
 

 
 

ประกาศจังหวัดกาฬสินธุ์ 
เรื่อง  สอบราคาจ้างเหมาตรวจรับรองมาตรฐาน GAPข้าว โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและพัฒนา
ข้าวหอมมะลคิรบวงจร(เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวหอมมะลิ) โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  
……………..………………………. 

 

   ด้วยจังหวัดกาฬสินธุ์  มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาตรวจรับรองมาตรฐาน GAPข้าว 
โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและพัฒนาข้าวหอมมะลิครบวงจร(เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตข้าวหอมมะลิ) 
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2560   กิจกรรมตรวจรับรองมาตรฐาน GAP  จ านวน  17  อ าเภอ   ในพ้ืนที่จังหวัดกาฬสินธุ์  รวม  
600  แปลง  ตามเงื่อนไขในการเสนอราคาจ้างตรวจแปลงเพ่ือรับรองมาตรฐาน GAPข้าว  รายละเอียดตาม
เอกสารสอบราคาจ้างที่แนบท้ายประกาศสอบราคานี้  
           ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ  ดังต่อไปนี้ 
  1. ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคล ที่มีกิจกรรมในด้านการตรวจประเมินเพ่ือให้การรับรองข้าว
ตามระบบมาตรฐาน GAP ที่ได้รับการรับรองระบบงานตามมาตรฐาน มีผลงานการตรวจประเมินเพ่ือให้การ
รับรองคุณภาพในขอบข่ายมาตรฐาน GAP ข้าว และผลการตรวจสอบและรับรองระบบการผลิตข้าวตาม
มาตรฐาน GAP ตามมาตรฐานสากล ไม่ต่ ากว่า 2 ปี  
  2. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้ง
เวียนชื่อแล้ว  
  3. ผู้เสนอราคาต้องมีเครื่องมือ เครื่องใช้ อุปกรณ์และบุคลากรที่สามารถตรวจสอบได้ เพ่ือการ
ปฏิบัติงานตรวจประเมินแปลงเกษตรกรตามมาตรฐานของระบบการผลิตข้าวตามระบบมาตรฐาน GAP  
  4. ผู้เสนอราคา ต้องด าเนินการจัดตั้งคณะผู้ตรวจประเมินอย่างน้อย 3 คน ประกอบด้วย 
หัวหน้าคณะผู้ตรวจประเมิน 1 คน และผู้ตรวจประเมิน 2 คน 
      4.1 หัวหน้าคณะผู้ตรวจประเมิน มีวุฒิการศึกษา ขั้นต่ าจบปริญญาตรีสาขาเกษตร มีความรู้
ความสามารถในการตรวจประเมินระบบการผลิตข้าวตามระบบมาตรฐาน GAP  
      4.2 ผู้ตรวจประเมิน มีวุฒิการศึกษา ขั้นต่ าจบการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงสาขา
เกษตร  มีความรู้ความสามารถในการตรวจประเมินระบบการผลิตข้าวตามระบบมาตรฐาน GAP  
      4.3 ผู้รับจ้างมีวัตถุประสงค์ ด าเนินการเกี่ยวกับการตรวจรับรองกระบวนการผลิตและ
คุณภาพสินค้า โดยบุคลากรที่มีประสบการณ์มีความช านาญและเชี่ยวชาญ การรับรองมาตรฐาน GAP โดย
สามารถออกหนังสือรับรองได้เองหรือให้บริษัทข่ายงานเดียวกันในต่างประเทศเป็นผู้ออกหนังสือรับรอง 
หน่วยงานผู้ประเมินต้องเป็นที่ยอมรับของหน่วยงาน Accretation Body ในสหภาพยุโรปและต้องเป็น 
Certification (CB) ที่ได้รับรองมาตรฐาน ISO/IEC Guid หรือ (EN 45011)  

 5. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย 
เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีค าสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น 
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 6. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืนที่เข้าเสนอราคาให้แก่

ส านักงานเกษตรจังหวัดกาฬสินธุ์ ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการ
แข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้ 
  7. นิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องปฏิบัติตามประกาศของคณะกรรมการ ป.ป.ช.เรื่อง  
หลักเกณฑ์และวิธีการจัดท าและแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับ
หน่วยงานของรัฐ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2555  ดังนี้ 
   (1) นิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย 
หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคัญ 
   (2) นิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์(e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของ
กรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 
   (3) คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมี
มูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ 
 

  ก าหนดยื่นซองสอบราคาให้ยื่นต่อเจ้าหน้าที่พัสดุส านักงานเกษตรจังหวัดกาฬสินธุ์  ตั้งแต่ 
วันที่  28  มีนาคม  2560  ถึงวันที่  7  เมษายน  2560  ในวันและเวลาราชการ  เมื่อพ้นก าหนดยื่นซองสอบ
ราคาแล้วจะไม่รับซองสอบราคาโดยเด็ดขาด 
 

               ก าหนดตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาและก าหนดเปิดซองสอบราคา  ในวันที่  10  
เมษายน  2560   ณ  ส านักงานเกษตรจังหวัดกาฬสินธุ์  เวลา  09.30  น.  เป็นต้นไป 
 

  ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ฝ่ายบริหารทั่วไป  ส านักงานเกษตรจังหวัดกาฬสินธุ์  
ถนนบายพาสทุ่งมน  ต าบลกาฬสินธุ์  อ าเภอเมืองกาฬสินธุ์  จังหวัดกาฬสินธุ์  ตั้งแต่วันที่  28  มีนาคม  
2560   ถึงวันที่   7   เมษายน   ๒๕60   ตั้งแต่เวลา  ๐๘.๓๐ น.  ถึงเวลา  ๑๖.0๐ น.   ดูรายละเอียดได้ที่
เว็บไซต์กรมบัญชีกลาง  www.gprocurement.go.th และเว็บไซต์ส านักงานเกษตรจังหวัดกาฬสินธุ์  
www.kalasin.doae.go.th  หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข  0-4381-2976  ในวันและเวลาราชการ 
 

   ประกาศ   ณ   วันที่   28   เดือน  มีนาคม   พ.ศ. 2560 
                                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.kalasin.doae.go.th/


 
 

เอกสารสอบราคาจ้าง  เลขที่  2/2560 
จ้างเหมาตรวจรับรองมาตรฐาน GAP โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและพัฒนาข้าวหอมมะลิครบวงจร

(เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวหอมมะลิ) โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีกลุ่มจังหวัด 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

ตามประกาศจังหวัดกาฬสินธุ์ 
ลงวันที่   28   มีนาคม   2560 

…………………………………… 
 

  ด้วยจังหวัดกาฬสินธุ์  ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “จังหวัด” มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาตรวจ
รับรองมาตรฐาน GAPข้าว โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและพัฒนาข้าวหอมมะลิครบวงจร  (เพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิตข้าวหอมมะลิ) ปี 2560 โครงการตามแผนปฏิบัติราชการของกลุ่มจังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  จ านวน  17  อ าเภอ  ในพ้ืนที่จังหวัด
กาฬสินธุ์  รวมทั้งสิ้น  600  แปลง  โดยมีข้อแนะน าและข้อก าหนด  ดังต่อไปนี้ 
                   1.  เอกสารแนบท้ายเอกสารสอบราคา 

1.1 เงื่อนไขในการเสนอราคาจ้างตรวจแปลงเพื่อรับรองมาตรฐาน GAP ข้าว  และ
เป้าหมายเกษตรกรผู้ร่วมกิจกรรมตรวจรับรองมาตรฐาน GAP  

1.2 แบบใบเสนอราคา 
1.3 แบบสัญญาจ้าง 
1.4 แบบหนังสือค้ าประกันสัญญา 

                            (1)  หลักประกันสัญญา 
1.5 บทนิยาม 

(1)  ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน 
    (2)  การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 
        1.6  แบบบัญชีเอกสาร  

(1) บัญชีเอกสารส่วนที่  1 
(2) บัญชีเอกสารส่วนที่  2 

                   2.  คุณสมบัติของผู้เสนอราคา 
       1. ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคล ที่มีกิจกรรมในด้านการตรวจประเมินเพ่ือให้การรับรอง
ข้าวตามระบบมาตรฐาน GAP ที่ได้รับการรับรองระบบงานตามมาตรฐาน มีผลงานการตรวจประเมินเพ่ือให้การ
รับรองคุณภาพในขอบข่ายมาตรฐาน GAP ข้าว และผลการตรวจสอบและรับรองระบบการผลิตข้าวตาม
มาตรฐาน GAP ตามมาตรฐานสากล ไม่ต่ ากว่า 2 ปี  
      2. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้
แจ้งเวียนชื่อแล้ว  
      3. ผู้เสนอราคาต้องมีเครื่องมือ เครื่องใช้ อุปกรณ์และบุคลากรที่สามารถตรวจสอบได้ เพ่ือ
การปฏิบัติงานตรวจประเมินแปลงเกษตรกรตามมาตรฐานของระบบการผลิตข้าวตามระบบมาตรฐาน GAP  
      4. ผู้เสนอราคา ต้องด าเนินการจัดตั้งคณะผู้ตรวจประเมินอย่างน้อย 3 คน ประกอบด้วย 
หัวหน้าคณะผู้ตรวจประเมิน 1 คน และผู้ตรวจประเมิน 2 คน 
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          4.1 หัวหน้าคณะผู้ตรวจประเมิน มีวุฒิการศึกษา ขั้นต่ าจบปริญญาตรีสาขาเกษตร มี
ความรู้ความสามารถในการตรวจประเมินระบบการผลิตข้าวตามระบบมาตรฐาน GAP  
          4.2 ผู้ตรวจประเมิน มีวุฒิการศึกษา ขั้นต่ าจบการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
สาขาเกษตร  มีความรู้ความสามารถในการตรวจประเมินระบบการผลิตข้าวตามระบบมาตรฐาน GAP  
          4.3 ผู้รับจ้างมีวัตถุประสงค์ ด าเนินการเกี่ยวกับการตรวจรับรองกระบวนการผลิตและ
คุณภาพสินค้า โดยบุคลากรที่มีประสบการณ์มีความช านาญและเชี่ยวชาญ การรับรองมาตรฐาน GAP โดย
สามารถออกหนังสือรับรองได้เองหรือให้บริษัทข่ายงานเดียวกันในต่างประเทศเป็นผู้ออกหนังสือรับรอง 
หน่วยงานผู้ประเมินต้องเป็นที่ยอมรับของหน่วยงาน Accretation Body ในสหภาพยุโรปและต้องเป็น 
Certification (CB) ที่ได้รับรองมาตรฐาน ISO/IEC Guid หรือ (EN 45011)  

 5. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย 
เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีค าสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น 

 6. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืนที่เข้าเสนอราคาให้แก่
ส านักงานเกษตรจังหวัดกาฬสินธุ์ ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการ
แข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้ 
  7. นิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องปฏิบัติตามประกาศของคณะกรรมการ ป.ป.ช.เรื่อง  
หลักเกณฑ์และวิธีการจัดท าและแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับ
หน่วยงานของรัฐ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2555  ดังนี้ 
   (1) นิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย 
หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคัญ 
   (2) นิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์(e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของ
กรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 
   (3) คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมี
มูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ 
          3. หลักฐานการเสนอราคา 
                     ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมซองใบเสนอราคา   โดยแยกไว้นอก
ซองใบเสนอราคาเป็น  2  ส่วน  คือ 
      3.1 ส่วนที ่ 1  อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
            (1)  ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล 
                (ก)  ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจ ากัด    ให้ยื่นส าเนาหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล  บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ  ผู้มีอ านาจควบคุม  พร้อมรับรองส าเนาถูกต้องและส าเนา
ภาพถ่ายใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม (ถ้ามี) 
                                   (ข) บริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัด  ให้ยื่นส าเนาหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล  หนังสือบริคณห์สนธิ  บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ  ผู้มีอ านาจควบคุมและบัญชีผู้ถือหุ้น
รายใหญ่  พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
            (2)  ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคลให้ยื่นส าเนา
บัตรประจ าตัวประชาชนของผู้นั้น ส าเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี)  ส าเนาบัตรประจ าตัว
ประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน  ส าเนาใบทะเบียนพาณิชย์   พร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกต้อง   
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            (3)  ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นผู้เสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นส าเนา
สัญญาการเข้าร่วมค้า  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า   และในกรณีที่ ผู้เข้าร่วมค้าฝ่ายใดเป็น
บุคคลธรรมดาที่มิใช่สัญชาติไทยก็ให้ยื่นส าเนาหนังสือเดินทางหรือผู้ร่วมค้า   ฝ่ายใดเป็นนิติบุคคล ให้ยื่นเอกสาร
ตามท่ีระบุไว้ใน (1) 
            (4)  ส าเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม  (ถ้ามี) 
            (5)  บัญชีเอกสารส่วนที่ 1  ทั้งหมดท่ีได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา  ตามแบบใน 
ข้อ 1.6 (1)  
      3.2 ส่วนที ่ 2  อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้      

             (1)  หนังสือมอบอ านาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้เสนอราคามอบ
อ านาจให้บุคคลอ่ืนลงนามในใบเสนอราคาแทน 
            (2)  หนังสือรับรองที่ออกโดยหน่วยงาน Accretation  Body  ในสหภาพยุโรปและ
ต้องเป็น Certification ( CB ) ที่ได้รับรองมาตรฐาน ISO/IEC Guid หรือ (EN 45011)  ว่าเป็นผู้เสนอราคาเป็น
ผู้มีประการณ์มีความช านาญและเชี่ยวชาญ การรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์  พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 

            (3)  บัญชีเอกสารส่วนที่  2  ทั้งหมดท่ีได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา  ตามแบบใน 
ข้อ 1.6 (2)   
  4.  การเสนอราคา 

4.1  ผู้เสนอราคาต้องยื่นเสนอราคาตามแบบที่ก าหนดไว้ในเอกสารสอบราคานี้   โดยไม่มี
เงื่อนไขใดๆ  ทั้งสิ้น  และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน   ลงลายมือชื่อของผู้เสนอราคาให้ชัดเจน  
จ านวนเงินที่เสนอต้องระบุตรงกันทั้งตัวเลขและตัวอักษร   โดยไม่มีการขูดลบหรือแก้ไข  หากมีการขูดลบ   ตก
เติม แก้ไข  เปลี่ยนแปลงจะต้องลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาพร้อมประทับตรา (ถ้ามี)  ก ากับไว้ด้วยทุกแห่ง 

