
 
 

 
 
   
ท่ี ช.ค.น. 061/2564                                                                     สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ ช.ค.น.  
                            506 ถนนสุมนเทวราช ต.ในเวียง 
                   อ.เมืองน่าน จ.น่าน  55000 

           23  มีนาคม  2564 
 

เรื่อง  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกาศเชิญชวนสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุง ต่อเติม          
        สำนักงานสมาคมฯ  
 

เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงในสังกัด 
 

ส่ิงท่ีส่งมาด้วย  ประกาศเชิญชวน  จำนวน  1 ชุด 
 

  ด้วยสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ช ่วยเพื ่อนสมาชิกคร ูจ ังหว ัดน ่าน  ได้ร ับอนุม ัต ิงบประมาณ  
จากการประชุมสามัญประจำปี  2564 เมื่อวันท่ี 6 กุมภาพันธ์  2564 อนุมัติให้ปรับปรุง/ต่อเติม  สำนักงาน 
   

สมาคมฯจึงขอประกาศเชิญชวนให้ผู้ท่ีสนใจในการสอบราคาครั้งนี้ ได้ยืนความจำนงในการสอบราคา 
ดังกล่าว ณ สำนักงานสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ช่วยเพื่อนสมาชิกครูจังหวัดน่าน ตั้งอยู่ที ่สำนักงานศึกษาธิการ       
จังหวัดน่าน 506 ถนนสุมนเทวราช ต.ในเวียงอ.เมืองน่าน จ.น่าน 55000ตามรายละเอียดท่ีแนบเรียนมาพร้อมหนังสือฉบับนี้ 
 

  จึงเรียนมาเพื่อทราบ 
 
                   ขอแสดงความนับถือ 
 
       
       
                (นายประสิทธิ์  ชาวแหลง) 
     อุปนายกสมาคมฯ คนท่ี 1  รักษาการในตำแหน่ง 
    นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ช่วยเพื่อนสมาชิกครูขังหวัดน่าน 
 
 
สมาคมฌาปนกิจสสงเคราะห์ ช.ค.น. 
โทร.057-771757 
มือถือ 061-270-1945 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

ประกาศ สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ช่วยเพื่อนสมาชิกครูจังหวัดน่าน 
ที่ 1/2564 

เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงต่อเติมอาคารสำนักงาน  
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ช่วยเพื่อนสมาชิกครูจังหวัดน่าน 

 
  ด้วย  สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ช่วยเพื่อนสมาชิกครูจังหวัดน่าน มีความประสงค์จะสอบราคา
จ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงต่อเติมอาคาร สำนักงานสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ช่วยเพื่อนสมาชิกครูจังหวัดน่าน 
  ราคากลางของงานในการสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงต่อเติมอาคารคร้ังนี้เป็นเงินทั้งส้ิน 
850,000.00บาท  (แปดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) 
  ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ  ดังต่อไปนี้ 
  1. เป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดา ผู้มีอาชีพรับจ้าง งานที่สอบราคาดังกล่าวซึ่งมีผลงานก่อสร้าง
ประเภทเดียวกันในวงเงินไม่น้อยกว่า 850,000.00 บาท(แปดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) 
  2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุช่ือไว้ในบัญชีรายช่ือผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนช่ือแล้ว 
  3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธ์ิ หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้
เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธ์ิความคุ้มกันเช่นว่านั้น 
  4. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่สมาคมฌาปนกิจ
สงเคราะห์ช่วยเพื่อนสมาชิกครูจังหวัดน่าน ณ วันประกาศสอบราคาหรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวาง
การแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจัดซื้อคร้ังนี้ 
  กำหนดดูสถานที่ก่อสร้างและรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม  ในวันที่ 29 มีนาคม 2564  
ระหว่างเวลา 13.00 น.  ถึงเวลา 14.00 น. 
  กำหนดยื่นซองสอบราคาในวันที่ 30 มีนาคม 2564 ระหว่างเวลา09.00 น.ถึง 15.00 น. ณ 
สำนักงานสมาคมฯ และกำหนดเปิดซองสอบราคา  ในวันที่ 31 มีนาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป 
  ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ 1,000 บาท(หนึ่งพันบาทถ้วน )                 
ได้ที่ สำนักงานสมาคมฯ ระหว่างวันที่ 22–26มีนาคม 2564 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 054-771757  
มือถือ 061-2707945 ในวันและเวลาราชการ 
 

  ประกาศ  ณ  วันที่ 22มีนาคม พ.ศ.2564 
 

 
      (นายประสิทธ์ิ   ชาวแหลง) 

อุปนายกสมาคมฯคนที่ 1 รักษาการในตำแหน่ง 
นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ช่วยเพื่อนสมาชิกครูจังหวัดน่าน 
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เอกสารสอบราคาจัดจ้างเลขท่ี1/2564 
จัดจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงต่อเติมอาคารสำนักงานสมาคม ชคน. 

ตามประกาศสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ช่วยเพื่อนสมาชิกครูจังหวัดน่านที่ 1/2564  
ลงวันที่19  มีนาคม  2564 

******************************* 
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ช่วยเพื่อนสมาชิกครูจังหวัดน่านซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “สมาคมฯ” มีความประสงค์

จะสอบราคาจัดจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงต่อเติมอาคารสำนักงานสมาคม ชคน.โดยมีข้อแนะนำและข้อกำหนด
ดังต่อไปนี้ 

1.  เอกสารแนบท้ายเอกสารสอบราคา 
1.1  แบบรูปรายการละเอียด 
1.2  แบบใบเสนอราคา 
1.3  แบบบัญชีรายการก่อสร้าง 
1.4  แบบสัญญาจ้าง 
1.5  แบบหนังสือค้ำประกัน “หลักประกันสัญญา” 

 1.6 บทนิยาม 
 (1)  ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน 
 (2)  การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 

1.7  แบบบัญชีเอกสาร 
 (1)  บัญชีเอกสารส่วนที่  1 
 (2)  บัญชีเอกสารส่วนที่  2 

1.8  แบบหนังสือมอบอำนาจ 
1.9  แบบหนังสือรับรองของวิศวกรผู้ควบคุมงาน 
 

2.  คุณสมบัติของผู้เสนอราคา 
2.1 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดามีอาชีพรับจ้าง การสอบราคาจ้างเหมา

ก่อสร้างปรับปรุงต่อเติมอาคารสำนักงานสมาคม ชคน.ตามเอกสารสอบราคาฉบับนี้ 
 2.2 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุช่ือไว้ในบัญชีรายช่ือผู้ทิ้งงานของทางราชการ และได้แจ้ง
เวียนช่ือแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการส่ังให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ 
 2.3 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น หรือไม่
เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจัดจ้างคร้ังนี้ 
 2.4 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดาและมีผลงานก่อสร้าง ประเภทเดียวกัน
กับงานที่สอบราคา ในวงเงินไม่น้อยกว่า 850,000.00 บาท (แปดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)และเป็นผลงานที่เป็น
คู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการหน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วย บริหารราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือ
หน่วยงานเอกชนที่จังหวัดเช่ือถือในสัญญาเดียวและเป็นผลงานที่มีอายุจนถึงวันยื่นซองเอกสารสอบราคาไม่เกิน  
5 ปี โดยมีหนังสือรับรองผลงานจากหน่วยงานคู่สัญญา 
 2.5 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธ์ิหรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้น 
ศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธ์ิและความคุ้มกันเช่นว่านั้น 
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 2.6 ผู้ประสงค์จะเสนอราคา จะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติ เร่ือง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคล
เป็นคู่สัญญากับหน่วยงานรัฐ พ.ศ. 2554 และประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
เร่ือง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับ
หน่วยงานรัฐ (ฉบับ 2) พ.ศ. 2554 ดังนี้ 
  2.6.1 นิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดาที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐต้องไม่อยู่ในฐานะเป็น
ผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ รายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ 
  2.6.2 คู่สัญญาต้องรับจ่ายผ่านบัญชีเงินฝากธนาคารเท่านั้น 
 2.7  ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ที่เข้าเสนอราคาให้แก่สมาคมฯ ณ วันประกาศ
สอบราคาจัดจ้างหรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจัด
จ้างคร้ังนี้   

3.  หลักฐานการเสนอราคา 
ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา  โดยแยกไว้นอกซองใบเสนอราคาเป็น  
2  ส่วน คือ 
3.1 กรณีนิติบุคคล   

3.1.1  ส่วนที่  1  อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
(1)  ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล 

(ก)  ห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือห้างหุ้นส่วนจำกัด  ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน
นิติบุคคล บัญชีรายช่ือหุ้นส่วนผู้จัดการ  ผู้มีอำนาจควบคุม  พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 
(ข)  บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด  ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน  
นิติบุคคลหนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายช่ือกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุมและบัญชี
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่  พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 

