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ประกาศสํานักงาน  ก.พ. 
เร่ือง  ประกวดราคาก่อสร้างอาคารที่ทําการหลังใหม่ของ ก.พ.ค. 

ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ์
 

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

   สํานักงาน ก.พ. มีความประสงค์จะประกวดราคาก่อสร้างอาคารที่ทําการหลังใหม่ของ ก.พ.ค.  
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
 
 

          1.  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ  ดังต่อไปนี้ 

 1.1 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานท่ีประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการ 
ทางอิเล็กทรอนิกส์ 

 1.2 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ท่ีถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ท้ิงงานของทาง
ราชการและ ได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ท่ีได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเป็นผู้ท้ิงงาน 
ตามระเบียบของทางราชการ 

 1.3 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคา 
รายอ่ืน และ/หรือต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศ
ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคา
อย่างเป็นธรรม 

 1.4 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซ่ึงอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึน
ศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีคําสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น 

    1.5 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลและมีผลงานก่อสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ท่ีประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ต่อคู่สัญญาฉบับเดียว ในวงเงินไม่น้อยกว่า 54,000,000.- บาท 
(ห้าสิบสี่ล้านบาทถ้วน) และเป็นผลงานท่ีเป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วย
ระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถ่ิน หรือรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนท่ีสํานักงาน ก.พ. เชื่อถือ 

 ท้ังนี้ ผลงานดังกล่าวเป็นผลงานภายในระยะเวลาไม่เกิน 4 ปี นับจากวันท่ีงานแล้วเสร็จ
จนถึงวันท่ียื่นเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 

    1.6 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องมีหนังสือรับรองของสถาปนิก วิศวกรโยธา วิศวกรไฟฟ้า  
โดยต้องมีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม และใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม คุณวุฒิไม่ต่ํากว่าระดับภาคี สาขาละ 1 คน 
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 1.7 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย  
หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสําคัญ 
 1.8 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลาง 
ท่ีเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐ 

 1.9 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร 
 

 2. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาควรไปรับฟังคําชี้แจงรายละเอียดและดูสถานท่ี เพ่ือซักซ้อมความ
เข้าใจ หรือมอบอํานาจเป็นหนังสือให้ผู้แทนไปฟังรายละเอียดแทน โดยพร้อมกันในวันท่ี………….......................... 
เวลา......................น.  ณ ห้องประชุม....... (ชั้น....) สํานักงาน ก.พ. ถนนติวานนท์ ตําบลตลาดขวัญ อําเภอเมือง  
จังหวัดนนทบุรี 11000 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาท่ีไม่ไปฟังรายละเอียดและดูสถานท่ี จะต้องปฏิบัติตามท่ี
สํานักงาน ก.พ. กําหนดเสมือนกับผู้ประสงค์จะเสนอราคาท่ีไปฟังรายละเอียดและดูสถานท่ีทุกประการ 
 3. กําหนดยื่นเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในวันท่ี ........................ 
ระหว่างเวลา 11.00 น. ถึง 12.00 น. ณ ห้องประชุม... (ชั้น...) สํานักงาน ก.พ. ถนนติวานนท์ ตําบลตลาดขวัญ 
อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 
 4. กําหนดวันเสนอราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  ในวันท่ี……….................................... 
ต้ังแต่เวลา 10.10 น. เป็นต้นไป  ท้ังนี้ จะแจ้งนัดหมายตามแบบแจ้ง วัน เวลา และสถานท่ี (บก.005) ให้ทราบ
ต่อไป 
 

 ผู้สนใจติดต่อขอซ้ือเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ในราคาชุดละ 
........................ บาท (..................................) ได้ท่ีสํานักงานเลขาธิการ กลุ่มงานบริหารทรัพย์สิน สํานักงาน ก.พ. 
ถนนติวานนท์ ตําบลตลาดขวัญ อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 ต้ังแต่บัดนี้จนถึงวันท่ี.................................. 
หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0 2547 1097  ในวันและเวลาราชการ 
 
                     ประกาศ    ณ   วันท่ี          มิถุนายน  2556 
 
 
 
             (นางสุชาดา  รังสินันท์) 
               รองเลขาธิการ ก.พ. 
                                  ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ก.พ. 

 



 

 
เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  เลขท่ี.........../ 2556 

การก่อสร้างอาคารท่ีทําการหลังใหม่ของ ก.พ.ค. 
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
ตามประกาศสํานักงาน ก.พ. 
ลงวันท่ี       มิถุนายน  2556 

 

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

   สํานักงาน ก.พ. ซ่ึงต่อไปนี้เรียกว่า “สํานักงาน” มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้าง
อาคารท่ีทําการหลังใหม่ของ ก.พ.ค. ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  โดยมีข้อแนะนําและข้อกําหนดดังต่อไปนี้ 
  

 1. เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
1.1 แบบรูปและรายการละเอียด 
1.2 แบบใบยื่นข้อเสนอการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
1.3 แบบใบแจ้งปริมาณงานและราคา (BOQ.) 
1.4 หนังสือแสดงเง่ือนไขการซ้ือและการจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
1.5 แบบสัญญาจ้าง 
1.6 แบบหนังสือคํ้าประกัน 

 (1) หลักประกันซอง   
 (2) หลักประกันสัญญา 

1.7 สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K ข.ประเภทงานก่อสร้างและสูตรท่ีใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้) 
1.8 บทนิยาม 

 (1) ผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคาท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกัน 
 (2) การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 

1.9 แบบบัญชีเอกสาร 
 (1) บัญชีเอกสารส่วนท่ี 1 
 (2) บัญชีเอกสารส่วนท่ี 2 
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 2. คุณสมบัติของผู้ประสงค์จะเสนอราคา 

 2.1 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานท่ีประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการ 
ทางอิเล็กทรอนิกส์ 

 2.2 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ท่ีถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ท้ิงงานของทาง
ราชการและ ได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ท่ีได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเป็นผู้ท้ิงงาน 
ตามระเบียบของทางราชการ 

 2.3 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคา 
รายอ่ืน และ/หรือต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศ
ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคา
อย่างเป็นธรรมตามข้อ 1.8 

 2.4 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซ่ึงอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึน
ศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีคําสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น 

   2.5 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลและมีผลงานก่อสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ท่ีประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ต่อคู่สัญญาฉบับเดียว ในวงเงินไม่น้อยกว่า 54,000,000.- บาท 
(ห้าสิบสี่ล้านบาทถ้วน) และเป็นผลงานท่ีเป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วย
ระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถ่ิน หรือรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนท่ีสํานักงาน ก.พ. เชื่อถือ 

  ท้ังนี้ ผลงานดังกล่าวเป็นผลงานภายในระยะเวลาไม่เกิน 4 ปี นับจากวันท่ีงานแล้วเสร็จ
จนถึงวันท่ียื่นเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 

   2.6 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องมีหนังสือรับรองของสถาปนิก วิศวกรโยธา วิศวกรไฟฟ้า  
โดยต้องมีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม และใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม คุณวุฒิไม่ต่ํากว่าระดับภาคี สาขาละ 1 คน 

 2.7 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่อยู่ ในฐานะเป็นผู้ ไ ม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย  
หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสําคัญ 

 2.8 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลาง 
ท่ีเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐ 

 2.9 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร 
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 3. หลักฐานการเสนอราคา 
 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐาน  แยกเป็น 2 ส่วน คือ 

 3.1 ส่วนท่ี 1 อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
 (1) ในกรณีผู้ประสงค์จะเสนอราคาเป็นนิติบุคคล 
  (ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจํากัด ให้ยื่นสําเนาหนังสือรับรอง 
การจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอํานาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง 
  (ข) บริ ษัทจํ า กัดหรือบริ ษัทมหาชนจํ า กัด  ให้ ยื่ นสํ า เนาหนั งสื อรั บรอง 
การจดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอํานาจควบคุม (ถ้ามี) และ
บัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่  พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง 
 (2) ในกรณีผู้ประสงค์จะเสนอราคาเป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็น 
ผู้ร่วมค้า ให้ยื่นสําเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า และในกรณี 
ท่ีผู้เข้าร่วมค้าฝ่ายใดเป็นบุคคลธรรมดาท่ีมิใช่สัญชาติไทย ก็ให้ยื่นสําเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใด 
เป็นนิติบุคคลให้ยื่นเอกสารตามท่ีระบุไว้ใน (1) 
 (3) สําเนาใบทะเบียนพาณิชย์  สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม พร้อมรับรองสําเนา 
ถูกต้อง 
 (4) บัญชีเอกสารส่วนท่ี  1  ท้ังหมดท่ีได้ยื่นตามแบบในข้อ  1.9 (1)   

 3.2 ส่วนท่ี  2  อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 

  (1)  หนังสือแสดงเง่ือนไขการซ้ือและการจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบ 
ในข้อ 1.4 จํานวน 3 ชุด โดยต้องลงนามพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) 
 (2) หนังสือมอบอํานาจซ่ึงปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีท่ีผู้ประสงค์จะ 
เสนอราคามอบอํานาจให้บุคคลอ่ืนทําการแทน 
 (3) หลักประกันซอง  ตามข้อ  5 
 (4) สําเนาสัญญาก่อสร้างอาคารและสําเนาหนังสือรับรองผลงานก่อสร้างอาคาร 
ตามสัญญาก่อสร้างอาคารดังกล่าว พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง ท่ีเป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงาน 
ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถ่ิน หรือรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชน วงเงินของสัญญา
ไม่น้อยกว่า 54,000,000.- บาท (ห้าสิบสี่ล้านบาทถ้วน) ท่ีเป็นผลงานในอดีต ภายในระยะเวลาไม่เกิน 4 ปี  
นับจากวันท่ีงานแล้วเสร็จจนถึงวันยื่นเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จํานวน 1 ชุด 
 (5) หนังสือรับรองของสถาปนิก วิศวกรโยธา วิศวกรไฟฟ้า โดยต้องมีใบอนุญาต 
เป็นผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม และใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  
คุณวุฒิไม่ต่ํากว่าระดับภาคี สาขาละ 1 คน 
 (6)  ใบแจ้งปริมาณงานและราคา (BOQ.) 
 (7) แบบใบยื่นข้อเสนอการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
 (8)  บัญชีเอกสารส่วนท่ี 2 ท้ังหมดท่ีได้ยื่นตามแบบในข้อ 1.9 (2) 
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 4. การเสนอราคา 
 4.1 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องยื่นข้อเสนอตามแบบท่ีกําหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาจ้าง
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์นี้ และหนังสือแสดงเง่ือนไขการซ้ือและการจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์นี้ 
โดยไม่มีเง่ือนไขใด ๆ ท้ังสิ้น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน รวมท้ังลงลายมือชื่อของผู้ประสงค์ 
จะเสนอราคาให้ชัดเจน 
 4.2 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องกรอกปริมาณวัสดุ ในใบแจ้งปริมาณงานและราคา (BOQ.) 
ให้ครบถ้วน แต่ไม่ต้องกรอกรายละเอียดของราคา 
 4.3 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องกําหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า 120 วัน นับแต่วันยืนยันราคา
สุดท้าย โดยภายในกําหนดยืนราคา ผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องรับผิดชอบราคา 
ท่ีตนเสนอไว้ และจะถอนการเสนอราคามิได้ 
 4.4 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องเสนอกําหนดเวลาดําเนินการตามสัญญาที่จะจ้าง  
ให้แล้วเสร็จไม่เกิน 540 วัน นับถัดจากวันท่ีได้รับหนังสือแจ้งจากสํานักงานให้เริ่มทํางาน 
 4.5 ก่อนยื่นเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ผู้ประสงค์จะเสนอราคา
ควรตรวจดูร่างสัญญา แบบรูป และรายละเอียด ฯลฯ ให้ถ่ีถ้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคาท้ังหมดเสียก่อน 
ท่ีจะตกลงยื่นข้อเสนอตามเง่ือนไขในเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 

 4.6 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องยื่นเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ จ่าหน้าซองถึงประธานคณะกรรมการประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารท่ีทําการหลังใหม่ของ 
ก.พ.ค. โดยระบุไว้ท่ีหน้าซองว่า “เอกสารประกวดราคา ตามเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ เลขท่ี......./2556” ยื่นต่อคณะกรรมการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในวันท่ี
........................ ระหว่างเวลา 11.00 น. ถึง 12.00 น. ณ ห้องประชุม..... (ชั้น....) สํานักงาน ก.พ. ถนนติวานนท์ 
ตําบลตลาดขวัญ อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 

  เม่ือพ้นกําหนดเวลายื่นเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แล้ว จะไม่รับ
เอกสารเพ่ิมเติมโดยเด็ดขาด 

  คณะกรรมการประกวดราคาจะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ประสงค์จะเสนอราคา 
แต่ละรายว่าเป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคาท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอ่ืน  หรือเป็น 
ผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้ประสงค์จะเสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ตามข้อ 1.8 (1) 
ณ วันประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือไม่ พร้อมท้ังตรวจสอบข้อเสนอตามข้อ 3.2 
และแจ้งผู้ประสงค์จะเสนอราคาแต่ละรายทราบผลการพิจารณาเฉพาะของตน ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ 
หรือวิธีอ่ืนใดท่ีมีหลักฐานว่า ผู้ประสงค์จะเสนอราคารับทราบแล้ว 
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  หากปรากฏต่อคณะกรรมการประกวดราคาก่อนหรือในขณะท่ีมีการเสนอราคาด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ว่า มีผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคา กระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขัน
ราคาอย่างเป็นธรรมตามข้อ 1.8 (2) คณะกรรมการประกวดราคาจะตัดรายชื่อผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือ 
ผู้มีสิทธิเสนอราคารายนั้นออกจากการเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคา และสํานักงานจะพิจารณาลงโทษผู้ประสงค์ 
จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคาดังกล่าวเป็นผู้ท้ิงงาน  

  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาท่ีไม่ผ่านการคัดเลือกเบ้ืองต้น เพราะเหตุเป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคา 
ท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอ่ืน หรือเป็นผู้มีประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้ประสงค์ 
จะเสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ หรือเป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคาท่ีกระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 
หรือผู้ประสงค์จะเสนอราคาท่ีไม่ผ่านคุณสมบัติทางด้านเทคนิคอาจอุทธรณ์คําสั่งดังกล่าวต่อหัวหน้าหน่วยงาน
ที่จัดหาพัสดุภายใน 3 วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากคณะกรรมการประกวดราคา การวินิจฉัยอุทธรณ์ของ
หัวหน้าหน่วยงานท่ีจัดหาให้ถือเป็นท่ีสุด 

  หากปรากฏต่อคณะกรรมการประกวดราคาว่า กระบวนการเสนอราคาจ้างด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ประสบข้อขัดข้อง จนไม่อาจดําเนินการต่อไปให้แล้วเสร็จภายในเวลาท่ีกําหนดไว้ คณะกรรมการ
ประกวดราคาจะสั่งพักกระบวนการเสนอราคา โดยมิให้ผู้แทนผู้มีสิทธิเสนอราคาพบปะหรือติดต่อสื่อสาร 
กับบุคคลอ่ืน และเม่ือแก้ไขข้อขัดข้องแล้ว จะให้ดําเนินกระบวนการเสนอราคาต่อไป จากข้ันตอนท่ีค้างอยู่
ภายในเวลาของการเสนอราคาท่ียังเหลือก่อนจะสั่งพักกระบวนการเสนอราคา แต่ต้องสิ้นสุดกระบวนการ 
เสนอราคาภายในวันเดียวกัน เว้นแต่คณะกรรมการประกวดราคาเห็นว่ากระบวนการเสนอราคาจะไม่แล้วเสร็จ
ได้โดยง่าย หรือข้อขัดข้องไม่อาจแก้ไขได้ ประธานคณะกรรมการประกวดราคาจะสั่งยกเลิกกระบวนการเสนอ
ราคา และกําหนดวัน เวลาและสถานท่ี เพ่ือเริ่มต้นกระบวนการเสนอราคาใหม่ โดยจะแจ้งให้ผู้มีสิทธิเสนอราคา
ทุกรายท่ีอยู่ในสถานท่ีนั้นทราบ  

  คณะกรรมการประกวดราคาสงวนสิทธิในการตัดสินใจดําเนินการใด ๆ ระหว่างการประกวด
ราคาฯ  เพ่ือให้การประกวดราคาฯ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ 

     4.7 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาท่ีได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องปฏิบัติ ดังนี้ 
    (1)  ปฏิบัติตามเง่ือนไขท่ีระบุไว้ในหนังสือแสดงเง่ือนไขการซ้ือและการจ้างด้วยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส์ ท่ีได้ยื่นมาพร้อมกับซองข้อเสนอทางเทคนิค 
 (2)  ราคาสูงสุดของการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์จะต้องเริ่มต้นท่ี 
113,738,000.- บาท (หนึ่งร้อยสิบสามล้านเจ็ดแสนสามหม่ืนแปดพันบาทถ้วน) 
   (3) ราคาท่ีเสนอจะต้องเป็นราคาท่ีรวมภาษีมูลค่าเพ่ิม และภาษีอ่ืน ๆ (ถ้ามี) รวมค่าใช้จ่าย
ท้ังปวงไว้ด้วยแล้ว 
   (4) ผู้มีสิทธิเสนอราคาหรือผู้แทน จะต้องมาลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอ
ราคาตามวัน เวลา และสถานท่ีท่ีกําหนด 
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   (5) ผู้มีสิทธิเสนอราคาหรือผู้แทนท่ีมาลงทะเบียนแล้ว ต้อง LOG IN เข้าสู่ระบบ 
   (6) ผู้มีสิทธิเสนอราคาหรือผู้แทนที่ LOG IN แล้ว จะต้องดําเนินการเสนอราคา 
โดยราคาท่ีเสนอในการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จะต้องตํ่ากว่าราคาสูงสุดในการ
ประกวดราคาฯ และจะต้องเสนอลดราคาขั้นตํ่า (Minimum Bid) ไม่น้อยกว่าครั้งละ 200,000.- บาท  
จากราคาสูงสุดในการประกวดราคาฯ และการเสนอลดราคาครั้งถัด ๆ ไป ต้องเสนอลดราคาครั้งละไม่น้อยกว่า 
200,000.- บาท จากราคาครั้งสุดท้ายท่ีเสนอลดแล้ว 

