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ใบเสนอราคาจ�างก�อสร�างด�วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส�  (e-bidding) 
 

เรียน ......................(ระบุชื่อตําแหน�งหัวหน�าหน�วยงานของรัฐ).................. 

 ๑. ข�าพเจ�า............(ระบุชื่อบริษัท ห�าง ร�าน)..........................สํานักงานใหญ�ตั้งอยู�เลขท่ี...................
ถนน.....................ตําบล/แขวง...........................อําเภอ/เขต.......................จังหวัด.......................โทรศัพท�
...................... โดย..............................ผู�ลงนามข�างท�ายนี้ (ในกรณีผู	รับจ	างเป�นบุคคลธรรมดาให	ใช	ข	อความว�า 
ข�าพเจ�า..........................(ระบุชื่อบุคคลธรรมดา)............................อยู�บ�านเลขท่ี..............................................
ถนน......................................................................ตําบล/แขวง...................................................................
อําเภอ/เขต............................จังหวัด.................................ผู�ถือบัตรประชาชน เลขท่ี..........................................
โทรศัพท�..............................................) โดย............................................................................ ได�พิจารณา
เง่ือน ไขต� างๆ  ใน เอกสารการป ระกวดราคาอิ เล็ กทรอนิ กส�  และเอกสารเพ่ิ ม เติม  (ถ� า มี ) เลข ท่ี
.................................โดยตลอดและยอมรับข�อกําหนดและเง่ือนไขนั้นแล�ว รวมท้ังรับรองว�า ข�าพเจ�าเปAนผู�มี
คุณสมบัติครบถ�วนตามท่ีกําหนดและไม�เปAนผู�ท้ิงงานของหน�วยงานของรัฐ 

 ๒. ข�าพเจ�าขอเสนอท่ีจะทํางาน.........................................ตามข�อกําหนดเง่ือนไขแบบรูป 
รายการละเอียดแห�งเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส� ตามราคาดังท่ีได�ระบุไว�ในบัญชีรายการก�อสร�างหรือ
ใบแจ�งปริมาณและราคา๒ เปAนเงินท้ังสิ้น ................................... บาท (..............................................................) 
ซ่ึงได�รวมภาษีมูลค�าเพ่ิมตลอดจนภาษีอากรอ่ืนๆ และค�าใช�จ�ายท้ังปวงไว�ด�วยแล�ว  

 ๓. ข�าพเจ�าจะยืนคําเสนอราคานี้ เปAนระยะเวลา........................วัน ต้ังแต�วันยื่นข�อเสนอ และ
................................1 อาจรับคําเสนอนี้ ณ เวลาใดก็ได�ก�อนท่ีจะครบกําหนดระยะเวลาดังกล�าว หรือระยะเวลาท่ี
ได�ยืดออกไปตามเหตุผลอันสมควรท่ี................................๑ ร�องขอ 

 4. ข�าพเจ�ารับรองว�าจะส�งมอบงานตามเง่ือนไขท่ีเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส�กําหนดไว� 

 5. ในกรณี ท่ีข� าพเจ�าได� รับการพิจารณาให� เปAนผู�ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส� 
ข�าพเจ�ารับรองท่ีจะ 

   5.๑ ทําสัญญาตามแบบสัญญาจ� างก�อสร�างแนบท� ายเอกสารการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส�หรือตามท่ีสํานักงานอัยการสูงสุดได�แก�ไขเพ่ิมเติมแล�ว กับ............................๑  ภายใน.............วัน 
นับถัดจากวันท่ีได�รับหนังสือให�ไปทําสัญญา 

   5.๒ มอบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา ตามท่ีระบุไว�ในข�อ 7 ของเอกสารการประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส� ให�แก�............................1 ขณะท่ีได�ลงนามในสัญญาเปAนจํานวนร�อยละ....................ของ
ราคาตามสัญญาท่ีได�ระบุไว�ในใบเสนอราคานี้ เพ่ือเปAนหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาโดยถูกต�องและ
ครบถ�วน 

   หากข�าพเจ�าไม�ปฏิบัติให�ครบถ�วนตามท่ีระบุไว�ในข�อ ๕.๑ และ/หรือข�อ ๕.๒ ดังกล�าวข�างต�น 
ข�าพเจ�ายอมให�................................๑  ริบหลักประกันการเสนอราคา หรือเรียกร�องจากผู�ออกหนังสือคํ้าประกัน 
ข�าพเจ�ายอมชดใช�ค�าเสียหายใดๆ ท่ีอาจมีแก�................................๑  และ................................๑  มีสิทธิจะให�ผู�ยื่น
ข�อเสนอรายอ่ืนเปAนผู�ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส�ได� หรือ................................๑ อาจดําเนินการจัดจ�าง
การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส�ใหม�ก็ได� 

   6. ข�าพเจ�ายอมรับว�า..............................๑ ไม�มีความผูกพันท่ีจะรับคําเสนอนี้ หรือใบเสนอราคาใดๆ 
รวมท้ังไม�ต�องรับผิดชอบในค�าใช�จ�ายใดๆ อันอาจเกิดข้ึนในการท่ีข�าพเจ�าได�เข�ายื่นข�อเสนอครั้งนี้ 
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 7. เพ่ือเปAนหลักประกันในการปฏิบัติโดยถูกต�อง ตามท่ีได�ทําความเข�าใจและผูกพันแห�งคําเสนอนี้ 
ข�าพเจ�าขอมอบ.......................................เพ่ือเปAนหลักประกันการเสนอราคาเปAนจํานวนเงิน.........................บาท 
(....................................) มาพร�อมนี้ 

 ๘. ข�าพเจ�าได�ตรวจทานตัวเลขและตรวจสอบเอกสารต�างๆ ท่ีได�ยื่นพร�อมใบเสนอราคานี้ 
โดยละเอียดแล�ว และเข�าใจดีว�า..............................๑ ไม�ต�องรับผิดชอบใดๆ ในความผิดพลาดหรือตกหล�น 

 ๙. ใบเสนอราคานี้ ได�ยื่นเสนอโดยบริสุทธิ์ยุติธรรม และปราศจากกลฉ�อฉล หรือการสมรู�ร�วมคิดกัน 
โดยไม�ชอบด�วยกฎหมายกับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือหลายบุคคล หรือกับห�างหุ�นส�วน บริษัทใดๆ ท่ีได�ยื่นยื่นข�อเสนอ
ในคราวเดียวกัน 

   เสนอมา ณ วันท่ี............... เดือน.................................... พ.ศ. .............................. 

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

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

             ตําแหน�ง........................................................... 

      

หมายเหตุ 

 1  ให�ระบุชื่อย�อหน�วยงานของรัฐท่ีดําเนินการจัดจัดจ�าง เช�น กรม หรือจังหวัด หรือ ทีโอที เปAนต�น 

   2  บัญชีรายการก�อสร�าง ใบแจ�งปริมาณงานและราคา ให�จัดทําตามความเหมาะสม 
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ขอ ๑.๓ สัญญาจางกอสราง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
แบบสญัญา 

สญัญาจา้งก่อสรา้ง 
 
สัญญาเลขท่ี……...…......…(๑).................….…… 

 สัญญาฉบับนี้ท าขึ้น ณ ………….……..………………………………………………………………………….......
ต าบล/แขวง…………………..………………….………………..อ าเภอ/เขต……………………….….……………………………...
จังหวัด…….…………………………….…………. เมื่อวันที่ ...……….. เดือน.……………….……….………... พ.ศ. .....……… 
ระหว่าง ………………………………….……………….………… (๒) ………………………………………………………………………..
โดย ………...…………….…………………………….…………… (๓) ………..…………………………………………..…………………
ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับ …………….…………....…… (๔ ก) …………..…………………….
ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ ……………………………………………………………………………………….………….……..
มีส านักงานใหญ่อยู่เลขที่……………......……ถนน………..……….……………..ต าบล/แขวง…….……….…..……….…....
อ าเภอ/เขต………………….…..…….จังหวัด………..…………………..….โดย………….…………………………………..……...
ผู้มีอ านาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของส านักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท..…………… 
ลงวันที่………………………………… (๕) (และหนังสือมอบอ านาจลงวันที่....………….…….……..) แนบท้ายสัญญานี้  
(๖) (ในกรณีที่ผู้รับจ้างเป็นบุคคลธรรมดาให้ใช้ข้อความว่า กับ ……………..……..….… (๔ ข) …………………….....
อยู่บ้านเลขท่ี…………….….…..….ถนน…………………..……….…...……ต าบล/แขวง.……...………………….….………….
อ าเภอ/เขต…………………….………….…..จังหวัด…………...…..………….……...……. ผู้ถือบัตรประจ าตัวประชาชน
เลขที่.......................... ดังปรากฏตามส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนแนบท้ายสัญญานี้) ซึ่งต่อไปในสัญญานี้
เรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง 
 คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้ 

 ข้อ ๑ ข้อตกลงว่าจ้าง 
  ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างท างาน….……….…….…(๗)…….…...….……… 
ณ …..……………................... ต าบล/แขวง….…………………………….…….. อ าเภอ/เขต.........…………..…………..…
จังหวัด……………………….……….….. ตามข้อก าหนดและเง่ือนไขแห่งสัญญานี้รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา 
  ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆ 
ชนิดดีเพื่อใช้ในงานจ้างตามสัญญานี้ 

 ข้อ ๒ เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา 
  เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้ 

๒.๑ ผนวก ๑ .…….….(แบบรูป)……........…......….......….. จ านวน.…..(…..…….….) หน้า 
  ๒.๒ ผนวก ๒ ………...(รายการละเอียด)…….....……....... จ านวน.…..(…..…….….) หน้า 
  ๒.๓ ผนวก ๓ …........(ใบแจ้งปริมาณงานและราคา)...... จ านวน.…..(…..…….….) หน้า 
  ๒.๔ ผนวก ๔ ……….(ใบเสนอราคา)….........…………....... จ านวน.…..(…..…….….) หน้า 
  …………..……………..……ฯลฯ……….………..…………… 
  ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดหรือแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความ 
ในสัญญานี้บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามค าวินิจฉัย
ของผู้ว่าจ้าง ค าวินิจฉัยของผู้ว่าจ้างให้ถือเป็นที่สุด และผู้รับจ้างไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าจ้าง ค่าเสียหายหรือ
ค่าใช้จ่ายใดๆ เพ่ิมเติมจากผู้ว่าจ้างทั้งสิ้น 
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 ข้อ ๓ หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา 
  ในขณะท าสัญญานี้ผู้รับจ้างได้น าหลักประกันเป็น…………..…...…..(๘)…....………..……… 
เป็นจ านวนเงิน……………....บาท (………….…..………….) ซึ่งเท่ากับร้อยละ……….…(๙)……...…(…………..………...) 
ของราคาค่าจ้างตามสัญญา มามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างเพ่ือเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้  
  (๑๐) กรณีผู้รับจ้างใช้หนังสือค้ าประกันมาเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา  
หนังสือค้ าประกันดังกล่าวจะต้องออกโดยธนาคารที่ประกอบกิจการในประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทุน
หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชย์และประกอบธุรกิ จ 
ค้ าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทย
แจ้งเวียนให้ทราบตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐก าหนด 
หรืออาจเป็นหนังสือค้ าประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางก าหนดก็ได้  และจะต้องมีอายุ 
การค้ าประกันตลอดไปจนกว่าผู้รับจ้างพ้นข้อผูกพันตามสัญญานี้  
  หลักประกันที่ผู้รับจ้างน ามามอบให้ตามวรรคหนึ่ง จะต้องมีอายุครอบคลุมความรับผิด
ทั้งปวงของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ถ้าหลักประกันที่ผู้รับจ้างน ามามอบให้ดังกล่าวลดลงหรือเสื่อมค่าลง 
หรือมีอายุไม่ครอบคลุมถึงความรับผิดของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม รวมถึงกรณี 
ผู้รับจ้างส่งมอบงานล่าช้าเป็นเหตุให้ระยะเวลาแล้วเสร็จหรือวันครบก าหนดความรับผิดในความช ารุดบกพร่อง 
ตามสัญญาเปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่าจะเกิดข้ึนคราวใด ผู้รับจ้างต้องหาหลักประกันใหม่หรือหลักประกันเพ่ิมเติม
ให้มีจ านวนครบถ้วนตามวรรคหนึ่งมามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างภายใน...........(…….….) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง
เป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง  
  หลักประกันที่ผู้รับจ้างน ามามอบไว้ตามข้อนี้ ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างโดยไม่มี
ดอกเบี้ยเมื่อผู้รับจ้างพ้นจากข้อผูกพันและความรับผิดทั้งปวงตามสัญญานี้แล้ว 

