
 
 
 
 
 
 

ประกาศจังหวัดกาฬสินธุ ์
     เร่ือง  สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างแปลงเกษตรกางมุ้ง (โรงเรือนปลูกพืชแบบกางมุ้ง) 

…………………………. 
ด้วยจังหวัดกาฬสินธุ์   มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างแปลงเกษตรกางมุ้ง 

(โรงเรือนปลูกพืชแบบกางมุ้ง) งบดําเนินงาน โครงการคนดีสุขภาพดี  รายได้ดี  Kalasin  Happiness  
M0del  ภายใต้แผนปฏิบัติราชการจังหวัดประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2559  ในพ้ืนที่ อําเภอเมืองกาฬสินธ์ุ  
อําเภอกมลาไสย  อําเภอร่องคํา  อําเภอกุฉินารายณ์  อําเภอยางตลาด  อําเภอห้วยเม็ก อําเภอสหัสขันธ์  
อําเภอคําม่วง  อําเภอท่าคันโท  อําเภอหนองกุงศรี  อําเภอสมเด็จ  อําเภอห้วยผึ้ ง  อําเภอนาคู           
อําเภอดอนจาน  และอําเภอฆ้องชัย  จํานวน  18  แห่ง ๆ ละ  2  โรงเรือน ตามรายละเอียดสถานที่ก่อสร้าง
แนบท้ายน้ี 

ราคากลางของงานสอบราคาจ้างคร้ังน้ี  เป็นเงินท้ังสิ้น   1,260,000 บาท (หน่ึงล้านสอง- 
แสนหกหมื่นบาทถ้วน) และหากปรากฏว่าการเสนอราคางานจ้างก่อสร้างแปลงเกษตรกางมุ้ง (โรงเรือนปลูก
พืชแบบกางมุ้ง) มีราคาที่แตกต่างไปจากราคากลางที่ได้ประกาศไว้ ราคากลางดังกล่าวไม่มีผลผูกพันให้ต้อง
ปฏิบัติไปตามราคาน้ัน 
  ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมคีณุสมบัต ิ ดังตอ่ไปน้ี 
   1. ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานท่ีสอบราคาจ้าง ต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุ
ชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการส่ังให้นิติ
บุคคลหรือบุคคลอ่ืนเป็นผู้ท้ิงงานตามระเบียบของทางราชการ  
     2. ไม่เป็นผู้ไดรั้บเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน  ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทย  เว้นแต่รัฐบาล 
ของผู้เสนอราคาได้มีคําสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่าน้ัน 

       3. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืน  ณ วันประกาศ
สอบราคาหรือไม่เป็นผู้กระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ  1.5 
  4.นิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องปฏิบัติตามประกาศของคณะกรรมการ ป.ป.ช.เร่ือง  
หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทําและแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับ
หน่วยงานของรัฐ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2555  ดังน้ี 
   (1) นิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ
รายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสําคัญ 
   (2) นิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดําเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์(e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์
ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 
   (3) คู่สัญญาตอ้งรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแตล่ะคร้ังซึ่งมี
มูลค่าไม่เกินสามหม่ืนบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได ้

/ทั้งน้ี... 
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  ทั้งน้ี ผู้ว่าจ้างสงวนสิทธิ์ที่จะไม่ก่อนิติสมัพันธ์กับนิติบุคคลซึ่งได้มีการระบุชื่อไว้ในบัญชรีายชื่อ
ว่าเป็นคู่สัญญาที่ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสําคัญ 
 
เว้นแต่บุคคลหรือนิติน้ันจะไดแ้สดงบัญชรีายรับรายจ่ายตามประกาศดังกล่าวหรือได้มีการปรับปรุงแก้ไขให้
ถูกต้องและมีการสั่งเพิกถอนรายชื่อจากบัญชีดังกล่าวแล้ว 
  กําหนดดูสถานที่ก่อสร้าง  โดยให้ผู้มีความประสงค์จะเสนอราคาติดต่อสํานักงานเกษตร- 
อําเภอพื้นที่ดําเนินการเพ่ือดูสถานที่ด้วยตนเอง  และรับฟังคําชี้แจงรายละเอียดเพ่ิมเติมในวันที่ 11 เมษายน 
2559  เวลา  10.00 น  ณ ห้องประชุมสํานักงานเกษตรจังหวัดกาฬสินธุ์  ผู้ประสงค์จะเสนอราคารายใดไม่ 
ไปดูสถานที่ก่อสร้างหรือรับฟังคําชี้แจงดังกล่าว  ให้ถือว่าผู้ประสงค์จะเสนอราคารายน้ันทราบถึงสภาพสถานท่ี 
ก่อสร้างและทราบถึงรายละเอียดต่าง ๆ  ที่จังหวัดได้มีการตรวจสอบและชี้แจงแล้ว 
  กําหนดย่ืนซองสอบราคา  ระหว่างวันที่ 29 มีนาคม  2559  ถึงวันที่ 8 เมษายน 
2559  ในวันเวลาราชการ  ณ สํานักงานเกษตรจังหวัดกาฬสินธุ์ เมื่อพ้นกําหนดยื่นซองสอบราคาแล้วจะไม่ 
รับซองสอบราคาโดยเด็ดขาด 
  กําหนดตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคา  ในวันที่ 11 เมษายน  2559 ณ  สํานักงาน- 
เกษตรจังหวัดกาฬสินธุ์  ตั้งแต่เวลา  09.30 น. เป็นต้นไป และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการเปิดซองสอบ 
ราคาในวันเดียวกัน 
  กําหนดเปิดซองสอบราคา  ในวันที่ 11 เมษายน  2559  ณ  สํานักงานเกษตรจังหวดั-
กาฬสินธุ์  เวลา 13.30 น.  เป็นต้นไป 
  ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ฝ่ายบริหารทั่วไป  สํานักงานเกษตรจังหวัด
กาฬสินธุ์  ถนนบายพาสทุ่งมน  ตําบลกาฬสินธุ์  อําเภอเมืองกาฬสินธ์ุ  จังหวัดกาฬสินธุ์  ตั้งแต่วันท่ี 29
มีนาคม  ๒๕๕9  ถึงวันท่ี 8 เมษายน  พ.ศ. ๒๕๕9  ตั้งแต่เวลา  ๐๘.๓๐ น.  ถึงเวลา  ๑๖.3๐ น.           
ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์กรมบัญชีกลาง (www.gprocurement.go.th  หรือสอบถามทางโทรศัพท์
หมายเลข  0 – 4381 – 2976  ในวันเวลาราชการ 
   
   ประกาศ   ณ   วันที่  29 มีนาคม  พ.ศ. 2559 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
    เอกสารสอบราคาจ้างเลขที่  6 /2559 

สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างแปลงเกษตรกางมุ้ง (โรงเรือนปลูกพืชแบบกางมุ้ง)   
                    ตามแบบแปลน              

     ตามประกาศจังหวัดกาฬสินธุ์ 
     ลงวันที่  29  มีนาคม  2559 

       ……………………… 
ด้วยจังหวัดกาฬสินธุ์  ซึ่งต่อไปน้ีเรียกว่า  “จังหวัด”  มีความประสงคส์อบราคาจ้างเหมา 

ก่อสร้างแปลงเกษตรกางมุ้ง (โรงเรือนปลูกพืชแบบกางมุ้ง)  ตามแบบแปลน  จํานวน  18  แห่ง ๆ ละ  2   
โรงเรือน  ในพ้ืนท่ี อําเภอเมืองกาฬสินธุ์  อําเภอกมลาไสย  อําเภอร่องคํา  อําเภอกุฉินารายณ์             
อําเภอยางตลาด  อําเภอห้วยเม็ก  อําเภอสหัสขันธ์  อําเภอคําม่วง  อําเภอท่าคันโท  อําเภอหนองกุงศรี   
อําเภอสมเด็จ  อําเภอห้วยผึ้ง  อําเภอนาคู  อําเภอดอนจาน  และอําเภอฆ้องชัย   โครงการ คนดีสุขภาพดี 
รายได้ดี  Kalasin  Happiness  M0del  ภายใต้แผนปฏิบัติราชการจังหวัดประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 
2559 โดยมีข้อแนะนําและข้อกําหนด ดังต่อไปน้ี 
               1.  เอกสารแนบท้ายเอกสารสอบราคา 

1.1 แบบแปลน/รปูแบบ 
1.2 แบบใบเสนอราคา 
1.3 แบบสัญญาจ้าง 
1.4 แบบหนังสือคํ้าประกัน 

                            (1)  หลักประกันสญัญา  ร้อยละ 5 
1.5 บทนิยาม 

(1)  ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน 
    (2)  การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 
        1.6  แบบบัญชีเอกสาร  

(1) บัญชีเอกสารสว่นที่  1 
(2) บัญชีเอกสารสว่นที่  2 

2. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา 
2.1 ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สิบราคาจ้าง ต้องไม่เป็น 

ผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของ
การสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ  
   2.2 ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน  ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทย   
เว้นแต่รฐับาลของผู้เสนอราคาได้มีคําสั่งใหส้ละสิทธ์ิความคุ้มกันเช่นว่าน้ัน 
   2.3 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น  ณ วัน
ประกาศสอบราคาหรือไม่เป็นผู้กระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ  1.5 

2.4  นิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องปฏิบัติตามประกาศของคณะกรรมการ 
 ป.ป.ช.เร่ือง  หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทําและแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคล
เป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2555  ดังน้ี 
                                                                                                      /(1) นิตบุิคคล... 
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    (1) นิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชี
รายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสําคัญ 
    (2) นิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดําเนินการ
จัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์(e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 
    (3) คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชธีนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่
ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหม่ืนบาทคู่สญัญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได ้
    ทั้งน้ี ผู้ว่าจ้างสงวนสิทธิ์ท่ีจะไม่ก่อนิติสัมพันธ์กับนิติบุคคลซึ่งได้มีการระบุ
ชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อว่าเป็นคู่สัญญาที่ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้อง
ครบถ้วนในสาระสําคัญเว้นแต่บุคคลหรือนิติน้ันจะได้แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายตามประกาศดังกล่าวหรือได้มี
การปรบัปรุงแก้ไขให้ถูกต้องและมีการส่ังเพิกถอนรายชื่อจากบัญชีดังกล่าวแล้ว 
                     3. หลักฐานการเสนอราคา 

   ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานย่ืนมาพร้อมซองใบเสนอราคา   โดยแยก 
ไว้นอกซองใบเสนอราคาเป็น  2  ส่วน  คือ 

1.1  ส่วนที ่ 1  อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปน้ี 
(1)  ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล 

                  (ก)  ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือหา้งหุ้นส่วนจํากัด  ให้ย่ืนสําเนาหนังสือรองการ 
จดทะเบียนนิตบุิคคล  บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผูจั้ดการ  ผู้มีอํานาจควบคุม  พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง 

(ข) บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด   ให้ยื่นสําเนาหนังสือรับรอง 
การจดทะเบียนนิติบุคคล  หนังสือบริคณห์สนธิ  บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอํานาจควบคุมและบัญชี  
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่  พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง 
                                     (2) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มใิช่นิติบุคคล 
ให้ยื่นสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้น้ัน     สําเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน  (ถ้ามี)  
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน สํา เนาใบทะเบียนพาณิชย์ พร้อมทั้งรับรองสําเนาถูกต้อง 

(3) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นผู้เสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า  ให้ยื่น 
สําเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า   และในกรณีท่ี  ผู้เข้าร่วมค้า
ฝ่ายใดเป็นบุคคลธรรมดาที่มิใช่สัญชาติไทยก็ให้ย่ืนสําเนาหนังสือเดินทางหรือผู้ร่วมค้า   ฝ่ายใดเป็นนิติบุคคล 
ให้ย่ืนเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (1) 

(4) สําเนาใบทะเบยีนภาษีมูลค่าเพ่ิม  (ถ้ามี) 
(5) บัญชีเอกสารส่วนท่ี 1 ทั้งหมดที่ได้ย่ืนพร้อมซองใบเสนอราคา  ตามแบบ 

ในข้อ 1.6 (1) 
3.2 ส่วนท่ี  2  อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังตอ่ไปน้ี      