   (7) ห้ามผู้มีสิทธิเสนอราคาถอนการเสนอราคา และเม่ือการประกวดราคาฯ เสร็จสิ้นแล้ว 
จะต้องยืนยันราคาต่อผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ราคาท่ียืนยันจะต้องตรงกับราคาท่ีเสนอหลังสุด 

   (8) ผู้มีสิทธิเสนอราคาท่ีได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้ชนะราคา ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่าย 
ในการให้บริการเสนอราคาทางอิเล็กทรอนิกส์และค่าใช้จ่ายในการเดินทางของผู้ให้บริการตลาดกลาง
อิเล็กทรอนิกส์  ท้ังนี้ จะแจ้งให้ทราบในวันเสนอราคา 

   (9) ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมาเสนอราคา ในวันท่ี................................... ต้ังแต่เวลา 
10.10 น. เป็นต้นไป  ท้ังนี้ จะแจ้งนัดหมายตามแบบแจ้ง วัน เวลา และสถานท่ี (บก.005) ให้ทราบต่อไป 

   (10) ผู้มีสิทธิเสนอราคาสามารถศึกษาและทําความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอราคา
ของผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ท่ีแสดงไว้ในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th และผู้มีสิทธิ 
เสนอราคาต้องทําการทดลองวิธีการเสนอราคาก่อนถึงกําหนดวันเสนอราคาท่ีเว็บไซต์ของผู้ให้บริการตลาดกลาง
อิเล็กทรอนิกส์ ต้ังแต่วันท่ี 1 ตุลาคม 2555  เป็นต้นไป 

 5. หลักประกันซอง 

   ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องวางหลักประกันซองพร้อมกับการยื่นซองข้อเสนอด้านเทคนิค  
จํานวน 5,686,900.- บาท (ห้าล้านหกแสนแปดหม่ืนหกพันเก้าร้อยบาทถ้วน) โดยหลักประกันซอง จะต้องมี
ระยะเวลาการคํ้าประกัน ต้ังแต่วันยื่นซองข้อเสนอทางด้านเทคนิคครอบคลุมไปจนถึงวันสิ้นสุดการยืนราคา 
(ต้ังแต่วันท่ี............................ ถึงวันท่ี....................................) โดยหลักประกันให้ใช้อย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้   
 5.1 เช็คท่ีธนาคารสั่งจ่ายให้แก่สํานักงาน ชื่อบัญชี “สํานักงาน ก.พ.”  โดยเป็นเช็คลงวันท่ี
ท่ียื่นซองเอกสารทางด้านเทคนิค  หรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน  3  วันทําการของทางราชการ 
 5.2 หนังสือคํ้าประกันของธนาคารในประเทศตามแบบหนังสือคํ้าประกันดังระบุในข้อ 1.6 (1) 
 5.3 หนังสือคํ้าประกันของบริษัทเงินทุน  หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์  ท่ีได้รับอนุญาต 
ให้ประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชย์และประกอบธุรกิจคํ้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย  
ซึ่งได้แจ้งเวียนชื่อให้ส่วนราชการต่าง ๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือคํ้าประกันดังระบุ 
ในข้อ 1.6 (1) 
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 5.4 พันธบัตรรัฐบาลไทย 
 หลักประกันซองตามข้อนี้ สํานักงานจะคืนให้ผู้เสนอราคาหรือผู้คํ้าประกันภายใน 15 วัน  
นับถัดจากวันท่ีได้พิจารณาในเบ้ืองต้นเรียบร้อยแล้ว เว้นแต่ผู้มีสิทธิเสนอราคารายท่ีคัดเลือกไว้ซ่ึงเสนอราคา
ตํ่าสุดจะคืนให้ต่อเม่ือได้ทําสัญญาหรือข้อตกลง หรือเม่ือผู้เสนอราคาได้พ้นจากข้อผูกพันแล้ว 

 การคืนหลักประกันซอง ไม่ว่าในกรณีใด ๆ จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบ้ีย 

 6. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา 

 6.1 ในการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์นี้ สํานักงานจะพิจารณาตัดสิน
ด้วยราคารวม 

 6.2 หากผู้ประสงค์จะเสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ 2 หรือยื่นหลักฐาน 
การเสนอราคาไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ 3 หรือยื่นเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  
ไม่ถูกต้องตามข้อ 4 แล้ว คณะกรรมการประกวดราคาจะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ประสงค์จะเสนอราคา
รายนั้น เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาด หรือผิดหลงเพียงเล็กน้อย หรือผิดพลาดไปจากเง่ือนไขของเอกสารประกวด
ราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนท่ีมิใช่สาระสําคัญ ท้ังนี้ เฉพาะในกรณีท่ีพิจารณาเห็นว่าจะเป็น
ประโยชน์ต่อสํานักงานเท่านั้น 
 6.3 สํานักงานสงวนสิทธิไม่พิจารณาราคาของผู้ประสงค์จะเสนอราคา โดยไม่มีการผ่อนผัน 
ในกรณีดังต่อไปนี้ 
 (1) ไม่ปรากฏชื่อผู้ประสงค์จะเสนอราคารายนั้น ในบัญชีผู้รับเอกสารประกวดราคาจ้าง 
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือในหลักฐานการรับเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ของสํานักงาน 
 (2) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเง่ือนไข ท่ีกําหนดในเอกสารประกวดราคาจ้าง
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ท่ีเป็นสาระสําคัญ หรือมีผลทําให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบระหว่างผู้ประสงค์
จะเสนอราคารายอ่ืน 

 6.4 ในการตัดสินการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือในการทําสัญญา 
คณะกรรมการประกวดราคาหรือสํานักงานมีสิทธิให้ผู้ประสงค์จะเสนอราคา ชี้แจงข้อเท็จจริง สภาพ ฐานะ 
หรือข้อเท็จจริงอ่ืนใดท่ีเก่ียวข้องกับผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้ สํานักงานมีสิทธิท่ีจะไม่รับราคาหรือไม่ทําสัญญา 
หากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสม หรือไม่ถูกต้อง 
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 6.5 สํานักงานทรงไว้ซ่ึงสิทธิท่ีจะไม่รับราคาตํ่าสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาท่ีเสนอ
ท้ังหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกจ้างในจํานวนหรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะ
ยกเลิกการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา 
ท้ังนี้  เ พ่ือประโยชน์ของทางราชการเป็นสําคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของสํานักงานเป็นเด็ดขาด  
ผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ มิได้ รวมท้ังสํานักงานจะพิจารณา
ยกเลิกการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ และลงโทษผู้มีสิทธิเสนอราคาเป็นผู้ ท้ิงงาน  
ไม่ว่าจะเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาท่ีได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุท่ีเชื่อได้ว่าการเสนอราคากระทําการ 
โดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จหรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอ่ืนมาเสนอราคาแทน  
เป็นต้น 
  ในกรณีท่ีผู้มีสิทธิเสนอราคาท่ีเสนอราคาตํ่าสุด เสนอราคาตํ่าจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจ
ดําเนินงานตามสัญญาได้ คณะกรรมการประกวดราคาหรือสํานักงานจะให้ผู้เสนอราคานั้นชี้แจงและแสดงหลักฐาน
ท่ีทําให้เชื่อได้ว่าผู้มีสิทธิเสนอราคาสามารถดําเนินงานตามการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ให้เสร็จสมบูรณ์ หากคําชี้แจงไม่เป็นท่ีรับฟังได้ สํานักงานมีสิทธิท่ีจะไม่รับราคาของผู้เสนอราคารายนั้น 

 6.6 ในกรณีท่ีปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังจากการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ว่า ผู้ประสงค์จะเสนอราคาท่ีได้รับการคัดเลือกเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกันกับ
ผู้มีสิทธิเสนอราคารายอ่ืน หรือเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้มีสิทธิเสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลาง
อิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคา 
ท่ีกระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ 1.8 สํานักงานมีอํานาจท่ีจะตัดรายชื่อ
ผู้มีสิทธิเสนอราคาดังกล่าว  และสํานักงานจะพิจารณาลงโทษผู้มีสิทธิเสนอราคารายนั้นเป็นผู้ท้ิงงาน 

 7. การทําสัญญาจ้าง 

                      ผู้ชนะการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ผู้รับจ้าง) จะต้องทําสัญญาจ้าง
ตามแบบสัญญา ดังระบุในข้อ 1.5 กับสํานักงานภายใน 10 วัน นับถัดจากวันท่ีได้รับแจ้ง และจะต้องวาง
หลักประกันสัญญาเป็นจํานวนเงินเท่ากับร้อยละ 5 ของราคาค่าจ้างท่ีประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ได้  ให้สํานักงานยึดถือไว้ในขณะทําสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้  
    (1) เช็คท่ีธนาคารสั่งจ่ายให้แก่สํานักงาน ชื่อบัญชี “สํานักงาน ก.พ.” โดยเป็นเช็ค 
ลงวันท่ีท่ีทําสัญญาหรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน 3 วันทําการของทางราชการ 
  (2) หนังสือคํ้าประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือคํ้าประกัน ดังระบุ 
ในข้อ 1.6 (2) 
  (3) หนังสือคํ้าประกันของบริษัทเงินลงทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ท่ีได้รับอนุญาต
ให้ประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชย์และประกอบธุรกิจคํ้าประกัน ตามประกาศของธนาคาร 
แห่งประเทศไทย ซ่ึงได้แจ้งชื่อเวียนให้ส่วนราชการต่าง ๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือ 
คํ้าประกัน ดังระบุในข้อ 1.6 (2) 
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  (4) พันธบัตรรัฐบาลไทย 
 

       หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบ้ียภายใน 15 วันนับถัดจากวันท่ีคู่สัญญาพ้นจาก 
ข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว 

 8. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน 

                  ดําเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จภายใน 540 วัน นับถัดจากวันท่ีได้รับแจ้งจากสํานักงาน ก.พ.  
ให้เริ่มทํางาน กําหนดการแบ่งงวดงานเป็น 18 งวด โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 งวดท่ี 1  เป็นเงินร้อยละ 0.26 ของค่าจ้างตามสัญญา โดยจะจ่ายต่อเม่ือผู้รับจ้างได้ทําการ
ก่อสร้างแล้วเสร็จดังนี้ 

  เจาะสํารวจชั้นดินแล้วเสร็จ  

  ปรับพ้ืนท่ีและปักผังก่อสร้างแล้วเสร็จ 

  ก่อสร้างอาคารสํานักงานชั่วคราว 

  ล้อมรั้วรอบบริเวณก่อสร้างแล้วเสร็จ 

  ระยะเวลาดําเนินการ 30 วัน นับถัดจากวันท่ีได้รับแจ้งจากสํานักงาน ก.พ. ให้เริ่มทํางาน 

 งวดท่ี 2 เป็นเงินร้อยละ 2.98 ของค่าจ้างตามสัญญา โดยจะจ่ายต่อเม่ือผู้รับจ้างได้ทําการ
ก่อสร้างแล้วเสร็จดังนี้ 

  เสาเข็มเจาะแล้วเสร็จร้อยละ 50  

  ระยะเวลาดําเนินการ 60 วัน นับถัดจากวันท่ีได้รับแจ้งจากสํานักงาน ก.พ. ให้เริ่มทํางาน 

 งวดท่ี 3 เป็นเงินร้อยละ 3.86 ของค่าจ้างตามสัญญา โดยจะจ่ายต่อเม่ือผู้รับจ้างได้ทําการ
ก่อสร้างแล้วเสร็จดังนี้ 

  เสาเข็มเจาะแล้วเสร็จท้ังหมด 

  ขุดดินฐานรากแล้วเสร็จร้อยละ 50  

  ระยะเวลาดําเนินการ 90 วัน นับถัดจากวันท่ีได้รับแจ้งจากสํานักงาน ก.พ. ให้เริ่มทํางาน 

 งวดท่ี 4  เป็นเงินร้อยละ 3.46 ของค่าจ้างตามสัญญา โดยจะจ่ายต่อเม่ือผู้รับจ้างได้ทําการ
ก่อสร้างแล้วเสร็จดังนี้ 

  ขุดดินฐานรากแล้วเสร็จท้ังหมด 

  หล่อคอนกรีตฐานรากอาคารแล้วเสร็จท้ังหมด  

  หล่อคอนกรีตถังเก็บน้ําใต้ดินและห้องเครื่องป้ัมน้ําแล้วเสร็จ 

  หล่อคอนกรีตบันไดชั้นใต้ดินถึงชั้น 1 แล้วเสร็จ 

  วางท่อระบบไฟฟ้าและระบบสุขาภิบาลใต้ดินแล้วเสร็จท้ังหมด 

  ระยะเวลาดําเนินการ  120 วัน นับถัดจากวันท่ีได้รับแจ้งจากสํานักงาน ก.พ. ให้เริ่มทํางาน 
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 งวดท่ี 5  เป็นเงินร้อยละ 4.91 ของค่าจ้างตามสัญญา โดยจะจ่ายต่อเม่ือผู้รับจ้างได้ทําการ
ก่อสร้างแล้วเสร็จดังนี้ 

  หล่อคอนกรีตคานและพ้ืนชั้น 1 แล้วเสร็จ 

  หล่อคอนกรีตเสารับคานและพ้ืนชั้น 2 แล้วเสร็จ 

  หล่อคอนกรีตบันไดและช่องลิฟต์ ชั้น 1 ถึงชั้น 2  แล้วเสร็จ 

  วาง Sleeve และ Block out ระบบไฟฟ้า ระบบประปา สุขาภิบาล ชั้น 1 แล้วเสร็จท้ังหมด 

  ระยะเวลาดําเนินการ  150 วัน นับถัดจากวันท่ีได้รับแจ้งจากสํานักงาน ก.พ. ให้เริ่มทํางาน 

 งวดท่ี 6  เป็นเงินร้อยละ 4.91 ของค่าจ้างตามสัญญา โดยจะจ่ายต่อเม่ือผู้รับจ้างได้ทําการ
ก่อสร้างแล้วเสร็จดังนี้ 

  หล่อคอนกรีตโครงสร้างคานพ้ืนชั้น 2 แล้วเสร็จท้ังหมด 

  หล่อคอนกรีตเสารับคานพ้ืนชั้น 3 แล้วเสร็จท้ังหมด 

  หล่อคอนกรีตบันไดและช่องลิฟต์ ชั้น 2 ถึงชั้น 3  แล้วเสร็จ 

  วาง Sleeve และ Block out ระบบไฟฟ้า ระบบประปา สุขาภิบาล ชั้น 2 แล้วเสร็จท้ังหมด 

  ระยะเวลาดําเนินการ  180 วัน นับถัดจากวันท่ีได้รับแจ้งจากสํานักงาน ก.พ. ให้เริ่มทํางาน 

 งวดท่ี 7  เป็นเงินร้อยละ 5.67 ของค่าจ้างตามสัญญา โดยจะจ่ายต่อเม่ือผู้รับจ้างได้ทําการ
ก่อสร้างแล้วเสร็จดังนี้ 

  หล่อคอนกรีตโครงสร้างคานพ้ืนชั้น 3 แล้วเสร็จท้ังหมด 

  หล่อคอนกรีตเสารับคานพ้ืนชั้น 4 แล้วเสร็จท้ังหมด 

  หล่อคอนกรีตบันไดและช่องลิฟต์ ชั้น 3 ถึง ชั้น 4  แล้วเสร็จ 

  วาง Sleeve และ Block out ระบบไฟฟ้า ระบบประปา สุขาภิบาล ชั้น 3 แล้วเสร็จท้ังหมด 

  ระยะเวลาดําเนินการ  210 วัน นับถัดจากวันท่ีได้รับแจ้งจากสํานักงาน ก.พ. ให้เริ่มทํางาน 

 งวดท่ี 8 เป็นเงินร้อยละ 7.08 ของค่าจ้างตามสัญญา โดยจะจ่ายต่อเม่ือผู้รับจ้างได้ทําการ
ก่อสร้างแล้วเสร็จดังนี้ 

  หล่อคอนกรีตโครงสร้างคานพ้ืนชั้น 4 แล้วเสร็จท้ังหมด 

  หล่อคอนกรีตเสารับคานพ้ืนชั้น 5 แล้วเสร็จท้ังหมด 

  หล่อคอนกรีตบันไดและช่องลิฟต์ ชั้น 4 ถึง ชั้น 5  แล้วเสร็จ 

  วาง Sleeve และ Block out ระบบไฟฟ้า ระบบประปา สุขาภิบาล ชั้น 4 แล้วเสร็จท้ังหมด 

  ระยะเวลาดําเนินการ  240 วัน นับถัดจากวันท่ีได้รับแจ้งจากสํานักงาน ก.พ. ให้เริ่มทํางาน 
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 งวดท่ี 9  เป็นเงินร้อยละ 4.83 ของค่าจ้างตามสัญญา โดยจะจ่ายต่อเม่ือผู้รับจ้างได้ทําการ
ก่อสร้างแล้วเสร็จดังนี้ 
  หล่อคอนกรีตโครงสร้างคานพ้ืนชั้น 5 แล้วเสร็จท้ังหมด 

