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1.1 แบบรูป, รายการละเอียด
มาตรฐาน และคุณสมบัติทางเทคนิค 
(Standard and Specification) 
พร้อมทั้งเอกสารเพิ่มเติมแนบท้าย

รายละเอียดสเปค  

เล่ม 2/3 และ 3/3  
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1.2 แบบใบเสนอราคาที่ก าหนดไว้ใน
ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย

อิเล็กทรอนิกส์, ใบแสดงปริมาณงาน
และราคา 
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ใบเสนอราคาจางกอสรางดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส  (e-bidding) 

เรียน ...................(ระบุชื่อตําแหนงหัวหนาหนวยงานของรัฐ).................. 

1. ขาพเจา............(ระบุชื่อบริษัท หาง ราน)....................สํานักงานใหญตั้งอยูเลขที่.......................
ถนน........................ตําบล/แขวง...............................อําเภอ/เขต...........................จังหวัด...............................
โทรศพัท............................... โดย.....................................................ผูลงนามขางทายนี้ ไดพิจารณาเงื่อนไขตางๆ 
ในเอกสารการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส และเอกสารเพิ่มเติม (ถามี) เลขที่................................................
โดยตลอดและยอมรับขอกําหนดและเงื่อนไขนั้นแลว รวมทั้งรับรองวา ขาพเจาเปนผูมีคุณสมบัติครบถวนตามที่
กําหนดและไมเปนผูทิ้งงานของหนวยงานของรัฐ 

2. ขาพเจาขอเสนอที่จะทํางาน..........................................................ตามขอกําหนดเงื่อนไขแบบรูป
รายการละเอียดแหงเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ตามราคาดังที่ไดระบุไวในบัญชีรายการกอสรางหรือ
ใบแจงปริมาณและราคา เปนเงินทั้งสิ้น ................................... บาท (..............................................................) 
ซึ่งไดรวมภาษีมูลคาเพิ่มตลอดจนภาษีอากรอ่ืนๆ และคาใชจายทั้งปวงไวดวยแลว  

3. ขาพเจาจะยืนคําเสนอราคานี้เปนระยะเวลา........................วัน ตั้งแตวันย่ืนขอเสนอ และ กฟภ. อาจ
รับคําเสนอนี้ ณ เวลาใดก็ไดกอนที่จะครบกําหนดระยะเวลาดังกลาว หรือระยะเวลาที่ไดยืดออกไปตามเหตุผล
อันสมควรที่ กฟภ. รองขอ 

4. ขาพเจารับรองวาจะสงมอบงานตามเงื่อนไขที่เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสกําหนดไว 

5. ในกรณีที่ขาพเจาไดรับการพิจารณาใหเปนผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสขาพเจารับรองที่
จะ 

5.1 ทําสัญญาตามแบบสัญญาจางกอสรางแนบทายเอกสารการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส
หรือตามท่ีสํานักงานอัยการสูงสุดไดแกไขเพิ่มเติมแลว กับ กฟภ. ภายใน.............วัน นับถัดจากวันที่ไดรับ
หนังสือใหไปทําสัญญา 

5.2 มอบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา ตามท่ีระบุไวในขอ 7 ของเอกสารการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส ใหแก กฟภ. ขณะที่ไดลงนามในสัญญาเปนจํานวนรอยละ....................ของราคาตามสัญญาที่ได
ระบุไวในใบเสนอราคานี้ เพื่อเปนหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาโดยถูกตองและครบถวน 

หากขาพเจาไมปฏิบัติใหครบถวนตามที่ระบุไวในขอ 5.1 และ/หรือขอ 5.2 ดังกลาวขางตน 
ขาพเจายอมให กฟภ. ริบหลักประกันการเสนอราคา หรือเรียกรองจากผูออกหนังสือค้ําประกัน ขาพเจายอม
ชดใชคาเสียหายใดๆ ที่อาจมีแก กฟภ. และ กฟภ. มีสิทธิจะใหผูยื่นขอเสนอรายอื่นเปนผูชนะการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกสได หรือ กฟภ. อาจดําเนินการจัดจางการประกวดราคาอิเล็กทรอนกิสใหมก็ได 

6. ขาพเจายอมรับวา กฟภ. ไมมีความผูกพันท่ีจะรับคําเสนอน้ี หรือใบเสนอราคาใดๆ รวมท้ังไมตอง
รับผิดชอบในคาใชจายใดๆ อันอาจเกิดขึ้นในการท่ีขาพเจาไดเขายื่นขอเสนอครั้งนี้ 

7. เพื่อเปนหลักประกันในการปฏิบัติโดยถูกตอง ตามที่ไดทําความเขาใจและผูกพันแหงคําเสนอนี้ 
ขาพเจาขอมอบ.......................................เพื่อเปนหลักประกันการเสนอราคาเปนจํานวนเงิน.........................บาท 
(....................................) มาพรอมนี้ 

8. ขาพเจาไดตรวจทานตัวเลขและตรวจสอบเอกสารตางๆ ที่ไดย่ืนพรอมใบเสนอราคานี้ โดยละเอียด
แลว และเขาใจดีวา กฟภ. ไมตองรับผิดชอบใดๆ ในความผิดพลาดหรือตกหลน 
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9. ใบเสนอราคานี ้ไดย่ืนเสนอโดยบริสุทธ์ิยุติธรรม และปราศจากกลฉอฉล หรือการสมรูรวมคิดกันโดยไม
ชอบดวยกฎหมายกับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือหลายบุคคล หรือกับหางหุนสวน บริษัทใดๆ ที่ไดย่ืนยื่นขอเสนอใน
คราวเดียวกัน 

   เสนอมา ณ วันท่ี............... เดอืน.................................... พ.ศ. .............................. 

                    ลงชื่อ  ..................................................... 

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

             ตําแหนง........................................................... 
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(หน่วย : บาท)

ท่ี รายการ คา่วัสดุอปุกรณ์ ค่าดำเนินการ รวมเป็นเงิน

1 งานจ้างเหมาก่อสร้างเคเบิลใต้ดิน 1 จังหวัด 1 ถนน เพ่ือ เฉลิมพระเกียรติ เขตพื้นที่ กฟฉ.3 จังหวัดบุรีรัมย์

งานก่อสร้างเคเบิลใต้ดินแผนกแรงสูง 22 เควี

งานก่อสร้างเคเบิลใต้ดินแผนกหม้อแปลง

งานก่อสร้างเคเบิลใต้ดินแผนกแรงต่ำ

งานก่อสร้างเคเบิลใต้ดินแผนกแรงต่ำหลังมิเตอร์

รวม (1)

2 งานจ้างเหมาก่อสร้างเคเบิลใต้ดิน 1 จังหวัด 1 ถนน เพ่ือ เฉลิมพระเกียรติ เขตพื้นที่ กฟฉ.3 จังหวัดสุรินทร์

งานก่อสร้างเคเบิลใต้ดินแผนกแรงสูง 22 เควี

งานก่อสร้างเคเบิลใต้ดินแผนกหม้อแปลง

งานก่อสร้างเคเบิลใต้ดินแผนกแรงต่ำ

งานก่อสร้างเคเบิลใต้ดินแผนกแรงต่ำหลังมิเตอร์

รวม (2)

รวมค่าก่อสร้างทั้งสิ้น (1)+(2)

สรุปราคาค่าก่อสร้าง 

งานจ้างเหมาก่อสร้างเคเบิลใตดิ้น 1 จังหวัด 1 ถนน เพื่อเฉลิมพระเกียรต ิเขตพ้ืนท่ี กฟฉ.3 (จังหวัดบรุีรัมย์ และจังหวัดสุรินทร)์
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รวมเป็นเงิน

หน่วยละ เป็นเงิน หน่วยละ เป็นเงิน (บาท)

1 งานก่อสร้างเคเบิลใต้ดินแผนกแรงสูง 22 เควี

1.1 งานโยธา

1.1.1 Cable Riser ระบบ 22 เควี ช่วงขึ้นเสาไฟ (ท่อคู)่ HDPE Ø 160 มม. PN10 19 ชุด

1.1.2 Horizontal Directional Drills ท่อ HDPE 4 - 160 มม. PN10 1,534 เมตร

1.1.3 Duct Bank 1x2 ท่อ HDPE 160 มม. PN6 148 เมตร

1.1.4 Duct Bank 2x2 ท่อ HDPE 160 มม. PN6 23 เมตร

1.1.5 Duct Bank 2x3 ท่อ HDPE 160 มม. PN6 18 เมตร

1.1.6 Manhole TYPE 2T - 8 (คอสั้น) Without Pile 12 บ่อ

1.1.7 Steel Guard สำหรับท่อร้อยสายขึ้นเสาระบบ 22 - 33 เควี (ท่อคู)่ 11 ชุด

1.1.8 งานซ่อมถนน คสล. 214 ตร.ม.

1.1.9 เจาะสำรวจสภาพชั้นดินความลึกไม่น้อยกว่า 20 เมตร หรือหยุดเมื่อถึงชั้นดินทีมีค่า SPT 

มากกว่า 50 ครั้ง/ฟุต 4 ครั้งต่อเน่ืองกัน หรือเมื่อพบหน้าหิน ด้วยเครื่องเจาะ Rotary หรือ 

2 จุด

1.2 งานไฟฟ้า

1.2.1 เคเบิลใต้ดิน ทองแดง 22 เควี 1x240 ต.มม. 6,090 เมตร

1.2.2 Riser Pole With Disconnecting Switch 12.00 or 12.20 m. 7 ชุด

1.2.3 Riser Pole With Disconnecting Switch 12.00 or 12.20 m. (2-CCT) 7 ชุด

1.2.4 ชุดต่อปลายสายเคเบิล สำหรับภายนอกอาคาร 22 เควี 1x240 ต.มม. 63 ชิ้น

1.2.5 ชุดต่อสาย สำหรับเคเบิลใต้ดิน 22 เควี 1x240 ต.มม. 3 ชิ้น

1.2.6 Fault Indicator for Overhead Line 33 ชิ้น

1.2.7 เสา คอร.ขนาด 12.20 เมตร 8 ต้น

1.2.8 งานตรวจวัดค่าความต้านทานความร้อนของดิน (Soil Thermal Resistivity)

 และค่าอุณหภูมิแวดล้อมของดิน (Soil Ambient Temperature)

4 จุด

รวมงานแผนกแรงสูง (1) *** ***

บัญชีแสดงราคาค่าก่อสร้างงานจ้างเหมาก่อสร้างเคเบิลใต้ดิน 1 จังหวัด 1 ถนน เพื่อเฉลิมพระเกียรติ เขตพื้นที่ กฟฉ.3 (จังหวัดบุรีรัมย์)

ประกวดราคาเลขท่ี 

ที่ รายการ หน่วย จํานวน ค่าวัสดุอุปกรณ ์(บาท) ค่าดำเนินการ (บาท) หมายเหตุ
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รวมเป็นเงิน

หน่วยละ เป็นเงิน หน่วยละ เป็นเงิน (บาท)

บัญชีแสดงราคาค่าก่อสร้างงานจ้างเหมาก่อสร้างเคเบิลใต้ดิน 1 จังหวัด 1 ถนน เพื่อเฉลิมพระเกียรติ เขตพื้นที่ กฟฉ.3 (จังหวัดบุรีรัมย์)

ประกวดราคาเลขท่ี 

ที่ รายการ หน่วย จํานวน ค่าวัสดุอุปกรณ ์(บาท) ค่าดำเนินการ (บาท) หมายเหตุ

2 งานก่อสร้างเคเบิลใต้ดินแผนกหม้อแปลง

2.1 งานโยธา

2.1.1 ชุดติดตั้ง CB และราง Ladder หลังหม้อแปลง งานโยธา 2 ชุด

2.2 งานไฟฟ้า

2.2.1 TR.,100 kVA,3P,22-0.416/0.24kV,DYN11,SC 1 เครื่อง

2.2.2 TR.,500 kVA,3P,22-0.416/0.24kV,DYN11,SC 2 เครื่อง

2.2.3 ชุดติดตั้ง CB และราง Ladder หลังหม้อแปลง งานไฟฟ้า 2 ชุด

2.2.4 น่ังร้านหม้อแปลง 22 kV 2 ชุด

รวมงานแผนกหม้อแปลง (2) *** ***

3 งานก่อสร้างเคเบิลใต้ดินแผนกแรงต่ำ

3.1 งานโยธา

3.1.1 ฐานตู้มิเตอร์ (MTB) แบบที1่ (สำหรับมิเตอร์ 3 เฟส 1-2 เครื่อง) 14 ฐาน

3.1.2 ฐานตู้มิเตอร์ (MTB) แบบที2่ (สำหรับมิเตอร์ 3 เฟส 3-4 เครื่อง) 5 ฐาน

3.1.3 ฐานตู้ Distribution Box For Tie Line 4 ฐาน

3.1.4 Semi Buried HDPE 2 - 90 มม. PN8 609 เมตร

3.1.5 Semi Buried HDPE 2 - 110 มม. PN8 516 เมตร

3.1.6 Semi Buried HDPE 4 - 110 มม. PN8 569 เมตร

3.1.7 Hand Hole (HH - 1) Without  Pile 26 บ่อ

3.1.8 Riser Low Voltage IMC 3" without MCCB for 185 CV งานโยธา 8 ชุด

3.1.9 Riser Low Voltage IMC 3" on Pole 9 M. for 185 CV งานโยธา 2 ชุด

3.1.10 Riser Low Voltage IMC 3" on Pole 9 M. for 95 CV งานโยธา 6 ชุด

3.1.11 Service Line IMC 3" for 95 CV งานโยธา 9 ชุด

3.1.12 Customer Service Line for 185 CV งานโยธา 1 ชุด
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รวมเป็นเงิน

หน่วยละ เป็นเงิน หน่วยละ เป็นเงิน (บาท)

บัญชีแสดงราคาค่าก่อสร้างงานจ้างเหมาก่อสร้างเคเบิลใต้ดิน 1 จังหวัด 1 ถนน เพื่อเฉลิมพระเกียรติ เขตพื้นที่ กฟฉ.3 (จังหวัดบุรีรัมย์)

ประกวดราคาเลขท่ี 

ที่ รายการ หน่วย จํานวน ค่าวัสดุอุปกรณ ์(บาท) ค่าดำเนินการ (บาท) หมายเหตุ

3 งานก่อสร้างเคเบิลใต้ดินแผนกแรงต่ำ

3.1 งานโยธา (ต่อ)

3.1.13 งานซ่อมถนนลาดยาง 1,142 ตร.ม.

