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โดยมีข้อแนะนําและข้อกําหนด ดังต่อไปนี้ 

๑.  เอกสารแนบท้ายเอกสารสอบราคาจ้าง 
๑.๑ แบบรูปรายการละเอียด 
๑.๒ แบบใบเสนอราคา 
๑.๓ แบบสัญญาจ้าง 
๑.๔ แบบหนังสือค้ําประกัน 

 (๑)   หลักประกันสัญญา 
   ๑.๕  สูตรการปรับราคา 

 ๑.๖ บทนิยาม 
(๑)   ผู้เสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน 
(๒)   การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 

๑.๗ แบบบัญชีเอกสาร 
(๑) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ 
(๒) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ 

                                ๑.๘  รายละเอียดการคํานวณราคากลางงานก่อสร้างตาม BOQ (Bill of Quantities) 
              **   ๑.๑๑  แบบหนังสือรับรองของวิศวกรผู้ควบคุมการก่อสร้าง และวิศวกรหรือ 

                                       สถาปนิกประจําโครงการ 
 

....................................ฯลฯ........................................
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๒.  คุณสมบัติของผู้เสนอราคา 
๒.๑ ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานทีส่อบราคาจ้างนี้ 
๒.๒ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ 

และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบ
ของทางราชการ 

๒.๓ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น  ณ วัน 
ประกาศสอบราคาจ้าง หรือไม่เป็นผู้กระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ ๑.๖ 

๒.๔ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอม 
ขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคําสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น 

  ๒.๕  ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลและมีผลงาน ประเภทเดียวกันกับงานที่จ้างนี้ ใน 
วงเงินไม่น้อยกว่า..................บาท และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตาม
กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอ่ืนซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการ
บริหารส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่ อ.อ.ป. เชื่อถือ 

๒.๖  ผู้เสนอราคาที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาไม่อยู่ในฐานะซึ่งได้มีการระบุชื่อ 
ไว้ในบัญชีรายชื่อว่าเป็นคู่สัญญาที่ไม่ได้แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้อง
ครบถ้วนในสาระสําคัญ  

๒.๗  ผู้เสนอราคาต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่ 
เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ   

๒.๘  คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมี 
มูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้   (เฉพาะสัญญามีมูลค่า 2 ล้านบาทข้ึนไป   
๑ มกราคม ๒๕๕๘ เปลี่ยนเป็น ๕ แสนบาทขึ้นไป) 

๓.  หลักฐานการเสนอราคา 
ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐาน ยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดยแยก 

ไว้นอกซองใบเสนอราคาเป็น ๒ ส่วน คือ 
๓.๑ ส่วนที ่๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 

      (๑)  ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล 
    (ก)  ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจํากัด ให้ยื่นสําเนาหนังสือรับรองการ 

จดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอํานาจควบคุม พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง 
                                        (ข)  บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด ให้ยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล สําเนาหนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ  ผู้มีอํานาจควบคุม และบัญชี 
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง 

        (๒) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล 
ให้ยื่นสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้นั้น สําเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน(ถ้ามี)  สําเนาบัตร
ประจําตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน พร้อมทั้งรับรองสําเนาถูกต้อง 

    (๓) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นผู้เสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นสําเนา 
สัญญาของการเข้าร่วมค้า สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า และในกรณีท่ีผู้เข้าร่วมค้าฝ่ายใดเป็น
บุคคลธรรมดาที่มิใช่สัญชาติไทย ก็ให้ยื่นสําเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคล ให้ยื่นเอกสาร
ตามท่ีระบุไว้ใน (๑) 
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      (๔) แบบแสดงการลงทะเบียนในระบบ e-GP  
     (๕)……………(ระบุเอกสารอื่นตามท่ีส่วนราชการที่ดําเนินการจัดจ้างเห็นสมควร 

กําหนด เช่น สําเนาใบทะเบียนพาณิชย์ สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม เป็นต้น) ………………..   
      (๖) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดท่ีได้ยื่นตามแบบในข้อ ๑.๖ (๑)   

 

๓.๒ ส่วนที ่๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
            (๑)   หนังสือมอบอํานาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีท่ีผู้เสนอราคา   

มอบอํานาจให้บุคคลอื่นทําการแทน   
             (๒)   สําเนาหนังสือรับรองผลงาน พร้อมทั้งรับรองสําเนาถูกต้อง (ให้ใช้กรณีที 

มีการกําหนดผลงานตามข้อ  2.5 เท่านั้น) 
 (๓)   บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดท่ีได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา ตาม 

แบบในข้อ ๑.๗ (๒)   

๔.  การเสนอราคา 
๔.๑ ผู้เสนอราคาต้องยื่นเสนอราคาตามแบบท่ีกําหนดไว้ในเอกสารสอบราคาจ้างนี้ 

โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น  และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วนลงลายมือชื่อของผู้เสนอราคา 
ให้ชัดเจน  จํานวนเงินที่เสนอต้องระบุตรงกันทั้งตัวเลขและตัวอักษร โดยไม่มีการขูดลบหรือแก้ไข หากมีการขูด
ลบ ตกแต่ง แก้ไข เปลี่ยนแปลงจะต้องลงลายมือชื่อผู้เสนอราคา พร้อมประทับตรา (ถ้ามี) กํากับไว้ทุกแห่ง 

๔.๒ ผู้เสนอราคาจะต้องกรอกปริมาณวัสดุและราคาในบัญชีรายการจ้างเหมาให้ 
ครบถ้วน  ในการเสนอราคาให้เสนอเป็นเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียว  โดยเสนอราคารวม และ 
หรือราคาต่อหน่วย  และหรือต่อรายการ ตามเงื่อนไขท่ีระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง ทั้งนี้ ราคารวมที่
เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกันให้ถือตัวหนังสือเป็นสําคัญ โดย
คิดราคารวมทั้งสิ้น ซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม ภาษีอากรอ่ืน และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้แล้ว 
 ราคาที่เสนอจะต้องเสนอกําหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า....วัน นับแต่วันเปิดซองใบ
เสนอราคาโดยภายในกําหนดยืนราคา ผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาที่ตนเสนอไว้ และจะถอนการเสนอราคา
มิได้ 

๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกําหนดเวลาดําเนินการแล้วเสร็จ ไม่เกิน ……… วัน  
นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง หรือวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจาก อ.อ.ป. ให้เริ่มทํางาน 

๔.๔ ก่อนยื่นซองสอบราคาจ้าง ผู้เสนอราคาควรตรวจดูร่างสัญญา  แบบรูปและ 
รายละเอียดฯลฯ ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารสอบราคาทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นซองสอบราคาตามเงื่อนไข
ในเอกสารสอบราคาจ้าง 

๔.๕   ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นซองใบเสนอราคาที่ปิดผนึกซองเรียบร้อย จ่าหน้าซอง 
ถึงประธานคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา  โดยระบุไว้ที่หน้าซองว่า “ใบเสนอราคาตามประกาศสอบราคา
จ้าง ครั้งที่.......................ลงวนัที่.......................”  ยื่นต่อเจ้าหน้าที่ ในวันที่ ………..……..…ถึงวันที่...............ตั้งแต่
เวลา………….…….…..น.  ถึงเวลา………….………………….น. ณ …………………………………………..……..   

เมื่อพ้นกําหนดเวลายื่นซองสอบราคาแล้วจะไม่รับซองสอบราคาโดยเด็ดขาด 
คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาแต่ละราย 

ว่าเป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นตามข้อ ๑.๖ (๑) ณ วันประกาศสอบราคา
หรือไม่ และประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกก่อนการเปิดซองใบเสนอราคา 
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หากปรากฏต่อคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา ก่อนหรือในขณะที่มีการเปิดซองใบ 

เสนอราคาว่า มีผู้เสนอราคากระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมตาม ข้อ ๑.๖ (๒) 
และคณะกรรมการฯ เชื่อว่ามีการกระทําอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม คณะกรรมการฯ  
จะตัดรายชื่อผู้เสนอราคารายนั้นออกจากการเป็นผู้เสนอราคา และประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับ
การคัดเลือก และ อ.อ.ป.* จะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคาดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน เว้นแต่คณะกรรมการฯ จะ
วินิจฉัยได้ว่า ผู้เสนอราคารายนั้นเป็นผู้ที่ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของทางราชการและมิได้
เป็นผู้ริเริ่มให้มีการกระทําดังกล่าว 

ผู้เสนอราคาที่ถูกตัดรายชื่อออกจากการเป็นผู้เสนอราคา  เพราะเหตุเป็นผู้เสนอราคา 
ที่มผีลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืน  ณ วันประกาศสอบราคาจ้าง  หรือเป็นผู้เสนอราคาที่กระทํา
การอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม  อาจอุทธรณ์คําสั่งดังกล่าวต่อผู้อํานวยการภายใน  ๓ 
วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา  การวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้อํานวยการให้ถือเป็น
ที่สุด 
   คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา จะเปิดซองใบเสนอราคาของผู้เสนอราคาท่ีมีสิทธิ
ได้รับการคัดเลือกดังกล่าวข้างต้น ณ…………………………………………ในวันที่........................................................
ตั้งแต่เวลา......................................น. เป็นต้นไป 

การยื่นอุทธรณ์ตามวรรคห้า ย่อมไม่เป็นเหตุให้มีการขยายระยะเวลาการเปิดซองใบ 
เสนอราคาเว้นแต่ผู้อํานวยการพิจารณาเห็นว่าการขยายระยะเวลาดังกล่าวจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการ
อย่างยิ่ง และในกรณีท่ีผู้อํานวยการพิจารณาเห็นด้วยกับคําคัดค้านของผู้อุทธรณ์ และเห็นว่าการยกเลิกการเปิด
ซองใบเสนอราคาที่ได้ดําเนินการไปแล้ว จะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง ให้ผู้อํานวยการมีอํานาจ
ยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาดังกล่าวได้ 
 

๕.  หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา 
๕.๑ ในการสอบราคาจ้างนี้  อ.อ.ป.*จะพิจารณาตัดสินด้วย…………….. (ราคารวม/ 

ราคาต่อรายการ/ราคาต่อหน่วย)**……………………..   
๕.๒ หากผู้เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการ 

เสนอราคาไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นซองสอบราคาจ้างไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ แล้ว 
คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจะไม่รับพิจารณาราคาของผู้เสนอราคารายนั้น  เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาด หรือ
ผิดหลงเพียงเล็กน้อยหรือผิดพลาดไปจากเง่ือนไขของเอกสารสอบราคา ในส่วนที่มิใช่สาระสําคัญ ทั้งนี้ เฉพาะ
ในกรณีที่พิจารณาเห็นว่า จะเป็นประโยชน์ ต่อ อ.อ.ป.* เท่านั้น 
   ๕.๓  อ.อ.ป.* สงวนสิทธิไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราคา โดยไม่มีการผ่อนผัน ใน
กรณีดังต่อไปนี้ 

(๑)   ไม่ปรากฏชื่อผู้เสนอราคารายนั้น  ในบัญชีผู้รับเอกสารสอบราคา 
หรือในหลักฐานการรับเอกสารสอบราคา ของ อ.อ.ป.*   

(๒)   ไม่กรอกชื่อนิติบุคคล หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหนึ่งอย่างใด  
หรือทั้งหมดในใบเสนอราคา 

(๓)  เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขท่ีกําหนดในเอกสารสอบราคาที่ 
เป็นสาระสําคัญ หรือมีผลทําให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอราคารายอื่น 
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   (๔) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยผู้เสนอราคา 
มิได้ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) กํากับไว้  

