
 

 

 
รายละเอียดเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาบริการงานด้านขับรถยนต์/ขับเรือ 

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  ปี   2564 – 2565   
 
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 
 

ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 3 (ภาคกลาง) จังหวัดนครปฐม1 
เรื่อง  ประกวดราคาจ้างเหมาบริการงานด้านขับรถยนต์/ขับเรือ  

แบบราคาคงท่ีไม่จ ากัดจ านวน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
-------------------------------------- 

 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 3 (ภาคกลาง) จังหวัดนครปฐม 1  มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้าง
เหมาบริการงานด้านขับรถยนต์/ขับเรือ แบบราคาคงที่ไม่จ ากัดจ านวน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
ราคากลางของงานจ้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น  121,092,935.76  บาท (หนึ่งร้อยยี่สิบเอ็ดล้าน
เกา้หมื่นสองพันเก้าร้อยสามสิบห้าบาทเจ็ดสิบหกสตางค์)  (รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม) 

             ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ2  ดังต่อไปนี้ 
 1.  มีความสามารถตามกฎหมาย 
 2.  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
 3.  ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ 
 4.  ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือท าสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้
ชั่วคราวเนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบ  
ที่รั ฐมนตรีว่ าการกระทรวงการคลังก าหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ ในระบบเครือข่ายสารสนเทศ  
ของกรมบัญชีกลาง 
 5.  ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อ ให้เป็นผู้ทิ้งงาน 
ของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วน
ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจในการด าเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย 
 6.  มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและ 
การบริหารพัสดุภาครัฐก าหนดในราชกิจจานุเบกษา 
 7.  เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว 
 8.  ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืนที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ การไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคเขต 3 (ภาคกลาง) จังหวัดนครปฐม 1  ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระท า
การอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี ้
 9.  ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทย 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 มีมูลค่างานไม่น้อยกว่า 
36,327,880.73 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 ละ 
นิติบุคคลที่เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขท่ีก าหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา เว้นแต่ 
ในกรณีที่กิจการร่วมค้าได้มีข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าเป็นลายลักษณ์อักษรก าหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดราย
หนึ่งเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการเข้าเสนอราคากับหน่วยงานของรัฐ และแสดงหลักฐานดังกล่าวมาพร้อมการยื่น
ข้อเสนอประกวดราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ กิจการร่วมค้านั้นสามารถใช้ผลงานของ
ผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที่ยื่นเสนอราคาได้ 
   ทั้งนี้ “กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่” หมายความว่า กิจการร่วมค้าที่จด
ทะเบียนเป็นนิติบุคคลต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ 

 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์  
ในวันที่...........................ระหวา่งเวลา................น.  ถึง..............น. 

 ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสาร 
ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ได้ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา4 

 ผู้สนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ 214.-บาท (สองร้อย
สิบสี่บาทถ้วน) ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์และช าระเงินผ่านทางธนาคาร ตั้งแตว่ันที่
..................................ถึงวันที่.................................. โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครฐั
ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ได้ภายหลังจากช าระเงินเปน็ที่เรียบร้อยแล้วจนถึงก่อนวันเสนอราคา 4 

 ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.pea.co.th 5 หรือ www.gprocurement.go.th  
หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-3433-9140-5 ต่อ 10970 - 1  ในวันและเวลาราชการ 

 

 
 

ผู้สนใจ ... 
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 ผู้สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดและขอบเขตของงาน โปรดสอบถาม
มายัง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 3 (ภาคกลาง) จังหวัดนครปฐม  1 ผ่านทางอีเมล์ worawan.sri@pea.co.th5 
หรือช่องทางตามท่ีกรมบัญชีกลางก าหนด ภายในวันที่...........................................4 โดย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เขต 3 (ภาคกลาง) จังหวัดนครปฐม 1 จะชี้แจงรายละเอียดดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ www.pea.co.th 5 และ 
www.gprocurement.go.th ในวันที่...................................4 

 

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

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

             (นางปาลีรัตน์  จิรโอฬารพัฒน์) 
 ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการกองอ านวยการ 
 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 3 (ภาคกลาง) จังหวัดนครปฐม 

 

 
 

 

หมายเหตุ 
1 ระบุชื่อหน่วยงานของรัฐที่ด าเนินการจัดจ้าง 

 2 การก าหนดเงื่อนไขคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอในประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
  จะต้องตรงกับคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
 3 เลือกใช้ตามความเหมาะสมหรือจ าเป็น 
 4 หน่วยงานของรัฐผู้ออกประกาศเป็นผู้ก าหนด 
 5 ระบุชื่อเว็บไซต์หรืออีเมล์ของหน่วยงานของรัฐที่ด าเนินการจัดจ้าง 

mailto:worawan.sri@pea.co.th
http://www.pea.co.th/
http://www.gprocurement.go.th/
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แบบ 
เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding)  

เลขที ่PEA – DVB – ก.3/2563 

  การจ้าง     เหมาบริการงานด้านขับรถยนต์/ขับเรือ    
ตามประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 3 (ภาคกลาง) จังหวัดนครปฐม 1 

ลงวันที…่………………………………………. 
----------------------------------------- 

 

 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 3 (ภาคกลาง) จังหวัดนครปฐม 1 ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า  กฟก.3  1ก มีความ
ประสงค์จะประกวดราคาจ้าง เหมาบริการงานด้านขับรถยนต์/ขับเรือ  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยมี
ข้อแนะน 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 ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อ ให้เป็นผู้ทิ้งงาน
ของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วน
ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจในการด าเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย 
  2.6 มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้าง 
และการบริหารพัสดุภาครัฐก าหนดในราชกิจจานุเบกษา 

2.7 … 
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 2.7 เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานทีป่ระกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว 
 2.8 ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่  กฟก.3  1ก 
ณ  วั นป ระกาศประกวดร าค า อิ เ ล็ กท รอนิ ก ส์  ห รื อ ไ ม่ เ ป็ นผู้ ก ร ะท า กา ร อัน เป็ น กา รขั ด ขว า ง 
การแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ 
 2.9 ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทยเว้นแต่รัฐบาล 
ของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีค าสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น 
 2.10  ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic 
Government Procurement: e - GP) ของกรมบัญชีกลาง  
    2.11  ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีประสบการณ์รับจ้างบริการงานขับรถยนต์/ขับเรือ ตามประเภท
ใบอนุญาตครบทุกประเภทที่ประกวดราคาให้กับส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงาน
เอกชนที่เป็นนิติบุคคลที่เชื่อถือได้มาแล้ว ทั้งนี้ ต้องมีผลงานในสัญญาเดียวที่แล้วเสร็จ มีมูลค่างานไม่น้อยกว่า  
36,327,880.73 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 ่กิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ กิจการร่วมค้าจะต้องมี
คุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา และการเสนอราคาให้เสนอราคาในนาม 
“กิจการร่วมค้า” ส่วนคุณสมบัติด้านผลงาน กิจการร่วมค้าดังกล่าวสามารถน าผลงานของผู้เข้าร่วมค้ามา ใช้
แสดงเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที่เข้าประกวดราคาได้ 
    (2) กรณีที่ กิ จการร่ วมค้ า ไม่ ได้ จดทะเบียนเป็ นนิติบุ คคลใหม่  นิ ติบุ คคลแต่ละ 
นิติบุคคลที่เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขท่ีก าหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา เว้นแต่ 
ในกรณีที่กิจการร่วมค้าได้มีข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าเป็นลายลักษณ์อักษรก าหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดราย
หนึ่งเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการเข้าเสนอราคากับหน่วยงานของรัฐ และแสดงหลักฐานดังกล่าวมาพร้อมการยื่น
ข้อเสนอประกวดราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ กิจการร่วมค้านั้นสามารถใช้ผลงานของ
ผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที่ยื่นเสนอราคาได้ 
   ทั้งนี้ “กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่” หมายความว่า กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็น
นิติบุคคลต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ 

 ๓. หลักฐานการยื่นข้อเสนอ 
 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) ... 



 

-๓- 
 

 (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) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ 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 ทั้งหมดท่ีได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้าง
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 นข้อ เสนอต้องยื่ นข้อ เสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้ อจั ดจ้ า งภาครั ฐ 
ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตามที่ก าหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น  
และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั้งหลักฐานแสดงตัวตนและท าการยืนยันตัวตนของ 
ผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่ต้องแนบใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format) 
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 4.2 ในการเสนอราคาให้เสนอราคาเป็นเงินบาทและเสนอราคาได้เพียงครั้งเดียวและราคาเดียว
โดยเสนอราคารวม และหรือราคาต่อหน่วย และหรือต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง 
ทั้งนี้ ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกัน ให้ถือตัวหนังสือ
เป็นส าคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม ภาษีอากรอ่ืน และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ทั้งปวงไว้แล้ว 
 ราคาที่ เสนอจะต้องเสนอก าหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า 120 วัน ตั้ งแต่วันเสนอราคา 
โดยภายในก าหนดยืนราคา ผู้ยื่นข้อเสนอต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้และจะถอนการเสนอราคามิได้ 
 ๔.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องจัดส่งพนักงานขับรถยนต์/ขับเรือให้กับ   กฟก.3   1ก ตามจ านวนที่สั่ง
จ้างภายในวันที่ก าหนดในหนังสือสั่งจ้าง  
 ๔.๔ ก่อนเสนอราคา ผู้ยื่นข้อเสนอควรตรวจดูร่างสัญญา รายละเอียดและขอบเขตของงาน 
ฯลฯ ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นข้อเสนอ 
ตามเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์ 
 ๔.๕ ผู้ ยื่ นข้อ เสนอจะต้องยื่ นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้ อจั ดจ้ างภาครั ฐ 
ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่…………………………….... ระหว่างเวลา………………..น. ถึง…………………น. และเวลาในการ
เสนอราคาให้ถือตามเวลาของระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เป็นเกณฑ์  
  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 ่  กฟก.3   1กผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
 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 จะตัดรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ และ   กฟก.3   1ก 
จะพิจารณาลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน เว้นแต่   กฟก.3   1กจะพิจารณาเห็นว่าผู้ยื่นข้อเสนอ 
รายนั้นมิใช่เป็นผู้ริเริ่มให้มีการกระท าดังกล่าวและได้ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของ   กฟก.3  1
ก 
 4.8 ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติ ดังนี้ 
  (1) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
  (2) ราคาที่ เสนอจะต้องเป็นราคาที่ รวมภาษีมูลค่าเ พ่ิม 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 6,054,646.79 บาท 
(หกล้านห้าหม่ืนสี่พันหกร้อยสี่สิบหกบาทเจ็ดสิบเก้าสตางค์) 2 
 5.1 เช็คหรือดราฟท์ที่ธนาคารเซ็นสั่งจ่าย ซึ่งเป็นเช็คหรือดราฟท์ลงวันที่ที่ใช้เช็คหรือดราฟท์นั้น
ช าระต่อเจ้าหน้าที่ในวันที่ยื่นข้อเสนอ หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน 3 วันท าการ 
 5 .2  หนั ง สื อค้ า ป ระกั น อิ เ ล็ กทรอนิ กส์ ของธนาคารภาย ในประ เทศตามแบบที่
คณะกรรมการนโยบายก าหนด 
 5.3 พันธบัตรรัฐบาลไทย 
 5.4 หนังสือค้ าประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ ได้รับอนุญาต 
ให้ประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย
ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือ 
ค้ าประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายก าหนด 
 กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอน าเช็คหรือดราฟท์ที่ธนาคารสั่งจ่ายหรือพันธบัตรรัฐบาลไทยหรือหนังสือ 
ค้ าประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ มาวางเป็นหลักประกันการเสนอราคาจะต้องส่งต้นฉบับ
เอกสารดังกล่าวมาให้   กฟก.3   1กตรวจสอบความถูกต้องในวันที่.................ระหว่างเวลา................น. ถึง............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    กฟก.3   1ก จะคืนให้ผู้ยื่นข้อเสนอหรือผู้ค้ าประกันภายใน 
๑๕ วัน นับถัดจากวันที่   กฟก.3   1ก ได้พิจารณาเห็นชอบรายงานผลคัดเลือกผู้ชนะการประกวดราคาเรียบร้อย
แล้ว เว้นแต่ผู้ยื่นข้อเสนอรายที่คัดเลือกไว้ซึ่ งเสนอราคาต่ าสุดหรือได้คะแนนรวมสูงสุดไม่ เกิน 3 ราย  
ให้คืนได้ต่อเมื่อได้ท าสัญญาหรือข้อตกลง หรือผู้ยื่นข้อเสนอได้พ้นจากข้อผูกพันแล้ว 
 การคืนหลักประกันการเสนอราคา ไม่ว่าในกรณีใดๆ จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย 
 ๖. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา 
  6.1 ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้   กฟก.3   1ก 
จะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์     ราคา   
  6.2 การพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอใช้หลักเกณฑ์ราคาในการพิจารณาผู้ชนะการยื่น
ข้อเสนอ   กฟก.3   1ก จะพิจารณาจาก      ราคารวม   
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 6.3 หากผู้ยื่นข้อเสนอรายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ 2 หรือยื่นหลักฐานการยื่นข้อเสนอ
ไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้องตามข้อ ๔  คณะกรรมการพิจารณาผล 
การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น เว้นแต่ ผู้ยื่นข้อเสนอรายใด
เสนอเอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะจ้างไม่ครบถ้วน หรือเสนอ
รายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่    กฟก.3   1กก าหนดไว้ในประกาศและเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนที่มิใช่สาระส าคัญและความแตกต่างนั้นไม่มีผลท าให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบต่อ 
ผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืน หรือเป็นการผิดพลาดเล็กน้อย คณะกรรมการฯ อาจพิจารณาผ่อนปรนการตัดสิทธิ 
ผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น 
 6.4    กฟก.3   1กสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่มีการผ่อนผัน ในกรณี
ดังต่อไปนี้ 
  (1) ไม่ปรากฏชื่อผู้ ยื่นข้อเสนอรายนั้นในบัญชีรายชื่อผู้ รับเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือบัญชีรายชื่อผู้ซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ของ   กฟก.3   1ก 
  (2) ไม่กรอกชื่อผู้ยื่นข้อเสนอในการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
  (3) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่ก าหนดในเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสาระส าคัญ หรือมีผลท าให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืน 
 ๖.5 ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือในการท าสัญญา คณะกรรมการพิจารณา
ผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือ   กฟก.3   1ก   มีสิทธิให้ผู้ยื่นข้อเสนอชี้แจงข้อเท็จจริงเพ่ิมเติมได ้    
  กฟก.3 1ก มีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอ ไม่รับราคา หรือไม่ท าสัญญา หากข้อเท็จจริงดังกล่าวไม่เหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง 
 ๖.6    กฟก.3   1ก ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ าสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคา 
ที่เสนอทั้งหมดก็ได้  และอาจพิจารณาเลือกจ้างในจ านวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด  
หรืออาจจะยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้  
เพ่ือประโยชน์ของทางราชการเป็นส าคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของ   กฟก.3   1ก เป็นเด็ดขาด ผู้ยื่นข้อเสนอจะ
เรียกร้องค่าใช้จ่าย หรือค่าเสียหายใดๆ มิได้ รวมทั้ง   กฟก.3   1ก จะพิจารณายกเลิกการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์และลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ทิ้งงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม 
หากมีเหตุที่เชื่อถือได้ว่าการยื่นข้อเสนอกระท าการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อ
บุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมายื่นข้อเสนอแทน เป็นต้น3 

  ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอรายที่เสนอราคาต่ าสุด เสนอราคาต่ าจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจ
ด าเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
หรือ   กฟก.3   1ก จะให้ผู้ยื่นข้อเสนอนั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ท าให้เชื่อได้ว่า ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถ
ด าเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบูรณ์ หากค าชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้    กฟก.3   1ก 
มีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอหรือไม่รับราคาของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น3 ทั้งนี้ ผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่าวไม่มีสิทธิเรียกร้อง
ค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายใดๆ จาก   กฟก.3   1ก  

