
ใบเสนอราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
 
เรียน ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
 

1. ข้าพเจ้า       (ระบุชื่อบริษัท ห้าง ร้าน)       ส านักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขท่ี                               . 
ถนน                ต าบล/แขวง             อ าเภอ/เขต            จังหวัด             โทรศัพท์                   . 
โดย                                      ผู้ลงนามข้างท้ายนีไ้ด้พิจารณาเงื่อนไขต่างๆในเอกสารการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ และเอกสารเพ่ิมเติม (ถ้ามี) เลขที่                    . โดยตลอดและยอมรับข้อก าหนดและ
เงื่อนไขนั้นแล้ว รวมทั้งรับรองว่า ข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ก าหนดและไม่เป็นผู้ทิ้งงานของ
หน่วยงานของรัฐ 

2. ข้าพเจ้าขอเสนอที่จะท างาน                                              ตามข้อก าหนดเงื่อนไขแบบรูป 
รายการละเอียดแห่งเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ตามราคาดังที่ได้ระบุไว้ในบัญชีรายการก่อสร้าง
หรือใบแจ้งปริมาณและราคา เป็นเงินทั้งสิ้น                               บาท (                                  ) 
ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมตลอดจนภาษีอากรอ่ืนๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว 

3. ข้าพเจ้าจะยืนค าเสนอราคานี้เป็นระยะเวลา 180 (หนึ่งร้อยแปดสิบ) วัน ตั้งแต่วันยื่นข้อเสนอ และ 
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อาจรับคาเสนอนี้ ณ เวลาใดก็ได้ก่อนที่จะครบก าหนดระยะเวลาดังกล่าว หรือ
ระยะเวลา ที่ได้ยืดออกไปตามเหตุผลอันสมควรที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ร้องขอ 

4. ข้าพเจ้ารับรองว่าจะส่งมอบงานตามเงื่อนไขท่ีเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ก าหนดไว้ 
5. ในกรณีที่ข้าพเจ้าได้รับการพิจารณาให้เป็นผู้ชนะ การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ข้าพเจ้า           

รับรองที่จะ 
5.1 ท าสัญญาตามแบบสัญญาจ้างก่อสร้างแนบท้ายเอกสารการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือ

ตามท่ีสานักงานอัยการสูงสุดได้แก้ไขเพ่ิมเติมแล้ว กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ภายใน 30 (สามสิบ) วัน นับถัด
จากวันที่ได้รับหนังสือให้ไปท าสัญญา 

5.2 มอบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา ตามที่ระบุไว้ในข้อ 7 ของเอกสารการประกวดราคา 
อิเล็กทรอนิกส์ ให้แก่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ขณะที่ได้ลงนามในสัญญาเป็นจ านวนร้อยละ 10 (สิบ)                      
ของราคาตามสัญญาที่ได้ระบุไว้ในใบเสนอราคานี้ เพ่ือเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาโดยถูกต้อง              
และครบถ้วน  

หากข้าพเจ้าไม่ปฏิบัติให้ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.1 และ/หรือข้อ 5.2 ดังกล่าวข้างต้น
ข้าพเจ้ายอมให้ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ริบหลักประกันการเสนอราคา หรือเรียกร้องจากผู้ออกหนังสือ              
ค้ าประกัน ข้าพเจ้ายอมชดใช้ค่าเสียหายใดๆ ที่อาจมีแก่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
มีสิทธิจะให้ผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืนเป็นผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ หรือ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
อาจด าเนินการจัดจ้างการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ก็ได้ 

6. ข้าพเจ้ายอมรับว่า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ไม่มีความผูกพันที่จะรับค าเสนอนี้ หรือใบเสนอราคาใดๆ
รวมทั้งไม่ต้องรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายใดๆ อันอาจเกิดขึ้นในการที่ข้าพเจ้าได้เข้ายื่นข้อเสนอครั้งนี้ 

7. เพ่ือเป็นหลักประกันในการปฏิบัติโดยถูกต้อง ตามที่ได้ท าความเข้าใจและผูกพันแห่งค าเสนอนี้
ข้าพเจ้าขอมอบ                      เพ่ือเป็นหลักประกันการเสนอราคาเป็นจ านวนเงิน                     บาท 
(                         ) มาพร้อมนี้ 
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8. ข้าพเจ้าได้ตรวจทานตัวเลขและตรวจสอบเอกสารต่างๆ ที่ได้ยื่นพร้อมใบเสนอราคานี้โดยละเอียดแล้ว 

และเข้าใจดีว่า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ไม่ต้องรับผิดชอบใดๆ ในความผิดพลาดหรือตกหล่น 
9. ใบเสนอราคานี้ ได้ยื่นเสนอโดยบริสุทธิ์ยุติธรรม และปราศจากกลฉ้อฉล หรือการสมรู้ร่วมคิดกัน

โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายกับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือหลายบุคคล หรือกับห้างหุ้นส่วน บริษัทใดๆ ที่ได้ยื่น
ข้อเสนอในคราวเดียวกัน 
 
 

เสนอมา ณ วันที่                 เดือน                 พ.ศ.                     . 
ลงชื่อ                                        . 
      (                                        ) 

ต าแหน่ง                                                 . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



(สกุลเงิน : บาท)

ท่ี ค่าด าเนินการ รวมเป็นเงิน

หมายเหตุ

วัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ในการก่อสร้างให้ผู้รับจ้างเป็นผู้จัดหาเองท้ังส้ิน โดยต้องจัดหาวัสดุอุปกรณ์ซ่ึงมีคุณภาพไม่ต ่ากว่ามาตรฐาน ลงช่ือ (ผู้ย่ืนข้อเสนอ)
ท่ีการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคก าหนดไว้ ยกเว้น สายอะลูมิเนียมเปลือยขนาด 400 ตารางมิลลิเมตร การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ( )
จะเป็นผู้ด าเนินการจัดหาไว้ให้กับผู้รับจ้าง ต าแหน่ง

ลงวันท่ี

           (โปรดประทับตราบริษัทฯ/ห้าง/ร้าน)

 1. งานก่อสร้างสายส่งระบบ 115 เควี เขตรับผิดชอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพิจิตร 