 ข้อ ๔ (ก) ค่าจ้างและการจ่ายเงิน 
  (ส าหรับสัญญาที่เป็นราคาต่อหน่วย) 
  ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายและผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างเป็นจ านวนเงิน……………………..บาท 
(……………………………….…..) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมจ านวน………….……..บาท (...........................................)
ตลอดจนภาษีอากรอ่ืนๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาต่อหน่วยเป็นเกณฑ์ตามรายการ                
แต่ละประเภทดังท่ีได้ก าหนดไว้ในใบแจ้งปริมาณงานและราคา ตามเอกสารแนบท้ายสัญญาผนวก ๓ 
  คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายต่างตกลงว่าจ านวนปริมาณงานที่ก าหนดไว้ในบัญชีรายการ
ก่อสร้างหรือใบแจ้งปริมาณงานและราคานี้เป็นจ านวนโดยประมาณเท่านั้น  จ านวนปริมาณงานที่แท้จริง
อาจจะมากหรือน้อยกว่านี้ก็ได้ ซึ่งผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามราคาต่อหน่วยของงาน       
แต่ละรายการท่ีได้ท าเสร็จจริง คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายต่างตกลงที่จะไม่เปลี่ยนแปลงราคาต่อหน่วยหรือเรียกร้อง
ค่าสินไหมทดแทนอันเกิดจากการที่จ านวนปริมาณงานในแต่ละรายการได้แตกต่างไปจากที่ก าหนดไว้ในสัญญา 
ทั้งนี ้นอกจากในกรณีต่อไปนี้ (๑๑) 
  ๔.๑ เมื่อปริมาณงานที่ท าเสร็จจริงในส่วนที่เกินกว่าร้อยละ ๑๒๕ (หนึ่งร้อยยี่สิบห้า) 
แต่ไม่เกินร้อยละ ๑๕๐ (หนึ่งร้อยห้าสิบ) ของปริมาณงานที่ก าหนดไว้ในสัญญาหรือใบแจ้งปริมาณงาน    
และราคา จะจ่ายให้ในอัตราร้อยละ ๙๐ (เก้าสิบ) ของราคาต่อหน่วยตามสัญญา 
  ๔.๒ เมื่อปริมาณงานที่ท าเสร็จจริงในส่วนที่เกินกว่าร้อยละ ๑๕๐ (หนึ่งร้อยห้าสิบ) 
ของปริมาณงานที่ก าหนดไว้ในสัญญาหรือใบแจ้งปริมาณงานและราคา  จะจ่ายให้ในอัตราร้อยละ ๘๓  
(แปดสิบสาม) ของราคาต่อหน่วยตามสัญญา 



- 3 - 
 
  ๔.๓ เมื่อปริมาณงานที่ท าเสร็จจริงน้อยกว่าร้อยละ ๗๕ (เจ็ดสิบห้า) ของปริมาณงาน
ที่ก าหนดไว้ในสัญญาหรือใบแจ้งปริมาณงานและราคา จะจ่ายให้ตามราคาต่อหน่วยในสัญญาและจะจ่ายเพ่ิม
ชดเชยเป็นค่า Overhead และ Mobilization ส าหรับงานรายการนั้นในอัตราร้อยละ  ๑๗ (สิบเจ็ด)      
ของผลต่างระหว่างปริมาณงานทั้งหมดของงานรายการนั้นตามสัญญาโดยประมาณกับปริมาณงานที่ท าเสร็จจริง
คูณด้วยราคาต่อหน่วยตามสัญญา ทั้งนี้ การจ่ายเงินเพ่ิมชดเชยเป็นค่า Overhead และ Mobilization
ดังกล่าว ผู้ว่าจ้างจะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างในงวดสุดท้ายของการจ่ายเงินค่างานตามสัญญา 
  ๔.๔ ผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินที่เพ่ิมขึ้นตามข้อ ๔.๑ หรือ ๔.๒ ดังกล่าวข้างต้น ในงวด
สุดท้ายของการจ่ายเงินหรือก่อนงวดสุดท้ายของการจ่ายเงินตามที่ผู้ว่าจ้างจะพิจารณาเห็นสมควร เว้นแต่
กรณีที่ผู้ว่าจ้างพิจารณาเห็นว่าปริมาณงานที่ท าเสร็จจริงดังกล่าว มิได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับงานอ่ืนที่เหลือ    
อีกทั้งงานที่เหลืออยู่ก็มิได้มีผลกระทบต่อการจ่ายเงินค่างานที่แล้วเสร็จจริงในงวดดังกล่าว ทั้งนี้ ผู้ว่าจ้าง  
อาจจ่ายเงินที่เพ่ิมขึ้นให้แก่ผู้รับจ้างพร้อมกับการจ่ายเงินค่างานงวดนั้นๆ  และการพิจารณาว่างานใด           
อยู่ในหลักเกณฑ์ดังกล่าวหรือไม่ เป็นดุลพินิจโดยเด็ดขาดของผู้ว่าจ้าง 
  ผู้ว่าจ้างตกลงที่จะจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างเป็นรายเดือนตามเนื้องานที่ท าเสร็จจริง 
เมื่อผู้ว่าจ้างหรือเจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้างได้ท าการตรวจสอบผลงานที่ท าเสร็จแล้ว และปรากฏว่าเป็นที่พอใจ 
ตรงตามข้อก าหนดแห่งสัญญานี้ทุกประการ ผู้ว่าจ้างจะออกหนังสือรับรองการรับมอบงานนั้น ให้ไว้แก่ผู้รับจ้าง 
  การจ่ายเงินงวดสุดท้ายจะจ่ายให้เมื่องานทั้งหมดตามสัญญาได้แล้วเสร็จทุกประการ
รวมทั้งการท าสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อยตามท่ีก าหนดไว้ในข้อ ๒๐ 
  (๑๒) การจ่ายเงินตามเงื่อนไขแห่งสัญญานี้ ผู้ว่าจ้างจะโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร
ของผู้รับจ้าง ชื่อธนาคาร….....………....….………….สาขา………..….…….…..ชื่อบัญชี……………………………………
เลขที่บัญชี…………………………………ทั้งนี้ ผู้รับจ้างตกลงเป็นผู้รับภาระเงินค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการอ่ืนใด
เกี่ยวกับการโอน รวมทั้งค่าใช้จ่ายอ่ืนใด (ถ้ามี) ที่ธนาคารเรียกเก็บ และยินยอมให้มีการหักเงินดังกล่าวจาก 
จ านวนเงินโอนในงวดนั้นๆ (ความในวรรคนี้ใช้ส าหรับกรณีที่หน่วยงานของรัฐจะจ่ายเงินตรงให้แก่ผู้รับจ้าง 
(ระบบ Direct Payment) โดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้รับจ้าง ตามแนวทางที่กระทรวงการคลัง
หรือหน่วยงานของรัฐเจ้าของงบประมาณเป็นผู้ก าหนด แล้วแต่กรณี) 

 ข้อ ๔ (ข) ค่าจ้างและการจ่ายเงิน  
  (ส าหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม) 
  ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายและผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจ านวนเงิน…………………………..บาท
(………………………………..…) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม จ านวน…………..…………บาท (......................................) 
ตลอดจนภาษีอากรอ่ืนๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวมเป็นเกณฑ์ และก าหนดการ
จ่ายเงินเป็นงวดๆ ดังนี้ 
  งวดที่ ๑ เป็นจ านวนเงิน……………….………...บาท (…………………………………...………….) 
เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน……………………………………ให้แล้วเสร็จภายใน………………………………………………….. 
  งวดที่ ๒ เป็นจ านวนเงิน…….………………...บาท (…………………………………...………….) 
เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน…………………………..…..……ให้แล้วเสร็จภายใน…………………………………………………. 
  ..............................................ฯลฯ............................................. 
  งวดสุดท้าย เป็นจ านวนเงิน……………..………....บาท (…………………………………...….…..) 
เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยตามสัญญา รวมทั้งท าสถานที่ก่อสร้างให้สะอาด
เรียบร้อยตามที่ก าหนดไว้ในข้อ ๒๐ 
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  (๑๓) การจ่ายเงินตามเงื่อนไขแห่งสัญญานี้ ผู้ว่าจ้างจะโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร
ของผู้รับจ้าง ชื่อธนาคาร……………….….…….….สาขา……….…..…….…….…..ชื่อบัญชี……………………………………
เลขที่บัญชี……………………………….… ทั้งนี ้ผู้รับจ้างตกลงเป็นผู้รับภาระเงินค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการอ่ืนใด
เกี่ยวกับการโอน รวมทั้งค่าใช้จ่ายอ่ืนใด (ถ้ามี) ที่ธนาคารเรียกเก็บ และยินยอมให้มีการหักเงินดังกล่าวจาก
จ านวนเงินโอนในงวดนั้นๆ (ความในวรรคนี้ใช้ส าหรับกรณีที่หน่วยงานของรัฐจะจ่ายเงินตรงให้แก่ผู้รับจ้าง 
(ระบบ  Direct Payment) โดยการโอนเงินเข้ าบัญชี เงินฝากธนาคารของผู้ รั บจ้ าง  ตามแนวทางที่
กระทรวงการคลังหรือหน่วยงานของรัฐเจ้าของงบประมาณเป็นผู้ก าหนด แล้วแต่กรณี) 