3.1.14 งานซ่อมทางเท้าตัวหนอน 609 ตร.ม.

3.1.15 การทดสอบบดอัดดิน

 - Standard Proctor Compaction Test 1 ตัวอย่าง

 - Modified Proctor Compaction Test 1 ตัวอย่าง

 - ค่าทดสอบการบดอัดแน่นใน พ.ท. (Field Density Test) 12 หลุม

3 งานก่อสร้างเคเบิลใต้ดินแผนกแรงต่ำ

3.2 งานไฟฟ้า

3.2.1 เคเบิลใต้ดินทองแดง ซวีี 0.6/1 เควี 1x185 ต.มม. 7,304 เมตร

3.2.2 เคเบิลใต้ดินทองแดง ซวีี 0.6/1 เควี 1x95 ต.มม. 2,300 เมตร

3.2.3 Riser Low Voltage IMC 3" without MCCB for 185 CV งานไฟฟ้า 8 ชุด

3.2.4 Riser Low Voltage IMC 3" on Pole 9 M. for 185 CV งานไฟฟ้า 2 ชุด

3.2.5 Riser Low Voltage IMC 3" on Pole 9 M. for 95 CV งานไฟฟ้า 6 ชุด

3.2.6 Service Line IMC 3" for 95 CV งานไฟฟ้า 9 ชุด

3.2.7 Customer Service Line for 185 CV งานไฟฟ้า 1 ชุด

3.2.8 Meter Box For 3 phase 1-2 เครื่อง 14 ชุด

3.2.9 Meter Box For 3 phase 3-4 เครื่อง 5 ชุด

3.2.10 DB-TIE 4 ชุด

3.2.11 ชุดต่อสายกันน้ำแบบ Y 140 ชิ้น

3.2.12 MCCB 3 P 300 AT / 400 AF ,Ic >= 25 kA (น่ังร้านหม้อแปลง) 9 ชุด

3.2.13 เสา คอร.ขนาด 9.00 เมตร 9 ต้น

รวมงานแผนกแรงต่ํา (3) *** ***
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รวมเป็นเงิน

หน่วยละ เป็นเงิน หน่วยละ เป็นเงิน (บาท)

บัญชีแสดงราคาค่าก่อสร้างงานจ้างเหมาก่อสร้างเคเบิลใต้ดิน 1 จังหวัด 1 ถนน เพื่อเฉลิมพระเกียรติ เขตพื้นที่ กฟฉ.3 (จังหวัดบุรีรัมย์)

ประกวดราคาเลขท่ี 

ที่ รายการ หน่วย จํานวน ค่าวัสดุอุปกรณ ์(บาท) ค่าดำเนินการ (บาท) หมายเหตุ

4 งานก่อสร้างเคเบิลใต้ดินแผนกแรงต่ำหลังมิเตอร์

4.1 งานโยธา

4.1.1 Semi Buried HDPE 1-50 มม. PN8 211 เมตร

4.1.2 ท่อร้อยสายเคเบิลใต้ดินช่วงขึ้นพร้อมข้อต่อโค้งสำหรับระบบแรงต่ำหลังมิเตอร์ 27 ชุด

4.1.3 งานซ่อมทางเท้าคอนกรีต 105 ตร.ม.

4.2 งานไฟฟ้า

4.2.1 สาย NYY (TIS. 11-2531) 750 V. 1x25 ต.มม. 510 เมตร

4.2.2 เคเบิลใต้ดินทองแดง ซวีี 0.6/1 เควี 1x50 ต.มม. 154 เมตร

4.2.3 เสา คอร.ขนาด 9.00 เมตร 8 ต้น

รวมงานแผนกแรงต่ำหลังมิเตอร์ (4) *** ***

รวมงานปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าเป็นเคเบิลใต้ดิน (1+2+3+4) *** ***
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รวมเป็นเงิน

หน่วยละ เป็นเงิน หน่วยละ เป็นเงิน (บาท)

1 งานก่อสร้างเคเบิลใต้ดินแผนกแรงสูง 22 เควี

1.1 งานโยธา

1.1.1 Cable Riser ระบบ 22 เควี ช่วงขึ้นเสาไฟ (ท่อคู)่ HDPE Ø 160 มม. PN10 11 ชุด

1.1.2 Horizontal Directional Drills ท่อ HDPE 4 - 160 มม. PN10 1,096 เมตร

1.1.3 Duct Bank 1x2 ท่อ HDPE 160 มม. PN6 12 เมตร

1.1.4 Duct Bank 2x2 ท่อ HDPE 160 มม. PN6 18 เมตร

1.1.5 Manhole TYPE 2T - 8 (คอสั้น) Without Pile 9 บ่อ

1.1.6 Steel Guard สำหรับท่อร้อยสายขึ้นเสาระบบ 22 - 33 เควี (ท่อคู)่ 11 ชุด

1.1.7 งานซ่อมถนน คสล. 110 ตร.ม.

1.1.8 เจาะสำรวจสภาพชั้นดินความลึกไม่น้อยกว่า 20 เมตร หรือหยุดเมื่อถึงชั้นดินทีมีค่า SPT 

มากกว่า 50 ครั้ง/ฟุต 4 ครั้งต่อเน่ืองกัน หรือเมื่อพบหน้าหิน ด้วยเครื่องเจาะ Rotary หรือ 

Wash Boring

2 จุด

1.2 งานไฟฟ้า

1.2.1 เคเบิลใต้ดิน ทองแดง 22 เควี 1x240 ต.มม. 3,987 เมตร

1.2.2 Riser Pole With Disconnecting Switch 12.00 or 12.20 m. 2 ชุด

1.2.3 Riser Pole With Disconnecting Switch 12.00 or 12.20 m. (2-CCT) 6 ชุด

1.2.4 ชุดต่อปลายสายเคเบิล สำหรับภายนอกอาคาร 22 เควี 1x240 ต.มม. 30 ชิ้น

1.2.5 Fault Indicator for Overhead Line 18 ชิ้น

1.2.6 เสา คอร.ขนาด 12.20 เมตร 4 ต้น

1.2.7 งานตรวจวัดค่าความต้านทานความร้อนของดิน (Soil Thermal Resistivity)

 และค่าอุณหภูมิแวดล้อมของดิน (Soil Ambient Temperature)

4 จุด

รวมงานแผนกแรงสูง (1) *** ***

บัญชีแสดงราคาค่าก่อสร้างงานจ้างเหมาก่อสร้างเคเบิลใต้ดิน 1 จังหวัด 1 ถนน เพื่อเฉลิมพระเกียรติ เขตพื้นที่ กฟฉ.3 (จังหวัดสุรินทร)์

ประกวดราคาเลขท่ี 

ที่ รายการ หน่วย จํานวน ค่าวัสดุอุปกรณ ์(บาท) ค่าดำเนินการ (บาท) หมายเหตุ
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2 งานก่อสร้างเคเบิลใต้ดินแผนกหม้อแปลง

2.1 งานโยธา

2.1.1 ชุดติดตั้ง CB และราง Ladder หลังหม้อแปลง งานโยธา 4 ชุด

2.2 งานไฟฟ้า

2.2.1 TR.,250 kVA,3P,22-0.416/0.24kV,DYN11,SC 1 เครื่อง

2.2.2 TR.,500 kVA,3P,22-0.416/0.24kV,DYN11,SC 4 เครื่อง

2.2.3 ชุดติดตั้ง CB และราง Ladder หลังหม้อแปลง งานไฟฟ้า 4 ชุด

2.2.4 น่ังร้านหม้อแปลง 22 kV 4 ชุด

2.2.5 ชุดต้นหม้อแปลงแขวน 22 kV 1 ชุด

2.2.6 เสา คอร.ขนาด 12.20 เมตร 5 ต้น

รวมงานแผนกหม้อแปลง (2) *** ***

3 งานก่อสร้างเคเบิลใต้ดินแผนกแรงต่ำ

3.1 งานโยธา

3.1.1 ฐานตู้มิเตอร์ (MTB) แบบที1่ (สำหรับมิเตอร์ 3 เฟส 1-2 เครื่อง) 17 ฐาน

3.1.2 ฐานตู้มิเตอร์ (MTB) แบบที2่ (สำหรับมิเตอร์ 3 เฟส 3-4 เครื่อง) 6 ฐาน

3.1.3 ฐานตู้ Distribution Box For Tie Line 6 ฐาน

3.1.4 Semi Buried HDPE 2 - 90 มม. PN8 653 เมตร

3.1.5 Semi Buried HDPE 2 - 110 มม. PN8 286 เมตร

3.1.6 Semi Buried HDPE 4 - 110 มม. PN8 1,090 เมตร

3.1.7 Semi Buried HDPE 6 - 110 มม. PN8 43 เมตร

3.1.8 Hand Hole (HH - 1) Without  Pile 47 บ่อ

3.1.9 Riser Low Voltage IMC 3" without MCCB for 185 CV งานโยธา 13 ชุด

3.1.10 Riser Low Voltage IMC 3" on Pole 9 M. for 185 CV งานโยธา 3 ชุด

3.1.11 Riser Low Voltage IMC 3" on Pole 9 M. for 95 CV งานโยธา 6 ชุด

3.1.12 Service Line IMC 3" for 95 CV งานโยธา 13 ชุด

3.1.13 Customer Service Line for 185 CV งานโยธา 5 ชุด
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3 งานก่อสร้างเคเบิลใต้ดินแผนกแรงต่ำ

3.1 งานโยธา (ต่อ)

3.1.14 งานซ่อมถนน คสล. 1,450 ตร.ม.

3.1.15 งานซ่อมทางเท้าคอนกรีต 653 ตร.ม.

3.1.16 การทดสอบบดอัดดิน

 - Standard Proctor Compaction Test 1 ตัวอย่าง

 - Modified Proctor Compaction Test 1 ตัวอย่าง

 - ค่าทดสอบการบดอัดแน่นใน พ.ท. (Field Density Test) 12 หลุม

3 งานก่อสร้างเคเบิลใต้ดินแผนกแรงต่ำ

3.2 งานไฟฟ้า

3.2.1 เคเบิลใต้ดินทองแดง ซวีี 0.6/1 เควี 1x185 ต.มม. 11,438 เมตร

3.2.2 เคเบิลใต้ดินทองแดง ซวีี 0.6/1 เควี 1x95 ต.มม. 2,556 เมตร

3.2.3 Riser Low Voltage IMC 3" without MCCB for 185 CV งานไฟฟ้า 13 ชุด

3.2.4 Riser Low Voltage IMC 3" on Pole 9 M. for 185 CV งานไฟฟ้า 3 ชุด

3.2.5 Riser Low Voltage IMC 3" on Pole 9 M. for 95 CV งานไฟฟ้า 6 ชุด

3.2.6 Service Line IMC 3" for 95 CV งานไฟฟ้า 13 ชุด

3.2.7 Customer Service Line for 185 CV งานไฟฟ้า 5 ชุด

3.2.8 Meter Box For 3 phase 1-2 เครื่อง 17 ชุด

3.2.9 Meter Box For 3 phase 3-4 เครื่อง 6 ชุด

3.2.10 DB-TIE 6 ชุด

3.2.11 ชุดต่อสายกันน้ำแบบ Y 188 ชิ้น

3.2.12 MCCB 3 P 300 AT / 400 AF ,Ic >= 25 kA (น่ังร้านหม้อแปลง) 13 ชุด

3.2.13 เสา คอร.ขนาด 9.00 เมตร 11 ต้น

รวมงานแผนกแรงต่ํา (3) *** ***
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4 งานก่อสร้างเคเบิลใต้ดินแผนกแรงต่ำหลังมิเตอร์

4.1 งานโยธา

4.1.1 Semi Buried HDPE 1-50 มม. PN8 90 เมตร

4.1.2 ท่อร้อยสายเคเบิลใต้ดินช่วงขึ้นพร้อมข้อต่อโค้งสำหรับระบบแรงต่ำหลังมิเตอร์ 30 ชุด

4.1.3 งานซ่อมทางเท้าคอนกรีต 45 ตร.ม.

