
 

สัญญาจ้าง 
 

                                                         สัญญาจ้างเลขที…่……………………….. 
  สัญญาฉบับนี้ท าขึ้น  ณ ………………………………………………….ต าบล/แขวง…………………………………
อ าเภอ/เขต…………………………..จังหวัด…………………………..เมื่อวันที่………….เดือน……………..……..…..พ.ศ……..…..
ระหว่าง………………….…….………………..โดย…………………..……….…………………………………..ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า  
“ผู้ว่าจ้าง”  ฝ่ายหนึ่ง  กับ………………………………………………………………………………………ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล  
ณ …………………………………………….…………….……..มีส านักงานใหญ่อยู่เลขที่………….…….ถนน……………………..……….
ต าบล/แขวง…………………….………………อ าเภอ/เขต………………….….………………..…..จังหวดั……………………………………
โดย………….……………………………………………..ผู้มีอ านาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ
ส านักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท……………..………………………………………ลงวันที่…………………………………..…………  
(และหนังสือมอบอ านาจลงวันที่………………..………………………….) แนบท้ายสัญญานี้  (ในกรณีที่ผู้รับจ้างเป็นบุคคล
ธรรมดาให้ใช้ข้อความว่ากับ……………………………………….อยู่บ้านเลขที่……………..…..…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 าหนดและเง่ือนไขแห่งสัญญานี้รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา 
  ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ  เครื่องมือเครื่องใช้  ตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆ ชนิดดีเพ่ือ
ใช้ในงานจ้างตามสัญญานี้ 

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 
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ข้อ   3     หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา 

  ในขณะท าสัญญานี้  ผู้รับจ้างได้น าหลักประกันเป็น…………………………………………………………………. 
เป็นจ านวนเงิน……………………………….บาท (………………………….……………………………….………………….)  มามอบให้แก ่
ผู้ว่าจ้างเพ่ือเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้ 
  หลักประกันที่ผู้รับจ้างน ามามอบไว้ตามวรรคหนึ่ง  ผู้ว่าจ้างจะคืนให้เมื่อผู้รับจ้างพ้นจากข้อผูกพัน
ตามสัญญานี้แล้ว 
  ข้อ   4    ก.  ค่าจ้างและการจ่ายเงิน   (ส าหรับสัญญาที่เป็นราคาต่อหน่วย) 
  ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายและผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างเป็นจ านวน………………………………...…………..บาท   
(…………………………………………………………………………)  ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมจ านวน………………..……………..บาท 
ตลอดจนภาษีอากรอ่ืนๆ  และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว  โดยถือราคาต่อหน่วยเป็นเกณฑ์ตามรายการแต่ละประเภท
ดังที่ได้ก าหนดไว้ในใบแจ้งปริมาณงานและราคา 
  คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายต่างตกลงว่าจ านวนปริมาณงานที่ก าหนดไว้ในบัญชีรายการก่อสร้างหรือใบแจ้ง
ปริมาณงานและราคานี้เป็นจ านวนโดยประมาณเท่านั้น  จ านวนประมาณงานที่แท้จริงอาจจะมากหรือน้อยกว่านี้ก็ได้   
ซึ่งผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามราคาต่อหน่วยของงานแต่ละรายการที่ได้ท าเสร็จจริง  คู่สัญญาทั้งสอง
ฝ่ายต่างตกลงที่จะไม่เปลี่ยนแปลงราคาต่อหน่วยหรือเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนอันเกิดจากการที่จ านวนปริมาณงาน
ในแต่ละรายการได้แตกต่างไปจากที่ก าหนดไว้ในสัญญา  ทั้งนี ้ นอกจากในกรณีต่อไปนี้  

  4.1   เมื่อปริมาณงานที่ท าเสร็จจริงในส่วนที่เกินกว่าร้อยละ 125  (หนึ่งร้อยยี่สิบห้า)  แต่ไม่เกิน
ร้อยละ  150  (หนึ่งร้อยห้าสิบ)  ของปริมาณงานที่ก าหนดไว้ในสัญญาหรือใบแจ้งปริมาณงานและราคาจะจ่ายให้ใน
อัตราร้อยละ  90 (เก้าสิบ)  ของราคาต่อหน่วยตามสัญญา 
  4.2   เมื่อปริมาณงานที่ท าเสร็จจริงในส่วนที่เกินกว่าร้อยละ  150  (หนึ่งร้อยห้าสิบ)  ของปริมาณ
งานที่ก าหนดไว้ในสัญญา หรือใบแจ้งปริมาณงานและราคา  จะจ่ายให้ในอัตราร้อยละ  83  (แปดสิบสาม)  ของราคา
ต่อหน่วยตามสัญญา 
  4.3   เมื่อปริมาณงานที่ท าเสร็จจริงน้อยกว่าร้อยละ  75  (เจ็ดสิบห้า)  ของปริมาณงานที่ก าหนดไว้
ในสัญญาหรือใบแจ้งปริมาณงานและราคา  จะจ่ายให้ตามราคาต่อหน่วยในสัญญาและจะจ่ายเพ่ิมชดเชยเป็นค่า  
overhead  และ  mobilization  ส าหรับงานรายการนั้น  ในอัตราร้อยละ  17  (สิบเจ็ด)  ของผลต่างระหว่าง
ปริมาณงานทั้งหมดของงานรายการนั้นตามสัญญา  โดยประมาณกับปริมาณงานที่ท าเสร็จจริงคูณด้วยราคาต่อหน่วย
ตามสัญญา 
     4.4  ผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินที่เพ่ิมขึ้น  หรือหกลดเงินในแต่ละกรณีดังกล่าวข้างต้นในงวดสุดท้ายของ
การจ่ายเงิน  หรือก่อนงวดสุดท้ายของการจ่ายเงินตามที่ผู้ว่าจ้างจะพิจารณาเห็นสมควร 
  ผู้ว่าจ้างตกลงที่จะจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างเป็นรายเดือนตามเนื้องานที่ท าเสร็จจริ ง  เมื่อผู้
ว่าจ้างหรือเจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้างได้ท าการตรวจสอบผลงานที่ท าเสร็จแล้ว   และปรากฏว่าเป็นที่พอใจตรงตาม
ข้อก าหนดแห่งสัญญานี้ทุกประการ  ผู้ว่าจ้างจะออกหนังสือรับรองรับมอบงานนั้นไว้ให้แก่ผู้รับจ้าง 
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   การจ่ายเงินงวดสุดท้ายจะจ่ายให้เมื่องานทั้งหมดตามสัญญาได้แล้วเสร็จทุกประการรวมทั้ง
การท าสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อยตามที่ก าหนดไว้ในข้อ  20 
  ข้อ 4  ข.   ค่าจ้างและการจ่ายเงิน   (ส าหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม) 
  ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายและผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจ านวนเงิน………………………………………..…….บาท  
(…………………………………………………)  ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมจ านวน………..........…..บาท  ตลอดจนภาษีอากรอ่ืนๆ 
และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว  โดยถือราคาเหมารวมเป็นเกณฑ์และก าหนดการจ่ายเงินเป็นงวดๆ ดังนี้ 
  งวดที่  1   เป็นจ านวนเงิน……………………….….บาท  (……………………………….……………………….……)  
เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน………………………………ให้แล้วเสร็จภายใน……………………………………….……… 
  งวดที่  2   เป็นจ านวนเงิน…………..…………...….บาท  (…………………………………………………….………)  
เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน………………………………ให้แล้วเสร็จภายใน………….…………….ฯลฯ……………… 
  งวดสุดท้าย  เป็นจ านวนเงิน…….............……..………บาท (………………………………..………………………) 
เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยตามสัญญา  รวมทั้งท าสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย
ตามท่ีก าหนดไว้ในข้อ  20   
  การจ่ายเงินตามเงื่อนไขแห่งสัญญานี้   ผู้ว่าจ้างจะโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้รับจ้าง  
ชื่อธนาคาร…………………….สาขา……………………ชื่อบัญชี………………………………..……เลขที่บัญชี……………………………… 
ทั้งนี้  ผู้รับจ้างตกลงเป็นผู้รับภาระเงินค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการอ่ืนใดเกี่ยวกับการโอนที่ธนาคารเรียกเก็บ  และ
ยินยอมให้มีการหักเงินดังกล่าวจากจ านวนเงินโอนในงวดนั้นๆ (ความในวรรคนี้ใช้ส าหรับกรณีที่ส่วนราชการจะ
จ่ายเงินตรงให้แก่ผู้รับจ้าง (ระบบ Direct Payment)  โดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้รับจ้างตาม
แนวทางท่ีกระทรวงการคลังก าหนด)  

