
 
 
 

 
 
 

ประกาศเทศบาลต าบลนาสาร 
เรื่อง   สอบราคาจ้างเหมารถโดยสารไม่ประจ าทาง ปรับอากาศ 2 ชั้น ขนาดไม่น้อยกว่า ๔๒ ที่นั่ง  

พร้อมน้ ามันเชื้อเพลิงไป-กลับ จ านวน 2 คัน 
----------------------------------- 

ด้วยเทศบาลต าบลนาสาร อ าเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช มีความประสงค์จะ      
สอบราคาจ้างเหมารถโดยสารไม่ประจ าทาง ปรับอากาศ 2 ชั้น ขนาดไม่น้อยกว่า ๔๒ ที่นั่ง พร้อมน้ ามันเชื้อเพลิง
และคนขับ ไป-กลับ และอุปกรณ์อ านวยความสะดวกอ่ืนๆ ที่จ าเป็น มีประกันภัยทุกที่นั่ง จ านวน 2 คัน ส าหรับ
เป็นพาหนะเดินทางไปดูงานของคณะกรรมการชุมชนและคณะกรรมการที่ปรึกษา 9 ชุมชน คณะผู้บริการ 
พนักงาน พนักงานจ้างและผู้รับผิดชอบโครงการและผู้ติดตามนายกฯ ระหว่างวันที่ ๑8 - 23 มกราคม ๒๕๕๘  
ระยะเวลา  6 วัน จากเทศบาลต าบลนาสาร จังหวัดนครศรีธรรมราช ไปเทศบาลนครเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่, 
เทศบาลต าบลท่าผา จังหวัดล าปาง และองค์การบริหารส่วนต าบลหนองโรง จังหวัดกาญจนบุรี ตามโครงการอบรม
และทัศนศึกษาดูงานคณะกรรมการชุมชนของเทศบาลต าบลนาสาร (รายละเอียดเพิ่มเติมตามแนบท้ายประกาศ) 

ราคากลางของการจ้างเหมาในการสอบราคาจ้างครั้งนี้ คันละ 15,000.- บาท/วัน  จ านวน      
2 คัน ระยะเวลา  6 วัน เป็นเงินทั้งสิ้น 180,000.- บาท (-หนึ่งแสนแปดหมื่นบาทถ้วน-)    

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 
   ๑.  เป็นนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดาที่มีอาชีพรับจ้างท างานที่สอบราคาดังกล่าว 
  ๒.  ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยการ
บริหารราชการส่วนท้องถิ่นและได้แจ้งเวียนชื่อแล้วในขณะที่ยื่นซองสอบราคา 
  3.  ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของ  
ผู้เสนอราคาได้มีค าสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น 
  4.  ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืนที่เข้าเสนอราคาให้แก่เทศบาลต าบล    
นาสาร  ณ  วันที่ประกาศสอบราคา  หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมใน
การสอบราคาจ้างครั้งนี้ 

ก าหนดการขายและยื่นซองสอบราคา  ณ กองคลัง ส านักงานเทศบาลต าบลนาสาร  อ าเภอ 
พระพรหม  จังหวัดนครศรีธรรมราช ตั้งแต่วันที่ 29 เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕7  ถึงวันที่ 14 เดือน มกราคม 
พ.ศ. ๒๕๕8  ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.  (ในวันและเวลาราชการ)  และก าหนดให้ขายและยื่นซอง
สอบราคา ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอ าเภอ อ าเภอ      
พระพรหม  จังหวัดนครศรีธรรมราช (สถานที่กลาง) ในวันที่  5  เดือน  มกราคม  พ.ศ. ๒๕๕8  ตั้งแต่เวลา  
๐๘.๓๐ น.  ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. (ในเวลาราชการ) 

ก าหนดเปิดซองสอบราคา ในวันที่ 15 เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๕8  ตั้งแต่เวลา ๑0.3๐ น.     
เป็นต้นไป ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอ าเภอ อ าเภอ     
พระพรหม  จังหวัดนครศรีธรรมราช  (สถานที่กลาง) 
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ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารโครงการสอบราคาจ้างในราคาชุดละ 3๐๐.- บาท  ได้ที่ ณ กองคลัง 
ส านักงานเทศบาลต าบลนาสาร  อ าเภอพระพรหม  จังหวัดนครศรีธรรมราช ตั้งแต่วันที่ 29 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 
๒๕๕7 ถึงวันที่ 14 เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๕8  ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. (ในวันและเวลา
ราชการ)  และก าหนดให้ ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับ
อ าเภอ  อ าเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช (สถานที่กลาง) ในวันที่ 5 เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๕8  ตั้งแต่
เวลา ๐๘.๓๐ น.  ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. (ในเวลาราชการ)  หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ ๗๕๗๖ ๓๒๖๕-๖ 
ต่อ ๒๐1, 202 งานพัสดุและทรัพย์สิน หรือทางเว็ปไซต์ www.nasan.go.th,   www.gprocurement.go.th 

   ประกาศ ณ วันที่  29  ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๕7 
 
 
     (ลงชื่อ)      พยงค์  สงวนถ้อย 

(นายพยงค์   สงวนถ้อย) 
                                                            นายกเทศมนตรีต าบลนาสาร 
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เอกสารสอบราคาจ้าง  เลขที่  4/๒๕๕8 
สอบราคาจ้างเหมารถโดยสารไม่ประจ าทาง ปรับอากาศ 2 ชั้น ขนาดไม่น้อยกว่า ๔๒ ที่นั่ง 

พร้อมน้ ามันเชื้อเพลิงไป-กลับ  จ านวน 2 คัน 
ตามประกาศเทศบาลต าบลนาสาร  ลงวันที่  29  ธันวาคม  ๒๕๕7 

---------------------------------------------------------- 
เทศบาลต าบลนาสาร  ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า  “เทศบาล”   มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมา  

รถโดยสารไม่ประจ าทาง ปรับอากาศ 2 ชั้น ขนาดไม่น้อยกว่า ๔๒ ที่นั่ง พร้อมน้ ามันเชื้อเพลิงและคนขับ ไป-กลับ 
และอุปกรณ์อ านวยความสะดวกอ่ืนๆ ที่จ าเป็น มีประกันภัยทุกที่นั่ง จ านวน 2 คัน ส าหรับเป็นพาหนะเดินทางไป
ดูงานของคณะกรรมการชุมชนและคณะกรรมการที่ปรึกษา 9 ชุมชน คณะผู้บริการ พนักงาน พนักงานจ้างและ
ผู้รับผิดชอบโครงการและผู้ติดตามนายกฯ ระหว่างวันที่ ๑8 - 23 มกราคม ๒๕๕๘  ระยะเวลา  6 วัน จาก
เทศบาลต าบลนาสาร จังหวัดนครศรีธรรมราช ไปเทศบาลนครเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่, เทศบาลต าบลท่าผา 
จังหวัดล าปาง และองค์การบริหารส่วนต าบลหนองโรง จังหวัดกาญจนบุรี ตามโครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงาน
คณะกรรมการชุมชนของเทศบาลต าบลนาสาร  

ราคากลางของการจ้างเหมาในการสอบราคาจ้างครั้งนี้ คันละ 15,000.- บาท/วัน  จ านวน      
2 คัน ระยะเวลา  6 วัน เป็นเงินทั้งสิ้น 180,000.- บาท (-หนึ่งแสนแปดหมื่นบาทถ้วน-) โดยมีข้อแนะน าและ
ข้อก าหนด ดังต่อไปนี้ 

๑.  เอกสารแนบท้ายเอกสารสอบราคา 
               ๑.๑  แบบรูปรายการละเอียด 
                ๑.๒  แบบใบเสนอราคา 
                ๑.๓  แบบสัญญาจ้าง  

     ๑.๔  แบบหนังสือค้ าประกัน  
    (1)  หลักประกันสัญญา 

       1.5  บทนิยาม 
       (1)  ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน 
       (2)  การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 
       1.6  แบบบัญชีเอกสาร 
       (1)  บัญชีเอกสารส่วนที่ 1 
       (2)  บัญชีเอกสารส่วนที่ 2 

๒. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา 
               ๒.๑  เป็นนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดาที่มีอาชีพรับจ้างท างานที่สอบราคาดังกล่าว 
   ๒.2  ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หรือ
หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นและได้แจ้งเวียนชื่อแล้วในขณะที่ยื่นซองสอบราคา 
   2.3  ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแ ต่
รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีค าสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น 
   2.4  ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืนที่เข้าเสนอราคาให้แก่
เทศบาลต าบลนาสาร  ณ  วันที่ประกาศสอบราคา  หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคา
อย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้ 
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๓.  หลักฐานการเสนอราคา 
ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกไว้     

นอกซองใบเสนอราคา เป็น 2 ส่วน คือ  
๓.๑  ส่วนที่ 1 อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 

(1)  ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล 
(ก)  ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจ ากัด ให้ยื่นส าเนาหนังสือรับรองการ

จดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอ านาจควบคุม(ถ้ามี) พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
(ข)  บริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชน ให้ยื่นส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน

นิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอ านาจควบคุม(ถ้ามี) และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 
พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 

(2)  ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล ให้ยื่นส าเนา
บัตรประจ าตัวประชาชนของผู้นั้น ส าเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน(ถ้ามี) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน
ของผู้เป็นหุ้นส่วน พร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกต้อง 

(3)  ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นผู้เสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นส าเนา
สัญญาของการเข้าร่วมค้า ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า และในกรณีที่ผู้เข้าร่วมค้าฝ่ายใดเป็นบุคคล
ธรรมดาที่มิใช่สัญชาติไทย ก็ให้ยื่นส าเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคลให้ยื่นอกสารตามที่ระบุไว้  
ใน (1) พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 

(4)  ส าเนาใบเสร็จรับเงินค่าซื้อเอกสารสอบราคา 
(5)   ส าเนาบัตรประจ าตัวผู้เสียภาษี หรือส าเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม ภพ.20(ถ้ามี) 
(6)  บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ และบัญชีรายชื่อ    

ผู้ถือหุ้น  ผู้มีอ านาจควบคุม (ถ้ามี) 
(7)  ส าเนาใบทะเบียนพาณิชย์ 
(8)  ส าเนาคู่มือการจดทะเบียนของรถทั้ง 2 คัน  
(9)  ส าเนาใบขับชี่พนักงานขับรถ  
(10) บัญชีเอกสารส่วนที่ 1 ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคาตามแบบใน      

ข้อ 1.6(1) พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
      3.2  ส่วนที่ 2 อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
      (1)  หนังสือมอบอ านาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้ เสนอราคามอบ
อ านาจให้บุคคลอ่ืนลงนามในใบเสนอราคาแทน 
      (2)  บัญชีเอกสารส่วนที่ 2 ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคาตามแบบใน        
ข้อ 1.6(2)  

4. การเสนอราคา 
๔.๑  ผู้เสนอราคาต้องยื่นเสนอราคาตามแบบที่ก าหนดไว้ในเอกสารสอบราคานี้    โดยไม่มี

เงื่อนไขใด  ๆ  ทั้งสิ้น  และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่อของผู้เสนอราคาให้ชัดเจน 
จ านวนเงินที่เสนอจะต้องระบุตรงกันทั้งตัวเลขและตัวอักษรโดยไม่มีการขูดลบหรือแก้ไข หากมีการขูดลบ ตก  เติม 
แก้ไข เปลี่ยนแปลงจะต้องลงลายมือชื่อผู้เสนอราคา พร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ก ากับไว้ด้วยทุกแห่ง 
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๔.๒  ผู้เสนอราคาจะต้องกรอกปริมาณวัสดุและราคาในบัญชีรายการก่อสร้างให้ครบถ้วน              
ในการเสนอราคาให้เสนอเป็นเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียว  โดยเสนอราคา

รวมและหรือราคาต่อหน่วย  และหรือต่อรายการ  ตามเงื่อนไขท่ีระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง ทั้งนี้ ราคารวม
ที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกันให้ถือตัวหนังสือเป็นส าคัญ โดยคิด
ราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม  ภาษีอากรอ่ืน  และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้แล้ว 

ราคาที่เสนอจะต้องเสนอก าหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า 3๐ วัน นับแต่วันเปิดซองสอบราคา  
โดยภายในก าหนดยืนราคาผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้และจะถอนการเสนอราคามิได้ 

