
 

 
 
 
 

ประกาศสํานักงาน  ก.พ. 
เร่ือง  ประกวดราคาจ�างเหมาบริการดูแลบํารุงรักษาต�นไม�  

ระบบสปริงเกอร#  และความสะอาดรอบบริเวณสํานักงาน ก.พ.  
ด�วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส# (e-bidding) 

 

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

  สํานักงาน ก.พ. มีความประสงค�จะประกวดราคาจ�างเหมาบริการดูแลบํารุงรักษาต�นไม� 
ระบบสปริงเกอร� และความสะอาดรอบบริเวณสํานักงาน ก.พ. ด�วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส�  
ราคากลางของงานจ�างในการประกวดราคาครั้งน้ี เป+นเงินท้ังสิ้น 3,600,000.- บาท (สามล�านหกแสนบาทถ�วน) 
 

 

          1.  ผู�มีสิทธิเสนอราคาจะต�องมีคุณสมบัติ  ดังต5อไปนี้ 
 1.1 ผู� เสนอราคาต�องเป+นนิ ติบุคคลผู� มีอาชีพรับจ�างงานท่ีประกวดราคาจ�าง 
โดยประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส�ดังกล5าว 
 1.2 ผู�เสนอราคาต�องไม5เป+นผู�ที่ถูกระบุชื่อไว�ในบัญชีรายชื่อผู�ท้ิงงานของทางราชการ 
และได�แจ�งเวียนชื่อแล�ว หรือไม5เป+นผู�ที่ได�รับผลของการสั่งให�นิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเป+นผู�ทิ้งงาน 
ตามระเบียบของทางราชการ 
 1.3 ผู�เสนอราคาต�องไม5เป+นผู�มีผลประโยชน�ร5วมกันกับผู�เสนอราคารายอ่ืนท่ีเข�ายื่น
ข�อเสนอให�แก5สํานักงาน ก.พ. ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส� หรือไม5เป+นผู�กระทําการอันเป+น
การขัดขวางการแข5งขันราคาอย5างเป+นธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส�คร้ังน้ี 
 1.4 ผู�เสนอราคาต�องไม5เป+นผู�ได�รับเอกสิทธิ์หรือความคุ�มกัน ซ่ึงอาจปฏิเสธไม5ยอม
ข้ึนศาลไทย เว�นแต5รัฐบาลของผู�เสนอราคาได�มีคําสั่งให�สละสิทธิ์ความคุ�มกันเช5นว5านั้น 
 1.5 ผู�เสนอราคาต�องไม5เป+นผู�ท่ีถูกประเมินสิทธิผู�เสนอราคาในสถานะที่ห�ามเข�า 
เสนอราคาและห�ามทําสัญญาตามที่ กวพ. กําหนด 
 1.6 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข�าเป+นคู5สัญญาต�องไม5อยู5ในฐานะเป+นผู�ไม5แสดงบัญชี
รายรับรายจ5าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ5ายไม5ถูกต�องครบถ�วนในสาระสําคัญ 
 1.7 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข�าเป+นคู5สัญญากับหน5วยงานภาครัฐ ซ่ึงได�ดําเนินการ
จัดซ้ือจัดจ�างด�วยระบบอิเล็กทรอนิกส� (e-Government Procurement : e-GP) ต�องลงทะเบียน 
ในระบบอิเล็กทรอนิกส�ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต�ศูนย�ข�อมูลจัดซ้ือจัดจ�างภาครัฐ 
 1.8 คู5สัญญาต�องรับและจ5ายเงินผ5านบัญชีธนาคาร เว�นแต5 การจ5ายเงินแต5ละครั้ง 
ซ่ึงมีมูลค5าไม5เกินสามหม่ืนบาท คู5สัญญาอาจจ5ายเป+นเงินสดก็ได� 
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 2. กําหนดยื่นข�อเสนอและเสนอราคา ทางระบบจัดซ้ือจัดจ�างภาครัฐด�วยอิเล็กทรอนิกส� 
ในวัน ท่ี . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ระหว5า ง เวลา  . . . . . . . .  น .  ถึ ง . . . . . . . . . .  น .  
 

 ผู�สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส� โดยดาวน�โหลดเอกสาร 
ทางระบบจัดซ้ือจัดจ�างภาครัฐด�วยอิเล็กทรอนิกส�ก5อนการเสนอราคา ในระหว5างวันท่ี............................ 
ถึงวันที่...................... ดูรายละเอียดได�ที่เว็บไซต� www.ocsc.go.th หรือ www.gprocurement.go.th 
หรือสอบถามทางโทรศัพท�หมายเลข 0 2547 1093  ในวันและเวลาราชการ 
 
                     ประกาศ  ณ  วันท่ี....................................... 
 
 
 
 (นางสาวนงนารถ   เพชรสม) 
 รองเลขาธิการ ก.พ. 
 ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ก.พ. 

 



 

เอกสารประกวดราคาจ�างโดยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส# (e-bidding) 
เลขที่ ......... / 2558 

งานจ�างเหมาบริการดูแลบํารุงรักษาต�นไม� ระบบสปริงเกอร#  
และความสะอาดรอบบริเวณสํานักงาน ก.พ.  

ตามประกาศสํานักงาน ก.พ. 
ลงวันที่................................................ 

 

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

 สํานักงาน ก.พ. ซ่ึงต5อไปนี้เรียกว5า “สํานักงาน” มีความประสงค�จะประกวดราคา 
จ�างเหมาบริการดูแลบํารุงรักษาต�นไม� ระบบสปริงเกอร� และความสะอาดรอบบริเวณสํานักงาน ก.พ.  
โดยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส� โดยมีข�อแนะนําและข�อกําหนดดังต5อไปนี้ 
  1. เอกสารแนบท�ายเอกสารประกวดราคา 

1.1 รายละเอียดงานจ�างเหมาบริการดูแลบํารุงรักษาต�นไม� ระบบสปริงเกอร�  
และความสะอาดรอบบริเวณสํานักงาน ก.พ. 

1.2 แบบใบเสนอราคา ท่ี กําหนดไว� ในระบบการจัด ซ้ื อจั ดจ� า งภาครั ฐ 
ด�วยอิเล็กทรอนิกส� 

1.3 แบบสัญญาจ�าง 
1.4 แบบหนังสือคํ้าประกัน 
 (1) หลักประกันการเสนอราคา   
 (2) หลักประกันสัญญา 
1.5 บทนิยาม 
 (1) ผู�เสนอราคาท่ีมีผลประโยชน�ร5วมกัน 
 (2) การขัดขวางการแข5งขันราคาอย5างเป+นธรรม 
1.6 แบบบัญชีเอกสาร 
 (1) บัญชีเอกสารส5วนที่ 1 
 (2) บัญชีเอกสารส5วนที่ 2 

 2. คุณสมบัติของผู�เสนอราคา 
2.1 ผู�เสนอราคาต�องเป+นนิติบุคคลผู�มีอาชีพรับจ�างงานที่ประกวดราคาจ�าง 

โดยประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส�ดังกล5าว 
2.2 ผู� เ สนอราคาต� อง ไม5 เ ป+นผู� ที่ ถู ก ระ บุชื่ อ ไ ว� ในบัญชี ร ายชื่ อผู� ทิ้ ง ง าน 

ของทางราชการและได�แจ�งเวียนชื่อแล�ว หรือไม5เป+นผู�ท่ีได�รับผลของการสั่งให�นิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืน 
เป+นผู�ท้ิงงานตามระเบียบของทางราชการ 

2.3 ผู�เสนอราคาต�องไม5เป+นผู�มีผลประโยชน�ร5วมกันกับผู�เสนอราคารายอ่ืนที่เข�ายื่น
ข�อเสนอให�แก5สํานักงาน ก.พ. ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส� หรือไม5เป+นผู�กระทําการอันเป+น
การขัดขวางการแข5งขันราคาอย5างเป+นธรรม ตามข�อ 1.5 
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2.4 ผู�เสนอราคาต�องไม5เป+นผู�ได�รับเอกสิทธิ์หรือความคุ�มกัน ซ่ึงอาจปฏิเสธไม5ยอม
ข้ึนศาลไทย เว�นแต5รัฐบาลของผู�เสนอราคาได�มีคําสั่งให�สละสิทธิ์ความคุ�มกันเช5นว5านั้น 

2.5 ผู�เสนอราคาต�องไม5เป+นผู�ท่ีถูกประเมินสิทธิผู�เสนอราคาในสถานะท่ีห�ามเข�า 
เสนอราคาและห�ามทําสัญญาตามที่ กวพ. กําหนด 

2.6 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข�าเป+นคู5สัญญาต�องไม5อยู5ในฐานะเป+นผู�ไม5แสดง
บัญชีรายรับรายจ5าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ5ายไม5ถูกต�องครบถ�วนในสาระสําคัญ 

2.7 บุ คคลห รือนิ ติ บุ คคลที่ จ ะ เข� า เ ป+ น คู5 สั ญญา กับหน5 ว ย ง า นภาค รั ฐ  
ซ่ึงได�ดําเนินการจัดซ้ือจัดจ�างด�วยระบบอิเล็กทรอนิกส� (e-Government Procurement : e-GP)  
ต�องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส�ของกรมบัญชีกลางท่ีเว็บไซต�ศูนย�ข�อมูลจัดซ้ือจัดจ�างภาครัฐ 