                 (๑๔) ข้อ ๕ เงินค่าจ้างล่วงหน้า 
  ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้าง เป็นจ านวนเงิน…………..…..…บาท
(………………..….…) ซึ่งเท่ากับร้อยละ……....…(……….…………....) ของราคาค่าจ้าง ตามสัญญาที่ระบุไว้ในข้อ ๔ 
  เงินค่าจ้างล่วงหน้าดังกล่าวจะจ่ายให้ภายหลังจากท่ีผู้รับจ้างได้วางหลักประกันการรับ
เงินค่าจ้างล่วงหน้าเป็น............................(หนังสือค้ าประกันหรือหนังสือค้ าประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคาร
ภายในประเทศหรือพันธบัตรรัฐบาลไทย)…………………....เต็มตามจ านวนเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นให้แก่ผู้ว่าจ้าง 
ผู้รับจ้างจะต้องออกใบเสร็จรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าตามแบบที่ผู้ว่าจ้างก าหนดให้และผู้รับจ้างตกลงที่จะ
กระท าตามเงื่อนไขอันเกี่ยวกับการใช้จ่ายและการใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้น ดังต่อไปนี้ 
  ๕.๑ ผู้รับจ้างจะใช้เงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานตามสัญญา
เท่านั้น หากผู้รับจ้างใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นในทางอ่ืน     
ผู้ว่าจ้างอาจจะเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นคืนจากผู้รับจ้างหรือบังคับเอาจากหลักประกันการรับเงินค่าจ้าง
ล่วงหน้าได้ทันท ี
  ๕.๒ เมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง ผู้รับจ้างต้องแสดงหลักฐานการใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้า 
เพ่ือพิสูจน์ว่าได้เป็นไปตามข้อ ๕.๑ ภายในก าหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันได้รับแจ้งเป็นหนังสือจาก   
ผู้ว่าจ้าง หากผู้รับจ้างไม่อาจแสดงหลักฐานดังกล่าว ภายในก าหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน ผู้ว่าจ้างอาจเรียกเงิน
ค่าจ้างล่วงหน้าคืนจากผู้รับจ้างหรือบังคับเอาจากหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ทันที 
  (๑๕) ๕.๓ (ก) (ส าหรับสัญญาที่เป็นราคาต่อหน่วย) 
        ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามข้อ ๔ (ก) ผู้ว่าจ้างจะหักเงินค่าจ้าง      
ในแต่ละเดือนเพ่ือชดใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้จ านวนร้อยละ................(..................) ของจ านวนเงินค่าจ้าง
ในแต่ละเดือน (๑๖) ทั้งนี้ จนกว่าจ านวนเงินที่หักไว้จะครบตามจ านวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่ผู้รับจ้างได้รับไปแล้ว 
ยกเว้นค่าจ้างเดือนสุดท้ายจะหักไว้เป็นจ านวนเท่ากับจ านวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือทั้งหมด 
  (๑๗) ๕.๓ (ข) (ส าหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม)  
          ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามข้อ ๔ (ข) ผู้ว่าจ้างจะหักเงินค่าจ้าง                 
ในแต่ละงวดเพ่ือชดใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้จ านวนร้อยละ..............(......................) ของจ านวนเงินค่าจ้าง
ในแต่ละงวดจนกว่าจ านวนเงินที่หักไว้จะครบตามจ านวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่ผู้รับจ้างได้รับไปแล้ว ยกเว้น
ค่าจ้างงวดสุดท้ายจะหักไว้เป็นจ านวนเท่ากับจ านวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือทั้งหมด 
  ๕.๔ เงินจ านวนใดๆ ก็ตามที่ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายให้แก่ผู้ว่าจ้างเพ่ือช าระหนี้หรือ 
เพ่ือชดใช้ความรับผิดต่างๆ ตามสัญญา ผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากเงินค่าจ้างงวดที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก่อนที่จะ
หักชดใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้า 
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  ๕.๕ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญา หากเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือเกินกว่าจ านวนเงิน
ที่ผู้รับจ้างจะได้รับหลังจากหักชดใช้ในกรณีอ่ืนแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายคืนเงินจ านวนที่เหลือนั้นให้แก่ผู้ว่าจ้าง 
ภายใน ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง 
    ๕.๖ (ก) (ส าหรับสัญญาที่เป็นราคาต่อหน่วย) 
             ผู้ว่าจ้างจะคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้าง ต่อเมื่อ 
ผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างไว้ครบจ านวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าตามข้อ ๕.๓ (ก)  
  ๕.๖ (ข) (ส าหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม) 
             ผู้ว่าจ้างจะคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้าง 
ต่อเมื่อผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างไว้ครบจ านวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าตามข้อ ๕.๓ (ข) 
 (๑8) ข้อ ๖ การหักเงินประกันผลงาน 
  ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างแต่ละงวด ผู้ว่าจ้างจะหักเงินจ านวนร้อยละ
...................(…………………) ของเงินที่ต้องจ่ายในงวดนั้นเพ่ือเป็นประกันผลงาน ในกรณีที่เงินประกันผลงาน 
ถูกหักไว้แล้วเป็นจ านวนเงินไม่ต่ ากว่า………....... . . . . . .บาท (……………………...) ผู้ รับจ้างมีสิทธิที่จะ 
ขอเงินประกันผลงานคืน โดยน าหนังสือค้ าประกันของธนาคารหรือหนังสือค้ าประกันอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งออก
โดยธนาคารภายในประเทศมามอบให้ผู้ว่าจ้างเพ่ือเป็นหลักประกันแทนก็ได้ 
  ผู้ว่าจ้างจะคืนเงินประกันผลงาน และ/หรือหนังสือค้ าประกันของธนาคารดังกล่าว 
ตามวรรคหนึ่งโดยไม่มีดอกเบี้ยให้แก่ผู้รับจ้างพร้อมกับการจ่ายเงินค่าจ้างงวดสุดท้าย 

 ข้อ ๗ (ก) ก าหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา 
  (19) ภายในก าหนด………………......(.....................) วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา               
ผู้รับจ้างจะต้องเสนอแผนงานให้เป็นที่พอใจแก่ผู้ว่าจ้าง โดยแสดงถึงขั้นตอนของการท างานและก าหนดเวลา 
ที่ต้องใช้ในการท างานหลักต่างๆ ให้แล้วเสร็จ 
  ผู้รับจ้างต้องเริ่มท างานที่รับจ้างภายในก าหนด…………....(...................) วัน นับถัดจาก
วันทีไ่ด้รับหนังสือแจ้งให้เริ่มงาน และจะต้องท างานให้แล้วเสร็จภายในก าหนด………………..(...................) วัน  
นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งดังกล่าวนั้น 
  ถ้าผู้รับจ้างมิได้เสนอแผนงาน หรือมิได้ลงมือท างานภายในก าหนดเวลาหรือไม่สามารถ
ท างานให้แล้วเสร็จตามก าหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถท างานให้แล้วเสร็จภายใน
ก าหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่าก าหนดเวลา หรือผู้รับจ้างท าผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็น
ผู้ถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด หรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามค าสั่งของคณะกรรมการ     
ตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาซึ่งได้รับมอบอ านาจจากผู้ว่าจ้าง  ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะ         
บอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าท างานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปได้ด้วย การใช้สิทธิ
บอกเลิกสัญญานั้นไม่กระทบสิทธิของผู้ว่าจ้างที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้รับจ้าง 
  การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นนั้น ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจาก
ความรับผิดตามสัญญา 

 ข้อ ๗ (ข) ก าหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา 
  ผู้รับจ้างต้องเริ่มท างานท่ีรับจ้างภายในวันที่ ….... เดือน ..………….…………… พ.ศ. ……. 
และจะต้องท างานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ ….... เดือน ..………….….. พ.ศ. ...…. ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือ
ท างานภายในก าหนดเวลา หรือไม่สามารถท างานให้แล้วเสร็จตามก าหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่า 
ผู้รับจ้างไม่สามารถท างานให้แล้วเสร็จภายในก าหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่าก าหนดเวลา  
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หรือผู้รับจ้างท าผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็นผู้ถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด หรือตกเป็นผู้ล้มละลาย     
หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามค าสั่งของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษา         
ซึ่งได้รับมอบอ านาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้  และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่          
เข้าท างานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปด้วย การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้นไม่กระทบสิทธิของผู้ว่าจ้างที่จะ
เรียกร้องค่าเสียหายจากผู้รับจ้าง 
  การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจาก 
ความรับผิดตามสัญญา 

 ข้อ ๘ ความรับผิดชอบในความช ารุดบกพร่องของงานจ้าง 
  เมื่องานแล้วเสร็จบริบูรณ์ และผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจากผู้รับจ้างหรือจากผู้รับจ้าง
รายใหม่ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญาตามข้อ ๗ หากมีเหตุช ารุดบกพร่องหรือเสียหายเกิดขึ้นจากการจ้างนี้  
ภายในก าหนด.......(๒0)..…..(……..….…..) ปี …….…(………....….) เดือน นับถัดจากวันที่ได้รับมอบงานดังกล่าว 
ซึ่งความช ารุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเกิดจากความบกพร่องของผู้รับจ้างอันเกิดจากการใช้วัสดุที่ไม่ถูกต้อง
หรือท าไว้ไม่เรียบร้อย หรือท าไม่ถูกต้องตามมาตรฐานแห่งหลักวิชา ผู้รับจ้างจะต้องรีบท าการแก้ไข 
ให้ เป็นที่ เ รี ยบร้อยโดยไม่ชักช้ า  โดยผู้ ว่ าจ้ างไม่ต้องออกเงินใดๆ ในการนี้ ทั้ งสิ้ น หากผู้ รับจ้ าง 
ไม่กระท าการดังกล่าวภายในก าหนด………..(………..……) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง
หรือไม่ท าการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างก าหนด  ให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะท าการนั้นเอง 
หรือจ้างผู้อื่นให้ท างานนั้น โดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น  
  ในกรณีเร่งด่วนจ าเป็นต้องรีบแก้ไขเหตุช ารุดบกพร่องหรือเสียหายโดยเร็ว และไม่อาจ
รอให้ผู้รับจ้างแก้ไขในระยะเวลาที่ก าหนดไว้ตามวรรคหนึ่งได้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิเข้าจัดการแก้ไขเหตุช ารุด
บกพร่องหรือเสียหายนั้นเอง หรือจ้างผู้ อ่ืนให้ซ่อมแซมความช ารุดบกพร่องหรือเสียหาย โดยผู้รับจ้าง 
ต้องรับผิดชอบช าระค่าใช้จ่ายทั้งหมด 
  การที่ผู้ว่าจ้างท าการนั้นเอง หรือจ้างผู้อ่ืนให้ท างานนั้นแทนผู้รับจ้าง ไม่ท าให้ผู้รับจ้าง 
หลุดพ้นจากความรับผิดตามสัญญา หากผู้รับจ้างไม่ชดใช้ค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายตามที่ ผู้ว่าจ้างเรียกร้อง
ผู้ว่าจ้างมีสิทธิบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้ 

