
 

 

 
รายละเอียดเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาบริการงานด้านขับรถยนต์/ขับเรือ 

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  ปี 2564 
 
แบบประกาศประกวดราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  

 

แบบเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์   
 1.1 รายละเอียดและขอบเขตของงาน   
 1.2 ใบเสนอราคาที่ก าหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์   
 1.3 แบบสัญญาจ้าง สัญญามาตรฐานหน่วยงาน – เอกสารแนบท้ายสัญญา   
 1.4 แบบหนังสือค้ าประกัน   
      (1) หลักประกันการเสนอราคา   
       (2) หลักประกันสัญญา   
 1.5 บทนิยาม   
       (1) ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน   
       (2) การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม   
 1.6 แบบบัญชีเอกสารที่ก าหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์   
       (1) บัญชีเอกสารส่วนที่ 1 เอกสารแสดงคุณสมบัติของผู้เสนอราคา   
       (2) บัญชีเอกสารส่วนที่ 2 เอกสารทางด้านเทคนิค   
 1.7 ใบเสนอราคา 
  (1) ใบเสนอราคาต่อหน่วย (แบบทีห่น่วยงานก าหนด) 
  (2) แบบแสดงรายละเอียดการจ้างงาน พขร.(บ)/พงร.(บ) จ าแนกตามแต่ละพ้ืนที่ 

 

 
 1.8 แบบหนังสือแจ้งลงนามในสัญญา   
 1.9 แบบมาตรฐานเครื่องแต่งกาย   
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แบบ 
 

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 3 (ภาคเหนือ) จังหวัดลพบุรี1 
เรื่อง  ประกวดราคาจ้าง    บริการงานด้านขับรถยนต์/ขับเรือ  

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
-------------------------------------- 

 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 3 (ภาคเหนือ) จังหวัดลพบุรี 1  มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้าง
เหมาบริการงานขับรถยนต์/ขับเรือ แบบราคาคงที่ไม่จ ากัดจ านวนด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ราคากลาง
ของงานจ้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 128,975,841.90 บาท(หนึ่งร้อยยี่สิบแปดล้านเก้าแสน
เจ็ดหมื่นห้าพันแปดร้อยสี่สิบเอ็ดบาทเก้าสิบสตางค์) (รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม) 

             ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ2 ดังต่อไปนี้ 
 1.  มีความสามารถตามกฎหมาย 
 2.  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
 3.  ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ 
 4.  ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือท าสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้
ชั่วคราวเนื่องจากเป็นผู้ที่ ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบ  
ที่ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลั งก าหนดตามที่ ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ ายสารสนเทศ  
ของกรมบัญชีกลาง 
 5.  ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงาน 
ของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วน
ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจในการด าเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย 
 6.  มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและ 
การบริหารพัสดุภาครัฐก าหนดในราชกิจจานุเบกษา 
 7.  เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว 
 8.  ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืนที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่การไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคเขต 3 (ภาคเหนือ) จังหวัดลพบุรี 1 ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระท าการ
อันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี ้
 9.  ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่ รัฐบาลของ 
ผู้ยื่นข้อเสนอได้มีค าสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น 
 10. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic  
Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง  
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   11. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีประสบการณ์รับจ้างบริการงานขับรถยนต์/ขับเรือ ตามประเภทใบอนุญาต
ครบทุกประเภทที่ประกวดราคาให้กับส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่เป็น
นิติบุคคลที่ เชื่อถือได้มาแล้ว ทั้ งนี้  ต้องมีผลงานในสัญญาเดียวที่แล้วเสร็จ มีมูล ค่างานไม่น้อยกว่า 
38,692,752.57 บาท (ร้อยละ 30 ของวงเงินประกวดราคา)  โดยให้แนบเอกสารส าเนาหนังสือรับรอง
ผลงาน ส าเนาสัญญาที่แสดงว่าเป็นคู่สัญญาดังกล่าวข้างต้น ส าเนาหนังสือจดทะเบียนประกันสังคม กองทุนเงิน
ทดแทน กรณีเป็นผลงานรับจ้างกับหน่วยงานเอกชนจะต้องแสดงส าเนาใบสลักหลังตราสาร (อส.5) และส าเนา
หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายที่คู่สัญญาออกให้ตามสัญญานั้นๆด้วย 
   ผู้ยื่นข้อเสนอที่เสนอราคาในรูปแบบของ “กิจการร่วมค้า” ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
   (1) กรณีที่กิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ กิจการร่วมค้าจะต้องมีคุณสมบัติ
ครบถ้วนตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา และการเสนอราคาให้เสนอราคาในนาม “กิจการ
ร่วมค้า” ส่วนคุณสมบัติด้านผลงาน กิจการร่วมค้าดังกล่าวสามารถน าผลงานของผู้เข้าร่วมค้ามาใช้แสดงเป็น
ผลงานของกิจการร่วมค้าที่เข้าประกวดราคาได้ 
   (2) กรณี ที่ กิ จการร่ วมค้ า ไม่ ได้ จดทะ เบี ยน เป็ นนิ ติ บุ คคล ใหม่  นิ ติ บุ คคลแต่ ล ะ 
นิติบุคคลที่เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขท่ีก าหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา เว้นแต่ 
ในกรณีที่กิจการร่วมค้าได้มีข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าเป็นลายลักษณ์อักษรก าหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดราย
หนึ่งเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการเข้าเสนอราคากับหน่วยงานของรัฐ และแสดงหลักฐานดังกล่าวมาพร้อมการยื่น
ข้อเสนอประกวดราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ กิจการร่วมค้านั้นสามารถใช้ผลงานของ
ผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที่ยื่นเสนอราคาได้ 
   ทั้งนี้  “กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่” หมายความว่า กิจการร่วมค้าที่จด
ทะเบียนเป็นนิติบุคคลต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ 

 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์  
ในวันที่...........................ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. 

 ผู้ สน ใจสามารถขอรับ เอกสารประกวดราคา อิ เล็ กทรอนิ กส์  โดยดาวน์ โหลดเอกสาร 
ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ได้ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา4 

 ผู้สนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ 214 บาท (สองร้อย
สิบสี่บาทถ้วน) ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์และช าระเงินผ่านทางธนาคาร ตั้งแต่วันที่
..................................ถึงวันที่ .................................. โดยดาวน์ โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อ 
จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ได้ภายหลังจากช าระเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วจนถึงก่อนวันเสนอราคา4 

 ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.pea.co.th 5 หรือ www.gprocurement.go.th  
หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 036-413142 ในวันและเวลาราชการ 

 

ผู้สนใจ ... 
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 ผู้สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพ่ิมเติมเกี่ยวกับรายละเอียดและขอบเขตของงาน โปรดสอบถาม
มายังการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 3 (ภาคเหนือ) จังหวัดลพบุรี 1 ผ่านทางอีเมล์ panomkorn.mal@pea.co.th5 
หรือช่องทางตามที่กรมบัญชีกลางก าหนด ภายในวันที่...........................................4 โดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เขต 3 (ภาคเหนือ) จังหวัดลพบุรี 1 จะชี้แจงรายละเอียดดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ www.pea.co.th 5 และ 
www.gprocurement.go.th ในวันที่...................................4 

 

    ประกาศ ณ วันที่ .................................. พ.ศ. ................... 

    (ลงชื่อ)   ............................................ 

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

         ต าแหน่ง ............................................ 

 
 

 

หมายเหตุ 1 ระบุชื่อหน่วยงานของรัฐที่ด าเนินการจัดจ้าง 
 2 การก าหนดเงื่อนไขคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอในประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
  จะต้องตรงกับคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
 3 เลือกใช้ตามความเหมาะสมหรือจ าเป็น 
 4 หน่วยงานของรัฐผู้ออกประกาศเป็นผู้ก าหนด 
 5 ระบุชื่อเว็บไซตห์รืออีเมล์ของหน่วยงานของรัฐที่ด าเนินการจัดจ้าง 

http://www.gprocurement.go.th/
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แบบ 
เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding)  

เลขที่  PEA-DVB-N3/2563 

  การจ้าง       บริการงานด้านขับรถยนต์/ขับเรือ    
ตามประกาศ  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 3 (ภาคเหนือ) จังหวัดลพบุรี 

ลงวันที่  …………………………………………. 
----------------------------------------- 

 
 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 3 (ภาคเหนือ) จังหวัดลพบุรี1 ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า กฟน.31ก มีความประสงค์จะ
ประกวดราคาจ้างเหมาบริการงานขับรถยนต์/ขับเรือ แบบราคาคงที่ ไม่จ ากัดจ านวน  ด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ โดยมีข้อแนะน าและข้อก าหนด ดังต่อไปนี้ 
 ๑. เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 

1.1 รายละเอียดและขอบเขตของงาน 
 1.2 แบบใบเสนอราคาที่ก าหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
 1.3 แบบสัญญาจ้าง สัญญามาตรฐานหน่วยงาน – เอกสารแนบท้ายสัญญา 
 1.4 แบบหนังสือค้ าประกัน 
  (1) หลักประกันการเสนอราคา  
  (2) หลักประกันสัญญา 
 1.5 บทนิยาม 
  (๑) ผู้ทีม่ีผลประโยชน์ร่วมกัน 
  (๒) การขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม 
 1.6 แบบบัญชีเอกสารที่ก าหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
  (๑) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ 
  (๒) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ 
 1.7 ใบเสนอราคา 
  (1) ใบเสนอราคาต่อหน่วย (ตามแบบทีห่น่วยงานก าหนด) 
  (2) แบบแสดงรายละเอียดการจ้างงาน พขร.(บ)/พงร.(บ) จ าแนกตามแต่ละพ้ืนที่ 
 1.8 แบบหนังสือแจ้งลงนามในสัญญา 
 1.9 แบบมาตรฐานเครื่องแต่งกาย 

 ๒. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ 
  2.1 มีความสามารถตามกฎหมาย 
  2.2 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
  2.3 ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ 
  2.4 ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือท าสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้
ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบ 
ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก าหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง 
  2.5 ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงาน
ของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วน
ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจในการด าเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย 
  2.6 มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้าง 
และการบริหารพัสดุภาครัฐก าหนดในราชกิจจานุเบกษา 
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2.7 … 
 2.7 เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานทีป่ระกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว 
 2.8 ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืนที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ กฟน.31ก  
ณ  วั น ป ระก าศป ระก วดราค า อิ เล็ ก ท รอนิ ก ส์  ห รื อ ไม่ เป็ น ผู้ ก ร ะท าก าร อั น เป็ น ก ารขั ด ข ว าง  
การแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ 
 2.9 ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาล 
ของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีค าสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น 
 2.10  ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic 
Government Procurement: e - GP) ของกรมบัญชีกลาง  
    2.11  ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีประสบการณ์รับจ้างบริการงานขับรถยนต์/ขับเรือ ตามประเภท
ใบอนุญาตครบทุกประเภทที่ประกวดราคาให้กับส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงาน
เอกชนที่เป็นนิติบุคคลที่เชื่อถือได้มาแล้ว ทั้งนี้ ต้องมีผลงานในสัญญาเดียวที่แล้วเสร็จ มีมูลค่างานไม่น้อยกว่า  
38,692,752.57 บาท (ร้อยละ 30ของวงเงินประกวดราคา)  โดยให้แนบเอกสารส าเนาหนังสือรับรอง
ผลงาน ส าเนาสัญญาที่แสดงว่าเป็นคู่สัญญาดังกล่าวข้างต้น ส าเนาหนังสือจดทะเบียนประกันสังคม กองทุนเงิน
ทดแทน กรณีเป็นผลงานรับจ้างกับหน่วยงานเอกชนจะต้องแสดงส าเนาใบสลักหลังตราสาร (อส.5) และส าเนา
หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายที่คู่สัญญาออกให้ตามสัญญานั้นๆด้วย 
    ผู้ยื่นข้อเสนอที่เสนอราคาในรูปแบบของ “กิจการร่วมค้า” ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
    (1) กรณีที ่กิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็นนิติบ ุคคลใหม่ กิจการร่วมค้าจะต้องมี
คุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา และการเสนอราคาให้เสนอราคาในนาม 
“กิจการร่วมค้า” ส่วนคุณสมบัติด้านผลงาน กิจการร่วมค้าดังกล่าวสามารถน าผลงานของผู้เข้ าร่วมค้ามาใช้
แสดงเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที่เข้าประกวดราคาได้ 
    (2) กรณี ที่ กิ จการร่ วมค้ าไม่ ได้ จดทะเบี ยน เป็ นนิ ติ บุ คคลใหม่  นิ ติ บุ คคลแต่ ละ 
นิติบุคคลที่เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขท่ีก าหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา เว้นแต่ 
ในกรณีที่กิจการร่วมค้าได้มีข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าเป็นลายลักษณ์อักษรก าหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดราย
หนึ่งเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการเข้าเสนอราคากับหน่วยงานของรัฐ และแสดงหลักฐานดังกล่าวมาพร้อมการยื่น
ข้อเสนอประกวดราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ กิจการร่วมค้านั้นสามารถใช้ผลงานของ
ผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที่ยื่นเสนอราคาได้ 
   ทั้งนี้ “กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่” หมายความว่า กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็น
นิติบุคคลต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ 

 ๓. หลักฐานการยืน่ข้อเสนอ 
 ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยแยกเป็น 2 ส่วน คือ 

 ๓.๑ ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
 (๑) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคล 
 (ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจ ากัด ให้ยื่นส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน 
นิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอ านาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกต้อง 
 (ข) บริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัด ให้ยื่นส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน 
นิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอ านาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชีผู้ถือหุ้น 
รายใหญ่ (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกต้อง 
 

(2) ... 
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 (๒) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล ให้ยื่นส าเนา
บัตรประจ าตัวประชาชนของผู้นั้น ส าเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) ส าเนาบัตรประจ าตัว
ประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน หรือส าเนาหนังสือเดินทางของผู้เป็นหุ้นส่วนที่มิได้ถือสัญชาติไทย พร้อมทั้งรับรอง
ส าเนาถูกต้อง 
 (๓) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ยื่นข้อเสนอร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นส าเนาสัญญา
ของการเข้าร่วมค้า และเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (1) หรือ (2) ของผู้ร่วมค้า แล้วแต่กรณี 
 (๔) เอกสารเพิ่มเติมอ่ืน ๆ  
  (4.1) ส าเนาใบทะเบียนพาณิชย์ (ถ้ามี) พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
  (4.2) ส าเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม (ถ้ามี) พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 

(๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์  ตามแบบในข้อ 1.6 (๑) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable 
Document Format) 

ทั้งนี้  เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอด าเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่  1 
ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ 1 ตามแบบในข้อ 
1.6 (1) ให้ โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่  1 ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable 
Document Format) 

 ๓.๒ ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
  (1) ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอมอบอ านาจให้บุคคลอ่ืนกระท าการแทนให้แนบหนังสือ 
มอบอ านาจซึ่งติดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผู้มอบอ านาจและผู้รับมอบอ านาจ 
ทั้งนี ้หากผู้รับมอบอ านาจเป็นบุคคลธรรมดาต้องเป็นผู้ที่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแล้วเท่านั้น 
 (๒) หลักประกันการเสนอราคา ตามข้อ ๕ 
 (3)  ส าเนาหนังสือรับรองผลงานพร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกต้อง 
 (4) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ 1.6 (๒) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable 
Document Format) 

 (5)  เอกสารเพ่ิมเติมอ่ืนๆ 

  (5.1) ส าเนาหนังสือรับรองผลงาน และส าเนาสัญญาที่แสดงว่าเป็นคู่สัญญา 

  (5.2) ส าเนาหนังสือจดทะเบียนประกันสังคม 

  (5.3) ส าเนาหนังสือจดทะเบียนกองทุนเงินทดแทน 

  (5.4) กรณีเป็นผลงานรับจ้างกับหน่วยงานเอกชน จะต้องแสดงส าเนาใบสลักหลังตรา
สาร (อส.5) และส าเนาหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายที่คู่สัญญาออกให้ตามสัญญานั้นๆด้วย 

 ทั้งนี้  เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอด าเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่  2 
ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ 2 ตามแบบ 
ในข้อ 1.6 (2) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ 2 ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable 
Document Format) 
 ๔. การเสนอราคา  
  4.1 ผู้ ยื่ น ข้อ เสนอต้ องยื่ น ข้อ เสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้ อจั ดจ้ างภ าครัฐ 
ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตามที่ก าหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น  
และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั้งหลักฐานแสดงตัวตนและท าการยืนยันตัวตนของ 
ผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่ต้องแนบใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format) 
 

4.2 … 
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 4.2 ในการเสนอราคาให้เสนอราคาเป็นเงินบาทและเสนอราคาไดเ้พียงครั้งเดียวและราคาเดียว
โดยเสนอราคารวม และหรือราคาต่อหน่วย และหรือต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง 
ทั้งนี้ ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกัน ให้ถือตัวหนังสือ
เป็นส าคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม ภาษีอากรอ่ืน และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ทั้งปวงไว้แล้ว 
 ราคาที่ เสนอจะต้องเสนอก าหนดยืนราคาไม่น้ อยกว่ า 120 วัน ตั้ งแต่ วันเสนอราคา 
โดยภายในก าหนดยืนราคา ผู้ยื่นข้อเสนอต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้และจะถอนการเสนอราคามิได้ 
 ๔.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องจัดส่งพนักงานขับรถยนต์/ขับเรือให้กับ กฟน.31ก ตามจ านวนที่สั่งจ้าง
ภายในวันที่ก าหนดในหนังสือสั่งจ้าง  
 ๔.๔ ก่อนเสนอราคา ผู้ยื่นข้อเสนอควรตรวจดูร่างสัญญา รายละเอียดและขอบเขตของงาน 
ฯลฯ ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นข้อเสนอ 
ตามเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์ 
 ๔.๕ ผู้ ยื่ น ข้ อ เสนอจะต้ องยื่ นข้ อเสนอและเสนอราคาทางระบบจั ดซื้ อจั ดจ้ างภาครั ฐ 
ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่…………………………….... ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. และเวลาในการเสนอ
ราคาให้ถือตามเวลาของระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เป็นเกณฑ์  
  เมื่อพ้นก าหนดเวลายื่นข้อเสนอและเสนอราคาแล้ว จะไม่รับเอกสารการยื่นข้อเสนอ 
และเสนอราคาใดๆ โดยเด็ดขาด 
 4.6 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องจัดท าเอกสารส าหรับใช้ในการเสนอราคาในรูปแบบไฟล์เอกสารประเภท 
PDF File (Portable Document Format) โดยผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นผู้รับผิดชอบตรวจสอบความครบถ้วน 
ถูกต้อง และชัดเจนของเอกสาร PDF File ก่อนที่จะยืนยันการเสนอราคา แล้วจึงส่งข้อมูล (Upload) เพ่ือเป็น
การเสนอราคาให้แก ่กฟน.31ก ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
 4.7 คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะด าเนินการตรวจสอบ
คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอแต่ละรายว่า เป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืน 
ตามข้อ 1.5 (๑) หรือไม่ หากปรากฏว่า ผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับ 
ผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืน คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันนั้นออกจากการเป็น 
ผู้ยื่นข้อเสนอ 
  หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ว่า ก่อนหรือ 
ในขณะที่มีการพิจารณาข้อเสนอ มีผู้ยื่นข้อเสนอรายใดกระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม
ตามข้อ 1.5 (๒) และคณะกรรมการฯ เชื่อว่ามีการกระท าอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม  
คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ ยื่นข้อเสนอรายนั้นออกจากการเป็นผู้ ยื่นข้อเสนอ และ กฟน.31ก 
จะพิจารณาลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน เว้นแต่ กฟน.31ก จะพิจารณาเห็นว่าผู้ยื่นข้อเสนอ 
รายนั้นมิใช่เป็นผู้ริเริ่มให้มีการกระท าดังกล่าวและได้ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของ กฟน.31ก 
 4.8 ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติ ดังนี้ 
  (1) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
  (2) ราคาที่ เสนอจะต้องเป็ นราคาที่ รวมภาษีมู ลค่ าเพ่ิม  และภาษี อ่ืนๆ (ถ้ ามี )  
รวมค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว 
  (3) ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องลงทะเบียนเพ่ือเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา  
ที่ก าหนด 
  (4) ผู้ยื่นข้อเสนอจะถอนการเสนอราคาที่เสนอแล้วไม่ได้ 
  (5) ผู้ยื่นข้อเสนอต้องศึกษาและท าความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอราคา 
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลางที่แสดงไว้ในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th  
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 ๕.  หลักประกันการเสนอราคา  

 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องวางหลักประกันการเสนอราคาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อ 
จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ จ านวน 6,448,792.10 บาท  
(หกล้านสี่แสนสี่หมื่นแปดพันเจ็ดร้อยเก้าสิบสองบาทสิบสตางค์) 2 
 5.1 เช็คหรือดราฟท์ที่ธนาคารเซ็นสั่งจ่าย ซึ่งเป็นเช็คหรือดราฟท์ลงวันที่ที่ใช้เช็คหรือดราฟท์นั้น
ช าระต่อเจ้าหน้าที่ในวันที่ยื่นข้อเสนอ หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน 3 วันท าการ 
 5 .2  ห นั งสื อ ค้ าป ระกั น อิ เล็ กท รอนิ ก ส์ ขอ งธน าคารภ าย ใน ป ระ เท ศตามแบ บ ที่
คณะกรรมการนโยบายก าหนด 
 5.3 พันธบัตรรัฐบาลไทย 
 5.4 หนังสือค้ าประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ ได้รับอนุญาต 
ให้ประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย
ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุ โลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือ 
ค้ าประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายก าหนด 
 กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอน าเช็คหรือดราฟท์ที่ธนาคารสั่งจ่ายหรือพันธบัตรรัฐบาลไทยหรือหนังสือ 
ค้ าประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ มาวางเป็นหลักประกันการเสนอราคาจะต้องส่งต้นฉบับ
เอกสารดังกล่าวมาให้ กฟน.31ก ตรวจสอบความถูกต้องในวันที่....................ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น.  
 กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ “กิจการร่วมค้า” ประสงค์จะใช้หนังสือค้ าประกัน
อิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารในประเทศเป็นหลักประกันการเสนอราคา ให้ระบุชื่อผู้ยื่นข้อเสนอในหนังสือค้ าประกัน
อิเล็กทรอนิกส์ฯ ดังนี้ 
 (1) กรณีที่กิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ ให้ระบุชื่อกิจการร่วมค้าดังกล่าว 
เป็นผู้ยื่นข้อเสนอ 
 (2) กรณีที่กิจการร่วมค้าไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ ให้ระบุชื่อผู้เข้าร่วมค้ารายที่สัญญา
ร่วมค้าก าหนดให้เป็นผู้เข้ายื่นข้อเสนอกับหน่วยงานของรัฐเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ 
 ทั้งนี้ “กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่” หมายความว่า กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียน
เป็นนิติบุคคลต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ 
 