(2)  ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นผู้เสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้าให้ยื่นสำเนาสัญญาของการ
เข้าร่วมค้า  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า  และในกรณีที่ผู้เข้าร่วมค้าฝ่ายใดเป็น
บุคคลธรรมดาที่มิใช่สัญชาติไทย  ก็ให้ยื่นสำเนาหนังสือเดินทาง  หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคล
ให้ยื่นเอกสารตามที่ระบุไว้  (1) 
(3)  สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี) 
(4)  บัญชีเอกสารส่วนที่ 1  ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคาตามแบบในข้อ  1.7(1) 

3.1.2  ส่วนที่  2  อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
(1)  หนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย  ในกรณีที่ผู้เสนอราคามอบอำนาจให้

บุคคลอื่นลงนามในใบเสนอราคาแทน 
  (2)  หลักประกัน ตามข้อ 1.5 
  (3)  เอกสารใบเสร็จรับเงินค่าซื้อแบบฉบับจริง 

(4)  สำเนาหนังสือรับรองผลงานก่อสร้างพร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง  ตามข้อ  2.4 
(5)  สำเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม และหนังสือรับรองของวิศวกรผู้
ควบคุมงาน  โดยผู้เสนอราคาต้องแจ้งรายช่ือวิศวกรผู้ที่จะควบคุมงาน  โดยต้องเป็นวิศวกรที่ได้รับ
อนุญาตให้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมสาขาโยธาพร้อมทั้งแสดงหลักฐานการรับรองของ
วิศวกรผู้นั้นตามแบบหนังสือรับรองตามข้อ 1.9 
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(6) บัญชีเอกสารส่วนที่  2  ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคาตามแบบในข้อ1.7(2) 

 3.2 กรณีบุคคลธรรมดาต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
 (1) สำเนาบัตรประชาชน     

(2) สำเนาทะเบียนบ้าน      
(3) ทะเบียนการค้า/ทะเบียนพาณิชย์ 
(4) ทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม(ถ้ามี) 
(5) หนังสือรับรองผลงาน 

(6) หลักฐานอื่นๆประเภทเดียวกัน 
4.  การเสนอราคา 

4.1  ผู้เสนอราคาต้องยื่นเสนอราคาตามแบบที่กำหนดไว้ในเอกสารสอบราคาก่อสร้างปรับปรุง/ต่อเติม   
โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้นและจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วนลงลายมือชื่อของผู้เสนอราคาให้ชัดเจน  
จำนวนเงินที่เสนอจะต้องระบุตรงกันทั้งตัวเลขและตัวอักษร โดยไม่มีการขูดลบหรือแก้ไข หากมีการขูด ลบตกเติม 
แก้ไขเปล่ียนแปลงจะต้องลงลายมือชื่อผู้เสนอราคา  พร้อมกำกับไว้ด้วยทุกแห่ง 
 4.2  ผู้เสนอราคาจะต้องกรอกปริมาณวัสดุ  และราคาในบัญชีรายการก่อสร้าง  ตามข้อ 1.3  ให้ครบถ้วน
ในการเสนอราคา  ให้เสนอเป็นเงินบาท  และเสนอราคาเพียงราคาเดียว  โดยเสนอราคารวมและหรือราคาต่อ
หน่วย  และหรือต่อรายการ  ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้องทั้งนี้ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกัน
ทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ  ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกันให้ถือตัวหนังสือเป็นสำคัญโดยคิดราคารวมทั้งส้ินซึ่ง
รวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม  ภาษีอากรอื่น  และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้แล้วราคาที่เสนอจะต้องเสนอกำหนดยืนราคาไม่น้อย
กว่า 60 วัน  นับแต่วันเปิดซองใบเสนอราคา  โดยภายในกำหนดยืนราคาผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้
เสนอไว้  และจะถอนการเสนอราคามิได้  

4.3  ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาดำเนินการก่อสร้าง แล้วเสร็จไม่เกิน120 วัน  นับถัดจากวันลง
นามในสัญญาจ้าง 

4.4  ก่อนยื่นซองสอบราคาผู้เสนอราคาควรตรวจดูร่างสัญญา  แบบรูป  และรายละเอียดให้ถี่ถ้วน  และ
เข้าใจเอกสารสอบราคาทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นซองสอบราคา ตามเงื่อนไขในเอกสารสอบราคา 

4.5  ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นซองใบเสนอราคา  รวมทั้งบัญชีรายการก่อสร้าง  ที่ปิดผนึกซองเรียบร้อย  จ่าหน้า
ซองถึงประธานคณะกรรมการรับและเปิดซอง  โดยระบุไว้หน้าซองว่า “ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบราคาจัดจ้าง
เลขที่ 1/ 2564”ยื่นต่อคณะกรรมการรับซองและเปิดซองสอบราคาในวันที่30 มีนาคม 2564ระหว่างเวลา09.00น.
ถึง15.00 น.  ณ สำนักงานสมาคมฯ 
  เมื ่อพ้นกำหนดเวลายื่นซองสอบราคาแล้วจะไม่รับซองสอบราคาโดยเด็ดขาดคณะกรรมการ
พิจารณาผลการสอบราคาจะดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาแต่ละรายว่าเป็นผู้เสนอราคาที่มี
ผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ตามข้อ 1.6(1) ณ วันประกาศสอบราคาหรือไม่ และประกาศรายช่ือผู้
เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือก  ก่อนการเปิดซองใบเสนอราคาหากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการ
สอบราคาก่อน  หรือในขณะที่มีการเปิดซองใบเสนอราคาว่า  มีผู้เสนอราคากระทำการอันเป็นการขัดขวางการ
แข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมตามข้อ  1.6(2)  และคณะกรรมการฯ  เชื่อว่ามีการกระทำอันเป็นการขัดขวางกา ร
แข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม คณะกรรมการฯ  จะตัดรายชื่อผู้เสนอราคารายนั้นออกจากการเป็นผู้เสนอราคาและ
ประกาศรายช่ือผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือก  และสมาคมฯ จะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคาดังกล่าวเป็นผู้
ทิ้งงาน  เว้นแต่คณะกรรมการฯ  จะวินิจฉัยได้ว่าผู้เสนอราคารายนั้นเป็นผู้ที่ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการ
พิจารณาของทางสมาคมฯ  และมิได้เป็นผู้ริเร่ิมให้มีการกระทำดังกล่าวคณะกรรมการรับและเปิดซองสอบราคาจะ
เปิดซองใบเสนอราคาของผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกดังกล่าวข้างต้น  ณ สำนักงานสมาคมฯ  ในวันที่ 
31 มีนาคม 2564ตั้งแต่เวลา10.00น. เป็นต้นไป 
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5.  หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา 
5.1  ในการสอบราคาคร้ังนี้  สมาคมฯ  จะพิจารณาตัดสินด้วย (ราคารวม/ราคาต่อรายการ) 
5.2  หากผู้เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ  2  หรือยื่ นหลักฐานการเสนอราคาไม่ถูกต้อง

หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ  3  หรือยื่นซองสอบราคาไม่ถูกต้องตามข้อ  4  แล้วคณะกรรมการฯ  จะไม่รับพิจารณา
ราคาของผู้เสนอราคารายนั้น  เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาด หรือผิดหลงเพียงเล็กน้อย  หรือที่ผิดแผกไปจากเงื่อนไขของ
เอกสารสอบราคาในส่วนที่มิใช่สาระสำคัญ  ทั้งนี้เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นว่า จะเห็นประโยชน์ต่อสมาคมฯ 
เท่านั้น 

5.3  สมาคมฯ ขอสงวนสิทธิไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราคา โดยไม่มีการผ่อนผันในกรณี ดังต่อไปนี้ 
(1)  ไม่ปรากฏช่ือผู้เสนอราคารายนั้นในบัญชีผู้รับเอกสารสอบราคาจัดจ้าง หรือในหลักฐานการรับ 

เอกสารสอบราคาของสมาคมฯ 
(2)  ไม่กรอกชื่อนิติบุคคลหรือบุคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหนึ่งอย่างใด หรือ 

ทั้งหมดในใบเสนอราคา 
(3) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารสอบราคา ที่เป็นสาระสำคัญ หรือมี 

ผลทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอราคารายอื่น 
 (4) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไข เปล่ียนแปลงโดยผู้เสนอราคามิได้ลงลายมือชื่อ พร้อม 

ประทับตรากำกับไว้ 
5.4  ในการตัดสินการสอบราคาหรือในการทำสัญญา  คณะกรรมการพิจารณาผลการสอบราคา  หรือ