        (1)  หนังสือมอบอํานาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีทีผู่้เสนอ 
ราคามอบอํานาจให้บุคคลอ่ืนลงนามในใบเสนอราคาแทน 
                       (2)  บัญชีเอกสารส่วนที ่ 2 ทั้งหมดที่ไดย่ื้นพร้อมกับซองใบเสนอราคาตามแบบ 
ในข้อ 1.6  (2)   
                  /4. การเสนอราคา... 
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                    4. การเสนอราคา 
                           4.1 ผู้เสนอราคาต้องยื่นเสนอราคาตามแบบที่กําหนดไว้ในเอกสารสอบราคาน้ี โดยไม่
มีเง่ือนไขใด ๆ ท้ังสิ้นและจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่อของผู้เสนอราคาให้ชัดเจน 
จํานวนเงินที่เสนอต้องระบุตรงกันทั้งตัวเลขและตัวอักษร โดยไม่มีการขูดลบหรือแก้ไข หากมีการขูดลบ     
ตกเตมิ แก้ไข เปลี่ยนแปลง จะต้องลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) กํากับไว้ด้วยทุกแห่ง 

4.2  ผู้เสนอราคาจะต้องกรอกปริมาณวัสดแุละราคาให้ครบถ้วน ในการเสนอราคา 
จะต้องเสนอราคาเป็นเงินบาท  และเสนอราคาเพียงราคาเดียว  โดยเสนอราคารวม และหรือราคาต่อหน่วย   
และหรือต่อรายการ  ตามเง่ือนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง  ทั้งน้ี  ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกัน
ทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ  ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกันให้ถือตัวหนังสือเป็นสําคัญโดยคิดราคารวมทั้งสิ้น
ซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอากรอื่น  และค่าใช้จ่ายท้ังปวงไว้แล้ว 

        ราคาที่เสนอจะต้องเสนอกําหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า  120  วัน นับแต่วันเปิดซองใบ
เสนอราคาโดยภายในกําหนดยืนราคาผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาทีต่นได้เสนอไว้ และจะถอนการเสนอ
ราคามิได ้
        4.3 ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกําหนดเวลาส่งมอบงานก่อสร้าง ไม่เกิน  90 วัน       
นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง  
                           4.4  ก่อนย่ืนซองสอบราคา   ผู้เสนอราคาควรตรวจดูร่างสัญญา  แบบรูป และ      
รายละเอียด ฯลฯ  ให้ถ่ีถ้วนและเข้าใจเอกสารสอบราคาทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงย่ืนซองสอบราคาตาม
เง่ือนไขในเอกสารสอบราคา 
                             4.5  ผู้เสนอราคาจะต้องย่ืนซองใบเสนอราคาทีปิ่ดผนึกซองเรียบร้อย จ่าหน้าซองถึง   
ประธานคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา โดยระบุไว้ท่ีหน้าซองว่า “ ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบราคา 
เลขที่  6/2559 ”  ย่ืนตอ่เจ้าหน้าที่พัสดุสํานักงานเกษตรจังหวัดกาฬสินธุ์   ในระหว่างวันที 29 มีนาคม  
2559  ถึงวันที่  8  เมษายน  2559  ในวันเวลาราชการ  ณ สํานักงานเกษตรจังหวดักาฬสินธ์ุ 
                              เมื่อพ้นกําหนดเวลายื่นซองสอบราคาแล้วจะไมร่บัซองสอบราคาโดยเดด็ขาด 
                             คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา  จะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบตัิของผู้เสนอราคา
แตล่ะรายว่า เป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืน ตามข้อ 1.5 (1) ในวันที่ 11
เมษายน  2559  และประกาศรายช่ือผู้เสนอราคาที่มีสทิธิได้รับการคัดเลือกในวันเดยีวกัน 
                           หากปรากฏต่อคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาก่อนหรือในขณะท่ีมีการเปิดซอง      
ใบเสนอราคาว่า มีผู้เสนอราคากระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมตามข้อ 1.5   
(2)  และคณะกรรมการฯ เชื่อว่ามีการกระทําอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม           
คณะกรรมการฯ  จะตัดรายชื่อผู้เสนอราคารายน้ันออกจากการเป็นผู้เสนอราคาและประกาศ รายชื่อผู้เสนอ
ราคาท่ีมีสิทธิได้รับการคัดเลือก  และจังหวัดจะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคาดังกล่าวเป็น  ผู้ทิ้งงาน  เว้นแต่
คณะกรรมการฯ    จะวินิจฉัยได้ว่าผู้เสนอราคารายนั้นเป็นผู้ที่ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณา
ของทางราชการ และมิได้เป็นผู้ริเร่ิมให้มีการกระทําดังกล่าว 

     ผู้เสนอราคาที่ถูกตัดรายชื่อออกจากการเป็นผู้เสนอราคาเพราะเหตุเป็นผู้เสนอราคา 
ที่มผีลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืน   ณ  วันเปิดซองสอบราคา หรือเป็นผู้เสนอราคาที่กระทําการอัน 
เป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมอาจอุทธรณ์คําสั่งดังกล่าวต่อปลัดกระทรวง ภายใน  3  วัน   
นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา การวินิจฉัยอุทธรณ์ของ ปลัดกระทรวงใหถื้อเป็นที่สุด 

/คณะกรรมการ... 
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                           คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจะเปิดซองใบเสนอราคาของผู้เสนอราคาทีม่ีสิทธิไดร้ับ
การคัดเลือกดงักล่าวข้างต้น  ณ  สํานักงานเกษตรจังหวัดกาฬสินธ์ุ  ในวันที่ 11 เมษายน  2559 ตัง้แต่เวลา  
13.30  น.  เป็นต้นไป 
                        การย่ืนอุทธรณ์ตามวรรค 5 ย่อมไม่เป็นเหตุให้มีการขยายระยะเวลาการเปิดซองใบเสนอ
ราคา เว้นแต่ปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นว่าการขยายระยะเวลาดังกล่าวจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่าง
ย่ิงและในกรณีที่ปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นด้วยกับคําคัดค้านของผู้อุทธรณ์   และเห็นว่าการยกเลิกการเปิด
ซองเสนอราคาที่ได้ดําเนินการไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่งให้ปลัดกระทรวงมีอํานาจยกเลิก
การเปิดซองใบเสนอราคาดังกล่าวได้ 

5.  หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา 
              5.1 ในการสอบราคาครั้งน้ี   จังหวัดจะพิจารณาตัดสินด้วยราคารวมเป็นเกณฑ์  

5.2  หากผู้เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไมถู่กต้องตามข้อ  2  หรือย่ืนหลักฐานการ 
เสนอราคาไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนตามข้อ 3 หรือยื่นซองสอบราคาไม่ถูกต้องตามข้อ 4 แล้ว            
คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจะไม่รับพิจารณาราคาของผู้เสนอราคารายน้ัน  เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาดหรือ
ผิดหลงเพียงเล็กน้อยหรือผิดพลาดไปจากเง่ือนไขของเอกสารสอบราคาในส่วนที่มิใช่สาระสําคัญ  ทั้งน้ี เฉพาะ
ในกรณีที่พิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อจังหวัดเท่าน้ัน 
                                5.3 จังหวัดสงวนสิทธิไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราคา โดยไม่มีการผ่อนผันใน
กรณีดังต่อไปน้ี 

         (1)  ไม่ปรากฏชื่อผู้เสนอราคารายนั้น ในบัญชผีู้รับเอกสารสอบราคา หรือ
ในหลักฐานการรับเอกสารสอบราคาของจังหวัด  

(2) ไม่กรอกช่ือนิติบุคคล  (บุคคลธรรมดา) หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคา 
อย่างหน่ึง อย่างใดหรือทั้งหมดในใบเสนอราคา 

(3) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเง่ือนไขที่กําหนดในเอกสารสอบ 
ราคาที่เป็นสาระสําคัญ หรือมีผลทําให้เกิดคามได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผูเ้สนอราคารายอ่ืน 
      (4) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง โดยผู้เสนอราคา    
มิได้ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) กํากับไว้ 
                               5.4  ในการตดัสนิการสอบราคาหรือในการทาํสัญญา   คณะกรรมการเปิดซองสอบ
ราคาหรือจังหวัดมีสิทธใิห้ผู้เสนอราคาชี้แจงข้อเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือข้อเท็จจริงอ่ืนใดที่เก่ียวข้องกับผู้
เสนอราคาได้  จังหวัดมสีิทธทิี่จะไม่รับราคาหรือไม่ทําสัญญาหากหลักฐานดังกล่าวไม่มคีวามเหมาะสมหรือไม ่
ถูกต้อง 

      5.5 จังหวัดทรงไว้ซึ่งสทิธิท่ีจะไม่รับราคาต่ําสุด หรือราคาหน่ึงราคาใดหรือราคาที่
เสนอท้ังหมดก็ได้  และอาจพิจารณาเลือกจ้างในจํานวน หรือขนาด  หรือเฉพาะรายการหน่ึงรายการใดหรือ
อาจจะยกเลิกการสอบราคาโดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้สุดแต่จะพิจารณา  ทั้งน้ี   เพ่ือประโยชน์ของทาง
ราชการเป็นสําคัญ และให้ถอืว่าการตัดสินของจังหวัดเป็นเด็ดขาด ผู้เสนอราคาจะเรยีกรอ้งค่าเสียหายใด ๆ 
มิได ้ รวมทัง้จังหวัดจะพิจารณายกเลิกการสอบราคาและลงโทษผู้เสนอราคาเป็นผู้ท้ิงงานไม่ว่าจะเป็นผู้เสนอ
ราคาที่ได้รับการคัดเลือกหรอืไม่ก็ตาม หากมีเหตทุี่เชื่อได้ว่าการเสนอราคากระทําการโดยไม่สจุริต เช่น  การ
เสนอเอกสารอันเป็นเท็จ  หรือใชช้ื่อบุคคลธรรมดาหรือนิตบุิคคลอื่น  มาเสนอราคาแทน เป็นต้น 

 
/ในกรณี… 
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 ในกรณีที่ผู้เสนอราคาต่ําสุด  เสนอราคาต่ําจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจดําเนินงานตามสัญญา 
ได้  คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาหรือจังหวัดจะให้ผู้เสนอราคาน้ันชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทําให้เชื่อได้
ว่าผู้เสนอราคาสามารถดําเนินงานตามสอบราคาจ้างให้เสร็จสมบูรณ์  หากคําชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้  จังหวัดมี
สิทธิที่จะไม่รับราคาของผู้เสนอราคารายน้ัน 

 5.6 ในกรณีทีป่รากฏข้อเท็จจรงิภายหลังจากการเปิดซองสอบราคาว่า ผู้เสนอราคาที่มสีิทธิ 
ได้รับการคัดเลือกตามที่ได้ประกาศรายชื่อไว้ ตามข้อ 4.5  เป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอ
ราคารายอื่น ณ วันประกาศคุณสมบัติผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือเป็นผู้เสนอราคาที่กระทําการอันเป็นการ
ขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ 1.5 จังหวัดมีอํานาจที่จะตัดรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับ
การคัดเลือกดังกล่าวออกจากประกาศรายชื่อ ตามข้อ 4.5  และจังหวัดจะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคารายน้ัน
เป็นผู้ทิ้งงาน 
                     ในกรณีน้ีหากปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นว่า การยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาที่ได้
ดําเนินการไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง ปลัดกระทรวงมีอํานาจยกเลิกการเปิดซองใบเสนอ
ราคาดังกล่าวได้ 
                      6. การทําสัญญาจ้าง 

ผู้ชนะการสอบจะต้องทําสัญญาจ้างตามแบบสัญญาจ้างตามแบบสัญญาดังระบุใน 
ข้อ  1.3  กับจังหวัดภายใน  5  วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจํานวน
เงินเท่ากับร้อยละห้า (5 %) ของราคาจ้างท่ีสอบราคาได้ ให้จังหวัดยึดถือไว้ในขณะทําสัญญา โดยใช้
หลักประกันอย่างหน่ึงอย่างใดดังต่อไปน้ี        

(1) เงินสด 
(2) เช็คที่ธนาคารส่ังจ่ายให้แก่จังหวัด โดยเป็นเช็คลงวันที่ทีท่ําสัญญาหรือก่อนหน้า 

น้ัน ไม่เกิน  3 วันทําการของทางราชการ 
(3) หนังสือคํ้าประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือคํ้าประกนัดัง 