  หล่อคอนกรีตเสารับคานพ้ืนชั้นดาดฟ้าแล้วเสร็จท้ังหมด 

  หล่อคอนกรีตบันไดและช่องลิฟต์ ชั้น 5 ถึง ชั้นดาดฟ้า  แล้วเสร็จ 

  วาง Sleeve และ Block out ระบบไฟฟ้า ระบบประปา สุขาภิบาล ชั้น 5 แล้วเสร็จท้ังหมด 

  ก่อและฉาบผนัง ชั้น 1 แล้วเสร็จร้อยละ 90  

  ระยะเวลาดําเนินการ  270 วัน นับถัดจากวันท่ีได้รับแจ้งจากสํานักงาน ก.พ. ให้เริ่มทํางาน 

 งวดท่ี 10  เป็นเงินร้อยละ 2.30 ของค่าจ้างตามสัญญา โดยจะจ่ายต่อเม่ือผู้รับจ้างได้ทําการ
ก่อสร้างแล้วเสร็จดังนี้ 

  หล่อคอนกรีตโครงสร้างคานพ้ืนชั้นดาดฟ้าแล้วเสร็จท้ังหมด 

  หล่อคอนกรีตหลังคาดฟ้าแล้วเสร็จท้ังหมด 

  วาง Sleeve และ Block out ระบบไฟฟ้า ระบบประปา สุขาภิบาล ชั้นดาดฟ้า แล้วเสร็จท้ังหมด 

  ก่อและฉาบผนัง ชั้น 2 แล้วเสร็จร้อยละ 90 

  ระยะเวลาดําเนินการ 300 วัน นับถัดจากวันท่ีได้รับแจ้งจากสํานักงาน ก.พ. ให้เริ่มทํางาน 

 งวดท่ี 11  เป็นเงินร้อยละ 2.22 ของค่าจ้างตามสัญญา โดยจะจ่ายต่อเม่ือผู้รับจ้างได้ทําการ
ก่อสร้างแล้วเสร็จดังนี้ 

  ก่อและฉาบผนัง ชั้น 3 แล้วเสร็จร้อยละ 90  

  เดินท่อร้อยสายงานระบบไฟฟ้าแล้วเสร็จร้อยละ 10  

  เดินท่องานระบบประปา สุขาภิบาลแล้วเสร็จร้อยละ 10  

  ระยะเวลาดําเนินการ 330 วัน นับถัดจากวันท่ีได้รับแจ้งจากสํานักงาน ก.พ. ให้เริ่มทํางาน 

 งวดท่ี 12  เป็นเงินร้อยละ 3.33 ของค่าจ้างตามสัญญา โดยจะจ่ายต่อเม่ือผู้รับจ้างได้ทําการ
ก่อสร้างแล้วเสร็จดังนี้ 

  ก่อและฉาบผนังชั้น 4 แล้วเสร็จร้อยละ 90  

  ฝ้าเพดาน ชั้น 1 และ ชั้น 2 แล้วเสร็จร้อยละ 90  

  เดินท่อร้อยสายงานระบบไฟฟ้าแล้วเสร็จร้อยละ 30  

  เดินท่องานระบบประปา  สุขาภิบาล  แล้วเสร็จร้อยละ 20  

  ระยะเวลาดําเนินการ 360 วัน  นับถัดจากวันท่ีได้รับแจ้งจากสํานักงาน ก.พ. ให้เริ่มทํางาน 
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 งวดท่ี 13  เป็นเงินร้อยละ 4.17 ของค่าจ้างตามสัญญา โดยจะจ่ายต่อเม่ือผู้รับจ้างได้ทําการ
ก่อสร้างแล้วเสร็จดังนี้ 

  ก่อและฉาบผนัง ชั้น 5 แล้วเสร็จร้อยละ 90  

  ฝ้าเพดาน ชั้น 3 และ ชั้น 4 แล้วเสร็จร้อยละ 90  

  เดินท่อร้อยสายงานระบบไฟฟ้า แล้วเสร็จร้อยละ 50  

  เดินท่อระบบประปา  สุขาภิบาล  แล้วเสร็จร้อยละ 50  

  ระยะเวลาดําเนินการ 390 วัน  นับถัดจากวันท่ีได้รับแจ้งจากสํานักงาน ก.พ. ให้เริ่มทํางาน 

 งวดท่ี 14 เป็นเงินร้อยละ 6.07 ของค่าจ้างตามสัญญา โดยจะจ่ายต่อเม่ือผู้รับจ้างได้ทําการ
ก่อสร้างแล้วเสร็จดังนี้ 

  ฝ้าเพดานแล้วเสร็จท้ังหมด 

  ก่อและฉาบผนังแล้วเสร็จท้ังหมด 

  ปูวัสดุผิวพ้ืนแล้วเสร็จร้อยละ 25  

  เดินท่อร้อยสายงานระบบไฟฟ้าแล้วเสร็จร้อยละ 75  

  เดินท่อระบบประปา สุขาภิบาลแล้วเสร็จร้อยละ 75  

  ระยะเวลาดําเนินการ 420 วัน  นับถัดจากวันท่ีได้รับแจ้งจากสํานักงาน ก.พ. ให้เริ่มทํางาน 

 งวดท่ี 15  เป็นเงินร้อยละ 8.47 ของค่าจ้างตามสัญญา โดยจะจ่ายต่อเม่ือผู้รับจ้างได้ทําการ
ก่อสร้างแล้วเสร็จดังนี้ 

  ปูวัสดุผิวพ้ืนแล้วเสร็จร้อยละ 50  

  ติดต้ังประตูและหน้าต่างแล้วเสร็จร้อยละ 50  

  ติดต้ังสุขภัณฑ์แล้วเสร็จร้อยละ 50  

  ติดต้ังราวบันได วัสดุผิวพ้ืนบันได  จมูกบันได แล้วเสร็จร้อยละ 30 

  เดินท่อร้อยสายงานระบบไฟฟ้าแล้วเสร็จร้อยละ 90 

  เดินท่อระบบประปา สุขาภิบาลแล้วเสร็จร้อยละ 90  

  ติดต้ังระบบปรับอากาศและพัดลมระบายอากาศ แล้วเสร็จร้อยละ 20  

  ระยะเวลาดําเนินการ 450 วัน  นับถัดจากวันท่ีได้รับแจ้งจากสํานักงาน ก.พ. ให้เริ่มทํางาน 
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 งวดท่ี 16  เป็นเงินร้อยละ 13.88 ของค่าจ้างตามสัญญา โดยจะจ่ายต่อเม่ือผู้รับจ้างได้ทําการ
ก่อสร้างแล้วเสร็จดังนี้ 

  ปูวัสดุผิวพ้ืนแล้วเสร็จท้ังหมด 

  ติดต้ังสุขภัณฑ์แล้วเสร็จท้ังหมด 

  ติดต้ังราวบันได  วัสดุผิวพ้ืนบันได จมูกบันได แล้วเสร็จร้อยละ 60 

  ติดต้ังประตูและหน้าต่างแล้วเสร็จร้อยละ 60  

  ติดต้ังอุปกรณ์งานระบบประปา  ป๊ัมน้ํา แล้วเสร็จร้อยละ 90 

  ติดต้ังระบบดับเพลิง และอุปกรณ์ แล้วเสร็จร้อยละ 90  

  ติดต้ังตู้ควบคุมระบบไฟฟ้า แล้วเสร็จร้อยละ 50  

  ติดต้ังอุปกรณ์ดวงโคม สวิตซ์  ปลั๊ก แล้วเสร็จร้อยละ 50 

  เดินท่องานระบบประปา แล้วเสร็จท้ังหมด 

  ติดต้ังระบบปรับอากาศและพัดลมระบายอากาศ แล้วเสร็จร้อยละ 60 

  ติดต้ังครุภัณฑ์แล้วเสร็จร้อยละ 30  

  ติดต้ังลิฟต์โดยสารแล้วเสร็จร้อยละ 10  

  ระยะเวลาดําเนินการ  480 วัน  นับถัดจากวันท่ีได้รับแจ้งจากสํานักงาน ก.พ. ให้เริ่มทํางาน 

 งวดท่ี 17  เป็นเงินร้อยละ 15.57 ของค่าจ้างตามสัญญา โดยจะจ่ายต่อเม่ือผู้รับจ้างได้ทําการ
ก่อสร้างแล้วเสร็จดังนี้ 

  งานพ้ืนและวัสดุปูผิวพ้ืนแล้วเสร็จท้ังหมด 

  งานผนังและวัสดุกรุผนังแล้วเสร็จท้ังหมด 

  สุขภัณฑ์และอุปกรณ์ห้องน้ํา แล้วเสร็จท้ังหมด 

  ติดต้ังราวบันได  วัสดุผิวพ้ืนบันได  จมูกบันได แล้วเสร็จท้ังหมด 

  ติดต้ังกันสาด  เกล็ดบังแดด  แผงบังตา  ราวกันตก  แล้วเสร็จท้ังหมด 

  ระบบประปา  ระบบสุขาภิบาล  ระบบดับเพลิง แล้วเสร็จท้ังหมด 

  ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ระบบไฟฟ้ากําลัง ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และสื่อสาร แล้วเสร็จท้ังหมด 

  ติดต้ังครุภัณฑ์ แล้วเสร็จร้อยละ  70  

  ติดต้ังระบบปรับอากาศและพัดลมระบายอากาศ แล้วเสร็จท้ังหมด 

  ติดต้ังลิฟต์โดยสารแล้วเสร็จร้อยละ 70  

  ระยะเวลาดําเนินการ  510 วัน  นับถัดจากวันท่ีได้รับแจ้งจากสํานักงาน ก.พ. ให้เริ่มทํางาน 
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 งวดท่ี 18 เป็นเงินร้อยละ 6.03 ของค่าจ้างตามสัญญา (งวดสุดท้าย) โดยจะจ่ายต่อเม่ือ
ผู้รับจ้างได้ทําการก่อสร้างแล้วเสร็จดังนี้ 
  ทาสีภายนอกและภายในอาคารแล้วเสร็จท้ังหมด 

  ทดสอบงานระบบท้ังหมด 

  ครุภัณฑ์แล้วเสร็จ 

  ลิฟต์โดยสารแล้วเสร็จ 

  ติดต้ังตัวอักษรและสัญลักษณ์ประดับอาคารแล้วเสร็จ 

  เก็บทําความสะอาดบริเวณก่อสร้าง ท่อระบายน้ําให้เรียบร้อย 

  งานตามแบบรูปรายการคู่สัญญาและแนบท้ายสัญญา(ถ้ามี)แล้วเสร็จ 

  ส่งมอบ AS-Built  Drawing  จํานวน 3 ชุด  

  นอกจากนี้ให้ทําการก่อสร้างงานส่วนอ่ืน ๆ ท่ีเหลือท้ังหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อย
ถูกต้องครบถ้วนตามรูปแบบ รายการก่อสร้างและสัญญาทุกประการ 

  ระยะเวลาดําเนินการ  540 วัน นับถัดจากวันท่ีได้รับแจ้งจากสํานักงาน ก.พ. ให้เริ่มทํางาน  

  9.  อัตราค่าปรับ 

      ค่าปรับตามแบบสัญญาจ้างข้อ 17 จะกําหนดในอัตราร้อยละ 0.10 ของค่าจ้างตามสัญญา
ต่อวัน 

 10. ความรับผิดชอบในความชํารุดบกพร่องของงานจ้าง 

 ผู้ชนะการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ซ่ึงได้ทําข้อตกลงเป็นหนังสือ 
หรือทําสัญญาจ้าง ตามแบบดังระบุในข้อ 1.5 แล้วแต่กรณี จะต้องรับผิดชอบในความชํารุดบกพร่องของ 
งานจ้างท่ีเกิดข้ึนภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี นับถัดจากวันท่ีสํานักงานได้รับมอบงาน โดยผู้รับจ้างจะต้อง
รีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน 15 วัน นับถัดจากวันท่ีได้รับแจ้งความชํารุดบกพร่อง 

         11. ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอ่ืน ๆ 

     11.1 เงินค่าจ้างสําหรับงานจ้างครั้งนี้ ได้มาจากเงินงบประมาณ  ดังนี้ 
  เงินงบประมาณประจําปี พ.ศ. 2555 เป็นเงินจํานวน 16,200,000.- บาท 
  เงินงบประมาณประจําปี พ.ศ. 2556 เป็นเงินจํานวน 22,950,000.- บาท 
  เงินงบประมาณประจําปี พ.ศ. 2557 เป็นเงินจํานวน 68,850,000.- บาท 
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  ราคากลางของงานจ้างก่อสร้างอาคารท่ีทําการหลังใหม่ของ ก.พ.ค. ในการประกวดราคา
จ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ เป็นเงินท้ังสิ้น 113,738,000.- บาท (หนึ่งร้อยสิบสามล้านเจ็ดแสน 
สามหม่ืนแปดพันบาทถ้วน) 

  ราคากลางของทางราชการดังกล่าว ไม่ถือว่าผูกพันท่ีผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องพิจารณา 
ไปตามผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องรับผิดชอบในการถอดแบบและคํานวณราคางานเอง จะนําราคากลางของทางราชการ
มาปฏิเสธความรับผิดชอบ หรือเรียกร้องราคางานเพ่ิมเติมในภายหลังไม่ได้ 

 11.2 เม่ือสํานักงานได้คัดเลือกผู้มีสิทธิเสนอราคารายใด ให้เป็นผู้รับจ้าง และได้ตกลงจ้าง 
ตามการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้รับจ้างจะต้องสั่งหรือนําสิ่งของมาเพื่องาน
จ้างดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ และของนั้นต้องนําเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และ
สามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด ผู้มีสิทธิเสนอราคา 
ซ่ึงเป็นผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้ 
  (1)  แจ้งการสั่งหรือนําสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ ต่อกรมเจ้าท่าภายใน 
7 วัน นับต้ังแต่วันท่ีผู้รับจ้างสั่ง หรือซ้ือของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
ประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืนได้ 
  (2) จัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือท่ีมีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย 
จากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าให้บรรทุกสิ่งของนั้น โดยเรืออ่ืน 
ท่ีมิใช่เรือไทย ซ่ึงจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออ่ืน หรือเป็นของท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
คมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกของลงเรืออ่ืน 
  (3) ในกรณีท่ีไม่ปฏิบัติตาม (1) หรือ (2) ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วยการ
ส่งเสริมการพาณิชยนาวี 

 11.3 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาซ่ึงได้ยื่นเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
ต่อสํานักงานแล้ว จะถอนตัวออกจากการประกวดราคาฯ มิได้ และเมื่อได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้มีสิทธิเสนอ
ราคาแล้วต้องเข้าร่วมเสนอราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามเง่ือนไขท่ีกําหนดใน ข้อ 4.7 (4) (5) (6) และ 
(7) มิฉะนั้น สํานักงานจะริบหลักประกันซองจํานวนร้อยละ 2.5 ของวงเงินท่ีจัดหาทันทีและอาจพิจารณา
เรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอ่ืน (ถ้ามี) รวมท้ังอาจพิจารณาให้เป็นผู้ท้ิงงานได้ หากมีพฤติกรรมเป็นการ
ขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 
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 11.4 การริบหลักประกันซองของผู้มีสิทธิเสนอราคา 
  ผู้รับบริการจะริบหลักประกันซองท่ีผู้มีสิทธิเสนอราคา ในอัตราร้อยละ 2.5 ของ
วงเงินท่ีจัดหา ในกรณีท่ีผู้มีสิทธิเสนอราคากระทําผิดเง่ือนไข ดังนี้     
  11.4.1 ผู้มีสิทธิเสนอราคาไม่ส่งผู้แทนมาลงทะเบียนเพ่ือเข้าสู่กระบวนการ 
เสนอราคา ตามวัน เวลา และสถานท่ีท่ีกําหนด 
         11.4.2  ผู้มีสิทธิเสนอราคาท่ีมาลงทะเบียนแล้ว ไม่ LOG IN เข้าสู่ระบบ 
  11.4.3  ผู้มีสิทธิเสนอราคา  LOG  IN  แล้ว  แต่ไม่มีการเสนอราคา หรือเสนอราคา
ผิดเง่ือนไขท่ีกําหนดโดยการเสนอราคาสูงกว่า  หรือเท่ากับราคาเริ่มต้นการประมูล 
  11.4.4  ผู้มีส ิทธิเสนอราคาไม่ลงลายมือชื่อในแบบ บก. 008 แบบยืนยันราคา
สุดท้ายในการเสนอราคา 

          11.5 ผู้มีสิทธิเสนอราคาซ่ึงสํานักงานได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปทําสัญญาหรือข้อตกลงภายใน
เวลาท่ีทางราชการกําหนดดังระบุไว้ในข้อ 7 สํานักงานจะริบหลักประกันซอง หรือเรียกร้องจากผู้ออกหนังสือ 
คํ้าประกันซองทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็น 
ผู้ท้ิงงาน ตามระเบียบของทางราชการ 

 11.6 สํานักงานสงวนสิทธิ ท่ีจะแก้ไขเพ่ิมเติมเง่ือนไข หรือข้อกําหนดในแบบสัญญา 
ให้เป็นไปตามความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี) 