4.2   ผู้เสนอราคาจะต้องกรอกปริมาณพัสดุและราคาให้ครบถ้วน  ในการเสนอราคา
จะต้องเสนอราคาเป็นเงินบาท  และเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดยเสนอราคารวม  และหรือราคาต่อหน่วย  
และหรือต่อรายการ  ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง  ทั้งนี้  ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกัน
ทัง้ตัวเลขและตัวหนังสือ  ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกันให้ถือตัวหนังสือเป็นส าคัญ  โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่ง
รวมค่าภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอากรอ่ืน   ค่าขนส่ง   ค่าจดทะเบียน  และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ทั้งปวง จนกระทั่งส่ง
มอบพัสดุใหเ้รียบร้อยตามเงื่อนไขและรายละเอียดที่ก าหนด 
                          ราคาที่เสนอจะต้องก าหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า  280 วัน นับแต่วันเปิดซองใบเสนอราคา
โดยภายในก าหนดยืนราคาผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบที่ตนได้ เสนอไว้  และจะถอนการเสนอราคามิได้  
คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจะไม่พิจารณาผู้ที่ปฏิบัติผิดเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ 
                          4.3  ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอก าหนดเวลาส่งมอบงานตรวจรับรองมาตรฐาน GAP ข้าวใน
ใบเสนอราคา ไม่เกิน  230  วัน  นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง (ธันวาคม  2560) 
                          4.4  ผู้เสนอราคาต้องแนบแผนการปฏิบัติงานตรวจรับรองมาตรฐาน GAP ข้าว  โดย
ก าหนดวันที่ลงมือท างานและก าหนดวันแล้วเสร็จ  ไปพร้อมใบเสนอราคาเพ่ือประกอบการพิจารณา  หลักฐาน
ดังกล่าวนี้  จังหวัดจะยึดไว้เป็นเอกสารของทางราชการ 
       ส าหรับเอกสารที่แนบให้พิจารณา  หากเป็นส าเนารูปถ่ายจะต้องรับรองส าเนาถูกต้อง โดยผู้
มีอ านาจท านิติกรรมแทนนิติบุคคล       หากคณะกรรมการเปิดซองสอบราคามีความประสงค์จะขอดูต้นฉบับ
แคตตาล็อก  ผู้เสนอราคาจะต้องน าต้นฉบับให้คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาตรวจสอบ ภายใน  3  วัน 
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                        4.5 ก่อนยื่นซองสอบราคา ผู้เสนอราคาควรตรวจดูร่างสัญญา แบบรูปและรายละเอียด
คุณลักษณะเฉพาะ ฯลฯ ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารสอบราคาทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นซองสอบราคาตาม
เงื่อนไขในเอกสารสอบราคา 
                          4.6  ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นซองใบเสนอราคาที่ปิดผนึกซองเรียบร้อย   จ่าหน้าซองถึง
ประธานคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา  โดยระบุไว้ที่หน้าซองว่า “ ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบราคา เลขที่  
2/2560” ยื่นต่อเจ้าหน้าที่พัสดุส านักงานเกษตรจังหวัดกาฬสินธุ์  ตั้งแต่วันที่  28  มีนาคม  2560   ถึงวันที่  
7  เมษายน  2560   ในวันและเวลาราชการ   ณ  ส านักงานเกษตรจังหวัดกาฬสินธุ์   เมื่อยื่นซองต่อเจ้าหน้าที่
แล้วจะขอซองใบเสนอราคาคืนไม่ได้ 
                             เมื่อพ้นก าหนดเวลายื่นซองสอบราคาแล้วจะไม่รับซองสอบราคาโดยเด็ดขาด 
                               คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจะด าเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคา
แต่ละรายว่าเป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืน ตามข้อ 1.5 (1)  ในวันที่  10  
เมษายน  2560  และประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาท่ีมีสิทธิได้รับการคัดเลือกในวันเดียวกัน 
                           หากปรากฏต่อคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาก่อนหรือในขณะที่มีการเปิดซองใบ
เสนอราคาว่า มีผู้เสนอราคากระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมตามข้อ 1.5 (2)  และ
คณะกรรมการฯ  เชื่อว่ามีการกระท าอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม คณะกรรมการฯ จะตัด
รายชื่อผู้เสนอราคารายนั้นออกจากการเป็นผู้เสนอราคาและประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการ 
คัดเลือก และจังหวัดจะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคาดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน เว้นแต่คณะกรรมการฯ จะวินิจฉัยได้ว่า
ผู้เสนอราคารายนั้นเป็นผู้ที่ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของทางราชการ และมิได้เป็นผู้ริเริ่มให้มี
การกระท าดังกล่าว 

    ผู้เสนอราคาที่ถูกตัดรายชื่อออกจากการเป็นผู้เสนอราคาเพราะเหตุเป็นผู้เสนอราคาที่มี
ผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืน ณ วันเปิดซองสอบราคา หรือเป็นผู้เสนอราคาท่ีกระท าการอันเป็นการ
ขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมอาจอุทธรณ์ค าสั่งดังกล่าวต่อปลัดกระทรวง ภายใน 3 วันนับแต่วันที่ได้รับ
แจ้งจากคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา การวินิจฉัยอุทธรณ์ของปลัดกระทรวงให้ถือเป็นที่สุด 
                         คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจะเปิดซองใบเสนอราคาของผู้เสนอราคาท่ีมีสิทธิได้รับ
การคัดเลือกดังกล่าวข้างต้น  ณ  ส านักงานเกษตรจังหวัดกาฬสินธุ์   ในวันที่   10  เมษายน  2560   
ตั้งแต่เวลา  10.00  น.  เป็นต้นไป 
                                การยื่นอุทธรณ์ตาม วรรค 3   ย่อมไม่เป็นเหตุให้มีการขยายระยะเวลาการเปิดซอง     
ใบเสนอราคา เว้นแต่ปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นว่าการขยายระยะเวลาดังกล่าวจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการ
อย่างยิ่งและในกรณีที่ปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นด้วยกับค าคัดค้านของ   ผู้อุทธรณ์  และเห็นว่าการยกเลิกการ
เปิดซองเสนอราคาที่ได้ด าเนินการไปแล้ว  จะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง ให้ปลัดกระทรวงมีอ านาจ
ยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาดังกล่าวได้ 

5. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา 
                         5.1 ในการสอบราคาครั้งนี้   จังหวัดจะพิจารณาตัดสินด้วยราคารวม 
                5.2 หากผู้เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ 2  หรือยื่นหลักฐานการเสนอ
ราคาไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนตามข้อ 3  หรือยื่นซองสอบราคาไม่ถูกต้องตามข้อ 4  แล้ว  คณะกรรมการเปิด
ซองสอบราคาจะไม่รับพิจารณาราคาของผู้เสนอราคารายนั้น เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กน้อย
หรือผิดแผกไปจากเงื่อนไขของเอกสารสอบราคาในส่วนที่มิใช่สาระส าคัญ  ทั้งนี้เฉพาะในกรณีท่ีพิจารณาเห็นว่า
จะเป็นประโยชน์ต่อจังหวัดเท่านั้น 
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                          5.3 จังหวัดสงวนสิทธิไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราคาโดยไม่มีการผ่อนผันในกรณี
ดังต่อไปนี้ 

      (1) ไม่ปรากฏชื่อผู้เสนอราคารายนั้น ในบัญชีผู้รับเอกสารสอบราคาหรือในหลักฐาน
การรับเอกสารสอบราคาของจังหวัด  
                      (2) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคล (บุคคลธรรมดา) หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหนึ่ง 
อย่างใดหรือท้ังหมดในใบเสนอราคา 
                               (3) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่ก าหนดในเอกสารสอบราคาที่เป็น
สาระส าคัญ หรือมีผลท าให้เกิดคามได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอราคารายอื่น 
                                  (4) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง โดยผู้เสนอราคามิได้ลง
ลายมือชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ก ากับไว้ 
                    5.4 ในการตัดสินการสอบราคาหรือในการท าสัญญา   คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา
หรือจังหวัดมีสิทธิให้ผู้เสนอราคาชี้แจงข้อเท็จจริง  สภาพ  ฐานะ  หรือข้อเท็จจริง  อ่ืนใดที่เกี่ยวข้องกับผู้เสนอ
ราคาได้ จังหวัดมีสิทธิที่จะไม่รับราคาหรือไม่ท าสัญญา หากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง 
       5.5  จังหวัดทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ าสุด หรือราคาหนึ่งราคาใดหรือราคาท่ีเสนอ
ทั้งหมดก็ได้  และอาจพิจารณาเลือกจ้างในจ านวน หรือขนาด  หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใดหรืออาจจะ
ยกเลิกการสอบราคาโดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้   เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็น
ส าคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของจังหวัดเป็นเด็ดขาด   ผู้เสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ มิได้   รวมทั้ง
จังหวัดจะพิจารณายกเลิกการสอบราคาและลงโทษผู้เสนอราคาเป็นผู้ทิ้งงานไม่ว่าจะเป็นผู้เสนอราคาที่ได้รับการ
คัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อได้ว่าการ  เสนอราคากระท าการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็น
เท็จ  หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอ่ืนมาเสนอราคาแทน เป็นต้น 
       ในกรณีที่ผู้เสนอราคาต่ าสุด  เสนอราคาต่ าจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจด าเนินงานตามสัญญา
ได้  คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาหรือจังหวัดจะให้ผู้เสนอราคานั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ท าให้เชื่อได้ว่าผู้
เสนอราคาสามารถด าเนินงานตามสอบราคาจ้างให้เสร็จสมบูรณ์  หากค าชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้  จังหวัดมีสิทธิที่
จะไม่รับราคาของผู้เสนอราคารายนั้น 
      5.6 ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังจากการเปิดซองสอบราคาว่า ผู้เสนอราคาที่มีสิทธิ
ได้รับการคัดเลือกตามที่ได้ประกาศรายชื่อไว้เป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ  
วันประกาศราคาหรือเป็นผู้เสนอราคาท่ีกระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม  ตามข้อ 
1.6 (2)  จังหวัดมีอ านาจที่จะตัดรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกดังกล่าวออกจากประกาศรายชื่อ  
และจังหวัดจะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคารายนั้นเป็นผู้ทิ้งงาน 
                      ในกรณีนี้หากปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นว่า  การยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาท่ีได้
ด าเนินการไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่งปลัดกระทรวงมีอ านาจยกเลิกการเปิดซองใบเสนอ
ราคาดังกล่าวได้ 
         6. การท าสัญญาจ้าง 
          ผู้ชนะการสอบจะต้องท าสัญญาจ้างตามแบบสัญญาจ้างตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ 1.3  
กับจังหวัดภายใน  5  วัน  นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจ านวนเงินเท่ากับร้อย
ละห้า (5 %)  ของราคาจ้างที่สอบราคาได้  ให้จังหวัดยึดถือไว้เพ่ือเป็นหลักประกันในขณะท าสัญญา  โดยใช้
หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้   
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(1)  เงินสด 
(2) เช็คท่ีธนาคารสั่งจ่ายให้แก่จังหวัด โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ท าสัญญาหรือก่อนหน้านั้น ไม่

เกิน  3  วันท าการของทางราชการ 
(3) หนังสือค้ าประกันของธนาคารภายในประเทศ  ตามแบบหนังสือค้ าประกันดังระบุ ใน

ข้อ  1.4  
(4) หนังสือค้ าประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือบริษัทเงินทุน

หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์   ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชย์และประกอบธุรกิจ  ค้ า
ประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย  ซึ่งได้แจ้งชื่อเวียนให้ส่วนราชการต่างๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลม
ให้ใช้ตามแบบหนังสือค้ าประกันดังระบุในข้อ 1.4  

(5)  พันธบัตรรัฐบาลไทย  
        เป็นจ านวนร้อยละ 5  ของราคาท่ีเสนอได้ให้จังหวัดยึดไว้เป็นหลักประกันในการท า

สัญญา  หลักประกันสัญญานี้จะคืนให้ผู้เสนอราคาได้ต่อเมื่อได้ตรวจรับรองมาตรฐาน GAP  ข้าว  และได้มีการ
ปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ที่ระบุไว้ในสัญญาเป็นการถูกต้องครบถ้วนแล้วโดยไม่คิดดอกเบี้ย 
               7.  ค่าจ้างและการจ่ายเงิน 
       จังหวัดจะจ่ายเงินค่าจ้าง   เมื่อผู้รับจ้างได้มีการตรวจรับรองมาตรฐานเกษตร GAP ข้าวเป็น
งวดๆ  เสร็จเรียบร้อยตามเงื่อนไขแนบท้ายประกาศนี้ทุกประการ  ซึ่งจะต้องส่งมอบงานจ้างให้แล้วเสร็จภายใน
วันที่ก าหนดในสัญญา  และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับงานจ้างไว้เรียบร้อยแล้ว 
  8.  อัตราค่าปรับ 

     หากผู้เสนอราคาได้ส่งมอบพัสดุล่าช้าเกินก าหนดที่ระบุไว้ในสัญญาหรือใบสั่ง  โดยไม่มี
เหตุผลอันควร  จังหวัดจะปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ  0.10  ต่อวัน  ของราคาค่าจ้างครั้งนี้จนกว่าจะส่ง
มอบพัสดุแล้วเสร็จและถูกต้อง  
             9.  การรับประกันความช ารุดบกพร่อง 
                          ผู้ชนะการสอบราคา  ซึ่งได้ท าข้อตกลงเป็นหนังสือหรือท าสัญญาจ้างตามแบบดังระบุในข้อ 
1.3  แล้วแต่กรณี  จะต้องรับประกันความช ารุดบกพร่องของงานจ้างที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า  1  
เดือน......-..….ปี   นับถัดจากวันที่จังหวัดได้รับมอบงาน  โดยผู้รับจ้างต้องรีบจัดการให้ดีดังเดิมภายใน   7   วัน 
นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความช ารุดบกพร่อง 
  10. ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอ่ืน ๆ 
                          10.1  เงินค่าจ้างส าหรับงานจ้างครั้งนี้  ได้มาจากเงินงบประมาณประจ าปี  2560   
การลงนามในสัญญาจะกระท าได้ต่อเมื่อจังหวัดได้รับอนุมัติเงิน จากงบประมาณประจ าปี  2560 แล้วเท่านั้น 
         10.2  เมื่อจังหวัดได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้รับจ้าง  และได้ตกลงจ้างตาม
สอบราคาจ้างแล้ว  ถ้าผู้รับจ้างจะต้องสั่งหรือน าสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ  และของนั้นต้องน าเข้ามา
โดยทางเรือในเส้นทางท่ีมีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
ประกาศก าหนด ผู้เสนอราคาซึ่งเป็นผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์นาวี ดังนี้ 
        (1)  แจ้งการสั่งหรือน าสิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าว เข้ามาจากต่างประเทศ 
ต่อส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชย์นาวี  ภายใน  7  วัน  นับตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างสั่งหรือซื้อของ 
จากต่างประเทศ   เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืนได้ 
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    (2)  จัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือท่ีมีสิทธิเช่นเดียวกับเรือ
ไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชย์
นาวีให้บรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออ่ืนที่มีใช่เรือไทยซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออ่ืนหรือเป็น
ของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศ  ยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืน 