 หลักประกันการเสนอราคาตามข้อนี้ กฟน.31ก จะคืนให้ผู้ยื่นข้อเสนอหรือผู้ค้ าประกันภายใน ๑๕ 
วัน นับถัดจากวันที่ กฟน.31ก ได้พิจารณาเห็นชอบรายงานผลคัดเลือกผู้ชนะการประกวดราคาเรียบร้อยแล้ว เว้นแต่
ผู้ ยื่ น ข้ อ เสน อรายที่ คั ด เลื อก ไว้ ซึ่ ง เส น อราค าต่ าสุ ด ห รื อ ได้ ค ะแน น รวม สู งสุ ด ไม่ เกิ น  3  ราย  
ให้คืนได้ตอ่เมื่อได้ท าสัญญาหรือข้อตกลง หรือผู้ยื่นข้อเสนอได้พ้นจากข้อผูกพันแล้ว 
 การคืนหลักประกันการเสนอราคา ไม่ว่าในกรณีใดๆ จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย 
 ๖. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา 
  6.1 ในการพิจารณาผลการยื่ นข้อเสนอประกวดราคาอิ เล็ กทรอนิ กส์ ครั้ งนี้  กฟน.31ก 
จะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์     ราคา   
  6.2 การพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอใช้หลักเกณฑ์ราคาในการพิจารณาผู้ชนะการยื่น
ข้อเสนอ กฟน.31ก จะพิจารณาจาก      ราคารวม   
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 6.3 หากผู้ยื่นข้อเสนอรายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ 2 หรือยื่นหลักฐานการยื่นข้อเสนอ
ไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้องตามข้อ ๔  คณะกรรมการพิจารณาผล 
การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น เว้นแต่ ผู้ยื่นข้อเสนอรายใด
เสนอเอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะจ้างไม่ครบถ้วน หรือเสนอ
รายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่ กฟน.31ก ก าหนดไว้ในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
ใน ส่ วนที่ มิ ใช่ ส าระส าคัญ และความแตกต่ างนั้ น ไม่ มี ผ ลท า ให้ เกิ ดการได้ เป รี ยบ เสี ย เป รียบต่ อ 
ผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืน หรือเป็นการผิดพลาดเล็กน้อย คณะกรรมการฯ อาจพิจารณาผ่อนปรนการตัดสิทธิ 
ผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น 
 6.4 กฟน.31ก สงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่มีการผ่อนผัน ในกรณี
ดังต่อไปนี้ 
  (1) ไม่ปรากฏชื่ อผู้ ยื่ นข้อเสนอรายนั้ นในบัญชี รายชื่ อผู้ รับเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือบัญชีรายชื่อผู้ซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ของ กฟน.31ก 
  (2) ไม่กรอกชื่อผู้ยื่นข้อเสนอในการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
  (3) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่ก าหนดในเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสาระส าคัญ หรือมีผลท าให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืน 
 ๖.5 ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือในการท าสัญญา คณะกรรมการพิจารณา
ผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือ กฟน.31ก มีสิทธิให้ผู้ยื่นข้อเสนอชี้แจงข้อเท็จจริงเพ่ิมเติมได้ กฟน.31ก 
มีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอ ไม่รับราคา หรือไม่ท าสัญญา หากข้อเท็จจริงดังกล่าวไม่เหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง 
 ๖.6 กฟน.31ก ทรงไว้ซึ่ งสิทธิที่ จะไม่รับราคาต่ าสุด หรือราคาหนึ่ งราคาใด หรือราคา 
ที่เสนอทั้งหมดก็ได้  และอาจพิจารณาเลือกจ้างในจ านวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด  
หรืออาจจะยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้  
เพ่ือประโยชน์ของทางราชการเป็นส าคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของ กฟน.31ก เป็นเด็ดขาด ผู้ยื่นข้อเสนอจะ
เรียกร้องค่าใช้จ่าย หรือค่าเสียหายใดๆ มิได้ รวมทั้ง กฟน.31ก จะพิจารณายกเลิกการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์และลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ทิ้งงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม 
หากมีเหตุที่เชื่อถือได้ว่าการยื่นข้อเสนอกระท าการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อ
บุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมายื่นข้อเสนอแทน เป็นต้น3 

  ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอรายที่เสนอราคาต่ าสุด เสนอราคาต่ าจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจ
ด าเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
หรือ กฟน.31ก จะให้ผู้ยื่นข้อเสนอนั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ท าให้เชื่อได้ว่า ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถด าเนินงาน
ตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบูรณ์ หากค าชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้ กฟน.31ก มีสิทธิที่จะไม่
รับข้อเสนอหรือไม่รับราคาของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น3 ทั้งนี้ ผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่าวไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายหรือ
ค่าเสียหายใดๆ จาก กฟน.31ก  

 ๖.7 ก่อนลงนามในสัญญา กฟน.31ก อาจประกาศยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หาก
ปรากฏว่ามีการกระท าที่ เข้ าลักษณะผู้ ยื่ นข้อเสนอที่ ชนะการประกวดราคาหรือที่ ได้ รับการคัดเลื อก 
มีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืน หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือสมยอม
กันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืน หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระท าการทุจริตอ่ืนใดในการเสนอราคา 
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 ๗. การท าสัญญาจ้าง  
 ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะต้องท าสัญญาจ้างตามแบบสัญญา ดังระบุในข้อ ๑.๓  
หรือท าข้อตกลงเป็นหนังสือกับ กฟน.31ก ภายใน  15  วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกัน
สัญญาเป็นจ านวนเงินเท่ากับร้อยละ  5 (ห้า)  ของราคาค่าจ้างที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ ให้ กฟน.31ก ยึดถือ
ไว้ในขณะท าสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ 
 7.1 เงินสด 
 7.2 เช็ คหรือดราฟท์ ที่ ธนาคาร เซ็น สั่ งจ่ าย ให้ แก่  กฟน.31ก ซึ่ ง เป็ น เช็ คหรือดราฟท์ 
ลงวันที่ทีใ่ช้เช็คหรือดราฟท์นั้นช าระต่อเจ้าหน้าที่ในวันท าสัญญา หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน ๓ วันท าการ 
  7.3 หนังสือค้ าประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามตัวอย่างที่คณะกรรมการนโยบายก าหนด  
ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒) หรือจะเป็นหนังสือค้ าประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางก าหนด 
  7.4 หนังสือค้ าประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ ได้รับอนุญาต 
ให้ประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ าประกัน ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย
ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือ 
ค้ าประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายก าหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒) 
  7.5 พันธบัตรรัฐบาลไทย 
  หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วันนับถัดจากวันที่ผู้ชนะการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (ผู้รับจ้าง) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว 
  หลักประกันนี้ จะคืน ให้  โดยไม่มีดอกเบี้ ย  ตามอัตราส่ วนของงานจ้ างซึ่ ง  กฟน.31ก  
ได้รับมอบไว้แล้ว  

 ๘. การจ่ายเงินค่าจ้าง  

  8.1 กฟน.31ก จะจ่ายเงินค่าจ้างซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพ่ิม ตลอดจนภาษีอากรอ่ืน ๆ และค่าใช้จ่าย
ทั้งปวงแล้วให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้รับจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานถูกต้องและครบถ้วน
ตามสัญญาจ้างหรือข้อตกลง และ กฟน.31ก ได้ตรวจรับมอบงานจ้างเรียบร้อยแล้ว โดยจ่ายเป็นงวดตามข้อ 8.2  

  8.2 กฟน.31ก จะจ่ายเงินค่าจ้างและเงินค่าตอบแทนอ่ืน ๆ ให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการ
คัดเลือกให้เป็นผู้รับจ้างเป็นงวด งวดละ 1 (หนึ่ง) เดือน โดยแบ่งจ่ายตามพ้ืนที่หรือหน่วยงานที่ปฏิบัติงานแต่ละ
แห่ง ภายใน 30 (สามสิบ) วันนับจากวันที่รับใบแจ้งหนี้ และรายงานการตรวจรับงานจ้างจากคณะกรรมการ
ตรวจรับพัสดุเรียบร้อยในแต่ละงวด และผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้รับจ้างต้องแสดงเอกสารแบบ
ส่งเงินประกันสังคมตามแบบ สปส.๑-๑๐, กองทุนเงินทดแทน, เงินอ่ืนตามที่กฎหมายก าหนดและหลักฐานการ
จ่ายเงินค่าประกันภัยคุ้มครองรวม (ประเภท 1) ของพนักงานขับรถยนต์/ขับเรือให้ กฟน.31ก ตรวจสอบความถูก
ต้องก่อนรับเงินค่าจ้าง  ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
  8.2.1 การปฏิบัติงานในวันท างานปกติ กฟน.31ก จะจ่ายค่าจ้างให้ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการ
คัดเลือกให้เป็นผู้รับจ้างตามจ านวนพนักงานขับรถยนต์/ขับเรือที่มาปฏิบัติงานจริง ตามพ้ืนที่ และประเภท
ใบอนุญาตขับขี่ โดยผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้รับจ้างต้องจ่ายค่าจ้างให้พนักงานขับรถยนต์/ขับเรือ
ของผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้ เป็นผู้รับจ้างที่ปฏิบัติงานให้กับ กฟน.31ก ตามอัตราที่ก าหนดไว้ใน
รายละเอียดแนบท้ายสัญญาจ้าง 
   การจ่ายค่าจ้างให้เริ่มนับตั้งแต่วันที่พนักงานขับรถยนต์/ขับเรือของผู้ยื่นข้อเสนอที่
ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้รับจ้างมาปฏิบัติงานในหน้าที่ และ กฟน.31ก จะจ่ายค่าจ้างตั้งแต่วันที่เริ่มการ
ปฏิบัติงานจริง 

การ ... 
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   การค านวณค่าจ้างเป็นรายวัน จะค านวณจากค่าว่าจ้างรายเดือนหารด้วย 30 
(สามสิบ) วัน 
   ทั้งนี้ค่าปรับหรือค่าเสียหายซึ่งเกิดขึ้นจากผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็น
ผู้รับจ้างตามสัญญาจ้าง กฟน.31ก มีสิทธิที่จะหักเอาจากจ านวนค่าจ้างที่ค้างจ่ายและ/หรือบังคับจาก
หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาก็ได้ 
  8.๒ .2 การปฏิบัติงานล่วงเวลา หรือการปฏิบัติงานในวันหยุด กฟน.31ก จะจ่ายเงิน
ค่าตอบแทนการท างานล่วงเวลา และท างานในวันหยุด ตามรายละเอียดแนบท้ายสัญญาจ้าง 
  8.2.3 การปฏิบัติงานต่างท้องที่ที่จ้าง กฟน.31ก จะจ่ายค่าตอบแทนให้กับผู้ยื่นข้อเสนอที่
ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้รับจ้างตามที่ก าหนดในข้อ 8.2.1 และหรือ 8.2.2 แล้วแต่กรณี และจ่ายค่าพาหนะ
เดินทาง รวมทั้งในกรณีที่ต้องพักแรม กฟน.31ก จะจ่ายค่าที่พักตามที่ก าหนดไว้ในรายการละเอียดแนบท้าย
สัญญาจ้าง 
  8.2.4 ในการรับเงินค่าจ้าง ผู้ยื่นข้อเสนอเสนอราคาในรูปแบบของกิจการร่วมค้าที่ไม่ได้จด
ทะเบียนเป็นนิติบุคคลซึ่งได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้รับจ้างจะต้องออกใบเสร็จรับเงินและใบก ากับภาษีในนามของ
ตน เพ่ือเป็นหลักฐานการรับเงินค่าจ้างมอบให้แก่ กฟน.31ก ทั้งนี้ กฟน.31ก มีสิทธิที่จะหักค่าปรับหรือค่าเสียหายที่
เกิดจากผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้รับจ้างเอาจากค่าจ้างที่จะจ่ายให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการ
คัดเลือกให้เป็นผู้รับจ้าง โดยสิ้นเชิงได้ โดยไมจ่ าต้องค านึงว่าเป็นหนี้ที่นิติบุคคลที่เข้าร่วมค้ารายใดได้ก่อขึ้น 
 

 ๙. อัตราค่าปรับ 

 ค่าปรับตามแบบสัญญาจ้างแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ หรือข้อตกลงจ้าง
เป็นหนังสือจะก าหนด ดังนี้ 
 9.1 กรณีที่ผู้รับจ้างน างานที่รับจ้างไปจ้างช่วงให้ผู้อ่ืนท าอีกทอดหนึ่งโดยไม่ได้รับอนุญาตจาก 
กฟ น .3 1 ก จะก าหนดค่ าปรั บส าหรั บการฝ่ าฝื นดั งกล่ าวเป็ นจ านวนร้ อยละ   10 (สิ บ)   ของวงเงิ น 
ของงานจ้างช่วงนั้น 
 9.2 กรณีที่ผู้รับจ้างปฏิบัติผิดสัญญาจ้างนอกเหนือจากข้อ 9.1 จะก าหนดค่าปรับเป็นรายวัน 
ในอัตราคนละ 1 (หนึ่ง) เท่าของอัตราค่าจ้างของพนักงานขับรถยนต์/ขับเรือที่ขาดไป/ต่อคน/ต่อวัน ตั้งแต่
วันที่ครบก าหนดการจัดส่งพนักงานขับรถยนต์/ขับเรือ จนถึงวันที่ ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้รับ
จ้างได้ปฏิบัติถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาหรือจนถึงวันที่ กฟน.31ก บอกเลิกสัญญา แล้วแต่กรณี 
 ๑๐. การจัดท าประวัติและจัดส่งพนักงานขับรถยนต์/ขับเรือ 
  ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้รับจ้างจะต้องจัดท ารายชื่อ ประวัติส่วนตัว ประวัติ
อาชญากรรม พร้อมใบรับรองแพทย์ของพนักงานขับรถยนต์/ขับเรือของผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็น
ผู้รับจ้าง พร้อมแนบรูปถ่ายขนาด  2 (สอง) นิ้ว จ านวน 2 (สอง) รูปและส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนส่งให้ 
กฟน.31ก ก่อนวันที่พนักงานขับรถยนต์/ขับเรือดังกล่าวจะเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ไม่น้อยกว่า 2 (สอง) วันท า
การ ทั้งนี้ กฟน.31ก หรือตัวแทนสงวนสิทธิ์ที่จะรับและรับรองการปฏิบัติงานเฉพาะพนักงานขับรถยนต์/ขับ
เรือที่ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้รับจ้างได้แจ้งรายชื่อและจัดส่งประวัติถูกต้องแล้วเท่านั้น 

 เมื่อ กฟน.31ก ได้ตรวจสอบตามวรรคแรกแล้ว เห็นว่าพนักงานขับรถยนต์/ขับเรือ ที่ผู้ยื่น
ข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้รับจ้างจัดส่งมามีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดแนบท้าย
สัญญา กฟน.31ก สงวนไว้ซึ่งสิทธิที่จะขอเปลี่ยนตัวพนักงานขับรถยนต์/ขับเรือ ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือก
ให้เป็นผู้รับจ้างจัดส่งมาได้ และในกรณีที่ กฟน.31ก ขอเปลี่ยนตัวพนักงานขับรถยนต์/ขับเรือ ผู้ยื่นข้อเสนอที่
ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้รับจ้างต้องเปลี่ยนให้ภายใน ๓ (สาม) วันท าการ นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจาก กฟน.31ก 
โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ จาก กฟน.31ก ทั้งสิ้น 
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 11. ข้อสงวนสิทธิ์ในการยื่นข้อเสนอและอ่ืนๆ 
     11.๑ เงินค่าจ้างส าหรับงานจ้างครั้งนี้ ได้มาจากเงินงบประมาณ โครงการต่าง ๆ , งบลงทุน 

และงบผู้ใช้ไฟของ กฟน.31ก 
 11.๒ เมื่อ กฟน.31ก ได้คัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอรายใดให้เป็นผู้รับจ้าง และได้ตกลงจ้างตามการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู ้รับจ้างจะต้องสั ่งหรือน าสิ ่งของมาเพื่องานจ้างดังกล่าวเข้ามาจาก
ต่างประเทศ และของนั้นต้องน าเข้ามาโดยทางเรือในเสน้ทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศก าหนด ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่า
ด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้ 
 (๑) แจ้งการสั่งหรือน าสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ ต่อกรมเจ้าท่า ภายใน ๗ วัน
นับตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างสั่งหรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่ เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศ
ยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืนได้ 
 (๒) จัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย
จากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกสิ่งของนั้น โดยเรืออ่ืน 
ที่มิใช่เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออ่ืน หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
คมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืน 
 (๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วย
การส่งเสริมการพาณิชยนาวี  
 11.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่ง กฟน.31ก ได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปท าสัญญาหรือข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือ
ภายในเวลาที่ก าหนดดังระบุไว้ในข้อ ๗ กฟน.31ก จะริบหลักประกันการยื่นข้อเสนอ หรือเรียกร้องจากผู้ออก
หนังสือค้ าประกันการยื่นข้อเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งจะ
พิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
 11.๔ กฟน.31ก สงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขเพ่ิมเติมเงื่อนไข หรือข้อก าหนดในแบบสัญญาหรือ
ข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือให้เป็นไปตามความเห็นของส านักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)  
 11.5 ในกรณีที่เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ มีความขัดหรือแย้งกัน  
ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติตามค าวินิจฉัยของ กฟน.31ก ค าวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด และผู้ยื่นข้อเสนอ 
ไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายใดๆ เพ่ิมเติม 
 11.6 กฟน.31ก อาจประกาศยกเลิ กการจัดจ้ างในกรณี ต่ อไปนี้ ได้  โดยที่ ผู้ ยื่ นข้อเสนอ 
จะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จาก กฟน.3 ไม่ได ้ 
  (1) กฟน.31ก ไม่ ได้รับการจัดสรรเงินที่ จะใช้ ในการจัดจ้างหรือได้รับจัดสรร 
แตไ่ม่เพียงพอทีจ่ะท าการจัดจ้างครั้งนีต้่อไป 
  (2) มีการกระท าที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการจัดจ้างหรือที่ได้รับการคัดเลือก 
มีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืน หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม  
หรือสมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืน หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระท าการทุจริตอ่ืนใด 
ในการเสนอราคา 
  (3) การท าการจัดจ้างครั้งนี้ต่อไปอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ กฟน.31ก  หรือ
กระทบต่อประโยชน์สาธารณะ 
  (4) กรณี อ่ืนในท านองเดียวกับ (1) (2) หรือ (3) ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง  
ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
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๑2. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ 
ในระหว่างระยะเวลาการจ้าง ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้รับจ้างต้องปฏิบัติ 

ตามหลักเกณฑ์ท่ีกฎหมายและระเบียบได้ก าหนดไว้โดยเคร่งครัด 

13. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ 
 กฟน.31ก สามารถน าผลการปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามสัญญาของผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการ

คัดเลือกให้เป็นผู้รับจ้างเพื่อน ามาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ 
 ทั้งนี้ หากผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกไม่ผ่านเกณฑ์ที่ก าหนดจะถูกระงับการยื่ นข้อเสนอ

หรือท าสัญญากับ กฟน.31ก ไว้ชั่วคราว 
 

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 3 (ภาคเหนือ) จังหวัดลพบุรี  
………………….….........………….…… 

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

หมายเหตุ  1 ระบุชื่อหน่วยงานของรัฐที่ด าเนินการจัดจ้าง 
  1ก  ให้ระบุชื่อย่อของหน่วยงานของรัฐที่ด าเนินการจัดจ้าง เช่น กรม หรือจังหวัด หรือทีโอที เป็นต้น 
  2 ให้ก าหนดจ านวนเงินหลักประกันการเสนอราคาตามที่ก าหนดไว้ในระเบียบกระทรวงการคลัง
   ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 168 
  3 หน่วยงานของรัฐจะต้องใช้ดุลพินิจโดยชอบด้วยกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง ประกอบกับ 
   ต้องมีหลักฐานและข้อเท็จจริงที่ชัดเจนโดยปราศจากข้อโต้แย้งในด้านคุณภาพ คุณสมบัติ 
   ทางเทคนิค หรือเหตุอ่ืนใดว่า สินค้า บริการ งานจ้างดังกล่าวไม่เป็นประโยชน์ต่อทางราชการ  
   หรือมีหลักฐานและข้อเท็จจริงชัดเจนที่เชื่อได้ว่าการยื่นข้อเสนอกระท าการโดยไม่สุจริต 

4 ให้ระบุชื่อ หน่วยงานของรัฐ ที่ด าเนินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์พร้อมประทับตราชื่อ
  หน่วยงานของรัฐ โดยหัวหน้าเจ้าหน้าที่เป็นผู้ลงลายมือชื่อย่อก ากับตรา 
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1.4 … 

 
รายละเอียดขอบเขตของงานการจัดซื้อ/จัดจ้าง 

เรื่อง  งานจ้างเหมาบริการงานด้านขับรถยนต์/ขับเรือ แบบราคาคงท่ีไม่จ ากัดจ านวน  
โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