4.2 งานไฟฟ้า

4.2.1 สาย NYY (TIS. 11-2531) 750 V. 1x25 ต.มม. 300 เมตร

4.2.2 เคเบิลใต้ดินทองแดง ซวีี 0.6/1 เควี 1x50 ต.มม. 210 เมตร

4.2.3 เสา คอร.ขนาด 9.00 เมตร 13 ต้น

รวมงานแผนกแรงต่ำหลังมิเตอร์ (4) *** ***

รวมงานปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าเป็นเคเบิลใต้ดิน (1+2+3+4) *** ***
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แบบสัญญา 

สัญญาจางกอสราง 
 
สัญญาเลขที่……...…......…(๑).................….…… 

 สัญญาฉบับนี้ทําขึ้น ณ ………….……..………………………………………………………………………….......
ตําบล/แขวง…………………..………………….………………..อําเภอ/เขต……………………….….……………………………...
จังหวัด…….…………………………….…………. เมื่อวันที่ ...……….. เดือน.……………….……….………... พ.ศ. .....……… 
ระหวาง ………………………………….……………….………… (๒) ………………………………………………………………………..
โดย ………...…………….…………………………….…………… (๓) ………..…………………………………………..…………………
ซึ่งตอไปในสัญญานี้เรียกวา “ผูวาจาง” ฝายหนึ่ง กับ …………….…………....…… (๔ ก) …………..…………………….
ซึ่งจดทะเบียนเปนนิติบุคคล ณ ……………………………………………………………………………………….………….……..
มีสํานักงานใหญอยูเลขที่……………......……ถนน………..……….……………..ตําบล/แขวง…….……….…..……….…....
อําเภอ/เขต………………….…..…….จังหวัด………..…………………..….โดย………….…………………………………..……...
ผูมีอํานาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของสํานักงานทะเบียนหุนสวนบริษัท..…………… 
ลงวันที…่……………………………… (๕) (และหนังสือมอบอํานาจลงวันที่....………….…….……..) แนบทายสัญญานี้  
(๖) (ในกรณีที่ผูรับจางเปนบุคคลธรรมดาใหใชขอความวา กับ ……………..……..….… (๔ ข) …………………….....
อยูบานเลขที่…………….….…..….ถนน…………………..……….…...……ตําบล/แขวง.……...………………….….………….
อําเภอ/เขต…………………….………….…..จังหวัด…………...…..………….……...……. ผูถือบัตรประจําตัวประชาชน
เลขท่ี.......................... ดังปรากฏตามสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนแนบทายสัญญาน้ี) ซึ่งตอไปในสัญญานี้
เรียกวา “ผูรับจาง” อีกฝายหนึ่ง 
 คูสัญญาไดตกลงกันมีขอความดังตอไปนี้ 

 ขอ ๑ ขอตกลงวาจาง 
  ผูวาจางตกลงจางและผูรับจางตกลงรับจางทํางาน….……….…….…(๗)…….…...….……… 
ณ …..……………................... ตําบล/แขวง….…………………………….…….. อําเภอ/เขต.........…………..…………..…
จังหวัด……………………….……….….. ตามขอกําหนดและเงื่อนไขแหงสัญญานี้รวมทั้งเอกสารแนบทายสัญญา 
  ผูรับจางตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช ตลอดจนอุปกรณตางๆ 
ชนิดดีเพื่อใชในงานจางตามสัญญานี้ 

 ขอ ๒ เอกสารอนัเปนสวนหนึ่งของสัญญา 
  เอกสารแนบทายสัญญาดังตอไปนี้ใหถือเปนสวนหนึ่งของสัญญานี้ 

๒.๑ ผนวก ๑ .…….….(แบบรูป)……........…......….......….. จํานวน.…..(…..…….….) หนา 

  ๒.๒ ผนวก ๒ ………...(รายการละเอียด)…….....……....... จํานวน.…..(…..…….….) หนา 

  ๒.๓ ผนวก ๓ …........(ใบแจงปริมาณงานและราคา)...... จํานวน.…..(…..…….….) หนา 

  ๒.๔ ผนวก ๔ ……….(ใบเสนอราคา)….........…………....... จํานวน.…..(…..…….….) หนา 

  …………..……………..……ฯลฯ……….………..…………… 
  ความใดในเอกสารแนบทายสัญญาที่ขัดหรือแยงกับขอความในสัญญานี้ ใหใชขอความ 
ในสัญญานี้บังคับ และในกรณีท่ีเอกสารแนบทายสัญญาขัดแยงกันเอง ผูรับจางจะตองปฏิบัติตามคําวินิจฉัย
ของผูวาจาง คําวินิจฉัยของผูวาจางใหถือเปนที่สุด และผูรับจางไมมีสิทธิเรียกรองคาจาง คาเสียหายหรือ
คาใชจายใดๆ เพิ่มเติมจากผูวาจางทั้งสิ้น 
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 ขอ ๓ หลักประกนัการปฏิบัติตามสัญญา 
  ในขณะทําสัญญานี้ผูรับจางไดนําหลักประกันเปน…………..…...…..(๘)…....………..……… 
เปนจํานวนเงนิ……………....บาท (………….…..………….) ซึ่งเทากับรอยละ……….…(๙)……...…(…………..………...) 
ของราคาคาจางตามสัญญา มามอบใหแกผูวาจางเพื่อเปนหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้  
  (๑๐) กรณีผูรับจางใชหนังสือค้ําประกันมาเปนหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา  
หนังสือค้ําประกันดังกลาวจะตองออกโดยธนาคารที่ประกอบกิจการในประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทุน
หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพยที่ไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชยและประกอบธุรกิจ 
ค้ําประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนท่ีธนาคารแหงประเทศไทย
แจงเวียนใหทราบตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐกําหนด 
หรืออาจเปนหนังสือค้ําประกันอิเล็กทรอนิกสตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกําหนดก็ได และจะตองมีอายุ 
การค้ําประกันตลอดไปจนกวาผูรบัจางพนขอผูกพันตามสัญญานี้  
  หลักประกันท่ีผูรับจางนํามามอบใหตามวรรคหนึ่ง จะตองมีอายุครอบคลุมความรับผิด
ทั้งปวงของผูรับจางตลอดอายุสัญญา ถาหลักประกันที่ผูรับจางนํามามอบใหดังกลาวลดลงหรือเสื่อมคาลง 
หรือมีอายุไมครอบคลุมถึงความรับผิดของผูรับจางตลอดอายุสัญญา ไมวาดวยเหตุใดๆ ก็ตาม รวมถึงกรณี 
ผูรับจางสงมอบงานลาชาเปนเหตุใหระยะเวลาแลวเสร็จหรือวันครบกําหนดความรับผิดในความชํารุดบกพรอง 
ตามสัญญาเปลี่ยนแปลงไป ไมวาจะเกิดขึ้นคราวใด ผูรับจางตองหาหลักประกันใหมหรือหลักประกันเพิ่มเติม
ใหมีจํานวนครบถวนตามวรรคหนึ่งมามอบใหแกผูวาจางภายใน...........(…….….) วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจง
เปนหนังสือจากผูวาจาง  
  หลักประกันที่ผูรับจางนํามามอบไวตามขอนี้ ผูวาจางจะคืนใหแกผูรับจางโดยไมมี
ดอกเบี้ยเม่ือผูรับจางพนจากขอผูกพันและความรับผิดทั้งปวงตามสัญญานี้แลว 

 ขอ ๔ (ก) คาจางและการจายเงิน 
  (สําหรับสัญญาที่เปนราคาตอหนวย) 
  ผูวาจางตกลงจายและผูรับจางตกลงรับเงินคาจางเปนจํานวนเงิน……………………..บาท 
(……………………………….…..) ซึ่งไดรวมภาษีมูลคาเพิ่มจํานวน………….……..บาท (...........................................)
ตลอดจนภาษีอากรอ่ืนๆ และคาใชจายทั้งปวงดวยแลว โดยถือราคาตอหนวยเปนเกณฑตามรายการ                
แตละประเภทดังท่ีไดกําหนดไวในใบแจงปริมาณงานและราคา ตามเอกสารแนบทายสัญญาผนวก ๓ 
  คูสัญญาทั้งสองฝายตางตกลงวาจํานวนปริมาณงานที่กําหนดไวในบัญชีรายการ
กอสรางหรือใบแจงปริมาณงานและราคานี้เปนจํานวนโดยประมาณเทานั้น จํานวนปริมาณงานที่แทจริง
อาจจะมากหรือนอยกวานี้ก็ได ซึ่งผูวาจางจะจายเงินคาจางใหแกผูรับจางตามราคาตอหนวยของงาน       
แตละรายการที่ไดทําเสร็จจริง คูสัญญาทั้งสองฝายตางตกลงที่จะไมเปลี่ยนแปลงราคาตอหนวยหรือเรียกรอง
คาสินไหมทดแทนอันเกิดจากการท่ีจํานวนปริมาณงานในแตละรายการไดแตกตางไปจากที่กําหนดไวในสัญญา 
ทั้งนี้ นอกจากในกรณตีอไปนี้ (๑๑) 
  ๔.๑ เมื่อปริมาณงานที่ทําเสร็จจริงในสวนที่เกินกวารอยละ ๑๒๕ (หนึ่งรอยยี่สิบหา) 
แตไมเกินรอยละ ๑๕๐ (หน่ึงรอยหาสิบ) ของปริมาณงานที่กําหนดไวในสัญญาหรือใบแจงปริมาณงาน    
และราคา จะจายใหในอัตรารอยละ ๙๐ (เกาสิบ) ของราคาตอหนวยตามสัญญา 
  ๔.๒ เมื่อปริมาณงานที่ทําเสร็จจริงในสวนที่เกินกวารอยละ ๑๕๐ (หนึ่งรอยหาสิบ) 
ของปริมาณงานที่กําหนดไวในสัญญาหรือใบแจงปริมาณงานและราคา จะจายใหในอัตรารอยละ ๘๓  
(แปดสิบสาม) ของราคาตอหนวยตามสัญญา 
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  ๔.๓ เม่ือปริมาณงานที่ทําเสร็จจริงนอยกวารอยละ ๗๕ (เจ็ดสิบหา) ของปริมาณงาน
ที่กําหนดไวในสัญญาหรือใบแจงปริมาณงานและราคา จะจายใหตามราคาตอหนวยในสัญญาและจะจายเพิ่ม
ชดเชยเปนคา Overhead และ Mobilization สําหรับงานรายการนั้นในอัตรารอยละ ๑๗ (สิบเจ็ด)      
ของผลตางระหวางปริมาณงานทั้งหมดของงานรายการนั้นตามสัญญาโดยประมาณกับปริมาณงานท่ีทําเสร็จจริง
คูณดวยราคาตอหนวยตามสัญญา ทั้งนี้ การจายเงินเพิ่มชดเชยเปนคา Overhead และ Mobilization
ดังกลาว ผูวาจางจะจายใหแกผูรับจางในงวดสุดทายของการจายเงนิคางานตามสัญญา 
  ๔.๔ ผูวาจางจะจายเงินที่เพิ่มข้ึนตามขอ ๔.๑ หรือ ๔.๒ ดังกลาวขางตน ในงวด
สุดทายของการจายเงินหรือกอนงวดสุดทายของการจายเงินตามท่ีผูวาจางจะพิจารณาเห็นสมควร เวนแต
กรณีที่ผูวาจางพิจารณาเห็นวาปริมาณงานที่ทําเสร็จจริงดังกลาว มิไดมีสวนเก่ียวของกับงานอ่ืนท่ีเหลือ    
อีกทั้งงานที่เหลืออยูก็มิไดมีผลกระทบตอการจายเงินคางานที่แลวเสร็จจริงในงวดดังกลาว ท้ังนี้ ผูวาจาง  
อาจจายเงินท่ีเพิ่มขึ้นใหแกผูรับจางพรอมกับการจายเงินคางานงวดนั้นๆ และการพิจารณาวางานใด           
อยูในหลักเกณฑดังกลาวหรือไม เปนดุลพินิจโดยเด็ดขาดของผูวาจาง 
  ผูวาจางตกลงท่ีจะจายเงินคาจางใหแกผูรับจางเปนรายเดือนตามเน้ืองานที่ทําเสร็จจริง 
เมื่อผูวาจางหรือเจาหนาที่ของผูวาจางไดทําการตรวจสอบผลงานท่ีทําเสร็จแลว และปรากฏวาเปนที่พอใจ 
ตรงตามขอกําหนดแหงสัญญานี้ทุกประการ ผูวาจางจะออกหนังสือรับรองการรับมอบงานนั้น ใหไวแกผูรับจาง 
  การจายเงินงวดสุดทายจะจายใหเมื่องานทั้งหมดตามสัญญาไดแลวเสร็จทุกประการ
รวมทั้งการทําสถานที่กอสรางใหสะอาดเรียบรอยตามท่ีกําหนดไวในขอ ๒๐ 
  (๑๒) การจายเงินตามเงื่อนไขแหงสัญญานี้ ผูวาจางจะโอนเงินเขาบัญชีเงินฝากธนาคาร
ของผูรับจาง ชื่อธนาคาร….....………....….………….สาขา………..….…….…..ชื่อบัญชี……………………………………
เลขที่บัญชี…………………………………ทั้งนี้ ผูรับจางตกลงเปนผูรับภาระเงินคาธรรมเนียมหรือคาบริการอื่นใด
เก่ียวกับการโอน รวมทั้งคาใชจายอื่นใด (ถามี) ที่ธนาคารเรียกเก็บ และยินยอมใหมีการหักเงินดังกลาวจาก 
จํานวนเงินโอนในงวดนั้นๆ (ความในวรรคนี้ใชสําหรับกรณีที่หนวยงานของรัฐจะจายเงินตรงใหแกผูรับจาง 
(ระบบ Direct Payment) โดยการโอนเงนิเขาบัญชีเงินฝากธนาคารของผูรบัจาง ตามแนวทางที่กระทรวงการคลัง
หรือหนวยงานของรัฐเจาของงบประมาณเปนผูกําหนด แลวแตกรณี) 