 ๖.7 ก่อนลงนามในสัญญา   กฟก.3   1ก อาจประกาศยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
หากปรากฏว่ามีการกระท าที่ เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ ชนะการประกวดราคาหรือที่ ได้รับการคัดเลือก 
มีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืน หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือสมยอม
กันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืน หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระท าการทุจริตอ่ืนใดในการเสนอราคา 
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 ๗. การท าสัญญาจ้าง  
 ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะต้องท าสัญญาจ้างตามแบบสัญญา ดังระบุในข้อ ๑.๓  
หรือท าข้อตกลงเป็นหนังสือกับ   กฟก.3   1ก ภายใน  15  วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวาง
หลักประกันสัญญาเป็นจ านวนเงินเท่ากับร้อยละ      5 (ห้า)  ของราคาค่าจ้างที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ 
ให้   กฟก.3   1กยึดถือไว้ในขณะท าสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ 
 7.1 เงินสด 
 7.2 เช็คหรือดราฟท์ที่ธนาคารเซ็นสั่งจ่ายให้แก่   กฟก.3   1ก ซึ่งเป็นเช็คหรือดราฟท์ 
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 
  หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ย ตามอัตราส่วนของงานจ้างซึ่ง    กฟก.3    1ก  
ได้รับมอบไว้แล้ว  

 ๘. การจ่ายเงินค่าจ้าง  

  8.1    กฟก.3   1กจะจ่ายเงินค่าจ้างซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพ่ิม ตลอดจนภาษีอากรอ่ืน ๆ และ
ค่าใช้จ่ายทั้งปวงแล้วให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้รับจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานถูกต้อง
และครบถ้วนตามสัญญาจ้างหรือข้อตกลง และ   กฟก.3   1ก  ได้ตรวจรับมอบงานจ้างเรียบร้อยแล้ว โดยจ่าย
เป็นงวดตามข้อ 8.2  

  8.2    กฟก.3   1ก 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   กฟก.3   1ก ตรวจสอบ
ความถูกต้องก่อนรับเงินค่าจ้าง  ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
  8.2.1 การปฏิบัติงานในวันท างานปกติ    กฟก.3   1ก จะจ่ายค่าจ้างให้ผู้ยื่นข้อเสนอที่
ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้รับจ้างตามจ านวนพนักงานขับรถยนต์/ขับเรือที่มาปฏิบัติงานจริง ตามพ้ืนที่ และ
ประเภทใบอนุญาตขับขี่ โดยผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้รับจ้างต้องจ่ายค่าจ้างให้พนักงานขับ
รถยนต์/ขับเรือของผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้รับจ้างที่ปฏิบัติงานให้กับ   กฟก.3   1ก ตามอัตราที่
ก าหนดไว้ในรายละเอียดแนบท้ายสัญญาจ้าง 
   การจ่ายค่าจ้างให้เริ่มนับตั้งแต่วันที่พนักงานขับรถยนต์/ขับเรือของผู้ยื่นข้อเสนอที่
ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้รับจ้างมาปฏิบัติงานในหน้าที่ และ   กฟก.3   1ก จะจ่ายค่าจ้างตั้งแต่วันที่เริ่มการ
ปฏิบัติงานจริง 
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   การค านวณค่าจ้างเป็นรายวัน จะค านวณจากค่าว่าจ้างรายเดือนหารด้วย 30 
(สามสิบ) วัน 
   ทั้งนี้ค่าปรับหรือค่าเสียหายซึ่งเกิดขึ้นจากผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็น
ผู้รับจ้างตามสัญญาจ้าง    กฟก.3   1ก มีสิทธิที่จะหักเอาจากจ านวนค่าจ้างที่ค้างจ่ายและ/หรือบังคับจาก
หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาก็ได้ 
  8.๒.2 การปฏิบัติงานล่วงเวลา หรือการปฏิบัติงานในวันหยุด    กฟก.3   1ก จะจ่ายเงิน
ค่าตอบแทนการท างานล่วงเวลา และท างานในวันหยุด ตามรายละเอียดแนบท้ายสัญญาจ้าง 
  8.2.3 การปฏิบัติงานต่างท้องที่ที่จ้าง    กฟก.3   1ก จะจ่ายค่าตอบแทนให้กับผู้ยื่น
ข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้รับจ้างตามที่ก าหนดในข้อ 8.2.1 และหรือ 8.2.2 แล้วแต่กรณี และจ่ายค่า
พาหนะเดินทาง รวมทั้งในกรณีที่ต้องพักแรม   กฟก.3   1กจะจ่ายค่าที่พักตามที่ก าหนดไว้ในรายการละเอียด
แนบท้ายสัญญาจ้าง 
  8.2.4 ในการรับเงินค่าจ้าง ผู้ยื่นข้อเสนอเสนอราคาในรูปแบบของกิจการร่วมค้าที่ไม่ได้จด
ทะเบียนเป็นนิติบุคคลซึ่งได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้รับจ้างจะต้องออกใบเสร็จรับเงินและใบก ากับภาษีในนามของ
ตน เพ่ือเป็นหลักฐานการรับเงินค่าจ้างมอบให้แก่   กฟก.3   1ก ทั้งนี้    กฟก.3   1ก มีสิทธิที่จะหักค่าปรับหรือ
ค่าเสียหายที่เกิดจากผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้รับจ้างเอาจากค่าจ้างที่จะจ่ายให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอที่
ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้รับจ้าง โดยสิ้นเชิงได้ โดยไมจ่ าต้องค านึงว่าเป็นหนี้ที่นิติบุคคลที่เข้าร่วมค้ารายใดได้ก่อขึ้น 
 

 ๙. อัตราค่าปรับ 

 ค่าปรับตามแบบสัญญาจ้างแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ หรือข้อตกลงจ้าง
เป็นหนังสือจะก าหนด ดังนี้ 
 9.1 กรณีที่ผู้รับจ้างน างานที่รับจ้างไปจ้างช่วงให้ผู้อ่ืนท าอีกทอดหนึ่งโดยไม่ได้รับอนุญาตจาก    
กฟก.3    1ก จะก าหนดค่ าปรั บส าหรั บการฝ่ าฝืนดั งกล่ าวเป็ นจ านวนร้ อยละ   10 (สิบ)   ของวงเงิ น 
ของงานจ้างช่วงนั้น 
 9.2 กรณีที่ผู้รับจ้างปฏิบัติผิดสัญญาจ้างนอกเหนือจากข้อ 9.1 จะก าหนดค่าปรับเป็นรายวัน 
ในอัตราคนละ 1 (หนึ่ง) เท่าของอัตราค่าจ้างของพนักงานขับรถยนต์/ขับเรือที่ขาดไป/ต่อคน/ต่อวัน ตั้งแต่
วันที่ครบก าหนดการจัดส่งพนักงานขับรถยนต์/ขับเรือ จนถึงวันที่ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้รับ
จ้างได้ปฏิบัติถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาหรือจนถึงวันที่    กฟก.3   1ก 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   
กฟก.3   1ก ก่อนวันที่พนักงานขับรถยนต์/ขับเรือดังกล่าวจะเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ไม่น้อยกว่า 2 (สอง) วันท าการ 
ทั้งนี ้   กฟก.3   1ก หรือตัวแทนสงวนสิทธิ์ที่จะรับและรับรองการปฏิบัติงานเฉพาะพนักงานขับรถยนต์/ขับเรือ
ที่ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้รับจ้างได้แจ้งรายชื่อและจัดส่งประวัติถูกต้องแล้วเท่านั้น 

 เมื ่อ   กฟก.3   1กได้ตรวจสอบตามวรรคแรกแล้ว เห็นว่าพนักงานขับรถยนต์/ขับเรือ           
ที่ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้รับจ้างจัดส่งมามีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามที่ระบุไว้ในรายละเอียด
แนบท้ายสัญญา    กฟก.3   1กสงวนไว้ซึ่งสิทธิที่จะขอเปลี่ยนตัวพนักงานขับรถยนต์/ขับเรือ ผู้ยื่นข้อเสนอที่
ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้รับจ้างจัดส่งมาได้ และในกรณีที่   กฟก.3   1ก ขอเปลี่ยนตัวพนักงานขับรถยนต์/ขับ
เรือ ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้รับจ้างต้องเปลี่ยนให้ภายใน ๓ (สาม) วันท าการ นับแต่วันที่ได้รับ
แจ้งจาก   กฟก.3   1ก โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ จาก   กฟก.3   1ก ทั้งสิ้น 
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 11. ข้อสงวนสิทธิ์ในการยื่นข้อเสนอและอ่ืนๆ 
     11.๑ เงินค่าจ้างส าหรับงานจ้างครั้งนี้ ได้มาจากเงินงบประมาณ โครงการต่าง ๆ , งบลงทุน 

และงบผู้ใช้ไฟของ    กฟก.3   1ก 
 11.๒ เมื่อ   กฟก.3   1ก ได้คัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอรายใดให้เป็นผู้รับจ้าง และได้ตกลงจ้างตาม
การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้รับจ้างจะต้องสั่งหรือน าสิ่งของมาเพื่องานจ้างดังกล่าวเข้ามาจาก
ต่างประเทศ และของนั้นตอ้งน 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   กฟก.3   1ก ได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปท าสัญญาหรือข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือ
ภายในเวลาที่ก าหนดดังระบุไว้ในข้อ ๗    กฟก.3   1ก จะริบหลักประกันการยื่นข้อเสนอ หรือเรียกร้องจากผู้ออก
หนังสือค้ าประกันการยื่นข้อเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอ่ืน (ถ้ามี) รวมทั้งจะ
พิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
 11.๔    กฟก.3   1กสงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขเพ่ิมเติมเงื่อนไข หรือข้อก าหนดในแบบสัญญาหรือ
ข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือให้เป็นไปตามความเห็นของส านักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)  
 11.5 ในกรณีที่เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ มีความขัดหรือแย้งกัน  
ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติตามค าวินิจฉัยของ   กฟก.3   1ก ค าวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด และผู้ยื่นข้อเสนอ 
ไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายใดๆ เพ่ิมเติม 
 11.6    กฟก.3   1ก อาจประกาศยกเลิกการจัดจ้างในกรณีต่อไปนี้ได้ โดยที่ผู้ ยื่นข้อเสนอ 
จะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จาก   กฟก.3   1ก ไม่ได ้ 
  (1)    กฟก.3   1ก ไม่ได้รับการจัดสรรเงินที่จะใช้ในการจัดจ้างหรือได้รับจัดสรร 
แตไ่ม่เพียงพอที่จะท าการจัดจ้างครั้งนีต้่อไป 
  (2) มีการกระท าที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการจัดจ้างหรือที่ได้รับการคัดเลือก 
มีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืน หรื อขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม  
หรือสมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืน หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระท าการทุจริตอ่ืนใด 
ในการเสนอราคา 
  (3) การท าการจัดจ้างครั้งนี้ต่อไปอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่   กฟก.3   1ก  หรือ
กระทบต่อประโยชน์สาธารณะ 
  (4) กรณีอ่ืนในท านองเดียวกับ (1) (2) หรือ (3) ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง  
ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
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๑2. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ 
ในระหว่างระยะเวลาการจ้าง ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้รับจ้างต้องปฏิบัติ 

ตามหลักเกณฑ์ท่ีกฎหมายและระเบียบได้ก าหนดไว้โดยเคร่งครัด 

13. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ 
    กฟก.3   1ก สามารถน าผลการปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามสัญญาของผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการ

คัดเลือกให้เป็นผู้รับจ้างเพื่อน ามาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ 
 ทั้งนี้ หากผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกไม่ผ่านเกณฑ์ที่ก าหนดจะถูกระงับการยื่นข้อเสนอ

หรือท าสัญญากับ   กฟก.3   1ก ไว้ชั่วคราว 
 

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 3 (ภาคกลาง) จังหวัดนครปฐม 
กันยายน 2563 

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

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 
   ต้องมีหลักฐานและข้อเท็จจริงที่ชัดเจนโดยปราศจากข้อโต้แย้งในด้ านคุณภาพ คุณสมบัติ 
   ทางเทคนิค หรือเหตุอ่ืนใดว่า สินค้า บริการ งานจ้างดังกล่าวไม่เป็นประโยชน์ต่อทางราชการ  
   หรือมีหลักฐานและข้อเท็จจริงชัดเจนที่เชื่อได้ว่าการยื่นข้อเสนอกระท าการโดยไม่สุจริต 

4 ให้ระบุชื่อ หน่วยงานของรัฐ ที่ด าเนินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์พร้อมประทับตราชื่อ
  หน่วยงานของรัฐ โดยหัวหน้าเจ้าหน้าที่เป็นผู้ลงลายมือชื่อย่อก ากับตรา 
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รายละเอียดขอบเขตของงานการจัดซื้อ/จัดจ้าง 

เรื่อง  งานจ้างเหมาบริการงานด้านขับรถยนต์/ขับเรือ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

ที่ จ.   / 

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

1.ข้อตกลงว่าจ้างและคุณสมบัติของพนักงานขับรถยนต์/ขับเรือ 

  1.1 ด้วยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มีความประสงค์จัดจ้างงานจ้างเหมาบริการงานด้านขับ
รถยนต์/ขับเรือ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เพ่ือจัดหาพนักงานขับรถยนต์/ขับเรือให้กับ
หน่วยงานในสังกัดการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดยมีขอบเขตงานจ้างเป็น 7 ประเภท ดังนี้ 
   1.1.1 ขับรถยนต์โดยใช้ใบอนุญาตขับขี่ส่วนบุคคล 
   1.1.2 ขับรถยนต์โดยใช้ใบอนุญาตขับข่ีชนิดที่ 2 
   1.1.3 ขับรถยนต์โดยใช้ใบอนุญาตขับขี่ชนิดที่ 2 รถบรรทุกเฉพาะกิจติดเครนพิกัดยก ไม่
เกิน 16 ตัน พร้อมท าหน้าที่บังคับปั้นจั่นชนิดเคลื่อนที่ และเครื่องจักรกลหนัก 
   1.1.4 ขับรถยนต์โดยใช้ใบอนุญาตขับขี่ชนิดที่ 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   
ตกลงกัน และตามจ านวนที่ผู้ว่าจ้างสั่งจ้างเป็นคราวๆ ไป  
  1.2 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะท าสัญญาจ้าง   24   เดือน เริ่มตั้งแต่วันที่   1 มกราคม 2564  . 
ถึงวันที ่  31 ธันวาคม 2565 วงเงินจ้างทั้งสิ้น  121,092,935.76  บาท ( หนึ่งร้อยยี่สิบเอ็ดล้านเก้าหม่ืน
สองพันเก้าร้อยสามสิบห้าบาทเจ็ดสิบหกสตางค์)  ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมจ านวน  7,921,967.76  บาท 
ตลอดจนภาษีอากรอ่ืน ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว 
  1.3 ในระหว่างปฏิบัติงานตามสัญญา หากมีการเปลี่ยนแปลงกฎหมายใดที่ส่งผลกระทบต่อ ผู้
ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้รับจ้าง และท าให้ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้รับจ้างต้อง
รับภาระค่าใช้จ่ายเพ่ิมขึ้นในการปฏิบัติตามเงื่อนไขของสัญญา ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้รับจ้าง
มีสิทธิแจ้งให้ผู้ว่าจ้างทราบเพื่อพิจารณาตกลงร่วมกันในแต่ละกรณี 
 

1.4 … 

1.1 รายละเอียดและขอบเขตของงาน 
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                 1.4 ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้รับจ้างต้องจัดหาพนักงานขับรถยนต์/ขับเรือ ที่มี
คุณสมบัติตามเอกสารแนบท้ายสัญญานี้ จ านวนประมาณ   226  คน เพ่ือท าหน้าที ่ดังนี้ 
 

1.4.1 ขับรถยนต์โดยใช้ใบอนุญาตขับขี่ส่วนบุคคล จ านวนประมาณ     4     คน 
1.4.2 ขับรถยนต์โดยใช้ใบอนุญาตขับขี่ชนิดที่ 2 จ านวนประมาณ    82    คน 
1.4.3 ขับรถยนต์ โ ดย ใช้ ใบอนุญาตขับขี่ ชนิดที่  2 

รถบรรทุกเฉพาะกจิติดเครนพิกัดยกไม่เกิน 16 ตัน 
พร้อมท าหน้าที่บังคับปั้นจั่นชนิดเคลื่อนที่ และ
เครื่องจักรกลหนัก จ านวนประมาณ   120    คน 