ระบุในข้อ 1.4   
(4) หนังสือคํ้าประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือบริษัท 

เงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ท่ีได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชย์และประกอบ
ธุรกิจคํ้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งได้แจ้งชื่อเวียนให้ส่วนราชการต่าง ๆ ทราบแล้ว 
โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือคํ้าประกันดังระบุในข้อ 1.4  
     (5)  พันธบัตรรัฐบาลไทย  

 เป็นจํานวนร้อยละ 5  ของราคาที่เสนอได้ให้จังหวัดยึดไว้เป็นหลักประกัน 
ในการทําสัญญา  หลักประกันสัญญานี้จะคืนให้ผู้เสนอราคาได้ต่อเมื่อได้พ้นจากภาระข้อผูกพัน กับได้มีการ
ปฏิบัติตามเง่ือนไขต่าง ๆ  ที่ระบุไว้ในสัญญาเป็นการถูกต้องครบถ้วนแล้วโดยไม่คิดดอกเบ้ีย   
              7.  ค่าจ้างและการจ่ายเงิน 
                    จังหวัดจะจ่ายเงินค่าจ้าง  เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทั้งหมดให้แล้วเสร็จ
เรียบร้อยตามสัญญารวมทั้งทําสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อยและคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ตรวจ
การจ้างและไดส้่งเอกสารที่เก่ียวข้องให้จังหวัดแล้ว 

            8.  อัตราค่าปรับ 
    ค่าปรับตามแบบสัญญาจ้าง ข้อ 17  จะกําหนดในอัตราร้อยละ 0.10 ของ 

ค่าจ้างตามสัญญาต่อวัน 
/9. การรับประกัน… 
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                                9. การรับประกันความชํารุดบกพร่อง 
                                    ผู้ชนะการสอบราคาซ่ึงได้ทําข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือทําสัญญาจ้างตาม
แบบดังระบุในข้อ 1.3 แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันตามชํารุดบกพร่องของงานจ้างที่เกิดข้ึนภายใน
ระยะเวลาไม่น้อยกว่า..…6….เดือน ...-...ปี นับถัดจากวันที่จังหวัดได้รับมอบงาน โดยผู้รับจ้างต้องรีบจัดการ
ซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน   7   วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชํารุดบกพร่อง  
                                  10.  ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอ่ืน ๆ 

10.1 เงินค่าจ้างสําหรับงานจ้างคร้ังน้ี  ได้มาจากเงินงบประมาณ 
ประจําปี 2559  การลงนามในสัญญาจะกระทําได้ต่อเมื่อจังหวัดได้รับอนุมัติเงินค่าก่อสร้างจากงบประมาณ 
ประจําปี  2549  แล้วเท่าน้ัน 
           10.2  เมื่อจังหวัดได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้รับจ้างและได้ตกลง
จ้างตามสอบราคาจ้างแล้ว  ถ้าผู้รับจ้างจะต้องสั่งหรือนําสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ  และของน้ันต้อง
นําเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู ่และสามารถให้บริการรับขนไดต้ามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
คมนาคมประกาศกําหนด ผู้เสนอราคาซึ่งเป็นผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์
นาวี ดังน้ี 

(1) แจ้งการสั่งหรือนําสิ่งของท่ีซื้อขายดังกล่าว เข้ามาจาก 
ต่างประเทศตอ่สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชย์นาวี ภายใน 7 วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างสั่งหรือ
ซื้อของจากต่างประเทศ   เวน้แต่เป็นของท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรือ
อ่ืนได้ 

(2) จัดการใหส้ิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มสีิทธิ 
เช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากสํานักงานคณะ-กรรมการ
ส่งเสริมการพาณิชยนาวีให้บรรทุกสิ่งของน้ันโดยเรืออ่ืนที่มีใช่เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นน้ันก่อน
บรรทุกของลงเรืออ่ืน หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศ  ยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืน 

(3) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (1) หรือ (2) ผู้รับจ้างจะต้องรับผิด 
ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี 

10.3  ผู้เสนอราคาซึ่งจังหวัดได้คัดเลือกแล้วไม่ไปทําสัญญาหรือข้อตกลง 
ภายในเวลาที่ทางราชการกําหนดดังระบุไว้ใน  ข้อ 6  จังหวัดอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอ่ืน 
(ถ้าม)ี รวมท้ังจะพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ 

10.4 จังหวัด สงวนสิทธิที่จะแก้ไขเพ่ิมเติมเง่ือนไขหรือข้อกําหนดใน 
แบบสัญญาใหเ้ป็นไปตามความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี) 
 
                                                                สํานักงานเกษตรจังหวัดกาฬสินธุ์ 
 
 
                                                                           มีนาคม  2559 
 
 
 
 
 



 
 
รายละเอียดสถานที่ก่อสร้างแปลงเกษตรกางมุ้ง (โรงเรือนปลูกพืชแบบกางมุ้ง)  ตามแบบแปลน โครงการ คนด ี
สุขภาพดี รายได้ด ี Kalasin  Happiness  M0del  ภายใต้แผนปฏิบัติราชการจังหวัดประจําปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2559  แห่งละ  2  โรงเรือน  ดังน้ี 
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                อําเภอ 

สถานที่ก่อสร้าง หมายเหต ุ
หมู่ที ่ ชื่อหมู่บ้าน ตําบล 

 
๑. 
๒. 
๓. 
๔. 
5. 
๖. 
๗. 
๘. 
๙. 
๑๐. 
๑๑. 
๑๒. 
๑๓. 
๑๔. 
๑๕. 
๑๖. 
๑๗. 
๑๘. 

 
อําเภอเมืองกาฬสินธุ์ 
อําเภอกมลาไสย 
อําเภอร่องคํา 
อําเภอกุฉินารายณ์ 
อําเภอกุฉินารายณ์ 
อําเภอยางตลาด 
อําเภอห้วยเม็ก 
อําเภอสหัสขันธ์ 
อําเภอสหัสขันธ์ 
อําเภอคําม่วง 
อําเภอคําม่วง 
อําเภอท่าคันโท 
อําเภอหนองกุงศรี 
อําเภอสมเด็จ 
อําเภอห้วยผึ้ง 
อําเภอนาคู 
อําเภอดอนจาน 
อําเภอฆ้องชัย 

 
2 
3 
8 

13 
6 
7 
1 
6 
2 
3 
3 
6 
2 
6 
2 
2 
6 
2 

 
โหมน 
ดงลิง 
กระยอม 
กุดหว้า 
หนองห้าง 
หัวงัว 
โนนเตาไห 
โคกศาลาทอง 
โนนบุรี 
สะพานหิน 
โพน 
หนองแซง 
หนองสรวง 
บึง 
นาอุดม 
นายอ 
ง้ิวงาม 
ดอนแคน 

 
ห้วยโพธ์ิ 
เจ้าท่า 
เหล่าอ้อย 
กุดหว้า 
หนองห้าง 
ยางตลาด 
ทรายทอง 
โนนน้ําเกลี้ยง 
โนนบุร ี
นาบอน 
โพน 
นาตาล 
หนองสรวง 
หมูม่น 
นิคมห้วยผึ้ง 
โนนนาจาน 
นาจําปา 
ฆ้องชัยพัฒนา 

 
ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง นางสมจันทร ์ดอนสินพูล 
ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง นายไพศาล รัตน์วิสัย 
ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง นายกําพล ไชยนาแพง 
ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง นางสีสุพัน  อุทรักษ ์
ศูนย์ปราชญฯ์ นายอํานวย  สุระเสียง 
ศูนย์ปราชญฯ์ นางสุภาภรณ์  ภูบุญมา 
ศูนย์ปราชญฯ์ นายสุรชัย  อาษาราช 
ศูนย์ปราชญฯ์ นางสุวัทนา  ปัญญรัตน์ 
ศูนย์ปราชญฯ์ นางเสาวลักษณ์  มสุิกา 
ศูนย์ปราชญฯ์ นางฉลวย  โสภีพรรณ 
ศูนย์ปราชญฯ์ นายสมพงษ์  สุริโย 
ศูนย์เรียนรู้ฯ นายลําปาง  ศรีแก้วใส 
ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง นางสมจิตร  นาสมใจ 
ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง นายรังสรรค์ ศิลาพัฒน์ 
ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง นางเยาวภา  มงคลเคหา 
ศูนย์ปราชญฯ์ นางสุทธิจิตร  พิศผล 
ศูนย์ปราชญฯ์ นายเอกชัย  เนาวสาร 
ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง นายประภาส  แสงหัวช้าง 



 
 

แบบใบเสนอราคา 
 
เรียน  ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธ์ุ 

1. ข้าพเจ้า…………………………………………………..อยู่เลขที่………………………………………..………………… 
ถนน………………………………….……..ตําบล/แขวง………………………..…………….อําเภอ/เขต………………..…………… 
จังหวัด……………………………..โทร……………………………….โดย………………………………………………………………….. 
ผู้ลงนามข้างท้ายน้ี  ได้พิจารณาเง่ือนไขต่าง ๆ  ในเอกสารสอบราคาจ้างเลขที…่…………………………………………. 
และเอกสารเพ่ิมเติมเลขที…่…………….………(ถ้ามี) โดยตลอดและยอมรับข้อกําหนดและเง่ือนไขน้ันแล้วรวมท้ัง
รับรองว่า  ข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กําหนด และไม่เป็นผู้ทิ้งงานของทางราชการ 
 2. ข้าพเจ้าขอเสนอท่ีจะทํางาน……………………………………………………ตามข้อกําหนดเงื่อนไขแบบรูป 
รายการละเอียดแห่งเอกสารสอบราคา  ตามราคาดังที่ได้ระบุไว้ในบัญชีรายการก่อสร้างหรือใบแจ้งปรมิาณ
งานและราคาแนบท้ายใบเสนอนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น……………..…………………บาท(………………………………………….)  
ซึ่งได้รวมภาษมีูลค่าเพ่ิม  จํานวน……………………..บาท  ตลอดจนภาษีอ่ืน ๆ และค่าใชจ้่ายท้ังปวงไว้ด้วยแล้ว 
 3.  คําเสนอนี้จะยืนอยู่เป็นระยะเวลา……….วัน  นับแต่วันเปิดซองสอบราคาและจังหวัดอาจรับคํา
เสนอน้ี  ณ  เวลาใดก็ได้ก่อนที่จะครบกําหนดระยะเวลาดังกล่าว  หรือระยะเวลาที่ไดยื้ดไปตามเหตผุลอัน
สมควรที่จังหวัดร้องขอ 
 4.  กําหนดเวลาส่งมอบ  ข้าพเจ้ารับรองท่ีจะเร่ิมงานตามสัญญาทันท ีหรือทันทีที่ได้รับแจ้งจาก
จังหวัดกาฬสินธุ์  ว่าให้เริ่มทํางานตามสัญญา และจะส่งมอบงานตามเอกสารสอบราคาโดยครบถ้วนถูกต้อง
ภายใน………..วัน  นับถัดจากวันเริ่มทํางานตามสญัญา 
 5.  ในกรณีท่ีขา้พเจ้าได้รับการพิจารณาให้ชนะการสอบราคา  ข้าพเจ้ารับรองท่ีจะ 
       5.1 ทําสญัญาตามแบบสัญญาจ้างแนบท้ายเอกสารสอบราคากับจังหวัดภายใน………..วัน  นับ
ถัดจากวันที่ไดร้ับหนังสือแจ้งให้ไปทําสญัญา 
       5.2 มอบหลักประกันการปฏิบัติตามสญัญาตามที่ระบุไว้ในข้อ 7  ของเอกสารสอบราคาให้แก่
จังหวัดกาฬสินธุ์  ก่อนหรือในขณะที่ไดล้งนามในสญัญาเป็นจํานวนร้อยละ………..ของราคาตามสญัญาที่ได้ระบุ
ไว้ในใบเสนอราคานี้  เพ่ือเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาโดยถูกต้องและครบถว้น 
 หากข้าพเจ้าไม่ปฏิบัติให้ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ข้างต้นน้ี  ข้าพเจ้ายอมให้จังหวัดริบหลักประกันซอง 
หรือเรียกร้องจากผู้ออกหนังสือคํ้าประกัน  รวมท้ังยินดีชดใช้ค่าเสียหายใด ๆ  ที่อาจมีแก่จังหวัด และจังหวัดมี
สิทธิจะให้ผู้เสนอราคารายอ่ืนเป็นผู้สอบราคาได ้หรือจังหวัดอาจเรียกสอบราคาใหม่ก็ได ้
 6.  ข้าพเจ้ายอมรับว่าจังหวัดไม่มีความผูกพันที่จะรับคําเสนอนี้หรือใบเสนอราคาใด ๆ  รวมท้ังไม่ต้อง
รับผิดชอบในค่าใช้จ่ายใด ๆ  อันอาจเกิดข้ึนในการที่ข้าพเจ้าได้เข้าเสนอราคา 
 7.  เพ่ือเป็นหลักประกันในการปฏิบัติโดยถูกต้อง  ตามที่ได้ทําความเข้าใจและตามความผูกพันแห่ง
คําเสนอนี้  ข้าพเจ้าขอมอบ…………………………………………..เพ่ือเป็นหลักประกันซองเป็นเงิน………………….บาท 
มาพร้อมน้ี 
 8.  ข้าพเจ้าได้ตรวจทานตัวเลขและตรวจสอบเอกสารต่าง ๆ ที่ได้ย่ืนพรอ้มใบเสนอราคาน้ีโดย
ละเอียดแล้ว และเข้าใจดีว่าจังหวัดไม่ต้องรบัผิดชอบใด ๆ   ในความผดิพลาดหรือตกหล่น 
                                                                                                          9. ใบเสนอราคา... 
 