2.8 คู5สัญญาต�องรับและจ5ายเงินผ5านบัญชีธนาคาร เว�นแต5การจ5ายเงินแต5ละครั้ง 
ซ่ึงมีมูลค5าไม5เกินสามหม่ืนบาท คู5สัญญาอาจจ5ายเป+นเงินสดก็ได� 
 3. หลักฐานการย่ืนข�อเสนอ 
 ผู�เสนอราคาจะต�องเสนอเอกสารหลักฐาน ยื่นมาพร�อมกับการเสนอราคาทางระบบ
จัดซ้ือจัดจ�างภาครัฐด�วยอิเล็กทรอนิกส�  โดยแยกเป+น 2 ส5วน คือ 
  3.1 ส3วนที่ 1 อย3างน�อยต�องมีเอกสารดังต3อไปน้ี 
 (1) ในกรณีผู�เสนอราคาเป+นนิติบุคคล 
  (ก) ห�างหุ�นส5วนสามัญหรือห�างหุ�นส5วนจํากัด ให�ยื่นสําเนาหนังสือ
รับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ�นส5วนผู�จัดการ ผู�มีอํานาจควบคุม (ถ�ามี) พร�อมรับรอง
สําเนาถูกต�อง 
  (ข) บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด ให�ยื่นสําเนาหนังสือรับรอง 
การจดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห�สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู�จัดการ ผู�มีอํานาจควบคุม (ถ�ามี) 
และบัญชีผู�ถือหุ�นรายใหญ5  พร�อมรับรองสําเนาถูกต�อง 
 (2) ในกรณีผู�เสนอราคาเป+นผู�เสนอราคาร5วมกันในฐานะเป+นผู�ร5วมค�า ให�ยื่น
สําเนาสัญญาของการเข�าร5วมค�า สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู�ร5วมค�า และในกรณีท่ีผู�เข�าร5วมค�า
ฝ\ายใดเป+นบุคคลธรรมดาที่มิใช5สัญชาติไทย ก็ให�ยื่นสําเนาหนังสือเดินทาง หรือผู�ร5วมค�าฝ\ายใด 
เป+นนิติบุคคลให�ยื่นเอกสารตามที่ระบุไว�ใน (1) 
 (3) สํ า เนาใบทะเบียนพาณิชย�  สํ า เนาใบทะเบียนภาษี มูลค5 า เพิ่ ม  
พร�อมรับรองสําเนาถูกต�อง 
 (4) บัญชีเอกสารส5วนท่ี 1 ทั้งหมดท่ีได�ยื่นพร�อมกับการเสนอราคาทางระบบ
จัดซ้ือจัดจ�างภาครัฐด�วยอิเล็กทรอนิกส� ตามแบบในข�อ 1.6 (1)   
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  3.2 ส3วนที่  2  อย3างน�อยต�องมีเอกสารดังต3อไปน้ี 
 (1) หนังสือมอบอํานาจซ่ึงป]ดอากรแสตมป̂ตามกฎหมายในกรณีท่ี 
ผู� เสนอราคามอบอํานาจให� บุคคลอ่ืน ลงลายมือชื่อ อิเล็กทรอนิกส�  หรือหลักฐานแสดงตัวตน 
ของผู�เสนอราคาในการเสนอราคาทางระบบจัดซ้ือจัดจ�างภาครัฐด�วยอิเล็กทรอนิกส� แทน 
 (2) หลักประกันการเสนอราคา  ตามข�อ  5 
 (3) รายละเอียดงานจ�างเหมาบริการดูแลบํารุงรักษาต�นไม� ระบบสปริงเกอร� 
และความสะอาดรอบบริเวณสํานักงาน ก.พ. พร�อมรับรองสําเนาถูกต�อง 
 (4)  บัญชีเอกสารส5วนท่ี 2 ท้ังหมดที่ได�ยื่นพร�อมกับการเสนอราคาทางระบบ
จัดซ้ือจัดจ�างภาครัฐด�วยอิเล็กทรอนิกส� ตามแบบในข�อ 1.6 (2) 
 4. การเสนอราคา 
  4.1 ผู�เสนอราคาต�องยื่นข�อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซ้ือจัดจ�างภาครัฐ
ด�วยอิเล็กทรอนิกส�ตามท่ีกําหนดไว�ในเอกสารประกวดราคาจ�างอิเล็กทรอนิกส�น้ี โดยไม5มีเงื่อนไขใด ๆ 
ทั้งสิ้น และจะต�องกรอกข�อความให�ถูกต�องครบถ�วน ลงลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกส�หรือหลักฐานแสดงตัวตน
ของผู�เสนอราคา โดยไม5ต�องแนบใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format) 
  4.2 ผู�เสนอราคาจะต�องกรอกราคาในใบเสนอราคาจ�างด�วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส�ให�ครบถ�วน 
 ในการเสนอราคาให�เสนอราคาเป+นเงินบาทและเสนอราคาเพียงราคาเดียว 
โดยเสนอราคารวม และหรือราคาต5อหน5วย และหรือต5อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว�ท�ายใบเสนอราคา 
ให�ถูกต�อง โดยคิดราคารวมทั้งสิ้น ซ่ึงรวมค5าภาษีมูลค5าเพิ่ม ภาษีอากรอ่ืน และค5าใช�จ5ายท้ังปวงไว�แล�ว 
 ราคาท่ีเสนอจะต�องเสนอกําหนดยืนราคาไม5น�อยกว5า 60 วัน  นับแต5วันเสนอราคา
โดยภายในกําหนดยืนราคา ผู�เสนอราคาต�องรับผิดชอบราคาที่ตนได�เสนอไว�และจะถอนการเสนอราคา
มิได� 
  4.3 ผู�เสนอราคาจะต�องเสนอกําหนดเวลาดําเนินการตามสัญญาที่จะจ�าง คือ 
ระยะเวลา 12 เดือน ตั้งแต5วันที่ 1 ตุลาคม 2558 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2559 
  4.4 ก5อนเสนอราคา ผู�เสนอราคาควรตรวจดูร5างสัญญา แบบรูป และรายละเอียด ฯลฯ 
ให�ถ่ีถ�วนและเข�าใจเอกสารประกวดราคาจ�างอิเล็กทรอนิกส�ทั้งหมดเสียก5อนที่จะตกลงยื่นเสนอราคา 
ตามเง่ือนไขในเอกสารประกวดราคาจ�างอิเล็กทรอนิกส� 
  4.5 ผู�เสนอราคาจะต�องยื่นข�อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซ้ือจัดจ�างภาครัฐ 
ด�วยอิเล็กทรอนิกส�ในวันท่ี…………………………….... ระหว5างเวลา………………..น. ถึง…………………น.  
 เม่ือพ�นกําหนดเวลายื่นข�อเสนอแล�ว จะไม5รับเอกสารการยื่นข�อเสนอใด ๆ 
โดยเด็ดขาด 
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 คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส� จะดําเนินการ
ตรวจสอบคุณสมบัติของผู�เสนอราคาแต5ละรายว5า เป+นผู�เสนอราคาที่มีผลประโยชน�ร5วมกันกับผู�เสนอราคา
รายอ่ืนตามข�อ 1.5 (1) ณ วันประกาศประกวดราคาหรือไม5  
 หากปรากฏต5อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส�
ก5อนหรือในขณะที่มีการพิจารณาข�อเสนอว5า มีผู�เสนอราคารายใดกระทําการอันเป+นการขัดขวาง 
การแข5งขันราคาอย5างเป+นธรรมตามข�อ 1.5 (2) และคณะกรรมการฯ เชื่อว5ามีการกระทําอันเป+นการ
ขัดขวางการแข5งขันราคาอย5างเป+นธรรม คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส�  
จะตัดรายชื่อผู�เสนอราคารายน้ันออกจากการเป+นผู�เสนอราคา และสํานักงานจะพิจารณาลงโทษ 
ผู�เสนอราคาดังกล5าวเป+นผู�ทิ้งงาน เว�นแต5คณะกรรมการฯ จะวินิจฉัยได�ว5าผู�เสนอราคารายนั้นเป+นผู�ที่ให�
ความร5วมมือเป+นประโยชน�ต5อการพิจารณาของทางราชการและมิได�เป+นผู�ริเริ่มให�มีการกระทําดังกล5าว 
  ผู�เสนอราคาที่ ถูกตัดรายชื่อออกจากการเป+นผู� เสนอราคา เพราะเหตุ 
เป+นผู�เสนอราคาที่มีผลประโยชน�ร5วมกันกับผู�เสนอราคารายอ่ืน ณ วันประกาศประกวดราคาจ�าง
อิเล็กทรอนิกส� หรือเป+นผู�เสนอราคาท่ีกระทําการอันเป+นการขัดขวางการแข5งขันราคาอย5างเป+นธรรม  
อาจอุทธรณ�คําสั่งดังกล5าวต5อปลัดกระทรวงภายใน 3 วัน นับแต5วันท่ีได�รับแจ�งจากส5วนราชการ  
การวินิจฉัยอุทธรณ�ของปลัดกระทรวงให�ถือเป+นท่ีสุด 
 ในกรณีท่ีปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นด�วยกับคําคัดค�านของผู� อุทธรณ� 
และเห็นว5าการยกเลิกการพิจารณาผลการเสนอราคาที่ได�ดําเนินการไปแล�วจะเป+นประโยชน� 
แก5ทางราชการอย5างยิ่ง ให�ปลัดกระทรวงมีอํานาจยกเลิกการพิจารณาผลการเสนอราคาดังกล5าวได� 
  4.6 ผู�เสนอราคาจะต�องปฏิบัติ ดังนี้ 
 (1)  ปฏิบัติตามเงื่อนไขท่ีระบุไว�ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส� 
 (2)  ราคาท่ีเสนอจะต�องเป+นราคาที่รวมภาษีมูลค5าเพิ่ม และภาษีอ่ืน ๆ (ถ�ามี) 
รวมค5าใช�จ5ายท้ังปวงไว�ด�วยแล�ว 
 (3)  ผู�เสนอราคาจะต�องลงทะเบียนเพื่อเข�าสู5กระบวนการเสนอราคา  
ตามวัน เวลา ท่ีกําหนด 
 (4)  ห�ามผู�เสนอราคาถอนการเสนอราคา  
 (5)  ผู�เสนอราคาต�องศึกษาและทําความเข�าใจในระบบและวิธีการเสนอราคา
ด�วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส� ของกรมบัญชีกลางท่ีแสดงไว�ในเว็บไซต� www.gprocurement.go.th 
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 5. หลักประกันการเสนอราคา 
 ผู�เสนอราคาต�องวางหลักประกันการเสนอราคาพร�อมกับการเสนอราคาทางระบบ
การจัดซ้ือจัดจ�างภาครัฐด�วยอิเล็กทรอนิกส� โดยใช�หลักประกันอย5างหน่ึงอย5างใดดังต5อไปน้ี จํานวน 
180,000.- บาท (หน่ึงแสนแปดหม่ืนบาทถ�วน) 
 5.1 หนังสือคํ้าประกันอิเล็กทรอนิกส�ของธนาคารในประเทศ ตามแบบหนังสือ 
คํ้าประกันดังระบุในข�อ 1.4 (1)  
 5.2 เช็คที่ธนาคารสั่งจ5ายให�แก5สํานักงาน ชื่อบัญชี “สํานักงาน ก.พ.” โดยเป+นเช็ค
ลงวันท่ีที่ยื่นการเสนอราคาทางระบบการจัดซ้ือจัดจ�างภาครัฐด�วยอิเล็กทรอนิกส� หรือก5อนหน�าน้ันไม5เกิน 
3 วันทําการของธนาคาร 
 5.3 พันธบัตรรัฐบาลไทย 
 กรณีท่ีผู�เสนอราคานําเช็คที่ธนาคารส่ังจ5ายหรือพันธบัตรรัฐบาลไทย มาวางเป+น
หลักประกันการเสนอราคา ผู�เสนอราคาจะต�องส5งต�นฉบับเอกสารดังกล5าวมาให�ส5วนราชการตรวจสอบ
ความถูกต�อง ในวันที่.................................ระหว5างเวลา....................น. ถึง...................น. 
 หลักประ กันกา ร เสนอราคาตามข� อนี้  สํ า นั กงานจะ คืนให�ผู� เ สนอราคา 
หรือผู�คํ้าประกันภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ได�พิจารณาในเบื้องต�นเรียบร�อยแล�ว เว�นแต5ผู�เสนอราคา
รายท่ีคัดเลือกไว� 3 ลําดับแรก จะคืนให�ต5อเม่ือได�ทําสัญญาหรือข�อตกลง หรือเม่ือผู�เสนอราคาได�พ�นจาก
ข�อผูกพันแล�ว 
 การคืนหลักประกันการเสนอราคา ไม5ว5าในกรณีใด ๆ จะคืนให�โดยไม5มีดอกเบ้ีย 
 6. หลักเกณฑ#และสิทธิในการพิจารณา 
  6.1 ในการพิจารณาผลการยื่นข�อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส�ครั้ง น้ี  
สํานักงานจะพิจารณาตัดสินโดยใช�หลักเกณฑ�ราคา และจะพิจารณาจากราคารวม  
  6.2 หากผู�เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม5ถูกต�องตามข�อ 2 หรือยื่นหลักฐาน 
การยื่นข�อเสนอไม5ถูกต�อง หรือไม5ครบถ�วนตามข�อ 3 หรือยื่นข�อเสนอไม5ถูกต�องตามข�อ 4 แล�ว 
คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส�จะไม5รับพิจารณาราคาของผู�เสนอราคารายนั้น  
เว�นแต5เป+นข�อผิดพลาด หรือผิดหลงเพียงเล็กน�อย หรือผิดแผกไปจากเงื่อนไขของเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส�ในส5วนท่ีมิใช5สาระสําคัญ ท้ังนี้ เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นว5าจะเป+นประโยชน�ต5อ
สํานักงานเท5านั้น 
  6.3 สํานักงานสงวนสิทธิไม5พิจารณาข�อเสนอของผู�เสนอราคาโดยไม5มีการผ5อนผัน 
ในกรณีดังต5อไปนี้ 
 (1) ไม5ปรากฏชื่อผู� เสนอราคารายน้ันในบัญชีผู� รับเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส�ทางระบบการจัดซ้ือจัดจ�างด�วยอิเล็กทรอนิกส� หรือบัญชีรายชื่อผู� ซ้ือเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส�ทางระบบการจัดซ้ือจัดจ�างด�วยอิเล็กทรอนิกส� ของสํานักงาน 
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 (2) ไม5กรอกชื่อนิติบุคคล หรือลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส�อย5างหนึ่งอย5างใด 
หรือทั้งหมดในการเสนอราคาทางระบบการจัดซ้ือจัดจ�างด�วยอิเล็กทรอนิกส�  
 (3) เสนอรายละเอียดแตกต5างไปจากเงื่อนไขท่ีกําหนดในเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส�ท่ีเป+นสาระสําคัญ หรือมีผลทําให�เกิดความได�เปรียบเสียเปรียบแก5ผู�เสนอราคารายอ่ืน 
  6.4 ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส�หรือในการทําสัญญา 
คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส�หรือสํานักงาน มีสิทธิให�ผู�เสนอราคาชี้แจง
ข�อเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือข�อเท็จจริงอ่ืนใดที่เก่ียวข�องกับผู�เสนอราคาได� สํานักงานมีสิทธิที่จะไม5รับ
ข�อเสนอ ไม5รับราคา หรือไม5ทําสัญญา หากหลักฐานดังกล5าวไม5มีความเหมาะสม หรือไม5ถูกต�อง 
  6.5 สําน ักงานทรงไว�ซ่ึงสิทธิ ท่ีจะไม5รับราคาต่ําสุด หรือราคาหน่ึงราคาใด  
หรือราคาท่ีเสนอทั้งหมดก็ได� และอาจพิจารณาเลือกจ�าง ในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่ง
รายการใด หรืออาจจะยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส�โดยไม5พิจารณาจัดจ�างเลยก็ได� สุดแต5จะ
พิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชน�ของทางราชการเป+นสําคัญ และให�ถือว5าการตัดสินของสํานักงาน 
เป+นเด็ดขาด ผู� เสนอราคาจะเรียกร�องค5าเสียหายใด ๆ มิได� รวมทั้งสํานักงานจะพิจารณายกเลิก 
การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส� และลงโทษผู�เสนอราคาเป+นผู�ทิ้งงาน ไม5ว5าจะเป+นผู�เสนอราคาที่ได�รับ
การคัดเลือกหรือไม5ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อได�ว5าการเสนอราคากระทําการโดยไม5สุจริต เช5น การเสนอ
เอกสารอันเป+นเท็จ หรือใช�ชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอ่ืนมาเสนอราคาแทน เป+นต�น 

