แบบรปูรายการใชสำหรบั
ปงบประมาณ 2563

ใบเสนอราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เรียน

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

๑. ข้าพเจ้า........................................................................สานักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ ...................
ถนน.........................ตาบล/แขวง...........................อาเภอ/เขต.......................จังหวัด......... .......................
โทรศัพท์.................................. โดย..............................ผู้ลงนามข้างท้ายนี้ (ในกรณีผู้รับจ้างเป็นบุคคลธรรมดา
ให้ ใ ช้ ข้ อ ความว่ า ข้ า พเจ้ า ..........................................................................................อยู่ บ้ า นเลขที่
..............................................ถนน......................................................................ตาบล/แขวง...............................
อาเภอ/เขต............................จังหวัด.................................ผู้ถือบัตรประชาชน เลขที่..........................................
โทรศัพท์..............................................) โดย............................................................................ ได้พิจารณา
เงื่ อ นไขต่ า งๆ ในเอกสารการป ระกวดราคาอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ และเอกสารเพิ่ มเติ ม (ถ้ า มี ) เลขที่
.................................โดยตลอดและยอมรับข้อกาหนดและเงื่อนไขนั้นแล้ว รวมทั้งรับรองว่า ข้าพเจ้าเป็นผู้มี
คุณสมบัติครบถ้วนตามที่กาหนดและไม่เป็นผู้ทิ้งงานของหน่วยงานของรัฐ
๒. ข้ า พเจ้ า ขอเสนอที่ จ ะท างาน.........................................ตามข้ อ ก าหนดเงื่ อ นไขแบบรู ป
รายการละเอียดแห่งเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ตามราคาดังที่ได้ระบุไว้ในบัญชีรายการก่อสร้างหรือ
ใบแจ้งปริมาณและราคา๒ เป็นเงินทั้งสิ้น ................................... บาท (..............................................................)
ซึง่ ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว
๓. ข้ าพเจ้ าจะยื น ค าเสนอราคานี้ เป็ น ระยะเวลา........................วั น ตั้ งแต่ วั น ยื่ น ข้ อ เสนอ และ
................................1 อาจรับคาเสนอนี้ ณ เวลาใดก็ได้ก่อนที่จะครบกาหนดระยะเวลาดังกล่าว หรือระยะเวลาที่
ได้ยืดออกไปตามเหตุผลอันสมควรที่................................๑ ร้องขอ
4. ข้าพเจ้ารับรองว่าจะส่งมอบงานตามเงื่อนไขที่เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์กาหนดไว้
5. ในกรณี ที่ ข้ า พเจ้ า ได้ รั บ การพิ จ ารณ าให้ เ ป็ น ผู้ ช นะการประกวดราคาอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์
ข้าพเจ้ารับรองที่จะ
5.๑ ท าสั ญ ญ าตามแบบสั ญ ญ าจ้ า งก่ อ สร้ า งแนบท้ า ยเอกสารการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์หรือตามที่สานักงานอัยการสูงสุดได้แก้ไขเพิ่มเติมแล้ว กับ............................๑ ภายใน.............วัน
นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือให้ไปทาสัญญา
5.๒ มอบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา ตามที่ระบุไว้ในข้อ 7 ของเอกสารการประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์ ให้แก่............................ 1 ขณะที่ได้ลงนามในสัญญาเป็นจานวนร้อยละ....................ของ
ราคาตามสั ญ ญาที่ได้ร ะบุ ไว้ในใบเสนอราคานี้ เพื่ อเป็ นหลั กประกัน การปฏิบั ติตามสั ญ ญาโดยถูกต้องและ
ครบถ้วน
หากข้าพเจ้าไม่ปฏิบัติให้ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ ในข้อ ๕.๑ และ/หรือข้อ ๕.๒ ดังกล่าวข้างต้น
ข้าพเจ้ายอมให้................................ ๑ ริบหลักประกันการเสนอราคา หรือเรียกร้องจากผู้ออกหนังสือค้าประกัน
ข้าพเจ้ายอมชดใช้ค่าเสียหายใดๆ ที่อาจมีแก่................................๑ และ................................๑ มีสิทธิจะให้ผู้ยื่น
ข้อเสนอรายอื่นเป็นผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ หรือ................................ ๑ อาจดาเนินการจัดจ้าง
การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ก็ได้

-๒6. ข้าพเจ้ายอมรับว่า..............................๑ ไม่มีความผูกพันที่จะรับคาเสนอนี้ หรือใบเสนอราคาใดๆ
รวมทั้งไม่ต้องรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายใดๆ อันอาจเกิดขึ้นในการที่ข้าพเจ้าได้เข้ายื่นข้อเสนอครั้งนี้
7. เพื่อเป็นหลักประกันในการปฏิบัติโดยถูก ต้อง ตามที่ได้ทาความเข้าใจและผูกพันแห่งคาเสนอนี้
ข้าพเจ้าขอมอบ.......................................เพื่อเป็นหลักประกันการเสนอราคาเป็นจานวนเงิน.........................บาท
(....................................) มาพร้อมนี้
๘. ข้ า พเจ้ า ได้ ต รวจทานตั ว เลขและตรวจสอบเอกสารต่ า งๆ ที่ ได้ ยื่ น พร้ อ มใบเสนอราคานี้
โดยละเอียดแล้ว และเข้าใจดีว่า..............................๑ ไม่ต้องรับผิดชอบใดๆ ในความผิดพลาดหรือตกหล่น
๙. ใบเสนอราคานี้ ได้ยื่นเสนอโดยบริสุทธิ์ยุติธรรม และปราศจากกลฉ้อฉล หรือการสมรู้ร่วมคิดกัน
โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายกับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือหลายบุคคล หรือกับห้างหุ้นส่วน บริษัทใดๆ ที่ได้ยื่นข้อเสนอใน
คราวเดียวกัน
เสนอมา ณ วันที่............... เดือน.................................... พ.ศ. ..............................
ลงชื่อ .....................................................
(..........................................................)
ตาแหน่ง...........................................................
หมายเหตุ
1

ให้ระบุชื่อย่อหน่วยงานของรัฐที่ดาเนินการจัดจัดจ้าง เช่น กรม หรือจังหวัด หรือ ทีโอที เป็นต้น

2

บัญชีรายการก่อสร้าง ใบแจ้งปริมาณงานและราคา ให้จัดทาตามความเหมาะสม

แบบสัญญา
สัญญาจ้างก่อสร้าง
สัญญาเลขที่……...…......…(๑).................….……
สัญญาฉบับนี้ทาขึ้น ณ ………….……..………………………………………………………………………….......
ตาบล/แขวง…………………..………………….………………..อาเภอ/เขต……………………….….……………………………...
จังหวัด…….…………………………….…………. เมื่อวันที่ ...……….. เดือน.……………….……….………... พ.ศ. .....………
ระหว่าง ………………………………….……………….………… (๒) ………………………………………………………………………..
โดย ………...…………….…………………………….…………… (๓) ………..…………………………………………..…………………
ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับ …………….…………....…… (๔ ก) …………..…………………….
ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ ……………………………………………………………………………………….………….……..
มีสานักงานใหญ่อยู่เลขที่……………......……ถนน………..……….……………..ตาบล/แขวง…….……….…..……….…....
อาเภอ/เขต………………….…..…….จังหวัด………..…………………..….โดย………….…………………………………..……...
ผู้มีอานาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของสานักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท ..……………
ลงวันที่………………………………… (๕) (และหนังสือมอบอานาจลงวันที่....………….…….……..) แนบท้ายสัญญานี้
(๖) (ในกรณีที่ผู้รับจ้างเป็นบุคคลธรรมดาให้ใช้ข้อความว่า กับ ……………..……..….… (๔ ข) …………………….....
อยู่บ้านเลขที่…………….….…..….ถนน…………………..……….…...……ตาบล/แขวง.……...………………….….………….
อาเภอ/เขต…………………….………….…..จังหวัด…………...…..………….……...……. ผู้ถือบัตรประจาตัวประชาชน
เลขที่.......................... ดังปรากฏตามสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนแนบท้ายสัญญานี้) ซึ่งต่อไปในสัญญานี้
เรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง
คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ข้อตกลงว่าจ้าง
ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทางาน….……….…….…(๗)…….…...….………
ณ …..……………................... ตาบล/แขวง….…………………………….…….. อาเภอ/เขต.........…………..…………..…
จังหวัด……………………….……….….. ตามข้อกาหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญานี้รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา
ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆ
ชนิดดีเพื่อใช้ในงานจ้างตามสัญญานี้
ข้อ ๒ เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา
เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้
๒.๑ ผนวก ๑ .…….….(แบบรูป)……........…......….......….. จานวน.…..(…..…….….) หน้า
๒.๒ ผนวก ๒ ………...(รายการละเอียด)…….....……....... จานวน.…..(…..…….….) หน้า
๒.๓ ผนวก ๓ …........(ใบแจ้งปริมาณงานและราคา)...... จานวน.…..(…..…….….) หน้า
๒.๔ ผนวก ๔ ……….(ใบเสนอราคา)….........…………....... จานวน.…..(…..…….….) หน้า
…………..……………..……ฯลฯ……….………..……………
ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดหรือแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความ
ในสัญญานี้บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคาวินิจฉั ย
ของผู้ว่าจ้าง คาวินิจฉัยของผู้ว่าจ้างให้ถือเป็นที่สุด และผู้รับจ้างไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าจ้าง ค่าเสียหายหรือ
ค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติมจากผู้ว่าจ้างทั้งสิ้น