 ขอ ๔ (ข) คาจางและการจายเงิน  
  (สําหรับสัญญาที่เปนราคาเหมารวม) 
  ผูวาจางตกลงจายและผูรับจางตกลงรับเงินคาจางจํานวนเงิน…………………………..บาท
(………………………………..…) ซึ่งไดรวมภาษีมูลคาเพิ่ม จํานวน…………..…………บาท (......................................) 
ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และคาใชจายท้ังปวงดวยแลว โดยถือราคาเหมารวมเปนเกณฑ และกําหนดการ
จายเงินเปนงวดๆ ดังนี้ 
  งวดที่ ๑ เปนจํานวนเงิน……………….………...บาท (…………………………………...………….) 
เมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงาน……………………………………ใหแลวเสรจ็ภายใน………………………………………………….. 
  งวดที่ ๒ เปนจํานวนเงิน…….………………...บาท (…………………………………...………….) 
เมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงาน…………………………..…..……ใหแลวเสร็จภายใน…………………………………………………. 
  ..............................................ฯลฯ............................................. 
  งวดสุดทาย เปนจํานวนเงิน……………..………....บาท (…………………………………...….…..) 
เมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงานท้ังหมดใหแลวเสร็จเรียบรอยตามสัญญา รวมทั้งทําสถานที่กอสรางใหสะอาด
เรียบรอยตามที่กําหนดไวในขอ ๒๐ 
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  (๑๓) การจายเงนิตามเงื่อนไขแหงสัญญานี้ ผูวาจางจะโอนเงินเขาบัญชีเงนิฝากธนาคาร
ของผูรับจาง ชื่อธนาคาร……………….….…….….สาขา……….…..…….…….…..ชื่อบัญชี……………………………………
เลขท่ีบัญชี……………………………….… ทั้งนี้ ผูรับจางตกลงเปนผูรับภาระเงินคาธรรมเนียมหรือคาบริการอื่นใด
เก่ียวกับการโอน รวมท้ังคาใชจายอ่ืนใด (ถามี) ที่ธนาคารเรียกเก็บ และยินยอมใหมีการหักเงินดังกลาวจาก
จํานวนเงินโอนในงวดนั้นๆ (ความในวรรคนี้ใชสําหรับกรณีที่หนวยงานของรัฐจะจายเงินตรงใหแกผูรับจาง 
(ระบบ Direct Payment) โดยการโอนเงินเข าบัญชี เงินฝากธนาคารของผู รั บจ าง ตามแนวทางที่
กระทรวงการคลังหรือหนวยงานของรัฐเจาของงบประมาณเปนผูกําหนด แลวแตกรณี) 

                 (๑๔) ขอ ๕ เงินคาจางลวงหนา 
  ผูวาจางตกลงจายเงินคาจางลวงหนาใหแกผูรับจาง เปนจํานวนเงิน…………..…..…บาท
(………………..….…) ซึ่งเทากับรอยละ……....…(……….…………....) ของราคาคาจาง ตามสัญญาที่ระบุไวในขอ ๔ 
  เงนิคาจางลวงหนาดังกลาวจะจายใหภายหลังจากที่ผูรับจางไดวางหลักประกันการรับ
เงินคาจางลวงหนาเปน............................(หนังสือค้ําประกันหรือหนังสือคํ้าประกันอิเล็กทรอนิกสของธนาคาร
ภายในประเทศหรือพันธบัตรรัฐบาลไทย)…………………....เต็มตามจํานวนเงนิคาจางลวงหนานั้นใหแกผูวาจาง 
ผูรับจางจะตองออกใบเสร็จรับเงินคาจางลวงหนาตามแบบที่ผูวาจางกําหนดใหและผูรับจางตกลงที่จะ
กระทําตามเงื่อนไขอันเกี่ยวกับการใชจายและการใชคืนเงินคาจางลวงหนาน้ัน ดังตอไปนี้ 
  ๕.๑ ผูรบัจางจะใชเงินคาจางลวงหนานั้นเพื่อเปนคาใชจายในการปฏิบัติงานตามสัญญา
เทานั้น หากผูรับจางใชจายเงินคาจางลวงหนาหรือสวนใดสวนหนึ่งของเงินคาจางลวงหนานั้นในทางอ่ืน    
ผูวาจางอาจจะเรียกเงินคาจางลวงหนานั้นคืนจากผูรับจางหรือบังคับเอาจากหลักประกันการรับเงินคาจาง
ลวงหนาไดทันที 
  ๕.๒ เมื่อผูวาจางเรียกรอง ผูรับจางตองแสดงหลักฐานการใชจายเงินคาจางลวงหนา 
เพื่อพิสูจนวาไดเปนไปตามขอ ๕.๑ ภายในกําหนด ๑๕ (สิบหา) วัน นับถัดจากวันไดรับแจงเปนหนังสือจาก   
ผูวาจาง หากผูรับจางไมอาจแสดงหลักฐานดังกลาว ภายในกําหนด ๑๕ (สิบหา) วัน ผูวาจางอาจเรียกเงิน
คาจางลวงหนาคืนจากผูรับจางหรือบังคับเอาจากหลักประกันการรับเงินคาจางลวงหนาไดทันที 
  (๑๕) ๕.๓ (ก) (สําหรับสัญญาที่เปนราคาตอหนวย) 
        ในการจายเงินคาจางใหแกผูรับจางตามขอ ๔ (ก) ผูวาจางจะหักเงินคาจาง      
ในแตละเดือนเพื่อชดใชคืนเงินคาจางลวงหนาไวจํานวนรอยละ................(..................) ของจํานวนเงินคาจาง
ในแตละเดือน (๑๖) ทั้งนี้ จนกวาจํานวนเงินท่ีหักไวจะครบตามจํานวนเงนิคาจางลวงหนาที่ผูรับจางไดรับไปแลว 
ยกเวนคาจางเดือนสุดทายจะหักไวเปนจํานวนเทากับจํานวนเงินคาจางลวงหนาที่เหลือทั้งหมด 
  (๑๗) ๕.๓ (ข) (สําหรับสัญญาที่เปนราคาเหมารวม)  
          ในการจายเงินคาจางใหแกผูรับจางตามขอ ๔ (ข) ผูวาจางจะหักเงินคาจาง                 
ในแตละงวดเพื่อชดใชคืนเงนิคาจางลวงหนาไวจํานวนรอยละ..............(......................) ของจํานวนเงินคาจาง
ในแตละงวดจนกวาจํานวนเงินท่ีหักไวจะครบตามจํานวนเงินคาจางลวงหนาที่ผูรับจางไดรับไปแลว ยกเวน
คาจางงวดสุดทายจะหักไวเปนจํานวนเทากับจํานวนเงนิคาจางลวงหนาที่เหลือทั้งหมด 
  ๕.๔ เงินจํานวนใดๆ ก็ตามที่ผูรับจางจะตองจายใหแกผูวาจางเพื่อชําระหนี้หรือ 
เพื่อชดใชความรับผิดตางๆ ตามสัญญา ผูวาจางจะหักเอาจากเงินคาจางงวดที่จะจายใหแกผูรับจางกอนที่จะ
หักชดใชคืนเงนิคาจางลวงหนา 
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  ๕.๕ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญา หากเงนิคาจางลวงหนาที่เหลือเกินกวาจํานวนเงิน
ที่ผูรบัจางจะไดรับหลังจากหักชดใชในกรณอีื่นแลว ผูรับจางจะตองจายคืนเงินจํานวนท่ีเหลือนั้นใหแกผูวาจาง 
ภายใน ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันไดรับแจงเปนหนังสอืจากผูวาจาง 
    ๕.๖ (ก) (สําหรับสัญญาที่เปนราคาตอหนวย) 
             ผูวาจางจะคืนหลักประกันการรับเงินคาจางลวงหนาใหแกผูรับจาง ตอเมื่อ 
ผูวาจางไดหักเงินคาจางไวครบจํานวนเงนิคาจางลวงหนาตามขอ ๕.๓ (ก)  
  ๕.๖ (ข) (สําหรับสัญญาที่เปนราคาเหมารวม) 
             ผูวาจางจะคืนหลักประกันการรับเงินคาจางลวงหนาใหแกผู รับจาง 
ตอเม่ือผูวาจางไดหักเงินคาจางไวครบจํานวนเงินคาจางลวงหนาตามขอ ๕.๓ (ข) 
 (๑8) ขอ ๖ การหักเงินประกันผลงาน 
  ในการจายเงินคาจางใหแกผูรับจางแตละงวด ผูวาจางจะหักเงินจํานวนรอยละ
...................(…………………) ของเงินท่ีตองจายในงวดนั้นเพื่อเปนประกันผลงาน ในกรณีที่เงินประกันผลงาน 
ถูกหักไวแลวเปนจํานวนเงินไม ตํ่ากวา………....... .. . . . .บาท (……………………...)  ผู รับจางมีสิทธิที่จะ 
ขอเงนิประกันผลงานคืน โดยนําหนังสือค้ําประกันของธนาคารหรือหนังสือค้ําประกันอิเล็กทรอนิกสซ่ึงออก
โดยธนาคารภายในประเทศมามอบใหผูวาจางเพื่อเปนหลักประกันแทนก็ได 
  ผูวาจางจะคืนเงินประกันผลงาน และ/หรือหนังสือค้ําประกันของธนาคารดังกลาว 
ตามวรรคหนึ่งโดยไมมดีอกเบี้ยใหแกผูรับจางพรอมกับการจายเงินคาจางงวดสุดทาย 

 ขอ ๗ (ก) กําหนดเวลาแลวเสร็จและสิทธิของผูวาจางในการบอกเลิกสัญญา 
  (19) ภายในกําหนด………………......(.....................) วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา               
ผูรับจางจะตองเสนอแผนงานใหเปนท่ีพอใจแกผูวาจาง โดยแสดงถึงข้ันตอนของการทํางานและกําหนดเวลา 
ที่ตองใชในการทํางานหลักตางๆ ใหแลวเสร็จ 
  ผูรับจางตองเริ่มทํางานที่รบัจางภายในกําหนด…………....(...................) วัน นับถัดจาก
วันทีไ่ดรับหนังสือแจงใหเริ่มงาน และจะตองทํางานใหแลวเสร็จภายในกําหนด………………..(...................) วัน  
นับถัดจากวันที่ไดรับหนังสือแจงดังกลาวนั้น 
  ถาผูรับจางมิไดเสนอแผนงาน หรือมิไดลงมือทํางานภายในกําหนดเวลาหรือไมสามารถ
ทํางานใหแลวเสร็จตามกําหนดเวลา หรือมีเหตุใหเชื่อไดวาผูรับจางไมสามารถทํางานใหแลวเสร็จภายใน
กําหนดเวลา หรือจะแลวเสร็จลาชาเกินกวากําหนดเวลา หรือผูรับจางทําผิดสัญญาขอใดขอหนึ่ง หรือตกเปน
ผูถูกพิทักษทรัพยเด็ดขาด หรือตกเปนผูลมละลาย หรือเพิกเฉยไมปฏิบัติตามคําสั่งของคณะกรรมการ     
ตรวจรับพัสดุหรือผูควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาซึ่งไดรับมอบอํานาจจากผูวาจาง ผูวาจางมีสิทธิที่จะ         
บอกเลิกสัญญานี้ได และมีสิทธิจางผูรับจางรายใหมเขาทํางานของผูรับจางใหลุลวงไปไดดวย การใชสิทธิ
บอกเลิกสัญญานั้นไมกระทบสิทธิของผูวาจางที่จะเรียกรองคาเสียหายจากผูรับจาง 
  การที่ผูวาจางไมใชสิทธิเลิกสัญญาดังกลาวขางตนนั้น ไมเปนเหตุใหผูรับจางพนจาก
ความรับผิดตามสัญญา 