บัญชีแสดงราคาค่าก่อสร้างแบบต่อหน่วย

งานจ้างเหมาก่อสร้างสายส่งระบบ 115 เควี สถานีไฟฟ้าแรงสูงพิจิตร (การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย) ถึง สถานีไฟฟ้าโพธ์ิประทับช้าง จังหวัดพิจิตร ตามโครงการพัฒนาระบบส่งและจ าหน่าย ระยะท่ี 2

ประกวดราคาเลขท่ี จร.19/2564

รายการ ค่าวัสดุอุปกรณ์

 1.1 งานก่อสร้างสายส่งระบบ 115 เควี (เสาคอนกรีต) ส่วนงานโยธา
 1.2 งานก่อสร้างสายส่งระบบ 115 เควี (เสาคอนกรีต) ส่วนงานไฟฟ้า
 1.3 งานก่อสร้างสายส่งระบบ 115 เควี (เสาโครงเหล็ก) ส่วนงานโยธาและติดต้ังระบบไฟฟ้า

 2.1 งานก่อสร้างสายส่งระบบ 115 เควี (เสาคอนกรีต) ส่วนงานโยธา

รวมเป็นเงิน ข้อ (1)
 2. งานก่อสร้างสายส่งระบบ 115 เควี เขตรับผิดชอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอโพธ์ิประทับช้าง

รวมเป็นเงินท้ังส้ิน

 2.2 งานก่อสร้างสายส่งระบบ 115 เควี (เสาคอนกรีต) ส่วนงานไฟฟ้า
 2.3 งานก่อสร้างสายส่งระบบ 115 เควี (เสาโครงเหล็ก) ส่วนงานโยธาและติดต้ังระบบไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน ข้อ (2)
รวมเป็นเงินท้ังหมด (1) - (2)

ภาษีมูลค่าเพ่ิม (ร้อยละ 7)



  (สกุลเงิน : บาท)
รวมค่าวัสดุ

ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน และค่าด าเนินการ

1.1 
90.00         ชุด
8.00          ชุด

10.00         ชุด
4.00          ชุด

31.00         ชุด
100.00       ชุด
50.00         ชุด
57.00         ชุด
44.00         ชุด
4.00          ชุด
1.00          ชุด
5.00          ชุด

20.00         ชุด
2.00          ชุด
3.00          ชุด
2.00          ชุด
3.00          ชุด
5.00          ชุด
2.00          ชุด
3.00          ชุด
1.00          ชุด

17) F9/1 Single pole foundation V 0.5 m. (4 piles) IB2-011/44020
18) F9/2 Single pole foundation V 1.0 m. (4 piles) IB2-011/44020
19) F9/3 Single pole foundation V 1.5 m. (4 piles) IB2-011/44020
20) F9/4 Single pole foundation V 2.0 m. (4 piles) IB2-011/44020
21) F9/5 Single pole foundation V 2.5 m. (4 piles) IB2-011/44020

11) F7 Double pole foundation V 0.0 (1.01-1.50 m.) IB2-011/44013
12) F7/1 Double pole foundation V 0.0 m. (1.01-1.50 m.) IB2-011/44013
13) F8 Single pole foundation V 2.0 IB2-011/44019
14) F8/1 Single pole foundation V 2.5 IB2-011/44019
15) F8/2 Single pole foundation V 3.0 m. IB2-011/44020
16) F9 Single pole foundation V 0.0 m. (4 piles) IB2-011/44020

5) F5 Single pole foundation (2 pile, 10 ton/m) IB2-011/44014
6) F5/1 Single pole foundation (2 pile, 14 ton/m) IB2-011/44015
7) F6 Single pole foundation V 0.0 (1.01-1.50 m.) IB2-011/44011
8) F6/1 Single pole foundation V 0.0 (1.51-2.00 m.) IB2-011/44011
9) F6/2 Single pole foundation V 0.0 m. (No pile) IB2-011/44011
10) F6/3 Single pole foundation V 0.5 m. (No pile) IB2-011/44011

 1. งานก่อสร้างสายส่งระบบ 115 เควี เขตรับผิดชอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพิจิตร
งานก่อสร้างสายส่งระบบ 115 เควี (เสาคอนกรีต) ส่วนงานโยธา
1) F1/1 Single pole foundation (No pile) IB2-011/45004
2) F2 Double pole foundation (No pile) IB2-011/44012
3) F3 Single pole foundation (3 pile) IB2-011/44017
4) F4 Double pole foundation (6 pile) IB2-011/44018

บัญชีแสดงราคาค่าก่อสร้างแบบต่อหน่วย
งานจ้างเหมาก่อสร้างสายส่งระบบ 115 เควี สถานีไฟฟ้าแรงสูงพิจิตร (การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย) ถึง สถานีไฟฟ้าโพธ์ิประทับช้าง จังหวัดพิจิตร ตามโครงการพัฒนาระบบส่งและจ าหน่าย ระยะท่ี 2

ประกวดราคาเลขท่ี จร.19/2564

ล าดับท่ี รายการ จ านวน หน่วย
ค่าวัสดุ ค่าด าเนินการ



  (สกุลเงิน : บาท)
รวมค่าวัสดุ

ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน และค่าด าเนินการ

1.1
9.00          ชุด
1.00          ชุด
1.00          ชุด
4.00          ชุด

12.00         ชุด
15.00         ชุด

276.00       ตารางเมตร
xxx xxx

26) A2 Concrete Anchor (3 pile) IB2-011/44011
27) A3 Concrete Anchor (No pile) IB2-011/44012
28) งานซ่อมทางเท้า คอนกรีต หนา 8 เซนติเมตร

รวมเป็นเงิน ข้อ 1.1

 1. งานก่อสร้างสายส่งระบบ 115 เควี เขตรับผิดชอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพิจิตร
งานก่อสร้างสายส่งระบบ 115 เควี (เสาคอนกรีต) ส่วนงานโยธา 
22) F10 Double pole foundation V 0.0 m. (8 piles) IB2-011/44021
23) F10/1 Double pole foundation V 0.5 m. (8 piles) IB2-011/44021
24) F10/3 Double pole foundation V 1.5 m. (8 piles) IB2-011/44021
25) F10/6 Double pole foundation V 3.0 m. (8 piles) IB2-011/44021