-2ข้อ ๓ หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา
ในขณะทาสัญญานี้ผู้รับจ้างได้นาหลักประกันเป็น…………..…...…..(๘)…....………..………
เป็นจานวนเงิน……………....บาท (………….…..………….) ซึ่งเท่ากับร้อยละ……….…(๙)……...…(…………..………...)
ของราคาค่าจ้างตามสัญญา มามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้
(๑๐) กรณีผู้ รับจ้ างใช้หนังสือค้าประกันมาเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา
หนังสือค้าประกันดังกล่าวจะต้องออกโดยธนาคารที่ประกอบกิจการในประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทุน
หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิ จ
ค้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทย
แจ้งเวียนให้ทราบตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกาหนด
หรืออาจเป็นหนังสือค้าประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกาหนดก็ได้ และจะต้องมีอายุ
การค้าประกันตลอดไปจนกว่าผู้รับจ้างพ้นข้อผูกพันตามสัญญานี้
หลักประกันที่ผู้รับจ้างนามามอบให้ตามวรรคหนึ่ง จะต้องมีอายุครอบคลุมความรับผิด
ทั้งปวงของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ถ้าหลักประกันที่ผู้รับจ้างนามามอบให้ดังกล่าวลดลงหรือเสื่อมค่าลง
หรือมีอายุไม่ครอบคลุมถึงความรับผิดของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม รวมถึงกรณี
ผู้รับจ้างส่งมอบงานล่าช้าเป็นเหตุให้ระยะเวลาแล้วเสร็จหรือวันครบกาหนดความรับผิดในความชารุดบกพร่อง
ตามสัญญาเปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่าจะเกิดขึ้นคราวใด ผู้รับจ้างต้องหาหลักประกันใหม่หรือหลักประกันเพิ่มเติม
ให้มีจานวนครบถ้วนตามวรรคหนึ่งมามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างภายใน...........(…….….) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง
เป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง
หลักประกันที่ผู้รับจ้างนามามอบไว้ ตามข้อนี้ ผู้ว่าจ้างจะคืนให้ แก่ผู้รับจ้างโดยไม่มี
ดอกเบี้ยเมื่อผู้รับจ้างพ้นจากข้อผูกพันและความรับผิดทั้งปวงตามสัญญานี้แล้ว
ข้อ ๔ (ก) ค่าจ้างและการจ่ายเงิน
(สาหรับสัญญาที่เป็นราคาต่อหน่วย)
ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายและผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างเป็นจานวนเงิน……………………..บาท
(……………………………….…..) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มจานวน………….……..บาท (...........................................)
ตลอดจนภาษี อากรอื่น ๆ และค่า ใช้ จ่ า ยทั้ งปวงด้ว ยแล้ ว โดยถื อราคาต่ อหน่ว ยเป็น เกณฑ์ ตามรายการ
แต่ละประเภทดังที่ได้กาหนดไว้ในใบแจ้งปริมาณงานและราคา ตามเอกสารแนบท้ายสัญญาผนวก ๓
คู่สั ญญาทั้ งสองฝ่ า ยต่ างตกลงว่ าจ านวนปริ มาณงานที่ กาหนดไว้ใ นบั ญชี รายการ
ก่อสร้างหรือใบแจ้งปริมาณงานและราคานี้เป็นจานวนโดยประมาณเท่านั้น จานวนปริมาณงานที่แท้จริง
อาจจะมากหรื อน้ อยกว่านี้ ก็ได้ ซึ่งผู้ ว่าจ้างจะจ่ายเงินค่าจ้างให้ แก่ผู้ รับจ้างตามราคาต่อหน่ว ยของงาน
แต่ละรายการทีไ่ ด้ทาเสร็จจริง คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายต่างตกลงที่จะไม่เปลี่ยนแปลงราคาต่อหน่วยหรือเรียกร้อง
ค่าสินไหมทดแทนอันเกิดจากการที่จานวนปริมาณงานในแต่ละรายการได้แตกต่างไปจากที่กาหนดไว้ในสัญญา
ทั้งนี้ นอกจากในกรณีต่อไปนี้ (๑๑)
๔.๑ เมื่อปริมาณงานที่ทาเสร็จจริงในส่วนที่เกิ นกว่าร้อยละ ๑๒๕ (หนึ่งร้อยยี่สิบห้า)
แต่ไม่เกินร้ อยละ ๑๕๐ (หนึ่ งร้อยห้ าสิ บ ) ของปริมาณงานที่กาหนดไว้ในสั ญญาหรือใบแจ้งปริมาณงาน
และราคา จะจ่ายให้ในอัตราร้อยละ ๙๐ (เก้าสิบ) ของราคาต่อหน่วยตามสัญญา
๔.๒ เมื่อปริมาณงานที่ทาเสร็จจริงในส่วนที่เกินกว่าร้อยละ ๑๕๐ (หนึ่งร้อยห้าสิบ )
ของปริ มาณงานที่กาหนดไว้ในสั ญญาหรื อใบแจ้งปริมาณงานและราคา จะจ่ายให้ ในอัตราร้อยละ ๘๓
(แปดสิบสาม) ของราคาต่อหน่วยตามสัญญา

-3๔.๓ เมื่อปริมาณงานที่ทาเสร็จจริงน้อยกว่าร้อยละ ๗๕ (เจ็ดสิบห้า) ของปริมาณงาน
ที่กาหนดไว้ในสัญญาหรือใบแจ้งปริมาณงานและราคา จะจ่ายให้ตามราคาต่อหน่วยในสัญญาและจะจ่ายเพิ่ม
ชดเชยเป็ น ค่ า Overhead และ Mobilization ส าหรั บ งานรายการนั้ น ในอั ต ราร้ อ ยละ ๑๗ (สิ บ เจ็ ด )
ของผลต่างระหว่างปริมาณงานทั้งหมดของงานรายการนั้นตามสัญญาโดยประมาณกับปริมาณงานที่ทาเสร็จจริง
คูณด้ว ยราคาต่อหน่ ว ยตามสั ญญา ทั้งนี้ การจ่ายเงินเพิ่มชดเชยเป็นค่า Overhead และ Mobilization
ดังกล่าว ผู้ว่าจ้างจะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างในงวดสุดท้ายของการจ่ายเงินค่างานตามสัญญา
๔.๔ ผู้ ว่าจ้ างจะจ่ ายเงินที่เพิ่มขึ้น ตามข้อ ๔.๑ หรือ ๔.๒ ดังกล่ าวข้างต้น ในงวด
สุดท้ายของการจ่ายเงินหรือก่อนงวดสุดท้ายของการจ่ายเงินตามที่ผู้ว่าจ้างจะพิจารณาเห็นสมควร เว้นแต่
กรณีที่ผู้ว่าจ้างพิจ ารณาเห็นว่าปริมาณงานที่ทาเสร็จจริง ดังกล่าว มิได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับงานอื่นที่เหลื อ
อีกทั้งงานที่เหลืออยู่ก็มิได้มีผลกระทบต่อการจ่ายเงินค่างานที่แล้วเสร็จจริงในงวดดัง กล่าว ทั้งนี้ ผู้ว่าจ้าง
อาจจ่ ายเงิ น ที่ เพิ่ มขึ้ น ให้ แก่ ผู้ รั บ จ้ างพร้ อ มกั บการจ่า ยเงิน ค่า งานงวดนั้ นๆ และการพิ จารณาว่ างานใด
อยู่ในหลักเกณฑ์ดังกล่าวหรือไม่ เป็นดุลพินิจโดยเด็ดขาดของผู้ว่าจ้าง
ผู้ว่าจ้างตกลงที่จะจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างเป็นรายเดือนตามเนื้องานที่ทาเสร็จจริง
เมื่อผู้ ว่าจ้างหรื อเจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้างได้ทาการตรวจสอบผลงานที่ทาเสร็จแล้ว และปรากฏว่าเป็นที่พอใจ
ตรงตามข้อกาหนดแห่งสัญญานี้ทุกประการ ผู้ว่าจ้างจะออกหนังสือรับรองการรับมอบงานนั้น ให้ไว้แก่ผู้รับจ้าง
การจ่ายเงินงวดสุดท้า ยจะจ่ายให้เมื่องานทั้งหมดตามสัญญาได้แล้วเสร็จทุกประการ
รวมทั้งการทาสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อยตามที่กาหนดไว้ในข้อ ๒๐
(๑๒) การจ่ายเงินตามเงื่อนไขแห่งสัญญานี้ ผู้ว่าจ้างจะโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร
ของผู้รับจ้าง ชื่อธนาคาร….....………....….………….สาขา………..….…….…..ชื่อบัญชี……………………………………
เลขที่บัญชี…………………………………ทั้งนี้ ผู้รับจ้างตกลงเป็นผู้รับภาระเงินค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการอื่นใด
เกี่ยวกับการโอน รวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่นใด (ถ้า มี) ที่ธนาคารเรียกเก็บ และยินยอมให้มีการหักเงินดังกล่าวจาก
จานวนเงินโอนในงวดนั้นๆ (ความในวรรคนี้ใช้สาหรับกรณีที่หน่วยงานของรัฐจะจ่ายเงินตรงให้แก่ผู้รับจ้าง
(ระบบ Direct Payment) โดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้รับจ้าง ตามแนวทางที่กระทรวงการคลัง
หรือหน่วยงานของรัฐเจ้าของงบประมาณเป็นผู้กาหนด แล้วแต่กรณี)
ข้อ ๔ (ข) ค่าจ้างและการจ่ายเงิน
(สาหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม)
ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายและผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจานวนเงิน…………………………..บาท
(………………………………..…) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จานวน…………..…………บาท (......................................)
ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวมเป็นเกณฑ์ และกาหนดการ
จ่ายเงินเป็นงวดๆ ดังนี้
งวดที่ ๑ เป็นจานวนเงิน……………….………...บาท (…………………………………...………….)
เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน……………………………………ให้แล้วเสร็จภายใน…………………………………………………..
งวดที่ ๒ เป็นจานวนเงิน…….………………...บาท (…………………………………...………….)
เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน…………………………..…..……ให้แล้วเสร็จภายใน………………………………………………….
..............................................ฯลฯ.............................................
งวดสุดท้าย เป็นจานวนเงิน……………..………....บาท (…………………………………...….…..)
เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยตามสัญญา รวมทั้งทาสถานที่ก่อสร้างให้สะอาด
เรียบร้อยตามที่กาหนดไว้ในข้อ ๒๐