 ข้อ ๙ การจ้างช่วง 
  ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานทั้งหมดหรือแต่บางส่วนแห่งสัญญานี้ไปจ้างช่วงอีกทอดหนึ่ง 
เว้นแต่การจ้างช่วงงานแต่บางส่วนที่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างแล้ว การที่ผู้ว่าจ้างได้อนุญาต 
ให้จ้างช่วงงานแต่บางส่วนดังกล่าวนั้น ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจากความรับผิดหรือพันธะหน้าที่ 
ตามสัญญานี้ และผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับผิดในความผิดและความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างช่วง  
หรือของตัวแทนหรือลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วงนั้นทุกประการ 
 กรณีผู้รับจ้างไปจ้างช่วงงานแต่บางส่วนโดยฝ่าฝืนความในวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้าง       
ต้องช าระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจ านวนเงินในอัตราร้อยละ..........(๒1)….......(.........................) ของวงเงิน
ของงานที่จ้างช่วงตามสัญญา ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา 

 ข้อ ๑๐ การควบคุมงานของผู้รับจ้าง 
   ผู้รับจ้างจะต้องควบคุมงานที่รับจ้างอย่างเอาใจใส่ ด้วยประสิทธิภาพและความช านาญ 
และในระหว่างท างานที่รับจ้างจะต้องจัดให้มีผู้แทนซึ่งท างานเต็มเวลาเป็นผู้ รับผิดชอบควบคุมงาน 
ของผู้รับจ้าง ผู้แทนดังกล่าวจะต้องได้รับมอบอ านาจจากผู้รับจ้าง ค าสั่งหรือค าแนะน าต่างๆ ที่ผู้ว่าจ้าง 
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้งได้แจ้งแก่ผู้แทนเช่นว่านั้น  
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ให้ถือว่าเป็นค าสั่งหรือค าแนะน าที่ได้แจ้งแก่ผู้รับจ้าง การแต่งตั้งผู้แทนตามข้อนี้จะต้องท าเป็นหนังสือ 
และต้องได้รับความเห็นชอบเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง การเปลี่ยนตัวหรือแต่งตั้งผู้แทนใหม่จะท ามิได้ 
หากไม่ได้รับความเห็นชอบเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน 
 ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะขอให้เปลี่ยนตัวผู้แทนตามวรรคหนึ่ง โดยแจ้งเป็นหนังสือไปยัง 
ผู้รับจ้าง และผู้รับจ้างจะต้องท าการเปลี่ยนตัวผู้แทนนั้นโดยพลัน โดยไม่คิดค่าจ้างหรือราคาเพ่ิม 
หรืออ้างเป็นเหตุเพื่อขยายอายุสัญญาอันเนื่องมาจากเหตุนี้ 

 ข้อ ๑๑ ความรับผิดของผู้รับจ้าง 
 ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดต่ออุบัติเหตุ ความเสียหาย หรือภยันตรายใดๆ อันเกิดจาก 
การปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และจะต้องรับผิดต่อความเสียหายจากการกระท าของลูกจ้างหรือตัวแทน 
ของผู้รับจ้าง และจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างช่วงด้วย (ถ้ามี) 
 ความเสียหายใดๆ อันเกิดแก่งานที่ผู้รับจ้างได้ท าขึ้น แม้จะเกิดขึ้นเพราะเหตุสุดวิสัย 
ก็ตาม ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบโดยซ่อมแซมให้คืนดีหรือเปลี่ยนให้ใหม่โดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง เว้นแต่
ความเสียหายนั้นเกิดจากความผิดของผู้ว่าจ้าง ทั้งนี้ ความรับผิดของผู้รับจ้างดังกล่าวในข้อนี้จะสิ้นสุดลง  
เมื่อผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานครั้งสุดท้าย ซึ่งหลังจากนั้นผู้รับจ้างคงต้องรับผิดเพียงในกรณีช ารุดบกพร่อง  
หรือความเสียหายดังกล่าวในข้อ ๘ เท่านั้น 
  ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดต่อบุคคลภายนอกในความเสียหายใดๆ อันเกิดจากการปฏิบัติงาน
ของผู้รับจ้าง หรือลูกจ้างหรือตัวแทนของผู้รับจ้าง รวมถึงผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ตามสัญญานี้ หากผู้ว่าจ้าง    
ถูกเรียกร้องหรือฟ้องร้องหรือต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่บุคคลภายนอกไปแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องด าเนินการใดๆ 
เพ่ือให้มีการว่าต่างแก้ต่างให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง รวมทั้งผู้รับจ้างจะต้องชดใช้
ค่าเสียหายนั้นๆ ตลอดจนค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกิดจากการถูกเรียกร้องหรือถูกฟ้องร้องให้แก่ผู้ว่าจ้างทันที 

ข้อ ๑๒ การจ่ายเงินแก่ลูกจ้าง 
 ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินแก่ลูกจ้างที่ผู้รับจ้างได้จ้างมาในอัตราและตามก าหนดเวลา  
ที่ผู้รับจ้างได้ตกลงหรือท าสัญญาไว้ต่อลูกจ้างดังกล่าว 
 ถ้าผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้างหรือค่าทดแทนอ่ืนใดแก่ลูกจ้างดังกล่าวในวรรคหนึ่ง  
ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะเอาเงินค่าจ้างที่จะต้องจ่ายแก่ผู้รับจ้างมาจ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างดังกล่าว และให้ถือว่า
ผู้ว่าจ้างได้จ่ายเงินจ านวนนั้นเป็นค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามสัญญาแล้ว 
  ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีประกันภัยส าหรับลูกจ้างทุกคนที่จ้างมาท างาน  โดยให้
ครอบคลุมถึงความรับผิดทั้งปวงของผู้รับจ้าง รวมทั้งผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ในกรณีความเสียหายที่คิดค่าสินไหม
ทดแทนได้ตามกฎหมาย ซึ่งเกิดจากอุบัติเหตุหรือภยันตรายใดๆ ต่อลูกจ้างหรือบุคคลอ่ืนที่ผู้รับจ้าง 
หรือผู้รับจ้างช่วงจ้างมาท างาน ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวพร้อมทั้งหลักฐาน 
การช าระเบี้ยประกันให้แก่ผู้ว่าจ้างเมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง 

ข้อ ๑๓ การตรวจงานจ้าง 
 ถ้าผู้ว่าจ้างแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษา  
เพ่ือควบคุมการท างานของผู้รับจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้น  
มีอ านาจเข้าไปตรวจการงานในโรงงานและสถานที่ก่อสร้างได้ทุกเวลา  และผู้รับจ้างจะต้องอ านวย 
ความสะดวกและให้ความช่วยเหลือในการนั้นตามสมควร 
 การที่มีคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้น หาท าให้
ผู้รับจ้างพ้นความรับผิดชอบตามสัญญานี้ข้อใดข้อหนึ่งไม ่
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ข้อ ๑๔ แบบรูปและรายการละเอียดคลาดเคลื่อน 
  ผู้รับจ้างรับรองว่าได้ตรวจสอบและท าความเข้าใจในแบบรูปและรายการละเอียด        
โดยถี่ถ้วนแล้ว หากปรากฏว่าแบบรูปและรายการละเอียดนั้นผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อนไปจากหลักการ        
ทางวิศวกรรมหรือทางเทคนิค ผู้รับจ้างตกลงที่จะปฏิบัติตามค าวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ  
ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง  เพ่ือให้งานแล้วเสร็จบริบูรณ์ ค าวินิจฉัยดังกล่าว          
ให้ถือเป็นที่สุด โดยผู้รับจ้างจะคิดค่าจ้าง ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพ่ิมขึ้นจากผู้ว่าจ้าง หรือขอขยาย
อายุสัญญาไม่ได ้

ข้อ ๑๕ การควบคุมงานโดยผู้ว่าจ้าง 
  ผู้รับจ้างตกลงว่าคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษา 
ที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง มีอ านาจที่จะตรวจสอบและควบคุมงานเพ่ือให้เป็นไปตามสัญญานี้และมีอ านาจที่จะสั่งให้
แก้ไขเปลี่ยนแปลงเพ่ิมเติม หรือตัดทอนซึ่งงานตามสัญญานี้  หากผู้รับจ้างขัดขืนไม่ปฏิบัติตาม ผู้ว่าจ้าง 
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษา มีอ านาจที่จะสั่งให้หยุดการนั้นชั่วคราวได้ 
ความล่าช้าในกรณีเช่นนี้ ผู้รับจ้างจะถือเป็นเหตุขอขยายระยะเวลาการปฏิบัติงานตามสัญญาหรือเรียกร้อง
ค่าเสียหายใดๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น 

ข้อ ๑๖ งานพิเศษและการแก้ไขงาน  
  ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะสั่งเป็นหนังสือให้ผู้รับจ้างท างานพิเศษซึ่งไม่ได้แสดงไว้หรือรวมอยู่
ในเอกสารสัญญานี้ หากงานพิเศษนั้นๆ อยู่ในขอบข่ายทั่วไปแห่งวัตถุประสงค์ของสัญญานี้ นอกจากนี้  
ผู้ว่าจ้างยังมีสิทธิสั่งให้เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขแบบรูปและข้อก าหนดต่างๆ ในเอกสารสัญญานี้ด้วย 
  อัตราค่าจ้างหรือราคาที่ก าหนดไว้ในสัญญานี้  ให้ก าหนดใช้ส าหรับงานพิเศษ 
หรืองานที่เพ่ิมเติมขึ้น หรือตัดทอนลงทั้งปวงตามค าสั่งของผู้ว่าจ้าง  หากในสัญญาไม่ได้ก าหนดไว้ถึง     
อัตราค่าจ้าง หรือราคาใดๆ ที่จะน ามาใช้ส าหรับงานพิเศษหรืองานที่เพ่ิมขึ้นหรือลดลงดังกล่าว ผู้ว่าจ้าง 
และผู้รับจ้างจะได้ตกลงกันที่จะก าหนดอัตราค่าจ้างหรือราคาที่เพ่ิมขึ้นหรือลดลง รวมทั้งการขยาย
ระยะเวลา (ถ้ามี) กันใหม่เพ่ือความเหมาะสม ในกรณีที่ตกลงกันไม่ได้ ผู้ว่าจ้างจะก าหนดอัตราจ้างหรือราคา
ตามแต่ผู้ว่าจ้างจะเห็นว่าเหมาะสมและถูกต้อง ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติงานตามค าสั่งของผู้ว่าจ้างไปก่อน
เพ่ือมิให้เกิดความเสียหายแก่งานที่จ้าง 