สมาคมฯ  มีสิทธิให้ผู้เสนอราคาชี้แจงข้อเท็จจริง  สภาพ  ฐานะ  หรือข้อเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับผู้เสนอราคาได้  
สมาคมฯ  มีสิทธิที่จะไม่รับราคาหรือไม่ทำสัญญา  หากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง 
 5.5 การตัดสินของสมาคมฯ เป็นเด็ดขาด  ผู้เสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ มิได้ รวมทั้งสมาคมฯจะ
พิจารณายกเลิกการสอบราคา  และลงโทษผู้เสนอราคาเป็นผู้ทิ้งงานไม่ว่าจะเป็นผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลอืก
หรือไม่ก็ตาม  หากมีเหตุที่เช่ือได้ว่าการเสนอราคากระทำโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอราคาอันเป็นเท็จ  หรือใช้ช่ือ
บุคคลธรรมดา  หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน  เป็นต้น 

ในกรณีที่ผู ้เสนอราคาต่ำสุดเสนอราคาต่ำจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจดำเนินงานตามสัญญาได้  
คณะกรรมการพิจารณาผลการสอบราคาหรือสมาคมฯ  จะให้ผู้เสนอราคารายนั้นช้ีแจง  และแสดงหลักฐานที่ทำให้
เชื ่อได้ว่าผู ้เสนอราคาสามารถดำเนินงานตามสอบราคาจัดซื้อให้เสร็จสมบูรณ์หากคำชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้  
สมาคมฯ  มีสิทธิที่จะไม่รับราคาของผู้เสนอราคารายนั้น 

  5.6  ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังจากการเปิดซองสอบราคาว่า  ผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการ
คัดเลือกตามที่ได้ประกาศรายชื่อไว้  ตามข้อ 4.5 เป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่ วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น  
ณ  วันประกาศสอบราคา  หรือเป็นผู้เสนอราคาที่กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
ตามข้อ1.6สมาคมฯ มีอำนาจที่จะตัดรายช่ือผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกดังกล่าวออกจากประกาศรายช่ือ
ตามข้อ  4.5  และสมาคมฯจะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคารายนั้นเป็นผู้ทิ้งงาน 

 ในกรณีนี้หากคณะกรรมการดำเนินการพิจารณาเห็นว่า  การยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาที่ได้
ดำเนินการไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทางสมาคมฯ อย่างยิ่ง  คณะกรรมการดำเนินการมีอำนาจยกเลิกการเปิดซอง
ใบเสนอราคาดังกล่าวได้ 
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6.  การทำสัญญาจ้าง 
ผู้ชนะการสอบราคาจะต้องทำสัญญาจ้างตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ  1.4  กับสมาคมฯ ไม่เกิน 7 วัน นับ

ถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจำนวนเงินเท่ากับร้อยละ 10 ของราคาค่าก่อสร้างที่
สอบราคาได้ให้สมาคมฯ  ยึดถือไว้ในขณะทำสัญญาโดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดต่อไปนี้ 
6.1 เงินสด 
6.2 เช็คที่ธนาคารส่ังจ่ายให้แก่สมาคมฯ โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ทำสัญญาหรือก่อนหน้านัน้ไม่เกนิ 3 วัน ทำการ   
ของทางราชการ  และต้องเป็นเช็คที่ผู้รับเงินไม่ต้องชำระค่าธรรมเนียมการเรียกเก็บเงิน 
6.3 หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศ 

หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน 15 วัน  นับถัดจากวันที่ผู้ชนะการสอบราคา (ผู้รับจ้าง)   
พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว 
 

7.  การจ่ายเงิน 
 การจ่ายเงินแบ่งออกเป็น  2  งวด  ดังนี้ 
 งวดที่  1  ร้อยละ 40 ของมูลค่างานก่อสร้าง เมื่อผู้รับจ้างก่อสร้างฐานรากโครงสร้างและมุงหลังคา 
อาคารแล้วเสร็จนับถัดจากวันทำสัญญาจ้าง ภายใน60 วัน 
งวดที่ 2  ร้อยละ 60 ของมูลค่างานก่อสร้างเมื่อผู้รับจ้างได้ก่อสร้างปรับปรุง/ต่อเติมตามแบบรูปรายการในสัญญา
จ้างเหมากำหนดจนแล้วเสร็จ และจัดเก็บทำความสะอาดบริเวณก่อสร้างให้เรียบร้อย  นับถัดจากวันทำสัญญาจ้าง 
ภายใน120 วัน 

 

8. อัตราค่าปรับ 
ค่าปรับตามแบบสัญญาจ้างข้อ 15 จะกำหนดในอัตราร้อยละ 0.1* ของมูลค่าก่อสร้างตามสัญญาต่อวัน 

9. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง 
ผู้ชนะการสอบราคาซึ่งได้ทำข้อตกลงเป็นหนังสือ  หรือทำสัญญาจ้างตามแบบดังระบุในข้อ 1.4  แล้วแต่

กรณี  จะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง ที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี  นับถัดจาก
วันที่สมาคมฯ  ได้รับมอบงานโดยผู้รับจ้างต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน 7 วัน  นับถัด
จากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง 

 

10. ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอ่ืนๆ 
10.1   เงินค่าจ้างสำหรับงานก่อสร้างคร้ังนี้  ได้มาจากการจัดสรรงบประมาณประจำปี 2564 

ราคากลางของงานในการสอบราคาคร้ังนี้เป็นเงินทั้งส้ิน850,000.00 บาท  (แปดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) 
10.2  ผู้เสนอราคาซึ่งสมาคมฯ  ได้คัดเลือกแล้วไม่ไปทำสัญญา  หรือข้อตกลงภายในเวลาที่ทางสมาคมฯ  

กำหนดดังระบุในข้อ 7  สมาคมฯ อาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็น
ผู้ทิ้งงาน 

10.3  สมาคมฯ  สงวนสิทธิที ่จะแก้ไข เพิ่มเติมเงื ่อนไขหรือข้อกำหนดในแบบสัญญาให้เป็นไปตาม
ความเห็นของสำนักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี) 
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11. มาตรฐานฝีมือช่าง 
เมื่อสมาคมฯ  ได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้รับจ้างและได้ตกลงก่อสร้าง,ปรับปรุง/ต่อเติมตาม

ประกาศนี้แล้วผู้เสนอราคาจะต้องตกลงว่าในการจัดจ้างดังกล่าว  ผู้เสนอราคาจะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบ
มาตรฐานฝีมือช่างจากคณะกรรมการกำหนดมาตรฐานและทดสอบฝีมือแรงงานสถาบันของทางราชการ  หรือ
สถาบันของเอกชนที่ทางราชการรับรอง  หรือผู้มีวุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส. และ ปวท.  หรือเทียบเท่าจาก
สถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ  10  ของแต่ละสาขาช่าง  แต่ต้องมี
ช่างจำนวนอย่างน้อย 1 คน ในแต่ละสาขาช่าง  ดังต่อไปนี้ 

11.1  สาขาช่างเช่ือมไฟฟ้า 
11.2  สาขาช่างเช่ือมแก๊ส 
11.3  สาขาช่างติดตั้งและเดินสายไฟฟ้าภายในอาคาร 
11.4  สาขาช่างไม้ (ก่อสร้าง) 
11.5  สาขาช่างก่ออิฐ 
11.6  สาขาช่างฉาบปูน 
 

12. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ 
ในระหว่างระยะเวลาการก่อสร้าง ปรับปรุง/ต่อเติม ผู้รับจ้างพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและ

ระเบียบได้กำหนดไว้โดยเคร่งครัด 
          
 

 
       (นายประสิทธ์ิ ชาวแหลง) 
      อุปนายกสมาคมฯคนที่ 1  รักษาการในตำแหน่ง 

    นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ช่วยเพื่อนสมาชิกครูจังหวัดน่าน 
          22  มีนาคม 2564 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

แบบใบเสนอราคา 

เรียน............................................................................... 
 