๕.๔ ในการตัดสินการสอบราคาจ้าง หรือในการทําสัญญา  คณะกรรมการเปิดซอง 
สอบราคาหรือ อ.อ.ป.* มีสิทธิให้ผู้เสนอราคาชี้แจงข้อเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือข้อเท็จจริงอ่ืนใดที่เก่ียวข้องกับ
ผู้เสนอราคาได้  อ.อ.ป.* มีสิทธิที่จะไม่รับราคาหรือไม่ทําสัญญา  หากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสม 
หรือไม่ถูกต้อง 

๕.๕ อ.อ.ป.* ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาตํ่าสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาท่ี 
เสนอทั้งหมดก็ได้และอาจพิจารณาเลือกจ้างในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรือ
อาจจะยกเลิกการสอบราคาจ้าง โดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา  ทั้งนี ้เพ่ือประโยชน์ของทาง
ราชการเป็นสําคัญและให้ถือว่าการตัดสินของ อ.อ.ป.* เป็นเด็ดขาด  ผู้เสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ 
มิได้ รวมทั้ง อ.อ.ป.* จะพิจารณายกเลิกการสอบราคาจ้างและลงโทษผู้เสนอราคาเป็นผู้ทิ้งงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้มี
สิทธิเสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม  หากมีเหตุที่เชื่อได้ว่าการเสนอราคากระทําการโดยไม่สุจริต  
เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอ่ืนมาเสนอราคาแทน เป็นต้น 
   ในกรณีที่ผู้เสนอราคาต่ําสุด เสนอราคาต่ําจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจดําเนินงานตาม
สัญญาได้ คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจ้างหรือ อ.อ.ป. จะให้ผู้เสนอราคานั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทํา
ให้เชื่อได้ว่า ผู้เสนอราคาสามารถดําเนินงานตามสอบราคาจ้างให้เสร็จสมบูรณ์ หากคําชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้  
อ.อ.ป. มีสิทธิที่จะไม่รับราคาของผู้เสนอราคารายนั้น 
                      ๕.๖ ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังจากการเปิดซองสอบราคาว่า ผู้เสนอราคา
ทีม่ีสิทธิได้รับการคัดเลือกตามที่ได้ประกาศรายชื่อไว้ ตามข้อ ๔.๕ เป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับ 
ผู้เสนอราคารายอ่ืน ณ วันประกาศสอบราคาจ้าง หรอืเป็นผู้เสนอราคาที่กระทําการอันเป็นการขัดขวางการ
แข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ ๑.๖ อ.อ.ป.* มีอํานาจที่จะตัดรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือก
ดังกล่าว ออกจากประกาศรายชื่อตามข้อ ๔.๕ และ อ.อ.ป.* จะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคารายนั้นเป็นผู้ทิ้ง
งาน 

  ในกรณีนี้ หากผู้อํานวยการพิจารณาเห็นว่า การยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาท่ีได้ 
ดําเนินการไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง ผู้อํานวยการมีอํานาจยกเลิกการเปิดซองใบเสนอ
ราคาดังกล่าวได้ 

๖.  การทําสัญญาจ้าง 
ผู้ชนะการสอบราคาจ้าง จะต้องทําสัญญาจ้าง ตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ ๑.๓  กับ  

อ.อ.ป. ภายใน.....….วันนับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งและจะต้องวางหลักประกันสัญญา เป็นจํานวนเงินเท่ากับร้อย
ละ......................ของราคาค่าจ้างทีส่อบราคาจ้างได ้ ให้ อ.อ.ป.* ยึดถือไว้ในขณะทําสัญญา โดยใช้หลักประกัน 
อย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ 

(๑) เงินสด 
(๒)  เช็คท่ีธนาคารสั่งจ่ายให้แก่ อ.อ.ป.* โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ทําสัญญาหรือ 

ก่อนหน้านั้นไม่เกิน ๓ วันทําการของทางราชการ 
(๓)  หนังสือค้ําประกันของธนาคารภายในประเทศตามแบบหนังสือค้ําประกัน 

ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๑)  ยกเว้นธนาคายูโอบี จํากัด (มหาชน) 
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(๔)  หนังสือค้ําประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  หรือ 

บริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ที่ได้รับอนุญาต ให้ประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชย์และ
ประกอบธุรกิจค้ําประกัน ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทยซึ่งได้แจ้งเวียนชื่อให้ส่วนราชการต่างๆ 
ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้ําประกัน ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๑) 

 (๕)  พันธบัตรรัฐบาลไทย 
หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่คู่สัญญาพ้น 

จากข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว 
 

     ๗.  ค่าจ้างและการจ่ายเงิน 
อ.อ.ป.*จะจ่ายเงินค่าจ้าง โดยแบ่งออกเป็น...............งวด ดังนี้ 
งวดที่ ๑ เป็นจํานวนเงินในอัตราร้อยละ.......................ของค่าจ้าง เมื่อ 

ผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน..................................ให้แล้วเสร็จภายใน...................................วัน 
งวดที่ ๒ เป็นจํานวนเงินในอัตราร้อยละ.........................ของค่าจ้าง เมื่อ 

ผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน..................................ให้แล้วเสร็จภายใน...................................วัน 
งวดสุดท้าย เป็นจํานวนเงินในอัตราร้อยละ............................ของค่าจ้าง เมื่อ 

ผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยตามสัญญา รวมทั้งทําสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย 
ทั้งนี้ องค์การขอสงวนสิทธิในการปรับเปลี่ยนงวดงาน การจ่ายเงินและจํานวนเงินที่ต้องจ่าย 

ให้กับผู้รับจ้างตามความเหมาะสม    

๘.  อัตราค่าปรับ 
ค่าปรับตามแบบสัญญาจ้างข้อ ๑๗ จะกําหนดในอัตราร้อยละ………….ของค่าจ้างตาม 

สัญญาต่อวัน 

๙.  การรับประกันความชํารุดบกพร่อง 
               ผูช้นะการสอบราคาจ้างซึ่งได้ทําข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือทาํสัญญาจ้างตามแบบดัง 

ระบุในข้อ ๑.๓ แล้วแต่กรณี  จะต้องรับประกันความชํารุดบกพร่องของสิ่งของที่จ้างทีเ่กิดขึ้นภายในระยะเวลา
ไม่น้อยกว่า 2 ปีนับถัดจากวันที่ผู้จ้างรับมอบ โดยผู้รับจ้างต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิม
ภายใน…...…….วันนับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชํารุดบกพร่อง 

                        ๑๐. ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอ่ืนๆ 
** ๑๐.๑ เงินค่าจ้างสําหรับการจ้างครั้งนี้ ได้มาจากเงินงบประมาณประจําปี พ.ศ...... 

การจัดจ้างจัดจ้างครั้งนี้จะมีการลงนามในสัญญาไดต้่อเมื่อพระราชบัญญัติ 
งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556  มีผลใช้บังคับ และได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จากสํานักงบประมาณแล้ว และในกรณีที่ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ
รายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จากสํานักงบประมาณเพ่ือการจัดหาในครั้งดังกล่าว  อ.อ.ป. สามารถ
ยกเลิกการจัดหาได้ 

๑๐.๒ เมื่อ อ.อ.ป.* ได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้รับจ้างและได้ตกลงจ้าง 
ตามการสอบราคาจ้างแล้วถ้าผู้รับจ้างจะต้องสั่งหรือนําสิ่งของมาเพ่ืองานจ้างดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ
และของนั้นต้องนําเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด ผู้เสนอราคาซึ่งเป็นผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่า
ด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้ 
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(๑)  แจ้งการสั่งหรือนําสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อกรมเจ้าท่า 
ภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างสั่ง หรือซ้ือของจากต่างประเทศ  เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการ 
กระทรวงคมนาคม ประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืนใด 

(๒) จัดการให้สิ่งของที่จ้างขายดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือท่ีมีสิทธิ 
เช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าให้บรรทุกสิ่งของ
นั้น  โดยเรืออ่ืนที่มิใช่เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออ่ืน หรือเป็นของที่รัฐมนตรี 
ว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกของลงเรืออ่ืน 

(๓)  ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดตามกฎหมาย 
ว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี 

๑๐.๓ ผู้เสนอราคาซ่ึง  อ.อ.ป.*ได้คัดเลือกแล้วไม่ไปทําสัญญาหรือข้อตกลงภายใน 
เวลาที่ทางราชการกําหนดดังระบุไว้ในข้อ ๖  อ.อ.ป. อาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) 
รวมทั้งอาจพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ 
           ๑๐.๔ อ.อ.ป. สงวนสทิธิที่จะแก้ไขเพ่ิมเติมเงื่อนไขหรือข้อกําหนดในแบบสัญญาให้
เป็นไปตามความเห็นของผู้อํานวยการ (ถ้ามี) 

 ** ๑๑.  การปรับราคาค่างานก่อสร้าง 
การปรับราคาค่างานก่อสร้างตามสูตรการปรับราคาดังระบุในข้อ ๑.๕ จะนํามาใช้ใน 

กรณีท่ีค่างานก่อสร้างลดลงหรือเพ่ิมข้ึน โดยวิธีการต่อไปนี้ 
                ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ สูตรและวิธีคํานวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ ตามมติ 

คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2532 เรื่อง การพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบอาชีพงานก่อสร้าง ตาม
หนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี่ ที่ นร 0203/ว 109 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2532 

สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) จะตอ้งคงท่ีที่ระดับที่กําหนดไว้ในวันแล้วเสร็จตามที่ 
กําหนดไว้ในสัญญา หรือภายในระยะเวลาที่อ.อ.ป.*ได้ขยายออกไป โดยจะใช้สูตรของทางราชการที่ได้ระบุใน
ข้อ ๑.๕ 

 ๑๒.   มาตรฐานฝีมือช่าง 
เมื่อ อ.อ.ป.* ได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้รับจ้างและได้ตกลงจ้างก่อสร้าง 

ตามประกาศนี้แล้ว ผู้เสนอราคาจะต้องตกลงว่าในการปฏิบัติงานก่อสร้างดังกล่าว ผู้เสนอราคาจะต้องมีและใช้ 
ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างจาก.............................................**หรือผู้มีวุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส. และ 
ปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้**  ในอัตราไม่ตํ่ากว่าร้อยละ
...........................ของแต่ละสาขาช่างจํานวนอย่างน้อย ๑ คน ในแต่ละสาขาช่าง ดังต่อไปนี้ 

๑๒.๑ ........................................................................................................ ................ 
๑๒.๒ .........................................................................................................................  
      .................................ฯลฯ..................................... 
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    ๑๓. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ 
   ในระหว่างระยะเวลาการดําเนินงาน ผู้รับจ้างพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ท่ีกฎหมาย
และระเบียบได้กําหนดไว้   โดยเคร่งครัด 

 ………………***…………………   
   …………….(วัน เดือน ปี)…………   

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

หมายเหตุ 
 

ผู้เสนอราคา หมายถึง ผู้ขายหรือผู้รับจ้าง ที่เข้ารับการคัดเลือกจากหน่วยงานที่จะ 
จัดหาพัสดุ เพ่ือเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคา 

* คําว่า  “อ.อ.ป.” หมายถึง หน่วยงานผู้ดําเนินการสอบราคาจ้าง  ซึ่งอาจเลือกใช้คําอ่ืน 
เช่น  “สํานักงาน”  ได้ตามความเหมาะสม และให้ใช้คําดังกล่าวในส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งหมด 