1.4.4 ขับรถยนต์ โดยใช้ ใบอน ุญาตข ับขี ่ชน ิดที ่ 2 
รถบรรทุกเฉพาะกิจติดเครนพิกัดยกมากกว่า 
16 ตันขึ้นไป พร้อมท าหน้าที่บังคับปั้นจั่นชนิด
เคลื่อนที ่และเครื่องจักรกลหนัก   จ านวนประมาณ     8      คน 

1.4.5 ขับรถยนต์โดยใช้ใบอนุญาตขับข่ีชนิดที่ 3 จ านวนประมาณ     7      คน 
1.4.6 ขับรถยนต์โดยใช้ใบอนุญาตขับขี่ชนิดที่ 3 รถลาก

จูงติดเครน พร้อมท าหน้าที่บั งคับปั้นจั่นชนิด
เคลื่อนที่  จ านวนประมาณ     4      คน 

1.4.7 ขับเรือโดยใช้ ใบนายท้ายเรือกลล าน้ าชั้น 2 
(ทั่วไป) จ านวนประมาณ     1      คน 

 
 1.5 ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้รับจ้างต้องจ่ายค่าจ้างให้พนักงานขับรถยนต์และ
พนักงานขับเรือ ในอัตรารายเดือน คือ 
 1.5.1 ขับรถยนต์โดยใช้ใบอนุญาตขับขี่ส่วนบุคคล ไม่น้อยกว่าเดือนละ    11,350.00  บาท
( หนึ่งหม่ืนหนึ่งพันสามร้อยห้าสิบบาทถ้วน ) 
  1.5.2  ขับรถยนต์โดยใช้ใบอนุญาตขับขี่ชนิดที่ 2 ไม่น้อยกว่าเดือนละ     12,385.00  บาท 
( หนึ่งหม่ืนสองพันสามร้อยแปดสิบห้าบาทถ้วน ) 
  1.5.3 ขับรถยนต์โดยใช้ใบอนุญาตขับขี่ชนิดที่ 2 รถบรรทุกเฉพาะกิจติดเครนพิกัดยกไม่เกิน 
16 ต ัน  พร ้อมท าหน ้าที ่บ ังค ับปั ้นจั ่นชน ิด เคลื ่อนที ่  และเครื่องจักรกลหนัก ไม่น้อยกว่าเดือนละ     
15,425.00  บาท ( หนึ่งหม่ืนห้าพันสี่ร้อยย่ีสิบห้าบาทถ้วน ) 
  1.5.4  ขับรถยนต์โดยใช้ใบอนุญาตขับขี่ชนิดที่ 2  รถบรรทุกเฉพาะกิจติดเครนพิกัดยก
มากกว่า-16-ตัน-ขึ้นไป-พร้อมท าหน้าที่บังคับปั้นจั่นชนิดเคลื่อนที่และเครื่องจักรกลหนัก .ไม่น้อยกว่า
เดือนละ    15,931.00  บาท ( หนึ่งหม่ืนห้าพันเก้าร้อยสามสิบเอ็ดบาทถ้วน ) 
  1.5.5  ขับรถยนต์โดยใช้ใบอนุญาตขับขี่ชนิดที่ 3 ไม่น้อยกว่าเดือนละ    16,551.00  บาท  
( หนึ่งหม่ืนหกพันห้าร้อยห้าสิบเอ็ดบาทถ้วน ) 
  1.5.6   ขับรถยนต์โดยใช้ใบอนุญาตขับขี่ชนิดที่ 3   รถลากจูงติดเครน พร้อมท าหน้าที่บังคับปั้นจั่น
ชนิดเคลื่อนที่ ไม่น้อยกว่าเดือนละ    17,677.00  บาท ( หนึ่งหม่ืนเจ็ดพันหกร้อยเจ็ดสิบเจ็ดบาทถ้วน ) 
   1.5.7  ขับเรือโดยใช้ใบนายท้ายเรือกลล าน้ าชั้น 2 (ทั่วไป)-ไม่น้อยกว่าเดือนละ  11,350.00  บาท  
(หนึ่งหม่ืนหนึ่งพันสามร้อยห้าสิบบาทถ้วน ) 
    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
แจ้งใหพ้นักงานขับรถยนต์/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 าเนินการจ้างเป็นไปด้วยความ
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 าเนินงานดังกล่าวจะถือเป็นส่วนหนึ่งของการพิจารณาคัดเลือก
คุณสมบัติของผู้ที่จะเข้ายืน่ข้อเสนอหรือเข้าท าสัญญากับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในคราวต่อไป 
 
 
 



 

 

 
ใบเสนอราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

 
เรียน ...................(ระบตุ าแหน่งหวัหน้าหน่วยงานของรฐั)........................ 
 ๑. ข้าพเจ้า............(ระบุชื่อบริษัท ห้าง ร้าน)..........................ส านักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่
.............................................ถนน.................................................ต าบล/แขวง............................................
อ าเภอ/เขต.....................................จังหวัด..........................................โทรศัพท.์.................................................
โดย.............. .......................ผู้ลงนามข้างท้ายนี้ (ในกรณีผู้รับจ้างเป็นบุคคลธรรมดาให้ใช้ข้อความว่า  
ข้าพเจ้า . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (ระบุชื่อบุคคลธรรมดา) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .อยู่บ้ านเลขที่
..............................................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 ตามราคาดังที่ได้ระบุไว้ในใบเสนอราคานี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 
............................... บาท (........................................) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมตลอดจนภาษีอากรอ่ืนๆ  
และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว  
 ๓. ข้าพเจ้าจะยืนค าเสนอราคานี้ เป็นระยะเวลา........ ................วัน ตั้งแต่วันยื่นข้อเสนอ  
และ .........................1 อาจรับค าเสนอนี้ ณ เวลาใดก็ได้ก่อนที่จะครบก าหนดระยะเวลาดังกล่าว หรือระยะเวลา
ที่ได้ยืดออกไปตามเหตุผลอันสมควรที่ ..........................1 ร้องขอ 
 4. ข้าพเจ้ารับรองว่าจะส่งมอบงานตามเงื่อนไขท่ีเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ก าหนดไว้ 
 5. ในกรณีที่ข้ าพเจ้าได้ รับการพิจารณาให้ เป็นผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  
ข้าพเจ้ารับรองที่จะ 
   5.๑ ท าสัญญาตามแบบสัญญาจ้างแนบท้ายเอกสารการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือ
ตามที่ส านักงานอัยการสูงสุดได้แก้ไขเพ่ิมเติมแล้ว กับ ..........................1 ภายใน.............วัน นับถัดจากวันที่
ได้รับหนังสือให้ไปท าสัญญา 
   5.๒ มอบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา ตามที่ระบุไว้ในข้อ 7 ของเอกสารการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ ให้แก่ .......................1 ขณะที่ได้ลงนามในสัญญาเป็นจ านวนร้อยละ....................ของราคาตามสัญญา 
ที่ได้ระบุไว้ในใบเสนอราคานี้ เพ่ือเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาโดยถูกต้องและครบถ้วน 
    หากข้าพเจ้าไม่ปฏิบัติให้ครบถ้วนตามที่ระบุในข้อ 5.1 และ/หรือข้อ 5.2 ดังกล่าว
ข้างต้น ข้าพเจ้ายอมชดใช้ค่าเสียหายใดๆ ที่อาจมีแก่...............................1 และ...............................1 มีสิทธิจะให้
ผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืนเป็นผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ หรือ.................. .............1อาจด าเนินการ 
จัดจ้างการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ก็ได้ 
   6. ข้าพเจ้ายอมรับว่า ...........................1 ไม่มีความผูกพันที่จะรับค าเสนอนี้ หรือใบเสนอราคาใดๆ 
รวมทั้งไม่ต้องรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายใดๆ อันอาจเกิดขึ้นในการที่ข้าพเจ้าได้เข้ายื่นข้อเสนอครั้งนี้ 
 7.   เพ่ือเป็นประกันในการปฏิบัติโดยถูกต้อง ตามที่ได้ท าความเข้าใจและผูกพันแห่งค าเสนอนี้ 
ข้าพเจ้าขอมอบ........................เพ่ือเป็นหลักประกันการเสนอราคา เป็นจ านวนเงิน..........................บาท 
(...................................) มาพร้อมนี้ 

1.2 ใบเสนอราคาจ้าง 
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 8. ข้าพเจ้าได้ตรวจทานตัวเลขและตรวจสอบเอกสารต่างๆ ที่ได้ยื่นพร้อมใบเสนอราคานี้ 
โดยละเอียดแล้ว และเข้าใจดีว่า ............................1 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 



                   
      

 
 

 

 

ตัวสงสํานักงานอยัการสูงสุด 

 
 

สัญญาจางบริการขบัรถยนต/ขับเรือ แบบราคาคงที่ไมจํากัดจํานวน  

    ที่ จ…………......................... 

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

สัญญาฉบับนี้ทําขึ้น ณ         

                   เมื่อวนัที่                          . 

 

ระหวาง  การไฟฟาสวนภูมิภาค โดย         

          

ซึ่งตอไปนี้ในสัญญานี้จะเรียกวา " ผูวาจาง " ฝายหนึ่ง    
 

กบั  ก.บริษัท…………………………………………………………………...…………………………………………… 

 ซึ่งจดทะเบียนเปนนิติบุคคล ณ .............................................................................................. 

 มีสาํนักงานใหญ ต้ังอยูเลขท่ี................ตรอก / ซอย..............................................................................

ถนน..................................ตําบล / แขวง............................อําเภอ / เขต............................                      

จังหวัด................................... รหัสไปรษณีย............................โดย.............................................

ผูมีอํานาจลงนามผูกพันนิติบุคคลดังปรากฏตามหนังสือรับรองของสํานักงานทะเบียนหุนสวน

บริษัท...............................................................................ลงวันท่ี........................................... 

(และหนังสือมอบอํานาจลงวันท่ี................................................) แนบทายสัญญานี้ ซึ่งตอไป

ในสัญญานี้จะเรียกวา    " ผูรับจาง "  อีกฝายหนึ่ง1   

 ข.
 
 กลุมกิจการรวมคา  (JOINT VENTURE )/กลุมกิจการคารวม(CONSORTIUM) ตามสัญญา

กลุมกิจการรวมคา/กลุมกิจการคารวม......................  ลงวันที่............................ซ่ึงประกอบดวย 

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

ซึ่งจดทะเบียนเปนนิติบุคคล ณ ..................................................................................................

มีสาํนักงานใหญตั้งอยูเลขที่......................ตรอก / ซอย.............................................................

ถนน..................................ตําบล / แขวง............................อําเภอ / เขต..................................                      

จังหวัด................................... รหัสไปรษณีย............................โดย............................................ 

ผูมีอํานาจ ... 

 
1ใชสําหรับคูสัญญาที่เปนนติิบุคคลรายเดียว 
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ผูมีอํานาจลงนามผูกพันนิติบุคคล ดังปรากฏตามหนังสือรับรองของสํานักงานทะเบียนหุนสวน
บริษัท.................................................ลงวันท่ี.........................................................................
(และหนังสือมอบอํานาจลงวันท่ี................................................) แนบทายสัญญานี้ และ               
บริษัท .................................................................................................................................   
ซึ่งจดทะเบียนเปนนิติบุคคล ณ .................................................................................................. 
มีสํานักงานใหญตั้งอยูเลขที่  ตรอก / ซอย.........................................................
ถนน...................................ตําบล / แขวง............................อําเภอ / เขต...........................
จังหวัด  รหัสไปรษณีย   โดย.............................................................
ผูมีอํานาจลงนามผูกพันนิติบุคคล ดังปรากฏตามหนังสือรับรองของสํานักงานทะเบียนหุนสวน
บริษัท........................................................ลงวันท่ี.................................................................
(และหนังสือมอบอํานาจลงวันที่....................................................) แนบทายสัญญานี้ 
ซึ่งตอไปในสัญญานี้จะรวมกันเรียกวา    " ผูรับจาง "  อีกฝายหนึ่ง2  

 

ท้ังสองฝายไดตกลงทําสัญญากันมีขอความตอไปน้ี 
 
 ขอ ๑. ขอตกลงวาจาง 

ผูวาจางตกลงจาง และผูรับจางตกลงรับจางบริการขับรถยนต/ขับเรือ โดยจัดหา พนักงาน
ขับรถยนต/ขับเรือ ท่ีมีคุณสมบัติตามเอกสารแนบทายสัญญานี้ จํานวนประมาณ.......(.........) คน  
เพื่อทาํหนาท่ี 

  1.1 ขับรถยนตโดยใชใบอนุญาตขับขี่สวนบุคคล  จํานวนประมาณ......(.....) คน 
  1.2 ขับรถยนตโดยใชใบอนญุาตขับขี่ชนิดที่ 2  จํานวนประมาณ......(.....) คน 
  1.3 ขับรถยนตโดยใชใบอนุญาตขับข่ีชนิดที่ 2  
   รถบรรทุกเฉพาะกิจติดเครนพิกัดยกไมเกิน 16 ตัน  
   พรอมทําหนาที่บังคับปนจั่นชนิดเคลื่อนท่ี  
   และเครื่องจักรกลหนัก  จํานวนประมาณ......(.....) คน 
  1.4 ขับรถยนตโดยใชใบอนุญาตขับข่ีชนิดที่ 2  
   รถบรรทุกเฉพาะกิจติดเครนพิกัดยกมากกวา 16 ตัน ขึ้นไป  
   พรอมทําหนาที่บังคับปนจั่นชนิดเคลื่อนท่ี 
   และเครื่องจักรกลหนัก                                  จํานวนประมาณ.....(.....) คน 

 
1.5 ... 

 
 
 
 
 

2ใชสําหรับคูสัญญาที่เปนกลุมกิจการคารวม (CONSORTIUM) หรือกลุมกิจการรวมคา (JOINT VENTURE) 
โดยปรบัเปลี่ยนขอความตามความเปนจริง 
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  1.5 ขับรถยนตโดยใชใบอนุญาตขับขี่ชนิดท่ี 3         จํานวนประมาณ.....(.....) คน 
  1.6 ขับรถยนตโดยใชใบอนุญาตขับข่ีชนิดที่ 3  
   รถลากจูงติดเครน พรอมทําหนาที่บังคับปนจั่น 
   ชนิดเคลื่อนท่ี จํานวนประมาณ......(.....) คน 

1.7  ขับเรอืโดยใชใบนายทายเรือกลลําน้ําชั้น 2 (ทั่วไป)    จํานวนประมาณ........(........) คน 
 เพื ่อปฏิบัติงานตามพื้นที่และจํานวนพนักงานขับรถยนต/ขับเรือแตละประเภท 
ตามเอกสารแนบทายสัญญา   
 โดยมีขอบเขตของงาน  และรายละเอียดการปฏิบัติงานของผูวาจาง ตามรายละเอียด
แนบทายสัญญา ซึ่งถือเปนสวนหนึ่งของสัญญาตามรายการ และราคาตอหนวยที ่ตกลงกัน และ
ตามจํานวนที่ผูวาจางสั่งจางเปนคราว ๆ ไป-มีกําหนดระยะเวลาการจาง     /   ( . . . . . . . )  เ ด ือ น            
เริ่มตั้งแตวันท่ี             ถึงวันท่ี             ตกลงคาจางภายในวงเงินรวมทั้งสิ้น     บาท (         )
ซึ่งไดรวมภาษีมูลคาเพิ่ม จํานวน...........บาท (.............) ตลอดจนภาษีอากรอ่ืนๆ และคาใชจายทั้งปวงดวยแลว 
 ในระหวางปฏิบัติงานตามสัญญา หากมีการเปลี่ยนแปลงกฎหมายใดที่สงผลกระทบ
ตอผูรับจาง และทําใหผูรบัจางตองรับภาระคาใชจายเพิ่มข้ึนในการปฏิบัติตามเงื่อนไขของสัญญา ผูรับจาง
มีสิทธิแจงใหผูวาจางทราบเพื่อพิจารณาตกลงรวมกันในแตละกรณี 
  ทุกบริษัทที่ประกอบกันเปนกิจการคารวม/กิจการรวมคาตกลงรับผิดรวมกันและ
แทนกันตอผูวาจางตามสัญญานี้3  
 ขอ ๒.  การออกใบส่ังจางแตละคราว 
  ในวันเริ่มตนสัญญา  ผูรับจางจะตองจัดสงพนักงานขับรถยนต/ขับเรือตามจํานวนที่
ปรากฏในใบสั่งจางครั้งแรก ใหแกผูวาจาง 
  ในการสั่งจางคราวตอๆไป ผูวาจางจะออกใบสั่งจางเปนคราวๆกําหนดระยะเวลาการจาง
ไมเกินกําหนดสิ้นสุดของสัญญา โดยใหผูรับจางสามารถทยอยจัดสงพนักงานขับรถยนต/ขับเรือได ภายใน 
15 (สิบหา) วัน นับแตวันที่ผูรบัจางหรอืตัวแทนของผูรับจางไดรับทราบใบสั่งจาง 
 ขอ ๓.  การจายเงินคาจาง 

ผูวาจางจะจายเงินคาจา ง และเงินคาตอบแทนอื่น ๆ ใหแกผูรับจางเปนงวด 
งวดละ 1 (หนึ่ง) เดอืนโดยแบงจายตามพื้นที่หรอืหนวยงานที่ปฏิบัติงานแตละแหง ภายใน 30 (สามสิบ) วัน 
นับจากวันที่รับใบแจงหนี้  และรายงานการตรวจรับงานจางจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเรียบรอย
ในแตละงวด และผูรับจางตองแสดงเอกสารแบบสงเงินประกันสังคมตามแบบ สปส.๑-๑๐, กองทุนเงินทดแทน, 
เงินอื่นตามที่กฎหมายกําหนดและหลักฐานการจายเงินคาประกันภัยคุมครองรวม (ประเภท 1) 
ของพนักงานขับรถยนต/ขับเรือ ใหผูวาจางตรวจสอบความถูกตองกอนรับเงินคาจาง ซึ่งมีรายละเอียด
ดังน้ี 
 ๓.๑ การปฏิบัติงานในวันทํางานปกติ ผูวาจางจะจายคาจางใหผูรับจางตามจํานวน

พนักงานขับรถยนต/ขับเรือที่มาปฏิบัติงานจริง ตามพื้นที่ ประเภท และอัตรา ดังนี้ 

  3.1.1 พนักงานขับรถยนตที่ใชใบอนุญาตขับขี่สวนบุคคล จํานวน……..(.....) คน  

อัตราคาจางคนละ ................ บาท  (................................................) ตอเดือน ซึ่งไดรวมภาษีมูลคาเพิ่ม 

จํานวน................บาท (...............) ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และคาใชจายทั้งปวงดวยแลว 

3.1.2 ... 

