
 
ประกาศเทศบาลต าบลขุนแก้ว 

เรื่อง   สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างเขื่อนกันดินคอนกรีตเสริมเหล็ก   
บริเวณริมคลองประชาอุทิศ  1  หมู่ที่ 2   ต าบลขุนแก้ว   อ าเภอนครชัยศรี   จังหวัดนครปฐม 

……………………………………………………….……… 
 

 ด้วยเทศบาลต าบลขุนแก้ว มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างเขื่อนกันดินคอนกรีตเสริม
เหล็ก  บริเวณริมคลองประชาอุทิศ  1  หมู่ที่  2   ต าบลขุนแก้ว   อ าเภอนครชัยศรี   จังหวัดนครปฐม  โดยใช้เข็ม  
I  ขนาด 0.22 X 0.22 เมตร  (เสริมเหล็ก DB มิลลิเมตร)   ระยะทาง 100.00   เมตร  รายละเอียดตามแบบ
เทศบาลต าบลขุนแก้ว  พร้อมติดต้ังป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ   จนแล้วเสร็จพร้อมส่งมอบงาน  
 

 ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้   เป็นเงิน 533,148.00 บาท  และหากปรากฏว่าการ
เสนอราคาค่าก่อสร้างมีราคาที่แตกต่างหรือไม่แตกต่างไปจากราคากลางที่ได้ประกาศไว้ในราคากลางดังกล่าว
ไม่มีผลผูกพันให้ต้องปฏิบัติไปตามราคากลางนั้น (ผู้เสนอราคาจะต้องรับผิดชอบในการถอดแบบและค านวณ
ราคากลางเอง จะน าราคากลางของทางราชการมาปฏิเสธความรับผิดชอบหรือเรียกร้องค่าก่อสร้างในภายหลัง
ไม่ได้) 
 

 ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้   
1. เป็นนิติบุคคลหรือบุคคล  ผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้างดังกล่าว 
2. ไม่เป็นผู้ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว  หรือไม่เป็นผู้

ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ    
3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอ

ราคาได้มีค าสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น  
4. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืนที่เข้าเสนอราคา  ให้แก่เทศบาลต าบลขุนแก้ว  

ณ  วันที่ประกาศสอบราคา  หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็น
ธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้ 

5. ในการซื้อเอกสารสอบราคาผู้ประกอบการต้องน าหนังสือรับรองการจดทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท  ใบ
ทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้าม)ี หรือใบทะเบียนพาณิชย์  พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง  และหนังสือ
มอบอ านาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีมอบอ านาจให้บุคคลอื่นซื้อเอกสารสอบราคา
แทนตน 

 
/ 6. บุคคลหรือ... 
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6. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วย
ระบบอิเล็กทรอนิกส์(e-Government Procurement: e -GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอ 
นิกส์ของกรมบัญชีกลาง  ที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ  

7. ให้เอกสารสอบราคาจ้างตามโครงการที่ประกาศสอบราคาจ้างเป็นส่วนหนึ่งของประกาศสอบราคา
จ้างฉบับนี้ 

 

ก าหนดดูสถานที่ก่อสร้าง  ในวันที่   31  สิงหาคม  2558    ระหว่างเวลา  14.00  น.  ถึง  15.00  น.   
โดยให้ผู้สนใจมาพร้อมกัน     ณ   ส านักงานเทศบาลต าบลขุนแก้ว    และก าหนดรับฟังค าชี้แจงรายละเอียด
เพิ่มเติมในวันที่   31  สิงหาคม  2558     เวลา   15.00    น.   เป็นต้นไป 
 

 ก าหนดยื่นซองสอบราคา   ต้ังแต่วันที่  27  สิงหาคม  2558   ถึงวันที่   11  กันยายน  2558   ในวัน 
และเวลาราชการ    ณ   ส านักงานเทศบาลต าบลขุนแก้ว  และในวันที่  27  สิงหาคม  2558   ยื่นซองเสนอ
ราคา     ณ     ศูนย์รวมข่าวการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นอ าเภอนครชัยศรี  
และก าหนดเปิดซองสอบราคาในวันท่ี  14  กันยายน  2558  ต้ังแต่เวลา  10.00  น. เป็นต้นไป 

 

 ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคา ได้ที่ส านักงานเทศบาลต าบลขุนแก้ว ระหว่างวันที่ 27 สิงหาคม  

2558 ถึงวันที่ 11 กันยายน  2558  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์  www.gprocurement.go.th  ,  

www.khunkaew.go.th  หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข  0-3499-0619   ต่อ  14 , 17    ในวันและเวลา
ราชการ 

 

 การสอบราคาครั้งนี้  จะด าเนินการโดยใช้จ่ายจากเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  งบประมาณ พ.ศ. 
2558  เทศบาลต าบลขุนแก้วสงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิกการสอบราคา หากไม่ได้รับอนุมัติเงินงบประมาณ และใน
กรณีผู้เสนอราคาซึ่งเทศบาลต าบลขุนแก้ว ได้คัดเลือกแล้วไม่ไปท าสัญญาหรือข้อตกลงภายในเวลาที่ราชการ
ก าหนด  เทศบาลจะพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ค่าเสียหายอ่ืน (ถ้าม)ี อาทิเช่น  ค่าความเสียหายกรณีที่ผู้เสนอ
ราคาต่ าสุดซึ่งทางราชการเรียกให้เข้ามาท าสัญญาแล้วไม่มาท าสัญญา อันส่งผลให้ราชการต้องจ้างกับผู้เสนอ
ราคารายอ่ืนในราคาที่สูงกว่า  เป็นต้น  รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการด้วย 
 

ประกาศ  ณ  วันที่   27   เดือน  สิงหาคม   พ.ศ. 2558 
 

 
 

                                                (ลงชื่อ)    นายสมศักด์ิ   เอ่ียมพินพันธุ์ 
                                                              (นายสมศักด์ิ   เอ่ียมพินพันธุ์) 
                                                              นายกเทศมนตรีต าบลขนุแก้ว  
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เอกสารสอบราคาจ้าง  เลขที่  14/2558 

การจ้างท า  โครงการจ้างเหมาก่อสร้างเขื่อนกันดินคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บริเวณริมคลองประชาอุทิศ  1  หมู่ที่ 2  ต าบลขุนแก้ว  อ าเภอนครชัยศรี  จังหวัดนครปฐม  

ตามประกาศเทศบาลต าบลขุนแก้ว    ลงวันที่   27   สิงหาคม   2558 
                                        …………………………….. 
                เทศบาลต าบลขุนแก้ว    ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า    “เทศบาลต าบล ”    มีความประสงค์จะสอบราคาจ้าง
เหมาก่อสร้างเขื่อนกันดินคอนกรีตเสริมเหล็ก   บริเวณริมคลองประชาอุทิศ   1  หมู่ที่  2   ต าบลขุนแก้ว   อ าเภอ
นครชัยศรี   จังหวัดนครปฐม  โดยใช้เข็ม   I  ขนาด 0.22 X 0.22 เมตร  (เสริมเหล็ก DB มิลลิเมตร)   ระยะทาง 
100.00  เมตร  รายละเอียดตามแบบเทศบาลต าบลขุนแก้ว  พร้อมติดต้ังป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ    จนแล้ว
เสร็จพร้อมส่งมอบงาน 

ณ  บริเวณริมคลองประชาอุทิศ 1 หมู่ที่  2  ต าบลขุนแก้ว  อ าเภอนครชัยศรี  จังหวัดนครปฐม   โดยมีข้อแนะน า
และข้อก าหนด  ดังต่อไปนี้ 
              1.  เอกสารแนบท้ายเอกสารสอบราคา 

1.1 แบบรูปรายการละเอียด 
1.2 แบบใบเสนอราคา 
1.3 แบบใบแจ้งปริมาณงานและราคา 
1.4 แบบสัญญาจ้าง 
1.5 แบบหนังสือค้ าประกัน  

(1) หลักประกันสัญญา 
1.6 บทนิยาม   

(1) ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน   
(2) การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 

1.7 แบบบัญชีเอกสาร 
(1)  บัญชีเอกสารส่วนที่  1 
       - แบบบัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ/หุ้นส่วนผู้จัดการ/ผู้มีอ านาจควบคุม 
(2)  บัญชีเอกสารส่วนที่  2 
 

               2.  คุณสมบัติของผู้เสนอราคา 
2.1   ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลหรือบุคคล  ผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคา  

จ้างดังกล่าว 
                        2.2  ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้ง
เวียนชื่อแล้ว  หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทาง
ราชการ 
 

/ (2)  2.3  ผู้เสนอราคา... 
 



(2) 
                        2.3  ผู้เสนอราคาไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย   
เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีค าสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น   

   2.4  ผู้เสนอราคาไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืนที่เข้าเสนอ  
ราคา   ให้แก่เทศบาลต าบลขุนแก้ว   ณ   วันที่ประกาศสอบราคา   หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวาง
การแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมตามข้อ 1.6 
  2.5  ในการซื้อเอกสารสอบราคาผู้ประกอบการต้องน าหนังสือรับรองการจดทะเบียนหุ้นส่วน
บริษัท  ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้าม)ี หรือใบทะเบียนพาณิชย์  พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง  และหนังสือ
มอบอ านาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีมอบอ านาจให้บุคคลอื่นซื้อเอกสารสอบราคาแทนตน 
  2.6  บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ด าเนิน การจัดซื้อจัด
จ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์( e-Government Procurement: e -GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์
ของกรมบัญชีกลาง  ที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 
  2.7  ให้เอกสารสอบราคาจ้างตามโครงการที่ประกาศสอบราคาจ้างเป็นส่วนหนึ่งของประกาศ
สอบราคาจ้างฉบับนี ้
   

  3.    หลักฐานการเสนอราคา 
    ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานย่ืนมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา   

โดยแยกไว้นอกซอง   
ใบเสนอราคาเป็น  2  ส่วน   คือ  
     3.1  ส่วนที่  1  อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
            (1)  ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล  
        (ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจ ากัด  ให้ยื่นส าเนาหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล  บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ  ผู้มีอ านาจควบคุม  พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง  
        (ข)  บริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัด  ให้ยื่นส าเนาหนังสือรับรอง การจด
ทะเบียนนิติบุคคล  ส าเนาหนังสือบริคณห์สนธิ  บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ  ผู้มีอ านาจควบคุม  และบัญชีผู้
ถือหุ้นรายใหญ่  พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
   (2) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุค-  คล ให้ยื่น
ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้นั้น  ส าเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน(ถ้าม)ี  ส าเนาบัตร
ประจ าตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน  พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง  
   (3)  ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นผู้เสนอราคาร่วมกันในฐานะผู้ร่วมค้า  ให้ยื่นส าเนา
สัญญาของการเข้าร่วมค้า  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า  และในกรณีที่ผู้เข้าร่วมค้าฝ่ายใดเป็น
บุคคลธรรมดาที่มิใช่สัญชาติไทย  ก็ให้ย่ืนส าเนาหนังสือเดินทาง  หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคล  ให้ย่ืน
เอกสารตามที่ระบุไว้ใน (1) 
 

/ (3) (4)  ส าเนาใบ... 
 