งานจ้างเหมาก่อสร้างสายส่งระบบ 115 เควี สถานีไฟฟ้าแรงสูงพิจิตร (การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย) ถึง สถานีไฟฟ้าโพธ์ิประทับช้าง จังหวัดพิจิตร ตามโครงการพัฒนาระบบส่งและจ าหน่าย ระยะท่ี 2
ประกวดราคาเลขท่ี จร.19/2564

ล าดับท่ี รายการ จ านวน หน่วย
ค่าวัสดุ ค่าด าเนินการ

บัญชีแสดงราคาค่าก่อสร้างแบบต่อหน่วย



  (สกุลเงิน : บาท)
รวมค่าวัสดุ

ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน และค่าด าเนินการ

1.2
1.2.1

 Pole 22 m. with ground plate, 2 sides 493.00       ต้น
xxx xxx

1.2.2
140,950.00 เมตร xxx xxx

1,250.00     เมตร
xxx xxx

1.2.3
1,338.00     ชุด

2) ตามแบบประกอบ Porcelain Suspension insulator Assembly D-13C  หรือ 174.00       ชุด

3) ตามแบบประกอบ Porcelain Suspension insulator Assembly D-14C  หรือ 189.00       ชุด

4) ตามแบบประกอบ Porcelain Suspension insulator Assembly D-16C  หรือ 15.00         ชุด

xxx xxx
1.2.4

161.00       ชุด
53.00         ชุด

154.00       ชุด
27.00         ชุด
27.00         ชุด

2) Conductor, ACSR 380/50 sq.mm. TIS.86
รวมเป็นเงิน ข้อ 1.2.2

ชุดประกอบลูกถ้วย (พร้อมลูกถ้วยก าหนดให้ใช้ระหว่างลูกถ้วยชนิด Porcelain หรือ ลูกถ้วยชนิด Composite)
1) ตามแบบประกอบ Porcelain Suspension insulator Assembly D-12B (AGS) หรือ
                          Composite Suspension insulator Assembly D-19D (AGS)

 1. งานก่อสร้างสายส่งระบบ 115 เควี เขตรับผิดชอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพิจิตร
งานก่อสร้างสายส่งระบบ 115 เควี (เสาคอนกรีต) ส่วนงานไฟฟ้า

งานติดต้ังเสาไฟฟ้า (เสาคอนกรีต)

รวมเป็นเงิน ข้อ 1.2.1
งานติดต้ังสายไฟฟ้า (การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเป็นผู้จัดหาสายไฟฟ้า ตามรายละเอียดหน้าท่ีผู้รับจ้าง ข้อ 5)
1) Conductor, Al, bare, 400 sq.mm. TIS.85

รวมเป็นเงิน ข้อ 1.2.3
งานติดต้ังชุดประกอบหัวเสา
1) ตามแบบประกอบ SD-TG-3 Assembly No.5264A
2) ตามแบบประกอบ SD-TG-4 Assembly No.5267A
3) ตามแบบประกอบ SD-SA-2 Assembly No.5265A
4) ตามแบบประกอบ SD-SA-3 Assembly No.5268A
5) ตามแบบประกอบ SD-AS-3 Assembly No.5266A

                         Composite Suspension insulator Assembly D-19E 

ประกวดราคาเลขท่ี จร.19/2564

ล าดับท่ี รายการ จ านวน หน่วย
ค่าวัสดุ ค่าด าเนินการ

บัญชีแสดงราคาค่าก่อสร้างแบบต่อหน่วย
งานจ้างเหมาก่อสร้างสายส่งระบบ 115 เควี สถานีไฟฟ้าแรงสูงพิจิตร (การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย) ถึง สถานีไฟฟ้าโพธ์ิประทับช้าง จังหวัดพิจิตร ตามโครงการพัฒนาระบบส่งและจ าหน่าย ระยะท่ี 2

                         Composite Suspension insulator Assembly D-19F

                         Composite Suspension insulator Assembly D-19H



  (สกุลเงิน : บาท)
รวมค่าวัสดุ

ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน และค่าด าเนินการ

1.2
1.2.4

3.00            ชุด
28.00          ชุด
5.00            ชุด
2.00            ชุด

xxx xxx
1.2.5

90.00          ชุด
155.00        ชุด

8.00            ชุด
6.00            ชุด

31.00          ชุด
100.00        ชุด
25.00          ชุด
10.00          ชุด
16.00          ชุด
4.00            ชุด

15.00          ชุด
xxx xxxรวมเป็นเงิน ข้อ 1.2.5

6) Grounding type D-25 F with GR-3
7) Grounding type D-25 G with GR-3
8) Grounding type D-25 H with GR-3
9) Grounding type D-25 I with GR-3
10) Grounding type D-25 J with GR-3
11) Grounding type D-25 K with GR-3

งานติดต้ังระบบลงดิน 
1) Grounding type D-25 A with GR-3
2) Grounding type D-25 B with GR-3
3) Grounding type D-25 C with GR-3
4) Grounding type D-25 D with GR-3
5) Grounding type D-25 E with GR-3

8) ตามแบบประกอบ SD-LA-2 Assembly No.5255A
9) ตามแบบประกอบ SD-TG-7 Assembly 

รวมเป็นเงิน ข้อ 1.2.4

บัญชีแสดงราคาค่าก่อสร้างแบบต่อหน่วย
งานจ้างเหมาก่อสร้างสายส่งระบบ 115 เควี สถานีไฟฟ้าแรงสูงพิจิตร (การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย) ถึง สถานีไฟฟ้าโพธ์ิประทับช้าง จังหวัดพิจิตร ตามโครงการพัฒนาระบบส่งและจ าหน่าย ระยะท่ี 2

ประกวดราคาเลขท่ี จร.19/2564

ล าดับท่ี รายการ จ านวน หน่วย
ค่าวัสดุ ค่าด าเนินการ

6) ตามแบบประกอบ SD-DD-3 Assembly No.5274
7) ตามแบบประกอบ SD-DD-4 Assembly No.5290

 1. งานก่อสร้างสายส่งระบบ 115 เควี เขตรับผิดชอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพิจิตร

งานก่อสร้างสายส่งระบบ 115 เควี (เสาคอนกรีต) ส่วนงานไฟฟ้า 
งานติดต้ังชุดประกอบหัวเสา



  (สกุลเงิน : บาท)
รวมค่าวัสดุ

ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน และค่าด าเนินการ

1.2
1.2.6

27.00         ชุด
 SD-AS-3 --> SD-TG-4 (with ground plate in pole)

xxx xxx
1.2.7

24,200.00   เมตร
7.00          ชุด
1.00          ชุด

238.00       ชุด
152.00       ชุด
10.00         ชุด
27.00         ชุด
28.00         ชุด
4.00          ชุด
1.00          ชุด
8.00          ชุด

xxx xxx
xxx xxxรวมเป็นเงิน ข้อ 1.2

7) OPGW Assembly D5-F (OP)
8) OPGW Assembly D5-L (OP)
9) OPGW Assembly D5-N (OP)
10) OPGW Assembly D5-P (OP)
11) Grounding for Joint Box OPGW

รวมเป็นเงิน ข้อ 1.2.7

1) OPGW. 24C. Dia.14 mm., SC 100 KA2. Sec  
2) Joint Box (Single Pole)
3) Joint Box (Double Pole)
4) OPGW Assembly D5-A (OP)
5) OPGW Assembly D5-B (OP)
6) OPGW Assembly D5-E (OP)

 1. งานก่อสร้างสายส่งระบบ 115 เควี เขตรับผิดชอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพิจิตร
งานก่อสร้างสายส่งระบบ 115 เควี (เสาคอนกรีต) ส่วนงานไฟฟ้า 

ชุดประกอบสายยึดโยง
 ตามแบบประกอบ G7 or G8 Guy Assembly for SD-AS-3 --> SD-SA-3,

รวมเป็นเงิน ข้อ 1.2.6
งานติดต้ังสาย OPGW 

บัญชีแสดงราคาค่าก่อสร้างแบบต่อหน่วย
งานจ้างเหมาก่อสร้างสายส่งระบบ 115 เควี สถานีไฟฟ้าแรงสูงพิจิตร (การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย) ถึง สถานีไฟฟ้าโพธ์ิประทับช้าง จังหวัดพิจิตร ตามโครงการพัฒนาระบบส่งและจ าหน่าย ระยะท่ี 2

ประกวดราคาเลขท่ี จร.19/2564

ล าดับท่ี รายการ จ านวน หน่วย
ค่าวัสดุ ค่าด าเนินการ



(สกุลเงิน : บาท)

หน่วยละ เป็นเงิน หน่วยละ เป็นเงิน

1.3 งานก่อสร้างสายส่งระบบ 115 เควี (เสาโครงเหล็ก) ส่วนงานโยธาและติดต้ังระบบไฟฟ้า
1.3.1 งานก่อสร้างสายส่งระบบ 115 เควี เสาโครงเหล็ก Type SD-ST-LA-80m (P22-P23)

(1) งานเจาะส ารวจสภาพดิน 1.00        เหมา xxx xxx
1) เจาะส ารวจสภาพดิน ความลึกไม่น้อยกว่า 20 เมตร รวมค่าน้ าและค่า BENTONITE (จ านวน 2 หลุม)
2) ค่าวิเคราะห์ผลเจาะส ารวจช้ันดิน พร้อมจัดท ารายงาน
3) ค่าขนย้ายและเดินทาง ไป-กลับ

(2) เสาโครงเหล็ก (ชุบกัลวาไนซ์) 2.00        ต้น
(3) งานฐานรากเสาโครงเหล็ก พร้อมส่วนประกอบฐานราก ดังน้ี

1) ก่อสร้างฐานราก FT เสาโครงเหล็ก Type SD-ST-LA-80m (P22) 1.00        ชุด
- เสาเข็มพร้อมฝังเหล็กเสริม (DB-16 x 4 เส้น), ขนาด 0.44x0.44x8.50 m. จ านวน 8 ต้น
- ต่อคอลัมน์ปากฐานราก

2) ก่อสร้างฐานราก FT เสาโครงเหล็ก Type SD-ST-LA-80m (P23) 1.00        ชุด
- เสาเข็มพร้อมฝังเหล็กเสริม (DB-16 x 4 เส้น), ขนาด 0.44x0.44x8.50 m. จ านวน 8 ต้น
- ต่อคอลัมน์ปากฐานราก

3) Stub Angle 2.00        ชุด
(4) งานประกอบหัวเสา, งานติดต้ัง OPGW และงานต่อลงกราวด์

1) ตามแบบประกอบ Suspension insulator Assembly D-13C* 6.00        ชุด
2) ตามแบบประกอบ Suspension insulator Assembly D-14C* 6.00        ชุด
3) ชุดประกอบหัวเสาโครงเหล็ก 2.00        ชุด
4) งานติดต้ัง OPGW เสาโครงเหล็ก 2.00        ชุด
5) งานต่อลงกราวด์เสาโครงเหล็ก 2.00        ชุด

xxx xxx

 1. งานก่อสร้างสายส่งระบบ 115 เควี เขตรับผิดชอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพิจิตร

รวมเป็นเงิน ข้อ 1.3.1 

บัญชีแสดงราคาค่าก่อสร้างแบบต่อหน่วย
งานจ้างเหมาก่อสร้างสายส่งระบบ 115 เควี สถานีไฟฟ้าแรงสูงพิจิตร (การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย) ถึง สถานีไฟฟ้าโพธ์ิประทับช้าง จังหวัดพิจิตร ตามโครงการพัฒนาระบบส่งและจ าหน่าย ระยะท่ี 2

ประกวดราคาเลขท่ี จร.19/2564

ล าดับท่ี รายการ ปริมาณ หน่วย
ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าด าเนินการ

รวมเป็นเงิน



(สกุลเงิน : บาท)

หน่วยละ เป็นเงิน หน่วยละ เป็นเงิน

1.3 งานก่อสร้างสายส่งระบบ 115 เควี (เสาโครงเหล็ก) ส่วนงานโยธาและติดต้ังระบบไฟฟ้า
1.3.2 งานก่อสร้างสายส่งระบบ 115 เควี เสาโครงเหล็ก Type SD-ST-LA-80m (P110-P111)