 1. ข้าพเจ้า.............................................................อยู่เลขที่........................ถนน................... ....................
ตำบล/แขวง............................อำเภอ/เขต...............................จังหวัด......................โทรศัพท์........................ ......
โดย..............................................................................ผู้ลงนามข้างทา้ยนี้  ได้พิจารณาเงื่อนไขต่างๆ  ในเอกสาร                            
สอบราคาจัดจ้าง  เลขที่.........../............ โดยตลอด  และยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขนั้นแล้ว  รวมทั้งรับรองว่า  
ข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดและไม่เป็นผู้ทิ้งงานของทางราชการ 
 2.  ข้าพเจ้าขอเสนอที่จะทำงาน............................................................................................ตามข้อกำหนด
เงื่อนไขแบบรูปรายการละเอียดแห่งเอกสารสอบราคาตามราคาดังที่ได้ระบุไว้ในบัญชีรายการก่อสร้างหรือใบสรุป
บัญชีการประมาณราคาแนบท้ายใบเสนอราคานี ้  เป็นเง ินทั ้งสิ ้น....... ... ... .. ... ... ... .. ... ... ... .. ... ......บาท 
(.....................................................................) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน...................... ..............บาท 
( ...................................................................)/ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว 
 3. คำเสนอนี้จะยืนอยู่เป็นระยะเวลา  60  วัน นับแต่วันเปิดซองสอบราคา  และสมาคมฯ  อาจรับคำเสนอ
นี้ ณ เวลาใดก็ได้ก่อนที่จะครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าว  หรือระยะเวลาที่ได้ยืดไปตามเหตุอันสมควรที่สมาคมฯ  
ขอร้อง 

4.กำหนดเวลาส่งมอบ ข้าพเจ้ารับรองที่จะเร่ิมทำงานตามสัญญาทันที  และจะส่งมอบงานตามเอกสารการ
สอบราคา  โดยครบถ้วนถูกต้องภายใน 120 วัน  นับถัดจากวันเร่ิมทำงานตามสัญญา 
 5. ในกรณีที่ข้าพเจ้าได้รับการพิจารณาให้ชนะการสอบราคาข้าพเจ้ารับรองที่จะ 
5.1ทำสัญญาตามแบบสัญญาจ้างแนบท้ายเอกสารสอบราคากับสมาคมฯภายใน 7 วันนับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือ
แจ้งให้ไปทำสัญญา 
5.2 มอบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาที่ระบุไว้ในข้อ7 ของเอกสารสอบราคา ให้แก่สมาคมฯก่อนหรือในขณะที่
ได้ลงนามในสัญญาเป็นจำนวนร้อยละ10ของราคาตามสัญญาที่ได้ระบุไว้ในใบเสนอราคานี้ เพื่อเป็นหลักประกันการ
ปฏิบัติตามสัญญาโดยถูกต้องและครบถ้วน 
  หากข้าพเจ้าไม่ปฏิบัติให้ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ข้างต้นนี้ ข้าพเจ้ายินดีชดใช้ค่าเสียหายใดๆ  ที่อาจมี
แก่สมาคมฯ  และสมาคมฯ มีสิทธิจะให้ผู้เสนอราคารายอื่นเป็นผู้สอบราคาจัดจ้างได้ หรือสมาคมฯ อาจเรียกสอบ
ราคาจัดจ้างใหม่ก็ได้ 
 6.ข้าพเจ้ายอมรับว่าสมาคมฯ  ไม่มีความผูกพันที่จะรับคำเสนอนี้ หรือใบเสนอราคาใดๆ  รวมทั้งไม่ต้อง
รับผิดชอบในค่าใช้จ่ายใดๆ  อันอาจเกิดข้ึนในการที่ข้าพเจ้าได้เข้าเสนอราคา 

7. ข้าพเจ้าได้ตรวจทานตัวเลขและตรวจสอบเอกสารต่างๆ  ที่ได้ยื่นพร้อมใบเสนอราคานี้โดยละเอียดแล้ว  
และเข้าใจดีว่าสมาคมฯ ไม่ต้องรับผิดชอบใดๆ ในความผิดพลาดหรือตกหล่น 

8.  ใบเสนอราคานี้ได้ยื่นเสนอโดยบริสุทธ์ิ ยุติธรรม  และปราศจากกลฉ้อฉลหรือการสมรู้ร่วมคิดกันโดยไม่
ชอบด้วยกฎหมายกับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง  หรือหลายบุคคล  หรือกับห้างหุ้นส่วนบริษัทใดๆ  ได้ยื่นเสนอราคาใน
คราวเดียวกัน 
 

เสนอ  ณ   วันที่..........เดือน..................................พ.ศ. ................... 
 

 

(ลงช่ือ)........................................................... 
(.....................................................) 

   ตำแหน่ง........................................................................................... 
ประทับตรา (ถ้ามี) 



 
 
 

บทนิยาม 
 “ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน” หมายความว่า บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่เข้าเสนอราคาจ้าง
เหมาในการสอบราคาจ้างของสมาคมฯเป็นผู้มีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในกิจการของบุคคล
ธรรมดาหรือนิติบุคคลอื่นที่เข้าเสนอราคาในการสอบราคาจ้างของสมาคมฯ  ในคราวเดียวกัน 
 การมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมของบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลดังกล่าวข้างต้นได้แก่การที่
บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลดังกล่าวมีความสัมพันธ์กันในลักษณะดังต่อไปนี้ 

(1) มีความสัมพันธ์กันในเชิงบริหาร โดยผู้จัดการ หุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร   หรือผู้มี
อำนาจในการดำเนินงานในกิจการของบุคคลธรรมดาหรือของนิติบุคคลรายหนึ่ง  มีอำนาจหรือสามารถใช้อำนาจใน
การบริหารจัดการกิจการของบุคคลธรรมดาหรือของนิติบุคคล  อีกรายหนึ่งหรือหลายราย  ที่เสนอราคาให้แก่
สมาคมฯ ในการสอบราคาจ้างคร้ังนี้ 

(2) มีความสัมพันธ์กันในเชิงทุน  โดยผู้เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ  หรือผู้เป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความ
รับผิดชอบในห้างหุ้นส่วนจำกัด  หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัทจำกัด   หรือบริษัทมหาชนจำกัดเป็นหุ้นส่วนในห้าง
หุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด  หรือเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่  ในบริษัทจำกัด หรือ บริษัทมหาชนจำกัดอีกราย
หนึ่งหรือหลายราย  ที่เสนอราคาให้แก่สมาคมฯ  ในการสอบราคาจ้างคร้ังนี้ 

คำว่า “ผู้ถือหุ้นรายใหญ่”  ให้หมายความว่า  ผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นเกินกว่าร้อยละยี่สิบห้าในกิจการนั้น   
(3)  มีความสัมพันธ์กันในลักษณะไขว้กันระหว่าง (1) และ (2) โดยผู้จัดการ หุ้นส่วน ผู้จัดการ กรรมการ

ผู้จัดการ  ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของบุคคลธรรมดา  หรือของนิติ บุคคลรายหนึ่งเป็น
หุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด  หรือเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชน
จำกัด  อีกรายหนึ่งหรือหลายรายที่เข้าเสนอราคาให้แก่สมาคมฯ  ในการสอบราคาจ้างคร้ังนี้  หรือในนัยกลับกัน 
การดำรงตำแหน่ง  การเป็นหุ้นส่วน  หรือเข้าถือหุ้นดังกล่าวข้างต้นของคู่สมรส  หรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของ
บุคคลใน (1) (2) หรือ (3)  ให้ถือว่าเป็นการดำรงตำแหน่งการเป็นหุ้นส่วน  หรือการถือหุ้นของบุคคลดังกล่าวใน
กรณีบุคคลใดใช้ช่ือบุคคลอื่นเป็นผู้จัดการ หุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารผู้เป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้น 
โดยที่ตนเองเป็นผู้ใช้อำนาจในการบริหารที่แท้จริง  หรือเป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นที่แท้จริงของห้างหุ้นส่วน  หรือ
บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัดแล้วแต่กรณี  และห้างหุ้นส่วน  หรือบริษัทจำกัด  หรือบริษัทมหาชนจำกัดที่
เกี่ยวข้อง  ได้เสนอราคาให้แก่สมาคมฯ  ในการสอบราคาจ้างคราวเดียวกัน  ให้ถือว่าผู้เสนอราคาหรือผู้เสนอราคา
นั้นมีความสัมพันธ์กันตาม (1) (2) หรือ (3)  แล้วแต่กรณี 
“การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม”หมายความว่า  การที่ผู้เสนอราคารายหนึ่งหรือหลายรายกระทำ
การอย่างใดๆ อันเป็นการขัดขวางหรือเป็นอุปสรรคหรือไม่เปิดโอกาสให้มีการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการ
เสนอราคาต่อสมาคมฯ  ไม่ว่าจะกระทำโดยการสมยอมกัน หรือโดยการให้  ขอให้หรือรับว่าจะให้เรียกรับ  หรือ
ยอมจะรับเงินหรือทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด  หรือใช้กำลังประทุษร้าย  หรือข่มขู่ว่ าจะใช้กำลังประทุษร้าย  
หรือแสดงเอกสารอันเป็นเท็จ  หรือกระทำการใดโดยทุจริต  ทั้งนี้  โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะแสวงหาประโยชน์ใน
ระหว่างผู้เสนอราคาด้วยกันหรือเพื่อให้ประโยชน์แก่ผู้เสนอราคารายหนึ่งรายใด เป็นผู้มีสิทธ์ิทำสัญญากับสมาคมฯ  
หรือเพื่อหลีกเล่ียงการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม  หรือเพื่อให้เกิดความได้เปรียบสมาคมฯ โดยมิใช่เป็นไปในทาง
ประกอบธุรกิจปกติ 
 
 
 
 
 



 
           1 

แบบสัญญาจ้าง 
สัญญาเลขที่...................................... 