 



(3) 
   (4) ส าเนาใบทะเบียนพาณิชย์  ส าเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้าม)ี พร้อมรับรอง
ส าเนาถูกต้อง 
   (5)  ส าเนาหนังสือแสดงการลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรม –บัญชีกลางที่
เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ   พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง  
   (6)  บัญชีเอกสารส่วนที่ 1  ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา  ตามแบบใน
ข้อ  1.7 (1)  
     3.2  ส่วนที่  2  อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
            (1)  หนังสือมอบอ านาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้เสนอ  
ราคามอบอ านาจให้บุคคลอื่นลงนามในใบเสนอราคาแทน  
            (2)  ใบเสนอราคา  ใบแจ้งปริมาณงาน  และราคา  ซึ่งจะต้องแสดงรายการวัสดุอุปกรณ์  
ค่าแรงงาน  ภาษีประเภทต่าง ๆ  รวมทั้งก าไรไว้ด้วย  ตามข้อ  1.2  , 1.3  
            (3)  บัญชีเอกสารส่วนที่ 2 ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา  ตาม แบบในข้อ  
1.7 (2)                            
 

    4.  การย่ืนซองสอบราคา     
4.1     ผู้เสนอราคาต้องยื่นเสนอราคาตามแบบที่ก าหนดไว้ในเอกสารสอบราคานี้  

โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ  ทั้งสิ้น  และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน  ลงลายมือชื่อของผู้เสนอราคาให้
ชัดเจน  จ านวนเงินที่เสนอจะต้องระบุตรงกันทั้งตัวเลขและตัวอักษรโดยไม่มีการขูดลบหรือแก้ไข  หากมีการขูด
ลบ   ตก เติม  แก้ไข  เปลี่ยนแปลง  จะต้องลงลายมือชื่อผู้เสนอราคา  พร้อมประทับตรา (ถ้ามี)  ก ากับไว้ด้วย
ทุกแห่ง 

4.2     ผู้เสนอราคาจะต้องกรอกปริมาณวัสดุและราคาในบัญชีรายการก่อสร้างให้  
ครบถ้วน           

    ในการเสนอราคา ให้เสนอเป็นเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียวโดย   
เสนอราคารวมและหรือราคาต่อหน่วย และหรือต่อรายการ  ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง  
ทั้งนี้ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ  ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกันให้ถือตัวหนังสือ
เป็นส าคัญ  โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม  ภาษีอากรอ่ืน   และค่าใช้จ่ายท้ังปวงไว้แล้ว  
                                    ราคาที่เสนอ  จะต้องเสนอก าหนดยื่นราคาไม่น้อยกว่า …….180..…..วัน    นับแต่วัน
เปิดซองสอบราคา โดยภายในก าหนดยืนราคาผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้และจะถอนการ
เสนอราคามิได้ 

4.3      ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอก าหนดเวลาด าเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จไม่เกิน  
…90.… วัน   นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง   หรือวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากเทศบาลต าบลให้เริ่มท างาน  
                        4.4   ก่อนยื่นซองสอบราคา  ผู้เสนอราคาควรตรวจดูร่างสัญญา  แบบรูปและรายละเอียด ฯลฯ    
ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารสอบราคาทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นซองสอบราคาตามเงื่อนไขในเอกสารสอบ
ราคา 

/(4) 4.5  ผู้เสนอราคา... 
 



(4) 
                        4.5    ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นซองสอบราคาที่ปิดผนึกซองเรียบร้อยจ่าหน้าซองถึงประธาน
คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา  โดยระบุไว้ที่หน้าซองว่า   “ใบเสนอราคาตามเอกสาร 
 สอบราคาเลขที่   14/2558   โดยย่ืนโดยตรงต่อเทศบาลต าบลตั้งแต่วันที่  27  สิงหาคม  2558   ถึงวันที่  11  

กันยายน  2558   ณ  ส านักงานเทศบาลต าบลขุนแก้ว  และในวันที่  27  สิงหาคม  2558   ย่ืนซองเสนอราคา    
ณ  ศูนย์รวมข่าวการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถ่ินอ าเภอนครชัยศรี     ในวัน
และเวลาราชการ   
                                เมื่อพ้นก าหนดเวลายื่นซองสอบราคาแล้วจะไม่รับซองสอบราคาโดยเด็ดขาด  และ
คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจะเปิดซองสอบราคาในวันท่ี   14  กันยายน  2558   ต้ังแต่เวลา   10.00  น.   
เป็นต้นไป 
 

5. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา 
5.1 ในการสอบราคาครั้งนี้    เทศบาลต าบลจะพิจารณาตัดสินด้วยราคารวม  
5.2 หากผู้เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ 2  หรือยื่นหลักฐาน 

การเสนอราคาไม่ถูกต้อง  หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ 3   หรือยื่นซองสอบราคาไม่ถูกต้องตามข้อ  4  แล้ว  
คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจะไม่รับพิจารณาราคาของผู้เสนอราคารายนั้น  เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาดหรือ
ผิดหลงเพียงเล็กน้อยหรือที่ผิดแผกไปจากเงื่อนไขของเอกสารสอบราคาในส่วนที่มิใช่สาระส าคัญ   ทั้งนี้เฉพาะ
ในกรณีที่พิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อเทศบาลต าบลเท่านั้น 
                               5.3  เทศบาลต าบลสงวนสิทธิไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราคา  โดยไม่มีการผ่อนผันใน
กรณี  ดังต่อไปนี้ 
                                       (1)  ไม่ปรากฏชื่อผู้เสนอราคารายนั้น  ในบัญชีผู้รับเอกสารสอบราคา  หรือใน
หลักฐานการรับเอกสารสอบราคาของเทศบาลต าบล  
                                       (2)    ไม่กรอกชื่อนิติบุคคล      หรือบุคลธรรมดา     หรือลงลายมือชื่อผู้  
เสนอราคาอย่างหนึ่งอย่างใดหรือทั้งหมดในใบเสนอราคา  

     (3)   เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่ก าหนดในเอกสารสอบ  
ราคาที่เป็นสาระส าคัญหรือมีผลท าให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอราคารายอ่ืน   
                                       (4)   ราคาที่เสนอมีการขูดลบ  ตก  เติม   แก้ไข  เปลี่ยนแปลง     โดยผู้เสนอราคา
มิได้ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้าม)ี  ก ากับไว้ 
                               5.4    ในการตัดสินการสอบราคาหรือในการท าสัญญา  คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา
หรือเทศบาลต าบลมีสิทธิให้ผู้เสนอราคาชี้แจงข้อเท็จจริง  สภาพฐานะ  หรือข้อเท็จ จริงอ่ืนใดที่เกี่ยวข้องกับผู้
เสนอราคาได้      เทศบาลต าบลมีสิทธิที่จะไม่รับราคาหรือไม่ท าสัญญาหากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความ
เหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง 
                               5.5   เทศบาลต าบลทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ าสุด หรือราคาหนึ่งราคาใดหรือราคาที่
เสนอทั้งหมดก็ได้     และอาจพิจารณาเลือกจ้างในจ านวนหรือขนาด     หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใดหรือ 

/ (5)  อาจจะยก... 
 
 



 
(5) 

อาจจะยกเลิกการสอบราคาโดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้สุดแต่จะพิจารณา   ทั้งนี้   เพื่อประโยชน์ของทาง
ราชการเป็นส าคัญ    และให้ถือว่าการตัดสินของเทศบาลต าบลเป็นเด็ดขาด      ผู้เสนอราคาจะเรียกร้อง
ค่าเสียหายใด ๆ   มิได้      รวมทั้งเทศบาลต าบลจะพิจารณายกเลิกการสอบราคาและลงโทษผู้เสนอราคา
เสมือนเป็นผู้ทิ้งงานหากมีเหตุที่เชื่อได้ว่าการเสนอราคากระท าไปโดยไม่สุจริตหรือมีการสมยอมกันในการเสนอ
ราคา 
                             ในกรณีที่ผู้เสนอราคาต่ าสุดเสนอราคาต่ าจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจด าเนินงานตามสัญญา
ได้ คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาหรือเทศบาลต าบลจะให้ผู้เสนอราคานั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ท าให้
เชื่อได้ว่าผู้เสนอราคาสามารถด าเนินงานตามสอบราคาจ้างให้เสร็จสมบูรณ์หากค าชี้แจงไม่เป็นท่ีรับฟังได้ 
เทศบาลต าบลมีสิทธิที่จะไม่รับราคาของผู้เสนอราคารายนั้น 
 

6. การท าสัญญาจ้าง 
ผู้ชนะการสอบราคาจะต้องท าสัญญาจ้างตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ    1.4     

กับเทศบาลต าบล   ภายใน  7   วัน นับถัดจากวันท่ีได้รับแจ้ง  และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจ านวน
เงินเท่ากับร้อยละห้า  ของราคาค่าจ้างที่สอบราคาได้ ให้เทศบาลต าบลยึดถือไว้ในขณะท าสัญญา  โดยใช้
หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด  ดังต่อไปนี้ 

6.1 เงินสด 
6.2 เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่เทศบาลต าบล โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ท าสัญญาหรือก่อน

หน้านั้นไม่เกิน   3   วันท าการของทางราชการ 
6.3 หนังสือค้ าประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ าประกันดังระบุใน

ข้อ  1.5 
6.4 พันธบัตรรัฐบาลไทย 
6.5 หนังสือค้ าประกันของบริษัทเงินทุนที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงิน  

ทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย   ตาม  
รายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยได้แจ้งเวียนให้ส่วนราชการต่าง ๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้
ตามตัวอย่างหนังสือค้ าประกันของธนาคารตามที่คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุก าหนด  (การใช้หลักประกัน
ตามข้อนี้ใช้เฉพาะสัญญาจ้างก่อสร้างที่มีวงเงินไม่เกิน 10   ล้านบาท) 
                           หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน   15    วัน  นับถัดจากวันท่ีผู้ชนะการสอบ
ราคา  (ผู้รับจ้าง)  พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว 
 

7. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน  (สัญญาเป็นราคาเหมารวม) 
                      เทศบาลต าบลจะจ่ายเงินค่าจ้าง   โดยแบ่งออกเป็น  …1…   งวด  ดังนี้ 
 

/ (6)  งวดที่ 1... 
 
 
 



(6) 
                      งวดที่ 1 เป็นจ านวนเงินในอัตราร้อยละ  …-….  ของค่าจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้
ปฏิบัติงาน……………………………..…………………………………………..………………… 
…………………………………………………………..…………………ให้แล้วเสร็จภายใน  …………..   วัน 
                       งวดที่ 2 เป็นจ านวนเงินในอัตราร้อยละ  …-……  ของค่าจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้
ปฏิบัติงาน…………………………………………………………………………………………………...……
……………………………………………………………………………..ให้แล้วเสร็จภายใน …………….  วัน 
                       งวดที่ 3 เป็นจ านวนเงินในอัตราร้อยละ  …-……  ของค่าจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้
ปฏิบัติงาน……………………………………………………………………..…………………….. 
……………………………………………………………………………ให้แล้วเสร็จภายใน ……………. วัน 
                       งวดสุดท้าย  เป็นจ านวนเงินในอัตราร้อยละ   100     ของค่าจ้าง  เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน
ทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยตามสัญญา  รวมทั้งท าสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย  
 

                       8.  อัตราค่าปรับ 
                                   ค่าปรับตามแบบสัญญาจ้างจะก าหนดในอัตราร้อยละ 0.25  ของค่าจ้างตามสัญญา
ต่อวัน 
 

                   9.  การรับประกันความช ารุดบกพร่อง                                                           
                               ผู้ชนะการสอบราคาซึ่งได้ท าข้อตกลงเป็นหนังสือ  หรือท าสัญญาจ้างตามแบบดังระบุใน
ข้อ  1.4   แล้วแต่กรณี   จะต้องรับประกันความช ารุดบกพร่องของงานจ้างที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อย
กว่า…  -……เดือน    2   ปี  นับถัดจากวันท่ีเทศบาลต าบลได้รับมอบงาน    
โดยผู้รับจ้างต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน   7  วัน  นับถัดจากวันท่ีได้รับแจ้งความ
ช ารุดบกพร่อง 
 

10. ขอสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่น ๆ     
10.1   เงินค่าจ้างส าหรับงานครั้งนี้  ได้มาจากเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

งบประมาณ พ .ศ. 2558    การลงนามในสัญญาจะกระท าได้ต่อเมื่อเทศบาลต าบลได้รับอนุมัติเงินค่าก่อสร้าง
จากเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558   แล้วเท่านั้น 

                              10.2 เมื่อเทศบาลต าบลได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้รับจ้างและได้ตกลงจ้าง
ตามสอบราคาจ้างแล้ว  ถ้าผู้รับจ้างจะต้องสั่งหรือน าสิ่งของมาเพื่องานจ้างดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ และ
ของนั้นต้องน าเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศก าหนด  ผู้เสนอราคา  ซึ่งเป็นผู้รับจ้างจะต้องป ฏิบัติตามกฎหมายว่า
ด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี   ดังนี้ 
              (1)  แจ้งการสั่งหรือน าสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการ
พาณิชนาวีภายใน  7   วัน  นับถัดจากวันท่ีผู้รับจ้างสั่งหรือซื้อของจากต่างประเทศ  เว้นแต่เป็นของที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืนได้  

/ (7)  (2) จัดการให.้.. 
 