    (3)  ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (1) หรือ (2) ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่า
ด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์นาวี 
         10.3  ผู้เสนอราคาซึ่งจังหวัดได้คัดเลือกแล้วไม่ไปท าสัญญาหรือข้อตกลงภายในเวลาที่
ทางราชการก าหนดดังระบุไว้ใน ข้อ 6 จังหวัดอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น  (ถ้ามี)  รวมทั้งจะ
พิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ 
         10.4  จังหวัด สงวนสทิธิที่จะแก้ไขเพ่ิมเติมเงื่อนไขหรือข้อก าหนดในแบบสัญญาให้
เป็นไปตามความเห็นของส านักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี) 
 
                                                 ส านักงานเกษตรจังหวัดกาฬสินธุ์ 
 
 
           28   มีนาคม   2560 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบใบเสนอราคา 
 
เรียน  ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ 

1. ข้าพเจ้า…………………………………………………..อยู่เลขท่ี………………………………………..………………… 
ถนน………………………………….……..ต าบล/แขวง………………………..…………….อ าเภอ/เขต………………..…………… 
จังหวัด……………………………..โทร……………………………….โดย………………………………………………………………….. 
ผู้ลงนามข้างท้ายนี้  ได้พิจารณาเงื่อนไขต่าง ๆ  ในเอกสารสอบราคาจ้างเลขท่ี……………………………………………. 
และเอกสารเพิ่มเติมเลขท่ี……………….………(ถ้ามี) โดยตลอดและยอมรับข้อก าหนดและเงื่อนไขนั้นแล้วรวมทั้ง
รับรองว่า  ข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ก าหนด และไม่เป็นผู้ทิ้งงานของทางราชการ 
 2. ข้าพเจ้าขอเสนอที่จะท างาน……………………………………………………ตามข้อก าหนดเงื่อนไขแบบรูป 
รายการละเอียดแห่งเอกสารสอบราคา  ตามราคาดังที่ได้ระบุไว้ในบัญชีรายการก่อสร้างหรือใบแจ้งปริมาณงาน
และราคาแนบท้ายใบเสนอนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น……………..…………………บาท(………..............……………………………….)  
ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม  จ านวน……………………..…..บาท  ตลอดจนภาษีอ่ืนๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว 
 3.  ค าเสนอนี้จะยืนอยู่เป็นระยะเวลา…………….….วัน  นับแต่วันเปิดซองสอบราคาและจังหวัดอาจรับค า
เสนอนี้  ณ  เวลาใดก็ได้ก่อนที่จะครบก าหนดระยะเวลาดังกล่าว  หรือระยะเวลาที่ได้ยืดไปตามเหตุผลอันสมควร
ที่จังหวัดร้องขอ 
 4.  ก าหนดเวลาส่งมอบ   ข้าพเจ้ารับรองที่จะเริ่มงานตามสัญญาทันที   หรือทันทีที่ได้รับแจ้งจาก 
จังหวัดกาฬสินธุ์  ว่าให้เริ่มท างานตามสัญญา และจะส่งมอบงานตามเอกสารสอบราคาโดยครบถ้วนถูกต้อง
ภายใน………..วัน  นับถัดจากวันเริ่มท างานตามสัญญา 
 5.  ในกรณีที่ข้าพเจ้าได้รับการพิจารณาให้ชนะการสอบราคา  ข้าพเจ้ารับรองที่จะ 
       5.1 ท าสัญญาตามแบบสัญญาจ้างแนบท้ายเอกสารสอบราคากับจังหวัดภายใน…….……..วัน  นับ
ถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งให้ไปท าสัญญา 
       5.2 มอบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาตามที่ระบุไว้ในข้อ 7    ของเอกสารสอบราคาให้แก่
จังหวัดกาฬสินธุ์  ก่อนหรือในขณะที่ได้ลงนามในสัญญาเป็นจ านวนร้อยละ……..……..ของราคาตามสัญญาที่ได้
ระบุไว้ในใบเสนอราคานี้  เพ่ือเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาโดยถูกต้องและครบถ้วน 
 หากข้าพเจ้าไม่ปฏิบัติให้ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ข้างต้นนี้  ข้าพเจ้ายอมให้จังหวัดริบหลักประกันซอง หรือ
เรียกร้องจากผู้ออกหนังสือค้ าประกัน  รวมทั้งยินดีชดใช้ค่าเสียหายใดๆ  ที่อาจมีแก่จังหวัด และจังหวัดมีสิทธิจะ
ให้ผู้เสนอราคารายอ่ืนเป็นผู้สอบราคาได้ หรือจังหวัดอาจเรียกสอบราคาใหม่ก็ได้ 
 6.  ข้าพเจ้ายอมรับว่าจังหวัดไม่มีความผูกพันที่จะรับค าเสนอนี้หรือใบเสนอราคาใดๆ  รวมทั้งไม่ต้อง
รับผิดชอบในค่าใช้จ่ายใด ๆ  อันอาจเกิดข้ึนในการที่ข้าพเจ้าได้เข้าเสนอราคา 
 7.  เพ่ือเป็นหลักประกันในการปฏิบัติโดยถูกต้อง  ตามท่ีได้ท าความเข้าใจและตามความผูกพันแห่งค า
เสนอนี้  ข้าพเจ้าขอมอบ………………………..………………..เพ่ือเป็นหลักประกันซองเป็นเงิน……………….....…….บาท 
มาพร้อมนี้ 
 8.  ข้าพเจ้าได้ตรวจทานตัวเลขและตรวจสอบเอกสารต่าง ๆ ที่ได้ยื่นพร้อมใบเสนอราคานี้โดยละเอียด
แล้ว และเข้าใจดีว่าจังหวัดไม่ต้องรับผิดชอบใด ๆ   ในความผิดพลาดหรือตกหล่น 
 
                                                                                                          9. ใบเสนอราคา... 
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 9.  ใบเสนอราคานี้ได้ยื่นเสนอโดยบริสุทธิ์ยุติธรรม และปราศจากกลฉ้อฉลหรือการสมรู้ร่วมคิดกันโดยไม่
ชอบด้วยกฎหมายกับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือหลายบุคคล หรือกับห้างหุ้นส่วนบริษัท   ใด ๆ ที่ได้ยื่นเสนอราคา
ในคราวเดียวกัน 
 
  เสนอมา  ณ  วันที่…..…….…..เดือน…………………..………..พ.ศ………………. 
 
 
     ลงชื่อ……………………..…………..…………….. 
           (………………………………..………………) 
     ต าแหน่ง……………………..….…………………. 
                          ประทับตรา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สัญญาจ้าง 
 

                           สัญญาจ้างเลขที่…………………….………..….. 
  สัญญาฉบับนี้ท าขึ้น  ณ ……………………………………ต าบล/แขวง…………………………..….……………
อ าเภอ/เขต…………...………………..จังหวัด………..…………..เมื่อวันที่………….เดือน…………………..…..พ.ศ……….…..…..
ระหว่าง………………………..…………..………………..โดย………………………….……………………………………………………….... 
ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า  “ผู้ว่าจ้าง”  ฝ่ายหนึ่ง  กับ……………………..………………………………………………..………. 
ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล  ณ ………………………………………………………………………………….……..มีส านักงานใหญ่ 
อยู่เลขท่ี……….…………….ถนน………………..…..……….ต าบล/แขวง………….……………อ าเภอ/เขต…………..…………….. 
จังหวัด………………………………โดย………….……………………..…………………………..ผู้มีอ านาจลงนามผูกพันนิติบุคคล 
ปรากฏตามหนังสือรับรองของส านักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท……………..…………………………………………………… 
ลงวันที่……………………………….…….…………(และหนังสือมอบอ านาจลงวันที่………………………………………………….) 
แนบท้ายสัญญานี้  (ในกรณีที่ผู้รับจ้างเป็นบุคคลธรรมดาให้ใช้ข้อความว่ากับ……………….….……………………………. 
อยู่บ้านเลขท่ี……………..……..…ถนน…………………………….…………ต าบล/แขวง…………………….………………………… 
อ าเภอ/เขต…………………….……………..………..จังหวัด…….…………………….……………) ซึ่งต่อไปในสัญญานี้จะเรียกว่า  
“ผู้รับจ้าง”  อีกฝ่ายหนึ่ง 
  คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้ 
  ข้อ  1  ข้อตกลงว่าจ้าง 
  ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างท างาน………………………………………………………………. 
ณ……………………………………..……ต าบล/แขวง…………………………………….อ าเภอ/เขต………..………………...…………. 
จังหวัด…………………………………………ตามข้อก าหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญานี้รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา 
  ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ  เครื่องมือเครื่องใช้  ตลอดจนอุปกรณ์ต่าง ๆ ชนิดดี
เพ่ือใช้ในงานจ้างตามสัญญานี้ 

ข้อ  2  เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา 
  เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้ 
   2.1   ผนวก  1 ……………….(แบบรูป)                   ………จ านวน………หน้า 
   2.2   ผนวก  2……………….(รายการละเอียด)                ………จ านวน………หน้า 
   2.3   ผนวก  3……………….(ใบแจ้งปริมาณงานและราคา)     ………จ านวน……...หน้า 
   2.4   ผนวก  4……………….(ใบเสนอราคา)      …….…จ านวน……..หน้า 

2.5 ………………………………………….ฯลฯ……………………………………… 
ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดแย้งกับข้อความในสัญญานี้ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้ 

บังคับและในกรณีท่ีเอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง  ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามค าวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง 
ข้อ  3  หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา 

  ในขณะท าสัญญานี้  ผู้รับจ้างได้น าหลักประกันเป็น……………………………..……………………………. 
เป็นจ านวนเงิน……………………..………….บาท  (………………………………….……………………….………………….)  มามอบ
ให้แก่ผู้ว่าจ้างเพ่ือเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้ 
  หลักประกันที่ผู้รับจ้างน ามามอบไว้ตามวรรคหนึ่ง  ผู้ว่าจ้างจะคืนให้เมื่อผู้รับจ้างพ้นจากข้อ
ผูกพันตามสัญญานี้แล้ว 
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  ข้อ  4  ก.  ค่าจ้างและการจ่ายเงิน   (ส าหรับสัญญาที่เป็นราคาต่อหน่วย) 
  ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายและผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างเป็นจ านวน……….………..………...…………..บาท   
(………………………………………………………………………)  ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมจ านวน………………..……………..บาท 
ตลอดจนภาษีอากรอ่ืนๆ  และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว  โดยถือราคาต่อหน่วยเป็นเกณฑ์ตามรายการแต่ละ
ประเภทดังท่ีได้ก าหนดไว้ในใบแจ้งปริมาณงานและราคา 
   คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายต่างตกลงว่าจ านวนปริมาณงานที่ก าหนดไว้ในบัญชีรายการ
ก่อสร้างหรือใบแจ้งปริมาณงานและราคานี้เป็นจ านวนโดยประมาณเท่านั้น  จ านวนประมาณงานที่แท้จริงอาจจะ
มากหรือน้อยกว่านี้ก็ได ้  ซึ่งผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามราคาต่อหน่วยของงานแต่ละรายการที่ได้
ท าเสร็จจริง  คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายต่างตกลงที่จะไม่เปลี่ยนแปลงราคาต่อหน่วยหรือเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนอัน
เกิดจากการที่จ านวนปริมาณงานในแต่ละรายการได้แตกต่างไปจากที่ก าหนดไว้ในสัญญา  ทั้งนี้  นอกจากในกรณี
ต่อไปนี้  

   4.1   เมื่อปริมาณงานที่ท าเสร็จจริงในส่วนที่เกินกว่าร้อยละ 125  (หนึ่งร้อยยี่สิบห้า)  
แต่ไม่เกินร้อยละ  150  (หนึ่งร้อยห้าสิบ)  ของปริมาณงานที่ก าหนดไว้ในสัญญาหรือใบแจ้งปริมาณงานและ
ราคาจะจ่ายให้ในอัตราร้อยละ  90 (เก้าสิบ)  ของราคาต่อหน่วยตามสัญญา 
   4.2   เมื่อปริมาณงานที่ท าเสร็จจริงในส่วนที่เกินกว่าร้อยละ  150  (หนึ่งร้อยห้าสิบ)  
ของปริมาณงานที่ก าหนดไว้ในสัญญา หรือใบแจ้งปริมาณงานและราคา  จะจ่ายให้ในอัตราร้อยละ  83  (แปดสิบ
สาม)  ของราคาต่อหน่วยตามสัญญา 
   4.3   เมื่อปริมาณงานที่ท าเสร็จจริงน้อยกว่าร้อยละ  75  (เจ็ดสิบห้า)  ของปริมาณ
งานที่ก าหนดไว้ในสัญญาหรือใบแจ้งปริมาณงานและราคา  จะจ่ายให้ตามราคาต่อหน่วยในสัญญาและจะจ่ายเพ่ิม
ชดเชยเป็นค่า  overhead  และ  mobilization  ส าหรับงานรายการนั้น  ในอัตราร้อยละ  17  (สิบเจ็ด)  ของ
ผลต่างระหว่างปริมาณงานทั้งหมดของงานรายการนั้นตามสัญญา  โดยประมาณกับปริมาณงานที่ท าเสร็จจริงคูณ
ด้วยราคาต่อหน่วยตามสัญญา 
                       4.4  ผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินที่เพ่ิมข้ึน  หรือหกลดเงินในแต่ละกรณีดังกล่าวข้างต้นในงวด
สุดท้ายของการจ่ายเงิน  หรือก่อนงวดสุดท้ายของการจ่ายเงินตามท่ีผู้ว่าจ้างจะพิจารณาเห็นสมควร 
   ผู้ว่าจ้างตกลงที่จะจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างเป็นรายเดือนตามเนื้องานที่ท าเสร็จจริง  
เมื่อผู้ว่าจ้างหรือเจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้างได้ท าการตรวจสอบผลงานที่ท าเสร็จแล้ว  และปรากฏว่าเป็นที่พอใจตรง
ตามข้อก าหนดแห่งสัญญานี้ทุกประการ  ผู้ว่าจ้างจะออกหนังสือรับรองรับมอบงานนั้นไว้ให้แก่ผู้รับจ้าง 
   การจ่ายเงินงวดสุดท้ายจะจ่ายให้เมื่องานทั้งหมดตามสัญญาได้แล้วเสร็จทุกประการ
รวมทั้งการท าสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อยตามที่ก าหนดไว้ในข้อ  20 
  ข้อ  4  ข.  ค่าจ้างและการจ่ายเงิน   (ส าหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม) 
  ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายและผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจ านวนเงิน………..…….บาท  (………….)  ซึ่งได้
รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมจ านวน………...…..บาท  ตลอดจนภาษีอากรอ่ืน ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว  โดยถือราคา
เหมารวมเป็นเกณฑ์และก าหนดการจ่ายเงินเป็นงวด ๆ ดังนี้ 
   งวดที่  1   เป็นจ านวนเงิน……………………….….บาท  (…………………………………………)  
เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน…………………………………………….ให้แล้วเสร็จภายใน…………………………….………………… 
   งวดที่  2   เป็นจ านวนเงิน  ……………….…..….บาท  (……………………………………….……)  
เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน…………………………..….ให้แล้วเสรจ็ภายใน……………........…………….ฯลฯ……………………… 
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   งวดสุดท้าย  เป็นจ านวนเงิน……………………..………บาท (…………………..……………………) 
เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยตามสัญญา  รวมทั้งท าสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย
ตามท่ีก าหนดไว้ในข้อ  20   
   การจ่ายเงินตามเงื่อนไขแห่งสัญญานี้  ผู้ว่าจ้างจะโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของ
ผู้รับจ้าง  ชื่อธนาคาร…………..……….สาขา……………………ชื่อบัญชี………..…………เลขที่บัญชี……………………………… 
ทั้งนี้   ผู้รับจ้างตกลงเป็นผู้รับภาระเงินค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการอ่ืนใดเกี่ยวกับการโอนที่ธนาคารเรียกเก็บ  
และยินยอมให้มีการหักเงินดังกล่าวจากจ านวนเงินโอนในงวดนั้น ๆ  