 

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น  ณ  ................................................................................................................. 
ตำบล/แขวง......................อำเภอ/เขต.......................จังหวัด...............เมื่อวันที.่...........เดือน...............พ.ศ.............
ระหว่าง..............................................................โดย  นาย/นาง/นางสาว...................................................................
และนายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ช่วยเพื่อนสมาชิกครูจังหวัดน่าน 
 โดย..........................................................ตำแหน่ง..............................................................  ผู้รับมอบอำนาจจาก 
คณะกรรมการดำเนินการสมาคมฯ  ตามข้อบังคับสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ช่วยเพื่อนสมาชิกครูจังหวัดน่าน     
ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง”ฝ่ายหนึ่ง  กับ.............................................................ซึง่จดทะเบียนเป็นนิติ
บุคคล  ณ.......................................................................มีสำนักงานใหญ่อยู่เลขที่.................ถนน.......................
ตำบล/แขวง...........................อำเภอ/เขต....................จังหวัด...................โดย............................... ..........................
ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท………………………       
ลงวันที่.............................(และหนังสือมอบอำนาจลงวันที่......................................**)  แนบท้าย  สัญญานี้  ซึ่ง
ต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้รับจ้าง”  อีกฝ่ายหนึ่งคู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้ 
ข้อ  1.  ข้อตกลง........................................................................................................................................... 
ผู้ว่าจ้างตกลง.................  และผู้รับจ้างตกลง............................................................................................................. 
............................................................................................................................. ....................................................... 
ณ..................................................ตำบล/แขวง........................อำเภอ/เขต......................จังหวัด………………………….. 
ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญานี้  รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา 
ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ  เครื่องมือเครื่องใช้  ตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆ ชนิดดีเพื่อใช้ในงาน       
จ้างเหมาตามสัญญานี้ 
ข้อ 2.  เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา* 
เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้ 

2.1   ผนวก  1 .................(รูปแบบ)............................ จำนวน ............ หน้า 
2.2   ผนวก  2 ..........(รายการรายละเอียด)................. จำนวน ............ หน้า 
2.3   ผนวก  3 ..........(บัญชีรายการก่อสร้าง)............... จำนวน ............ หน้า 
2.4   ผนวก  4 ................(ใบเสนอราคา).................... จำนวน ............ หน้า 
2.5   ผนวก  5 .....(รายการเกี่ยวกับการจัดซื้อ)... จำนวน ............ หน้า 
2.6   ผนวก  6 ........................................................... จำนวน ............ หน้า 
2.7 ผนวก  7 ........................................................... จำนวน ............ หน้า 

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดแย้งกับข้อความในสัญญานี้  ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้บังคับ  และในกรณีที่
เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง  ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง 
ข้อ  3.  หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา 

ในขณะทำสัญญานี้  ผู้รับจ้างได้นำหลักประกันเป็น.............................เป็นจำนวนเงิน....................บาท 
(......................................................................)  มามอบให้แก่ผู้ว่าจ้าง เพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้
หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบไว้ตามวรรคหนึ่ง  ผู้ว่าจ้างจะคืนให้เมื่อผู้ว่าจ้างพ้นข้อผูกพันตามสัญญานี้แล้ว 
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ข้อ  4.  การจ่ายเงิน 

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่าย  และผู้รับจ้างตกลงรับเงิน จำนวน........ ...............บาท(..............................................)  
ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน...................บาท ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ  และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือ
ราคาเหมารวมเป็นเกณฑ์และกำหนดการจ่ายเงินเป็นงวดๆ  ดังนี้ 
การจ่ายเงินแบ่งออกเป็น  2  งวด  ดังนี้ 
  งวดที่  1  ร้อยละ  40  ของมูลค่างานก่อสร้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ก่อสร้างฐานราก โดยก่อสร้างและ 

             มุงหลังคาแล้วเสร็จ นับถัดจากวันทำสัญญาจ้าง60 วัน 
งวดที่ 2  ร้อยละ  60  ของมูลค่างานก่อสร้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ก่อสร้างปรับปรุงต่อเติมอาคาร

สำนักงาน ชคน. เสร็จเรียบร้อย จัดเก็บวัสดุที ่เหลือจากการก่อสร้าง และทำความ
สะอาดบริเวณก่อสร้าง นับถัดจากวันทำสัญญาจ้าง120 วัน 

ข้อ  5.  กำหนดเวลาแล้วเสร็จ และสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา 
ผู้รับจ้างต้องเร่ิมทำงานติดต้ัง ภายในวันที่..........เดือน...............................พ.ศ.............. และจะต้องทำงาน

ให้แล้วเสร็จภายในวันที่.........เดือน.............................พ.ศ............  ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา  
หรือไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา  หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าขายไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จ
ภายในกำหนดเวลา  หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง  หรือตก
เป็นผู้ล้มละลาย  หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำส่ังคณะกรรมการตรวจรับ  หรือผู้ควบคุมงาน  หรือบริษัทที่ปรึกษา
ซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้างผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้  และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงาน
ของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปได้ด้วยการที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นนั้น  ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นความ
รับผิดชอบตามสัญญา 
ข้อ  6.  ความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่อง 

เมื่องานเสร็จสมบูรณ์  และผู้ว่าจ้างได้รับมอบสินค้าและงานติดตั้งจากผู้รับจ้าง  หรือผู้รับจ้างรายใหม่ใน
กรณีที่มีการบอกเลิกสัญญาตามข้อ 5 หากมีเหตุชำรุดบกพร่อง หรือเสียหายเกิดข้ึนจากงานนี้ภายในกำหนด2 ปีนับ
ถัดจากวันที่ได้รับมอบงานดังกล่าว  ซึ่งความชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเกิดจากความบกพร่องของผู้รับจ้าง  อัน
เกิดจากการใช้วัสดุที่ไม่ถูกต้อง  หรือทำไว้ไม่เรียบร้อย  หรือทำไม่ถูกต้องตามมาตรฐานแห่งหลักวิชา  ผู้รับจ้าง
จะต้องรีบทำการแก้ไขให้เป็นที่เรียบร้อยโดยไม่ชักช้า  โดยผู้ว่าจ้างไม่ต้องออกเงินใดๆ  ในการนี้ทั้งสิ้น  หากผู้
รับจ้างบิดพล้ิวไม่กระทำการดังกล่าวภายในกำหนด 7 วัน  นับแต่วันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หรือไม่ทำ
การแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนดให้  ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะทำการนั้นเอง  หรือผู้อื่นให้
ทำงานนั้นโดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย 
ข้อ  7.  การจ้างช่วง 

ผู้ว่าจ้างจะต้องไม่เอางานทั้งหมด  หรือบางส่วนแห่งสัญญานี้ไปจ้างช่วงอีกต่อหนึ่งโดยไม่ได้รับความ
ยินยอมเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน  ทั้งนี้  นอกจากในกรณีที่สัญญานี้จะได้ระบุไว้เป็นอย่างอื่น  ความยินยอม
ดังกล่าวนั้นไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจากความรับผิดชอบ  หรือพันธะหน้าที่ตามสัญญานี้  และผู้รับจ้างจะ
ยังคงต้องรับผิดในความผิดและความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างหรือของตัวแทนหรือลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วงนั้น
ทุกประการ 
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ข้อ  8. การควบคุมงานของผู้รับจ้าง 

ผู้รับจ้างต้องควบคุมงานติดตั้งอย่างเอาใจใส่ด้วยประสิทธิภาพ  และความชำนาญและในระหว่างทำงานที่
จะต้องจัดให้มีผู้แทนซึ่งทำงานเต็มเวลาเป็นผู้ควบคุมงาน  ผู้ควบคุมงานดังกล่าวจะต้องเป็นผู้แทนได้รับมอบอำนาจ
จากผู้รับจ้าง  คำสั่ง หรือคำแนะนำต่างๆ  ที่ได้แจ้งแก่ผู ้แทนผู้ได้รับมอบอำนาจนั้นให้ถือว่าเป็นคำสั่ง  หรือ
คำแนะนำที่ได้แจ้งแก่ผู้รับจ้างการแต่งตั้งผู้ควบคุมงานนั้นจะต้องทำเป็นหนังสือ  และต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้
ว่าจ้าง การเปล่ียนตัวหรือการแต่งต้ังผู้ควบคุมงานใหม่จะกระทำมิได้หากไม่ได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้างก่อน 
ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะขอให้เปลี่ยนตัวผู้แทนได้รับมอบอำนาจนั้น  โดยแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้รับจ้าง  และผู้รับจ้าง
จะต้องทำการเปล่ียนตัวโดยพลัน  โดยไม่คิดราคาเพิ่มหรืออ้างเป็นเหตุเพื่อขยายอายุสัญญาอันเนื่องมาจากเหตุนี้ 
ข้อ  9. ความรับผิดของผู้รับจ้าง 