ข้อ  5    เงินค่าจ้างล่วงหน้า 
  ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้างเป็นจ านวนเงิน………………………………..…….บาท  
(……………………………………………...………..….) ซึ่งเท่ากับร้อยละ.……………ของราคาค่าจ้างตามสัญญาที่ระบุไว้ในข้อ 4 
  เงินจ านวนดังกล่าวจะจ่ายให้ภายหลังจากที่ผู้รับจ้างได้วางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้า
เต็มตามจ านวนเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นให้แก่ผู้ว่าจ้าง  ผู้รับจ้างจะต้องออกใบเสร็จรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าตามแบบที่    
ผู้ว่าจ้างก าหนดไว้ และผู้รับจ้างตกลงที่จะกระท าตามเงื่อนไขอันเกี่ยวกับการใช้จ่ายและการใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้า
นั้นดังต่อไปนี้ 
                   5.1  ผู้รับจ้างจะใช้เงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานตามสัญญาเท่านั้น  หากผู้
รับจ้างใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้า  หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นในทางอ่ืน  ผู้ว่าจ้างอาจจะเรียกเงินค่า
ล่วงหน้าคืนจากผู้รับจ้างหรือบังคับแก่หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้ทันที 
         5.2  เมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง   ผู้รับจ้างจะต้องแสดงหลักฐานการใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าเพ่ือพิสูจน์ว่าได้
เป็นไปตามข้อ 5.1  ภายในก าหนด  15  วัน  นับถัดจากวันได้รับแจ้งจากผู้ว่าจ้าง   หากผู้รับจ้างไม่อาจแสดงหลักฐาน
ดังกล่าวภายในก าหนด 15 วัน  ผู้ว่าจ้างอาจเรียกค่าเงินค่าจ้างล่วงหน้าคืนจากผู้รับจ้างหรือบังคับแก่หลักประกัน  การรับ
เงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ทันที 
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  5.3  (ส าหรับสัญญาที่เป็นราคาต่อหน่วย) 
  ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามข้อ  4  ก  ผู้ว่าจ้างจะหักเงินค่าจ้างในแต่ละเดือนไว้จ านวน
ทั้งหมด  ทั้งนี้  จนกว่าจ านวนเงินที่หักไว้จะครบตามจ านวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่ผู้รับจ้างได้รับไปแล้ว 
  5.4   เงินจ านวนใด ๆ ก็ตามที่ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายให้แก่ผู้ว่าจ้างเพ่ือช าระหนี้หรือเพ่ือชดใช้ความรับ
ผิดต่าง ๆ ตามสัญญา ผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากเงินค่าจ้างงวดที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก่อนที่จะหักชดใช้คืนเงินค่าจ้าง
ล่วงหน้า 
  5.5   ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญา   หากเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือเกินกว่าจ านวนเงินที่   ผู้รับ
จ้างจะได้รับหลังจากหักชดใช้ในกรณีอ่ืนแล้ว  ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายคืนเงินจ านวนที่เหลือนั้นให้แก่ผู้ว่าจ้างภายใน  7  
วัน  นับถัดจากวันได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง 
   5.5 ก.   (ส าหรับสัญญาที่เป็นราคาต่อหน่วย) 
   ผู้ว่าจ้างจะคืนหลักประกันเงินล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้าง  ต่อเมื่อผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างไว้
ครบจ านวนเงินล่วงหน้าตาม  5.3   

 5.6 ข.    (ส าหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม) 
 ผู้ว่าจ้างจะคืนหลักประกันเงินล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้าง……………………………….………….…….. 
ข้อ  6    การหักเงินประกันผลงาน 
ในการจ่ายเงินให้แก่ผู้รับจ้างแต่ละงวด  ผู้ว่าจ้างจะหักเงินจ านวนร้อยละ  10  ของเงินที่ต้องจ่ายใน 

งวดนั้นเพ่ือเป็นประกันผลงานในกรณีที่เงินประกันผลงานจะต้องถูกหักไว้ทั้งสิ้นไม่ต่ ากว่า   6  เดือน  (สัญญาส าหรับ
สัญญาที่เป็นราคาต่อหน่วย)  หรือจ านวน……………………………...บาท  (ส าหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม)  ผู้รับจ้าง
มีสิทธิที่จะขอเงินประกันผลงานคืนโดยผู้รับจ้างจะต้องวางหนั งสือค้ าประกันของธนาคารซึ่งออกโดยธนาคาร
ภายในประเทศ  มาวางไว้ต่อผู้ว่าจ้างเพ่ือเป็นหลักประกันแทนก็ได้ 
  ผู้ว่าจ้างจะคืนเงินประกันผลงาน  และ/หรือหนังสือค้ าประกันของธนาคารดังกล่าวตามวรรคหนึ่ง 
ให้แก่ผู้รับจ้างพร้อมกับการจ่ายเงินงวดสุดท้าย 

ข้อ  7    ก.  ก าหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา 
  ภายในก าหนด………….…………….วัน  นับถัดจากวันลงนามในสัญญา  ผู้รับจ้างจะต้องเสนอแผนงาน
ให้เป็นที่พอใจแก่ผู้ว่าจ้าง  โดยแสดงถึงขั้นตอนของการท างานและก าหนดเวลาที่ต้องใช้ในการท างานหลักต่างๆ     
ให้แล้วเสร็จ    
  ผู้รับจ้างต้องเริ่มท างานที่รับจ้างภายในก าหนด…………….....…วัน  นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้ง
ให้เริ่มงานและจะต้องท างานให้แล้วเสร็จภายในก าหนด………..………วัน  นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งดังกล่าวนั้น 
  ถ้ามิได้เสนอแผนงาน  หรือไม่สามารถท างานให้แล้วเสร็จตามก าหนดเวลา  หรือจะแล้วเสร็จล่าช้า
เกินกว่าก าหนดเวลา  หรือผู้รับจ้างท าผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง  หรือตกเป็นผู้ล้มละลาย  หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตาม 
ค าสั่งของคณะกรรมการตรวจการจ้าง   หรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษา   ซึ่งได้รับมอบอ านาจจากผู้ว่าจ้าง    
ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้และมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้  และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าท างาน
ของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปได้ด้วย 



- 5 - 
  การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นนั้น  ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิด
ตามสัญญา 

ข้อ  7   ข.  ก าหนดเวลาแล้วเสร็จ  และสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา 
  ผู้รับจ้างต้องเริ่มท างานท่ีรับจ้างภายในวันที่……………เดือน………….….…….พ.ศ………..…..และจะต้อง
ท างานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่………..เดือน………………………พ.ศ………..…..ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือท างาน
ภายในก าหนดเวลา  หรือไม่สามารถท างานให้แล้วเสร็จตามก าหนดเวลาหรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถ
ท างานให้แล้วเสร็จภายในก าหนดเวลา  หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่าก าหนดเวลาหรือผู้รับจ้างท าผิดสัญญาข้อใด
ข้อหนึ่งหรือตกเป็นผู้ล้มละลาย  หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามค าสั่งของคณะกรรมการตรวจการจ้าง  หรือผู้ควบคุมงาน
หรือบริษัทที่ปรึกษา   ซึ่งได้รับมอบอ านาจจากผู้ว่าจ้าง  ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้  และมีสิทธิจ้างผู้มี
รายใหม่เข้าท างานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปได้ด้วย 
  การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นไม่เป็นเหตุ ให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดชอบ
ตามสัญญา 