 12. การปรับราคาค่างานก่อสร้าง 
 การปรับราคาค่างานก่อสร้างตามสูตรการปรับราคาดังระบุในข้อ 1.7 จะนํามาใช้ในกรณี
ท่ีค่างานก่อสร้างลดลงหรือเพ่ิมข้ึน โดยวิธีการดังต่อไปนี้ 
  12.1 การขอเงินเพ่ิมค่างานก่อสร้างตามสูตรการปรับราคานี้ เป็นหน้าท่ีของผู้รับจ้างท่ี
จะต้องเรียกร้องภายในกําหนด 90 วัน นับแต่วันท่ีผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานงวดสุดท้าย หากพ้นกําหนดนี้ไปแล้ว  
ผู้รับจ้างไม่มีสิทธิ์ท่ีจะเรียกร้องเงินเพ่ิมค่างานก่อสร้างจากผู้ว่าจ้างได้อีกต่อไป และในกรณีท่ีผู้ว่าจ้างจะต้องเรียก
เงินคืนจากผู้รับจ้าง ให้ผู้ว่าจ้างท่ีเป็นคู่สัญญารีบเรียกเงินคืนจากผู้รับจ้าง หรือให้หักเงินหลักประกันสัญญา
แล้วแต่กรณี 
  12.2 การพิจารณาคํานวณเงินเพ่ิมหรือลดและการจ่ายเงินเพ่ิมหรือเรียกร้องเงินคืนจาก 
ผู้รับจ้างตามเง่ือนไขของสัญญาแบบปรับราคาได้ ต้องได้รับการตรวจสอบและเห็นชอบจากสํานักงบประมาณ
และให้ถือการพิจารณาวินิจฉัยของสํานักงบประมาณเป็นท่ีสิ้นสุด 
 สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) จะต้องคงท่ีท่ีระดับท่ีกําหนดไว้ในวันแล้วเสร็จตามท่ี
กําหนดไว้ในสัญญา หรือภายในระยะเวลาท่ีสํานักงานได้ขยายออกไป โดยจะใช้สูตรของทางราชการท่ีได้ระบุใน
ข้อ 1.7 
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  13. มาตรฐานฝีมือช่าง 
 เม่ือสํานักงานได้คัดเลือกผู้มีสิทธิเสนอราคารายใดให้เป็นผู้รับจ้างและได้ตกลงจ้างก่อสร้าง 
ตามประกาศนี้แล้ว ผู้เสนอราคาจะต้องตกลงว่าในการปฏิบัติงานก่อสร้างดังกล่าว ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมี
และใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน หรือผู้มีวุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส. และ 
ปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาท่ี ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ ในอัตราไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 5 ของแต่ละ
สาขาช่าง จํานวนอย่างน้อย 1 คน ในแต่ละสาขาช่างดังต่อไปนี้ 

 13.1 ช่างโยธา 

 13.2 ช่างไฟฟ้า 

 13.3 ช่างก่อสร้าง 

  14. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ 

 ในระหว่างระยะเวลาการดําเนินงาน ผู้รับจ้างพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ท่ีกฎหมายและ
ระเบียบได้กําหนดไว้โดยเคร่งครัด 

  15. การจัดทําป้ายโครงการ 

 ผู้รับจ้างต้องจัดทําป้ายโครงการนี้ ตามรายละเอียดข้อกําหนดตามหนังสือสํานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี ท่ี นร 203/2132  ลงวันท่ี 2 กันยายน 2535  โดยติดต้ังไว้ ณ สถานท่ีก่อสร้าง 
    
 
 
           สํานักงาน ก.พ. 
                มิถุนายน  2556 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

เอกสารแนบท้ายหมายเลข 1.1 

แบบรูปและรายการละเอียด 

 

แบบงานจ้างก่อสร้างอาคารที่ทําการหลังใหม่ของ ก.พ.ค. ด้วยวิธกีารทางอิเล็กทรอนิกส ์

 

 

แบบพิมพ์เขียว 
 

เลขที่แบบมาตรฐานสํานักงาน ก.พ. 
 

จํานวน  168  แผ่น 
 

 

รายการประกอบแบบ 
 

จํานวน  378  แผ่น 

 

 
 



 

เอกสารแนบท้ายหมายเลข 1.2 

 
แบบใบย่ืนข้อเสนอการประกวดราคา 

จ้างก่อสร้างอาคารที่ทําการหลังใหม่ของ ก.พ.ค. 
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ์

เรียน  ประธานคณะกรรมการประกวดราคา 
 

 1.  ข้าพเจ้า  บริษัท/ห้าง/ร้าน ............................................................................................ 
อยู่เลขท่ี ....................... ถนน .............................................. ตําบล/แขวง ........................................................ 
อําเภอ/เขต ........................................ จังหวัด .......................................โทรศัพท์ ............................................ 
โทรสาร ................................ โดย ...................................................................................... ผู้ลงนามข้างท้ายนี้ 
ได้พิจารณาเง่ือนไขต่าง ๆ ในเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ฯ เลขท่ี ......../2556  และ
เอกสารเพ่ิมเติม (ถ้ามี) เลขท่ี .................. (ถ้ามี) โดยตลอดและยอมรับข้อกําหนดและเง่ือนไขแล้ว รวมท้ัง
รับรองว่าข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามท่ีกําหนด  และไม่เป็นผู้ท้ิงงานของทางราชการ 
 2.  ข้าพเจ้าขอเสนอท่ีจะทํางานจ้างก่อสร้างอาคารท่ีทําการหลังใหม่ของ ก.พ.ค. ตามข้อกําหนด
เง่ือนไข แบบรูปรายการละเอียดแห่งเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
 3. คําเสนอนี้จะยืนอยู่เป็นระยะเวลา.................วัน (ไม่น้อยกว่า 120 วัน) นับแต่วันยืนยัน
ราคาสุดท้าย และสํานักงาน ก.พ. อาจรับคําเสนอนี้  ณ  เวลาใดก็ได้  ก่อนท่ีจะครบกําหนดระยะเวลาดังกล่าว  
หรือระยะเวลาท่ียืดออกไปตามเหตุผลอันสมควรท่ีสํานักงาน  ก.พ.  ร้องขอ  
 4. กําหนดเวลาท่ีส่งมอบ ข้าพเจ้ารับรองท่ีจะเริ่มทํางานตามสัญญาทันที หรือทันทีท่ีได้รับแจ้ง
จากสํานักงานว่าให้เริ่มทํางานตามสัญญา และจะส่งมอบงานตามเอกสารประกวดราคา โดยครบถ้วนถูกต้อง
ภายใน 540 วัน นับถัดจากวันท่ีได้รับแจ้งจากสํานักงาน ก.พ. ให้เริ่มทํางาน 

5.  ในกรณีท่ีข้าพเจ้าได้รับการพิจารณาให้เป็นผู้ชนะการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์  ข้าพเจ้ารับรองท่ีจะ  
  5.1 ทําสัญญาตามแบบสัญญาจ้าง แนบท้ายเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ กับสํานักงาน ภายใน 10 วัน นับถัดจากวันท่ีได้รับหนังสือให้ไปทําสัญญา  
  5.2 มอบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาตามท่ีระบุไว้ในข้อ 7 ของเอกสารประกวดราคา
จ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ให้แก่สํานักงานก่อนหรือขณะท่ีได้ลงนามในสัญญาเป็นจํานวนร้อยละ 5  
ของราคาตามสัญญา เพ่ือเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาโดยถูกต้องและครบถ้วน  
 หากข้าพเจ้าไม่ปฏิบัติให้ครบถ้วนตามท่ีระบุไว้ข้างต้นนี้ ข้าพเจ้ายอมให้สํานักงาน 
ริบหลักประกันซองหรือเรียกร้องจากผู้ออกหนังสือคํ้าประกัน รวมท้ังยินดีชดใช้ค่าเสียหายใด ๆ ท่ีอาจมีแก่
สํานักงาน และสํานักงานมีสิทธิจะยกเลิกการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้  
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6.  ข้าพเจ้ายอมรับว่าสํานักงานไม่มีความผูกพันท่ีจะรับคําเสนอนี้ รวมท้ังไม่ต้องรับผิดชอบ 
ในค่าใช้จ่ายใด ๆ อันอาจเกิดข้ึนในการท่ีข้าพเจ้าได้เข้ายื่นข้อเสนอ 
 7.  เพ่ือเป็นหลักประกันในการปฏิบัติโดยถูกต้องตามท่ีได้ทําความเข้าใจและตามความผูกพัน
แห่งคําเสนอนี้  ข้าพเจ้าขอมอบ………………………………….…………………………........................................................ 
.....................................................................เพ่ือเป็นหลักประกันซอง เป็นเงินจํานวน……………………...…….บาท   
(.....................................................................................................)  มาพร้อมนี้ 

8.  ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบเอกสารต่าง ๆ ท่ีได้ยื่นในการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์นี้โดยละเอียดแล้ว และเข้าใจดีว่าสํานักงานไม่ต้องรับผิดชอบใด ๆ ในความผิดพลาด หรือ 
ตกหล่น  
 9. การยื่นข้อเสนอการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์นี้ ได้ยื่นเสนอ 
โดยบริสุทธิ์  ยุติธรรม และปราศจากกลฉ้อฉล หรือการสมรู้ร่วมคิดกันโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายกับบุคคลใด
บุคคลหนึ่ง หรือหลายบุคคล หรือกับห้างหุ้นส่วนบริษัทใด ๆ  ท่ีได้ยื่นข้อเสนอในคราวเดียวกัน  
 
                                      เสนอมา      ณ      วันท่ี          เดือน                        พ.ศ.  
 
 
 
                                       ลงชื่อ   ..................………….....................                                 
                        (......................................................)  
                                            ตําแหน่ง............................................................. 
                                                 ประทับตรา (ถ้ามี)  
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แบบใบแจ้งปริมาณงานและราคา (BOQ.) 
 

จ้างก่อสร้างอาคารที่ทําการหลังใหม่ของ ก.พ.ค. ดว้ยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
 

 

 

 บัญชีแสดงปริมาณงานและราคา (BOQ.) 

 สรุปราคาค่าก่อสร้าง    จํานวน   74 แผ่น 
 
 แบบใบแจ้งปริมาณงานและราคา (BOQ.) ครุภัณฑ์จัดสร้าง 

 1. แบบ ปร.6 จํานวน 1 แผ่น 

  2. แบบ ปร.5 (ก) จํานวน      1 แผ่น 

  3. แบบ ปร.4 จํานวน     67 แผ่น 
 
 แบบใบแจ้งปริมาณงานและราคา (BOQ.) ครุภัณฑ์จัดซื้อ 

 1. แบบ ปร.5 (ข) จํานวน     1 แผ่น 

 2. แบบ ปร.4 จํานวน     1 แผ่น 
 
 แบบใบแจ้งปริมาณงานและราคา (BOQ.) ค่าใช้จ่ายพิเศษ 

 1. แบบ ปร.(พ) จํานวน     1 แผ่น 

 2. แบบแสดงรายการคํานวณ จํานวน     1 แผ่น 
     ค่าใช้จ่ายพิเศษ 
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หนังสือแสดงเง่ือนไขการซ้ือและการจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 

 
             หนังสือแสดงเง่ือนไขนี้ เป็นหนังสือท่ีจัดทําข้ึนเป็น 3 ฝ่าย ระหว่าง   สํานักงาน ก.พ.    .  
(ชื่อหน่วยงานท่ีจะจัดหาพัสดุ) โดย.......................…………………….………………... ในฐานะประธานคณะกรรมการ
ประกวดราคาซ่ึงต่อไปนี้ เรียกว่า “ผู้รับบริการ”  โดย............................................................................... 
(ช่ือบริษัทตลาดกลางฯ) ซ่ึงต่อไปนี้ เรียกว่า “ผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์” ฝ่ายหนึ่ง และบริษัท......................... 
................................................................................................... (ระบุให้ชัดเจนว่าเป็นบริษัทจํากัด , บริษัทมหาชน, ห้างหุ้นส่วนจํากัด ฯลฯ) 
โดย.............................................................................  ซ่ึงต่อไปนี้เรียกว่า “ผู้มีสิทธิเสนอราคา” อีกฝ่ายหนึ่ง   
    

 ท้ัง 3 ฝ่ายตกลงยินยอมรับเ ง่ือนไข และวิธีปฏิ บัติในการเข้าร่วมประมูลด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์  ดังนี้ 

 

 1. วัตถุประสงค์และขอบเขต 
   ผู้รับบริการประสงค์จะเปิดทําการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ตามรายละเอียด

ข้อกําหนดหรือประกาศของ    สํานักงาน ก.พ.     .(ช่ือหน่วยงานท่ีจะจัดหาพัสดุ) เรื่อง งานจ้างก่อสร้าง
อาคารท่ีทําการหลังใหม่ของ ก.พ.ค. เลขท่ี ......../2556 ลงวันท่ี............................. และผู้ให้บริการตลาดกลาง
อิเล็กทรอนิกส์ มีความประสงค์จะให้บริการระบบประมูลอิเล็กทรอนิกส์ โดยตกลงดําเนินการตามรายละเอียด
กฎเกณฑ์ในการให้บริการตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 
2549 

และผู้ท่ีได้รับแจ้งให้เป็นผู้มีสิทธิเสนอราคา ตามประกาศของ      สํานักงาน ก.พ.        . 
(ช่ือหน่วยงานท่ีจะจัดหาพัสดุ) เรื่อง งานจ้างก่อสร้างอาคารท่ีทําการหลังใหม่ของ ก.พ.ค. ด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ เลขท่ี.........../2556  ลงวันท่ี............................................. จะต้องไปเสนอราคา ตามวัน เวลา 
และสถานท่ี ท่ีกําหนด และยินยอมปฏิบัติตามระเบียบฯ ข้างต้น 
 2. ข้อกําหนดอ่ืน 

2.1  หน้าท่ีของผู้มีสิทธิเสนอราคา 
 2.1.1   ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมาเสนอราคา ณ วัน เวลา และสถานท่ีท่ีกําหนด 

โดยต้องส่งผู้แทนเข้าเสนอราคาไม่เกิน 3 คน และไม่สามารถเปลี่ยนหรือเพ่ิมผู้แทนได้ แต่สามารถถอดถอน
ผู้แทนบางคนด้วยเหตุใดเหตุหนึ่งได้  
   2.1.2   เม่ือการเสนอราคาทางอิเล็กทรอนิกส์เสร็จสิ้นแล้ว ผู้เสนอราคาคนใดคนหนึ่งของ 
ผู้มีสิทธิเสนอราคาแต่ละรายท่ีมาลงทะเบียนเพ่ือเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา ลงนามยืนยันการเสนอราคา 
ตามแบบ บก.008 ท่ีกรรมการประกวดราคานํามามอบให้ ณ ห้องเสนอราคาท่ีผู้มีสิทธิเสนอราคาประจําอยู่  
จึงจะสามารถออกจากห้องเสนอราคาได้ 
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   2.1.3 ผู้มีสิทธิเสนอราคาต้องทําการศึกษาประกาศการประกวดราคาของผู้รับบริการ
และต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด รวมท้ังต้องศึกษาและทําความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอราคาของ 
ผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์  ท่ีแสดงไว้ในเว็บไซด์ www.gprocurement.go.th  และผู้มีสิทธิเสนอ
ราคาต้องทําการทดลองวิธีการเสนอราคาก่อนถึงกําหนดวันเสนอราคาท่ีเว็บไซต์ของผู้ให้บริการตลาดกลาง
อิเล็กทรอนิกส์ ในครั้งนี้  

2.2 การริบหลักประกันซองของผู้มีสิทธิเสนอราคา 
   ให้ผู้รับบริการริบหลักประกันซองของผู้มีสิทธิเสนอราคา ในอัตราร้อยละ 2.5 ของวงเงิน
ท่ีจัดหา ในกรณีท่ีผู้มีสิทธิเสนอราคากระทําผิดเง่ือนไข ดังนี้ 

2.2.1 ผู้มีสิทธิเสนอราคาไม่ส่งผู้แทนมาลงทะเบียนเพ่ือเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา 
ตามวัน เวลา และสถานท่ีท่ีกําหนด  

2.2.2   ผู้มีสิทธิเสนอราคาท่ีมาลงทะเบียนแล้ว ไม่ LOG IN เข้าสู่ระบบ  
2.2.3   ผู้มีสิทธิเสนอราคา LOG IN แล้ว แต่ไม่มีการเสนอราคา หรือเสนอราคาผิดเง่ือนไข

ท่ีกําหนด โดยการเสนอราคาสูงกว่า หรือเท่ากับราคาสูงสุดในการประกวดราคาฯ หรือเสนอลดราคาข้ันตํ่า 
(Minimum Bid) แต่ละครั้งท่ีเสนอลดราคาน้อยกว่า 200,000.- บาท  

2.2.4   ผู้มีสิทธิเสนอราคาไม่ลงลายมือชื่อในแบบ บก. 008 แบบยืนยันราคาสุดท้าย 
ในการเสนอราคา 

  2.3 ค่าธรรมเนียมการประกวดราคาฯ 
   ผู้มีสิทธิเสนอราคาท่ีได้รับการคัดเลือกจากผู้รับบริการให้เป็นผู้ชนะการเสนอราคา  
ต้องจ่ายชําระค่าใช้จ่ายในการจัดการประกวดราคาฯ ให้กับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ เป็นจํานวนเงิน
. . . . . . . . . . . . ........ . . . . . . .บาท  ( . . . . . .…………... .. . . .……………………... . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ) 
(รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมแล้ว) โดยจ่ายชําระงวดเดียวภายใน 30 วัน นับแต่ได้รับใบแจ้งหนี้จากผู้ให้บริการ  