 
3
ปรับเปลี่ยนตามขอเท็จจริงและใหตัดวรรคนี้ออก หากคูสัญญาเปนนิติบุคคลรายเดียว 
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   3.1.2 พนักงานขับรถยนตที่ใชใบอนุญาตขับขี่ชนิดที่  2 จํานวน……....(.......) คน  
อัตราคาจางคนละ ................ บาท  (..............................................) ตอเดือน ซึ่งไดรวมภาษีมูลคาเพิ่ม 
จํานวน................ บาท(...............) ตลอดจนภาษีอากรอ่ืนๆ และคาใชจายทั้งปวง ดวยแลว 
   3.1.3    พนักงานขับรถยนตโดยใชใบอนุญาตขับขี่ชนิดที่ 2 รถบรรทุกเฉพาะกิจ
ติด เครนพิกัดยกไมเก ิน 16 ตัน พรอมทําหนาท่ีบังคับปนจั่นชนิดเคลื่อนที่และเครื่องจักรกลหนัก                                                        
จํานวน..........(......) คน อัตราคาจางคนละ ................ บาท  (...............................) ตอเดือน ซึ่งไดรวม
ภาษีมูลคาเพิ่ม จํานวน...........................บาท (...............) ตลอดจนภาษีอากรอ่ืนๆ และคาใชจายทั้งปวงดวยแลว 
   3.1.4  พนักงานขับรถยนตที่ใชใบอนุญาตขับขี่ชนิดที่ 2 รถบรรทุกเฉพาะกิจ
ติดเครนพิกัดยกมากกวา 16 ตัน ขึ้นไป พรอมทําหนาที่บังคับปนจ่ันชนิดเคลื่อนที่ และเครื่องจักรกลหนัก                                               
จํานวน……(.......) คน  อัตราคาจางคนละ ............... บาท  (............................) ตอเดือน ซึ่งไดรวมภาษีมูลคาเพิ่ม 
จํานวน...........................บาท(...............) ตลอดจนภาษีอากรอ่ืนๆ และคาใชจายทั้งปวงดวยแลว 
   3.1.5  พนักงานขับรถยนตโดยใชใบอนุญาตขับข่ีชนิดท่ี 3  จํานวน…......(......) คน  
อัตราคาจางคนละ ............... บาท  (...............................................) ตอเดือน ซึ่งไดรวมภาษีมูลคาเพิ่ม 
จํานวน...........................บาท (...............) ตลอดจนภาษีอากรอ่ืนๆ และคาใชจายทั้งปวง ดวยแลว 
   3.1.6 พนักงานขับรถยนตโดยใชใบอนุญาตขับขี่ชนิดที่ 3 รถลากจูงติดเครน 
พรอมทําหนาที ่บ ังคับป นจั ่นชนิด เคลื่อนที ่ จํานวน. . . . . . . . . . . . . . ( . . . . . . . . . . )  คน อัตราคาจางคนละ 
................ บาท  (...........................................) ตอเดือน ซึ่งไดรวมภาษีมูลคาเพิ่ม จํานวน................... บาท 
(...............) ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และคาใชจายทั้งปวง ดวยแลว 
   3.1.7 พนักงานขับเรือที่ใชใบนายทายเรือกลลําน้ําชั้น 2 (ทั่วไป) จํานวน........(.....) คน
อัตราคาจางคนละ ......................... บาท  (.....................................) ตอเดือน ซึ่งไดรวมภาษีมูลคาเพิ่ม 
จํานวน...........................บาท (...............) ตลอดจนภาษีอากรอ่ืนๆ และคาใชจายทั้งปวง ดวยแลว 
 โดยผูรับจางตองจายคาจางใหพนักงานขับรถยนต/ขับเรือของผูรับจางที่ปฏิบัติงานใหกับผูวาจาง
ตามอัตราที่กําหนดไวในรายละเอียดแนบทายสัญญานี้ 
 การจายคาจางใหเริ่มนับตั้งแตวันที่พนักงานขับรถยนต/ขับเรือของผูรับจางมาปฏิบัติงาน
ในหนาที่ และผูวาจางจะจายคาจางตั้งแตวันที่เริ่มการปฏิบัติงานจริง 
 การคํานวณคาจางเปนรายวัน จะคาํนวณจากคาจางรายเดือนหารดวย 30 (สามสิบ) วัน 
 ทั้งนี้คาปรบัหรือคาเสียหายซึ่งเกิดข้ึนจากผูรับจางตามสัญญานี้ ผูวาจางมีสิทธิที่จะหักเอา
จากจํานวนคาจางที่คางจายและ/หรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาก็ได 
 ๓.๒  การปฏิบัติงานลวงเวลา หรือการปฏิบัติงานในวันหยุด ผูวาจางจะจายเงิน          
คาตอบแทนการทํางานลวงเวลา และทํางานในวันหยุด ตามรายละเอียดแนบทายสัญญา 
 3.3  การปฏิบัติงานตางทองท่ีที่จาง ผูวาจางจะจายคาตอบแทนใหกับผูรับจางตามท่ี
กําหนดในขอ 3.1 และหรือ 3.2 แลวแตกรณี ท้ังนี้ ผูวาจางจะจายคาพาหนะในการเดินทางใหแก
พนักงานขับรถยนต/ขับเรือ ที่ตองเดินทางไปปฏิบัติงานตางทองที่ที่จาง โดยใหเบิกจายคายานพาหนะ
ประจําทาง ไดแก คารถไฟ คารถโดยสารประจําทาง หรือเรือกลเดินประจําทาง ไดเทาจํานวนที่จายจริง 
แตไมเกินอัตราและหลักเกณฑตามคําสั่งการไฟฟาสวนภูมิภาค ที่ ส.7/2535 เรื่อง คาใชจายในการเดินทาง
ไปปฏิบัติงานภายในประเทศ ในอัตราต่ําสุดของพนักงานของผูวาจาง และในกรณีที่ตองพักแรม
ผูวาจางจะจายคาท่ีพักตามที่กําหนดไวในรายละเอียดแนบทายสัญญา 

 
 

3.4... 
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 ๓.4 ก.ผูวาจางจะจายเงินคาจางและเงินคาตอบแทนอ่ืนๆ ใหแกผูรับจางภายในวงเงิน
คาจาง ดังตอไปนี้ 
   (๑) การไฟฟาสวนภูมิภาค จังหวัด.....................วงเงินคาจางไมเกิน.......บาท
(...................) ซึ่งไดรวมภาษีมูลคาเพิ่มจํานวน ....................บาท (...............) ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และ
คาใชจายทั้งปวงดวยแลว 
   (๒) การไฟฟาสวนภูมิภาค จังหวัด.....................วงเงินคาจางไมเกิน.......บาท
(...................) ซึ่งไดรวมภาษีมูลคาเพิ่มจํานวน ....................บาท (...............) ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และ
คาใชจายทั้งปวงดวยแลว 
   (๓) การไฟฟาสวนภูมิภาค จังหวัด......................วงเงินคาจางไมเกิน......บาท
(...................) ซึ่งไดรวมภาษีมูลคาเพิ่มจํานวน ....................บาท (...............) ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และ
คาใชจายทั้งปวงดวยแลว

4
 

 ๓.4 ข. ผูวาจางจะจายเงินคาจางและเงินคาตอบแทนอื่นๆ ใหแกผูรับจางภายในวงเงิน
คาจาง ดังตอไปนี้ 
  ๓.4.๑ บริษัท.....................................มีวงเงินคาจาง ดังนี้ 
   (๑) การไฟฟาสวนภูมิภาค จังหวัด..................วงเงินคาจางไมเกิน.......บาท
(..............) ซึ่งไดรวมภาษีมูลคาเพิ่มจํานวน ....................บาท (...............) ตลอดจนภาษีอากรอ่ืนๆ และ
คาใชจายทั้งปวงดวยแลว 
   (๒) การไฟฟาสวนภูมิภาค จังหวัด..................วงเงินคาจางไมเกิน.......บาท
(.............) ซึ่งไดรวมภาษีมูลคาเพิ่มจํานวน ....................บาท (...............) ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และ
คาใชจายทั้งปวงดวยแลว 
   (๓) การไฟฟาสวนภูมิภาค จังหวัด..................วงเงินคาจางไมเกิน.......บาท
(..............) ซึ่งไดรวมภาษีมูลคาเพิ่มจํานวน ....................บาท (...............) ตลอดจนภาษีอากรอ่ืนๆ และ
คาใชจายทั้งปวงดวยแลว 

๓.4.๒ บริษัท.....................................มีวงเงินคาจาง ดังนี้       
(๑)   การไฟฟาสวนภูมิภาค จังหวัด.................วงเงินคาจางไมเกิน.......บาท 

(.............) ซึ่งไดรวมภาษีมูลคาเพิ่มจํานวน ....................บาท (...............) ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และ
คาใชจายทั้งปวงดวยแลว 
       (๒)   การไฟฟาสวนภูมิภาค จังหวัด.................วงเงินคาจางไมเกิน.......บาท
(...............) ซึ่งไดรวมภาษีมูลคาเพิ่มจํานวน ....................บาท (...............) ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และ
คาใชจายทั้งปวงดวยแลว 
       (๓)   การไฟฟาสวนภูมิภาค จังหวัด.................วงเงินคาจางไมเกิน.......บาท
(...............) ซึ่งไดรวมภาษีมูลคาเพิ่มจํานวน ....................บาท (...............) ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และ
คาใชจายทั้งปวงดวยแลว5 
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 3.5 ในการรับเงินตามขอ 3.4 บริษัท......................และบริษัท.....................................
ซึ่งไดทํางานและมีสิทธิรับเงินคาจางดังท่ีระบุไวในขอ 3.4.1 หรือขอ 3.4.2 แลวแตกรณี จะตองออก
ใบเสร็จรบัเงินและใบกํากับภาษีในนามของตน เพื่อเปนหลักฐานการรับเงินคาจางมอบใหแกผูวาจาง ทั้งนี้ 
ผูวาจางมีสิทธิที่จะหักคาปรับหรือคาเสียหายที่เกิดจากผูรับจางเอาจากคาจางที่จะจายใหแกบริษัทแตละ
รายตามขอ 3.4.1 และ 3.4.2 โดยสิ้นเชิงได โดยไมจําตองคํานึงวาเปนหนี้ที่บริษัทใดไดกอขึ้น6 

ขอ ๔.   การเพิ่ม/ลดจํานวนพนักงานขับรถยนต/ขับเรือ 
 ในระหวางอายุสัญญาจาง ผูวาจางสงวนสิทธิ ท่ีจะเพิ่มหรือลดจํานวนพนักงาน

ขับรถยนต/ขับเรือได ไมจํากัดจํานวน โดยผูวาจางจะแจงใหผูรับจางทราบกอนลวงหนาไมนอยกวา 
๖ (หก) วันทําการ  
 ในกรณีที่ผู วาจางขอเพิ่มจํานวนพนักงานขับรถยนต/ขับเรือ ผูรับจางจะตองจัดสง
พนักงานขับรถยนต/ขับเรือซึ่งมีคุณสมบัติตามรายละเอียดแนบทายสัญญา ใหผูวาจางภายใน ๖ (หก) 
วันทําการ นับแตวันที่ผู รับจางไดรับหนังสือขอเพิ่มจํานวนพนักงานขับรถยนต/ขับเรือจากผูวาจาง 
และในกรณีที่ผูวาจางขอลดจํานวนพนักงานขับรถยนต/ขับเรือ ผูวาจางจะไมจายคาจางและคาดําเนินการ
ใหกับผูรับจาง สําหรับพนักงานขับรถยนต/ขับเรือที่ลดจํานวนนั้น  

ขอ ๕.  การส่ังหยุดงาน 
 ในระหวางอายุสัญญาจาง หากมีเหตุจําเปนจะตองหยุดงานชั่วคราว ทั้งหมดหรือบางสวน  
เพื่อประโยชนของผูวาจาง  ผูวาจางมีสิทธิที่จะสั่งหยุดงานทั้งหมด หรือบางสวนเปนการชั่วคราว-โดยผูวาจาง
หรือตัวแทนจะแจงใหผูรับจางทราบกอนลวงหนา ไมนอยกวา ๓ (สาม) วันทําการ และผูวาจางจะไมจาย
คาจางหรือคาตอบแทนใด-ๆ-ใหแกผูรับจาง ในขณะที่มีการสั่งใหหยุดงานชั่วคราว-แตในกรณีที่มี
การปฏิบัติงานตอเนื่อง ตางทองที่-หากผูวาจางสั่งใหหยุดงานชั่วคราว-ผูวาจางจะจายเฉพาะคาที่พักใหเทานั้น 

ขอ ๖.  การจัดหาพนักงานขับรถยนต/ขับเรือแทน 
 ในกรณีที่พนักงานขับรถยนต/ขับเรือของผูรับจาง ไมสามารถมาปฏิบัติงานตามท่ี
ผู ว าจางกําหนดไวในสัญญาไมวาดวยกรณีใดๆ ผู รับจางตองจัดหาบุคคลอื่นที ่มีคุณสมบัติตามท่ี
กําหนดไวในรายละเอียดแนบทายสัญญามาปฏิบัติงานแทน ภายในเวลา 09.00 น. ของวันน้ัน เพ่ือมิใหเกิด
ความเสียหายแกผูวาจาง 
 ในกรณีที่สถานที่ทําสัญญากับสถานที่ปฏิบัติงานของผูวาจาง ตองใชระยะเวลาใน
การเดินทางไมนอยกวา 4 (สี่) ชั่วโมง ใหผูรับจางจัดสงพนักงานขับรถยนต/ขับเรือ-ไปแทนไดภายใน 
24 (ยี่สิบสี่) ชั่วโมงนับจากวันที่พนักงานขับรถยนต/ขับเรือของผูรับจางไมมาปฏิบัติงาน หากพน
กําหนดนี้แลวยังไมมีพนักงานขับรถยนต/ขับเรือ มาปฏิบัติงานแทน ใหเริ่มตนปรับตามสัญญาขอ 7 
 ขอ ๗.    คาปรับ 