** ให้หัวหน้าหน่วยงานผู้ดําเนินการสอบราคาจ้างเลือกใช้ตาม 
ความจําเป็น 

*** ให้ระบุชื่อ อ.อ.ป. สํานักงาน หรือหน่วยงานที่จัดหา  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                      แบบใบเสนอราคาจ้าง 
 

เรียน ประธานคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา 
 

๑. ข้าพเจ้า............(ระบุชื่อบริษัท ห้าง ร้าน)....................อยู่เลขท่ี.................................... 
ถนน......................................................................ตําบล/แขวง................................................................... 
อําเภอ/เขต...............................จังหวัด..........................โทรศัพท์........................................... .................. 
โดย...................................................................................................ผู้ลงนามข้างท้ายนี้ ได้พิจารณา  
เงื่อนไขต่าง ๆ ในประกาศสอบราคาจ้างและเอกสารเพิ่มเติม (ถ้ามี)  ครั้งที.่..................ลงวันที.่.......................... 
โดยตลอดและยอมรับข้อกําหนดและเงื่อนไขนั้นแล้ว รวมทั้งรับรองว่า ข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ 
กําหนดและไม่เป็นผู้ทิ้งงานของทางราชการ 

๒.  ข้าพเจ้าขอเสนอที่จะทํางาน.........................................................................................  
ตามข้อกําหนด เงื่อนไขการสอบราคาจ้างครั้งนี้ ราคารวมทั้งสิ้น.........................................บาท   
(……………………………………………………)    ซึ่งเป็นราคาท่ีรวมภาษีมูลค่าเพ่ิม รวมทั้งภาษีอากรอ่ืน และค่าใช้จ่าย
ทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว

๓. คําเสนอนี้จะยืนอยู่เป็นระยะเวลา........................วัน นับแต่วันเปิดซองใบเสนอราคา  
และ อ.อ.ป.*  อาจรับคําเสนอนี้ ณ เวลาใดก็ได้ก่อนที่จะครบกําหนดระยะเวลาดังกล่าว หรือระยะเวลาที่ได้ยืด
ออกไปตามเหตุผลอันสมควรที่ อ.อ.ป.* ร้องขอ 

      ๔.  กําหนดเวลาส่งมอบ ข้าพเจ้ารับรองที่จะเริ่มทํางานตามสัญญาทันที หรือทันทีที่ได้รับ 
แจ้งจาก อ.อ.ป. ว่าให้เริ่มทํางานตามสัญญา และจะส่งมอบงานตามเอกสารใบเสนอราคา โดยครบถ้วนถูกต้อง
ภายใน..........วัน นับถัดจากวนัเริ่มทํางานตามสัญญา 

๕. ในกรณีที่ข้าพเจ้าได้รับการพิจารณาให้เป็นผู้ชนะการสอบราคาจ้างข้าพเจ้ารับรองที่จะ 
๕.๑ ทําสัญญาตามแบบสัญญาจ้างจ้างแนบท้ายเอกสารการสอบราคาจ้างกับ  

อ.อ.ป.* ภายใน.............วัน นบัถัดจากวันที่ได้รับหนังสือให้ไปทําสัญญา 
๕.๒ มอบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา ตามที่ระบุไว้ในข้อ ๖ ของเอกสารการ 

สอบราคาจ้างให้แก่ อ.อ.ป.*..................................ก่อนหรือขณะที่ได้ลงนามใน สัญญาเป็นจํานวนร้อยละ
............ของราคาตามสัญญาที่ได้ระบุไว้ในใบเสนอราคานี้ เพ่ือเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาโดยถูกต้อง
และครบถ้วน 

หากข้าพเจ้าไม่ปฏิบัติให้ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ข้างต้นนี้ ข้าพเจ้ายินดีชดใช้ค่าเสียหาย 
ใดที่อาจมีแก่ อ.อ.ป.* และ อ.อ.ป.*  มีสิทธิจะให้ผู้เสนอราคารายอื่นเป็นผู้สอบราคาได้  หรือ อ.อ.ป. อาจจะ
ยกเลิกการสอบราคาจ้างก็ได้ 

๖. ข้าพเจ้ายอมรับว่า อ.อ.ป.*ไม่มีความผูกพันที่จะรับคําเสนอนี้ รวมทั้งไม่ต้อง 
รับผิดชอบในค่าใช้จ่ายใด ๆ อันอาจเกิดขึ้นในการที่ข้าพเจ้าได้เข้าเสนอราคา 

๗. ข้าพเจ้าได้ตรวจทานตัวเลขและตรวจสอบเอกสารต่าง ๆ ที่ได้ยื่นพร้อมใบเสนอราคา 
จ้างนี้โดยละเอียดแล้ว และเข้าใจดีว่า อ.อ.ป.* ไม่ต้องรับผิดชอบใด ๆ ในความรับผิดพลาด หรือตกหล่น 
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๘. ใบเสนอราคานี้ได้ยื่นเสนอโดยบริสุทธิ์ยุติธรรมและปราศจากกลฉ้อฉล หรือการสมรู้ 

ร่วมคิดกันโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายกับบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือหลายบุคคล หรือกับห้างหุ้นส่วน บริษัทใด ๆ ที่
ได้ยื่นเสนอราคาในคราวเดียวกัน 

เสนอมา ณ วันที่............... เดอืน.................................... พ.ศ. .......................  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ 

 
 
 

ลงชื่อ 
 

ตําแหน่ง 

 
 
 

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

ประทับตรา    (ถ้ามี) 

 
คําว่า *อ.อ.ป.” หมายถึง หน่วยงานผู้ดําเนินการสอบราคาจ้างซ่ึงอาจเลือกใช้คําอ่ืน เช่น “สํานักงาน”  

ตามความเหมาะสมและให้ใช้คําดังกล่าวในส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งหมด 
**ให้หน่วยงานผู้ออกประกาศเลือกใช้ตามความจําเป็น 



แบบสัญญาจ้างทั่วไป 
 

สัญญาเลขท่ี………………………………… 
 สัญญาฉบับนี้ทําขึ้น ณ…………………..……...ตําบล/แขวง……………………..….อําเภอ/เขต 

……………………..จังหวัด…….…………….เมื่อวันที่…..……เดือน…………………..พ.ศ……………
ระหว่าง…………………………………..โดย………...………………………ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง 
กับ………………………….ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ………………….……..มีสํานักงานใหญ่อยู่เลขที่………
ถนน………………………..ตําบล/แขวง…….……………....อําเภอ/เขต……………….จังหวัด……...……….
โดย……………………...ผู้มีอํานาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของสํานักงานทะเบียนหุ้นส่วน
บริษัท………….…..ลงวันที่…………(และหนังสือมอบอํานาจลงวันที่……………..)* แนบท้ายสัญญานี้ (ในกรณี    ที่
ผู้รับจ้างเป็นบุคคลธรรมดาให้ใช้ข้อความว่ากับ………………………….อยู่บ้านเลขที่………..….ถนน………...……
ตําบล/แขวง……..………….อําเภอ/เขต…………..…..จังหวัด…………..……..)* ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้รับ
จ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง 

คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้ 

 ข้อ 1. ข้อตกลงว่าจ้าง 

 ผู้ว่าตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทํางาน……………………………ณ…..…………….....ตําบล/
แขวง…………………..อําเภอ/เขต…………..…………จังหวัด……………….…..ตามข้อกําหนดและเงื่อนไขสัญญานี้
รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา 

 ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่าง ๆ ชนิดดีเพื่อใช้ใน
งานจ้างตามสัญญานี้ 

ข้อ 2. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา 

 เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้ 

 2.1 ผนวก 1.…………………(แบบรูป)………………จํานวน……….………หน้า 

 2.2 ผนวก 2……………...(รายการละเอียด)…………..จํานวน…………….....หน้า 

 2.3 ผนวก 3………(ใบจ้างปริมาณงานและราคา)……..จํานวน……………….หน้า 

 2.4 ผนวก 4………………(ใบเสนอราคา)…………….จํานวน………………หน้า 

 2.5 …………………………….ฯลฯ…………………………. 

 
_______________________________________________________ 

หมายเหตุ * ตดัออกหรือใสไ่ว้ตามความเหมาะสม 

 



 ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้บังคับ 
และในกรณีท่ีเอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคําวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง 

ข้อ 3. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา 

 ในขณะทําสัญญานี้ผู้รับจ้างได้นําหลักประกันเป็น………………………………………..……… 

เป็นจํานวนเงิน…………………บาท (…………….………….) มามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างเพ่ือเป็นหลักประกันการปฏิบัติตาม
สัญญานี้ 

 หลักประกันที่ผู้รับจ้างนํามามอบไว้ตามวรรคหนึ่ง ผู้ว่าจ้างจะคืนให้เมื่อผู้รับจ้างพ้นจากข้อผูกพันตาม
สัญญานี้แล้ว 

ข้อ 4. ก. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน 

 (สําหรับสัญญาที่เป็นราคาต่อหน่วย) 

 ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายและผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างเป็นจํานวนเงิน……………………………บาท 

(……………………….…..) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมจํานวน……………..บาท ตลอดจนภาษีอากรอ่ืน ๆ และค่าใช้จ่าย
ทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาต่อหน่วยเป็นเกณฑ์ ตามรายการ แต่ละประเภท ดังที่ได้กําหนดไว้ ในใบแจ้ง
ปริมาณงานและราคา 

 คู่สัญญาทั้งสองฝ่าย ต่างตกลงว่า จํานวนปริมาณงานที่กําหนดไว้ ในบัญชีรายการก่อสร้าง หรือใบแจ้ง
ปริมาณงาน และราคานี้ เป็นจํานวนโดยประมาณเท่านั้น จํานวนปริมาณงานที่แท้ จริงอาจจะมาก หรือน้อย
กว่านี้ก็ได้ ซึ่งผู้ว่าจ้าง จะจ่ายเงินค่าจ้าง ให้แก่ผู้รับจ้าง ตามราคาต่อหน่วยของงาน แต่ละรายการที่ได้ทําเสร็จ
จริง คู่สัญญาทั้งสองฝ่าย ต่างตกลง ที่จะไม่เปลี่ยนแปลงราคาต่อหน่วย หรือเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน อันเกิด
จาก การที่จํานวนปริมาณงานในแต่ละรายการ ได้แตกต่าง ไปจากที่กําหนดไว้ในสัญญา ทั้งนี้ นอกจากในกรณี
ต่อไปนี้* 

 4.1 เมื่อปริมาณงานที่ทําเสร็จจริงในส่วนที่เกินกว่า ร้อยละ125 (หนึ่งร้อยยี่สิบห้า)    แตไ่ม่เกินร้อยละ 
150 (หนึ่งร้อยห้าสิบ) ของปริมาณงาน ที่กําหนดไว้ในสัญญา หรือใบแจ้งปริมาณงาน และราคา จะจ่ายให้ ใน
อัตราร้อยละ 90 (เก้าสิบ) ของราคาต่อหน่วย ตามสัญญา 

 4.2 เมื่อปริมาณงาน ที่ทําเสร็จจริง ในส่วนที่เกินกว่า ร้อยละ 150 (หนึ่งร้อยห้าสิบ) ของปริมาณงานที่
กําหนดไว้ ในสัญญา หรือใบแจ้งปริมาณงาน และราคาจะจ่ายให้ ในอัตราร้อยละ 83 (แปดสิบสาม) ของราคา
ต่อหน่วย ตามสัญญา 

 4.3 เมื่อปริมาณงานที่ทําเสร็จจริง น้อยกว่าร้อยละ 75 (เจ็ดสิบห้า) ของปริมาณงาน ที่กําหนดไว้ ใน
สัญญา หรือใบแจ้งปริมาณงานและราคา จะจ่ายให้ตามราคาต่อหน่วยในสัญญา และจะจ่ายเพิ่มชดเชย เป็นค่า 
overhead และ mobilization สําหรับงานรายการ นั้นในอัตราร้อยละ 17 (สิบเจ็ด)       ของผลต่าง ระหว่าง