๔.๓  ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอก าหนดเวลาด าเนินการแล้วเสร็จไม่เกิน 7 วัน นับถัดจากวัน 
ลงนามในสัญญาจ้าง  (เดินทางตั้งแต่วันที่  18 – 23  มกราคม  2558 ระยะเวลา  6 วัน) 

๔.๔ ก่อนยื่นซองสอบราคา ผู้เสนอราคาควรตรวจดูร่างสัญญา แบบรูปและรายละเอียดฯลฯ 
ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารสอบราคาทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นซองสอบราคาตามเงื่อนไขในเอกสารสอบราคา                   

๔.๕  ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นซองสอบราคาที่ปิดผนึกซองเรียบร้อย จ่าหน้าซองถึง
ประธานคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา  โดยระบุไว้ที่หน้าซองว่า  "ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบราคา เลขท่ี     
4/๒๕๕8"  ยื่นโดยตรงต่อเจ้าหน้าที่เทศบาล ในวันที่  29  เดือน  ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๕7  ถึงวันที่ 14 เดือน  
มกราคม  พ.ศ. ๒๕๕8  ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. (ในวันและเวลาราชการ) ณ ส านักงาน
เทศบาลต าบลนาสาร  และก าหนดให้ในวันที่  5  เดือน  มกราคม  พ.ศ. 2558 ตั้งแต่ เวลา ๐๘.๓๐ น.      
ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.  ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับ
อ าเภอ อ าเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช (สถานที่กลาง)  

เมื่อพ้นก าหนดเวลายื่นซองสอบราคาแล้วจะไม่รับซองสอบราคาโดยเด็ดขาด   
คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจะด าเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาแต่ละราย

ว่าเป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ตามข้อ 1.5(1) ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่  
และประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกก่อนการเปิดซองใบเสนอราคา 

หากปรากฏต่อคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาก่อนหรือในขณะที่มีการเปิดซองใบเสนอราคา
ว่ามีผู้เสนอราคากระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมตามข้อ 1.5(2) และคณะ
กรรมการฯ เชื่อว่ามีการกระท าอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อ 
ผู้เสนอราคารายนั้นออกจากการเป็นผู้เสนอราคา และประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือก และ
เทศบาลจะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคาดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน เว้นแต่คณะกรรมการฯ จะวินิจฉัยได้ว่าผู้เสนอราคา
รายนั้นเป็นผู้ที่ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของทางราชการและมิได้เป็นผู้ริเริ่มให้มีการกระท า
ดังกล่าว 

ผู้เสนอราคาที่ถูกตัดรายชื่อออกจากาการเป็นผู้เสนอราคาเพราะเหตุเป็นผู้เสนอราคาที่มี
ผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศสอบราคา หรือเป็นผู้เสนอราคาที่กระท าการอันเป็นการ
ขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม อาจอุทธรณ์ค าสั่งดังกล่าวต่อปลัดกระทรวงภายใน 3 วัน นับแต่วันที่ได้รับ
แจ้งจากคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา การวินิจฉัยอุทธรณ์ของปลัดกระทรวงให้ถือเป็นที่สุด 

คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา จะเปิดซองใบเสนอราคาของผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการ
คัดเลือกดังกล่าวข้างต้น ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับ
อ าเภอ อ าเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช (สถานที่กลาง) ในวันที่ 15 เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๕8  
ตั้งแต่เวลา ๑0.3๐ น.  เป็นต้นไป  
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การยื่นอุทธรณ์ตามวรรคห้า ย่อมไม่เป็นเหตุให้มีการขยายระยะเวลาการเปิดซองใบเสนอราคา  

เว้นแต่ ปลัดกระทางพิจารณาเห็นว่าการขยายระยะเวลาดังกล่าวจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง และใน
กรณีท่ีปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นด้วยกับค าคัดค้านของผู้อุทธรณ์ และเห็นว่าการยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคา
ที่ได้ด าเนินการไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง ให้ปลัดกระทรวงมีอ านาจยกเลิกการเปิดซองใบ
เสนอราคาดังกล่าวได้  

๕.  หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา 
๕.๑  ในการสอบราคาครั้งนี้ เทศบาล จะพิจารณาตัดสินด้วยราคารวม 

       ๕.๒  หากผู้เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ  ๒   หรือยื่นหลักฐานการเสนอราคา
ไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นซองสอบราคาไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ แล้ว  คณะกรรมการเปิดซองสอบ
ราคาจะไม่รับพิจารณาราคาของผู้เสนอราคารายนั้น  เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กน้อย หรือที่ผิด
แผกไปจากเงื่อนไขของเอกสารสอบราคาในส่วนที่มิใช่สาระส าคัญ  ทั้งนี้เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็น ว่าจะเป็น
ประโยชน์ต่อ เทศบาล เท่านั้น 
      ๕.๓  เทศบาลสงวนสิทธิไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราคา  โดยไม่มีการผ่อนผันในกรณี  
ดังต่อไปนี้ 

(๑) ไม่ปรากฏชื่อผู้เสนอราคารายนั้นในบัญชีผู้รับเอกสารสอบราคา   หรือในหลักฐานการรับ
เอกสารสอบราคาของเทศบาล 

(๒) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคล  หรือบุคคลธรรมดา  หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหนึ่ง
อย่างใดหรือท้ังหมดในใบเสนอราคา 

(๓)  เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่ก าหนดในเอกสารสอบราคาที่เป็น
สาระส าคัญหรือมีผลท าให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอราคารายอื่น 

(๔)  ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก  เติม  แก้ไข  เปลี่ยนแปลง โดยผู้เสนอราคามิได้ลงลายมือ
ชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ก ากับไว้ 

๕.๔  ในการตัดสินการสอบราคาหรือในการท าสัญญา      คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา
หรือเทศบาลมีสิทธิให้ผู้เสนอราคาชี้แจงข้อเท็จจริง  สภาพฐานะ  หรือข้อเท็จจริงอ่ืนใดที่เกี่ยวข้องกับผู้เสนอราคา
ได ้ เทศบาลมีสิทธิที่จะไม่รับราคาหรือไม่ท าสัญญาหากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง 

๕.๕  เทศบาลทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ าสุด  หรือราคาหนึ่งราคาใดหรือราคาที่เสนอ
ทั้งหมดก็ได้  และอาจพิจารณาเลือกจ้างในจ านวนหรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด  หรืออาจจะ
ยกเลิกการสอบราคาโดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้สุดแต่จะพิจารณา  ทั้งนี้   เพ่ือประโยชน์ของทางราชการเป็น
ส าคัญ  และให้ถือว่าการตัดสินของเทศบาลเป็นเด็ดขาด ผู้เสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ  มิได้   รวมทั้ง
เทศบาลจะพิจารณายกเลิกการสอบราคาและลงโทษผู้เสนอราคาเสมือนเป็นผู้ทิ้งงานหากมีเหตุที่เชื่อได้ว่าการเสนอ
ราคากระท าไปโดยไม่สุจริตหรือมีการสมยอมกันในการเสนอราคา   เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อ
บุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เป็นต้น 

                ในกรณีที่ผู้เสนอราคาต่ าสุดเสนอราคาต่ า  จนคาดหมายได้ว่าไม่อาจด าเนินงานตามสัญญาได้  
คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาหรือเทศบาลจะให้ผู้เสนอราคานั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ท าให้เชื่อได้ว่าผู้เสนอ
ราคาสามารถด าเนินงานตามสอบราคาจ้างให้เสร็จสมบูรณ์ หากค าชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้  เทศบาลมีสิ ทธิที่จะไม่
รับราคาของผู้เสนอราคารายนั้น 
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     5.6  ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังจากการเปิดซองสอบราคา ว่าผู้เสนอราคาที่มีสิทธิ

ได้รับการคัดเลือกตามที่ได้ประกาศรายชื่อไว้ตามข้อ 4.5 เป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคา
รายอ่ืน ณ วันประกาศสอบราคา หรือเป็นผู้เสนอราคาที่กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็น
ธรรม ตามข้อ 1.5 เทศบาลมีอ านาจที่จะตัดรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกดังกล่าวออกจากประกาศ
รายชื่อตามข้อ 4.5 และเทศบาลจะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคารายนั้นเป็นผู้ทิ้งงาน 

     ในกรณีนี้หากปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นว่าการยกเลิกการเปิดซองในเสนอราคาที่ได้ค าเนิน
การไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทางรายการอย่างยิ่ง ปลัดกระทรวงมีอ านาจยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคา
ดังกล่าวได ้

๖.  การท าสัญญาจ้าง 
            ผู้ชนะการสอบราคาจะต้องท าสัญญาจ้างตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ ๑.๓ กับเทศบาล   
ภายใน  3 วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้ง  ถ้ามิได้ไปท าสัญญาหรือข้อตกลงตามก าหนดระยะเวลาจะถือว่าเป็นผู้ทิ้งงาน
ของทางราชการ และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจ านวนเงินเท่ากับร้อยละห้า (5%) ของราคาค่าจ้างที่
สอบราคาได้  ให้เทศบาลยึดถือไว้ในขณะท าสัญญา  โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด  ดังต่อไปนี้ 

๖.๑  เงินสด 
๖.๒  เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่ เทศบาล โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ท าสัญญาหรือก่อนหน้านั้น    

ไม่เกิน ๓ วันท าการ 
๖.๓  หนังสือค้ าประกันของธนาคารภายในประเทศตามแบบหนังสือค้ าประกันดังระบุใน         

ข้อ ๑.๔(1)  
๖.4  หนังสือค้ าประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือบริษัทเงินทุน 

หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ า
ประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย  ซึ่งได้แจ้งชื่อเวียนให้ส่วนราชการต่าง ๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลม
ให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือค้ าประกันดังระบุในข้อ 1.4 (1) 

๖.5  พันธบัตรรัฐบาลไทย 
หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วัน  นับถัดจากวันที่ผู้ชนะการสอบราคา 

(ผู้รับจ้าง ) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว 

๗.  ค่าจ้างและการจ่ายเงิน  (สัญญาเป็นราคาเหมารวม) 
เทศบาลจะจ่ายเงินให้ผู้รับจ้าง งวดเดียว เมื่อผู้รับจ้างส่งมอบงานแล้วเสร็จตามเงื่อนไขที่

ก าหนดไว้ในสัญญาจ้างทุกประการ และคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างไว้เรียบร้อยแล้ว 
 

๘.  อัตราค่าปรับ 
            ค่าปรับตามแบบสัญญาจ้างข้อ 17 จะก าหนดในอัตราร้อยละ  ๐.10  ของค่าจ้างตามสัญญา
ต่อวัน 
  ๙.  การรับประกันความช ารุดบกพร่อง 
            ผู้ชนะการสอบราคาซึ่งได้ท าข้อตกลงเป็นหนังสือ    หรือท าสัญญาจ้างตามแบบดังระบุใน   
ข้อ ๑.๓ แล้วแต่กรณีจะต้องรับประกันความช ารุดบกพร่องของงานจ้างที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาที่จ้างเหมา โดย
ผู้รับจ้างต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิม หรือเปลี่ยนให้ในทันที  นับต่ที่ได้รับแจ้งความช ารุด
บกพร่อง 
 
         6/10. ข้อสงวนสิทธิ์.............. 
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๑๐.  ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอ่ืน ๆ 
๑๐.๑ เงินค่าจ้างส าหรับงานสอบราคาจ้างครั้งนี้ ได้มาจาก เงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2558 ของเทศบาลต าบลนาสาร อ าเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช  
ราคากลางในการสอบราคาจ้างครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น  180,000.- บาท (-หนึ่งแสนแปดหม่ืน

บาทถ้วน-) 
10.2  ผู้เสนอราคาซึ่งเทศบาลได้คัดเลือกแล้วไม่ท าสัญญาหรือข้อตกลงภายในเวลาที่ทาง

ราชการก าหนดระบุในข้อ ๖ เทศบาลอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหาย (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็น
ผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ 

๑๐.3  เทศบาลสงวนสิทธิที่จะแก้ไข  เพิ่มเติมเงื่อนไขหรือข้อก าหนดในแบบสัญญาให้เป็นไป
ตามความเห็นของอัยการจังหวัดหรือส านักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี) 

๑1.  การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ   
ในระหว่างระยะเวลาการก่อสร้างผู้รับจ้างพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบได้

ก าหนดไว้โดยเคร่งครัด 
 
 

          เทศบาลต าบลนาสาร 
 
                                                           เพ็ญศรี  นิลวานิช 

                           วันที่  29  ธันวาคม  ๒๕57 

 