 ในกรณีที่ผู�เสนอราคารายท่ีเสนอราคาต่ําสุด เสนอราคาต่ําจนคาดหมายได�ว�า
ไม�อาจดําเนินงานตามสัญญาได� คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส� 
หรือสํานักงานจะให�ผู� เสนอราคาน้ันชี้แจงและแสดงหลักฐานท่ีทําให�เชื่อได�ว5า ผู� เสนอราคาสามารถ
ดําเนินงานตามประกวดราคาจ�างอิเล็กทรอนิกส�ให�เสร็จสมบูรณ� หากคําชี้แจงไม5เป+นที่รับฟlงได� สํานักงาน 
มีสิทธิท่ีจะไม5รับข�อเสนอหรือไม5รับราคาของผู�เสนอราคารายน้ัน 
  6.6 ในกรณีท่ีปรากฏข�อเท็จจริงภายหลังจากการพิจารณาข�อเสนอว5า ผู�เสนอราคา 
ที่มีสิทธิได�รับการคัดเลือกเป+นผู�เสนอราคาที่มีผลประโยชน�ร5วมกันกับผู�เสนอราคารายอ่ืน ณ วันประกาศ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส� หรือเป+นผู�เสนอราคาที่กระทําการอันเป+นการขัดขวางการแข5งขันราคา 
อย5างเป+นธรรมตามข�อ 1.5 สํานักงานมีอํานาจที่จะตัดรายชื่อผู�เสนอราคาที่ได�รับคัดเลือกรายดังกล5าวออก 
และสํานักงานจะพิจารณาลงโทษผู�เสนอราคารายนั้นเป+นผู�ท้ิงงาน 
 ในกรณีนี้หากปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นว5าการยกเลิกการพิจารณาผล 
การเสนอราคาท่ีได�ดําเนินการไปแล�วจะเป+นประโยชน�แก5ทางราชการอย5างยิ่ง ปลัดกระทรวงมีอํานาจ
ยกเลิกการพิจารณาผลการเสนอราคาดังกล5าวได� 
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 7. การทําสัญญาจ�าง 
                       ผู�ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส� จะต�องทําสัญญาจ�างตามแบบสัญญา  
ดังระบุในข�อ 1.3 กับสํานักงานภายใน 10 วัน นับถัดจากวันที่ได�รับแจ�ง และจะต�องวางหลักประกัน
สัญญาเป+นจํานวนเงินเท5ากับร�อยละ 5 ของราคาค5าจ�างที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส�ได� ให�สํานักงาน
ยึดถือไว�ในขณะทําสัญญา โดยใช�หลักประกันอย5างหนึ่งอย5างใดดังต5อไปนี้  
  7.1  เช็คที่ธนาคารสั่งจ5ายให�แก5สํานักงาน ชื่อบัญชี “สํานักงาน ก.พ.” โดยเป+นเช็ค
ลงวันท่ีที่ทําสัญญาหรือก5อนหน�านั้นไม5เกิน 3 วันทําการของทางราชการ 
  7.2  หนังสือคํ้าประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือคํ้าประกัน  
ดังระบุในข�อ 1.4 (2) 
  7.3 หนังสือคํ้าประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห5งประเทศไทย 
บริษัทเงินลงทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย�ที่ได�รับอนุญาตให�ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย�
และประกอบธุรกิจคํ้าประกัน ตามประกาศของธนาคารแห5งประเทศไทย ซ่ึงได�แจ�ง ช่ือเวียน 
ให�ส5วนราชการต5าง ๆ ทราบแล�ว โดยอนุโลมให�ใช�ตามแบบหนังสือคํ้าประกัน ดังระบุในข�อ 1.4 (2) 
  7.4 พันธบัตรรัฐบาลไทย 
  หลักประกันนี้จะคืนให� โดยไม5มีดอกเบ้ียภายใน 15 วันนับถัดจากวันที่ผู�ชนะ 
การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส� (ผู�รับจ�าง) พ�นจากข�อผูกพันตามสัญญาจ�างแล�ว  
 8. ค3าจ�างและการจ3ายเงิน 
 สํ านักงานจะจ5ายเ งินค5าจ� างให�แก5ผู� รับจ� างเป+นรายเดือน เ ม่ือสํ านักงาน 
หรือคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได�ทําการตรวจรับผลงานที่ทําแล�วเสร็จในแต5ละเดือน และปรากฏว5า 
ตรงตามข�อกําหนดแห5งสัญญาทุกประการ 
 9. อัตราค3าปรับ 
 ค5าปรับตามแบบสัญญาจ�างข�อ 17 
 10. ความรับผิดชอบในความชํารุดบกพร3องของงานจ�าง 
 ผู�ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส� ซ่ึงได�ทําข�อตกลงเป+นหนังสือ หรือทําสัญญาจ�าง 
ตามแบบดังระบุในข�อ 1.3 แล�วแต5กรณี จะต�องรับผิดชอบในความชํารุดบกพร5องของงานจ�างและจะต�อง
รีบทําการแก�ไขให�เป+นที่เรียบร�อยโดยไม5ชักช�า โดยผู�รับจ�างจะต�องรีบจัดการซ5อมแซมแก�ไขให�ใช�การได�ดี
ดังเดิมภายใน 3 วัน นับถัดจากวันที่ได�รับแจ�งความชํารุดบกพร5อง 
         11. ข�อสงวนสิทธิในการย่ืนข�อเสนอและอ่ืน ๆ 
      11.1 เงินค5าจ�างสําหรับงานจ�างครั้ งนี้  ได�มาจากเงินงบประมาณประจําปm  
พ.ศ. 2559 
   การลงนามในสัญญาจะกระทําได�เม่ือสํานักงานได�รับอนุมัติเงินค5าจ�างจาก
งบประมาณปm พ.ศ. 2559 แล�วเท5านั้น 
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   ราคากลางของงานจ� างในการประกวดราคาค ร้ังนี้  เป+น เงินทั้ งสิ้ น 
3,600,000.- บาท (สามล�านหกแสนบาทถ�วน) 
  11.2 เม่ือสํานักงานได�คัดเลือกผู�เสนอราคารายใด ให�เป+นผู�รับจ�าง และได�ตกลงจ�าง 
ตามท่ีได�ประกวดราคาโดยการยื่นข�อเสนอทางอิเล็กทรอนิกส�แล�ว ถ�าผู�รับจ�างจะต�องสั่งหรือนําสิ่งของ
มาเพื่องานจ�างดังกล5าวเข�ามาจากต5างประเทศ และของนั้นต�องนําเข�ามาโดยทางเรือในเส�นทางที่มี 
เรือไทยเดินอยู5 และสามารถให�บริการรับขนได�ตามท่ีรัฐมนตรีว5าการกระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด 
ผู�เสนอราคาซ่ึงเป+นผู�รับจ�างจะต�องปฏิบัติตามกฎหมายว5าด�วยการส5งเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้ 
 (1)  แ จ �ง การสั ่ง หร ือนํา สิ ่ง ข องด ัง กล 5า ว เข �า ม า จา กต 5า งประ เทศ  
ต5อกรมเจ�าท5า ภายใน 7 วัน นับตั้งแต5วันที่ผู�รับจ�างสั่งหรือซ้ือของจากต5างประเทศ เว�นแต5เป+นของท่ี
รัฐมนตรีว5าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว�นให�บรรทุกโดยเรืออ่ืนได� 
 (2) จัดการให�สิ่ งของด ัง กล 5า วบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่ มี สิทธิ
เช5นเดียวกับเรือไทย จากต5างประเทศมายังประเทศไทย เว�นแต5จะได�รับอนุญาตจากกรมเจ�าท5า  
ให�บรรทุกสิ่งของน้ัน โดยเรืออ่ืนที่มิใช5เรือไทย ซ่ึงจะต�องได�รับอนุญาตเช5นนั้นก5อนบรรทุกของลงเรืออ่ืน 
หรือเป+นของที่รัฐมนตรีว5าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว�นให�บรรทุกของโดยเรืออ่ืน 
 (3) ในกรณีที่ไม5ปฏิบัติตาม (1) หรือ (2) ผู�รับจ�างจะต�องรับผิดตามกฎหมาย
ว5าด�วยการส5งเสริมการพาณิชยนาวี 
  11.3 ผู�เสนอราคาซ่ึงสํานักงานได� คัดเลือกแล�ว ไม5ไปทําสัญญา หรือข�อตกลง 
ภายในเวลาที่ทางราชการกําหนดดังระบุไว�ในข�อ 7 สํานักงานจะริบหลักประกันการยื่นข�อเสนอ  
หรือเรียกร�องจากผู�ออกหนังสือคํ้าประกันการยื่นข�อเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกร�องให�ชดใช� 
ความเสียหายอ่ืน (ถ�ามี) รวมท้ังจะพิจารณาให�เป+นผู�ท้ิงงานตามระเบียบของทางราชการ 
  11.4 สํานักงานสงวนสิทธิ์ที่จะแก�ไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือข�อกําหนดในแบบสัญญา
ให�เป+นไปตามความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด (ถ�ามี) 
 12. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ 
 ในระหว5างระยะเวลาการดําเนินงาน ผู�รับจ�างพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑ�ที่กฎหมาย
และระเบียบได�กําหนดไว�โดยเคร5งครัด 
    
 
           สํานักงาน ก.พ. 
                     สิงหาคม  2558 
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ใบเสนอราคาจ�างเหมาบริการดูแลบํารุงรักษาต�นไม� ระบบสปริงเกอร#  
และความสะอาดรอบบริเวณสํานักงาน ก.พ. 

ด�วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส# (e-bidding) 
 
เรียน เลขาธิการ ก.พ. 
 

 1. ข�าพเจ�า บริษัท/ห�าง/ร�าน..........................................................................................
อยู5เลขที่.................................. ถนน...................................... ตําบล/แขวง................................................  
อําเภอ/เขต........................................ จังหวัด.......................................รหัสไปรษณีย�...........................
โทรศัพท�…………………………………โทรสาร........................โดย……………………………………..……………............  
ผู�ลงนามข�างท�ายน้ี  ได�พิจารณาเง่ือนไขต5าง ๆ ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส�ฯ เลขท่ี......../2558  
และเอกสารเพิ่มเติม (ถ�ามี) เลขที่ ........................... โดยตลอดและยอมรับข�อกําหนดและเงื่อนไขนั้นแล�ว 
รวมท้ังรับรองว5าข�าพเจ�าเป+นผู�มีคุณสมบัติครบถ�วนตามท่ีกําหนด  และไม5เป+นผู�ท้ิงงานของทางราชการ 
 2.  ข�าพเจ�าขอเสนอท่ีจะทํางานจ�างเหมาบริการดูแลบํารุงรักษาต�นไม� ระบบสปริงเกอร� 
และความสะอาดรอบบริเวณสํานักงาน ก.พ. ระยะเวลาตั้งแต5วันที่ 1 ตุลาคม 2558 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2559 
รวม 12 เดือน ตามข�อกําหนดเง่ือนไขรายละเอียดงานจ�างเหมาบริการดูแลบํารุงรักษาต�นไม� ระบบสปริงเกอร� 
และความสะอาดรอบบริเวณสํานักงาน ก.พ. แห5งเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส� เป+นเงินรวมท้ังสิ้น
... . ... ... ... ...... ... ... ... ... ... .....บาท (.... ... ... ...... ... ... ... ... ... ...... ... .. ..... .. ... ...... ... ... ... .. .... ... ... .) 
ซ่ึงได�รวมภาษีมูลค5าเพิ่ม ตลอดจนภาษีอากรอ่ืน ๆ และค5าใช�จ5ายทั้งปวงไว�ด�วยแล�ว 
 3. คําเสนอน้ีจะยืนอยู5เป+นระยะเวลา.................วัน (ไม5น�อยกว5า............วัน) นับแต5 
วันเสนอราคา และสํานักงานอาจรับคําเสนอน้ี ณ เวลาใดก็ได�  ก5อนท่ีจะครบกําหนดระยะเวลาดังกล5าว  
หรือระยะเวลาท่ีได�ยืดออกไปตามเหตุผลอันสมควรท่ีสํานักงานร�องขอ  
 4. กําหนดเวลาที่ส5งมอบ ข�าพเจ�ารับรองที่จะเร่ิมทํางานตามสัญญาตั้งแต5วันท่ี  
1 ตุลาคม 2558 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2559 และจะส5งมอบงานตามเง่ือนไขที่เอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส�กําหนดไว� โดยครบถ�วนถูกต�อง พร�อมท้ังทําหนังสือส5งมอบงานให�แก5สํานักงาน ก.พ.  
หลังจากวันสิ้นเดือนในแต5ละเดือน 

5. ในกรณีท่ีข�าพเจ�าได�รับการพิจารณาให�เป+นผู�ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส�  
ข�าพเจ�ารับรองท่ีจะ  
  5.1 ทําสัญญาตามแบบสัญญาจ�าง แนบท�ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส� 
กับสํานักงาน ภายในวันที่ 1 ตุลาคม 2558  
  5.2 มอบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาตามท่ีระบุไว�ในข�อ 7 ของเอกสาร
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส� ให�แก5สํานักงานก5อนหรือขณะที่ได�ลงนามในสัญญาเป+นจํานวนร�อยละ 5 
ของราคาตามสัญญาที่ได�ระบุไว�ในใบแสนอราคานี้ เพื่อเป+นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาโดยถูกต�อง
และครบถ�วน  
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 หากข�าพเจ�าไม5ปฏิบัติให�ครบถ�วนตามท่ีระบุไว�ข�างต�นน้ี ข�าพเจ�ายอมให�สํานักงาน 
ริบหลักประกันการเสนอราคา หรือเรียกร�องจากผู�ออกหนังสือคํ้าประกัน รวมทั้งยินดีชดใช�ค5าเสียหายใด 
ที่อาจมีแก5สํานักงาน และสํานักงานมีสิทธิจะให�ผู�เสนอราคารายอ่ืนเป+นผู�ประกวดราคาได� หรือสํานักงาน
อาจจะเรียกประกวดราคาใหม5ก็ได�  

6.  ข�าพเจ�ายอมรับว5าสํานักงานไม5มีความผูกพันท่ีจะรับคําเสนอน้ี หรือใบเสนอราคาใด ๆ
รวมท้ังไม5ต�องรับผิดชอบในค5าใช�จ5ายใด ๆ อันอาจเกิดข้ึนในการท่ีข�าพเจ�าได�เข�าเสนอราคา 
 7.  เพื่อเป+นหลักประกันในการปฏิบัติโดยถูกต�องตามท่ีได�ทําความเข�าใจและตามผูกพัน
แห5งคําเสนอน้ี  ข�าพเจ�าขอมอบ………………………………….............................................................................
เพื่อเป+นหลักประกันการเสนอราคา เป+นเงินจํานวน……………………………………………..……………...…….บาท  
(................................................................................................................................................)  มาพร�อมนี้ 
 8. ข�าพเจ�าได�ตรวจทานตัวเลขและเอกสารต5าง ๆ ที่ได�ยื่นพร�อมใบเสนอราคาน้ี 
โดยละเอียดแล�ว และเข�าใจดีว5าสํานักงานไม5ต�องรับผิดชอบใด ๆ ในความผิดพลาด หรือตกหล5น  
 9. ใบเสนอราคานี้ได�ยื่นเสนอโดยบริสุทธิ์ยุติธรรม และปราศจากกลฉ�อฉล หรือการ
สมรู�ร5วมคิดกันโดยไม5ชอบด�วยกฎหมายกับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือหลายบุคคล หรือกับห�างหุ�นส5วน
บริษัทใด ๆ  ท่ีได�ยื่นเสนอราคาในคราวเดียวกัน  
 
                    เสนอมา ณ วันท่ี……………. เดือน....................................... พ.ศ. …………..  

 
                      ลงชื่อ......................…………..................... 
 (......................................................)  
                          ตําแหน5ง............................................................. 
                               ประทับตรา (ถ�ามี)  
 
 
 
 
 
 
 
 

                      
 



 

เอกสารแนบท�ายหมายเลข 1.3 
 

แบบสัญญาจ�าง 
 

 สัญญาเลขท่ี………………………..…… 
 สัญญาฉบับนี้ทําข้ึน ณ………..……...ตําบล/แขวง……………………..….อําเภอ/เขต………………….. 
จังหวัด…….…………….เม่ือวันที่…..……เดือน…………………..พ.ศ……………ระหว5าง…………………………………..
โดย………...………………ซ่ึงต5อไปในสัญญาน้ีเรียกว5า “ผู�ว5าจ�าง” ฝ\ายหน่ึง กับ……………………………………….
ซ่ึงจดทะเบียนเป+นนิติบุคคล ณ………………….……..สํานักงานใหญ5อยู5เลขที่………ถนน………………………..
ตํ า บ ล /แ ขว ง ………………………....อํ า เ ภอ /เ ข ต……………….จั ง หวั ด……...……….โ ด ย ……………………... 
ผู�มีอํานาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของสํานักงานทะเบียนหุ�นส5วนบริษัท…………………. 
ลงวันท่ี……………….……(และหนังสือมอบอํานาจลงวันที่……………..)* แนบท�ายสัญญานี้ (ในกรณีที่ผู�รับจ�าง
เป+นบุคคลธรรมดาให�ใช�ข�อความว5ากับ………………….……….อยู5บ�านเลขที่………..….ถนน………...…… 
ตําบล/แขวง……..…….อําเภอ/เขต…………..…..จังหวัด……..……..)* ซ่ึงต5อไปในสัญญาน้ีเรียกว5า “ผู�รับจ�าง” 
อีกฝ\ายหนึ่ง 

คู5สัญญาได�ตกลงกันมีข�อความดังต5อไปนี้ 
  

ข�อ 1.  ข�อตกลงว3าจ�าง 
 ผู�ว5าตกลงจ�างและผู�รับจ�างตกลงรับจ�างทํางาน……………………………ณ…..…………….....
ตําบล/แขวง…………………..อําเภอ/เขต…………..…………จังหวัด……………….…..ตามข�อกําหนดและเงื่อนไข
สัญญานี้รวมทั้งเอกสารแนบท�ายสัญญา 
 ผู�รับจ�างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เคร่ืองมือเคร่ืองใช� ตลอดจนอุปกรณ�ต5าง ๆ 
ชนิดดีเพื่อใช�ในงานจ�างตามสัญญานี้ 
  

ข�อ 2.  เอกสารอันเปMนส3วนหน่ึงของสัญญา 
 เอกสารแนบท�ายสัญญาดังต5อไปน้ีให�ถือเป+นส5วนหนึ่งของสัญญานี้ 
  2.1  ผนวก 1.…………………(แบบรูป)………………จํานวน……….………หน�า 
 2.2  ผนวก 2……………...(รายการละเอียด)…………..จํานวน…………….....หน�า 
 2.3  ผนวก 3………(ใบจ�างปริมาณงานและราคา)……..จํานวน……………….หน�า 
 2.4  ผนวก 4………………(ใบเสนอราคา)…………….จํานวน………………หน�า 
 2.5  …………………………….ฯลฯ…………………………. 