ที่ PEA-DVB-N3/2563 

---------------------------------- 

1.ข้อตกลงว่าจ้างและคุณสมบัติของพนักงานขับรถยนต์/ขับเรือ 

  1.1 ด้วยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 3 (ภาคเหนือ) จังหวัดลพบุรี มีความประสงค์จัดจ้างงาน
จ้างเหมาบริการงานด้านขับรถยนต์/ขับเรือ แบบราคาคงที่ไม่จ ากัดจ านวน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
(e-bidding) เพ่ือจัดหาพนักงานขับรถยนต์/ขับเรือให้กับหน่วยงานในสังกัดการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 3 
(ภาคเหนือ) จังหวัดลพบุรี โดยมีขอบเขตงานจ้างเป็น 7 ประเภท ดังนี้ 
   1.1.1 ขับรถยนต์โดยใช้ใบอนุญาตขับข่ีส่วนบุคคล 
   1.1.2 ขับรถยนต์โดยใช้ใบอนุญาตขับข่ีชนิดที่ 2 
   1.1.3 ขับรถยนต์โดยใช้ใบอนุญาตขับขี่ชนิดที่ 2 รถบรรทุกเฉพาะกิจติดเครนพิกัดยก  
ไม่เกิน 16 ตัน พร้อมท าหน้าที่บังคับปั้นจั่นชนิดเคลื่อนที่ และเครื่องจักรกลหนัก 
   1.1.4 ขับรถยนต์โดยใช้ใบอนุญาตขับขี ่ชนิดที ่ 2 รถบรรทุกเฉพาะกิจติดเครนพิกัดยก
มากกว่า 16 ตันขึ้นไป พร้อมท าหน้าที่บังคับปั้นจั่นชนิดเคลื่อนที่ และเครื่องจักรกลหนัก   
   1.1.5 ขับรถยนต์โดยใช้ใบอนุญาตขับข่ีชนิดที่ 3 
   1.1.6 ขับรถยนต์โดยใช้ใบอนุญาตขับขี่ชนิดที่ 3 รถลากจูงติดเครน พร้อมท าหน้าที่บังคับ
ปั้นจั่นชนิดเคลื่อนที่  
   1.1.7 ขับเรือโดยใช้ใบนายท้ายเรือกลล าน้ าชั้น 2 (ทั่วไป) 
   เพ่ือปฏิบัติงานตามพ้ืนที่และจ านวนพนักงานขับรถยนต์/ขับเรือแต่ละประเภท ตามเอกสาร    
แนบท้ายสัญญา 
   โดยมีขอบเขตของงานและรายละเอียดการปฏิบัติงานของผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้
เป็นผู้รับจ้าง ตามรายละเอียดแนบท้ายสัญญา ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาตามรายการ และราคาต่อหน่วยที่   
ตกลงกนั และตามจ านวนที่ผู้ว่าจ้างสั่งจ้างเป็นคราวๆ ไป  
  1.2 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 3 (ภาคเหนือ) จังหวัดลพบุรี จะท าสัญญาจ้าง  18  เดือน  
เริ่มตั้งแต่วันที่  1 กรกฎาคม 2564  ถึงวันที่  31 ธันวาคม 2565 วงเงินจ้างทั้งสิ้น  128,975,841.90  
บาท (หนึ่ งร้อยยี่สิบแปดล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นห้าพันแปดร้อยสี่สิบเอ็ดบาทเก้าสิบสตางค์ ) ซึ่งได้รวม
ภาษีมูลค่าเพ่ิมจ านวน  8,437,671.90  บาท ตลอดจนภาษีอากรอ่ืน ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว 
  1.3 ในระหว่างปฏิบัติงานตามสัญญา หากมีการเปลี่ยนแปลงกฎหมายใดที่ส่งผลกระทบต่อ  
ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้รับจ้าง และท าให้ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้รับจ้างต้อง
รับภาระค่าใช้จ่ายเพ่ิมขึ้นในการปฏิบัติตามเงื่อนไขของสัญญา ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้รับจ้าง
มีสิทธิแจ้งให้ผู้ว่าจ้างทราบเพื่อพิจารณาตกลงร่วมกันในแต่ละกรณ ี

1.1 รายละเอียดและขอบเขตของงาน 



1.6 … 

                 1.4 ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้รับจ้างต้องจัดหาพนักงานขับรถยนต์/ขับเรือ  
ที่มีคุณสมบัติตามเอกสารแนบท้ายสัญญานี้ จ านวนประมาณ  332  คน เพ่ือท าหน้าที ่ดังนี้ 
 

1.4.1 ขับรถยนต์โดยใช้ใบอนุญาตขับขี่ส่วนบุคคล จ านวนประมาณ  23  คน 
1.4.2 ขับรถยนต์โดยใช้ใบอนุญาตขับขี่ชนิดที่ 2 จ านวนประมาณ  146  คน 
1.4.3 ขับ รถยนต์ โดย ใช้ ใบอนุญาตขับขี่ ชนิ ดที่  2 

รถบรรทุกเฉพาะกิจติดเครนพิกัดยกไม่เกิน 16 ตัน 
พร้อมท าหน้าที่บังคับปั้นจั่นชนิดเคลื่อนที่ และ
เครื่องจักรกลหนัก จ านวนประมาณ  151  คน 

1.4.4 ขับรถยนต์ โดยใช้ ใบอน ุญ าตข ับขี ่ชน ิดที ่ 2 
รถบรรทุกเฉพาะกิจติดเครนพิกัดยกมากกว่า 
16 ตันขึ้นไป พร้อมท าหน้าที่บังคับปั้นจั่นชนิด
เคลื่อนที่ และเครื่องจักรกลหนัก   จ านวนประมาณ  3  คน 

1.4.5 ขับรถยนต์โดยใช้ใบอนุญาตขับข่ีชนิดที่ 3 จ านวนประมาณ  2  คน 
1.4.6 ขับรถยนต์โดยใช้ใบอนุญาตขับขี่ชนิดที่ 3 รถลาก

จูงติดเครน พร้อมท าหน้าที่บั งคับปั้นจั่นชนิด
เคลื่อนที่  จ านวนประมาณ  7  คน 

1.4.7 ขับ เรือโดยใช้ ใบนายท้ ายเรือกลล าน้ าชั้ น 2 
(ทั่วไป) จ านวนประมาณ  -  คน 

 
 1.5 ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้รับจ้างต้องจ่ายค่าจ้างให้พนักงานขับรถยนต์และ
พนักงานขับเรือ ในอัตรารายเดือน คือ 
 1.5.1 ขับรถยนต์โดยใช้ใบอนุญาตขับขี่ส่วนบุคคล ไม่น้อยกว่าเดือนละ  11,350.00  บาท 
(หนึ่งหมื่นหนึ่งพันสามร้อยห้าสิบบาทถ้วน) 
  1.5.2  ขับรถยนต์โดยใช้ใบอนุญาตขับขี่ชนิดที่ 2 ไม่น้อยกว่าเดือนละ  12,385.00  บาท  
(หนึ่งหมื่นสองพันสามร้อยแปดสิบห้าบาทถ้วน) 
  1.5.3 ขับรถยนต์โดยใช้ใบอนุญาตขับขี่ชนิดที่  2 รถบรรทุกเฉพาะกิจติดเครนพิกัดยกไม่เกิน 
16 ตัน พร้อมท าหน้าที่บังคับปั้นจั่นชนิดเคลื่อนที่ และเครื่องจักรกลหนัก ไม่น้อยกว่าเดือนละ  15,425.00   
บาท (หนึ่งหมืน่ห้าพันสี่ร้อยยี่สิบห้าบาทถ้วน) 
  1.5.4  ขับรถยนต์โดยใช้ใบอนุญาตขับขี่ชนิดที่ 2  รถบรรทุกเฉพาะกิจติดเครนพิกัดยก
มากกว่า-16-ตัน-ขึ้นไป-พร้อมท าหน้าที่บังคับปั ้นจั ่นชนิดเคลื ่อนที่และเครื่องจักรกลหนัก .ไม่น้อยกว่า
เดือนละ  15,931.00  บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันเก้าร้อยสามสิบเอ็ดบาทถ้วน) 
  1.5.5  ขับรถยนต์โดยใช้ใบอนุญาตขับขี่ชนิดที่  3 ไม่น้อยกว่าเดือนละ  16,551.00 บาท  
(หนึ่งหมื่นหกพันห้าร้อยห้าสิบเอ็ดบาทถ้วน) 
  1.5.6 ขับรถยนต์โดยใช้ใบอนุญาตขับขี่ชนิดที่ 3   รถลากจูงติดเครน พร้อมท าหน้าที่บังคับ 
ปั้นจั่นชนิดเคลื่อนที่ ไมน่้อยกว่าเดือนละ  17,677.00  บาท (หนึ่งหมื่นเจ็ดพันหกร้อยเจ็ดสิบเจ็ดบาทถ้วน) 
   1 .5 .7   ขับเรือโดยใช้ ใบนายท้ ายเรือกลล าน้ าชั้ น  2  (ทั่ วไป)-ไม่ น้ อยกว่ าเดื อนละ 
..................-...............บาท (....................-.....................) 
    ทั้งนี้ ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้รับจ้างต้องจัดท าใบรายการรายละเอียดค่าจ้าง 
และค่าตอบแทนอ่ืนๆที่พนักงานขับรถยนต์/ขับเรือได้รับในแต่ละเดือนด้วย 
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 1.6 ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้รับจ้างต้องจัดสิทธิต่างๆ ตามกฎหมายให้แก่
พนักงานขับรถยนต์/ขับเรือ ตลอดจนจ่ายค่าจ้างแรงงานให้กับพนักงานขับรถยนต์/ขับเรือตามจ านวนวันเวลาที่
พนักงานขับรถยนต์/ขับเรือปฏิบัติงาน วันหยุดตามประเพณี ตลอดระยะเวลาที่พนักงานขับรถยนต์/ขับเรือ
ท างาน และต้องจ่ายเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน เงินสมทบประกันสังคม ตลอดจนเงินอ่ืนๆ ตามกฎหมาย 
หรือตามเงื่อนไขที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคก าหนดให้พนักงานขับรถยนต์/ขับเรือ มีสิทธิได้รับตามที่การไฟฟ้า     
ส่วนภูมิภาคก าหนดในรายละเอียดแนบท้ายสัญญา และผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้รับจ้างต้อง
แจ้งให้พนักงานขับรถยนต์/ขับเรือของผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้รับจ้างทราบเกี่ยวกับสิทธิต่างๆ 
ทีผู่้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้รับจ้างจัดให้ตามกฎหมายเป็นลายลักษณ์อักษร 
  ส าหรับเงื่อนไขการจ้างบริการงานขับรถยนต์/ขับเรือให้ศึกษาจากแบบสัญญาและ
เอกสารแนบท้ายประกวดราคา และให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ.2560 และตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 
รวมทั้งกฎหมายอื่นที่เก่ียวข้อง 
 1.7 ข้อสงวนสิทธิ์อื่นๆ 

 1.7.1 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมีสิทธิที่จะแก้ไขเพ่ิมเติมเงื่อนไข หรือข้อก าหนดในแบบสัญญา
ให้เป็นไปตามความเห็นของส านักงานอัยการสูงสุด (ถ้าม)ี 

 1.7.2 ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์อ่ืนใด  
ที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคก าหนดขึ้นในระหว่างสัญญา เพ่ือให้การควบคุมการด าเนินการจ้างเป็นไปด้ วยความ
เรียบร้อย 
  1.7.3 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะประเมินผลการด าเนินงานของผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการ
คัดเลือกให้เป็นผู้รับจ้างในทุกสิ้นปีงบประมาณ (รอบปีประเมินตั้งแต่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคมของทุกปี)  
   การประเมินผลการด าเนินงานให้ด าเนินการโดยคณะกรรมการพิจารณาประเมินผลการ
ด าเนินงานของผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้รับจ้างที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคแต่งตั้งขึ้นเพ่ือท าหน้าที่
พิจารณาประเมินผลการท างานด าเนินงานของผู ้ยื ่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู ้รับจ้างตาม
ระยะเวลาที่ก าหนดไว้ ก าหนดเกณฑ์ผ่านการประเมินร้อยละ 80  
   ทั้งนี ้ ผลการด าเนินงานดังกล่าวจะถือเป็นส่วนหนึ ่งของการพิจารณาคัดเลือก
คุณสมบัติของผู้ที่จะเข้ายื่นข้อเสนอหรือเข้าท าสัญญากับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในคราวต่อไป 
 
 
 



 

 

 
ใบเสนอราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

 
เรียน ...................(ระบตุ าแหน่งหวัหน้าหน่วยงานของรฐั)........................ 
 ๑. ข้าพเจ้า............(ระบุชื่อบริษัท ห้าง ร้าน)..........................ส านักงานใหญ่ตั้ งอยู่ เลขที่
.............................................ถนน.................................................ต าบล/แขวง............................................
อ าเภอ/เขต.....................................จังหวัด..........................................โทรศัพท.์.................................................
โดย.....................................ผู้ลงนามข้างท้ายนี้  (ในกรณีผู้รับจ้างเป็นบุคคลธรรมดาให้ใช้ข้อความว่า  
ข้ าพ เจ้ า . .. . . .. . . .. . . .. . . . . . .. . . (ร ะบุ ชื่ อ บุ ค ค ล ธรรม ด า ).. . .. . . . . . .. . . .. . . .. . . .. . . . . . .. . . .. . . .. .อ ยู่ บ้ า น เล ข ที่
..............................................ถนน...............................................ต าบล/แขวง...........................................
อ าเภอ/เขต.............................................จังหวัด...................................................ผู้ถือบัตรประจ าตัวประชาชน 
เลขที่............................................โทรศัพท์.....................................โดย.....................................ได้พิจารณา
เงื่อนไขต่างๆ ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และเอกสารเพ่ิมเติม (ถ้ามี) เลขที่.................................
โดยตลอดและยอมรับข้อก าหนดและเงื่อนไขนั้นแล้ว รวมทั้งรับรองว่า  ข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน 
ตามท่ีก าหนดและไม่เป็นผู้ทิ้งงานของหน่วยงานของรัฐ 
 ๒.   ข้าพเจ้าขอเสนอที่จะท างานจ้าง.........................................ตามข้อก าหนดเงื่อนไขรายละเอียด
แห่งเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  ตามราคาดังที่ ได้ระบุไว้ ในใบเสนอราคานี้  เป็นเงินทั้ งสิ้น 
............................... บาท (........................................) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมตลอดจนภาษีอากรอ่ืนๆ  
และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว  
 ๓. ข้าพเจ้าจะยืนค าเสนอราคานี้ เป็นระยะเวลา........................วัน ตั้ งแต่วันยื่นข้อเสนอ  
และ กฟน.31 อาจรับค าเสนอนี้ ณ เวลาใดก็ได้ก่อนที่จะครบก าหนดระยะเวลาดังกล่าว หรือระยะเวลาที่ได้ยืด
ออกไปตามเหตุผลอันสมควรที่ กฟน.31 ร้องขอ 
 4. ข้าพเจ้ารับรองว่าจะส่งมอบงานตามเงื่อนไขท่ีเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ก าหนดไว้ 
 5. ในกรณีที่ ข้ าพเจ้าได้ รับการพิจารณาให้ เป็นผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  
ข้าพเจ้ารับรองที่จะ 
   5.๑ ท าสัญญาตามแบบสัญญาจ้างแนบท้ายเอกสารการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือ
ตามที่ส านักงานอัยการสูงสุดได้แก้ไขเพ่ิมเติมแล้ว กับ กฟน.31 ภายใน.............วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือ
ให้ไปท าสัญญา 
   5.๒ มอบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา ตามที่ระบุไว้ในข้อ 7 ของเอกสารการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ ให้แก่ กฟน.31 ขณะที่ได้ลงนามในสัญญาเป็นจ านวนร้อยละ....................ของราคาตามสัญญา 
ที่ได้ระบุไว้ในใบเสนอราคานี้ เพ่ือเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาโดยถูกต้องและครบถ้วน 
    หากข้าพเจ้าไม่ปฏิบัติให้ครบถ้วนตามที่ระบุในข้อ 5.1 และ/หรือข้อ 5.2 ดังกล่าว
ข้างต้น ข้าพเจ้ายอมชดใช้ค่าเสียหายใดๆ ที่อาจมีแก่กฟน.31 และกฟน.31 มีสิทธิจะให้ผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นเป็น
ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ หรือกฟน.31 อาจด าเนินการจัดจ้างการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ใหม่ก็ได ้
   6. ข้าพเจ้ายอมรับว่า กฟน.31 ไม่มีความผูกพันที่จะรับค าเสนอนี้ หรือใบเสนอราคาใดๆ รวมทั้งไม่
ต้องรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายใดๆ อันอาจเกิดขึ้นในการที่ข้าพเจ้าได้เข้ายื่นข้อเสนอครั้งนี ้
 7.   เพ่ือเป็นประกันในการปฏิบัติโดยถูกต้อง ตามที่ได้ท าความเข้าใจและผูกพันแห่งค าเสนอนี้ 
ข้าพเจ้าขอมอบ........................เพ่ือเป็นหลักประกันการเสนอราคา เป็นจ านว นเงิน..........................บาท 
(...................................) มาพร้อมนี้ 

1.2 ใบเสนอราคาจ้าง 
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 8. ข้าพเจ้าได้ตรวจทานตัวเลขและตรวจสอบเอกสารต่างๆ ที่ ได้ยื่นพร้อมใบเสนอราคานี้ 
โดยละเอียดแล้ว และเข้าใจดีว่า กฟน.31 ไม่ต้องรับผิดชอบใดๆ ในความผิดพลาดหรือตกหล่น 
 9. ใบเสนอราคานี้ ได้ยื่นเสนอโดยบริสุทธิ์ยุติธรรม และปราศจากกลฉ้อฉล หรือการสมรู้ร่วมคิดกัน 
โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายกับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือหลายบุคคล หรือกับห้างหุ้นส่วน บริษัทใดๆ ที่ได้ยื่นข้อเสนอ 
ในคราวเดียวกัน 
   เสนอมา ณ วันที่............... เดือน..................... ............... พ.ศ. .............................. 
 
 
                    ลงชื่อ  .....................................................  

                    (..........................................................) 
             ต าแหน่ง........................................................... 
      
หมายเหตุ 
 1  ให้ระบุชื่อย่อของหน่วยงานของรัฐที่ด าเนินการจัดจ้าง เช่น กรม หรือจังหวัด หรือทีโอที เป็นต้น 



                   
      

 
 
 

 
ตัวส่งส ำนักงำนอัยกำรสูงสุด 

 
 

สัญญำจ้ำงบริกำรขับรถยนต์/ขับเรือ แบบรำคำคงท่ีไม่จ ำกัดจ ำนวน  
    ที่ จ…………......................... 

-------------------------------------------- 
สัญญาฉบับนี้ท าขึ้น ณ         

                   เมื่อวันที่                          . 
 

ระหว่าง  กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค โดย         
          
ซึ่งต่อไปนี้ในสัญญานี้จะเรียกว่า " ผู้ว่าจ้าง " ฝ่ายหนึ่ง    

 

กับ  ก.บริษัท…………………………………………………………………...…………………………………………… 
 ซ่ึงจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ .............................................................................................. 
 มีส านักงานใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่................ตรอก / ซอย..............................................................................

ถนน........................ ..........ต าบล / แขวง............................อ าเภอ / เขต............................                       
จังหวัด................................... รหัสไปรษณีย์............................โดย..................................... ........
ผู้มีอ านาจลงนามผูกพันนิติบุคคลดังปรากฏตามหนังสือรับรองของส านักงานทะเบียนหุ้นส่วน
บริษัท......................................................... ......................ลงวันที่........................................... 
(และหนังสือมอบอ านาจลงวันที่................................................ ) แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไป
ในสัญญานี้จะเรียกว่า    " ผู้รับจ้าง "  อีกฝ่ายหนึ่ง1   

 ข.  กลุ่มกิจกำรร่วมค้ำ  (JOINT VENTURE )/กลุ่มกิจกำรค้ำร่วม(CONSORTIUM) ตำมสัญญำ
กลุ่มกิจกำรร่วมค้ำ/กลุ่มกิจกำรค้ำร่วม......................  ลงวันที่............................ซึ่งประกอบด้วย 

 บริษัท.................................................................................................................................. 
ซ่ึงจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ ..................................................................................................
มีส านักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่......................ตรอก / ซอย......................................................... ....
ถนน..................................ต าบล / แขวง............................อ าเภอ / เขต............................ ......                      
จังหวัด................................... รหัสไปรษณีย์............................โดย........................... ................. 

ผู้มีอ านาจ ... 
 

1ใช้ส าหรับคู่สัญญาที่เป็นนิติบุคคลรายเดียว 
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ผู้มีอ านาจลงนามผูกพันนิติบุคคล ดังปรากฏตามหนังสือรับรองของส านักงานทะเบียนหุ้นส่วน
บริษัท.................................................ลงวันที่..................................................... ....................
(และหนังสือมอบอ านาจลงวันที่.......................................... ......) แนบท้ายสัญญานี้ และ               
บริษัท .................................................................................................................................   
ซ่ึงจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ .............................................. .................................................... 
มีส านักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขท่ี  ตรอก / ซอย.........................................................
ถนน...................................ต าบล / แขวง............................อ าเภอ / เขต...........................
จังหวัด  รหัสไปรษณีย์   โดย............................................. ................
ผู้มีอ านาจลงนามผูกพันนิติบุคคล ดังปรากฏตามหนังสือรับรองของส านักงานทะเบียนหุ้นส่วน
บริษัท................................................. .......ลงวันที่..................................................... ............
(และหนังสือมอบอ านาจลงวันที่................................................ ....) แนบท้ายสัญญานี้ 
ซึ่งต่อไปในสัญญานี้จะรวมกันเรียกว่า    " ผู้รับจ้าง "  อีกฝ่ายหนึ่ง2  

 

ทั้งสองฝ่ายได้ตกลงท าสัญญากันมีข้อความต่อไปนี้ 
 
 ข้อ ๑. ข้อตกลงว่ำจ้ำง 

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้าง และผู้รับจ้างตกลงรับจ้างบริการขับรถยนต์/ขับเรือ โดยจัดหา พนักงาน
ขับรถยนต์/ขับเรือ ที่มีคุณสมบัติตามเอกสารแนบท้ายสัญญานี้ จ านวนประมาณ.......(.........) คน  
เพ่ือท าหน้าที่ 

  1.1 ขับรถยนต์โดยใช้ใบอนุญาตขับข่ีส่วนบุคคล  จ านวนประมาณ......(.....) คน 
  1.2 ขับรถยนต์โดยใช้ใบอนุญาตขับขี่ชนิดที่ 2  จ านวนประมาณ......(.....) คน 
  1.3 ขับรถยนต์โดยใช้ใบอนุญาตขับขี่ชนิดที่ 2  
   รถบรรทุกเฉพาะกิจติดเครนพิกัดยกไม่เกิน 16 ตัน  
   พร้อมท าหน้าที่บังคับปั้นจั่นชนิดเคลื่อนที่  
   และเครื่องจักรกลหนัก  จ านวนประมาณ......(.....) คน 
  1.4 ขับรถยนต์โดยใช้ใบอนุญาตขับขี่ชนิดที่ 2  
   รถบรรทุกเฉพาะกิจติดเครนพิกัดยกมากกว่า 16 ตัน ขึ้นไป  
   พร้อมท าหน้าที่บังคับปั้นจั่นชนิดเคลื่อนที ่
   และเครื่องจักรกลหนัก                                  จ านวนประมาณ.....(.....) คน 

 
 
 
 
 
 
 
 

1.5 ... 
 