   2.4  การอุทธรณ์การเสนอราคา 
   กรณีท่ีผู้มีสิทธิเสนอราคาท่ีเข้าสู่กระบวนการเสนอราคาไม่เห็นด้วยกับผลการพิจารณา
ของหัวหน้าหน่วยงาน ให้อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (กวพ.อ.) 
ภายใน 3 วันนับแต่วันท่ีได้รับแจ้ง และ กวพ.อ. จะพิจารณา ให้เสร็จภายใน 30 วัน ซ่ึงในระหว่างนี้ 
จะดําเนินการข้ันตอนต่อไปมิได้ 
   ท้ังนี้  หากผู้ มีสิทธิ เสนอราคาได้อุทธรณ์ในส่วนท่ีเ ก่ียวข้องกับระบบหรือข้อมูล 
การเสนอราคาประมูลของผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ 
จะนําส่งข้อมูลจากฐานข้อมูลกลางของเครื่องแม่ข่าย (Log file) และรายงานสรุปผลประกวดราคา 
ต่อผู้รับบริการเท่านั้น 
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2.5   การสงวนสิทธิ์ของผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์  
 2.5.1 ผู้ มีสิทธิ เสนอราคาท่ีต้องการเสนอราคาในช่วงสุดท้ายของการประมูล  

ควรทําการเสนอราคาก่อนเวลาสิ้นสุดการประมูลอย่างน้อย 1 นาที ท้ังนี้เ พ่ือเป็นการเผื่อเวลาสําหรับ 
การเดินทางของข้อมูลท่ีเข้าสู่ระบบ Server     

 2.5.2  จะถือเอาผลการเสนอราคา และเวลาท่ีแสดงในระบบฐานข้อมูลกลางจากเครื่อง
แม่ข่าย (Log file) เป็นหลักฐานแสดงการเสนอราคาเท่านั้น  

 ท้ัง 3 ฝ่าย ได้รับทราบและยินยอมปฏิบัติตามข้อความและเง่ือนไขทุกประการตามหนังสือฉบับนี้
รวมถึงเอกสารท่ีเก่ียวข้องท้ังหมด เช่น เอกสารประกวดราคา เป็นต้น จึงได้ลงนามพร้อมท้ังประทับตราบริษัท 
(ถ้ามี) ไว้เป็นหลักฐานในเอกสารฉบับนี้ และขอตอบรับการเข้าร่วมการประกวดราคาฯ ในวันและเวลา
ดังกล่าว 
 
                                      ชื่อ 

                                        
ตําแหน่ง 

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

ผู้รับบริการ 
 

 
                                     ชื่อ                                   

 
ตําแหน่ง 

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

ผู้ให้บริการตลาดกลาง
อิเล็กทรอนิกส์ 

 
ชื่อ                     

                                       
ตําแหน่ง 

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

ผู้มีสิทธิเสนอราคา 
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สัญญาจ้าง 
แบบสัญญาจ้างท่ัวไป 

สัญญาเลขท่ี………………………………… 
 สัญญาฉบับนี้ทําข้ึน ณ………..……...ตําบล/แขวง……………………..….อําเภอ/เขต………………….. 
จั งหวัด…….…………….เ ม่ือวัน ท่ี…..……เ ดือน…………………..พ.ศ……………ระหว่ าง…………………………………..
โดย………...………………………ซ่ึงต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับ……………………………………….
ซ่ึงจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ………………….……..สํานักงานใหญ่อยู่เลขท่ี………ถนน………………………..ตําบล/
แขวง………………………....อําเภอ/เขต……………….จังหวัด……...……….โดย……………………...ผู้ มีอํานาจลงนาม
ผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของสํานักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท……………………………………….….. 
ลงวันท่ี……………….……(และหนังสือมอบอํานาจลงวันท่ี……………..)* แนบท้ายสัญญานี้ (ในกรณีท่ีผู้รับจ้างเป็น
บุคคลธรรมดาให้ใช้ข้อความว่ากับ………………….…………………….อยู่บ้านเลขท่ี………..….ถนน………...……ตําบล/
แขวง……..…….อําเภอ/เขต…………..…..จังหวัด……..……..)* ซ่ึงต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง 

คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้ 
  

ข้อ 1. ข้อตกลงว่าจ้าง 
          ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทํางาน……………ณ….......ตําบล/แขวง…………………..
อําเภอ/เขต…………..…………จังหวัด……………….…..ตามข้อกําหนดและเง่ือนไขสัญญานี้รวมท้ังเอกสารแนบท้าย
สัญญา 
          ผู้รับจ้างตกลงท่ีจะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่าง ๆ ชนิดดี
เพ่ือใช้ในงานจ้างตามสัญญานี้ 
  

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…………………………. 
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 ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาท่ีขัดแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้บังคับ 
และในกรณีท่ีเอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคําวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง 
 

ข้อ 3. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา 
         ในขณะทําสัญญานี้ผู้รับจ้างได้นําหลักประกันเป็น………………………………………..…………. 
เป็นจํานวนเงิน…………………บาท (…………….………….) มามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างเพ่ือเป็นหลักประกันการปฏิบัติ 
ตามสัญญานี้ 
         หลักประกันท่ีผู้รับจ้างนํามามอบไว้ตามวรรคหนึ่ง ผู้ว่าจ้างจะคืนให้เม่ือผู้รับจ้างพ้นจาก 
ข้อผูกพันตามสัญญานี้แล้ว 
 

ข้อ 4. ก. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน 
             (สําหรับสัญญาท่ีเป็นราคาต่อหน่วย) 
                     ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายและผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างเป็นจํานวนเงิน………………………..…บาท 
(……………………….…..) ซ่ึงได้รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมจํานวน……………..บาท ตลอดจนภาษีอากรอ่ืน ๆ และค่าใช้จ่าย
ท้ังปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาต่อหน่วยเป็นเกณฑ์ ตามรายการ แต่ละประเภท ดังท่ีได้กําหนดไว้ ในใบแจ้ง
ปริมาณงานและราคา 
              คู่สัญญาท้ังสองฝ่าย ต่างตกลงว่า จํานวนปริมาณงานท่ีกําหนดไว้ ในบัญชีรายการก่อสร้าง 
 หรือใบแจ้งปริมาณงาน และราคานี้ เป็นจํานวนโดยประมาณเท่านั้น จํานวนปริมาณงานท่ีแท้ จริงอาจจะมาก 
หรือน้อยกว่านี้ก็ได้ ซ่ึงผู้ว่าจ้าง จะจ่ายเงินค่าจ้าง ให้แก่ผู้รับจ้าง ตามราคาต่อหน่วยของงาน แต่ละรายการท่ีได้
ทําเสร็จจริง คู่สัญญาท้ังสองฝ่าย ต่างตกลง ท่ีจะไม่เปลี่ยนแปลงราคาต่อหน่วย หรือเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน 
อันเกิดจาก การท่ีจํานวนปริมาณงานในแต่ละรายการ ได้แตกต่าง ไปจากท่ีกําหนดไว้ในสัญญา ท้ังนี้ นอกจาก
ในกรณีต่อไปนี้* 
               4.1 เม่ือปริมาณงานท่ีทําเสร็จจริงในส่วนท่ีเกินกว่า ร้อยละ125 (หนึ่งร้อยยี่สิบห้า)   
แต่ไม่เกินร้อยละ 150 (หนึ่งร้อยห้าสิบ) ของปริมาณงาน ท่ีกําหนดไว้ในสัญญา หรือใบแจ้งปริมาณงาน และ
ราคา จะจ่ายให้ในอัตราร้อยละ 90 (เก้าสิบ) ของราคาต่อหน่วย ตามสัญญา 
              4.2 เม่ือปริมาณงาน ท่ีทําเสร็จจริง ในส่วนท่ีเกินกว่า ร้อยละ 150 (หนึ่งร้อยห้าสิบ)  
ของปริมาณงานท่ีกําหนดไว้ ในสัญญา หรือใบแจ้งปริมาณงาน และราคาจะจ่ายให้ ในอัตราร้อยละ 83  
(แปดสิบสาม) ของราคาต่อหน่วย ตามสัญญา 
              4.3 เม่ือปริมาณงานท่ีทําเสร็จจริง น้อยกว่าร้อยละ 75 (เจ็ดสิบห้า) ของปริมาณงาน  
ท่ีกําหนดไว้ ในสัญญา หรือใบแจ้งปริมาณงานและราคา จะจ่ายให้ตามราคาต่อหน่วยในสัญญา และจะจ่ายเพ่ิม
ชดเชย เป็นค่า overhead และ mobilization สําหรับงานรายการ นั้นในอัตราร้อยละ 17 (สิบเจ็ด) ของ
ผลต่าง ระหว่างปริมาณงานท้ังหมด ของงานรายการนั้น ตามสัญญาโดยประมาณ กับปริมาณงานท่ีทําเสร็จจริง  
คูณด้วยราคาต่อหน่วยตามสัญญา 
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              4.4 ผู้ว่าจ้าง จะจ่ายเงินท่ีเพ่ิมข้ึน หรือหักลดเงิน ในแต่ละกรณี ดังกล่าวข้างต้น ในงวด
สุดท้ายของการจ่ายเงิน หรือก่อนงวดสุดท้าย ของการจ่ายเงิน ตามท่ีผู้ว่าจ้าง จะพิจารณาเห็นสมควร 
 ผู้ว่าจ้าง ตกลงท่ีจะจ่ายเงินค่าจ้าง ให้แก่ผู้รับจ้าง เป็นรายเดือน ตามเนื้องานท่ีทําเสร็จจริง เม่ือผู้ว่าจ้าง 
หรือเจ้าหน้าท่ี ของผู้ว่าจ้างได้ทําการตรวจสอบผลงาน ท่ีทําเสร็จแล้ว และปรากฏว่าเป็นท่ีพอใจ ตรงตาม
ข้อกําหนด แห่งสัญญานี้ ทุกประการ ผู้ว่าจ้าง จะออกหนังสือรับรอง การรับมอบงานนั้น ให้ไว้แก่ผู้รับจ้าง 
  การจ่ายเงินงวดสุดท้าย จะจ่ายให้ เม่ืองานท้ังหมด ตามสัญญา ได้แล้วเสร็จทุกประการรวมท้ังการ 
ทําสถานท่ีก่อสร้าง ให้สะอาดเรียบร้อย ตามท่ีกําหนดไว้ ในข้อ 20 

ข้อ 4. ข. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน  
            (สําหรับสัญญาท่ีเป็นราคาเหมารวม) 
            ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจํานวนเงิน…………………….………..บาท 
(……………………) ซ่ึงได้รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม จํานวน………………บาท ตลอดจน ภาษีอากรอ่ืน ๆ และค่าใช้จ่าย 
ท้ังปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวม เป็นเกณฑ์ และกําหนดการจ่ายเงิน เป็นงวด ๆ ดังนี้ 
            งวดท่ี 1 เป็นจํานวนเงิน………………..บาท (…………………………..………….) เม่ือผู้รับจ้าง 
ได้ปฏิบัติงาน………………ให้แล้วเสร็จภายใน……………………………………………… 
            งวดท่ี 2 เป็นจํานวนเงิน……………………..บาท (………………………..……….) เม่ือผู้รับจ้าง 
ได้ปฏิบัติงาน………………ให้แล้วเสร็จภายใน………………………………………………ฯลฯ 
            งวดสุดท้าย เป็นจํานวนเงิน……..………...บาท (…………………………...……..) เม่ือผู้รับจ้าง 
ได้ปฏิบัติงานท้ังหมด ให้แล้วเสร็จเรียบร้อย ตามสัญญา รวมท้ัง ทําสถานท่ีก่อสร้าง ให้สะอาดเรียบร้อย ตามท่ี
กําหนดไว้ ในข้อ 20 
            การจ่ายเงิน ตามเง่ือนไข แห่งสัญญานี้ ผู้ว่าจ้าง จะโอนเงินเข้า บัญชีเงินฝากธนาคารของ 
ผู้รับจ้าง ชื่อธนาคาร…………………….สาขา……………..ชื่อบัญชี…………………เลขท่ีบัญชี…………………ท้ังนี้ ผู้รับจ้าง 
ตกลงเป็นผู้รับภาระ เงินค่าธรรมเนียม หรือค่าบริการอ่ืนใดเก่ียวกับการโอนท่ีธนาคารเรียกเก็บ และยินยอม  
ให้มีการหักเงินดังกล่าว จากจํานวนเงินโอนในงวดนั้น ๆ (ความในวรรคนี้ใช้สําหรับกรณีท่ีส่วนราชการ 
จะจ่ายเงินตรงให้แก่ผู้รับจ้าง (ระบบ Direct Payment) โดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร ของผู้รับจ้าง 
ตามแนวทางท่ีกระทรวงการคลังกําหนด) 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

4 
 
 *ข้อ 5. เงินค่าจ้างล่วงหน้า 
           ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่ายเงินค้าจ้างล่วงหน้า ให้แก่ผู้รับจ้าง เป็นจํานวนเงิน………………...……..…บาท 
(………………..……) ซ่ึงเท่ากับร้อยละ………………ของราคาค่าจ้าง ตามสัญญาท่ีระบุไว้ ในข้อ 4 
           เงินจํานวนดังกล่าว จะจ่ายให้ ภายหลังจาก ท่ีผู้รับจ้าง ได้วางหลักประกัน การรับเงินค่าจ้าง
ล่วงหน้า เต็มตามจํานวนเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้น ให้แก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้าง จะต้องออกใบเสร็จรับเงินค่าจ้าง
ล่วงหน้า ตามแบบท่ีผู้ว่าจ้าง กําหนดให้ และผู้รับจ้างตกลงท่ีจะกระทําตามเง่ือนไขอันเก่ียวกับการใช้จ่าย และ
การใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้น ดังต่อไปนี้ 
            5.1 ผู้รับจ้าง จะใช้เงินค่าจ้างล่วงหน้านั้น เพ่ือเป็นค่าใช้จ่าย ในการปฏิบัติงาน ตามสัญญา
เท่านั้น หากผู้รับจ้าง ใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้า หรือส่วนใดส่วนหนึ่ง ของเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นในทางอ่ืน  
ผู้ว่าจ้าง อาจจะเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้าคืน จากผู้รับจ้าง หรือบังคับแก่หลักประกัน การปฏิบัติตามสัญญาได้
ทันที 
            5.2 เม่ือผู้ว่าจ้างเรียกร้อง ผู้รับจ้าง ต้องแสดงหลักฐาน การใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้า  
เพ่ือพิสูจน์ว่าได้เป็นไปตามข้อ 5.1 ภายในกําหนด 15 วัน นับถัดจากวัน ได้รับแจ้งจาก ผู้ว่าจ้าง หากผู้รับจ้าง 
ไม่อาจแสดงหลักฐานดังกล่าว ภายในกําหนด 15 วัน ผู้ว่าจ้างอาจเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้าคืน จากผู้รับจ้าง  
หรือบังคับแก่ หลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้า ได้ทันที 
          * 5.3 (สําหรับสัญญาท่ีเป็นราคาต่อหน่วย) 
 ในการจ่ายเงินค่าจ้าง ให้แก่ผู้รับจ้างตามข้อ 4 ก. ผู้ว่าจะหักเงินค่าจ้าง ในแต่ละเดือนไว้จํานวน
ท้ังหมด* ท้ังนี้ จนกว่าจํานวนเงินท่ีหักไว้ จะครบตามจํานวน เงินค่าจ้างล่วงหน้า ท่ีผู้รับจ้างได้รับไปแล้ว 
           5.4 เงินจํานวนใด ๆ ก็ตาม ท่ีผู้รับจ้าง จะต้องจ่ายให้แก่ ผู้ว่าจ้างเพ่ือชําระหนี้ หรือเพ่ือชดใช้
ความรับผิดต่าง ๆ ตามสัญญา ผู้ว่าจ้าง จะหักเอาจากเงินค่าจ้างงวด ท่ีจะจ่ายให้แก่ ผู้รับจ้าง ก่อนท่ีจะหักชดใช้
คืน เงินค่าจ้างล่วงหน้า 
           5.5 ในกรณีท่ีมีการบอกเลิกสัญญา หากเงินค่าจ้างล่วงหน้าท่ีเหลือ เกินกว่าจํานวนเงิน  
ท่ีผู้รับจ้าง จะได้รับ หลังจากหักชดใช้ ในกรณีอ่ืนแล้ว ผู้รับจ้าง จะต้องจ่ายคืนเงิน จํานวนท่ีเหลือนั้น ให้แก่ 
ผู้ว่าจ้าง ภายใน 7 วัน นับถัดจากวัน ได้รับแจ้ง เป็นหนังสือ จากผู้ว่าจ้าง 
                 5.5 ก. (สําหรับสัญญาท่ีเป็นราคาต่อหน่วย) 
                      ผู้ว่าจ้าง จะคืนหลักประกันเงินล่วงหน้า ให้แก่ผู้รับจ้าง ต่อเม่ือผู้ว่าจ้าง ได้หักเงิน
ค่าจ้างไว้ครบจํานวนเงินล่วงหน้า ตาม 5.3 
                 5.5 ข. (สําหรับสัญญาท่ีเป็นราคาเหมารวม) 
ผู้ว่าจ้างจะคืนหลักประกันเงินล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้าง**………………………………………… 
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*** ข้อ 6. การหักเงินประกันผลงาน 

               ในการจ่ายเงินให้แก่ผู้รับจ้างแต่ละงวด ผู้ว่าจ้าง จะหักเงิน จํานวนร้อยละ 10 ของเงิน 
ท่ีต้องจ่าย ในงวดนั้น เพ่ือเป็นประกันผลงาน ในกรณีท่ี เงินประกันผลงาน จะต้องถูกหักไว้ท้ังสิ้น ไม่ตํ่ากว่า  
6 เดือน (สําหรับสัญญาท่ีเป็นราคาต่อหน่วย) หรือจํานวน……….……...บาท (สําหรับสัญญาท่ีเป็นราคาเหมารวม) 
ผู้มีรับจ้าง มีสิทธิท่ีจะขอเงินประกันผลงานคืน โดยผู้รับจ้าง จะต้องวางหนังสือคํ้าประกัน ของธนาคาร    
ซ่ึงออกโดยธนาคารภายในประเทศ มาวางไว้ต่อผู้ว่าจ้างเพ่ือเป็นหลักประกันแทนก็ได้ 
               ผู้ว่าจ้าง จะคืนเงินประกันผลงาน และ/หรือ หนังสือคํ้าประกัน ของธนาคารดังกล่าว  
ตามวรรคหนึ่ง ให้แก่ผู้รับจ้าง พร้อมกับ การจ่ายเงิน งวดสุดท้าย 
  