_____________________________________________________________ 



ปริมาณงานทั้งหมด ของงานรายการนั้น ตามสัญญาโดยประมาณ กับปริมาณงานที่ทําเสร็จจริง คูณด้วย ราคา
ต่อหน่วยตามสัญญา 

 4.4 ผู้ว่าจ้าง จะจ่ายเงินที่เพ่ิมขึ้น หรือหักลดเงิน ในแต่ละกรณี ดังกล่าวข้างต้น ในงวดสุดท้าย ของการ
จ่ายเงิน หรือก่อนงวดสุดท้าย ของการจ่ายเงิน ตามที่ผู้ว่าจ้าง จะพิจารณาเห็นสมควร 

 ผู้ว่าจ้าง ตกลงที่จะจ่ายเงินค่าจ้าง ให้แก่ผู้รับจ้าง เป็นรายเดือน ตามเนื้องานที่ทําเสร็จจริง เมื่อ ผู้ว่า
จ้าง หรือเจ้าหน้าที่ ของผู้ว่าจ้างได้ทําการตรวจสอบผลงาน ที่ทําเสร็จแล้ว และปรากฏว่าเป็นที่พอใจ ตรงตาม
ข้อกําหนด แห่งสัญญานี้ ทุกประการ ผู้ว่าจ้าง จะออกหนังสือรับรอง การรับมอบงานนั้น ให้ไว้แก่ผู้รับจ้าง 

 การจ่ายเงินงวดสุดท้าย จะจ่ายให้ เมื่องานทั้งหมด ตามสัญญา ได้แล้วเสร็จทุกประการรวมทั้งการทํา
สถานที่ก่อสร้าง ให้สะอาดเรียบร้อย ตามที่กําหนดไว้ ในข้อ 20 

 

ข้อ 4. ข. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน  

 (สําหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม) 

 ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจํานวนเงิน…………………….………..บาท 

(……………………) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม จํานวน………………บาท ตลอดจน ภาษีอากรอ่ืน ๆ และค่าใช้จ่ายทั้ง
ปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวม เป็นเกณฑ์ และกําหนดการจ่ายเงิน เป็นงวด ๆ ดังนี้ 

 งวดที่ 1 เป็นจํานวนเงิน………………..บาท (…………………………..………….) เมื่อผู้รับจ้าง 

ได้ปฏิบัติงาน………………ให้แล้วเสร็จภายใน……………………………………………… 

 งวดที่ 2 เป็นจํานวนเงิน……………………..บาท (………………………..……….) เมื่อผู้รับจ้าง 

ได้ปฏิบัติงาน………………ให้แล้วเสร็จภายใน………………………………………………ฯลฯ 

 งวดสุดท้าย เป็นจํานวนเงิน……..………...บาท (…………………………...……..) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน
ทั้งหมด ให้แล้วเสร็จเรียบร้อย ตามสัญญา รวมทั้ง ทําสถานที่ก่อสร้าง ให้สะอาดเรียบร้อย ตามที่กําหนดไว้ ใน
ข้อ 20 

 การจ่ายเงิน ตามเงื่อนไข แห่งสัญญานี้ ผู้ว่าจ้าง จะโอนเงินเข้า บัญชีเงินฝากธนาคารของผู้รับจ้าง ชื่อ
ธนาคาร…………………….สาขา……………..ชื่อบัญชี…………………เลขที่บัญชี…………………ทั้งนี้ ผู้รับจ้าง ตกลงเป็น
ผู้รับภาระ เงินค่าธรรมเนียม หรือค่าบริการอื่นใดเกี่ยวกับการโอนที่ธนาคารเรียกเก็บ และยินยอม ให้มีการหัก
เงินดังกล่าว จากจํานวนเงินโอนในงวดนั้น ๆ (ความในวรรคนี้ ใช้สําหรับ กรณีท่ี ส่วนราชการจะจ่ายเงินตรง
ให้แก่ผู้รับจ้าง (ระบบ Direct Payment) โดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร ของผู้รับจ้าง ตามแนวทาง 
ที่กระทรวงการคลังกําหนด) 



. *ข้อ 5. เงินค่าจ้างล่วงหน้า 

 ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่ายเงินค้าจ้างล่วงหน้า ให้แก่ผู้รับจ้าง เป็นจํานวนเงิน……………………..…บาท 

(………………..……) ซึ่งเท่ากับร้อยละ………………ของราคาค่าจ้าง ตามสัญญาที่ระบุไว้ ในข้อ 4 

 เงินจํานวนดังกล่าว จะจ่ายให้ ภายหลังจาก ที่ผู้รับจ้าง ได้วางหลักประกัน การรับเงินค่าจ้างล่วงหน้า 
เต็มตามจํานวนเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้น ให้แก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้าง จะต้องออกใบเสร็จรับเงินค่าจ้างล่วงหน้า ตาม
แบบที่ผู้ว่าจ้าง กําหนดให้ และผู้รับจ้างตกลงที่จะกระทําตามเงื่อนไขอันเกี่ยวกับการใช้จ่าย และการใช้คืนเงิน
ค่าจ้างล่วงหน้านั้น ดังต่อไปนี้ 

 5.1 ผู้รับจ้าง จะใช้เงินค่าจ้างล่วงหน้านั้น เพ่ือเป็นค่าใช้จ่าย ในการปฏิบัติงาน ตามสัญญาเท่านั้น หาก
ผู้รับจ้าง ใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้า หรือส่วนใดส่วนหนึ่ง ของเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้น ในทางอ่ืน ผู้ว่าจ้าง อาจจะ
เรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้าคืน จากผู้รับจ้าง หรือบังคับแก่หลักประกัน การปฏิบัติตามสัญญาได้ทันที 

 5.2 เมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง ผู้รับจ้าง ต้องแสดงหลักฐาน การใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้า เพ่ือพิสูจน์ว่า ได้
เป็นไปตามข้อ 5.1 ภายในกําหนด 15 วัน นับถัดจากวัน ได้รับแจ้งจาก ผู้ว่าจ้าง หากผู้รับจ้าง ไม่อาจแสดง
หลักฐานดังกล่าว ภายในกําหนด 15 วัน ผู้ว่าจ้างอาจเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้าคืน จากผู้รับจ้าง หรือบังคับแก่ 
หลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้า ได้ทันที 

 * 5.3 (สําหรับสัญญาที่เป็นราคาต่อหน่วย) 

 ในการจ่ายเงินค่าจ้าง ให้แก่ผู้รับจ้างตามข้อ 4 ก. ผู้ว่าจะหักเงินค่าจ้าง ในแต่ละเดือนไว้จํานวน
ทั้งหมด* ทั้งนี้ จนกว่าจํานวนเงินที่หักไว้ จะครบตามจํานวน เงินค่าจ้างล่วงหน้า ที่ผู้รับจ้างได้รับไปแล้ว 

 5.4 เงินจํานวนใด ๆ ก็ตาม ที่ผู้รับจ้าง จะต้องจ่ายให้แก่ ผู้ว่าจ้างเพ่ือชําระหนี้ หรือเพ่ือชดใช้ความรับ
ผิดต่าง ๆ ตามสัญญา ผู้ว่าจ้าง จะหักเอาจากเงินค่าจ้างงวด ที่จะจ่ายให้แก่ ผู้รับจ้าง ก่อนที่จะหักชดใช้คืน เงิน
ค่าจ้างล่วงหน้า 

 5.5 ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญา หากเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือ เกินกว่าจํานวนเงิน ที่ผู้รับจ้าง จะ
ได้รับ หลังจากหักชดใช้ ในกรณีอ่ืนแล้ว ผู้รับจ้าง จะต้องจ่ายคืนเงิน จํานวนที่เหลือนั้น ให้แก่ผู้ว่าจ้าง ภายใน 7 
วัน นับถัดจากวัน ได้รับแจ้ง เป็นหนังสือ จากผู้ว่าจ้าง 

 5.5 ก. (สําหรับสัญญาที่เป็นราคาต่อหน่วย) 

 ผู้ว่าจ้าง จะคืนหลักประกันเงินล่วงหน้า ให้แก่ผู้รับจ้าง ต่อเมื่อผู้ว่าจ้าง ได้หักเงินค่าจ้างไว้ครบจํานวน
เงินล่วงหน้า ตาม 5.3 

 5.5 ข. (สําหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม) 

 ผู้ว่าจ้างจะคืนหลักประกันเงินล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้าง**……………………………………………………………… 

 



*** ข้อ 6. การหักเงินประกันผลงาน 

 ในการจ่ายเงินให้แก่ผู้รับจ้างแต่ละงวด ผู้ว่าจ้าง จะหักเงิน จํานวนร้อยละ 10 ของเงินที่ต้องจ่าย ใน
งวดนั้น เพ่ือเป็นประกันผลงาน ในกรณีที่ เงินประกันผลงาน จะต้องถูกหักไว้ทั้งสิ้น ไม่ต่ํากว่า 6 เดือน (สําหรับ
สัญญาที่เป็นราคาต่อหน่วย) หรือจํานวน…………......บาท (สําหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม) ผู้มีรับจ้าง มีสิทธิ
ที่จะขอเงินประกันผลงานคืน โดยผู้รับจ้าง จะต้องวางหนังสือคํ้าประกัน ของธนาคาร   ซึ่งออกโดยธนาคาร
ภายในประเทศ มาวางไว้ต่อผู้ว่าจ้างเพ่ือเป็นหลักประกันแทนก็ได้ 

 ผู้ว่าจ้าง จะคืนเงินประกันผลงาน และ/หรือ หนังสือค้ําประกัน ของธนาคารดังกล่าว ตามวรรคหนึ่ง 
ให้แก่ผู้รับจ้าง พร้อมกับ การจ่ายเงิน งวดสุดท้าย 

ข้อ 7 ก. กําหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา 

 ภายในกําหนด…………..วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา ผู้รับจ้าง จะต้องเสนอแผนงานให้เป็นที่
พอใจ แก่ผู้ว่าจ้าง โดยแสดงถึงขั้นตอน ของการทํางาน และกําหนดเวลาที่ต้องใช้ ในการทํางานหลักต่าง ๆ ให้
แล้วเสร็จ*** 

 ผู้รับจ้าง ต้องเริ่มทํางานที่รับจ้าง ภายในกําหนด………….วัน นับถัดจาก วันได้รับหนังสือ แจ้งให้เริ่มงาน
และจะต้อง ทํางานให้แล้วเสร็จ ภายในกําหนด……...วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้ง ดังกล่าวนั้น 

ถ้ามิได้เสนอแผนงาน หรือ ไม่สามารถทํางานให้แล้วเสร็จ ตามกําหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จ ล่าช้าเกิน
กว่ากําหนดเวลา หรือผู้รับจ้าง ทําผิดสัญญา ข้อใดข้อหนึ่ง หรือ ตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ ปฏิบัติตาม
คําสั่ง ของคณะกรรมการ ตรวจการจ้าง หรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษา ซึ่งได้รับมอบอํานาจ จากผู้ว่า
จ้าง ผู้ว่าจ้าง มีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้าง ผู้รับจ้างรายใหม่ เข้าทํางาน ของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไป
ได้ด้วย 

 การที่ผู้ว่าจ้าง ไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญา ดังกล่าวข้างต้นนั้น ไม่เป็นเหตุให้ ผู้รับจ้าง พ้นจาก ความรับผิด 
ตามสัญญา 