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดต่ออุปัทวเหตุ  ความเสียหาย  หรือภยันตรายใดๆ  อันเกิดจากการปฏิบัติงานของผู้
รับจ้าง  และจะต้องรับผิดต่อความเสียหายจากการกระทำของลูกจ้างของผู้รับจ้างความเสียหายใดๆ  อันเกิดแก่
งานที่ผู้รับจ้างได้ทำขึ้น  แม้จะเกิดขึ้นเพราะเหตุสุดวิสัยนอกจากกรณีอันเกิดจากความรับผิดของผู้ว่าจ้างผู้รับจา้ง
จะต้องรับผิดโดยซ่อมแซมให้คืนดี  หรือเปลี่ยนให้ใหม่โดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง  ความรับผิดของผู้รับจ้าง
ดังกล่าวในข้อนี้จะส้ินสุดลงเมื่อผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานคร้ังสุดท้าย  ซึ่งหลังจากนั้นผู้รับจ้างคงต้องรับผิดเพียงในกรณี
ชำรุดบกพร่องหรือความเสียหายดังกล่าวในข้อ  6  เท่านั้น 
ข้อ  10.การจ่ายเงินแก่ลูกจ้าง 

ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินแก่ลูกจ้างที่ผู้รับจ้างได้จ้างมาในอัตรา  และตามกำหนดเวลาที่ผู้รับจ้างได้ตกลงหรือ
ทำสัญญาไว้ต่อลูกจ้างดังกล่าวถ้าผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้าง  หรือค่าทดแทนอื่นใดแก่ลูกจ้างดังกล่าวในวรรคแรกผู้
ว่าจ้างมีสิทธิที่จะเอาเงินค่าสินค้าที่จะต้องจ่ายแก่ผู้รับจ้างมาจ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างงดังกล่าว  และให้ถือว่าผู้
ว่าจ้างได้จ่ายเงินจำนวนนั้นเป็นค่าสินค้าให้แก่ผู้รับจ้างตามสัญญาแล้วผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีประกันภัยสำหรับ
ลูกจ้างทุกคนที่จ้างมาทำงาน  โดยให้ครอบคลุมถึงความรับผิดทั้งปวงของผู้รับจ้าง  รวมทั้งผู้รับจ้างช่วงอันหากจะ
พึงมีในกรณีความเสียหายที่คิดค่าสินไหมทดแทนได้ตามกฎหมาย ซึ่งเกิดจากอุปัทวเหตุหรือภยันตรายใดๆ ต่อ
ลูกจ้าง  หรือบุคคลอื่นที่ผู ้รับจ้างหรือผู้รับจ้างช่วงจ้างมาทำงาน  ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบกรมธรรม์ประกันภัย
ดังกล่าวพร้อมทั้งหลักฐานการชำระเบ้ียประกันให้แก่ผู้ว่าจ้าง เมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง 
ข้อ  11. การตรวจรับ 

ถ้าผู้ว่าจ้างแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับ  กรรมการควบคุมงาน  ผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาเพื่อ
ควบคุมการทำงานของผู้รับจ้าง  กรรมการตรวจรับ  กรรมการควบคุมงานติดตั้งหรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่
ปรึกษานั้นมีอำนาจเข้าไปตรวจงานในสถานที่ที่กำลังติดตั้งได้ทุกเวลาและผู้รับจ้างจะต้องอำนวยความสะดวกและ
ให้ความช่วยเหลือในการนั้นตามสมควรการที่มีกรรมการตรวจรับ กรรมการควบคุมงาน  ผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่
ปรึกษาหาทำให้ผู้รับจ้างพ้นความรับผิดชอบตามสัญญาข้อนี้ข้อหนึ่งข้อใดไม่ 
ข้อ  12. แบบรูปและรายการละเอียดคลาดเคลื่อน 

ผู้รับจ้างจะต้องรับรองว่าได้ตรวจสอบและทำความเข้าใจในแบบรูปรายการละเอียดโดยถี่ถ้วนแล้ว  หาก
ปรากฏว่าแบบรูปและรายการละเอียดนั้นผิดพลาด  หรือคลาดเคลื่อนไปจากหลักการทางวิศวกรรมหรือทาง
เทคนิค  ผู ้ร ับจ้างตกลงที ่จะปฏิบัต ิตามคำวิน ิจฉัยของกรรมการตรวจการจ ้า ง  กรรมการควบคุมงาน                   
หรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู ้ว่าจ้างแต่งตั้ง  เพื่อให้งานแล้วเสร็จบริบูรณ์โดยจะคิดค่าใช้จ่ายใด ๆ  
เพิ่มข้ึนจากผู้ว่าจ้างไม่ได้ 
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ข้อ  13. การควบคุมงานติดต้ังโดยผู้ว่าจ้าง 

ผู้รับจ้างตกลงว่า  กรรมการตรวจการจ้าง กรรมการควบคุมงานติดตั้ง  ผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาที่
ผู้ว่าจ้างแต่งตั้งมีอำนาจที่จะตรวจสอบและควบคุมงานเพื่อให้เป็นไปตามเอกสารสัญญา  และมีอำนาจที่จะสั่งให้
แก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม  หรือตัดทอน  ซึ่งงานตามสัญญานี้  หากผู้รับจ้างขัดขืนไม่ปฏิบัติตามกรรมการตรวจ
การจ้างผู้ควบคุมงาน  หรือบริษัทที่ปรึกษามีอำนาจที่จะส่ังให้หยุดกิจการนั้นช่ัวคราวได้ความล่าช้าในกรณีเช่นนี้ผู้
รับจ้างจะถือเป็นเหตุขอขยายวันทำการออกไปมิได้ 
ข้อ  14. งานพิเศษและการแก้ไขงาน 

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะสั่งให้ผู้รับจ้างทำงานพิเศษซึ่งไม่ได้แสดงไว้  หรือรวมอยู่ในเอกสารสัญญา   หากงาน
พิเศษนั้นๆ  อยู่ในขอบข่ายทั่วไปแห่งวัตถุประสงค์ของสัญญานี้  นอกจากนี้ผู้ว่าจ้างยังมีสิทธิส่ังให้เปล่ียนแปลงหรือ
แก้ไขแบบรูป  และข้อกำหนดต่างๆ  ในเอกสารสัญญานี้ด้วย  โดยไม่ทำให้สัญญาเป็นโมฆะแต่อย่างใดอัตราค่าจ้าง
หรือราคาที่กำหนดไว้ในสัญญานี้ให้กำหนดใช้สำหรับงานพิเศษ  หรืองานที่เพิ่มเติมข้ึน  หรือตัดทอนลงทั้งปวงตาม
คำสั่งของผู้ว่าจ้าง  หากในสัญญาไม่ได้กำหนดไว้ถึงอัตราค่าจ้างหรือราคาใดๆ  ที่จะนำมาใช้สำหรับงานพิเศษหรือ
งานที่เพิ่มข้ึนดังกล่าว  ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างจะได้ตกลงกันที่จะกำหนดอัตราหรือราคา  รวมทั้งการขยายระยะเวลา 
(ถ้ามี)  กันใหม่เพื่อความเหมาะสม  ในกรณีที่ตกลงกันไม่ได้  ผู้ว่าจ้างจะกำหนดอัตราหรือราคาตายตัวตามแต่ผู้
ว่าจ้างจะเห็นว่าเหมาะสมและถูกต้อง  ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติงานตามคำสั่งของผู้ว่าจ้าง 
ข้อ  15. ค่าปรับ 

หากผู้รับจ้างไม่สามารถส่งมอบสินค้าและติดต้ังให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญา  และผู้ว่าจ้างยัง
มิได้บอกเลิกสัญญา  ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินวันละ .......บาท  และจะต้องชำระ
ค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานในเมื่อผู้ว่าจ้างต้องจ้างผู้ควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็นจำนวนเงินวันละ......บาท  นับถัด
จากวันที่กำหนดแล้วเสร็จตามสัญญาหรือวันที่ผู ้ว่าจ้างได้ขยายให้จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง  นอกจากนี้ผู้
รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างส่งมอบสินค้าหรือติดตั้งล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกิน
กว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย 

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญานั้น  หากผู้รับจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างจะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญา
ต่อไปได้  ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ  16  ก็ได้  และผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้
รับจ้างเมื่อครบกำหนดแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว  ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิก
สัญญาได้อีกด้วย 
ข้อ  16. สิทธิของผู้รับจ้างภายหลังบอกเลิกสัญญา 