 
 



 
 

- 2 - 
 
 9.  ใบเสนอราคาน้ีได้ย่ืนเสนอโดยบรสิุทธิ์ยุติธรรม และปราศจากกลฉ้อฉลหรือการสมรู้ร่วมคิดกัน
โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายกับบุคคลใดบุคคลหน่ึง หรือหลายบุคคล หรือกับห้างหุ้นส่วนบริษัท   ใด ๆ ที่ได้ย่ืน
เสนอราคาในคราวเดียวกัน 
 
  เสนอมา  ณ  วันท่ี………..เดอืน…………………..พ.ศ……………. 
 
 
    ลงชื่อ……………………..………………….. 
     (………………..………………) 
    ตําแหน่ง………………….…………………. 
            ประทับตรา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ใบแจ้งปริมาณงานและราคาแนบท้ายใบเสนอราคาจ้างเหมาก่อสร้างแปลงเกษตรกางมุง้ (โรงเรือน

ปลูกพืชแบบกางมุ้ง)  ตามแบบแปลน โครงการ คนดสีุขภาพดี รายไดด้ี   Kalasin  Happiness  M0del  
ภายใต้แผนปฏิบัติราชการจังหวัดประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2559   จํานวน  18  แห่ง ๆ ละ  2  โรงเรือน 

   
ที่ รายการ จํานวน หน่วย ราคา 

ต่อหน่วย 
รวมเงิน หมาย

เหต ุ
1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 

โครงสร้าง  คสล. 
- ขุดดนิและถมคืน 
- ทรายหยาบรองใต้ฐานราก 
- คอนกรตีหยาบ  1:3:5 
- คอนกรตีโครงสร้าง 1:2:4 
เหล็กเสริมคอนกรีต 
     - RB 6 mm. 
     - DB 12 mm. 
- ลวดผูกเหล็ก 
 
โครงสร้างเหลก็ 
- ท่อเหล็กเคลอืบสังกะสี ขนาด 1” 
- ท่อเหล็กเคลอืบสังกะสี ขนาด 2” 
- สลิง ขนาด 2 หุน 
- อุปกรณ์ รดั และ เกลียวเร่ง 
- แผ่นเหล็กวงกลม ขนาด 0.10 x 0.10 หนา 0.02 
  มม. 
- ค่าแรงประกอบเต้น 
 
มุ้ง 
- มุ้งตาข่ายสีขาว  20 ตา ขนาด 3 x 100 ม. 
- ค่าตดัเย็บ 
 
                        รวมค่าวัสด ุ
                        ค่าแรง 
                        ค่าวัสดุ + ค่าแรง 
                        (Factor F) 
 

 
0.50 
0.01 
0.01 
0.28 

 
2.00 
6.00 
0.30 

 
 

6.00 
8.00 

11.00 
4.00 
4.00 

 
1.00 

 
 

1.00 
1.00 

 

 
ลบ.ม. 
ลบ.ม. 
ลบ.ม. 
ลบ.ม. 

 
เส้น 
เส้น 
กก. 

 
 

ท่อน 
ท่อน 
เมตร 
ชุด 
แผ่น 

 
หลัง 

 
 

ม้วน 
หลัง 

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

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

  
 
 
 
 
 

รายการ
ต่อ      
1  

โรงเรือน 

    รวม  36  โรงเรือน  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น(..............................................................................) …………… 
 รวม 

36 
โรงเรือน 

 
 



 
 

สัญญาจ้าง 
 

                           สัญญาจ้างเลขที่…………………..….. 
  สัญญาฉบับน้ีทาํขึ้น  ณ …………………………………………ตําบล/
แขวง………………………….……………อําเภอ/เขต…………...…………..จังหวัด………..…………..เมื่อวันท่ี………….
เดือน……………………..…..พ.ศ……..…..…..ระหว่าง………..………………..โดย………………………….………………………. 
ซึ่งต่อไปในสัญญาน้ีเรียกว่า  “ผู้ว่าจ้าง”  ฝ่ายหน่ึง  กับ……………………..…………………………………………………… 
ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล  ณ …………………………………………………………………….…………….……..มีสาํนักงาน
ใหญ่อยู่เลขที…่…….…………….ถนน……………………..……….ตาํบล/แขวง………….……………อําเภอ/เขต…………..… 
จังหวัด………………………………โดย………….……………………..……………………………..ผู้มีอํานาจลงนามผูกพันนิติ
บุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของสํานักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท……………..………………………………………… 
ลงวันที่……………………………….……….…………(และหนังสือมอบอํานาจลงวันที่…………………………………………….) 
แนบท้ายสัญญาน้ี  (ในกรณีทีผู่้รับจ้างเป็นบุคคลธรรมดาให้ใช้ข้อความว่ากับ……………….….…………………………. 
อยู่บ้านเลขท่ี……………..……..…ถนน……………………………….…………ตําบล/แขวง…………………….…………………… 
อําเภอ/เขต…………………….……………..………..จังหวัด…….…………………….……………) ซึ่งต่อไปในสัญญาน้ีจะ
เรียกว่า  “ผู้รับจ้าง”  อีกฝ่ายหน่ึง 
  คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปน้ี 
  ข้อ  1  ข้อตกลงว่าจ้าง 
  ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทาํงาน…………………………………………………………. 
ณ……………………………..……ตําบล/แขวง…………………………………….อําเภอ/เขต………..…………………….…………. 
จังหวัด…………………………………………ตามข้อกําหนดและเง่ือนไขแห่งสัญญาน้ีรวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา 
  ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสด ุ เคร่ืองมือเครื่องใช ้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่าง ๆ ชนิด
ดีเพ่ือใชใ้นงานจ้างตามสัญญาน้ี 

ข้อ  2  เอกสารอันเป็นส่วนหน่ึงของสัญญา 
  เอกสารแนบทา้ยสัญญาดังตอ่ไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหน่ึงของสัญญาน้ี 
   2.1   ผนวก  1 ……………….(แบบรูป)                 ………จํานวน………หน้า 
   2.2   ผนวก  2……………….(รายการละเอียด)         ………จํานวน………หน้า 
   2.3   ผนวก  3……………….(ใบแจ้งปริมาณงานและราคา)   ………จํานวน……...หน้า 
   2.4   ผนวก  4……………….(ใบเสนอราคา)     …….…จํานวน……..หน้า 

2.5 ………………………………………….ฯลฯ……………………………………… 
ความใดในเอกสารแนบท้ายสญัญาที่ขัดแย้งกับข้อความในสัญญาน้ีให้ใช้ขอ้ความในสัญญาน้ี 

บังคับและในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง  ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคําวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง 
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ข้อ  3  หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา 
  ในขณะทําสญัญาน้ี  ผู้รับจ้างได้นําหลักประกัน
เป็น……………………………..………………………………. 
เป็นจํานวนเงิน……………………..………….บาท  (………………………………….……………………….………………….)   
มามอบให้แก่ผูว้่าจ้างเพ่ือเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสญัญาน้ี 
  หลักประกันทีผู่้รับจ้างนํามามอบไว้ตามวรรคหน่ึง  ผู้ว่าจ้างจะคืนให้เมื่อผู้รับจ้างพ้นจากข้อ
ผูกพันตามสัญญาน้ีแล้ว 
  ข้อ  4  ก.  ค่าจ้างและการจ่ายเงิน   (สําหรับสัญญาที่เป็นราคาต่อหน่วย) 
  ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายและผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างเป็นจํานวน……….……………...…………..บาท   
(…………………………………………………………………)  ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมจํานวน………………..……………..บาท 
ตลอดจนภาษีอากรอ่ืนๆ  และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว  โดยถือราคาตอ่หน่วยเป็นเกณฑ์ตามรายการแตล่ะ
ประเภทดังที่ได้กําหนดไวใ้นใบแจ้งปริมาณงานและราคา 
   คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายต่างตกลงว่าจํานวนปริมาณงานที่กําหนดไว้ในบัญชีรายการ
ก่อสร้างหรือใบแจ้งปริมาณงานและราคานี้เป็นจํานวนโดยประมาณเท่าน้ัน  จํานวนประมาณงานท่ีแท้จริง
อาจจะมากหรือน้อยกว่าน้ีก็ได้   ซึ่งผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามราคาต่อหน่วยของงานแต่ละ
รายการท่ีได้ทําเสร็จจริง  คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายต่างตกลงที่จะไม่เปลี่ยนแปลงราคาต่อหน่วยหรือเรียกร้องค่า
สินไหมทดแทนอันเกิดจากการที่จํานวนปริมาณงานในแต่ละรายการได้แตกต่างไปจากที่กําหนดไว้ในสัญญา  
ทั้งน้ี  นอกจากในกรณีต่อไปน้ี  