(7) 
              (2) จัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย  หรือเรือที่มีสิทธิเช่น เดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศ
มายังประเทศไทย   เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชยนาวีให้บรรทุก
สิ่งของนั้นโดยเรืออ่ืนที่มิใช่เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออ่ืน   หรือเป็นของที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืน  
              (3)  ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม  (1) หรือ (2)  ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการ
พาณิชยนาวี 
                            10.3   ผู้เสนอราคาซึ่งเทศบาลต าบลได้คัดเลือกแล้วไม่ไปท าสัญญาหรือข้อตกลงภายใน
เวลาที่ทางราชการก าหนดระบุในข้อ 6    เทศบาลต าบลอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหาย  (ถ้าม)ี  
รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ 
                             10.4  เทศบาลต าบลสงวนสิทธิที่จะแก้ไข  เพิ่มเติมเงื่อนไขหรือข้อก าหนดในแบบสัญญาให้
เป็นไปตามความเห็นของอัยการจังหวัดหรือส านักงานอัยการสูงสุด  (ถ้าม)ี 
                             10.5  เทศบาลต าบลจะเรียกท าสัญญาก็ต่อเมื่อมีเงินรายได้เข้ามาเพียงพอและได้รับการ
อนุมัติให้ท าสัญญาแล้วเท่านั้น 
 

                     11.  มาตรฐานฝีมือช่าง 
                          เมื่อเทศบาลต าบลได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้รับจ้างและได้ตกลงจ้างก่อสร้าง
ตามประกาศนี้แล้ว  ผู้เสนอราคาจะต้องตกลงว่าในการปฏิบัติงานก่อสร้างดังกล่าว ผู้เสนอราคาจะต้องมีและ
ใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างจากกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม หรือผู้มีวุฒิบัตรระดับ  ปวช .  
ปวส.  และ ปวท.  หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่   ก.พ.   รับรองให้เข้ารับราชการได้   ในอัตราไม่ต่ ากว่า
ร้อยละ  10    ของแต่ละสาขาช่าง   แต่จะต้องมีช่างจ านวนอย่างน้อย  1   คน  ในแต่ละสาขาช่างดังต่อไปนี้ 

11.1 ช่างโยธา   หรือ  ช่างก่อสร้าง…….…………..……………………….. 
11.2 ……………-………………………………………………………….. 
11.3 ……………-………………………………………………………….. 

 

                  12.  ในระหว่างระยะเวลาการก่อสร้างผู้รับจ้างพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบ 
ได้ก าหนดไว้โดยเคร่งครัด 

 
 

                      เทศบาลต าบลขุนแก้ว 
 

 
 
               วันที่    27   เดือน  สิงหาคม   พ.ศ. 2558       

 
 
 
 



 
 



 



 



 



 



 
 

(กรณีสอบราคาจ้าง) 

ใบเสนอราคา 
 
เรียน   นายกเทศมนตรีต าบลขุนแก้ว 
 
         1.  ข้าพเจ้า………………………………………………………………………..อยู่เลขที่………..……หมู่ที่………
ถนน……………….….. ต าบล/แขวง………….….……….อ าเภอ/เขต…………..………………จังหวัด………………….
เบอร์โทรศัพท์(ที่สามารถติดต่อได้)……………………….………………………………………………….………..……… 
โดย……………………………….………………ต าแหน่ง…………………………………  ผู้มีอ านาจลงนามผูกพัน  ตาม
หนังสือรับรองของส านักทะเบียนพาณิชย์ …………………………เลขที่...……………… ลงวันที่………………………… 
ผู้ลงนามข้างท้ายนี้  ได้พิจารณาเงื่อนไขต่างๆ   ในเอกสารสอบราคาจ้างเลขที่……./2558...และเอกสารเพิ่มเติม
เลขที่…………/2558…(ถ้ามี)  โดยตลอดและยอมรับข้อก าหนดและเงื่อนไขนั้นแล้ว   รวมทั้งรับรองว่าข้าพเจ้าเป็นผู้มี
คุณสมบัติครบถ้วนตามที่ก าหนด       และไม่เป็นผู้ทิ้งงานของทางราชการ  รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยการบริหารราชการส่วน
ท้องถิ่น  อยู่ในขณะที่ยื่นซองเสนอราคาครั้งนี้  

2.  ข้าพเจ้าขอเสนอที่จะท างาน  โครงการจ้างเหมาก่อสร้างเขื่อนกันดินคอนกรีตเสริมเหล็ก  บริเวณริมคลองประชา
อุทิศ  1  หมู่ที่  2   ต าบลขุนแก้ว   อ าเภอนครชัยศรี   จังหวัดนครปฐม  โดยใช้เข็ม   I  ขนาด 0.22 X 0.22 เมตร  (เสริมเหล็ก 
DB มิลลิเมตร)   ระยะทาง  100.00   เมตร  รายละเอียดตามแบบเทศบาลต าบลขุนแก้ว  พร้อมติดต้ังป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ   จนแล้วเสร็จพร้อมส่งมอบงาน 
ตามข้อก าหนดเงื่อนไขแบบรูปรายละเอียดแห่งเอกสารสอบราคา    ตามราคาดังที่ได้ระบุไว้ในบัญชีรายการก่อสร้างหรือใบ
แจ้งปริมาณงานและราคาแนบท้ายใบเสนอราคานี้   (ถ้าม)ี         เป็นเงินทั้งสิ้น ……….………………. บาท
(…………………...……………………..………………………………..)               ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม   จ านวน 
……………………..บาท   ตลอดจนภาษีอากรอ่ืนๆ   และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว 
           3.  ค าเสนอนี้จะยืนอยู่เป็นระยะเวลา………………วัน  นับแต่วันเปิดซองสอบราคาและ เทศบาลต าบลขุนแก้วอาจ
รับค าเสนอนี้  ณ  เวลาใดก็ได้ก่อนที่จะครบก าหนดระยะเวลาดังกล่าว   หรือระยะเวลาที่ได้ยืดไปตามเหตุผลอันสมควรที่
เทศบาลต าบลขุนแก้วร้องขอ 
           4.  ก าหนดเวลาส่งมอบ  ข้าพเจ้ารับรองที่จะเริ่มท างานตามสัญญาทันที   หรือทันทีที่ได้รับแจ้งจาก เทศบาลต าบล
ขุนแก้วว่าให้เริ่มท างานตามสัญญา  (แล้วแต่ข้อตกลงในสัญญาจ้าง) และจะส่งมอบงานตามเอกสารสอบราคา โดย
ครบถ้วนถูกต้องภายใน …….…วัน  นับถัดจากวันเริ่มท างานตามสัญญา 
 
 

/ (2) 5.  ในกรณี… 
 



 
(2) 

 
             5.  ในกรณีที่ข้าพเจ้าได้รับการพิจารณาให้ชนะการสอบราคา   ข้าพเจ้ารับรองที่จะ  
                         5.1   ท าสัญญาตามแบบสัญญาจ้างแนบท้ายเอกสารสอบราคากับเทศบาลต าบลขุนแก้ว  
ภายใน……...….. วัน   นับถัดจากวันท่ีได้รับหนังสือแจ้งให้ไปท าสัญญาไม่ว่าจะด้วยโดยตรงหรือทางไปรษณีย์  
                        5.2 มอบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาตามที่ระบุไว้ในข้อ  6  ของเอกสารสอบราคาให้แก่เทศบาล
ต าบลขุนแก้วก่อน หรือในขณะที่ได้ลงนามในสัญญาเป็นจ านวนร้อยละห้า (5 %)   ของราคาตามสัญญาที่ได้ระบุไว้ในใบ
เสนอราคานี้เพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาโดยถูกต้องและครบถ้วน  
                         หากข้าพเจ้าไม่ปฏิบัติให้ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ข้างต้นนี้   ข้าพเจ้ายินดีชดใช้ค่าเสียหายใดๆ   ที่อาจมีแก่
เทศบาลต าบลขุนแก้วและเทศบาลต าบลขุนแก้วมีสิทธิจะให้ผู้เสนอราคารายอ่ืนเป็นผู้สอบราคาได้หรือเทศบาลต าบลขุน
แก้วอาจเรียกสอบราคาใหม่ก็ได้ 
            6.  ข้าพเจ้ายอมรับว่า เทศบาลต าบลขุนแก้วไม่มีความผูกพันที่จะรับค าเสนอนี้หรือใบเสนอราคาใดๆ   รวมทั้งไม่
ต้องรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายใด ๆ   อันอาจเกิดขึ้นในการที่ข้าพเจ้าได้เข้าเสนอราคา  
            7.  ข้าพเจ้าได้ตรวจทานตัวเลขและตรวจสอบเอกสารต่างๆ   ที่ได้ยื่นพร้อมใบเสนอราคานี้      โดยละเอียดแล้ว  
และเข้าใจดีว่าเทศบาลต าบลขุนแก้วไม่ต้องรับผิดชอบใดๆ   ในความผิดพลาด  หรือตกหล่น 
            8.    ใบเสนอราคานี้ได้ย่ืนเสนอโดยบริสุทธิ์ยุติธรรม  และปราศจากกลฉ้อฉลหรือการสมรู้ ร่วมคิด 
กันโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายกับบุคคลหนึ่ง   หรือหลายบุคคล   หรือกับห้างหุ้นส่วนบริษัทใดๆ     ที่ได้ย่ืนเสนอราคาในคราว
เดียวกัน 
 
                                            เสนอมา   ณ    วันที่         เดือน                  พ.ศ.  
 