 ในกรณีที่ผูรับจางไมจัดสงพนักงานขับรถยนต/ขับเรือ หรือสงไมครบตามขอ ๒ และขอ ๔ 
วรรคสอง หรือไมจัดสงพนักงานขับรถยนต/ขับเรือมาทดแทนตามขอ ๖ หรือเปลี่ยนตัวพนักงานขับรถยนต/
ขับเรือตามขอ ๙ วรรคสอง หรือขอ 22 นอกจากผูวาจางจะไมจายคาจางแลว ผูรับจางยินยอมให ผูวาจาง
ปรับเปนรายวันในอัตราคนละ 1 (หนึ่ง) เทาของอัตราคาจางของพนักงานขับรถยนต/ขับเรือที่ขาดไป/
ตอคน/ตอวัน ตั้งแตวันท่ีครบกําหนดการจัดสงพนักงานขับรถยนต/ขับเรือ จนถึงวันที่ผูรับจางไดปฏิบัติ
ถูกตองครบถวนตามสัญญาหรือจนถึงวันท่ีผูวาจางบอกเลิกสัญญา แลวแตกรณี 

 

ถา ... 
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ไดรับความเสียหาย ผูรับจางยินยอมชดใชคาเสียหายใหกับผูวาจางตามที่ผูวาจางเรียกรอง และผูวาจาง
มีสิทธิจางบุคคลภายนอกมาปฏิบัติงานแทน โดยผู รับจางตองรับผิดชอบคาใชจายที ่เพิ ่มทุกกรณี
นอกเหนือจากการปรับตามวรรคแรกดวย 

ขอ ๘.   ก. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา 
  ในขณะทําสัญญานี้  ผูรับจางไดนําหลักประกันเปน.................................................................
เปนจํานวนเงิน....................................บาท (...........................................) ซึ่งเทากับรอยละ 5 (หา) ของคาจางทั้งหมด
ตามขอ 1 วรรคสอง  มามอบใหผูวาจางเพื่อเปนหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา 
  หลักประกันท่ีผูรับจางนํามามอบใหตามวรรคแรก จะตองมีอายุครอบคลุมความรับผิด   
ทั้งปวงของผูรับจางตลอดอายุสัญญา ถาหลักประกันที่ผูรับจางนํามามอบใหดังกลาวลดลงหรือเสื่อมคาลง
หรือมีอายุไมครอบคลุมถึงความรบัผิดของผูรับจางตลอดอายุสัญญา ไมวาดวยเหตุใดๆ ก็ตาม ผูรับจางตองหา
หลักประกันใหมหรือหลักประกันเพิ่มเติมใหมีจํานวนครบถวนตามวรรคหนึ่งมามอบใหแกผูวาจาง 
ภายใน .....(.........) วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจงเปนหนังสือจากผูวาจาง 
  ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงแกไขปริมาณงานตามสัญญา ทําใหราคาคาจางตามสัญญา
เปลี่ยนแปลงไป ใหผูรับจางวางหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาตามวรรคหนึ่งใหสอดคลองกับราคาคาจาง
ตามสัญญาที่เปลี่ยนแปลงไป โดยเปนจํานวนเต็มเทากับรอยละ 5 (หา) ของราคาคาจางทั้งหมดตามสัญญา  
   หลักประกันตามขอนี้ ผูวาจางจะคืนใหโดยไมมีดอกเบี้ยเมื่อผูรับจางพนจากขอผูกพัน
ทั้งปวงตามสัญญาแลว7   

ขอ ๘.   ข. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา 
    ในขณะทําสัญญานี้  ผูรับจางไดนําหลักประกันเปน..................................................................
เปนจํานวนเงิน.................................บาท (...........................................) ซึ่งเทากับรอยละ 5  (หา)  ของคาจางทั้งหมด
ตามขอ 1 วรรคสอง  มามอบใหผูวาจางเพื่อเปนหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาของบริษัทผูคารวม
ทุกรายรวมกัน  
  หลักประกันท่ีผูรับจางนํามามอบใหตามวรรคแรก จะตองมีอายุครอบคลุมความรับผิด   
ทั้งปวงของผูรับจางตลอดอายุสัญญา ถาหลักประกันที่ผูรับจางนํามามอบใหดังกลาวลดลงหรือเสื่อมคาลง
หรือมีอายุไมครอบคลุมถึงความรบัผิดของผูรับจางตลอดอายุสัญญา ไมวาดวยเหตุใดๆ ก็ตาม ผูรับจางตองหา
หลักประกันใหมหรือหลักประกันเพิ่มเติมใหมีจํานวนครบถวนตามวรรคหนึ่งมามอบใหแกผูว าจาง 
ภายใน .....(.........) วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจงเปนหนังสือจากผูวาจาง 
  ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงแกไขปริมาณงานตามสัญญา ทําใหราคาคาจางตามสัญญา
เปลี่ยนแปลงไป ใหผูรับจางวางหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาตามวรรคหนึ่งใหสอดคลองกับราคาคาจาง
ตามสัญญาที่เปลี่ยนแปลงไป โดยเปนจํานวนเต็มเทากับรอยละ 5 (หา) ของราคาคาจางทั้งหมดตามสัญญา  
  หลักประกันตามขอนี้  ผูว าจางจะคืนใหโดยไมมีดอกเบ้ียเมื่อผู รับจางพนจาก                 
ขอผูกพันทั้งปวงตามสัญญาแลว8 
 

ขอ 9. ... 
 

7
ใชสาํหรับคูสัญญาที่เปนนิติบุคคลรายเดียวหรือกลุมกิจการรวมคา (JOINT VENTURE) ที่จดทะเบียน

เปนนิติบุคคล 
8ใชสําหรับคูส ัญญาที่เปนกลุ มกิจการคารวม (CONSORTIUM) หรือกลุมกิจการรวมคา (JOINT 
VENTURE) ท่ีไมไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคล 
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ขอ ๙.  การจัดทําประวัติของพนกังานขับรถยนต/ขับเรือ 
 ผูรับจางจะตองจัดทํารายชื่อ ประวัติสวนตัว ประวัติอาชญากรรม พรอมใบรับรองแพทย
ของพนักงานขับรถยนต/ขับเรือของผูรับจาง พรอมแนบรูปถาย ขนาด  2 (สอง) น้ิว  จํานวน 2 (สอง) รูป 
และสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนสงใหผูวาจางกอนวันที่พนักงานขับรถยนต/ขับเรือดังกลาว จะเขามา
ปฏิบัติหนาที่ไมนอยกวา 2 (สอง) วันทําการ ทั้งนี้ ผู วาจางหรือตัวแทนสงวนสิทธิ์ที่จะรับและรับรอง
การปฏิบัติงานเฉพาะพนักงานขับรถยนต/ขับเรือ ที่ผูรับจางไดแจงรายชื่อและจัดสงประวัติถูกตองแลวเทานั้น 
  เม่ือผูวาจางไดตรวจสอบตามวรรคแรกแลว เห็นวาพนักงานขับรถยนต/ขับเรือ ที่ผูรับจาง
จัดสงมามีคุณสมบัติไมถูกตองตามที่ระบุไวในรายละเอียดแนบทายสัญญา ผูวาจางสงวนไวซึ่งสิทธิที่จะขอ
เปลี่ยนตัวพนักงานขับรถยนต/ขับเรือ ที่ผูรับจางจัดสงมาได และในกรณีที่ผูวาจางขอเปลี่ยนตัวพนักงาน
ขับรถยนต/ขับเรือ ผูรับจางตองเปลี่ยนใหภายใน ๓ (สาม) วันทําการ นับแตวันที่ไดรับแจงจากผูวาจางโดยไม
คิดคาใชจายใด ๆ จากผูวาจางทั้งสิ้น 
 ขอ ๑๐.  การรายงานผลการปฏิบัติงาน 
 ผูรับจางตองสงรายงานผลการปฏิบัติงานของพนักงานขับรถยนต/ขับเรือของผูรับจาง 
พรอมทั้งชี้แจงรายละเอียดของวันเวลาที่ปฏิบัติงาน อัตราคาจาง และยอดเงินรวมมาในใบแจงหนี้
ใหแกผูวาจางภายใน ๑๕ (สิบหา) วัน นับแตวันครบกําหนดทํางานแลวเสร็จในแตละงวด เพ่ือผูวาจางหรือ
ตัวแทนของผูวาจางจะไดตรวจสอบรับรองการปฏิบัติงานของผูรับจาง เมื่อเห็นวาถูกตองตามสัญญา ผูวาจาง
จะออกใบตรวจรบังานใหผูรบัจางไวเปนหลักฐาน เพื่อผูรับจางจะไดนําไปเปนหลักฐานในการขอรับชําระคาจาง   
 ขอ ๑๑.  ความรับผิดชอบตอพนักงานขับรถยนต/ขับเรือของผูรับจาง 
  ผูรับจางจะเปนผูเสียคาใชจายตาง ๆ ที่เกิดขึ้นตามรายละเอียดในการปฏิบัติงาน
ของผูรับจางเอง และผูรับจางจะตองรับผิดชอบตอพนักงานขับรถยนต/ขับเรือในฐานะนายจาง           
ตามกฎหมาย โดยตองจัดสิทธิตาง ๆ ตามกฎหมายใหกับพนักงานขับรถยนต/ขับเรือ ตลอดจนจายคาจาง
แรงงานใหกับพนักงานขับรถยนต/ขับเรือตามจํานวนวันเวลาท่ีพนักงานขับรถยนต/ขับเรือปฏิบัติงาน วันหยุด
ตามประเพณี ตลอดระยะเวลาท่ีพนักงานขับรถยนต/ขับเรือทํางาน และตองจายเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 
เงินสมทบประกันสังคม ตลอดจนเงนิอ่ืน ๆ ตามกฎหมาย หรือตามเงื่อนไขที่ผูวาจางกําหนดใหพนักงานขับ
รถยนต/ขับเรือ มีสิทธิไดรับตามที่ผูวาจางกําหนดในรายละเอียดแนบทายสัญญา และผูรับจางตองแจงให
พนักงานขับรถยนต/ขับเรือของผูรับจางทราบเก่ียวกับสิทธิตางๆ ที่ผูรับจางจัดใหตามกฎหมายเปนลายลักษณ
อักษร 
 ถาผูรับจางไมดําเนินการตามวรรคแรกจนเกิดความเสียหายแกผูวาจาง หรือพนักงาน
ขับรถยนต/ขับเรือ ผูรับจางยอมใหผูวาจางเอาเงินคาจางที่ผู วาจางจะตองจายใหแกผูรับจางจาย
ใหกับพนักงานขับรถยนต/ขับเรือของผูรับจาง หรือชดใชความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้น เพราะการที่
ผูรับจางไมปฏิบัติตามสัญญาได โดยใหถือวาเงินจํานวนที่จายไปนั้นเปนเงินคาจางที่ผูรับจางไดรับไป
จากผูวาจางแลว 
 ในกรณีที่ผูวาจางตองจายเงินตามวรรคสองแทนผูรับจาง ผูรับจางยินยอมใหผูวาจางปรับ
เปนรายวันในอัตรารอยละ ๐.๒๕ (ศูนยจุดสองหา) ของวงเงินที่ผูวาจางจายแทน นับตั้งแตวันที่ผูวาจาง
จายแทนจนถึงวันที่ผูรับจางไดชําระเงินดังกลาวคืนใหแกผูวาจางครบถวนแลว 
 กรณีที่ผูรบัจางไมจายเงินดังกลาวตามวรรคแรกเปนเหตุใหผูวาจางตองดําเนินการตาม

วรรคสองและวรรคสามแลว ใหถือวาผูรับจางปฏิบัติผิดสัญญา และผูวาจางมีสิทธิบอกเลิกสัญญาได 

 

ขอ 12. ... 
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 ขอ ๑๒. สิทธิของผูวาจางในการบอกเลิกสัญญา 

  ในกรณีที่ผูรับจางผิดสัญญาขอหนึ่งขอใด ผูวาจางมีสิทธิบอกเลิกสัญญาไดทันที และ

เมื่อผูวาจางบอกเลิกสัญญาแลว บรรดาคาใชจายตาง ๆ ที่เกิดขึ้นกับผูรับจาง ผูรับจางจะไมเรียกรอง

เอาจากผูวาจางแตอยางใด และผูรับจางยอมใหผูวาจางมีสิทธิหัก-หรือระงับการจายคาจางที่คางชําระ

สําหรับงานที่ทําไปแลว-เพื่อชําระหนี้หรือเปนประกันการชําระหนี้ทั้งหลายตามสัญญานี้ไดทันที-และ

หากเงินคาจางที่เหลือไมเปนการเพียงพอ ผูรับจางยอมรับผิดชอบใชเงินจํานวนที่ยังขาดอยูนั้นจนครบถวน 

  การที่ผู วาจางไมใชสิทธิเลิกสัญญาดังกลาวขางตน ไมเปนเหตุใหผูรับจางพนจาก

ความรับผิดตามสัญญา 

ขอ ๑๓. สิทธิของผูวาจางภายหลังบอกเลิกสัญญา 

  ในกรณีที่ผูวาจางบอกเลิกสัญญา-ผูวาจางอาจทํางานนั้นเองหรือวาจางผูอ่ืนใหทํางานนั้น
ตอจนแลวเสร็จได-ในกรณีดังกลาว-ผู วาจางมีสิทธิร ิบหลักประกันตามสัญญาขอ 8 ก เละ 8 ข 
ทั้งหมดหรือบางสวนตามแตจะเห็นสมควร-นอกจากนั้นผูรับจางยังจะตองรับผิดชอบในคาเสียหาย
ซึ่งเปนจํานวนเกินกวาหลักประกันและคาเสียหายตางๆ ที่เกิดขึ้น รวมทั้งคาใชจายอื่นที่เพิ่มขึ้น            
ในการทํางานนั้นตอใหแลวเสรจ็ตามสัญญา ซึ่งผูวาจางจะหักเอาจากจํานวนเงินใดๆ-ที่จะจายใหแกผูรับจางก็ได  
 ขอ ๑๔. การชดใชคาเสียหายแกผูวาจาง 
 ผูรับจางจะรับผิดชอบชดใชคาเสียหายแกผูวาจางในความเสียหาย หรือการสูญหายอันเกิด

แกทรัพยสินของผูวาจาง-ซึ่งอยูในความดูแล หรือครอบครองของผูรับจาง หรือพนักงานขับรถยนต/

ขับเรือในขณะปฏิบัติงานตามสัญญา  โดยผูรับจางยินยอมชดใชคาเสียหายใหเต็มราคาทรัพยสินที่สูญหาย 

หรือเสียหายจริงภายในกําหนด ๑๕ (สิบหา) วัน นับจากวันท่ีผูวาจางไดแจงเปนหนังสือใหผูรบัจางทราบ 

 ขอ ๑๕. ความรับผิดของผูรับจาง 

 ผูรับจางจะตองรับผิดชอบตออุบัติเหตุ ภยันตราย หรือความเสียหายใด ๆ ที่เกิดข้ึนจาก

การทํางานของพนักงานขับรถยนต/ขับเรือของผูรับจางเอง และตองรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิด

กับผูวาจาง หรือบุคคลภายนอกที่เกิดจากการทํางานของพนักงานขับรถยนต/ขับเรือของผูรับจางดวย  

ขอ ๑๖. การรับผิดชดใชคาเสียหายกรณีผูวาจางถูกฟอง 

 ในกรณีท่ีผูวาจางถูกฟอง หรือเรียกรองคาเสียหายจากการกระทําของพนักงานขับรถยนต/

ขับเรือของผูรับจาง และผูวาจางตองชดใชคาเสียหายไปเทาใด ผูรับจางยินยอมชดใชคาเสียหายท้ังหมด 

รวมท้ังคาใชจายอื่น ๆ ที่จําเปนหากจะพึงมีข้ึนใหแกผูวาจางโดยไมชักชา 

 

 

ขอ 17. ... 
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ขอ ๑๗.  เอกสารอันเปนสวนหนึ่งของสัญญา 

 ผูรับจางและพนักงานขับรถยนต/ขับเรือของผูรับจางไดทราบและยินยอมที่จะปฏิบัติ

ตามขอกําหนด-กฎเกณฑ ระเบียบ ขอบังคับ ในการปฏิบัติงานที่มีอยูแลวในปจจุบัน หรือที่จะมีขึ้นใน

อนาคตของผูวาจางท่ีเก่ียวเนื่องกับงานจางตามสัญญานี้ และใหถือวาเอกสารแนบทายสัญญาดังตอไปนี้

เปนสวนหนึ่งของสัญญา หากขอความในเอกสารดังกลาวขัด หรือแยงกับขอความในสัญญานี้ ใหใชขอความ

ในสัญญานี้บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบทายสัญญาขัดแยงกันเอง ผูรับจางจะตองปฏิบัติตามคําวินิจฉัย

ของผูวาจาง คําวินิจฉัยของผูวาจางใหถือเปนที่สุด และผูรับจางไมมีสิทธิเรียกรองคาจาง หรือ

คาเสียหายหรือคาใชจายใดๆ-เพิ่มเติมจากผูวาจางทั้งสิ้น   

  ๑๗.1  รายละเอียดแนบทาย สัญญาจางบริการขับรถยนต / ขับเรือ แบบราคาคงท่ี
ไมจํากัดจํานวน จํานวน ............(.........) แผน   

 ๑๗.2 ภาพถายสัญญากลุมกิจการคารวม/กลุมกิจการรวมคา........................................