ข้อ  8   ความรับผิดชอบในความช ารุดบกพร่องของงานจ้าง 
  เมื่องานแล้วเสร็จบริบูรณ์ และผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจากผู้รับจ้างหรือจากผู้รับจ้างรายใหม่ในกรณี
ที่มีการบอกเลิกสัญญาตามข้อ 7  หากมีเหตุช ารุดบกพร่องหรือเสียหายเกิดขึ้นจากงานจ้างภายใน
ก าหนด……….…...…ปี…….…...เดือน   นับถัดจากวันที่ได้รับมอบงานดังกล่าว  ซึ่งความช ารุดบกพร่องหรือเสียหายนั้น
เกิดจากความบกพร่องของ   ผู้รับจ้างอันเกิดจากการใช้วัสดุที่ไม่ถูกต้อง   หรือท าไว้ไม่เรียบร้อยหรือท าไม่ถูกต้อง
ตามมาตรฐานแห่งหลักวิชา  ผู้รับจ้างจะต้องรับท าการแก้ไขให้เป็นที่เรียบร้อยโดยไม่ชักช้าโดยผู้ว่าจ้างไม่ต้องออกเงิน
ใดๆ  ในการนี้ทั้งสิ้น  หากผู้รับจ้างบิดพลิ้วไม่กระท าการดังกล่าวภายในก าหนด………………วัน  นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง
เป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างหรือไม่ท าการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างก าหนดให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะท า
การนั้นเองหรือจ้างผู้อ่ืนให้ท างานนั้นโดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย 
  ข้อ  9   การจ้างช่วง 
  ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานทั้งหมดหรือบางส่วนแห่งสัญญานี้ไปจ้างช่วงอีกต่อหนึ่งโดยไม่ได้รับความ
ยินยอมเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน  ทั้งนี้  นอกจากในกรณีที่สัญญานี้จะได้ระบุไว้เป็นอย่างอ่ืน  ความยินยอม
ดังกล่าวนั้นไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจากความรับผิดหรือพันธะหน้าที่ตามสัญญานี้และผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับ
ผิดในความผิดและความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างช่วงหรือของตัวแทนหรือลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วงนั้นทุกประการ 
  ข้อ  10   การควบคุมงานของผู้รับจ้าง 
  ผู้รับจ้างจะต้องควบคุมงานที่รับจ้างอย่างเอาใจใส่ด้วยประสิทธิภาพและความช านาญและใน
ระหว่างการท างานที่รับจ้างจะต้องจัดให้มีผู้แทนซึ่งท างานเต็มเวลาเป็นผู้ควบคุมงาน   ผู้ควบคุมงานดังกล่าวจะต้อง
เป็นผู้แทนได้รับมอบอ านาจจากผู้รับจ้าง  ค าสั่งหรือค าแนะน าต่างๆ ที่ได้แจ้งแก่ผู้แทนผู้ได้รับมอบอ านาจนั้น ให้ถือ
ว่าเป็นค าสั่งหรือค าแนะน าที่ได้แจ้งแก่ผู้รับจ้าง  การแต่งตั้งผู้ควบคุมงานนั้นจะต้องท าเป็นหนังสือและต้องได้รับ
ความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้าง  การเปลี่ยนตัวหรือแต่งตั้งผู้ควบคุมงานใหม่จะท ามิได้หากไม่ได้รับความเห็นชอบจาก    
ผู้ว่าจ้างก่อน 
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  ผู้ว่าจ้างมิสิทธิที่จะขอเปลี่ยนตัวผู้แทนได้รับมอบอ านาจนั้น  โดยแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้รับจ้าง  
และผู้รับจ้างจะต้องท าการเปลี่ยนตัวโดยพลัน  โดยไม่คิดราคาเพ่ิมหรืออ้างเหตุเพ่ือขยายอายุสัญญาอันเนื่องมาจาก
เหตุนี้ 

ข้อ  11   ความรับผิดของผู้รับจ้าง 
  ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่ออุปัทวเหตุ  ความเสียหาย  หรือภยันตรายใด ๆ อันเกิดจาการ
ปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง  และจะต้องรับผิดต่อความเสียหายจากการกระท าของลูกจ้างของผู้รับจ้าง 
  ความเสียหายใดๆ  อันเกิดแก่งานที่ผู้รับจ้างได้ท าข้ึน  แม้จะเกิดขึ้นเพราะเหตุสุดวิสัยนอกจากกรณี
อันเกิดจากความผิดของผู้ว่าจ้าง  ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดโดยซ่อมแซมให้คืนดีหรือเปลี่ยนให้ใหม่โดยค่าใช้จ่ายของผู้
รับจ้างเอง ความรับผิดชอบของผู้รับจ้างดังกล่าวในข้อนี้จะสิ้นสุดลงเมื่อผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานครั้งสุดท้าย   หลังจาก
นั้นผู้รับจ้างคงต้องรับผิดเพียงในกรณีช ารุดบกพร่อง  หรือความเสียหายดังกล่าว  ในข้อ 8  เท่านั้น 
  ข้อ  12    การจ่ายเงินแก่ลูกจ้าง 
  ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินแก่ลูกจ้างที่ผู้รับจ้างได้จ้างมาในอัตรา  และตามก าหนดเวลาที่ผู้รับจ้างได้ตก
ลงหรือท าสัญญาไว้ต่อลูกจ้างดังกล่าว 
  ถ้าผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้างหรือค่าทดแทนอ่ืนใดแก่ลูกจ้างดังกล่าวในวรรคแรกผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะ
เอาเงินค่าจ้างที่จะต้องจ่ายแก่ผู้รับจ้างมาจ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างดังกล่าว และให้ถือว่าผู้ว่าจ้างได้จ่ายเงิน
จ านวนนั้นเป็นค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามสัญญาแล้ว 
  ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีการประกันภัยส าหรับลูกจ้างทุกคนที่จ้างมาท างานโดยให้ครอบคลุมถึงความ
รับผิดทั้งปวงของผู้รับจ้าง  รวมทั้งผู้รับจ้างช่วงอันหากจะพึงมีในกรณีความเสียหายที่คิดค่าสินไหมทดแทนได้ตาม
กฎหมายซึ่งเกิดจากอุปัทวเหตุหรือภยันตรายใด ๆ ต่อลูกจ้างหรือบุคคลอ่ืนที่ผู้รับจ้างหรือผู้รับจ้างช่วงจ้างมาท างาน  
ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าว   พร้อมทั้งหลักฐานการช าระเบี้ยประกันให้แก่ผู้ว่าจ้างเมื่อผู้ว่า
จ้างเรียกร้อง 

ข้อ  13   การตรวจงานจ้าง 
  ถ้าผู้ว่าจ้างแต่งตั้งกรรมการตรวจการจ้าง ผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษา   เพ่ือควบคุมการ
ท างานของผู้รับจ้าง  กรรมการตรวจการจ้างหรือผู้ควบคุมหรือบริษัทที่ปรึกษานั้นมีอ านาจเข้าไปตรวจการงานใน
โรงงานและสถานที่ท่ีก าลังก่อสร้างได้ทุกเวลา  และผู้รับจ้างจะต้องอ านวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือในการ
นั้นตามสมควร 
  การที่มีกรรมการตรวจการจ้าง  ผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาหาท าให้ผู้รับจ้างพ้นความ
รับผิดชอบตามสัญญานี้ข้อหนึ่งข้อใดไม่ 
  ข้อ  14   แบบรูปและรายการละเอียดคลาดเคลื่อน 
  ผู้รับจ้างจะต้องรับรองว่าได้ตรวจสอบและท าความเข้าใจในแบบรูปรายการละเอียดโดยถี่ถ้วนแล้ว   
หากปรากฏว่าแบบรูปและรายการละเอียดนั้นผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อนไปจากหลักการทางวิศวกรรมหรือทาง
เทคนิค  ผู้รับจ้างตกลงที่จะปฏิบัติตามค าวินิจฉัยของกรรมการตรวจการจ้างหรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาที่
ผู้ว่าจ้างแต่งตั้งเพ่ือให้งานแล้วเสร็จบริบูรณ์โดยจะคิดค่าใช้จ่ายใดๆ เพ่ิมข้ึนจากผู้ว่าจ้างไม่ได้ 
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ข้อ  15  การควบคุมงานโดยผู้ว่าจ้าง 

