไดเ้ป็นผูจ้ดัทาํให้ตามมาตรฐานของทางราชการ ผูเ้สนอราคา 
  สามารถจัดทําและรับรองความถูกต้องของเอกสารได้ เช่น บัญชีรายชื(อหุ้นส่วนผู ้จัดการ  
  บญัชีรายชื(อกรรมการผูจ้ดัการ และบญัชีรายชื(อผูถื้อหุน้รายใหญ่  เป็นตน้ 
 2.   ผูเ้สนอราคาจะตอ้งลงชื(อพร้อมระบุตาํแหน่งและประทบัตรา (ถา้มี) 



 เอกสารแนบท้ายหมายเลข 1.10 
 

รายละเอยีดการแบ่งงวดงาน การจ่ายเงิน กาํหนดเวลาแล้วเสร็จ 
งานจ้างติดตั�งอุปกรณ์ไฟฟ้า โทรศัพท์ และระบบ LAN  ภายในอาคารที
ทาํการ 

สํานักงาน ก.พ. จังหวดันนทบุรี  
 

             งวดที
  1  เป็นเงินร้อยละ 5  ของค่าจา้งเหมาตามที(ตกลงทาํสัญญาวา่จา้ง เมื(อผูรั้บจา้งไดป้ฏิบติังาน
แลว้เสร็จ ดงันี�  
                           -  ให้ผูรั้บจ้างศึกษาแบบและสํารวจหน้างานจริงที(เกี(ยวกับรายละเอียดของงานที(จะ
ดาํเนินการทั�งนี� อาจไปเกี(ยวขอ้งกบังานดา้นสถาปัตย,์ งานโครงสร้าง หรืองานระบบอื(น ๆ เพื(อให้แน่ใจว่า 
การติดตั�งวสัดุอุปกรณ์ของระบบไฟฟ้าและสื(อสารสามารถติดตั�งได้ในตาํแหน่งหรือพื�นที(ที(กาํหนดไว ้  
ตามรูปแบบที(กาํหนดเพื(อเตรียมความพร้อมก่อนติดตั�ง ทุกชั�นแลว้เสร็จ 
                        -  ใหจ้ดัทาํแบบทาํงานและแสดงรายละเอียดการติดตั�ง (SHOP DRAWING) พร้อมจดัทาํ
เอกสารขออนุมติัวสัดุของโครงการนี� ก่อนทาํการติดตั�ง 
                -  ติดตั�งท่อ และ รางเดินสาย  สําหรับงานระบบไฟฟ้า งานระบบโทรศพัท์  และงาน
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ชั�นที(  9, 8, 7  ใหแ้ลว้เสร็จ 90% 

กาํหนดเวลาแล้วเสร็จ  40 วนั 
 

             งวดที
  2  เป็นเงินร้อยละ 11  ของค่าจา้งเหมาตามที(ตกลงทาํสัญญาวา่จา้ง เมื(อผูรั้บจา้งไดป้ฏิบติังาน
แลว้เสร็จ ดงันี�  
 -  ติดตั� งท่อ และ รางเดินสาย  สําหรับงานระบบไฟฟ้า งานระบบโทรศัพท์  และ  
งานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์  ชั�นที(  9, 8, 7  ที(เหลือ 10% แลว้เสร็จ 
 -  เดินสายไฟฟ้า สายสัญญาณโทรศัพท์ สายสัญญาณคอมพิวเตอร์ ร้อยในท่อ และ                         
รางเดินสาย สาํหรับงานระบบไฟฟ้า งานระบบโทรศพัท ์  และงานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์  ชั�นที( 9, 8, 7  
ใหแ้ลว้เสร็จ 90%                 