 

 ความใดในเอกสารแนบท�ายสัญญาที่ขัดแย�งกับข�อความในสัญญานี้ ให�ใช�ข�อความใน
สัญญานี้บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท�ายสัญญาขัดแย�งกันเอง ผู�รับจ�างจะต�องปฏิบัติตามคําวินิจฉัย
ของผู�ว5าจ�าง 
 
____________________________________________________________________________________ 

หมายเหต ุ* ตัดออกหรือใส5ไว�ตามความเหมาะสม 
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ข�อ 3.  หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา 
 ใ นข ณะ ทํ าสั ญญา นี้ ผู� รั บจ� า ง ไ ด� นํ า หลั กป ระ กัน เป+ น …………………….……………. 
เป+นจํานวนเงิน…………………บาท (………………………….………….) มามอบให�แก5ผู�ว5าจ�างเพื่อเป+นหลักประกัน 
การปฏิบัติตามสัญญานี้ 
 หลักประกันที่ผู�รับจ�างนํามามอบไว�ตามวรรคหนึ่ง  ผู�ว5าจ�างจะคืนให�เม่ือผู�รับจ�างพ�นจาก 
ข�อผูกพันตามสัญญานี้แล�ว 
 

ข�อ 4. ก.  ค3าจ�างและการจ3ายเงิน 
 (สําหรับสัญญาท่ีเป+นราคาต5อหน5วย) 
         ผู�ว5าจ�างตกลงจ5ายและผู�รับจ�างตกลงรับเงินค5าจ�างเป+นจํานวนเงิน………………..…บาท
(……………………….…..) ซ่ึงได�รวมภาษีมูลค5าเพิ่มจํานวน……………..บาท ตลอดจนภาษีอากรอ่ืน ๆ และ
ค5าใช�จ5ายทั้งปวงด�วยแล�ว โดยถือราคาต5อหน5วยเป+นเกณฑ� ตามรายการ แต5ละประเภท ดังท่ีได�กําหนดไว�
ในใบแจ�งปริมาณงานและราคา 
 คู5สัญญาท้ังสองฝ\าย ต5างตกลงว5า จํานวนปริมาณงานท่ีกําหนดไว� ในบัญชีรายการ
ก5อสร�างหรือใบแจ�งปริมาณงาน และราคานี้ เป+นจํานวนโดยประมาณเท5าน้ัน จํานวนปริมาณงานที่แท�จริง
อาจจะมาก หรือน�อยกว5านี้ก็ได� ซ่ึงผู�ว5าจ�าง จะจ5ายเงินค5าจ�างให�แก5ผู�รับจ�าง ตามราคาต5อหน5วยของงาน 
แต5ละรายการที่ได�ทําเสร็จจริง คู5สัญญาทั้งสองฝ\ายต5างตกลงที่จะไม5เปลี่ยนแปลงราคาต5อหน5วย  
หรือเรียกร�องค5าสินไหมทดแทน อันเกิดจาก การท่ีจํานวนปริมาณงานในแต5ละรายการ ได�แตกต5างไปจาก
ที่กําหนดไว�ในสัญญา ท้ังนี้ นอกจากในกรณีต5อไปนี้* 
  4.1  เม่ือปริมาณงานที่ทําเสร็จจริงในส5วนที่เกินกว5าร�อยละ 125 (หนึ่งร�อยยี่สิบห�า) 
แต5ไม5เกินร�อยละ 150 (หน่ึงร�อยห�าสิบ) ของปริมาณงานท่ีกําหนดไว�ในสัญญา หรือใบแจ�งปริมาณงาน 
และราคา จะจ5ายให�ในอัตราร�อยละ 90 (เก�าสิบ) ของราคาต5อหน5วย ตามสัญญา 
 4.2  เม่ือปริมาณงานท่ีทําเสร็จจริงในส5วนที่เกินกว5าร�อยละ 150 (หน่ึงร�อยห�าสิบ)  
ของปริมาณงานท่ีกําหนดไว�ในสัญญา หรือใบแจ�งปริมาณงาน และราคาจะจ5ายให�ในอัตราร�อยละ 83  
(แปดสิบสาม) ของราคาต5อหน5วย ตามสัญญา 
 4.3  เม่ือปริมาณงานท่ีทําเสร็จจริง น�อยกว5าร�อยละ 75 (เจ็ดสิบห�า) ของปริมาณงาน 
ที่กําหนดไว� ในสัญญา หรือใบแจ�งปริมาณงานและราคา จะจ5ายให�ตามราคาต5อหน5วยในสัญญา และจะ
จ5ายเพิ่มชดเชย เป+นค5า overhead และ mobilization สําหรับงานรายการน้ันในอัตราร�อยละ 17  
(สิบเจ็ด) ของผลต5างระหว5างปริมาณงานท้ังหมด ของงานรายการนั้น ตามสัญญาโดยประมาณ  
กับปริมาณงานที่ทําเสร็จจริง คูณด�วยราคาต5อหน5วยตามสัญญา 
 
 
 

 

____________________________________________________________________________________ 

หมายเหตุ * อัตราร�อยละท่ีระบุไว�ต5อไปนี ้อาจพิจารณาแก�ไขได�ตามความเหมาะสม 
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 4.4  ผู�ว5าจ�างจะจ5ายเงินที่เพิ่มข้ึน หรือหักลดเงิน ในแต5ละกรณี ดังกล5าวข�างต�น  
ในงวดสุดท�ายของการจ5ายเงิน หรือก5อนงวดสุดท�าย ของการจ5ายเงิน ตามท่ีผู�ว5าจ�าง จะพิจารณาเห็นสมควร 

 ผู�ว5าจ�างตกลงท่ีจะจ5ายเงินค5าจ�างให�แก5ผู�รับจ�างเป+นรายเดือน ตามเนื้องานที่ทําเสร็จจริง 
เม่ือผู�ว5าจ�าง หรือเจ�าหน�าที่ของผู�ว5าจ�างได�ทําการตรวจสอบผลงานท่ีทําเสร็จแล�ว และปรากฏว5าเป+นท่ีพอใจ 
ตรงตามข�อกําหนดแห5งสัญญานี้ทุกประการ ผู�ว5าจ�างจะออกหนังสือรับรองการรับมอบงานนั้น  
ให�ไว�แก5ผู�รับจ�าง 

  การจ5ายเงินงวดสุดท�าย จะจ5ายให�เม่ืองานทั้งหมดตามสัญญาได�แล�วเสร็จทุกประการ
รวมท้ังการทําสถานท่ีก5อสร�าง ให�สะอาดเรียบร�อย ตามที่กําหนดไว� ในข�อ 20 
 

ข�อ 4. ข.  ค3าจ�างและการจ3ายเงิน  
 (สําหรับสัญญาท่ีเป+นราคาเหมารวม) 
 ผู�ว5าจ�างตกลงจ5าย และผู�รับจ�างตกลงรับเงินค5าจ�างจํานวนเงิน……………………..บาท 
(……………………) ซ่ึงได�รวมภาษีมูลค5าเพิ่ม จํานวน………………บาท ตลอดจน ภาษีอากรอ่ืน ๆ และ
ค5าใช�จ5ายทั้งปวงด�วยแล�ว โดยถือราคาเหมารวม เป+นเกณฑ� และกําหนดการจ5ายเงิน เป+นงวด ๆ ดังน้ี 
 งวดที่ 1  เป+นจํานวนเงิน…………………..บาท (……………..……………….) เม่ือผู�รับจ�าง 
ได�ปฏิบัติงาน………………ให�แล�วเสร็จภายใน……………………………………………… 
 งวดที่ 2  เป+นจํานวนเงิน……………………..บาท (……………..…………….) เม่ือผู�รับจ�าง 
ได�ปฏิบัติงาน………………ให�แล�วเสร็จภายใน………………………………………………ฯลฯ 
 งวดสุดท�าย เป+นจํานวนเงิน……..………...บาท (……………………..……..) เม่ือผู�รับจ�าง 
ได�ปฏิบัติงานทั้งหมดให�แล�วเสร็จเรียบร�อยตามสัญญา รวมทั้งทําสถานที่ก5อสร�างให�สะอาดเรียบร�อย 
ตามที่กําหนดไว�ในข�อ 20 
 การจ5ายเงินตามเงื่อนไขแห5งสัญญาน้ี ผู�ว5าจ�างจะโอนเงินเข�าบัญชีเงินฝากธนาคาร
ของผู�รับจ�าง ช่ือธนาคาร…………………….สาขา……………..ชื่อบัญชี…………………เลขท่ีบัญชี…………………
ทั้งนี้ ผู�รับจ�าง ตกลงเป+นผู�รับภาระ เงินค5าธรรมเนียม หรือค5าบริการอ่ืนใดเก่ียวกับการโอนที่ธนาคาร 
เรียกเก็บ และยินยอมให�มีการหักเงินดังกล5าว จากจํานวนเงินโอนในงวดนั้น ๆ  (ความในวรรคนี้ใช�สําหรับ
กรณีที่ส5วนราชการจะจ5ายเงินตรงให�แก5ผู�รับจ�าง (ระบบ Direct Payment) โดยการโอนเงินเข�าบัญชี 
เงินฝากธนาคารของผู�รับจ�าง ตามแนวทางที่กระทรวงการคลังกําหนด) 
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*ข�อ 5.  เงินค3าจ�างล3วงหน�า 
 ผู�ว5าจ�างตกลงจ5ายเงินค�าจ�างล5วงหน�าให�แก5ผู�รับจ�าง เป+นจํานวนเงิน………………...…บาท 

(………………..……) ซ่ึงเท5ากับร�อยละ………………ของราคาค5าจ�าง ตามสัญญาท่ีระบุไว� ในข�อ 4 
 เงินจํานวนดังกล5าวจะจ5ายให�ภายหลังจากที่ผู�รับจ�างได�วางหลักประกันการรับเงินค5าจ�าง

ล5วงหน�าเต็มตามจํานวนเงินค5าจ�างล5วงหน�านั้นให�แก5ผู�ว5าจ�าง ผู�รับจ�างจะต�องออกใบเสร็จรับเงินค5าจ�าง
ล5วงหน�า ตามแบบท่ีผู�ว5าจ�างกําหนดให� และผู�รับจ�างตกลงที่จะกระทําตามเงื่อนไขอันเก่ียวกับการใช�จ5าย 
และการใช�คืนเงินค5าจ�างล5วงหน�านั้น ดังต5อไปนี ้

 5.1 ผู�รับจ�างจะใช� เ งินค5าจ�างล5วงหน�านั้น เพื่อเป+นค5าใช�จ5ายในการปฏิบัติงาน 
ตามสัญญาเท5าน้ัน หากผู�รับจ�างใช�จ5ายเงินค5าจ�างล5วงหน�า หรือส5วนใดส5วนหน่ึงของเงินค5าจ�างล5วงหน�านั้น
ในทางอ่ืน ผู�ว5าจ�างอาจจะเรียกเงินค5าจ�างล5วงหน�าคืนจากผู�รับจ�าง หรือบังคับแก5หลักประกันการปฏิบัติ
ตามสัญญาได�ทันที 

 5.2  เม่ือผู�ว5าจ�างเรียกร�อง ผู�รับจ�างต�องแสดงหลักฐานการใช�จ5ายเงินค5าจ�างล5วงหน�า  
เพื่อพิสูจน�ว5าได�เป+นไปตามข�อ 5.1 ภายในกําหนด 15 วัน นับถัดจากวันได�รับแจ�งจากผู�ว5าจ�าง หากผู�รับจ�าง 
ไม5อาจแสดงหลักฐานดังกล5าว ภายในกําหนด 15 วัน ผู�ว5าจ�างอาจเรียกเงินค5าจ�างล5วงหน�าคืน จากผู�รับจ�าง 
หรือบังคับแก5หลักประกันการรับเงินค5าจ�างล5วงหน�าได�ทันที 

 *5.3 (สําหรับสัญญาที่เป+นราคาต5อหน5วย) 
  ในการจ5ายเงินค5าจ�างให�แก5ผู�รับจ�างตามข�อ 4 ก. ผู�ว5าจะหักเงินค5าจ�างในแต5ละเดือนไว�

จํานวนทั้งหมด** ท้ังนี้ จนกว5าจํานวนเงินที่หักไว�จะครบตามจํานวนเงินค5าจ�างล5วงหน�าท่ีผู�รับจ�างได�รับไปแล�ว 
 5.4  เงินจํานวนใด ๆ ก็ตาม ท่ีผู�รับจ�างจะต�องจ5ายให�แก5ผู�ว5าจ�างเพื่อชําระหนี้ หรือเพื่อ

ชดใช�ความรับผิดต5าง ๆ ตามสัญญา ผู�ว5าจ�างจะหักเอาจากเงินค5าจ�างงวดท่ีจะจ5ายให�แก5ผู�รับจ�าง ก5อนท่ีจะ
หักชดใช�คืน เงินค5าจ�างล5วงหน�า 

 5.5  ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญา หากเงินค5าจ�างล5วงหน�าท่ีเหลือเกินกว5าจํานวนเงิน  
ที่ผู�รับจ�างจะได�รับหลังจากหักชดใช�ในกรณีอ่ืนแล�ว ผู�รับจ�างจะต�องจ5ายคืนเงินจํานวนที่เหลือนั้นให�แก5 
ผู�ว5าจ�าง ภายใน 7 วัน นับถัดจากวันได�รับแจ�งเป+นหนังสือจากผู�ว5าจ�าง 