   4.1   เมื่อปริมาณงานที่ทําเสร็จจริงในส่วนที่เกินกว่าร้อยละ 125  (หน่ึงร้อยย่ีสิบ
ห้า)  แต่ไม่เกินร้อยละ  150  (หน่ึงร้อยห้าสิบ)  ของปริมาณงานที่กําหนดไว้ในสัญญาหรือใบแจ้งปริมาณงาน
และราคาจะจ่ายให้ในอัตราร้อยละ  90 (เก้าสิบ)  ของราคาต่อหน่วยตามสัญญา 
   4.2   เมื่อปริมาณงานที่ทําเสร็จจริงในส่วนท่ีเกินกว่าร้อยละ  150  (หน่ึงร้อยห้า
สิบ)  ของปริมาณงานที่กําหนดไว้ในสัญญา หรือใบแจ้งปริมาณงานและราคา  จะจ่ายให้ในอัตราร้อยละ  83  
(แปดสิบสาม)  ของราคาต่อหน่วยตามสัญญา 
   4.3   เมื่อปริมาณงานท่ีทําเสร็จจริงน้อยกว่าร้อยละ  75  (เจ็ดสิบห้า)  ของ
ปริมาณงานท่ีกําหนดไว้ในสัญญาหรือใบแจง้ปริมาณงานและราคา  จะจ่ายให้ตามราคาต่อหน่วยในสัญญาและ
จะจ่ายเพ่ิมชดเชยเป็นค่า  overhead  และ  mobilization  สําหรับงานรายการน้ัน  ในอัตราร้อยละ  17  
(สิบเจ็ด)  ของผลต่างระหว่างปริมาณงานทั้งหมดของงานรายการน้ันตามสัญญา  โดยประมาณกับปริมาณงาน
ที่ทําเสร็จจริงคูณด้วยราคาต่อหน่วยตามสัญญา 
                       4.4  ผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินที่เพ่ิมขึ้น  หรือหกลดเงินในแต่ละกรณีดังกล่าวข้างต้นใน
งวดสุดท้ายของการจ่ายเงิน  หรือก่อนงวดสุดท้ายของการจ่ายเงินตามที่ผู้ว่าจ้างจะพิจารณาเห็นสมควร 
   ผู้ว่าจ้างตกลงที่จะจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างเป็นรายเดือนตามเน้ืองานที่ทําเสร็จ
จริง  เมื่อผู้ว่าจ้างหรือเจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้างได้ทําการตรวจสอบผลงานทีท่ําเสร็จแล้ว  และปรากฏว่าเป็นที่
พอใจตรงตามข้อกําหนดแห่งสัญญาน้ีทุกประการ  ผู้ว่าจ้างจะออกหนังสือรับรองรับมอบงานน้ันไว้ให้แก่ผู้
รับจ้าง 
 การจ่ายเงินงวดสดุท้ายจะจ่ายให้เมื่องานทั้งหมดตามสญัญาได้แล้วเสรจ็ทกุประการรวมทั้งการทํา
สถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อยตามที่กําหนดไว้ในข้อ  20 
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  ข้อ  4  ข.  ค่าจ้างและการจ่ายเงิน   (สําหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม) 
  ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายและผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจํานวนเงิน………..…….บาท  (………….)  ซึ่ง
ได้รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมจํานวน………...…..บาท  ตลอดจนภาษีอากรอ่ืน ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว  โดยถือ
ราคาเหมารวมเป็นเกณฑ์และกําหนดการจ่ายเงินเป็นงวด ๆ ดังน้ี 
   งวดที่  1   เป็นจํานวนเงิน……………………….….บาท  (………………………………………)  
เมื่อผู้รับจ้างไดป้ฏิบัติงาน……………………………………………….ให้แล้วเสรจ็ภายใน……………………….………………… 
   งวดที่  2   เป็นจํานวนเงิน  ………………..…..….บาท  (………………………………….……)  
เมื่อผู้รับจ้างไดป้ฏิบัติงาน……………………..….ให้แล้วเสรจ็ภายใน…………….......…………….ฯลฯ……………………… 
   งวดสุดท้าย  เป็นจํานวนเงิน……………………..………บาท (…………………..………………) 
เมื่อผู้รับจ้างไดป้ฏิบัติงานท้ังหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยตามสัญญา  รวมท้ังทําสถานที่ก่อสร้างให้สะอาด
เรียบร้อยตามที่กําหนดไว้ในข้อ  20   
   การจ่ายเงินตามเง่ือนไขแห่งสัญญานี ้ ผู้ว่าจ้างจะโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร
ของผู้รับจ้าง  ชื่อธนาคาร……………..……….สาขา……………………ชื่อบัญช…ี……..…………เลขที่บัญช…ี……………… 
ทั้งน้ี   ผู้รับจ้างตกลงเป็นผู้รบัภาระเงินค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการอ่ืนใดเก่ียวกับการโอนที่ธนาคารเรียกเก็บ  
และยินยอมให้มีการหักเงินดงักล่าวจากจํานวนเงินโอนในงวดนั้น ๆ  

ข้อ  5  เงินค่าจ้างล่วงหน้า 
  ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผูร้ับจ้างเป็นจํานวนเงิน…………………………….…….
บาท  (……………………………….…....….)  ซึ่งเท่ากับร้อยละ……………ของราคาค่าจ้างตามสัญญาที่ระบุไว้ในข้อ 4 
  เงินจํานวนดังกล่าวจะจ่ายให้ภายหลังจากที่ผู้รับจ้างได้วางหลักประกันการรับเงินค่าจ้าง
ล่วงหน้าเต็มตามจํานวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าน้ันให้แก่ผู้ว่าจ้าง  ผู้รับจ้างจะต้องออกใบเสร็จรับเงินค่าจ้าง
ล่วงหน้าตามแบบที่    ผู้ว่าจ้างกําหนดไว้ และผู้รับจ้างตกลงที่จะกระทําตามเง่ือนไขอันเก่ียวกับการใช้จ่ายและ
การใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้าน้ันดังต่อไปน้ี 
                       5.1  ผู้รับจ้างจะใช้เงินค่าจ้างล่วงหน้าน้ันเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานตามสัญญาเท่าน้ัน  
หากผู้รับจ้างใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้า  หรือส่วนใดส่วนหน่ึงของเงินค่าจ้างล่วงหน้าน้ันในทางอ่ืน  ผู้ว่าจ้างอาจจะ
เรียกเงินค่าล่วงหน้าคืนจากผู้รับจ้างหรือบังคับแก่หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้ทันที 
             5.2  เมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง   ผู้รับจ้างจะต้องแสดงหลักฐานการใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าเพ่ือ
พิสูจน์ว่าได้เป็นไปตามข้อ 5.1  ภายในกําหนด  15  วัน  นับถัดจากวันได้รับแจ้งจากผู้ว่าจ้าง   หากผู้รับจ้างไม่
อาจแสดงหลักฐานดังกล่าวภายในกําหนด 15 วัน  ผู้ว่าจ้างอาจเรียกค่าเงินค่าจ้างล่วงหน้าคืนจากผู้รับจ้างหรือ
บังคับแก่หลักประกัน  การรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ทันที 
   5.3  (สําหรับสัญญาที่เป็นราคาต่อหน่วย) 
          ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามข้อ  4 ก  ผู้ว่าจ้างจะหักเงินค่าจ้างในแต่ละ
เดือนไว้จํานวนทั้งหมด  ทั้งน้ี  จนกว่าจํานวนเงินที่หักไว้จะครบตามจํานวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่ผู้รับจ้างได้รับ
ไปแล้ว 
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   5.4   เงินจํานวนใด ๆ ก็ตามที่ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายให้แก่ผู้ว่าจ้างเพ่ือชําระหน้ีหรือเพ่ือชดใช้
ความรับผิดต่างๆ ตามสัญญา ผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากเงินค่าจ้างงวดท่ีจะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก่อนที่จะหักชดใช้คืน
เงินค่าจ้างล่วงหน้า 

5.5   ในกรณีที่มีการบอกเลกิสัญญา   หากเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือเกินกว่าจํานวนเงินที่   
ผู้รับจ้างจะได้รบัหลังจากหักชดใช้ในกรณีอ่ืนแล้ว  ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายคืนเงินจํานวนที่เหลือน้ันให้แก่ผู้ว่าจ้าง
ภายใน  7  วัน  นับถัดจากวันได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง 

  5.5  ก.   (สําหรับสัญญาท่ีเป็นราคาต่อหน่วย) 
 ผู้ว่าจ้างจะคืนหลักประกันเงินล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้าง  ต่อเมื่อผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่า 

จ้างไว้ครบจํานวนเงินล่วงหน้าตาม 5.3   
 5.5  ข.    (สําหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม) 
 ผู้ว่าจ้างจะคืนหลักประกันเงินล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้าง…………………………………….…….. 
ข้อ  6  การหักเงินประกันผลงาน 
ในการจ่ายเงินให้แก่ผู้รับจ้างแตล่ะงวด  ผู้ว่าจ้างจะหักเงินจํานวนร้อยละ  10  ของเงินที่ต้อง

จ่ายในงวดน้ันเพ่ือเป็นประกันผลงานในกรณีที่เงินประกันผลงานจะตอ้งถูกหักไว้ทั้งสิ้นไม่ต่ํากว่า  6  เดือน  
(สัญญาสําหรับสัญญาที่เป็นราคาต่อหน่วย)  หรือจํานวน……………………………….บาท  (สําหรับสัญญาทีเ่ป็น
ราคาเหมารวม)  ผู้รับจ้างมีสทิธิที่จะขอเงินประกันผลงานคืนโดยผู้รับจ้างจะต้องวางหนังสือคํ้าประกนัของ
ธนาคารซึ่งออกโดยธนาคารภายในประเทศ  มาวางไว้ต่อผู้ว่าจ้างเพ่ือเป็นหลักประกันแทนก็ได ้
  ผู้ว่าจ้างจะคืนเงินประกันผลงาน  และ / หรือหนังสือคํ้าประกันของธนาคารดังกล่าวตาม
วรรคหน่ึงให้แก่ผู้รับจ้างพร้อมกับการจ่ายเงินงวดสุดท้าย 

ข้อ  7  ก.  กําหนดเวลาแลว้เสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา 
  ภายในกําหนด………….…….วัน  นับถัดจากวันลงนามในสญัญา  ผู้รับจ้างจะต้องเสนอ
แผนงานให ้     เป็นที่พอใจแก่ผู้ว่าจ้าง  โดยแสดงถึงขั้นตอนของการทํางานและกําหนดเวลาที่ต้องใชใ้นการ
ทํางานหลักต่างๆ ใหแ้ล้วเสรจ็    
  ผู้รับจ้างต้องเริ่มทํางานท่ีรับจ้างภายในกําหนด……….……วัน  นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือ
แจ้งให้เร่ิมงานและจะต้องทํางานให้แล้วเสรจ็ภายในกําหนด………..…..…วัน  นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้ง
ดังกล่าวน้ัน 
  ถ้ามิได้เสนอแผนงาน  หรือไม่สามารถทํางานให้แล้วเสร็จตามกําหนดเวลา  หรือจะแลว้เสร็จ
ล่าช้าเกินกว่ากําหนดเวลา  หรือผู้รับจ้างทําผิดสัญญาข้อใดข้อหน่ึง  หรอืตกเป็นผู้ลม้ละลาย  หรือเพิกเฉยไม่
ปฏิบัติตาม คําสั่งของคณะกรรมการตรวจการจ้าง   หรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษา   ซึ่งได้รับมอบ
อํานาจจากผู้ว่าจ้าง    ผู้ว่าจ้างมีสิทธิท่ีจะบอกเลิกสัญญาน้ีได้และมีสิทธิที่จะบอกเลิกสญัญาน้ีได ้ และมสีิทธิ
จ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทํางานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปได้ดว้ย 
  การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใชส้ิทธิเลิกสญัญาดังกล่าวข้างต้นน้ัน  ไม่เป็นเหตุใหผู้้รับจ้างพ้นจากความรับ
ผิดตามสญัญา 
 
 
 
 
 



 
- 5 - 

 
ข้อ  7  ข.  กําหนดเวลาแลว้เสร็จ  และสทิธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา 

  ผู้รับจ้างต้องเริ่มทํางานท่ีรับจ้างภายในวันที่………เดือน……………….พ.ศ………..และจะตอ้ง
ทํางานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่……..เดือน……………………พ.ศ…………..ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทํางาน
ภายในกําหนดเวลา  หรือไม่สามารถทํางานให้แล้วเสร็จตามกําหนดเวลาหรือมีเหตใุห้เชือ่ได้ว่าผู้รับจ้างไม่
สามารถทํางานให้แล้วเสร็จภายในกําหนดเวลา  หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากําหนดเวลาหรือผู้รบัจ้างทําผิด
สัญญาข้อใดข้อหน่ึงหรือตกเป็นผู้ล้มละลาย  หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคําสั่งของคณะกรรมการตรวจการจ้าง  
หรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทท่ีปรึกษา  ซึ่งได้รับมอบอํานาจจากผู้ว่าจ้าง  ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสญัญานี้
ได ้ และมีสิทธิจ้างผู้มีรายใหม่เข้าทํางานของผู้รับจ้างให้ลุลว่งไปได้ด้วย 
  การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใชส้ิทธิเลิกสญัญาดังกล่าวข้างต้นไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความ
รับผิดชอบตามสัญญา 