-4(๑๓) การจ่ายเงินตามเงื่อนไขแห่งสัญญานี้ ผู้ว่าจ้างจะโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร
ของผู้รับจ้าง ชื่อธนาคาร……………….….…….….สาขา……….…..…….…….…..ชื่อบัญชี……………………………………
เลขที่บัญชี……………………………….… ทั้งนี้ ผู้รับจ้างตกลงเป็นผู้รับภาระเงินค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการอื่นใด
เกี่ยวกับการโอน รวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่นใด (ถ้า มี) ที่ธนาคารเรียกเก็บ และยินยอมให้มีการหักเงินดังกล่าวจาก
จานวนเงินโอนในงวดนั้นๆ (ความในวรรคนี้ใช้สาหรับกรณีที่ หน่วยงานของรัฐจะจ่ายเงินตรงให้แก่ผู้รับจ้าง
(ระบบ Direct Payment) โดยการโอนเงิ น เข้ า บั ญ ชี เ งิ น ฝากธนาคารของผู้ รั บ จ้ า ง ตามแนวทางที่
กระทรวงการคลังหรือหน่วยงานของรัฐเจ้าของงบประมาณเป็นผู้กาหนด แล้วแต่กรณี)
(๑๔) ข้อ ๕ เงินค่าจ้างล่วงหน้า
ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้าง เป็นจานวนเงิน…………..…..…บาท
(………………..….…) ซึ่งเท่ากับร้อยละ……....…(……….…………....) ของราคาค่าจ้าง ตามสัญญาที่ระบุไว้ในข้อ ๔
เงินค่าจ้างล่วงหน้าดังกล่าวจะจ่ายให้ภายหลังจากที่ผู้รับจ้างได้วางหลักประกันการรับ
เงินค่าจ้างล่วงหน้าเป็น............................(หนังสือค้าประกันหรือหนังสือค้าประกันอิเล็กทรอนิกส์ ของธนาคาร
ภายในประเทศหรือพันธบัตรรัฐบาลไทย)…………………....เต็มตามจานวนเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นให้แก่ผู้ว่าจ้าง
ผู้รับ จ้างจะต้องออกใบเสร็จ รับ เงิน ค่าจ้ างล่ วงหน้าตามแบบที่ผู้ ว่าจ้างกาหนดให้และผู้รับจ้างตกลงที่จะ
กระทาตามเงื่อนไขอันเกี่ยวกับการใช้จ่ายและการใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้น ดังต่อไปนี้
๕.๑ ผู้รับจ้างจะใช้เงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานตามสัญญา
เท่านั้น หากผู้รับจ้างใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นในทางอื่น
ผู้ว่าจ้างอาจจะเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้า นั้นคืนจากผู้รับจ้างหรือบังคับ เอาจากหลักประกันการรับเงินค่าจ้าง
ล่วงหน้าได้ทันที
๕.๒ เมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง ผู้รับจ้างต้องแสดงหลักฐานการใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้า
เพื่อพิสูจน์ว่าได้เป็นไปตามข้อ ๕.๑ ภายในกาหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันได้รับแจ้งเป็นหนังสือจาก
ผู้ว่าจ้าง หากผู้รับจ้างไม่อาจแสดงหลักฐานดังกล่าว ภายในกาหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน ผู้ว่าจ้างอาจเรียกเงิน
ค่าจ้างล่วงหน้าคืนจากผู้รับจ้างหรือบังคับเอาจากหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ทันที
(๑๕) ๕.๓ (ก) (สาหรับสัญญาที่เป็นราคาต่อหน่วย)
ในการจ่ ายเงินค่ าจ้า งให้ แก่ผู้ รับจ้ างตามข้อ ๔ (ก) ผู้ ว่า จ้างจะหั กเงิ นค่า จ้า ง
ในแต่ละเดือนเพื่อชดใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้จานวนร้อยละ................(..................) ของจานวนเงินค่าจ้าง
ในแต่ละเดือน (๑๖) ทั้งนี้ จนกว่าจานวนเงินที่หักไว้จะครบตามจานวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่ผู้รับจ้างได้รับไปแล้ว
ยกเว้นค่าจ้างเดือนสุดท้ายจะหักไว้เป็นจานวนเท่ากับจานวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือทั้งหมด
(๑๗) ๕.๓ (ข) (สาหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม)
ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามข้อ ๔ (ข) ผู้ว่าจ้างจะหัก เงินค่าจ้าง
ในแต่ละงวดเพื่อชดใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้จานวนร้อยละ..............(......................) ของจานวนเงินค่าจ้าง
ในแต่ละงวดจนกว่าจานวนเงินที่หักไว้จะครบตามจานวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่ผู้รับจ้างได้รับไปแล้ว ยกเว้น
ค่าจ้างงวดสุดท้ายจะหักไว้เป็นจานวนเท่ากับจานวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือทั้งหมด
๕.๔ เงิน จ านวนใดๆ ก็ตามที่ผู้ รั บ จ้างจะต้องจ่า ยให้ แ ก่ผู้ ว่าจ้ างเพื่ อช าระหนี้ห รื อ
เพื่อชดใช้ความรับผิดต่างๆ ตามสัญญา ผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากเงินค่าจ้างงวดที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก่อนที่จะ
หักชดใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้า

-5๕.๕ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญา หากเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือเกินกว่าจานวนเงิน
ที่ผู้รับจ้างจะได้รับหลังจากหักชดใช้ในกรณีอื่นแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายคืนเงินจานวนที่เหลือนั้นให้แก่ผู้ว่าจ้าง
ภายใน ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง
๕.๖ (ก) (สาหรับสัญญาที่เป็นราคาต่อหน่วย)
ผู้ว่าจ้างจะคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้าง ต่อเมื่อ
ผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างไว้ครบจานวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าตามข้อ ๕.๓ (ก)
๕.๖ (ข) (สาหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม)
ผู้ ว่ า จ้ า งจะคื น หลั ก ประกั น การรั บ เงิ น ค่ า จ้ า งล่ ว งหน้ า ให้ แ ก่ ผู้ รั บ จ้ า ง
ต่อเมื่อผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างไว้ครบจานวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าตามข้อ ๕.๓ (ข)
(๑8) ข้อ ๖ การหักเงินประกันผลงาน
ในการจ่ า ยเงิ น ค่ า จ้ างให้ แ ก่ ผู้ รั บจ้ า งแต่ ล ะงวด ผู้ ว่ าจ้ างจะหั ก เงิ นจ านวนร้ อยละ
...................(…………………) ของเงินที่ต้องจ่ายในงวดนั้นเพื่อเป็นประกันผลงาน ในกรณีที่เงินประกันผลงาน
ถู ก หั ก ไว้ แ ล้ ว เป็ น จ านวนเงิ น ไม่ ต่ ากว่ า ……….............บาท (……………………...) ผู้ รั บ จ้ า งมี สิ ท ธิ ที่ จ ะ
ขอเงินประกันผลงานคืน โดยนาหนังสือค้าประกันของธนาคารหรือหนังสือค้าประกันอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งออก
โดยธนาคารภายในประเทศมามอบให้ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันแทนก็ได้
ผู้ว่าจ้างจะคืนเงินประกันผลงาน และ/หรือหนังสือค้าประกันของธนาคารดังกล่าว
ตามวรรคหนึ่งโดยไม่มีดอกเบี้ยให้แก่ผู้รับจ้างพร้อมกับการจ่ายเงินค่าจ้างงวดสุดท้าย
ข้อ ๗ (ก) กาหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา
(19) ภายในกาหนด………………......(.....................) วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา
ผู้รับจ้างจะต้องเสนอแผนงานให้เ ป็นที่พอใจแก่ผู้ว่าจ้าง โดยแสดงถึงขั้นตอนของการทางานและกาหนดเวลา
ที่ต้องใช้ในการทางานหลักต่างๆ ให้แล้วเสร็จ
ผู้รับจ้างต้องเริ่มทางานที่รับจ้างภายในกาหนด…………....(...................) วัน นับถัดจาก
วันทีไ่ ด้รับหนังสือแจ้งให้เริ่มงาน และจะต้องทางานให้แล้วเสร็จภายในกาหนด………………..(...................) วัน
นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งดังกล่าวนั้น
ถ้าผู้รับจ้างมิได้เสนอแผนงาน หรือมิได้ลงมือทางานภายในกาหนดเวลาหรือไม่สามารถ
ทางานให้แล้วเสร็จตามกาหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทางานให้แล้วเสร็จภายใน
กาหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากาหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทาผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็น
ผู้ถูกพิทักษ์ทรั พย์ เด็ ดขาด หรื อตกเป็ น ผู้ ล้ มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคาสั่ งของคณะกรรมการ
ตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาซึ่งได้รับมอบอานาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะ
บอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทางานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปได้ด้วย การใช้สิทธิ
บอกเลิกสัญญานั้นไม่กระทบสิทธิของผู้ว่าจ้างที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้รับจ้าง
การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นนั้น ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจาก
ความรับผิดตามสัญญา
ข้อ ๗ (ข) กาหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา
ผู้รับจ้างต้องเริ่มทางานที่รับจ้างภายในวันที่ ….... เดือน ..………….…………… พ.ศ. …….
และจะต้องทางานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ ….... เดือน ..………….….. พ.ศ. ...…. ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือ
ทางานภายในกาหนดเวลา หรื อไม่ส ามารถทางานให้ แล้ว เสร็จตามกาหนดเวลา หรือมีเหตุให้ เชื่อได้ว่า
ผู้รับจ้ างไม่สามารถทางานให้แล้วเสร็จ ภายในกาหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากาหนดเวลา

-6หรื อผู้ รั บ จ้ างทาผิดสั ญญาข้อใดข้อหนึ่ ง หรือตกเป็นผู้ ถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด หรือตกเป็นผู้ ล้ มละลาย
หรื อเพิกเฉยไม่ป ฏิ บั ติตามคาสั่ งของคณะกรรมการตรวจรับพัส ดุ ห รือผู้ ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษา
ซึ่งได้รับมอบอานาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่
เข้าทางานของผู้ รั บ จ้ างให้ ลุ ล่ ว งไปด้ ว ย การใช้สิ ทธิบอกเลิ กสั ญ ญานั้นไม่ กระทบสิ ท ธิของผู้ ว่ าจ้างที่จ ะ
เรียกร้องค่าเสียหายจากผู้รับจ้าง
การที่ผู้ ว่า จ้ า งไม่ใ ช้สิ ทธิ เลิ กสั ญญาดั งกล่ า วข้ างต้น ไม่ เป็ นเหตุ ให้ ผู้ รั บจ้ างพ้น จาก
ความรับผิดตามสัญญา
ข้อ ๘ ความรับผิดชอบในความชารุดบกพร่องของงานจ้าง
เมื่องานแล้วเสร็จบริบูรณ์ และผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจากผู้รับจ้างหรือจากผู้รับจ้าง
รายใหม่ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญาตามข้อ ๗ หากมีเหตุชารุดบกพร่องหรือเสียหายเกิดขึ้นจากการจ้างนี้
ภายในกาหนด.......(๒0)..…..(……..….…..) ปี …….…(………....….) เดือน นับถัดจากวันที่ได้รับมอบงานดังกล่าว
ซึ่งความชารุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเกิดจากความบกพร่องของผู้รับจ้างอันเกิดจากการใช้วัสดุที่ไม่ถูกต้อง
หรื อ ท าไว้ ไ ม่เ รี ย บร้ อ ย หรื อ ท าไม่ ถู ก ต้อ งตามมาตรฐานแห่ ง หลั ก วิ ช า ผู้ รั บ จ้า งจะต้ อ งรี บท าการแก้ ไ ข
ให้ เ ป็ น ที่ เ รี ย บร้ อ ยโดยไม่ ชั ก ช้ า โดยผู้ ว่ า จ้ า งไม่ ต้ อ งออกเงิ น ใดๆ ในการนี้ ทั้ ง สิ้ น หากผู้ รั บ จ้ า ง
ไม่กระทาการดังกล่าวภายในกาหนด………..(………..……) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง
หรือไม่ทาการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างกาหนด ให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะทาการนั้นเอง
หรือจ้างผู้อื่นให้ทางานนั้น โดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น
ในกรณีเร่งด่วนจาเป็นต้องรีบแก้ไขเหตุชารุดบกพร่องหรือเสียหายโดยเร็ว และไม่อาจ
รอให้ผู้ รับ จ้างแก้ไขในระยะเวลาที่กาหนดไว้ตามวรรคหนึ่งได้ ผู้ ว่าจ้างมีสิทธิเข้าจัดการแก้ไขเหตุช ารุด
บกพร่ องหรื อเสี ย หายนั้ น เอง หรื อ จ้ างผู้ อื่น ให้ ซ่อมแซมความช ารุดบกพร่องหรือ เสี ยหาย โดยผู้ รับจ้า ง
ต้องรับผิดชอบชาระค่าใช้จ่ายทั้งหมด
การที่ผู้ว่าจ้างทาการนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ทางานนั้นแทนผู้รับจ้าง ไม่ทาให้ผู้รับจ้าง
หลุดพ้นจากความรับผิดตามสัญญา หากผู้รับจ้างไม่ชดใช้ค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายตามที่ ผู้ว่าจ้างเรียกร้อง
ผู้ว่าจ้างมีสิทธิบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้
ข้อ ๙ การจ้างช่วง
ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานทั้งหมดหรือแต่บางส่วนแห่งสัญญานี้ไปจ้างช่วงอีกทอดหนึ่ง
เว้นแต่การจ้างช่วงงานแต่บางส่วนที่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างแล้ว การที่ผู้ว่าจ้างได้อนุญาต
ให้ จ้างช่ว งงานแต่บ างส่ว นดังกล่ าวนั้ น ไม่เป็นเหตุให้ ผู้ รับจ้างหลุ ดพ้นจากความรับผิดหรือพันธะหน้าที่
ตามสั ญญานี้ และผู้ รั บ จ้ างจะยั งคงต้ องรั บผิ ดในความผิ ด และความประมาทเลิ น เล่ อของผู้ รับ จ้า งช่ ว ง
หรือของตัวแทนหรือลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วงนั้นทุกประการ
กรณี ผู้ รั บ จ้ า งไปจ้ า งช่ ว งงานแต่ บ างส่ ว นโดยฝ่ า ฝื น ความในวรรคหนึ่ ง ผู้ รั บ จ้ า ง
ต้องชาระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจานวนเงินในอัตราร้อยละ..........(๒1)….......(.........................) ของวงเงิน
ของงานที่จ้างช่วงตามสัญญา ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา
ข้อ ๑๐ การควบคุมงานของผู้รับจ้าง
ผู้รับจ้างจะต้องควบคุมงานที่รับจ้างอย่างเอาใจใส่ ด้วยประสิทธิภาพและความชานาญ
และในระหว่ า งท างานที่ รั บ จ้ า งจะต้ อ งจั ด ให้ มี ผู้ แ ทนซึ่ ง ท างานเต็ ม เวลาเป็ น ผู้ รั บ ผิ ด ชอบควบคุ ม งาน
ของผู้รั บจ้าง ผู้ แทนดั งกล่าวจะต้องได้รับมอบอานาจจากผู้รับจ้าง คาสั่งหรือคาแนะนาต่างๆ ที่ผู้ ว่าจ้าง
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง ได้แจ้งแก่ผู้แทนเช่นว่านั้น
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และต้ อ งได้ รั บ ความเห็ น ชอบเป็ น หนั งสื อ จากผู้ ว่ า จ้า ง การเปลี่ ย นตัว หรื อ แต่ ง ตั้ง ผู้ แทนใหม่ จะท ามิ ไ ด้
หากไม่ได้รับความเห็นชอบเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน
ผู้ว่าจ้างมีสิ ทธิที่จะขอให้เปลี่ยนตัว ผู้แทนตามวรรคหนึ่ง โดยแจ้งเป็นหนังสือไปยัง
ผู้ รั บ จ้ า ง และผู้ รั บ จ้ า งจะต้ อ งท าการเปลี่ ย นตั ว ผู้ แ ทนนั้ น โดยพลั น โดยไม่ คิ ด ค่ า จ้ า งหรื อ ราคาเพิ่ ม
หรืออ้างเป็นเหตุเพื่อขยายอายุสัญญาอันเนื่องมาจากเหตุนี้
ข้อ ๑๑ ความรับผิดของผู้รับจ้าง
ผู้รั บ จ้ างจะต้องรั บผิ ดต่ออุบัติ เหตุ ความเสี ยหาย หรือภยันตรายใดๆ อันเกิดจาก
การปฏิบัติงานของผู้ รับ จ้ าง และจะต้องรับผิ ดต่อความเสี ยหายจากการกระทาของลูกจ้างหรือตัวแทน
ของผู้รับจ้าง และจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างช่วงด้วย (ถ้ามี)
ความเสียหายใดๆ อันเกิดแก่งานที่ผู้รับจ้างได้ทาขึ้น แม้จะเกิดขึ้นเพราะเหตุสุดวิสัย
ก็ตาม ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบโดยซ่อมแซมให้คืนดีหรือเปลี่ยนให้ใหม่โดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง เว้นแต่
ความเสียหายนั้นเกิดจากความผิดของผู้ว่าจ้าง ทั้งนี้ ความรับผิดของผู้รับจ้างดังกล่าวในข้อนี้จะสิ้นสุดลง
เมื่อผู้ว่าจ้างได้รั บมอบงานครั้งสุดท้าย ซึ่งหลังจากนั้นผู้รับจ้างคงต้องรั บผิดเพียงในกรณีชารุดบกพร่อง
หรือความเสียหายดังกล่าวในข้อ ๘ เท่านั้น
ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดต่อบุคคลภายนอกในความเสียหายใดๆ อันเกิดจากการปฏิบัติงาน
ของผู้รับจ้าง หรือลูกจ้างหรือตัวแทนของผู้รับจ้าง รวมถึงผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ตามสัญญานี้ หากผู้ว่าจ้าง
ถูกเรียกร้องหรือฟ้องร้องหรือต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่บุคคลภายนอกไปแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องดาเนินการใดๆ
เพื่ อ ให้ มี ก ารว่ า ต่ า งแก้ ต่ า งให้ แ ก่ ผู้ ว่ า จ้ า งโดยค่ า ใช้ จ่ า ยของผู้ รั บ จ้ า งเอง รวมทั้ ง ผู้ รั บ จ้ า งจะต้ อ งชดใช้
ค่าเสียหายนั้นๆ ตลอดจนค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกิดจากการถูกเรียกร้องหรือถูกฟ้องร้องให้แก่ผู้ว่าจ้างทันที
ข้อ ๑๒ การจ่ายเงินแก่ลูกจ้าง
ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินแก่ลูกจ้างที่ผู้รับจ้างได้จ้างมาในอัตราและตามกาหนดเวลา
ที่ผู้รับจ้างได้ตกลงหรือทาสัญญาไว้ต่อลูกจ้างดังกล่าว
ถ้าผู้ รับ จ้ างไม่จ่ ายเงินค่าจ้างหรือค่าทดแทนอื่นใดแก่ ลู กจ้างดังกล่ าวในวรรคหนึ่ง
ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะเอาเงินค่าจ้างที่จะต้องจ่ายแก่ผู้รับจ้างมาจ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างดังกล่าว และให้ถือว่า
ผู้ว่าจ้างได้จ่ายเงินจานวนนั้นเป็นค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามสัญญาแล้ว
ผู้ รั บ จ้ า งจะต้ อ งจั ด ให้ มี ป ระกั น ภั ย ส าหรั บ ลู ก จ้ า งทุ ก คนที่ จ้ า งมาท างาน โดยให้
ครอบคลุมถึงความรับผิดทั้งปวงของผู้รับจ้าง รวมทั้งผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ในกรณีความเสียหายที่คิดค่าสินไหม
ทดแทนได้ ต ามกฎหมาย ซึ่ ง เกิ ด จากอุ บั ติ เ หตุ ห รื อ ภยั น ตรายใดๆ ต่ อ ลู ก จ้ า งหรื อ บุ ค คลอื่ น ที่ ผู้ รั บ จ้ า ง
หรื อผู้ รับ จ้ างช่ว งจ้างมาทางาน ผู้ รั บ จ้างจะต้องส่ งมอบกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่ าวพร้อมทั้งหลั กฐาน
การชาระเบี้ยประกันให้แก่ผู้ว่าจ้างเมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง
ข้อ ๑๓ การตรวจงานจ้าง
ถ้าผู้ ว่าจ้ างแต่งตั้ง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษา
เพื่อควบคุมการทางานของผู้รับจ้ าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้น
มี อ านาจเข้ า ไปตรวจการงานในโรงงานและสถานที่ ก่ อ สร้ า งได้ ทุ ก เวลา และผู้ รั บ จ้ า งจะต้ อ งอ านวย
ความสะดวกและให้ความช่วยเหลือในการนั้นตามสมควร
การที่มีคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้น หาทาให้
ผู้รับจ้างพ้นความรับผิดชอบตามสัญญานี้ข้อใดข้อหนึ่งไม่