 ขอ ๗ (ข) กําหนดเวลาแลวเสร็จและสิทธิของผูวาจางในการบอกเลิกสัญญา 
  ผูรับจางตองเริ่มทาํงานที่รบัจางภายในวันท่ี ….... เดือน ..………….…………… พ.ศ. ……. 
และจะตองทํางานใหแลวเสร็จบริบูรณภายในวันที่ ….... เดือน ..………….….. พ.ศ. ...…. ถาผูรับจางมิไดลงมือ
ทํางานภายในกําหนดเวลา หรือไมสามารถทํางานใหแลวเสร็จตามกําหนดเวลา หรือมีเหตุใหเชื่อไดวา 
ผูรับจางไมสามารถทํางานใหแลวเสร็จภายในกําหนดเวลา หรือจะแลวเสร็จลาชาเกินกวากําหนดเวลา  
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หรือผูรับจางทําผิดสัญญาขอใดขอหนึ่ง หรือตกเปนผูถูกพิทักษทรัพยเด็ดขาด หรือตกเปนผูลมละลาย     
หรือเพิกเฉยไมปฏิบัติตามคําสั่งของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผูควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษา         
ซึ่งไดรับมอบอํานาจจากผูวาจาง ผูวาจางมีสิทธิท่ีจะบอกเลิกสัญญานี้ได และมีสิทธิจางผูรับจางรายใหม          
เขาทํางานของผูรับจางใหลุลวงไปดวย การใชสิทธิบอกเลิกสัญญานั้นไมกระทบสิทธิของผูวาจางที่จะ
เรียกรองคาเสียหายจากผูรับจาง 
  การที่ผูวาจางไมใชสิทธิเลิกสัญญาดังกลาวขางตนไมเปนเหตุใหผูรับจางพนจาก 
ความรับผิดตามสัญญา 

 ขอ ๘ ความรับผิดชอบในความชํารุดบกพรองของงานจาง 
  เมื่องานแลวเสร็จบริบูรณ และผูวาจางไดรับมอบงานจากผูรับจางหรือจากผูรับจาง
รายใหม ในกรณีท่ีมีการบอกเลิกสัญญาตามขอ ๗ หากมีเหตุชํารดุบกพรองหรือเสียหายเกิดขึ้นจากการจางนี้  
ภายในกําหนด.......(๒0)..…..(……..….…..) ป …….…(………....….) เดือน นับถัดจากวันที่ไดรับมอบงานดังกลาว 
ซึ่งความชํารดุบกพรองหรือเสียหายนั้นเกิดจากความบกพรองของผูรับจางอันเกิดจากการใชวัสดุที่ไมถูกตอง
หรือทําไวไมเรียบรอย หรือทําไมถูกตองตามมาตรฐานแหงหลักวิชา ผูรับจางจะตองรีบทําการแกไข 
ให เปน ท่ี เรียบรอยโดยไมชั กชา  โดยผู ว าจ างไมต องออกเงินใดๆ ในการนี้ทั้ งสิ้ น หากผู รับจาง 
ไมกระทําการดังกลาวภายในกําหนด………..(………..……) วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจงเปนหนังสือจากผูวาจาง
หรือไมทําการแกไขใหถูกตองเรียบรอยภายในเวลาที่ผูวาจางกําหนด ใหผูวาจางมีสิทธิที่จะทําการนั้นเอง 
หรือจางผูอ่ืนใหทํางานน้ัน โดยผูรับจางตองเปนผูออกคาใชจายเองทั้งสิ้น  
  ในกรณีเรงดวนจําเปนตองรีบแกไขเหตุชํารุดบกพรองหรือเสียหายโดยเร็ว และไมอาจ
รอใหผูรับจางแกไขในระยะเวลาที่กําหนดไวตามวรรคหนึ่งได ผูวาจางมีสิทธิเขาจัดการแกไขเหตุชํารุด
บกพรองหรือเสียหายนั้นเอง หรือจางผูอ่ืนใหซอมแซมความชํารุดบกพรองหรือเสียหาย โดยผูรับจาง 
ตองรับผิดชอบชําระคาใชจายทั้งหมด 
  การที่ผูวาจางทําการนั้นเอง หรือจางผูอ่ืนใหทํางานนั้นแทนผูรับจาง ไมทําใหผูรับจาง 
หลุดพนจากความรับผิดตามสัญญา หากผูรับจางไมชดใชคาใชจายหรือคาเสียหายตามท่ีผูวาจางเรียกรอง
ผูวาจางมสีิทธิบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได 

 ขอ ๙ การจางชวง 
  ผูรับจางจะตองไมเอางานทั้งหมดหรือแตบางสวนแหงสัญญานี้ไปจางชวงอีกทอดหนึ่ง 
เวนแตการจางชวงงานแตบางสวนที่ไดรับอนุญาตเปนหนังสือจากผูวาจางแลว การที่ผูวาจางไดอนุญาต 
ใหจางชวงงานแตบางสวนดังกลาวนั้น ไมเปนเหตุใหผูรับจางหลุดพนจากความรับผิดหรือพันธะหนาที่ 
ตามสัญญานี้ และผูรับจางจะยังคงตองรับผิดในความผิดและความประมาทเลินเลอของผูรับจางชวง  
หรือของตัวแทนหรือลูกจางของผูรับจางชวงนั้นทุกประการ 
 กรณีผูรับจางไปจางชวงงานแตบางสวนโดยฝาฝนความในวรรคหนึ่ง ผูรับจาง       
ตองชําระคาปรบัใหแกผูวาจางเปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ..........(๒1)….......(.........................) ของวงเงิน
ของงานที่จางชวงตามสัญญา ทั้งนี้ ไมตัดสิทธิผูวาจางในการบอกเลิกสัญญา 

 ขอ ๑๐ การควบคุมงานของผูรับจาง 
   ผูรับจางจะตองควบคุมงานท่ีรับจางอยางเอาใจใส ดวยประสิทธิภาพและความชํานาญ 
และในระหวางทํางานที่รับจางจะตองจัดใหมีผูแทนซึ่งทํางานเต็มเวลาเปนผูรับผิดชอบควบคุมงาน 
ของผูรับจาง ผูแทนดังกลาวจะตองไดรับมอบอํานาจจากผูรับจาง คําสั่งหรือคําแนะนําตางๆ ที่ผูวาจาง 
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผูควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผูวาจางแตงตั้งไดแจงแกผูแทนเชนวานั้น  
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ใหถือวาเปนคําสั่งหรือคําแนะนําที่ไดแจงแกผูรับจาง การแตงตั้งผูแทนตามขอนี้จะตองทําเปนหนังสือ 
และตองไดรับความเห็นชอบเปนหนังสือจากผูวาจาง การเปลี่ยนตัวหรือแตงตั้งผูแทนใหมจะทํามิได 
หากไมไดรับความเห็นชอบเปนหนังสือจากผูวาจางกอน 
 ผูวาจางมีสิทธิที่จะขอใหเปลี่ยนตัวผูแทนตามวรรคหนึ่ง โดยแจงเปนหนังสือไปยัง 
ผูรับจาง และผูรับจางจะตองทําการเปลี่ยนตัวผูแทนนั้นโดยพลัน โดยไมคิดคาจางหรือราคาเพิ่ม 
หรืออางเปนเหตุเพื่อขยายอายุสัญญาอันเนื่องมาจากเหตุนี้ 

 ขอ ๑๑ ความรับผิดของผูรับจาง 
 ผูรับจางจะตองรับผิดตออุบัติเหตุ ความเสียหาย หรือภยันตรายใดๆ อันเกิดจาก 
การปฏิบัติงานของผูรับจาง และจะตองรับผิดตอความเสียหายจากการกระทําของลูกจางหรือตัวแทน 
ของผูรับจาง และจากการปฏิบัติงานของผูรับจางชวงดวย (ถามี) 
 ความเสียหายใดๆ อันเกิดแกงานที่ผูรับจางไดทําขึ้น แมจะเกิดขึ้นเพราะเหตุสุดวิสัย 
ก็ตาม ผูรับจางจะตองรับผิดชอบโดยซอมแซมใหคืนดีหรือเปลี่ยนใหใหมโดยคาใชจายของผูรับจางเอง เวนแต
ความเสียหายนั้นเกิดจากความผิดของผูวาจาง ทั้งนี้ ความรับผิดของผูรับจางดังกลาวในขอน้ีจะสิ้นสุดลง  
เมื่อผูวาจางไดรับมอบงานครั้งสุดทาย ซึ่งหลังจากน้ันผูรับจางคงตองรับผิดเพียงในกรณีชํารุดบกพรอง  
หรือความเสียหายดังกลาวในขอ ๘ เทานั้น 
  ผูรับจางจะตองรับผิดตอบุคคลภายนอกในความเสียหายใดๆ อันเกิดจากการปฏิบัติงาน
ของผูรับจาง หรือลูกจางหรือตัวแทนของผูรับจาง รวมถึงผูรับจางชวง (ถามี) ตามสัญญานี้ หากผูวาจาง    
ถูกเรียกรองหรือฟองรองหรือตองชดใชคาเสียหายใหแกบุคคลภายนอกไปแลว ผูรับจางจะตองดําเนินการใดๆ 
เพื่อใหมีการวาตางแกตางใหแกผูวาจางโดยคาใชจายของผูรับจางเอง รวมทั้งผูรับจางจะตองชดใช
คาเสียหายนั้นๆ ตลอดจนคาใชจายใดๆ อันเกิดจากการถูกเรียกรองหรือถูกฟองรองใหแกผูวาจางทันที 

ขอ ๑๒ การจายเงินแกลูกจาง 
 ผูรับจางจะตองจายเงินแกลูกจางที่ผูรับจางไดจางมาในอัตราและตามกําหนดเวลา 
ที่ผูรบัจางไดตกลงหรือทําสัญญาไวตอลูกจางดังกลาว 
 ถาผูรับจางไมจายเงินคาจางหรือคาทดแทนอ่ืนใดแกลูกจางดังกลาวในวรรคหนึ่ง  
ผูวาจางมีสิทธิที่จะเอาเงินคาจางที่จะตองจายแกผูรบัจางมาจายใหแกลูกจางของผูรับจางดังกลาว และใหถือวา
ผูวาจางไดจายเงินจํานวนนั้นเปนคาจางใหแกผูรับจางตามสัญญาแลว 
  ผูรับจางจะตองจัดใหมีประกันภัยสําหรับลูกจางทุกคนที่จางมาทํางาน โดยให
ครอบคลุมถึงความรับผิดทั้งปวงของผูรับจาง รวมทั้งผูรับจางชวง (ถามี) ในกรณีความเสียหายที่คิดคาสินไหม
ทดแทนไดตามกฎหมาย ซึ่งเกิดจากอุบัติเหตุหรือภยันตรายใดๆ ตอลูกจางหรือบุคคลอ่ืนที่ผูรับจาง 
หรือผูรับจางชวงจางมาทํางาน ผูรับจางจะตองสงมอบกรมธรรมประกันภัยดังกลาวพรอมทั้งหลักฐาน 
การชําระเบ้ียประกันใหแกผูวาจางเม่ือผูวาจางเรียกรอง 

ขอ ๑๓ การตรวจงานจาง 
 ถาผูวาจางแตงตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผูควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษา  
เพื่อควบคุมการทํางานของผูรับจาง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผูควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้น  
มีอํานาจเขาไปตรวจการงานในโรงงานและสถานที่กอสรางไดทุกเวลา และผูรับจางจะตองอํานวย 
ความสะดวกและใหความชวยเหลือในการนั้นตามสมควร 
 การที่มีคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผูควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้น หาทําให
ผูรับจางพนความรับผิดชอบตามสัญญานี้ขอใดขอหนึ่งไม 
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ขอ ๑๔ แบบรูปและรายการละเอียดคลาดเคลื่อน 
  ผูรับจางรับรองวาไดตรวจสอบและทําความเขาใจในแบบรูปและรายการละเอียด        
โดยถ่ีถวนแลว หากปรากฏวาแบบรูปและรายการละเอียดนั้นผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อนไปจากหลักการ        
ทางวิศวกรรมหรือทางเทคนิค ผูรับจางตกลงที่จะปฏิบัติตามคําวินิจฉัยของผูวาจาง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ  
ผูควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผูวาจางแตงตั้ง เพื่อใหงานแลวเสร็จบริบูรณ คําวินิจฉัยดังกลาว          
ใหถือเปนที่สุด โดยผูรับจางจะคิดคาจาง คาเสียหาย หรือคาใชจายใดๆ เพิ่มขึ้นจากผูวาจาง หรือขอขยาย
อายุสัญญาไมได 

ขอ ๑๕ การควบคุมงานโดยผูวาจาง 
  ผูรับจางตกลงวาคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผูควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษา 
ที่ผูวาจางแตงตั้ง มีอํานาจที่จะตรวจสอบและควบคุมงานเพื่อใหเปนไปตามสัญญานี้และมีอํานาจที่จะสั่งให
แกไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม หรือตัดทอนซึ่งงานตามสัญญาน้ี หากผูรับจางขัดขืนไมปฏิบัติตาม ผูวาจาง 
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผูควบคุมงาน หรือบริษัทท่ีปรึกษา มีอํานาจที่จะสั่งใหหยุดการนั้นชั่วคราวได 
ความลาชาในกรณีเชนนี้ ผูรับจางจะถือเปนเหตุขอขยายระยะเวลาการปฏิบัติงานตามสัญญาหรือเรียกรอง
คาเสียหายใดๆ ไมไดทั้งสิ้น 