ในกรณีที่ผู้รับจ้างบอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างอาจทำงานนั้นเองหรือว่าจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นต่อจนแล้วเสร็จได้  
ผู้ว่าจ้างหรือผู้ที่รับจ้างทำงานนั้นต่อมีสิทธิใช้เครื่องใช้ ในการติดตั้งสินค้าและวัสดุต่างๆ  ซึ่งเห็นว่าจะต้องสงวน
เอาไว้เพื่อการปฏิบัตงิานตามสัญญาตามที่จะเห็นสมควร 

ในกรณีดังกล่าว  ผู้ว่าจ้างมีสิทธิริบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาทั้งหมด  หรือบางส่วนตามแต่จะ
เห็นสมควร  นอกจากนั้นผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหายซึ่งเป็นจำนวนเกินกว่าหลักประกันการปฏิบัติงาน  
และค่าเสียหายต่างๆ  ที่เกิดขึ้น  รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เพิ ่มขึ้นในการทำงานนั้นต่อให้แล้วเสร็จตามสัญญาและ
ค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานเพิ่ม (ถ้ามี) ซึ่งผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากเงินประกันผลงานหรือจำนวนเงินใดๆ  ที่จะจ่าย
ให้แก่ผู้รับจ้างก็ได ้
ข้อ  17. การกำหนดค่าเสียหาย 

ค่าปรับหรือค่าเสียหายซึ่งเกิดขึ้นจากผู้รับจ้างตามสัญญานี้  ผู ้ว่าจ้างมีสิทธิที ่จะหักเอาจากจำนวนเงิน
ค่าจ้างที่ค้างจ่ายหรือจากเงินประกันผลงานของผู้รับจ้าง หรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาก็ได้ 
หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ  และค่าเสียหายแล้วยังเหลืออยู่อีกเท่าใด  ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่
ผู้รับจ้างทั้งหมด 
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ข้อ  18.  การทำบริเวณก่อสร้างให้เรียบร้อย 

ผู้รับจ้างจะต้องรักษาบริเวณสถานที่ปฏิบัติงานตามสัญญานี้  รวมทั้งโรงงานหรือส่ิงอำนวยความสะดวกใน
การทำงานของผู้รับจ้าง ลูกจ้าง ตัวแทน หรือของผู้รับจ้างช่วงให้อยู่ในความสะอาดปลอดภัยและมีประสิทธิภาพใน
การใช้งานตลอดระยะเวลาการส่งมอบงานจ้าง  และเมื่อทำงานเสร็จสิ้นแล้วจะต้องขนย้ายบรรดาเครื่องใช้ในการ
ก่อสร้างรวมทั้งวัสดุ  ขยะมูลฝอย  และสิ่งก่อสร้างช่ัวคราวต่างๆ  (ถ้ามี)  เพื่อให้บริเวณทั้งหมดอยู่ในสภาพที่
สะอาดและใช้การได้ทันที 
ข้อ  19. การขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา 

ในกรณีที่เหตุสุดวิสัย  หรือเหตุใดๆ  อันเนื่องมาจากความผิดหรือบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้างหรือพฤติการณ์
อันหนึ่งอันใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดตามกฎหมาย  ทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไข  และ
กำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้  ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุหรือพฤติการณ์ดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้าง
ทราบ  เพื่อขอขยายเวลาทำงานออกไปภายใน  15  วันนับถัดจากวันที่เหตุนั้นส้ินสุดลง 

ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง  ให้ถือว่าผู้รับจ้างได้สละสิทธ์ิเรียกร้องในการที่จะขอ
ขยายเวลาทำงานออกไปไม่มีเงื่อนไขใดๆ  ทั้งสิ้น  เว้นแต่กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้
ว่าจ้าง ซึ่งมีหลักฐานชัดแจ้ง  หรือผู้ว่าจ้างทราบดีอยู่แล้วตั้งแต่ต้นการขยายกำหนดเวลาทำงานตามวรรคหนึ่ง  อยู่
ในดุลพินิจของผู้ว่าจ้างที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร 
ข้อ  20. มาตรฐานฝีมือช่าง 
ผู้รับจ้างตกลงเป็นเงื่อนไขสำคัญว่า  ผู้รับจ้างจะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างจาก
คณะกรรมการกำหนดมาตรฐานและทดสอบฝีมือแรงงาน  สถาบันของทางราชการหรือสถาบันของเอกชนที่ทาง
ราชการรับรอง  หรือผู้มีวุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส. และ ปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ.  รับรอง
ให้เข้ารับราชการได้ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละสิบของแต่ละสาขาช่าง  แต่จะต้องมีช่างจำนวนอย่างน้อย  1 คน  ใน
แต่ละสาขาช่างดังต่อไปนี้ 
20.1  สาขาช่างเช่ือมไฟฟ้า 
20.2  สาขาช่างเช่ือมแก๊ส 
20.3  สาขาช่างติดตั้งและเดินสายไฟฟ้าภายในอาคาร 
20.4  สาขาช่างไม้ (ก่อสร้าง) 
20.5  สาขาช่างก่ออิฐ 
20.6  สาขาช่างฉาบปูน 

ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำบัญชีแสดงจำนวนช่างทั้งหมด  โดยจำแนกตามแต่ละสาขาช่าง  และระดับช่างพร้อม
กับระบุรายชื่อช่างที่ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่าง หรือผู้มีวุฒิบัตรดังกล่าวในวรรคแรกนำมาแสดงพร้อม
หลักฐานต่างๆ ต่อคณะกรรมการตรวจการจ้าง  กรรมการควบคุมงานจ้าง  หรือผู้ควบคุมงานจ้าง ก่อนเริ่มลงมือ
ทำงานและพร้อมที่จะให้ผู้ว่าจ้างหรือเจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้างตรวจสอบดูได้ตลอดเวลาการทำงานตามสัญญานี้ของ
ผู้รับจ้าง 

******************************************************************* 
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สัญญานี้ทำขึ้นสองฉบับ  มีข้อความถูกต้องตรงกัน  คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอด

แล้ว  จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี)  ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน  และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละ
หนึ่งฉบับ 

 
 

(ลงช่ือ) ......................................... ผู้ว่าจ้าง 
 (......................................)  
(ลงช่ือ) ......................................... ผู้รับจ้าง 
 (......................................)  
(ลงช่ือ) ......................................... พยาน 
 (......................................)  
(ลงช่ือ) ......................................... พยาน 
 (......................................)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบหนังสือค้ำประกัน 
(หลักประกันสัญญา) 

 
เลขที่..............................                             วันที่...................................................... . 
 
 ข้าพเจ้า........(ชื่อธนาคาร)...............................................สำนักงานตั้งอยู่เลขที่.....................ถนน
...........................ตำบล/แขวง........................อำเภอ/เขต........................จังหวัด..............................โดย
...............................................................ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันธนาคาร  ขอทำหนังสือค้ำประกันฉบับนี้ให้ไว้ต่อ
...............................................................................ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า  “ผู้ว่าจ้าง”   ดังมีข้อความต่อไปนี้ 
  1.ตามที่..........(ชื่อผู้รับจ้าง)...................................................ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “ผู้รับจ้าง” ได้ทำ
สัญญาว่าจ้าง............................................................กับผู้ว่าจ้างตามสัญญาเลขที่..................ลงวันที่ ...........เดือน
..........................พ.ศ.................ซึ่งผู้ว่าจ้างต้องวางหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาต่อผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงิน
..........................บาท(.................ตัวอักษร..............................)ซึ่งเทา่กับร้อยละ............................. 
(..........................................................)  ของราคาทั้งหมดตามสัญญา 
  ข้าพเจ้ายอมผูกพันตนโดยไม่มีเงื่อนไขที่จะค้ำประกันชนิดเพิกถอนไม่ได้เช่นเดียวกับลูกหนี้ขั้นต้น
ในการชำระเงินให้ตามสิทธิเรียกร้องของผู้ว่าจ้างจำนวนไม่เกิน...........................บาท      
(......................................................)  ในกรณีทีผู้่รับจ้างก่อให้เกิดความเสียหายใดๆ หรือต้องชำระค่าปรับหรือ
ค่าใช้จ่ายใดๆหรือผู้รับจ้างมิได้ปฏิบัติตามภาระหน้าที่ใดๆ  ที่กำหนดในสัญญาดังกล่าวข้างต้น ทั้งนี้  โดยข้าพเจ้าจะ
ไม่อ้างสิทธิใดๆ  เพื่อโต้แย้ง  และผู้ว่าจ้างไม่จำเป็นต้องเรียกร้องให้ผู้รับจ้างต้องชำระหนี้นั้นก่อน 

2.หากผู้ว่าจ้างได้ขยายระยะเวลาให้แก่ผู้รับจ้างหรือยินยอมให้ผู้รับจ้างปฏิบัติผิดแผกไปจาก 
เงื่อนไขใดๆ ในสัญญาให้ถือว่าข้าพเจ้าได้ยินยอมในกรณีนั้นๆ  ด้วย 
 3.หนังสือค้ำประกันนี้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันทำสัญญาจ้างดังกล่าวข้างต้น  จนถึงวันที่ภาระหน้าที่ทั้งหลาย
ของผู้รับจ้างจะได้ปฏิบัติให้สำเร็จลุล่วงไปและข้าพเจ้าจะไม่เพิกถอนการค้ำประกันไม่ว่ากรณีใดๆตราบเท่าที่ผู้รับจ้างยัง
ต้องรับผิดชอบต่อผู้ว่าจ้างตามสัญญาจ้างอยู่ 
 ข้าพเจ้าได้ลงนามและประทับตราไว้ต่อหน้าพยานเป็นสำคัญ 
 

       (ลงช่ือ)...........................................ผู้ค้ำประกัน 
        (...........................................) 
 