ข้อ  5  เงินค่าจ้างล่วงหน้า 
  ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้างเป็นจ านวนเงิน………………………….…….บาท  
(………………………………….……….…....….)  ซึ่งเท่ากับร้อยละ……………ของราคาค่าจ้างตามสัญญาที่ระบุไว้ในข้อ 4 
  เงินจ านวนดังกล่าวจะจ่ายให้ภายหลังจากที่ผู้รับจ้างได้วางหลักประกันการรับเงินค่าจ้าง
ล่วงหน้าเต็มตามจ านวนเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นให้แก่ผู้ว่าจ้าง  ผู้รับจ้างจะต้องออกใบเสร็จรับเงินค่าจ้างล่วงหน้า
ตามแบบที่    ผู้ว่าจ้างก าหนดไว้ และผู้รับจ้างตกลงที่จะกระท าตามเงื่อนไขอันเกี่ยวกับการใช้จ่ายและการใช้คืน
เงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นดังต่อไปนี้ 
                       5.1  ผู้รับจ้างจะใช้เงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานตามสัญญาเท่านั้น  
หากผู้รับจ้างใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้า  หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นในทางอ่ืน  ผู้ว่าจ้างอาจจะเรียก
เงินค่าล่วงหน้าคืนจากผู้รับจ้างหรือบังคับแก่หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้ทันที 
             5.2  เมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง   ผู้รับจ้างจะต้องแสดงหลักฐานการใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าเพ่ือพิสูจน์
ว่าได้เป็นไปตามข้อ 5.1  ภายในก าหนด  15  วัน  นับถัดจากวันได้รับแจ้งจากผู้ว่าจ้าง   หากผู้รับจ้างไม่อาจแสดง
หลักฐานดังกล่าวภายในก าหนด 15 วัน  ผู้ว่าจ้างอาจเรียกค่าเงินค่าจ้างล่วงหน้าคืนจากผู้รับจ้างหรือบังคับแก่
หลักประกนั  การรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ทันที 
   5.3  (ส าหรับสัญญาที่เป็นราคาต่อหน่วย) 
          ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามข้อ  4 ก  ผู้ว่าจ้างจะหักเงินค่าจ้างในแต่ละเดือน
ไว้จ านวนทั้งหมด  ทั้งนี้  จนกว่าจ านวนเงินที่หักไว้จะครบตามจ านวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่ผู้รับจ้างได้รับไปแล้ว 
   5.4   เงินจ านวนใด ๆ ก็ตามที่ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายให้แก่ผู้ว่าจ้างเพ่ือช าระหนี้หรือเพ่ือชดใช้ความ
รับผิดต่างๆ ตามสัญญา ผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากเงินค่าจ้างงวดที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก่อนที่จะหักชดใช้คืนเงินค่าจ้าง
ล่วงหน้า 

5.5   ในกรณีท่ีมีการบอกเลิกสัญญา   หากเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือเกินกว่าจ านวนเงินที่   
ผู้รับจ้างจะได้รับหลังจากหักชดใช้ในกรณีอ่ืนแล้ว  ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายคืนเงินจ านวนที่เหลือนั้นให้แก่ผู้ว่าจ้าง
ภายใน  7  วัน  นับถัดจากวันได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง 

  5.5  ก.   (ส าหรับสัญญาที่เป็นราคาต่อหน่วย) 
 ผู้ว่าจ้างจะคืนหลักประกันเงินล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้าง  ต่อเมื่อผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่า 

จ้างไว้ครบจ านวนเงินล่วงหน้าตาม 5.3   
 5.5  ข.    (ส าหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม) 
 ผู้ว่าจ้างจะคืนหลักประกันเงินล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้าง…………………………………….…….. 
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ข้อ  6  การหักเงินประกันผลงาน 
ในการจ่ายเงินให้แก่ผู้รับจ้างแต่ละงวด  ผู้ว่าจ้างจะหักเงินจ านวนร้อยละ  10  ของเงินที่ต้อง

จ่ายในงวดนั้นเพื่อเป็นประกันผลงานในกรณีที่เงินประกันผลงานจะต้องถูกหักไว้ทั้งสิ้นไม่ต่ ากว่า  6  เดือน  
(สัญญาส าหรับสัญญาที่เป็นราคาต่อหน่วย)  หรือจ านวน……………………………….บาท  (ส าหรับสัญญาที่เป็นราคา
เหมารวม)  ผู้รับจ้างมีสิทธิที่จะขอเงินประกันผลงานคืนโดยผู้รับจ้างจะต้องวางหนังสือค้ าประกันของธนาคารซึ่ง
ออกโดยธนาคารภายในประเทศ  มาวางไว้ต่อผู้ว่าจ้างเพ่ือเป็นหลักประกันแทนก็ได้ 
  ผู้ว่าจ้างจะคืนเงินประกันผลงาน  และ / หรือหนังสือค้ าประกันของธนาคารดังกล่าวตามวรรค
หนึ่งให้แก่ผู้รับจ้างพร้อมกับการจ่ายเงินงวดสุดท้าย 

ข้อ  7  ก.  ก าหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา 
  ภายในก าหนด………….…….วัน  นับถัดจากวันลงนามในสัญญา  ผู้รับจ้างจะต้องเสนอแผนงาน
ให้      เป็นที่พอใจแก่ผู้ว่าจ้าง  โดยแสดงถึงข้ันตอนของการท างานและก าหนดเวลาที่ต้องใช้ในการท างานหลัก
ต่างๆ ให้แล้วเสร็จ    
  ผู้รับจ้างต้องเริ่มท างานที่รับจ้างภายในก าหนด……….……วัน  นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้ง
ให้เริ่มงานและจะต้องท างานให้แล้วเสร็จภายในก าหนด………..…..…วัน  นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งดังกล่าว
นั้น 
  ถ้ามิได้เสนอแผนงาน  หรือไม่สามารถท างานให้แล้วเสร็จตามก าหนดเวลา  หรือจะแล้วเสร็จ
ล่าช้าเกินกว่าก าหนดเวลา  หรือผู้รับจ้างท าผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง  หรือตกเป็นผู้ล้มละลาย  หรือเพิกเฉยไม่
ปฏิบัติตาม ค าสั่งของคณะกรรมการตรวจการจ้าง   หรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษา   ซึ่งได้รับมอบอ านาจ
จากผู้ว่าจ้าง    ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้และมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้  และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้าง
รายใหม่เข้าท างานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปได้ด้วย 
  การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นนั้น  ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิด
ตามสัญญา 

ข้อ  7  ข.  ก าหนดเวลาแล้วเสร็จ  และสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา 
  ผู้รับจ้างต้องเริ่มท างานที่รับจ้างภายในวันที่………เดือน……………….พ.ศ………..และจะต้อง
ท างานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่……..เดือน……………………พ.ศ…………..ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือท างานภายใน
ก าหนดเวลา  หรือไม่สามารถท างานให้แล้วเสร็จตามก าหนดเวลาหรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถท างาน
ให้แล้วเสร็จภายในก าหนดเวลา  หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่าก าหนดเวลาหรือผู้รับจ้างท าผิดสัญญาข้อใดข้อ
หนึ่งหรือตกเป็นผู้ล้มละลาย  หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามค าสั่งของคณะกรรมการตรวจการจ้าง  หรือผู้ควบคุมงาน
หรือบริษัทที่ปรึกษา  ซึ่งได้รับมอบอ านาจจากผู้ว่าจ้าง  ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้  และมีสิทธิจ้างผู้มี
รายใหม่เข้าท างานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปได้ด้วย 
  การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดชอบ
ตามสัญญา 
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ข้อ  8  ความรับผิดชอบในความช ารุดบกพร่องของงานจ้าง 
  เมื่องานแล้วเสร็จบริบูรณ์ และผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจากผู้รับจ้างหรือจากผู้รับจ้างรายใหม่ใน
กรณีท่ีมีการบอกเลิกสัญญาตามข้อ 7  หากมีเหตุช ารุดบกพร่องหรือเสียหายเกิดขึ้นจากงานจ้างภายใน
ก าหนด………...…ปี…..….….เดือน   นับถัดจากวันที่ได้รับมอบงานดังกล่าว  ซึ่งความช ารุดบกพร่องหรือเสียหาย
นั้นเกิดจากความบกพร่องของ ผู้รับจ้างอันเกิดจากการใช้วัสดุที่ไม่ถูกต้อง   หรือท าไว้ไม่เรียบร้อยหรือท าไม่
ถูกต้องตามมาตรฐานแห่งหลักวิชา  ผู้รับจ้างจะต้องรับท าการแก้ไขให้เป็นที่เรียบร้อยโดยไม่ชักช้าโดยผู้ว่าจ้างไม่
ต้องออกเงินใดๆ ในการนี้ทั้งสิ้น  หากผู้รับจ้างบิดพลิ้วไม่กระท าการดังกล่าวภายในก าหนด………..……วัน  นับแต่
วันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างหรือไม่ท าการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างก าหนดให้ผู้ว่า
จ้างมีสิทธิที่จะท าการนั้นเองหรือจ้างผู้อ่ืนให้ท างานนั้นโดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย 
  ข้อ  9  การจ้างช่วง 
  ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานทั้งหมดหรือบางส่วนแห่งสัญญานี้ไปจ้างช่วงอีกต่อหนึ่งโดยไม่ได้รับ
ความยินยอมเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน  ทั้งนี ้ นอกจากในกรณีที่สัญญานี้จะได้ระบุไว้เป็นอย่างอ่ืน  ความ
ยินยอมดังกล่าวนั้นไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจากความรับผิดหรือพันธะหน้าที่ตามสัญญานี้และผู้รับจ้างจะ
ยังคงต้องรับผิดในความผิดและความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างช่วงหรือของตัวแทนหรือลูกจ้างของผู้รับจ้าง
ช่วงนั้นทุกประการ 
  ข้อ  10  การควบคุมงานของผู้รับจ้าง 
  ผู้รับจ้างจะต้องควบคุมงานที่รับจ้างอย่างเอาใจใส่ด้วยประสิทธิภาพและความช านาญและใน
ระหว่างการท างานที่รับจ้างจะต้องจัดให้มีผู้แทนซึ่งท างานเต็มเวลาเป็นผู้ควบคุมงาน   ผู้ควบคุมงานดังกล่าว
จะต้องเป็นผู้แทนได้รับมอบอ านาจจากผู้รับจ้าง  ค าสั่งหรือค าแนะน าต่างๆ ที่ได้แจ้งแก่ผู้แทนผู้ได้รับมอบอ านาจ
นั้น ให้ถือว่าเป็นค าสั่งหรือค าแนะน าที่ได้แจ้งแก่ผู้รับจ้าง การแต่งตั้งผู้ควบคุมงานนั้นจะต้องท าเป็นหนังสือและ
ต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้าง  การเปลี่ยนตัวหรือแต่งตั้งผู้ควบคุมงานใหม่จะท ามิได้หากไม่ได้รับความ
เห็นชอบจาก   ผู้ว่าจ้างก่อน 
  ผู้ว่าจ้างมิสิทธิที่จะขอเปลี่ยนตัวผู้แทนได้รับมอบอ านาจนั้น  โดยแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้รับจ้าง  
และผู้รับจ้างจะต้องท าการเปลี่ยนตัวโดยพลัน  โดยไม่คิดราคาเพ่ิม  หรืออ้างเหตุเพ่ือขยายอายุสัญญาอัน
เนื่องมาจากเหตุนี้ 

ข้อ  11  ความรับผิดของผู้รับจ้าง 
  ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่ออุปัทวเหตุ  ความเสียหาย  หรือภยันตรายใด ๆ อันเกิดจาการ
ปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง  และจะต้องรับผิดต่อความเสียหายจากการกระท าของลูกจ้างของผู้รับจ้าง 
  ความเสียหายใดๆ  อันเกิดแก่งานที่ผู้รับจ้างได้ท าขึ้น  แม้จะเกิดขึ้นเพราะเหตุสุดวิสัยนอกจาก
กรณีอันเกิดจากความผิดของผู้ว่าจ้าง  ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดโดยซ่อมแซมให้คืนดีหรือเปลี่ยนให้ใหม่โดยค่าใช้จ่าย
ของผู้รับจ้างเอง ความรับผิดชอบของผู้รับจ้างดังกล่าวในข้อนี้จะสิ้นสุดลงเมื่อผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานครั้งสุดท้าย    
หลังจากนั้นผู้รับจ้างคงต้องรับผิดเพียงในกรณีช ารุดบกพร่อง  หรือความเสียหายดังกล่าว  ในข้อ 8  เท่านั้น 
  ข้อ  12  การจ่ายเงินแก่ลูกจ้าง 
  ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินแก่ลูกจ้างที่ผู้รับจ้างได้จ้างมาในอัตรา  และตามก าหนดเวลาที่ผู้รับจ้าง
ได้ตกลงหรือท าสัญญาไว้ต่อลูกจ้างดังกล่าว 
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  ถ้าผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้างหรือค่าทดแทนอื่นใดแก่ลูกจ้างดังกล่าวในวรรคแรกผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่
จะเอาเงินค่าจ้างท่ีจะต้องจ่ายแก่ผู้รับจ้างมาจ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างดังกล่าว และให้ถือว่าผู้ว่าจ้างได้จ่ายเงิน
จ านวนนั้นเป็นค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามสัญญาแล้ว 
  ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีการประกันภัยส าหรับลูกจ้างทุกคนที่จ้างมาท างานโดยให้ครอบคลุมถึง
ความรับผิดทั้งปวงของผู้รับจ้าง  รวมทั้งผู้รับจ้างช่วงอันหากจะพึงมีในกรณีความเสียหายที่คิดค่าสินไหมทดแทน
ได้ตามกฎหมายซึ่งเกิดจากอุปัทวเหตุหรือภยันตรายใด ๆ ต่อลูกจ้างหรือบุคคลอ่ืนที่ผู้รับจ้างหรือผู้รับจ้างช่วงจ้าง
มาท างาน  ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าว   พร้อมทั้งหลักฐานการช าระเบี้ยประกันให้แก่
ผู้ว่าจ้างเมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง 