 

 

 

 

 

 

 



เอกสารแนบท้ายเอกสารสอบราคาจ้างเหมา เลขที่ 4/2558  ข้อ 1.1 
 

เรื่อง   สอบราคาจ้างเหมารถโดยสารไม่ประจ าทาง ปรับอากาศ 2 ชั้น ขนาดไม่น้อยกว่า ๔๒ ที่นั่ง 
พร้อมน้ ามันเชื้อเพลิงไป-กลับ  จ านวน 2 คัน 

ตามโครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงานคณะกรรมการชุมชน ระหว่างวันที่  18-23  มกราคม  2558 
 

1.  ผู้ว่าจ้างตกลงจ้าง และผู้รับจ้างตกลงรับจ้างเหมารถโดยสารไม่ประจ าทาง ปรับอากาศ 2 ชั้น ขนาด ไม่
น้อยกว่า 42 ที่นั่งต่อคัน พร้อมน้ ามันเชื้อเพลิง จ านวน  2 คัน ไป -กลับ จากจังหวัดนครศรีธรรมราช ไปยังจังหวัด
เชียงใหม่-ล าปาง-กาญจนบุรี  ตามรายละเอียดและเวลาในก าหนดการเดินทางของโครงการ ระหว่างวันที่ 18 – 23  
มกราคม  2558  เป็นเวลา  6 วัน  ซึ่งราคาท่ีเสนอเป็นราคาจ้างเหมารวมค่ารถโดยสารไม่ประจ าทาง ปรับอากาศ 2 
ชั้น ขนาด ไม่น้อยกว่า 42 ที่นั่ง จ านวน 2 คัน ค่าจ้างพนักงานขับรถ ค่าน้ ามันรถไป-กลับ ค่าทางด่วน ตลอดจนภาษี
อ่ืนๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวมเป็นเกณฑ์ 

2.  ผู้รับจ้างต้องจัดหารถโดยสารที่มีสภาพดี มีสภาพสมบูรณ์ ปลอดภัยส าหรับการเดินทางมาให้บริการใน
ครั้งนี้ ต้องมีห้องสุขาท่ีสะอาด สภาพพร้อมใช้งาน รวมถึงต้องจัดหาอุปกรณ์อ านวยความสะดวกภายในรถที่สามารถใช้
งานได้ดี พร้อมแสดงหลักฐานส าเนาคู่มือจดทะเบียนรถทั้ง 2 คัน ประกอบในวันยื่นซองสอบราคา และรถที่ใช้ในการ
เดนิทางต้องเป็นรถที่มีทะเบียนตรงกับหลักฐานที่น ามาประกอบ 

3.  ผู้รับจ้างต้องท าประกันภัยรถยนต์และจัดท าประกันภัยตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัย   จากรถ 
พ.ศ. 2535 ตลอดสัญญา  

4.  ผู้รับจ้างต้องจัดหาพนักงานขับรถ ผู้ช่วยประจ ารถที่มีความรู้ความช านาญเส้นทางเป็นอย่า งดีตาม
ก าหนดการเดินทางของโครงการ มีประสิทธิภาพในการขับรถระยะไกล มีสุขภาพดี สมบูรณ์แข็งแรง มีความประพฤติ
ดี สุภาพเรียบร้อย และต้องมีใบอนุญาตขับรถถูกต้องตามลักษณะ/มาตรฐานรถยนต์และชนิด/ประเภทรถที่ให้บริการ
จากกรมการขนส่งทางบก พร้อมแสดงหลักฐานส าเนาใบขับขี่และรับรองส าเนาของพนักงานขับรถประกอบในวันยื่น
ซองสอบราคา 

5.  หากรถโดยสารปรับอากาศคันที่จ้างไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติ เมื่อผู้ว่าจ้างแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบ ผู้รับ
จ้างต้องจัดหารถโดยสารปรับอากาศคันใหม่ทดแทนและให้มีสภาพและขนาดเท่าเทียมกันหรือดีกว่ามาทดแทน และ
ผู้รับจ้างต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆ ด้วยทุนทรัพย์ของผู้รับจ้างเอง หากผู้รับจ้างละเลยไม่จัดหารถโดยสารปรับอากาศ
มาทดแทน กรณีนี้ผู้รับจ้างมีสิทธิบอกเลิกสัญญาและเรียกค่าเสียหายทันที 

6.  ผู้เสนอราคาที่ได้รับการพิจารณาว่าจ้างต้องวางเงินประกันสัญญาในอัตราร้อยละ 5 ของวงเงินค่าจ้าง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



เอกสารแนบท้ายเอกสารสอบราคา เลขที่ 4/2558  ข้อ 1.1 
ก าหนดการ 

โครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงานของคณะกรรมการชุมชน 

เทศบาลต าบลนาสาร อ าเภอพระพรหม   จังหวัดนครศรธีรรมราช 

ระหว่างวันที่ 17 – 23  มกราคม  2558 

 

วันท่ี/เวลา หัวข้อการอบรม/ทัศนศึกษา/ดูงาน วิทยากร/ต าแหน่ง 

วันท่ี 17 มกราคม  2558 

08.30 น. – 09.00 น. 

09.00 น. – 10.00 น. 

10.00 น. – 12.00 น.  

12.00 น. – 13.00 น. 

13.00 น. – 14.00 น. 

14.00 น. – 16.00 น. 

16.00 น. – 16.30 น. 

16.30 น. – 17.00 น. 

 

 

ลงทะเบยีน 

พิธีเปิดพร้อมบรรยายพิเศษ 

บรรยายเรื่อง การมีส่วนรว่มของชุมชนกับทอ้งถิ่น 

รับประทานอาหารกลางวัน 

บรรยายเรื่อง บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุมชน  

บรรยาย เรื่อง การท างานเป็นทีม  

บรรยายสรุปการฝึกอบรม (ซกัถาม) 

ซักซอ้มก าหนดการกอ่นออกเดินทาง 

  (รับประทานอาหารวา่งระหว่างการฝึกอบรม) 

 

 

 

นายพยงค ์ สงวนถ้อย (นายก ทต.นาสาร) 

นายประเสรฐิ  รัตนวิชา(ปลัด ทม.ปากพนงั) 

 

นายอธิคม อนนัตธนวิทย ์(ปลดั ทต.นาสาร) 

นายส าเร็จ  พฤกประสงค(์อดตี ผอ.ศูนย์

เมล็ดพนัธุ์ขา้วลพบุร)ี 

 

นางณัฐติา  เชาวลติ  นักพัฒนาชุมชน 

วันท่ี 18 มกราคม 2558 

03.00 น. – 03.30 น. 

03.30 น. – 11.30 น. 

12.00 น. – 13.00 น. 

13.00 น. – 16.00 น. 

17.00 น. – 18.00 น. 

18.00 น. –19.00 น. 

 

ลงทะเบยีน ณ เทศบาลต าบลนาสาร 

ออกเดินทาง รับประทานอาหารเช้าบนรถ 

รับประทานอาหารเที่ยงคุณสาหร่าย  จ.ชุมพร 

เดินทางสู่จังหวัดเพชรบุรี 

รับประทานอาหารเยน็  จ. เพชรบุรี 

เดินทางเขา้ที่พัก  จ. สุพรรณบุร ี

 

 

วันท่ี 19 มกราคม 2558 

06.00 น. – 07.00 น. 

07.00 น. – 12.00 น. 

12.00 น. – 13.00 น. 

13.00 น. – 17.00 น. 

18.00 น. 

 

รับประทานอาหารเช้า 

ออกเดินทางสู่จงัหวดัตาก 

รับประทานอาหารเที่ยง  จ. ตาก 

รับประทานอาหารเยน็ 

เดินทางสู่ที่พัก  จ.เชียงใหม ่

 

 

 



วันท่ี/เวลา หัวข้อการอบรม/ทัศนศึกษา/ดูงาน วิทยากร/ต าแหน่ง 

วันท่ี 20 มกราคม  2558 

07.00 น. – 08.00 น. 

08.00 น. – 10.00 น. 

10.00 น. – 12.00 น.  

12.00 น. – 13.00 น. 

13.00 น. – 17.00 น. 

17.00 น. – 18.00 น. 

18.00 น.  

 

รับประทานอาหารเช้า 

เดินทางสู่ เทศบาลนครเชียงใหม ่

ศึกษาดูงาน เรื่อง  หลักการจัดการบา้นเมอืงทีด่ี 

รับประทานอาหารเที่ยง  จ.เชียงใหม่ 

ศึกษาดูงาน “ชอบบ่อสรา้ง” 

รับประทานอาหารเยน็ 

เข้าที่พัก จ. เชียงใหม ่

 

 

วันท่ี 21  มกราคม 2558 

06.00 น. – 07.00 น. 

07.00 น. – 10.00 น. 

10.00 น. – 12.00 น.  

12.00 น. – 13.00 น. 

13.00 น. – 18.00 น. 

18.00 น. – 19.00 น. 

18.00 น. 

 

รับประทานอาหารเช้า 

เดินทางสู่ เทศบาลต าบลท่าผา  จ.ล าปาง  

ศึกษาดูงาน เรื่อง การส่งเสรมิการมีส่วนร่วมของชุมชน 

รับประทานอาหารเที่ยง  จ.ล าปาง 

เดินทางสู่จังหวัดนครสวรรค์ 

รับประทานอาหารเยน็ 

เข้าที่พัก จ. นครสวรรค์ 

 

วันท่ี 22 มกราคม 2558 

06.00 น. – 07.00 น. 

07.00 น. – 12.00 น. 

12.00 น. – 13.00 น. 

14.30 น. – 16.00 น. 

 

18.00 น. - 21.30 น. 

 

 

 

 

 

รับประทานอาหารเช้า 

ออกเดินทางสู ่ จ. กาญจนบุรี 

รับประทานอาหารเที่ยง  จ. สพุรรณบุรี 

เดินทางสู่   อบต.หนองโรง  จ. กาญจนบุรี 

ศกึษาดูงาน เรื่อง เศรษฐกจิพอเพียง  ศพด. 

รับประทานอาหารเยน็ 

- กจิกรรมกลุ่ม  

- สรุปผลจากการอบรมและทัศนศึกษา 

- บรรยายสรุปผลของแต่ละชุมชน 

เดินทางสู่ที่พัก  จ.กาญจนบุรี 

 

วันท่ี 23 มกราคม 2558 

06.00 น. – 07.00 น. 

07.00 น. – 12.00 น. 

12.00 น. – 13.00 น. 

13.00 น. – 16.00 น. 

17.00 น. – 18.00 น. 

18.00 น. –22.00 น. 