-8ข้อ ๑๔ แบบรูปและรายการละเอียดคลาดเคลื่อน
ผู้รับจ้างรับรองว่าได้ตรวจสอบและทาความเข้าใจในแบบรูป และรายการละเอียด
โดยถี่ถ้วนแล้ว หากปรากฏว่าแบบรูปและรายการละเอียดนั้นผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อนไปจากหลักการ
ทางวิศวกรรมหรือทางเทคนิค ผู้รับจ้างตกลงที่จะปฏิบัติตามคาวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
ผู้ ค วบคุ ม งาน หรื อ บริ ษั ทที่ ป รึ ก ษาที่ผู้ ว่ าจ้ า งแต่ งตั้ ง เพื่ อ ให้ ง านแล้ ว เสร็จ บริบู ร ณ์ ค าวินิ จ ฉัย ดั งกล่ า ว
ให้ถือเป็นที่สุด โดยผู้รับจ้างจะคิดค่าจ้าง ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มขึ้นจากผู้ว่าจ้าง หรือขอขยาย
อายุสัญญาไม่ได้
ข้อ ๑๕ การควบคุมงานโดยผู้ว่าจ้าง
ผู้ รั บจ้ างตกลงว่ า คณะกรรมการตรวจรั บ พั ส ดุ ผู้ ควบคุ มงาน หรื อบริ ษั ทที่ ปรึ กษา
ที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง มีอานาจที่จะตรวจสอบและควบคุมงานเพื่อให้เป็นไปตามสัญญานี้และมีอานาจที่จะสั่งให้
แก้ ไ ขเปลี่ ยนแปลงเพิ่ มเติ ม หรื อตั ดทอนซึ่ งงานตามสั ญญานี้ หากผู้ รั บจ้างขั ดขืนไม่ ปฏิ บัติ ตาม ผู้ ว่ าจ้ าง
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษา มีอานาจที่จะสั่งให้หยุดการนั้นชั่วคราวได้
ความล่าช้าในกรณีเช่นนี้ ผู้รับจ้างจะถือเป็นเหตุขอขยายระยะเวลาการปฏิบัติงานตามสัญญาหรือเรียกร้อง
ค่าเสียหายใดๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น
ข้อ ๑๖ งานพิเศษและการแก้ไขงาน
ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะสั่งเป็นหนังสือให้ผู้รับจ้างทางานพิเศษซึ่งไม่ได้แสดงไว้หรือรวมอยู่
ในเอกสารสั ญญานี้ หากงานพิเศษนั้น ๆ อยู่ในขอบข่ายทั่ว ไปแห่ งวัตถุประสงค์ของสั ญญานี้ นอกจากนี้
ผู้ว่าจ้างยังมีสิทธิสั่งให้เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขแบบรูปและข้อกาหนดต่างๆ ในเอกสารสัญญานี้ด้วย
อั ต ราค่ า จ้ า งหรื อ ราคาที่ ก าหนดไว้ ใ นสั ญ ญานี้ ให้ ก าหนดใช้ ส าหรั บ งานพิ เ ศษ
หรื อ งานที่ เ พิ่ ม เติ ม ขึ้ น หรื อ ตั ด ทอนลงทั้ ง ปวงตามค าสั่ ง ของผู้ ว่ า จ้ า ง หากในสั ญ ญาไม่ ไ ด้ ก าหนดไว้ ถึ ง
อัตราค่าจ้าง หรือราคาใดๆ ที่จะนามาใช้สาหรับงานพิเศษหรืองานที่เพิ่มขึ้น หรือลดลงดังกล่าว ผู้ว่าจ้าง
และผู้ รั บ จ้ า งจะได้ ต กลงกั น ที่ จ ะก าหนดอั ต ราค่ า จ้ า งหรื อ ราคาที่ เ พิ่ ม ขึ้ น หรื อ ลดลง รวมทั้ ง การขยาย
ระยะเวลา (ถ้ามี) กันใหม่เพื่อความเหมาะสม ในกรณีที่ตกลงกันไม่ได้ ผู้ว่าจ้างจะกาหนดอัตราจ้างหรือราคา
ตามแต่ผู้ว่าจ้างจะเห็นว่าเหมาะสมและถูกต้อง ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติงานตามคาสั่งของผู้ว่าจ้างไปก่อน
เพื่อมิให้เกิดความเสียหายแก่งานที่จ้าง
ข้อ ๑๗ ค่าปรับ
หากผู้ รั บ จ้ า งไม่ ส ามารถท างานให้ แ ล้ ว เสร็ จ ภายในเวลาที่ ก าหนดไว้ ใ นสั ญ ญา
และผู้ ว่ า จ้ า งยั ง มิ ไ ด้ บ อกเลิ ก สั ญ ญา ผู้ รั บ จ้ า งจะต้ อ งช าระค่ า ปรั บ ให้ แ ก่ ผู้ ว่ า จ้ า งเป็ น จ านวนเงิ น วั น ละ
…........(๒2)……..….บาท (……...................………...) และจะต้องชาระค่าใช้จ่า ยในการควบคุมงาน (ถ้ามี)
ในเมื่อผู้ว่าจ้างต้องจ้างผู้ควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็นจานวนเงินวันละ…....(๒3)….....บาท (…..................)
นับ ถัดจากวัน ที่ ครบกาหนดเวลาแล้ วเสร็จของงานตามสัญญาหรือวันที่ผู้ ว่าจ้างได้ขยายเวลาทางานให้
จนถึงวันที่ทางานแล้วเสร็จจริ ง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่
ผู้รับจ้างทางานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจานวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย
ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างจะไม่สามารถ
ปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๘ ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้าง
ได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกาหนดเวลาแล้วเสร็จของงานขอให้ชาระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิ
ที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

-9ข้อ ๑๘ สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังบอกเลิกสัญญา
ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา ผู้ว่าจ้างอาจทางานนั้นเองหรือว่าจ้างผู้อื่นให้ทางานนั้น
ต่อจนแล้ วเสร็จก็ ได้ ผู้ว่าจ้างหรื อผู้ที่รับจ้างทางานนั้นต่อมีสิทธิใช้เครื่องใช้ ในการก่อสร้าง สิ่งที่สร้างขึ้น
ชั่วคราวสาหรับงานก่อสร้าง และวัสดุต่างๆ ซึ่งเห็นว่าจะต้องสงวนเอาไว้เพื่อการปฏิบัติงานตามสัญญา
ตามที่จะเห็นสมควร
ในกรณีดังกล่าว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิริบ หรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา
ทั้งหมดหรือบางส่วน ตามแต่จะเห็นสมควร นอกจากนั้น ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าเสีย หายซึ่งเป็น
จานวนเกินกว่าหลักประกันการปฏิบัติ ตามสัญญา รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นในการทางานนั้นต่อให้แล้วเสร็จ
ตามสัญญา ตลอดจนค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานเพิ่ม (ถ้ามี) ซึ่งผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากเงินประกันผลงานหรือ
จานวนเงินใดๆ ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก็ได้
ข้อ ๑๙ การบังคับค่าปรับ ค่าเสียหาย และค่าใช้จ่าย
ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อ ใดข้อหนึ่งด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม จนเป็นเหตุ
ให้เกิดค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างต้องชดใช้ค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่าย
ดังกล่าวให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยสิ้นเชิงภายในกาหนด....................(.....................) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง
เป็ น หนังสื อจากผู้ ว่าจ้ าง หากผู้ รั บจ้ างไม่ช ดใช้ให้ ถูกต้องครบถ้ว นภายในระยะเวลาดังกล่ าวให้ ผู้ว่าจ้าง
มีสิทธิที่จะหักเอาจากจานวนเงินค่าจ้างที่ต้องชาระ หรือจากเงินประกันผลงานของผู้รับจ้าง หรือบังคับจาก
หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้ทันที
หากค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายที่บังคับจากเงินค่าจ้างที่ต้องชาระ เงินประกัน
ผลงานหรือหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาแล้วยังไม่เพียงพอ ผู้รับจ้างยินยอมชาระส่วนที่เหลือที่ยังขาดอยู่
จนครบถ้วนตามจานวนค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายนั้น ภายในกาหนด..................(......................) วัน
นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง
หากมีเงินค่าจ้ างตามสั ญญาที่หั กไว้จ่ายเป็นค่าปรับ ค่าเสี ยหาย หรือค่าใช้จ่ายแล้ ว
ยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างทั้งหมด
ข้อ ๒๐ การทาบริเวณก่อสร้างให้เรียบร้อย
ผู้ รั บ จ้ างจะต้องรั กษาบริเ วณสถานที่ปฏิบัติง านตามสั ญญานี้ รวมทั้งโรงงานหรื อ
สิ่งอานวยความสะดวกในการทางานของผู้ รับจ้าง ลู กจ้าง ตัวแทน หรือผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ให้ สะอาด ปลอดภัย
และมีป ระสิ ท ธิภ าพในการใช้ง านตลอดระยะเวลาการจ้ าง และเมื่อ ทางานเสร็จ สิ้ นแล้ ว จะต้องขนย้าย
บรรดาเครื่ องใช้ในการทางานจ้ างรวมทั้งวัสดุ ขยะมูลฝอย และสิ่ งก่อสร้างชั่วคราวต่างๆ (ถ้ามี ) ทั้งจะต้อง
กลบเกลี่ยพื้นดินให้เรียบร้อยเพื่อให้บริเวณทั้งหมดอยู่ในสภาพที่สะอาดและใช้การได้ทันที
ข้อ ๒๑ การงดหรือลดค่าปรับ หรือการขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา
ในกรณีที่มีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง หรือเหตุสุดวิสัย
หรื อเกิ ดจากพฤติก ารณ์ อั น หนึ่ ง อั น ใดที่ ผู้ รั บ จ้า งไม่ ต้อ งรับ ผิ ดตามกฎหมาย หรือ เหตุ อื่ นตามที่ ก าหนด
ในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ทาให้
ผู้รับจ้างไม่สามารถทางานให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไขและกาหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุ
หรือพฤติการณ์ดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบ เพื่อของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลา
ทางานออกไปภายใน ๑๕ (สิ บห้ า) วันนั บถัดจากวันที่เหตุนั้นสิ้ นสุ ดลง หรือตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
ดังกล่าว แล้วแต่กรณี