  ผู้รับจ้างตกลงว่ากรรมการตรวจการจ้าง  ผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้งมี
อ านาจที่จะตรวจสอบและควบคุมงานเพ่ือให้เป็นไปตามเอกสารสัญญาและมีอ านาจที่จะสั่งให้แก้ไขเปลี่ยนแปลง  
เพ่ิมเติม  หรือตัดทอนซึ่งงานตามสัญญานี้  หากผู้รับจ้างขัดขืนไม่ปฏิบัติตาม  กรรมการตรวจการจ้าง  ผู้ควบคุมงาน  
หรือบริษัทท่ีปรึกษามีอ านาจที่จะสั่งให้หยุดกิจการนั้นชั่วคราวได้  ความล่าช้าในกรณีเช่นนี้ผู้รับจ้างจะถือเป็นเหตุขอ
ขยายวันท าการออกไปมิได้ 

ข้อ  16  งานพิเศษ  และการแก้ไขงาน 
  ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะสั่งให้ผู้รับจ้างท างานพิเศษซึ่งไม่ได้แสดงไว้  หรือรวมอยู่ในเอกสารสัญญา  หาก
งานพิเศษนั้นๆ อยู่ในขอบข่ายทั่วไปแห่งวัตถุประสงค์ของสัญญานี้ นอกจากนี้ผู้ว่าจ้างยังมีสิทธิสั่งให้เปลี่ยนแปลงหรือ
แก้ไขแบบรูป  และข้อก าหนดต่าง  ๆในเอกสารสัญญานี้ด้วยโดยไม่ท าให้สัญญาเป็นโมฆะแต่อย่างใด 
  อัตราค่าจ้างหรือราคาที่ก าหนดไว้ในสัญญานี้ให้ก าหนดส าหรับงานพิเศษหรืองานที่เพ่ิมเติมขึ้น   
หรือตัดทอนลงทั้งปวงตามค าสั่งของผู้ว่าจ้าง   หากในสัญญาไม่ได้ก าหนดไว้ถึงอัตราค่าจ้างหรือราคาใด ๆ ที่จะ
น ามาใช้ส าหรับงานพิเศษหรืองานที่เพ่ิมขึ้นดังกล่าว ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างจะได้ตกลงกันที่จะก าหนดอัตราหรือราคา     
รวมทั้งการขยายระยะเวลา  (ถ้ามี)  กันใหม่  เพ่ือความเหมาะสมในกรณีที่ตกลงกันไม่ได้  ผู้ว่าจ้างจะก าหนดอัตรา
จ้างหรือราคาตายตัวตามแต่ว่าผู้ว่าจ้างจะเห็นว่าเหมาะสมและถูกต้องซึ่งผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติงานตามค าสั่งของ      
ผู้ว่าจ้างแต่อาจสงวนสิทธิที่จะด าเนินงานตามข้อ 21  ต่อไปได ้
  ข้อ  17    ค่าปรับ   
  หากผู้รับจ้างไม่สามารถท างานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่ก าหนดไว้ในสัญญา และผู้ว่าจ้างยังมิได้บอก
เลิกสัญญา  ผู้รับจ้างจะต้องช าระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจ านวนเงินวันละ……………….…..บาท  และจะต้องช าระ
ค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานในเม่ือผู้ว่าจ้างต้องจ้างผู้ควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็นจ านวนเงินวันละ……………………..บาท  
นับถัดจากวันที่ก าหนดแล้วเสร็จตามสัญญา หรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายให้จนถึงวันที่ท างานแล้วเสร็จจริง  นอกจากนี้ผู้
รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างท างานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจ านวนค่าปรับ
และค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย 
  ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญานั้น  หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างจะไม่สามารถปฏิบัติ
ตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ 18 ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้อง 
ไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบก าหนดแล้วเสร็จของงานขอให้ช าระค่าปรับแล้ว  ผู้ว่าจ้างมีสิทะที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอก
เลิกสัญญาได้อีกด้วย 
  ข้อ  18   สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังบอกเลิกสัญญา 
  ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา  ผู้ว่าจ้างอาจท างานนั้นเองหรือว่าจ้างผู้อ่ืนให้ท างานนั้นต่อจน
แล้วเสร็จได ้ ผู้ว่าจ้างหรือผู้ที่รับจ้างท างานนั้นต่อมีสิทธิใช้เครื่องใช้ในการก่อสร้างสิ่งที่สร้างขึ้นชั่วคราว   ส าหรับงาน
ก่อสร้างและวัสดุต่าง ๆ ซึ่งเห็นว่าจะต้องสงวนเอาไว้เพ่ือการปฏิบัติงานตามสัญญาตามที่จะเห็นสมควร 
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  ในกรณีดังกล่าว  ผู้ว่าจ้างมีสิทธิริบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาทั้งหมดหรือบางส่วนตามแต่
จะเห็นสมควร  นอกจากนั้นผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหาย  ซึ่งเป็นจ านวนเกินกว่าหลักประกันการ
ปฏิบัติงาน  และค่าเสียหายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น  รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เพ่ิมขึ้นในการท างานนั้นต่อให้แล้วเสร็จตามสัญญา  
และค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานเพ่ิม  (ถ้ามี)  ซึ่งผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากเงินประกันผลงานหรือจ านวนเงินใด ๆ ที่จะ
จ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก็ได้ 
  ข้อ  19    การก าหนดค่าเสียหาย 
  ค่าปรับหรือค่าเสียหายซึ่งเกิดขึ้นจากผู้รับจ้างตามสัญญานี้  ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะหักเอาจากจ านวน
เงินค่าจ้างที่ค้างจ่ายหรือจากเงินประกันผลงานของผู้รับจ้างหรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้ได้ 
  หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ  และค่าเสียหายแล้วยังเหลืออยู่อีกเท่าใด    
ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างทั้งหมด 
  ข้อ  20    การท าบริเวณก่อสร้างให้เรียบร้อย 
  ผู้รับจ้างจะต้องรักษาบริเวณสถานที่ปฏิบัติงานตามสัญญานี้  รวมทั้งโรงงานหรือสิ่งอ านวยความ
สะดวกในการท างานของผู้รับจ้าง ลูกจ้าง  ตัวแทน หรือของผู้รับจ้างช่วง  ให้อยู่ในความสะอาด ปลอดภัยและมี  
ประสิทธิภาพในการใช้งานตลอดระยะเวลาการจ้าง และเมื่อท างานเสร็จสิ้นแล้วจะต้องขนย้ายบรรดาเครื่องใช้ในการ
ท างานจ้างรวมทั้งวัสดุ  ขยะมูลฝอย  และสิ่งก่อสร้างชั่วคราวต่าง ๆ (ถ้ามี)  ทั้งจะต้องกลบเกลี่ยพื้นดินให้เรียบร้อย  
เพ่ือให้บริเวณท้ังหมดอยู่ในสภาพที่สะอาด  และใช้การได้ทันที 
  ข้อ  21    กรณีพิพาทและอนุญาโตตุลาการ 
      21.1  ในกรณีที่มีข้อโต้แย้งเกิดขึ้นระหว่างคู่สัญญาเกี่ยวกับข้อก าหนดแห่งสัญญานี้หรือ
เกี่ยวกับการปฏิบัติสัญญานี้  และคู่สัญญาไม่สามารถตกลงกันได้  ให้เสนอข้อโต้แย้งหรือข้อพิพาทนั้นต่อ
อนุญาโตตุลาการเพื่อพิจารณาชี้ขาด 
      21.2  เว้นแต่คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายจะเห็นพ้องกันให้อนุญาโตตุลาการคนเดียวเป็นผู้ชี้ขาด  
การระงับข้อพิพาทให้กระท าโดยอนุญาโตตุลาการ 2 คน โดยคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งจะท าหนังสือแสดงเจตนาจะให้มี
อนุญาโตตุลาการระงับข้อพิพาท  และระบุชื่ออนุญาโตตุลาการคนที่ตนแต่งตั้งส่งไปยังคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่ง  จากนั้น
ภายในระยะเวลา 30 วัน  นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งดังกล่าว  คู่สัญญาฝ่ายที่ได้รับแจ้งจะต้องแต่งตั้งอนุญาโตตุลาการ
คนที่สอง ถ้าอนุญาโตตุลาการทั้งสองคนดังกล่าวไม่สามารถประนีประนอมระงับข้อพิพาทนั้นได้     ให้
อนุญาโตตุลาการทั้งสองคนร่วมกันแต่งตั้งอนุญาโตตุลาการผู้ชี้ขาดภายในก าหนดเวลา  30  วัน  นับถัดจากวันที่ไม่
สามารถตกลงกัน  ผู้ชี้ขาดดังกล่าวจะพิจารณาระงับข้อพิพาทต่อไป  กระบวนพิจารณาของอนุญาโตตุลาการให้ถือ
ตามข้อบังคับอนุญาโตตุลาการของสถาบันอนุญาโตตุลาการกระทรวงยุติธรรมโดยอนุโลม  หรือตามข้อบังคับอ่ืนที่ 
คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายเห็นชอบและให้กระท าในกรุงเทพมหานคร โดยใช้ภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษเป็นภาษาในการ 
      21.3  ในกรณีที่คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่แต่งตั้งอนุญาโตตุลาการฝ่ายตนหรือในกรณีที่
อนุญาโตตุลาการทั้งสองคนไม่สามารถตกลงกันแต่งตั้งอนุญาโตตุลาการผู้ชี้ขาดได้ คู่สัญญาแต่ละฝ่ายต่างมีสิทธิร้อง
ขอต่อศาลแพ่งเพ่ือแต่งตั้งอนุญาโตตุลาการหรืออนุญาโตตุลาการผู้ชี้ขาดได้แล้วแต่กรณี 
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      21.4  ค าชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการหรือของอนุญาโตตุลาการผู้ชี้ขาดแล้วแต่กรณีให้ถือ
เป็นเด็ดขาดและถึงท่ีสุดผูกพันคู่สัญญา 
      21.5  คู่สัญญาแต่ละฝ่ายเป็นผู้รับภาระค่าธรรมเนียมอนุญาโตตุลาการฝ่ายตนและออก
ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ  ในการด าเนินกระบวนพิจารณาฝ่ายละครึ่ง  ในกรณีที่มีการแต่งตั้งอนุญาโตตุลาการคนเดียวหรือมีการ
แต่งตั้งอนุญาโตตุลาการผู้ชี้ขาด  ให้อนุญาโตตุลาการหรืออนุญาโตตุลาการผู้ชี้ขาดเป็นผู้ก าหนดภาระค่าธรรมเนียม
อนุญาโตตุลาการคนเดียวหรือภาระค่าธรรมเนียมอนุญาโตตุลาการผู้ชี้ขาดคนเดียวแล้วแต่กรณี   