________________________________________________________________________________ 

หมายเหตุ * ในกรณีที่หน่วยงานผู้ว่าจ้างพิจารณาเห็นเป็นการจําเป็นและสมควร จะหักค่าจ้าง ในแต่ละเดือนไว้
เพียงบางส่วน ก็ได้โดย แก้ไขจํานวนร้อยละ……….ของค่าจ้างในแต่ละเดือน ตามความเหมาะสมก็ได้ 

 ** หากการจ่ายเงิน ค่าจ้างงวดที่ 2 เป็นการจ่ายตาม ผลงานของผู้รับจ้าง ในส่วนที่ปฏิบัติงาน  เกินกว่า
จํานวนเงินล่วงหน้า ให้ผู้ว่าจ้าง คืนหลักประกัน เงินล่วงหน้า พร้อมกับจ่าย เงินค่าจ้างงวดที่ 2 แต่ถ้าการจ่าย
ค่าจ้างงวดที่ 2 เป็นการจ่ายตามผลงานของผู้รับจ้าง โดยเฉลี่ยหักเงินล่วงหน้าออกตามส่วนของค่าจ้างในแต่ละ
งวดให้ผู้ว่าจ้างคืนหลักประกันเงินล่วงหน้าพร้อมกับการจ่ายเงินค่างวดสุดท้าย 

 *** ตัดออกหรือใส่ไว้ตามความเหมาะสม 

 



ข้อ 7 ข. กําหนดเวลาแล้วเสร็จ และสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา 

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทํางานที่รับจ้างภายในวันที่….. เดือน…..…. พ.ศ. ………….และจะต้องทํางานให้
แล้วเสร็จริบูรณ์ภายในวันที่….. เดือน……….. พ.ศ. ………..ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทํางานภายในกําหนดเวลา 
หรือไม่สามารถทํางานให้แล้วเสร็จตามกําหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่า ผู้รับจ้างไม่สามารถให้แล้วเสร็จ
ภายในกําหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากําหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทําผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่งหรือตก
เป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคําสั่งของคณะกรรมการ ตรวจการจ้าง หรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัท
ที่ปรึกษา ซึ่งได้รับมอบอํานาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างราย
ใหม่ เข้าทํางานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปด้วย 

การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดตามสัญญา 

 

ข้อ 8 .ความรับผิดชอบ ในความชํารุด บกพร่องของงานจ้าง 

 เมื่องานแล้วเสร็จบริบูรณ์ และผู้ว่าจ้าง ได้รับมอบงาน จากผู้รับจ้าง หรือจากผู้รับจ้างรายใหม่ ในกรณี
ที่ มีการบอกเลิกสัญญา ตามข้อ 7 หากมีเหตุชํารุด บกพร่อง หรือ เสียหายเกิดขึ้นจากการจ้างนี้ ภายใน 
กําหนด* ………………ปี……………เดือน นับถัดจาก วันที่ได้รับมอบงานดังกล่าว ซึ่งความชํารุดบกพร่อง หรือ 
เสียหายนั้น เกิดจากความบกพร่อง ของผู้รับจ้าง อันเกิดจาก การใช้วัสดุ ที่ไม่ถูกต้อง หรือทําไว้ไม่เรียบร้อย 
หรือทําไม่ถูกต้อง ตามมาตรฐานแห่งหลักวิชา ผู้รับจ้าง จะต้องรีบทําการแก้ไข     ให้เป็นที่เรียบร้อย โดยไม่
ชักช้า โดยผู้ว่าจ้างไม่ ต้องออกเงินใด ๆ ในการนี้ทั้งสิ้น หากผู้รับจ้างบิดพลิ้ว        ไม่กระทําการดังกล่าว 
ภายในกําหนด…...วัน นับแต่วันที่ได้แจ้งเป็นหนังสือ จากผู้ว่าจ้าง หรือ ไม่ทําการแก้ไข ให้ถูกต้องเรียบร้อย 
ภายในเวลา ที่ผู้ว่าจ้างกําหนดให้ ผู้ว่าจ้าง มีสิทธิที่จะทําการนั้นเอง หรือ จ้างผู้อื่น ให้ทํางานนั้น โดยผู้รับจ้าง 
ต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย 

 

 ข้อ 9. การจ้างช่วง 

 ผู้รับจ้าง จะต้องไม่เอางานทั้งหมด หรือ บางส่วนแห่งสัญญานี้ ไปจ้างช่วงอีกต่อหนึ่งโดยไม่ได้รับ ความ
ยินยอมเป็นหนังสือ จากผู้ว่าจ้างก่อน ทั้งนี้ นอกจากในกรณี ที่สัญญานี้จะได้ระบุไว้เป็นอย่างอ่ืน ความยินยอม
ดังกล่าวนั้น ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้าง หลุดพ้นจากความรับผิด หรือ พันธะหน้าที่ตามสัญญานี้ และผู้รับจ้าง จะ
ยังคงต้องรับผิด ในความผิด และความประมาทเลินเล่อ ของผู้รับจ้างช่วง หรือ ของตัวแทน หรือลูกจ้างรับจ้าง
ช่วงนั้นทุกประการ 

 

 

 ข้อ 10. การควบคุม งานของผู้รับจ้าง 

___________________________________________________________ 

หมายเหตุ *ก าหนดเวลาท่ีผู้ รับจ้างจะผิด ในความช ารุด บกพร่อง โดยปกตจิะเป็นเวลาท่ี 1 ปี แตใ่นกรณีงาน

จ้าง ผู้วา่จ้างควร จะรับผิดมากกวา่ 1 ปี ตามลกัษณะงาน หรือ ด้วยเหตใุดก็ตาม ก็ให้ก าหนด ระยะเวลา 

ดงักลา่ว ตามท่ี ผู้วา่จ้าง เห็นเหมาะสม 

 



 

ผู้รับจ้าง ต้องควบคุมงานที่รับจ้าง อย่างเอาใจใส่ ด้วยประสิทธิภาพ และความชํานาญ และในระหว่าง
ทํางาน ที่รับจ้าง จะต้องจัดให้มีผู้แทน ซึ่งทํางานเต็มเวลา เป็นผู้ควบคุมงาน ผู้ควบคุมงานดังกล่าว จะต้องเป็น
ผู้แทน ได้รับมอบอํานาจ จากผู้รับจ้างคําสั่ง หรือคําแนะนําต่างๆที่ได้แจ้ง แก่ผู้แทน   ผู้ได้รับมอบอํานาจนั้น ให้
ถือว่าเป็นคําสั่ง หรือคําแนะนํา ที่ได้แจ้งแก่ผู้รับจ้าง การแต่งตั้งผู้ควบคุมงาน นั้นจะต้องทําเป็นหนังสือ และต้อง
ได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้าง การเปลี่ยนตัว หรือแต่งตั้งผู้ควบคุมงานใหม่ จะทํามิได้ หากไม่ได้รับความ
เห็นชอบ จากผู้ว่าจ้างก่อน 

 ผู้ว่าจ้าง มีสิทธิที่จะขอให้เปลี่ยนตัวแทน ได้รับมอบอํานาจนั้น โดยแจ้งเป็นหนังสือไปยัง ผู้รับจ้าง และ
ผู้รับจ้างจะต้องทําการเปลี่ยนตัวโดยพลัน โดยไม่คิดราคาเพ่ิม หรืออ้างเป็นเหตุเพ่ือขยายอายุ สัญญาอัน
เนื่องมาจากเหตุนี้ 

 

 ข้อ 11. ความรับผิดชอบผู้รับจ้าง 

 ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดต่ออุบัติเหตุ ความเสียหาย หรือภยันตรายใด ๆ อันเกิดจากการปฏิบัติงานของผู้
รับจ้าง และจะต้องรับผิด ต่อความเสียหาย จากการกระทํา ของลูกจ้าง ของผู้รับจ้าง 

ความเสียหายใด ๆ อันเกิดแก่งาน ที่ผู้รับจ้าง ได้ทําขึ้น แม้จะเกิดขึ้นเพราะ เหตุสุดวิสัย นอกจากกรณี 
อันเกิดจากความผิด ของผู้ว่าจ้างดังกล่าว ในข้อนี้จะสิ้นสุดลง เมื่อผู้ว่าจ้างได้รับมอบงาน ครั้งสุดท้าย ซึ่ง
หลังจากนั้น ผู้รับจ้างคงต้องรับผิด เพียงในกรณีชํารุด บกพร่อง หรือ ความเสียหาย ดังกล่าวในข้อ 8 เท่านั้น 

 

 ข้อ 12. การจ่ายเงินแก่ลูกจ้าง 

 ผู้รับจ้าง จะต้องจ่ายเงินแก่ลูกจ้าง ที่ผู้รับจ้างได้จ้างมา ในอัตราและตามกําหนดเวลาที่ผู้รับจ้างได้ตกลง 
หรือทําสัญญาไว้ ต่อลูกจ้างดังกล่าว 

 ถ้าผู้รับจ้าง ไม่จ่ายเงินค่าจ้าง หรือค่าทดแทนอ่ืนใด แก่ลูกจ้างดังกล่าว ในวรรคแรก ผู้ว่าจ้าง      มี
สิทธิที่จะเอาเงินค่าจ้าง ที่จะต้องจ่ายแก่ผู้รับจ้าง มาจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างดังกล่าว และให้ถือว่าผู้ว่าจ้าง     ได้
จ่ายเงินจํานวนนั้น เป็นค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้าง ตามสัญญาแล้ว 

 ผู้รับจ้าง จะต้องจัดให้มีประกันภัย สําหรับลูกจ้างทุกคน ที่จ้างมาทํางาน โดยให้ครอบคลุมถึง ความรับ
ผิดทั้งปวง ของผู้รับจ้าง รวมทั้งผู้รับจ้างช่วง อันหากจะพึงมี ในกรณีความเสียหาย ที่คิดค่าสินไหมทดแทนได้ 
ตามกฎหมาย ซึ่งเกิดจากอุปัทวเหตุ หรือภยันตรายใด ๆ ต่อลูกจ้าง หรือบุคคลอ่ืนที่ผู้รับจ้าง หรือผู้รับจ้างช่วง
จ้าง มาทํางานผู้รับจ้าง จะต้องส่งมอบกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าว พร้อมทั้งหลักฐานการชําระเบี้ยประกัน 
ให้แก่ผู้ว่าจ้าง เมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง 

 



 

 ข้อ 13. การตรวจงานจ้าง 

 ถ้าผู้ว่าจ้าง แต่งตั้งกรรมการตรวจการจ้าง ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษา เพ่ือควบคุม การทํางาน
ของผู้รับจ้าง กรรมการตรวจการจ้าง หรือผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้นมีอํานาจเข้าไป ตรวจการงาน 
ในโรงงาน และสถานที่ท่ีก่อสร้าง ได้ทุกเวลา และผู้รับจ้าง จะต้องอํานวยความสะดวก และให้ความช่วยเหลือ 
ในการนั้นตามสมควร 

 การที่มีกรรมการตรวจการจ้าง ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษา ทําให้ผู้รับจ้างพ้น ความรับผิดชอบ 
ตามสัญญานี้ข้อหนึ่งข้อใดไม่ 

 