 

รับประทานอาหารเช้า 

ออกเดินทางกลับ เทศบาลต าบลนาสารจ. นครศรีฯ 

รับประทานอาหารเที่ยง จ.เพชรบุรี 

เดินทางต่อ กลับ จงัหวดันครศรีธรรมราช 

รับประทานอาหารเยน็  จ. ชุมพร 

เดินทางต่อ  ถงึเทศบาลต าบลนาสาร  โดยสวัสดิภาพ 
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ใบเสนอราคา 
 

เรียน    ประธานคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา 
  1.  ข้าพเจ้า............................................................................................................................................................
ส านักงานตั้งอยู่ที ่/ อยู่บ้านเลขที่.....................................หมู่ที่ ..................... ถนน.................................................................... 
ซอย.....................................................ต าบล/แขวง.............................................อ าเภอ/เขต...................................................... 
จังหวัด......................................... โทรศัพท์.................................... โดย........................................................…………………………   
ผู้ลงนามข้างท้ายนี้  ได้พิจารณาเงื่อนไขต่าง ๆ ในเอกสารสอบราคาจ้าง เลขที ่ 4/2558  และเอกสารเพิ่มเติมเลขที่    -   (ถ้ามี) 
โดยตลอดและยอมรับข้อก าหนดและเงื่อนไขนั้นแล้ว รวมทั้งรับรองว่าข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ก าหนด และไม่
เป็นผู้ทิ้งงานของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นอยู่ในขณะที่ยื่นซองเสนอราคาครั้งนี้ 
  2.  ข้าพเจ้าขอเสนอรายการพัสดุรวมทั้งบริการ ซึ่งก าหนดไว้ในเอกสารสอบราคาตามราคาและก าหนด เวลาส่ง
มอบ ดังต่อไปนี้ 

 ล าดับ
ที ่

รายการ ราคาต่อหน่วย 
ภาษีมูลค่า 
เพ่ิม (ถ้าม)ี 

จ านวน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 
ก าหนดส่ง
มอบ (วัน) 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รวมราคาทั้งสิ้น   

 
(............................................................................................................................ .................................................................)   
ซึ่งเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม  รวมทั้งภาษีอากรอ่ืน  และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว 
 

     2/3. ค าเสนอนี้จะยืน.............. 
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3.  ค าเสนอนี้จะยืนอยู่เป็นระยะเวลา  30 วัน นับแต่วันเปิดซองสอบราคา และเทศบาลต าบลนาสารอาจ
รับค าเสนอนี้ ณ เวลาใดก็ได้ก่อนที่จะครบก าหนดระยะเวลาดังกล่าว หรือระยะเวลาที่ได้ยืดออกไปตามเหตุผลอันสมควร
ทีเ่ทศบาลต าบลนาสารร้องขอ 

 4.  ในกรณีท่ีข้าพเจ้าได้รับการพิจารณาให้เป็นผู้ชนะการสอบราคา ข้าพเจ้ารับรองที่จะ 
4.1 ท าสัญญาตามแบบสัญญาซื้อขายแนบท้ายเอกสารสอบราคากับเทศบาลต าบลนาสารภายใน  3 วัน  

นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งให้ไปท าสัญญา 
     4.2 มอบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาตามที่ระบุไว้ในข้อ 6  ของเอกสารสอบราคาให้แก่เทศบาล

ต าบลนาสาร ก่อนหรือในขณะที่ได้ลงนามในสัญญาเป็นจ านวนร้อยละ 5 (5%) ของราคาตามสัญญาที่ได้ระบุไว้ใน       
ใบเสนอราคานี้  เพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาโดยถูกต้องและครบถ้วน 

หากข้าพเจ้าไม่ปฏิบัติให้ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ข้างต้นนี้  ข้าพเจ้ายินดีชดใช้ค่าเสียหายใด ๆ ที่อาจมีแก่
เทศบาลต าบลนาสาร และเทศบาลต าบลนาสารมีสิทธิจะให้ผู้เสนอราคารายอ่ืนเป็นผู้เสนอราคาได้ หรือเทศบาลต าบล
นาสาร อาจเรียกสอบราคาใหม่ก็ได้ 

5.  ข้าพเจ้ายอมรับว่าเทศบาลต าบลนาสารไม่มีความผูกพันที่จะรับค าเสนอนี้  หรือใบเสนอราคาใด ๆ 
รวมทั้งไม่ต้องรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายใด ๆ อันอาจเกิดข้ึนในการที่ข้าพเจ้าได้เข้าเสนอราคา 

6.  บรรดาหลักฐานประกอบการพิจารณา  เช่น ตัวอย่าง (Sample)  แคตตาล็อก แบบรูปรายการละเอียด 
คุณลักษณะเฉพาะ (Specifications) ซึ่งข้าพเจ้าได้ส่งให้แก่เทศบาลต าบลนาสาร พร้อมใบเสนอราคา   ข้าพเจ้ายินยอม
มอบให้เทศบาลต าบลนาสารไว้เป็นเอกสารและทรัพย์สินของทางราชการ ส าหรับตัวอย่างที่เหลือหรือไม่ใช้แล้ว ซึ่ง
เทศบาลต าบลนาสารคืนให้ ข้าพเจ้าจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ  ที่เกิดขึ้นกับตัวอย่างนั้น 

7. ข้าพเจ้าได้ตรวจทานตัวเลขและตรวจสอบเอกสารต่างๆที่ได้ยื่นพร้อมใบเสนอราคานี้โดยละเอียดแล้ว  
และเข้าใจดีว่าเทศบาลต าบลนาสารไม่ต้องรับผิดชอบใด ๆ ในความผิดพลาดหรือตกหล่น 
  8. ใบเสนอราคานี้ได้ยื่นเสนอโดยบริสุทธิ์ยุติธรรม และปราศจากกลฉ้อฉลหรือการสมรู้ร่วมคิดกันโดยไม่ชอบ
ด้วยกฎหมายกับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือหลายบุคคล หรือกับห้างหุ้นส่วนบริษัทใด ๆ  ที่ได้ยื่นเสนอราคาในคราวเดียวกัน 

 
   เสนอมา ณ วันที่..............เดือน........................................พ.ศ........................ 
 

(ลงชื่อ) 
        (......................................................................) 
    ต าแหน่ง............................................................... 
                        ประทับตรา (ถ้ามี) 
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แบบสัญญาจ้าง 
 

สัญญาเลขท่ี…………………..……… 

 สัญญาฉบับนี้ท าขึ้น ณ………………..…………………..……....ต าบล/แขวง…………………..……………..…. อ าเภอ/
เ ข ต ………………….…..จั ง ห วั ด …….……………..………….เ มื่ อ วั น ที่ …..……เ ดื อ น …………………..พ .ศ ……………
ระหว่าง…………………………………..โดย………...………………………ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง 
กับ…………………..…………………………..….ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ……………………………..………….……..มีส านักงาน
ใ ห ญ่ อ ยู่ เ ล ข ที่  ……….……ถ น น …………………………………..ต า บ ล /แ ข ว ง …….………..……….…....อ า เ ภ อ /
เขต…………………..…….จังหวัด………..…………….โดย………….……………..……...ผู้มีอ านาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏ
ตามหนังสือรับรองของส านักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท………….…..ลงวันที่…..…………..…… (และหนังสือมอบอ านาจลง
วันที่ ………………..……..) * แนบท้ายสัญญานี้ (ในกรณีที่ผู้รับจ้างเป็นบุคคลธรรมดาให้ใช้ข้อความว่ากับ………..………. 
อยู่ บ้ าน เลขที่  ………..….ถนน…………………...……ต าบล /แขวง……..…………………. อ า เภอ /เขต…………………..…..
จังหวัด………….…………..)* ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง 

คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้ 

 ข้อ 1. ข้อตกลงว่าจ้าง 
 ผู้ ว่ าตกลงจ้ า งและผู้ รั บจ้ า งตกลงรับจ้ า งท า งาน ….…………………….………………….…………………
ณ…..…………………………................. ต าบล/แขวง….…………………………….…….. อ าเภอ/เขต …………..…………..………
จังหวัด ……………………….………….….. ตามข้อก าหนดและเง่ือนไขสัญญานี้รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา 
 ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่าง ๆ ชนิดดีเพ่ือใช้ใน
งานจ้างตามสัญญานี้ 

 ข้อ 2. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา 
 เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้ 

2.1 ผนวก 1.…………………(แบบรูป)………………จ านวน……….………หน้า 
2.2 ผนวก 2……………...(รายการละเอียด)…………..จ านวน…………….....หน้า 
2.3 ผนวก 3………(ใบจ้างปริมาณงานและราคา)……..จ านวน……………….หน้า 
2.4 ผนวก 4………………(ใบเสนอราคา)…………….จ านวน………………หน้า 
2.5 …………………………….ฯลฯ…………………………. 

 ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้บังคับ และใน
กรณีท่ีเอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามค าวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง 
 
 
 
 
 
 

 

____________________________________________________________________________________ 
หมายเหต ุ* ตัดออกหรือใส่ไว้ตามความเหมาะสม 
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ข้อ 3. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา 

 ในขณะท าสัญญานี้ผู้รับจ้างได้น าหลักประกันเป็น……………………………………..……………………………….. 
เป็นจ านวนเงิน…………………บาท (…………….………….) มามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างเพ่ือเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา
นี้ 
 หลักประกันที่ผู้รับจ้างน ามามอบไว้ตามวรรคหนึ่ง ผู้ว่าจ้างจะคืนให้เมื่อผู้รับจ้างพ้นจากข้อผูกพันตาม
สัญญานี้แล้ว 

 ข้อ 4. ก. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน 
 (ส าหรับสัญญาที่เป็นราคาต่อหน่วย) 
 ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายและผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างเป็นจ านวนเงิน………………..……………บาท 
(…………………………….…..) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมจ านวน……………..บาท ตลอดจนภาษีอากรอ่ืน ๆ และค่าใช้จ่ายทั้ง
ปวงด้วยแล้ว  โดยถือราคาต่อหน่วยเป็น เกณฑ์ตามรายการแต่ละป ระเภทดั งที่ ได้ก าหนดไว้ ใน 
ใบแจ้งปริมาณงานและราคา 
 คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายต่างตกลงว่าจ านวนปริมาณงานที่ก าหนดไว้ ในบัญชีรายการก่อสร้างหรือใบแจ้ง
ปริมาณงานและราคานี้เป็นจ านวนโดยประมาณเท่านั้น จ านวนปริมาณงานที่แท้จริงอาจจะมากหรือน้อยกว่านี้ก็ได้ ซึ่ง
ผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามราคาต่อหน่วยของงานแต่ละรายการที่ได้ท าเสร็จจริง  คู่สัญญาทั้งสองฝ่าย
ต่างตกลงที่จะไม่เปลี่ยนแปลงราคาต่อหน่วยหรือเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนอันเกิดจาก  การที่จ านวนปริมาณงานใน
แต่ละรายการได้แตกต่างไปจากที่ก าหนดไว้ในสัญญา ทั้งนี ้นอกจากในกรณีต่อไปนี้* 

4.1 เมื่อปริมาณงานที่ท าเสร็จจริงในส่วนที่เกินกว่าร้อยละ125 (หนึ่งร้อยยี่สิบห้า) แต่
ไม่เกินร้อยละ 150 (หนึ่งร้อยห้าสิบ) ของปริมาณงานที่ก าหนดไว้ในสัญญาหรือใบแจ้งปริมาณงาน และราคาจะจ่าย
ให้ในอัตราร้อยละ 90 (เก้าสิบ) ของราคาต่อหน่วยตามสัญญา 

4.2 เมื่อปริมาณงาน ที่ท าเสร็จจริงในส่วนที่เกินกว่า ร้อยละ 150 (หนึ่งร้อยห้าสิบ)ของ
ปริมาณงานที่ก าหนดไว้ในสัญญาหรือใบแจ้งปริมาณงานและราคาจะจ่ายให้ในอัตราร้อยละ  83 (แปดสิบสาม) ของ
ราคาต่อหน่วยตามสัญญา 

4.3 เมื่อปริมาณงานที่ท าเสร็จจริงน้อยกว่าร้อยละ 75 (เจ็ดสิบห้า) ของปริมาณงานที่
ก าหนดไว้ในสัญญาหรือใบแจ้งปริมาณงาน และราคาจะจ่ายให้ตามราคาต่อหน่วยในสัญญาและจะจ่ายเพ่ิมชดเชย 
เป็นค่า overhead และ mobilization ส าหรับงานรายการ นั้นในอัตราร้อยละ 17 (สิบเจ็ด)  ของผลต่างระหว่าง
ปริมาณงานทั้งหมดของงานรายการนั้นตามสัญญาโดยประมาณกับปริมาณ งานที่ท าเสร็จจริงคูณด้วยราคาต่อหน่วย
ตามสัญญา 

4.4 ผู้ว่าจ้าง จะจ่ายเงินที่เพ่ิมข้ึน หรือหักลดเงินในแต่ละกรณีดังกล่าวข้างต้นในงวด
สุดท้าย ของการจ่ายเงินหรือก่อนงวดสุดท้ายของการจ่ายเงินตามที่ผู้ว่าจ้างจะพิจารณาเห็นสมควร 
 ผู้ว่าจ้างตกลงที่จะจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างเป็นรายเดือนตามเนื้องานที่ท าเสร็จจริงเมื่อ ผู้ว่าจ้าง
หรือเจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้างได้ท าการตรวจสอบผลงานที่ท าเสร็จแล้ว และปรากฏว่าเป็นที่พอใจตรงตามข้อก าหนดแห่ง
สัญญานี้ทุกประการ ผู้ว่าจ้างจะออกหนังสือรับรองการรับมอบงานนั้นให้ไว้แก่ผู้รับจ้าง 
  

 

 

____________________________________________________________________________________ 
หมายเหตุ * อัตราร้อยละที่ระบุไว้ต่อไปนี้ อาจพิจารณาแก้ไขได้ตามความเหมาะสม 
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การจ่ายเงินงวดสุดท้ายจะจ่ายให้เมื่องานทั้งหมดตามสัญญาได้แล้วเสร็จทุกประการรวมทั้งการท า
สถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อยตามที่ก าหนดไว้ ในข้อ 20 