ข้อ  22   การขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา 
  ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัย  หรือเหตุใด  ๆ อันเนื่องมาจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง  
หรือพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย  ท าให้ผู้รับจ้างไม่สามารถท างานให้แล้วเสร็จตาม
เงื่อนไขและก าหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุหรือพฤติการณ์ดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้
ผู้ว่าจ้างทราบ  เพ่ือขอขยายเวลาท างานออกไปภายใน  15  วัน  นับถัดจากวันที่เหตุนั้นสิ้นสุดลง 
  ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง  ให้ถือว่าผู้รับจ้างได้สละสิทธิเรียกร้องในการที่
จะขอขยายเวลาท างานออกไปไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น  เว้นแต่  กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้
ว่าจ้างซึ่งมีหลักฐานชัดแจ้ง  หรือผู้ว่าจ้างทราบดีอยู่แล้วตั้งแต่ต้น 

ข้อ  23   การใช้เรือไทย 
  ในการปฏิบัติตามสัญญานี้  หากผู้รับจ้างจะต้องสั่งหรือน าของเข้ามาจากต่างประเทศรวมทั้ง
เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ต้องน าเข้ามาเพ่ือปฏิบัติงานตามสัญญา  ไม่ว่าผู้รับจ้างจะเป็นผู้ที่น าของเข้ามาเอง  หรือ
น าเข้ามาโดยผ่านตัวแทน  หรือบุคคลอื่นใด  ถ้าสิ่งของนั้นต้องน าเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางเดินเรือที่มีเรือไทยเดิน
อยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศก าหนด   ผู้รับจ้างต้องจัดการให้
สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทย  เว้นแต่จะ
ได้รับอนุญาตจากส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชยนาวีก่อนบรรทุกของนั้นลงเรืออ่ืนที่มิใช่เรือไทย   หรือ
เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืนได้ทั้งนี้ไม่ว่าการสั่งหรือสั่งซื้อสิ่งของ
ดังกล่าวจากต่างประเทศจะเป็นแบบเอฟโอบี, ซีเอฟอาร์,  ซีไอเอฟ  หรือแบบอ่ืนใด 
  ในการส่งมอบงานตามสัญญาให้แก่ผู้ว่าจ้าง  ถ้างานนั้นมีสิ่งของตามวรรคแรก  ผู้รับจ้างจะต้องส่ง
มอบใบตราส่ง  (Bill  of  Lading)  หรือส าเนาใบตราส่งส าหรับของนั้นซึ่งแสดงว่าได้บรรทุกมาโดยเรือไทยหรือเรือที่
มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยให้แก่ผู้ว่าจ้างพร้อมกับการส่งมอบงานด้วย 
  ในกรณีที่สิ่งของดังกล่าวไม่ได้บรรทุกจากต่างประเทศมายังประเทศไทย   โดยเรือไทยหรือเรือที่มี
สิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย  ผู้รับจ้างต้องส่งมอบหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้รับอนุญาตจากส านักงานคณะกรรมการ       
ส่งเสริมการพาณิชยนาวีให้บรรทุกของโดยเรืออ่ืนได้หรือหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้ช าระค่าธรรมเนียมพิเศษเนื่องจาก
การไม่บรรทุกของโดยเรือไทยตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวีแล้วอย่างใดอย่างหนึ่งแก่ผู้ว่าจ้างด้วย 
  ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างไม่ส่งมอบหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่งดังกล่าวในสองวรรคข้างต้นให้แก่ผู้ว่าจ้าง 
แต่จะขอส่งมอบงานดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างก่อนโดยยังไม่รับช าระเงินค่าจ้าง  ผู้ว่าจ้างมีสิทธิรับงานดังกล่าวไว้ก่อน  และ
ช าระเงินค่าจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติถูกต้องครบถ้วนดังกล่าวแล้วได้ 
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  ข้อ  24    มาตรฐานฝีมือช่าง 
  ผู้รับจ้างตกลงเป็นเงื่อนไขส าคัญว่า  ผู้รับจ้างจะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่าง  
จาก……………………………………………….……………..หรือผู้มีวุฒิบัตรระดับ  ปวช.  ปวส. และปวท.  หรือเทียบเท่าจาก
สถาบันการศึกษาท่ี ก.พ.  รับรองให้เข้ารับราชการได้  ในอัตราไม่ต่ ากว่าร้อยละ………………….……ของแต่ละสาขาช่าง   
แต่จะต้องมีช่างจ านวนอย่างน้อย  1  คน  ในแต่ละสาขาช่าง  ดังต่อไปนี้ 
   24.1………………………………………………………………………………………. 
   24.2………………………………………………………………………………………. 
  ผู้รับจ้างจะต้องจัดท าบัญชีแสดงจ านวนช่างทั้งหมดโดยจ าแนกตามแต่ละสาขาช่างและระดับช่าง   
พร้อมกับระบุรายชื่อช่างผู้ที่ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างหรือผู้มีวุฒิบัตรดังกล่าวในวรรคแรก น ามาแสดง
พร้อมหลักฐานต่าง ๆ ต่อคณะกรรมการตรวจการจ้างหรือผู้ควบคุมงาน  ก่อนเริ่มท างานและพร้อมที่จะให้ผู้ว่าจ้าง
หรือเจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้างตรวจสอบดูได้ตลอดเวลาการท างานตามสัญญานี้ของผู้รับจ้าง 
 

  สัญญานี้ท าขึ้นเป็นสองฉบับ  มีข้อความถูกต้องตรงกัน  คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดย
ละเอียดตลอดแล้ว  จึงได้ลงลายมือชื่อ  พร้อมทั้งประทับตรา  (ถ้ามี)  ไว้เป็นส าคัญต่อหน้าพยานและคู่สัญญาต่าง
ยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ 
 

      (ลงชื่อ)...................................................ผู้ว่าจ้าง  
                                (...................................................)  
      