ข้อ 7 ก. กําหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา 
            ภายในกําหนด…………..วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา ผู้รับจ้าง จะต้องเสนอแผนงาน 
ให้เป็นท่ีพอใจ แก่ผู้ว่าจ้าง โดยแสดงถึงข้ันตอน ของการทํางาน และกําหนดเวลาท่ีต้องใช้ ในการทํางาน 
หลักต่าง ๆ ให้แล้วเสร็จ*** 
            ผู้รับจ้าง ต้องเริ่มทํางานท่ีรับจ้าง ภายในกําหนด………….วัน นับถัดจาก วันได้รับหนังสือ  
แจ้งให้เริ่มงานและจะต้อง ทํางานให้แล้วเสร็จ ภายในกําหนด……...วัน นับถัดจากวันท่ีได้รับหนังสือแจ้ง 
ดังกล่าวนั้น 

           ถ้ามิได้เสนอแผนงาน หรือ ไม่สามารถทํางานให้แล้วเสร็จ ตามกําหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จ 
ล่าช้าเกินกว่ากําหนดเวลา หรือผู้รับจ้าง ทําผิดสัญญา ข้อใดข้อหนึ่ง หรือ ตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉย 
ไม่ ปฏิบัติตามคําสั่ง ของคณะกรรมการ ตรวจการจ้าง หรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทท่ีปรึกษา ซ่ึงได้รับ 
มอบอํานาจ จากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้าง มีสิทธิท่ีจะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้าง ผู้รับจ้างรายใหม่ เข้าทํางาน 
ของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปได้ด้วย 
            การท่ีผู้ว่าจ้าง ไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญา ดังกล่าวข้างต้นนั้น ไม่เป็นเหตุให้ ผู้รับจ้าง พ้นจากความ
รับผิด ตามสัญญา 
________________________________________________________________________________ 
หมายเหตุ * ในกรณีท่ีหน่วยงานผู้ว่าจ้างพิจารณาเห็นเป็นการจําเป็นและสมควร จะหักค่าจ้าง ในแต่ละเดือน 
ไว้เพียงบางส่วน ก็ได้โดย แก้ไขจํานวนร้อยละ……….ของค่าจ้างในแต่ละเดือน ตามความเหมาะสมก็ได้ 
 ** หากการจ่ายเงิน ค่าจ้างงวดท่ี 2 เป็นการจ่ายตาม ผลงานของผู้รับจ้าง ในส่วนท่ีปฏิบัติงาน   
เกินกว่าจํานวนเงินล่วงหน้า ให้ผู้ว่าจ้าง คืนหลักประกัน เงินล่วงหน้า พร้อมกับจ่าย เงินค่าจ้างงวดท่ี 2 แต่ถ้าการ
จ่ายค่างจ้างงวดท่ี 2 เป็นการจ่ายตามผลงานของผู้รับจ้าง โดยเฉลี่ยหักเงินล่วงหน้าออกตามส่วนของค่าจ้างใน
แต่ละงวดให้ผู้ว่าจ้างคืนหลักประกันเงินล่วงหน้าพร้อมกับการจ่ายเงินค่างวดสุดท้าย 
 *** ตัดออกหรือใส่ไว้ตามความเหมาะสม 
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ข้อ 7 ข. กําหนดเวลาแล้วเสร็จ และสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา 
ผู้รับจ้างต้องเริ่มทํางานที่รับจ้างภายในวันที่….. เดือน…..…. พ.ศ. ………….และจะต้องทํางาน 

ให้แล้วเสร็จริบูรณ์ภายในวันท่ี….. เดือน……….. พ.ศ. ………..ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทํางานภายในกําหนดเวลา 
หรือไม่สามารถทํางานให้แล้วเสร็จตามกําหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่า ผู้รับจ้างไม่สามารถให้แล้วเสร็จ
ภายในกําหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากําหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทําผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่งหรือ 
ตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคําสั่งของคณะกรรมการตรวจการจ้าง หรือผู้ควบคุมงานหรือ
บริษัทท่ีปรึกษา ซ่ึงได้รับมอบอํานาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิท่ีจะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้าง
รายใหม่ เข้าทํางานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปด้วย 

การท่ีผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดตามสัญญา 
 
ข้อ 8 .ความรับผิดชอบ ในความชํารุด บกพร่องของงานจ้าง 

         เม่ืองานแล้วเสร็จบริบูรณ์ และผู้ว่าจ้าง ได้รับมอบงาน จากผู้รับจ้าง หรือจากผู้รับจ้างรายใหม่  
ในกรณีท่ี มีการบอกเลิกสัญญา ตามข้อ 7 หากมีเหตุชํารุด บกพร่อง หรือ เสียหายเกิดข้ึนจากการจ้างนี้ ภายใน 
กําหนด* ………………ปี……………เดือน นับถัดจาก วันท่ีได้รับมอบงานดังกล่าว ซ่ึงความชํารุดบกพร่อง หรือ 
เสียหายนั้น เกิดจากความบกพร่อง ของผู้รับจ้าง อันเกิดจาก การใช้วัสดุ ท่ีไม่ถูกต้อง หรือทําไว้ 
ไม่เรียบร้อย หรือทําไม่ถูกต้อง ตามมาตรฐานแห่งหลักวิชา ผู้รับจ้าง จะต้องรีบทําการแก้ไขให้เป็นท่ีเรียบร้อย 
โดยไม่ชักช้า โดยผู้ว่าจ้างไม่ ต้องออกเงินใด ๆ ในการนี้ท้ังสิ้น หากผู้รับจ้างบิดพลิ้ว ไม่กระทําการดังกล่าว 
ภายในกําหนด…...วัน นับแต่วันท่ีได้แจ้งเป็นหนังสือ จากผู้ว่าจ้าง หรือ ไม่ทําการแก้ไข ให้ถูกต้องเรียบร้อย 
ภายในเวลา ท่ีผู้ว่าจ้างกําหนดให้ ผู้ว่าจ้าง มีสิทธิท่ีจะทําการนั้นเอง หรือ จ้างผู้อ่ืน ให้ทํางานนั้น โดยผู้รับจ้าง 
ต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย 
 
 ข้อ 9. การจ้างช่วง 
          ผู้รับจ้าง จะต้องไม่เอางานท้ังหมด หรือ บางส่วนแห่งสัญญานี้ ไปจ้างช่วงอีกต่อหนึ่งโดยไม่ได้ 
รับความยินยอมเป็นหนังสือ จากผู้ว่าจ้างก่อน ท้ังนี้ นอกจากในกรณี ท่ีสัญญานี้จะได้ระบุไว้เป็นอย่างอ่ืน ความ
ยินยอมดังกล่าวนั้น ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้าง หลุดพ้นจากความรับผิด หรือ พันธะหน้าท่ีตามสัญญานี้ และผู้รับ
จ้าง จะยังคงต้องรับผิด ในความผิด และความประมาทเลินเล่อ ของผู้รับจ้างช่วง หรือ ของตัวแทน หรือลูกจ้าง
รับจ้างช่วงนั้นทุกประการ 
 
 
 
 
       

 

____________________________________________________________________________________ 

หมายเหตุ *กาํหนดเวลาที�ผูรั้บจา้งจะผดิ ในความชาํรุด บกพร่อง โดยปกติจะเป็นเวลาที� 1 ปี แต่ในกรณีงานจา้ง 
ผูว้า่จา้งควร จะรับผิดมากกวา่ 1 ปี ตามลกัษณะงาน หรือ ดว้ยเหตุใดก็ตาม ก็ใหก้าํหนด ระยะเวลา ดงักล่าว ตามที� 
ผูว้า่จา้ง เห็นเหมาะสม 
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 ข้อ 10. การควบคุม งานของผู้รับจ้าง 
           ผู้รับจ้าง ต้องควบคุมงานท่ีรับจ้าง อย่างเอาใจใส่ ด้วยประสิทธิภาพ และความชํานาญ และ 
ในระหว่างทํางาน ท่ีรับจ้าง จะต้องจัดให้มีผู้แทน ซ่ึงทํางานเต็มเวลา เป็นผู้ควบคุมงาน ผู้ควบคุมงานดังกล่าว 
จะต้องเป็นผู้แทน ได้รับมอบอํานาจ จากผู้รับจ้างคําสั่ง หรือคําแนะนําต่างๆท่ีได้แจ้ง แก่ผู้แทนผู้ได้รับมอบ
อํานาจนั้น ให้ถือว่าเป็นคําสั่ง หรือคําแนะนํา ท่ีได้แจ้งแก่ผู้รับจ้าง การแต่งต้ังผู้ควบคุมงาน นั้นจะต้องทําเป็น
หนังสือ และต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้าง การเปลี่ยนตัว หรือแต่งต้ังผู้ควบคุมงานใหม่ จะทํามิได้  
หากไม่ได้รับความเห็นชอบ จากผู้ว่าจ้างก่อน 
 ผู้ว่าจ้าง มีสิทธิท่ีจะขอให้เปลี่ยนตัวแทน ได้รับมอบอํานาจนั้น โดยแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้รับจ้าง และ
ผู้รับจ้างจะต้องทําการเปลี่ยนตัวโดยพลัน โดยไม่คิดราคาเพ่ิม หรืออ้างเป็นเหตุเพ่ือขยายอายุสัญญา 
อันเนื่องมาจากเหตุนี้ 
 
 ข้อ 11. ความรับผิดชอบผู้รับจ้าง 
           ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดต่ออุบัติเหตุ ความเสียหาย หรือภยันตรายใด ๆ อันเกิดจากการ
ปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และจะต้องรับผิด ต่อความเสียหาย จากการกระทํา ของลูกจ้าง ของผู้รับจ้าง 

          ความเสียหายใด ๆ อันเกิดแก่งาน ท่ีผู้รับจ้าง ได้ทําข้ึน แม้จะเกิดข้ึนเพราะ เหตุสุดวิสัย 
นอกจากกรณี อันเกิดจากความผิด ของผู้ว่าจ้างดังกล่าว ในข้อนี้จะสิ้นสุดลง เม่ือผู้ว่าจ้างได้รับมอบงาน 
ครั้งสุดท้าย ซ่ึงหลังจากนั้น ผู้รับจ้างคงต้องรับผิดเพียงในกรณีชํารุดบกพร่องหรือความเสียหายดังกล่าวในข้อ 8 
เท่านั้น 
 
 ข้อ 12. การจ่ายเงินแก่ลูกจ้าง 
           ผู้รับจ้าง จะต้องจ่ายเงินแก่ลูกจ้าง ท่ีผู้รับจ้างได้จ้างมา ในอัตราและตามกําหนดเวลาท่ีผู้รับจ้าง 
ได้ตกลง หรือทําสัญญาไว้ ต่อลูกจ้างดังกล่าว 
           ถ้าผู้รับจ้าง ไม่จ่ายเงินค่าจ้าง หรือค่าทดแทนอ่ืนใด แก่ลูกจ้างดังกล่าว ในวรรคแรก ผู้ว่าจ้าง 
มีสิทธิท่ีจะเอาเงินค่าจ้าง ท่ีจะต้องจ่ายแก่ผู้รับจ้าง มาจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างดังกล่าว และให้ถือว่าผู้ว่าจ้างได้จ่ายเงิน
จํานวนนั้น เป็นค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้าง ตามสัญญาแล้ว 
           ผู้รับจ้าง จะต้องจัดให้มีประกันภัย สําหรับลูกจ้างทุกคน ท่ีจ้างมาทํางาน โดยให้ครอบคลุม 
ถึงความรับผิดท้ังปวง ของผู้รับจ้าง รวมท้ังผู้รับจ้างช่วง อันหากจะพึงมี ในกรณีความเสียหาย ท่ีคิดค่าสินไหม
ทดแทนได้ ตามกฎหมาย ซ่ึงเกิดจากอุปัทวเหตุ หรือภยันตรายใด ๆ ต่อลูกจ้าง หรือบุคคลอ่ืนท่ีผู้รับจ้าง หรือ
ผู้รับจ้างช่วงจ้าง มาทํางานผู้รับจ้าง จะต้องส่งมอบกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าว พร้อมท้ังหลักฐานการชําระ 
เบ้ียประกัน ให้แก่ผู้ว่าจ้าง เม่ือผู้ว่าจ้างเรียกร้อง 
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 ข้อ 13. การตรวจงานจ้าง 
           ถ้าผู้ว่าจ้าง แต่งต้ังกรรมการตรวจการจ้าง ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทท่ีปรึกษา เพ่ือควบคุม  
การทํางานของผู้รับจ้าง กรรมการตรวจการจ้าง หรือผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทท่ีปรึกษานั้นมีอํานาจเข้าไป  
ตรวจการงาน ในโรงงาน และสถานท่ีท่ีก่อสร้าง ได้ทุกเวลา และผู้รับจ้าง จะต้องอํานวยความสะดวก และให้
ความช่วยเหลือ ในการนั้นตามสมควร 
           การท่ีมีกรรมการตรวจการจ้าง ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทท่ีปรึกษา ทําให้ผู้รับจ้าง 
พ้นความรับผิดชอบ ตามสัญญานี้ข้อหนึ่งข้อใดไม่ 

 

ข้อ 14. แบบรูปและรายการละเอียดคลาดเคล่ือน 
           ผู้รับจ้างจะต้องรับรองว่า ได้ตรวจสอบ และทําความเข้าใจ ในรูปแบบ รูปรายการละเอียด 
โดยถ่ีถ้วนแล้ว หากปรากฏว่า แบบรูปและรายการละเอียดนั้น ผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อน ไปจากหลักการทาง
วิศวกรรม หรือทางเทคนิค ผู้รับจ้าง ตกลงท่ีจะปฏิบัติตาม คําวินิจฉัยของกรรมการตรวจการจ้าง หรือผู้ควบคุม
งานหรือ บริษัทท่ีปรึกษา ท่ีผู้ว่าจ้างแต่งต้ังเพ่ือให้งานแล้วเสร็จบริบูรณ์ โดยจะคิดค่าใช้จ่ายใด ๆ เพ่ิมข้ึน  
จากผู้ว่าจ้างไม่ได้ 
 

 ข้อ 15. การควบคุมงานโดยผู้ว่าจ้าง 
           ผู้รับจ้าง ตกลงว่า กรรมการตรวจการจ้าง ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทท่ีปรึกษา ท่ีผู้ว่าจ้างแต่งต้ัง 
มีอํานาจท่ีจะตรวจสอบ และควบคุมงาน เพ่ือให้เป็นไปตามเอกสารสัญญา และมีอํานาจท่ีจะสั่งให้แก้ไข
เปลี่ยนแปลง เพ่ิมเติม หรือตัดทอน ซ่ึงงานตามสัญญานี้ หากผู้รับจ้างขัดขืน ไม่ปฏิบัติตาม กรรมการตรวจการ
จ้าง ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทท่ีปรึกษา มีอํานาจท่ีจะสั่งให้หยุดกิจการนั้นชั่วคราวได้ ความล่าช้าในกรณีเช่นนี้ 
ผู้รับจ้างจะถือเป็นเหตุ ขอขยายวันทําการออกไปมิได้ 
 

 ข้อ 16. งานพิเศษและการแก้ไขงาน  
            ผู้ว่าจ้าง มีสิทธิท่ีจะสั่งให้ผู้รับจ้าง ทํางานพิเศษ ซ่ึงไม่ได้แสดงไว้ หรือรวมอยู่ในเอกสารสัญญา  
หากงานพิเศษนั้น ๆ อยู่ในขอบข่ายท่ัวไป แห่งวัตถุประสงค์ของสัญญานี้ นอกจากนี้ ผู้ว่าจ้างยังมีสิทธิสั่งให้ 
เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขแบบรูป และข้อกําหนดต่าง ๆ ในเอกสารสัญญานี้ด้วย โดยไม่ทําให้สัญญา เป็นโมฆะ 
แต่อย่างใด 
             อัตราค่าจ้าง หรือราคาท่ีกําหนดไว้ ในสัญญานี้ให้กําหนดไว้ สําหรับงานพิเศษ หรืองาน 
ท่ีเพ่ิมเติมข้ึน หรือตัดทอนลงท้ังปวง ตามคําสั่งของผู้ว่าจ้าง หากในสัญญา ไม่ได้กําหนดไว้ถึงอัตราค่าจ้าง หรือ
ราคาใดๆท่ีจะนํามาใช้ สําหรับงานพิเศษ หรืองานท่ีเพ่ิมข้ึนดังกล่าว ผู้ว่าจ้าง และผู้รับจ้างจะได้ตกลงกัน ท่ีจะ
กําหนดอัตรา หรือราคา รวมท้ังการขยายระยะเวลา (ถ้ามี) กันใหม่ เพ่ือความเหมาะสม ในกรณีท่ีตกลงกันไม่ได้ 
ผู้ว่าจ้างจะกําหนดอัตราจ้าง หรือราคาตายตัวตามแต่ผู้ว่าจ้าง จะเห็นว่าเหมาะสม และถูกต้อง ซ่ึงผู้รับจ้าง 
จะต้องปฏิบัติงาน ตามคําสั่งของผู้ว่าจ้างแต่อาจสงวนสิทธิ์ท่ีจะดําเนินการ ตามข้อ 21 ต่อไปได้ 
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ข้อ 17. ค่าปรับ 