ข้อ 14. แบบรูปและรายการละเอียดคลาดเคลื่อน 

 ผู้รับจ้างจะต้องรับรองว่า ได้ตรวจสอบ และทําความเข้าใจ ในรูปแบบ รูปรายการละเอียด โดย   ถี่
ถ้วนแล้ว หากปรากฏว่า แบบรูปและรายการละเอียดนั้น ผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อน ไปจากหลักการ ทาง
วิศวกรรม หรือทางเทคนิค ผู้รับจ้าง ตกลงที่จะปฏิบัติตาม คําวินิจฉัยของกรรมการตรวจการจ้าง หรือผู้ควบคุม
งานหรือ บริษัทที่ปรึกษา ที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้งเพ่ือให้งานแล้วเสร็จบริบูรณ์ โดยจะคิดค่าใช้จ่ายใด ๆ เพ่ิมขึ้น จาก
ผู้ว่าจ้างไม่ได้ 

 

 ข้อ 15. การควบคุมงานโดยผู้ว่าจ้าง 

 ผู้รับจ้าง ตกลงว่า กรรมการตรวจการจ้าง ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษา ที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง    มี
อํานาจที่จะตรวจสอบ และควบคุมงาน เพ่ือให้เป็นไปตามเอกสารสัญญา และมีอํานาจที่จะสั่งให้แก้ไข
เปลี่ยนแปลง เพ่ิมเติม หรือตัดทอน ซึ่งงานตามสัญญานี้ หากผู้รับจ้างขัดขืน ไม่ปฏิบัติตาม กรรมการตรวจการ
จ้าง ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษา มีอํานาจที่จะสั่งให้หยุดกิจการนั้นชั่วคราวได้ ความล่าช้าในกรณีเช่นนี้ 
ผู้รับจ้างจะถือเป็นเหตุ ขอขยายวันทําการออกไปมิได้ 

 

 ข้อ 16. งานพิเศษและการแก้ไขงาน  

 ผู้ว่าจ้าง มีสิทธิที่จะสั่งให้ผู้รับจ้าง ทํางานพิเศษ ซึ่งไม่ได้แสดงไว้ หรือรวมอยู่ในเอกสารสัญญา หากงาน
พิเศษนั้น ๆ อยู่ในขอบข่ายทั่วไป แห่งวัตถุประสงค์ของสัญญานี้ นอกจากนี้ ผู้ว่าจ้างยังมีสิทธิสั่งให้ เปลี่ยนแปลง
หรือแก้ไขแบบรูป และข้อกําหนดต่าง ๆ ในเอกสารสัญญานี้ด้วย โดยไม่ทําให้สัญญา เป็นโมฆะแต่อย่างใด 

 อัตราค่าจ้าง หรือราคาที่กําหนดไว้ ในสัญญานี้ให้กําหนดไว้ สําหรับงานพิเศษ หรืองานที่เพ่ิมเติมข้ึน 
หรือตัดทอนลงทั้งปวง ตามคําสั่งของผู้ว่าจ้าง หากในสัญญา ไม่ได้กําหนดไว้ถึงอัตราค่าจ้าง หรือราคาใดๆท่ีจะ



นํามาใช้ สําหรับงานพิเศษ หรืองานที่เพ่ิมขึ้นดังกล่าว ผู้ว่าจ้าง และผู้รับจ้างจะได้ตกลงกัน ที่จะกําหนดอัตรา 
หรือราคา รวมทั้งการขยายระยะเวลา (ถ้ามี) กันใหม่ เพ่ือความเหมาะสม ในกรณีท่ีตกลงกันไม่ได้ ผู้ว่าจ้างจะ 
กําหนดอัตราจ้าง หรือราคาตายตัวตามแต่ผู้ว่าจ้าง จะเห็นว่าเหมาะสม และถูกต้อง ซึ่งผู้รับจ้าง จะต้อง
ปฏิบัติงาน ตามคําสั่งของผู้ว่าจ้างแต่อาจสงวนสิทธิ์ที่จะดําเนินการ ตามข้อ 21 ต่อไปได้ 

 

ข้อ 17. ค่าปรับ 

 หากผู้รับจ้าง ไม่สามารถทํางานให้แล้วเสร็จ ตามเวลาที่กําหนดไว้ ในสัญญา และผู้ว่าจ้าง ยังมิได้บอก
เลิกสัญญา ผู้รับจ้าง จะต้องชําระค่าปรับ ให้แก่ผู้ว่าจ้าง เป็นจํานวนเงิน วันละ ……………..บาท และจะต้องชําระ
ค่าใช้จ่าย ในการควบคุมงาน ในเมื่อผู้ว่าจ้างต้องควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็นจํานวนเงิน วันละ……………..บาท 
นับถัดจาก วันที่กําหนดแล้วเสร็จตามสัญญา หรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายให้ จนถึงวันที่ ทํางานแล้วเสร็จจริง 
นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้าง เรียกค่าเสียหาย อันเกิดขึ้นจากการ ที่ผู้รับจ้างทํางานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกิน
กว่าจํานวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย 

 ในระหว่างทีผู่้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างจะไม่สามารถ ปฏิบัติตาม
สัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ 18 ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้ แจ้งข้อ
เรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกําหนดแล้วเสร็จของงานขอให้ชําระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับ ผู้รับ
จ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย 

 

ข้อ 18. สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังบอกเลิกสัญญา 

 ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา ผู้ว่าจ้างอาจทํางานนั้นเองหรือว่าจ้างผู้อื่นให้ทํางานนั้นต่อ   จนแล้ว
เสร็จได้ ผู้ว่าจ้างหรือผู้ที่รับจ้างทํางานนั้นต่อมีสิทธิใช้เครื่องใช้การก่อสร้างสิ่งที่สร้างขึ้นชั่วคราว สําหรับงาน
ก่อสร้างและวัสดุต่าง ๆ ซึ่งเห็นว่าจะต้องสงวนเอาไว้เพ่ือการปฏิบัติงานตามสัญญาตามที่จะเห็นสมควร 

 ในกรณีดังกล่าวผู้ว่าจ้างมีสิทธิริบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาทั้งหมดหรือบางส่วน ตามแต่จะ
เห็นสมควร นอกจากนั้นผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหาย ซึ่งเป็นจํานวนเกินกว่าหลักประกัน การ
ปฏิบัติงาน และค่าเสียหายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เพ่ิมขึ้นในการทํางานนั้นต่อให้แล้วเสร็จตาม สัญญา 
และค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานเพ่ิม (ถ้ามี) ซึ่งผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากเงินประกันผลงานหรือจํานวนเงิน ใด ๆ ที่จะ
จ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก็ได้ 

 

 ข้อ 19. การกําหนดค่าเสียหาย 

 ค่าปรับหรือค่าเสียหายซึ่งเกิดขึ้นจากผู้รับจ้างตามสัญญานี้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะหักเอาจากจํานวน เงิน
ค่าจ้างท่ีค้างจ่าย หรือจากเงินประกันผลงานของผู้รับจ้าง หรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาก็ได้ 



 หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ และค่าเสียหายแล้วยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ว่าจ้าง
จะคืนให้แก่ผู้รับจ้างทั้งหมด 

 

 ข้อ 20. การทําบริเวณก่อสร้างให้เรียบร้อย 

 ผู้รับจ้าง จะต้องรักษาบริเวณ สถานที่ปฏิบัติงานตามสัญญานี้ รวมทั้งโรงงานหรือสิ่งอํานวย ความ
สะดวกใน การทํางานของผู้รับจ้าง ลูกจ้าง ตัวแทน หรือของผู้รับจ้างช่วงให้อยู่ในความสะอาด ปลอดภัย และมี
ประสิทธิภาพ ในการใช้งานตลอด ระยะเวลาการจ้างและเมื่อทํางานเสร็จสิ้นแล้ว จะต้องขนย้ายบรรดาเครื่องใช้ 
ในการทํางานจ้างรวมทั้งวัสดุ ขยะมูลฝอย และสิ่งก่อสร้างชั่วคราวต่าง ๆ (ถ้ามี) ทั้งจะต้องกลบเกลี่ยพื้นดินให้ 
เรียบร้อย เพื่อให้บริเวณท้ังหมดอยู่ในสภาพที่สะอาด และใช้การได้ทันที 

 

*ข้อ 21. กรณีพิพาทและอนุญาโตตุลาการ 

 21.1 ในกรณีที่มี ข้อโต้แย้งเกิดขึ้น ระหว่างคู่สัญญา เกี่ยวกับข้อกําหนด แห่งสัญญานี้หรือเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติสัญญานี้ และคู่สัญญาไม่สามารถตกลงกันได้ ให้เสนอข้อโต้แย้งหรือข้อพิพาทนั้น      ต่อ
อนุญาโตตุลาการเพ่ือพิจารณาชี้ขาด 

 21.2 เว้นแต่คู่สัญญาทั้งสองฝ่าย จะเห็นพ้องกันให้อนุญาโตตุลาการคนเดียว เป็นผู้ชี้ขาดการระงับข้อ
พิพาท ให้กระทําโดยอนุญาโตตุลาการ 2 คน โดยคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งจะทําหนังสือ แสดงเจตนาจะให้มี
อนุญาโตตุลาการ ระงับข้อพิพาทและระบุชื่ออนุญาโตตุลาการคนที่ตนแต่งตั้ง ส่งไปยังคู่สัญญา     อีกฝ่ายหนึ่ง
จากนั้น ภายในระยะเวลา 30 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งดังกล่าว คู่สัญญาฝ่ายที่ได้         รับแจ้งจะต้อง
แต่งตั้งอนุญาโตตุลาการคนที่สอง ถ้าอนุญาโตตุลาการทั้งสองคน ดังกล่าวไม่สามารถประนีประนอมระงับข้อ
พิพาทนั้น ได้ให้อนุยาโตตุลาการทั้งสองคนร่วมกันแต่งตั้ง อนุญาโตตุลาการ         ผู้ชี้ขาด ภายในกําหนดเวลา 
30 วัน นับจากวันที่ไม่สามารถตกลงกัน ผู้ชี้ขาดดังกล่าว จะพิจารณาระงับข้อพิพาทต่อไป กระบวนพิจารณา
ของอนุญาโตตุลาการ ให้ถือตามข้อบังคับอนุญาโตตุลาการของสถาบันอนุญาโตตุลาการอนุญาโตตุลาการ
กระทรวงยุติธรรมโดยอนุโลม หรือตามข้อบังคับอ่ืนที่คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายเห็นชอบ และให้กระทําใน
กรุงเทพมหานคร โดยใช้ภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ เป็นภาษาในการดําเนินกระบวนการพิจารณา 

 21.3 ในกรณีที่คู่สัญญา ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่แต่งตั้งอนุญาโตตุลาการฝ่ายตนหรือในกรณีท่ี
อนุญาโตตุลาการทั้งสองคน ไม่สามารถตกลงกันแต่งตั้งอนุญาโตตุลาการผู้ชี้ขาดได้ คู่สัญญา แต่ละฝ่ายต่างมี
สิทธิร้อง ขอต่อศาลแพ่งเพ่ือแต่งตั้งอนุญาโตตุลาการผู้ชี้ขาดได้แล้วแต่กรณี 

 21.4 คําชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ หรือของอนุญาโตตุลาการผู้ชี้ขาดแล้วแต่กรณี ให้ถือเป็นเด็ดขาด
และถึงที่สุดผูกพันคู่สัญญา 

 21.5 คู่สัญญา แต่ละฝ่ายเป็น ผู้รับภาระค่าธรรมเนียมอนุญาโตตุลาการฝ่ายตนและออกค่าใช้จ่ายอื่น ๆ 
ในการดําเนินกระบวนพิจารณาฝ่ายละครึ่ง ในกรณีที่มีการแต่งตั้งอนุญาโตตุลาการคนเดียวหรือ มีการแต่งตั้ง