 
      (ลงชื่อ)...................................................ผู้รับจ้าง  
                                (...................................................)  
 
 
      (ลงชื่อ)...................................................พยาน  
                                (...................................................) 
 
 
      (ลงชื่อ)...................................................พยาน  
                                (...................................................)  
 

 
 
 



แบบหนังสือค  าประกัน 
(หลักประกันซอง) 

 
เลขท่ี……………………………..…………..                                                             วันท่ี………………………….…………..…………… 
 ข้าพเจ้า (ช่ือธนาคาร)………………………………….….ส านักงานตั้งอยู่เลขที่………...………………...ถนน…………………..……………..
ต าบล /แขวง………….………..…..………………….อ า เภอ /เขต………………………....……………………...จั งหวัด………………...………………...
โดย……………………………………….………………….ผู้มีอ านาจลงนามผูกพันธนาคาร/บริษัทเงินทุน  ขอท าหนังสือค้ าประกันฉบับน้ีให้ไว้ต่อ 
(ช่ือส่วนราชการผู้ประกวดราคา)..……………………………………………..……………. ดังมีข้อความต่อไปนี้ 
 1. ตามที่ (ช่ือผู้เสนอราคา)…………………………………………………………….………….ได้ยื่นซองประกวดราคาส าหรับส าหรับการ
จัดจ้าง.......................................ตามอกสารประกวดราคาเลขท่ี............................ซึ่งต้องวางหลักประกันซองตามเง่ือนไขการประกวด
ราคาต่อ (ช่ือส่วนราชการผู้ประกวดราคา……………………………………..….……………… เป็นจ านวนเงิน………………….……………บาท 
(……………………….…………………………………………....) 
 ข้าพเจ้ายอมผูกพันตน  โดยไม่มีเง่ือนไข ที่จะค้ าประกันชนิดเพิกถอน ไม่ได้เช่นเดียวกับลูกหนี้ช้ันต้นในการช าระเงินตาม
สิทธิเรียกร้องของ (ช่ือส่วนราชการผู้ประกวดราคา).............................................................................. จ านวนไม่เกิน...................บาท 
(.......................................................)  ในกรกรณี(ผู้เสนอราคา).................................. ไม่ปฏิบัติ ตามเง่ือนไขในการประกวดราคาอัน
เป็นเหตุให้ (ช่ือส่วนราชการผู้ประกวดราคา)........ ................................... มีสิทธิริบหลักประกันซองประกวดราคาหรือให้ชดใช้
ค่าเสียหายใดๆ  รวมทั้งกรณีที่ (ผู้เสนอราคา)..............................ไดถ้อนใบเสนอราคาของตน  ภายในระยะเวลาที่ใบเสนอราคายังมผีล
อยู่  หรือมิได้ไปลงนามในสัญญาเมื่อได้รับแจ้งไปท าสัญญาหรือมิได้วางหลักประกันสัญญาภายในระยะเวลาที่ก าหนดในเอกสาร
ประกวดราคา โดยข้าพเจ้าจะไม่อ้างสิทธิใดๆ เพื่อโต้แย้งและ (ช่ือส่วนราชการผู้ประกวดราคา)............................................................
ไม่จ าเป็นต้องเรียกร้องให(้ผู้เสนอราคา)............................................ช าระหนี้นั้นก่อน   
 2. หนังสือค้ าประกันนี้มีผลใช้บังคับตั้งแต่.........................................................ถึง........................................................... และ
ข้าพเจ้าจะไม้เพิกถอนการค้ าประกันน้ีภายในระยะเวลาที่ก าหนดไว้ 
 3.  ถ้า (ช่ือผู้เสนอราคา).......................................................................ขยายก าหนดเวลายืนราคาของการเสนอราคาออกไป 
ข้าพเจ้ายินยอมท่ีจะขยายก าหนดระยะเวลาการค้ าประกันนี้ออกไปตลอดระยะเวลายืนราคาที่ได้ขยายออกไปดังกล่าว   
 ข้าพเจ้า ได้ลงนามและประทับตราไว้ต่อหน้าพยานเป็นส าคัญ 
 
      (ลงช่ือ)…………………………….………………….ผู้ค้ าประกัน 
              (……………………………...……………….) 
      ต าแหน่ง……………………………………………… 
 
      (ลงช่ือ)…………………………….………………….พยาน 
              (………………………….……..…………….) 
 
      (ลงช่ือ)…………………………….………………….พยาน 
              (……………………………...……………….) 

  
 
 



แบบหนังสือค  าประกัน 
(หลักประกันสัญญา) 

 
เลขท่ี………………………………………..                                                                 วันท่ี…………………………………………………..
 ข้าพเจ้า (ช่ือธนาคาร)…………………………………………………….ส านักงานตั้งอยู่เลขท่ี…………..……..ถนน………………..……………..
ต าบล/แขวง……………………………….อ าเภอ/เขต…………………………...จังหวัด………………………………...โดย………………………………………..
ผู้มีอ านาจลงนามผูกพันธนาคาร ขอท าหนังสือค้ าประกันฉบับน้ีไว้ต่อ (ช่ือส่วนราชการผู้ว่าจ้าง)………………..……………………..……………. 
ซึ่งต่อไปนี้เรยีกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ดังมีข้อความต่อไปนี ้
 1. ตามที่ (ช่ือผู้รับจ้าง)…………………………………………………….………………ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “ผู้รับจ้าง” ได้ท าสัญญาจ้าง  
……….….………………………….……………กับผู้ว่าจ้าง  ตามสัญญาเลขที่………..………….…………ลงวันที่……………………………………………...
ซึ่งผู้รับจ้างต้องวางหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาต่อผู้ว่าจ้าง  เป็นจ านวนเงิน………………………………….…..……..…………..บาท
(………………………………..………….……………………………) ซึ่งเท่ากับร้อยละ………..………(……………%)  ของมูลค่าทั้งหมดตามสัญญา 
 ข้าพเจ้ายอมผูกพันตนโดยไม่มีเงื่อนไขที่จะค้ าประกันชนิดเพิกถอน ไม่ได้เช่นเดียวกับลูกหนี้ช้ันต้นในการช าระเงินตามสิทธิ
เรียกร้องของผู้รับจ้าง จ านวนไม่เกิน...............................บาท (...........................................................................)  ในกรกรณีที่ผู้รับจ้าง
ก่อให้เกิดความเสียหายใดๆ หรือต้องช าระค่าปรับ หรือค่าใช้จ่ายใดๆ หรือผู้รับจ้างมิได้ปฏิบัติตามภาระหน้าที่ใดๆ ท่ีก าหนดในสัญญา
ดังกล่าวข้างต้น  ทั้งนี้  โดยข้าพเจ้าจะไม่อ้างสิทธิใดๆ เพื่อโต้แย้งและผู้ว่าจ้างไม่จ าเป็นต้องเรียกร้องให้ผู้รับจ้างช าระหนีน้ั้นก่อน   
 2. หากผู้ว่าจ้างได้ขยายระยะเวลาให้แก่ผู้รับจ้างหรือยินยอมให้ผู้รับจ้างปฏิบัติผิดแผกไปจากเง่ือนไขใดๆ ในสัญญา  ให้ถือ
ว่าข้าพเจ้ายินยอมในกรณีนั้น  ด้วย 
 3. หนังสือค้ าประกันนี้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันท าสัญญาจ้างดังกล่าวข้างต้นจนถึงวันที่ภาระหน้าที่ทั้งหลายของผู้รับจ้างจะได้
ปฏิบัติให้ส าเร็จลุล่วงไป และข้าพเจ้าจะไม่เพิกถอนการค้ าประกันไม่ว่ากรณีใดๆ  ตราบเท่าที่ผู้รับจ้างยังต้องรับผิดชอบ ต่อผู้ว่าจ้าง
ตามสัญญาจ้างอยู่ 
 

 ข้าพเจ้า ได้ลงนามและประทับตราไว้ต่อหน้าพยานเป็นส าคัญ 
 
      (ลงช่ือ)…………………………….………………….ผู้ค้ าประกัน 
              (……………………………...……………….) 
      ต าแหน่ง……………………………………………… 
 
      (ลงช่ือ)…………………………….………………….พยาน 
              (………………………….……..…………….) 
 