 5.5 ก. (สําหรับสัญญาท่ีเป+นราคาต5อหน5วย) 
          ผู�ว5าจ�างจะคืนหลักประกันเงินล5วงหน�าให�แก5ผู� รับจ�าง ต5อเม่ือผู�ว5าจ�าง 

ได�หักเงินค5าจ�างไว�ครบจํานวนเงินล5วงหน�า ตาม 5.3 
 5.5 ข.  (สําหรับสัญญาท่ีเป+นราคาเหมารวม) 
  ผู�ว5าจ�างจะคืนหลักประกันเงินล5วงหน�าให�แก5ผู�รับจ�าง***………………………… 

 

 

 

 

หมายเหตุ  * ตัดออกหรือใส5ไว�ตามความเหมาะสม 
 ** ในกรณีท่ีหน5วยงานผู�ว5าจ�างพิจารณาเห็นเป+นการจําเป+นและสมควรจะหักค5าจ�างในแต5ละเดือนไว�เพียงบางส5วน
ก็ได� โดยแก�ไขจํานวนร�อยละ……….ของค5าจ�างในแต5ละเดือน ตามความเหมาะสมก็ได� 
 ***  หากการจ5ายเงินค5าจ�างงวดท่ี 2 เป+นการจ5ายตามผลงานของผู�รับจ�าง ในส5วนท่ีปฏิบัติงานเกินกว5าจํานวนเงิน
ล5วงหน�า ให�ผู�ว5าจ�างคืนหลักประกันเงินล5วงหน�า พร�อมกับจ5ายเงินค5าจ�างงวดท่ี 2 แต5ถ�าการจ5ายค5างจ�างงวดท่ี 2 เป+นการจ5าย 
ตามผลงานของผู�รับจ�าง โดยเฉลี่ยหักเงินล5วงหน�าออกตามส5วนของค5าจ�างในแต5ละงวดให�ผู�ว5าจ�างคืนหลักประกันเงินล5วงหน�า
พร�อมกับการจ5ายเงินค5างวดสุดท�าย 
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*ข�อ 6.  การหักเงินประกันผลงาน 

 ในการจ5ายเงินให�แก5ผู� รับจ�างแต5ละงวด ผู�ว5าจ�างจะหักเงินจํานวนร�อยละ 10  
ของเงินที่ต�องจ5ายในงวดนั้น เพื่อเป+นประกันผลงาน ในกรณีท่ีเงินประกันผลงานจะต�องถูกหักไว�ท้ังสิ้น  
ไม5ต่ํากว5า 6 เดือน (สําหรับสัญญาที่เป+นราคาต5อหน5วย) หรือจํานวน……….……...บาท (สําหรับสัญญา 
ที่เป+นราคาเหมารวม) ผู�มีรับจ�างมีสิทธิที่จะขอเงินประกันผลงานคืน โดยผู�รับจ�างจะต�องวางหนังสือ 
คํ้าประกันของธนาคาร  ซ่ึงออกโดยธนาคารภายในประเทศ มาวางไว�ต5อผู�ว5าจ�างเพื่อเป+นหลักประกันแทน
ก็ได� 
 ผู�ว5าจ�างจะคืนเงินประกันผลงาน และ/หรือหนังสือคํ้าประกันของธนาคารดังกล5าว  
ตามวรรคหนึ่งให�แก5ผู�รับจ�างพร�อมกับการจ5ายเงินงวดสุดท�าย 
  

ข�อ 7. ก.  กําหนดเวลาแล�วเสร็จและสิทธิของผู�ว3าจ�างในการบอกเลิกสัญญา 
 ภายในกําหนด…………..วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา ผู�รับจ�างจะต�องเสนอ
แผนงานให�เป+นที่พอใจแก5ผู�ว5าจ�าง โดยแสดงถึงข้ันตอนของการทํางาน และกําหนดเวลาที่ต�องใช� 
ในการทํางานหลักต5าง ๆ ให�แล�วเสร็จ* 
 ผู�รับจ�างต�องเริ่มทํางานที่รับจ�าง ภายในกําหนด………….วัน นับถัดจากวันได�รับ
หนังสือแจ�งให�เริ่มงานและจะต�องทํางานให�แล�วเสร็จ ภายในกําหนด……...วัน นับถัดจากวันท่ีได�รับหนังสือแจ�ง
ดังกล5าวนั้น 
            ถ�ามิได�เสนอแผนงาน หรือไม5สามารถทํางานให�แล�วเสร็จตามกําหนดเวลา หรือจะ
แล�วเสร็จล5าช�าเกินกว5ากําหนดเวลา หรือผู�รับจ�างทําผิดสัญญาข�อใดข�อหนึ่ง หรือตกเป+นผู�ล�มละลาย  
หรือเพิกเฉยไม5ปฏิบัติตามคําสั่งของคณะกรรมการตรวจการจ�าง หรือผู�ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษา  
ซ่ึงได�รับมอบอํานาจจากผู�ว5าจ�าง ผู�ว5าจ�างมีสิทธิท่ีจะบอกเลิกสัญญานี้ได� และมีสิทธิจ�างผู�รับจ�างรายใหม5 
เข�าทํางานของผู�รับจ�างให�ลุล5วงไปได�ด�วย 
 การที่ผู�ว5าจ�างไม5ใช�สิทธิเลิกสัญญาดังกล5าวข�างต�นน้ัน ไม5เป+นเหตุให�ผู�รับจ�างพ�นจาก 
ความรับผิดตามสัญญา 
  

ข�อ 7. ข.  กําหนดเวลาแล�วเสร็จ และสิทธิของผู�ว3าจ�างในการบอกเลิกสัญญา 
 ผู�รับจ�างต�องเริ่มทํางานที่รับจ�างภายในวันที่….. เดือน…..…. พ.ศ. …………. 

และจะต�องทํางานให�แล�วเสร็จริบูรณ�ภายในวันที่….. เดือน……….. พ.ศ. ………..ถ�าผู�รับจ�างมิได�ลงมือ
ทํางานภายในกําหนดเวลา หรือไม5สามารถทํางานให�แล�วเสร็จตามกําหนดเวลา หรือมีเหตุให�เชื่อได�ว5า 
ผู�รับจ�างไม5สามารถทํางานให�แล�วเสร็จภายในกําหนดเวลา หรือจะแล�วเสร็จล5าช�าเกินกว5ากําหนดเวลา  
หรือผู�รับจ�างทําผิดสัญญาข�อใดข�อหนึ่งหรือตกเป+นผู�ล�มละลาย หรือเพิกเฉยไม5ปฏิบัติตามคําสั่งของ
คณะกรรมการตรวจการจ�าง หรือผู�ควบคุมงานหรือบริษัทท่ีปรึกษา ซ่ึงได�รับมอบอํานาจจากผู�ว5าจ�าง  
ผู�ว5าจ�างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญาน้ีได� และมีสิทธิจ�างผู�รับจ�างรายใหม5 เข�าทํางานของผู�รับจ�างให�ลุล5วงไปด�วย 

 การท่ีผู�ว5าจ�างไม5ใช�สิทธิเลิกสัญญาดังกล5าวข�างต�น ไม5เป+นเหตุให�ผู�รับจ�างพ�นจาก 
ความรับผิดตามสัญญา 

 
หมายเหตุ  * ตัดออกหรือใส5ไว�ตามความเหมาะสม 
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ข�อ 8. ความรับผิดชอบในความชํารุดบกพร3องของงานจ�าง 
 เม่ืองานแล�วเสร็จบริบูรณ� และผู�ว5าจ�าง ได�รับมอบงานจากผู�รับจ�าง หรือจากผู�รับจ�าง 

รายใหม5 ในกรณีท่ีมีการบอกเลิกสัญญา ตามข�อ 7. หากมีเหตุชํารุดบกพร5อง หรือเสียหายเกิดข้ึน 
จากการจ�างน้ี ภายในกําหนด* ………………ปm……………เดือน นับถัดจากวันท่ีได�รับมอบงานดังกล5าว  
ซ่ึงความชํารุดบกพร5อง หรือเสียหายน้ัน เกิดจากความบกพร5องของผู�รับจ�าง อันเกิดจากการใช�วัสดุ 
ที่ไม5ถูกต�อง หรือทําไว�ไม5เรียบร�อย หรือทําไม5ถูกต�องตามมาตรฐานแห5งหลักวิชา ผู�รับจ�างจะต�องรีบทําการ
แก�ไขให�เป+นที่เรียบร�อยโดยไม5ชักช�า โดยผู�ว5าจ�างไม5ต�องออกเงินใด ๆ ในการน้ีทั้งสิ้น หากผู�รับจ�างบิดพลิ้ว 
ไม5กระทําการดังกล5าว ภายในกําหนด…...วัน นับแต5วันที่ได�แจ�งเป+นหนังสือจากผู�ว5าจ�าง หรือไม5ทําการ
แก�ไขให�ถูกต�องเรียบร�อย ภายในเวลาที่ผู�ว5าจ�างกําหนดให� ผู�ว5าจ�างมีสิทธิที่จะทําการนั้นเอง หรือจ�างผู�อ่ืน
ให�ทํางานน้ัน โดยผู�รับจ�างต�องเป+นผู�ออกค5าใช�จ5าย 

 
 
 
 
 
 

ข�อ 9.  การจ�างช3วง 
 ผู�รับจ�างจะต�องไม5เอางานทั้งหมดหรือบางส5วนแห5งสัญญานี้ ไปจ�างช5วงอีกต5อหนึ่ง 

โดยไม5ได�รับความยินยอมเป+นหนังสือจากผู�ว5าจ�างก5อน ทั้งนี้ นอกจากในกรณีที่สัญญานี้จะได�ระบุไว� 
เป+นอย5างอ่ืน ความยินยอมดังกล5าวน้ัน ไม5เป+นเหตุให�ผู�รับจ�างหลุดพ�นจากความรับผิด หรือพันธะหน�าท่ี
ตามสัญญาน้ี และผู�รับจ�างจะยังคงต�องรับผิดในความผิด และความประมาทเลินเล5อของผู�รับจ�างช5วง  
หรือของตัวแทน หรือลูกจ�างรับจ�างช5วงน้ันทุกประการ 
 

ข�อ 10.  การควบคุมงานของผู�รับจ�าง 
 ผู�รับจ�างต�องควบคุมงานที่รับจ�างอย5างเอาใจใส5ด�วยประสิทธิภาพ และความชํานาญ 

และในระหว5างทํางานที่รับจ�าง จะต�องจัดให�มีผู�แทนซ่ึงทํางานเต็มเวลาเป+นผู�ควบคุมงาน ผู�ควบคุมงาน
ดังกล5าว จะต�องเป+นผู�แทนได�รับมอบอํานาจจากผู�รับจ�างคําสั่ง หรือคําแนะนําต5าง ๆ ท่ีได�แจ�งแก5ผู�แทน 
ผู�ได�รับมอบอํานาจนั้น ให�ถือว5าเป+นคําสั่งหรือคําแนะนําท่ีได�แจ�งแก5ผู�รับจ�าง การแต5งตั้งผู�ควบคุมงานนั้น
จะต�องทําเป+นหนังสือ และต�องได�รับความเห็นชอบจากผู�ว5าจ�าง การเปล่ียนตัว หรือแต5งตั้งผู�ควบคุมงานใหม5 
จะทํามิได� หากไม5ได�รับความเห็นชอบจากผู�ว5าจ�างก5อน 

 ผู�ว5าจ�างมีสิทธิที่จะขอให�เปลี่ยนตัวแทนได�รับมอบอํานาจน้ัน โดยแจ�งเป+นหนังสือไปยัง 
ผู�รับจ�าง และผู�รับจ�างจะต�องทําการเปลี่ยนตัวโดยพลัน โดยไม5คิดราคาเพิ่ม หรืออ�างเป+นเหตุเพื่อขยาย 
อายุสัญญาอันเน่ืองมาจากเหตุนี้ 
 
 

__________________________________________________________________________________ 

หมายเหตุ *กําหนดเวลาที่ผู�รับจ�างจะผิดในความชาํรุดบกพร5อง โดยปกติจะเป+นเวลาที ่ 1 ปm แต5ในกรณี 
งานจ�าง ผู�ว5าจ�างควรจะรับผดิมากกว5า 1 ปm ตามลักษณะงาน หรือด�วยเหตุใดก็ตามก็ให�กําหนดระยะเวลา
ดังกล5าว ตามที่ ผู�ว5าจ�างเห็นเหมาะสม 
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ข�อ 11.  ความรับผิดชอบผู�รับจ�าง 
 ผู�รับจ�างจะต�องรับผิดต5ออุบัติเหตุ ความเสียหาย หรือภยันตรายใด ๆ อันเกิดจากการ

ปฏิบัติงานของผู�รับจ�าง และจะต�องรับผิดต5อความเสียหายจากการกระทําของลูกจ�าง ของผู�รับจ�าง 
           ความเสียหายใด ๆ อันเกิดแก5งานที่ผู�รับจ�างได�ทําข้ึน แม�จะเกิดข้ึนเพราะเหตุสุดวิสัย 

นอกจากกรณีอันเกิดจากความผิดของผู�ว5าจ�าง ผู�รับจ�างจะต�องรับผิดชอบโดยซ5อมแซมให�คืนดีหรือเปลี่ยน 
ให�ใหม5โดยค5าใช�จ5ายของผู�รับจ�างเอง ความรับผิดของผู�รับจ�างดังกล5าวในข�อนี้จะสิ้นสุดลงเม่ือผู�ว5าจ�าง 
ได�รับมอบงานคร้ังสุดท�าย ซ่ึงหลังจากน้ันผู�รับจ�างคงต�องรับผิดเพียงในกรณีชํารุดบกพร5อง หรือความ
เสียหายดังกล5าวในข�อ 8. เท5านั้น 

 
ข�อ 12.  การจ3ายเงินแก3ลูกจ�าง 
 ผู�รับจ�างจะต�องจ5ายเงินแก5ลูกจ�าง ท่ีผู�รับจ�างได�จ�างมา ในอัตราและตามกําหนดเวลา 

ที่ผู�รับจ�างได�ตกลง หรือทําสัญญาไว� ต5อลูกจ�างดังกล5าว 
 ถ�าผู�รับจ�าง ไม5จ5ายเงินค5าจ�าง หรือค5าทดแทนอ่ืนใด แก5ลูกจ�างดังกล5าว ในวรรคแรก 