 
                                                    (ลงชื่อ) ……………………………………………. 
                                                             ( ………………………….…………………) 
                                                 ต าแหน่ง……………………………………………… 
                                                                                ประทับตรา (ถ้าม)ี  
 
 
 
 
 
 
 



 
บัญชีรายการก่อสร้าง/ใบแจ้งปริมาณงานและราคา 

แบบ  ปร.6 

แบบสรุปราคาก่อสร้างของผู้เสนอราคา 
 

บริษัท / ห้างหุ้นส่วน /  ร้าน ……………………………………………………………………………………………. 
ประเภทงาน       โครงการก่อสร้างเขื่อนกันดินคอนกรีตเสริมเหล็ก   ความยาวรวม   100.00   เมตร        โดยใช้เสาเข็ม  
                         I  - 0.22 X0.22 เมตร   พร้อมติดต้ังป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  ตามแบบเทศบาลต าบลขุนแก้ว   
สถานที่ก่อสร้าง  บริเวณริมคลองประชาอุทิศ  1  หมู่ที่  2  ต าบลขุนแก้ว  อ าเภอนครชัยศรี  จังหวัดนครปฐม 
เจ้าของงาน        เทศบาลต าบลขุนแก้ว 
แบบเลขที่           - 
ประมาณการตามแบบ        - 
 
ล าดับที ่ รายการ ค่าก่อสร้างทั้งหมดรวม

เป็นเงิน (บาท) 
หมายเหต ุ

1 งาน/กลุ่มงาน   งานอาคาร   

    
    
    
    
    
    

สรุป รวมเป็นค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง 
คิดเป็นเงินค่าก่อสร้าง 

  
 

 (ตัวอักษร)    
 

ประมาณการโดย…………………………………….…………… 
 
 

ประมาณการโดย   :   ให้ระบุชื่อ / นามสกุล / ต าแหน่ง ของผู้ประมาณการราคา / พร้อมประทับตรา(ถ้าม)ี  
                                      ในกรณีท่ีผู้ประมาณการราคาไม่ใชเ่จา้ของ  บริษัท / ห้างหุ้นส่วน /  ร้าน  ให้ลงชื่อทั้ง 
                                      ผู้ประมาณการราคา  และ ผู้เป็นเจา้ของ  บริษัท / ห้างหุ้นส่วน /  ร้าน    นั้น  
 
 
 
 
 



 
บัญชีรายการก่อสร้าง/ใบแจ้งปริมาณงานและราคา 

แบบ ปร.5(ก) 

สรุปราคาค่าก่อสร้างของผู้เสนอราคา 
 

บริษัท / ห้างหุ้นส่วน /  ร้าน ……………………………………………………………………………………………. 
ประเภทงาน       โครงการก่อสร้างเขื่อนกันดินคอนกรีตเสริมเหล็ก   ความยาวรวม   100.00   เมตร        โดยใช้เสาเข็ม  
                         I  - 0.22 X0.22 เมตร   พร้อมติดต้ังป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  ตามแบบเทศบาลต าบลขุนแก้ว   
สถานที่ก่อสร้าง  บริเวณริมคลองประชาอุทิศ  1  หมู่ที่  2  ต าบลขุนแก้ว  อ าเภอนครชัยศรี  จังหวัดนครปฐม 
เจ้าของงาน        เทศบาลต าบลขุนแก้ว 
แบบเลขที่           - 
ประมาณการตามแบบ        - 
ล าดับที ่ รายการ ค่าวัสดุและค่าแรงงาน  

รวมเป็นเงิน  (บาท) 
FACTOR  F ค่าก่อสร้างทั้งหมด

รวมเป็นเงิน (บาท) 
หมายเหต ุ

1 งาน/กลุ่มงาน  งานอาคาร     

      
 เงื่อนไขการใช้ตาราง  Factor  F     
 เงินล่วงหน้าจ่าย           0 %     
 เงินประกันผลงานหัก    0  %     
 ดอกเบี้ยเงินกู้               0 %     
 ภาษีมูลค่าเพิ่ม             0 %     

สรุป รวมเป็นค่าก่อสร้าง   

 (ตัวอักษร)    
 

ขนาดหรือเนื้อที่ ……….....100.00........….. เมตร          เฉลี่ยราคา……..……………………บาท / เมตร 
 

 

ประมาณการโดย…………………………………….…………… 
 
 

ประมาณการโดย   :   ให้ระบุชื่อ / นามสกุล / ต าแหน่ง ของผู้ประมาณการราคา / พร้อมประทับตรา(ถ้าม)ี  
                                      ในกรณีท่ีผู้ประมาณการราคาไม่ใชเ่จา้ของ  บริษัท / ห้างหุ้นส่วน /  ร้าน  ให้ลงชื่อทั้ง 
                                      ผู้ประมาณการราคา  และ ผู้เป็นเจา้ของ  บริษัท / ห้างหุ้นส่วน /  ร้าน    นั้น  
 
 



บัญชีรายการก่อสร้าง/ใบแจ้งปริมาณงานและราคา 
ใบประมาณราคา                                                                                                                                                     แบบ ปร. 4  แผ่นท่ี     1 
ประเภทงาน       โครงการก่อสร้างเขื่อนกันดินคอนกรีตเสริมเหล็ก  ความยาวรวม  100.00  เมตร  โดยใช้เสาเข็ม  I  - 0.22 X0.22 เมตร    
                         พร้อมตดิตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  ตามแบบเทศบาลต าบลขุนแกว้ 
สถานท่ีก่อสร้าง  บริเวณริมคลองประชาอุทิศ  1  หมู่ที่  2   ต าบลขุนแก้ว  อ าเภอนครชัยศรี  จังหวัดนครปฐม 

 
ล าดับที ่

 
รายการ 

 
จ านวน 

 
หน่วย 

ราคาวัสดุสิง่ของ ค่าแรงงาน ค่าวัสด ุ และ 
ค่าแรงงาน 

หมายเหต ุ
ราคา / หน่วย จ านวนเงิน ราคา / หน่วย จ านวนเงิน 

1 -เสาเข็ม I - 0.22X0.22X8.00 เมตร  78.00 ต้น       
 -เสาเข็ม I - 0.22X0.22X5.00 เมตร  39.00 ต้น       
2 งานโครงสร้าง         
 -คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก ์ 12.43 ลบ.ม.       
  280 กก./ตร.ซม.         
 -ทรายถม 36.00 ลบ.ม.       
 -เหล็กเสริม RB   6 mm. 237.00 กก.       
 -เหล็กเสริม DB 12 mm. 675.60 กก.       
 -ไม้แบบ 1” (3) 31.78 ลบ.ฟ.       
 -ค่าแรงไม้แบบ 95.36 ตร.ม.       
 -ลวดผูกเหล็ก เบอร์  18 46.00 กก.       
 -ตะปู 2” , 3” 23.84 กก.       
 -คร่าวยึดไม้แบบคิด 30 % ของไม้แบบ 20.40 ลบ.ฟ.       
          
 รวม  ,  ยอดยกไปแผ่นที่ 2         

 
ประมาณการโดย..........................................................................  



 
บัญชีรายการก่อสร้าง/ใบแจ้งปริมาณงานและราคา 
ใบประมาณราคา                                                                                                                                                     แบบ ปร. 4  แผ่นท่ี     2 
ประเภทงาน       โครงการก่อสร้างเขื่อนกันดินคอนกรีตเสริมเหล็ก  ความยาวรวม  100.00  เมตร  โดยใช้เสาเข็ม  I  - 0.22 X0.22 เมตร    
                         พร้อมตดิตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  ตามแบบเทศบาลต าบลขุนแกว้ 
สถานท่ีก่อสร้าง  บริเวณริมคลองประชาอุทิศ  1  หมู่ที่  2   ต าบลขุนแก้ว  อ าเภอนครชัยศรี  จังหวัดนครปฐม 

 
ล าดับที ่

 
รายการ 

 
จ านวน 

 
หน่วย 

ราคาวัสดุสิ่งของ ค่าแรงงาน ค่าวัสด ุ และ 
ค่าแรงงาน 

หมายเหต ุ
ราคา / หน่วย จ านวนเงิน ราคา / หน่วย จ านวนเงิน 

 ยอดยกมา  จากแผ่นที่  1         
 -งานตัดหัวเข็ม 116.00 ต้น       
3 งานแผ่นคอนกรีตเสริมเหล็ก         
 (ผนังกันดิน)         
 -คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก ์ 8.75 ลบ.ม.       
  280 กก./ตร.ซม.         
 -เหล็กเสริม RB   9 mm. 758.48 กก.       
 -ลวดผูกเหล็ก 37.40 กก.       
 -ไม้แบบหนา 1” (3) 9.60 ลบ.ฟ.       
 -ค่าแรงไม้แบบ 29.00 ตร.ม.       
4 งานหินคลุกไหล่ทาง 5.00 ลบ.ฟ.       
          
          
          
 รวม  ,  ยอดยกไปแผ่นที่ 3         

 
ประมาณการโดย..........................................................................  
 



บัญชีรายการก่อสร้าง/ใบแจ้งปริมาณงานและราคา 
ใบประมาณราคา                                                                                                                                                     แบบ ปร. 4  แผ่นท่ี     3 
ประเภทงาน       โครงการก่อสร้างเขื่อนกันดินคอนกรีตเสริมเหล็ก  ความยาวรวม  100.00  เมตร  โดยใช้เสาเข็ม  I  - 0.22 X0.22 เมตร    
                         พร้อมตดิตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  ตามแบบเทศบาลต าบลขุนแกว้ 
สถานท่ีก่อสร้าง  บริเวณริมคลองประชาอุทิศ  1  หมู่ที่  2   ต าบลขุนแก้ว  อ าเภอนครชัยศรี  จังหวัดนครปฐม 

 
ล าดับที ่

 
รายการ 

 
จ านวน 

 
หน่วย 

ราคาวัสดุสิ่งของ ค่าแรงงาน ค่าวัสด ุ และ 
ค่าแรงงาน 

หมายเหต ุ
ราคา / หน่วย จ านวนเงิน ราคา / หน่วย จ านวนเงิน 

 ยอดยกมา  จากแผ่นที่  2         
          
 ยอดยกมา  จากแผ่นที่  4        (ถ้ามี) 
          
          
          
          
          
          
          
          

ราคาวัสดุ + ค่าแรง   
ค่าด าเนินการ + ก าไร   

ภาษี   7 %   
รวมเป็นเงินท้ังส้ิน   

 
ประมาณการโดย..........................................................................  
 
 



ใบประมาณราคา   (รายการที่เพิ่มเติมของผู้ประกอบการ)                                                                                                                                                              แบบ ปร. 4  แผ่นท่ี     4 
ประเภทงาน       โครงการก่อสร้างเขื่อนกันดินคอนกรีตเสริมเหล็ก  ความยาวรวม  100.00  เมตร  โดยใช้เสาเข็ม  I  - 0.22 X0.22 เมตร    
                         พร้อมตดิตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  ตามแบบเทศบาลต าบลขุนแกว้ 
สถานท่ีก่อสร้าง  บริเวณริมคลองประชาอุทิศ  1  หมู่ที่  2   ต าบลขุนแก้ว  อ าเภอนครชัยศรี  จังหวัดนครปฐม 

 
ล าดับที ่

 
รายการ 

 
จ านวน 

 
หน่วย 

ราคาวัสดุสิง่ของ ค่าแรงงาน ค่าวัสด ุ และ 
ค่าแรงงาน 

หมายเหต ุ
ราคา / หน่วย จ านวนเงิน ราคา / หน่วย จ านวนเงิน 

          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          

ราคาวัสดุ + ค่าแรง   
ยอดยกไป    (ถ้ามี) 

 
ประมาณการโดย..........................................................................  
 