ข้อ 4. ข. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน  
 (ส าหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม) 
 ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายและผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจ านวนเงิน………………….………..บาท 
(…………………………………….…) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม จ านวน…………………บาท ตลอดจนภาษีอากรอ่ืน ๆ และ
ค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวม เป็นเกณฑ์ และก าหนดการจ่ายเงิน เป็นงวด ๆ ดังนี้ 
 งวดที่ 1 เป็นจ านวนเงิน………………..บาท (…………………………………...………….) เมื่อผู้รับจ้าง 
ได้ปฏิบัติงาน………………ให้แล้วเสร็จภายใน……………………………………………… 
 งวดที่ 2 เป็นจ านวนเงิน……………………..บาท (………………………………..……….) เมื่อผู้รับจ้าง 
ได้ปฏิบัติงาน………………ให้แล้วเสร็จภายใน………………………………………………ฯลฯ 
 งวดสุดท้าย เป็นจ านวนเงิน……..………...บาท (……………………...……..) เมื่อผู้รับจ้าง 
ได้ปฏิบัติงานทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยตามสัญญา รวมทั้งท าสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อยตามที่ก าหนดไว้ 
ในข้อ 20 
 การจ่ายเงินตามเงื่อนไขแห่งสัญญานี้  ผู้ว่าจ้างจะโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของ 
ผู้รับจ้าง ชื่อธนาคาร………………….สาขา…………..ชื่อบัญชี…………………เลขที่บัญชี…………………ทั้งนี้ ผู้รับจ้างตกลงเป็น
ผู้รับภาระเงินค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการอ่ืนใดเกี่ยวกับการโอนที่ธนาคารเรียกเก็บ  และยินยอมให้มีการหักเงิน
ดังกล่าวจากจ านวนเงินโอนในงวดนั้น ๆ (ความในวรรคนี้ใช้ส าหรับกรณีที่ส่วนราชการจะจ่ายเงินตรงให้แก่ผู้รับจ้าง 
(ระบบ Direct Payment) โดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้รับจ้าง ตามแนวทางที่กระทรวงการคลัง
ก าหนด) 

 *ข้อ 5. เงินค่าจ้างล่วงหน้า 
 ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายเงินค้าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้าง เป็นจ านวนเงิน………………..…บาท 
(……………………………….…..……) ซ่ึงเท่ากับร้อยละ………………ของราคาค่าจ้าง ตามสัญญาที่ระบุไว้ ในข้อ 4 
 เงินจ านวนดังกล่าวจะจ่ายให้ภายหลังจากท่ีผู้รับจ้างได้วางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าเต็ม
ตามจ านวนเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้น ให้แก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องออกใบเสร็จรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าตามแบบที่ผู้ว่าจ้าง
ก าหนดให้และผู้รับจ้างตกลงที่จะกระท าตามเงื่อนไขอันเกี่ยวกับการใช้จ่าย  และการใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้น 
ดังต่อไปนี้ 

5.1 ผู้รับจ้างจะใช้เงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานตามสัญญา
เท่านั้น หากผู้รับจ้างใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้า หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นในทางอ่ืน ผู้ว่าจ้าง
อาจจะเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้าคืนจากผู้รับจ้างหรือบังคับแก่หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้ทันที 

5.2 เมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง ผู้รับจ้างต้องแสดงหลักฐานการใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้า 
เพ่ือพิสูจน์ว่าได้เป็นไปตามข้อ 5.1 ภายในก าหนด 15 วัน นับถัดจากวันได้รับแจ้งจากผู้ว่าจ้าง หากผู้รับจ้างไม่อาจแสดง
หลักฐานดังกล่าว ภายในก าหนด 15 วัน ผู้ว่าจ้างอาจเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้าคืนจากผู้รับจ้างหรือบังคับแก่ 
หลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้า ได้ทันท ี
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 * 5.3 (ส าหรับสัญญาที่เป็นราคาต่อหน่วย) 

ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามข้อ 4 ก. ผู้ว่าจะหักเงินค่าจ้างในแต่ละเดือนไว้จ านวน
ทั้งหมด* ทั้งนี้ จนกว่าจ านวนเงินที่หักไว้จะครบตามจ านวน เงินค่าจ้างล่วงหน้าที่ผู้รับจ้างได้รับไปแล้ว 

5.4 เงินจ านวนใด ๆ ก็ตามที่ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายให้แก่ผู้ว่าจ้างเพ่ือช าระหนี้หรือเพ่ือ
ชดใช้ความรับผิดต่าง ๆ ตามสัญญา ผู้ว่าจ้าง จะหักเอาจากเงินค่าจ้างงวดที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้าง ก่อนที่จะหักชดใช้คืน
เงินค่าจ้างล่วงหน้า 

5.5 ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญา หากเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือเกินกว่าจ านวนเงินที่
ผู้รับจ้างจะได้รับหลังจากหักชดใช้ในกรณีอ่ืนแล้วผู้รับจ้างจะต้องจ่ายคืนเงินจ านวนที่เหลือนั้นให้แก่ผู้ว่าจ้าง ภายใน 7 
วัน นับถัดจากวัน ได้รับแจ้ง เป็นหนังสือ จากผู้ว่าจ้าง 

5.5 ก. (ส าหรับสัญญาที่เป็นราคาต่อหน่วย) 
ผู้ว่าจ้างจะคืนหลักประกันเงินล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้าง ต่อเมื่อผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างไว้ครบ

จ านวนเงินล่วงหน้า ตาม 5.3 
5.5 ข. (ส าหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม) 

ผู้ว่าจ้างจะคืนหลักประกันเงินล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้าง**……………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………… 

*** ข้อ 6. การหักเงินประกันผลงาน 
 ในการจ่ายเงินให้แก่ผู้รับจ้างแต่ละงวด ผู้ว่าจ้างจะหักเงินจ านวนร้อยละ 10 ของเงินที่ต้องจ่าย ใน
งวดนั้น เพ่ือเป็นประกันผลงาน ในกรณีที ่เงินประกันผลงานจะต้องถูกหักไว้ทั้งสิ้นไม่ต่ ากว่า 6 เดือน (ส าหรับสัญญาที่
เป็นราคาต่อหน่วย) หรือจ านวน……………………………..…......บาท (ส าหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม ) 
ผู้มีรับจ้างมีสิทธิที่จะขอเงินประกันผลงานคืนโดยผู้รับจ้างจะต้องวางหนังสือค้ าประกันของธนาคารซึ่งออกโดยธนาคาร
ภายในประเทศ มาวางไว้ต่อผู้ว่าจ้างเพ่ือเป็นหลักประกันแทนก็ได้ 
 ผู้ว่าจ้างจะคืนเงินประกันผลงาน และ/หรือหนังสือค้ าประกันของธนาคารดังกล่าว ตามวรรคหนึ่งให้แก่
ผู้รับจ้างพร้อมกับการจ่ายเงินงวดสุดท้าย 

 ข้อ 7 ก. ก าหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา 
 ภายในก าหนด…………..วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องเสนอแผนงานให้เป็นที่พอใจ
แก่ผู้ว่าจ้าง โดยแสดงถึงขั้นตอนของการท างานและก าหนดเวลาที่ต้องใช้ในการท างานหลักต่าง ๆ ให้แล้วเสร็จ*** 
 ผู้รับจ้างต้องเริ่มท างานที่รับจ้างภายในก าหนด………….วัน นับถัดจากวันได้รับหนังสือแจ้งให้เริ่มงาน
และจะต้องท างานให้แล้วเสร็จภายในก าหนด……...วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งดังกล่าวนั้น 

ถ้ามิได้เสนอแผนงาน หรือไม่สามารถท างานให้แล้วเสร็จตามก าหนดเวลาหรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่า
ก าหนดเวลา หรือผู้รับจ้างท าผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามค าสั่ง ของ
คณะกรรมการตรวจการจ้าง หรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษา ซึ่งได้รับมอบอ านาจจากผู้ว่าจ้างผู้ว่าจ้าง มีสิทธิที่
จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าท างานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปได้ด้วย 
 การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นนั้น ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดตาม
สัญญา 
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ข้อ 7 ข. ก าหนดเวลาแล้วเสร็จ และสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา 
 ผู้รับจ้างต้องเริ่มท างานที่รับจ้างภายในวันที่…….. เดือน………………..…. พ.ศ. ………..….และ
จะต้องท างานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่………. เดือน……………….... พ.ศ. ………..…..ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือท างาน
ภายในก าหนดเวลาหรือไม่สามารถท างานให้แล้วเสร็จตามก าหนดเวลาหรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถให้แล้ว
เสร็จภายในก าหนดเวลาหรือจะแล้ว เสร็จล่ าช้ า เกินกว่ าก าหนดเวลาหรือผู้ รับจ้ างท าผิดสัญญาข้อใด  
ข้อหนึ่งหรือตกเป็นผู้ล้มละลายหรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามค าสั่งของคณะกรรมการตรวจการจ้างหรือผู้ควบคุมงานหรือ
บริษัทที่ปรึกษาซึ่งได้รับมอบอ านาจจากผู้ว่าจ้างผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่  
เข้าท างานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปด้วย 
 การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดตามสัญญา 

ข้อ 8. ความรับผิดชอบในความช ารุดบกพร่องของงานจ้าง 
 เมื่องานแล้วเสร็จบริบูรณ์ และผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจากผู้รับจ้างหรือจากผู้รับจ้างรายใหม่ ในกรณีที่
มีการบอกเลิกสัญญาตามข้อ 7 หากมีเหตุช ารุดบกพร่องหรือเสียหายเกิดขึ้นจากการจ้างนี้ ภายใน ก าหนด* 
………………ปี……………เดือน นับถัดจากวันที่ได้รับมอบงานดังกล่าว ซึ่งความช ารุดบกพร่อง หรือเสียหายนั้นเกิดจาก
ความบกพร่องของผู้รับจ้างอันเกิดจากการใช้วัสดุที่ไม่ถูกต้อง หรือท าไว้ไม่เรียบร้อย   หรือท าไม่ถูกต้องตามมาตรฐาน
แห่งหลักวิชา ผู้รับจ้างจะต้องรีบท าการแก้ไขให้เป็นที่เรียบร้อยโดยไม่ชักช้า โดยผู้ว่าจ้างไม่ต้องออกเงินใดๆ ในการนี้
ทั้งสิ้น หากผู้รับจ้างบิดพลิ้วไม่กระท าการดังกล่าวภายในก าหนด…..วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง
หรือไม่ท าการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างก าหนดให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะท าการนั้นเองหรือจ้างผู้อ่ืน
ให้ท างานนั้น โดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย 

 ข้อ 9. การจ้างช่วง 
 ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานทั้งหมดหรือบางส่วนแห่งสัญญานี้ไปจ้างช่วงอีกต่อหนึ่งโดยไม่ได้รับ  ความ
ยินยอมเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน ทั้งนี้ นอกจากในกรณีที่สัญญานี้จะได้ระบุไว้เป็นอย่างอ่ืนความยินยอมดังกล่าว
นั้น ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจากความรับผิดหรือพันธะหน้าที่ตามสัญญานี้ และผู้รับจ้าง จะยังคงต้องรับผิดใน
ความผิดและความประมาทเลินเล่อ ของผู้รับจ้างช่วง หรือ ของตัวแทน หรือลูกจ้างรับจ้างช่วงนั้นทุกประการ 

 

 

หมายเหตุ * ในกรณีที่หน่วยงานผู้ว่าจ้างพิจารณาเห็นเป็นการจ าเป็นและสมควร จะหักค่าจ้าง ในแต่ละเดือนไว้เพียงบางส่วน ก็ได้โดย 
แก้ไขจ านวนร้อยละ……….ของค่าจ้างในแต่ละเดือน ตามความเหมาะสมก็ได้ 
 ** หากการจ่ายเงิน ค่าจ้างงวดที่ 2 เป็นการจ่ายตาม ผลงานของผู้รับจ้าง ในส่วนที่ปฏิบัติงาน  เกินกว่าจ านวนเงินล่วงหน้า 
ให้ผู้ว่าจ้าง คืนหลักประกัน เงินล่วงหน้า พร้อมกับจ่าย เงินค่าจ้างงวดที่ 2 แต่ถ้าการจ่ายค่างจ้างงวดที่ 2 เป็นการจ่ายตามผลงานของผู้
รับจ้าง โดยเฉลี่ยหักเงินล่วงหน้าออกตามส่วนของค่าจ้างในแต่ละงวดให้ผู้ว่าจา้งคืนหลักประกันเงินลว่งหน้าพร้อมกับการจ่ายเงินค่างวด
สุดท้าย 
 *** ตัดออกหรือใส่ไว้ตามความเหมาะสม 
 