(1) งานเจาะส ารวจสภาพดิน 1.00        เหมา xxx xxx
1) เจาะส ารวจสภาพดิน ความลึกไม่น้อยกว่า 20 เมตร รวมค่าน้ าและค่า BENTONITE (จ านวน 2 หลุม)
2) ค่าวิเคราะห์ผลเจาะส ารวจช้ันดิน พร้อมจัดท ารายงาน
3) ค่าขนย้ายและเดินทาง ไป-กลับ

(2) เสาโครงเหล็ก (ชุบกัลวาไนซ์) 2.00        ต้น
(3) งานฐานรากเสาโครงเหล็ก พร้อมส่วนประกอบฐานราก ดังน้ี

1) ก่อสร้างฐานราก FT เสาโครงเหล็ก Type SD-ST-LA-80m (P110) 1.00        ชุด
- เสาเข็มพร้อมฝังเหล็กเสริม (DB-16 x 4 เส้น), ขนาด 0.44x0.44x8.50 m. จ านวน 8 ต้น
- ต่อคอลัมน์ปากฐานราก

2) ก่อสร้างฐานราก FT เสาโครงเหล็ก Type SD-ST-LA-80m (P111) 1.00        ชุด
- เสาเข็มพร้อมฝังเหล็กเสริม (DB-16 x 4 เส้น), ขนาด 0.44x0.44x8.50 m. จ านวน 8 ต้น
- ต่อคอลัมน์ปากฐานราก

3) Stub Angle 2.00        ชุด
(4) งานประกอบหัวเสา, งานติดต้ัง OPGW และงานต่อลงกราวด์

1) ตามแบบประกอบ Suspension insulator Assembly D-13C* 6.00        ชุด
2) ตามแบบประกอบ Suspension insulator Assembly D-14C* 6.00        ชุด
3) ชุดประกอบหัวเสาโครงเหล็ก 2.00        ชุด
4) งานติดต้ัง OPGW เสาโครงเหล็ก 2.00        ชุด
5) งานต่อลงกราวด์เสาโครงเหล็ก 2.00        ชุด

xxx xxx

บัญชีแสดงราคาค่าก่อสร้างแบบต่อหน่วย
งานจ้างเหมาก่อสร้างสายส่งระบบ 115 เควี สถานีไฟฟ้าแรงสูงพิจิตร (การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย) ถึง สถานีไฟฟ้าโพธ์ิประทับช้าง จังหวัดพิจิตร ตามโครงการพัฒนาระบบส่งและจ าหน่าย ระยะท่ี 2

ประกวดราคาเลขท่ี จร.19/2564

ล าดับท่ี รายการ ปริมาณ หน่วย
ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าด าเนินการ

รวมเป็นเงิน

 1. งานก่อสร้างสายส่งระบบ 115 เควี เขตรับผิดชอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพิจิตร

รวมเป็นเงิน ข้อ 1.3.2



(สกุลเงิน : บาท)

หน่วยละ เป็นเงิน หน่วยละ เป็นเงิน

1.3 งานก่อสร้างสายส่งระบบ 115 เควี (เสาโครงเหล็ก) ส่วนงานโยธาและติดต้ังระบบไฟฟ้า

(1) งานเจาะส ารวจสภาพดิน 1.00        เหมา xxx xxx
1) เจาะส ารวจสภาพดิน ความลึกไม่น้อยกว่า 20 เมตร รวมค่าน้ าและค่า BENTONITE (จ านวน 2 หลุม)
2) ค่าวิเคราะห์ผลเจาะส ารวจช้ันดิน พร้อมจัดท ารายงาน
3) ค่าขนย้ายและเดินทาง ไป-กลับ

(2) เสาโครงเหล็ก (ชุบกัลวาไนซ์) 2.00        ต้น
(3) งานฐานรากเสาโครงเหล็ก พร้อมส่วนประกอบฐานราก ดังน้ี

1) ก่อสร้างฐานราก FT เสาโครงเหล็ก Type SD-ST-DD-140m Vary 4.00 m (P87) 1.00        ชุด
- เสาเข็มพร้อมฝังเหล็กเสริม (DB-12 x 8 เส้น), ขนาด 0.35x0.35x16.00 m. จ านวน 25 ต้น

2) ก่อสร้างฐานราก FT เสาโครงเหล็ก Type SD-ST-DD-140m Vary 2.00 m (P88) 1.00        ชุด
- เสาเข็มพร้อมฝังเหล็กเสริม (DB-12 x 8 เส้น), ขนาด 0.35x0.35x16.00 m. จ านวน 25 ต้น

3) Stub Angle 2.00        ชุด
(4) งานประกอบหัวเสา, งานติดต้ัง OPGW และงานต่อลงกราวด์

1) Vibration Damper, Dumbel, for steel strand 50 sq.mm. TIS.404 4.00        ชุด
2) Vibration Damper, Dumbel, for Conductor, Al, bare, 400 sq.mm. TIS.85 48.00      ชุด
3) ตามแบบประกอบ Suspension insulator Assembly D-12B(AGS) 12.00      ชุด
4) ตามแบบประกอบ Suspension insulator Assembly D-13C* 6.00        ชุด
5) ตามแบบประกอบ Suspension insulator Assembly D-14C* 6.00        ชุด
6) ชุดประกอบหัวเสาโครงเหล็ก 2.00        ชุด
7) งานติดต้ัง OPGW เสาโครงเหล็ก 2.00        ชุด
8) งานต่อลงกราวด์เสาโครงเหล็ก 2.00        ชุด

xxx xxx

ประกวดราคาเลขท่ี จร.19/2564

ล าดับท่ี รายการ ปริมาณ หน่วย
ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าด าเนินการ

รวมเป็นเงิน

 1. งานก่อสร้างสายส่งระบบ 115 เควี เขตรับผิดชอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพิจิตร

1.3.3 งานก่อสร้างสายส่งระบบ 115 เควี เสาโครงเหล็ก Type SD-ST-DD-140m (P87-P88)

รวมเป็นเงิน ข้อ 1.3.3

งานจ้างเหมาก่อสร้างสายส่งระบบ 115 เควี สถานีไฟฟ้าแรงสูงพิจิตร (การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย) ถึง สถานีไฟฟ้าโพธ์ิประทับช้าง จังหวัดพิจิตร ตามโครงการพัฒนาระบบส่งและจ าหน่าย ระยะท่ี 2
บัญชีแสดงราคาค่าก่อสร้างแบบต่อหน่วย