 



สัญญาจ้าง 

                                                                                           สัญญาเลขที่  ……..…./2558 
 
                        สัญญาฉบับนี้ท าขึ้น  ณ ส านักงานเทศบาลต าบลขุนแก้ว  ต าบลขุนแก้ว  อ าเภอนครชัยศรี   จังหวัดนครปฐม  
เมื่อวันที่……….เดือน ……...……………พ.ศ………….  ระหว่าง เทศบาลต าบลขุนแก้ว  โดย
....................................................   ต าแหน่ง   ............................................................................. ซึ่งต่อไปในสัญญานี้
เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับ……….…………………………………………………     ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ  
ส านักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท…………………………………………….  มีส านักงานใหญ่อยู่ที.่...............  หมู่ที่ 
...............    ต าบล............................     อ าเภอ.............................     จังหวัด....................................   โดย 
………………………………………………………………………..   ผู้มีอ านาจลงนามผูกพันนิติบุคคล ปรากฏตามหนังสือ
รับรองของส านักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท    จังหวัด....................................................ลงวันที่
................................................และหนังสือมอบอ านาจลงวันที่ ……………….………….……แนบท้ายสัญญานี้ซึ่งต่อไป
ในสัญญานี้เรียกว่า  “ผู้รับจ้าง”  อีกฝ่ายหนึ่ง     
                         คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้ 
                  ข้อ  1  ข้อตกลงว่าจ้าง 
                        ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างท างาน โครงการจ้างเหมาก่อสร้างเขื่อนกันดินคอนกรีตเสริม
เหล็ก    บริเวณริมคลองประชาอุทิศ  1  หมู่ที่  2   ต าบลขุนแก้ว   อ าเภอนครชัยศรี   จังหวัดนครปฐม  โดยใช้เข็ม  I  ขนาด 
0.22 X 0.22 เมตร  (เสริมเหล็ก DB มิลลิเมตร)   ระยะทาง 100.00  เมตร  รายละเอียดตามแบบเทศบาลต าบลขุนแก้ว 
พร้อมติดต้ังป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ   จนแล้วเสร็จพร้อมส่งมอบงาน   
ณ  บริเวณริมคลองประชาอุทิศ  1  หมู่ที่  2   ต าบลขุนแก้ว   อ าเภอนครชัยศรี  จังหวัดนครปฐม  ตามข้อก าหนดและเงื่อนไข
แห่งสัญญานี้  รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา 
                         ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ       เครื่องมือเครื่องใช้      ตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆ  ชนิดดี  เพื่อใช้
ในงานจ้างตามสัญญานี้ 
                        ข้อ  2  เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา 
                        เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหน่ึงของสัญญานี้  

2.1 ผนวก  1     ใบเสนอราคา                                                            จ านวน                 หน้า 
             2.2  ผนวก  2     ใบประมาณการราคาและใบสรุปผล ฯ                        จ านวน                 หน้า 
             2.3  ผนวก  3     แบบโครงการก่อสร้างฯ                                              จ านวน       4        หน้า 
             2.4  ผนวก  4     บันทึกหลักฐานการต่อรองราคาฯ                                จ านวน                 หน้า 

2.5 ผนวก  5     ประกาศสอบราคาจ้างและเอกสารสอบราคาจ้าง          จ านวน                หน้า 
2.6 …………………………………………………………………………………………………. 
2.7 …………………………………………………………………………………………………. 

 
                        ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้บังคับ  และ
ในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง   ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามค าวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง 



                        ข้อ  3  หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา 
                        ในขณะท าสัญญานี้ ผู้รับจ้างได้น าหลักประกันเป็น……………………..………………….. 
เป็นจ านวนเงิน ………………………บาท  (……….………………………………………..………………)   มามอบให้แก่
ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้ 
              หลักประกันที่ผู้รับจ้างน ามามอบไว้ตามวรรคหนึ่ง  ผู้ว่าจ้างจะคืนให้เมื่อผู้รับจ้างพ้นจากข้อผูกพันตามสัญญานี้แล้ว  
                   ข้อ  4  ค่าจ้างและการจ่ายเงิน 

                      (สัญญาเป็นราคาเหมารวม) 
                      ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายและผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจ านวนเงิน ………………..……...บาท  ซึ่งได้รวม
ภาษีมูลค่าเพิ่มจ านวน  ……………….… บาท    ตลอดจนภาษีอากรอ่ืนๆ    และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว  โดยถือราคา
เหมารวมเป็นเกณฑ์และก าหนดการจ่ายเงินเป็นงวดๆ  ดังนี้  
              งวดที่  1   เป็นจ านวนเงิน  …………….……….บาท ( ….……………………………………….)  เมื่อผู้รับจ้างได้
ปฏิบัติงาน………………………………………………………………………………..……. 
…………………………………………………………………………………………………………………. 
           งวดที่   2  เป็นจ านวนเงิน  …………….……….บาท ( ….……………………………………….)  เมื่อผู้รับจ้างได้
ปฏิบัติงาน………………………………………………………………………………..……. 
………………………………………………………………………………………………………………….   
           งวดที่   3  เป็นจ านวนเงิน  …………….……….บาท ( ….……………………………………….)  เมื่อผู้รับจ้างได้
ปฏิบัติงาน………………………………………………………………………………..……. 
………………………………………………………………………………………………………………….   
              งวดสุดท้าย   เป็นจ านวนเงิน ………………………………………………………….….…..บาท  
(…………………………………………………………………………………)   เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทั้งหมดให้แล้ว
เสร็จเรียบร้อยตามสัญญา รวมทั้งสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อยตามก าหนดไว้ในข้อ 18       และคณะกรรมการตรวจ
การจ้างได้ตรวจรับงานไว้เรียบร้อยแล้ว 
                    ข้อ  5  ก.  ก าหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา 
                    ภายในก าหนด ……….. วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา      ผู้รับจ้างจะต้องเสนอแผนงานให้เป็นท่ีพอใจ
แก่ผู้ว่าจ้าง โดยแสดงถึงขั้นตอนของการท างานและก าหนดเวลาที่ต้องใช้ในการท างานหลักต่างๆ    ให้แล้วเสร็จ  
                   ผู้รับจ้างต้องเริ่มท างานที่รับจ้างภายในก าหนด………วัน นับถัดจากวันได้รับหนังสือแจ้งให้เริ่มงาน  และ
จะต้องท างานให้แล้วเสร็จภายในก าหนด…………วัน  นับถัดจากวันได้รับหนังสือแจ้งดังกล่าว 
                   ถ้ามิได้เสนอแผนงาน   หรือไม่สามารถท างานให้แล้วเสร็จตามก าหนดเวลาหรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่า
ก าหนดเวลา  หรือผู้รับจ้างท าผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่งหรือตกเป็นผู้ล้มละลาย   หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามค าสั่งของ
คณะกรรมการตรวจการจ้างหรือผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาซึ่งได้รับมอบอ านาจจากผู้ว่าจ้าง  ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอก
เลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าท างานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปได้ด้วย 

                   การท่ีผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นนั้น   ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดตามสัญญา  



                ข้อ  5   ข.  ก าหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา 

                    ผู้รับจ้างต้องเริ่มท างานที่รับจ้างภายในวันที่  ……..   เดือน ……………..……  พ.ศ. …...…..และจะต้อง
ท างานให้แล้วเสร็จสมบูรณ์ภายในวันที่ ….….เดือน ……………..… พ.ศ. ………    ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือท างานภายใน
ก าหนดเวลา   หรือไม่สามารถท างานให้แล้วเสร็จตามก าหนดเวลา    หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถท างานให้แล้ว
เสร็จภายในก าหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่าก าหนดเวลา หรือผู้รับจ้างท าผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่งหรือตกเป็นผู้
ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามค าสั่งของคณะกรรมการตรวจการจ้าง  หรือผู้ควบคุมงาน   หรือบริษัทที่ปรึกษาซึ่งได้รับ
มอบอ านาจจากผู้ว่าจ้าง  ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้   และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าท างานของผู้รับจ้างให้
ลุล่วงไปได้ด้วย 
                    การท่ีผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้น  ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดตามสัญญา  
                 ข้อ  6   ความรับผิดชอบในความช ารุดบกพร่องของงานจ้าง 

                     เมื่องานแล้วเสร็จสมบูรณ์  และผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจากผู้รับจ้างหรือจากผู้รับจ้างรายใหม่ในกรณีที่มีการ
บอกเลิกสัญญาตามข้อ 5  หากมีเหตุช ารุดบกพร่องหรือเสียหายเกิดขึ้นจากงานจ้างนี้ ภายใน ก าหนด ……2..… ปี …….-
.…… เดือน   นับถัดจากวันท่ีได้รับมอบงานดังกล่าว   ซึ่งความช ารุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเกิดจากความบกพร่องของผู้
รับจ้างอันเกิดจากการใช้วัสดุที่ไม่ถูกต้อง หรือท าไว้ไม่เรียบร้อย   หรือท าไม่ถูกต้องตามมาตรฐานแห่งหลักวิชา   ผู้รับจ้าง
จะต้องรีบท าการแก้ไขให้เป็นที่เรียบร้อยโดยไม่ชักช้า   โดยผู้ว่าจ้างไม่ต้องออกเงินใด ๆ  ในการนี้ทั้งสิ้น   หากผู้รับจ้าง
บิดพลิ้วไม่กระท าการดังกล่าวภายในก าหนด ……7……วัน    นับแต่วันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างหรือไม่ท าการ
แก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างก าหนด ให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะท าการนั้นเองหรือจ้างผู้อ่ืนให้ท างานนั้นโดยผู้
รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย 
                  ข้อ  7    การจ้างช่วง 

                      ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานทั้งหมดหรือบางส่วนแห่งสัญญานี้ไปจ้างช่วงอีกต่อหนึ่งโดยไม่ได้รับความยินยอม
เป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน ทั้งนี้ นอกจากในกรณีที่สัญญานี้จะได้ระบุไว้เป็นอย่างอื่น        ความยินยอมดังกล่าวนั้นไม่เป็น
เหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจากความรับผิดหรือพันธะหน้าที่ตามสัญญานี้     และผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับผิดในความผิดและ
ความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างช่วงหรือของตัวแทนหรือลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วงนั้นทุกประการ  
                  ข้อ  8   การควบคุมงานของผู้รับจ้าง 

                       ผู้รับจ้างจะต้องควบคุมงานที่รับจ้างอย่างเอาใจใส่ด้วยประสิทธิภาพและความช านาญ และในระหว่าง
ท างานที่รับจ้างจะต้องจัดให้มีผู้แทนซึ่งท างานเต็มเวลาเป็นผู้ควบคุมงาน  ผู้ควบคุมงานดังกล่าวจะต้องเป็นผู้แทนได้รับมอบ
อ านาจจากผู้รับจ้าง  ค าสั่งหรือค าแนะน าต่างๆ   ที่ได้แจ้งแก่ผู้แทนผู้ได้รับมอบอ านาจนั้นให้ถือว่าเป็นค าสั่งหรือค าแนะน าที่
ได้แจ้งแก่ผู้รับจ้าง  การแต่งตั้งผู้ควบคุมงานนั้นจะต้องท าเป็นหนังสือและต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้าง การเปลี่ยนตัว
หรือแต่งตั้งผู้ควบคุมงานใหม่จะท ามิได้หากไม่ได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้างก่อน  
                        ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะขอให้เปลี่ยนตัวผู้แทนผู้ได้รับมอบอ านาจนั้น  โดยแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ว่าจ้าง และผู้รับ
จ้างจะต้องท าการเปลี่ยนตัวโดยพลัน โดยไม่คิดราคาเพิ่มหรืออ้างเป็นเหตุเพื่อขยายอายุสัญญาอันเนื่องมาจากเหตุนี้  

          ข้อ  9   ความรับผิดของผู้รับจ้าง 
                         ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดต่ออุปัทวเหตุ  ความเสียหาย  หรือภยันตรายใดๆ  อันเกิดจากการปฏิบัติงานของผู้
รับจ้าง   และจะต้องรับผิดต่อความเสียหายจากการกระท าของลูกจ้างของผู้รับจ้าง  