ขอ ๑๖ งานพเิศษและการแกไขงาน  
  ผูวาจางมีสิทธิที่จะสั่งเปนหนังสือใหผูรับจางทํางานพิเศษซึ่งไมไดแสดงไวหรือรวมอยู
ในเอกสารสัญญาน้ี หากงานพิเศษนั้นๆ อยูในขอบขายทั่วไปแหงวัตถุประสงคของสัญญานี้ นอกจากนี้  
ผูวาจางยังมีสิทธิสั่งใหเปลี่ยนแปลงหรือแกไขแบบรปูและขอกําหนดตางๆ ในเอกสารสัญญานี้ดวย 
  อัตราคาจางหรือราคาที่ กําหนดไวในสัญญานี้  ใหกําหนดใชสําหรับงานพิเศษ 
หรืองานที่เพิ่มเติมข้ึน หรือตัดทอนลงทั้งปวงตามคําสั่งของผูวาจาง หากในสัญญาไมไดกําหนดไวถึง     
อัตราคาจาง หรือราคาใดๆ ที่จะนํามาใชสําหรับงานพิเศษหรืองานที่เพิ่มข้ึนหรือลดลงดังกลาว ผูวาจาง 
และผูรับจางจะไดตกลงกันท่ีจะกําหนดอัตราคาจางหรือราคาท่ีเพิ่มขึ้นหรือลดลง รวมท้ังการขยาย
ระยะเวลา (ถามี) กันใหมเพื่อความเหมาะสม ในกรณทีี่ตกลงกันไมได ผูวาจางจะกําหนดอัตราจางหรือราคา
ตามแตผูวาจางจะเห็นวาเหมาะสมและถูกตอง ซึ่งผูรับจางจะตองปฏิบัติงานตามคําสั่งของผูวาจางไปกอน
เพื่อมิใหเกิดความเสียหายแกงานที่จาง 

ขอ ๑๗ คาปรับ 
  หากผูรับจางไมสามารถทํางานใหแลวเสร็จภายในเวลาที่ กําหนดไวในสัญญา 
และผูวาจางยังมิไดบอกเลิกสัญญา ผูรับจางจะตองชําระคาปรับใหแกผูวาจางเปนจํานวนเงินวันละ       
…........(๒2)……..….บาท (……...................………...) และจะตองชําระคาใชจายในการควบคุมงาน (ถามี)  
ในเมื่อผูวาจางตองจางผูควบคุมงานอีกตอหน่ึงเปนจํานวนเงินวันละ…....(๒3)….....บาท (…..................)    
นับถัดจากวันที่ครบกําหนดเวลาแลวเสร็จของงานตามสัญญาหรือวันที่ผูวาจางไดขยายเวลาทํางานให    
จนถึงวันที่ทํางานแลวเสร็จจริง นอกจากนี้ ผูรับจางยอมใหผูวาจางเรียกคาเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่   
ผูรับจางทํางานลาชาเฉพาะสวนที่เกินกวาจํานวนคาปรับและคาใชจายดังกลาวไดอีกดวย 
  ในระหวางท่ีผูวาจางยังมิไดบอกเลิกสัญญานั้น หากผูวาจางเห็นวาผูรับจางจะไมสามารถ
ปฏิบัติตามสัญญาตอไปได ผูวาจางจะใชสิทธิบอกเลิกสัญญาและใชสิทธิตามขอ ๑๘ ก็ได และถาผูวาจาง   
ไดแจงขอเรียกรองไปยังผูรับจางเม่ือครบกําหนดเวลาแลวเสร็จของงานขอใหชําระคาปรับแลว ผูวาจางมีสิทธิ  
ที่จะปรับผูรบัจางจนถึงวันบอกเลิกสัญญาไดอีกดวย 
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ขอ ๑๘ สิทธิของผูวาจางภายหลังบอกเลิกสัญญา 
  ในกรณีท่ีผูวาจางบอกเลิกสัญญา ผูวาจางอาจทํางานนั้นเองหรือวาจางผูอ่ืนใหทํางานนั้น
ตอจนแลวเสร็จก็ได ผูวาจางหรือผูที่รับจางทํางานนั้นตอมีสิทธิใชเครื่องใชในการกอสราง สิ่งที่สรางขึ้น
ชั่วคราวสําหรับงานกอสราง และวัสดุตางๆ ซึ่งเห็นวาจะตองสงวนเอาไวเพื่อการปฏิบัติงานตามสัญญา 
ตามท่ีจะเห็นสมควร 
 ในกรณีดังกลาว ผูวาจางมีสิทธิริบหรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา 
ทั้งหมดหรือบางสวน ตามแตจะเห็นสมควร นอกจากนั้น ผูรับจางจะตองรับผิดชอบในคาเสียหายซึ่งเปน
จํานวนเกินกวาหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา รวมท้ังคาใชจายที่เพิ่มข้ึนในการทํางานนั้นตอใหแลวเสร็จ
ตามสัญญา ตลอดจนคาใชจายในการควบคุมงานเพิ่ม (ถามี) ซึ่งผูวาจางจะหักเอาจากเงินประกันผลงานหรือ
จํานวนเงินใดๆ ที่จะจายใหแกผูรบัจางก็ได 

ขอ ๑๙ การบังคบัคาปรับ คาเสียหาย และคาใชจาย 
 ในกรณีท่ีผูรับจางไมปฏิบัติตามสัญญาขอใดขอหนึ่งดวยเหตุใดๆ ก็ตาม จนเปนเหตุ 
ใหเกิดคาปรับ คาเสียหาย หรือคาใชจายแกผูวาจาง ผูรับจางตองชดใชคาปรับ คาเสียหาย หรือคาใชจาย
ดังกลาวใหแกผูวาจางโดยสิ้นเชิงภายในกําหนด....................(.....................) วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจง 
เปนหนังสือจากผูวาจาง หากผูรับจางไมชดใชใหถูกตองครบถวนภายในระยะเวลาดังกลาวใหผูวาจาง           
มีสิทธิที่จะหักเอาจากจํานวนเงินคาจางท่ีตองชําระ หรือจากเงินประกันผลงานของผูรับจาง หรือบังคับจาก
หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาไดทันที 
  หากคาปรับ คาเสียหาย หรือคาใชจายที่บังคับจากเงินคาจางที่ตองชําระ เงินประกัน
ผลงานหรือหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาแลวยังไมเพียงพอ ผูรับจางยินยอมชําระสวนท่ีเหลือที่ยังขาดอยู
จนครบถวนตามจํานวนคาปรับ คาเสียหาย หรือคาใชจายนั้น ภายในกําหนด..................(......................) วัน 
นับถัดจากวันที่ไดรับแจงเปนหนังสือจากผูวาจาง 

หากมีเงินคาจางตามสัญญาท่ีหักไวจายเปนคาปรับ คาเสียหาย หรือคาใชจายแลว 
ยังเหลอือยูอีกเทาใด ผูวาจางจะคืนใหแกผูรับจางท้ังหมด 

ขอ ๒๐ การทําบริเวณกอสรางใหเรียบรอย 
 ผูรับจางจะตองรักษาบริเวณสถานที่ปฏิบัติงานตามสัญญานี้ รวมทั้งโรงงานหรือ 
สิ่งอํานวยความสะดวกในการทํางานของผูรับจาง ลูกจาง ตัวแทน หรือผูรับจางชวง (ถามี) ใหสะอาด ปลอดภัย 
และมีประสิทธิภาพในการใชงานตลอดระยะเวลาการจาง และเมื่อทํางานเสร็จสิ้นแลวจะตองขนยาย 
บรรดาเครื่องใชในการทํางานจางรวมทั้งวัสดุ ขยะมูลฝอย และสิ่งกอสรางชั่วคราวตางๆ (ถามี) ทั้งจะตอง 
กลบเกลี่ยพื้นดินใหเรียบรอยเพื่อใหบริเวณทั้งหมดอยูในสภาพที่สะอาดและใชการไดทันที 

ขอ ๒๑ การงดหรือลดคาปรับ หรือการขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา 
  ในกรณีที่มีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพรองของฝายผูวาจาง หรือเหตุสุดวิสัย  
หรือเกิดจากพฤติการณอันหนึ่งอันใดที่ผูรับจางไมตองรับผิดตามกฎหมาย หรือเหตุอื่นตามที่กําหนด 
ในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในกฎหมายวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ ทําให       
ผูรับจางไมสามารถทํางานใหแลวเสร็จตามเงื่อนไขและกําหนดเวลาแหงสัญญานี้ได ผูรับจางจะตองแจงเหตุ
หรือพฤติการณดังกลาวพรอมหลักฐานเปนหนังสอืใหผูวาจางทราบ เพื่อของดหรือลดคาปรับ หรือขยายเวลา
ทํางานออกไปภายใน ๑๕ (สิบหา) วันนับถัดจากวันที่เหตุนั้นสิ้นสุดลง หรือตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
ดังกลาว แลวแตกรณี 
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  ถาผูรับจางไมปฏิบัติใหเปนไปตามความในวรรคหนึ่ง ใหถือวาผูรับจางไดสละสิทธิ
เรียกรองในการที่จะของดหรือลดคาปรับ หรือขยายเวลาทํางานออกไปโดยไมมีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น เวนแต 
กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพรองของฝายผูวาจางซึ่งมีหลักฐานชัดแจงหรือผูวาจางทราบดีอยูแลว
ตั้งแตตน 
  การงดหรือลดคาปรับ หรือขยายกําหนดเวลาทํางานตามวรรคหนึ่ง อยูในดุลพินิจของ
ผูวาจางที่จะพิจารณาตามท่ีเห็นสมควร 

 (๒4) ขอ ๒๒ การใชเรือไทย 
  ในการปฏิบัติตามสัญญานี้ หากผูรับจางจะตองสั่งหรือนําของเขามาจากตางประเทศ
รวมทั้งเครื่องมือและอุปกรณท่ีตองนําเขามาเพื่อปฏิบัติงานตามสัญญา ไมวาผูรับจางจะเปนผูที่นําของเขามาเอง
หรือนําเขามาโดยผานตัวแทนหรือบุคคลอ่ืนใด ถาสิ่งของนั้นตองนําเขามาโดยทางเรือในเสนทางเดินเรือ      
ที่มีเรือไทยเดินอยูและสามารถใหบริการรับขนไดตามที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด 
ผูรับจางตองจัดการใหสิ่งของดังกลาวบรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเชนเดียวกับเรือไทยจากตางประเทศ
มายังประเทศไทย เวนแตจะไดรับอนุญาตจากกรมเจาทากอนบรรทุกของนั้นลงเรืออื่นที่มิใชเรือไทยหรือ 
เปนของที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่นได ทั้งนี้ไมวาการส่ังหรือ
นําเขาสิ่งของดังกลาวจากตางประเทศจะเปนแบบใด 
 ในการสงมอบงานตามสัญญาใหแกผูวาจาง ถางานนั้นมีสิ่งของตามวรรคหน่ึง  
ผูรับจางจะตองสงมอบใบตราสง (Bill of Lading) หรือสําเนาใบตราสงสําหรับของนั้น ซึ่งแสดงวาไดบรรทุก
มาโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเชนเดียวกับเรือไทยใหแกผูวาจางพรอมกับการสงมอบงานดวย 

 ในกรณีท่ีสิ่งของดังกลาวไมไดบรรทุกจากตางประเทศมายังประเทศไทยโดยเรือไทย
หรือเรือท่ีมีสิทธิเชนเดียวกับเรือไทย ผูรับจางตองสงมอบหลักฐานซึ่งแสดงวาไดรับอนุญาตจากกรมเจาทา 
ใหบรรทุกของโดยเรืออื่นไดหรือหลกัฐานซึ่งแสดงวาไดชําระคาธรรมเนียมพิเศษเนื่องจากการไมบรรทุกของ
โดยเรือไทยตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการพาณิชยนาวีแลวอยางใดอยางหน่ึงแกผูวาจางดวย 
 ในกรณีที่ผูรับจางไมสงมอบหลักฐานอยางใดอยางหนึ่งดังกลาวในวรรคสองและ
วรรคสามใหแกผูวาจาง แตจะขอสงมอบงานดังกลาวใหผูวาจางกอนโดยไมรับชําระเงินคาจาง ผูวาจางมีสิทธิ
รับงานดังกลาวไวกอน และชําระเงินคาจางเมื่อผูรับจางไดปฏิบัติถูกตองครบถวนดังกลาวแลวได 

ขอ ๒๓ มาตรฐานฝมือชาง 
 ผูรับจางตกลงเปนเงื่อนไขสําคัญวา ผูรับจางจะตองมีและใชผูผานการทดสอบ
มาตรฐานฝมือชาง จาก ........................................................... หรือผูมีวุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส. หรือ ปวท. 
หรือเทียบเทาจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองใหเขารับราชการได ในอัตราไมต่ํากวารอยละ……(……..) 
ของแตละสาขาชาง แตจะตองมีชางจํานวนอยางนอย ๑ (หนึ่ง) คน ในแตละสาขาชางดังตอไปนี้ 

 ๒๓.๑ …………………………………………………..…… 

 ๒๓.๒ ……………………………………………….….…… 

         …………………………..ฯลฯ……………….…… 
 ผูรับจางจะตองจัดทําบัญชีแสดงจํานวนชางท้ังหมดโดยจําแนกตามแตละสาขาชาง 
และระดับชาง พรอมกับระบุรายชื่อชางผูที่ผานการทดสอบมาตรฐานฝมือชางหรือผูมีวุฒิบัตรดังกลาว 
ในวรรคหนึ่ง นํามาแสดงพรอมหลักฐานตางๆ ตอคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ หรือผูควบคุมงานกอนเริ่มลงมือ
ทํางาน และพรอมที่จะใหผูวาจางหรือเจาหนาที่ของผูวาจางตรวจสอบดูไดตลอดเวลาทํางานตามสัญญานี้
ของผูรับจาง 
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ขอ ๒๔ การปรับราคาคางานกอสราง 
  การปรับราคาคางานกอสรางตามสูตรการปรับราคา จะนํามาใชในกรณีที่คางาน

กอสรางลดลงหรือเพิ่มขึ้น โดยวิธีการตอไปนี้ 
  ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ ประเภทงานกอสราง สูตรและวิธีการคํานวณที่ใชกับ 

สัญญาแบบปรับราคาได ตามหนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เลขที่ นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันที่ 24 
สิงหาคม ๒๕๓๒ 

  สูตรการปรับราคา (สูตรคา K) จะตองคงที่ที่ระดับที่กําหนดไวในวันแลวเสร็จตามที่
กําหนดไว ในสัญญา หรือภายในระยะเวลาท่ี กฟภ. ไดขยายออกไป โดยจะใชสูตรของทางราชการที่ไดระบุ
ในเอกสารอันเปนสวนหนึ่งของสัญญา ขอ ๒.๒ 

สัญญานี้ทําขึ้นเปนสองฉบับ มีขอความถูกตองตรงกัน คูสัญญาไดอานและเขาใจขอความ  
โดยละเอียดตลอดแลว จึงไดลงลายมือชื่อ พรอมทั้งประทับตรา (ถามี) ไวเปนสําคัญตอหนาพยาน  
และคูสญัญาตางยึดถือไวฝายละหนึ่งฉบับ 

 
(ลงชื่อ)…………………………………………...ผูวาจาง 
        (……........……...…………………….) 
 