ข้อ  8  ความรับผิดชอบในความชํารุดบกพร่องของงานจ้าง 
  เมื่องานแล้วเสร็จบริบูรณ์ และผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจากผู้รับจ้างหรือจากผู้รับจ้างรายใหม่
ในกรณีทีม่ีการบอกเลิกสัญญาตามข้อ 7  หากมีเหตชุํารุดบกพร่องหรือเสียหายเกิดขึ้นจากงานจ้างภายใน
กําหนด………...…ปี…..….….เดอืน   นับถัดจากวันที่ได้รับมอบงานดังกล่าว  ซึ่งความชํารดุบกพร่องหรือเสียหาย
น้ันเกิดจากความบกพร่องของ ผู้รับจ้างอันเกิดจากการใช้วัสดุที่ไม่ถูกต้อง   หรือทําไว้ไม่เรียบร้อยหรือทําไม่
ถูกต้องตามมาตรฐานแห่งหลกัวิชา  ผู้รับจ้างจะต้องรับทําการแก้ไขให้เป็นที่เรียบร้อยโดยไมช่ักช้าโดยผู้ว่าจ้าง
ไม่ต้องออกเงินใดๆ ในการนี้ทัง้สิ้น  หากผู้รับจ้างบิดพลิ้วไม่กระทําการดังกล่าวภายในกําหนด………..……วัน  
นับแตวั่นที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างหรือไม่ทําการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้าง
กําหนดให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะทําการน้ันเองหรือจ้างผู้อ่ืนให้ทํางานนั้นโดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใชจ่้าย 
  ข้อ  9  การจ้างช่วง 
  ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานทั้งหมดหรือบางส่วนแห่งสัญญาน้ีไปจ้างช่วงอีกต่อหน่ึงโดยไม่ได้รับ
ความยินยอมเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน  ท้ังน้ี  นอกจากในกรณีทีส่ัญญาน้ีจะไดร้ะบุไว้เป็นอย่างอื่น  ความ
ยินยอมดังกล่าวน้ันไม่เป็นเหตุใหผู้้รับจ้างหลุดพ้นจากความรับผิดหรือพันธะหน้าท่ีตามสัญญาน้ีและผู้รับจ้างจะ
ยังคงต้องรับผิดในความผิดและความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างช่วงหรือของตัวแทนหรือลูกจ้างของผู้รับจ้าง
ช่วงน้ันทุกประการ 
  ข้อ  10  การควบคุมงานของผู้รับจ้าง 
  ผู้รับจ้างจะต้องควบคุมงานที่รับจ้างอย่างเอาใจใส่ด้วยประสิทธิภาพและความชํานาญและใน
ระหว่างการทํางานที่รับจ้างจะต้องจัดให้มีผู้แทนซึ่งทํางานเต็มเวลาเป็นผู้ควบคุมงาน  ผู้ควบคุมงานดังกล่าว
จะต้องเป็นผู้แทนได้รับมอบอํานาจจากผู้รับจ้าง  คําสั่งหรือคําแนะนําต่างๆ ที่ได้แจ้งแก่ผู้แทนผู้ได้รับมอบ
อํานาจน้ัน ให้ถือว่าเป็นคําสั่งหรือคําแนะนําที่ได้แจ้งแก่ผู้รับจ้าง การแต่งตั้งผู้ควบคุมงานน้ันจะต้องทําเป็น
หนังสือและต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้าง  การเปลี่ยนตัวหรือแต่งตั้งผู้ควบคุมงานใหม่จะทํามิได้หาก
ไม่ได้รับความเห็นชอบจาก   ผู้วา่จ้างก่อน 
  ผู้ว่าจ้างมิสิทธิที่จะขอเปลี่ยนตัวผู้แทนได้รับมอบอํานาจน้ัน  โดยแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้
รับจ้าง  และผู้รับจ้างจะต้องทําการเปลี่ยนตัวโดยพลัน  โดยไม่คิดราคาเพิ่ม  หรืออ้างเหตุเพ่ือขยายอายุสัญญา
อันเน่ืองมาจากเหตุน้ี 
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ข้อ  11  ความรับผิดของผู้รับจ้าง 
  ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่ออุปัทวเหตุ  ความเสียหาย  หรือภยันตรายใด ๆ อันเกิดจาการ
ปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง  และจะต้องรับผิดต่อความเสียหายจากการกระทําของลูกจ้างของผู้รับจ้าง 
  ความเสียหายใดๆ  อันเกิดแก่งานที่ผู้รับจ้างได้ทําข้ึน  แม้จะเกิดข้ึนเพราะเหตุสุดวิสัย
นอกจากกรณีอันเกิดจากความผิดของผู้ว่าจ้าง  ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดโดยซ่อมแซมให้คืนดีหรือเปลี่ยนให้ใหม่
โดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง ความรับผิดชอบของผู้รับจ้างดังกล่าวในข้อน้ีจะสิ้นสุดลงเม่ือผู้ว่าจ้างได้รับมอบ
งานครั้งสุดท้าย   หลังจากน้ันผู้รับจ้างคงต้องรับผิดเพียงในกรณีชํารุดบกพร่อง  หรือความเสียหายดังกล่าว  
ในข้อ 8  เท่าน้ัน 
  ข้อ  12  การจ่ายเงินแก่ลูกจ้าง 
  ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินแก่ลูกจ้างที่ผู้รับจ้างได้จ้างมาในอัตรา  และตามกําหนดเวลาที่ผู้
รับจ้างได้ตกลงหรือทําสัญญาไว้ต่อลูกจ้างดังกล่าว 
  ถ้าผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้างหรือค่าทดแทนอ่ืนใดแก่ลูกจ้างดังกล่าวในวรรคแรกผู้ว่าจ้างมี
สิทธิที่จะเอาเงินค่าจ้างท่ีจะต้องจ่ายแก่ผู้รับจ้างมาจ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างดังกล่าว และให้ถือว่าผู้ว่าจ้าง
ได้จ่ายเงินจํานวนน้ันเป็นค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามสัญญาแล้ว 
  ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีการประกันภัยสําหรับลูกจ้างทุกคนที่จ้างมาทํางานโดยให้ครอบคลุม
ถึงความรับผิดทั้งปวงของผู้รับจ้าง  รวมทั้งผู้รับจ้างช่วงอันหากจะพึงมีในกรณีความเสียหายท่ีคิดค่าสินไหม
ทดแทนได้ตามกฎหมายซ่ึงเกิดจากอุปัทวเหตุหรือภยันตรายใด ๆ ต่อลูกจ้างหรือบุคคลอื่นที่ผู้รับจ้างหรือผู้
รับจ้างช่วงจ้างมาทํางาน  ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าว   พร้อมทั้งหลักฐานการชําระ
เบ้ียประกันให้แก่ผู้ว่าจ้างเมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง 

ข้อ  13  การตรวจงานจ้าง 
  ถ้าผู้ว่าจ้างแต่งตั้งกรรมการตรวจการจ้าง ผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษา  เพ่ือควบคุมการ
ทํางานของผู้รับจ้าง  กรรมการตรวจการจ้างหรือผู้ควบคุมหรือบริษัทที่ปรึกษานั้นมีอํานาจเข้าไปตรวจการงาน
ในโรงงานและสถานที่ท่ีกําลังก่อสร้างได้ทุกเวลา  และผู้รับจ้างจะต้องอํานวยความสะดวกและให้ความ
ช่วยเหลือในการนั้นตามสมควร 
  การที่มีกรรมการตรวจการจ้าง  ผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาหาทําให้ผู้รับจ้างพ้นความ
รับผิดชอบตามสัญญาน้ีข้อหน่ึงข้อใดไม่ 
  ข้อ  14  แบบรูปและรายการละเอียดคลาดเคลื่อน 
  ผู้รับจ้างจะต้องรับรองว่าได้ตรวจสอบและทําความเข้าใจในแบบรูปรายการละเอียดโดยถ่ี
ถ้วนแล้ว  หากปรากฏว่าแบบรูปและรายการละเอียดน้ันผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อนไปจากหลักการทาง
วิศวกรรมหรือทางเทคนิค  ผู้รับจ้างตกลงที่จะปฏิบัติตามคําวินิจฉัยของกรรมการตรวจการจ้างหรือผู้ควบคุม
งานหรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้งเพ่ือให้งานแล้วเสร็จบริบูรณ์โดยจะคิดค่าใช้จ่ายใดๆ เพ่ิมขึ้นจากผู้
ว่าจ้างไม่ได้ 

ข้อ  15  การควบคุมงานโดยผู้ว่าจ้าง 
  ผู้รับจ้างตกลงว่ากรรมการตรวจการจ้าง  ผู้ควบคุมงานหรือบริษัทท่ีปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง
มีอํานาจที่จะตรวจสอบและควบคุมงานเพ่ือให้เป็นไปตามเอกสารสัญญาและมีอํานาจที่จะสั่งให้แก้ไข
เปลี่ยนแปลง  เพ่ิมเติม  หรือตัดทอนซึ่งงานตามสัญญาน้ี  หากผู้รับจ้างขัดขืนไม่ปฏิบัติตาม  กรรมการตรวจ 
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การจ้าง  ผู้ควบคุมงาน  หรือบริษัทที่ปรึกษามีอํานาจที่จะสั่งให้หยุดกิจการน้ันชั่วคราวได้  ความล่าช้าในกรณี
เช่นน้ีผู้รับจ้างจะถือเป็นเหตุขอขยายวันทําการออกไปมิได ้