อนุญาโตตุลาการผู้ชี้ขาด ให้อนุญาโตตุลาการหรืออนุญาโตตุลาการผู้ชี้ขาด เป็นผู้กําหนดภาระค่าธรรมเนียม
อนุญาโตตุลาการคนเดียวหรือภาระค่าธรรมเนียมอนุญาโตตุลาการคนเดียวหรือภาระค่าธรรมเนียม
อนุญาโตตุลาการผู้ชี้ขาดคนเดียว แล้วแต่กรณี 

 

 ข้อ 22. การขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา 

 ในกรณีที่มี เหตุสุดวิสัย หรือเหตุใด ๆ อันเนื่องมาจากความผิด หรือความบกพร่องของฝ่าย     ผู้ว่าจ้าง 
หรือพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่ผู้รับจ้าง ไม่ต้องรับผิดตามกฎหมาย ทําให้ผู้รับจ้างไม่สามารถทํางานให้แล้วเสร็จ 
ตามเงื่อนไขและกําหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุหรือพฤติการณ์ดังกล่าว พร้อมหลักฐาน
เป็นหนังสือ ให้ผู้ว่าจ้างทราบ เพ่ือขอขยายเวลาทํางานออกไปภายใน 15 วัน    นับถัดจากวันที่เหตุนั้นสิ้นสุดลง 

 ถ้าผู้รับจ้าง ไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตาม ความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้รับจ้างได้สละสิทธิ์เรียกร้อง    ในการ
ที่จะขอขยายเวลาทํางานออกไปไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่กรณีเหตุเกิดจากความผิด หรือความบกพร่อง
ของฝ่ายผู้ว่าจ้าง ซึ่งมีหลักฐานชัดแจ้ง หรือผู้ว่าจ้างทราบดีอยู่แล้วตั้งแต่ต้น 

 การขยายกําหนด เวลาทํางานตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจ ของผู้ว่าจ้างที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร 

*ข้อ 23 การใช้เรือไทย 

 ในการปฏิบัติตามสัญญานี้ หากผู้รับจ้าง จะต้องสั่งหรือนําของเข้ามาจากต่างประเทศรวมทั้งเครื่องมือ
และอุปกรณ์ ที่ต้องนําเข้ามาเพ่ือปฏิบัติงานตามสัญญา ไม่ว่าผู้รับจ้างจะเป็นผู้ที่นํา ของเข้ามาเองหรือนําเข้ามา 
โดยผ่านตัวแทนหรือบุคคลอ่ืนใด ถ้าสิ่งของนั้นต้องนําเข้ามา โดยทางเรือในเส้นทางเดินเรือท่ีมีเรือไทยเดินอยู่ 
และสามารถให้บริการรับขนได้ตามท่ี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด ผู้รับจ้างต้องจัดการให้
สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิ เช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทยเว้น
แต่จะได้รับอนุญาตจาก สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชย์นาวีก่อน บรรทุกของนั้นลงเรืออ่ืนที่มิใช่
เรือไทย หรือ เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืนได้ ทั้งนี้ไม่ว่าการ
สั่ง หรือ สั่งซื้อสิ่งของดังกล่าวจากต่างประเทศจะเป็นแบบ เอฟโอบี, ซีเอฟอาร์, ซีไอเอฟ หรือแบบอ่ืนใด 

 ในการส่งมอบงาน ตามสัญญาให้แก่ผู้ว่าจ้าง ถ้างานนั้นมีสิ่งของตามวรรคแรก ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบ
ใบตราส่ง (Bill of Lading) หรือสําเนาใบตรา ส่งสําหรับของนั้น ซึ่งแสดงว่าได้บรรทุกมา โดยเรือไทยหรือเรือที่
มีสิทธิ เช่นเดียวกับเรือไทยให้แก่ผู้ว่าจ้าง พร้อมกับการส่งมอบงานด้วย 

ในกรณีที่ สิ่งของดังกล่าว ไม่ได้บรรทุก จากต่างประเทศ มายังประเทศไทย โดยเรือไทยหรือเรือที่มี
สิทธิ เช่นเดียวกับเรือไทย ผู้รับจ้าง ต้องส่งมอบหลักฐาน ซึ่งแสดงว่าได้รับอนุญาตจาก สํานักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการพาณิชย์นาวี ให้บรรทุกของโดยเรืออ่ืนได้หรือหลักฐาน ซึ่งแสดงว่าได้ชําระค่าธรรมเนียมพิเศษ 
เนื่องจากการไม่บรรทุกของโดยเรือไทยตามกฎหมาย ว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์นาวีแล้วอย่างใดอย่างหนึ่ง
แก่ผู้ว่าจ้างด้วย 



 ในกรณีที่ผู้รับจ้าง ไม่ส่งมอบหลักฐาน อย่างใดอย่างหนึ่งดังกล่าว ในสองวรรคข้างต้นให้แก่ ผู้ว่าจ้าง แต่
จะขอส่งมอบงานดังกล่าว ให้ผู้ว่าจ้างก่อน โดยไม่รับชําระเงินค่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิ รับงานดังกล่าวไว้ก่อน และ
ชําระเงินค่าจ้างเมื่อผู้รับจ้าง ได้ปฏิบัติถูกต้องครบถ้วนดังกล่าวแล้วได้ 

  

ข้อ 24. มาตรฐานฝีมือช่าง 

  

ข้อ 24. มาตรฐานฝีมือช่าง 

 ผู้รับจ้าง ตกลงเป็นเงื่อนไขสําคัญว่า ผู้ว่าจ้างจะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่าง จาก
หรือผู้มีวุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส. และปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ.รับรองให้ให้เข้ารับ
ราชการได้ ในอัตราไม่ต่ํากว่าร้อยละ…………ของแต่ละสาขาช่าง แต่จะต้องมีช่างจํานวนอย่างน้อย 1 คน ในแต่
ละสาขาช่างดังต่อไปนี้ 

 24.1 …………………………………………………… 

 24.2 …………………………………………………… 

         …………………………..ฯลฯ………………………... 

 

 ผู้รับจ้าง จะต้องจัดทําบัญชี แสดงจํานวนช่างทั้งหมด โดยจําแนกตามแต่ละสาขาช่างและ ระดับช่าง 
พร้อมกับระบุรายชื่อช่าง ผู้ที่ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างหรือผู้มีวุฒิบัตรดังกล่าว ในวรรคแรก นํามา
แสดงพร้อมหลักฐานต่าง ๆ ต่อคณะกรรมการการตรวจการจ้างหรือผู้ควบคุมงาน ก่อนเริ่มลงมือทํางาน และ
พร้อมที่จะให้ผู้ว่าจ้าง หรือเจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้าง ตรวจสอบดูได้ตลอดเวลาทํางาน ตามสัญญานี้ของผู้รับจ้าง 

 สัญญานี้ทําขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความ โดยละเอียด
ตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสําคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้
ฝ่ายละหนึ่งฉบับ 

 

(ลงชื่อ)…………………………ผู้ว่าจ้าง 

(………………………..………) 

(ลงชื่อ)…………………………ผู้รบัจ้าง 

(…………………………….…) 

_______________________________________________________ 

หมายเหตุ * ตดัออกหรือใส่ไว้ตามความเหมาะสม 

  

 



 

(ลงชื่อ)…………………………พยาน 

(……………….………………) 

 

(ลงชื่อ)…………………………พยาน 

(…………………..……………) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบหนังสือค้ําประกัน 

(หลักประกันสัญญา) 

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

ข้าพเจ้า……………..(ชื่อธนาคาร)…………..สํานักงานตั้งอยู่เลขท่ี……..ถนน……………….....ตําบล/
แขวง…………..อําเภอ/เขต……….จังหวัด………………………..โดย………...………ผู้มีอํานาจลงนามผูกพันธนาคารขอ
ทําหนังสือค้ําประกันฉบับนี้ไว้ต่อ……………………………...(ชื่อส่วนราชการผู้ว่าจ้าง)………………..….ซึ่งต่อไปนี้
เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ดังมีข้อความต่อไปนี้ 

 1. ตามท่ี……..(ชื่อผู้รับจ้าง) ……...ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “ผู้รับจ้าง” ได้ทําสัญญาจ้าง….…..กับผู้ว่าจ้างตาม
สัญญาเลขท่ี…….ลงวันที่.……ซึ่งผู้รับจ้างต้องวางหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาต่อผู้ว่าจ้างเป็นจํานวน
เงิน……..บาท(….….....…)ซึ่งเท่ากับร้อยละ…...(….…….…..)ของมูลค่าทั้งหมดของสัญญา 

ข้าพเจ้ายอมผูกพันตนโดยไม่มีเงื่อนไขท่ีจะค้ําประกันชนิดเพิกถอนไม่ได้เช่นเดียวกับลูกหนี้ชั้นต้น ใน
การชําระเงินให้ตามสิทธิเรียกร้องของผู้รับจ้าง จํานวนไม่เกิน…….…บาท(……….…………..) ในกรณีที่ผู้รับจ้าง
ก่อให้เกิดความเสียหายใด ๆ หรือต้องชําระค่าปรับ หรือค่าใช้จ่ายใด ๆ หรือผู้รับจ้างมิได้ปฏิบัติตามภาระหน้าที่
ใดๆ ที่กําหนดในสัญญาดังกล่าวข้างต้น ทั้งนี้ โดยข้าพเจ้าจะไม่อ้างสิทธิใด ๆ เพ่ือโต้แย้งและผู้ว่าจ้างไม่
จําเป็นต้องเรียกร้องให้ผู้รับจ้างชําระหนี้นั้นก่อน 

 2. หากผู้ว่าจ้างได้ขยายระยะเวลาให้แก่ผู้รับจ้าง หรือยินยอมให้ผู้รับจ้างปฏิบัติผิดแผกไปจากเง่ือนไข
ใด ๆ ในสัญญา ให้ถือว่าข้าพเจ้าได้ยินยอมในกรณีนั้น ๆ ด้วย 

 3. หนังสือค้ําประกัน นี้มีผลใช้บังคับตั้งแต่ วันทําสัญญาจ้างดังกล่าว ข้างต้นจนถึงวันที่ภาระหน้าที่
ทั้งหลายของผู้รับจ้างจะได้ปฏิบัติให้สําเร็จลุล่วงไป และข้าพเจ้าจะไม่เพิกถอนการคํ้าประกันไม่ว่ากรณีใด ๆ  
ตราบเท่าที่ผู้รับจ้างยังต้องรับผิดชอบ ต่อผู้ว่าจ้างตามสัญญาจ้างอยู่ 

ข้าพเจ้าได้ลงนามและประทับตราไว้ต่อหน้าพยานเป็นสําคัญ 

  (ลงชื่อ)……………………ผู้ค้ําประกัน 

     (…………………………...) 

    ตําแหน่ง…………………... 

   (ลงชื่อ)…………………….พยาน 

      (……………………………) 

   (ลงชื่อ)……………………..พยาน 

       (…………………………….) 