           หากผู้รับจ้าง ไม่สามารถทํางานให้แล้วเสร็จ ตามเวลาท่ีกําหนดไว้ ในสัญญา และผู้ว่าจ้าง  
ยังมิได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้าง จะต้องชําระค่าปรับ ให้แก่ผู้ว่าจ้าง เป็นจํานวนเงิน วันละ ……………..บาท และ
จะต้องชําระค่าใช้จ่าย ในการควบคุมงาน ในเม่ือผู้ว่าจ้างต้องควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็นจํานวนเงิน  
วันละ……………..บาท นับถัดจาก วันท่ีกําหนดแล้วเสร็จตามสัญญา หรือวันท่ีผู้ว่าจ้างได้ขยายให้ จนถึงวันท่ี 
ทํางานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้าง เรียกค่าเสียหาย อันเกิดข้ึนจากการ ท่ีผู้รับจ้างทํางาน
ล่าช้าเฉพาะส่วนท่ีเกินกว่าจํานวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย 
 ในระหว่างท่ีผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างจะไม่สามารถ ปฏิบัติตาม
สัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ 18 ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้ง 
ข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเม่ือครบกําหนดแล้วเสร็จของงานขอให้ชําระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิท่ีจะปรับ  
ผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย 
 

ข้อ 18. การปรับราคาค่างานจ้างเหมา 
  ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างตกลงกันว่า งานจ้างตามสัญญานี้จะใช้สัญญาแบบปรับราคาได้ 
 
ข้อ 19. สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังบอกเลิกสัญญา 

            ในกรณีท่ีผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา ผู้ว่าจ้างอาจทํางานนั้นเองหรือว่าจ้างผู้อ่ืนให้ทํางานนั้น 
ต่อจนแล้วเสร็จได้ ผู้ว่าจ้างหรือผู้ท่ีรับจ้างทํางานนั้นต่อมีสิทธิใช้เครื่องใช้การก่อสร้างสิ่งท่ีสร้างข้ึนชั่วคราว 
สําหรับงานก่อสร้างและวัสดุต่าง ๆ ซ่ึงเห็นว่าจะต้องสงวนเอาไว้เพ่ือการปฏิบัติงานตามสัญญาตามท่ีจะ
เห็นสมควร 
           ในกรณีดังกล่าวผู้ว่าจ้างมีสิทธิริบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาท้ังหมดหรือบางส่วน 
ตามแต่จะเห็นสมควร นอกจากนั้นผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหาย ซ่ึงเป็นจํานวนเกินกว่าหลักประกัน  
การปฏิบัติงาน และค่าเสียหายต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึน รวมท้ังค่าใช้จ่ายท่ีเพ่ิมข้ึนในการทํางานนั้นต่อให้แล้วเสร็จ 
ตาม สัญญา และค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานเพ่ิม (ถ้ามี) ซ่ึงผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากเงินประกันผลงานหรือ 
จํานวนเงินใด ๆ ท่ีจะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก็ได้ 
 
 ข้อ 20. การกําหนดค่าเสียหาย 
           ค่าปรับหรือค่าเสียหายซ่ึงเกิดข้ึนจากผู้รับจ้างตามสัญญานี้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิท่ีจะหักเอาจาก
จํานวนเงินค่าจ้างท่ีค้างจ่าย หรือจากเงินประกันผลงานของผู้รับจ้าง หรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตาม
สัญญาก็ได้ 
           หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาท่ีหักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ และค่าเสียหายแล้วยังเหลืออยู่อีกเท่าใด 
ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างท้ังหมด 
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 ข้อ 21. การทําบริเวณก่อสร้างให้เรียบร้อย 
           ผู้รับจ้าง จะต้องรักษาบริเวณ สถานท่ีปฏิบัติงานตามสัญญานี้ รวมท้ังโรงงานหรือสิ่งอํานวย  
ความสะดวกใน การทํางานของผู้รับจ้าง ลูกจ้าง ตัวแทน หรือของผู้รับจ้างช่วงให้อยู่ในความสะอาด ปลอดภัย 
และมีประสิทธิภาพ ในการใช้งานตลอด ระยะเวลาการจ้างและเม่ือทํางานเสร็จสิ้นแล้ว จะต้อง 
ขนย้ายบรรดาเครื่องใช้ ในการทํางานจ้างรวมท้ังวัสดุ ขยะมูลฝอย และสิ่งก่อสร้างชั่วคราวต่าง ๆ (ถ้ามี)  
ท้ังจะต้องกลบเกลี่ยพ้ืนดินให้ เรียบร้อย เพ่ือให้บริเวณท้ังหมดอยู่ในสภาพท่ีสะอาด และใช้การได้ทันที 

 
*ข้อ 22. กรณีพิพาทและอนุญาโตตุลาการ 

             22.1 ในกรณีท่ีมี ข้อโต้แย้งเกิดข้ึน ระหว่างคู่สัญญา เก่ียวกับข้อกําหนด แห่งสัญญานี้หรือ
เก่ียวกับการปฏิบัติสัญญานี้ และคู่สัญญาไม่สามารถตกลงกันได้ ให้เสนอข้อโต้แย้งหรือข้อพิพาทนั้น       
ต่ออนุญาโตตุลาการเพ่ือพิจารณาชี้ขาด 
            22.2 เว้นแต่คู่สัญญาท้ังสองฝ่าย จะเห็นพ้องกันให้อนุญาโตตุลาการคนเดียว เป็นผู้ชี้ขาดการ
ระงับข้อพิพาท ให้กระทําโดยอนุญาโตตุลาการ 2 คน โดยคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งจะทําหนังสือ แสดงเจตนาจะให้มี
อนุญาโตตุลาการ ระงับข้อพิพาทและระบุชื่ออนุญาโตตุลาการคนท่ีตนแต่งต้ัง ส่งไปยังคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่ง
จากนั้น ภายในระยะเวลา 30 วัน นับถัดจากวันท่ีได้รับแจ้งดังกล่าว คู่สัญญาฝ่ายท่ีได้รับแจ้งจะต้องแต่งต้ัง
อนุญาโตตุลาการคนท่ีสอง ถ้าอนุญาโตตุลาการท้ังสองคน ดังกล่าวไม่สามารถประนีประนอมระงับข้อพิพาทนั้น 
ได้ให้อนุยาโตตุลาการท้ังสองคนร่วมกันแต่งต้ัง อนุญาโตตุลาการผู้ชี้ขาด ภายในกําหนดเวลา 30 วัน  
นับจากวันท่ีไม่สามารถตกลงกัน ผู้ชี้ขาดดังกล่าว จะพิจารณาระงับข้อพิพาทต่อไป กระบวนพิจารณาของ
อนุญาโตตุลาการ ให้ถือตามข้อบังคับอนุญาโตตุลาการของสถาบันอนุญาโตตุลาการอนุญาโตตุลาการกระทรวง
ยุติธรรมโดยอนุโลม หรือตามข้อบังคับอ่ืนท่ีคู่สัญญาท้ังสองฝ่ายเห็นชอบ และให้กระทําในกรุงเทพมหานคร โดย
ใช้ภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ เป็นภาษาในการดําเนินกระบวนการพิจารณา 
            22.3 ในกรณีท่ีคู่สัญญา ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่แต่งต้ังอนุญาโตตุลาการฝ่ายตนหรือในกรณีท่ี
อนุญาโตตุลาการท้ังสองคน ไม่สามารถตกลงกันแต่งต้ังอนุญาโตตุลาการผู้ชี้ขาดได้ คู่สัญญา แต่ละฝ่ายต่างมี
สิทธิร้อง ขอต่อศาลแพ่งเพ่ือแต่งต้ังอนุญาโตตุลาการผู้ชี้ขาดได้แล้วแต่กรณี 
            22.4 คําชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ หรือของอนุญาโตตุลาการผู้ชี้ขาดแล้วแต่กรณี ให้ถือเป็น
เด็ดขาดและถึงท่ีสุดผูกพันคู่สัญญา 
            22.5 คู่สัญญา แต่ละฝ่ายเป็น ผู้รับภาระค่าธรรมเนียมอนุญาโตตุลาการฝ่ายตนและออก
ค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ  ในการดําเนินกระบวนพิจารณาฝ่ายละครึ่ง ในกรณีท่ีมีการแต่งต้ังอนุญาโตตุลาการคนเดียวหรือ 
มีการแต่งต้ังอนุญาโตตุลาการผู้ชี้ขาด ให้อนุญาโตตุลาการหรืออนุญาโตตุลาการผู้ชี้ขาด เป็นผู้กําหนดภาระ
ค่าธรรมเนียมอนุญาโตตุลาการคนเดียวหรือภาระค่าธรรมเนียมอนุญาโตตุลาการคนเดียวหรือภาระ
ค่าธรรมเนียมอนุญาโตตุลาการผู้ชี้ขาดคนเดียว แล้วแต่กรณี 
 
 



 

____________________________________________________________________________________ 

หมายเหตุ * ตดัออกหรือใส่ไวต้ามความเหมาะสม 
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 ข้อ 23. การขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา 
           ในกรณีท่ีมี เหตุสุดวิสัย หรือเหตุใด ๆ อันเนื่องมาจากความผิด หรือความบกพร่องของ 
ฝ่ายผู้ว่าจ้าง หรือพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดท่ีผู้รับจ้าง ไม่ต้องรับผิดตามกฎหมาย ทําให้ผู้รับจ้างไม่สามารถทํางาน 
ให้แล้วเสร็จ ตามเง่ือนไขและกําหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุหรือพฤติการณ์ดังกล่าว 
พร้อมหลักฐานเป็นหนังสือ ให้ผู้ว่าจ้างทราบ เพ่ือขอขยายเวลาทํางานออกไปภายใน 15 วัน นับถัดจากวันท่ี 
เหตุนั้นสิ้นสุดลง 
           ถ้าผู้รับจ้าง ไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตาม ความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้รับจ้างได้สละสิทธิ์เรียกร้อง 
ในการท่ีจะขอขยายเวลาทํางานออกไปไม่มีเง่ือนไขใด ๆ ท้ังสิ้น เว้นแต่กรณีเหตุเกิดจากความผิด หรือความ
บกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง ซ่ึงมีหลักฐานชัดแจ้ง หรือผู้ว่าจ้างทราบดีอยู่แล้วต้ังแต่ต้น 
           การขยายกําหนด เวลาทํางานตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจ ของผู้ว่าจ้างท่ีจะพิจารณาตามท่ี
เห็นสมควร 
 

*ข้อ 24 การใช้เรือไทย 
            ในการปฏิบัติตามสัญญานี้ หากผู้รับจ้าง จะต้องสั่งหรือนําของเข้ามาจากต่างประเทศรวมท้ัง
เครื่องมือและอุปกรณ์ ท่ีต้องนําเข้ามาเพ่ือปฏิบัติงานตามสัญญา ไม่ว่าผู้รับจ้างจะเป็นผู้ท่ีนําของเข้ามาเอง 
หรือนําเข้ามา โดยผ่านตัวแทนหรือบุคคลอ่ืนใด ถ้าสิ่งของนั้นต้องนําเข้ามา โดยทางเรือในเส้นทางเดินเรือท่ีมี
เรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามท่ี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด  
ผู้รับจ้างต้องจัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือท่ีมีสิทธิ เช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศ
มายังประเทศไทยเว้นแต่จะได้รับอนุญาตจาก สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชย์นาวีก่อน บรรทุก
ของนั้นลงเรืออ่ืนท่ีมิใช่เรือไทย หรือ เป็นของท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุก 
โดยเรืออ่ืนได้ ท้ังนี้ไม่ว่าการสั่ง หรือ สั่งซ้ือสิ่งของดังกล่าวจากต่างประเทศจะเป็นแบบ เอฟโอบี, ซีเอฟอาร์,  
ซีไอเอฟ หรือแบบอ่ืนใด 
             ในการส่งมอบงาน ตามสัญญาให้แก่ผู้ว่าจ้าง ถ้างานนั้นมีสิ่งของตามวรรคแรก ผู้รับจ้าง
จะต้องส่งมอบใบตราส่ง (Bill of Lading) หรือสําเนาใบตรา ส่งสําหรับของนั้น ซ่ึงแสดงว่าได้บรรทุกมาโดยเรือ
ไทยหรือเรือท่ีมีสิทธิ เช่นเดียวกับเรือไทยให้แก่ผู้ว่าจ้าง พร้อมกับการส่งมอบงานด้วย 

            ในกรณีท่ี สิ่งของดังกล่าว ไม่ได้บรรทุก จากต่างประเทศ มายังประเทศไทย โดยเรือไทยหรือ
เรือท่ีมีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย ผู้รับจ้าง ต้องส่งมอบหลักฐาน ซ่ึงแสดงว่าได้รับอนุญาตจาก สํานักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชย์นาวี ให้บรรทุกของโดยเรืออ่ืนได้หรือหลักฐาน ซ่ึงแสดงว่าได้ชําระ
ค่าธรรมเนียมพิเศษ เนื่องจากการไม่บรรทุกของโดยเรือไทยตามกฎหมาย ว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์นาวี
แล้วอย่างใดอย่างหนึ่งแก่ผู้ว่าจ้างด้วย 
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            ในกรณีท่ีผู้รับจ้าง ไม่ส่งมอบหลักฐาน อย่างใดอย่างหนึ่งดังกล่าว ในสองวรรคข้างต้นให้แก่ 
ผู้ว่าจ้าง แต่จะขอส่งมอบงานดังกล่าว ให้ผู้ว่าจ้างก่อน โดยไม่รับชําระเงินค่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิ รับงานดังกล่าว
ไว้ก่อน และชําระเงินค่าจ้างเม่ือผู้รับจ้าง ได้ปฏิบัติถูกต้องครบถ้วนดังกล่าวแล้วได้ 
  

ข้อ 25. มาตรฐานฝีมือช่าง 
            ผู้รับจ้าง ตกลงเป็นเง่ือนไขสําคัญว่า ผู้ว่าจ้างจะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือ
ช่าง จากหรือผู้มีวุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส. และปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาท่ี ก.พ. รับรองให้เข้า
รับราชการได้ ในอัตราไม่ตํ่ากว่าร้อยละ…………ของแต่ละสาขาช่าง แต่จะต้องมีช่างจํานวนอย่างน้อย 1 คน  
ในแต่ละสาขาช่างดังต่อไปนี้ 
             25.1 …………………………………………………… 
             25.2 …………………………………………………… 
               …………………………..ฯลฯ………………………... 
 
             ผู้รับจ้าง จะต้องจัดทําบัญชี แสดงจํานวนช่างท้ังหมด โดยจําแนกตามแต่ละสาขาช่างและ 
ระดับช่าง พร้อมกับระบุรายชื่อช่าง ผู้ท่ีผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างหรือผู้มีวุฒิบัตรดังกล่าว ในวรรคแรก 
นํามาแสดงพร้อมหลักฐานต่าง ๆ ต่อคณะกรรมการการตรวจการจ้างหรือผู้ควบคุมงาน ก่อนเริ่มลงมือทํางาน 
และพร้อมท่ีจะให้ผู้ว่าจ้าง หรือเจ้าหน้าท่ีของผู้ว่าจ้าง ตรวจสอบดูได้ตลอดเวลาทํางาน ตามสัญญานี้ของ 
ผู้รับจ้าง 
            สัญญานี้ทําข้ึนเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความ  
โดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมท้ังประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสําคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญา
ต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ 
 

(ลงชื่อ)…………………………ผู้ว่าจ้าง 
(………………………..………) 
(ลงชื่อ)…………………………ผู้รับจ้าง 
(…………………………….…) 
(ลงชื่อ)…………………………พยาน 
(……………….………………) 
(ลงชื่อ)…………………………พยาน 
(…………………..……………) 
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แบบหนังสือค้ําประกัน 

(หลักประกันซองงานจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์) 
 