กาํหนดเวลาแล้วเสร็จ  30 วนั 
 

              งวดที
  3  เป็นเงินร้อยละ 14  ของค่าจา้งเหมาตามที(ตกลงทาํสัญญาวา่จา้ง เมื(อผูรั้บจา้งไดป้ฏิบติังาน
แลว้เสร็จ ดงันี�  
                -  เดินสายไฟฟ้า สายสัญญาณโทรศัพท์ สายสัญญาณคอมพิวเตอร์ ร้อยในท่อ และ                        
รางเดินสาย สาํหรับงานระบบไฟฟ้า งานระบบโทรศพัท ์  และงานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์  ชั�นที( 9, 8, 7  
ที(เหลือ 10% แลว้เสร็จ 
                -  ติดตั�งเตา้รับไฟฟ้า  เตา้รับโทรศพัท ์ เตา้รับคอมพิวเตอร์  และติดตั�งอุปกรณ์สําหรับงาน
ระบบไฟฟ้า งานระบบโทรศพัท์ และงานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ พร้อมเชื(อมต่อระบบต่างๆ เขา้กบั
ระบบเดิม  ชั�นที( 9  แลว้เสร็จ 

กาํหนดเวลาแล้วเสร็จ  25 วนั 
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             งวดที
  4   เป็นเงินร้อยละ 17  ของค่าจา้งเหมาตามที(ตกลงทาํสัญญาวา่จา้ง เมื(อผูรั้บจา้งไดป้ฏิบติังาน
แลว้เสร็จ ดงันี�  
                   -  ติดตั�งเตา้รับไฟฟ้า  เตา้รับโทรศพัท ์ เตา้รับคอมพิวเตอร์  และติดตั�งอุปกรณ์สําหรับงาน
ระบบไฟฟ้า งานระบบโทรศพัท์ และงานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์พร้อมเชื(อมต่อระบบต่างๆ เขา้กบั 
ระบบเดิม  ชั�นที( 8, 7  แลว้เสร็จ 
                    -  เก็บความเรียบร้อยของงานที(เกิดจากการติดตั�งทาํให้งานด้านสถาปัตย,์ โครงสร้าง  
หรืองานอื(นๆไดรั้บผลกระทบ ชั�นที( 9, 8, 7  แลว้เสร็จ 
                        -  ติดตั�งท่อ และ รางเดินสาย  สําหรับงานระบบไฟฟ้า งานระบบโทรศพัท์  และงาน             
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์   ชั�นที(  6, 5, 4  ใหแ้ลว้เสร็จ 90% 

กาํหนดเวลาแล้ว 25 วนั 
 

             งวดที
  5  เป็นเงินร้อยละ 11  ของค่าจา้งเหมาตามที(ตกลงทาํสัญญาวา่จา้ง เมื(อผูรั้บจา้งไดป้ฏิบติังาน
แลว้เสร็จ ดงันี�  
                        -  ติดตั� งท่อ และ รางเดินสาย  สําหรับงานระบบไฟฟ้า งานระบบโทรศัพท์  และ 
งานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์   ชั�นที(  6, 5, 4  ที(เหลือ 10% แลว้เสร็จ 
                         -  เดินสายไฟฟ้า สายสัญญาณโทรศัพท์ สายสัญญาณคอมพิวเตอร์ ร้อยในท่อ และ                             
รางเดินสาย สาํหรับงานระบบไฟฟ้า งานระบบโทรศพัท ์  และงานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์  ชั�นที( 6, 5, 4  
ใหแ้ลว้เสร็จ 90%                 

กาํหนดเวลาแล้วเสร็จ  25 วนั 
 

               งวดที
  6  เป็นเงินร้อยละ 16  ของค่าจา้งเหมาตามที(ตกลงทาํสัญญาวา่จา้ง เมื(อผูรั้บจา้งไดป้ฏิบติังาน
แลว้เสร็จ ดงันี�  
                 -  เดินสายไฟฟ้า สายสัญญาณโทรศัพท์ สายสัญญาณคอมพิวเตอร์ ร้อยในท่อ และ                           
รางเดินสาย สาํหรับงานระบบไฟฟ้า งานระบบโทรศพัท ์  และงานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์  ชั�นที( 6, 5, 4  
ที(เหลือ 10% แลว้เสร็จ 
                    -  ติดตั�งเตา้รับไฟฟ้า  เตา้รับโทรศพัท ์ เตา้รับคอมพิวเตอร์  และติดตั�งอุปกรณ์สําหรับงาน
ระบบไฟฟ้า งานระบบโทรศพัท์ และงานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์พร้อมเชื(อมต่อระบบต่างๆ เขา้กบั 
ระบบเดิม  ชั�นที( 6,5,4  แลว้เสร็จ 
                    -  เก็บความเรียบร้อยของงานที(เกิดจากการติดตั�งทาํให้งานด้านสถาปัตย,์ โครงสร้าง  
หรืองานอื(นๆไดรั้บผลกระทบ ชั�นที( 6, 5, 4 แลว้เสร็จ 