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

บทนิยาม 
 “ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน” หมายความว่า บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่เข้าเสนอ 

ราคาในการสอบราคาขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ เป็นผู้มีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมใน 
กิจการของบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอ่ืนที่เข้าเสนอราคาในการสอบราคาขององค์การอุตสาหกรรม 
ป่าไม้ ในคราวเดียวกัน 
 การมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมของบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลดังกล่าว 
ข้างต้น ได้แก่การที่บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลดังกล่าวมีความสัมพันธ์กันในลักษณะดังต่อไปนี้ 
 (1) มีความสัมพันธ์กันในเชิงบริหาร โดยผู้จัดการ หุ้นส่วนผูจ้ัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร 
หรือผู้มีอํานาจในการดําเนินการในกิจการของบุคคลธรรมดาหรือของนิติบุคคลรายหนึ่งมีอํานาจ หรือสามารถ  
ใช้อํานาจในการบริหารจัดการกิจการของบุคคลธรรมดาหรือของนิติบุคคลอีกรายหนึ่งหรือหลายราย ที่ 
เสนอราคาให้แก่องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ในการสอบราคาครั้งนี้ 
 (2) มีความสัมพันธ์กันในเชิงทุน โดยผู้เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือผู้เป็นหุ้นส่วนไม่จํากัด
ความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจํากัด หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด เป็นหุ้นส่วนใน
ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจํากัด หรือเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัทจํากัด หรือบริษัทมหาชนจํากัด 
อีกรายหนึ่งหรือหลายรายที่เสนอราคาให้แก่องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ในการสอบราคาครั้งนี้ 
 คําว่า “ผู้ถือหุ้นรายใหญ่” ให้หมายความว่า ผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นเกินกว่าร้อยละยี่สิบห้า ในกิจการนั้น 
หรือในอัตราอ่ืนตามที่คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุเห็นสมควรประกาศกําหนดสําหรับกิจการบางประเภทหรือ
บางขนาด 
 (3) มีความสัมพันธ์กันในลักษณะไขว้กันระหว่าง (1) และ (2) โดยผู้จัดการ หุ้นส่วนผู้จัดการ 
กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของบุคคลธรรมดา หรือของนิติบุคคล
รายหนึ่ง เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจํากัด หรือเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัทจํากัด หรือ
บริษัทมหาชนจํากัด อีกรายหนึ่งหรือหลายรายที่เข้าเสนอราคาให้แก่องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ในการสอบ 
ราคาครั้งนี้ หรือในนัยกลับกัน 
 การดํารงตําแหน่ง การเป็นหุ้นส่วน หรือเข้าถือหุ้นดังกล่าวข้างต้นของคู่สมรส หรือบุตรที่ยังไม่
บรรลุนิติภาวะของบุคคลใน (1) (2) หรือ (3) ให้ถือว่าเป็นการดํารงตําแหน่งการเป็นหุ้นส่วน หรือการถือหุ้นของ 
บุคคลดังกล่าว 
 ในกรณีบุคคลใดใช้ชื่อบุคคลอ่ืนเป็นผู้จัดการ หุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร     
ผู้เป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นโดยที่ตนเองเป็นผู้ใช้อํานาจในการบริหารที่แท้จริง หรือเป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นที่
แท้จริงของห้างหุ้นส่วน หรือบริษัทจํากัด หรือบริษัทมหาชนจํากัด แล้วแต่กรณี และห้างหุ้นส่วน หรือบริษัท
จํากัด หรือบริษัทมหาชนจํากัดที่เก่ียวข้อง ได้เสนอราคาให้แก่องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ในการสอบราคา 
คราวเดียวกัน ให้ถือว่าผู้เสนอราคาหรือผู้เสนองานนั้นมีความสัมพันธ์ตาม (1) (2) หรือ (3) แล้วแต่กรณี 
 “การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ” หมายความว่า การที่ผู้เสนอราคารายหนึ่งหรือ
หลายรายกระทําการอย่างใดๆ อันเป็นการขัดขวาง หรือเป็นอุปสรรคหรือไม่เปิดโอกาสให้มีการแข่งขันราคา
อย่างเป็นธรรมในการเสนอราคาต่อองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ไม่จะกระทําโดยการสมยอมกัน หรือโดยการให้ 
ขอให้หรือรับว่าจะให้เรียก รับ หรือยอมจะรับเงินหรือทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด หรือใช้กําลังประทุษร้าย 
หรือข่มขู่ว่าจะใช้กําลังประทุษร้าย หรือแสดงเอกสารอันเป็นเท็จ หรือกระทําการใดโดยทุจริต  ทั้งนี้โดยมี
วัตถุประสงค์ที่จะแสวงหาประโยชน์ในระหว่างผู้เสนอราคาด้วยกัน หรือเพ่ือให้ประโยชน์แก่ผู้เสนอราคาราย
หนึ่งรายใดเป็นผู้มีสิทธิทําสัญญากับองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ หรือเพ่ือหลีกเลี่ยงการแข่งขันราคาอย่างเป็น
ธรรมหรือเพ่ือให้เกิดความได้เปรียบองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ โดยมิใช่เป็นไปในทางประกอบธุรกิจปกติ 



บัญชีเอกสารส่วนที่  1 

         1. ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล 
                 (ก)   ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจํากัด 
                         สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล   จํานวน--------------------------แผ่น 
                         บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ และผู้มีอํานาจควบคุม (ถ้ามี) จํานวน----------------------------แผ่น 
                 (ข)   บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด 
                         สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล  จํานวน------------------------แผ่น        
                         หนังสือบริคณห์สนธิ   จํานวน--------------------------แผ่น 
                         บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ และผู้มีอํานาจควบคุม (ถ้ามี) จํานวน-------------------------แผ่น 
                         บัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่  จํานวน----------------------------แผ่น 
            2. ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นไม่เป็นนิติบุคคล 
                 (ก)   บุคคลธรรมดา 
                         สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้นั้น   จํานวน--------------------------แผ่น 
                 (ข)   คณะบุคคล 
                         สําเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน  จํานวน------------------------แผ่น        
                         สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน  จํานวน----------------------------แผ่น 
             3. ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นผู้เสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า 
                 สําเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า  จํานวน-----------------------แผ่น 
                 (ก)  ในกรณีผู้ร่วมค้าเป็นบุคคลธรรมดา 
                         -  บุคคลสัญชาติไทย 
                             สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน  จํานวน---------------------------แผ่น 
                         -  บุคคลที่มิใช่สัญชาติไทย 
                             สําเนาหนังสือเดินทาง  จํานวน-----------------------------แผ่น 
                  (ข)   ในกรณีผู้ร่วมค้าเป็นนิติบุคคล 
                          -  ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจํากัด 

        สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล  จํานวน----------------------------แผ่น 
                         บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ และผู้มีอํานาจควบคุม (ถ้ามี) จํานวน------------------------แผ่น
                -  บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด 
                             สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล  จํานวน------------------------แผ่น    
                   หนังสือบริคณห์สนธิ  จํานวน---------------------------แผ่น 
                       บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอํานาจควบคุม (ถ้ามี) จํานวน------------------------แผ่น 
                             บัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่  จํานวน--------------------------แผ่น 

 
 
 
 
 

                / 4. อ่ืนๆ... 
 
 



 
           4.   อ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
                 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
                 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
                ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
                 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
                 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
                           ข้าพเจ้าขอรับรองว่า เอกสารหลักฐานที่ข้าพเจ้ายื่นพร้อมซองใบเสนอราคาในการสอบ
ราคาถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ 

 
 

                                                              ลงชื่อ-------------------------------------------------------------------------ผู้เสนอราคา 
                                                                                                  (-----------------------------------------------------------------------) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

บัญชีเอกสารส่วนที่ 2 
                1.   หนังสือมอบอํานาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้เสนอราคามอบอํานาจ 
                      ให้บุคคลอื่นลงนามในใบเสนอราคาแทน  จํานวน----------------------------แผ่น  
                2.    อ่ืน ๆ  (ถ้าม)ี 
                ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
                         ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

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

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

                       
                          ข้าพเจ้าขอรับรองว่า  เอกสารหลักฐานที่ข้าพเจ้ายื่นพร้อมซองใบเสนอราคาในการสอบราคา
ถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ 

 
 

                                                               ลงชื่อ-----------------------------------------------------------------------ผู้เสนอราคา 
                                                                (-----------------------------------------------------------------------) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ประกาศองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 
ครั้งที่           /๒๕๕.... 

เรื่อง  สอบราคาจ้างก่อสร้าง......................................  
 

  
 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ มีความประสงค์ท่ีจะสอบราคาจ้าง..................... 
....................... โดยมีแบบรูปและรายการละเอียดข้อกําหนดของพัสดุ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ   

 

 ผู้เสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 
๑. ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานทีส่อบราคาจ้างนี้ 
๒. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ 

และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบ
ของทางราชการ 

๓. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น  ณ วัน 
ประกาศสอบราคาจ้าง หรือไม่เป็นผู้กระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม  

๔. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอม 
ขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคําสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น 

  ๕.  ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลและมีผลงาน ประเภทเดียวกันกับงานที่จ้างนี้ ใน 
วงเงินไม่น้อยกว่า..................บาท และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตาม
กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอ่ืนซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการ
บริหารส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่ อ.อ.ป. เชื่อถือ 

๖.  ผู้เสนอราคาที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาไม่อยู่ในฐานะซึ่งได้มีการระบุชื่อ 
ไว้ในบัญชีรายชื่อว่าเป็นคู่สัญญาที่ไม่ได้แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้อง
ครบถ้วนในสาระสําคัญ  

๗.  ผู้เสนอราคาต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่ 
เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ   

๘.  คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมี 
มูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้   (เฉพาะสัญญามีมูลค่า 2 ล้านบาทข้ึนไป   
๑ มกราคม ๒๕๕๘ เปลี่ยนเป็น ๕ แสนบาทขึ้นไป) 

 

 กําหนดดูสถานทีแ่ละรับฟังคําชี้แจงรายละเอียดเพ่ิมเติม ณ............................................... 
ในวันที่……………………………….. ตั้งแต่เวลา...........................น. ถึง.....................น. โดยให้ไปพร้อมกันที่
........................... ผู้ที่มารับฟังคําชี้แจงเพ่ิมเติมและดูสถานที่ต้องเป็นผู้มีอํานาจกระทําการแทนนิติบุคคล กรณี
เป็นผู้แทนต้องมีหนังสือมอบอํานาจให้เข้ารับฟังคําชี้แจงในวันเวลาดังกล่าว และลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานกับ
เจ้าหน้าที่ด้วย ผู้เสนอราคารายใดไม่ไปรับฟังคําชี้แจงตามวัน เวลาและสถานที่ดังกล่าว จะถือว่าผู้เสนอราคา 
 
 



                                                            -๒- 
 
รายนั้นได้รับทราบถึงรายละเอียด ปัญหาและเข้าใจเงื่อนไขต่าง ๆ ในประกาศสอบราคาครั้งนี้โดยตลอดแล้ว 
หากมีค่าใช้จ่ายใด ๆ เพิ่มข้ึน  ผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบเองทั้งสิ้น จะยกเป็นเหตุขึ้นกล่าวอ้าง หรือโต้แย้งใน
ภายหลังว่าไม่ได้รับทราบมาก่อนไม่ได้ และไม่มีสิทธิ์โต้แย้งในปัญหาต่าง ๆ เกี่ยวกับการสอบราคาครั้งนี้ 
    

 กําหนดยื่นซองสอบราคาวันที่........................................ถึงวนัที.่................................... 
ต้ังแต่เวลา...................น. ถึง ……………. น. เว้นวันหยุดราชการ  ณ ............... องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ และ 
กําหนดการเปิดซองใบเสนอราคาวันที่..................................... ณ ........................................................................  
ตั้งแต่เวลา.......................น. เป็นต้นไป 

  

 ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ ที่…………………………………………………………….. 
.....................................องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ตั้งแต่วันที่................................ถึงวันที…่……………………… 
.........................................ตั้งแต่เวลา …………. – .............. น. เว้นวันหยุดราชการ  และดูรายละเอียดได้ที่ 
www.fio.co.th และ www.gprocurement.go.th  หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 02 2823xxx ต่อ 
xxx,xxx  ในวันและเวลาราชการ 
   

      ประกาศ  ณ  วันที่................................พ.ศ..................      

 

 
 

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