2ใช้ส าหรับคู่สัญญาที่เป็นกลุ่มกิจการค้าร่วม (CONSORTIUM) หรือกลุ่มกิจการร่วมค้า (JOINT VENTURE) 
โดยปรับเปลี่ยนข้อความตามความเป็นจริง 
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  1.5 ขับรถยนต์โดยใช้ใบอนุญาตขับข่ีชนิดที่ 3         จ านวนประมาณ.....(.....) คน 
  1.6 ขับรถยนต์โดยใช้ใบอนุญาตขับขี่ชนิดที่ 3  
   รถลากจูงติดเครน พร้อมท าหน้าที่บังคับปั้นจั่น 
   ชนิดเคลื่อนที ่ จ านวนประมาณ......(.....) คน 

1.7  ขับเรือโดยใช้ใบนายท้ายเรือกลล าน้ าชั้น 2 (ทั่วไป)    จ านวนประมาณ........(........) คน 
 เพ่ือปฏิบัติงานตามพ้ืนที่และจ านวนพนักงานขับรถยนต์/ขับเรือแต่ละประเภท ตาม
เอกสารแนบท้ายสัญญา   
 โดยมีขอบเขตของงาน  และรายละเอียดการปฏิบัติงานของผู้ว่าจ้าง ตามรายละเอียด
แนบท้ายสัญญา ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาตามรายการ และราคาต่อหน่วยที่ตกลงกัน และ
ตามจ านวนที่ผู้ว่าจ้างสั่งจ้างเป็นคราว ๆ ไป-มีก าหนดระยะเวลาการจ้าง     /   ( . . . . . . . )  เ ด ือ น            
เริ่มตั้งแต่วันที ่            ถึงวันที่             ตกลงค่าจ้างภายในวงเงินรวมทั้งสิ้น     บาท (         )
ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม จ านวน...........บาท (.............) ตลอดจนภาษีอากรอ่ืนๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว 
 ในระหว่างปฏิบัติงานตามสัญญา หากมีการเปลี่ยนแปลงกฎหมายใดที่ส่งผลกระทบ
ต่อผู้รับจ้าง และท าให้ผู้รับจ้างต้องรับภาระค่าใช้จ่ายเพ่ิมขึ้นในการปฏิบัติตามเงื่อนไขของสัญญา ผู้รับจ้าง
มีสิทธิแจ้งให้ผู้ว่าจ้างทราบเพื่อพิจารณาตกลงร่วมกันในแต่ละกรณี 
  ทุกบริษัทที่ประกอบกันเป็นกิจการค้าร่วม/กิจการร่วมค้าตกลงรับผิดร่วมกันและ
แทนกันต่อผู้ว่าจ้างตามสัญญานี้3  
 ข้อ ๒.  กำรออกใบสั่งจ้ำงแต่ละครำว 
  ในวันเริ่มต้นสัญญา  ผู้รับจ้างจะต้องจัดส่งพนักงานขับรถยนต์/ขับเรือตามจ านวนที่
ปรากฏในใบสั่งจ้างครั้งแรก ให้แก่ผู้ว่าจ้าง 
  ในการสั่งจ้างคราวต่อๆไป ผู้ว่าจ้างจะออกใบสั่งจ้างเป็นคราวๆก าหนดระยะเวลาการจ้าง
ไม่เกินก าหนดสิ้นสุดของสัญญา โดยให้ผู้รับจ้างสามารถทยอยจัดส่งพนักงานขับรถยนต์/ขับเรือได้ ภายใน 
15 (สิบห้า) วัน นับแต่วนัที่ผู้รบัจ้างหรือตัวแทนของผู้รับจ้างได้รับทราบใบสั่งจ้าง 
 ข้อ ๓.  กำรจ่ำยเงินค่ำจ้ำง 

ผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินค่าจ้าง และเงินค่าตอบแทนอื่น ๆ ให้แก่ผู ้รับจ้างเป็นงวด  
งวดละ 1 (หนึ่ง) เดือนโดยแบ่งจ่ายตามพ้ืนที่หรือหน่วยงานที่ปฏิบัติงานแต่ละแห่ง ภายใน 30 (สามสิบ) วัน 
นับจากวันที่รับใบแจ้งหนี้  และรายงานการตรวจรับงานจ้างจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเรียบร้อย
ในแต่ละงวด และผู้รับจ้างต้องแสดงเอกสารแบบส่งเงินประกันสังคมตามแบบ สปส.๑-๑๐, กองทุนเงินทดแทน, 
เงินอื่นตามที่กฎหมายก าหนดและหลักฐานการจ่ายเงินค่าประกันภัยคุ้มครองรวม (ประเภท 1)  
ของพนักงานขับรถยนต์/ขับเรือ ให้ผู้ว่าจ้างตรวจสอบความถูกต้องก่อนรับเงินค่าจ้าง  ซึ่งมีรายละเอียด
ดังนี้ 
 ๓.๑ การปฏิบัติงานในวันท างานปกติ ผู้ว่าจ้างจะจ่ายค่าจ้างให้ผู้รับจ้างตามจ านวน
พนักงานขับรถยนต์/ขับเรือที่มาปฏิบัติงานจริง ตามพ้ืนที่ ประเภท และอัตรา ดังนี้ 
  3.1.1 พนักงานขับรถยนต์ที่ใช้ใบอนุญาตขับขี่ส่วนบุคคล จ านวน……..(.....) คน  
อัตราค่าจ้างคนละ ................ บาท  (................................................) ต่อเดือน ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม 
จ านวน................บาท (...............) ตลอดจนภาษีอากรอ่ืนๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว 

 
3.1.2 ... 

 
3ปรับเปลี่ยนตามข้อเท็จจริงและให้ตัดวรรคนี้ออก หากคู่สัญญาเป็นนิติบุคคลรายเดียว 
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   3.1.2 พนักงานขับรถยนต์ที่ใช้ใบอนุญาตขับขี่ชนิดที่  2 จ านวน……....(.......) คน  
อัตราค่าจ้างคนละ ................ บาท  (..............................................) ต่อเดือน ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม 
จ านวน................ บาท(...............) ตลอดจนภาษีอากรอ่ืนๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวง ด้วยแล้ว 
   3.1.3    พนักงานขับรถยนต์โดยใช้ใบอนุญาตขับขี่ชนิดที่ 2 รถบรรทุกเฉพาะกิจ
ต ิด เครนพิก ัดยกไม่เก ิน  16 ตัน พร้อมท าหน้าที่บังคับปั้นจั่นชนิดเคลื่อนที่และเครื่องจักรกลหนัก                                                        
จ านวน..........(......) คน อัตราค่าจ้างคนละ ................ บาท  (...............................) ต่อเดือน ซึ่ง ได้รวม
ภาษีมูลค่าเพ่ิม จ านวน...........................บาท (...............) ตลอดจนภาษีอากรอ่ืนๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว 
   3.1.4  พนักงานขับรถยนต์ที่ใช้ใบอนุญาตขับขี่ชนิดที่ 2 รถบรรทุกเฉพาะกิจ
ติดเครนพิกัดยกมากกว่า 16 ตัน ขึ้นไป พร้อมท าหน้าที่บังคับปั้นจั่นชนิดเคลื่อนที่ และเครื่องจักรกลหนัก                                                
จ านวน……(.......) คน  อัตราค่าจ้างคนละ ............... บาท  (............................) ต่อเดือน ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม 
จ านวน...........................บาท(...............) ตลอดจนภาษีอากรอ่ืนๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว 
   3.1.5  พนักงานขับรถยนต์โดยใช้ใบอนุญาตขับขี่ชนิดที่ 3  จ านวน…......(......) คน  
อัตราค่าจ้างคนละ ............... บาท  (...............................................) ต่อเดือน ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม  
จ านวน...........................บาท (...............) ตลอดจนภาษีอากรอ่ืนๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวง ด้วยแล้ว  
   3.1.6 พนักงานขับรถยนต์โดยใช้ใบอนุญาตขับขี่ชนิดที่ 3 รถลากจูงติดเครน 
พร้อมท าหน้าที ่บังคับปั ้นจั ่นชนิด เคลื ่อนที่ จ านวน. . . . . . . . . . . . . . ( . . . . . . . . . . )  คน อัตราค่าจ้างคนละ 
................ บาท  (...........................................) ต่อเดือน ซ่ึงได้รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม จ านวน................... บาท (...............) 
ตลอดจนภาษีอากรอ่ืนๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวง ด้วยแล้ว 
   3.1.7 พนักงานขับเรือที่ใช้ใบนายท้ายเรือกลล าน้ าชั้น 2 (ทั่วไป) จ านวน........(.....) คน
อัตราค่าจ้างคนละ ......................... บาท  (.....................................) ต่อเดือน ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม  
จ านวน...........................บาท (...............) ตลอดจนภาษีอากรอ่ืนๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวง ด้วยแล้ว 
 โดยผู้รับจ้างต้องจ่ายค่าจ้างให้พนักงานขับรถยนต์/ขับเรือของผู้รับจ้างที่ปฏิบัติงานให้กับผู้ว่าจ้าง
ตามอัตราที่ก าหนดไว้ในรายละเอียดแนบท้ายสัญญานี้ 
 การจ่ายค่าจ้างให้เริ่มนับตั้งแต่วันที่พนักงานขับรถยนต์/ขับเรือของผู้รับจ้างมาปฏิบัติงาน
ในหน้าที่ และผู้ว่าจ้างจะจ่ายค่าจ้างตั้งแต่วันที่เริ่มการปฏิบัติงานจริง 
 การค านวณค่าจ้างเป็นรายวัน จะค านวณจากค่าจ้างรายเดือนหารด้วย 30 (สามสิบ) วัน 
 ทั้งนี้ค่าปรับหรือค่าเสียหายซึ่งเกิดขึ้นจากผู้รับจ้างตามสัญญานี้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะหักเอา
จากจ านวนค่าจ้างที่ค้างจ่ายและ/หรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาก็ได้ 
 ๓.๒  การปฏิบัติงานล่วงเวลา หรือการปฏิบัติงานในวันหยุด ผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงิน          
ค่าตอบแทนการท างานล่วงเวลา และท างานในวันหยุด ตามรายละเอียดแนบท้ายสัญญา 
 3.3  การปฏิบัติงานต่างท้องที่ที่จ้าง ผู้ว่าจ้างจะจ่ายค่าตอบแทนให้กับผู้รับจ้างตามที่
ก าหนดในข้อ 3.1 และหรือ 3.2 แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ผู้ว่าจ้างจะจ่ายค่าพาหนะในการเดินทางให้แก่
พนักงานขับรถยนต์/ขับเรือ ที่ต้องเดินทางไปปฏิบัติงานต่างท้องที่ที่จ้าง โดยให้เบิกจ่ายค่ายานพาหนะ
ประจ าทาง ได้แก่ ค่ารถไฟ ค่ารถโดยสารประจ าทาง หรือเรือกลเดินประจ าทาง ได้เท่าจ านวนที่จ่ายจริง 
แต่ไม่เกินอัตราและหลักเกณฑ์ตามค าสั่งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ที่ ส.7/2535 เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปปฏิบัติงานภายในประเทศ ในอัตราต่ าสุดของพนักงานของผู้ว่าจ้าง และในกรณีที่ต้องพักแรม
ผู้ว่าจ้างจะจ่ายค่าที่พักตามที่ก าหนดไว้ในรายละเอียดแนบท้ายสัญญา 

 
 

3.4... 
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 ๓.4 ก.ผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินค่าจ้างและเงินค่าตอบแทนอ่ืนๆ ให้แก่ผู้รับจ้างภายในวงเงิน
ค่าจ้าง ดังต่อไปนี้ 
   (๑) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัด.....................วงเงินค่าจ้างไม่เกิน.......บาท
(...................) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมจ านวน ....................บาท (...............) ตลอดจนภาษีอากรอ่ืนๆ และ
ค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว 
   (๒) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัด.....................วงเงินค่าจ้างไม่เกิน.......บาท
(...................) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมจ านวน ....................บาท (...............) ตลอดจนภาษีอากรอ่ืนๆ และ
ค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว 
   (๓) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัด......................วงเงินค่าจ้างไม่เกิน......บาท
(...................) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมจ านวน ....................บาท (...............) ตลอดจนภาษีอากรอ่ืนๆ และ
ค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว4 
 ๓.4 ข. ผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินค่าจ้างและเงินค่าตอบแทนอ่ืนๆ ให้แก่ผู้รับจ้างภายในวงเงิน
ค่าจ้าง ดังต่อไปนี้ 
  ๓.4.๑ บริษัท.....................................มีวงเงินค่าจ้าง ดังนี้ 
   (๑) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัด..................วงเงินค่าจ้างไม่เกิน.... ...บาท
(..............) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมจ านวน ....................บาท (...............) ตลอดจนภาษีอากรอ่ืนๆ และ
ค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว 
   (๒) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัด..................วงเงินค่าจ้างไม่เกิน.......บาท
(.............) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมจ านวน ........... .........บาท (...............) ตลอดจนภาษีอากรอ่ืนๆ และ
ค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว 
   (๓) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัด..................วงเงินค่าจ้างไม่เกิน.......บาท
(..............) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมจ านวน ....................บาท (...............) ตลอดจนภาษีอากรอ่ืนๆ และ
ค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว 

๓.4.๒ บริษัท.....................................มีวงเงินค่าจ้าง ดังนี้       
(๑)   การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัด.................วงเงินค่าจ้างไม่เกิน.......บาท  

(.............) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมจ านวน . ...................บาท (...............) ตลอดจนภาษีอากรอ่ืนๆ และ
ค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว 
       (๒)   การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัด.................วงเงินค่าจ้างไม่เกิน.......บาท
(...............) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมจ านวน ....................บาท (..... ..........) ตลอดจนภาษีอากรอ่ืนๆ และ
ค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว 
       (๓)   การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัด.................วงเงินค่าจ้างไม่เกิน.......บาท
(...............) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมจ านวน ....................บาท (...............) ตลอดจนภาษีอากรอ่ื นๆ และ
ค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว5 

 
 
 
 

3.5 … 
 
4ใช้ส าหรับคู่สัญญาที่เป็นนิติบุคคลรายเดียวหรือกลุ่มกิจการร่วมค้า (JOINT VENTURE) 
5ใช้ส าหรับคู่สัญญาที่เป็นกลุ่มกิจการค้าร่วม (CONSORTIUM) 
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 3.5 ในการรับเงินตามข้อ 3.4 บริษัท......................และบริษัท.....................................
ซึ่งได้ท างานและมีสิทธิรับเงินค่าจ้างดังที่ระบุไว้ในข้อ 3.4.1 หรือข้อ 3.4.2 แล้วแต่กรณี จะต้องออก
ใบเสร็จรับเงินและใบก ากับภาษีในนามของตน เพ่ือเป็นหลักฐานการรับเงินค่าจ้างมอบให้แก่ผู้ว่าจ้าง ทั้งนี้ 
ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะหักค่าปรับหรือค่าเสียหายที่เกิดจากผู้รับจ้างเอาจากค่าจ้างที่จะจ่ายให้แก่บริษัทแต่ละ
รายตามข้อ 3.4.1 และ 3.4.2 โดยสิ้นเชิงได้ โดยไม่จ าต้องค านึงว่าเป็นหนี้ที่บริษัทใดได้ก่อขึ้น6 

ข้อ ๔.   กำรเพิ่ม/ลดจ ำนวนพนักงำนขับรถยนต์/ขับเรือ 
 ในระหว่างอายุสัญญาจ้าง ผู้ว่าจ้างสงวนสิทธิที่จะเพิ่มหรือลดจ านวนพนักงาน

ขับรถยนต์/ขับเรือได้ ไม่จ ากัดจ านวน โดยผู้ว่าจ้างจะแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบก่อนล่วงหน้าไม่ น้อยกว่า 
๖ (หก) วันท าการ  
 ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างขอเพิ่มจ านวนพนักงานขับรถยนต์/ขับเรือ ผู้รับจ้างจะต้องจัดส่ง
พนักงานขับรถยนต์/ขับเรือซึ่งมีคุณสมบัติตามรายละเอียดแนบท้ายสัญญา ให้ผู้ว่าจ้างภายใน ๖ (หก) 
วันท าการ นับแต่วันที่ผู้รับจ้างได้รับหนังสือขอเพิ่มจ านวนพนักงานขับรถยนต์/ขับเรือจากผู้ว่าจ้าง 
และในกรณีที่ผู้ว่าจ้างขอลดจ านวนพนักงานขับรถยนต์/ขับเรือ ผู้ว่าจ้างจะไม่จ่ายค่าจ้างและค่าด าเนินการ
ให้กับผู้รับจ้าง ส าหรับพนักงานขับรถยนต์/ขับเรือที่ลดจ านวนนั้น  

ข้อ ๕.  กำรสั่งหยุดงำน 
 ในระหว่างอายุสัญญาจ้าง หากมีเหตุจ าเป็นจะต้องหยุดงานชั่วคราว ทั้งหมดหรือบางส่วน  
เพ่ือประโยชน์ของผู้ว่าจ้าง  ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะสั่งหยุดงานทั้งหมด หรือบางส่วนเป็นการชั่วคราว-โดยผู้ว่าจ้าง
หรือตัวแทนจะแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบก่อนล่วงหน้า ไม่น้อยกว่า ๓ (สาม) วันท าการ และผู้ว่าจ้างจะไม่จ่าย
ค่าจ้างหรือค่าตอบแทนใด-ๆ-ให้แก่ผู้รับจ้าง ในขณะที่มีการสั่งให้หยุดงานชั่วคราว-แต่ในกรณีที่มี
การปฏิบัติงานต่อเนื่อง ต่างท้องที่-หากผู้ว่าจ้างสั่งให้หยุดงานชั่วคราว-ผู้ว่าจ้างจะจ่ายเฉพาะค่าที่พักให้เท่านั้น 

ข้อ ๖.  กำรจัดหำพนักงำนขับรถยนต/์ขับเรือแทน 
 ในกรณีที่พนักงานขับรถยนต์/ขับเรือของผู้รับจ้าง ไม่สามารถมาปฏิบัติงานตามที่

ผู ้ว่าจ้างก าหนดไว้ในสัญญาไม่ว่าด้วยกรณีใดๆ ผู้รับจ้างต้องจัดหาบุคคลอื่นที่มีคุณสมบัติตามที่
ก าหนดไว้ในรายละเอียดแนบท้ายสัญญามาปฏิบัติงานแทน ภายในเวลา 09.00 น. ของวันนั้น เพ่ือมิให้เกิด
ความเสียหายแก่ผู้ว่าจ้าง 
 ในกรณีที่สถานที่ท าสัญญากับสถานที่ปฏิบัติงานของผู้ว่าจ้าง ต้องใช้ระยะเวลาใน
การเดินทางไม่น้อยกว่า 4 (สี่) ชั่วโมง ให้ผู้รับจ้างจัดส่งพนักงานขับรถยนต์/ขับเรือ -ไปแทนได้ภายใน 
24 (ยี่สิบสี่) ชั่วโมงนับจากวันที่พนักงานขับรถยนต์/ขับเรือของผู้รับจ้างไม่มาปฏิบัติงาน หากพ้น
ก าหนดนี้แล้วยังไม่มีพนักงานขับรถยนต์/ขับเรือ มาปฏิบัติงานแทน ให้เริ่มต้นปรับตามสัญญาข้อ 7 
 ข้อ ๗.    ค่ำปรับ 

 ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่จัดส่งพนักงานขับรถยนต์/ขับเรือ หรือส่งไม่ครบตามข้อ ๒ และข้อ ๔ 
วรรคสอง หรือไม่จัดส่งพนักงานขับรถยนต์/ขับเรือมาทดแทนตามข้อ ๖ หรือเปลี่ยนตัวพนักงานขับรถยนต์/
ขับเรือตามข้อ ๙ วรรคสอง หรือข้อ 22 นอกจากผู้ว่าจ้างจะไม่จ่ายค่าจ้างแล้ว ผู้รับจ้างยินยอมให้ ผู้ว่าจ้าง
ปรับเป็นรายวันในอัตราคนละ 1 (หนึ่ง) เท่าของอัตราค่าจ้างของพนักงานขับรถยนต์/ขับเรือที่ขาดไป/
ต่อคน/ต่อวัน ตั้งแต่วันที่ครบก าหนดการจัดส่งพนักงานขับรถยนต์/ขับเรือ จนถึงวันที่ผู้รับจ้างได้ปฏิบัติ
ถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาหรือจนถึงวันที่ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา แล้วแต่กรณี 

 

 
ถ้า ... 
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ถ้าการที่ผู้รับจ้างไม่จัดส่งพนักงานขับรถยนต์/ขับเรือตามวรรคแรกท าให้งานของผู้ว่าจ้าง