ผู�ว5าจ�างมีสิทธิที่จะเอาเงินค5าจ�าง ที่จะต�องจ5ายแก5ผู�รับจ�าง มาจ5ายให�แก5ผู�รับจ�างดังกล5าว และให�ถือว5า 
ผู�ว5าจ�างได�จ5ายเงินจํานวนนั้น เป+นค5าจ�างให�แก5ผู�รับจ�างตามสัญญาแล�ว 

 ผู�รับจ�างจะต�องจัดให�มีประกันภัยสําหรับลูกจ�างทุกคนที่จ�างมาทํางาน โดยให�
ครอบคลุมถึงความรับผิดทั้งปวงของผู�รับจ�าง รวมท้ังผู�รับจ�างช5วงอันหากจะพึงมี ในกรณีความเสียหาย 
ที่คิดค5าสินไหมทดแทนได�ตามกฎหมาย ซ่ึงเกิดจากอุปlทวเหตุ หรือภยันตรายใด ๆ ต5อลูกจ�าง หรือบุคคลอ่ืน 
ที่ผู�รับจ�าง หรือผู�รับจ�างช5วงจ�างมาทํางานผู�รับจ�าง จะต�องส5งมอบกรมธรรม�ประกันภัยดังกล5าว พร�อมทั้ง
หลักฐานการชําระเบี้ยประกันให�แก5ผู�ว5าจ�าง เม่ือผู�ว5าจ�างเรียกร�อง 

 
ข�อ 13.  การตรวจงานจ�าง 
 ถ�าผู�ว5าจ�างแต5งตั้งกรรมการตรวจการจ�าง ผู�ควบคุมงาน หรือบริษัทท่ีปรึกษา  

เพื่อควบคุมการทํางานของผู�รับจ�าง กรรมการตรวจการจ�าง หรือผู�ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้น 
มีอํานาจเข�าไปตรวจการงานในโรงงาน และสถานที่ที่ก5อสร�างได�ทุกเวลา และผู�รับจ�างจะต�องอํานวย 
ความสะดวก และให�ความช5วยเหลือในการนั้นตามสมควร 

 การท่ีมีกรรมการตรวจการจ�าง ผู�ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษา ทําให�ผู�รับจ�าง 
พ�นความรับผิดชอบตามสัญญานี้ข�อหนึ่งข�อใดไม5 
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ข�อ 14.  แบบรูปและรายการละเอียดคลาดเคลื่อน 
 ผู�รับจ�างจะต�องรับรองว5า ได�ตรวจสอบและทําความเข�าใจในรูปแบบ รูปรายการ

ละเอียดโดยถ่ีถ�วนแล�ว หากปรากฏว5าแบบรูปและรายการละเอียดนั้น ผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อนไปจาก
หลักการทางวิศวกรรม หรือทางเทคนิค ผู�รับจ�างตกลงที่จะปฏิบัติตามคําวินิจฉัยของกรรมการตรวจการจ�าง 
หรือผู�ควบคุมงานหรือ บริษัทที่ปรึกษาที่ผู�ว5าจ�างแต5งต้ังเพื่อให�งานแล�วเสร็จบริบูรณ� โดยจะคิดค5าใช�จ5าย
ใด ๆ  เพิ่มข้ึนจากผู�ว5าจ�างไม5ได� 
 

ข�อ 15.  การควบคุมงานโดยผู�ว3าจ�าง 
 ผู�รับจ�างตกลงว5า กรรมการตรวจการจ�าง ผู�ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู�ว5าจ�าง

แต5งตั้งมีอํานาจท่ีจะตรวจสอบ และควบคุมงาน เพื่อให�เป+นไปตามเอกสารสัญญา และมีอํานาจท่ีจะสั่งให�
แก�ไขเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม หรือตัดทอน ซ่ึงงานตามสัญญาน้ี หากผู�รับจ�างขัดขืน ไม5ปฏิบัติตาม กรรมการ-
ตรวจการจ�าง ผู�ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษา มีอํานาจที่จะสั่งให�หยุดกิจการน้ันชั่วคราวได� ความล5าช�า
ในกรณีเช5นนี้ ผู�รับจ�างจะถือเป+นเหตุขอขยายวันทําการออกไปมิได� 
 

ข�อ 16.  งานพิเศษและการแก�ไขงาน  
 ผู�ว5าจ�างมีสิทธิที่จะสั่งให�ผู�รับจ�าง ทํางานพิเศษ ซ่ึงไม5ได�แสดงไว� หรือรวมอยู5ในเอกสาร

สัญญา หากงานพิเศษนั้น ๆ อยู5ในขอบข5ายทั่วไปแห5งวัตถุประสงค�ของสัญญานี้ นอกจากนี้ ผู�ว5าจ�าง 
ยังมีสิทธิส่ังให�เปลี่ยนแปลงหรือแก�ไขแบบรูป และข�อกําหนดต5าง ๆ ในเอกสารสัญญาน้ีด�วย โดยไม5ทําให�
สัญญาเป+นโมฆะแต5อย5างใด 

 อัตราค5าจ�าง หรือราคาท่ีกําหนดไว�ในสัญญานี้ให�กําหนดไว� สําหรับงานพิเศษ 
หรืองานที่เพิ่มเติมข้ึน หรือตัดทอนลงทั้งปวง ตามคําสั่งของผู�ว5าจ�าง หากในสัญญาไม5ได�กําหนดไว�ถึง 
อัตราค5าจ�าง หรือราคาใด ๆ ท่ีจะนํามาใช�สําหรับงานพิเศษ หรืองานท่ีเพิ่มข้ึนดังกล5าว ผู�ว5าจ�างและผู�รับจ�าง 
จะได�ตกลงกันที่จะกําหนดอัตรา หรือราคา รวมท้ังการขยายระยะเวลา (ถ�ามี) กันใหม5 เพื่อความเหมาะสม  
ในกรณีที่ตกลงกันไม5ได� ผู�ว5าจ�างจะกําหนดอัตราจ�าง หรือราคาตายตัวตามแต5ผู�ว5าจ�างจะเห็นว5าเหมาะสม 
และถูกต�อง ซ่ึงผู�รับจ�างจะต�องปฏิบัติงานตามคําสั่งของผู�ว5าจ�างแต5อาจสงวนสิทธิ์ที่จะดําเนินการ ตามข�อ 21 
ต5อไปได� 
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ข�อ 17.  ค3าปรับ 
 หากผู�รับจ�างไม5สามารถทํางานให�แล�วเสร็จ ตามเวลาท่ีกําหนดไว�ในสัญญา และผู�ว5าจ�าง 

ยังมิได�บอกเลิกสัญญา ผู�รับจ�างจะต�องชําระค5าปรับให�แก5ผู�ว5าจ�าง เป+นจํานวนเงินวันละ ……………..บาท 
และจะต�องชําระค5าใช�จ5ายในการควบคุมงาน ในเม่ือผู�ว5าจ�างต�องควบคุมงานอีกต5อหนึ่งเป+นจํานวนเงิน 
วันละ……………..บาท นับถัดจากวันท่ีกําหนดแล�วเสร็จตามสัญญา หรือวันที่ผู�ว5าจ�างได�ขยายให� จนถึงวันท่ี 
ทํางานแล�วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู�รับจ�างยอมให�ผู�ว5าจ�างเรียกค5าเสียหายอันเกิดข้ึนจากการที่ผู�รับจ�าง
ทํางานล5าช�าเฉพาะส5วนท่ีเกินกว5าจํานวนค5าปรับและค5าใช�จ5ายดังกล5าวได�อีกด�วย 

 ในระหว5างที่ผู� ว5 าจ�างยังมิได�บอกเลิกสัญญานั้น หากผู�ว5าจ�างเห็นว5าผู�รับจ�าง 
จะไม5สามารถปฏิบัติตามสัญญาต5อไปได� ผู�ว5าจ�างจะใช�สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช�สิทธิตามข�อ 18 ก็ได�  
และถ�าผู�ว5าจ�างได�แจ�งข�อเรียกร�องไปยังผู�รับจ�างเม่ือครบกําหนดแล�วเสร็จของงานขอให�ชําระค5าปรับแล�ว 
ผู�ว5าจ�างมีสิทธิท่ีจะปรับ ผู�รับจ�างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได�อีกด�วย 

 
ข�อ 18.  สิทธิของผู�ว3าจ�างภายหลังบอกเลิกสัญญา 
  ในกรณีที่ผู�ว5าจ�างบอกเลิกสัญญา ผู�ว5าจ�างอาจทํางานน้ันเองหรือว5าจ�างผู�อ่ืนให�ทํางาน

นั้นต5อจนแล�วเสร็จได� ผู�ว5าจ�างหรือผู�ท่ีรับจ�างทํางานนั้นต5อมีสิทธิใช�เคร่ืองใช�การก5อสร�างสิ่งที่สร�างข้ึน
ชั่วคราว สําหรับงานก5อสร�างและวัสดุต5าง  ๆ   ซ่ึงเห็นว5าจะต�องสงวนเอาไว�เพื่อการปฏิบัติงานตามสัญญา
ตามที่จะเห็นสมควร 

 ในกรณีดังกล5าว ผู�ว5าจ�างมีสิทธิ ริบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาท้ังหมด 
หรือบางส5วน ตามแต5จะเห็นสมควร นอกจากนั้นผู�รับจ�างจะต�องรับผิดชอบในค5าเสียหาย ซ่ึงเป+นจํานวน
เกินกว5าหลักประกัน การปฏิบัติงาน และค5าเสียหายต5าง ๆ  ท่ีเกิดข้ึน รวมทั้งค5าใช�จ5ายที่เพิ่มข้ึนในการทํางาน
นั้นต5อให�แล�วเสร็จตามสัญญา และค5าใช�จ5ายในการควบคุมงานเพิ่ม (ถ�ามี) ซ่ึงผู�ว5าจ�างจะหักเอาจาก 
เงินประกันผลงานหรือจํานวนเงินใด ๆ ที่จะจ5ายให�แก5ผู�รับจ�างก็ได� 

 
ข�อ 19.  การกําหนดค3าเสียหาย 
 ค5าปรับหรือค5าเสียหายซ่ึงเกิดข้ึนจากผู�รับจ�างตามสัญญาน้ี ผู�ว5าจ�างมีสิทธิท่ีจะหัก 

เอาจากจํานวนเงินค5าจ�างที่ค�างจ5าย หรือจากเงินประกันผลงานของผู�รับจ�าง หรือบังคับจากหลักประกัน
การปฏิบัติตามสัญญาก็ได� 

 หากมีเงินค5าจ�างตามสัญญาท่ีหักไว�จ5ายเป+นค5าปรับ และค5าเสียหายแล�วยังเหลืออยู5อีก
เท5าใด ผู�ว5าจ�างจะคืนให�แก5ผู�รับจ�างทั้งหมด 
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ข�อ 20.  การทําบริเวณก3อสร�างให�เรียบร�อย 
 ผู�รับจ�างจะต�องรักษาบริเวณสถานที่ปฏิบัติงานตามสัญญานี้  รวมทั้งโรงงาน 

หรือสิ่งอํานวยความสะดวกในการทํางานของผู�รับจ�าง ลูกจ�าง ตัวแทน หรือของผู�รับจ�างช5วงให�อยู5ใน 
ความสะอาด ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพ ในการใช�งานตลอดระยะเวลาการจ�างและเม่ือทํางานเสร็จสิ้นแล�ว 
จะต�องขนย�ายบรรดาเคร่ืองใช�ในการทํางานจ�างรวมท้ังวัสดุ ขยะมูลฝอย และสิ่งก5อสร�างชั่วคราวต5าง ๆ 
(ถ�ามี) ท้ังจะต�องกลบเกลี่ยพื้นดินให�เรียบร�อย เพื่อให�บริเวณทั้งหมดอยู5ในสภาพที่สะอาด และใช�การได�
ทันที 

  

*ข�อ 21.  กรณีพิพาทและอนุญาโตตุลาการ 
 21.1  ในกรณีท่ีมีข�อโต�แย�งเกิดข้ึนระหว5างคู5สัญญา เก่ียวกับข�อกําหนดแห5งสัญญาน้ี

หรือเก่ียวกับการปฏิบัติสัญญาน้ี และคู5สัญญาไม5สามารถตกลงกันได� ให�เสนอข�อโต�แย�งหรือข�อพิพาทนั้น 
ต5ออนุญาโตตุลาการเพื่อพิจารณาชี้ขาด 

 21.2  เว�นแต5คู5สัญญาท้ังสองฝ\าย จะเห็นพ�องกันให�อนุญาโตตุลาการคนเดียว  
เป+นผู�ชี้ขาดการระงับข�อพิพาท ให�กระทําโดยอนุญาโตตุลาการ 2 คน โดยคู5สัญญาฝ\ายหน่ึงจะทําหนังสือ 
แสดงเจตนาจะให�มีอนุญาโตตุลาการ ระงับข�อพิพาทและระบุชื่ออนุญาโตตุลาการคนท่ีตนแต5งตั้ง ส5งไปยัง
คู5สัญญาอีกฝ\ายหนึ่งจากน้ัน ภายในระยะเวลา 30 วัน นับถัดจากวันท่ีได�รับแจ�งดังกล5าว คู5สัญญาฝ\ายท่ี
ได�รับแจ�งจะต�องแต5งตั้งอนุญาโตตุลาการคนท่ีสอง ถ�าอนุญาโตตุลาการท้ังสองคน ดังกล5าวไม5สามารถ
ประนีประนอมระงับข�อพิพาทนั้น ได�ให�อนุญาโตตุลาการทั้งสองคนร5วมกันแต5งตั้ง อนุญาโตตุลาการ 
ผู�ชี้ขาด ภายในกําหนดเวลา 30 วัน นับจากวันที่ไม5สามารถตกลงกัน ผู�ชี้ขาดดังกล5าว จะพิจารณาระงับ 
ข�อพิพาทต5อไป  กระบวนพิจารณาของอนุญาโตตุลาการ ให�ถือตามข�อบังคับอนุญาโตตุลาการของสถาบัน
อนุญาโตตุลาการกระทรวงยุติธรรมโดยอนุโลม หรือตามข�อบังคับอ่ืนที่คู5สัญญาทั้งสองฝ\ายเห็นชอบ  
และให�กระทําในกรุงเทพมหานคร  โดยใช�ภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ เป+นภาษาในการดําเนินกระบวนการ
พิจารณา 