      (ลงช่ือ)…………………………….………………….พยาน 
              (……………………………...……………….) 

 
 
 
 

 



บทนิยาม 
            “ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน” หมายความว่า บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่เข้าเสนอราคาขายในการสอบราคาซื้อ
ของจังหวัด    เป็นผู้มีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม  ในกิจการของบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอื่นที่เข้าเสนอราคาขายใน
การสอบราคาซื้อของจังหวัดในคราวเดียวกันการมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมของบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลดังกล่าว
ข้างต้น ได้แก่ การที่บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลดังกล่าวมีความสัมพันธ์กันในลักษณะดังต่อไปนี้ 

(1) มีความสมัพันธ์กันในเชิงบริหาร  โดยผู้จดัการ   หุ้นส่วนผู้จัดการ   กรรมการผู้จดัการ ผู้บริหาร  หรือผูม้ีอ านาจ
ในการด าเนินงานในกิจการของบคุคลธรรมดา   หรือของนิติบุคคลรายหนึ่งมีอ านาจ  หรือสามารถใช้อ านาจในการบริหารจัดการ
กิจการของบุคคลธรรมดา หรือของนิติบุคคลอีกรายหนึ่งหรือหลายราย ท่ีเสนอราคาให้แก่จังหวัดในการสอบราคาซื้อครั้งนี ้

(2) มีความสัมพันธ์กันในเชิงทุน โดยผู้เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามญั หรือผู้เป็นหุ้น ส่วนไม่จ ากัดความรับผิดในห้าง
หุ้นส่วนจ ากัด   หรือผู้ถือหุ้นส่วนรายใหญ่ในบริษัทจ ากัด หรือบริษัทมหาชน จ ากัด เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วน
จ ากัด หรือเป็นผู้ถอืหุ้นรายใหญ่ในบริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัด  อีกรายหนึ่งหรือหลายรายที่เสนอราคาให้แก่จังหวัด ในการ
สอบราคาซื้อครั้งน้ี 
    ค าว่า “ผู้ถือหุ้นรายใหญ”่ ให้หมายความว่า ผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นเกินกว่าร้อยละยี่สิบหา้ในกิจการนั้น หรือในอัตราอื่นตามที่
คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุเหน็สมควรประกาศก าหนด ส าหรับกิจการบางประเภทหรือบางขนาด 

(3) มีความสัมพันธ์กันในลักษณะไขว้กันระหว่าง (1) และ (2) โดยผู้จัดการ หุ้นส่วนผู้จัดการกรรมการจัดการ 
ผู้บริหาร หรือผู้มีอ านาจในการด าเนินงานในกิจการของบุคคลธรรมดา  หรือของนิติบุคคลรายหนึ่ง  เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ 
หรือห้างหุ้นส่วนจ ากัด หรือเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัทจ ากัด หรือบริษัทมหาชนจ ากัด อีกรายหนึ่งหรือหลายรายที่เข้าเสนอราคา
ให้แก่จังหวัดในการสอบราคาซื้อครั้งน้ี หรือในนัยกลับกัน 

        การด ารงต าแหน่งการเป็นหุ้นส่วน  หรือเข้าถือหุ้นดังกล่าวข้างต้นของคู่สมรส  หรือบุตร ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของ
บุคคลใน (1) (2) หรือ (3) ให้ถือว่าเป็นการด ารงต าแหน่งเป็นหุ้นส่วน หรือการถือหุ้นของบุคคลดังกล่าว ในกรณีบุคคลใดใช้ช่ือบุคคล
อื่นเป็นผู้จัดการ  หุ้นส่วนผู้จัดการ  กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้เป็นหุ้นส่วน หรือผู้ถือหุ้น โดยที่ตนเองเป็นผู้ใช้อ านาจในการบริหาร
ที่แท้จริง  หรือเป็นหุ้นส่วนหรือ   ผู้ถือหุ้นท่ีแท้จริงของห้างหุ้นส่วน   หรือบริษัทจ ากัด  หรือบริษัทมหาชนจ ากัด   แล้วแต่กรณี  และ
ห้างหุ้นส่วน หรือบริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัดที่เกี่ยวข้อง ได้เสนอราคาให้แก่จังหวัดในการสอบราคาซื้อคราวเดียวกัน ให้ถือ
ว่าผู้เสนอราคา  หรือผู้เสนองานนั้นมีความสัมพันธ์กันตาม  (1)  (2)  หรือ (3) แล้วแต่กรณี 

         “ การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม”   หมายความว่า การที่ผู้เสนอราคารายหนึ่งหรือหลายรายกระท าการ
อย่างใด ๆ  อันเป็นการขัดขวาง หรือเป็นอุปสรรคหรือไม่เปิดโอกาสให้มีการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการเสนอราคาต่อจังหวัด 
ไม่ว่าจะกระท าโดยการสมยอมกัน หรือโดยการให้ขอให้หรือรับว่าจะให้เรียกรับ  หรือยอมจะรับเงิน  หรือทรัพย์สิน  หรือประโยชน์
อื่นใด หรือใช้ก าลังประทุษร้าย  หรือข่มขู่ว่าจะใช้ก าลังประทุษร้าย   หรือแสดงเอกสารอันเป็นเท็จ   หรือกระท าการใดโดยทุจริต 
ทั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะแสวงหาประโยชน์ในระหว่างผู้เสนอราคาด้วยกัน   หรือเพื่อให้ประโยชน์แก่ผู้เสนอราคารายหนึ่งรายใด
เป็นผู้มีสิทธิท าสัญญากับจังหวัด หรือเพื่อหลีกเลี่ยงการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม   หรือเพื่อให้เกิดความได้เปรียบจังหวัดโดยมิใช่
เป็นไปในทางประกอบธุรกิจปกติ 

 
 
 
 
 
 
 



บัญชีเอกสารส่วนที่ 1 

 

    1.  ในกรณีผู้ย่ืนข้อเสนอเป็นนิติบุคคล 
     (ก)  ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจ ากัด 

- ส ำเนำหนังสือรับรองกำรจดทะเบียนนิติบุคคล   
        ไฟล์ข้อมูล………………………….……..ขนำดไฟล์....................... จ ำนวน …… …….......แผ่น 
     - บัญชีรำยชื่อหุ้นส่วนผู้จัดกำร    

     ไฟล์ข้อมูล………………………….……..ขนำดไฟล์....................... จ ำนวน …………….......แผ่น 
     - ผู้มีอ ำนำจควบคุม (ถ้ำมี)    
    ไม่มีผู้มีอ ำนำจควบคุม 
    มีผู้มีอ ำนำจควบคุม 

         ไฟล์ข้อมูล………………….……..ขนำดไฟล์....................... จ ำนวน …………….......แผ่น 
  

     (ข)  บริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัด 
      - ส ำเนำหนังสือรับรองกำรจดทะเบียนนิติบุคคล      

  ไฟล์ข้อมูล………………………….…...ขนำดไฟล์....................... จ ำนวน …………….......แผ่น 
     - ส ำเนำหนังสือบริคณห์สนธิ       

 ไฟล์ข้อมูล………………………….……..ขนำดไฟล์....................... จ ำนวน …………….......แผ่น 
     - บัญชีรำยชื่อกรรมกำรผู้จัดกำร      