ได้รับความเสียหาย ผู้รับจ้างยินยอมชดใช้ค่าเสียหายให้กับผู้ว่าจ้างตามที่ผู้ว่าจ้างเรียกร้อง และผู้ว่าจ้าง
มีสิทธิจ้างบุคคลภายนอกมาปฏิบัติงานแทน โดยผู ้รับจ้างต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที ่เพิ่มทุกกรณี
นอกเหนือจากการปรับตามวรรคแรกด้วย 

ข้อ ๘.   ก. หลักประกันกำรปฏิบัติตำมสัญญำ 
  ในขณะท าสัญญานี้  ผู้รับจ้างได้น าหลักประกันเป็น.................................................................
เป็นจ านวนเงิน....................................บาท (...........................................) ซึ่งเท่ากับร้อยละ 5 (ห้า) ของค่าจ้างทั้งหมด
ตามข้อ 1 วรรคสอง  มามอบให้ผู้ว่าจ้างเพ่ือเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา 
  หลักประกันที่ผู้รับจ้างน ามามอบให้ตามวรรคแรก จะต้องมีอายุครอบคลุมความรับผิด   
ทั้งปวงของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ถ้าหลักประกันที่ผู้รับจ้างน ามามอบให้ดังกล่าวลดลงหรือเสื่อมค่าลง
หรือมีอายุไม่ครอบคลุมถึงความรับผิดของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม ผู้รับจ้างต้องหา
หลักประกันใหม่หรือหลักประกันเพิ่มเติมให้มีจ านวนครบถ้วนตามวรรคหนึ่งมามอบให้แก่ผู ้ว่าจ้าง 
ภายใน .....(.........) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง 
  ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขปริมาณงานตามสัญญา ท าให้ราคาค่าจ้างตามสัญญา
เปลี่ยนแปลงไป ให้ผู้รับจ้างวางหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาตามวรรคหนึ่งให้สอดคล้องกับราคาค่าจ้าง
ตามสัญญาที่เปลี่ยนแปลงไป โดยเป็นจ านวนเต็มเท่ากับร้อยละ 5 (ห้า) ของราคาค่าจ้างทั้งหมดตามสัญญา  
   หลักประกันตามข้อนี้ ผู้ว่าจ้างจะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ยเมื่อผู้รับจ้างพ้นจากข้อผูกพัน
ทั้งปวงตามสัญญาแล้ว7   

ข้อ ๘.   ข. หลักประกันกำรปฏิบัติตำมสัญญำ 
    ในขณะท าสัญญานี้  ผู้รับจ้างได้น าหลักประกันเป็น..................................................................
เป็นจ านวนเงิน.................................บาท (...........................................) ซึ่งเท่ากับร้อยละ 5  (ห้า)  ของค่าจ้างทั้งหมด
ตามข้อ 1 วรรคสอง  มามอบให้ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาของบริษัทผู้ค้าร่วม
ทุกรายร่วมกัน  
  หลักประกันที่ผู้รับจ้างน ามามอบให้ตามวรรคแรก จะต้องมีอายุครอบคลุมความรับผิด   
ทั้งปวงของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ถ้าหลักประกันที่ผู้รับจ้างน ามามอบให้ดังกล่าวลดลงหรือเสื่อมค่าลง
หรือมีอายุไม่ครอบคลุมถึงความรับผิดของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม ผู้รับจ้างต้องหา
หลักประกันใหม่หรือหลักประกันเพิ่มเติมให้มีจ านวนครบถ้วนตามวรรคหนึ่งมามอบให้แก่ผู ้ว่าจ้าง 
ภายใน .....(.........) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง 
  ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขปริมาณงานตามสัญญา ท าให้ราคาค่าจ้างตามสัญญา
เปลี่ยนแปลงไป ให้ผู้รับจ้างวางหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาตามวรรคหนึ่งให้สอดคล้องกับราคาค่าจ้าง
ตามสัญญาที่เปลี่ยนแปลงไป โดยเป็นจ านวนเต็มเท่ากับร้อยละ 5 (ห้า) ของราคาค่าจ้างทั้งหมดตามสัญญา  
  หลักประกันตามข้อนี้  ผู้ ว่าจ้างจะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ยเมื่อผู้ รับจ้างพ้นจาก                 
ข้อผูกพันทั้งปวงตามสัญญาแล้ว8 
 

 
 

ข้อ 9. ... 
 

7ใช้ส าหรับคู่สัญญาที่เป็นนิติบุคคลรายเดียวหรือกลุ่มกิจการร่วมค้า (JOINT VENTURE) ที่จดทะเบียน
เป็นนิติบุคคล 
8ใช ้ส าหรับคู ่ส ัญญาที ่เป ็นกลุ ่มกิจการค้าร ่วม (CONSORTIUM) หรือกลุ ่มกิจการร่วมค้า ( JOINT 
VENTURE) ที่ไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล 
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ข้อ ๙.  กำรจัดท ำประวัติของพนักงำนขับรถยนต์/ขับเรือ 
 ผู้รับจ้างจะต้องจัดท ารายชื่อ ประวัติส่วนตัว ประวัติอาชญากรรม พร้อมใบรับรองแพทย์
ของพนักงานขับรถยนต์/ขับเรือของผู้รับจ้าง พร้อมแนบรูปถ่าย ขนาด  2 (สอง) นิ้ว  จ านวน 2 (สอง) รูป 
และส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนส่งให้ผู้ว่าจ้างก่อนวันที่พนักงานขับรถยนต์/ขับเรือดังกล่าว จะเข้ามา
ปฏิบัติหน้าที่ไม่น้อยกว่า 2 (สอง) วันท าการ ทั้งนี้ ผู้ว่าจ้างหรือตัวแทนสงวนสิทธิ์ที่จะรับและรับรอง
การปฏิบัติงานเฉพาะพนักงานขับรถยนต์/ขับเรือ ที่ผู้รับจ้างได้แจ้งรายชื่อและจัดส่งประวัติถูกต้องแล้วเท่านั้น 
  เมื่อผู้ว่าจ้างได้ตรวจสอบตามวรรคแรกแล้ว เห็นว่าพนักงานขับรถยนต์/ขับเรือ ที่ผู้รับจ้าง
จัดส่งมามีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามท่ีระบุไว้ในรายละเอียดแนบท้ายสัญญา ผู้ว่าจ้างสงวนไว้ซึ่งสิทธิที่จะขอ
เปลี่ยนตัวพนักงานขับรถยนต์/ขับเรือ ที่ผู้รับจ้างจัดส่งมาได้ และในกรณีที่ผู้ว่าจ้างขอเปลี่ยนตัวพนักงาน
ขับรถยนต์/ขับเรือ ผู้รับจ้างต้องเปลี่ยนให้ภายใน ๓ (สาม) วันท าการ นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากผู้ว่าจ้างโดยไม่
คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ จากผู้ว่าจ้างทั้งสิ้น 
 ข้อ ๑๐.  กำรรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำน 
 ผู้รับจ้างต้องส่งรายงานผลการปฏิบัติงานของพนักงานขับรถยนต์/ขับเรือของผู้รับจ้าง 
พร้อมทั้งชี้แจงรายละเอียดของวันเวลาที่ปฏิบัติงาน อัตราค่าจ้าง และยอดเงินรวมมาในใบแจ้งหนี้
ให้แก่ผู้ว่าจ้างภายใน ๑๕ (สิบห้า) วัน นับแต่วันครบก าหนดท างานแล้วเสร็จในแต่ละงวด เพ่ือผู้ว่าจ้างหรือ
ตัวแทนของผู้ว่าจ้างจะได้ตรวจสอบรับรองการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง เมื่อเห็นว่าถูกต้องตามสัญญา ผู้ว่าจ้าง
จะออกใบตรวจรับงานให้ผู้รับจ้างไว้เป็นหลักฐาน เพ่ือผู้รับจ้างจะได้น าไปเป็นหลักฐานในการขอรับช าระค่าจ้าง   
 ข้อ ๑๑.  ควำมรับผิดชอบต่อพนักงำนขับรถยนต์/ขับเรือของผู้รับจ้ำง 
  ผู้รับจ้างจะเป็นผู้เสียค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นตามรายละเอียดในการปฏิบัติงาน
ของผู้รับจ้างเอง และผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่อพนักงานขับรถยนต์/ขับเรือในฐานะนายจ้าง           
ตามกฎหมาย โดยต้องจัดสิทธิต่าง ๆ ตามกฎหมายให้กับพนักงานขับรถยนต์/ขับเรือ ตลอดจนจ่ายค่าจ้าง
แรงงานให้กับพนักงานขับรถยนต์/ขับเรือตามจ านวนวันเวลาที่พนักงานขับรถยนต์/ขับเรือปฏิบัติงาน วันหยุด
ตามประเพณี ตลอดระยะเวลาที่พนักงานขับรถยนต์/ขับเรือท างาน และต้องจ่ายเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 
เงินสมทบประกันสังคม ตลอดจนเงินอื่น ๆ ตามกฎหมาย หรือตามเง่ือนไขที่ผู้ว่าจ้างก าหนดให้พนักงานขับ
รถยนต์/ขับเรือ มีสิทธิได้รับตามที่ผู้ว่าจ้างก าหนดในรายละเอียดแนบท้ายสัญญา และผู้รับจ้างต้องแจ้งให้
พนักงานขับรถยนต์/ขับเรือของผู้รับจ้างทราบเกี่ยวกับสิทธิต่างๆ ที่ผู้รับจ้างจัดให้ตามกฎหมายเป็นลายลักษณ์
อักษร 
 ถ้าผู้รับจ้างไม่ด าเนินการตามวรรคแรกจนเกิดความเสียหายแก่ผู้ว่าจ้าง หรือพนักงาน
ขับรถยนต์/ขับเรือ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเอาเงินค่าจ้างที่ผู้ว่าจ้างจะต้องจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างจ่าย
ให้กับพนักงานขับรถยนต์/ขับเรือของผู้รับจ้าง หรือชดใช้ความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้น เพราะการที่
ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญาได้ โดยให้ถือว่าเงินจ านวนที่จ่ายไปนั้นเป็นเงินค่าจ้างที่ผู้รับจ้างได้รับไป
จากผู้ว่าจ้างแล้ว 
 ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างต้องจ่ายเงินตามวรรคสองแทนผู้รับจ้าง ผู้รับจ้างยินยอมให้ผู้ว่าจ้างปรับ
เป็นรายวันในอัตราร้อยละ ๐.๒๕ (ศูนย์จุดสองห้า) ของวงเงินที่ผู้ว่าจ้างจ่ายแทน นับตั้งแต่วันที่ผู้ว่าจ้าง
จ่ายแทนจนถึงวันที่ผู้รับจ้างได้ช าระเงินดังกล่าวคืนให้แก่ผู้ว่าจ้างครบถ้วนแล้ว 
 กรณีที่ผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินดังกล่าวตามวรรคแรกเป็นเหตุให้ผู้ว่าจ้างต้องด าเนินการตาม
วรรคสองและวรรคสามแล้ว ให้ถือว่าผู้รับจ้างปฏิบัติผิดสัญญา และผู้ว่าจ้างมีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้ 
 
 

ข้อ 12. ... 
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 ข้อ ๑๒. สิทธิของผู้ว่ำจ้ำงในกำรบอกเลิกสัญญำ 
  ในกรณีที่ผู้รับจ้างผิดสัญญาข้อหนึ่งข้อใด ผู้ว่าจ้างมีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้ทันที และ
เมื่อผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญาแล้ว บรรดาค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นกับผู้รับจ้าง ผู้รับจ้างจะไม่เรียกร้อง
เอาจากผู้ว่าจ้างแต่อย่างใด และผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิหัก -หรือระงับการจ่ายค่าจ้างที่ค้างช าระ
ส าหรับงานที่ท าไปแล้ว-เพื่อช าระหนี้หรือเป็นประกันการช าระหนี้ทั้งหลายตามสัญญานี้ได้ทันที -และ
หากเงินค่าจ้างที่เหลือไม่เป็นการเพียงพอ ผู้รับจ้างยอมรับผิดชอบใช้เงินจ านวนที่ยังขาดอยู่นั้นจนครบถ้วน 
  การที่ผู ้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้น ไม่เป็นเหตุให้ผู ้รับจ้างพ้นจาก
ความรับผิดตามสัญญา 

ข้อ ๑๓. สิทธิของผู้ว่ำจ้ำงภำยหลังบอกเลิกสัญญำ 
  ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา-ผู้ว่าจ้างอาจท างานนั้นเองหรือว่าจ้างผู้อ่ืนให้ท างานนั้น
ต่อจนแล้วเสร็จได้-ในกรณีดังกล่าว-ผู ้ว ่าจ้างมีสิทธิริบหลักประกันตามสัญญาข้อ 8 ก เละ 8 ข 
ทั้งหมดหรือบางส่วนตามแต่จะเห็นสมควร-นอกจากนั้นผู้รับจ้างยังจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหาย
ซึ่งเป็นจ านวนเกินกว่าหลักประกันและค่าเสียหายต่างๆ  ที่เกิดขึ้น รวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่นที่เพิ่มขึ้น            
ในการท างานนั้นต่อให้แล้วเสร็จตามสัญญา ซึ่งผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากจ านวนเงินใดๆ-ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก็ได้  
 ข้อ ๑๔. กำรชดใช้ค่ำเสียหำยแก่ผู้ว่ำจ้ำง 
 ผู้รับจ้างจะรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายแก่ผู้ว่าจ้างในความเสียหาย หรือการสูญหายอันเกิด
แก่ทรัพย์สินของผู้ว่าจ้าง-ซึ่งอยู่ในความดูแล หรือครอบครองของผู้รับจ้าง หรือพนักงานขับรถยนต์/
ขับเรือในขณะปฏิบัติงานตามสัญญา  โดยผู้รับจ้างยินยอมชดใช้ค่าเสียหายให้เต็มราคาทรัพย์สินที่สูญหาย 
หรือเสียหายจริงภายในก าหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับจากวันที่ผู้ว่าจ้างได้แจ้งเป็นหนังสือให้ผู้รับจ้างทราบ 
 ข้อ ๑๕. ควำมรับผิดของผู้รับจ้ำง 
 ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่ออุบัติเหตุ ภยันตราย หรือความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจาก
การท างานของพนักงานขับรถยนต์/ขับเรือของผู้รับจ้างเอง และต้องรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิด
กับผู้ว่าจ้าง หรือบุคคลภายนอกที่เกิดจากการท างานของพนักงานขับรถยนต์/ขับเรือของผู้รับจ้างด้วย  

ข้อ ๑๖. กำรรับผิดชดใช้ค่ำเสียหำยกรณีผู้ว่ำจ้ำงถูกฟ้อง 
 ในกรณีท่ีผู้ว่าจ้างถูกฟ้อง หรือเรียกร้องค่าเสียหายจากการกระท าของพนักงานขับรถยนต์/ขับ
เรือของผู้รับจ้าง และผู้ว่าจ้างต้องชดใช้ค่าเสียหายไปเท่าใด ผู้รับจ้างยินยอมชดใช้ค่าเสียหายทั้งหมด 
รวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จ าเป็นหากจะพึงมีข้ึนให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยไม่ชักช้า 
 
 
 
 
 

 
ข้อ 17. ... 
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ข้อ ๑๗.  เอกสำรอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญำ 
 ผู้รับจ้างและพนักงานขับรถยนต์/ขับเรือของผู้รับจ้างได้ทราบและยินยอมที่จะปฏิบัติตาม

ข้อก าหนด-กฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับ ในการปฏิบัติงานที่มีอยู่แล้วในปัจจุบัน หรือที่จะมีขึ้นในอนาคต
ของผู้ว่าจ้างที่เกี่ยวเนื่องกับงานจ้างตามสัญญานี้ และให้ถือว่าเอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้เป็นส่วน
หนึ่งของสัญญา หากข้อความในเอกสารดังกล่าวขัด หรือแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญา
นี้บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามค าวินิจฉัยของผู้
ว ่าจ้าง  ค าวินิจฉัยของผู ้ว ่าจ้า งให้ถือ เป็นที ่ส ุด  และผู ้ร ับจ้างไม่มีสิทธิเร ียกร้องค่าจ้า ง  หรือ
ค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ-เพ่ิมเติมจากผู้ว่าจ้างทั้งสิ้น   
  ๑๗.1  รายละเอียดแนบท้าย สัญญาจ้างบริการขับรถยนต์ / ขับเรือ แบบราคาคงที่ไม่
จ ากัดจ านวน จ านวน ............(.........) แผ่น   

 ๑๗.2 ภาพถ่ายสัญญากลุ่มกิจการค้าร่วม/กลุ่มกิจการร่วมค้า................................ ........ลง
วันที่.......................จ านวน ............(........) แผน่9 

 ๑๗.๓         
ข้อ ๑๘. กำรจ้ำงช่วง 

 ผู้ รับจ้างจะเอางานทั้ งหมดหรือบางส่วนตามสัญญานี้ ไปให้ผู้ อ่ืนรับจ้า งช่วง                
ท าไม่ได้ เว้นแต่การจ้างช่วงแต่บางส่วนที่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างแล้ว หากฝ่าฝืน               
ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาทันทีและริบหลักประกันทั้งหมดรวมทั้งเรียกร้องค่าเสียหายอื่นๆ (ถ้ามี)  

 ในการพ ิจารณาอน ุญาตให ้ผู ้ร ับจ ้าง เอางานบางส ่วนไปให ้ผู ้อื ่นร ับจ ้างช ่วง                 
ตามวรรคแรก ผู้ว่าจ้างจะพิจารณาถึงประวัติความช านาญ ผลงาน สถานะทางการเงินของผู้รับจ้างช่วง เป็นต้น 
ทั้งนี้ การอนุญาตดังกล่าวนั้นไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจากความรับผิดหรือพันธะหน้าที่ตามสัญญานี้ 
โดยผู้รับจ้างยังคงต้องรับผิดในความผิดและความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างช่วงหรือตัวแทน หรือ
ลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วงนั้นทุกประการ  

  กรณีผูรับจางไปจางชวงงานโดยฝาฝนความในวรรคหนึ่ง ผูรับจางตองช าระคาปรับใหแก
ผูวาจางเปนจ านวนเงินในอัตรารอยละ 10 (สิบ) ของวงเงินของงานที่จางชวงตามสัญญา ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิ   
ผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา 

ข้อ ๑๙. กำรบอกเลิกสัญญำก่อนครบก ำหนดสัญญำ 
 ผู้ว่าจ้างทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะพิจารณาบอกเลิกสัญญานี้ได้ก่อนครบก าหนดสัญญา โดย
แจ้งเป็นหนังสือให้ผู้รับจ้างทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๓๐ (สามสิบ) วัน และผู้รับจ้างยินยอมที่จะไม่
เรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ จากผู้ว่าจ้างทั้งสิ้น  

 
 
 

ข้อ 20 ... 
 

9ใช้ส าหรับกรณีคู่สัญญาเป็นกลุ่มกิจการค้าร่วม (CONSORTIUM) หรือกลุ่มกิจการร่วมค้า (JOINT VENTURE) 
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ข้อ ๒๐. กำรโอนสิทธิเรียกร้อง 

 ผู้รับจ้างจะต้องไม่โอนสิทธิเรียกร้องในหนี้อันเกิดจากสัญญานี้ ที่ผู้ว่าจ้างจะต้องช าระ
แก่ผู้รับจ้างให้กับบุคคลภายนอก 

ข้อ ๒1. กำรบอกกล่ำว 
 บรรดำหนังสือติดต่อ ทวงถำม บอกกล่ำว หรือหนังสืออ่ืนใดที่ส่งให้แก่คู่สัญญำให้

ท ำเป็นหนังสือและเมื่อได้ส่งทำงไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับไปยังสถำนที่อยู่ของคู่สัญญำตำมที่
ระบุไว้ข้างต้นของสัญญานี้แล้ว ให้ถือว่าคู่สัญญาได้รับไว้แล้วโดยชอบ เว้นแต่คู่สัญญาได้แจ้งเปลี่ยน
ภูมิล าเนาให้คู่สัญญาทราบโดยวิธีดังกล่าว 
  ในกรณีเร ่งด ่วน คู ่ส ัญญาอาจส ่งค าบอกกล ่าวโดยทางโทรสารหร ือไปรษณ ีย์
อิเล็กทรอนิกส์ ก็ได้  แต่จะต้องโทรศัพท์แจ้งการส่งให้ทราบและมีหนังสือยืนยันส่งโดยวิธีการดังกล่าว
ในวรรคก่อนโดยพลัน 
 ข้อ 22.  เงื่อนไขอ่ืนๆ 
  ไม่ว่าในกรณีใดๆ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิขอให้ผู้รับจ้างเปลี่ยนตัวพนักงานขับรถยนต์/ขับเรือของผู้
รับจ้างได้ หากเห็นว่าพนักงานขับรถยนต์/ขับเรือ ผู้นั้นมีคุณสมบัติ หรือความสามารถไม่เป็นไปตามความ
ต้องการ หรือพนักงานขับรถยนต์/ขับเรือ นั้นไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุในเอกสารแนบท้ายสัญญา หรือ
ประพฤติตนไม่เหมาะสม ซึ่งผู้ว่าจ้างเห็นว่าอาจท าให้ผู้ว่าจ้างได้รับความเสียหาย โดยผู้รับจ้างจะไม่โต้แย้ง 
หรือเรียกร้องค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น และจะต้องไม่พนักงานขับรถยนต์/ขับเรือคนเดิมกลับมาปฏิบัติงานอีก 
  ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่เปลี่ยนตัวพนักงานขับรถยนต์ /ขับเรือตามวรรคแรกให้บังคับ
ตามข้อ 7 
 สัญญานี้ท าขึ้นเป็น...........(.......) ฉบับ10มีข้อความถูกต้องตรงกัน  โดยคู่สัญญาต่างยึดถือไว้                    
ฝ่ายละหนึ่งฉบับและทุกฝ่ายได้อ่านข้อความสัญญาข้างต้นโดยตลอดแล้ว รับรองว่าถูกต้องตามความประสงค์
ทุกประการ  และเพ่ือเป็นหลักฐาน  จึงลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นส าคัญ 
 
 (ลงช่ือ) ผู้ว่ำจ้ำง 
                                             (      )                
                         