 21.3  ในกรณีที่ คู5 สัญญาฝ\ายใดฝ\ายหนึ่ งไม5แต5 งตั้ งอนุญาโตตุลาการฝ\ายตน 
หรือในกรณีที่อนุญาโตตุลาการทั้งสองคน ไม5สามารถตกลงกันแต5งตั้งอนุญาโตตุลาการผู�ชี้ขาดได� คู5สัญญา
แต5ละฝ\ายต5างมีสิทธิร�องขอต5อศาลแพ5งเพื่อแต5งตั้งอนุญาโตตุลาการผู�ชี้ขาดได�แล�วแต5กรณี 

 21.4  คําชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ หรือของอนุญาโตตุลาการผู�ชี้ขาดแล�วแต5กรณี  
ให�ถือเป+นเด็ดขาดและถึงท่ีสุดผูกพันคู5สัญญา 

 21.5  คู5สัญญาแต5ละฝ\ายเป+นผู� รับภาระค5าธรรมเนียมอนุญาโตตุลาการฝ\ายตน 
และออกค5าใช�จ5ายอ่ืน ๆ ในการดําเนินกระบวนพิจารณาฝ\ายละคร่ึง ในกรณีท่ีมีการแต5งตั้งอนุญาโตตุลาการ
คนเดียวหรือมีการแต5งตั้งอนุญาโตตุลาการผู�ช้ีขาด ให�อนุญาโตตุลาการหรืออนุญาโตตุลาการผู�ชี้ขาด  
เป+นผู�กําหนดภาระค5าธรรมเนียมอนุญาโตตุลาการคนเดียวหรือภาระค5าธรรมเนียมอนุญาโตตุลาการ 
ผู�ชี้ขาดคนเดียว แล�วแต5กรณี 

 
หมายเหตุ  * ตัดออกหรือใส5ไว�ตามความเหมาะสม 
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ข�อ 22.  การขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา 
 ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัย หรือเหตุใด ๆ อันเน่ืองมาจากความผิด หรือความบกพร5อง 

ของฝ\ายผู�ว5าจ�าง หรือพฤติการณ�อันหนึ่งอันใดที่ผู�รับจ�างไม5ต�องรับผิดตามกฎหมาย ทําให�ผู�รับจ�างไม5สามารถ
ทํางานให�แล�วเสร็จ ตามเงื่อนไขและกําหนดเวลาแห5งสัญญานี้ได� ผู�รับจ�างจะต�องแจ�งเหตุหรือพฤติการณ�
ดังกล5าว พร�อมหลักฐานเป+นหนังสือ ให�ผู�ว5าจ�างทราบ เพื่อขอขยายเวลาทํางานออกไปภายใน 15 วัน  
นับถัดจากวันท่ีเหตุนั้นสิ้นสุดลง 

 ถ�าผู�รับจ�างไม5ปฏิบัติให�เป+นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให�ถือว5าผู�รับจ�างได�สละสิทธิ์
เรียกร�องในการที่จะขอขยายเวลาทํางานออกไปไม5มีเง่ือนไขใด ๆ ท้ังสิ้น เว�นแต5กรณีเหตุเกิดจากความผิด 
หรือความบกพร5องของฝ\ายผู�ว5าจ�าง ซ่ึงมีหลักฐานชัดแจ�ง หรือผู�ว5าจ�างทราบดีอยู5แล�วต้ังแต5ต�น 

 การขยายกําหนดเวลาทํางานตามวรรคหนึ่ง อยู5ในดุลพินิจของผู�ว5าจ�างท่ีจะพิจารณา
ตามที่เห็นสมควร 
 

*ข�อ 23  การใช�เรือไทย 
 ในการปฏิบัติตามสัญญานี้ หากผู�รับจ�างจะต�องสั่งหรือนําของเข�ามาจากต5างประเทศ

รวมท้ังเคร่ืองมือและอุปกรณ�ท่ีต�องนําเข�ามาเพื่อปฏิบัติงานตามสัญญา ไม5ว5าผู�รับจ�างจะเป+นผู�ท่ีนําของ 
เข�ามาเองหรือนําเข�ามา โดยผ5านตัวแทนหรือบุคคลอ่ืนใด ถ�าสิ่งของนั้นต�องนําเข�ามาโดยทางเรือ 
ในเส�นทางเดินเรือที่มีเรือไทยเดินอยู5 และสามารถให�บริการรับขนได�ตามที่รัฐมนตรีว5าการกระทรวง
คมนาคมประกาศกําหนด ผู�รับจ�างต�องจัดการให�สิ่งของดังกล5าวบรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือท่ีมีสิทธิ 
เช5นเดียวกับเรือไทยจากต5างประเทศมายังประเทศไทยเว�นแต5จะได�รับอนุญาตจากสํานักงาน
คณะกรรมการส5งเสริมการพาณิชยนาวีก5อนบรรทุกของนั้นลงเรืออ่ืนที่มิใช5เรือไทย หรือเป+นของท่ี
รัฐมนตรีว5าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว�นให�บรรทุกโดยเรืออ่ืนได� ทั้งน้ีไม5ว5าการสั่ง หรือสั่งซ้ือ
สิ่งของดังกล5าวจากต5างประเทศจะเป+นแบบ เอฟโอบี, ซีเอฟอาร�, ซีไอเอฟ หรือแบบอ่ืนใด 

 ในการส5งมอบงานตามสัญญาให�แก5ผู�ว5าจ�าง ถ�างานนั้นมีสิ่งของตามวรรคแรก ผู�รับจ�าง
จะต�องส5งมอบใบตราส5ง (Bill of Lading) หรือสําเนาใบตราส5งสําหรับของนั้น ซ่ึงแสดงว5าได�บรรทุก 
มาโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิ เช5นเดียวกับเรือไทยให�แก5ผู�ว5าจ�าง พร�อมกับการส5งมอบงานด�วย 

            ในกรณีที่สิ่งของดังกล5าว ไม5ได�บรรทุกจากต5างประเทศ มายังประเทศไทย โดยเรือไทย
หรือเรือที่มีสิทธิเช5นเดียวกับเรือไทย ผู�รับจ�างต�องส5งมอบหลักฐาน ซ่ึงแสดงว5าได�รับอนุญาตจากสํานักงาน
คณะกรรมการส5งเสริมการพาณิชยนาวี ให�บรรทุกของโดยเรืออ่ืนได�หรือหลักฐาน ซ่ึงแสดงว5าได�ชําระ
ค5าธรรมเนียมพิเศษ เนื่องจากการไม5บรรทุกของโดยเรือไทยตามกฎหมาย ว5าด�วยการส5งเสริมการพาณิชยนาวี
แล�วอย5างใดอย5างหนึ่งแก5ผู�ว5าจ�างด�วย 

 ในกรณีที่ผู�รับจ�างไม5ส5งมอบหลักฐานอย5างใดอย5างหน่ึงดังกล5าว ในสองวรรคข�างต�น
ให�แก5 ผู�ว5าจ�าง แต5จะขอส5งมอบงานดังกล5าว ให�ผู�ว5าจ�างก5อน โดยไม5รับชําระเงินค5าจ�าง ผู�ว5าจ�างมีสิทธิรับ
งานดังกล5าวไว�ก5อน และชําระเงินค5าจ�างเม่ือผู�รับจ�าง ได�ปฏิบัติถูกต�องครบถ�วนดังกล5าวแล�วได� 
 
หมายเหตุ  * ตัดออกหรือใส5ไว�ตามความเหมาะสม 
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ข�อ 24.  มาตรฐานฝRมือช3าง 
 ผู�รับจ�างตกลงเป+นเงื่อนไขสําคัญว5าผู�ว5าจ�างจะต�องมีและใช�ผู�ผ5านการทดสอบมาตรฐาน 

ฝmมือช5าง จาก..........................................หรือผู�มีวุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส. และ ปวท. หรือเทียบเท5า 
จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให�เข�ารับราชการได� ในอัตราไม5ต่ํากว5าร�อยละ…………ของแต5ละสาขาช5าง 
แต5จะต�องมีช5างจํานวนอย5างน�อย 1 คน ในแต5ละสาขาช5างดังต5อไปนี้ 

 24.1  …………………………………………………… 
 24.2  …………………………………………………… 
      ……………………..ฯลฯ…………………….. 

 

 ผู�รับจ�างจะต�องจัดทําบัญชีแสดงจํานวนช5างทั้งหมด โดยจําแนกตามแต5ละสาขาช5าง
และระดับช5าง พร�อมกับระบุรายชื่อช5างผู�ที่ผ5านการทดสอบมาตรฐานฝmมือช5างหรือผู�มีวุฒิบัตรดังกล5าว 
ในวรรคแรก นํามาแสดงพร�อมหลักฐานต5าง ๆ  ต5อคณะกรรมการการตรวจการจ�างหรือผู�ควบคุมงาน  
ก5อนเร่ิมลงมือทํางาน และพร�อมที่จะให�ผู�ว5าจ�าง หรือเจ�าหน�าที่ของผู�ว5าจ�าง ตรวจสอบดูได�ตลอดเวลา
ทํางาน ตามสัญญานี้ของผู�รับจ�าง 

 
 สัญญานี้ทําข้ึนเป+นสองฉบับ มีข�อความถูกต�องตรงกัน คู5สัญญาได�อ5านและเข�าใจ

ข�อความโดยละเอียดตลอดแล�ว จึงได�ลงลายมือชื่อ พร�อมท้ังประทับตรา (ถ�ามี) ไว�เป+นสําคัญต5อหน�าพยาน 
และคู5สัญญาต5างยึดถือไว�ฝ\ายละหนึ่งฉบับ 
 

(ลงชื่อ)………………………………………ผู�ว5าจ�าง 
 (………………………..………) 
(ลงชื่อ)…………………………...............ผู�รับจ�าง 
 (………………………..………) 
 (ลงช่ือ)…………………………..............พยาน 
 (………………………..………) 
(ลงชื่อ)…………………………..............พยาน 
 (………………………..………) 

 



 

เอกสารแนบท�ายหมายเลข 1.4 (1) 
 

แบบหนังสือคํ้าประกัน 
(หลักประกันซอง) 

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

ข�าพเจ�า………..(ชื่อธนาคาร/บริษัทเงินทุน)……….สํานักงานตั้งอยู5เลขท่ี…………ถนน…………….…. 
ตําบล/แขวง……………..อําเภอ/เขต…………….จังหวัด…………….โดย……..ผู�มีอํานาจลงนามผูกพันธนาคาร/
บริษัทเงินทุน ขอทําหนังสือคํ้าประกันฉบับนี้ให�ไว�ต5อ……..(ชื่อส5วนราชการผู�ประกวดราคา)………….ดังมี
ข�อความต5อไปนี้ 

 1. ตามที่…………………...(ชื่อผู� เสนอราคา)………………...…..ได�ยื่นซองประกวดราคาสําหรับ 
การจัดจ�าง……………………ตามเอกสารประกวดราคาเลขที่……….….ซ่ึงต�องวางหลักประกันซองตามเงื่อนไข 
การประกวดราคาต5อ…………..(ชื่อส5วนราชการผู�ประกวดราคา)……………..เป+นจํานวนเงิน…………..บาท 
(………………………..) นั้น 

 ข� า พ เจ� า ยอมผู กพั น ตน เป+ นผู� คํ้ า ป ระ กัน ในกา รชํ า ร ะ เ งิ นต า มสิ ท ธิ เ รี ย กร� อ งขอ ง  
……….(ชื่อส5วนราชการผู�ประกวดราคา)………..……..จํานวนไม5เกิน…………………บาท (………….…………..)  
ในกรณี…………………….…..(ชื่อผู�เสนอราคา)…………….……………..ไม5ปฏิบัติตามเงื่อนไขในการประกวดราคา 
อันเป+นเหตุให�………...(ชื่อส5วนราชการผู�ประกวดราคา)................มีสิทธิริบหลักประกันซองประกวดราคา
หรือให�ชดใช�ค5าเสียหายใด ๆ รวมทั้งกรณี ท่ี....(ชื่อผู� เสนอราคา)…..ได�ถอนใบเสนอราคาของตน  
ภายในระยะเวลาที่ใบเสนอราคายังมีผลอยู5 หรือมิได�ไปลงนามในสัญญาเม่ือได�รับแจ�งไปทําสัญญา  
หรือมิได�วางหลักประกันสัญญา ภายในระยะเวลาที่กําหนดในเอกสารประกวดราคา 

 2. หนังสือคํ้าประกันน้ีมีผลใช�บังคับตั้งแต5……………………………..…………ถึง……………………………. 
และข�าพเจ�าจะไม5เพิกถอนการคํ้าประกันนี้ภายในระยะเวลาที่กําหนดไว� 

ข�าพเจ�าได�ลงนามและประทับตราไว�ต5อหน�าพยานเป+นสําคัญ 
 

 (ลงชื่อ)………………………………………ผู�คํ้าประกัน              
 (…………………………………….) 
      ตําแหน5ง……………………………….…………………… 
 

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

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



 

เอกสารแนบท�ายหมายเลข 1.4 (2) 
 

แบบหนังสือคํ้าประกัน 
(หลักประกันสัญญา) 

 

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

ข�าพเจ�า……………..(ชื่อธนาคาร)…………..สํานักงานตั้งอยู5เลขที่……….…..ถนน…………….…………..... 
ตําบล/แขวง…………………..อําเภอ/เขต…………….…….จังหวัด………………………..โดย………………...…...……… 
ผู�มีอํานาจลงนามผูกพันธนาคาร ขอทําหนังสือคํ้าประกันฉบับน้ีไว�ต5อ…..(ชื่อส5วนราชการผู�ว5าจ�าง)……… 
ซ่ึงต5อไปนี้เรียกว5า “ผู�ว5าจ�าง” ดังมีข�อความต5อไปนี้ 

 1.  ตามที่……..(ชื่อผู�รับจ�าง) ……...ซ่ึงต5อไปนี้เรียกว5า “ผู�รับจ�าง” ได�ทําสัญญาจ�าง….……………….. 
กับผู�ว5าจ�างตามสัญญาเลขที่…….….ลงวันที่…………….ซ่ึงผู�รับจ�างต�องวางหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา
ต5อผู�ว5าจ�างเป+นจํานวนเงิน………....บาท (….….....…) ซ่ึงเท5ากับร�อยละ……....(….…….%) ของมูลค5าทั้งหมด 
ของสัญญา 

 ข�าพเจ�ายอมผูกพันตนเป+นผู� คํ้าประกันในการชําระเงินให�ตามสิทธิเรียกร�องของผู� รับจ�าง  
จํานวนไม5เกิน…….…บาท (……….…………..) ในกรณีที่ผู�รับจ�างก5อให�เกิดความเสียหายใด ๆ หรือต�องชําระ
ค5าปรับ หรือค5าใช�จ5ายใด ๆ หรือผู�รับจ�างมิได�ปฏิบัติตามภาระหน�าที่ใด ๆ ที่กําหนดในสัญญาดังกล5าว
ข�างต�น  