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

ข้าพเจ้า………..(ชื่อธนาคาร/บริษัทเงินทุน)……….สํานักงานต้ังอยู่เลขท่ี…………ถนน……….ตําบล/
แขวง……………..อําเภอ/เขต…………….จังหวัด…………….โดย……..ผู้มีอํานาจลงนามผูกพันธนาคาร/บริษัทเงินทุน 
ขอทําหนังสือคํ้าประกันฉบับนี้ให้ไว้ต่อ……..(ชื่อส่วนราชการท่ีออกประกาศ/ชื่อหน่วยงานจัดหา)………….ดังมีข้อความ
ต่อไปนี้ 
 1. ตามท่ี………..(ชื่อผู้ประสงค์จะเสนอราคา)…..…..ได้ยื่นซองประกวดราคาสําหรับการจัดจ้าง………… 
ตามเอกสารประกวดราคาเลขท่ี……….….ซ่ึงต้องวางหลักประกันซองตามเง่ือนไขการประกวดราคาต่อ………..…… 
….…………..(ชื่อส่วนราชการท่ีออกประกาศ/ชื่อหน่วยงานจัดหา)……….……..เป็นจํานวนเงิน………………….……..บาท 
(……………………..………..) นั้น 
 ข้าพเจ้ายอมผูกพันตนโดยไม่มีเง่ือนไขท่ีจะคํ้าประกันชนิดเพิกถอนไม่ได้เช่นเดียวกับลูกหนี้ชั้นต้น 
ในการชําระเงินตามสิทธิเรียกร้องของ……….(ชื่อส่วนราชการท่ีออกประกาศ/ชื่อหน่วยงานจัดหา)………..……..
จํานวนไม่เกิน…………บาท (………………..) ในกรณี……….…..(ชื่อผู้ประสงค์จะเสนอราคา)…………………..ไม่ปฏิบัติ
ตามเง่ือนไขในการประกวดราคาอันเป็นเหตุให้………...(ชื่อส่วนราชการท่ีออกประกาศ/ชื่อหน่วยงานจัดหา) 
................มีสิทธิริบหลักประกันซองประกวดราคาหรือให้ชดใช้ค่าเสียหายใดๆ รวมท้ังกรณีท่ี…....(ชื่อผู้ประสงค์
จะเสนอราคา)…..ได้ถอนใบเสนอราคาของตนภายในระยะเวลาท่ีใบเสนอราคายังมีผลอยู่ หรือมิได้ไปลงนาม 
ในสัญญาเม่ือได้รับแจ้งไปทําสัญญา หรือมิได้วางหลักประกันสัญญาภายในระยะเวลาท่ีกําหนดในเอกสาร
ประกวดราคา โดยข้าพเจ้าจะไม่อ้างสิทธิใดๆ เพ่ือโต้แย้งและ….(ชื่อส่วนราชการท่ีออกประกาศ/ชื่อหน่วยงาน
จัดหา)……ไม่จําเป็นต้องเรียกร้องให้………….….(ชื่อผู้ประสงค์จะเสนอราคา)……………..ชําระหนี้นั้นก่อน 
 2. หนังสือคํ้าประกันนี้มีผลใช้บังคับต้ังแต่วันยื่นซองข้อเสนอด้านเทคนิค ครอบคลุมไปจนถึงวันสิ้นสุด
การยืนราคา และข้าพเจ้าจะไม่เพิกถอนการคํ้าประกันนี้ภายในระยะเวลาระยะเวลาท่ีกําหนดไว้ 
 3. ถ้า…….…….(ชื่อผู้ประสงค์จะเสนอราคา)….…….ขยายกําหนดเวลายืนราคาของการเสนอราคาออกไป 
ข้าพเจ้ายินยอมท่ีจะขยายกําหนดระยะเวลาการคํ้าประกันนี้ออกไปเป็นเวลาเท่ากับระยะเวลายืนราคาท่ีได้
ขยายออกไปดังกล่าว  

ข้าพเจ้าได้ลงนามและประทับตราไว้ต่อหน้าพยานเป็นสําคัญ 
(ลงชื่อ)…………………………………..ผู้คํ้าประกัน              
       (…………………………………………) 
     ตําแหน่ง………………………………… 
(ลงชื่อ)…………………………………..พยาน 
        (………………………………………….) 
(ลงชื่อ)……………………………………พยาน 
       (………………………………………….) 
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แบบหนังสือค้ําประกัน 
(หลักประกันสัญญา) 

 

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

ข้าพเจ้า……………..(ชื่อธนาคาร)…………..สํานักงานต้ังอยู่ เลขท่ี…..…..ถนน……………….....ตําบล/
แขวง…………..อําเภอ/เขต……….จังหวัด………………………..โดย………...………ผู้มีอํานาจลงนามผูกพันธนาคารขอ
ทําหนังสือคํ้าประกันฉบับนี้ไว้ต่อ………..(ชื่อส่วนราชการผู้ว่าจ้าง)……………….ซ่ึงต่อไปนี้เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง”  
ดังมีข้อความต่อไปนี้ 
 1. ตามท่ี……..(ชื่อผู้รับจ้าง) ……...ซ่ึงต่อไปนี้เรียกว่า “ผู้รับจ้าง” ได้ทําสัญญาจ้าง….…..กับผู้ว่าจ้างตาม
สัญญาเลข ท่ี…….ลงวั น ท่ี .……ซ่ึงผู้ รั บจ้ า ง ต้องวางหลั กประกันการปฏิ บั ติ ตามสัญญา ต่อผู้ ว่ า จ้ า ง 
เป็นจํานวนเงิน……..บาท(….….....…)ซ่ึงเท่ากับร้อยละ…...(….…….…..).......ของมูลค่าท้ังหมดของสัญญา 

ข้าพเจ้ายอมผูกพันตนโดยไม่มีเง่ือนไขท่ีจะคํ้าประกันชนิดเพิกถอนไม่ได้เช่นเดียวกับลูกหนี้ชั้นต้น  
ในการชําระเงินให้ตามสิทธิเรียกร้องของผู้รับจ้าง จํานวนไม่เกิน…….…บาท (……….…………..) ในกรณีท่ีผู้รับจ้าง
ก่อให้เกิดความเสียหายใด ๆ หรือต้องชําระค่าปรับ หรือค่าใช้จ่ายใด ๆ หรือผู้รับจ้างมิได้ปฏิบัติตามภาระหน้าท่ี
ใดๆ ท่ีกําหนดในสัญญาดังกล่าวข้างต้น ท้ังนี้ โดยข้าพเจ้าจะไม่อ้างสิทธิใด ๆ เพ่ือโต้แย้งและผู้ว่าจ้าง 
ไม่จําเป็นต้องเรียกร้องให้ผู้รับจ้างชําระหนี้นั้นก่อน 
 2. หากผู้ว่าจ้างได้ขยายระยะเวลาให้แก่ผู้รับจ้าง หรือยินยอมให้ผู้รับจ้างปฏิบัติผิดแผกไปจากเง่ือนไข
ใด ๆ ในสัญญา ให้ถือว่าข้าพเจ้าได้ยินยอมในกรณีนั้น ๆ ด้วย 
 3. หนังสือคํ้าประกัน นี้มีผลใช้บังคับต้ังแต่ วันทําสัญญาจ้างดังกล่าว ข้างต้นจนถึงวันท่ีภาระหน้าท่ี
ท้ังหลายของผู้รับจ้างจะได้ปฏิบัติให้สําเร็จลุล่วงไป และข้าพเจ้าจะไม่เพิกถอนการคํ้าประกันไม่ว่ากรณีใด ๆ  
ตราบเท่าท่ีผู้รับจ้างยังต้องรับผิดชอบต่อผู้ว่าจ้างตามสัญญาจ้างอยู่ 

ข้าพเจ้าได้ลงนามและประทับตราไว้ต่อหน้าพยานเป็นสําคัญ 
 

  (ลงชื่อ)……………………ผู้คํ้าประกัน 
(…………………………...) 
ตําแหน่ง…………………... 

 

(ลงชื่อ)…………………….พยาน 
(……………………………) 

 

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

 

 



 

เอกสารแนบท้ายหมายเลข 1.8 (1) 

บทนิยาม 

  “ผู้เสนอราคาท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกัน” หมายความว่า บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล 
ท่ีเข้าเสนอราคาในการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ของสํานักงาน เป็นผู้มีส่วนได้เสีย 
ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในกิจการของบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอ่ืนท่ีเข้าเสนอราคาในการประกวด
ราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ของสํานักงานในคราวเดียวกัน 
  การมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมของบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลดังกล่าว
ข้างต้น  ได้แก่การท่ีบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลดังกล่าวมีความสัมพันธ์กันในลักษณะดังต่อไปนี้ 

(1)  มีความสัมพันธ์กันในเชิงบริหาร โดยผู้จัดการ หุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ 
ผู้บริหาร หรือผู้มีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของบุคคลธรรมดาหรือของนิติบุคคลรายหนึ่งมีอํานาจ หรือ
สามารถใช้อํานาจในการบริหารจัดการกิจการของบุคคลธรรมดาหรือของนิติบุคคลอีกรายหนึ่งหรือหลายราย  
ท่ีเสนอราคาให้แก่สํานักงานและผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ในการประกวดราคาจ้าง ด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ 

(2)  มีความสัมพันธ์กันในเชิงทุน โดยผู้เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญหรือผู้เป็นหุ้นส่วน 
ไม่จํากัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจํากัด หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด  
เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจํากัด  หรือเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัทจํากัดหรือบริษัท
มหาชนจํากัด  อีกรายหนึ่งหรือหลายรายท่ีเสนอราคาให้แก่สํานักงานและผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์
ในการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ 
  คําว่า  “ผู้ถือหุ้นรายใหญ่”  ให้หมายความว่า 
  (ก)   กรณีผู้เสนอราคาท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคาด้วยกัน หมายความว่า 
ผู้ถือหุ้นซ่ึงถือหุ้นเกินกว่าร้อยละย่ีสิบห้าในกิจการนั้น หรือในอัตราอ่ืนตามท่ีคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ
เห็นสมควรประกาศกําหนดสําหรับกิจการบางประเภทหรือบางขนาด 
  (ข)    กรณีผู้เสนอราคาท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลาง
อิเล็กทรอนิกส์ หมายความว่า ผู้ถือหุ้นซ่ึงถือหุ้นเกินกว่าร้อยละห้าในกิจการนั้น หรือในอัตราอ่ืนตามท่ี
คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุเห็นสมควรประกาศกําหนดสําหรับกิจการบางประเภทหรือบางขนาด 
  (3)   มีความสัมพันธ์กันในลักษณะไขว้กันระหว่าง (1)  และ (2) โดยผู้จัดการ หุ้นส่วนผู้จัดการ  
กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของบุคคลธรรมดาหรือของนิติบุคคลราย
หนึ่งเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจํากัด  หรือเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัทจํากัดหรือ
บริษัทมหาชนจํากัดอีกรายหนึ่งหรือหลายรายท่ีเข้าเสนอราคาให้แก่สํานักงานในการประกวดราคาจ้างด้วย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้  หรือในนัยกลับกัน 
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  การดํารงตําแหน่ง การเป็นหุ้นส่วน หรือเข้าถือหุ้นดังกล่าวข้างต้นของคู่สมรส หรือบุตร      
ท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลใน (1) (2) หรือ (3) ให้ถือว่าเป็นการดํารงตําแหน่งการเป็นหุ้นส่วน หรือการถือ
หุ้นของบุคคลดังกล่าว 
 
  ในกรณีบุคคลใดใช้ชื่อบุคคลอ่ืนเป็นผู้จัดการ  หุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการ  ผู้จัดการผู้บริหาร  
ผู้เป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นโดยท่ีตนเองเป็นผู้ใช้อํานาจในการบริหารท่ีแท้จริง  หรือเป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้น 
ท่ีแท้จริงของห้างหุ้นส่วน หรือบริษัทจํากัด หรือบริษัทมหาชนจํากัด แล้วแต่กรณี และห้างหุ้นส่วน หรือบริษัท
จํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัดท่ีเก่ียวข้องได้เสนอราคาให้แก่สํานักงานในการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์คราวเดียวกันให้ถือว่าผู้เสนอราคาหรือผู้เสนองานนั้นมีความสัมพันธ์กันตาม (1) (2)  หรือ (3)  
แล้วแต่กรณี 
 

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



 

            เอกสารแนบท้ายหมายเลข 1.8 (2) 
 
  “การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม” หมายความว่าการท่ีผู้เสนอราคารายหนึ่ง
หรือหลายรายกระทําการอย่างใด ๆ อันเป็นการขัดขวาง หรือเป็นอุปสรรคหรือไม่เปิดโอกาสให้มีการแข่งขัน
ราคาอย่างเป็นธรรมในการเสนอราคาต่อสํานักงาน ไม่ว่าจะกระทําโดยการสมยอมกัน หรือโดยการให้ ขอให้
หรือรับว่าจะให้ เรียก รับ หรือยอมจะรับเงินหรือทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืนใด หรือใช้กําลังประทุษร้าย หรือ
ข่มขู่ว่าจะใช้กําลังประทุษร้าย หรือแสดงเอกสารอันเป็นเท็จ หรือกระทําการใดโดยทุจริต ท้ังนี้ โดยมี
วัตถุประสงค์ท่ีจะแสวงหาประโยชน์ในระหว่างผู้เสนอราคาด้วยกัน หรือเพ่ือให้ประโยชน์แก่ผู้เสนอราคา  
รายหนึ่งรายใดเป็นผู้มีสิทธิทําสัญญากับสํานักงาน หรือเพ่ือหลีกเลี่ยงการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม หรือ
เพ่ือให้เกิดความได้เปรียบสํานักงาน  โดยมิใช่เป็นไปในทางประกอบธุรกิจปกติ 
 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

เอกสารแนบท้ายหมายเลข 1.9 (1) 
 

บัญชีเอกสารส่วนท่ี 1 
 

  1.  ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล 
(ก)  ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจํากัด 

สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล จํานวน...........แผ่น 
บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ  จํานวน………….แผ่น 
ผู้มีอํานาจควบคุม (ถ้ามี)  จํานวน............แผ่น 

(ข)  บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด 
สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล จํานวน............. แผ่น 
หนังสือบริคณห์สนธิ  จํานวน...............แผ่น 
บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ จํานวน.……. แผ่น 
บัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่  จํานวน.............แผ่น 
ผู้มีอํานาจควบคุม (ถ้ามี) จํานวน........... แผ่น 
สําเนาใบทะเบียนพาณิชย์ จํานวน........... แผ่น 
สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม จํานวน........... แผ่น 
 

  2.  ในกรณีผู้เสนอราคาไม่เป็นนิติบุคคล 
       (ก) บุคคลธรรมดา 

       สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้นั้น  จํานวน.............. แผ่น 
       (ข) คณะบุคคล 

สําเนาข้อตกลงท่ีแสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน  จํานวน..............แผ่น 
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน จํานวน...........แผ่น  
 

3. ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นผู้เสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า 
สําเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า  จํานวน...............แผ่น 

       (ก) ในกรณีผู้ร่วมค้าเป็นบุคคลธรรมดา 
  -  บุคคลสัญชาติไทย 
      สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน  จํานวน..............แผ่น 
    -  บุคคลท่ีมิใช่สัญชาติไทย 
        สําเนาหนังสือเดินทาง  จํานวน...............แผ่น 
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       (ข) ในกรณีผู้ร่วมค้าเป็นนิติบุคคล 
  - ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจํากัด 
                 สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล จํานวน.........แผ่น 
     บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ  จํานวน……..แผ่น 

    ผู้มีอํานาจควบคุม (ถ้ามี)   จํานวน……..แผ่น 
 - บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด 
   สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล จํานวน......... แผ่น 
   หนังสือบริคณห์สนธิ  จํานวน............... แผ่น 
   บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ  จํานวน……..แผ่น 
   บัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จํานวน………….แผ่น 
    ผู้มีอํานาจควบคุม (ถ้ามี)   จํานวน……….แผ่น 
 สําเนาใบทะเบียนพาณิชย์ จํานวน........... แผ่น 
 สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม จํานวน........... แผ่น 
 

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

  ข้าพเจ้าขอรับรองว่า  เอกสารหลักฐานท่ีข้าพเจ้ายื่นในการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ ถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ 
 
                    ลงชื่อ..................………….....................ผู้เสนอราคา                                 
                             (......................................................)  
                                ตําแหน่ง......................................................... 
                                                ประทับตรา (ถ้ามี)  
 
 
หมายเหตุ 1.  ในกรณีท่ีเอกสารใด ส่วนราชการมิได้เป็นผู้จัดทําให้ตามมาตรฐานของทางราชการ 
  ผู้เสนอราคาสามารถจัดทํา และรับรองความถูกต้องของเอกสารได้ เช่น บัญชีรายชื่อ 
  หุ้นส่วนผู้จัดการ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ และบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่    
    เป็นต้น 
 

 2.   ผู้เสนอราคาจะต้องลงชื่อพร้อมระบุตําแหน่งและประทับตรา (ถ้ามี) 
 



 

เอกสารแนบท้ายหมายเลข 1.9 (2) 
 

บัญชีเอกสารส่วนท่ี 2 
 

1. หนังสือแสดงเง่ือนไขการซ้ือและการจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ 1.4  
จํานวน............ชุด 

2. หนังสือมอบอํานาจซ่ึงปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีท่ีผู้ประสงค์จะเสนอราคา 
มอบอํานาจให้บุคคลอ่ืนทําการแทน  จํานวน................ แผ่น 

3. หลักประกันซอง  จํานวน................ แผ่น 
4. สําเนาสัญญาก่อสร้างอาคาร  จํานวน........................แผ่น 
5. สําเนาหนังสือรับรองผลงานก่อสร้างอาคาร  จํานวน................ แผ่น 
6. หนังสือรังรองของสถาปนิก วิศวกรโยธา วิศวกรไฟฟ้า  จํานวน................ แผ่น 
7. ใบแจ้งปริมาณงานและราคา (BOQ.)  จํานวน................ แผ่น 
8. แบบใบยื่นข้อเสนอการประกวดราคา  จํานวน...............แผน่ 
9. อ่ืน ๆ  (ถ้ามี)  
       ..............................................................................................................        
       ..............................................................................................................        
 

  ข้าพเจ้าขอรับรองว่า  เอกสารหลักฐานท่ีข้าพเจ้ายื่นในการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ ถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ 
 
 

                ลงชื่อ..................………….....................ผู้เสนอราคา                                 
                          (......................................................)  
                                ตําแหน่ง......................................................... 
                                                       ประทับตรา (ถ้ามี)  
 

หมายเหตุ 1. ในกรณีท่ีเอกสารใด ส่วนราชการมิได้เป็นผู้จัดทําให้ตามมาตรฐานของทางราชการ  
                          ผู้เสนอราคาสามารถจัดทําและรับรองความถูกต้องของเอกสารได้ เช่น  
                          บัญชีรายชื่อหุ้นส่วน   ผู้จัดการบัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ และบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น 
                          รายใหญ่  เป็นต้น 
 2.   ผู้เสนอราคาจะต้องลงชื่อพร้อมระบุตําแหน่งและประทับตรา (ถ้ามี) 