 

 



 

-6- 

 ข้อ 10. การควบคุมงานของผู้รับจ้าง 
 ผู้รับจ้างจะต้องควบคุมงานที่รับจ้างอย่างเอาใจใส่ด้วยประสิทธิภาพและความช านาญ และใน
ระหว่างท างานที่รับจ้างจะต้องจัดให้มีผู้แทนซึ่งท างานเต็มเวลาเป็นผู้ควบคุมงาน ผู้ควบคุมงานดังกล่าวจะต้องเป็น
ผู้แทนได้รับมอบอ านาจจากผู้รับจ้างค าสั่งหรือค าแนะน าต่างๆ ที่ได้แจ้งแก่ผู้แทนผู้ได้รับมอบอ านาจนั้น  ให้ถือว่าเป็น
ค าสั่งหรือค าแนะน าที่ได้แจ้งแก่ผู้รับจ้าง การแต่งตั้งผู้ควบคุมงานนั้นจะต้องท าเป็นหนังสือและต้องได้รับความเห็นชอบ
จากผู้ว่าจ้าง การเปลี่ยนตัวหรือแต่งตั้งผู้ควบคุมงานใหม่จะท ามิได้หากไม่ได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้างก่อน 
 ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะขอให้เปลี่ยนตัวผู้แทนได้รับมอบอ านาจนั้น โดยแจ้งเป็นหนังสือไปยัง ผู้รับจ้าง 
และผู้รับจ้างจะต้องท าการเปลี่ยนตัวโดยพลัน โดยไม่คิดราคาเพ่ิมหรืออ้างเป็นเหตุเพื่อขยายอายุสัญญาอันเนื่องมาจาก
เหตุนี้ 

 ข้อ 11. ความรับผิดชอบผู้รับจ้าง 
 ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดต่ออุบัติเหตุ ความเสียหาย หรือภยันตรายใด ๆ อันเกิดจากการปฏิบัติงานของ
ผู้รับจ้าง และจะต้องรับผิดต่อความเสียหายจากการกระท าของลูกจ้างของผู้รับจ้าง 
 ความเสียหายใด ๆ อันเกิดแก่งานที่ผู้รับจ้างได้ท าขึ้น แม้จะเกิดขึ้นเพราะเหตุสุดวิสัย นอกจากกรณี
อันเกิดจากความผิดของผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบโดยซ่อมแซมให้คืนดีหรือเปลี่ยนให้ใหม่โดยค่าใช้จ่ายของผู้
รับจ้างเอง ความรับผิดของผู้รับจ้างดังกล่าวในข้อนี้จะสิ้นสุดลงเมื่อผู้ว่าจ้างได้รับมอบงาน ครั้งสุดท้าย ซึ่งหลังจากนั้นผู้
รับจ้างคงต้องรับผิดเพียงในกรณีช ารุดบกพร่อง หรือความเสียหายดังกล่าวในข้อ 8 เท่านั้น 
 ข้อ 12. การจ่ายเงินแก่ลูกจ้าง 
 ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินแก่ลูกจ้างที่ผู้รับจ้างได้จ้างมาในอัตรา และตามก าหนดเวลาที่    ผู้รับจ้างได้
ตกลงหรือท าสัญญาไว้ต่อลูกจ้างดังกล่าว 
 ถ้าผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้างหรือค่าทดแทนอ่ืนใดแก่ลูกจ้างดังกล่าวในวรรคแรก  ผู้ว่าจ้าง 
มีสิทธิที่จะเอาเงินค่าจ้างที่จะต้องจ่ายแก่ผู้รับจ้างมาจ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างดังกล่าว และให้ถือว่า   ผู้ว่าจ้างได้
จ่ายเงินจ านวนนั้นเป็นค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามสัญญาแล้ว 
 ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีประกันภัยส าหรับลูกจ้างทุกคนที่จ้างมาท างานโดยให้ครอบคลุมถึง  ความรับ
ผิดทั้งปวงของผู้รับจ้างรวมทั้งผู้รับจ้างช่วงอันหากจะพึงมีในกรณีความเสียหายที่คิดค่าสินไหมทดแทนได้ ตามกฎหมายซึ่ง
เกิดจากอุปัทวเหตุหรือภยันตรายใด ๆ ต่อลูกจ้างหรือบุคคลอ่ืนที่ผู้รับจ้างหรือผู้รับจ้างช่วงจ้าง มาท างานผู้รับจ้าง
จะต้องส่งมอบกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวพร้อมทั้งหลักฐานการช าระเบี้ยประกันให้แก่ผู้ว่าจ้างเมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

_________________________________________________________________________________________________ 
หมายเหตุ *ก าหนดเวลาที่ผู้รับจา้งจะผิด ในความช ารดุ บกพร่อง โดยปกติจะเป็นเวลาที ่ 1 ปี แต่ในกรณงีานจ้าง ผู้ว่าจา้งควร 
จะรับผิดมากกว่า 1 ปี ตามลักษณะงาน หรือ ด้วยเหตใุดก็ตาม ก็ให้ก าหนด ระยะเวลา ดังกล่าว ตามที ่ผู้ว่าจ้าง เห็นเหมาะสม 
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ข้อ 13. การตรวจงานจ้าง 

 ถ้าผู้ว่าจ้างแต่งตั้ งกรรมการตรวจการจ้าง  ผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาเพ่ือควบคุม 
การท างานของผู้รับจ้าง กรรมการตรวจการจ้าง หรือผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้นมีอ านาจเข้าไป 
ตรวจการงาน ในโรงงานและสถานที่ที่ก่อสร้างได้ทุกเวลา และผู้รับจ้างจะต้องอ านวยความสะดวกและให้ความ
ช่วยเหลือ ในการนั้นตามสมควร 
 การที่มีกรรมการตรวจการจ้าง ผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาท าให้ผู้รับจ้างพ้นความรับผิดชอบ
ตามสัญญานี้ข้อหนึ่งข้อใดไม่ 

ข้อ 14. แบบรูปและรายการละเอียดคลาดเคลื่อน 
 ผู้รับจ้างจะต้องรับรองว่าได้ตรวจสอบและท าความเข้าใจในรูปแบบรูปรายการละเอียด โดยถี่ถ้วน
แล้ว หากปรากฏว่าแบบรูปและรายการละเอียดนั้นผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อนไปจากหลักการทางวิศวกรรมหรือทาง
เทคนิค ผู้รับจ้างตกลงที่จะปฏิบัติตามค าวินิจฉัยของกรรมการตรวจการจ้างหรือผู้ควบคุมงานหรือ บริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้าง
แต่งตั้งเพ่ือให้งานแล้วเสร็จบริบูรณ์โดยจะคิดค่าใช้จ่ายใดๆ เพ่ิมขึ้นจากผู้ว่าจ้างไม่ได้ 

 ข้อ 15. การควบคุมงานโดยผู้ว่าจ้าง 
 ผู้รับจ้างตกลงว่า กรรมการตรวจการจ้าง ผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง    มี
อ านาจที่จะตรวจสอบและควบคุมงานเพ่ือให้เป็นไปตามเอกสารสัญญาและมีอ านาจที่จะสั่งให้แก้ไข เปลี่ยนแปลง
เพ่ิมเติม หรือตัดทอนซึ่ งงานตามสัญญานี้  หากผู้รับจ้างขัดขืนไม่ปฏิบัติตาม กรรมการตรวจการจ้าง 
ผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษามีอ านาจที่จะสั่งให้หยุดกิจการนั้นชั่วคราวได้ ความล่าช้าในกรณีเช่นนี้  ผู้รับจ้างจะ
ถือเป็นเหตุขอขยายวันท าการออกไปมิได้ 
 
 ข้อ 16. งานพิเศษและการแก้ไขงาน  
 ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะสั่งให้ผู้รับจ้างท างานพิเศษซึ่งไม่ได้แสดงไว้ หรือรวมอยู่ในเอกสารสัญญา หากงาน
พิเศษนั้น ๆ อยู่ในขอบข่ายทั่วไปแห่งวัตถุประสงค์ของสัญญานี้ นอกจากนี้ผู้ว่าจ้างยังมีสิทธิสั่งให้ เปลี่ยนแปลงหรือ
แก้ไขแบบรูป และข้อก าหนดต่าง ๆ ในเอกสารสัญญานี้ด้วย โดยไม่ท าให้สัญญาเป็นโมฆะแต่อย่างใด 
 อัตราค่าจ้างหรือราคาที่ก าหนดไว้ในสัญญานี้ให้ก าหนดไว้ส าหรับงานพิเศษหรืองานที่เพ่ิมเติมขึ้น หรือ
ตัดทอนลงทั้ งปวงตามค าสั่ งของผู้ ว่ าจ้ าง  หากในสัญญาไม่ ได้ก าหนดไว้ถึ ง อัตราค่าจ้ าง  หรือราคาใดๆ 
ที่จะน ามาใช้ส าหรับงานพิเศษหรืองานที่เพ่ิมขึ้นดังกล่าว ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างจะได้ตกลงกันที่จะก าหนดอัตราหรือ
ราคา รวมทั้งการขยายระยะเวลา (ถ้ามี) กันใหม่เพ่ือความเหมาะสม ในกรณีที่ตกลงกันไม่ได้    ผู้ว่าจ้างจะก าหนด
อัตราจ้างหรือราคาตายตัวตามแต่ผู้ว่าจ้างจะเห็นว่าเหมาะสมและถูกต้อง ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติงาน ตามค าสั่งของ    
ผู้ว่าจ้างแต่อาจสงวนสิทธิ์ที่จะด าเนินการตามข้อ 21 ต่อไปได ้

ข้อ 17. ค่าปรับ 
 หากผู้รับจ้างไม่สามารถท างานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่ก าหนดไว้ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิก
สัญญา ผู้รับจ้างจะต้องช าระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจ านวนเงิน วันละ …………….…………..บาท และจะต้องช าระ
ค่ า ใ ช้ จ่ า ย ใ น ก า ร ค ว บ คุ ม ง า น ใ น เ มื่ อ ผู้ ว่ า จ้ า ง ต้ อ ง จ้ า ง ผู้ ค ว บ คุ ม ง า น อี ก ต่ อ ห นึ่ ง เ ป็ น จ า น ว น เ งิ น  
วันละ…………………..…..บาท นับถัดจากวันที่ก าหนดแล้วเสร็จตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายให้จนถึงวันที่ 
ท างานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างท างานล่าช้า
เฉพาะส่วนที่เกินกว่าจ านวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย 
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 ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างจะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญา
ต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ 18 ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้ง ข้อเรียกร้องไปยัง       
ผู้รับจ้างเมื่อครบก าหนดแล้วเสร็จของงานขอให้ช าระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับ ผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิก
สัญญาได้อีกด้วย 

ข้อ 18. สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังบอกเลิกสัญญา 
 ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา ผู้ว่าจ้างอาจท างานนั้นเองหรือว่าจ้างผู้อ่ืนให้ท างานนั้นต่อจนแล้ว
เสร็จได้ ผู้ว่าจ้างหรือผู้ที่รับจ้างท างานนั้นต่อมีสิทธิใช้เครื่องใช้การก่อสร้างสิ่งที่สร้างขึ้นชั่วคราวส าหรับงานก่อสร้าง
และวัสดุต่าง ๆ ซึ่งเห็นว่าจะต้องสงวนเอาไว้เพ่ือการปฏิบัติงานตามสัญญาตามที่จะเห็นสมควร 
 ในกรณีดังกล่าว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิริบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาทั้งหมดหรือบางส่วน ตามแต่จะ
เห็นสมควร นอกจากนั้นผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหาย ซึ่งเป็นจ านวนเกินกว่าหลักประกันการปฏิบัติงาน 
และค่าเสียหายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เพ่ิมขึ้นในการท างานนั้นต่อให้แล้วเสร็จตามสัญญา และค่าใช้จ่ายใน
การควบคุมงานเพ่ิม (ถ้ามี) ซึ่งผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากเงินประกันผลงานหรือจ านวนเงินใด ๆ ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก็ได้ 