- 10 ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้รับจ้างได้สละสิทธิ
เรียกร้องในการที่จะของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทางานออกไปโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่
กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้างซึ่งมีหลักฐานชัดแจ้งหรือผู้ว่าจ้างทราบดีอยู่แล้ว
ตั้งแต่ต้น
การงดหรือลดค่าปรับ หรือขยายกาหนดเวลาทางานตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจของ
ผู้ว่าจ้างที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร
(๒4) ข้อ ๒๒ การใช้เรือไทย
ในการปฏิบัติตามสัญญานี้ หากผู้รับจ้างจะต้องสั่งหรือนาของเข้ามาจากต่างประเทศ
รวมทั้งเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ต้องนาเข้ามาเพื่อปฏิบัติงานตามสัญญา ไม่ว่าผู้รับจ้างจะเป็นผู้ที่นาของเข้ามาเอง
หรือนาเข้ามาโดยผ่านตัวแทนหรือบุคคลอื่นใด ถ้าสิ่งของนั้นต้องนาเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางเดินเรือ
ที่มีเรือไทยเดินอยู่และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกาหนด
ผู้รับจ้างต้องจัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศ
มายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าก่อนบรรทุกของนั้นลงเรืออื่นที่มิใช่เรือไทยหรือ
เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้ ทั้งนี้ไม่ว่าการสั่งหรือ
นาเข้าสิ่งของดังกล่าวจากต่างประเทศจะเป็นแบบใด
ในการส่ ง มอบงานตามสั ญญาให้ แ ก่ ผู้ ว่ าจ้ า ง ถ้ า งานนั้ น มี สิ่ ง ของตามวรรคหนึ่ ง
ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบใบตราส่ง (Bill of Lading) หรือสาเนาใบตราส่งสาหรับของนั้น ซึ่งแสดงว่าได้บรรทุก
มาโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยให้แก่ผู้ว่าจ้างพร้อมกับการส่งมอบงานด้วย
ในกรณีที่สิ่งของดังกล่าวไม่ได้บรรทุกจากต่างประเทศมายังประเทศไทยโดยเรือไทย
หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย ผู้รับจ้างต้องส่งมอบหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า
ให้บรรทุกของโดยเรืออื่นได้หรือหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้ชาระค่าธรรมเนียมพิเศษเนื่องจากการไม่บรรทุกของ
โดยเรือไทยตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวีแล้วอย่างใดอย่างหนึ่งแก่ผู้ว่าจ้างด้วย
ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ส่งมอบหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่งดังกล่าวในวรรคสองและ
วรรคสามให้แก่ผู้ว่าจ้าง แต่จะขอส่งมอบงานดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างก่อนโดยไม่รับชาระเงินค่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิ
รับงานดังกล่าวไว้ก่อน และชาระเงินค่าจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติถูกต้องครบถ้วนดังกล่าวแล้วได้
ข้อ ๒๓ มาตรฐานฝีมือช่าง
ผู้ รั บ จ้ างตกลงเป็นเงื่ อนไขส าคั ญว่า ผู้ รับ จ้างจะต้อ งมีและใช้ผู้ ผ่ านการทดสอบ
มาตรฐานฝีมือช่าง จาก ........................................................... หรือผู้มีวุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส. หรือ ปวท.
หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ ในอัตราไม่ต่ากว่าร้อยละ……(……..)
ของแต่ละสาขาช่าง แต่จะต้องมีช่างจานวนอย่างน้อย ๑ (หนึ่ง) คน ในแต่ละสาขาช่างดังต่อไปนี้
๒๓.๑ …………………………………………………..……
๒๓.๒ ……………………………………………….….……
…………………………..ฯลฯ……………….……
ผู้รับจ้างจะต้องจัดทาบัญชีแสดงจานวนช่างทั้งหมดโดยจาแนกตามแต่ละสาขาช่าง
และระดับช่าง พร้ อมกับระบุ รายชื่อช่างผู้ ที่ผ่ านการทดสอบมาตรฐานฝี มือช่างหรือผู้ มีวุฒิบัตรดังกล่ าว
ในวรรคหนึ่ง นามาแสดงพร้อมหลักฐานต่างๆ ต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ หรือผู้ควบคุมงานก่อนเริ่มลงมือ
ทางาน และพร้อมที่จะให้ผู้ว่าจ้างหรือเจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้างตรวจสอบดูได้ตลอดเวลาทางานตามสัญญานี้
ของผู้รับจ้าง

- 11 สัญญานี้ ทาขึ้น เป็น สองฉบั บ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความ
โดยละเอี ย ดตลอดแล้ ว จึ ง ได้ ล งลายมื อ ชื่ อ พร้ อ มทั้ ง ประทั บ ตรา (ถ้ า มี ) ไว้ เ ป็ น ส าคั ญ ต่ อ หน้ า พยาน
และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ
(ลงชื่อ)…………………………………………...ผู้ว่าจ้าง
(……........……...…………………….)
(ลงชื่อ)…………………………………..……….ผู้รับจ้าง
(……........……...…………………….)
(ลงชื่อ)………………………………………..….พยาน
(……........……...…………………….)
(ลงชื่อ)………………………………..………….พยาน
(……........……...…………………….)

- 12 วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับสัญญาจ้างก่อสร้าง
(๑) ให้ระบุเลขที่สัญญาในปีงบประมาณหนึ่งๆ ตามลาดับ
(๒) ให้ระบุชื่อของหน่วยงานของรัฐที่เป็นนิติบุคคล เช่น กรม ก. หรือรัฐวิสาหกิจ ข. เป็นต้น
(๓) ให้ระบุชื่อและตาแหน่งของหัวหน้าหน่วยงานของรัฐที่เป็นนิติบุคคลนั้น หรือผู้ที่ได้รับมอบอานาจ
เช่น นาย ก. อธิบดีกรม……………...หรือ นาย ข. ผู้ได้รับมอบอานาจจากอธิบดีกรม………………..
(๔) ให้ระบุชื่อผู้รับจ้าง
ก. กรณีนิติบุคคล เช่น ห้างหุ้นส่วนสามัญจดทะเบียน ห้างหุ้นส่วนจากัด บริษัทจากัด
ข. กรณีบุคคลธรรมดา ให้ระบุชื่อและที่อยู่
(๕) เป็นข้อความหรือเงื่อนไขเพิ่มเติม ซึ่งหน่วยงานของรัฐผู้ทาสัญญาอาจเลือกใช้หรือตัดออก
ได้ตามข้อเท็จจริง
(๖) เป็นข้อความหรือเงื่อนไขเพิ่มเติม ซึ่งหน่วยงานของรัฐผู้ทาสัญญาอาจเลือกใช้หรือตัดออก
ได้ตามข้อเท็จจริง
(๗) ให้ระบุงานที่ต้องการจ้าง
(๘) “หลักประกัน” หมายถึง หลักประกันที่ผู้รับจ้างนามามอบไว้แก่หน่วยงานของรัฐเมื่อลงนาม
ในสัญญา เพื่อเป็นการประกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นจากการปฏิบัติตามสัญญา ดังนี้
(๑) เงินสด
(๒) เช็คหรื อดราฟท์ ที่ธนาคารเซ็นสั่ งจ่าย ซึ่งเป็นเช็คหรือดราฟท์ลงวันที่ที่ใช้เช็ค
หรือดราฟท์นั้นชาระต่อเจ้าหน้าที่ หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน ๓ วันทาการ
(๓) หนังสือค้าประกันของธนาคารภายในประเทศตามตัวอย่างที่คณะกรรมการนโยบาย
กาหนด โดยอาจเป็นหนังสือค้าประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกาหนดก็ได้
(๔) หนังสือค้าประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงิ นทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาต
ให้ ป ระกอบกิ จ การเงิ น ทุ น เพื่ อ การพาณิ ช ย์ แ ละประกอบธุ ร กิ จ ค้ าประกั น ตามประกาศของธนาคาร
แห่ งประเทศไทย ตามรายชื่อ บริ ษั ทเงิน ทุน ที่ธ นาคารแห่ งประเทศไทยแจ้ง เวี ยนให้ ท ราบ โดยอนุโ ลม
ให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือค้าประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกาหนด
(๕) พันธบัตรรัฐบาลไทย
(๙) ให้กาหนดจานวนเงินหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาตามระเบียบกระทรวงการคลัง
ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๖๘
(๑๐) เป็นข้อความหรืองเงื่อนไขเพิ่มเติม ซึ่งหน่วยงานของรัฐผู้ทาสัญญาอาจเลือกใช้หรือตัดออก
ได้ตามข้อเท็จจริง
(๑๑) อัตราร้อยละที่ระบุไว้ต่อไปนี้ อาจพิจารณาแก้ไขได้ตามความเหมาะสม
(๑๒) เป็นข้อความหรือเงื่อนไขเพิ่มเติม ซึ่งหน่วยงานของรัฐผู้ทาสัญญาอาจเลือกใช้หรือตัดออกได้
ตามข้อเท็จจริง
(๑๓) เป็นข้อความหรือเงื่อนไขเพิ่มเติม ซึ่งหน่วยงานของรัฐผู้ทาสัญญาอาจเลือกใช้หรือตัดออกได้
ตามข้อเท็จจริง
(๑๔) เป็นข้อความหรือเงื่อนไขเพิ่มเติม ซึ่งหน่วยงานของรัฐผู้ทาสัญญาอาจเลือกใช้หรือตัดออกได้
ตามข้อเท็จจริง
(๑๕) เป็นข้อความหรือเงื่อนไขเพิ่มเติม ซึ่งหน่วยงานของรัฐผู้ทาสัญญาอาจเลือกใช้หรือตัดออกได้
ตามข้อเท็จจริง