ข้อ ๑๗ ค่าปรับ 
  หากผู้รับจ้างไม่สามารถท างานให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่ก าหนดไว้ในสัญญา 
และผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องช าระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจ านวนเงินวันละ       
…........(๒2)……..….บาท (……...................………...) และจะต้องช าระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงาน (ถ้ามี)  
ในเมื่อผู้ว่าจ้างต้องจ้างผู้ควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็นจ านวนเงินวันละ…....(๒3)….....บาท (…..................)    
นับถัดจากวันที่ครบก าหนดเวลาแล้วเสร็จของงานตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายเวลาท างานให้    
จนถึงวันที่ท างานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที ่  
ผู้รับจ้างท างานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจ านวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย 
  ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างจะไม่สามารถ
ปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๘ ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้าง   
ได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบก าหนดเวลาแล้วเสร็จของงานขอให้ช าระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิ  
ที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย 
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ข้อ ๑๘ สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังบอกเลิกสัญญา 
  ในกรณีท่ีผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา ผู้ว่าจ้างอาจท างานนั้นเองหรือว่าจ้างผู้อ่ืนให้ท างานนั้น
ต่อจนแล้วเสร็จก็ได้ ผู้ว่าจ้างหรือผู้ที่รับจ้างท างานนั้นต่อมีสิทธิใช้เครื่องใช้ ในการก่อสร้าง สิ่งที่สร้างขึ้น
ชั่วคราวส าหรับงานก่อสร้าง และวัสดุต่างๆ ซึ่งเห็นว่าจะต้องสงวนเอาไว้เพ่ือการปฏิบัติงานตามสัญญา 
ตามท่ีจะเห็นสมควร 
 ในกรณีดังกล่าว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิริบหรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา 
ทั้งหมดหรือบางส่วน ตามแต่จะเห็นสมควร นอกจากนั้น ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหายซึ่งเป็น
จ านวนเกินกว่าหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เพ่ิมขึ้นในการท างานนั้นต่อให้แล้วเสร็จ
ตามสัญญา ตลอดจนค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานเพ่ิม (ถ้ามี) ซึ่งผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากเงินประกันผลงานหรือ
จ านวนเงินใดๆ ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก็ได้ 

ข้อ ๑๙ การบังคับค่าปรับ ค่าเสียหาย และค่าใช้จ่าย 
 ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่งด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม จนเป็นเหตุ 
ให้เกิดค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างต้องชดใช้ค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่าย
ดังกล่าวให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยสิ้นเชิงภายในก าหนด....................(.....................) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง 
เป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หากผู้รับจ้างไม่ชดใช้ให้ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้าง           
มีสิทธิที่จะหักเอาจากจ านวนเงินค่าจ้างที่ต้องช าระ หรือจากเงินประกันผลงานของผู้รับจ้าง หรือบังคับจาก
หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาไดท้ันท ี
  หากค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายที่บังคับจากเงินค่าจ้างที่ต้องช าระ เงินประกัน
ผลงานหรือหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาแล้วยังไม่เพียงพอ ผู้รับจ้างยินยอมช าระส่วนที่เหลือที่ยังขาดอยู่
จนครบถ้วนตามจ านวนค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายนั้น ภายในก าหนด..................(......................) วัน 
นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง 

หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแล้ว 
ยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างทั้งหมด 

ข้อ ๒๐ การท าบริเวณก่อสร้างให้เรียบร้อย 
 ผู้รับจ้างจะต้องรักษาบริเวณสถานที่ปฏิบัติงานตามสัญญานี้  รวมทั้งโรงงานหรือ 
สิ่งอ านวยความสะดวกในการท างานของผู้รับจ้าง ลูกจ้าง ตัวแทน หรือผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ให้สะอาด ปลอดภัย 
และมีประสิทธิภาพในการใช้งานตลอดระยะเวลาการจ้าง และเมื่อท างานเสร็จสิ้นแล้วจะต้องขนย้าย 
บรรดาเครื่องใช้ในการท างานจ้างรวมทั้งวัสดุ  ขยะมูลฝอย และสิ่งก่อสร้างชั่วคราวต่างๆ (ถ้ามี) ทั้งจะต้อง 
กลบเกลี่ยพื้นดินให้เรียบร้อยเพ่ือให้บริเวณท้ังหมดอยู่ในสภาพที่สะอาดและใช้การได้ทันที 

ข้อ ๒๑ การงดหรือลดค่าปรับ หรือการขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา 
  ในกรณีที่มีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง หรือเหตุสุดวิสัย  
หรือเกิดจากพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดตามกฎหมาย หรือเหตุอ่ืนตามที่ก าหนด 
ในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  ท าให้       
ผู้รับจ้างไม่สามารถท างานให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไขและก าหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้  ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุ
หรือพฤติการณ์ดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบ เพ่ือของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลา
ท างานออกไปภายใน ๑๕ (สิบห้า) วันนับถัดจากวันที่เหตุนั้นสิ้นสุดลง หรือตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง
ดังกล่าว แล้วแต่กรณี 
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  ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้รับจ้างได้สละสิทธิ
เรียกร้องในการที่จะของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาท างานออกไปโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่ 
กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้างซึ่งมีหลักฐานชัดแจ้งหรือผู้ว่าจ้างทราบดีอยู่แล้ว
ตั้งแต่ต้น 
  การงดหรือลดค่าปรับ หรือขยายก าหนดเวลาท างานตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจของ
ผู้ว่าจ้างที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร 

 (๒4) ข้อ ๒๒ การใช้เรือไทย 
  ในการปฏิบัติตามสัญญานี้ หากผู้รับจ้างจะต้องสั่งหรือน าของเข้ามาจากต่างประเทศ
รวมทั้งเครื่องมือและอุปกรณ์ท่ีต้องน าเข้ามาเพ่ือปฏิบัติงานตามสัญญา ไม่ว่าผู้รับจ้างจะเป็นผู้ที่น าของเข้ามาเอง
หรือน าเข้ามาโดยผ่านตัวแทนหรือบุคคลอ่ืนใด ถ้าสิ่งของนั้นต้องน าเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางเดินเรือ      
ที่มีเรือไทยเดินอยู่และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศก าหนด 
ผู้รับจ้างต้องจัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศ
มายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าก่อนบรรทุกของนั้นลงเรืออ่ืนที่มิใช่เรือไทยหรือ 
เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืนได้  ทั้งนี้ไม่ว่าการสั่งหรือ
น าเข้าสิ่งของดังกล่าวจากต่างประเทศจะเป็นแบบใด 
 ในการส่งมอบงานตามสัญญาให้แก่ผู้ว่าจ้าง  ถ้างานนั้นมีสิ่งของตามวรรคหนึ่ง  
ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบใบตราส่ง (Bill of Lading) หรือส าเนาใบตราส่งส าหรับของนั้น ซึ่งแสดงว่าได้บรรทุก
มาโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยให้แก่ผู้ว่าจ้างพร้อมกับการส่งมอบงานด้วย 

 ในกรณีที่สิ่งของดังกล่าวไม่ได้บรรทุกจากต่างประเทศมายังประเทศไทยโดยเรือไทย
หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย ผู้รับจ้างต้องส่งมอบหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า 
ให้บรรทุกของโดยเรืออ่ืนได้หรือหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้ช าระค่าธรรมเนียมพิเศษเนื่องจากการไม่บรรทุกของ
โดยเรือไทยตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวีแล้วอย่างใดอย่างหนึ่งแก่ผู้ว่าจ้างด้วย 
 ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ส่งมอบหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่งดังกล่าวในวรรคสองและ
วรรคสามให้แก่ผู้ว่าจ้าง แต่จะขอส่งมอบงานดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างก่อนโดยไม่รับช าระเงินค่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิ
รับงานดังกล่าวไว้ก่อน และช าระเงินค่าจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติถูกต้องครบถ้วนดังกล่าวแล้วได้ 

ข้อ ๒๓ มาตรฐานฝีมือช่าง 
 ผู้รับจ้างตกลงเป็นเงื่อนไขส าคัญว่า ผู้รับจ้างจะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบ
มาตรฐานฝีมือช่าง จาก ........................................................... หรือผู้มีวุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส. หรือ ปวท. 
หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ ในอัตราไม่ต่ ากว่าร้อยละ……(……..) 
ของแต่ละสาขาช่าง แต่จะต้องมีช่างจ านวนอย่างน้อย ๑ (หนึ่ง) คน ในแต่ละสาขาช่างดังต่อไปนี้ 
 ๒๓.๑ …………………………………………………..…… 
 ๒๓.๒ ……………………………………………….….…… 
         …………………………..ฯลฯ……………….…… 
 ผู้รับจ้างจะต้องจัดท าบัญชีแสดงจ านวนช่างทั้งหมดโดยจ าแนกตามแต่ละสาขาช่าง  
และระดับช่าง พร้อมกับระบุรายชื่อช่างผู้ที่ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างหรือผู้มีวุฒิบัตรดังกล่าว 
ในวรรคหนึ่ง น ามาแสดงพร้อมหลักฐานต่างๆ ต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ หรือผู้ควบคุมงานก่อนเริ่มลงมือ
ท างาน และพร้อมที่จะให้ผู้ว่าจ้างหรือเจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้างตรวจสอบดูได้ตลอดเวลาท างานตามสัญญานี้
ของผู้รับจ้าง 
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สัญญานี้ท าขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความ  
โดยละเอียดตลอดแล้ว  จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นส าคัญต่อหน้าพยาน  
และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ 

 
(ลงชื่อ)…………………………………………...ผู้ว่าจ้าง 
        (……........……...…………………….) 
 
(ลงชื่อ)…………………………………..……….ผู้รับจ้าง 
        (……........……...…………………….) 
 
(ลงชื่อ)………………………………………..….พยาน 
        (……........……...…………………….) 
 
(ลงชื่อ)………………………………..………….พยาน 
        (……........……...…………………….) 
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วธิปีฏบิตัเิกีย่วกับสญัญาจา้งกอ่สรา้ง 
(๑) ให้ระบุเลขที่สัญญาในปีงบประมาณหนึ่งๆ ตามล าดับ 
(๒) ให้ระบุชื่อของหน่วยงานของรัฐที่เป็นนิติบุคคล เช่น กรม ก. หรือรัฐวิสาหกิจ ข. เป็นต้น 
(๓) ให้ระบุชื่อและต าแหน่งของหัวหน้าหน่วยงานของรัฐที่เป็นนิติบุคคลนั้น หรือผู้ที่ได้รับมอบอ านาจ 

เช่น นาย ก. อธิบดีกรม……………...หรือ นาย ข. ผู้ได้รับมอบอ านาจจากอธิบดีกรม……………….. 
(๔) ให้ระบุชื่อผู้รับจ้าง 

ก. กรณีนิติบุคคล เช่น ห้างหุ้นส่วนสามัญจดทะเบียน ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บริษัทจ ากัด 
 ข. กรณีบุคคลธรรมดา ให้ระบุชื่อและที่อยู่ 
 (๕) เป็นข้อความหรือเงื่อนไขเพ่ิมเติม ซึ่งหน่วยงานของรัฐผู้ท าสัญญาอาจเลือกใช้หรือตัดออก
ได้ตามข้อเท็จจริง 
 (๖) เป็นข้อความหรือเงื่อนไขเพ่ิมเติม ซึ่งหน่วยงานของรัฐผู้ท าสัญญาอาจเลือกใช้หรือตัดออก
ได้ตามข้อเท็จจริง 

(๗) ให้ระบุงานที่ต้องการจ้าง 
(๘) “หลักประกัน” หมายถึง หลักประกันที่ผู้รับจ้างน ามามอบไว้แก่หน่วยงานของรัฐเมื่อลงนาม

ในสัญญา เพ่ือเป็นการประกันความเสียหายที่อาจจะเกิดข้ึนจากการปฏิบัติตามสัญญา ดังนี้ 
 (๑) เงินสด  
 (๒) เช็คหรือดราฟท์ ที่ธนาคารเซ็นสั่งจ่าย ซึ่งเป็นเช็คหรือดราฟท์ลงวันที่ที่ใช้เช็ค 