 (ลงช่ือ)  ผู้รับจ้ำง 
                                  (      ) 
 
 (ลงช่ือ)  ผู้รับจ้ำง11 
                                  (      ) 
 
 (ลงช่ือ) พยำน 
                                  (      )  
 
                        (ลงชื่อ)  พยำน 
                                  (      ) 
 
10เปลี่ยนแปลงให้เหมาะสมกับจ านวนคู่สัญญา 
11ให้ตัดออกกรณีมีการลงนามเป็นผู้รับจ้างเพียงคนเดียว 



                   
      

 
 
 

รำยละเอียดแนบท้ำย                               ตัวส่งส านักงานอัยการสงูสุด 
สัญญำจ้ำงบริกำรขับรถยนต์/ขับเรือ แบบรำคำคงท่ีไม่จ ำกัดจ ำนวน 

เลขที่ จ..……...../........…... 
-----------------------------------------------  

 

1. คุณสมบัติของพนักงำนขับรถยนต์ /ขับเรือ  
  1.1  ไม่จ ากัดเพศ  

1.2  อายุไม่ต่ ากว่า 22 ปี บริบูรณ์ และไม่เกิน 60 ปี ส าหรับพนักงานขับรถยนต์/ขับเรือที่มีอายุ 
ตั้งแต่ 56-60 ปี ต้องมีการตรวจสุขภาพโดยแพทย์ประจ าโรงพยาบาลทุกปี ส าหรับผู้ป่วย
ที่ป่วยเป็นโรคใน 4 กลุ่ม (ผู้ป่วยโรคลมชักที่ยังควบคุมอาการไม่ได้ ,ผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัด
ทางสมอง,ผู้ป่วยโรคเบาหวานที่รักษาด้วยยาฉีดอินซูลิน,ผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายหรือผ่าน
การผ่าตัดหัวใจหรือขยายเส้นเลือดหัวใจ)จะต้องได้รับความเห็นจากแพทย์ผู้ตรวจว่า สามารถขับ
ยานพาหนะ และท าหน้าที่บังคับปั้นจั่นชนิดเคลื่อนที่(รถเครน) และเครื่องจักรกลหนักได้ 

 1.3  ถ้าเป็นเพศชายต้องพ้นพันธะทางทหารแล้ว  
 1.4  จบการศึกษาข้ันต่ าประถมศึกษา (ภาคบังคับ)  

  1.5  เป็นผู้มีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง ไม่เป็นผู้ทุพพลภาพ หรือเป็นผู้ไร้ความสามารถ โรคจิต 
จิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ  

 1.6   ไม่เป็นโรคที่สังคมรังเกียจหรือเป็นโรคที่อันตรายร้ายแรง วัณโรค โรคเรื ้อน  โรคพิษสุรา
เรื้อรัง โรคเท้าช้าง และโรคอื่น ๆ ที่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานเกี่ยวกับด้านนี้ เช่น โรค
ลมบ้าหมู  โรคหัวใจ  ตาบอดสี เป็นต้น  

 1.7  ต้องไม่เป็นผู้เสพยาเสพติดให้โทษ และต้องแสดงเอกสารผลการตรวจปัสสาวะ ก่อนเริ่มเข้า
ปฏิบัติงานตามสัญญา 

 1.8  ต้องเป็นผู้มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ที่ดี -มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติ
โดยเคร่งครัด  

 1.9   ไม่เป็นผู้ที่เคยรับโทษจ าคุกในคดีอาญาโดยมีค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่ความผิดลหุโทษ 
  หรือความผิดอันได้กระท าโดยประมาท  
 1.10 มีใบอนุญาตขับรถยนต์/ขับเรือของกรมต ารวจหรือของกรมการขนส่งทางบก/กรมเจ้าท่า

ถูกต้องตามระเบียบมาแล้วอย่างน้อย 2 (สอง) ปี 
 1.11 ส าหรับพนักงานขับรถยนต์ที่ท าหน้าที่บังคับปั้นจั่นชนิดเคลื่อนที่ (รถเครน)  และเครื่องจักรกลหนัก 

จะต้องมีใบรับรองให้ท าหน้าที่ดังกล่าวตามที่กฎหมายก าหนด 
๒.  กำรจ่ำยค่ำจ้ำงให้แก่พนักงำนขับรถยนต์ /ขับเรือ 

๒.๑ ผู้รับจ้างต้องจ่ายค่าจ้างให้พนักงานขับรถยนต์และพนักงานขับเรือ ในอัตรารายเดือน คือ 
 2.1.1 ขับรถยนต์โดยใช้ใบอนุญาตขับขี่ส่วนบุคคล ไม่น้อยกว่าเดือนละ...........................บาท

(.......................................) 
 2.1.2  ขับรถยนต์โดยใช้ใบอนุญาตขับขี่ชนิดที่ 2 ไม่น้อยกว่าเดือนละ .........................บาท 
 (.........................................) 

2.1.3  ขับรถยนต์โดยใช้ใบอนุญาตขับขี่ชนิดที่ 2  รถบรรทุกเฉพาะกิจติดเครนพิกัดยกไม่เกิน 
16 ตัน พร้อมท าหน้าที่บังคับปั้นจั่นชนิดเคลื่อนที่ และเครื่องจักรกลหนัก ไม่น้อยกว่าเดือนละ 
..........................บาท (........................................) 
 
 

2.1.4... 
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2.1.4  ขับรถยนต์โดยใช้ใบอนุญาตขับขี่ชนิดที่ 2  รถบรรทุกเฉพาะกิจติดเครนพิกัดยก
มากกว่า-16-ตัน-ขึ้นไป-พร้อมท าหน้าที่บังคับปั้นจั่นชนิดเคลื่อนที่และเครื่องจักรกลหนัก.
ไม่น้อยกว่าเดือนละ ..........................บาท (.................................... ......) 

 2.1.5   ขับรถยนต์โดยใช้ใบอนุญาตขับขี่ชนิดที่ 3 ไม่น้อยกว่าเดือนละ ....................... ...บาท 
 (..........................................) 

2.1.6  ขับรถยนต์โดยใช้ใบอนุญาตขับขี่ชนิดที่ 3   รถลากจูงติดเครน พร้อมท าหน้าที่บังคับ 
ปั้นจั่นชนิดเคลื่อนที่ ไม่น้อยกว่าเดือนละ ..............................บาท (.........................................) 
2.1.7  ขับเรือโดยใช้ใบนายท้ายเรือกลล าน้ าชัน้ 2  (ทั่วไป)-ไม่น้อยกว่าเดือนละ.................................
บาท (.........................................) 

   ทั้งนี้  ผู้รับจ้างต้องจัดท าใบรายการรายละเอียดค่าจ้าง และค่าตอบแทนอ่ืนๆที่พนักงาน                     
ขับรถยนต์/ขับเรือได้รับในแต่ละเดือนด้วย 

 2.2   ในระหว่างสัญญาจ้าง หากมีการปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ าตามกฎหมาย ผู้ว่าจ้างจะปรับเพ่ิม
ค่าจ้างให้กับพนักงานขับรถยนต์/ขับเรือของผู้รับจ้าง เฉพาะผู้ที ่ได้รับค่าจ้างต่ ากว่าอัตรา
ค่าจ้างขั้นต่ าที่ปรับเพิ่ม แต่ไม่เพ่ิมค่าด าเนินการให้กับผู้รับจ้าง  

๓.   กำรจัดสิทธิประโยชน์ต่ำง ๆ ให้แก่พนักงำนขับรถยนต์ /ขับเรือ 
 ผู้รับจ้างต้องจัดสิทธิประโยชน์ให้แก่พนักงานขับรถยนต์ /ขับเรือ  โดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างดังนี้. 
 ๓.๑   สิทธิพ้ืนฐานตามที่กฎหมายคุ้มครองแรงงานก าหนด 
  ๓.๒   จ่ายเงินสมทบเพ่ือให้พนักงานขับรถยนต์/ขับเรือได้รับสิทธิประโยชน์ตามกฎหมายประกันสังคม 
       ๓.๓   จ่ายเงินสมทบเพ่ือให้พนักงานขับรถยนต์ /ขับเรือได้รับเงินทดแทนในกรณีประสบอันตรายหรือ      
            เจ็บป่วย เนื่องจากการท างานตามกฎหมายแรงงาน ส าหรับค่ารักษาพยาบาล ในส่วนที ่
              เกินจากที่พนักงานขับรถยนต์ /ขับเรือจะได้รับตามกฎหมาย-ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบ 
 3.4  .จัดท าประกันภัยคุ้มครองรวม (ประเภท 1) ให้กับพนักงานขับรถยนต์/ขับเรือ  ที่มาขับ

รถยนต์/ขับเรือให้กับผู้ว่าจ้างตามประเภท และชนิดของใบอนุญาตขับขี่รถยนต์/ขับเรือ  โดย
เป็นการคุ้มครองความเสียหายของทรัพย์สิน หรือยานพาหนะที่เป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ว่าจ้าง 
ซึ่งขับขี่โดยพนักงานขับรถยนต์/ขับเรือของผู้รับจ้าง 

 3.5  .กรณีเป็นรถยนต์/เรือ ของผู้ว่าจ้างที่มีการจัดประกันภัยภาคสมัครใจ (ประเภท 1) หรือรถยนต์/
เรือเช่าที่มีประกันภัยแล้ว ผู้รับจ้างไม่ต้องจัดท าประกันภัยตามข้อ 3.4 ให้กับพนักงานขับ
รถยนต์/เรือ ที่ขับรถยนต์/ขับเรือคันดังกล่าวเป็นการประจ าอีก แต่ผู้รับจ้างต้องลดค่าจ้าง
ให้แก่ผู้ว่าจ้างเพ่ือเป็นการชดเชยการที่ไม่ต้องจัดท าประกันภัยนั้นอีก ในอัตราคนละ 1,000 
บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน) ต่อเดือนตามจ านวนพนักงานขับรถยนต์/ขับเรือ  ที่ผู้รับจ้างไม่
ต้องจัดท าประกันภัย 

3.6  ผู้รับจ้างต้องจัดให้พนักงานขับรถยนต์/ขับเรือได้รับการอบรมความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยและ
มารยาทในการขับรถยนต์/ขับเรือ รวมทั้งการใช้ การบ ารุงรักษาและการท างานของเครื่องยนต์ 
ตลอดจนการจัดฝึกอบรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ตามกฎ ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง   

๓.7   การจัดให้พนักงานขับรถยนต์ /ขับเรือได้รับสิทธิข้างต้น ผู้รับจ้างต้องจัดให้พนักงานขับรถยนต์ /
ขับเรือได้รับทันทีที่เริ่มงานจ้าง และต้องแจ้งให้พนักงานขับรถยนต์ /ขับเรือทราบเป็น
ลายลักษณ์อักษร 

 
 
 

4. ... 
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๔.   ขอบเขตของงำน และกำรควบคุมสั่งกำร 
      ๔.๑   ต้องปฏิบัติงานขับรถยนต์/ขับเรือ หรือขับรถยนต์พร้อมท าหน้าที ่บังคับปั ้นจั ่นชนิด

เคลื่อนที่ (รถเครน) และเครื่องจักรกลหนัก ให้กับผู้ว่าจ้างตามสถานที่ต่าง ๆ ทั้งภายใน
ท้องที่ที่จ้าง  และต่างท้องที ่

๔.2  ผู้รับจ้างต้องจัดให้มีตัวแทนอยู่ประจ าส านักงานของผู้ว่าจ้างที่เป็นคู่สัญญา หรือส านักงานอ่ืน
 ตามที่ผู้ว่าจ้างก าหนด เพ่ือพร้อมที่จะประสานงานกับผู้ว่าจ้าง  หรือตัวแทนของผู้ว่าจ้างในการ
 ท างานได้ทันที 
๕.   ก ำหนดวันเวลำปฏิบัติงำน 
 ๕.๑   วันท างาน  ได้แก่ วันจันทร์  ถึง วันเสาร์   
     วันท าการ  ได้แก่  วันท างานตามปกติของผู้ว่าจ้าง 
     วันหยุด     ได้แก่ วันอาทิตย์   และวันหยุดตามประเพณี  ตามท่ีผู้ว่าจ้างประกาศ 

ในกรณีที่มีเหตุจ าเป็น ผู้ว่าจ้างสงวนสิทธิที่จะสั่งให้ผู้รับจ้างหยุดงานในวันท างานได้ โดยไม่จ่าย
ค่าจ้าง โดยจะแจ้งให้ผู้รับจ้างหรือตัวแทนทราบล่วงหน้า หากมีการปฏิบัติงานต่อเนื่อง (ต่างท้องที่) 
วันที่สั่งให้หยุดงาน ผู้ว่าจ้างจะจ่ายเฉพาะค่าที่พักให้เท่านั้น 

 ๕.๒   เวลาท างานปกติ  ๐๘.๐๐ น. ถึง  ๑๗.๐๐ น. และมีเวลาพักครั้งเดียว หรือหลายครั้ง ซึ่งรวมแล้ว
ไม่น้อยกว่า ๑ ชั่วโมง 

 ๕.๓   ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับปรุงวันและเวลาท างานตาม  ๕.๑ และ ๕.๒ ในงานแต่ละประเภทได้ 
ตามความจ าเป็นและเหมาะสม  หากมีการลดจ านวนวันท างานจะจ่ายค่าจ้างให้ตามวันที่
ท างานจริง 

๖.   กำรท ำงำนล่วงเวลำ กำรท ำงำนในวันหยุดและกำรท ำงำนต่ำงท้องที่ 
 ๖.๑  การท างานล่วงเวลาเกินเวลาท างานในข้อ ๕.๒ ของวันท างานปกติ ผู้ว่าจ้างจะจ่ายค่าตอบแทน

การท างานล่วงเวลาในอัตรา ๑.๕ เท่าของค่าจ้างรายชั ่วโมงตามปกติ กรณีที ่ท างาน
ล่วงเวลาในวันหยุดจะได้รับค่าตอบแทนในอัตรา ๓ เท่าของค่าจ้างรายชั่วโมงตามปกติ การคิด
ค านวณค่าล่วงเวลาต่อ ๑ ชั่วโมง  ให้ใช้จ านวนวัน ๘ ชั่วโมง เป็นฐานในการค านวณ โดย
ค านวณตามอัตราค่าจ้างที่ก าหนดในสัญญาข้อ ๓.๑  

  ๖.๒  การท างานในวันหยุด  ผู้ว่าจ้างจะจ่ายค่าตอบแทนการท างานในวันหยุดในอัตรา 1 เท่า
ของค่าจ้างรายชั่วโมงตามปกติ  

 6.3  การปฏิบัติงานต่างท้องที่ ผู้ว่าจ้างจะจ่ายค่าจ้างตามที่ผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานจริง และผู้ว่าจ้าง
จะจ่ายค่าพาหนะในการเดินทางให้แก่พนักงานขับรถยนต์/ขับเรือ ที่ต้องเดินทางไปปฎิบัติงาน
ต่างท้องที่ที่จ้าง โดยให้เบิกจ่ายค่ายานพาหนะประจ าทาง ได้แก่ ค่ารถไฟ ค่ารถโดยสารประจ าทาง 
หรือเรือกลเดินประจ าทาง ได้เท่าท่ีจ่ายจริง แต่ไม่เกินอัตราและหลักเกณฑ์ตามค าสั่งการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค ที่ ส.7/2535 เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงานภายในประเทศ 
ในอัตราต่ าสุดของพนักงานของผู้ว่าจ้าง และในกรณีต้องพักแรม ผู้ว่าจ้างจะจ่ายค่าตอบแทน
เป็นค่าที่พักวันละ 400 บาท (สี่ร้อยบาทถ้วน) ต่อคน ทั้งนี้  ผู้รับจ้างต้องจ่ายค่าที่พักให้กับ
พนักงานขับรถยนต์/ขับเรือ ทันทีท่ีต้องออกไปปฏิบัติงานต่างท้องที่ และต้องพักแรม  

  ในกรณีที่อยู่ระหว่างปฏิบัติงานต่างท้องที่และเป็นการปฏิบัติงานต่อเนื่อง หากไม่มีการท างาน 
หรือผู้ว่าจ้างสั่งให้หยุดงาน จะจ่ายค่าตอบแทนเฉพาะค่าที่พักวันละ 400 บาท  (สี่ร้อยบาทถ้วน) 
ต่อคน เท่านั้น 

                   7. ... 
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๗.   หน้ำที่ท่ีพนักงำนขับรถยนต์/ขับเรือ ของผู้รับจ้ำงต้องปฏิบัติ 
 7.1   ต้องปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบกฎข้อบังคับ และค าสั่งของผู้ว่าจ้างโดยเคร่งครัด -และ

เมื่อมีเวลาว่างจากการปฏิบัติงานขับรถยนต์/ขับเรือ ก็อาจจะช่วยงานอ่ืน ๆ แก่ผู้ว่าจ้างได้
ตามความเหมาะสม และต้องปฏิบัติตามข้อปฏิบัติของพนักงานขับรถยนต์/ขับเรือที่แนบมา
พร้อมนี้อย่างเคร่งครัด  

7.2  ตรวจสอบควบคุมดูแลรถยนต์/เรือที่ผู้ว่าจ้างมอบหมายให้อยู่ในสภาพดี รวมทั้งต้องดูแลรักษา
ความสะอาดเครื่องยนต์และอุปกรณ์ต่าง ๆ ของรถยนต์/เรือ ให้อยู่ในสภาพที่สะอาดและ
ใช้งานได้ดีตลอดเวลา  

7.3  ต้องตรงต่อเวลาในการปฏิบัติงาน และ เมื่อมาปฏิบัติงานต้องลงลายมือชื่อ เวลาที่มา
ปฏิบัติงาน-ทั้งมาและกลับทุกครั้งตามแบบที่ผู้ว่าจ้างก าหนดไว้ให้เพื่อเป็นหลักฐาน
การขอรับค่าจ้าง  

7.4   ต้องไม่มาท างานสาย เลิกงานก่อนเวลาโดยไม่ได้รับอนุญาต  
7.5  ผู้รับจ้างต้องจัดหาเครื่องแต่งกายตามแบบที่ผู้ว่าจ้างก าหนดเป็นมาตรฐานเดียวกันให้แก่พนักงาน

ขับรถยนต์/ขับเรือ ให้เพียงพอต่อการปฏิบัติงานโดยค่าใช้จ่ายต่างๆ เป็นของผู้รบัจ้าง หากพนกังาน
ขับรถยนต์/ขับเรือของผู้รับจ้างไม่แต่งเครื่องแบบมาปฏิบัติงาน ผู้รับจ้างยินยอมให้ ผู้ว่าจ้างปรับ
ในอัตรา 100  บาท  (หนึ่งร้อยบาทถ้วน)  ต่อคนต่อวัน                                             

7.6  ต้องประพฤติตนเรียบร้อยไม่เล่นการพนันในระหว่างเวลาปฏิบัติงานเวลาพัก ทั้งภายในและ
ภายนอกสถานที่ท างาน  

7.7   ไม่สูบบุหรี่ ไม่เสพสุรา ยาเสพติด หรือของมึนเมา หรือยากระตุ้นประสาท หรือมีอาการมึนเมา 
หรือมีกลิ่นสุราในขณะปฏิบัติงานโดยเด็ดขาด 

7.8  ต้องปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ ขยันหมั่นเพียร และท างานที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็ม   
ความสามารถ  

7.9   ต้องไม่น าอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ หรือทรัพย์สินของผู้ว่าจ้างไปใช้เพ่ือประโยชน์ส่วนตัว 
หรือน าไปใช้นอกเหนือจากงานที่ต้องปฏิบัติให้ผู้ว่าจ้าง   

 7.10 ต้องไม่กระท าการใด ๆ โดยจงใจประมาทเลินเล่อ หรือโดยขาดความระมัดระวัง อันเป็นเหตุให้ 
   ผู้ว่าจ้างต้องได้รับความเสียหาย  
๘.   เงื่อนไขอ่ืน ๆ 

๘.๑  ผู้รับจ้างจะต้องคัดเลือกพนักงานขับรถยนต์/ขับเรือ ที่มีความรู้ เกี่ยวกับกฎระเบียบตาม  
พระราชบัญญัติจราจรทางบกเป็นอย่างดี และเป็นผู้มีประสบการณ์ในการขับรถยนต์/
ขับเรือ มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 (สอง) ปี เป็นผู้ที่มีมารยาทในการขับขี่รถยนต์ และขับเรือ  

8.2   การจัดส่งพนักงานขับรถยนต์/ขับเรือ เข้าปฏิบัติงานเมื่อเริ่มงานจ้าง-ผู้รับจ้างต้องจัดส่งรายชื่อ 
ประวัติส่วนตัว ประวัติอาชญากรรม พร้อมใบรับรองแพทย์และรูปถ่ายของพนักงานขับ
รถยนต์/ขับเรือ และส าเนาบัตรประชาชนให้ผู้ว่าจ้างหรือตัวแทนเพ่ือตรวจสอบและท าการคัดเลือก
อีกครั้งก่อนที่จะมาปฏิบัติงานให้กับผู ้ว ่าจ้าง และผู ้ว ่าจ้างจะรับแต่เฉพาะพนักงานขับ
รถยนต์/ขับเรือที่มีการแจ้งให้ทราบและมีคุณสมบัติถูกต้องตามที่ก าหนดในข้อ ๑ ของรายการ....... 
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 ละเอียดแนบท้ายสัญญาเท่านั้น ทั้งนี้ ผู้ว่าจ้างอาจจัดให้มีการอบรมพนักงานขับรถยนต์/ขับเรือ 

ในวันเวลาท าการหรือนอกวันเวลาท าการ โดยพนักงานขับรถยนต์/ขับเรือจะไม่ได้รับ
ค่าตอบแทนนอกเหนือวันเวลาท าการปกติ  

๘.3  ผู้ว่าจ้างมีสิทธิขอให้ผู้รับจ้างเปลี่ยนตัวพนักงานขับรถยนต์/ขับเรือของผู้รับจ้างได้ หากเห็นว่า
พนักงานขับรถยนต์/ขับเรือ ผู้นั้นมีคุณสมบัติ หรือ ความสามารถไม่เป็นไปตามความต้องการ 
หรือพนักงานขับรถยนต์/ขับเรือ นั้นไม่ปฏิบัติตามข้อ ๗ ข้างต้นหรือประพฤติตนไม่เหมาะสม 
ซึ่งผู ้ว่าจ้างเห็นว่าอาจท าให้ผู้ว่าจ้างได้รับความเสียหาย โดยผู้รับจ้างจะไม่โต้แย้ง หรือ
เรียกร้องค่าใช้จ่ายใดๆทั ้งสิ ้น  และจะต้องไม่ส่งพนักงานขับรถยนต์/ขับเรือคนเดิม
กลับมาปฏิบัติงานอีก 

๘.4   การที่ผู้รับจ้างไม่จัดส่งพนักงานขับรถยนต์/ขับเรือตามข้อ ๘.๒ – ข้อ ๘.๓ ข้างต้น ให้มีผล
บังคับตามข้อ ๗ ของสัญญานี้ 

๘.5   อัตราค่าจ้างตามที่ได้ตกลงกันไว้ในสัญญานี้ รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม และผู้รับจ้างต้องรับภาระ
เกี่ยวกับภาษีอากรทั้งหมดที่เกิดจากการนี้ 

๘.6 ..ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายต่าง ๆ อันเกิดจากการที่พนักงานขับรถยนต์/
ขับเรือของผู้รับจ้างได้กระท าขึ้นโดยเจตนา และหรือโดยประมาทเลินเล่อจนเป็นเหตุให้
ทรัพย์สิน..ของผู้ว่าจ้าง หรือบุคคลภายนอกได้รับความเสียหาย 

8.7  .ผู้ว่าจ้างจะประเมินผลการด าเนินงานของผู้รับจ้าง ทุกสิ้นปีงบประมาณ (รอบปีงบประมาณ  
.........ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม  - 31 ธันวาคม ทุกปี) 

  การประเมินผลการด าเนินงานให้ด าเนินการโดยคณะกรรมการพิจารณาประเมินผลการด าเนินงาน
..............  ของผู้รับจ้างที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้งขึ้นเพ่ือท าหน้าที่พิจารณาประเมินผลการท างานด าเนินงาน
.............  ของผู้รับจ้างตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้ ก าหนดเกณฑ์ผ่านการประเมินร้อยละ 80  
 ....... ทั้งนี้ ผลการด าเนินงานดังกล่าวจะถือเป็นส่วนหนึ่งของการพิจารณาคัดเลือกคุณสมบัติของ

ผู้ที่จะเข้ายื่นข้อเสนอหรือเข้าท าสัญญากับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในคราวต่อไป 
8.8 .. อ่ืน ๆ..................................................................................................  