ลงวันท่ี.......................จํานวน ............(........) แผน9 

 ๑๗.๓         

ขอ ๑๘. การจางชวง 

 ผู รับจ างจะเอางานทั้ งหมดหรือบางสวนตามสัญญานี้ ไปใหผู อ่ืนรับจา งชว ง                
ทําไมได  เวนแตการจางชวงแตบางสวนที่ไดรับอนุญาตเปนหนังสือจากผูวาจางแลว หากฝาฝน               
ผูวาจางจะใชสิทธิบอกเลิกสัญญาทันทีและริบหลักประกันท้ังหมดรวมทั้งเรียกรองคาเสียหายอื่นๆ (ถามี)  

 ในการพ ิจารณาอน ุญาตให ผู ร ับจ า ง เอางานบางส วนไปให ผู อื ่นร ับจ า งช ว ง                 
ตามวรรคแรก ผูวาจางจะพิจารณาถึงประวัติความชํานาญ ผลงาน สถานะทางการเงินของผูรับจางชวง เปนตน 
ทั้งนี้ การอนุญาตดังกลาวนั้นไมเปนเหตุใหผูรับจางหลุดพนจากความรับผิดหรือพันธะหนาที่ตามสัญญานี้ 
โดยผูรับจางยังคงตองรับผิดในความผิดและความประมาทเลินเลอของผูรับจางชวงหรือตัวแทน หรือ
ลูกจางของผูรบัจางชวงนั้นทุกประการ  
  กรณผีูรับจางไปจางชวงงานโดยฝาฝนความในวรรคหนึ่ง ผูรับจางตองชําระคาปรับใหแก
ผูวาจางเปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ 10 (สิบ) ของวงเงินของงานที่จางชวงตามสัญญา ทั้งนี้ ไมตัดสิทธิ   
ผูวาจางในการบอกเลิกสัญญา 

ขอ ๑๙. การบอกเลิกสัญญากอนครบกําหนดสัญญา 

 ผูวาจางทรงไวซึ่งสิทธิที่จะพิจารณาบอกเลิกสัญญานี้ไดกอนครบกําหนดสัญญา 

โดยแจงเปนหนังสือใหผูรับจางทราบลวงหนาไมนอยกวา ๓๐ (สามสิบ) วัน และผูรับจางยินยอมที่จะไม

เรียกรองคาเสียหายใด ๆ จากผูวาจางทั้งสิ้น  

ขอ 20 ... 
 

9ใชสําหรับกรณีคูสญัญาเปนกลุมกิจการคารวม (CONSORTIUM) หรือกลุมกิจการรวมคา (JOINT VENTURE) 
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ขอ ๒๐. การโอนสิทธิเรียกรอง 



                   
      

 
 

 

 ผูรับจางจะตองไมโอนสิทธิเรียกรองในหนี้อันเกิดจากสัญญานี้ ที่ผู วาจางจะตอง
ชําระแกผูรับจางใหกับบุคคลภายนอก 

ขอ ๒1. การบอกกลาว 
 บรรดาหนังสือติดตอ ทวงถาม บอกกลาว หรือหนังสืออ่ืนใดที่สงใหแกคูสัญญาใหทํา

เปนหนังสือและเมื่อไดสงทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับไปยังสถานที่อยูของคูสัญญาตามที่ระบุไว
ขางตนของสัญญานี้แลว ใหถือวาคูสัญญาไดรับไวแลวโดยชอบ เวนแตคูสัญญาไดแจงเปลี่ยนภูมิลําเนาให
คูสัญญาทราบโดยวิธีดังกลาว 
  ในกรณีเร งด วน คู ส ัญญาอาจส งคําบอกกล าวโดยทางโทรสารหรือไปรษณีย
อิเล็กทรอนิกส ก็ได  แตจะตองโทรศัพทแจงการสงใหทราบและมีหนังสือยืนยันสงโดยวิธีการดังกลาว
ในวรรคกอนโดยพลัน 
 ขอ 22.  เงื่อนไขอื่นๆ 
  ไมวาในกรณใีดๆ ผูวาจางมสีิทธิขอใหผูรับจางเปลี่ยนตัวพนักงานขับรถยนต/ขับเรือของ
ผูรับจางได หากเห็นวาพนักงานขับรถยนต/ขับเรือ ผูนั้นมีคุณสมบัติ หรือความสามารถไมเปนไปตามความ
ตองการ หรือพนักงานขับรถยนต/ขับเรือ นั้นไมปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุในเอกสารแนบทายสัญญา หรือ
ประพฤติตนไมเหมาะสม ซึ่งผูวาจางเห็นวาอาจทําใหผูวาจางไดรับความเสียหาย โดยผูรับจางจะไมโตแยง 
หรือเรียกรองคาใชจายใดๆทั้งสิ้น และจะตองไมพนักงานขับรถยนต/ขับเรอืคนเดิมกลับมาปฏิบัติงานอีก 
  ในกรณีที่ผูรับจางไมเปลี่ยนตัวพนักงานขับรถยนต/ขับเรือตามวรรคแรกใหบังคับ
ตามขอ 7 
 สัญญานี้ทําข้ึนเปน...........(.......) ฉบับ

10
มีขอความถูกตองตรงกัน  โดยคูสัญญาตางยึดถือไว                   

ฝายละหนึ่งฉบับและทุกฝายไดอานขอความสัญญาขางตนโดยตลอดแลว รับรองวาถูกตองตามความประสงค
ทุกประการ  และเพื่อเปนหลักฐาน  จึงลงลายมือชื่อพรอมทั้งประทับตรา (ถามี) ไวเปนสําคัญ 
 
 (ลงชื่อ) ผูวาจาง 
             (      )                
                         
 (ลงชื่อ)  ผูรับจาง 
  (      ) 
 
 (ลงชื่อ)  ผูรับจาง

11
 

  (      ) 
 
 (ลงชื่อ) พยาน 
  (      )  
 
 (ลงชื่อ)  พยาน 
  (      ) 
 
10เปลี่ยนแปลงใหเหมาะสมกับจํานวนคูสัญญา 
11ใหตัดออกกรณีมีการลงนามเปนผูรับจางเพียงคนเดียว 

รายละเอยีดแนบทาย                               ตัวสงสํานักงานอัยการสูงสดุ 

สัญญาจางบริการขับรถยนต/ขับเรือ แบบราคาคงทีไ่มจํากัดจํานวน 
เลขที่ จ..……...../........…... 



                   
      

 
 

 

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

1. คุณสมบัติของพนักงานขับรถยนต /ขับเรือ  
  1.1  ไมจํากัดเพศ  

1.2  อายุไมต่ํากวา 22 ป บริบูรณ และไมเกิน 60 ป สําหรับพนักงานขับรถยนต/ขับเรือที่มีอายุ 
ตั้งแต 56-60 ป ตองมีการตรวจสุขภาพโดยแพทยประจําโรงพยาบาลทุกป สําหรับผูปวย
ท่ีปวยเปนโรคใน 4 กลุม (ผูปวยโรคลมชักที่ยังควบคุมอาการไมได,ผูปวยที่ไดรับการผาตัด
ทางสมอง,ผูปวยโรคเบาหวานท่ีรักษาดวยยาฉีดอินซูลิน,ผูปวยโรคกลามเนื้อหัวใจตายหรือผาน
การผาตัดหัวใจหรือขยายเสนเลือดหัวใจ)จะตองไดรับความเห็นจากแพทยผูตรวจวา สามารถขับ
ยานพาหนะ และทําหนาที่บังคับปนจั่นชนิดเคลื่อนท่ี(รถเครน) และเครื่องจักรกลหนักได 

 1.3  ถาเปนเพศชายตองพนพันธะทางทหารแลว  
 1.4  จบการศึกษาขั้นตํ่าประถมศึกษา (ภาคบังคบั)  

  1.5  เปนผูมีสุขภาพรางกายสมบูรณแข็งแรง ไมเปนผูทุพพลภาพ หรือเปนผูไรความสามารถ โรคจิต 
จิตฟนเฟอน ไมสมประกอบ  

 1.6   ไมเปนโรคที่สังคมรังเกียจหรือเปนโรคที่อันตรายรายแรง วัณโรค โรคเรื้อน โรคพิษสุรา
เรื้อรัง โรคเทาชาง และโรคอื่น ๆ ที่เปนอุปสรรคตอการปฏิบัติงานเก่ียวกับดานนี้ เชน โรค
ลมบาหมู  โรคหัวใจ  ตาบอดสี เปนตน  

 1.7  ตองไมเปนผูเสพยาเสพติดใหโทษ และตองแสดงเอกสารผลการตรวจปสสาวะ กอนเริ่มเขา
ปฏิบัติงานตามสัญญา 

 1.8  ตองเปนผูมีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธที ่ดี-มีความรับผิดชอบตอหนาที่ที่ตองปฏิบัติ
โดยเครงครดั  

 1.9   ไมเปนผูที่เคยรับโทษจําคุกในคดีอาญาโดยมีคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตความผิดลหุโทษ 
  หรือความผิดอันไดกระทําโดยประมาท  
 1.10 มีใบอนุญาตขับรถยนต/ขับเรือของกรมตํารวจหรือของกรมการขนสงทางบก/กรมเจาทา

ถูกตองตามระเบียบมาแลวอยางนอย 2 (สอง) ป 
 1.11 สําหรับพนักงานขับรถยนตท่ีทําหนาที่บังคับปนจั่นชนิดเคลื่อนที่ (รถเครน)  และเครื่องจักรกลหนัก 

จะตองมีใบรับรองใหทําหนาที่ดังกลาวตามที่กฎหมายกําหนด 
๒.  การจายคาจางใหแกพนักงานขับรถยนต /ขับเรือ 

๒.๑ ผูรับจางตองจายคาจางใหพนักงานขับรถยนตและพนักงานขับเรือ ในอัตรารายเดือน คือ 
 2.1.1 ขับรถยนตโดยใชใบอนุญาตขับข่ีสวนบุคคล ไมนอยกวาเดือนละ...........................บาท

(.......................................) 
 2.1.2  ขับรถยนตโดยใชใบอนุญาตขับข่ีชนิดท่ี 2 ไมนอยกวาเดือนละ .........................บาท 
 (.........................................) 

2.1.3  ขับรถยนตโดยใชใบอนุญาตขับข่ีชนิดท่ี 2  รถบรรทุกเฉพาะกิจติดเครนพิกัดยกไมเกิน 
16 ตัน พรอมทําหนาท่ีบังคับปนจั่นชนิดเคลื่อนที่ และเครื่องจักรกลหนัก ไมนอยกวาเดือนละ 
..........................บาท (........................................) 
 

2.1.4... 
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2.1.4  ขับรถยนตโดยใชใบอนุญาตขับข่ีชนิดที่ 2  รถบรรทุกเฉพาะกิจติดเครนพิกัดยก
มากกวา-16-ตัน-ขึ้นไป-พรอมทําหนาที่บังคับปนจั่นชนิดเคลื่อนที่และเครื่องจักรกลหนัก.
ไมนอยกวาเดือนละ ..........................บาท (..........................................) 

 2.1.5   ขับรถยนตโดยใชใบอนุญาตขับขี่ชนิดท่ี 3 ไมนอยกวาเดือนละ ..........................บาท 
 (..........................................) 

2.1.6  ขับรถยนตโดยใชใบอนญุาตขับข่ีชนิดที่ 3   รถลากจูงติดเครน พรอมทําหนาที่บังคับ 
ปนจั่นชนิดเคลื่อนที่ ไมนอยกวาเดอืนละ ..............................บาท (.........................................) 
2 .1 .7   ขั บเรื อโดยใช ใบนายท ายเรื อกลลํ าน้ํ าชั้ น 2  (ทั่ วไป)-ไมน อยกว า เดือนละ
.................................บาท (.........................................) 

   ทั้งนี้ ผู รับจางตองจัดทําใบรายการรายละเอียดคาจาง และคาตอบแทนอื่นๆที่พนักงาน                     
ขับรถยนต/ขับเรือไดรับในแตละเดือนดวย 

 2.2   ในระหวางสัญญาจาง หากมีการปรับอัตราคาจางข้ันต่ําตามกฎหมาย ผูวาจางจะปรับเพิ่ม
คาจางใหกับพนักงานขับรถยนต/ขับเรือของผูรับจาง เฉพาะผูที ่ไดรับคาจางต่ํากวาอัตรา
คาจางข้ันต่ําที่ปรับเพ่ิม แตไมเพิ่มคาดําเนินการใหกับผูรับจาง  

๓.   การจัดสิทธิประโยชนตาง ๆ ใหแกพนักงานขับรถยนต /ขับเรือ 
 ผูรับจางตองจัดสิทธิประโยชนใหแกพนักงานขับรถยนต /ขับเรือ  โดยคาใชจายของผูรับจางดังนี้. 
 ๓.๑   สิทธิพื้นฐานตามท่ีกฎหมายคุมครองแรงงานกําหนด 
  ๓.๒   จายเงินสมทบเพื่อใหพนักงานขับรถยนต/ขับเรือไดรับสิทธิประโยชนตามกฎหมายประกันสังคม 
       ๓.๓   จายเงินสมทบเพื่อใหพนักงานขับรถยนต /ขับเรือไดรบัเงินทดแทนในกรณปีระสบอันตรายหรือ      
            เจ็บปวย เนื่องจากการทํางานตามกฎหมายแรงงาน สําหรับคารักษาพยาบาลในสวนที่ 
              เกินจากที่พนักงานขับรถยนต /ขับเรือจะไดรับตามกฎหมาย-ผูรับจางตองรับผดิชอบ 
 3.4  .จัดทําประกันภัยคุมครองรวม (ประเภท 1) ใหกับพนักงานขับรถยนต/ขับเรือ ที่มาขับ

รถยนต/ขับเรือใหกับผูวาจางตามประเภท และชนิดของใบอนุญาตขับข่ีรถยนต/ขับเรือ โดย
เปนการคุมครองความเสียหายของทรัพยสิน หรือยานพาหนะที่เปนกรรมสิทธิ์ของผูวาจาง 
ซึ่งขับขี่โดยพนักงานขับรถยนต/ขับเรือของผูรับจาง 

 3.5  .กรณีเปนรถยนต/เรือ ของผูวาจางที่มีการจัดประกันภัยภาคสมัครใจ (ประเภท 1) หรือ
รถยนต/เรือเชาที่มีประกันภัยแลว ผูรับจางไมตองจัดทําประกันภัยตามขอ 3.4 ใหกับ
พนักงานขับรถยนต/เรือ ที่ขับรถยนต/ขับเรือคันดังกลาวเปนการประจําอีก แตผูรับจาง
ตองลดคาจางใหแกผูวาจางเพื่อเปนการชดเชยการที่ไมตองจัดทําประกันภัยนั้นอีก ในอัตรา
คนละ 1,000 บาท (หนึ่งพันบาทถวน) ตอเดือนตามจํานวนพนักงานขับรถยนต/ขับเรือ 
ที่ผูรบัจางไมตองจัดทําประกันภัย 

3.6  ผูรับจางตองจัดใหพนักงานขับรถยนต/ขับเรือไดรับการอบรมความรูเก่ียวกับความปลอดภัยและ
มารยาทในการขับรถยนต/ขับเรือ รวมทั้งการใช การบํารุงรักษาและการทํางานของเครื่องยนต 
ตลอดจนการจัดฝกอบรมพัฒนาฝมือแรงงาน ตามกฎ ระเบียบ และกฎหมายที่เก่ียวของ   