ข้อ  16  งานพิเศษ  และการแก้ไขงาน 
  ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะสั่งให้ผู้รับจ้างทํางานพิเศษซ่ึงไม่ได้แสดงไว้  หรือรวมอยู่ในเอกสารสัญญา  
หากงานพิเศษนั้นๆ อยู่ในขอบข่ายทั่วไปแห่งวัตถุประสงค์ของสัญญาน้ี นอกจากน้ีผู้ว่าจ้างยังมีสิทธิสั่งให้
เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขแบบรูป  และข้อกําหนดต่าง  ๆในเอกสารสัญญาน้ีด้วยโดยไม่ทําให้สัญญาเป็นโมฆะแต่
อย่างใด 
  อัตราค่าจ้างหรือราคาที่กําหนดไว้ในสัญญาน้ีให้กําหนดสําหรับงานพิเศษหรืองานที่เพ่ิมเติม
ข้ึน  หรือตัดทอนลงท้ังปวงตามคําสั่งของผู้ว่าจ้าง   หากในสัญญาไม่ได้กําหนดไว้ถึงอัตราค่าจ้างหรือราคาใด ๆ 
ที่จะนํามาใช้สําหรับงานพิเศษหรืองานท่ีเพ่ิมข้ึนดังกล่าว ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างจะได้ตกลงกันที่จะกําหนดอัตรา
หรือราคา    รวมทั้งการขยายระยะเวลา  (ถ้ามี)  กันใหม่  เพ่ือความเหมาะสมในกรณีที่ตกลงกันไม่ได้  ผู้ว่า
จ้างจะกําหนดอัตราจ้างหรือราคาตายตัวตามแต่ว่าผู้ว่าจ้างจะเห็นว่าเหมาะสมและถูกต้องซึ่งผู้รับจ้างจะต้อง
ปฏิบัติงานตามคําสั่งของ  ผู้ว่าจ้างแต่อาจสงวนสิทธิท่ีจะดําเนินงานตามข้อ 21  ต่อไปได้ 
  ข้อ  17  ค่าปรับ   
  หากผู้รับจ้างไม่สามารถทํางานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กําหนดไว้ในสัญญา และผู้ว่าจ้างยัง
มิได้บอกเลิกสัญญา  ผู้รับจ้างจะต้องชําระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจํานวนเงินวันละ………..บาท  และจะต้อง
ชําระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานในเมื่อผู้ว่าจ้างต้องจ้างผู้ควบคุมงานอีกต่อหน่ึงเป็นจํานวนเงินวันละ………..
บาท  นับถัดจากวันที่กําหนดแล้วเสร็จตามสัญญา หรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายให้จนถึงวันท่ีทํางานแล้วเสร็จจริง  
นอกจากน้ีผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดข้ึนจากการที่ผู้รับจ้างทํางานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกิน
กว่าจํานวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย 
  ในระหว่างท่ีผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญาน้ัน  หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างจะไม่สามารถ
ปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ 18 ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้
แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกําหนดแล้วเสร็จของงานขอให้ชําระค่าปรับแล้ว  ผู้ว่าจ้างมีสิทะที่จะ
ปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย 
  ข้อ  18  สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังบอกเลิกสัญญา 
  ในกรณีท่ีผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา  ผู้ว่าจ้างอาจทํางานน้ันเองหรือว่าจ้างผู้อื่นให้ทํางานน้ันต่อ
จนแล้วเสร็จได้  ผู้ว่าจ้างหรือผู้ที่รับจ้างทํางานน้ันต่อมีสิทธิใช้เครื่องใช้ในการก่อสร้างสิ่งที่สร้างข้ึนชั่วคราว  
สําหรับงานก่อสร้างและวัสดุต่าง ๆ ซึ่งเห็นว่าจะต้องสงวนเอาไว้เพ่ือการปฏิบัติงานตามสัญญาตามที่จะ
เห็นสมควร 
  ในกรณีดังกล่าว  ผู้ว่าจ้างมีสิทธิริบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาทั้งหมดหรือบางส่วน
ตามแต่จะเห็นสมควร  นอกจากน้ันผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหาย  ซึ่งเป็นจํานวนเกินกว่า
หลักประกันการปฏิบัติงาน  และค่าเสียหายต่าง ๆ ที่เกิดข้ึน  รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เพ่ิมข้ึนในการทํางานน้ันต่อให้
แล้วเสร็จตามสัญญา  และค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานเพิ่ม  (ถ้ามี)  ซึ่งผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากเงินประกัน
ผลงานหรือจํานวนเงินใดๆ ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก็ได้ 
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  ข้อ  19  การกําหนดค่าเสียหาย 
  ค่าปรับหรือค่าเสียหายซึ่งเกิดข้ึนจากผู้รับจ้างตามสัญญาน้ี  ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะหักเอาจาก
จํานวนเงินค่าจ้างท่ีค้างจ่ายหรือจากเงินประกันผลงานของผู้รับจ้างหรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตาม
สญัญาน้ีได้ 
  หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาท่ีหักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ  และค่าเสียหายแล้วยังเหลืออยู่อีกเท่าใด           
ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างทั้งหมด 
  ข้อ  20  การทําบริเวณก่อสร้างให้เรียบร้อย 
  ผู้รับจ้างจะต้องรักษาบริเวณสถานที่ปฏิบัติงานตามสัญญาน้ี  รวมท้ังโรงงานหรือสิ่งอํานวย
ความสะดวกในการทํางานของผู้รับจ้าง ลูกจ้าง  ตัวแทน หรือของผู้รับจ้างช่วง  ให้อยู่ในความสะอาด 
ปลอดภัยและมี  ประสิทธิภาพในการใช้งานตลอดระยะเวลาการจ้าง และเมื่อทํางานเสร็จสิ้นแล้วจะต้องขนย้าย
บรรดาเคร่ืองใช้ในการทํางานจ้างรวมทั้งวัสดุ  ขยะมูลฝอย  และสิ่งก่อสร้างชั่วคราวต่างๆ (ถ้ามี)  ทั้งจะต้องกลบ
เกลี่ยพ้ืนดินให้เรียบร้อย  เพ่ือให้บริเวณทั้งหมดอยู่ในสภาพที่สะอาด  และใช้การได้ทันที 
  ข้อ  21  กรณีพิพาทและอนุญาโตตุลาการ 
  21.1 ในกรณีที่มีข้อโต้แย้งเกิดข้ึนระหว่างคู่สัญญาเกี่ยวกับข้อกําหนดแห่งสัญญานี้หรือ
เก่ียวกับการปฏิบัติสัญญาน้ี  และคู่สัญญาไม่สามารถตกลงกันได้  ให้เสนอข้อโต้แย้งหรือข้อพิพาทนั้นต่อ
อนุญาโตตุลาการเพ่ือพิจารณาชี้ขาด 
  21.2   เว้นแต่คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายจะเห็นพ้องกันให้อนุญาโตตุลาการคนเดียวเป็นผู้ชี้ขาด  
การระงับข้อพิพาทให้กระทําโดยอนุญาโตตุลาการ 2 คน โดยคู่สัญญาฝ่ายหน่ึงจะทําหนังสือแสดงเจตนาจะให้
มีอนุญาโตตุลาการระงับข้อพิพาท  และระบุชื่ออนุญาโตตุลาการคนที่ตนแต่งตั้งส่งไปยังคู่สัญญาอีกฝ่ายหน่ึง  
จากน้ันภายในระยะเวลา 30 วัน  นับถัดจากวันท่ีได้รับแจ้งดังกล่าว  คู่สัญญาฝ่ายที่ได้รับแจ้งจะต้องแต่งตั้ง
อนุญาโตตุลาการคนท่ีสอง ถ้าอนุญาโตตุลาการท้ังสองคนดังกล่าวไม่สามารถประนีประนอมระงับข้อพิพาทน้ัน
ได้                          ให้อนุญาโตตุลาการท้ังสองคนร่วมกันแต่งตั้งอนุญาโตตุลาการผู้ชี้ขาดภายใน
กําหนดเวลา  30  วัน  นับถัดจากวันที่ไม่สามารถตกลงกัน  ผู้ชี้ขาดดังกล่าวจะพิจารณาระงับข้อพิพาทต่อไป  
กระบวนพิจารณาของอนุญาโตตุลาการให้ถือตามข้อบังคับอนุญาโตตุลาการของสถาบันอนุญาโตตุลาการ
กระทรวงยุติธรรมโดยอนุโลม  หรือตามข้อบังคับอ่ืนที่คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายเห็นชอบและให้กระทําใน
กรุงเทพมหานคร โดยใช้ภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษเป็นภาษาในการดําเนินกระบวนการพิจารณา 
  21.3 ในกรณีที่คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่แต่งตั้งอนุญาโตตุลาการฝ่ายตนหรือในกรณีท่ี
อนุญาโตตุลาการท้ังสองคนไม่สามารถตกลงกันแต่งตั้งอนุญาโตตุลาการผู้ชี้ขาดได้ คู่สัญญาแต่ละฝ่ายต่างมี
สิทธิร้องขอต่อศาลแพ่งเพ่ือแต่งตั้งอนุญาโตตุลาการหรืออนุญาโตตุลาการผู้ชี้ขาดได้แล้วแต่กรณี 
  21.4   คําชีข้าดของอนญุาโตตุลาการหรือของอนุญาโตตลุาการผูช้ีข้าดแล้วแต่กรณีให้ถือเป็น
เด็ดขาดและถึงที่สุดผูกพันคู่สญัญา 
  21.5   คู่สัญญาแต่ละฝ่ายเป็นผู้รับภาระค่าธรรมเนียมอนุญาโตตุลาการฝ่ายตนและออก
ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ  ในการดําเนินกระบวนพิจารณาฝ่ายละครึ่ง  ในกรณีที่มีการแต่งตั้งอนุญาโตตุลาการคนเดียวหรือ
มีการแต่งตั้งอนุญาโตตุลาการผู้ชี้ขาด  ให้อนุญาโตตุลาการหรืออนุญาโตตุลาการผู้ชี้ขาดเป็นผู้กําหนดภาระ
ค่าธรรมเนียมอนุญาโตตุลาการคนเดียวหรือภาระค่าธรรมเนียมอนุญาโตตุลาการผู้ชี้ขาดคนเดียวแล้วแต่กรณี 
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ข้อ  22  การขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา 

  ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัย  หรือเหตุใด  ๆ อันเน่ืองมาจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้
ว่าจ้าง  หรือพฤติการณ์อันหน่ึงอันใดท่ีผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย  ทําให้ผู้รับจ้างไม่สามารถทํางาน
ให้แล้วเสร็จตามเง่ือนไขและกําหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุหรือพฤติการณ์ดังกล่าวพร้อม
หลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบ  เพ่ือขอขยายเวลาทํางานออกไปภายใน  15  วัน  นับถัดจากวันที่เหตุน้ัน
สิ้นสุดลง 
  ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหน่ึง  ให้ถือว่าผู้รับจ้างได้สละสิทธิเรียกร้องใน
การที่จะขอขยายเวลาทํางานออกไปไม่มีเง่ือนไขใด ๆ ท้ังสิ้น  เว้นแต่  กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความ
บกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้างซึ่งมีหลักฐานชัดแจ้ง  หรือผู้ว่าจ้างทราบดีอยู่แล้วตั้งแต่ต้น 

ข้อ  23  การใช้เรอืไทย 
  ในการปฏิบัติตามสัญญาน้ี  หากผู้รับจ้างจะต้องสั่งหรือนําของเข้ามาจากต่างประเทศรวมท้ัง
เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ต้องนําเข้ามาเพ่ือปฏิบัติงานตามสัญญา  ไม่ว่าผู้รับจ้างจะเป็นผู้ท่ีนําของเข้ามาเอง  
หรือนําเข้ามาโดยผ่านตัวแทน  หรือบุคคลอ่ืนใด  ถ้าสิ่งของน้ันต้องนําเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางเดินเรือที่มี
เรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด  ผู้รับ
จ้างต้องจัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายัง
ประเทศไทย  เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชยนาวีก่อนบรรทุกของน้ัน
ลงเรืออ่ืนที่มิใช่เรือไทย  หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืน
ได้ทั้งน้ีไม่ว่าการสั่งหรือสั่งซื้อสิ่งของดังกล่าวจากต่างประเทศจะเป็นแบบเอฟโอบี, ซีเอฟอาร์,  ซีไอเอฟ  หรือ
แบบอ่ืนใด 
  ในการส่งมอบงานตามสัญญาให้แก่ผู้ว่าจ้าง  ถ้างานน้ันมีส่ิงของตามวรรคแรก  ผู้รับจ้าง
จะต้องส่งมอบใบตราส่ง  (Bill  of  Lading)  หรือสําเนาใบตราส่งสําหรับของน้ันซึ่งแสดงว่าได้บรรทุกมาโดย
เรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยให้แก่ผู้ว่าจ้างพร้อมกับการส่งมอบงานด้วย 
  ในกรณีท่ีสิ่งของดังกล่าวไม่ได้บรรทุกจากต่างประเทศมายังประเทศไทย  โดยเรือไทยหรือ
เรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย  ผู้รับจ้างต้องส่งมอบหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้รับอนุญาตจากสํานักงาน
คณะกรรมการ       ส่งเสริมการพาณิชยนาวีให้บรรทุกของโดยเรืออ่ืนได้หรือหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้ชําระ
ค่าธรรมเนียมพิเศษเน่ืองจากการไม่บรรทุกของโดยเรือไทยตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี
แล้วอย่างใดอย่างหน่ึงแก่ผู้ว่าจา้งด้วย 
  ในกรณีท่ีผู้ว่าจ้างไม่ส่งมอบหลักฐานอย่างใดอย่างหน่ึงดังกล่าวในสองวรรคข้างต้นให้แก่ผู้ว่า
จ้าง 
แต่จะขอส่งมอบงานดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างก่อนโดยยังไม่รับชําระเงินค่าจ้าง  ผู้ว่าจ้างมีสิทธิรับงานดังกล่าวไว้ก่อน  
และชําระเงินค่าจ้างเม่ือผู้รับจ้างได้ปฏิบัติถูกต้องครบถ้วนดังกล่าวแล้วได้ 
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  ข้อ  24  มาตรฐานฝีมือช่าง 
  ผู้รับจ้างตกลงเป็นเง่ือนไขสําคัญว่า ผู้รับจ้างจะต้องมีและใช้ผูผ้่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือ
ช่าง  จาก……………………………………………….…………..หรือผู้มีวุฒิบัตรระดับ  ปวช.  ปวส. และปวท.  หรือ
เทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาท่ี ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได ้ ในอัตราไม่ต่ํากว่าร้อยละ……..……….....…
ของแต่ละสาขาช่าง   แต่จะตอ้งมีช่างจํานวนอย่างน้อย  1  คน  ในแตล่ะสาขาชา่ง  ดังต่อไปนี ้
 
 24.1……………………………………………………………………………………….……………………………………. 
 
 24.2………………………………………………………………………………………………………….…………………. 
  ผู้รับจ้างจะต้องจัดทําบัญชีแสดงจํานวนช่างทั้งหมดโดยจําแนกตามแต่ละสาขาช่างและระดับ
ช่าง  พร้อมกับระบุรายชื่อช่างผู้ที่ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างหรือผู้มีวุฒิบัตรดังกล่าวในวรรคแรก 
นํามาแสดงพร้อมหลักฐานต่าง ๆ ต่อคณะกรรมการตรวจการจ้างหรือผู้ควบคุมงาน  ก่อนเริ่มทํางานและพร้อม
ที่จะให้ผู้ว่าจ้างหรือเจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้างตรวจสอบดูได้ตลอดเวลาการทํางานตามสัญญาน้ีของผู้รับจ้าง 
  สัญญาน้ีทําข้ึนเป็นสองฉบับ  มีข้อความถูกต้องตรงกัน  คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความ
โดยละเอียดตลอดแล้ว  จึงได้ลงลายมือชื่อ  พร้อมทั้งประทับตรา  (ถ้ามี)  ไว้เป็นสําคัญต่อหน้าพยานและ
คู่สัญญาตา่งยึดถือไว้ฝ่ายละหน่ึงฉบับ 
 
      (ลงชื่อ).....................................................ผู้ว่าจ้าง 
              (....................................................) 
      ตําแหน่ง................................................... 
 