 
 

 



หน้าท่ี 1/3

18 16,416                 17,806                 22,661                 23,368         23,403      25,800         

ชนิด ชนิด ชนิด ชนิด ชนิด ชนิด ชนิด ชนิด ชนิด ชนิด ชนิด ชนิด
2 2+ 2++ 3 3+ เรือ ช้ัน 2 2 2+ 2++ 3 3+ เรือ

ช้ัน 2
1 สนง. กฟน.3 9 11 14 2 1 5
2 กฟจ.ลพบุรี 1 8 9 1
3 กฟส.ท่าวุ้ง 2 2
4 กฟอ.พัฒนานิคม 1 4 6
5 กฟย.แก่งเสือเต้น 1
6 กฟจ.นครสวรรค์ 2 5 9 1 1
7 กฟย.โกรกพระ 1
8 กฟย.เก้าเล้ียว 1
9 กฟส.ท่าตะโก 3 2

10 กฟย.ไพศาลี 1
11 กฟส.บรรพตพิสัย 2 2
12 กฟส.ชุมแสง 2 2
13 กฟส.หนองบัว 3 2
14 กฟส.พยุหะคีรี 2 2
15 กฟจ.ชัยนาท 1 5 9 1
16 กฟย.สรรพยา 1
17 กฟส.มโนรมย์ 2 2
18 กฟส.สรรคบุรี 3 2
19 กฟส.วัดสิงห์ 2 2
20 กฟย.หนองมะโมง 1
21 กฟส.หันคา 2 2
22 กฟย.เนินขาม 1
23 กฟจ.เพชรบูรณ์ 1 5 8
24 กฟย.เขาค้อ 1
25 กฟส.ชนแดน 1 2

รายละเอียกจ านวน พชร.(บ) ท่ีขอจ้าง ปี 2563 (1 ก.ค. 2564 - 31 ธ.ค. 2565 รวม 18 เดือน)

ท่ี พ้ืนท่ี / หน่วยงาน

จ านวน พขร.(บ) / พงร.(บ)  (คน) อัตราค่าจ้าง พขร.(บ)/พงร.(บ) รวมค่าด าเนินการ (บาท) (ไม่รวมภาษี)

ชนิด 1 ชนิด 1



หน้าท่ี 2/3

18 16,416                 17,806                 22,661                 23,368         23,403      25,800         

ชนิด ชนิด ชนิด ชนิด ชนิด ชนิด ชนิด ชนิด ชนิด ชนิด ชนิด ชนิด
2 2+ 2++ 3 3+ เรือ ช้ัน 2 2 2+ 2++ 3 3+ เรือ

ช้ัน 2

รายละเอียกจ านวน พชร.(บ) ท่ีขอจ้าง ปี 2563 (1 ก.ค. 2564 - 31 ธ.ค. 2565 รวม 18 เดือน)

ท่ี พ้ืนท่ี / หน่วยงาน

จ านวน พขร.(บ) / พงร.(บ)  (คน) อัตราค่าจ้าง พขร.(บ)/พงร.(บ) รวมค่าด าเนินการ (บาท) (ไม่รวมภาษี)

ชนิด 1 ชนิด 1

26 กฟจ.อุทัยธานี 1 3 6
27 กฟย.ทัพทัน 1
28 กฟส.หนองฉาง 2 3
29 กฟส.ลานสัก 1 2
30 กฟส.บ้านไร่ 3 2
31 กฟจ.สิงห์บุรี 1 7 8
32 กฟย.บางระจัน 1
33 กฟส.อินทร์บุรี 3 2
34 กฟส.ค่ายบางระจัน 3 2
35 กฟส.พรหมบุรี 2 2
36 กฟอ.โคกส าโรง 1 5 5
37 กฟย.โคกเจริญ 1
38 กฟย.สระโบสถ์ 1
39 กฟส.หนองม่วง 2 2
40 กฟส.บ้านหม่ี 1 2
41 กฟอ.ชัยบาดาล 1 2 3
42 กฟย.ล าสนธิ 1
43 กฟส.ท่าหลวง 2 2
44 กฟอ.หนองไผ่ 1 5 5
45 กฟส.บึงสามพัน 2 2
46 กฟส.วิเชียรบุรี 2 3
47 กฟย.พุเตย 1
48 กฟส.ศรีเทพ 1 2
49 กฟอ.หล่มสัก 1 5 6
50 กฟย.บ้านกลาง 1



หน้าท่ี 3/3

18 16,416                 17,806                 22,661                 23,368         23,403      25,800         

ชนิด ชนิด ชนิด ชนิด ชนิด ชนิด ชนิด ชนิด ชนิด ชนิด ชนิด ชนิด
2 2+ 2++ 3 3+ เรือ ช้ัน 2 2 2+ 2++ 3 3+ เรือ

ช้ัน 2

รายละเอียกจ านวน พชร.(บ) ท่ีขอจ้าง ปี 2563 (1 ก.ค. 2564 - 31 ธ.ค. 2565 รวม 18 เดือน)

ท่ี พ้ืนท่ี / หน่วยงาน

จ านวน พขร.(บ) / พงร.(บ)  (คน) อัตราค่าจ้าง พขร.(บ)/พงร.(บ) รวมค่าด าเนินการ (บาท) (ไม่รวมภาษี)

ชนิด 1 ชนิด 1

51 กฟย.แคมป์สน 1
52 กฟส.หล่มเก่า 2 2
53 กฟย.ตาดกลอย 1
54 กฟอ.ลาดยาว 1 5 6
55 กฟย.แม่วงก์ 1
56 กฟย.ชุมตาบง 1
57 กฟอ.ตาคลี 1 4 5
58 กฟย.ช่องแค 1
59 กฟย.หัวหวาย 1
60 กฟส.ตากฟ้า 1 2

23 146 151 3 2 7 0
รวมจ ำนวน 332 คน รวมเงิน -                     บาท (ไม่รวมภาษี)

รวม



 1  ส ำหรับกลุ่มกิจกำรค้ำร่วม (consortium) 
 

                                                               
เอกสำรแนบท้ำย 

สัญญำจ้ำงบริกำรขับรถยนต์/ขับเรือ แบบรำคำคงที่ไม่จ ำกัดจ ำนวน 
ที่ จ........................./............................ 

ปี ............................................. 
 
 
 

1. พื้นที่และประเภท จ ำนวนและอัตรำค่ำจ้ำง พขร.(บ) และ พงร.(บ) 
 

ท่ี พื้นท่ี / หน่วยงำน จ ำนวน พขร.(บ) / พงร.(บ)  (คน) อัตรำค่ำจ้ำง พขร.(บ)/พงร.(บ) รวมค่ำด ำเนินกำร (บำท) 
ชนิด 
1 

ชนิด 
2 

ชนิด 
2+ 

ชนิด 
2++ 

ชนิด 
3 

ชนิด 
3+ 

ชนิด 
เรือ 

ชั้น 2 

ชนิด 1 ชนิด 
2 

ชนิด 
2+ 

ชนิด 
2++ 

ชนิด 
3 

ชนิด 
3+ 

ชนิด 
เรือ 

ชั้น 2 
บริษัท....................................................................................... 

1                
2                
3                
4                
5                

บริษัท....................................................................................... 
 

1                
2                
3                
4                
5                

ค ำอธิบำยเพ่ิมเติม  
ชนิด 1 หมำยถึง  ขับรถยนต์โดยใช้ใบอนุญำตขับขี่ส่วนบุคคล ชนิด 3 หมำยถึง ขับรถยนต์โดยใช้ใบอนุญำตขบัขี่ชนดิที่ 3 
ชนิด 2 หมำยถึง ขับรถยนต์โดยใช้ใบอนุญำตขบัขี่ชนดิที่ 2 ชนิด3+ หมำยถึง ขับรถยนต์โดยใช้ใบอนุญำตขับขี่ชนิดที่  3 (ขับขี่รถลำกจูง       

ติดเครน พร้อมท ำหน้ำที่บังคับปั้นจั่นชนิดเคลื่อนที่) 
ชนิด 2+ หมำยถึง ขับรถยนต์โดยใช้ใบอนุญำตขับขี่ชนิดที่ 2 (ขับขี่รถบรรทุกเฉพำะกิจติดเครนพิกัดยก
ไม่เกิน 16 ตัน พร้อมท ำหนำ้ทีบ่ังคับปั้นจัน่ชนิดเคลื่อนที่และเครื่องจักรกลหนัก) 

ชนิดเรือ ชั้น 2 หมำยถึง ขับเรือโดยใช้ใบนำยท้ำยเรือกลล ำน้ ำชั้น 2 (ทั่วไป) 

ชนิด2++ หมำยถึง ขับรถยนต์โดยใช้ใบอนุญำตขับขี่ชนิดที่ 2 (ขับขี่รถบรรทุกเฉพำะกิจติดเครนพิกัด
ยกมำกกว่ำ 16 ตันขึ้นไป พร้อมท ำหน้ำที่บังคบัปัน้จั่นชนิดเคลือ่นที่และเครื่องจักรกลหนัก) 

 

 

2.  รำยช่ือผู้ปฏิบัติงำนและอัตรำค่ำจ้ำงที่ พขร.(บ) และ พงร.(บ) ได้รับตำมรำยละเอียดแนบ 



 

 

 
 

 
(หลักประกันการเสนอราคาการจ้าง) 

 
เลขที…่………………..           วันที่……………………………... 
 
 ข้าพเจ้า   (ชื่อธนาคาร/บริษัทเงินทุน)   ส านักงานตั้งอยู่เลขที่       ถนน........................................
ต าบล/แขวง ………………..…..……………อ าเภอ/เขต…………………………….……จังหวัด…………………….…………………. 
โดย………………………………………………… ผู้มีอ านาจลงนามผูกพันธนาคาร/บริษัทเงินทุน ขอท าหนังสือค้ าประกัน
ฉบับนี้ให้ไว้ต่อการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ดังมีข้อความต่อไปนี้  
 

 ข้อ 1. ตามที่    (ชื่อผู้ยื่นเสนอ)     ได้ยื่นซองประกวดราคาส าหรับการจัดจ้าง.................................
ตามเอกสารประกวดราคาเลขที่............ ...................... ซึ่งต้องวางหลักประกันซองตามเง่ือนไขการประกวดราคา
ต่อการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เป็นจ านวนเงิน.............................................บาท (.........................................................) น้ัน 
    ข้าพเจ้ายินยอมผูกพันตนโดยไม่มีเงื่อนไขที่จะค้ าประกันการช าระเงินตามสิทธิเรียกร้องของ......... 
   (ชื่อหน่วยงานของรัฐผู้ประกวดราคา)  จ านวนไม่เกิน..................... ..........บาท (...........................) ในฐานะ
เป ็นลูกหนี้ร่วม ในกรณี      (ชื่อผู้ เสนอราคา)   ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขในการประกวดราคาอันเป็นเหตุให้              
(ชื่อส่วนราชการผู้ประกวดราคา) มีสิทธิริบหลักประกันซองประกวดราคาหรือให้ชดใช้ค่าเสียหายใดๆ รวมทั้งกรณีที่   
(ชื่อผู้เสนอราคา)   ได้ถอนใบเสนอราคาของตนภายในระยะเวลาที่ใบเสนอราคายังมีผลอยู่ หรือมิได้ไปลงนามใน
สัญญาเมื่อได้รับแจ้งไปท าสัญญาหรือมิได้วางหลักประกันสัญญาภายในระยะเวลาที่ก าหนดในเอกสารประกวดราคา 
โดย   (ชื่อหน่วยงานของรัฐผู้ประกวดราคา)  ไม่จ าเป็นต้องเรียกร้องให้    (ชื่อผู้เสนอราคา)  ช าระหนี้ก่อน 
 ข้อ 2.หนังสือค้ าประกันนี้มีผลใช้บังคับตั้งแต่ วันที่ ........เดือน..............พ.ศ. ..........ถึงวันที่ .........                     
เดือน.......................พ.ศ. .......... และข้าพเจ้าจะไม่เพิกถอนการค้ าประกันนี้ภายในระยะเวลาที่ก าหนดไว้  
 ข้อ 3. ถ้า     (ชื่อผู้เสนอราคา)         ขยายก าหนดเวลายืนราคาของการเสนอราคาออกไป ข้าพเจ้า
ยินยอมที่จะขยายก าหนดระยะเวลาการค้ าประกันนี ้ออกไปตลอดระยะเวลายืนราคาที่ได้ขยายออกไป
ดังกล่าว  
 ข้าพเจ้าได้ลงนามและประทับตราไว้ต่อหน้าพยานเป็นส าคัญ  
 
 

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

ผู้ค้ าประกัน 
 

ต าแหน่ง …………………………………….………..   
   

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

พยาน 
 

    

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

พยาน 
 

 

แบบหนังสือค ้ำประกัน 

1.4 (1)  หลักประกันการเสนอราคา
การจ้าง 



 

 

 
 
 

(หลักประกันสัญญาจ้าง) 
(กรณีปกติ) 

 
 
เลขที…่………………..            วันที่……………………………... 
 
 ข้าพเจ้า  (ชื่อธนาคาร)    ส านักงานตั้งอยู่เลขท่ี………………..ถนน……………… ต าบล/แขวง…………………
อ าเภอ/เขต…………………….……จังหวัด………………………. โดย…………………………… ผู้มีอ านาจลงนามผูกพันธนาคาร 
ขอท าหนังสือค้ าประกันฉบับนี้ไว้ต่อการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า“ผู้ว่าจ้าง” ดังมีข้อความต่อไปนี้  
 ข้อ 1. ตามที่  (ชื่อผู้รับจ้าง)  ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “ผู้รับจ้าง” ได้ท าสัญญาจ้าง.................กับผู้ว่าจ้าง 
ตามสัญญาเลขที่………….………... ลงวันที่…….… เดือน…………... พ.ศ. ........... ซึ่งผู้รับจ้างต้องวางหลักประกันการปฏิบัติ
ตามสัญญาต่อผู้ว่าจ้างเป็นจ านวนเงิน...................บาท (..........................) ซึ่งเท่ากับร้อยละ.……....…. (………....….)                      
ของมูลค่าทั้งหมดของสัญญา 
    ข้าพเจ้ายินยอมผูกพันตนโดยไม่มีเงื่อนไขที่จะค้ าประกันการช าระเงินให้ตามสิทธิเรียกร้องของ            
ผู้ว่าจ้าง จ านวนไม่เกิน    บาท (                ) ใน ฐ าน ะ เป็ น
ลูกหนี้ร่วมในกรณีที่ผู้รับจ้างก่อให้เกิดความเสียหายใดๆ หรือต้องช าระค่าปรับ หรือค่าใช้จ่ายใดๆ หรือผู้รับจ้างมิได้
ปฏิบัติตามภาระหน้าที่ใดๆที่ก าหนดในสัญญาดังกล่าวข้างต้น ทั้งนี้ โดยผู้ว่าจ้างไม่จ าเป็นต้องเรียกร้องให้ผู้รับจ้าง
ช าระหนี้นั้นก่อน 
  ข้อ 2.หนังสือค้ าประกันนี้มีผลใช้บังคับตั้งแต่ *วันที่..... เดือน................. พ.ศ. .......... ถึงวันที่........... 
เดือน.................... พ.ศ.............   และข้าพเจ้าจะไม่เพิกถอนการค้ าประกันภายในระยะเวลาที่ก าหนดไว้  
  ข้อ 3. หากผู้ว่าจ้างได้ขยายระยะเวลาให้แก่ผู้รับจ้าง ให้ถือว่าข้าพเจ้ายินยอมในกรณีนั้น  ๆ ด้วย                 
โดยให้ขยายระยะเวลาค้ าประกันนี้ออกไปตลอดระยะเวลาที่ผู้ซื้อได้ขยายระยะเวลาให้แก่ผู้ขายดังกล่าวข้างต้น 

  ข้าพเจ้าได้ลงนามและประทับตราไว้ต่อหน้าพยานเป็นส าคัญ  
 
 

ลงชื่อ ..................................................... ผู้ค้ าประกัน 
 (...................................................)   

ต าแหน่ง .....................................................  
   

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

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

 

*หมายเหตุ : กรณีลงนามในสัญญาจ้างตามปกติ ให้หน่วยงานของรัฐระบุวันท่ีหนังสือค้ าประกันเริ่มมีผลบังคับใช้ให้มีผลตั้งแต่วันท า
สัญญาจ้าง 

 

แบบหนังสือค ้ำประกัน 
1.4 (2.1)  หลักประกันสัญญาจ้าง  

(กรณีปกติ) 



 

 

 
 
 

(หลักประกันสัญญาจ้าง) 
(กรณีสัญญาจ้างมีผลย้อนหลัง) 

 
 
เลขที…่………………..            วันที่……………………………... 
 
 ข้าพเจ้า   (ชื่อธนาคาร)    ส านักงานตั้งอยู่เลขท่ี………………..ถนน……………… ต าบล/แขวง…………………
อ าเภอ/เขต…………………….……จังหวัด………………………. โดย…………………………… ผู้มีอ านาจลงนามผูกพันธนาคาร 
ขอท าหนังสือค้ าประกันฉบับนี้ไว้ต่อการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า“ผู้ว่าจ้าง” ดังมีข้อความต่อไปนี้  
 ข้อ 1. ตามที่  (ชื่อผู้รับจ้าง)  ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “ผู้รับจ้าง” ได้ท าสัญญาจ้าง.................กับผู้ว่าจ้าง 
ตามสัญญาเลขที่………….………... ลงวันที่…….… เดือน…………... พ.ศ. ........... โดยให้มีผลย้อนหลังไปจนถึงวันที่ ......                 
เดื อน............................... พ.ศ. .......... ซึ่ งผู้ รับจ้ างต้องวางหลักประกันการปฏิบัติ ตามสัญญาต่อผู้ ว่ าจ้ าง                                  
เป็นจ านวนเงิน...................บาท (..........................) ซึ่งเท่ากับร้อยละ.……....…. (………....….)ของมูลค่าทั้งหมดของสัญญา 
    ข้าพเจ้ายินยอมผูกพันตนโดยไม่มีเงื่อนไขที่จะค้ าประกันการช าระเงินให้ตามสิทธิเรียกร้องของ            
ผู้ว่าจ้าง จ านวนไม่เกิน    บาท (                ) ใน ฐ าน ะ เป็ น
ลูกหนี้ร่วมในกรณีที่ผู้รับจ้างก่อให้เกิดความเสียหายใดๆ หรือต้องช าระค่าปรับ หรือค่าใช้จ่ายใดๆ หรือผู้รับจ้างมิได้
ปฏิบัติตามภาระหน้าที่ใดๆที่ก าหนดในสัญญาดังกล่าวข้างต้น ทั้งนี้ โดยผู้ว่าจ้างไม่จ าเป็นต้องเรียกร้องให้ผู้รับจ้าง
ช าระหนี้นั้นก่อน 
  ข้อ 2.หนังสือค้ าประกันนี้มีผลใช้บังคับตั้งแต่ *วันที่..... เดือน................. พ.ศ. .......... ถึงวันที่........... 
เดือน.................... พ.ศ.............   และข้าพเจ้าจะไม่เพิกถอนการค้ าประกันภายในระยะเวลาที่ก าหนดไว้  
  ข้อ 3. หากผู้ว่าจ้างได้ขยายระยะเวลาให้แก่ผู้รับจ้าง ให้ถือว่าข้าพเจ้ายินยอมในกรณีนั้น  ๆ ด้วย          
โดยให้ขยายระยะเวลาค้ าประกันนี้ออกไปตลอดระยะเวลาที่ผู้ซื้อได้ขยายระยะเวลาให้แก่ผู้ขายดังกล่าวข้างต้น 

  ข้าพเจ้าได้ลงนามและประทับตราไว้ต่อหน้าพยานเป็นส าคัญ  
 
 

ลงชื่อ ..................................................... ผู้ค้ าประกัน 
 (...................................................)   