ข้อ  13  การตรวจงานจ้าง 
  ถ้าผู้ว่าจ้างแต่งตั้งกรรมการตรวจการจ้าง ผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษา   เพ่ือควบคุมการ
ท างานของผู้รับจ้าง  กรรมการตรวจการจ้างหรือผู้ควบคุมหรือบริษัทที่ปรึกษานั้นมีอ านาจเข้าไปตรวจการงานใน
โรงงานและสถานที่ท่ีก าลังก่อสร้างได้ทุกเวลา  และผู้รับจ้างจะต้องอ านวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือใน
การนั้นตามสมควร 
  การที่มีกรรมการตรวจการจ้าง  ผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาหาท าให้ผู้รับจ้างพ้นความ
รับผิดชอบตามสัญญานี้ข้อหนึ่งข้อใดไม่ 
  ข้อ  14  แบบรูปและรายการละเอียดคลาดเคลื่อน 
  ผู้รับจ้างจะต้องรับรองว่าได้ตรวจสอบและท าความเข้าใจในแบบรูปรายการละเอียดโดยถี่ถ้วน
แล้ว  หากปรากฏว่าแบบรูปและรายการละเอียดนั้นผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อนไปจากหลักการทางวิศวกรรมหรือ
ทางเทคนิค  ผู้รับจ้างตกลงที่จะปฏิบัติตามค าวินิจฉัยของกรรมการตรวจการจ้างหรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่
ปรึกษาท่ีผู้ว่าจ้างแต่งตั้งเพ่ือให้งานแล้วเสร็จบริบูรณ์โดยจะคิดค่าใช้จ่ายใดๆ เพ่ิมข้ึนจากผู้ว่าจ้างไม่ได ้

ข้อ  15  การควบคุมงานโดยผู้ว่าจ้าง 
  ผู้รับจ้างตกลงว่ากรรมการตรวจการจ้าง  ผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้งมี
อ านาจที่จะตรวจสอบและควบคุมงานเพ่ือให้เป็นไปตามเอกสารสัญญาและมีอ านาจที่จะสั่งให้แก้ไขเปลี่ยนแปลง   
เพ่ิมเติม  หรือตัดทอนซึ่งงานตามสัญญานี้  หากผู้รับจ้างขัดขืนไม่ปฏิบัติตาม  กรรมการตรวจการจ้าง  ผู้ควบคุม
งาน  หรือบริษัทที่ปรึกษามีอ านาจที่จะสั่งให้หยุดกิจการนั้นชั่วคราวได้  ความล่าช้าในกรณีเช่นนี้ผู้รับจ้างจะถือ
เป็นเหตุขอขยายวันท าการออกไปมิได้ 

ข้อ  16  งานพิเศษ  และการแก้ไขงาน 
  ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะสั่งให้ผู้รับจ้างท างานพิเศษซึ่งไม่ได้แสดงไว้   หรือรวมอยู่ในเอกสารสัญญา  
หากงานพิเศษนั้นๆ อยู่ในขอบข่ายทั่วไปแห่งวัตถุประสงค์ของสัญญานี้ นอกจากนี้ผู้ว่าจ้างยังมีสิทธิสั่งให้
เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขแบบรูป  และข้อก าหนดต่าง  ๆในเอกสารสัญญานี้ด้วยโดยไม่ท าให้สัญญาเป็นโมฆะแต่
อย่างใด 
  อัตราค่าจ้างหรือราคาที่ก าหนดไว้ในสัญญานี้ให้ก าหนดส าหรับงานพิเศษหรืองานที่เพ่ิมเติมขึ้น   
หรือตัดทอนลงทั้งปวงตามค าสั่งของผู้ว่าจ้าง   หากในสัญญาไม่ได้ก าหนดไว้ถึงอัตราค่าจ้างหรือราคาใด ๆ ที่จะ
น ามาใช้ส าหรับงานพิเศษหรืองานที่เพ่ิมขึ้นดังกล่าว ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างจะได้ตกลงกันที่จะก าหนดอัตราหรือ
ราคา    รวมทั้งการขยายระยะเวลา  (ถ้ามี)  กันใหม่  เพ่ือความเหมาะสมในกรณีที่ตกลงกันไม่ได้  ผู้ว่าจ้างจะ
ก าหนดอัตราจ้างหรือราคาตายตัวตามแต่ว่าผู้ว่าจ้างจะเห็นว่าเหมาะสมและถูกต้องซึ่ งผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติงาน
ตามค าสั่งของ  ผู้ว่าจ้างแต่อาจสงวนสิทธิที่จะด าเนินงานตามข้อ 21  ต่อไปได ้
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  ข้อ  17  ค่าปรับ   
  หากผู้รับจ้างไม่สามารถท างานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่ก าหนดไว้ในสัญญา และผู้ว่าจ้างยังมิได้
บอกเลิกสัญญา  ผู้รับจ้างจะต้องช าระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจ านวนเงินวันละ………..บาท  และจะต้องช าระ
ค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานในเมื่อผู้ว่าจ้างต้องจ้างผู้ควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็นจ านวนเงินวันละ………..บาท  นับ
ถัดจากวันที่ก าหนดแล้วเสร็จตามสัญญา หรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายให้จนถึงวันที่ท างานแล้วเสร็จจริง  นอกจากนี้ผู้
รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างท างานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจ านวน
ค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย 
  ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญานั้น  หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างจะไม่สามารถปฏิบัติ
ตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ  18 ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อ
เรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบก าหนดแล้วเสร็จของงานขอให้ช าระค่าปรับแล้ว  ผู้ว่าจ้างมีสิทะที่จะปรับผู้รับจ้าง
จนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย 
  ข้อ  18  สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังบอกเลิกสัญญา 
  ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา  ผู้ว่าจ้างอาจท างานนั้นเองหรือว่าจ้างผู้อ่ืนให้ท างานนั้นต่อจน
แล้วเสร็จได้  ผู้ว่าจ้างหรือผู้ที่รับจ้างท างานนั้นต่อมีสิทธิใช้เครื่องใช้ในการก่อสร้างสิ่งที่สร้างขึ้นชั่วคราว   ส าหรับ
งานก่อสร้างและวัสดุต่าง ๆ ซึ่งเห็นว่าจะต้องสงวนเอาไว้เพ่ือการปฏิบัติงานตามสัญญาตามท่ีจะเห็นสมควร 
  ในกรณีดังกล่าว  ผู้ว่าจ้างมีสิทธิริบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาทั้งหมดหรือบางส่วน
ตามแต่จะเห็นสมควร  นอกจากนั้นผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหาย  ซึ่งเป็นจ านวนเกินกว่าหลักประกัน
การปฏิบัติงาน  และค่าเสียหายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น  รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เพ่ิมขึ้นในการท างานนั้นต่อให้แล้วเสร็จตาม
สัญญา  และค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานเพ่ิม  (ถ้ามี)  ซึ่งผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากเงินประกันผลงานหรือจ านวนเงิน
ใดๆ ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก็ได้ 
 
  ข้อ  19  การก าหนดค่าเสียหาย 
  ค่าปรับหรือค่าเสียหายซึ่งเกิดขึ้นจากผู้รับจ้างตามสัญญานี้  ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะหักเอาจาก
จ านวนเงินค่าจ้างที่ค้างจ่ายหรือจากเงินประกันผลงานของผู้รับจ้างหรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตาม
สัญญานี้ได ้
  หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ  และค่าเสียหายแล้วยังเหลืออยู่อีกเท่าใด           
ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างทั้งหมด 
  ข้อ  20  การท าบริเวณก่อสร้างให้เรียบร้อย 
  ผู้รับจ้างจะต้องรักษาบริเวณสถานที่ปฏิบัติงานตามสัญญานี้  รวมทั้งโรงงานหรือสิ่งอ านวย
ความสะดวกในการท างานของผู้รับจ้าง ลูกจ้าง  ตัวแทน หรือของผู้รับจ้างช่วง  ให้อยู่ในความสะอาด ปลอดภัย
และมี  ประสิทธิภาพในการใช้งานตลอดระยะเวลาการจ้าง และเมื่อท างานเสร็จสิ้นแล้วจะต้องขนย้ายบรรดา
เครื่องใช้ในการท างานจ้างรวมทั้งวัสดุ  ขยะมูลฝอย  และสิ่งก่อสร้างชั่วคราวต่างๆ (ถ้ามี)  ทั้งจะต้องกลบเกลี่ย
พ้ืนดินให้เรียบร้อย  เพ่ือให้บริเวณท้ังหมดอยู่ในสภาพที่สะอาด  และใช้การได้ทันที 
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  ข้อ  21  กรณีพิพาทและอนุญาโตตุลาการ 
  21.1 ในกรณีที่มีข้อโต้แย้งเกิดขึ้นระหว่างคู่สัญญาเกี่ยวกับข้อก าหนดแห่งสัญญานี้หรือเกี่ยวกับ
การปฏบิัติสัญญานี้  และคู่สัญญาไม่สามารถตกลงกันได้  ให้เสนอข้อโต้แย้งหรือข้อพิพาทนั้นต่ออนุญาโตตุลาการ
เพ่ือพิจารณาชี้ขาด 
  21.2   เว้นแต่คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายจะเห็นพ้องกันให้อนุญาโตตุลาการคนเดียวเป็นผู้ชี้ขาด  การ
ระงับข้อพิพาทให้กระท าโดยอนุญาโตตุลาการ 2 คน โดยคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งจะท าหนังสือแสดงเจตนาจะให้มี
อนุญาโตตุลาการระงับข้อพิพาท  และระบุชื่ออนุญาโตตุลาการคนที่ตนแต่งตั้งส่งไปยังคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่ง  
จากนั้นภายในระยะเวลา 30 วัน  นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งดังกล่าว  คู่สัญญาฝ่ายที่ได้รับแจ้งจะต้องแต่งตั้ง
อนุญาโตตุลาการคนที่สอง ถ้าอนุญาโตตุลาการทั้งสองคนดังกล่าวไม่สามารถประนีประนอมระงับข้อพิพาทนั้นได้                          
ให้อนุญาโตตุลาการทั้งสองคนร่วมกันแต่งตั้งอนุญาโตตุลาการผู้ชี้ขาดภายในก าหนดเวลา   30  วัน  นับถัดจาก
วันที่ไม่สามารถตกลงกัน  ผู้ชี้ขาดดังกล่าวจะพิจารณาระงับข้อพิพาทต่อไป  กระบวนพิจารณาของ
อนุญาโตตุลาการให้ถือตามข้อบังคับอนุญาโตตุลาการของสถาบันอนุญาโตตุลาการกระทรวงยุติธรรมโดยอนุโลม   
หรือตามข้อบังคับอ่ืนที่คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายเห็นชอบและให้กระท าในกรุงเทพมหานคร โดยใช้ภาษาไทยหรือ
ภาษาอังกฤษเป็นภาษาในการด าเนินกระบวนการพิจารณา 
  21.3 ในกรณีที่คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่แต่งตั้งอนุญาโตตุลาการฝ่ายตนหรือในกรณีที่
อนุญาโตตุลาการทั้งสองคนไม่สามารถตกลงกันแต่งตั้งอนุญาโตตุลาการผู้ชี้ขาดได้ คู่สัญญาแต่ละฝ่ายต่างมีสิทธิ
ร้องขอต่อศาลแพ่งเพ่ือแต่งตั้งอนุญาโตตุลาการหรืออนุญาโตตุลาการผู้ชี้ขาดได้แล้วแต่กรณี 
  21.4   ค าชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการหรือของอนุญาโตตุลาการผู้ชี้ขาดแล้วแต่กรณีให้ถือเป็น
เด็ดขาดและถึงท่ีสุดผูกพันคู่สัญญา 
  21.5   คู่สัญญาแต่ละฝ่ายเป็นผู้รับภาระค่าธรรมเนียมอนุญาโตตุลาการฝ่ายตนและออกค่าใช้จ่าย
อ่ืนๆ  ในการด าเนินกระบวนพิจารณาฝ่ายละครึ่ง  ในกรณีที่มีการแต่งตั้งอนุญาโตตุลาการคนเดียวหรือมีการแต่งตั้ง
อนุญาโตตุลาการผู้ชี้ขาด  ให้อนุญาโตตุลาการหรืออนุญาโตตุลาการผู้ชี้ขาดเป็นผู้ก าหนดภาระค่าธรรมเนียม
อนุญาโตตุลาการคนเดียวหรือภาระค่าธรรมเนียมอนุญาโตตุลาการผู้ชี้ขาดคนเดียวแล้วแต่กรณี   

ข้อ  22  การขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา 
  ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัย  หรือเหตุใด  ๆ อันเนื่องมาจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้
ว่าจ้าง  หรือพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย  ท าให้ผู้รับจ้างไม่สามารถท างานให้
แล้วเสร็จตามเงื่อนไขและก าหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุหรือพฤติการณ์ดังกล่าวพร้อม
หลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบ  เพ่ือขอขยายเวลาท างานออกไปภายใน  15  วัน  นับถัดจากวันที่เหตุนั้น
สิ้นสุดลง 
  ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง  ให้ถือว่าผู้รับจ้างได้สละสิทธิเรียกร้องในการ
ที่จะขอขยายเวลาท างานออกไปไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น  เว้นแต่  กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของ
ฝ่ายผู้ว่าจ้างซึ่งมีหลักฐานชัดแจ้ง  หรือผู้ว่าจ้างทราบดีอยู่แล้วตั้งแต่ต้น 
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ข้อ  23  การใช้เรือไทย 