                         ความเสียหายใดๆ  อันเกิดแก่งานที่ผู้รับจ้างได้ท าขึ้น   แม้จะเกิดขึ้นเพราะเหตุสุดวิสัย  นอกจากกรณีอัน
เกิดจากความผิดของผู้ว่าจ้าง  ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดโดยซ่อมแซมให้คืนดีหรือเปลี่ยนให้ใหม่โดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง  
ความรับผิดของผู้รับจ้างดังกล่าวในข้อนี้จะสิ้นสุดลงเมื่อผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานครั้งสุดท้าย ซึ่งหลังจากน้ันผู้รับจ้างคงต้องรับ
ผิดเพียงในกรณีช ารุดบกพร่อง  หรือความเสียหายดังกล่าวในข้อ  6   เท่านั้น 
                     ข้อ  10   การจ่ายเงินแก่ลูกจ้าง 

                          ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินแก่ลูกจ้างที่ผู้รับจ้างได้จ้างมาในอัตรา  และตามก าหนดเวลาที่ผู้รับจ้างได้ตกลงหรือ
ท าสัญญาไว้ต่อลูกจ้างดังกล่าว 
                          ถ้าผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้างหรือค่าทดแทนอ่ืนใดแก่ลูกจ้างดังกล่าวในวรรคแรก      ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะเอา
เงินค่าจ้างที่จะต้องจ่ายแก่ผู้รับจ้างมาจ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างดังกล่าวและให้ถือว่าผู้ว่าจ้างได้จ่ายเงินจ านวนนั้นเป็น
ค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามสัญญาแล้ว 
                          ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีประกันภัยส าหรับลูกจ้างทุกคนที่จ้างมาท างานโดยให้ครอบคลุมถึงความรับผิดทั้ง
ปวงของผู้รับจ้างรวมทั้งผู้รับจ้างช่วงอันหากจะพึงมีในกรณีความเสียหายท่ีคิดค่าสินไหมทดแทนได้ตามกฎหมายซึ่งเกิดจาก
อุปัทวเหตุหรือภยันตรายใดๆ   ต่อลูกจ้างหรือบุคคลอื่นที่ผู้รับจ้างหรือผู้รับจ้างช่วงจ้างมาท างาน ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบ
กรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวพร้อมทั้งหลักฐานการช าระเบี้ยประกันให้แก่ผู้ว่าจ้าง   เมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง  
                     ข้อ  11   การตรวจงานจ้าง 

                          ถ้าผู้ว่าจ้างแต่งตั้งกรรมการตรวจการจ้าง    ผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาเพื่อควบคุม  
การท างานของผู้รับจ้าง  กรรมการตรวจการจ้างหรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษานั้น   มีอ านาจเข้าไปตรวจการงานใน
โรงงานและสถานที่ที่ก าลังก่อสร้างได้ทุกเวลาและผู้รับจ้างจะต้องอ านวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือในการน้ันตาม
สมควร     

                          การท่ีมีกรรมการตรวจการจ้าง ผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาหาท าให้ผู้รับจ้างพ้นความรับผิดชอบตาม
สัญญานี้ข้อหนึ่งข้อใดไม่ 
                          ข้อ  12   แบบรูปและรายการละเอียดคลาดเคลื่อน 
                          ผู้รับจ้างจะต้องรับรองว่าได้ตรวจสอบและท าความเข้าใจในแบบรูปรายการละเอียดโดยถ่ีถ้วนแล้ว หาก
ปรากฏว่าแบบรูปและรายการละเอียดนั้นผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อนไปจากหลักการทางวิศวกรรมหรือทางเทคนิคผู้รับจ้าง
ตกลงที่จะปฏิบัติตามค าวินิจฉัยของกรรมการตรวจการจ้างหรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้งเพื่อให้งาน
แล้วเสร็จบริบูรณ์โดยจะคิดค่าใช้จ่ายใดๆ  เพิ่มขึ้นจากผู้ว่าจ้างไม่ได้  
                      ข้อ  13   การควบคุมงานโดยผู้ว่าจ้าง 
                           ผู้รับจ้างตกลงว่า กรรมการตรวจการจ้าง ผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้งมีอ านาจที่จะ
ตรวจสอบและควบคุมงานเพื่อให้เป็นไปตามเอกสารสัญญาและมีอ านาจที่จะสั่งให้แก้ไข เปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม หรือตัดทอน
ซึ่งงานตามสัญญานี้  หากผู้รับจ้างขัดขืนไม่ปฏิบัติตาม  กรรมการตรวจการจ้าง  ผู้ควบคุมงาน  หรือบริษัทที่ปรึกษามีอ านาจ
ที่จะสั่งให้หยุดกิจการนั้นชั่วคราวได้   ความล่าช้าในกรณีเช่นนี้ผู้รับจ้างจะถือเป็นเหตุขอขยายวันท าการออกไปมิได้  
 

ข้อ  14   งานพิเศษและการแก้ไขงาน 



                         ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะสั่งให้ผู้รับจ้างท างานพิเศษซึ่งไม่ได้แสดงไว้ หรือรวมอยู่ในเอกสารสัญญาหากงานพิเศษ
นั้นๆ  อยู่ในขอบข่ายทั่วไปแห่งวัตถุประสงค์ของสัญญานี้  นอกจากน้ีผู้ว่าจ้างยังมีสิทธิสั่งให้เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขแบบรูป  
และข้อก าหนดต่าง ๆ  ในเอกสารสัญญานี้ด้วย  โดยไม่ท าให้สัญญาเป็นโมฆะแต่อย่างใด  
                         อัตราค่าจ้างหรือราคาที่ก าหนดไว้ในสัญญานี้ให้ก าหนดใช้ส าหรับงานพิเศษหรืองานที่เพิ่มเติมขึ้นหรือตัด
ทอนลงทั้งปวงตามค าสั่งของผู้ว่าจ้าง  หากในสัญญาไม่ได้ก าหนดไว้ถึงอัตราค่าจ้าง  หรือราคาใดๆ  ที่จะน ามาใช้ส าหรับงาน
พิเศษหรืองานที่เพิ่มขึ้นดังกล่าว  ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างจะได้ตกลงกันที่จะก าหนดอัตราหรือราคารวมทั้งการขยายระยะเวลา 
(ถ้ามี)  กันใหม่เพื่อความเหมาะสม  ในกรณีที่ตกลงกันไม่ได้   ผู้ว่าจ้างจะก าหนดอัตราจ้างหรือราคาตายตัวตามแต่ผู้ว่าจ้าง
จะเห็นว่าเหมาะสมและถูกต้อง   ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติงานตามค าสั่งของผู้ว่าจ้างแต่อาจสงวนสิทธิที่จะด าเนินการตาม
ข้อ   19   ต่อไปได้ 
                     ข้อ  15    ค่าปรับ 

                          หากผู้รับจ้างไม่สามารถท างานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่ก าหนดไว้ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิก
สัญญา   ผู้รับจ้างจะต้องช าระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจ านวนเงินวันละ …..……...…..…บาท  และจะต้องช าระค่าใช้จ่าย
ในการควบคุมงานในเมื่อผู้ว่าจ้างต้องจ้างผู้ควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็นจ านวนเงินวันละ  ……-..….  บาท   นับถัดจากวันท่ี
ก าหนดแล้วเสร็จตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายให้จนถึงวันที่ท างานแล้วเสร็จจริง  นอกจากน้ีผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้าง
เรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างท างานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจ านวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีก
ด้วย 

                          ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญานั้น  หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างจะไม่สามารถปฏิบัติตาม
สัญญาต่อไปได้  ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ 16 ก็ได้    และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้
รับจ้างเมื่อครบก าหนดแล้วเสร็จของงานขอให้ช าระค่าปรับแล้ว  ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้
อีกด้วย 
                   ข้อ  16   สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังบอกเลิกสัญญา 

                        ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา ผู้ว่าจ้างอาจท างานนั้นเองหรือว่าจ้างผู้อื่นให้ท างานนั้นต่อจนแล้วเสร็จได้ 
ผู้ว่าจ้างหรือผู้รับจ้างท างานนั้นต่อมีสิทธิใช้เครื่องใช้ในการก่อสร้างสิ่งที่ก่อสร้างขึ้นชั่วคราวส าหรับงานก่อสร้างและวัสดุต่างๆ   
ซึ่งเห็นว่าจะต้องสงวนเอาไว้เพื่อการปฏิบัติงานตามสัญญาตามที่จะเห็นสมควร  
                        ในกรณีดังกล่าว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิริบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาทั้งหมดหรือบาง ส่วนตามแต่จะ
เห็นสมควร นอกจากน้ันผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหายซึ่งเป็นจ านวนเกินกว่าหลัก  ประกันการปฏิบัติงาน    และ
ค่าเสียหายต่าง ๆ   ที่เกิดขึ้น   รวมทั้งค่าใช้จ่ายท่ีเพิ่มขึ้นในการท างานนั้นต่อให้แล้วเสร็จตามสัญญาและค่าใช้จ่ายในการ
ควบคุมงานเพิ่ม (ถ้าม)ี  ซึ่งผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากเงินประกันผลงานหรือจ านวนเงินใดๆ   ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก็ได้  
                    ข้อ  17    การก าหนดค่าเสียหาย 

                         ค่าปรับหรือค่าเสียหายซึ่งเกิดขึ้นจากผู้รับจ้างตามสัญญานี้  ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะหักเอาจากจ านวนเงิน
ค่าจ้างที่ค้างจ่าย หรือจากเงินประกันผลงานของผู้รับจ้าง   หรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาก็ได้  

หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ     และค่าเสียหายแล้วยังเหลืออยู่อีก  
เท่าใดผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างทั้งหมด 
                    ข้อ  18   การท าบริเวณก่อสร้างให้เรียบร้อย 



                         ผู้รับจ้างจะต้องรักษาบริเวณสถานที่ปฏิบัติงานตามสัญญานี้ รวมทั้งโรงงานหรือสิ่งอ านวยความสะดวกใน
การท างานของผู้รับจ้าง ลูกจ้าง ตัวแทน  หรือของผู้รับจ้างช่วง  ให้อยู่ในความสะอาด   
ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพในการใช้งานตลอดระยะเวลาการจ้างและเมื่อท างานเสร็จสิ้นแล้วจะต้องขนย้ายบรรดาเครื่องใช้
ในการท างานจ้างรวมทั้งวัสดุขยะมูลฝอยและสิ่งก่อสร้างชั่วคราวต่างๆ (ถ้าม)ี ทั้งจะต้องกลบเกลี่ยพื้นดินให้เรียบร้อยเพื่อให้
บริเวณทั้งหมดอยู่ในสภาพที่สะอาด  และใช้การได้ทันที 

                          ข้อ  19   กรณีพิพาทและอนุญาโตตุลาการ 
19.1  ในกรณีที่มีข้อโต้แย้งเกิดขึ้นระหว่างคู่สัญญาเกี่ยวกับข้อก าหนดแห่งสัญญานี้หรือ  