๓.7   การจัดใหพนักงานขับรถยนต /ขับเรือไดรบัสิทธิขางตน ผูรับจางตองจัดใหพนักงานขับรถยนต /
ขับเรือไดรับทันทีที่เริ่มงานจาง และตองแจงใหพนักงานขับรถยนต /ขับเรือทราบเปน
ลายลักษณอักษร 

 
 

4. ... 
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๔.   ขอบเขตของงาน และการควบคุมสั่งการ 
      ๔.๑   ตองปฏิบัติงานขับรถยนต/ขับเรือ หรือขับรถยนตพรอมทําหนาที ่บ ังคับป น จั ่นชนิด

เคลื่อนที่ (รถเครน) และเครื่องจักรกลหนัก ใหกับผูวาจางตามสถานที่ตาง ๆ ทั้งภายใน
ทองที่ที่จาง  และตางทองที่ 

๔.2  ผูรับจางตองจัดใหมีตัวแทนอยูประจําสํานักงานของผูวาจางที่เปนคูสัญญา หรือสํานักงานอื่น
 ตามที่ผูวาจางกําหนด เพื่อพรอมที่จะประสานงานกับผูวาจาง  หรือตัวแทนของผูวาจางในการ
 ทํางานไดทันที 
๕.   กําหนดวันเวลาปฏิบัติงาน 
 ๕.๑   วันทํางาน  ไดแก วันจันทร  ถึง วันเสาร   
     วันทําการ  ไดแก  วันทาํงานตามปกติของผูวาจาง 
     วันหยุด     ไดแก วันอาทิตย   และวันหยุดตามประเพณี  ตามที่ผูวาจางประกาศ 

ในกรณีที่มีเหตุจําเปน ผูวาจางสงวนสิทธิที่จะสั่งใหผูรับจางหยุดงานในวันทํางานได โดยไมจาย
คาจาง โดยจะแจงใหผูรับจางหรือตัวแทนทราบลวงหนา หากมีการปฏิบัติงานตอเนื่อง (ตางทองที่) 
วันที่สั่งใหหยุดงาน ผูวาจางจะจายเฉพาะคาที่พักใหเทานั้น 

 ๕.๒   เวลาทํางานปกติ  ๐๘.๐๐ น. ถึง  ๑๗.๐๐ น. และมีเวลาพักครั้งเดียว หรือหลายครั้ง ซึ่งรวมแลว
ไมนอยกวา ๑ ชั่วโมง 

 ๕.๓   ผูวาจางมีสิทธิที่จะปรับปรุงวันและเวลาทํางานตาม  ๕.๑ และ ๕.๒ ในงานแตละประเภทได 
ตามความจําเปนและเหมาะสม  หากมีการลดจํานวนวันทํางานจะจายคาจางใหตามวันท่ี
ทํางานจริง 

๖.   การทํางานลวงเวลา การทํางานในวันหยุดและการทํางานตางทองที ่
 ๖.๑  การทํางานลวงเวลาเกินเวลาทํางานในขอ ๕.๒ ของวันทํางานปกติ ผูวาจางจะจาย

คาตอบแทนการทํางานลวงเวลาในอัตรา ๑.๕ เทาของคาจางรายชั่วโมงตามปกติ กรณีท่ี
ทํางานลวงเวลาในวันหยุดจะไดรับคาตอบแทนในอัตรา ๓ เทาของคาจางรายชั่วโมงตามปกติ 
การคิดคํานวณคาลวงเวลาตอ ๑ ชั่วโมง  ใหใชจํานวนวัน ๘ ชั่วโมง เปนฐานในการคํานวณ 
โดยคํานวณตามอัตราคาจางที่กําหนดในสัญญาขอ ๓.๑  

  ๖.๒  การทํางานในวันหยุด  ผูวาจางจะจายคาตอบแทนการทํางานในวันหยุดในอัตรา 1 เทา
ของคาจางรายชั่วโมงตามปกติ  

 6.3  การปฏิบัติงานตางทองท่ี ผูวาจางจะจายคาจางตามท่ีผูรับจางไดปฏิบัติงานจริง และผูวาจาง
จะจายคาพาหนะในการเดินทางใหแกพนักงานขับรถยนต/ขับเรือ ท่ีตองเดินทางไปปฎิบัติงาน
ตางทองที่ท่ีจาง โดยใหเบิกจายคายานพาหนะประจําทาง ไดแก คารถไฟ คารถโดยสารประจําทาง 
หรือเรือกลเดินประจําทาง ไดเทาท่ีจายจริง แตไมเกินอัตราและหลักเกณฑตามคําสั่งการไฟฟา
สวนภูมิภาค ที่ ส.7/2535 เรื่อง คาใชจายในการเดินทางไปปฏิบัติงานภายในประเทศ 
ในอัตราต่ําสุดของพนักงานของผูวาจาง และในกรณีตองพักแรม ผูวาจางจะจายคาตอบแทน
เปนคาที ่พ ักวันละ 400 บาท (สี่รอยบาทถวน) ตอคน ทั ้งนี้ ผูรับจางตองจายคาท่ีพัก
ใหกับพนักงานขับรถยนต/ขับเรือ ทันทีท่ีตองออกไปปฏิบัติงานตางทองที่ และตองพักแรม  

  ในกรณีที่อยูระหวางปฏิบัติงานตางทองท่ีและเปนการปฏิบัติงานตอเนื่อง หากไมมีการทํางาน 
หรือผูวาจางสั่งใหหยุดงาน จะจายคาตอบแทนเฉพาะคาท่ีพักวันละ 400 บาท  (ส่ีรอยบาทถวน) 
ตอคน เทานั้น 

                   7. ... 
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๗.   หนาที่ที่พนักงานขับรถยนต/ขับเรือ ของผูรับจางตองปฏิบัติ 
 7.1   ตองปฏิบัติงานใหเปนไปตามระเบียบกฎขอบังคับ และคําสั่งของผูวาจางโดยเครงครัด-และ

เม่ือมีเวลาวางจากการปฏิบัติงานขับรถยนต/ขับเรือ ก็อาจจะชวยงานอื่น ๆ แกผูวาจางได
ตามความเหมาะสม และตองปฏิบัติตามขอปฏิบัติของพนักงานขับรถยนต/ขับเรือที่แนบมา
พรอมนี้อยางเครงครัด  

7.2  ตรวจสอบควบคุมดูแลรถยนต/เรือที่ผูวาจางมอบหมายใหอยูในสภาพดี รวมทั้งตองดูแลรักษา
ความสะอาดเครื่องยนตและอุปกรณตาง ๆ ของรถยนต/เรือ ใหอยูในสภาพที่สะอาดและ
ใชงานไดดีตลอดเวลา  

7.3  ตองตรงตอเวลาในการปฏิบัติงาน และ เม่ือมาปฏิบัติงานตองลงลายมือชื่อ เวลาท่ีมา
ปฏิบัติงาน-ทั้งมาและกลับทุกครั้งตามแบบที่ผูวาจางกําหนดไวใหเพื่อเปนหลักฐาน
การขอรับคาจาง  

7.4   ตองไมมาทํางานสาย เลิกงานกอนเวลาโดยไมไดรับอนุญาต  
7.5  ผูรับจางตองจัดหาเครื่องแตงกายตามแบบท่ีผูวาจางกําหนดเปนมาตรฐานเดียวกันใหแกพนักงาน

ขับรถยนต/ขับเรือ ใหเพียงพอตอการปฏิบัติงานโดยคาใชจายตางๆ เปนของผูรบัจาง หากพนักงาน
ขับรถยนต/ขับเรือของผูรับจางไมแตงเครื่องแบบมาปฏิบัติงาน ผูรับจางยินยอมให ผูวาจางปรับ
ในอัตรา 100  บาท  (หน่ึงรอยบาทถวน)  ตอคนตอวัน                                             

7.6  ตองประพฤติตนเรียบรอยไมเลนการพนันในระหวางเวลาปฏิบัติงานเวลาพัก ทั้งภายในและ
ภายนอกสถานท่ีทํางาน  

7.7   ไมสูบบุหรี่ ไมเสพสุรา ยาเสพติด หรือของมึนเมา หรือยากระตุนประสาท หรือมีอาการมึนเมา 
หรือมีกลิ่นสุราในขณะปฏิบัติงานโดยเด็ดขาด 

7.8  ตองปฏิบัติงานดวยความซื่อสัตย ขยันหมั่นเพียร และทํางานที่ไดรับมอบหมายอยางเต็ม   
ความสามารถ  

7.9   ตองไมนําอุปกรณเครื่องมือเครื่องใช หรือทรัพยสินของผูวาจางไปใชเพื่อประโยชนสวนตัว 
หรือนําไปใชนอกเหนือจากงานที่ตองปฏิบัติใหผูวาจาง   

 7.10 ตองไมกระทําการใด ๆ โดยจงใจประมาทเลินเลอ หรือโดยขาดความระมัดระวัง อันเปนเหตุให 
   ผูวาจางตองไดรับความเสียหาย  
๘.   เงื่อนไขอื่น ๆ 

๘.๑  ผูรับจางจะตองคัดเลือกพนักงานขับรถยนต/ขับเรือ ที่มีความรูเก่ียวกับกฎระเบียบตาม  
พระราชบัญญัติจราจรทางบกเปนอยางดี และเปนผูมีประสบการณในการขับรถยนต/
ขับเรือ มาแลวไมนอยกวา 2 (สอง) ป เปนผูที่มีมารยาทในการขับข่ีรถยนต และขับเรือ 

8.2   การจัดสงพนักงานขับรถยนต/ขับเรือ เขาปฏิบัติงานเม่ือเริ่มงานจาง-ผูรับจางตองจัดสงรายชื่อ 
ประวัติสวนตัว ประวัติอาชญากรรม พรอมใบรับรองแพทยและรูปถายของพนักงานขับ
รถยนต/ขับเรือ และสําเนาบัตรประชาชนใหผูวาจางหรือตัวแทนเพื่อตรวจสอบและทําการคัดเลือก
อีกครั้งกอนที่จะมาปฏิบัติงานใหกับผูว าจาง และผู ว าจางจะรับแตเฉพาะพนักงานขับ
รถยนต/ขับเรือที่มีการแจงใหทราบและมีคุณสมบัติถูกตองตามท่ีกําหนดในขอ ๑ ของรายการ....... 

 
ละเอียด ... 
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 ละเอียดแนบทายสัญญาเทานั้น ท้ังน้ี ผูวาจางอาจจัดใหมีการอบรมพนักงานขับรถยนต/ขับเรือ 
ในวันเวลาทําการหรือนอกวันเวลาทําการ โดยพนักงานขับรถยนต/ขับเรือจะไมไดรับ
คาตอบแทนนอกเหนือวันเวลาทําการปกติ  

๘.3  ผูวาจางมีสิทธิขอใหผูรับจางเปลี่ยนตัวพนักงานขับรถยนต/ขับเรือของผูรับจางได หากเห็นวา
พนักงานขับรถยนต/ขับเรือ ผูนั้นมีคุณสมบัติ หรือ ความสามารถไมเปนไปตามความตองการ 
หรือพนักงานขับรถยนต/ขับเรือ นั้นไมปฏิบัติตามขอ ๗ ขางตนหรือประพฤติตนไมเหมาะสม 
ซึ่งผูวาจางเห็นวาอาจทําใหผูวาจางไดรับความเสียหาย โดยผูรับจางจะไมโตแยง หรือ
เรียกรองคาใชจายใดๆทั ้งสิ้น และจะตองไมสงพนักงานขับรถยนต/ขับเรือคนเดิม
กลับมาปฏิบัติงานอีก 

๘.4   การที่ผูรับจางไมจัดสงพนักงานขับรถยนต/ขับเรือตามขอ ๘.๒ – ขอ ๘.๓ ขางตน ใหมีผล
บังคบัตามขอ ๗ ของสัญญาน้ี 

๘.5   อัตราคาจางตามท่ีไดตกลงกันไวในสัญญานี้ รวมภาษีมูลคาเพิ่ม และผูรับจางตองรับภาระ
เก่ียวกับภาษีอากรทั้งหมดที่เกิดจากการนี้ 

๘.6 ..ผูรับจางตองรับผิดชอบชดใชคาเสียหายตาง ๆ อันเกิดจากการที่พนักงานขับรถยนต/
ขับเรือของผูรับจางไดกระทําขึ้นโดยเจตนา และหรือโดยประมาทเลินเลอจนเปนเหตุให
ทรัพยสิน..ของผูวาจาง หรือบุคคลภายนอกไดรับความเสียหาย 

8.7  .ผูวาจางจะประเมินผลการดําเนนิงานของผูรับจาง ทุกสิ้นปงบประมาณ (รอบปงบประมาณ  
.........ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม  - 31 ธันวาคม ทุกป) 

  การประเมินผลการดําเนินงานใหดําเนินการโดยคณะกรรมการพิจารณาประเมินผลการดําเนินงาน
..............  ของผูรับจางที่ผูวาจางแตงตั้งข้ึนเพื่อทําหนาที่พิจารณาประเมินผลการทํางานดําเนินงาน
.............  ของผูรับจางตามระยะเวลาที่กําหนดไว กําหนดเกณฑผานการประเมินรอยละ 80  
 ....... ทั้งนี้ ผลการดําเนินงานดังกลาวจะถือเปนสวนหนึ่งของการพิจารณาคัดเลือกคุณสมบัติของ

ผูที่จะเขายื่นขอเสนอหรือเขาทําสัญญากับการไฟฟาสวนภูมิภาคในคราวตอไป 
8.8 .. อ่ืน ๆ.................................................................................................. 

 

 



ส าหรับนิติบุคคลรายเดียว 

 

1 

  เอกสารแนบท้าย 
สัญญาจ้างบริการขับรถยนต์/ขับเรือ แบบราคาคงที่ไม่จ ากัดจ านวน 

ที่ จ........................./............................ 
ปี ............................................. 

 

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

ท่ี พื้นท่ี / หน่วยงาน จ านวน พขร.(บ) / พงร.(บ)  (คน) อัตราค่าจ้าง พขร.(บ)/พงร.(บ) รวมค่าด าเนินการ (บาท) 
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 
1 กองก่อสร้างและบริหารโครงการ 3 16 31 7 6 4         
2 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจงัหวัดสมทุรสาคร ชั้น 1 1 4 5 1           
3 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจงัหวัดนครปฐม ชั้น 2  1 7            
4 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจงัหวัดสพุรรณบุรี ชั้น 2  8 10            
5 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจงัหวัดกาญจนบุรี ชัน้ 2  14 16            
6 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอสามพราน ชัน้ 2  3 2            
7 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอบา้นโปง่ ชัน้ 2  2 5            
8 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ้อมน้อย ชั้น 2  1 5  1          
9 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอกระทุ่มแบน ชั้น 2  2 3            

10 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอนครชัยศรี ชั้น 2  5 5            
11 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภออู่ทอง ชั้น 2  6 4            
12 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอก าแพงแสน ชัน้ 2  2 3            
13 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอบางเลน ชัน้ 2  2 4            
14 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคบ่อพลอย ชั้น 3   5 6            
15 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเดิมบางนางบวช ชัน้ 3  5 5            
16 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอท่ามะกา ชัน้ 3  2 4            
17 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจงัหวัดสมทุรสาคร  

(บ้านแพ้ว) ชั้น 3 
 2 4    1        

18 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโคกขาม ชั้น 3  2 1            
 



ส าหรับนิติบุคคลรายเดียว 

 

1 

ค าอธิบายเพ่ิมเติม  
ชนิด 1 หมายถึง  ขับรถยนต์โดยใช้ใบอนุญาตขับขี่ส่วนบุคคล ชนิด 3 หมายถึง ขับรถยนต์โดยใช้ใบอนุญาตขบัขี่ชนดิที่ 3 
ชนิด 2 หมายถึง ขับรถยนต์โดยใช้ใบอนุญาตขบัขี่ชนดิที่ 2 ชนิด3+ หมายถึง ขับรถยนต์โดยใช้ใบอนุญาตขับขี่ชนิดที่ 3 (ขับขี่รถลากจูง       

ติดเครน พร้อมท าหน้าที่บังคับปั้นจั่นชนิดเคลื่อนที่) 
ชนิด 2+ หมายถึง ขับรถยนต์โดยใช้ใบอนุญาตขับขี่ชนิดที่ 2 (ขับขี่รถบรรทุกเฉพาะกิจติดเครนพิกัดยก
ไม่เกิน 16 ตัน พร้อมท าหนา้ทีบ่ังคับปั้นจัน่ชนิดเคลื่อนที่และเครื่องจักรกลหนัก) 

ชนิดเรือ ชั้น 2 หมายถึง ขับเรือโดยใช้ใบนายทา้ยเรือกลล าน้ าชั้น 2 (ทั่วไป) 

ชนิด2++ หมายถึง ขับรถยนต์โดยใช้ใบอนุญาตขับขี่ชนิดที่ 2 (ขับขี่รถบรรทุกเฉพาะกิจติดเครนพิกัด
ยกมากกว่า 16 ตันขึ้นไป พร้อมท าหน้าที่บังคบัปัน้จั่นชนิดเคลือ่นที่และเครื่องจักรกลหนัก) 

 

 

2. รายชื่อผู้ปฏิบัติงานและอัตราค่าจ้างที่ พขร.(บ) และ พงร.(บ) ได้รับตามรายละเอียดแนบ 
 



 1  ส าหรับกลุ่มกิจการค้าร่วม (consortium) 
 

                                                               
เอกสารแนบท้าย 

สัญญาจ้างบริการขับรถยนต์/ขับเรือ แบบราคาคงที่ไม่จ ากัดจ านวน 
ที่ จ........................./............................ 