 ข้อ 19. การก าหนดค่าเสียหาย 
 ค่าปรับหรือค่าเสียหายซึ่งเกิดขึ้นจากผู้รับจ้างตามสัญญานี้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะหักเอาจากจ านวน เงิน
ค่าจ้างท่ีค้างจ่ายหรือจากเงินประกันผลงานของผู้รับจ้างหรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาก็ได้ 
 หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ และค่าเสียหายแล้วยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ว่าจ้าง
จะคืนให้แก่ผูร้ับจ้างทั้งหมด 

 ข้อ 20. การท าบริเวณก่อสร้างให้เรียบร้อย 
 ผู้รับจ้างจะต้องรักษาบริเวณสถานที่ปฏิบัติงานตามสัญญานี้ รวมทั้งโรงงานหรือสิ่งอ านวย ความ
สะดวกในการท างานของผู้รับจ้าง ลูกจ้าง ตัวแทน หรือของผู้รับจ้างช่วงให้อยู่ในความสะอาด ปลอดภัย และมี
ประสิทธิภาพในการใช้งานตลอดระยะเวลาการจ้างและเมื่อท างานเสร็จสิ้นแล้วจะต้องขนย้ายบรรดาเครื่องใช้ในการ
ท างานจ้างรวมทั้งวัสดุ ขยะมูลฝอย และสิ่งก่อสร้างชั่วคราวต่าง ๆ (ถ้ามี) ทั้งจะต้องกลบเกลี่ยพ้ืนดินให้เรียบร้อย 
เพ่ือให้บริเวณท้ังหมดอยู่ในสภาพที่สะอาด และใช้การได้ทันที 

*ข้อ 21. กรณีพิพาทและอนุญาโตตุลาการ 
21.1 ในกรณีที่มีข้อโต้แย้งเกิดขึ้นระหว่างคู่สัญญาเกี่ยวกับข้อก าหนดแห่งสัญญา

นี้หรือเกี่ยวกับการปฏิบัติสัญญานี้  และคู่สัญญาไม่สามารถตกลงกันได้  ให้เสนอข้อโต้แย้งหรือข้อพิพาทนั้นต่อ
อนุญาโตตุลาการเพื่อพิจารณาชี้ขาด 

21.2 เว้นแต่คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายจะเห็นพ้องกันให้อนุญาโตตุลาการคนเดียวเป็น
ผู้ชี้ขาดการระงับข้อพิพาทให้กระท าโดยอนุญาโตตุลาการ 2 คน โดยคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งจะท าหนังสือ แสดงเจตนาจะให้
มีอนุญาโตตุลาการระงับข้อพิพาทและระบุชื่ออนุญาโตตุลาการคนที่ตนแต่งตั้งส่งไปยังคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งจากนั้นภายใน
ระยะเวลา 30 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งดังกล่าว คู่สัญญาฝ่ายที่ได้รับแจ้งจะต้องแต่งตั้งอนุญาโตตุลาการคนที่สอง
ถ้าอนุญาโตตุลาการทั้งสองคน ดังกล่าวไม่สามารถประนีประนอมระงับข้อพิพาทนั้น ได้ให้อนุยาโตตุลาการทั้งสองคน
ร่ ว ม กั น แ ต่ ง ตั้ ง อ นุ ญ า โ ต ตุ ล า ก า ร ผู้ ชี้ ข า ด ภ า ย ใ น ก า ห น ด เ ว ล า  30 วั น  
นับจากวันที่ไม่สามารถตกลงกัน ผู้ชี้ขาดดังกล่าวจะพิจารณาระงับข้อพิพาทต่อไป  กระบวนพิจารณาของ
อนุญาโตตุลาการให้ถือตามข้อบังคับอนุญาโตตุลาการของสถาบันอนุญาโตตุลาการอนุญาโตตุลาการกระทรวงยุติธรรม
โดยอนุโลม หรือตามข้อบังคับอ่ืนที่คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายเห็นชอบ และให้กระท าในกรุงเทพมหานคร โดยใช้ภาษาไทย
หรือภาษาอังกฤษเป็นภาษาในการด าเนินกระบวนการพิจารณา 
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21.3 ในกรณีที่คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่แต่งตั้งอนุญาโตตุลาการฝ่ายตนหรือ
ในกรณีที่อนุญาโตตุลาการทั้งสองคนไม่สามารถตกลงกันแต่งตั้งอนุญาโตตุลาการผู้ชี้ขาดได้  คู่สัญญาแต่ละฝ่ายต่างมี
สิทธิร้องขอต่อศาลแพ่งเพ่ือแต่งตั้งอนุญาโตตุลาการหรืออนุญาโตตุลาการผู้ชี้ขาดได้แล้วแต่กรณี 

21.4 ค าชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการหรือของอนุญาโตตุลาการผู้ชี้ขาดแล้วแต่
กรณ ีให้ถือเป็นเด็ดขาดและถึงที่สุดผูกพันคู่สัญญา 

21.5 คู่สัญญาแต่ละฝ่ายเป็นผู้รับภาระค่าธรรมเนียมอนุญาโตตุลาการฝ่ายตน
และออกค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ในการด าเนินกระบวนพิจารณาฝ่ายละครึ่ง ในกรณีที่มีการแต่งตั้งอนุญาโตตุลาการคนเดียว
หรือ มีการแต่งตั้งอนุญาโตตุลาการผู้ชี้ขาด ให้อนุญาโตตุลาการหรืออนุญาโตตุลาการผู้ชี้ขาดเป็นผู้ก าหนดภาระ
ค่าธรรมเนียมอนุญาโตตุลาการคนเดียวหรือภาระค่าธรรมเนียมอนุญาโตตุลาการ 

 ข้อ 22. การขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา 
 ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัย หรือเหตุใด ๆ อันเนื่องมาจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่าย  ผู้ว่าจ้าง 
หรือพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดตามกฎหมายท าให้ผู้รับจ้ างไม่สามารถท างานให้แล้วเสร็จตาม
เงื่อนไขและก าหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุหรือพฤติการณ์ดังกล่าว พร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้
ผู้ว่าจ้างทราบ เพ่ือขอขยายเวลาท างานออกไปภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่เหตุนั้นสิ้นสุดลง 
 ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้รับจ้างได้สละสิทธิ์เรียกร้อง ในการที่
จะขอขยายเวลาท างานออกไปไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง 
ซึ่งมีหลักฐานชัดแจ้ง หรือผู้ว่าจ้างทราบดีอยู่แล้วตั้งแต่ต้น 
 การขยายก าหนดเวลาท างานตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจของผู้ว่าจ้างที่จะพิจารณาตามที่
เห็นสมควร 

*ข้อ 23. การใช้เรือไทย 
 ในการปฏิบัติตามสัญญานี้ หากผู้รับจ้างจะต้องสั่งหรือน าของเข้ามาจากต่างประเทศรวมทั้ง
เครื่องมือและอุปกรณ์ท่ีต้องน าเข้ามาเพ่ือปฏิบัติงานตามสัญญา ไม่ว่าผู้รับจ้างจะเป็นผู้ที่น าของเข้ามาเองหรือน าเข้ามา
โดยผ่านตัวแทนหรือบุคคลอ่ืนใด ถ้าสิ่งของนั้นต้องน าเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางเดินเรือที่มีเรือไทยเดินอยู่  และ
สามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศก าหนด ผู้รับจ้างต้องจัดการให้สิ่งของ
ดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทยเว้นแต่จะได้รับ
อนุญาตจากส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชยนาวีก่อนบรรทุกของนั้นลงเรืออ่ืนที่มิใช่เรือไทยหรือเป็นของที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืนได้ ทั้งนี้ไม่ว่าการสั่งหรือสั่งซื้อสิ่งของดังกล่าว
จากต่างประเทศจะเป็นแบบ เอฟโอบี, ซีเอฟอาร์, ซีไอเอฟ หรือแบบอ่ืนใด 
 ในการส่งมอบงาน ตามสัญญาให้แก่ผู้ว่าจ้าง ถ้างานนั้นมีสิ่งของตามวรรคแรก ผู้รับจ้างจะต้องส่ง
มอบใบตราส่ง (Bill of Lading) หรือส าเนาใบตราส่งส าหรับของนั้น ซึ่งแสดงว่าได้บรรทุกมาโดยเรือไทยหรือเรือที่มี
สิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยให้แก่ผู้ว่าจ้างพร้อมกับการส่งมอบงานด้วย 

ในกรณีที่สิ่งของดังกล่าวไม่ได้บรรทุกจากต่างประเทศมายังประเทศไทย  โดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิ 
เช่นเดียวกับเรือไทย ผู้รับจ้างต้องส่งมอบหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้รับอนุญาตจากส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการ
พาณิชยนาวีให้บรรทุกของโดยเรืออ่ืนได้หรือหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้ช าระค่าธรรมเนียมพิเศษ  เนื่องจากการไม่บรรทุก
ของโดยเรือไทยตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวีแล้วอย่างใดอย่างหนึ่งแก่ผู้ว่าจ้างด้วย 
 ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ส่งมอบหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่งดังกล่าวในสองวรรคข้างต้นให้แก่  ผู้ว่าจ้าง 
แต่จะขอส่งมอบงานดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างก่อนโดยไม่รับช าระเงินค่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิรับงานดังกล่าวไว้ก่อน และช าระ
เงินค่าจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติถูกต้องครบถ้วนดังกล่าวแล้วได้ 
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ข้อ 24. มาตรฐานฝีมือช่าง 
 ผู้รับจ้างตกลงเป็นเงื่อนไขส าคัญว่า ผู้ว่าจ้างจะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่าง จาก 
..........................................หรือผู้มีวุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส. และปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. 
รับรองให้เข้ารับราชการได้ ในอัตราไม่ต่ ากว่าร้อยละ…………ของแต่ละสาขาช่าง   แต่จะต้องมีช่างจ านวนอย่างน้อย 1 คน 
ในแต่ละสาขาช่างดังต่อไปนี้ 
 24.1 …………………………………………………… 
 24.2 …………………………………………………… 
         …………………………..ฯลฯ………………………... 
 ผู้รับจ้างจะต้องจัดท าบัญชีแสดงจ านวนช่างทั้งหมดโดยจ าแนกตามแต่ละสาขาช่างและ ระดับช่าง 
พร้อมกับระบุรายชื่อช่างผู้ที่ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างหรือผู้มีวุฒิบัตรดังกล่าวในวรรคแรก น ามาแสดงพร้อม
หลักฐานต่าง ๆ ต่อคณะกรรมการการตรวจการจ้างหรือผู้ควบคุมงาน ก่อนเริ่มลงมือท างาน และพร้อมที่จะให้ผู้ว่าจ้างหรือ
เจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้างตรวจสอบดูได้ตลอดเวลาท างานตามสัญญานี้ของผู้รับจ้าง 
 
 
 
 

สัญญานี้ท าขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความ โดย
ละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นส าคัญต่อหน้าพยาน และ.คู่สัญญาต่างยึดถือ
ไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ 
 

(ลงชื่อ)……………………………………….ผู้ว่าจ้าง 
        (……........……...…………………….) 
 
(ลงชื่อ)……………………………………….ที่รับจ้าง 
        (……........……...…………………….) 
 
(ลงชื่อ)……………………………………….พยาน 
        (……........……...…………………….) 
 
(ลงชื่อ)……………………………………….พยาน 
        (……........……...…………………….) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

_____________________________________________________________________________________________ 
หมายเหตุ * ตัดออกหรือใส่ไว้ตามความเหมาะสม 
  
 



 

เอกสารแนบท้ายเอกสารสอบราคาจ้างเหมา เลขที่ 4/2558 ข้อ 1.4 

แบบหนังสือค้ าประกัน 
(หลักประกันสัญญา) 

 
เลขที…่………………                                                                       วันที่….………………………….. 
 