                                               (ลงช่ือ)........................................พยาน 

(.........................................) 
 
                                              (ลงช่ือ)........................................พยาน 

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

 
 
 
 
 
 



บัญชีเอกสารส่วนที่  1 
 
1.  ในกรณีที่ผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล 
 (ก)  ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด 
  สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล  จำนวน...................แผ่น 
  บัญชีรายช่ือหุ้นส่วนผู้จัดการ และผู้มีอำนาจควบคุม  จำนวน...................แผ่น 
  (ข)  บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด    จำนวน...................แผ่น 
  สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล   จำนวน...................แผ่น 
  หนังสือบริคณห์สนธิ      จำนวน...................แผ่น 
  บัญชีรายช่ือกรรมการผู้จัดการ และผู้มีอำนาจควบคุม   จำนวน...................แผ่น 
  บัญชีรายช่ือผู้ถือหุ้นรายใหญ่     จำนวน...................แผ่น 
 2.  ในกรณีผู้เสนอราคาไม่เป็นนิติบุคคล 
 (ก)  บุคคลธรรมดา 
 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้นั้น     จำนวน...................แผ่น 
 (ข)  คณะบุคคล 
 สำเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน    จำนวน...................แผ่น 
 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน     จำนวน...................แผ่น 
 3.  ในกรณีที่ผู้เสนอราคาเป็นผู้เสนอราคารวมกันในฐานะผู้ร่วมค้า 

สำเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า      จำนวน...................แผ่น 
 (ก)  ในกรณีผู้ร่วมค้าเป็นบุคคลธรรมดา 
 -  บุคคลสัญชาติไทย 
 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน      จำนวน...................แผ่น 
 (ข)  ในกรณีผู้ร่วมค้าเป็นนิติบุคคล 
 -  ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด 
 สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล    จำนวน...................แผ่น 
 บัญชีรายช่ือหุ้นส่วนผู้จัดการ  และผู้มีอำนาจควบคุม   จำนวน...................แผ่น 
 -  บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด 
 สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล     จำนวน...................แผ่น 
 หนังสือบริคณห์สนธิ         จำนวน...................แผ่น 
 บัญชีรายช่ือกรรมการผู้จัดการผู้มีอำนาจควบคุม    จำนวน...................แผ่น 
 บัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่       จำนวน...................แผ่น 
 4.  สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี) 
 5.  อื่นๆ  (ถ้ามี) 
 
 ข้าพเจ้าขอรับรองว่า  เอกสารหลักฐานที่ข้าพเจ้ายื่นพร้อมซองใบเสนอราคาและบัญชีรายการก่อสร้างใน
การสอบราคาจ้างถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ 
 

        (ลงช่ือ).......................................................ผู้เสนอราคา 
(......................................................) 

 
 
 



 
บัญชีเอกสารส่วนที่  2 

 
  1.  หนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้เสนอราคา 
              มอบอำนาจให้บุคคลอื่นลงนามในใบเสนอราคาแทน   จำนวน...................แผ่น 
  2.  หลักประกันซอง       จำนวน...................แผ่น 
  3.  สำเนาหนังสือรับรองผลงานก่อสร้าง     จำนวน...................แผ่น 
  4.  ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม   จำนวน...................แผ่น 
  5.  หนังสือรับรองของวิศวกรผู้ควบคุมงาน     จำนวน...................แผ่น 
  6.  อื่นๆ  (ถ้ามี)  

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

 
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า  เอกสารหลักฐานที่ข้าพเจ้ายื่นพร้อมซองใบเสนอราคาและบัญชีรายการก่อสร้างใน

การสอบราคาจ้างถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ 
 
 
 

(ลงช่ือ)..............................................ผู้เสนอราคา 
         (....................................................) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ปิดอากรแสตมป์  10  บาท 

 
หนังสือมอบอำนาจ 

 
เขียนที่............................................................. 

วันที่...........เดือน............................พ.ศ............... 
ข้าพเจ้า.............................................................................สำนักงานใหญ่ต้ังอยู่เลขที่.................................................. 
ถนน....................................แขวง/ตำบล............................เขต/อำเภอ..............................จังหวัด............................. 
โดย......................................................................เช้ือชาติ..........................สัญชาติ.....................อายุ......................ปี  
ตั้งบ้านเรือนอยู่เลขที่..................หมู่ที่..............ถนน.......................................แขวง/ตำบล.............................เขต/
อำเภอ...................................จังหวัด.................................................. 
ได้มอบอำนาจให้................................................เช้ือชาติ..................สัญชาติ.............อายุ..........ปี 
ตั้งบ้านเรือนอยู่บ้านเลขที่.............................หมูท่ี่........ถนน...........................แขวง/ตำบล.............................เขต/
อำเภอ..........................จังหวัด....................  เป็นผู้มีอำนาจจัดการในเร่ือง.......................................................... 
............................................................................................................ ........................................................................
............................................................................................................................. ................... 
แทนข้าพเจ้าจนเสร็จการ  และข้าพเจ้าขอรับผิดชอบในการใดๆ ที่ผู้รับมอบอำนาจของข้าพเจ้าได้ทำไปตามที่มอบ
อำนาจนี้  เสมือนหนึ่งว่าข้าพเจ้าได้ทำการด้วยตนเอง 
 

(ลงช่ือ) ......................................... ผู้มอบอำนาจ 
 (......................................)  
(ลงช่ือ) ......................................... ผู้รับมอบอำนาจ 
 (......................................)  
(ลงช่ือ) ......................................... พยาน 
 (......................................)  
(ลงช่ือ) ......................................... พยาน 
 (......................................)  

 
หมายเหตุ  ผู้มอบอำนาจ  หมายถึง  บุคคลดังต่อไปนี้ 
(1)  เจ้าของร้าน  หรือเจ้าของกิจการสำหรับกิจการที่เป็นร้านบุคคลธรรมดา 
(2)  หุ้นส่วนผู้จัดการ  ตามหนังสือรับรองการจดทะเบียน  สำหรับกิจการที่เป็นหุ้นส่วนจำกัด  หรือ 
      ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล 
(3)  กรรมการผู้มีอำนาจลงช่ือผูกพันบริษัทได้ตามหนังสือรับการจดทะเบียนสำหรับกิจการที่เป็น 
      บริษัทจำกัด 

 
 
 
 
 
 
 



หนังสือรับรอง 
ของ 

วิศวกรผู้ควบคุมงาน 
เขียนที่............................................................. 

วันที่...........เดือน............................พ.ศ............... 
โดยหนังสือฉบับนี้  ข้าพเจ้า.................................................อายุ.........ปี  เช้ือชาติ.......................... 

สัญชาติ.......................อายุ.............ปี  อยู่บ้านเลขที่.........................หมู่ที่...............ตรอก/ซอย..... ................. 
ถนน......................................................แขวง/ตำบล...........................เขต/อำเภอ........................................ 
จังหวัด............................โทรศัพท์บ้าน....................................ที่ทำงาน........................................................ 
โทรศัพท์.......................................  ได้รับอนุญาตให้ประกอบอาชีพวิศวกรควบคุม  ประเภท............................ 
สาขาโยธา.........................................แขนง................................ตามใบอนุญาตเลขทะเบียน................... ...... 
และขณะนี้ไม่ได้ถูกเพิกถอนใบอนุญาตให้ประกอบอาชีพ 

ขอรับรองว่า  ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการวางแผนงาน  และการดำเนินงานของ............................ 
(บริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด)................................ในการก่อสร้าง...............................................เพือ่เป็นหลักฐาน  
ข้าพเจ้าได้แนบสำเนาใบอนุญาตประกอบอาชีพวิศวกรควบคุมมาด้วยแล้ว  และได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ 
 

(ลงช่ือ) ......................................... วิศวกร 
 (......................................)  
(ลงช่ือ) ......................................... ผู้จัดการ 
 (......................................)  

 
 
 
 

 