  ในการปฏิบัติตามสัญญานี้  หากผู้รับจ้างจะต้องสั่งหรือน าของเข้ามาจากต่างประเทศรวมทั้ง
เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ต้องน าเข้ามาเพ่ือปฏิบัติงานตามสัญญา  ไม่ว่าผู้รับจ้างจะเป็นผู้ที่น าของเข้ามาเอง  หรือ
น าเข้ามาโดยผ่านตัวแทน  หรือบุคคลอื่นใด  ถ้าสิ่งของนั้นต้องน าเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางเดินเรือที่มีเรือไทย
เดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศก าหนด   ผู้รับจ้างต้อง
จัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศ
ไทย  เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชยนาวีก่อนบรรทุกของนั้นลงเรืออ่ืนที่
มิใช่เรือไทย  หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืนได้ทั้งนี้ไม่ว่า
การสั่งหรือสั่งซื้อสิ่งของดังกล่าวจากต่างประเทศจะเป็นแบบเอฟโอบี, ซีเอฟอาร์,  ซีไอเอฟ  หรือแบบอ่ืนใด 
  ในการส่งมอบงานตามสัญญาให้แก่ผู้ว่าจ้าง  ถ้างานนั้นมีสิ่งของตามวรรคแรก  ผู้รับจ้างจะต้อง
ส่งมอบใบตราส่ง  (Bill  of  Lading)  หรือส าเนาใบตราส่งส าหรับของนั้นซึ่งแสดงว่าได้บรรทุกมาโดยเรือไทย
หรือเรือท่ีมีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยให้แก่ผู้ว่าจ้างพร้อมกับการส่งมอบงานด้วย 
  ในกรณีที่สิ่งของดังกล่าวไม่ได้บรรทุกจากต่างประเทศมายังประเทศไทย  โดยเรือไทยหรือเรือที่
มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย  ผู้รับจ้างต้องส่งมอบหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้รับอนุญาตจากส านักงานคณะกรรมการ       
ส่งเสริมการพาณิชยนาวีให้บรรทุกของโดยเรืออ่ืนได้หรือหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้ช าระค่าธรรมเนียมพิเศษเนื่องจาก
การไม่บรรทุกของโดยเรือไทยตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวีแล้วอย่างใดอย่างหนึ่งแก่ผู้ว่าจ้าง
ด้วย 
  ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างไม่ส่งมอบหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่งดังกล่าวในสองวรรคข้างต้นให้แก่ผู้ว่าจ้าง 
แต่จะขอส่งมอบงานดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างก่อนโดยยังไม่รับช าระเงินค่าจ้าง   ผู้ว่าจ้างมีสิทธิรับงานดังกล่าวไว้ก่อน  
และช าระเงินค่าจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติถูกต้องครบถ้วนดังกล่าวแล้วได้ 
  ข้อ  24  มาตรฐานฝีมือช่าง 
  ผู้รับจ้างตกลงเป็นเงื่อนไขส าคัญว่า ผู้รับจ้างจะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่าง  
จาก……………………………………………….…………..หรือผู้มีวุฒิบัตรระดับ  ปวช.  ปวส. และปวท.  หรือเทียบเท่าจาก
สถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ ในอัตราไม่ต่ ากว่าร้อยละ……..……….....…ของแต่ละสาขาช่าง   
แต่จะต้องมีช่างจ านวนอย่างน้อย  1  คน  ในแต่ละสาขาช่าง  ดังต่อไปนี้ 
  24.1……………………………………………………………………………………….…………………………………. 
  24.2……………………………………………………………………………………………………….…………………. 
  ผู้รับจ้างจะต้องจัดท าบัญชีแสดงจ านวนช่างทั้งหมดโดยจ าแนกตามแต่ละสาขาช่างและระดับ
ช่าง  พร้อมกับระบุรายชื่อช่างผู้ที่ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างหรือผู้มีวุฒิบัตรดังกล่าวในวรรคแรก น ามา
แสดงพร้อมหลักฐานต่าง ๆ ต่อคณะกรรมการตรวจการจ้างหรือผู้ควบคุมงาน  ก่อนเริ่มท างานและพร้อมที่จะให้ผู้
ว่าจ้างหรือเจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้างตรวจสอบดูได้ตลอดเวลาการท างานตามสัญญานี้ของผู้รับจ้าง 
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  สัญญานี้ท าขึ้นเป็นสองฉบับ  มีข้อความถูกต้องตรงกัน  คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดย
ละเอียดตลอดแล้ว  จึงได้ลงลายมือชื่อ  พร้อมทั้งประทับตรา  (ถ้ามี)  ไว้เป็นส าคัญต่อหน้าพยานและคู่สัญญา
ต่างยึดถอืไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ 
 
      (ลงชื่อ).....................................................ผู้ว่าจ้าง  
              (....................................................)  
      ต าแหน่ง...................................................  
 
      (ลงชื่อ).....................................................ผู้รบัจ้าง 
              (....................................................)  
      ต าแหน่ง...................................................  
 
      (ลงชื่อ)................................................... ..พยาน 
              (....................................................)  
 
      (ลงชื่อ).....................................................พยาน  
              (....................................................)  
        
 
 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบหนังสือค้ าประกัน 
(หลักประกันสัญญาจ้าง) 

 

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

ข้าพเจ้า……………..(ชื่อธนาคาร)………………..ส านักงานตั้งอยู่เลขท่ี………..…..ถนน…………………………….....
ต าบล/แขวง…………..อ าเภอ/เขต……….จังหวัด………………………..โดย...........………...………ผู้มีอ านาจลงนามผูกพัน
ธนาคารขอท าหนังสือค้ าประกันฉบับนี้ไว้ต่อ……………………………………...(ชื่อส่วนราชการผู้ว่าจ้าง)………………..….
ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ดังมีข้อความต่อไปนี้ 
 1. ตามท่ี……..(ชื่อผู้รับจ้าง) ……...ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “ผู้รับจ้าง” ได้ท าสัญญาจ้าง………………..กับผู้ว่าจ้าง
ตามสัญญาเลขที่…………….ลงวันที่…………...……ซึ่งผู้รับจ้างต้องวางหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาต่อผู้ว่าจ้าง
เป็นจ านวนเงิน…….…..บาท(…….….....…)ซึ่งเท่ากับร้อยละ……...(….…….…..)ของมูลค่าทั้งหมดของสัญญา 

ข้าพเจ้ายินยอมผูกพันตนโดยไม่มีเงื่อนไขท่ีจะค้ าประกันในการช าระเงินให้ตามสิทธิเรียกร้องของผู้รับจ้าง 
จ านวนไม่เกิน……….….…บาท(……….…………..) ในกรณีที่ผู้รับจ้างก่อให้เกิดความเสียหายใดๆ หรือต้องช าระ
ค่าปรับ หรือค่าใช้จ่ายใดๆ  หรือผู้รับจ้างมิได้ปฏิบัติตามภาระหน้าที่ใดๆ  ที่ก าหนดในสัญญาดังกล่าวข้างต้น  
ทั้งนี้  โดยผู้ว่าจ้างไม่จ าเป็นต้องเรียกร้องให้ผู้รับจ้างช าระหนี้นั้นก่อน 
 2.  หนังสือค้ าประกันนี้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันท าสัญญาจ้างดังกล่าวข้างต้นจนถึงวันที่............... 
เดือน................................พ.ศ...................(ระบุวันที่ครบก าหนดสัญญารวมกับระยะเวลาการับประกันความช ารุด 
บกพร่อง  และข้าพเจ้าจะไม่เพิกถอนการค้ าประกันภายในระยะเวลาที่ก าหนดไว้ 
 3. หากผู้ว่าจ้างได้ขยายระยะเวลาให้แก่ผู้รับจ้าง ให้ถือว่าข้าพเจ้ายินยอมในกรณีนั้นๆ ด้วย โดยให้ขยาย
ระยะเวลาการค้ าประกันนี้ออกไปตลอดระยะเวลาที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายระยะเวลาให้แก่ผู้รับจ้างดังกล่าวข้างต้น 

 

ข้าพเจ้าได้ลงนามและประทับตราไว้ต่อหน้าพยานเป็นส าคัญ 
 

 

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

 

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

 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทนิยาม 
 

              “ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน” หมายความว่า บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่เข้าเสนอราคาขายในการสอบ
ราคาจ้างของจังหวัด    เป็นผู้มีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม  ในกิจการของบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอื่นที่เข้า
เสนอราคาขายในการสอบราคาจ้างของจังหวัดในคราวเดียวกัน 
               การมีส่วนไดเ้สียไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมของบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลดังกลา่วข้างต้น ได้แก ่การที่บุคคล
ธรรมดาหรือนิตบิุคคลดังกล่าวมีความสัมพันธ์กันในลักษณะดังต่อไปนี้ 

(1) มีความสมัพันธ์กันในเชิงบริหาร  โดยผู้จดัการ   หุ้นส่วนผู้จัดการ   กรรมการผู้จดัการ ผู้บริหาร หรือผูม้อี านาจ 
ในการด าเนินงานในกิจการของบคุคลธรรมดา  หรือของนิติบุคคลรายหนึ่ง  มีอ านาจ  หรือสามารถใช้อ านาจในการบริหารจัดการ
กิจการของบุคคลธรรมดา หรือของนิติบุคคลอีกรายหนึ่งหรือหลายราย ท่ีเสนอราคาให้แก่จังหวัดในการสอบราคาจ้างครั้งน้ี 

(2) มีความสมัพันธ์กันในเชิงทุน โดยผูเ้ป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามญั  หรือผู้เป็นหุ้นส่วนไม่จ ากดัความรบัผิด 
ในห้างหุ้นส่วนจ ากัด  หรือผู้ถือหุ้นส่วนรายใหญ่ในบริษัทจ ากัด หรือบริษัทมหาชน จ ากัด เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญหรือ
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด หรือเป็นผู้ถือหุน้รายใหญ่ในบริษัทจ ากดัหรือบริษทัมหาชนจ ากัด  อีกรายหนึ่งหรือหลายรายที่เสนอราคาให้แก่
จังหวัด ในการสอบราคาจ้าง ครั้งนี้ 

         ค าวา่ “ผู้ถือหุ้นรายใหญ”่ ให้หมายความว่า ผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นเกินกว่าร้อยละยี่สิบหา้ในกิจการนัน้ หรือในอัตราอื่น 
ตามที่คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุเห็นสมควรประกาศก าหนด ส าหรับกิจการบางประเภทหรือบางขนาด 

(3) มีความสมัพันธ์กันในลักษณะไขว้กนัระหว่าง (1) และ (2) โดยผู้จัดการ  หุ้นส่วนผู้จัดการ  กรรมการผู้จดัการ 
ผู้บริหาร หรือผู้มีอ านาจในการด าเนินงานในกิจการของบุคคลธรรมดา  หรือของนิติบุคคลรายหนึ่ง  เปน็หุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วน
สามัญ หรือห้างหุ้นส่วนจ ากัด หรอืเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัทจ ากัด หรือบริษัทมหาชนจ ากัด อีกรายหนึ่งหรือหลายรายที่เข้า
เสนอราคาให้แก่จังหวัดในการสอบราคาจ้างครั้งนี้ หรือในนัยกลับกนั 

        การด ารงต าแหน่งการเป็นหุน้ส่วน  หรือเข้าถือหุ้นดังกล่าวข้างต้นของคู่สมรส  หรือบุตร  ที่ยังไม่บรรลุนติิภาวะของ 
บุคคลใน (1) (2) หรือ (3) ให้ถือว่าเป็นการด ารงต าแหน่งเป็นหุ้นส่วน หรือการถือหุ้นของบุคคลดังกล่าว 

        ในกรณีบุคคลใดใช้ช่ือบุคคลอื่นเป็นผู้จัดการ  หุ้นส่วนผู้จัดการ  กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้เปน็หุ้นส่วน หรือผู้ถือ
หุ้น โดยที่ตนเองเป็นผู้ใช้อ านาจในการบริหารที่แท้จริง  หรือเป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นที่แท้จริงของห้างหุ้นส่วน  หรือบริษัทจ ากดั  
หรือบริษัทมหาชนจ ากดั แล้วแต่กรณี และห้างหุ้นส่วน หรือบริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัดที่เกี่ยวข้อง ได้เสนอราคาให้แก่
จังหวัดในการสอบราคาซื้อคราวเดียวกัน ให้ถือว่าผู้เสนอราคา  หรือผู้เสนองานนั้นมีความสมัพันธ์กันตาม  (1)  (2)  หรือ (3)  
แล้วแต่กรณ ี

         “ การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม”   หมายความว่า   การที่ผู้เสนอราคารายหนึ่งหรอืหลายราย 
กระท าการอย่างใด ๆ  อันเป็นการขัดขวาง หรือเป็นอุปสรรคหรือไม่เปดิโอกาสใหม้ีการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการเสนอ
ราคาต่อจังหวัด ไม่ว่าจะกระท าโดยการสมยอมกัน หรือโดยการให้ขอให้หรือรับว่าจะใหเ้รียกรับ  หรือยอมจะรับเงิน  หรือ
ทรัพย์สิน  หรือประโยชน์อ่ืนใด หรือใช้ก าลังประทุษร้าย  หรือข่มขู่วา่จะใช้ก าลังประทุษรา้ย   หรือแสดงเอกสารอันเป็นเท็จ   หรือ
กระท าการใดโดยทุจริต ทั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะแสวงหาประโยชน์ในระหว่างผู้เสนอราคาด้วยกัน   หรือเพื่อให้ประโยชน์แก่ผู้
เสนอราคารายหนึ่งรายใดเป็นผู้มสีทิธิท าสัญญากับจังหวัด หรือเพื่อหลีกเลี่ยงการแข่งขันราคาอยา่งเปน็ธรรม   หรือเพื่อให้เกิด
ความไดเ้ปรียบจังหวัดโดยมิใช่เป็นไปในทางประกอบธุรกิจปกติ 
 
 

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



บัญชีเอกสารส่วนที่ 1 
 

1. ในกรณีผูเ้สนอราคาเป็นนติิบุคคล 
(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจ ากัด 
       ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล  จ านวน ……………… แผ่น 
       บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผูจ้ัดการ  จ านวน………………..แผ่น 

               ผู้มีอ านาจควบคมุ (ถ้าม)ี จ านวน…………….. แผ่น 
       (ข) บริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัด 

       ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล    จ านวน…………..  แผ่น 
       หนังสือบริคณห์สนธ ิ จ านวน…………… แผ่น 
       บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ จ านวน……………แผ่น 
       ผู้มีอ านาจควบคมุ (ถ้ามี)  จ านวน…………….. แผ่น 
       บัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ ่ จ านวน……………… แผ่น 

2. ในกรณีผูเ้สนอราคาไม่เป็นนิติบุคคล 
(ก) บุคคลธรรมดา 
       ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้นั้น  จ านวน……………..แผ่น 
(ข) คณะบุคคล 
      ส าเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน    จ านวน…………….แผ่น 
      ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน  จ านวน……………แผ่น 

3. ในกรณีผูเ้สนอราคาเป็นผู้เสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า 
    ส าเนาสญัญาของการเข้าร่วมคา้   จ านวน…………… แผ่น 

     (ก) ในกรณีผูร้่วมค้าเป็นบุคคลธรรมดา 
       -  บุคคลสญัชาตไิทย 

    ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  จ านวน …………… แผ่น 
        - บุคคลที่มิใช่สัญชาติไทย 