(ลงชื่อ)…………………………………..……….ผูรับจาง 
        (……........……...…………………….) 
 
(ลงชื่อ)………………………………………..….พยาน 
        (……........……...…………………….) 
 
(ลงชื่อ)………………………………..………….พยาน 
        (……........……...…………………….) 
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วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับสัญญาจางกอสราง 
(๑) ใหระบุเลขที่สัญญาในปงบประมาณหนึ่งๆ ตามลําดับ 
(๒) ใหระบุชื่อของหนวยงานของรัฐที่เปนนิติบุคคล เชน กรม ก. หรือรัฐวิสาหกิจ ข. เปนตน 
(๓) ใหระบุชื่อและตําแหนงของหัวหนาหนวยงานของรัฐที่เปนนิติบุคคลนั้น หรือผูท่ีไดรับมอบอํานาจ 

เชน นาย ก. อธิบดีกรม……………...หรือ นาย ข. ผูไดรับมอบอํานาจจากอธิบดีกรม……………….. 
(๔) ใหระบุชื่อผูรับจาง 

ก. กรณนีิติบุคคล เชน หางหุนสวนสามัญจดทะเบียน หางหุนสวนจํากัด บริษัทจํากัด 
 ข. กรณบีุคคลธรรมดา ใหระบุชื่อและที่อยู 
 (๕) เปนขอความหรือเงื่อนไขเพิ่มเติม ซึ่งหนวยงานของรัฐผูทําสัญญาอาจเลือกใชหรือตัดออก
ไดตามขอเท็จจริง 
 (๖) เปนขอความหรือเงื่อนไขเพิ่มเติม ซึ่งหนวยงานของรัฐผูทําสัญญาอาจเลือกใชหรือตัดออก
ไดตามขอเท็จจริง 

(๗) ใหระบุงานที่ตองการจาง 
(๘) “หลักประกัน” หมายถึง หลักประกันที่ผูรับจางนํามามอบไวแกหนวยงานของรัฐเม่ือลงนาม

ในสัญญา เพ่ือเปนการประกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นจากการปฏิบัติตามสัญญา ดังนี้ 
 (๑) เงินสด  
 (๒) เช็คหรือดราฟท ที่ธนาคารเซ็นสั่งจาย ซึ่งเปนเช็คหรือดราฟทลงวันที่ท่ีใชเช็ค 

หรือดราฟทนั้นชําระตอเจาหนาท่ี หรือกอนวันนั้นไมเกิน ๓ วันทําการ  
 (๓) หนังสือคํ้าประกันของธนาคารภายในประเทศตามตัวอยางที่คณะกรรมการนโยบาย

กําหนด โดยอาจเปนหนังสือค้ําประกันอิเล็กทรอนิกสตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกําหนดก็ได 
 (๔) หนังสือค้ําประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพยที่ไดรับอนุญาต

ใหประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชยและประกอบธุรกิจค้ําประกันตามประกาศของธนาคาร 
แหงประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแหงประเทศไทยแจงเวียนใหทราบ โดยอนุโลม 
ใหใชตามตัวอยางหนังสือค้ําประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกําหนด 

 (๕) พันธบัตรรัฐบาลไทย 
(๙) ใหกําหนดจํานวนเงินหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาตามระเบียบกระทรวงการคลัง 

วาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ขอ ๑๖๘ 
 (๑๐) เปนขอความหรืองเงื่อนไขเพิ่มเติม ซึ่งหนวยงานของรัฐผูทําสัญญาอาจเลือกใชหรือตัดออก
ไดตามขอเท็จจริง 
 (๑๑) อัตรารอยละที่ระบุไวตอไปนี้ อาจพิจารณาแกไขไดตามความเหมาะสม 
 (๑๒) เปนขอความหรือเงื่อนไขเพิ่มเติม ซึ่งหนวยงานของรัฐผูทําสัญญาอาจเลือกใชหรือตัดออกได
ตามขอเท็จจริง 

(๑๓) เปนขอความหรือเงื่อนไขเพิ่มเติม ซึ่งหนวยงานของรัฐผูทําสัญญาอาจเลือกใชหรือตัดออกได
ตามขอเท็จจริง 

(๑๔) เปนขอความหรือเงื่อนไขเพิ่มเติม ซึ่งหนวยงานของรัฐผูทําสัญญาอาจเลือกใชหรือตัดออกได
ตามขอเท็จจริง 

(๑๕) เปนขอความหรือเงื่อนไขเพิ่มเติม ซึ่งหนวยงานของรัฐผูทําสัญญาอาจเลือกใชหรือตัดออกได
ตามขอเท็จจริง 
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(๑๖) ในกรณีท่ีหนวยงานผูวาจางเห็นเปนการจําเปนและสมควรจะหักคาจางในแตละเดือน   
ไวจํานวนท้ังหมดก็ได 

(๑๗) เปนขอความหรือเงื่อนไขเพิ่มเติม ซึ่งหนวยงานของรัฐผูทําสัญญาอาจเลือกใชหรือ 
ตัดออกไดตามขอเท็จจริง 

(๑8) เปนขอความหรือเงื่อนไขเพิ่มเติม ซึ่งหนวยงานของรัฐผูทําสัญญาอาจเลือกใชหรือตัดออกได
ตามขอเท็จจริง 

(19) เปนขอความหรือเงื่อนไขเพิ่มเติม ซึ่งหนวยงานของรัฐผูทําสัญญาอาจเลือกใชหรือตัดออกได
ตามขอเท็จจริง 

(๒0) กําหนดเวลาที่ผูรับจางจะรับผิดในความชํารุดบกพรอง โดยปกติจะตองกําหนด 
ไมนอยกวา ๒ ป นับถัดจากวันท่ีผูรับจางไดรับมอบงานจางกอสราง 

(๒1) อัตราคาปรับตามสัญญาขอ ๙ กรณีผูรับจางไปจางชวงบางสวนโดยไมไดรับอนุญาต 
จากผูวาจาง ตองกําหนดคาปรบัเปนจํานวนเงินไมนอยกวารอยละสิบของวงเงินของงานที่จางชวงตามสัญญา 

(๒2) อัตราคาปรับตามสัญญาขอ ๑๗ ใหกําหนดเปนรายวันในอัตราระหวางรอยละ  
๐.๐๑-๐.๑๐ ของราคางานจางน้ัน ตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ขอ ๑๖๒ สวนกรณีจะปรับรอยละเทาใด ใหอยูในดุลพินิจของหนวยงานของรัฐ 
ผูวาจางที่จะพิจารณา โดยคํานึงถึงราคาและลักษณะของพัสดุที่จาง ซึ่งอาจมีผลกระทบตอการที่ผูรับจาง 
จะหลีกเลี่ยงไมปฏิบัติตามสัญญา แตทั้งนี้การที่จะกําหนดคาปรับเปนรอยละเทาใด จะตองกําหนดไว 
ในเอกสารเชิญชวนดวย 

(๒3) ถาตองจายคาควบคุมงานวันละเทาใด ใหเรียกคาควบคุมงานจากผูรับจางวันละเทานั้น  
ตามจํานวนที่ลวงเลยกําหนดสัญญาไป แตสัญญาขอนี้ไมรวมถึงคาควบคุมงานในกรณีท่ีตองตออายุสัญญา  

(๒4) เปนขอความหรือเงื่อนไขเพิ่มเติม ซึ่งหนวยงานของรัฐผูทําสัญญาอาจเลือกใชหรือตัดออกได
ตามขอเท็จจริง 
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1.4 แบบหนังสือค ้ำประกัน 
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1.5 เงื่อนไข หลักเกณฑ์ ประเภท
งานก่อสร้าง สูตรและวิธีการค านวณ

ที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ 
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1.6 บทนิยาม 
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บทนิยาม 
 

 
 

 1. “ผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกัน”  หมายความถึง  บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่เขาเสนอราคาในการ

จัดจางของการไฟฟาสวนภูมิภาค เปนผูมีสวนไดเสียไมวาโดยทางตรงหรือทางออมในกิจการของบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่น

ที่เขาเสนอราคาใหแกการไฟฟาสวนภูมิภาคในคราวเดียวกัน 

 การมีสวนไดเสียไมวาโดยทางตรงหรือทางออมของบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลดังกลาวขางตน  ไดแก การที่บุคคล

ธรรมดาหรือนิติบุคคลดังกลาวมีความสัมพันธกันในลักษณะดังตอไปนี้ 

 (ก) มีความสัมพันธกันในเชิงบริหาร โดยผูจัดการ หุนสวนผูจัดการ กรรมการผูจัดการ ผูบริหาร หรือผูมีอํานาจในการ

ดําเนินงานในกิจการของบุคคลธรรมดาหรือของนิติบุคคลรายหนึ่งมีอํานาจ หรือสามารถใชอํานาจในการบริหารจัดการกิจการ

ของบุคคลธรรมดาหรือของนิติบุคคลอีกรายหนึ่งหรือหลายราย ที่เสนอราคาใหแกการไฟฟาสวนภูมิภาคในคราวเดียวกัน 

 (ข) มีความสัมพันธกันในเชิงทุน โดยผูเปนหุนสวนในหางหุนสวนสามัญ หรือผูเปนหุนสวนไมจํากัดความรับผิดในหาง

หุนสวนจํากัด  หรือผูถือหุนรายใหญในบริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด เปนหุนสวนในหางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวน

จํากัดหรือเปนผูถือหุนรายใหญในบริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด อีกรายหนึ่งหรือหลายรายที่เสนอราคาใหแกการไฟฟา

สวนภูมิภาคในคราวเดียวกัน 

 คําวา “ผูถือหุนรายใหญ” ใหหมายความถึง ผูถือหุนซึ่งถือหุนเกินกวารอยละยี่สิบหา  ในกิจการนั้นหรือในอัตราอื่น 

ตามที่คณะกรรมการการไฟฟาสวนภูมิภาคเห็นสมควรประกาศกําหนดสําหรับกิจการบางประเภทหรือบางขนาด  

 (ค) มีความสัมพันธกันในลักษณะไขวกันระหวาง (ก) และ (ข)  โดยผูจัดการ  หุนสวนผูจัดการ กรรมการผูจัดการ 

ผูบริหาร หรือผูมีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของบุคคลธรรมดา หรือของนิติบุคคลรายหนึ่ง  เปนหุนสวนในหางหุนสวน

สามัญหรือหางหุนสวนจํากัด หรือเปนผูถือหุนรายใหญในบริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัดอีกรายหนึ่ง หรือหลายรายที่เขา

เสนอราคาใหแกการไฟฟาสวนภูมิภาคในคราวเดียวกัน หรือในนัยกลับกัน 

 การดํารงตําแหนง การเปนหุนสวน หรือการเขาถือหุนดังกลาวขางตนของคูสมรสหรือบุตรที่ยังไมบรรลุนิติ ภาวะของ

บุคคลใน (ก) (ข) หรอื (ค) ใหถือวาเปนการดาํรงตําแหนงการเปนหุนสวนหรือการถือหุนของบุคคลดังกลาว 

 ในกรณีบุคคลใดใชชื่อบุคคลอื่นเปนผูจัดการ หุนสวนผูจัดการ กรรมการผูจัดการ ผูบริหาร ผูเปนหุนสวน หรือผูถือหุน โดย

ที่ตนเองเปนผูใชอํานาจในการบริหารที่แทจริง หรือเปนหุนสวนหรือผูถือหุนที่แทจริงของหางหุนสวน หรือบริษัทจํากัด หรือบริษัท

มหาชนจํากัดแลวแตกรณี และหางหุนสวนหรือ บริษัทจํากัด หรือบริษัทมหาชน จํากัด ที่เกี่ยวของไดเขาเสนอราคาใหแกการไฟฟา