- 13 (๑๖) ในกรณีที่หน่วยงานผู้ว่าจ้างเห็นเป็นการจาเป็นและสมควรจะหักค่าจ้างในแต่ละเดือน
ไว้จานวนทั้งหมดก็ได้
(๑๗) เป็ น ข้อความหรื อ เงื่อนไขเพิ่ มเติม ซึ่งหน่ว ยงานของรัฐ ผู้ ทาสั ญญาอาจเลื อกใช้ห รื อ
ตัดออกได้ตามข้อเท็จจริง
(๑8) เป็นข้อความหรือเงื่อนไขเพิ่มเติม ซึ่งหน่วยงานของรัฐผู้ทาสัญญาอาจเลือกใช้หรือตัดออกได้
ตามข้อเท็จจริง
(19) เป็นข้อความหรือเงื่อนไขเพิ่มเติม ซึ่งหน่วยงานของรัฐผู้ทาสัญญาอาจเลือกใช้หรือตัดออกได้
ตามข้อเท็จจริง
(๒0) ก าหนดเวลาที่ ผู้ รั บ จ้ า งจะรั บ ผิ ด ในความช ารุ ด บกพร่ อ ง โดยปกติ จ ะต้ อ งก าหนด
ไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับถัดจากวันที่ผู้รับจ้างได้รับมอบงานจ้างก่อสร้าง
(๒1) อัตราค่าปรับ ตามสัญญาข้อ ๙ กรณีผู้รับจ้างไปจ้างช่วงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาต
จากผู้ว่าจ้าง ต้องกาหนดค่าปรับเป็นจานวนเงินไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของวงเงินของงานที่จ้างช่วงตามสัญญา
(๒2) อัต ราค่า ปรั บ ตามสั ญ ญาข้อ ๑๗ ให้ กาหนดเป็น รายวั นในอั ตราระหว่า งร้ อยละ
๐.๐๑-๐.๑๐ ของราคางานจ้างนั้น ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๖๒ ส่วนกรณีจะปรับร้อยละเท่าใด ให้อยู่ในดุลพินิจของหน่วยงานของรัฐ
ผู้ว่าจ้างที่จะพิจารณา โดยคานึงถึ งราคาและลักษณะของพัสดุที่จ้าง ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการที่ผู้รับจ้าง
จะหลี กเลี่ ย งไม่ป ฏิบั ติตามสั ญญา แต่ทั้งนี้ การที่จะกาหนดค่าปรับเป็นร้อยละเท่าใด จะต้องกาหนดไว้
ในเอกสารเชิญชวนด้วย
(๒3) ถ้าต้องจ่ายค่าควบคุมงานวันละเท่าใด ให้เรียกค่า ควบคุมงานจากผู้รับจ้างวันละเท่านั้น
ตามจานวนที่ล่วงเลยกาหนดสัญญาไป แต่สัญญาข้อนี้ไม่รวมถึงค่าควบคุมงานในกรณีที่ต้องต่ออายุสัญญา
(๒4) เป็นข้อความหรือเงื่อนไขเพิ่มเติม ซึ่งหน่วยงานของรัฐผู้ทาสัญญาอาจเลือกใช้หรือตัดออกได้
ตามข้อเท็จจริง

แบบหนังสือค้ําประกัน
(หลักประกันสัญญาจาง)
เลขที่............................

วันที่............................

ขาพเจา..........(ชื่อธนาคาร)............สํานักงานตั้งอยู)เลขที่..............ถนน...............ตําบล/แขวง.................
อํ า เภอ/เขต........................จั งหวั ด .......................โดย..........................ผู มี อํ า นาจลงนามผู ก พั น ธนาคาร
ขอทําหนังสือค้ําประกันฉบับนี้ไวต)อ.................(ชื่อส)วนราชการผูว)าจาง)...........ซึ่งต)อไปนี้เรียกว)า “ผูว)าจาง”
ดังมีขอความต)อไปนี้
1. ตามที่........(ชื่อผูรับจาง).......ซึ่งต)อไปนี้เรียกว)า “ผูรับจาง” ไดทําสัญญาจาง................กับผูว)าจาง
ตามสั ญ ญาเลขที่ ....................ลงวั น ที่ ..................ซึ่ งผู รั บ จางตองวางหลั ก ประกั น การปฏิ บั ติ ต ามสั ญ ญา
ต)อผูว)าจาง เป4นจํานวนเงิน...........บาท (...............) ซึ่งเท)ากับรอยละ......... (........) ของมูลค)าทั้งหมดของสัญญา
ขาพเจายิ น ยอมผู ก พั น ตนโดยไม) มี เงื่ อ นไขที่ จ ะค้ํ า ประกั น การชํ า ระเงิ น ใหตามสิ ท ธิ เรี ย กรอง
ของผู ว) า จาง จํ า นวนไม) เกิ น ................................บาท (......................................) ในฐานะเป4 น ลู ก หนี้ ร) ว ม
ในกรณี ที่ผูรับจางก)อใหเกิดความเสียหายใดๆ หรือตองชําระค)าปรับ หรือค)าใชจ)ายใดๆ หรือผูรับจางมิไดปฏิบั ติ
ตามภาระหนาที่ ใดๆ ที่ กําหนดในสั ญ ญาดั งกล) าวขางตน ทั้ งนี้ โดยผู ว)าจางไม) จํ าเป4 นตองเรียกรองใหผู รับจาง
ชําระหนี้นั้นก)อน
2. หนั งสื อค้ํ าประกั น นี้ มี ผลใชบั งคั บตั้ งแต) วั นทํ าสั ญ ญาจางดั งกล) าวขางตนจนถึ งวั นที่ .....................
เดือน.................... พ.ศ. ........................ (ระบุ วันที่ ครบกําหนดสั ญญารวมกับระยะเวลาการรับประกันความชํารุด
บกพร)อง) และขาพเจาจะไม)เพิกถอนการค้ําประกันภายในระยะเวลาที่กําหนดไว
3. หากผูว)าจางไดขยายระยะเวลาใหแก)ผูรับจาง ใหถือว)าขาพเจายินยอมในกรณีนั้นๆ ดวย โดยใหขยาย
ระยะเวลาค้ําประกันนี้ออกไปตลอดระยะเวลาที่ผูซื้อไดขยายระยะเวลาใหแก)ผูขายดังกล)าวขางตน
ขาพเจาไดลงนามและประทับตราไวต)อหนาพยานเป4นสําคัญ
ลงชื่อ......................................................ผูค้ําประกัน
(....................................................)
ตําแหน)ง........................................................
ลงชื่อ...................................................พยาน
(..................................................)
ลงชื่อ...................................................พยาน
(..................................................)

บทนิยาม
“ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน” หมายความว่า บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล
ที่เข้าเสนอราคาขายในการประกวดราคาซื้อของกรม เป็นผู้มีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมใน
กิจการของบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอื่นที่เข้าเสนอราคาขายในการประกวดราคาซื้อของกรมใน
คราวเดียวกัน
การมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมของบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลดังกล่าว
ข้างต้น ได้แก่การที่บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลดังกล่าวมีความสัมพันธ์กันในลักษณะดังต่อไปนี้
(1) มีความสัมพันธ์กันในเชิงบริหาร โดยผู้จัดการ หุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ
ผู้บริหาร หรือผู้มีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของบุคคลธรรมดาหรือของนิติบุคคลรายหนึ่ง
มีอํา นาจหรือ สามารถใช้อํา นาจในการบริห ารจัด การกิจ การของบุค คลธรรมดาหรือ ของนิติบุค คล
อีก รายหนึ่ง หรือ หลายราย มีอํา นาจหรือ สามารถใช้อํา นาจในการบริห ารจัด การกิจ การของบุค คล
ธรรมดาหรือของนิติบุคคลอีกรายหนึ่งหรือหลายราย ที่เสนอราคาให้แก่กรมในการประกวดราคาซื้อ
ครั้งนี้
(2) มีความสัมพันธ์กันในเชิงทุน โดยผู้เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือ ผู้เป็น
หุ้น ส่ว นไม่จํา กัด ความรับ ผิด ในห้า งหุ้น ส่ว นจํา กัด หรือ ผู้ถือ หุ้น รายใหญ่ใ นบริษัท จํา กัด หรือ บริษัท
มหาชนจํากัด เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจํากัด หรือเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัท
จํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด อีกรายหนึ่งหรือหลายรายที่เสนอราคาให้แก่กรมในการประกวดราคาซื้อ
ครั้งนี้
คําว่า “ผู้ถือหุ้นรายใหญ่” ให้หมายความว่า ผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นเกินกว่าร้อยละยี่สิบห้าใน
กิจการนั้น หรือในอัตราอื่นตามที่คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุเห็นสมควรประกาศกําหนดสําหรับกิจการ
บางประเภทหรือบางขนาด
(3) มีความสัมพันธ์กันในลักษณะไขว้กันระหว่าง (1) และ (2) โดยผู้จัดการ หุ้นส่วนผู้จัดการ
กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของบุคคลธรรมดาหรือของ
นิติบุคคลรายหนึ่ง เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจํากัด หรือเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ใ น
บริ ษั ท จํา กั ด หรื อ บริ ษั ท มหาชนจํา กั ด อี ก รายหนึ่ ง หรื อ หลายรายที่ เ ข้ า เสนอราคาให้ แ ก่ ก รม
ในการประกวดราคาซื้อครั้งนี้ หรือในนัยกลับกัน
การดํารงตําแหน่ง การเป็นหุ้นส่วน หรือเข้าถือหุ้นดังกล่าวข้างต้นของคู่สมรส หรือบุตร
ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลใน (1) (2) หรือ (3) ให้ถือว่าเป็นการดํารงตําแหน่ง การเป็นหุ้นส่วน
หรือการถือหุ้นของบุคคลดังกล่าว
ในกรณี บุ ค คลใดใช้ ชื่ อ บุ ค คลอื่ น เป็ น ผู้ จั ด การ หุ้ น ส่ ว นผู้ จั ด การ กรรมการผู้ จั ด การ
ผู้บริหาร ผู้เป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นโดยที่ตนเองเป็นผู้ใช้อํานาจในการบริหารที่แท้จริง หรือเป็นหุ้นส่วน
หรือผู้ถือหุ้นที่แท้จริงของห้างหุ้นส่วน หรือบริษัทจํากัด หรือบริษัทมหาชนจํากัด แล้วแต่กรณี และห้าง
หุ้นส่วน หรือบริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัดที่เกี่ยวข้อง ได้เสนอราคาให้แก่กรมในการประกวด
ราคาซื้อคราวเดียวกัน ให้ถือว่าผู้เสนอราคาหรือผู้เสนองานนั้นมีความสัมพันธ์กันตาม (1) (2) หรือ (3)
แล้วแต่กรณี