    ส าเนาหนังสือเดินทาง    จ านวน……………… แผ่น 
(ข) ในกรณีผูร้่วมค้าเป็นนิติบุคคล 

- ห้างหุ้นส่วนสามญัหรือห้างหุ้นส่วนจ ากัด 
    ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล  จ านวน ……………… แผ่น 
    บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จดัการ และผูม้ีอ านาจควบคมุ (ถ้ามี) จ านวน……………..แผ่น 

        - บริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัด 
    ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล  จ านวน………………แผ่น 
    หนังสือบริคณหส์นธ ิ จ านวน…………….. แผ่น 
    บัญชีรายชือ่กรรมการผูจ้ัดการ ผู้มีอ านาจควบคมุ (ถ้าม)ี จ านวน……………… แผ่น 
    บัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ ่  จ านวน……………….แผ่น 

      4. อื่น ๆ (ถ้ามี)           
  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
                 ข้าพเจ้าขอรับรองว่า   เอกสารหลกัฐานที่ข้าพเจ้ายื่นพร้อมซองใบเสนอราคาในการสอบราคาจา้งถูกตอ้งและเป็น
ความจริงทุกประการ 
 
                                                                       ลงช่ือ………………………..……………….…….…….ผู้เสนอราคา 
                    (………………………….…………………………) 
 

 
 



บัญชีเอกสารส่วนที่ 2 
 
1. แคตตาล็อกและหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ  จ านวน………..…………แผ่น 
2. หนังสือมอบอ านาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้เสนอราคามอบอ านาจให้บุคคลอื่นลงนามใน

ใบเสนอราคาแทน  จ านวน………………แผ่น 
3. อ่ืน  ๆ (ถ้ามี) 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
  ข้าพเจ้าขอรับรองว่า  เอกสารหลักฐานที่ข้าพเจ้ายื่นพร้อมซองใบเสนอราคาในการสอบราคา

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

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

เงื่อนไขในการเสนอราคาจ้างตรวจแปลงเพื่อรับรองมาตรฐาน GAP ข้าว 
1. ความเป็นมา 
 จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้รับงบประมาณในการด าเนินงานโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและพัฒนาข้าว   
หอมมะลิครบวงจร (เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตข้าวหอมมะลิ) ปี 2560 กิจกรรมตรวจรับรองมาตรฐาน GAP  
 เพ่ือให้การด าเนินงานโครงการบรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมาย จึงมีความจ าเป็นให้มีหน่วยงานที่มี
ความรู้ความสามารถด้านการตรวจรับรองมาด าเนินการเพ่ือตรวจรับรองการผลิตข้าวของเกษตรกรตามระบบ
มาตรฐาน GAP 
 

2.วัตถุประสงค ์
 ตรวจประเมินเพ่ือให้การรับรองมาตรฐานการผลิตข้าวตามระบบมาตรฐาน GAP แปลงปลูกของ
เกษตรกรที่สมัครขอรับรองฯแปลงใหม่ จ านวน 600 แปลง ตามข้อก าหนดมาตรฐานข้าวตามระบบมาตรฐาน 
GAP 
 

3. คุณสมบัติของผู้รับจ้าง 
 3.1 ผู้รับจ้างต้องเป็นนิติบุคคล ที่มีกิจกรรมในด้านการตรวจประเมินเพ่ือให้การรับรองข้าวตามระบบ
มาตรฐาน GAP ที่ได้รับการรับรองระบบงานตามมาตรฐาน มีผลงานการตรวจประเมินเพ่ือให้การรับรองคุณภาพใน
ขอบข่ายมาตรฐาน GAP ข้าว และผลการตรวจสอบและรับรองระบบการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP ตาม
มาตรฐานสากล         ไม่ต่ ากว่า 2 ปี  
 3.2 ผู้รับจ้างต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว 
หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ 
 3.3 ผู้รับจ้างต้องมีเครื่องมือ เครื่องใช้ อุปกรณ์และบุคลากรที่สามารถตรวจสอบได้ เพ่ือการปฏิบัติงาน
ตรวจประเมินแปลงเกษตรกรตามมาตรฐานของระบบการผลิตข้าวตามระบบมาตรฐาน GAP  
 3.4 ผู้รับจ้าง ต้องด าเนินการจัดตั้งคณะผู้ตรวจประเมินอย่างน้อย 3 คน ประกอบด้วย หัวหน้าคณะ
ผู้ตรวจประเมิน 1 คน และผู้ตรวจประเมิน 2 คน 
  3.4.1 หัวหน้าคณะผู้ตรวจประเมิน มีวุฒิการศึกษา ขั้นต่ าจบปริญญาตรีสาขาเกษตร มีความรู้
ความสามารถในการตรวจประเมินระบบการผลิตข้าวตามระบบมาตรฐาน GAP  
  3.4.2 ผู้ตรวจประเมิน มีวุฒิการศึกษา ขั้นต่ าจบการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงสาขา
เกษตร  
มีความรู้ความสามารถในการตรวจประเมินระบบการผลิตข้าวตามระบบมาตรฐาน GAP  
  3.4.3 ผู้รับจ้างมีวัตถุประสงค์ ด าเนินการเกี่ยวกับการตรวจรับรองกระบวนการผลิตและ
คุณภาพสินค้า โดยบุคลากรที่มีประสบการณ์มีความช านาญและเชี่ยวชาญ การรับรองมาตรฐาน GAP โดย
สามารถออกหนังสือรับรองได้เองหรือให้บริษัทข่ายงานเดียวกันในต่างประเทศเป็นผู้ออกหนังสือรับรอง 
หน่วยงานผู้ประเมินต้องเป็นที่ยอมรับของหน่วยงาน Accretation Body ในสหภาพยุโรปและต้องเป็น 
Certification (CB) ที่ได้รับรองมาตรฐาน ISO/IEC Guid หรือ (EN 45011)  
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4. ขอบเขตการจ้าง 
 4.1 ขอบเขตการจ้าง การจ้างตรวจประเมินแปลงระบบการผลิตข้าวตามระบบมาตรฐาน GAP เริ่ม
ตั้งแต่การรับข้อมูลเกษตรกรที่ยื่นขอการรับรองและสิ้นสุดที่การส่งผลการตรวจประเมินของเกษตรกรทุกแปลงให้
จังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งมีขั้นตอนสรุป ดังนี้  
  1) ตรวจประเมินแปลงปลูกข้าวของเกษตรกรทุกรายตามข้อก าหนดตามระบบการผลิตข้าวตาม
มาตรฐาน GAP ทุกข้อ รายละเอียดตามบัญชีรายชื่อเกษตรกรที่แนบ 
  2) ผู้รับจ้างต้องส่งผลการตรวจประเมิน ตามข้อ 1.ให้จังหวัดกาฬสินธุ์ 
  3) ผู้รับจ้างต้องเสนอแผนการตรวจประเมินและแผนการติดตามนิเทศการปฏิบัติงานของ
ผู้ตรวจประเมินและมอบหมายคณะผู้ติดตามนิเทศงานที่จังหวัดกาฬสินธุ์ ด าเนินการจ้างเหมาตรวจประเมิน
สัญญา ตัดยอดทุกวันที่ 30 ของทุกเดือนและส่งให้จังหวัดกาฬสินธุ์ ไม่เกินวันที่ 5 ของเดือนถัดไปนับจากเดือนที่
ลงนามในสัญญาจ้างจนถึงสิ้นสุดสัญญาจ้าง 
 4.2 รายงานการติดตามนิเทศการตรวจประเมิน โดยการติดตามนิเทศต้องด าเนินการให้ครบตามที่
จังหวัดกาฬสินธุ์จ้างเหมาการตรวจประเมินนับจากเริ่มสัญญาจนถึงสิ้นสุดสัญญาจ้าง โดยการติดตามนิเทศให้สุ่ม
ประเมินเกษตรกรเพ่ือทวนสอบผลการตรวจประเมินของคณะผู้ตรวจประเมิน จ านวนอย่างน้อยร้อยละ 10 ของ
จ านวนแปลงในแต่ละพ้ืนที่ และรายงานการติดตามนิเทศงานประจ าเดือน โดยตัดยอดทุกวันที่ 30 ของทุกเดือน
ส่งให้จังหวัดกาฬสินธุ์ ไม่เกินวันที่ 5 ของเดือนถัดไป นับจากเดือนที่ลงนามในสัญญาจ้างจนถึงสิ้นสุดสัญญาจ้าง 
 4.3 จ านวนแปลงที่จ้างตรวจประเมิน 600 แปลง 
 4.4 รายละเอียดของการตรวจประเมิน 
  ผู้รับจ้างต้องด าเนินการตรวจประเมินระบบการผลิตข้าวตามระบบมาตรฐาน GAP ตาม
รายละเอียดที่ก าหนดตามมาตรฐานการผลิตข้าวตามระบบมาตรฐาน GAP  
 4.5 จัดเก็บข้อมูลการตรวจประเมินเพ่ือส่งมอบให้จังหวัดกาฬสินธุ์ ผู้รับจ้างต้องจัดเก็บข้อมูลของ
เกษตรกรทุกรายและส่งมอบให้จังหวัดกาฬสินธุ์ตามสัญญาจ้าง ดังนี้ 
  - ทะเบียนเกษตรผู้ยื่นขอการรับรอง 
  - บันทึกผลการตรวจประเมินของผู้ตรวจประเมิน ครบทุกข้อตามมาตรฐานการตรวจประเมิน
ข้าวตามระบบมาตรฐาน GAP  
  - การรายงานการแก้ไขข้อบกพร่อง (กรณีเกษตรมีข้อบกพร่อง) 
  - สรุปผลการตรวจประเมิน 
 4.6 วิธีการรายงานผลลการจัดเก็บข้อมูล ผู้รับจ้างต้องจัดท าข้อมูล ในรูปแบบรายงานและ File ข้อมูล
โปรแกรม Excel โดยบันทึกลงแผ่น CD-Rom อย่างน้อย 5 แผ่น เพ่ือส่งมอบให้จังหวัดกาฬสินธุ์  
 4.7 ผู้รับจ้างต้องแก้ไขข้อมูลที่ผิดพลาดหรือมีข้อบกพร่องตามที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุแจ้งให้ผู้รับ
จ้างให้ครบถ้วน ถูกต้องทันทีและส่งงานที่แก้ไขแล้วให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุด าเนินการตรวจสอบอีกครั้ง
ภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุก าหนด 
 4.8 ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบความครบถ้วนและถูกต้องของผลการตรวจประเมินที่ส่งมอบให้จังหวัด
กาฬสินธุ์ 
 4.9 ระยะเวลาการจ้างเหมาตรวจประเมินแล้วเสร็จภายในเดือน พฤศจิกายน 2560 
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5. การส่งมอบงาน 
 แบ่งการส่งมอบ เป็น 3 งวด ดังนี้ 
   5.1 งวดที่ 1. ส่งมอบข้อมูลผลการตรวจประเมินฯ ภายในเดือน กรกฎาคม 2560 นับเป็นผลการด าเนินงาน   
ร้อยละ 30 ของงานที่จ้างประเมิน 
  5.1.1 ทะเบียนรายชื่อเกษตรกรที่ยื่นขอรับรองใหม่ 
  5.1.2 แผนการตรวจประเมินและแผนการติดตามนิเทศงานการปฏิบัติงานของผู้ตรวจประเมิน 
  5.1.3 ข้อมูลการตรวจประเมินระบบการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP เพ่ือให้การรับรองเป็น
ข้อมูลผลการตรวจประเมินจ านวนอย่างน้อยร้อยละ 60 ของเป้าหมายแปลงทั้งหมดที่รับจ้างตรวจประเมิน 
  5.1.4 สรุปรายงานประกอบด้วย 
   1) รายงานความก้าวหน้าประจ าเดือนเป็นรายอ าเภอ 
   2) รายงานผลการติดตามนิเทศการปฏิบัติงานของผู้ตรวจประเมินแต่ละคณะในพ้ืนที่
ด าเนินการ 
  5.1.5 สรุปผลการตรวจประเมินเป็นรายอ าเภอ ประกอบด้วยจ านวนที่เข้าตรวจประเมิน 
จ านวนผ่านเกณฑ์ และไม่ผ่านเกณฑ์การตรวจประเมิน 
   5.2. งวดที่ 2. ส่งมอบข้อมูลผลการตรวจประเมินฯ ภายใน  15  กันยายน 2560 นับเป็นผลการด าเนินงาน   
เพ่ิมอีกร้อยละ 30 (ร้อยละ 60) ของงานที่จ้างประเมิน 
  5.2.1 ข้อมูลการตรวจประเมินระบบการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP เพ่ือให้การรับรองการ
ผลิตข้าวตามระบบมาตรฐาน GAP เป็นข้อมูลการตรวจประเมิน ร้อยละ 100 ครบตามจ านวนเป้าหมายแปลง
ทั้งหมดท่ีรับจ้างการตรวจประเมิน โดยสรุปผลการตรวจประเมินเพ่ือส่งจังหวัดกาฬสินธุ์ 
  5.2.2 สรุปรายงานประกอบด้วย 
   1) รายงานความก้าวหน้าประจ าเดือนเป็นรายอ าเภอ 
   2) รายงานผลการติดตามนิเทศการปฏิบัติงานของผู้ตรวจประเมินแต่ละคณะในพ้ืนที่
ด าเนินการ 
  5.2.3 สรุปผลการตรวจประเมินเป็นรายอ าเภอ ประกอบด้วยจ านวนที่เข้าตรวจประเมิน 
จ านวนผ่านเกณฑ์ และไม่ผ่านเกณฑ์การตรวจประเมิน 
      5.3. งวดที่ 3. จ้างเหมาตรวจประเมินแล้วเสร็จภายในเดือน พฤศจิกายน 2560 และส่งมอบข้อมูลผล
การตรวจประเมินฯ ภายในเดือน ธันวาคม 2560 นับเป็นผลการด าเนินงานเพ่ิมอีก ร้อยละ 40 (ร้อยละ 100) ของงานที่จ้าง
ประเมิน            5.3.1 ข้อมูลการตรวจประเมินระบบการผลิตข้าวตามระบบมาตรฐาน GAP เพ่ือให้
การรับรองเป็นข้อมูลการตรวจประเมิน ร้อยละ 100 ครบตามจ านวนเป้าหมายแปลงทั้งหมดที่รับจ้างการตรวจ
ประเมิน โดยสรุปผลการตรวจประเมินส่งจังหวัดกาฬสินธุ์ 
  5.3.2 สรุปรายงานประกอบด้วย 
   1) รายงานความก้าวหน้าประจ าเดือนเป็นรายอ าเภอ 
   2) รายงานผลการติดตามนิเทศการปฏิบัติงานของผู้ตรวจประเมินแต่ละคณะในพ้ืนที่
ด าเนินการ 
  5.3.3 สรุปผลการตรวจประเมินของเกษตรกรทุกรายที่รับจ้างตรวจประเมิน 
  5.3.4 ผลการตรวจประเมินตามแบบการตรวจประเมินผลผลิตตามระบบการผลิตข้าวตาม
ระบบมาตรฐาน GAP และแบบบันทึกข้อบกพร่องตามระบบการผลิตข้าวตามระบบมาตรฐาน GAP  
  5.3.5 สรุปผลการตรวจประเมินเป็นรายอ าเภอ ประกอบด้วยจ านวนที่เข้าตรวจประเมิน 
จ านวนผ่านเกณฑ์ และไม่ผ่านเกณฑ์การตรวจประเมิน 
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6. การส่งมอบรายงานมีเงื่อนไข ดังนี้  
 ในการส่งมอบรายงานแต่ละครั้ง ผู้รับจ้างจะต้องจัดพิมพ์รายงานที่ปรับปรุงล่าสุดโดยมีค าอธิบายทุก
ข้อความเพ่ือสื่อความหมาย โดยการท าบันทึกข้อมูลลงแผ่น CD-Rom จ านวนอย่างน้อย 5 ชุด โดยผู้รับจ้าง
จะต้องมีอุปกรณ์ส าหรับด าเนินการเองและแผ่น CD-Rom ดังกล่าว โดยสรุปรายงานผลการตรวจประเมิน ผู้รับ
จ้างจะสรุปผลการตรวจรับรองเกษตรกรในสามลักษณะ ได้แก่ 
 1) รับรองว่าเป็นเกษตรกรผู้ผ่านมาตรฐาน GAP และได้ใบรับรอง 
 2) รับรองว่าเป็นเกษตรกรผู้ผ่านมาตรฐานในระยะปรับเปลี่ยน 
 3) เกษตรกรที่พบว่ามีการปฏิบัติไม่สอดคล้องกับมาตรฐานและไม่ได้รับรองใดๆ 
 