เกี่ยวกับการปฏิบัติสัญญาและคู่สัญญาไม่สามารถตกลงกันได้  ให้เสนอข้อโต้แย้งหรือข้อพิพาทนั้นต่อนุญาโตตุลาการเพื่อ
พิจารณาชี้ขาด 
                              19.2  เว้นแต่คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายจะเห็นพ้องกันให้อนุญาโตตุลาการคนเดียวเป็นผู้ชี้ขาดการระงับข้อ
พิพาทให้กระท าโดยอนุญาโตตุลาการ 2 คน  โดยคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งจะท าหนังสือแสดงเจตนาจะให้มีอนุญาโตตุลาการระงับ
ข้อพิพาทและระบุชื่ออนุญาโตตุลาการคนที่ตนแต่งตั้งส่งไปยังคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่ง  จากนั้นภายในระยะเวลา  30  วัน   นับ
ถัดจากวันท่ีได้รับแจ้งดังกล่าว  คู่สัญญาฝ่ายท่ีได้รับแจ้งจะต้องแต่งตั้งอนุญาโตตุลาการคนที่สอง  ถ้าอนุญาโตตุลาการทั้ง
สองคนดังกล่าวไม่สามารถประนีประนอมระงับข้อพิพาทนั้นได้ ให้อนุญาโตตุลาการทั้งสองคนร่วมกันแต่งตั้ง
อนุญาโตตุลาการผู้ชี้ขาดภายในก าหนดเวลา 30  วัน  นับจากวันท่ีไม่สามารถตกลงกัน   ผู้ชี้ขาดดังกล่าวจะพิจารณาระงับ
ข้อพิพาทต่อไป กระบวนพิจารณาของอนุญาโตตุลาการให้ถือตามข้อบังคับอนุญาโตตุลาการของสถาบันอนุญาโต ตุลาการ
กระทรวงยุติธรรมโดยอนุโลม  หรือตามข้อบังคับอ่ืนที่คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายเห็นชอบ  และให้กระท าในกรุงเทพมหานคร  โดย
ใช้ภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษเป็นภาษาในการด าเนินกระบวนการพิจารณา  
                            19.3   ในกรณีที่คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่แต่งตั้งอนุญาโตตุลาการฝ่ายตนหรือในกรณีที่
อนุญาโตตุลาการทั้งสองคนไม่สามารถตกลงกันแต่งตั้งอนุญาโตตุลาการผู้ชี้ขาดได้ คู่สัญญาแต่ละฝ่ายต่างมีสิทธิร้องขอต่อ
ศาลแพ่งเพื่อแต่งตั้งอนุญาโตตุลาการหรืออนุญาโตตุลาการผู้ชี้ขาดได้แล้วแต่กรณี  
                             19.4  ค าชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการหรือของอนุญาโตตุลาการผู้ชี้ขาด แล้วแต่กรณี  ให้ถือเป็นเด็ดขาด
และถึงที่สุดผูกพันคู่สัญญา 

19.5 คู่สัญญาแต่ละฝ่ายเป็นผู้รับภาระค่าธรรมเนียมอนุญาโตตุลาการฝ่ายตนและออก  
 ค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ในการด าเนินการะบวนการพิจารณาฝ่ายละครึ่ง  ในกรณีที่มีการแต่งตั้งอนุญาโตตุลาการคนเดียวหรือมีการ
แต่งตั้งอนุญาโตตุลาการผู้ชี้ขาด ให้อนุญาโตตุลาการหรืออนุญาโตตุลาการผู้ชี้ขาดเป็นผู้ก าหนดภาระค่าธรรมเนียม
อนุญาโตตุลาการคนเดียวหรือภาระค่าธรรมเนียมอนุญาโตตุลาการผู้ชี้ขาดคนเดียว  แล้วแต่กรณี  
 
                           ข้อ   20   การขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา 

                           ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัย หรือเหตุใดๆ  อันเนื่องมาจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง  หรือ
พฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดตามกฎหมาย   ท าให้ผู้รับจ้างไม่สามารถท างานให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไขและ
ก าหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้      ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุหรือพฤติการณ์ดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบ    
เพื่อขอขยายเวลาท างานออกไปภายใน    15    วัน   นับถัดจากวันท่ีเหตุน้ันสิ้นสุดลง 



                            ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้รับจ้างได้สละสิทธิ์เรียกร้องในการที่จะขอ
ขยายเวลาท างานออกไปไม่มีเงื่อนไขใดๆ  ทั้งสิ้น     เว้นแต่กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง    
ซึ่งมีหลักฐานชัดแจ้งหรือผู้ว่าจ้างทราบดีอยู่แล้วต้ังแต่ต้น  

                            การขยายก าหนดเวลาท างานตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจของผู้ว่าจ้างที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร  

                     ข้อ  21    มาตรฐานฝีมือช่าง 

                          ผู้รับจ้างตกลงเป็นเงื่อนไขส าคัญว่า  ผู้รับจ้างจะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างจาก
กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม  หรือผู้มีวุฒิบัตรระดับ  ปวช .  ปวส.  และ  ปวท.  หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษา
ที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้  ในอัตราไม่ต่ ากว่าร้อยละ 10  ของแต่ละสาขาช่าง  แต่จะต้องมีช่างจ านวนอย่างน้อย   1   
คน   ในแต่ละสาขาช่างดังต่อไปนี้ 

21.1 ช่างโยธา  หรือ  ช่างก่อสร้าง  .........................………………..………………..……… 
21.2 …………………………-.……………………..….……………………………..……… 
21.3 …………………………-……………..……….…………………………………….….. 

                         ผู้รับจ้างจะต้องจัดท าบัญชีแสดงจ านวนช่างทั้งหมดโดยจ าแนกตามแต่ละสาขาช่างและระดับช่างพร้อมกับ
ระบุรายชื่อช่างผู้ที่ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างหรือผู้มีวุฒิบัตรดังกล่าวในวรรคแรก   น ามาแสดงพร้อมหลักฐานต่าง ๆ  
ต่อคณะกรรมการตรวจการจ้างหรือผู้ควบคุมงาน   ก่อนเริ่มลงมือท างานและ   พร้อมที่จะให้ผู้ว่าจ้างหรือเจ้าหน้าที่ของผู้
ว่าจ้างตรวจสอบดูได้ตลอดเวลาการท างานตามสัญญานี้ของผู้รับจ้าง 
                          สัญญานี้ท าขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียด
ตลอดแล้ว  จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้าม)ี ไว้เป็นส าคัญต่อหน้าพยาน     และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละ
หนึ่งฉบับ 

 
 

(ลงชื่อ)……………………………...ผู้ว่าจ้าง        (ลงชื่อ)……………………………….ผู้รับจ้าง 
          (นายสมศักด์ิ   เอ่ียมพินพันธุ์)                                       
 
(ลงชื่อ) ……….………………….…พยาน           (ลงชื่อ)……….…...…………………พยาน 
           (นายวัลลภ  พรตพรหมจริยา)                                   (นางนิรมล    จิณณวาโส) 
 

 
 
 
 



 
 



รายละเอียดประกอบ  
แบบป้ายมาตรฐานส าหรับโครงการของเทศบาลต าบลขุนแก้ว 

 
 

 
โครงการก่อสร้างของเทศบาลต าบลขุนแก้ว 

 
ชื่อโครงการ   จ้างเหมาก่อสร้างเขื่อนกันดินคอนกรีตเสริมเหล็ก  บริเวณคลองประชาอุทิศ  1 หมู่ที่  2    
                      ต าบลขนุแก้ว   อ าเภอนครชัยศรี   จงัหวัดนครปฐม                       

ปริมาณงาน   โดยใช้เข็ม  I  ขนาด  0.22X0.22 เมตร (เสริมเหล็ก DB มิลลิเมตร) ระยะทาง  100  เมตร   
                       ตามแบบเทศบาลต าบลขุนแก้ว     
 

งบประมาณ                                              บาท 
 

วันเริ่มสัญญา                                            วันสิ้นสุดสัญญา    
 

ผู้รับจ้าง              
 

ผู้ควบคุมงาน     นายยุทธพงษ์  บุตรดามา     เป็น    ผู้ควบคุมงาน      กรรมการตรวจการจ้าง 

                                                                                                                  1. นายศรีนิล      ส าเรือง 
                                                                                                                  2. นายไพฑูรย์    พุ่มดียิ่ง 
                                                                                                                  3. นา ยชวลิต       ก่ิงสวัสด์ิ 
 

 

1.   เสา  พื้นป้ายทาสีเขียวทั้ง  2  ด้าน  ใช้สีน้ ามันก่อนทาสีจริงให้ทาสีกันสนิมก่อน  2  ครั้ง 
2.   ตัวหนังสือสีขาว 
3.   ขนาดตัวหนังสือก าหนดตามความเหมาะสมข้อความตามแบบที่ก าหนดข้างบน  
4.   แผ่นเหล็ก  ขนาด  กว้าง  1.20  เมตร  ยาว  2.40  เมตร 
5.   จุดก่อสร้างป้ายก าหนดตามความเหมาะสมให้สามารถมองเห็นได้ชัด  
 

 

(ลงชื่อ)……………………………...ผู้ว่าจ้าง        (ลงชื่อ)……………………………….ผู้รับจ้าง 
           (นายสมศักด์ิ  เอี่ยมพินพันธุ์)                            

 
(ลงชื่อ)………..………………….…พยาน           (ลงชื่อ)……….…...…………………พยาน 
            (นายวัลลภ  พรตพรหมจริยา)                                 (นางนิรมล   จิณณวาโส) 
 
 
 
 
 



 
 
 



 
 



 
 

 



บัญชีเอกสารส่วนที่  1 
 
О 1.  ในกรณีที่ผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล 

 О (ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญ  ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 
                   - ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล                       จ านวน...............แผ่น  
      - บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ  และผู้มีอ านาจควบคุม (ถ้าม)ี    จ านวน...............แผ่น  

 О (ข)  บริษัทจ ากัด  หรือบริษัทมหาชน  จ ากัด  
      - ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล                       จ านวน................แผ่น  
      - หนังสือบริคณห์สนธิ                                                               จ านวน................แผ่น  
      - บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ และผู้มีอ านาจควบคุม (ถ้าม)ี   จ านวน................แผ่น  
      - บัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่                                                              จ านวน................แผ่น  
 

О 2.  ในกรณีที่ผู้เสนอราคาไม่เป็นนิติบุคคล 

 О (ก) บุคคลธรรมดา 
      - ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้นั้น                                  จ านวน...............แผ่น  

 О (ข) คณะบุคคล 
      - ส าเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน                           จ านวน...............แผ่น  
      - ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน                     จ านวน...............แผ่น  
 

О 3.  ในกรณีที่ผู้เสนอราคาเป็นผู้เสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า 

      - ส าเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า                                                 จ านวน................แผ่น  

 О (ก) ในกรณีผู้ร่วมค้าเป็นบุคคลธรรมดา 
      - บุคคลสัญชาติไทย  
        ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน                                               จ านวน................แผ่น  
      - บุคคลที่มิใช้สัญชาติไทย  
           ส าเนาหนังสือเดินทาง                                                              จ านวน................แผ่น  

 О (ข)  ในกรณีผู้เข้าร่วมค้าเป็นนิติบุคคล 
         ห้างหุ้นสว่นสามญัหรือห้างหุ้นสว่นจ ากัด  
              - ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล                    จ านวน................แผ่น  
              - บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ  และผู้มีอ านาจควบคุม (ถ้าม)ี จ านวน...............แผ่น  
                        บริษัทจ ากัด  หรือบริษัทมหาชน  จ ากัด  
              - ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล                     จ านวน...............แผ่น  
              - หนังสือบริคณห์สนธิ                                                             จ านวน..............แผ่น  
              - บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ และผู้มีอ านาจควบคุม (ถ้าม)ี จ านวน..............แผ่น  
              - บัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่                                                            จ านวน..............แผ่น  



 

О 4.  อื่น ๆ (ระบุ) 

 О  ส าเนาใบทะเบียนพาณิชย์                                                              จ านวน.................แผ่น  
 О  ส าเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                    จ านวน.................แผ่น  

 О  ส าเนาหนังสือแสดงการจดทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์  
                ของกรมบัญชกีลางฯ                                                                     จ านวน.................แผ่น  

 О  ส าเนาหนังสือรับรองผลงานก่อสร้าง                                                 จ านวน................แผ่น 