บทนิยาม
“การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม” หมายความว่า การที่ผู้เสนอราคา
รายหนึ่งหรือหลายรายกระทําการอย่างใด ๆ อันเป็นการขัดขวาง หรือเป็นอุปสรรค หรือไม่เปิดโอกาส
ให้มีการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการเสนอราคาต่อกรม ไม่ว่าจะกระทําโดยการสมยอมกัน หรือ
โดยการให้ ขอให้ ห รื อ รั บ ว่ า จะให้ เรี ย ก รั บ หรื อ ยอมจะรั บ เงิ น หรื อ ทรั พ ย์ สิ น หรื อ ประโยชน์ อื่ น ใด
หรือใช้กําลังประทุษร้าย หรือข่มขู่ว่าจะใช้กําลังประทุษร้าย หรือแสดงเอกสารอันเป็นเท็จ หรือกระทํา
การใดโดยทุจริต ทั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะแสวงหาประโยชน์ในระหว่างผู้เสนอราคาด้วยกัน หรือ
เพื่อให้ประโยชน์แก่ผู้เสนอราคารายหนึ่งรายใดเป็นผู้มีสิทธิทําสัญญากับกรม หรือเพื่อหลีกเลี่ยงการแข่งขัน
ราคาอย่างเป็นธรรม หรือเพื่อให้เกิดความได้เปรียบกรมโดยมิใช่เป็นไปในทางประกอบธุรกิจปกติ
--------------------------------------------------

บัญชีเอกสารสวนที่ 1
1. ในกรณีผูยื่นขอเสนอเปนนิติบุคคล
(ก) หางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนจํากัด
- สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล
ไฟลขอมูล………………………….……..ขนาดไฟล....................... จํานวน …….…….......แผ'น
- บัญชีรายชื่อหุนส'วนผูจัดการ
ไฟลขอมูล………………………….……..ขนาดไฟล....................... จํานวน …………….......แผ'น
- ผูมีอํานาจควบคุม (ถามี)
ไฟลขอมูล………………………….……..ขนาดไฟล....................... จํานวน …………….......แผ'น
(ข) บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด
- สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล
ไฟลขอมูล………………………….…...ขนาดไฟล....................... จํานวน …………….......แผ'น
- สําเนาหนังสือบริคณหสนธิ
ไฟลขอมูล………………………….……..ขนาดไฟล....................... จํานวน …………….......แผ'น
- บัญชีรายชื่อกรรมการผูจัดการ
ไฟลขอมูล……………………….……..ขนาดไฟล....................... จํานวน ………….….......แผ'น
บัญชีผูถือหุนรายใหญ' (ถามี)
ไม'มีผูถือหุนรายใหญ'
มีผูถือหุนรายใหญ'
ไฟลขอมูล…………………………..ขนาดไฟล....................... จํานวน …………….......แผ'น
- ผูมีอํานาจควบคุม (ถามี)
ไม'มีผูมีอํานาจควบคุม
มีผูมีอํานาจควบคุม
ไฟลขอมูล………………….……..ขนาดไฟล....................... จํานวน …………….......แผ'น
2. ในกรณีผูยื่นขอเสนอไมเปนนิติบุคคล
(ก) บุคคลธรรมดา
- สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูนั้น
ไฟลขอมูล……………………….……..ขนาดไฟล....................... จํานวน …………….......แผ'น
(ข) คณะบุคคล
- สําเนาขอตกลงที่แสดงถึงการเขาเป4นหุนส'วน
ไฟลขอมูล………………………….……..ขนาดไฟล....................... จํานวน …………….......แผ'น
- สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูเป4นหุนส'วน
ไฟลขอมูล………………………….……..ขนาดไฟล....................... จํานวน …………….......แผ'น

-๒3. ในกรณีผูยื่นขอเสนอเปนผูยื่นขอเสนอรวมกันในฐานะเปนผูรวมคา
- สําเนาสัญญาของการเขาร'วมคา
ไฟลขอมูล……………………………….……..ขนาดไฟล....................... จํานวน …………….........แผ'น
(ก) ในกรณีผูรวมคาเปนบุคคลธรรมดา
- บุคคลสัญชาติไทย
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
ไฟลขอมูล……………………………….……..ขนาดไฟล....................... จํานวน …………….......แผ'น
- บุคคลที่มิใช'สัญชาติไทย
สําเนาหนังสือเดินทาง
ไฟลขอมูล…………………………….……..ขนาดไฟล....................... จํานวน ………… ….......แผ'น
(ข) ในกรณีผูรวมคาเปนนิติบุคคล
- หางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนจํากัด
สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล
ไฟลขอมูล…………………………….……..ขนาดไฟล....................... จํานวน …………….......แผ'น
- บัญชีรายชื่อหุนส'วนผูจัดการ
ไฟลขอมูล…………………………….……..ขนาดไฟล....................... จํานวน …………….......แผ'น
- ผูมีอํานาจควบคุม (ถามี)
ไม'มีผูมีอํานาจควบคุม
มีผูมีอํานาจควบคุม
ไฟลขอมูล………………………….……..ขนาดไฟล....................... จํานวน …………….......แผ'น
- บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด
สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล
ไฟลขอมูล……………………………….……..ขนาดไฟล....................... จํานวน …………….......แผ'น
- สํานาหนังสือบริคณหสนธิ
ไฟลขอมูล……………………………….……..ขนาดไฟล....................... จํานวน …………….......แผ'น
- บัญชีรายชื่อกรรมการผูจัดการ
ไฟลขอมูล……………………………….……..ขนาดไฟล....................... จํานวน …………….......แผ'น
- บัญชีผูถือหุนรายใหญ
ไม'มีผูถือหุนรายใหญ'
มีผูถือหุนรายใหญ'
ไฟลขอมูล………………………….…..ขนาดไฟล....................... จํานวน ……………........แผ'น
- ผูมีอํานาจควบคุม (ถามี)
ไม'มีผูมีอํานาจควบคุม
มีผูมีอํานาจควบคุม
ไฟลขอมูล……………………….……..ขนาดไฟล....................... จํานวน …………….......แผ'น

-๓4. อื่น ๆ (ถามี)
.......................................................................................................................................................
ไฟลขอมูล……………………………………….……..ขนาดไฟล....................... จํานวน …………….......แผ'น
......................................................................................................................................................
ไฟลขอมูล…………….………………………….……..ขนาดไฟล....................... จํานวน …………….......แผ'น
........................................................................................................................................................
ไฟลขอมูล……………………………………….….…..ขนาดไฟล....................... จํานวน …………….......แผ'น
ขาพเจาขอรั บ รองว' า เอกสารหลั ก ฐานที่ ข าพเจายื่ น พรอมการเสนอราคาทางระบบจั ด ซื้ อ
จั ด จางภาครั ฐ ดวยอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก สในการประกวดราคาอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก สครั้ ง นี้ ถู ก ตองและเป4 น ความจริ ง
ทุกประการ
ลงชื่อ.............................................................ผูยื่นขอเสนอ
(...........................................................)

บัญชีเอกสารส่วนที่ 2


1. หนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอมอบอำนาจ
ให้บุคคลอื่นลงนามในใบเสนอราคาแทน
ไฟล์ข้อมูล...........................................ขนาดไฟล์................................จำนวน.....................แผ่น



2. หลักประกันการเสนอราคา
ไฟล์ข้อมูล...........................................ขนาดไฟล์................................จำนวน.....................แผ่น



3. สำเนาหนังสือรับรองผลงานก่อสร้าง (ถ้ามี)
 ไม่มีหนังสือรับรองผลงานก่อสร้าง
 มีหนังสือรับรองผลงาน
ไฟล์ข้อมูล...........................................ขนาดไฟล์................................จำนวน.....................แผ่น



4. อื่นๆ (ถ้ามี)
4.1.................................................................................................................................................
ไฟล์ข้อมูล...........................................ขนาดไฟล์................................จำนวน.....................แผ่น
4.2.................................................................................................................................................
ไฟล์ข้อมูล...........................................ขนาดไฟล์................................จำนวน.....................แผ่น
4.3.................................................................................................................................................
ไฟล์ข้อมูล...........................................ขนาดไฟล์................................จำนวน.....................แผ่น

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าเอกสารหลั กฐานที่ข้าพเจ้าได้ยื่นมาพร้อมการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ
ลงชื่อ.............................................................ผู้ยื่นข้อเสนอ
(...........................................................)