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

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

ท่ี พื้นท่ี / หน่วยงาน จ านวน พขร.(บ) / พงร.(บ)  (คน) อัตราค่าจ้าง พขร.(บ)/พงร.(บ) รวมค่าด าเนินการ (บาท) 
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 าอธิบายเพ่ิมเติม  
ชนิด 1 หมายถึง  ขับรถยนต์โดยใช้ใบอนุญาตขับขี่ส่วนบุคคล ชนิด 3 หมายถึง ขับรถยนต์โดยใช้ใบอนุญาตขบัขี่ชนดิที่ 3 
ชนิด 2 หมายถึง ขับรถยนต์โดยใช้ใบอนุญาตขบัขี่ชนดิที่ 2 ชนิด3+ หมายถึง ขับรถยนต์โดยใช้ใบอนุญาตขับขี่ชนิดที่  3 (ขับขี่รถลากจูง       

ติดเครน พร้อมท าหน้าที่บังคับปั้นจั่นชนิดเคลื่อนที่) 
ชนิด 2+ หมายถึง ขับรถยนต์โดยใช้ใบอนุญาตขับขี่ชนิดที่ 2 (ขับขี่รถบรรทุกเฉพาะกิจติดเครนพิกัดยก
ไม่เกิน 16 ตัน พร้อมท าหนา้ทีบ่ังคับปั้นจัน่ชนิดเคลื่อนที่และเครื่องจักรกลหนัก) 

ชนิดเรือ ชั้น 2 หมายถึง ขับเรือโดยใช้ใบนายท้ายเรือกลล าน้ าชั้น 2 (ทั่วไป) 

ชนิด2++ หมายถึง ขับรถยนต์โดยใช้ใบอนุญาตขับขี่ชนิดที่ 2 (ขับขี่รถบรรทุกเฉพาะกิจติดเครนพิกัด
ยกมากกว่า 16 ตันขึ้นไป พร้อมท าหน้าที่บังคบัปัน้จั่นชนิดเคลือ่นที่และเครื่องจักรกลหนัก) 

 

 

2.  รายช่ือผู้ปฏิบัติงานและอัตราค่าจ้างที่ พขร.(บ) และ พงร.(บ) ได้รับตามรายละเอียดแนบ 



 

 

 
 

 
(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
เป็นลูกหนี้ร่วม ในกรณี     (ชื่อผู้ เสนอราคา)   ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขในการประกวดราคาอันเป็นเหตุให้              
(ชื่อส่วนราชการผู้ประกวดราคา) มีสิทธิริบหลักประกันซองประกวดราคาหรือให้ชดใช้ค่าเสียหายใดๆ รวมทั้งกรณีที่   
(ชื่อผู้เสนอราคา)   ได้ถอนใบเสนอราคาของตนภายในระยะเวลาที่ใบเสนอราคายังมีผลอยู่ หรือมิได้ไปลงนามใน
สัญญาเมื่อได้รับแจ้งไปท าสัญญาหรือมิได้วางหลักประกันสัญญาภายในระยะเวลาที่ก าหนดในเอกสารประกวดราคา 
โดย   (ชื่อหน่วยงานของรัฐผู้ประกวดราคา)  ไม่จ าเป็นต้องเรียกร้องให้    (ชื่อผู้เสนอราคา)  ช าระหนี้ก่อน 
 ข้อ 2.หนังสือค้ าประกันนี้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ........เดือน..............พ.ศ. ..........ถึงวันที่ .........                     
เดือน.......................พ.ศ. .......... และข้าพเจ้าจะไม่เพิกถอนการค้ าประกันนี้ภายในระยะเวลาที่ก าหนดไว้  
 ข้อ 3. ถ้า     (ชื่อผู้เสนอราคา)         ขยายก าหนดเวลายืนราคาของการเสนอราคาออกไป ข้าพเจ้า
ยินยอมที่จะขยายก าหนดระยะเวลาการค้ าประกันนี้ออกไปตลอดระยะเวลายืนราคาที่ได้ขยายออกไป
ดังกล่าว  
 ข้าพเจ้าได้ลงนามและประทับตราไว้ต่อหน้าพยานเป็นส าคัญ  
 
 

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

ผู้ค้ าประกัน 
 

ต าแหน่ง …………………………………….………..   
   

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

พยาน 
 

    

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

พยาน 
 

 

แบบหนังสือค ้าประกัน 

1.4 (1)  หลักประกันการเสนอราคา
การจ้าง 



 

 

 
 
 

(หลักประกันสัญญาจ้าง) 
(กรณีปกติ) 

 
 
เลขที…่………………..            วันที่……………………………... 
 
 ข้าพเจ้า  (ชื่อธนาคาร)    ส านักงานตั้งอยู่เลขที่………………..ถนน……………… ต าบล/แขวง…………………
อ าเภอ/เขต…………………….……จังหวัด………………………. โดย…………………………… ผู้มีอ านาจลงนามผูกพันธนาคาร 
ขอท าหนังสือค้ าประกันฉบับนี้ไว้ต่อการไฟฟาาส่วนภูมิภาค 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 (                )  ในฐานะ 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 ้าประกัน 
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......                 
เดือน............................... พ.ศ. .......... ซึ่งผู้รับจ้างต้องวางหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาต่อผู้ว่าจ้าง                                  
เป็นจ านวนเงิน...................บาท (..........................) ซึ่งเท่ากับร้อยละ.……....…. (………....….)ของมูลค่าทั้งหมดของสัญญา 
    ข้าพเจ้ายินยอมผูกพันตนโดยไม่มีเงื่อนไขที่จะค้ าประกันการช าระเงินให้ตามสิทธิเรียกร้องของ            
ผู้ว่าจ้าง จ านวนไม่เกิน    บาท (                )  ในฐานะ 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 ้าประกัน 
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 กระทําการทุจริตอ่ืนใดในการเสนอราคา  ทั้งนี้  โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะแสวงหา
ประโยชน์ในระหว่าง ผู้ยื่นข้อเสนอด้วยกัน  หรือเพื่อให้ประโยชน์แก่ผู้ยื่นข้อเสนอรายหนึ่งรายใดเป็นผู้มีสิทธิทําสัญญา กับ
หน่วยงานของรัฐนั้น  หรือเพื่อหลีกเลี่ยงการแข่งขันอย่างเป็นธรรม  หรือเพื่อให้เกิดความได้เปรียบ หน่วยงานของรัฐโดย
มิใช่เป็นไปในทางการประกอบธุรกิจปกติ 

1.5 บทนิยาม 



 

 

บัญชีเอกสารส่วนที่ 1 

 

    1.  ในกรณีผู้ย่ืนข้อเสนอเป็นนิติบุคคล 
     (ก)  ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจ ากัด 

- ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล   
        ไฟล์ข้อมูล………………………….……..ขนาดไฟล์....................... จ านวน …… …….......แผ่น 
     - บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ    

     ไฟล์ข้อมูล………………………….……..ขนาดไฟล์....................... จ านวน …………….......แผ่น 
     - ผู้มีอ านาจควบคุม (ถ้ามี)    
    ไม่มีผู้มีอ านาจควบคุม 
    มีผู้มีอ านาจควบคุม 

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

     (ข)  บริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัด 
      - ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล      

  ไฟล์ข้อมูล………………………….…...ขนาดไฟล์....................... จ านวน …………….......แผ่น 
     - ส าเนาหนังสือบริคณห์สนธิ       

 ไฟล์ข้อมูล………………………….……..ขนาดไฟล์....................... จ านวน …………….......แผ่น 
     - บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ      

    ไฟล์ข้อมูล……………………….……..ขนาดไฟล์....................... จ านวน ………….….......แผน่     
       บัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (ถ้าม)ี   

   ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 
   มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่           

     ไฟล์ข้อมูล…………………………..ขนาดไฟล์....................... จ านวน …………….......แผ่น 
    -  ผู้มีอ านาจควบคุม (ถ้ามี)  
   ไม่มีผู้มีอ านาจควบคุม 
   มีผู้มีอ านาจควบคุม 

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

    2.  ในกรณีผู้ย่ืนข้อเสนอไม่เป็นนิติบุคคล 
     (ก)  บุคคลธรรมดา 
      - ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้นั้น   

      ไฟล์ข้อมูล……………………….……..ขนาดไฟล์....................... จ านวน …………….......แผ่น 
     (ข)  คณะบุคคล 
     - ส าเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน 

 ไฟล์ข้อมูล………………………….……..ขนาดไฟล์....................... จ านวน …………….......แผ่น
     - ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน 

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

    3. …  
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    3.  ในกรณีผู้ย่ืนข้อเสนอเป็นผู้ย่ืนข้อเสนอร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า 
    - ส าเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า    

 ไฟล์ข้อมูล……………………………….……..ขนาดไฟล์....................... จ านวน …………….......แผ่น 
     (ก)  ในกรณีผู้ร่วมค้าเป็นบุคคลธรรมดา 
     -  บุคคลสัญชาติไทย 
        ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน 

ไฟล์ข้อมูล……………………………….……..ขนาดไฟล์....................... จ านวน …………….......แผ่น 
      -  บุคคลที่มิใช่สัญชาติไทย 
         ส าเนาหนังสือเดินทาง 

 ไฟล์ข้อมูล…………………………….……..ขนาดไฟล์....................... จ านวน ………… ….......แผน่ 
     (ข)  ในกรณีผู้ร่วมค้าเป็นนิติบุคคล 
      -  ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจ ากัด 
         ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล 

 ไฟล์ข้อมูล…………………………….……..ขนาดไฟล์....................... จ านวน …………….......แผ่น 
      -  บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จดัการ 

 ไฟล์ข้อมูล…………………………….……..ขนาดไฟล์....................... จ านวน …………….......แผ่น 
      -  ผู้มีอ านาจควบคุม (ถ้ามี) 

 ไม่มีผู้ควบคุม 
         มีผู้ควบคุม 

 ไฟล์ข้อมูล………………………….……..ขนาดไฟล์....................... จ านวน …………….......แผ่น
              -  บริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัด 
        ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล 

ไฟล์ข้อมูล……………………………….……..ขนาดไฟล์....................... จ านวน …………….......แผ่น 
     -  ส านาหนังสือบริคณห์สนธิ  

ไฟล์ข้อมูล……………………………….……..ขนาดไฟล์....................... จ านวน …………….......แผ่น 
 -  บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ  

 ไฟล์ข้อมูล……………………………….……..ขนาดไฟล์....................... จ านวน …………….......แผ่น 
  -  บัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (ถ้ามี)  
    ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 
  มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 

        ไฟล์ข้อมูล……………………….……..ขนาดไฟล์....................... จ านวน …………….......แผ่น 
- ผู้มีอ านาจควบคุม (ถ้ามี)  
 ไม่มีผู้มีอ านาจควบคุม 
 มีผู้มีอ านาจควบคุม 

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

  4.  … 
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  4.  อ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
  ............................................................................................................................. .......................... 

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

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

 ข้าพเจ้าขอรับรองว่า เอกสารหลักฐานที่ข้าพเจ้ายื่นพร้อมการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อ 
จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้ งนี้ ถูกต้องและเป็นความจริง 
ทุกประการ 
 
 
      ลงชื่อ...................................................... .......ผู้ยื่นข้อเสนอ 
             (...........................................................) 
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 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 ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้ งนี้ ถูกต้องและเป็นความจริง 
ทุกประการ 
 
 
              ลงชื่อ.............................................................ผู้ยื่นข้อเสนอ 

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

 

1.6 (2)  บัญชีเอกสารส่วนท่ี 2  



 

 

-1- 
 

ใบเสนอราคา 
ประกวดราคาจ้างบริการขบัรถยนต์/ขับเรือ  แบบราคาคงท่ีไม่จ ากัดจ านวน 

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

ประกวดราคาที่  PEA-DVB-……………………./………(พ.ศ.)………………. 
 

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 
   เคลื่อนที่ 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-……………………./………(พ.ศ.)…………....... 
 

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.ขับรถยนต์โดยใช้ใบอนุญาตขับข่ีชนิดที่ 3        

6.ขับรถยนต์โดยใช้ใบอนุญาตขับข่ีชนิดที่ 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 าหรับ Consortium  

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

 

 

ล าดับ พื้นที่/หน่วยงาน จ านวน 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                
รวมอัตราก าลัง พขร.(บ) / พงร.(บ) ที่จา้ง        

 

  

ผู้ยื่นเสนอราคา (โปรดระบุรายละเอียด) 
1. บริษัท...............................................................................รับผิดชอบพื้นท่ี ล าดับที่ .............. ............................................... 

............................................................................................................................................. ..................................................................... 
2. บริษัท...............................................................................รับผิดชอบพื้นท่ี ล าดับที่ ...................................... ....................... 

............................................................................................................................. ..................................................................................... 
3. บริษัท...............................................................................รับผิดชอบพื้นท่ี ล าดับที่ .............. ............................................... 

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

ค าอธิบายเพ่ิมเติม *** ให้หน่วยงานจ้างระบุอัตราก าลัง พขร.(บ)/พงร.(บ) ที่จะจ้างของแต่ละ กฟฟ. ลงในช่องจ านวน พขร.(บ)/พงร.(บ) 
ใบขับขี่ชนิดที่ 1 หมายถึง  ขับรถยนต์โดยใช้ใบอนุญาตขับขี่ส่วนบุคคล 

ใบขับขี่ชนดิที่ 2 หมายถึง ขับรถยนต์โดยใช้ใบอนุญาตขับขีช่นิดที่ 2 

ใบขับขี่ชนดิที่ 2+ หมายถึง ขับรถยนต์โดยใช้ใบอนุญาตขับขีช่นิดที่ 2 (ขับขี่รถบรรทุกเฉพาะกิจติดเครนพิกัดยกไม่เกิน 16 ตัน พร้อมท า
หน้าที่บงัคับปัน้จัน่ชนิดเคลื่อนทีแ่ละเครื่องจักรกลหนัก) 

ใบขับขี่ชนดิที่ 2++ หมายถึง ขับรถยนต์โดยใช้ใบอนุญาตขับขี่ชนิดที่ 2 (ขับขี่รถบรรทุกเฉพาะกิจติดเครนพิกัดยกมากกว่า 16 ตันขึ้นไป พร้อม
ท าหน้าที่บังคับปั้นจั่นชนิดเคลื่อนที่และเครื่องจักรกลหนัก) 

ใบขับขี่ชนดิ 3 หมายถึง ขับรถยนต์โดยใช้ใบอนุญาตขับขี่ชนิดที่ 3 
ใบชนิดที่ชนดิ 3+ หมายถึง ขับรถยนต์โดยใช้ใบอนุญาตขับขี่ชนดิที่ 3 (ขับขี่รถลากจูงติดเครน พร้อมท าหน้าที่บังคับปั้นจั่นชนิดเคลื่อนที่) 
ใบขับเรือ ชั้น 2 หมายถึง ขับเรือโดยใช้ใบนายท้ายเรือกลล าน้ าชั้น 2 (ทั่วไป) 
 
 


