    ไฟล์ข้อมูล……………………….……..ขนำดไฟล์....................... จ ำนวน ………….….......แผน่       
     บัญชีผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ (ถ้ำมี)   

   ไม่มีผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ 
   มีผู้ถือหุ้นรำยใหญ่           

     ไฟล์ข้อมูล…………………………..ขนำดไฟล์....................... จ ำนวน …………….......แผ่น 
    -  ผู้มีอ ำนำจควบคุม (ถ้ำมี)  
   ไม่มีผู้มีอ ำนำจควบคุม 
   มีผู้มีอ ำนำจควบคุม 

        ไฟล์ข้อมูล………………….……..ขนำดไฟล์....................... จ ำนวน …………….......แผ่น 

    2.  ในกรณีผู้ย่ืนข้อเสนอไม่เป็นนิติบุคคล 
     (ก)  บุคคลธรรมดา 
      - ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนของผู้นั้น   

      ไฟล์ข้อมูล……………………….……..ขนำดไฟล์....................... จ ำนวน …………….......แผ่น 
     (ข)  คณะบุคคล 
     - ส ำเนำข้อตกลงที่แสดงถึงกำรเข้ำเป็นหุ้นส่วน 

  ไฟล์ข้อมูล………………………….……..ขนำดไฟล์....................... จ ำนวน …………….......แผ่น 
    - ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนของผู้เป็นหุ้นส่วน 

 ไฟล์ข้อมูล………………………….……..ขนำดไฟล์....................... จ ำนวน ……….…….......แผ่น 
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    3.  ในกรณีผู้ย่ืนข้อเสนอเป็นผู้ย่ืนข้อเสนอร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า 
    - ส ำเนำสัญญำของกำรเข้ำร่วมค้ำ    

 ไฟล์ข้อมูล……………………………….……..ขนำดไฟล์....................... จ ำนวน …………….......แผ่น 
     (ก)  ในกรณีผู้ร่วมค้าเป็นบุคคลธรรมดา 
     -  บุคคลสัญชำติไทย 
        ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน 

ไฟล์ข้อมูล……………………………….……..ขนำดไฟล์....................... จ ำนวน …………….......แผ่น 
      -  บุคคลที่มิใช่สัญชำติไทย 
         ส ำเนำหนังสือเดินทำง 

 ไฟล์ข้อมูล…………………………….……..ขนำดไฟล์....................... จ ำนวน ………… ….......แผน่ 
     (ข)  ในกรณีผู้ร่วมค้าเป็นนิติบุคคล 
      -  ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจ ากัด 
         ส ำเนำหนังสือรับรองกำรจดทะเบียนนิติบุคคล 

 ไฟล์ข้อมูล…………………………….……..ขนำดไฟล์....................... จ ำนวน …………….......แผ่น 
      -  บัญชีรำยชื่อหุ้นส่วนผู้จดักำร 

 ไฟล์ข้อมูล…………………………….……..ขนำดไฟล์....................... จ ำนวน …………….......แผ่น 
      -  ผู้มีอ ำนำจควบคุม (ถ้ำมี) 

 ไม่มีผู้ควบคุม 
         มีผู้ควบคุม 

 ไฟล์ข้อมูล………………………….……..ขนำดไฟล์....................... จ ำนวน …………….......แผ่น              
-  บริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัด 
        ส ำเนำหนังสือรับรองกำรจดทะเบียนนิติบุคคล 

ไฟล์ข้อมูล……………………………….……..ขนำดไฟล์....................... จ ำนวน …………….......แผ่น 
     -  ส ำนำหนังสือบริคณห์สนธิ  

ไฟล์ข้อมูล……………………………….……..ขนำดไฟล์....................... จ ำนวน …………….......แผ่น 
 -  บัญชีรำยชื่อกรรมกำรผู้จัดกำร  

 ไฟล์ข้อมูล……………………………….……..ขนำดไฟล์....................... จ ำนวน …………….......แผ่น 
  -  บัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (ถ้ามี)  
    ไม่มีผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ 
  มีผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ 

        ไฟล์ข้อมูล……………………….……..ขนำดไฟล์....................... จ ำนวน …………….......แผ่น 
- ผู้มีอ ำนำจควบคุม (ถ้ำมี)  
 ไม่มีผู้มีอ ำนำจควบคุม 
 มีผู้มีอ ำนำจควบคุม 

 ไฟล์ข้อมูล……………………………….……..ขนำดไฟล์....................... จ ำนวน …………….......แผ่น 
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  4.  อ่ืน ๆ (ถ้ำมี) 
  ............................................................................................................................. .......................... 

ไฟล์ข้อมูล……………………………………….……..ขนำดไฟล์....................... จ ำนวน …………….......แผ่น 
   .............................................................................................................................. ........................ 

ไฟล์ข้อมูล…………….………………………….……..ขนำดไฟล์....................... จ ำนวน …………….......แผ่น 
   ............................................................................................................................. ........................... 
                ไฟล์ข้อมูล……………………………………….….…..ขนำดไฟล์....................... จ ำนวน …………….......แผ่น 
  

 ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำ  เอกสำรหลักฐำนที่ข้ำพเจ้ำยื่นพร้อมกำรเสนอรำคำทำงระบบจัดซื้อ 
จัดจ้ำงภำครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในกำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ครั้ งนี้ ถูกต้องและเป็นควำมจริง 
ทุกประกำร 
 
 
        ลงชื่อ.......................................................ผู้ยื่นข้อเสนอ 
             (......................................................) 
 



บัญชีเอกสารส่วนที่ 2 
 

 1. แคตตำล็อกและหรือแบบรูปรำยละเอียดคุณลักษณะเฉพำะ  

    ไฟล์ข้อมูล……………………………….……..ขนำดไฟล์....................... จ ำนวน ………..…….......แผ่น 

 2.  หนังสือมอบอ ำนำจซึ่งปิดอำกรแสตมป์ตำมกฎหมำยในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอมอบอ ำนำจให้บุคคลอ่ืน 
               ลงนำมในใบเสนอรำคำแทน  

      ไฟล์ข้อมูล……………………………….……..ขนำดไฟล์....................... จ ำนวน …………….......แผ่น 

 3.  หลักประกันกำรเสนอรำคำ 
                ไฟล์ข้อมูล……………………………….……..ขนำดไฟล์....................... จ ำนวน …………….......แผ่น 

 4. สรุปรำยละเอียดประกอบกำรอธิบำยเอกสำรตำมที่หน่วยงำนของรัฐก ำหนดให้จัดส่งภำยหลัง 
วันเสนอรำคำ เพ่ือใช้ในประกอบกำรพิจำรณำ (ถ้ำมี) ดังนี้ 

   4.1 …………………………………………………………………………………………………………………………… 
                     ไฟล์ข้อมูล……………………………….……..ขนำดไฟล์....................... จ ำนวน …………….......แผ่น 
   4.2 …………………………………………………………………………………………………………………………… 
                     ไฟล์ข้อมูล……………………………….……..ขนำดไฟล์....................... จ ำนวน …………….......แผ่น 

 5.  อ่ืนๆ (ถ้ำมี) 
     5.1.................................................................................................................... ........................... 
                    ไฟล์ข้อมูล……………………………….……..ขนำดไฟล์....................... จ ำนวน …………….......แผ่น 
     5.2...................................................................................................................... ......................... 
                    ไฟล์ข้อมูล……………………………….……..ขนำดไฟล์....................... จ ำนวน …………….......แผ่น 
     5.3........................................................................................................................ ....................... 
                    ไฟล์ข้อมูล……………………………….……..ขนำดไฟล์....................... จ ำนวน …………….......แผ่น 

 ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำเอกสำรหลักฐำนที่ข้ำพเจ้ำได้ยื่นมำพร้อมกำรเสนอรำคำทำงระบบจัดซื้อ 
จัดจ้ำงภำครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในกำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ครั้ งนี้ ถูกต้องและเป็นควำมจริง 
ทุกประกำร 
 
 
              ลงชื่อ...........................................................ผู้ยื่นข้อเสนอ 

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