ต าแหน่ง .....................................................  
   

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

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

 

*หมายเหตุ : กรณีที่หน่วยงานของรัฐได้รับการอนุมัติยกเว้นหรือผ่อนผันจากคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ ให้สัญญาจ้างมีผลใช้บังคับย้อนหลังไปจนถึงวันท่ีเริ่มต้นปีงบประมาณ หรือวันท่ีมีการจ้างจริง             
ให้หน่วยงานของรัฐระบุวันท่ีหนังสือค้ าประกันเริ่มมีผลใช้บังคับให้มีผลไปถึงวันดังกล่าว 

แบบหนังสือค ้ำประกัน 
1.4 (2.2)  หลักประกันสัญญาจ้าง  

(กรณีสัญญาจ้างมีผลย้อนหลัง) 



 

 

 
 

บทนิยาม 
 
 “ผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน” หมายความว่า บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่เข้าเสนอราคา หรือเข้ายื่นข้อเสนอใน
การจัดซื้อจัดจ้างต่อหน่วยงานของรัฐใด เป็นผู้มีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยทางตรง หรือทางอ้อมในกิจการของบุคคลธรรมดาหรือ
นิติบุคคลอื่นที่เข้าเสนอราคาหรือเข้ายื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐนั้นในคราวเดียวกัน การมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยทางตรง
หรือทางอ้อมของบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลดังกล่าวข้างต้น ได้แก่ การที่บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลดังกล่าวมี
ความสัมพันธ์กันในลักษณะ ดังต่อไปนี้  

(๑) มีความสัมพันธ์กันในเชิงบริหาร  โดยผู้จัดการ  หุ้นส่วนผู้จัดการ  กรรมการผู้จัดการ  ผู้บริหาร  หรือผู้มี
อํานาจในการดําเนินงานในกิจการของบุคคลธรรมดาหรือของนิติบุคคลรายหนึ่ง มีอํานาจหรือสามารถใช้อํานาจในการ
บริหารจัดการกิจการของบุคคลธรรมดา  หรือของนิติบุคคลอีกรายหนึ่ง หรือหลายราย  ที่เข้าเสนอราคาหรื อเข้ายื่น
ข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐนั้นในคราวเดียวกัน 
 (๒) มีความสัมพันธ์กันในเชิงทุน โดยผู้เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือผู้เป็นหุ้นส่วน ไม่จํากัดความรับผิด
ในห้างหุ้นส่วนจํากัด หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญหรือ
ห้างหุ้นส่วนจํากัด หรือเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัทจํากัด หรือบริษัทมหาชนจํากัดอีกรายหนึ่งหรือหลายราย ที่เข้าเสนอ
ราคาหรือเข้ายื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐ นั้นในคราวเดียวกัน  
 คําว่า  “ผู้ถือหุ้นรายใหญ่”  ให้หมายความว่า  ผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นเกินกว่าร้อยละยี่สิบห้า ในกิจการนั้นหรือใน
อัตราอ่ืนตามที่ผู้รักษาการตามระเบียบเห็นสมควรประกาศกําหนดสําหรับกิจการ บางประเภทหรือบางขนาด  
 (๓) มีความสัมพันธ์กันในลักษณะไขว้กันระหว่าง  (๑)  และ  (๒)  โดยผู้จัดการ  หุ้นส่วนผู้จัดการ  กรรมการ
ผู้จัดการ  ผู้บริหาร  หรือผู้มีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของบุคคลธรรมดา หรือของนิติบุคคลรายหนึ่ง  เป็นหุ้นส่วน
ในห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจํากัด  หรือเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ในบริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัดอีกรายหนึ่ง
หรือหลายราย  ที่เข้าเสนอราคาหรือเข้ายื่นข้อเสนอ ต่อหน่วยงานของรัฐนั้นในคราวเดียวกัน  หรือในนัยกลับกัน    
 การดํารงตําแหน่ง  การเป็นหุ้นส่วน  หรือการเข้าถือหุ้นดังกล่าวข้างต้นของคู่สมรสหรือบุตร ที่ยังไม่บรรลุนิติ
ภาวะของบุคคลใน  (๑)  (๒)  หรือ  (๓)  ให้ถือว่าเป็นการดํารงตําแหน่ง  การเป็นหุ้นส่วน  หรือการถือหุ้นของบุคคล
ดังกล่าว  
 ในกรณีบุคคลใดใช้ชื่อบุคคลอ่ืนเป็นผู้จัดการ  หุ้นส่วนผู้จัดการ  กรรมการผู้จัดการ  ผู้บริหาร   ผู้เป็นหุ้นส่วน  
หรือผู้ถือหุ้นโดยที่ตนเองเป็นผู้ใช้อํานาจในการบริหารที่แท้จริง  หรือเป็นหุ้นส่วน   หรือผู้ถือหุ้นที่แท้จริงของห้างหุ้นส่วน  
หรือบริษัทจํากัด  หรือบริษัทมหาชนจํากัด  แล้วแต่กรณี  และห้างหุ้นส่วน  หรือบริษัทจํากัด  หรือบริษัทมหาชนจํากัดที่
เกี่ยวข้องได้เข้าเสนอราคาหรือเข้ายื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐนั้น ในคราวเดียวกัน  ให้ถือว่าผู้ยื่นข้อเสนอนั้นมี
ความสัมพันธ์กันตาม  (๑)  (๒)  หรือ  (๓)  แล้วแต่กรณี  
 “การขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม”  หมายความว่า  การที่ผู้ยื่นข้อเสนอรายหนึ่งหรือหลายราย  กระทําการ
อย่างใด ๆ  อันเป็นการขัดขวาง  หรือเป็นอุปสรรค  หรือไม่เปิดโอกาสให้มีการแข่งขัน อย่างเป็นธรรมในการเสนอราคา
หรือยื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐ  ไม่ว่าจะกระทําโดยการสมยอมกัน  หรือโดยการให้  ขอให้  หรือรับว่าจะให้  เรียก  รับ  
หรือยอมจะรับเงิน  หรือทรัพย์สิน  หรือประโยชน์อ่ืนใด  หรือใช้กําลังประทุษร้าย  หรือข่มขู่ว่าจะใช้กําลังประทุษร้าย  
หรือแสดงเอกสารอันเป็นเท็จ  หรือส่อว่า กระทําการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา  ทั้งนี้  โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะแสวงหา
ประโยชน์ในระหว่าง ผู้ยื่นข้อเสนอด้วยกัน  หรือเพื่อให้ประโยชน์แก่ผู้ยื่นข้อเสนอรายหนึ่งรายใดเป็นผู้มีสิทธิทําสัญญา กับ
หน่วยงานของรัฐนั้น  หรือเพื่อหลีกเลี่ยงการแข่งขันอย่างเป็นธรรม  หรือเพื่อให้เกิดความได้เปรียบ หน่วยงานของรัฐโดย
มิใช่เป็นไปในทางการประกอบธุรกิจปกติ 

1.5 บทนิยาม 



 

 

บัญชีเอกสารส่วนที่ 1 

 

❑    1.  ในกรณีผู้ย่ืนข้อเสนอเป็นนิติบุคคล 
     (ก)  ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจ ากัด 

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

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

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

     (ข)  บริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัด 
      - ส ำเนำหนังสือรับรองกำรจดทะเบียนนิติบุคคล      

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

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

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

   ไม่มีผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ 
   มีผู้ถือหุ้นรำยใหญ่           

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

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

❑    2.  ในกรณีผู้ย่ืนข้อเสนอไม่เป็นนิติบุคคล 
     (ก)  บุคคลธรรมดา 
      - ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนของผู้นั้น   

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

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

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

❑    3. …  

1.6 (1)  บัญชีเอกสำรส่วนท่ี 1  
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❑    3.  ในกรณีผู้ย่ืนข้อเสนอเป็นผู้ย่ืนข้อเสนอร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า 
    - ส ำเนำสัญญำของกำรเข้ำร่วมค้ำ    

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

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

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

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

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

 ไม่มีผู้ควบคุม 
         มีผู้ควบคุม 

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

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

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

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

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

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

❑  4.  … 
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❑  4.  อ่ืน ๆ (ถ้ำมี) 
  ............................................................................................................................. .......................... 

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

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

 ข้ำพ เจ้ ำขอรับรองว่ำ  เอกสำรหลักฐำนที่ ข้ ำพ เจ้ำยื่ นพร้อมกำรเสนอรำคำทำงระบบจัดซื้ อ 
จัดจ้ำงภำครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในกำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ ถูกต้องและเป็นควำมจริง 
ทุกประกำร 
 
 
      ลงชื่อ...................................................... .......ผู้ยื่นข้อเสนอ 
             (...........................................................) 
 
      

 



 

 

บัญชีเอกสารส่วนที่ 2 
 

 1. แคตตาล็อกและหรือแบบรูปรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ  

    ไฟล์ข้อมูล……………………………….……..ขนาดไฟล์....................... จ านวน ………..…….......แผ่น 

 2.  หนังสือมอบอ านาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอมอบอ านาจให้บุคคลอ่ืน 
              ลงนามในใบเสนอราคาแทน  

    ไฟล์ข้อมูล……………………………….……..ขนาดไฟล์....................... จ านวน …………….......แผ่น 

 3.  หลักประกันการเสนอราคา 
              ไฟล์ข้อมูล……………………………….……..ขนาดไฟล์....................... จ านวน …………….......แผ่น 

 4. สรุปรายละเอียดประกอบการอธิบายเอกสารตามที่หน่วยงานของรัฐก าหนดให้จัดส่งภายหลัง 
วันเสนอราคา เพ่ือใช้ในประกอบการพิจารณา (ถ้ามี) ดังนี้ 

   4.1 …………………………………………………………………………………………………………………………… 
                     ไฟล์ข้อมูล……………………………….……..ขนาดไฟล์....................... จ านวน …………….......แผ่น 
   4.2 …………………………………………………………………………………………………………………………… 
                     ไฟล์ข้อมูล……………………………….……..ขนาดไฟล์....................... จ านวน …………….......แผ่น 

 5.  อ่ืนๆ (ถ้ามี) 
     5.1................................................................................................................................... ............ 
                    ไฟล์ข้อมูล……………………………….……..ขนาดไฟล์....................... จ านวน …………….......แผ่น 
     5.2................................................................................................................................... ............ 
                    ไฟล์ข้อมูล……………………………….……..ขนาดไฟล์....................... จ านวน …………….......แผ่น 
     5.3................................................................................................................................... ............ 
                    ไฟล์ข้อมูล……………………………….……..ขนาดไฟล์....................... จ านวน …………….......แผ่น 

 ข้าพเจ้าขอรับรองว่าเอกสารหลักฐานที่ข้าพเจ้าได้ยื่นมาพร้อมการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อ 
จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ ถูกต้องและเป็นความจริง 
ทุกประการ 
 
 
              ลงชื่อ.............................................................ผู้ยื่นข้อเสนอ 

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

 

1.6 (2)  บัญชีเอกสารส่วนท่ี 2  
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ใบเสนอราคา 
ประกวดราคาจ้างบริการขบัรถยนต์/ขับเรือ  แบบราคาคงท่ีไม่จ ากัดจ านวน 

เริ่มให้บริการตั้งแต่วันท่ี............................................ ถึงวันที่ .................................................  
 

ประกวดราคาที่  PEA-DVB-N3/2563 
 

รายการ 
จ านวน 
(คน) 

ราคา / คน / เดือน 
(รวมค่าด าเนินการ  

ไม่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม) 
(บาท) 

ราคา / คน / เดือน 
(รวมค่าด าเนินการ  
รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม) 

(บาท) 

ค่าด าเนินการของบริษัท 
/ คน / เดือน (บาท) 

ราคารวม 
(ตั้งแต่วันที่........................ 
ถึงวันที่ .............................)
รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (บาท) 

หมายเหตุ 

1.ขับรถยนต์โดยใช้ใบอนุญาตขับข่ีส่วนบุคคล       
2.ขับรถยนต์โดยใช้ใบอนุญาตขับข่ีชนิดที่ 2        
3.ขับรถยนต์โดยใช้ใบอนุญาตขับข่ีชนิดที่ 2            
   รถบรรทุกเฉพาะกิจติดเครนพิกัดยกไม่เกิน     
   16 ตัน พร้อมท าหน้าที่บังคับปั้นจั่นชนิด 
   เคลื่อนที ่และเครื่องจักรกลหนัก 

      

4.ขับรถยนต์โดยใช้ใบอนุญาตขับข่ีชนิดที่ 2  
   รถบรรทุกเฉพาะกิจติดเครนพิกัดยกมากกว่า 
   16 ตันขึ้นไป พร้อมท าหน้าที่บังคับปั้นจั่น     
   ชนิดเคลื่อนที่และเครื่องจักรกลหนัก 

      

 

 

 
 
 
 
 

ผู้ยื่นข้อเสนอ บริษัท / ห้าง ...............................................................................................     ลงช่ือ...................................................................ผู้ยื่นข้อเสนอ 
ที่อยู่ ......................................................................................................................................                          (...................................................................) 
โทร................................................................โทรสาร............................................................ 
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ใบเสนอราคา 

ประกวดราคาจ้างบริการขบัรถยนต์/ขับเรือ  แบบราคาคงท่ีไม่จ ากัดจ านวน 
เริ่มให้บริการตั้งแต่วันท่ี............................................ ถึงวันที่ .................................................  

 

ประกวดราคาที่  PEA-DVB-N3/2563 
 

รายการ 
จ านวน 
(คน) 

ราคา / คน / เดือน 
(รวมค่าด าเนินการ  

ไม่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม) 
(บาท) 

ราคา / คน / เดือน 
(รวมค่าด าเนินการ  
รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม) 

(บาท) 

ค่าด าเนินการของบริษัท 
/ คน / เดือน (บาท) 

ราคารวม 
(ตั้งแต่วันที่........................ 
ถึงวันที่ .............................)
รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (บาท) 

หมายเหตุ 

5.ขับรถยนตโ์ดยใช้ใบอนุญาตขับข่ีชนิดที่ 3        

6.ขับรถยนตโ์ดยใช้ใบอนุญาตขับข่ีชนิดที่ 3  
   รถลากจูงติดเครน พร้อมท าหน้าที่บังคับ  
   ปั้นจั่นชนิดเคลื่อนที่ 

      

7.ขับเรือโดยใช้ใบนายท้ายเรือกลล าน้ าชั้น 2  
   (ทั่วไป)     

      

       
 

รวมระยะเวลา  ตั้งแต่วันที่............................................. ถึงวันที่ .............................................. เป็นเงิน………...........................บาท       (...........................................................................................) 
 

 
 ผู้ยื่นข้อเสนอ บริษัท / ห้าง ...............................................................................................     ลงช่ือ...................................................................ผู้ยื่นข้อเสนอ 

ที่อยู่ ......................................................................................................................................                           (...................................................................) 
โทร................................................................โทรสาร............................................................ 



ส ำหรับ Consortium  

แบบแสดงรายละเอียดการจ้างงาน พขร.(บ)/พงร.(บ) จ าแนกตามแต่ละพื้นที่ (กฟข., กฟฟ.ชั้น 1,2,3) 
(ใช้แนบประกอบกับใบเสนอราคาต่อหน่วย) 

 

 

ล ำดับ พื้นที่/หน่วยงำน จ ำนวน พขร.(บ)/พงร.(บ) 
ใบขับขี่ 
ชนิดท่ี 1 

ใบขับขี่ 
ชนิดท่ี 2 

ใบขับขี่ 
ชนิดที่ 2+ 

ใบขับขี่ 
ชนิดที ่2++ 

ใบขับขี่ 
ชนิดท่ี 3 

ใบขับขี่ 
ชนดิที่ 3+ 

ใบขับเรือ 
ชั้น 2 

1                
2                
3                
4                
5                
6                
7                
8                
9                

10                
รวมอัตรำก ำลัง พขร.(บ) / พงร.(บ) ที่จำ้ง        

 

  

ผู้ยื่นเสนอรำคำ (โปรดระบุรำยละเอียด) 
1. บริษัท...............................................................................รับผิดชอบพื้นท่ี ล ำดับที่ .............. ............................................... 

............................................................................................................................................. ..................................................................... 
2. บริษัท...............................................................................รับผิดชอบพื้นท่ี ล ำดับที่ ...................................... ....................... 

............................................................................................................................. ..................................................................................... 
3. บริษัท...............................................................................รับผิดชอบพื้นท่ี ล ำดับที่ .............. ............................................... 

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

ค ำอธิบำยเพ่ิมเติม *** ให้หน่วยงานจ้างระบุอัตราก าลัง พขร.(บ)/พงร.(บ) ที่จะจ้างของแต่ละ กฟฟ. ลงในช่องจ านวน พขร.(บ)/พงร.(บ) 
ใบขับขี่ชนิดที่ 1 หมำยถึง  ขับรถยนต์โดยใช้ใบอนุญำตขับขี่ส่วนบุคคล 

ใบขับขี่ชนดิที่ 2 หมำยถึง ขับรถยนต์โดยใช้ใบอนุญำตขับขีช่นิดที่ 2 

ใบขับขี่ชนดิที่ 2+ หมำยถึง ขับรถยนต์โดยใช้ใบอนุญำตขับขีช่นิดที่ 2 (ขับขี่รถบรรทุกเฉพำะกิจติดเครนพิกัดยกไม่เกิน 16 ตัน พร้อมท ำ
หน้ำที่บงัคับปัน้จัน่ชนิดเคลื่อนทีแ่ละเครื่องจักรกลหนัก) 

ใบขับขี่ชนดิที่ 2++ หมำยถึง ขับรถยนต์โดยใช้ใบอนุญำตขับขี่ชนิดที่ 2 (ขับขี่รถบรรทุกเฉพำะกิจติดเครนพิกัดยกมำกกว่ำ 16 ตันขึ้นไป พร้อม
ท ำหน้ำที่บังคับปั้นจั่นชนิดเคลื่อนที่และเครื่องจักรกลหนัก) 

ใบขับขี่ชนดิ 3 หมำยถึง ขับรถยนต์โดยใช้ใบอนุญำตขับขี่ชนิดที่ 3 
ใบชนิดที่ชนดิ 3+ หมำยถึง ขับรถยนต์โดยใช้ใบอนุญำตขับขี่ชนดิที่ 3 (ขับขี่รถลำกจูงติดเครน พร้อมท ำหน้ำที่บังคับปั้นจั่นชนิดเคลื่อนที่) 
ใบขับเรือ ชั้น 2 หมำยถึง ขับเรือโดยใช้ใบนำยท้ำยเรือกลล ำน้ ำชั้น 2 (ทั่วไป) 
 
 

















 

แบบ บก.06 

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย 
การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ชื่อโครงการ    
จ้างเหมาบริการงานขับรถยนต์/ขับเรือ แบบราคาคงทีไ่ม่จ ากัดจ านวนด้วยวิธปีระกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
เลขที่ PEA-DVB-N3/2563 

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ   
แผนกจัดซื้อและจัดจ้าง กองบัญชี การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 3 (ภาคเหนือ) จังหวัดลพบุรี 

3. วงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม 128,975,841.90 บาท(รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม 7 %) 
4. วันที่ก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ 27 สิงหาคม 2563  

ประเภทใบอนุญาตขับรถยนต์  
/ขับเรือ 

จ านวน 
(คน) 

อัตราค่าจ้าง 
(คน/เดือน) 

รวมค่า 
ด าเนินการ 

อัตราค่าจ้าง 
รวม  

(ต่อเดือน) 

อัตราค่าจ้าง 
รวม  

(18 เดือน) 
 

ภาษีมูลค่าเพ่ิม 
7 % 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 

ส่วนบุคคล 
รถเก๋ง, ตู้, ตรวจการ,ปิคอัพ 

23 16,416 377,568 6,796,224 475,735.68 7,271,959.68 

ชนิดที่ 2 รถบรรทุก 2 – 10 ตัน 
รถแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง 2 - 3 
ตัน (ไม่ติดเครน), รถโมบาย,รถ 
PEA Mobile Brand Image and 
Service car 

146 17,806 2,599,676 46,794,168 3,275,591.76 50,069,759.76 

ชนิดที่ 2 รถบรรทุกน้อยกว่า 16
ตันติดเครน พร้อมท าหน้าที่บังคับ
ปั้ น จั่ น ช นิ ด เค ลื่ อ น ที่  แ ล ะ 
เครื่องจักรกลหนัก 

151 22,661 3,421,811 61,592,598 4,311,481.86 65,904,079.86 

ชนิดที่ 2 รถบรรทุกตั้งแต่16 ตัน
ขึ้นไป ติดเครน พร้อมท าหน้าที่
บังคับปั้นจั่นชนิดเคลื่อนที่  และ 
เครื่องจักรกลหนัก 

3 23,368 70,104 1,261,872 88,331.04 1,350,203.04 

ชนิดที่ 3 รถลากจูง 2 23,403 46,806 842,508 58,975.56 901,483.56 
ชนิดที่ 3 รถลากจูงติดเครนพร้อม
ท าหน้าที่บังคับบังคับปั้นจั่นชนิด
เคลื่อนที่ และ เครื่องจักรกลหนัก 

7 25,800 180,600 3,250,800 227,556. 3,478,356 

ใบนายท้ ายเรือกลล าน้ า ช้ัน 2 
(ท่ัวไป) 

- - - - - - 

รวม 332 129,454 6,696,565 120,538,170 8,437,671.90 128,975,841.90 
 
5. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)  

      ราคากลางของกฟภ. อนุมัติ รผก.(ภ1) ลงวันที่  27 สิงหาคม 2563 
 



 

 
 

6. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้ก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน  
     1. นายอ านาจ   ยิ้มมา   อก.วว.น.3 
 2. นายประยุกต์   โปร่งฟ้า   รก.บญ.น.3 
  3. นางสาวเหมวดี   ประเสริฐสุข   หผ.บก กอก.น.3 
 4. นายภาคภูมิ   ธนาสมบูรณ์   นบท.7 กวว.น.3 
 5. นายสมบัติ   เกตุทอง   พชง.7 กกค.น.3 
 