กาํหนดเวลาแล้วเสร็จ  25 วนั 
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             งวดที
  7  เป็นเงินร้อยละ 10  ของค่าจา้งเหมาตามที(ตกลงทาํสัญญาวา่จา้ง  เมื(อผูรั้บจา้งไดป้ฏิบติังาน
แลว้เสร็จ ดงันี�  
                         -  ติดตั�งท่อ และ รางเดินสาย  สําหรับงานระบบไฟฟ้า งานระบบโทรศพัท์  และงาน
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์   ชั�นที(  3, 2  ใหแ้ลว้เสร็จ 90% 
                        -  เดินสายไฟฟ้า สายสัญญาณโทรศัพท์ สายสัญญาณคอมพิวเตอร์ ร้อยในท่อ และ                             
รางเดินสาย สําหรับงานระบบไฟฟ้า งานระบบโทรศพัท ์  และงานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์  ชั�นที( 3, 2  
ใหแ้ลว้เสร็จ 90%                 

กาํหนดเวลาแล้วเสร็จ  30 วนั 
 

             งวดที
  8  เป็นเงินร้อยละ 16  ของค่าจา้งเหมาตามที(ตกลงทาํสัญญาวา่จา้ง  เมื(อผูรั้บจา้งไดป้ฏิบติังาน
แลว้เสร็จ ดงันี�  
                       -   ติดตั� งท่อ และรางเดินสาย  สําหรับงานระบบไฟฟ้า งานระบบโทรศัพท์  และ  
งานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์   ชั�นที(  3, 2  ที(เหลือ 10% แลว้เสร็จ 
 -  เดินสายไฟฟ้า สายสัญญาณโทรศัพท์ สายสัญญาณคอมพิวเตอร์ ร้อยในท่อ และ                         
รางเดินสาย สําหรับงานระบบไฟฟ้า งานระบบโทรศพัท ์  และงานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์  ชั�นที( 3, 2   
ที(เหลือ 10% แลว้เสร็จ 
 -  ติดตั� งท่อ และรางเดินสาย  สําหรับงานระบบไฟฟ้า งานระบบโทรศัพท์  และ  
งานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์   ชั�นที(  1  แลว้เสร็จทั�งหมด 
 -  เดินสายไฟฟ้า สายสัญญาณโทรศัพท์ สายสัญญาณคอมพิวเตอร์ ร้อยในท่อ และ                         
รางเดินสาย สําหรับงานระบบไฟฟ้า งานระบบโทรศพัท์   และงานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์  ชั�นที( 1  
แลว้เสร็จทั�งหมด 
                  -  ติดตั�งเตา้รับไฟฟ้า  เตา้รับโทรศพัท ์ เตา้รับคอมพิวเตอร์  และติดตั�งอุปกรณ์สําหรับงาน
ระบบไฟฟ้า งานระบบโทรศพัท์ และงานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์พร้อมเชื(อมต่อระบบต่างๆ เขา้กบั 
ระบบเดิม  ชั�นที( 3,2,1 แลว้เสร็จ 
                     -  เก็บความเรียบร้อยของงานที(เกิดจากการติดตั�งทาํให้งานด้านสถาปัตย,์ โครงสร้าง  
หรืองานอื(นๆไดรั้บผลกระทบ ชั�นที( 3, 2, 1 แลว้เสร็จ 
                    -  ทาํการทดสอบระบบไฟฟ้า  ระบบโทรศพัท ์ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ให้สามารถ 
ใชง้านได ้พร้อมส่งผลการทดสอบทุกชั�น แลว้เสร็จ 
                         -   งานอื(นๆตามรูปแบบและรายการขอ้กาํหนด หรือนอกเหนือจากนี� เพื(อให้งานแลว้เสร็จ 
เรียบร้อยครบถว้น ทุกประการ  

กาํหนดเวลาแล้วเสร็จ  40 วนั 
หมายเหตุ   กาํหนดเวลาแลว้เสร็จทั�งหมดภายใน 240 วนั แบ่งงวดงานออกเป็น 8 งวด 