 2.  หนังสือคํ้าประกันน้ีมีผลใช�บังคับตั้งแต5วันทําสัญญาจ�างดังกล5าวข�างต�นจนถึงวันท่ี 
.......(วันท่ีแล�วเสร็จ)................ และข�าพเจ�าจะไม5เพิกถอนการคํ้าประกันภายในระยะเวลาที่กําหนดไว� 

 ข�าพเจ�าได�ลงนามและประทับตราไว�ต5อหน�าพยานเป+นสําคัญ 

 
  (ลงชื่อ)………………………………………ผู�คํ้าประกัน              
 (…………………………………….) 
      ตําแหน5ง……………………………….…………………… 
 

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

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

 
 

  

 

 



 

เอกสารแนบท�ายหมายเลข 1.5 (1) 
 

บทนิยาม 
 “ผู�เสนอราคาที่มีผลประโยชน�ร�วมกัน” หมายความว5า บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล 
ที่เข�าเสนอราคาเพื่อรับจ�างในการประกวดราคาจ�างของสํานักงาน เป+นผู�มีส5วนได�เสียไม5ว5าโดยทางตรง 
หรือทางอ�อมในกิจการของบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอ่ืนท่ีเข�าเสนอราคาเพื่อรับจ�างในการประกวดราคาจ�าง
ของสํานักงานในคราวเดียวกัน 
 การมีส5วนได�เสียไม5ว5าโดยทางตรงหรือทางอ�อมของบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลดังกล5าว
ข�างต�น  ได�แก5การที่บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลดังกล5าวมีความสัมพันธ�กันในลักษณะดังต5อไปน้ี 

(1) มีความสัมพันธ�กันในเชิงบริหาร โดยผู�จัดการ หุ�นส5วนผู�จัดการ กรรมการผู�จัดการ 
ผู�บริหาร หรือผู�มีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของบุคคลธรรมดาหรือของนิติบุคคลรายหนึ่งมีอํานาจ 
หรือสามารถใช�อํานาจในการบริหารจัดการกิจการของบุคคลธรรมดาหรือของนิติบุคคลอีกรายหนึ่ง 
หรือหลายราย ที่เสนอราคาให�แก5สํานักงานในการประกวดราคาจ�างครั้งนี้ 

(2) มีความสัมพันธ�กันในเชิงทุน โดยผู�เป+นหุ�นส5วนในห�างหุ�นส5วนสามัญหรือผู�เป+น
หุ�นส5วนไม5จํากัดความรับผิดในห�างหุ�นส5วนจํากัด หรือผู�ถือหุ�นรายใหญ5ในบริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด 
เป+นหุ�นส5วนในห�างหุ�นส5วนสามัญหรือห�างหุ�นส5วนจํากัด หรือเป+นผู�ถือหุ�นรายใหญ5ในบริษัทจํากัด 
หรือบริษัทมหาชนจํากัดอีกรายหน่ึงหรือหลายรายท่ีเสนอราคาให�แก5สํานักงานในการประกวดราคาจ�าง
ครั้งนี้ 
 คําว5า “ผู�ถือหุ�นรายใหญ5” ให�หมายความว5า ผู�ถือหุ�นซ่ึงถือหุ�นเกินกว5าร�อยละยี่สิบห�า 
ในกิจการน้ัน หรือในอัตราอ่ืนตามที่คณะกรรมการว5าด�วยการพัสดุเห็นสมควรประกาศกําหนดสําหรับ
กิจการบางประเภทหรือบางขนาด 

(3) มีความสัมพันธ�กันในลักษณะไขว�กันระหว5าง (1) และ (2) โดยผู�จัดการ หุ�นส5วนผู�จัดการ  
กรรมการผู�จัดการ ผู�บริหาร หรือผู�มีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของบุคคลธรรมดาหรือของ 
นิติบุคคลรายหน่ึง เป+นหุ�นส5วนในห�างหุ�นส5วนสามัญหรือห�างหุ�นส5วนจํากัด หรือเป+นผู�ถือหุ�นรายใหญ5 
ในบริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัดอีกรายหนึ่งหรือหลายรายที่เข�าเสนอราคาให�แก5สํานักงานในการ
ประกวดราคาจ�างคร้ังน้ี  หรือในนัยกลับกัน 
 การดํารงตําแหน5ง การเป+นหุ�นส5วน หรือเข�าถือหุ�นดังกล5าวข�างต�นของคู5สมรส หรือบุตร      
ที่ยังไม5บรรลุนิติภาวะของบุคคลใน (1) (2) หรือ (3) ให�ถือว5าเป+นการดํารงตําแหน5ง การเป+นหุ�นส5วน  
หรือการถือหุ�นของบุคคลดังกล5าว 
 ในกรณีบุคคลใดใช�ชื่อบุคคลอ่ืนเป+นผู�จัดการ หุ�นส5วนผู�จัดการ กรรมการผู�จัดการ 
ผู�บริหาร ผู�เป+นหุ�นส5วนหรือผู�ถือหุ�นโดยท่ีตนเองเป+นผู�ใช�อํานาจในการบริหารที่แท�จริง  หรือเป+นหุ�นส5วน
หรือผู�ถือหุ�นที่แท�จริงของห�างหุ�นส5วน หรือบริษัทจํากัด หรือบริษัทมหาชนจํากัด แล�วแต5กรณี และห�างหุ�นส5วน 
หรือบริษัทจํากัด หรือบริษัทมหาชนจํากัดที่เก่ียวข�องได�เสนอราคาให�แก5สํานักงานในการประกวดราคาจ�าง
คราวเดียวกัน ให�ถือว5าผู�เสนอราคาหรือผู�เสนองานน้ันมีความสัมพันธ�กันตาม (1) (2) หรือ (3) แล�วแต5กรณี 

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



 

 
        เอกสารแนบท�ายหมายเลข 1.5 (2) 

 
 “การขัดขวางการแข�งขันราคาอย�างเป นธรรม” หมายความว5า การท่ีผู�เสนอราคา 
รายหนึ่งหรือหลายรายกระทําการอย5างใด ๆ อันเป+นการขัดขวาง หรือเป+นอุปสรรค หรือไม5เป]ดโอกาส 
ให�มีการแข5งขันราคาอย5างเป+นธรรมในการเสนอราคาต5อสํานักงาน ไม5ว5าจะกระทําโดยการสมยอมกัน 
หรือโดยการให� ขอให�หรือรับว5าจะให� เรียก รับ หรือยอมจะรับเงินหรือทรัพย�สิน หรือประโยชน�อ่ืนใด 
หรือใช�กําลังประทุษร�าย หรือข5มขู5ว5าจะใช�กําลังประทุษร�าย หรือแสดงเอกสารอันเป+นเท็จ หรือกระทําการใด
โดยทุจริต ท้ังน้ี โดยมีวัตถุประสงค�ท่ีจะแสวงหาประโยชน�ในระหว5างผู�เสนอราคาด�วยกัน หรือเพื่อให�
ประโยชน�แก5ผู� เสนอราคารายหนึ่งรายใดเป+นผู�มีสิทธิทําสัญญากับสํานักงาน หรือเพื่อหลีกเลี่ยง 
การแข5งขันราคาอย5างเป+นธรรม หรือเพื่อให�เกิดความได�เปรียบสํานักงาน โดยมิใช5เป+นไปในทางประกอบ
ธุรกิจปกติ 
 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

เอกสารแนบท�ายหมายเลข 1.6 (1) 
 

บัญชีเอกสารส3วนท่ี 1 
  1.  ในกรณีผู�เสนอราคาเป+นนิติบุคคล 

(ก) ห�างหุ�นส5วนสามัญหรือห�างหุ�นส5วนจํากัด 
 สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล  จํานวน...........แผ5น 
 บัญชีรายชื่อหุ�นส5วนผู�จัดการ  จํานวน……..…….แผ5น 
 ผู�มีอํานาจควบคุม (ถ�ามี) จํานวน..............แผ5น 
(ข) บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด 
 สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล  จํานวน...............แผ5น 
 สําเนาหนังสือบริคณห�สนธิ  จํานวน...............แผ5น 
 บัญชีรายชื่อกรรมการผู�จัดการ  จํานวน.…………แผ5น 
 บัญชีผู�ถือหุ�นรายใหญ5  จํานวน...............แผ5น 
 ผู�มีอํานาจควบคุม (ถ�ามี) จํานวน..............แผ5น 
 สําเนาใบทะเบียนพาณิชย�  จาํนวน...............แผ5น 
 สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลค5าเพิ่ม  จํานวน..............แผ5น 

 

  2.  ในกรณีผู�เสนอราคาไม5เป+นนิติบุคคล 
(ก)  บุคคลธรรมดา 
      สําเนาบัตรประจาํตัวประชาชนของผู�น้ัน  จํานวน..............แผ5น 
(ข)  คณะบุคคล 

 สําเนาข�อตกลงที่แสดงถึงการเข�าเป+นหุ�นส5วน  จํานวน...............แผ5น 
 สําเนาบัตรประจาํตัวประชาชนของผู�เป+นหุ�นส5วน  จํานวน.............แผ5น  
 

3. ในกรณีผู�เสนอราคาเป+นผู�เสนอราคาร5วมกันในฐานะเป+นผู�ร5วมค�า 
สําเนาสัญญาของการเข�าร5วมค�า  จํานวน...............แผ5น 
(ก)  ในกรณีผู�ร5วมค�าเป+นบุคคลธรรมดา 

 -   บุคคลสัญชาติไทย 
      สําเนาบัตรประจาํตัวประชาชน  จํานวน..............แผ5น 
   -   บุคคลที่มิใช5สัญชาติไทย 
        สําเนาหนังสือเดินทาง  จํานวน...............แผ5น 
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(ข)  ในกรณีผู�ร5วมค�าเป+นนิติบุคคล 
 -  ห�างหุ�นส5วนสามัญหรือห�างหุ�นส5วนจํากัด 
               สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล จํานวน…........แผ5น 
     บัญชีรายชื่อหุ�นส5วนผู�จัดการ  จํานวน………..แผ5น 

     ผู�มีอํานาจควบคุม (ถ�ามี) จาํนวน………...แผ5น 
  -  บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด 
    สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล จํานวน............แผ5น 
    สําเนาหนังสือบริคณห�สนธิ  จาํนวน...............แผ5น 
     บัญชีรายชื่อกรรมการผู�จัดการ  จํานวน………...แผ5น 
    บัญชีผู�ถือหุ�นรายใหญ5  จํานวน………….แผ5น 
     ผู�มีอํานาจควบคุม (ถ�ามี) จาํนวน……….แผ5น 
   สําเนาใบทะเบียนพาณิชย�  จาํนวน.............แผ5น 
   สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลค5าเพิ่ม  จํานวน..............แผ5น 
 

4. อ่ืน ๆ  (ถ�ามี) 
             .........................................................................................................        
             .........................................................................................................        
             .........................................................................................................        
 

  ข�าพเจ�าขอรับรองว5า เอกสารหลักฐานท่ีข�าพเจ�ายื่นพร�อมการเสนอราคาทางระบบจัดซ้ือ
จัดจ�างภาครัฐด�วยอิเล็กทรอนิกส�ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส�ครั้งน้ีถูกต�องและเป+นความจริง 
ทุกประการ 
 
                    ลงชื่อ..................………….....................ผู�เสนอราคา                                 
                             (......................................................)  
                                ตําแหน5ง......................................................... 
                                                ประทับตรา (ถ�ามี)  
 
หมายเหตุ 1.  ในกรณีท่ีเอกสารใด ส5วนราชการมิได�เป+นผู�จัดทําให�ตามมาตรฐานของทางราชการ 
  ผู�เสนอราคาสามารถจัดทํา และรับรองความถูกต�องของเอกสารได� เช5น บัญชี
  รายชื่อหุ�นส5วนผู�จัดการ บัญชีรายชื่อกรรมการผู�จัดการ และบัญชีรายชื่อผู�ถือหุ�น
  รายใหญ5  เป+นต�น 
 

 2.   ผู�เสนอราคาจะต�องลงชื่อพร�อมระบุตําแหน5งและประทับตรา (ถ�ามี) 
 



 

เอกสารแนบท�ายหมายเลข 1.6 (2) 
 

บัญชีเอกสารส3วนท่ี 2 
 

1. หนังสือมอบอํานาจซ่ึงป]ดอากรแสตมป^ตามกฎหมายในกรณีท่ีผู�เสนอราคา 
มอบอํานาจให�บุคคลอ่ืนลงนามในใบเสนอราคาแทน  จํานวน................ แผ5น 

2. หลักประกันการเสนอราคา จํานวน................ แผ5น 
3. รายละเอียดงานจ�างเหมาบริการดูแลบาํรุงรักษาต�นไม� ระบบสปริงเกอร�  

และความสะอาดรอบบริเวณสํานักงาน ก.พ.  จํานวน................ แผ5น 
4. แบบใบเสนอราคางานจ�างเหมาดูแลบํารุงรักษาต�นไม� ระบบสปริงเกอร�  

และความสะอาดรอบบริเวณสํานักงาน ก.พ.  ตามแบบในข�อ 1.2   
จํานวน...............แผ5น 

5. อ่ืน ๆ  (ถ�ามี)  
       ..............................................................................................................        
       ..............................................................................................................        
 

  ข�าพเจ�าขอรับรองว5า  เอกสารหลักฐานท่ีข�าพเจ�ายื่นพร�อมการเสนอราคาทางระบบจัดซ้ือ
จัดจ�างภาครัฐด�วยอิเล็กทรอนิกส�ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส�ครั้งน้ีถูกต�องและเป+นความจริง 
ทุกประการ 
 
 
 
 

                ลงช่ือ..................………….....................ผู�เสนอราคา                                 
                          (......................................................)  
                                ตําแหน5ง......................................................... 
                                                       ประทับตรา (ถ�ามี)  
 

หมายเหตุ 1. ในกรณีที่เอกสารใด ส5วนราชการมิได�เป+นผู�จัดทําให�ตามมาตรฐานของทางราชการ  
                     ผู�เสนอราคาสามารถจัดทําและรับรองความถูกต�องของเอกสารได� เช5น บัญชีรายชื่อ
  หุ�นส5วนผู�จัดการ บัญชีรายชื่อกรรมการผู�จัดการ และบัญชีรายชื่อผู�ถือหุ�นรายใหญ5  
  เป+นต�น 
 2.   ผู�เสนอราคาจะต�องลงชื่อพร�อมระบุตําแหน5งและประทับตรา (ถ�ามี) 