7. การจ่ายค่าจ้าง แบ่งเป็น 3 งวด ดังนี้ 
  7.1 งวดที่ 1. จ่ายค่าจ้าง ร้อยละ 30 ของสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างส่งมอบผลการตรวจประเมิน
ตามข้อ 5.1 และผ่านการตรวจรับของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 
  7.2 งวดที่ 2. จ่ายค่าจ้าง ร้อยละ 30 ของสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างส่งมอบผลการตรวจประเมิน
ตามข้อ 5.2 และผ่านการตรวจรับของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ  
  7.3 งวดที่ 3. จ่ายค่าจ้าง ร้อยละ 40 ของสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างส่งมอบผลการตรวจประเมิน
ตามข้อ 5.3 และผ่านการตรวจรับของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ  
 

8. วงเงินในการจ้าง จ านวน 828,000 บาท (แปดแสนสองหมื่นแปดพันบาทถ้วน) 
 

9. เงื่อนไขอ่ืนๆ  
 9.1 ข้อมูลผลการตรวจประเมินทั้งหมด เป็นกรรมสิทธิ์ของจังหวัดกาฬสินธุ์ ผู้รับจ้างไม่สามารถท าซ้ า
หรือเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ก่อนได้รับการอนุญาตจากจังหวัดกาฬสินธุ์  ห้ามมิให้ผู้รับจ้างท าส าเนาหรือคัดลอก
ข้อมูลทั้งทางตรงหรือทางอ้อม หากผู้ว่าจ้างพบว่ามีการกระท าดังกล่าว ผู้รับจ้างยินยอมชดใช้ค่าเสียหายเป็นเงิน
ไม่น้อยกว่าราคาค่าจ้างที่ก าหนดไว้ในสัญญา 
 9.2 ผู้รับจ้าง สามารถด าเนินการศึกษาเพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูลระหว่างการปฏิบัติ งานตรวจประเมิน ที่
เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาและส่งเสริมระบบการตรวจสอบและรับรองระบบมาตรฐานการผลิตข้าวตามระบบ
มาตรฐาน GAPข้าว ผลการศึกษาดังกล่าว จะต้องเป็นผลงานร่วมระหว่างผู้รับจ้างและจังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งการ
ด าเนินการดังกล่าวจะไม่สามารถเป็นข้ออ้างในการขอเพ่ิมวงเงินในการจ้าง พร้อมทั้งเป็นข้ออ้างในการปฏิบัติงาน
ที่ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่จังหวัดกาฬสินธุ์ก าหนดไว้ 
 9.3 จังหวัดกาฬสินธุ์มีสิทธิที่จะเข้าด าเนินการตรวจติดตามการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง เพ่ือประเมิน
ความสามารถในการปฏิบัติงานทุกระยะ ตามท่ีจังหวัดกาฬสินธุ์เห็นสมควร 
 9.4 กรณีท่ีมีการส่งมอบผลการตรวจประเมินในระดับแปลงไม่ครบตามจ านวนที่จังหวัดกาฬสินธุ์ก าหนด 
เนื่องจากพ้ืนที่เพาะปลูกของเกษตรกรได้รับความเสียหายเนื่องจากภัยธรรมชาติ หรือด้วยสาเหตุอ่ืนจังหวัด
กาฬสินธุ์จะด าเนินการหักเงินค่าจ้างตรวจประเมิน โดยใช้หลักการค านวณค่าใช้จ่ายต่อแปลงเฉลี่ยจากจ านวนเงิน
ที่ด าเนินการจ้างรวมหารด้วยจ านวนแปลงที่จ้างตรวจประเมินต่อแปลง 
 9.5 ผู้รับจ้างต้องจัดพิมพ์แบบ GAP 02 – 05 ครบตามจ านวนแปลงที่ตรวจรับรองจ านวน 600 แปลง   
เพ่ือตรวจรับรองระบบมาตรฐาน GAPข้าว  

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

 



เป้าหมายเกษตรกรผู้ร่วมกิจกรรมตรวจรับรองมาตรฐาน GAP 
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและพัฒนาข้าวหอมมะลิครบวงจร(เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตข้าวหอมมะลิ) 

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

ที ่
 

อ าเภอ ชื่อศูนย์ข้าวชุมชน จ านวน 
แปลง 

หมาย
เหตุ 

1 เมืองกาฬสินธุ์ ศูนย์ส่งเสริมและผลติเมล็ดพันธ์ุข้าวชุมชนบ้านหนองหัวช้าง 10  
 (70  แปลง) ศูนย์ส่งเสริมและผลติเมล็ดพันธ์ุข้าวชุมชนบ้านโหมน 10  
  ศูนย์ส่งเสริมและผลติเมล็ดพันธ์ุข้าวชุมชนบ้านแกเปะ 10  
  ศูนย์ส่งเสริมและผลติเมล็ดพันธ์ุข้าวชุมชนบ้านเหล่าหลวงกลาง 10  
  ศูนย์ส่งเสริมและผลติเมล็ดพันธ์ุข้าวชุมชนบ้านหามแห 10  
  ศูนย์ส่งเสริมและผลติเมล็ดพันธ์ุข้าวชุมชนบ้านมิตรสมัพันธ์ 10  
  ศูนย์ส่งเสริมและผลติเมล็ดพันธ์ุข้าวชุมชนบ้านโคกกลาง 10  

2 นามน  (10  แปลง) ศูนย์ส่งเสริมและผลติเมล็ดพันธ์ุข้าวชุมชนต าบลยอดแกง 10  
3 กมลาไสย ศูนย์ส่งเสริมและผลติเมล็ดพันธ์ุข้าวชุมชนบ้านโนนเมือง 10  
 (80  แปลง) ศูนย์ส่งเสริมและผลติเมล็ดพันธ์ุข้าวชุมชนบ้านสงเปลือย 10  
  ศูนย์ส่งเสริมและผลติเมล็ดพันธ์ุข้าวชุมชนบ้านท่าเพลิง 10  
  ศูนย์ส่งเสริมและผลติเมล็ดพันธ์ุข้าวชุมชนบ้านหนองไผ ่ 10  
  ศูนย์ส่งเสริมและผลติเมล็ดพันธ์ุข้าวชุมชนบ้านดอนยูง 10  
  ศูนย์ส่งเสริมและผลติเมล็ดพันธ์ุข้าวชุมชนบ้านโนนสูง 10  
  ศูนย์ส่งเสริมและผลติเมล็ดพันธ์ุข้าวชุมชนบ้านบึงไฮ 10  
  ศูนย์ส่งเสริมและผลติเมล็ดพันธ์ุข้าวชุมชนบ้านธนบุรี 10  

4 ร่องค า ศูนย์ส่งเสริมและผลติเมล็ดพันธ์ุข้าวชุมชนสามัคคีชุมชน 10  
 (20  แปลง) ศูนย์ส่งเสริมและผลติเมล็ดพันธ์ุข้าวชุมชนบ้านหนองสองห้อง 10  

5 กุฉินารายณ์ ศูนย์ส่งเสริมและผลติเมล็ดพันธ์ุข้าวชุมชนต าบลกดุหว้า 10  
 (30  แปลง) ศูนย์ส่งเสริมและผลติเมล็ดพันธ์ุข้าวชุมชนต าบลหนองห้าง 10  
  ศูนย์ส่งเสริมและผลติเมล็ดพันธ์ุข้าวชุมชนต าบลจุมจัง 10  

6 เขาวง ศูนย์ส่งเสริมและผลติเมล็ดพันธ์ุข้าวชุมชนต าบลหนองผือ 10  
 (20  แปลง) ศูนย์ส่งเสริมและผลติเมล็ดพันธ์ุข้าวชุมชนต าบลคุ้มเกา่ 10  

7 ยางตลาด ศูนย์ส่งเสริมและผลติเมล็ดพันธ์ุข้าวชุมชนบ้านหนองกุง 10  
 (70  แปลง) ศูนย์ส่งเสริมและผลติเมล็ดพันธ์ุข้าวชุมชนบ้านปอแดง 10  
  ศูนย์ส่งเสริมและผลติเมล็ดพันธ์ุข้าวชุมชนบ้านยางค าเหนือ 10  
  ศูนย์ส่งเสริมและผลติเมล็ดพันธ์ุข้าวชุมชนค ามะยาง 10  
  ศูนย์ส่งเสริมและผลติเมล็ดพันธ์ุข้าวชุมชนบ้านโนนสูง 10  
  ศูนย์ส่งเสริมและผลติเมล็ดพันธ์ุข้าวชุมชนบ้านอุ่มเม่า 10  
  ศูนย์ส่งเสริมและผลติเมล็ดพันธ์ุข้าวชุมชนบ้านดงบัง 10  
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แปลง 

หมาย
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8 ห้วยเม็ก ศูนย์ส่งเสริมและผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชนข้าวพันธุ์ดีที่หนองบวั 10  
 (40  แปลง) ศูนย์ส่งเสริมและผลติเมล็ดพันธ์ุข้าวชุมชน ม.6, ม.12 10  
  ศูนย์ส่งเสริมและผลติเมล็ดพันธ์ุข้าวชุมชนโนนสวรรค ์ 10  
  ศูนย์ส่งเสริมและผลติเมล็ดพันธ์ุข้าวชุมชนโนนศิลาอาสน ์ 10  

9 สหัสขันธ์ ศูนย์ส่งเสริมและผลติเมล็ดพันธ์ุข้าวชุมชนบ้านโพนสวาง 10  
 (20  แปลง) ศูนย์ส่งเสริมและผลติเมล็ดพันธ์ุข้าวชุมชนบ้านนาคูณ 10  

10 ค าม่วง ศูนย์ส่งเสริมและผลติเมล็ดพันธ์ุข้าวชุมชนบ้านโพนแพง 10  
 (30  แปลง) ศูนย์ส่งเสริมและผลติเมล็ดพันธ์ุข้าวชุมชนบ้านนาบอน 10  
  ศูนย์ส่งเสริมและผลติเมล็ดพันธ์ุข้าวชุมชนบ้านนาทัน 10  

11 ท่าคันโท  (10  แปลง) ศูนย์ส่งเสริมและผลติเมล็ดพันธ์ุข้าวชุมชนต าบลท่าคันโท 10  
12 สมเด็จ ศูนย์ส่งเสริมและผลติเมล็ดพันธ์ุข้าวชุมชนบ้านค าไผ ่ 10  

 (50  แปลง) ศูนย์ส่งเสริมและผลติเมล็ดพันธ์ุข้าวชุมชนต าบลมหาไชย 10  
  ศูนย์ส่งเสริมและผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชนต าบลศรีสมเด็จ 10  
  ศูนย์ส่งเสริมและผลติเมล็ดพันธ์ุข้าวชุมชนบ้านบอน 10  
  ศูนย์ส่งเสริมและผลติเมล็ดพันธ์ุข้าวชุมชนบ้านค าเม็ก 10  

13 ห้วยผึ้ง ศูนย์ส่งเสริมและผลติเมล็ดพันธ์ุข้าวชุมชนต าบลค าบง 10  
 (40  แปลง) ศูนย์ส่งเสริมและผลติเมล็ดพันธ์ุข้าวชุมชนบ้านไค้นุ่น 10  
  ศูนย์ส่งเสริมและผลติเมล็ดพันธ์ุข้าวชุมชนนิคมหนองบัว 10  
  ศูนย์ส่งเสริมและผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชนบ้านโนนทับช้าง 10  

14 สามชัย  (10  แปลง) ศูนย์ส่งเสริมและผลติเมล็ดพันธ์ุข้าวชุมชนหนองช้าง 10  
15 นาคู ศูนย์ส่งเสริมและผลติเมล็ดพันธ์ุข้าวชุมชนบ้านจาน 10  

 (20  แปลง) ศูนย์ส่งเสริมและผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชนบ้านหนองขามป้อม 10  
16 ดอนจาน ศูนย์ส่งเสริมและผลติเมล็ดพันธ์ุข้าวชุมชนต าบลนาจ าปา 10  

 (30  แปลง) ศูนย์ส่งเสริมและผลติเมล็ดพันธ์ุข้าวชุมชนต าบลม่วงนา 10  
  ศูนย์ส่งเสริมและผลติเมล็ดพันธ์ุข้าวชุมชนต าบลดงพยุง 10  

17 ฆ้องชัย ศูนย์ส่งเสริมและผลติเมล็ดพันธ์ุข้าวชุมชนโนนแดง 10  
 (50  แปลง) ศูนย์ส่งเสริมและผลติเมล็ดพันธ์ุข้าวชุมชนฆ้องชัยพัฒนา 10  
  ศูนย์ส่งเสริมและผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชนบ้านโนนศิลาเลิง 10  
  ศูนย์ส่งเสริมและผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชนต าบลโคกสะอาด 10  
  ศูนย์ส่งเสริมและผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชนต าบลเหล่ากลาง 10  

รวม 17  อ าเภอ 60  ศูนย ์ 600  
 
 