หรือดราฟท์นั้นช าระต่อเจ้าหน้าที่ หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน ๓ วันท าการ  
 (๓) หนังสือค ้าประกันของธนาคารภายในประเทศตามตัวอย่างที่คณะกรรมการนโยบาย

ก าหนด โดยอาจเป็นหนังสือค้ าประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางก าหนดก็ได้ 
 (๔) หนังสือค้ าประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาต

ให้ประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ าประกันตามประกาศของธนาคาร  
แห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลม  
ให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือค้ าประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายก าหนด 

 (๕) พันธบัตรรัฐบาลไทย 
(๙) ให้ก าหนดจ านวนเงินหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาตามระเบียบกระทรวงการคลัง 

ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๖๘ 
 (๑๐) เป็นข้อความหรืองเงื่อนไขเพ่ิมเติม ซึ่งหน่วยงานของรัฐผู้ท าสัญญาอาจเลือกใช้หรือตัดออก
ได้ตามข้อเท็จจริง 
 (๑๑) อัตราร้อยละที่ระบุไว้ต่อไปนี้ อาจพิจารณาแก้ไขได้ตามความเหมาะสม 
 (๑๒) เป็นข้อความหรือเงื่อนไขเพ่ิมเติม ซึ่งหน่วยงานของรัฐผู้ท าสัญญาอาจเลือกใช้หรือตัดออกได้
ตามข้อเท็จจริง 

(๑๓) เป็นข้อความหรือเงื่อนไขเพ่ิมเติม ซึ่งหน่วยงานของรัฐผู้ท าสัญญาอาจเลือกใช้หรือตัดออกได้
ตามข้อเท็จจริง 

(๑๔) เป็นข้อความหรือเงื่อนไขเพ่ิมเติม ซึ่งหน่วยงานของรัฐผู้ท าสัญญาอาจเลือกใช้หรือตัดออกได้
ตามข้อเท็จจริง 

(๑๕) เป็นข้อความหรือเงื่อนไขเพ่ิมเติม ซึ่งหน่วยงานของรัฐผู้ท าสัญญาอาจเลือกใช้หรือตัดออกได้
ตามข้อเท็จจริง 
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(๑๖) ในกรณีที่หน่วยงานผู้ว่าจ้างเห็นเป็นการจ าเป็นและสมควรจะหักค่าจ้างในแต่ละเดือน   
ไว้จ านวนทั้งหมดก็ได้ 

(๑๗) เป็นข้อความหรือเงื่อนไขเพ่ิมเติม ซึ่งหน่วยงานของรัฐผู้ท าสัญญาอาจเลือกใช้หรือ 
ตัดออกได้ตามข้อเท็จจริง 

(๑8) เป็นข้อความหรือเงื่อนไขเพ่ิมเติม ซึ่งหน่วยงานของรัฐผู้ท าสัญญาอาจเลือกใช้หรือตัดออกได้
ตามข้อเท็จจริง 

(19) เป็นข้อความหรือเงื่อนไขเพ่ิมเติม ซึ่งหน่วยงานของรัฐผู้ท าสัญญาอาจเลือกใช้หรือตัดออกได้
ตามข้อเท็จจริง 

(๒0) ก าหนดเวลาที่ผู้รับจ้างจะรับผิดในความช ารุดบกพร่อง โดยปกติจะต้องก าหนด 
ไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับถัดจากวันที่ผู้รับจ้างได้รับมอบงานจ้างก่อสร้าง 

(๒1) อัตราค่าปรับตามสัญญาข้อ ๙ กรณีผู้รับจ้างไปจ้างช่วงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาต 
จากผู้ว่าจ้าง ต้องก าหนดค่าปรับเป็นจ านวนเงินไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของวงเงินของงานที่จ้างช่วงตามสัญญา 

(๒2) อัตราค่าปรับตามสัญญาข้อ ๑๗ ให้ก าหนดเป็นรายวันในอัตราระหว่างร้อยละ  
๐.๐๑-๐.๑๐ ของราคางานจ้างนั้น ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๖๒ ส่วนกรณีจะปรับร้อยละเท่าใด ให้อยู่ในดุลพินิจของหน่วยงานของรัฐ 
ผู้ว่าจ้างที่จะพิจารณา โดยค านึงถึงราคาและลักษณะของพัสดุที่จ้าง ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการที่ผู้รับจ้าง 
จะหลีกเลี่ยงไม่ปฏิบัติตามสัญญา แต่ทั้งนี้การที่จะก าหนดค่าปรับเป็นร้อยละเท่าใด จะต้องก าหนดไว้  
ในเอกสารเชิญชวนด้วย 

(๒3) ถ้าต้องจ่ายค่าควบคุมงานวันละเท่าใด ให้เรียกค่าควบคุมงานจากผู้รับจ้างวันละเท่านั้น  
ตามจ านวนที่ล่วงเลยก าหนดสัญญาไป แต่สัญญาข้อนี้ไม่รวมถึงค่าควบคุมงานในกรณีที่ต้องต่ออายุสัญญา  

(๒4) เป็นข้อความหรือเงื่อนไขเพ่ิมเติม ซึ่งหน่วยงานของรัฐผู้ท าสัญญาอาจเลือกใช้หรือตัดออกได้
ตามข้อเท็จจริง 

 



เอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคาอิเลก็ทรอนกิส 

ขอ 1.4 แบบหนังสือค้ําประกัน 

(๑) หลักประกันการเสนอราคา 

(๒) หลักประกันสัญญา 

(๓) หลักประกันการรับเงินคาจางลวงหนา 
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แบบหนังสือค้ําประกัน 

 
(หลักประกันซองการจ�าง) 

 
เลขท่ี.........................        วันท่ี........................... 
 

ข�าพเจ�า..........(ชื่อธนาคาร/บริษัทเงินทุน).........สํานักงานต้ังอยู) เลขท่ี.............ถนน............. 
ตําบล/แขวง.............อําเภอ/เขต..............จังหวัด..............โดย............ผู�มีอํานาจลงนามผูกพันธนาคาร/ 
บริษัทเงินทุน ขอทําหนังสือคํ้าประกันฉบับนี้ให�ไว�ต'อ..........(ชื่อส)วนราชการผู�ประกวดราคา)...........ดังมี 
ข�อความต)อไปนี้ 

1. ตามท่ี..........(ชื่อผู�เสนอราคา)..........ได�ยื่นซองประกวดราคาสําหรับการจัดจ�าง.......................... 
ตามเอกสารประกวดราคาเลขท่ี.........................ซ่ึงต�องวางหลักประกันซองตามเง่ือนไขการประกวดราคาต)อ
...............(ชื่อส)วนราชการผู�ประกวดราคา)............เป4นจํานวนเงิน............................บาท(...........................) นั้น 

 
ข�าพเจ�ายินยอมผูกพันตนโดยไม)มีเง่ือนไขท่ีจะคํ้าประกันการชําระเงินตามสิทธิเรียกร�องของ................ 

(ชื่อส)วนราชการผู�ประกวดราคา)......................จํานวนไม)เกิน.................บาท (.......................) ในฐานะ 
เป4นลูกหนี้ร)วม ในกรณี..............(ชื่อผู� เสนอราคา).................ไม)ปฏิบัติตามเง่ือนไขในการประกวดราคา  
อันเป4นเหตุให�.................(ชื่อส)วนราชการผู�ประกวดราคา)..................มีสิทธิริบหลักประกันซองประกวดราคา
หรือชดใช�ค)าเสียหายใดๆ รวมท้ังกรณีท่ี...............(ชื่อผู�เสนอราคา)................ได�ถอนใบเสนอราคาของตน 
ภายในระยะเวลาท่ีใบเสนอราคายังมีผลอยู) หรือมิได�ไปลงนามในสัญญาเม่ือได�รับแจ�งไปทําสัญญาหรือมิได� 
วางหลักประกันสัญญาภายในระยะเวลาท่ีกําหนดในเอกสารประกวดราคา โดย.........(ชื่อส)วนราชการ 
ผู�ประกวดราคา)..........ไม)จําเป4นต�องเรียกร�องให�.................(ชื่อผู�เสนอราคา)...............ชําระหนี้ก)อน 

2. หนังสือคํ้าประกันนี้มีผลใช�บังคับต้ังแต)วันท่ี....................ถึงวันท่ี....................และข�าพเจ�าจะไม) 
เพิกถอนการคํ้าประกันนี้ภายในระยะเวลาท่ีกําหนดไว� 

3. ถ�า....................(ชื่อผู�เสนอราคา)..................ขยายกําหนดเวลายืนราคาของการเสนอราคาออกไป 
ข�าพเจ�ายินยอมท่ีจะขยายกําหนดระยะเวลาการคํ้าประกันนี้ออกไปตลอดระยะเวลายืนราคาท่ีได�ขยายออกไป
ดังกล)าว 

ข�าพเจ�าได�ลงนามและประทับตราไว�ต)อหน�าพยานเป4นสําคัญ 

 
   ลงชื่อ......................................................ผู�คํ้าประกัน 

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

          ตําแหน)ง........................................................ 

    ลงชื่อ...................................................พยาน 

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

    ลงชื่อ...................................................พยาน 

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



แบบหนังสือค้ําประกัน 

 
(หลักประกันสัญญาจ�าง) 

 
เลขท่ี............................                  วันท่ี............................ 
 

ข�าพเจ�า..........(ชื่อธนาคาร)............สาํนักงานต้ังอยู)เลขท่ี..............ถนน...............ตําบล/แขวง.................
อําเภอ/เขต........................จังหวัด.......................โดย..........................ผู�มีอํานาจลงนามผูกพันธนาคาร  
ขอทําหนังสือคํ้าประกันฉบับนี้ไว�ต)อ.................(ชื่อส)วนราชการผู�ว)าจ�าง)...........ซ่ึงต)อไปนี้เรียกว)า “ผู�ว)าจ�าง”  
ดังมีข�อความต)อไปนี้ 

1. ตามท่ี........(ชื่อผู�รับจ�าง).......ซ่ึงต)อไปนี้เรียกว)า “ผู�รับจ�าง” ได�ทําสัญญาจ�าง................กับผู�ว)าจ�าง
ตามสัญญาเลขท่ี....................ลงวันท่ี..................ซ่ึงผู�รับจ�างต�องวางหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา 
ต)อผู�ว)าจ�าง เป4นจํานวนเงิน...........บาท (...............) ซ่ึงเท)ากับร�อยละ......... (........) ของมูลค)าท้ังหมดของสัญญา 

ข� าพเจ� ายินยอมผูกพันตนโดยไม) มี เง่ือนไขท่ีจะคํ้ าประกันการชํ าระเงินให� ตามสิทธิ เรียกร�อง 
ของผู� ว) าจ� าง จํ านวนไม) เกิน................................บาท (......................................) ในฐานะเป4นลูกหนี้ ร)วม 
ในกรณีท่ีผู�รับจ�างก)อให�เกิดความเสียหายใดๆ หรือต�องชําระค)าปรับ หรือค)าใช�จ)ายใดๆ หรือผู�รับจ�างมิได�ปฏิบัติ 
ตามภาระหน�าท่ีใดๆ ท่ีกําหนดในสัญญาดังกล)าวข�างต�น ท้ังนี้ โดยผู�ว)าจ�างไม)จําเป4นต�องเรียกร�องให�ผู�รับจ�าง 
ชําระหนี้นั้นก)อน 

2. หนังสือคํ้าประกันนี้ มีผลใช�บังคับต้ังแต)วันทําสัญญาจ�างดังกล)าวข�างต�นจนถึงวันท่ี..................... 
เดือน.................... พ.ศ. ........................ (ระบุวันท่ีครบกําหนดสัญญารวมกับระยะเวลาการรับประกันความชํารุด
บกพร)อง) และข�าพเจ�าจะไม)เพิกถอนการคํ้าประกันภายในระยะเวลาท่ีกําหนดไว� 

3. หากผู�ว)าจ�างได�ขยายระยะเวลาให�แก)ผู�รับจ�าง ให�ถือว)าข�าพเจ�ายินยอมในกรณีนั้นๆ ด�วย โดยให�ขยาย
ระยะเวลาคํ้าประกันนี้ออกไปตลอดระยะเวลาท่ีผู�ซ้ือได�ขยายระยะเวลาให�แก)ผู�ขายดังกล)าวข�างต�น 

 
ข�าพเจ�าได�ลงนามและประทับตราไว�ต)อหน�าพยานเป4นสําคัญ 

 

   ลงชื่อ......................................................ผู�คํ้าประกัน 

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

          ตําแหน)ง........................................................ 