ข้าพเจ้า……………..(ชื่อธนาคาร )…………..ส านักงานตั้ งอยู่ เลขที่…. . . .…..ถนน……………………..... ต าบล/
แขวง…………………....อ าเภอ/เขต….................…….จังหวัด……….....………………..โดย……......…...……… ผู้มีอ านาจลงนาม
ผูกพันธนาคาร ขอท าหนังสือค้ าประกันฉบับนี้ไว้ต่อ……………………………....(ชื่อส่วนราชการผู้ว่าจ้าง)………………..….ซึ่ง
ต่อไปนี้เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ดังมีข้อความต่อไปนี้ 

 1. ตามท่ี……..(ชื่อผู้รับจ้าง) ……...ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “ผู้รับจ้าง” ได้ท าสัญญาจ้าง….…..กับผู้ว่าจ้างตามสัญญา
เลขที่…........….ลงวันที่.….................…ซึ่งผู้รับจ้างต้องวางหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาต่อ ผู้ว่าจ้างเป็นจ านวน
เงิน….............บาท(…..........…)ซึ่งเท่ากับร้อยละ….....(….……..)ของมูลค่าทั้งหมดของสัญญา 

ข้าพเจ้ายอมผูกพันตนโดยไม่มีเงื่อนไขที่จะค้ าประกันชนิดเพิกถอนไม่ได้เช่นเดียวกับลูกหนี้ชั้น ต้น 
ในการช าระเงินให้ตามสิทธิเรียกร้องของผู้รับจ้าง จ านวนไม่เกิน…….......…บาท(………...…………..) ในกรณีที่ ผู้รับจ้าง
ก่อให้เกิดความเสียหายใด ๆ หรือต้องช าระค่าปรับ หรือค่าใช้จ่ายใด ๆ หรือผู้รับจ้างมิได้ปฏิบัติตามภาระหน้าที่ใดๆ ที่
ก าหนดในสัญญาดังกล่าวข้างต้น  ทั้งนี้ โดยข้าพเจ้าจะไม่ อ้างสิทธิใด  ๆ เพ่ือโต้แย้งและ 
ผู้ว่าจ้างไม่จ าเป็นต้องเรียกร้องให้ผู้รับจ้างช าระหนี้นั้นก่อน 

 2. หากผู้ว่าจ้างได้ขยายระยะเวลาให้แก่ผู้รับจ้างหรือยินยอมให้ผู้รับจ้างปฏิบัติผิดแผกไปจากเงื่อนไขใด  ๆ ใน
สัญญา ให้ถือว่าข้าพเจ้าได้ยินยอมในกรณีนั้น ๆ ด้วย 

 3. หนังสือค้ าประกันนี้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันท าสัญญาจ้างดังกล่าวข้างต้นจนถึงวันที่ภาระหน้าที่ทั้งหลายของ
ผู้รับจ้างจะได้ปฏิบัติให้ส าเร็จลุล่วงไป และข้าพเจ้าจะไม่เพิกถอนการค้ าประกันไม่ว่ากรณีใด ๆ ตราบเท่าที่ผู้รับจ้างยัง
ต้องรับผิดชอบ ต่อผู้ว่าจ้างตามสัญญาจ้างอยู ่

ข้าพเจ้าได้ลงนามและประทับตราไว้ต่อหน้าพยานเป็นส าคัญ 

 
   

(ลงชื่อ)……………………………………….ผู้ค้ าประกัน 
      (……........……...…………………….) 
ต าแหน่ง..........................................................  
 

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

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

 

(1) “ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน” หมายความว่า  บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่เข้าเสนอราคาจ้าง
ในการสอบราคาจ้างของหน่วยการบริหารราชส่วนท้องถิ่น เป็นผู้มีส่วนร่วมได้เสียไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมใน
กิจการของบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอ่ืนที่เข้าเสนอราคาขายในการสอบราคาจ้างของหน่วยการบริหารราชการส่วน
ท้องถิ่นในคราวเดียวกัน   

การมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม ของบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลดังกล่าวข้างต้นได้แก่การที่บุ
คลธรรมดาหรือนิติบุคคลดังกล่าวมีความส าพันธ์กันในลักษณะดังต่อไปนี้ 

(1)  มีความสัมพันธ์กันในเชิงบริหาร  โดยผู้จัดการ  หุ้นส่วนผู้จัดการ  กรรมการผู้จัดการผู้บริหารหรือผู้มี
อ านาจในการด าเนินงานในกิจการของบุคคลธรรมดา หรือของนิติบุคคลรายหนึ่งมีอ านาจ หรือสามารถใช้อ านาจใน
การบริหารจัดการกิจการของบุคคลธรรมดา หรือของนิติบุคคลอีกรายหนึ่ง  หรือหลายราย  ที่เสนอราคาให้แก่หน่วย
การบริหารราชการส่วนท้องถิ่นในการสอบราคาจ้างครั้งนี้ 

(2)  มีความสัมพันธ์กันในเชิงทุน  โดยผู้เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ  หรือผู้เป็นหุ้นส่วนไม่จ ากัดความ
รับผิดชอบในห้างหุ้นส่วนจ ากัด หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัด  เป็นหุ้นส่วนในห้า ง
หุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจ ากัด  หรือเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัทจ ากัดหรือบริษัทหาชนจ ากัด  อีกรายหนึ่งหรือ
หลายรายที่เสนอราคาให้แก่หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นในการสอบราคาจ้างครั้งนี้ 

ค าว่า  “  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่”  ให้หมายความว่า  ผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นเกินกว่าร้อยละยี่สิบห้าในกิจการนั้น หรือใน
อัตราอื่นตามที่ปลัดกระทรวงมหาดไทยเห็นสมควรประกาศก าหนดส าหรับกิจการบางประเภทหรือบางขนาด 

(3)  มีความสัมพันธ์กันในลักษณะไขว้กันระหว่าง  (1) และ (2)  โดยผู้จัดการ  หุ้นส่วนผู้จัดการ  กรรมการ
ผู้จัดการ  ผู้บริหาร  หรือผู้มีอ านาจในการด าเนินงานในกิจการของบุคคลธรรมดาหรือของนิติบุคคลรายหนึ่งเป็น
หุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจ ากัด  หรือเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัด  
อีกรายหนึ่งหรือหลายรายที่เข้าเสนอราคาให้แก่หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นในการสอบราคาจ้างครั้งนี้  หรือ
ในนัยกลับกัน 

การด ารงต าแหน่ง  การเป็นหุ้นส่วน  หรือเข้าถือหุ้นดังกล่าวข้างต้นของคู่สมรสหรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
ของบุคคลใน  (1) (2) และ (3)  ให้ถือว่าเป็นการด ารงต าแหน่งการเป็นหุ้นส่วน  หรือการถือหุ้นของบุคคลดังกล่าว 

ในกรณีบุคคลใดใช้ชื่อบุคคลอื่นเป็นผู้จัดการ หุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้เป็นหุ้นส่วนหรือ
ผู้ถือหุ้นโดยที่ตนเองเป็นผู้ใช้อ านาจในการบริหารที่แท้จริง หรือเป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นที่แท้จริงของห้างหุ้นส่วน หรือ
บริษัทจ ากัด หรือบริษัทมหาชนจ ากัด แล้วแต่กรณีและห้างหุ้นส่วน หรือบริษัทจ ากัด หรือบริษัทมหาชนจ ากัดที่
เกี่ยวข้อง ได้เสนอราคาให้แก่หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นในการสอบราคาจ้างคราวเดียวกัน ให้ถือว่าผู้เสนอ
ราคาหรือผู้เสนองานนั้นมีความสัมพันธ์กันตาม(1) (2) หรือ (3) แล้วแต่กรณี 

 (2) “การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม” หมายความว่า การที่ผู้เสนอราคารายหนึ่งหรือหลาย
รายกระท าการอย่างใดๆ อันเป็นการขัดขวาง หรือเป็นอุปสรรคหรือไม่เปิดโอกาสให้มีการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
ในการเสนอราคาต่อหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ไม่ว่าจะกระท าโดยการสมยอมกันหรือโดยการให้ขอให้หรือ
รับว่าจะให้ เรียก รับ หรือยอมจะรับเงินหรือทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืนใด หรือใช้ก าลังประทุษร้าย หรือข่มขู่ว่าจะใช้
ก าลังประทุษร้าย หรือแสดงเอกสารอันเป็นเท็จ หรือกระท าการใดโดยทุจริต ทั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะแสวงหา
ประโยชน์ในระหว่างเสนอราคาด้วยกัน หรือเพ่ือให้ประโยชน์แก่ผู้เสนอราคารายหนึ่งรายใด เป็นผู้มีสิทธิท าสัญญากับ
หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หรือเพ่ือหลีกเลี่ยงการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม หรือเพ่ือให้เกิดความ
ได้เปรียบหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น โดยมิใช่เป็นไปในทางประกอบธุรกิจปกติ 
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บัญชีเอกสารส่วนที่ 1 
 
 

 1. ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล 
 O (ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจ ากัด 
  ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล  จ านวน……………..แผ่น 
  บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ  จ านวน……………..แผ่น 
  ผู้มีอ านาจควบคุม (ถ้ามี)  จ านวน……………..แผ่น 
 O  (ข) บริษัทจ ากัด หรือบริษัทมหาชนจ ากัด 
  ส าเนาหนังสือรับรอง การจดทะเบียนนิติบุคคล  จ านวน……………..แผ่น 
  ส าเนาหนังสือบริคณห์สนธิ  จ านวน……………..แผ่น 
  บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ  จ านวน……………..แผ่น 
  บัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่  จ านวน……………..แผ่น 
  ผู้มีอ านาจควบคุม (ถ้ามี)  จ านวน……………..แผ่น 
 2. ในกรณีผู้เสนอราคาไม่เป็นนิติบุคคล 
 O  (ก) บุคคลธรรมดา 
  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้นั้น  จ านวน……………..แผ่น 
 O  (ข) คณะบุคคล 
  ส าเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน  จ านวน……………..แผ่น 
  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน  จ านวน……………..แผ่น 
 3. ในกรณีผู้เสนอราคา เป็นผู้เสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า 
 ส าเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า  จ านวน……………..แผ่น 
 O  (ก) ในกรณีผู้ร่วมค้าเป็นบุคคลธรรมดา 
  -บุคคลสัญชาติไทย 
  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  จ านวน……………..แผ่น 
  -บุคคลที่มิใช่สัญชาติไทย 
  ส าเนาหนังสือเดินทาง  จ านวน……………..แผ่น 
 O  (ข) ในกรณีผู้ร่วมค้าเป็นนิติบุคคล 
  -ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจ ากัด 
  ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล  จ านวน……………..แผ่น 
  บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ  จ านวน……………..แผ่น 
  ผู้มีอ านาจควบคุม (ถ้ามี)  จ านวน……………..แผ่น                           
                    -บริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัด 
  ส าเนาหนังสือรับรอง การจดทะเบียนนิติบุคคล  จ านวน……………..แผ่น 
  ส าเนาหนังสือบริคณห์สนธิ  จ านวน……………..แผ่น 
  บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ  จ านวน……………..แผ่น 
  บัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่  จ านวน……………..แผ่น 
  ผู้มีอ านาจควบคุม (ถ้ามี)  จ านวน……………..แผ่น 
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4. อ่ืน ๆ (ถ้ามี) 

…………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
 
 ข้าพเจ้าขอรับรองว่า เอกสารหลักฐานที่ข้าพเจ้ายื่นพร้อมซองใบเสนอราคาในการ  
สอบราคาจ้าง และเป็นความจริงทุกประการ 
 
 
 
 ลงชื่อ……………………….……………..ผู้เสนอราคา 
         (…………………………………………..……) 
              ประทับตรา (ถ้ามี) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ  : ในกรณีที่เอกสารใด  ส่วนราชการมิได้เป็นผู้จัดท าให้ตามมาตรฐานของทางราชการ        
ผู้เสนอราคาสามารถจัดท า  และรับรองความถูกต้องของเอกสารได้  เช่น  บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ  บัญชี
รายชื่อกรรมการผู้จัดการ  และบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น  เป็นต้น 



 
 
 

 บัญชีเอกสารส่วนที่ 2 
 
 

 1. แคตตาล็อกและหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ จ านวน……………แผ่น 
 2. หนังสือมอบอ านาจ ซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย ในกรณีที่ 
  ผู้เสนอราคามอบอ านาจให้บุคคลอ่ืน ลงนามในใบเสนอราคาแทน จ านวน …………..แผ่น  
 3. อ่ืนๆ (ถ้ามี) 
       …………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
 ข้าพเจ้าขอรับรองว่า เอกสารหลักฐาน ที่ข้าพเจ้ายื่นพร้อมซองใบเสนอราคาในการสอบราคาจ้างถูกต้องและ
เป็นความเป็นจริงทุกประการ 
 
 
 
 ลงชื่อ…………………….………..……..ผู้เสนอราคา 
                                                           (…………………………………….…...……) 
             ประทับตรา (ถ้ามี) 
 
 
 
 

 