สวนภูมิภาคในคราวเดียวกัน ใหถือวาผูเสนอราคานั้นมีความสัมพันธกันตาม (ก) (ข) หรอื (ค) แลวแตกรณี 
 

 2. “การขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม” หมายความถึง การที่ผูเสนอราคารายหนึ่งหรือหลายราย

กระทําการอยางใด ๆ อันเปนการขัดขวาง หรือเปนอุปสรรค หรือไมเปดโอกาสใหมีการแขงขันราคาอยางเปนธรรมในการเสนอ

ราคาตอการไฟฟาสวนภูมิภาค ไมวาจะกระทําโดยการสมยอมกัน หรือโดยการให ขอให หรือรับวาจะให เรียก รับ หรือยอมจะ

รับเงิน หรือทรัพยสิน หรือประโยชนอื่นใด หรือใชกําลังประทุษราย หรือขมขูวาจะใชกําลังประทุษราย หรือแสดงเอกสารอันเปน

เท็จ หรือกระทําการใดโดยทุจริต ทั้งนี้โดยมีวัตถุประสงคท่ีจะแสวงหาประโยชนในระหวางผูเสนอราคาดวยกัน หรือเพ่ือให

ประโยชนแกผูเสนอราคารายหนึ่งรายใดเปนผูมีสิทธิทําสัญญากับการไฟฟาสวนภูมิภาค หรือเพ่ือหลีกเลี่ยงการแขงขันราคาอยาง

เปนธรรม หรอืเพื่อใหเกิดความไดเปรียบการไฟฟาสวนภูมิภาคโดยมิใชเปนไปในทางการประกอบธุรกิจปกติ 

 

 

(จาง) 
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1.7 แบบบัญชีเอกสาร 

(1) บัญชีเอกสารส่วนที่ 1 

(2) บัญชีเอกสารส่วนที่ 2 
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บัญชีเอกสารสวนที่ 1 
 

1. ในกรณีผูย่ืนขอเสนอเปนนิติบุคคล 
(ก) หางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนจํากัด 

- สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล 
ไฟลขอมูล ขนาดไฟล จํานวน แผน 

- บัญชีรายชื่อหุนสวนผูจัดการ 
ไฟลขอมูล ขนาดไฟล จํานวน แผน 

- ผูมีอํานาจควบคุม (ถามี) 
ไมมีผูมีอํานาจควบคุม 
มีผูมีอํานาจควบคุม 
ไฟลขอมูล ขนาดไฟล จํานวน แผน 

(ข) บริษัทจํากัดหรือบริษทัมหาชนจํากัด 
- สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล 

ไฟลขอมูล ขนาดไฟล จํานวน แผน 
- สําเนาหนังสือบริคณหสนธิ 

ไฟลขอมูล ขนาดไฟล จํานวน แผน 
- บัญชีรายชื่อกรรมการผูจัดการ 

ไฟลขอมูล ขนาดไฟล จํานวน แผน 
บัญชีผูถือหุนรายใหญ (ถามี) 

ไมมีผูถือหุนรายใหญ 
มีผูถือหุนรายใหญ 
ไฟลขอมูล ขนาดไฟล จํานวน แผน 

- ผูมีอํานาจควบคุม (ถามี) 
ไมมีผูมีอํานาจควบคุม 
มีผูมีอํานาจควบคุม 
ไฟลขอมูล ขนาดไฟล จํานวน แผน 

2. ในกรณีผูย่ืนขอเสนอไมเปนนิติบุคคล 
(ก) บุคคลธรรมดา 

- สําเนาบัตรประจาํตัวประชาํชนของผูนั้น 
ไฟลขอมูล ขนาดไฟล จํานวน แผน 

(ข) คณะบุคคล 
- สําเนาขอตกลงที่แสดงถึงการเขาเปนหุนสวน 

ไฟลขอมูล ขนาดไฟล จํานวน แผน 
- สําเนาบัตรประจาํตัวประชาชนของผูเปนหุนสวน 

ไฟลขอมูล ขนาดไฟล จํานวน แผน 
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3. ในกรณีผูย่ืนขอเสนอเปนผูยื่นขอเสนอรวมกันในฐานะเปนผูรวมคา 
- สําเนาสัญญาของการเขารวมค้ํา 

ไฟลขอมูล ขนาดไฟล จํานวน แผน 
(ก) ในกรณีผูรวมคาเปนบุคคลธรรมดา 

- บุคคลสัญชาติไทย 
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 
ไฟลขอมูล ขนาดไฟล จํานวน แผน 

- บุคคลที่มิใชสัญชาติไทย 
สําเนาหนังสือเดินทาง 
ไฟลขอมูล ขนาดไฟล จํานวน แผน 

(ข) ในกรณีผูรวมคาเปนนติิบุคคล 
- หางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนจํากัด 

สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล 
ไฟลขอมูล ขนาดไฟล จํานวน แผน 

- บัญชีรายชื่อหุนสวนผูจัดการ 
ไฟลขอมูล ขนาดไฟล จํานวน แผน 

- ผูมีอํานาจควบคุม (ถาม)ี 
ไมมีผูควบคุม 
มีผูควบคมุ 

ไฟลขอมูล ขนาดไฟล จํานวน แผน 
- บริษทัจํากัดหรือบริษทัมหาชนจํากัด 

สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล 
ไฟลขอมูล ขนาดไฟล จํานวน แผน 

- สํานาหนังสือบริคณหสนธิ 
ไฟลขอมูล ขนาดไฟล จํานวน แผน 

- บัญชีรายชื่อกรรมการผูจัดการ 
ไฟลขอมูล ขนาดไฟล จํานวน แผน 

- บัญชีผูถือหุนรายใหญ (ถามี) 
ไมมีผูถือหุนรายใหญ 
มีผูถือหุนรายใหญ 

ไฟลขอมูล ขนาดไฟล จํานวน แผน 
- ผูมีอํานาจควบคุม (ถาม)ี 

ไมมีผูมีอํานาจควบคุม 
มีผูมีอํานาจควบคุม 

ไฟลขอมูล ขนาดไฟล จํานวน แผน 
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4. อื่นๆ (ถามี) 
  
ไฟลขอมูล ขนาดไฟล จํานวน แผน 
  
ไฟลขอมูล ขนาดไฟล จํานวน แผน 
  
ไฟลขอมูล ขนาดไฟล จํานวน แผน 

ขาพเจาขอรับรองวาเอกสารหลักฐานที่ขาพเจายื่นพรอมการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐ
ดวยอิเล็กทรอนิกสในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้ถูกตองและเปนความจริงทุกประการ 
 
 
 

ลงชื่อ ผูยื่นขอเสนอ 
( ) 
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บัญชีเอกสารสวนที่ 2 
 

1. แคตตาล็อกและหรือแบบรูปรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
ไฟลขอมูล ขนาดไฟล จํานวน แผน 

2. หนังสือมอบอํานาจซึ่งปดอากรแสตมปตามกฎหมายในกรณีที่ผูยื่นขอเสนอมอบอํานาจใหบุคคลอ่ืน   
ลงนามในใบเสนอราคาแทน 
ไฟลขอมูล ขนาดไฟล จํานวน แผน 

3. หลักประกันการเสนอราคา 
ไฟลขอมูล ขนาดไฟล จํานวน แผน 

4. สรุปรายละเอียดประกอบการอธิบายเอกสารตามที่หนวยงานของรัฐกําหนดใหจัดสงภายหลังวันเสนอ
ราคาเพื่อใชในประกอบการพิจารณา (ถามี) ดังน้ี 

4.1   
ไฟลขอมูล ขนาดไฟล จํานวน แผน 

4.2   
ไฟลขอมูล ขนาดไฟล จํานวน แผน 

5. อ่ืนๆ (ถามี) 
5.1   

ไฟลขอมูล ขนาดไฟล จํานวน แผน 
5.2   

ไฟลขอมูล ขนาดไฟล จํานวน แผน 
5.3   

ไฟลขอมูล ขนาดไฟล จํานวน แผน 

ขาพเจาขอรับรองวาเอกสารหลักฐานที่ขาพเจาไดยื่นมาพรอมการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจาง
ภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้ถูกตองและเปนความจริงทุกประการ 
 
 
 

ลงชื่อ ผูยื่นขอเสนอ 
( ) 
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1.8 รายละเอียดการค านวณราคา
กลางงานก่อสร้างตาม BOQ  

(Bill of Quantities) 
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- 70 -
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1.9 แบบบัญชีรายชื่ออุปกรณ์ที่ใช้ใน
โครงการ (List of Suppliers) 
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1.10 หน้าที่ผู้รับจ้างและการ
ด าเนินงานก่อสร้าง 
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1.11 แบบฟอร์มความสามารถในการรับงาน  

(Bid Capacity) BC-01, BC-02, และ BC-03 
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แบบ BC-01

2563 2562 2561 2560 2559
รายได้ต่อปีของงานบริการ *(หมายเหตุ 1 & 2) (ล้านบาท)

หมายเหตุ
1 ไม่รวมงานขาย  - ส าเนางบก าไรขาดทุนทีไ่ด้รับการตรวจสอบยืนยันจากผู้ตรวจสอบบัญชีแล้ว
2 ไม่รวมรายได้ของบริษทัในเครือ

ลงชื่อ.............................................(ผู้ยื่นข้อเสนอ)
(.......................................................)
(โปรดประทับตราบริษทั/หา้งฯ/ร้าน (ถ้าม)ี)

ปี

ข้อมูลด้านการเงิน 5 ปีย้อนหลัง

รายการเอกสารที่ต้องยื่นมาพร้อมกัน

รายละเอียด
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แบบ BC-02

ล าดับ ชื่อโครงการและสถานที่ต้ัง มูลค่าของสัญญา
วงเงินที่ขอ
เบิกจ่ายแล้ว

วงเงินที่ค้างจ่าย

หน่วยงาน หมายเลขโทรศัพท์ (บาท) (บาท) (บาท)

ลงชือ่.............................................(ผู้เข้าประกวดราคา)
(.......................................................)
(โปรดประทบัตราบริษทั/หา้งฯ/ร้าน (ถ้ามี))

รวม

รายละเอียดของงานก่อสร้างทั้งหมดที่ก าลังด าเนินการ เฉพาะที่เป็นคู่สัญญากับการไฟฟ้าส่วนภมูิภาค

เปอร์เซ็นต์
ความก้าวหน้าของงาน

วันที่เร่ิมต้นสัญญา
หน่วยงานผู้ดูแลโครงการ

วันที่ส้ินสุดสัญญา
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แบบ BC-03

รายการค านวณความสามารถสูงสุดในการรับงาน (Bid Capacity)

= (AN) - B
= 0.00 บาท

A  = บาท
N  = ปี
B  = บาท

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบข้อมูลโดยละเอียดแล้ว จึงขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวข้างต้น
เป็นความจริงทุกประการ

ลงชื่อ.............................................(ผู้เข้าประกวดราคา)
(.......................................................)
(โปรดประทับตราบริษัท/ห้างฯ/ร้าน (ถ้าม)ี)

ประกวดราคาเลขที ่จร.(จส.1)-03.1-01/2561

Bid Capacity
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แบบ BC-03
รายการค านวณความสามารถสูงสุดในการรับงาน (Bid Capacity)

= (A x N) - B
= ........................... บาท

A  = ........................... บาท
N  = ........................... ปี
B  = ........................... บาท

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบข้อมูลโดยละเอียดแล้ว จึงขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวข้างต้น
เป็นความจริงทุกประการ

ลงชื่อ.............................................(ผู้เข้าประกวดราคา)
(.......................................................)
(โปรดประทับตราบริษัท/ห้างฯ/ร้าน (ถ้าม)ี)

Bid Capacity

หมายเหตุ
    A  คือ รายได้หน่วยเป็นบาทจากงานบริการประจ าปี (Annual Turnover) ของปีใดปีหนึ่งทีสู่งสุด    
ในรอบ 5 (ห้า) ปีทีผ่่านมา
    N  คือ ระยะเวลาหน่วยเป็นปี ของงานสัญญาจ้างในการประกวดราคานี้ (........ ป)ี
    B  คือ มูลค่าหน่วยเป็นบาท ของงานสัญญาจ้างเหมาก่อสร้างทีอ่ยู่ระหว่างด าเนินการ เฉพาะที ่  เป็น
คู่สัญญากับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ณ วันยื่นซองประกวดราคา ทัง้นี้ไม่รวมงานหรือ  สถานีฯ ทีม่ี
ความก้าวหน้าของงานมากกว่าร้อยละ 70

    โดย B = “มูลค่างานทีม่ีหนังสือส่ังจ้างก่อนวันยื่นซองประกวดราคา" + (บวก) "มูลค่าสัญญางานจ้าง
เหมาทัง้หมดทีผู้่เสนอราคาก าลังด าเนินการอยู่" – (ลบ) "มูลค่างานทีผู้่เสนอราคาได้ด าเนินการไปแล้ว 
(คิดมูลค่างานตามใบเรียกเก็บเงิน(Invoices))”
     ทัง้นี้ ผู้เสนอราคาต้องมีค่า B ทีค่ านวณได้จากสูตรข้างต้น ไม่เกิน 2,000 ล้านบาท
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1.12 แผนการใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศและ

แผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศ 
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