    ลงชื่อ...................................................พยาน 

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

    ลงชื่อ...................................................พยาน 

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

 

 

 



แบบหนังสือค้ําประกัน 
(หลักประกันการรับเงินค่าพัสดุล่วงหน้า) 

เลขที่………………….                    วันที่…………..………..…………… 
ข้าพเจ้า………..…..(ช่ือธนาคาร)……….…….สํานักงานต้ังอยู่เลขที่…….....……ถนน …….......…ตําบล/

แขวง…….....…อําเภอ/เขต…........…จังหวัด…........….โดย….....................…...…ผู้มีอํานาจลงนามผูกพันธนาคารขอทํา
หนังสือค้ําประกันฉบับน้ีให้ไว้ต่อ…...…(ช่ือส่วนราชการ)…..……ซึ่งต่อไปน้ีเรียกว่า “ผู้ซื้อ” ดังมีข้อความต่อไปน้ี 
 1. ตามท่ี …….(ช่ือผู้ขาย)………..ซึ่งต่อไปน้ีเรียกว่า “ผู้ขาย” ได้ทําสัญญากับผู้ซื้อตามสัญญาเลขท่ี…........ลง
วันที่…...........….ซึ่งผู้ขายมีสิทธิที่จะขอรับเงินค่าพัสดุล่วงหน้าเป็นจํานวนเงิน…..........บาท(…….......……) น้ัน 
 2. ข้าพเจ้ายินยอมคํ้าประกันการจ่ายเงินค่าพัสดุหน้า ที่ผู้ขายได้รับไปภายในวงเงิน…......…..บาท 
(……………………) 
 3. หากผู้ซึ่งได้รับเงินค่าพัสดุล่วงหน้าตามข้อ 1 จากผู้ซื้อไปแล้วไม่ปฏิบัติตามสัญญาหรือตามเง่ือนไขอ่ืน ๆ 
แนบท้ายสัญญา อันเป็นเหตุให้ต้องจ่ายเงินค่าพัสดุล่วงหน้า ที่ได้รับไปดังกล่าวคืนให้แก่ผู้ซื้อ หรือผู้ขายมีความผูก
ผัน ที่จะต้องจ่ายคืนเงินค่าพัสดุล่วงหน้าแก่ผู้ซื้อไม่ว่ากรณีใดๆ ข้าพเจ้าตกลงท่ีจะจ่ายคืนเงินล่วงหน้าเต็มตาม
จํานวน……......…..บาท(……..…….……..)หรือตามจํานวนที่ยังค้างอยู่ ให้แก่ผู้ซื้อภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับคํา
บอกกล่าว เป็นหนังสือจากผู้ซื้อ โดยผู้ซื้อไม่จําต้องเรียกร้อง    ให้ผู้ขายชําระหน้ีก่อน 
 หากผู้ซื้อได้ขยายระยะเวลาให้แก่ผู้ขายหรือยินยอมให้ผู้ขายปฏิบัติผิดแผกไปจากเง่ือนไขใดๆ ในสัญญาให้
ถือว่าข้าพเจ้าได้ยินยอม ในกรณีน้ัน ๆ ด้วย 
 4. ข้าพเจ้าจะไม่เพิกถอนการค้ําประกันไม่ว่ากรณีใด ๆ ตราบเท่าที่ผู้ขาย ยังต้องรับผิดชอบต่อผู้ซื้อตาม
สัญญาอยู่ 
 ข้าพเจ้าได้ลงนาม และประทับตราไว้ต่อหน้าพยานเป็นสําคัญ 
 

(ลงช่ือ)……………………………………….ผู้ค้ําประกัน 
           (……........……...…………………….) 
ตําแหน่ง …........…......…...………………… 

(ลงช่ือ)……………………………………….พยาน 
           (……........……...…………………….) 

(ลงช่ือ)……………………………………….พยาน 
           (……........……...…………………….) 



เอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคาอิเลก็ทรอนกิส 

ขอ ๑.๕ สูตรการปรับราคา 
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เอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคาอิเลก็ทรอนกิส 

ขอ ๑.๖ บทนิยาม 

(๑) ผูที่มีผลประโยชนรวมกัน 

(๒) การขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม 
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บทนิยาม 
 
  “ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน” หมายความว่า บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล 
ที่เข้าเสนอราคาขายในการประกวดราคาซื้อของกรม เป็นผู้มีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมใน
กิจการของบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอื่นที่เข้าเสนอราคาขายในการประกวดราคาซื้อของกรมใน
คราวเดียวกัน 
  การมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมของบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลดังกล่าว
ข้างต้น ได้แก่การที่บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลดังกล่าวมีความสัมพันธ์กันในลักษณะดังต่อไปนี้ 

(1) มีความสัมพันธ์กันในเชิงบริหาร โดยผู้จัดการ หุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ 
 ผู้บริหาร หรือผู้มีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของบุคคลธรรมดาหรือของนิติบุคคลรายหนึ่ง  
มีอํานาจหรือสามารถใช้อํานาจในการบริหารจัดการกิจการของบุคคลธรรมดาหรือของนิติบุคคล 
อีกรายหนึ่งหรือหลายราย มีอํานาจหรือสามารถใช้อํานาจในการบริหารจัดการกิจการของบุคคล
ธรรมดาหรือของนิติบุคคลอีกรายหนึ่งหรือหลายราย ที่เสนอราคาให้แก่กรมในการประกวดราคาซื้อ
คร้ังนี้ 

(2) มีความสัมพันธ์กันในเชิงทุน โดยผู้เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือผู้เป็น
หุ้นส่วนไม่จํากัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจํากัด หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัทจํากัดหรือบริษัท
มหาชนจํากัด เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจํากัด หรือเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัท
จํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด อีกรายหน่ึงหรือหลายรายที่เสนอราคาให้แก่กรมในการประกวดราคาซื้อ
คร้ังนี้ 
   คําว่า “ผู้ถือหุ้นรายใหญ่” ให้หมายความว่า ผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นเกินกว่าร้อยละย่ีสิบห้าใน
กิจการนั้น หรือในอัตราอื่นตามที่คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุเห็นสมควรประกาศกําหนดสําหรับกิจการ
บางประเภทหรือบางขนาด 

(3) มีความสัมพันธ์กันในลักษณะไขว้กันระหว่าง (1) และ (2) โดยผู้จัดการ หุ้นส่วนผู้จัดการ  
กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของบุคคลธรรมดาหรือของ 
นิติบุคคลรายหนึ่ง เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจํากัด หรือเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ใน
บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด  อีกรายหนึ่งหรือหลายรายที่ เข้าเสนอราคาให้แก่กรม
ในการประกวดราคาซื้อคร้ังนี้ หรือในนัยกลับกัน 
 การดํารงตําแหน่ง การเป็นหุ้นส่วน หรือเข้าถือหุ้นดังกล่าวข้างต้นของคู่สมรส หรือบุตร
ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลใน (1) (2) หรือ (3) ให้ถือว่าเป็นการดํารงตําแหน่ง การเป็นหุ้นส่วน 
หรือการถือหุ้นของบุคคลดังกล่าว 
  ในกรณีบุคคลใดใช้ชื่อบุคคลอื่นเป็นผู้จัดการ หุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ
ผู้บริหาร ผู้เป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นโดยที่ตนเองเป็นผู้ใช้อํานาจในการบริหารที่แท้จริง หรือเป็นหุ้นส่วน
หรือผู้ถือหุ้นที่แท้จริงของห้างหุ้นส่วน หรือบริษัทจํากัด หรือบริษัทมหาชนจํากัด แล้วแต่กรณี และห้าง
หุ้นส่วน หรือบริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัดที่เก่ียวข้อง ได้เสนอราคาให้แก่กรมในการประกวด
ราคาซื้อคราวเดียวกัน ให้ถือว่าผู้เสนอราคาหรือผู้เสนองานนั้นมีความสัมพันธ์กันตาม (1) (2) หรือ (3) 
แล้วแต่กรณี  



“การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม”  หมายความว่า การท่ีผู้เสนอราคา
รายหนึ่งหรือหลายรายกระทําการอย่างใด ๆ อันเป็นการขัดขวาง หรือเป็นอุปสรรค หรือไม่เปิดโอกาส 
ให้มีการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการเสนอราคาต่อกรม ไม่ว่าจะกระทําโดยการสมยอมกัน หรือ 
โดยการให้ ขอให้หรือรับว่าจะให้ เรียก รับ หรือยอมจะรับเงินหรือทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด  
หรือใช้กําลังประทุษร้าย หรือข่มขู่ว่าจะใช้กําลังประทุษร้าย หรือแสดงเอกสารอันเป็นเท็จ หรือกระทํา
การใดโดยทุจริต ทั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะแสวงหาประโยชน์ในระหว่างผู้เสนอราคาด้วยกัน หรือ
เพื่อให้ประโยชน์แก่ผู้เสนอราคารายหนึ่งรายใดเป็นผู้มีสิทธิทําสัญญากับกรม หรือเพื่อหลีกเลี่ยงการแข่งขัน
ราคาอย่างเป็นธรรม หรือเพื่อให้เกิดความได้เปรียบกรมโดยมิใช่เป็นไปในทางประกอบธุรกิจปกติ 

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

บทนิยาม 
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บัญชีเอกสารส�วนท่ี 1 

�    1.  ในกรณีผู�ย่ืนข�อเสนอเป�นนิติบุคคล 
 �  (ก)  ห�างหุ�นส�วนสามัญหรือห�างหุ�นส�วนจํากัด 

- สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล 
 ไฟล�ข�อมูล………………………….……..ขนาดไฟล�....................... จํานวน …….…….......แผ'น 

 - บัญชีรายชื่อหุ�นส'วนผู�จัดการ 
 ไฟล�ข�อมูล………………………….……..ขนาดไฟล�....................... จํานวน …………….......แผ'น 