(สกุลเงิน : บาท)

หน่วยละ เป็นเงิน หน่วยละ เป็นเงิน

1.3 งานก่อสร้างสายส่งระบบ 115 เควี (เสาโครงเหล็ก) ส่วนงานโยธาและติดต้ังระบบไฟฟ้า

(1) งานเจาะส ารวจสภาพดิน 1.00        เหมา xxx xxx
1) เจาะส ารวจสภาพดิน ความลึกไม่น้อยกว่า 20 เมตร รวมค่าน้ าและค่า BENTONITE (จ านวน 4 หลุม)
2) ค่าวิเคราะห์ผลเจาะส ารวจช้ันดิน พร้อมจัดท ารายงาน
3) ค่าขนย้ายและเดินทาง ไป-กลับ

(2) เสาโครงเหล็ก (ชุบกัลวาไนซ์) 4.00        ต้น
(3) งานฐานรากเสาโครงเหล็ก พร้อมส่วนประกอบฐานราก ดังน้ี

1) ก่อสร้างฐานราก FT เสาโครงเหล็ก Type SD-ST-DD-140m Vary 7.00 m (P386) 1.00        ชุด
- เสาเข็มพร้อมฝังเหล็กเสริม (DB-12 x 8 เส้น), ขนาด 0.35x0.35x16.00 m. จ านวน 25 ต้น

2) ก่อสร้างฐานราก FT เสาโครงเหล็ก Type SD-ST-DD-140m Vary 4.00 m (P387) 1.00        ชุด
- เสาเข็มพร้อมฝังเหล็กเสริม (DB-12 x 8 เส้น), ขนาด 0.35x0.35x16.00 m. จ านวน 25 ต้น

3) ก่อสร้างฐานราก FT เสาโครงเหล็ก Type SD-ST-DD-140m Vary 1.00 m (P388-P389) 2.00        ชุด
- เสาเข็มพร้อมฝังเหล็กเสริม (DB-12 x 8 เส้น), ขนาด 0.35x0.35x16.00 m. จ านวน 25 ต้น

4) Stub Angle 4.00        ชุด
(4) งานประกอบหัวเสา, งานติดต้ัง OPGW และงานต่อลงกราวด์

1) Vibration Damper, Dumbel, for steel strand 50 sq.mm. TIS.404 8.00        ชุด
2) Vibration Damper, Dumbel, for Conductor, Al, bare, 400 sq.mm. TIS.85 96.00      ชุด
3) ตามแบบประกอบ Suspension insulator Assembly D-12B(AGS) 24.00      ชุด
4) ตามแบบประกอบ Suspension insulator Assembly D-13C* 12.00      ชุด
5) ตามแบบประกอบ Suspension insulator Assembly D-14C* 12.00      ชุด
6) ชุดประกอบหัวเสาโครงเหล็ก 4.00        ชุด
7) งานติดต้ัง OPGW เสาโครงเหล็ก 4.00        ชุด
8) งานต่อลงกราวด์เสาโครงเหล็ก 4.00        ชุด

xxx xxx

ประกวดราคาเลขท่ี จร.19/2564

ล าดับท่ี รายการ ปริมาณ หน่วย
ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าด าเนินการ

รวมเป็นเงิน

 1. งานก่อสร้างสายส่งระบบ 115 เควี เขตรับผิดชอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพิจิตร

1.3.4 งานก่อสร้างสายส่งระบบ 115 เควี เสาโครงเหล็ก Type SD-ST-DD-140m (P386-P389)

รวมเป็นเงิน ข้อ 1.3.4

งานจ้างเหมาก่อสร้างสายส่งระบบ 115 เควี สถานีไฟฟ้าแรงสูงพิจิตร (การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย) ถึง สถานีไฟฟ้าโพธ์ิประทับช้าง จังหวัดพิจิตร ตามโครงการพัฒนาระบบส่งและจ าหน่าย ระยะท่ี 2
บัญชีแสดงราคาค่าก่อสร้างแบบต่อหน่วย



(สกุลเงิน : บาท)

หน่วยละ เป็นเงิน หน่วยละ เป็นเงิน

1.3 งานก่อสร้างสายส่งระบบ 115 เควี (เสาโครงเหล็ก) ส่วนงานโยธาและติดต้ังระบบไฟฟ้า

(1) งานเจาะส ารวจสภาพดิน 1.00        เหมา xxx xxx
1) เจาะส ารวจสภาพดิน ความลึกไม่น้อยกว่า 20 เมตร รวมค่าน้ าและค่า BENTONITE (จ านวน 2 หลุม)
2) ค่าวิเคราะห์ผลเจาะส ารวจช้ันดิน พร้อมจัดท ารายงาน
3) ค่าขนย้ายและเดินทาง ไป-กลับ

(2) เสาโครงเหล็ก (ชุบกัลวาไนซ์) 2.00        ต้น
(3) งานฐานรากเสาโครงเหล็ก พร้อมส่วนประกอบฐานราก ดังน้ี

1) ก่อสร้างฐานราก FT เสาโครงเหล็ก Type SD-ST-DD-200m (P100-P101) 2.00        ชุด
- เสาเข็มพร้อมฝังเหล็กเสริม (DB-12 x 8 เส้น), ขนาด 0.35x0.35x16.00 m. จ านวน 49 ต้น

2) Stub Angle 2.00        ชุด
(4) งานประกอบหัวเสา, งานติดต้ัง OPGW และงานต่อลงกราวด์

1) Vibration Damper, Dumbel, for steel strand 50 sq.mm. TIS.404 4.00        ชุด
2) Vibration Damper, Dumbel, for Conductor, Al, bare, 400 sq.mm. TIS.85 48.00      ชุด
3) ตามแบบประกอบ Suspension insulator Assembly D-12B(AGS) 12.00      ชุด
4) ตามแบบประกอบ Suspension insulator Assembly D-13C* 6.00        ชุด
5) ตามแบบประกอบ Suspension insulator Assembly D-14C* 6.00        ชุด
6) ชุดประกอบหัวเสาโครงเหล็ก 2.00        ชุด
7) งานติดต้ัง OPGW เสาโครงเหล็ก 2.00        ชุด
8) งานต่อลงกราวด์เสาโครงเหล็ก 2.00        ชุด

xxx xxx
xxx xxx
xxx xxx

 1. งานก่อสร้างสายส่งระบบ 115 เควี เขตรับผิดชอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพิจิตร

1.3.5 งานก่อสร้างสายส่งระบบ 115 เควี เสาโครงเหล็ก Type SD-ST-DD-200m (P100-P101)

รวมเป็นเงิน ข้อ 1.3.5
รวมเป็นเงิน ข้อ 1.3

รวมเป็นเงิน ข้อ 1

ประกวดราคาเลขท่ี จร.19/2564

ล าดับท่ี รายการ ปริมาณ หน่วย
ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าด าเนินการ

รวมเป็นเงิน

งานจ้างเหมาก่อสร้างสายส่งระบบ 115 เควี สถานีไฟฟ้าแรงสูงพิจิตร (การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย) ถึง สถานีไฟฟ้าโพธ์ิประทับช้าง จังหวัดพิจิตร ตามโครงการพัฒนาระบบส่งและจ าหน่าย ระยะท่ี 2
บัญชีแสดงราคาค่าก่อสร้างแบบต่อหน่วย



  (สกุลเงิน : บาท)
รวมค่าวัสดุ

ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน และค่าด าเนินการ

2.1 
91.00         ชุด
12.00         ชุด
4.00          ชุด
4.00          ชุด

28.00         ชุด
135.00       ชุด

6.00          ชุด
3.00          ชุด
7.00          ชุด
1.00          ชุด

24.00         ชุด
8.00          ชุด
4.00          ชุด

13.00         ชุด
2.00          ชุด
3.00          ชุด

22.00         ชุด
3.00          ชุด

124.00       ตารางเมตร
xxx xxx

17) A2 Concrete Anchor (3 pile) IB2-011/42011
18) A3 Concrete Anchor (No pile) IB2-011/42012
19) งานซ่อมทางเท้า คอนกรีต หนา 8 เซนติเมตร

รวมเป็นเงิน ข้อ 2.1

11) F9 Single pole foundation V 0.0 m. (4 piles) IB2-011/44020
12) F9/1 Single pole foundation V 0.5 m. (4 piles) IB2-011/44020
13) F9/2 Single pole foundation V 1.0 m. (4 piles) IB2-011/44020
14) F10 Double pole foundation V 0.0 m. (8 piles) IB2-011/44021
15) F10/1 Double pole foundation V 0.5 m. (8 piles) IB2-011/44021
16) F10/2 Double pole foundation V 1.0 m. (8 piles) IB2-011/44021

5) F5 Single pole foundation (2 pile, 10 ton/m) IB2-011/44014
6) F5/1 Single pole foundation (2 pile, 14 ton/m) IB2-011/44015
7) F6 Single pole foundation V 0.0 (1.01-1.50 m.) IB2-011/44011
8) F6/1 Single pole foundation V 0.0 (1.51-2.00 m.) IB2-011/44011
9) F6/2 Single pole foundation V 0.0 m. (No pile) IB2-011/44011
10) F6/4 Single pole foundation V 1.0 m. (No pile) IB2-011/44011

 2. งานก่อสร้างสายส่งระบบ 115 เควี เขตรับผิดชอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอโพธ์ิประทับช้าง
งานก่อสร้างสายส่งระบบ 115 เควี (เสาคอนกรีต) ส่วนงานโยธา
1) F1/1 Single pole foundation (No pile) IB2-011/45004
2) F2 Double pole foundation (No pile) IB2-011/44012
3) F3 Single pole foundation (3 pile) IB2-011/44017
4) F4 Double pole foundation (6 pile) IB2-011/44018

บัญชีแสดงราคาค่าก่อสร้างแบบต่อหน่วย
งานจ้างเหมาก่อสร้างสายส่งระบบ 115 เควี สถานีไฟฟ้าแรงสูงพิจิตร (การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย) ถึง สถานีไฟฟ้าโพธ์ิประทับช้าง จังหวัดพิจิตร ตามโครงการพัฒนาระบบส่งและจ าหน่าย ระยะท่ี 2

ประกวดราคาเลขท่ี จร.19/2564

ล าดับท่ี รายการ จ านวน หน่วย
ค่าวัสดุ ค่าด าเนินการ



  (สกุลเงิน : บาท)
รวมค่าวัสดุ

ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน และค่าด าเนินการ

2.2
2.2.1

 Pole 22 m. with ground plate, 2 sides 379.00       ต้น
xxx xxx

2.2.2
28.00         เมตร

96,330.00   เมตร xxx xxx
730.00       เมตร

2.00          ชุด
12.00         ชุด

xxx xxx
2.2.3

1,005.00     ชุด

2) ตามแบบประกอบ Porcelain Suspension insulator Assembly D-13C  หรือ 189.00       ชุด

3) ตามแบบประกอบ Porcelain Suspension insulator Assembly D-14C  หรือ 198.00       ชุด

4) ตามแบบประกอบ Porcelain Suspension insulator Assembly D-16C  หรือ 9.00          ชุด

xxx xxx
2.2.4

100.00       ชุด
42.00         ชุด
2.00          ชุด

รวมเป็นเงิน ข้อ 2.2.3
งานติดต้ังชุดประกอบหัวเสา
1) ตามแบบประกอบ SD-TG-3 Assembly No.5264A
2) ตามแบบประกอบ SD-TG-4 Assembly No.5267A
3) ตามแบบประกอบ SD-TG-8 Assembly No.5285

2) Conductor, Al, bare, 400 sq.mm. TIS.85
3) Conductor, ACSR 380/50 sq.mm. TIS.86
4) Vibration Damper, Dumbel, for Wire, steel stranded 35 sq.mm. TIS.404
5) Vibration Damper, Dumbel, for Conductor, Al, bare, 400 sq.mm. TIS.85