      (ลงชื่อ).....................................................ผู้รับจ้าง 
              (....................................................) 
      ตําแหน่ง................................................... 
 
      (ลงชื่อ).....................................................พยาน 
              (....................................................) 
 
      (ลงชื่อ).....................................................พยาน 
              (....................................................) 
        
 
 
   

 
 
 



แบบหนังสือคํ้าประกัน 
(หลักประกันสญัญาจ้าง) 

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

ข้าพเจ้า……………..(ชื่อธนาคาร)………………..สํานักงานตั้งอยู่เลขที…่……..…..
ถนน…………………………….....ตําบล/แขวง…………..อําเภอ/เขต……….จังหวัด………………………..โดย
...........………...………ผู้มีอํานาจลงนามผูกพันธนาคารขอทําหนังสือค้ําประกันฉบับน้ีไว้
ต่อ……………………………………...(ชื่อส่วนราชการผู้ว่าจ้าง)………………..….ซึง่ต่อไปน้ีเรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ดังมี
ข้อความต่อไปน้ี 
 1. ตามท่ี……..(ชื่อผู้รับจ้าง) ……...ซึ่งต่อไปน้ีเรียกว่า “ผู้รับจ้าง” ไดท้ําสญัญาจ้าง………………..กับผู้ว่า
จ้างตามสัญญาเลขท่ี…………….ลงวันที่…………...……ซึ่งผู้รับจ้างต้องวางหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาต่อผู้
ว่าจ้างเป็นจํานวนเงิน…….…..บาท(…….….....…)ซึ่งเท่ากับร้อยละ……...(….…….…..)ของมูลค่าทั้งหมดของสัญญา 

ข้าพเจ้ายินยอมผูกพันตนโดยไม่มีเง่ือนไขที่จะค้ําประกันในการชําระเงินให้ตามสิทธิเรียกร้องของผู้
รับจ้าง จํานวนไม่เกิน……….….…บาท(……….…………..) ในกรณีที่ผู้รับจา้งก่อให้เกิดความเสียหายใดๆ หรือต้อง
ชําระค่าปรับ หรือค่าใช้จ่ายใดๆ  หรือผู้รบัจ้างมิได้ปฏิบัติตามภาระหน้าที่ใดๆ  ท่ีกําหนดในสัญญาดังกล่าว
ข้างต้น  ทั้งน้ี  โดยผู้ว่าจ้างไม่จําเป็นต้องเรียกร้องให้ผู้รับจา้งชําระหน้ีน้ันก่อน 
 2. หนังสอืคํ้าประกันน้ีมผีลใช้บังคับตั้งแต่วันทําสญัญาจ้างดังกล่าวข้างต้นจนถึงวันท่ี..........เดือน
...............พ.ศ.............(ระบุวันที่ครบกําหนดสัญญารวมกับระยะเวลาการับประกันความชํารุด บกพร่อง)  และ
ข้าพเจ้าจะไม่เพิกถอนการคํ้าประกันภายในระยะเวลาที่กําหนดไว้ 
 3. หากผู้ว่าจ้างได้ขยายระยะเวลาให้แก่ผู้รับจ้าง ให้ถือว่าข้าพเจ้ายินยอมในกรณีน้ันๆ ด้วย โดยให้
ขยายระยะเวลาการค้ําประกันน้ีออกไปตลอดระยะเวลาทีผู่้ว่าจ้างได้ขยายระยะเวลาใหแ้ก่ผู้รับจ้างดังกล่าว
ข้างต้น 

 

ข้าพเจ้าได้ลงนามและประทับตราไว้ต่อหน้าพยานเป็นสําคัญ 
 

 

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

 

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

 

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

 
 
 
 
 



 
บทนิยาม 

 
              “ผู้เสนอราคาท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกัน” หมายความว่า บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลท่ีเข้าเสนอราคาขายในการ
สอบราคาจ้างของจังหวัด    เป็นผู้มีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม  ในกิจการของบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอื่นท่ี
เข้าเสนอราคาขายในการสอบราคาจ้างของจังหวัดในคราวเดียวกัน 
               การมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมของบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลดงักล่าวข้างต้น ได้แก่ การที่
บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลดังกล่าวมีความสัมพันธ์กันในลักษณะดังต่อไปน้ี 

(1) มีความสัมพันธ์กันในเชิงบริหาร  โดยผู้จัดการ   หุ้นส่วนผู้จัดการ   กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร หรือผู้มี
อํานาจ 

ในการดําเนินงานในกิจการของบุคคลธรรมดา  หรือของนิติบุคคลรายหนึ่ง  มีอํานาจ  หรือสามารถใช้อํานาจในการบริหาร
จัดการกิจการของบุคคลธรรมดา หรือของนิติบุคคลอีกรายหน่ึงหรือหลายราย ท่ีเสนอราคาให้แก่จังหวัดในการสอบราคาจ้าง
ครั้งนี ้

(2) มีความสัมพันธ์กันในเชิงทุน โดยผู้เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ  หรือผู้เป็นหุ้นส่วนไม่จํากัดความรับผิด 
ในห้างหุ้นส่วนจํากัด  หรือผู้ถือหุ้นส่วนรายใหญ่ในบริษัทจํากัด หรือบริษัทมหาชน จํากัด เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ
หรือห้างหุ้นส่วนจํากัด หรือเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด  อีกรายหน่ึงหรือหลายรายท่ีเสนอ
ราคาให้แก่จังหวัด ในการสอบราคาจ้าง ครั้งน้ี 

         คําว่า “ผู้ถือหุ้นรายใหญ่” ให้หมายความวา่ ผู้ถือหุ้นซ่ึงถือหุ้นเกินกว่าร้อยละย่ีสิบห้าในกิจการนั้น หรือในอัตรา
อื่น 

ตามท่ีคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุเห็นสมควรประกาศกําหนด สําหรับกิจการบางประเภทหรือบางขนาด 
(3) มีความสัมพันธ์กันในลักษณะไขว้กันระหว่าง (1) และ (2) โดยผู้จัดการ  หุ้นส่วนผู้จัดการ  กรรมการ

ผู้จัดการ 
ผู้บริหาร หรือผู้มีอํานาจในการดาํเนินงานในกิจการของบุคคลธรรมดา  หรือของนิติบุคคลรายหน่ึง  เป็นหุ้นส่วนในห้าง
หุ้นส่วนสามัญ หรือห้างหุ้นส่วนจํากัด หรือเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัทจํากัด หรือบริษัทมหาชนจํากัด อีกรายหน่ึงหรือหลาย
รายที่เข้าเสนอราคาให้แก่จังหวัดในการสอบราคาจ้างครั้งนี้ หรือในนัยกลับกัน 

        การดํารงตําแหน่งการเป็นหุ้นส่วน  หรือเข้าถือหุ้นดังกล่าวข้างต้นของคู่สมรส  หรือบุตร  ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
ของ 

บุคคลใน (1) (2) หรือ (3) ให้ถือวา่เป็นการดํารงตาํแหน่งเป็นหุ้นส่วน หรือการถือหุ้นของบุคคลดังกล่าว 
        ในกรณีบุคคลใดใช้ช่ือบุคคลอื่นเป็นผู้จัดการ  หุ้นส่วนผู้จัดการ  กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้เป็นหุ้นส่วน หรือ

ผู้ถือหุ้น โดยท่ีตนเองเป็นผู้ใช้อํานาจในการบริหารที่แท้จริง  หรือเป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นที่แท้จริงของห้างหุ้นส่วน  หรือ
บริษัทจํากัด  หรือบริษัทมหาชนจํากัด แล้วแต่กรณี และห้างหุ้นส่วน หรือบริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัดท่ีเก่ียวข้อง ได้
เสนอราคาให้แก่จังหวัดในการสอบราคาซ้ือคราวเดียวกัน ใหถ้ือว่าผู้เสนอราคา  หรอืผู้เสนองานน้ันมีความสัมพันธ์กันตาม  
(1)  (2)  หรือ (3)  
แล้วแต่กรณี 

         “ การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม”   หมายความว่า   การท่ีผู้เสนอราคารายหน่ึงหรือหลายราย 
กระทําการอย่างใด ๆ  อันเป็นการขัดขวาง หรือเป็นอุปสรรคหรือไม่เปดิโอกาสให้มีการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการ
เสนอราคาต่อจังหวัด ไม่ว่าจะกระทําโดยการสมยอมกัน หรือโดยการให้ขอให้หรอืรับว่าจะให้เรียกรับ  หรือยอมจะรับเงิน  
หรือทรัพย์สิน  หรือประโยชน์อื่นใด หรือใช้กําลังประทุษร้าย  หรือข่มขู่ว่าจะใช้กําลังประทุษร้าย   หรือแสดงเอกสารอันเป็น
เท็จ   หรือกระทําการใดโดยทุจริต ท้ังน้ี โดยมีวัตถุประสงค์ท่ีจะแสวงหาประโยชน์ในระหว่างผู้เสนอราคาด้วยกัน   หรือ
เพื่อให้ประโยชน์แก่ผู้เสนอราคารายหนึ่งรายใดเป็นผู้มีสิทธิทําสัญญากับจังหวัด หรือเพ่ือหลีกเล่ียงการแข่งขันราคาอย่างเป็น
ธรรม   หรอืเพ่ือให้เกิดความได้เปรียบจังหวัดโดยมใิช่เป็นไปในทางประกอบธุรกิจปกติ 
 

************************************** 
 
 
 



 
บัญชีเอกสารสว่นที่ 1 

1. ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบคุคล 
(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจํากัด 
       สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล  จํานวน ……………… แผ่น 
       บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ  จํานวน………………..แผ่น 

               ผู้มีอํานาจควบคุม (ถ้าม)ี จํานวน…………….. แผ่น 
       (ข) บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด 

       สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล    จํานวน…………..  แผ่น 
       หนังสือบริคห์สนธิ  จํานวน…………… แผ่น 
       บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ จํานวน……………แผ่น 
       ผู้มีอํานาจควบคุม (ถ้ามี)  จํานวน…………….. แผ่น 
       บัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ ่ จํานวน……………… แผ่น 

2. ในกรณีผู้เสนอราคาไม่เป็นนติิบุคคล 
(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 
(ข) ในกรณีผู้ร่วมค้าเป็นนิติบุคคล 

- ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจํากัด 
    สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล  จํานวน ……………… แผ่น 
    บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ และผู้มีอํานาจควบคุม (ถ้าม)ี จํานวน……………..แผ่น 

        - บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด 
    สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล  จํานวน………………แผ่น 
    หนังสือบริคณห์สนธิ  จํานวน…………….. แผ่น 
    บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอํานาจควบคุม (ถ้าม)ี จํานวน……………… แผ่น 
    บัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่   จํานวน……………….แผ่น 

      4. อื่น ๆ (ถ้าม)ี           
 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
                 ข้าพเจ้าขอรับรองว่า   เอกสารหลักฐานท่ีข้าพเจ้ายื่นพร้อมซองใบเสนอราคาในการสอบราคาจ้างถูกต้องและ
เป็นความจริงทุกประการ 
 
                                                                      ลงช่ือ………………………..……………….…….…….ผู้เสนอราคา 
                     (………………………….…………………………) 
 
 



 
บัญชีเอกสารส่วนที่ 2 

 
1. แคตตาล็อกและหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ  จํานวน………..…………แผ่น 
2. หนังสือมอบอํานาจซึ่งปิดอากรแสตมปต์ามกฎหมายในกรณีที่ผู้เสนอราคามอบอํานาจให้บุคคลอ่ืนลงนาม

ในใบเสนอราคาแทน  จํานวน………………แผน่ 
3. อ่ืน  ๆ (ถ้ามี) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………….. 
 
  ข้าพเจ้าขอรับรองว่า  เอกสารหลักฐานทีข้่าพเจ้าย่ืนพร้อมซองใบเสนอราคาในการสอบราคา

จ้างถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ 
 
 
      ลงชื่อ…………………………….…………………..ผู้เสนอราคา 
            (…………………………………………..……) 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