 - ผู�มีอํานาจควบคุม (ถ�ามี) 
 ไฟล�ข�อมูล………………………….……..ขนาดไฟล�....................... จํานวน …………….......แผ'น 

�  (ข)  บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด 
 - สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล 
 ไฟล�ข�อมูล………………………….…...ขนาดไฟล�....................... จํานวน …………….......แผ'น 

 - สําเนาหนังสือบริคณห�สนธิ 
 ไฟล�ข�อมูล………………………….……..ขนาดไฟล�....................... จํานวน …………….......แผ'น 

 - บัญชีรายชื่อกรรมการผู�จัดการ 
 ไฟล�ข�อมูล……………………….……..ขนาดไฟล�....................... จํานวน ………….….......แผ'น 

 บัญชีผู�ถือหุ�นรายใหญ' (ถ�ามี) 
 � ไม'มีผู�ถือหุ�นรายใหญ' 
 � มีผู�ถือหุ�นรายใหญ'       

 ไฟล�ข�อมูล…………………………..ขนาดไฟล�....................... จํานวน …………….......แผ'น 
 -  ผู�มีอํานาจควบคุม (ถ�ามี) 
�  ไม'มีผู�มีอํานาจควบคุม 
�  มีผู�มีอํานาจควบคุม 

 ไฟล�ข�อมูล………………….……..ขนาดไฟล�....................... จํานวน …………….......แผ'น 

�    2.  ในกรณีผู�ย่ืนข�อเสนอไม�เป�นนิติบุคคล 
 �  (ก)  บุคคลธรรมดา 

 - สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู�นั้น 
 ไฟล�ข�อมูล……………………….……..ขนาดไฟล�....................... จํานวน …………….......แผ'น 

 �  (ข)  คณะบุคคล 
 - สําเนาข�อตกลงท่ีแสดงถึงการเข�าเป4นหุ�นส'วน 

 ไฟล�ข�อมูล………………………….……..ขนาดไฟล�....................... จํานวน …………….......แผ'น
 - สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู�เป4นหุ�นส'วน 
 ไฟล�ข�อมูล………………………….……..ขนาดไฟล�....................... จํานวน …………….......แผ'น 



- ๒ - 
 

�    3.  ในกรณีผู�ย่ืนข�อเสนอเป�นผู�ย่ืนข�อเสนอร�วมกันในฐานะเป�นผู�ร�วมค�า 
    - สําเนาสัญญาของการเข�าร'วมค�า    

 ไฟล�ข�อมูล……………………………….……..ขนาดไฟล�....................... จํานวน …………….........แผ'น 
   �  (ก)  ในกรณีผู�ร�วมค�าเป�นบุคคลธรรมดา 
     -  บุคคลสัญชาติไทย 
        สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 

ไฟล�ข�อมูล……………………………….……..ขนาดไฟล�....................... จํานวน …………….......แผ'น 
      -  บุคคลท่ีมิใช'สัญชาติไทย 
         สําเนาหนังสือเดินทาง 

 ไฟล�ข�อมูล…………………………….……..ขนาดไฟล�....................... จํานวน ………… ….......แผ'น 
   �  (ข)  ในกรณีผู�ร�วมค�าเป�นนิติบุคคล 
      -  ห�างหุ�นส�วนสามัญหรือห�างหุ�นส�วนจํากัด 
         สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล 

 ไฟล�ข�อมูล…………………………….……..ขนาดไฟล�....................... จํานวน …………….......แผ'น 
      -  บัญชีรายชื่อหุ�นส'วนผู�จดัการ 

 ไฟล�ข�อมูล…………………………….……..ขนาดไฟล�....................... จํานวน …………….......แผ'น 
      -  ผู�มีอํานาจควบคุม (ถ�ามี) 

� ไม'มีผู�มีอํานาจควบคุม 
        � มีผู�มีอํานาจควบคุม 

 ไฟล�ข�อมูล………………………….……..ขนาดไฟล�....................... จํานวน …………….......แผ'น
              -  บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด 
        สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล 

ไฟล�ข�อมูล……………………………….……..ขนาดไฟล�....................... จํานวน …………….......แผ'น 
     -  สํานาหนังสือบริคณห�สนธิ  

ไฟล�ข�อมูล……………………………….……..ขนาดไฟล�....................... จํานวน …………….......แผ'น    
  -  บัญชีรายชื่อกรรมการผู�จัดการ  

  ไฟล�ข�อมูล……………………………….……..ขนาดไฟล�....................... จํานวน …………….......แผ'น 
   -  บัญชีผู�ถือหุ�นรายใหญ�  
   � ไม'มีผู�ถือหุ�นรายใหญ' 
 � มีผู�ถือหุ�นรายใหญ' 

      ไฟล�ข�อมูล………………………….…..ขนาดไฟล�....................... จํานวน ……………........แผ'น 
- ผู�มีอํานาจควบคุม (ถ�ามี)  

� ไม'มีผู�มีอํานาจควบคุม 
        � มีผู�มีอํานาจควบคุม 

       ไฟล�ข�อมูล……………………….……..ขนาดไฟล�....................... จํานวน …………….......แผ'น 
 
 
 



- ๓ - 
 

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

ไฟล�ข�อมูล……………………………………….……..ขนาดไฟล�....................... จํานวน …………….......แผ'น 
 �  ...................................................................................................................................................... 

ไฟล�ข�อมูล…………….………………………….……..ขนาดไฟล�....................... จํานวน …………….......แผ'น 
 �  ........................................................................................................................................................ 
                ไฟล�ข�อมูล……………………………………….….…..ขนาดไฟล�....................... จํานวน …………….......แผ'น 
  

 ข� าพ เจ� าขอรับรองว'า เอกสารหลักฐาน ท่ีข� าพ เจ�ายื่ นพร�อมการเสนอราคาทางระบบจัด ซ้ือ 
จัดจ�างภาครัฐด�วยอิเล็กทรอนิกส�ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส�ครั้งนี้ ถูกต�องและเป4นความจริง 
ทุกประการ 
 
 
              ลงชื่อ.............................................................ผู�ยื่นข�อเสนอ 
                     (...........................................................) 
 
      

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

บัญชีเอกสารส�วนท่ี 2 
 

� 1.  หนังสือมอบอํานาจซ่ึงป�ดอากรแสตมป�ตามกฎหมายในกรณีท่ีผู#ยื่นข#อเสนอมอบอํานาจ       

ให#บุคคลอ่ืนลงนามในใบเสนอราคาแทน  

      ไฟล+ข#อมูล……………………………….……..ขนาดไฟล+....................... จํานวน …………….......แผ.น 

� 2.  หลักประกันการเสนอราคา 
                ไฟล+ข#อมูล……………………………….……..ขนาดไฟล+....................... จํานวน …………….......แผ.น 

� 3.  สําเนาหนังสือรับรองผลงานก.อสร#าง (ถ#ามี)  
 � ไม.มีหนังสือรับรองผลงานก.อสร#าง 
 � มีหนังสือรับรองผลงาน 
                     ไฟล+ข#อมูล………………………….……..ขนาดไฟล+....................... จํานวน …………….......แผ.น 

� 4.  บัญชีรายการก.อสร#าง หรือใบแจ#งปริมาณและราคาวัสดุก.อสร#าง (BOQ) ซ่ึงจะต#องแสดง 
      รายการวัสดุอุปกรณ+ ค.าแรงงาน ภาษีประเภทต.างๆ รวมท้ังกําไรไว#ด#วย 

                ไฟล+ข#อมูล……………………...……….……..ขนาดไฟล+....................... จํานวน …………….......แผ.น 

� 5.  อ่ืนๆ (ถ#ามี) 
     5.1............................................................................................................................................... 
                    ไฟล+ข#อมูล……………………………….……..ขนาดไฟล+....................... จํานวน …………….......แผ.น 
     5.2............................................................................................................................................... 
                    ไฟล+ข#อมูล……………………………….……..ขนาดไฟล+....................... จํานวน …………….......แผ.น 
     5.3............................................................................................................................................... 
                    ไฟล+ข#อมูล……………………………….……..ขนาดไฟล+....................... จํานวน …………….......แผ.น 
 

 ข#าพเจ#าขอรับรองว.าเอกสารหลักฐานท่ีข#าพเจ#าได#ยื่นมาพร#อมการเสนอราคาทางระบบจัดซ้ือ 
จัดจ#างภาครัฐด#วยอิเล็กทรอนิกส+ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส+ครั้งนี้ ถูกต#องและเปDนความจริง 
ทุกประการ 
 
 
               ลงชื่อ.............................................................ผู#ยื่นข#อเสนอ 
                       (...........................................................) 
      

   



เอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคาอิเลก็ทรอนกิส 

ขอ ๑.๘ รายละเอียดการคํานวณราคากลางงานกอสรางตาม BOQ (Bill of Quantities) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 























รหัสโครงการ กจ.14-3-014

ลําดับ ราคาต่อหน่วย จํานวนเงิน

ที� (บาท) (บาท)

1.1 งานถากถาง 24,260.00            ตร.ม.

2.1    ท่อเหล็กอาบสังกะสี

 - ขนาด Dia. 4.00 นิ�ว 764.00                 ม.

 - ขนาด Dia. 6.00 นิ�ว 3,783.00              ม.

 - ขนาด Dia. 8.00 นิ�ว 202.00                 ม.

3.1    ประตูนํ�าเหล็กหล่อมาตรฐาน (มอก.256,มอก.382)

 - ขนาด Dia. 0.20 ม. 1.00                     ชุด

 - ขนาด Dia. 0.10 ม. 1.00                     ชุด

3.2    อาคารท่อระบายอากาศ ขนาด 50 มม. 8.00                     ชุด

3.3    อาคารประตูระบายตะกอน 7.00                     ชุด

4.1    งานป้ายชื�อโครงการอนุรักษ์ ฟื�นฟูแหล่งนํ�า (ป้ายเหล็ก) 1.00                     ชุด

4.2    งานป้ายแนะนําโครงการ 1.00                     ชุด

4.3    งานหลักบอกแนว 91.00                   ชุด

4.4    งานฐานรองรับท่อ 91.00                   ชุด

รวมเป็นเงินทั�งสิ�น

(ลงชื�อ)...............................................................ผู้เสนอราคา

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

(ลงชื�อ)..........................................................วิศวกรผู้คํานวณราคา

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

หมายเหตุ   งานเบ็ดเตล็ดให้สามารถเบิกจ่ายได้ไม่เกินร้อยละของค่างานที�ก่อสร้างได้จริง

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

1. งานเตรียมพื�นที�

4.งานเบ็ดเตล็ด

2.งานท่อและอุปกรณ์

3.งานอาคารประกอบ

บัญชีแสดงปริมาณงานและราคา

รายการ ปริมาณงาน หน่วย

ของห้าง/บริษัทฯ...........................................................................................................................................

โครงการก่อสร้างระบบกระจายนํ�าจากฝายบ้านเตาถ่าน หมู่ที� 2,7 ตําบลห้วยเขย่ง อําเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี 



เอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคาอิเลก็ทรอนกิส 

ขอ ๑.๙ ขอกําหนดการกอสรางโครงการอนุรักษฟนฟูแหลงน้ํา 
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