 О  ......................................................................................................จ านวน................แผ่น 
 О  ......................................................................................................จ านวน................แผ่น 

 О  ......................................................................................................จ านวน................แผ่น 
 О  ......................................................................................................จ านวน................แผ่น 

 О  ......................................................................................................จ านวน................แผ่น 
 О  ......................................................................................................จ านวน................แผ่น 

 О  ......................................................................................................จ านวน................แผ่น 
 
 
 ข้าพเจ้าขอรับรองว่า เอกสารหลักฐานท่ีข้าพเจ้ายื่นพร้อมซองใบเสนอราคาในการสอบราคาถูกต้อง
และเป็นความจริงทุกประการ 
 
 
                                                               (ลงชื่อ)..............................................................ผู้เสนอราคา  
                                                                          (..............................................................)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



บัญชีเอกสารส่วนที่  2 (ซองใบเสนอราคา) 
 

О (1) หนังสือมอบอ านาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย                                 จ านวน................แผ่น 

      ในกรณีที่ผู้เสนอราคามอบอ านาจให้บุคคลอื่นด าเนินการแทน  
О( 2) ใบเสนอราคา                                                                                               จ านวน................แผ่น  

О (3)  บัญชีรายการก่อสร้าง /ใบแจ้งปริมาณงานและราคา                                   จ านวน................แผ่น  

        ซึ่งจะต้องแสดงรายการวัสดุอุปกรณ์  ค่าแรงงาน  อัตราภาษีต่าง ๆ  รวมท้ังอัตราก าไรไว้ด้วย  

О (4)  อ่ืน ๆ (ถ้าม)ี                                           

        О  …………………………………………………………………………..จ านวน................แผ่น 
        О  …………………………………………………………………………..จ านวน................แผ่น 
        О  …………………………………………………………………………..จ านวน................แผ่น 
        О  …………………………………………………………………………..จ านวน................แผ่น 
 
 ข้าพเจ้าขอรับรองว่า     เอกสารหลักฐานที่ข้าพเจ้ายื่นพร้อมซองใบเสนอราคาในการสอบราคาถูกต้อง
และเป็นความจริงทุกประการ 
 
                                                               (ลงชื่อ)..............................................................ผู้เสนอราคา  
                                                                          (..............................................................)  
 

 

ซอง ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบราคา    เลขที ่ 14/2558 
 

                                                                                       รับซอง  วันท่ี………………………….…….…….. 
                                                                               เวลา…………..………………………..น. 

เรียน  ประธานคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา   
         โครงการจ้างเหมาก่อสร้างเขื่อนกันดินคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณริมคลองประชาอุทิศ 1 หมู่ที่  2   ต าบล
ขุนแก้ว  อ าเภอนครชัยศรี  จังหวัดนครปฐม  
                          

          ได้ท าการเปิดซองสอบราคา   วันท่ี………………………………………..………..เวลา……….……………น. 
 

                                            ลงชื่อ………………………………………เจ้าหน้าที่พัสด/ุผู้รับซอง 
      …………………………………..                                          (นางสาวชนม์ณานันท ์ อัศวปัญญาฤกษ์) 
                     ผู้ยื่นซอง                                                                      เจ้าหน้าที่พัสดุ 
 

 
 



 

บทนิยาม 
 

 “ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน ”  หมายความว่า  บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่เข้าเสนอ
ราคาขายในการซื้อพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น  หรือเข้าเสนอราคา  เพื่อรับจ้างท าพัสดุ  หรือ
เข้าเสนองานเพื่อรับจ้างเป็นที่ปรึกษา  หรือรับจ้างออกแบบและควบคุมงาน  ให้แก่หน่วยการบริหารราชการ
ส่วนท้องถิ่น  เป็นผู้มีส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมในกิจการของบุคคลธรรมดา  หรือนิติบุคคลอื่นที่เข้า
เสนอราคาหรือเข้าเสนองานให้แก่หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นนั้นในคราวเดียวกัน 
 การมีส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมของบุคคลธรรมดา  หรือนิติบุคคลดังกล่าว ข้างต้น  ได้แก่  
การท่ีบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลดังกล่าวมีความสัมพันธ์กันในลักษณะดังต่อไปนี้ 

(1) มีความสัมพันธ์กันในเชิงบริหาร   โดยผู้จัดการ  หุ้นส่วนผู้จัดการ   กรรมการผู้จัดการ  ผู้บริหาร   
หรือผู้มีอ านาจในการด าเนินงานในกิจการของบุคคลธรรมดาหรือของนิติบุคคลรายหนึ่ง       มีอ านาจหรือสา มา
รถใช้อ านาจในการบริหารจัดการกิจการของบุคคลธรรมดาหรือของนิติบุคคลอีกรายหนึ่งหรือ หลายราย  ท่ี
เสนอราคาหรือเสนองานให้แก่หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นนั้นในคราวเดียวกัน  

(2) มีความสัมพันธ์กันในเชิงทุนโดยผู้เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญหรือผู้เป็นหุ้นส่วนไม่จ ากัด 
ความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจ ากัด  หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัทจ ากัด หรือบริษัทมหาชน จ ากัด  เป็นหุ้นส่วนใน
ห้างหุ้นส่วนสามัญ  หรือห้างหุ้นส่วนจ ากัด  หรือเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัทจ ากัด  หรือ   บริษัทมหาชน  
จ ากัด  อีกรายหนึ่งหรือหลายรายท่ีเสนอราคาให้แก่หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นในคราวเดียวกัน 

ค าว่า “ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่”  ให้หมายความว่า  ผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นเกินกว่าร้อยละยี่สิบห้าในกิจการนั้น 
หรือในอัตราอ่ืนตามที่ปลัดกระทรวงมหาดไทยเห็นสมควรประกาศก าหนดส าหรับกิจการบางประเภท หรือบาง
ขนาด 

(3) มีความสัมพันธ์กันในลักษณะไขว้กันระหว่าง   (1)  และ  (2)    โดยผู้จัดการ    หุ้นส่วนผู้จัดการ 
กรรมการผู้จัดการ  ผู้บริหาร หรือผู้มีอ านาจในการด าเนินงานในกิจการของบุคคลธรรมดา  หรือ ของนิติบุคคล
รายหนึ่ง  เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ  หรือห้างหุ้นส่วนจ ากัด  หรือเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัท  จ ากัด  
หรือบริษัทมหาชน จ ากัด  อีกรายหนึ่งหรือหลายรายท่ีเข้าเสนอราคาหรือเสนองานให้แก่  หน่วยการบริหาร
ราชการส่วนท้องถิ่นในคราวเดียวกัน  หรือในนัยกลับกัน 

การด ารงต าแหน่ง  การเป็นหุ้นส่วน  หรือการเข้าถือหุ้นดังกล่าวข้างต้นของคู่สมรส  หรือ  บุตรที่ยังไม่

บรรลุนิติภาวะของบุคคลใน (1) (2) หรือ (3) ให้ถือว่าเป็นการด ารงต าแหน่ง  การเป็นหุ้นส่วน หรือการถือหุ้นของ
บุคคลดังกล่าว 

ในกรณีบุคคลใดใช้ชื่อบุคคลอื่นเป็นผู้จัดการ   หุ้นส่วนผู้จัดการ   กรรมการผู้จัดการ  ผู้บริหาร   ผู้เป็น
หุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้น  โดยที่ตนเองเป็นผู้ใช้อ านาจในการบริหารที่แท้จริง หรือเป็นหุ้นส่วน หรือผู้ถือหุ้นที่แท้จริง
ของห้างหุ้นส่วน  หรือบริษัทจ ากัด  หรือบริษัทมหาชน จ ากัด  แล้วแต่กรณี และห้างหุ้นส่วน  หรือบริษัทจ ากัด 
หรือบริษัทมหาชนจ ากัดที่เกี่ยวข้อง ได้เข้าเสนอราคาหรือเสนองานให้แก่หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น

นั้นในคราวเดียวกัน ให้ถือว่าผู้เสนอราคาหรือผู้เสนองานนั้นมีความสัมพันธ์กันตาม (1) (2)  และ  (3) แล้วแต่
กรณ ี

 
 



 
    -2- 
 

 “การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม”  หมายความว่า  การที่ผู้เสนอราคาหรือผู้เสนองาน
รายหนึ่งหรือหลายรายกระท าการอย่างใด ๆ  อันเป็นการขัดขวาง  หรือเป็นอุปสรรค หรือไม่เปิดโอกาสให้มีการ
แข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการเสนอราคา  หรือเสนองานต่อหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น  ไม่ว่าจะ
กระท าโดยการสมยอมกัน  หรือโดยการให้  ขอให้  หรือรับว่าจะให้  เรียก  รับ หรือยอมจะรับเงินหรือทรัพย์สิน  
หรือประโยชน์อ่ืนใด หรือใช้ก าลังประทุษร้าย  หรือข่มขู่ว่าจะใช้ก าลังประทุษร้าย  หรือแสดงเอกสารอันเป็นเท็จ 
หรือกระท าการโดยทุจริต  ทั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะแสวงหาประโยชน์ในระหว่างผู้เสนอราคาหรือผู้เสนอ
งานด้วยกัน  หรือเพื่อให้ประโยชน์แก่ผู้เสนอราคา  หรือผู้เสนองานรายหนึ่งรายใดเป็นผู้มีสิทธิท าสัญญากับ
หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นนั้น หรือเพื่อหลีกเลี่ยงการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม  หรือเพื่อให้เกิด
ความได้เปรียบหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น  โดยมิได้เป็นไปในทางประกอบธุรกิจปกติ 
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แบบ ป.ป.ช. 1 

 
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง 

 

 
 1.  ชื่อโครงการ จ้างเหมาก่อสร้างเข่ือนกันดินคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณริมคลองประชาอุทิศ 1 หมู่ที่ 2   
     ต าบลขุนแก้ว อ าเภอนครชัยศรี  จังหวัดนครปฐม 
         หน่วยงานเจ้าของโครงการ   กองช่าง  เทศบาลต าบลขุนแก้ว 
  

2.  วงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร    800,000.00   บาท 
 

3.  ลักษณะงานโดยสังเขป   
     จ้างเหมาก่อสร้างเข่ือนกันดินคอนกรีตเสริมเหล็ก  บริเวณริมคลองประชาอุทิศ  1  หมู่ที่  2   ต าบล 
     ขุนแก้ว  อ าเภอนครชัยศรี  จังหวัดนครปฐม  โดยใช้เข็ม  I ขนาด 0.22 X 0.22 เมตร  (เสริมเหล็ก  
     DB มิลลิเมตร)  ระยะทาง 100.00  เมตร รายละเอียดตามแบบเทศบาลต าบลขุนแก้ว พร้อมติดตั้ง 
     ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ   จนแล้วเสร็จพร้อมส่งมอบงาน 
 

4. ราคากลางค านวณ ณ วันที่  21  สิงหาคม  2558  เป็นเงิน  533,148.00  บาท 
 

5. บัญชีประมาณการราคากลาง 
        5.1  แบบแสดงปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.4) 
        5.2  แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.5) 
        5.3  บันทึกข้อความ(รายงานผลการก าหนดราคากลาง) 
 

6. รายชื่อคณะกรรมการก าหนดราคากลาง 
       6.1  นายศรีนิล    ส าเรือง 
       6.2  นางนิรมล     จิณณวาโส 
       6.3  นายไพฑูรย์   พุ่มดียิ่ง 
       6.4  นายพรชัย     โพธิ์ทองนาค 
       6.5  นายวัลลภ     พรตพรหมจริยา 
 
 
 