รวมเป็นเงิน ข้อ 2.2.2
ชุดประกอบลูกถ้วย (พร้อมลูกถ้วยก าหนดให้ใช้ระหว่างลูกถ้วยชนิด Porcelain หรือ ลูกถ้วยชนิด Composite)
1) ตามแบบประกอบ Porcelain Suspension insulator Assembly D-12B (AGS) หรือ
                          Composite Suspension insulator Assembly D-19D (AGS)

                         Composite Suspension insulator Assembly D-19E 

 2. งานก่อสร้างสายส่งระบบ 115 เควี เขตรับผิดชอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอโพธ์ิประทับช้าง
งานก่อสร้างสายส่งระบบ 115 เควี (เสาคอนกรีต) ส่วนงานไฟฟ้า

งานติดต้ังเสาไฟฟ้า (เสาคอนกรีต)

รวมเป็นเงิน ข้อ 2.2.1
งานติดต้ังสายไฟฟ้า (การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเป็นผู้จัดหาสายไฟฟ้า ตามรายละเอียดหน้าท่ีผู้รับจ้าง ข้อ 5)
1) Wire, steel stranded 35 sq.mm. TIS.404

ประกวดราคาเลขท่ี จร.19/2564

ล าดับท่ี รายการ จ านวน หน่วย
ค่าวัสดุ ค่าด าเนินการ

บัญชีแสดงราคาค่าก่อสร้างแบบต่อหน่วย
งานจ้างเหมาก่อสร้างสายส่งระบบ 115 เควี สถานีไฟฟ้าแรงสูงพิจิตร (การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย) ถึง สถานีไฟฟ้าโพธ์ิประทับช้าง จังหวัดพิจิตร ตามโครงการพัฒนาระบบส่งและจ าหน่าย ระยะท่ี 2

                         Composite Suspension insulator Assembly D-19F

                         Composite Suspension insulator Assembly D-19H



  (สกุลเงิน : บาท)
รวมค่าวัสดุ

ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน และค่าด าเนินการ

2.2
2.2.4

114.00       ชุด
21.00         ชุด
21.00         ชุด
7.00          ชุด

29.00         ชุด
3.00          ชุด
4.00          ชุด
2.00          ชุด

xxx xxx
2.2.5

91.00         ชุด
17.00         ชุด
12.00         ชุด
28.00         ชุด

135.00       ชุด
4.00          ชุด

36.00         ชุด
4.00          ชุด

18.00         ชุด
xxx xxx

7) Grounding type D-25 I with GR-3
8) Grounding type D-25 J with GR-3
9) Grounding type D-25 K with GR-3

รวมเป็นเงิน ข้อ 2.2.5

1) Grounding type D-25 A with GR-3
2) Grounding type D-25 B with GR-3
3) Grounding type D-25 C with GR-3
4) Grounding type D-25 E with GR-3
5) Grounding type D-25 F with GR-3
6) Grounding type D-25 H with GR-3

8) ตามแบบประกอบ SD-DD-4 Assembly No.5290
9) ตามแบบประกอบ SD-LA-2 Assembly No.5255A
10) ตามแบบประกอบ SD-AS-2 Assembly 
11) ตามแบบประกอบ SD-LS-2 Assembly 

รวมเป็นเงิน ข้อ 2.2.4
งานติดต้ังระบบลงดิน 

ค่าด าเนินการ

 2. งานก่อสร้างสายส่งระบบ 115 เควี เขตรับผิดชอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอโพธ์ิประทับช้าง
งานก่อสร้างสายส่งระบบ 115 เควี (เสาคอนกรีต) ส่วนงานไฟฟ้า 

งานติดต้ังชุดประกอบหัวเสา 

6) ตามแบบประกอบ SD-AS-3 Assembly No.5266A
7) ตามแบบประกอบ SD-DD-3 Assembly No.5274

4) ตามแบบประกอบ SD-SA-2 Assembly No.5265A
5) ตามแบบประกอบ SD-SA-3 Assembly No.5268A

บัญชีแสดงราคาค่าก่อสร้างแบบต่อหน่วย
งานจ้างเหมาก่อสร้างสายส่งระบบ 115 เควี สถานีไฟฟ้าแรงสูงพิจิตร (การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย) ถึง สถานีไฟฟ้าโพธ์ิประทับช้าง จังหวัดพิจิตร ตามโครงการพัฒนาระบบส่งและจ าหน่าย ระยะท่ี 2

ประกวดราคาเลขท่ี จร.19/2564

ล าดับท่ี รายการ จ านวน หน่วย
ค่าวัสดุ



  (สกุลเงิน : บาท)
รวมค่าวัสดุ

ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน และค่าด าเนินการ

2.2
2.2.6

2.00          ชุด
2.00          ชุด
3.00          ชุด

21.00         ชุด

xxx xxx
2.2.7

2.00          ชุด
xxx xxx

4) ตามแบบประกอบ G7 or G8 Guy Assembly for SD-AS-3 --> SD-SA-3,
   SD-AS-3 --> SD-TG-4 (with ground plate in pole)

รวมเป็นเงิน ข้อ 2.2.6
งานติดต้ังระบบ Overhead Ground Wire
 Overhead Ground Wire Assembly on Take Off Structure

รวมเป็นเงิน ข้อ 2.2.7

 2. งานก่อสร้างสายส่งระบบ 115 เควี เขตรับผิดชอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอโพธ์ิประทับช้าง
งานก่อสร้างสายส่งระบบ 115 เควี (เสาคอนกรีต) ส่วนงานไฟฟ้า 

ชุดประกอบสายยึดโยง
1) ตามแบบประกอบ G2 Guy Assembly for LA-2
2) ตามแบบประกอบ G3 Guy Assembly for AS-2,DD-1
3) ตามแบบประกอบ G5 Guy Assembly for X-ARM (Direct Line)

ประกวดราคาเลขท่ี จร.19/2564

ล าดับท่ี รายการ จ านวน หน่วย
ค่าวัสดุ ค่าด าเนินการ

บัญชีแสดงราคาค่าก่อสร้างแบบต่อหน่วย
งานจ้างเหมาก่อสร้างสายส่งระบบ 115 เควี สถานีไฟฟ้าแรงสูงพิจิตร (การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย) ถึง สถานีไฟฟ้าโพธ์ิประทับช้าง จังหวัดพิจิตร ตามโครงการพัฒนาระบบส่งและจ าหน่าย ระยะท่ี 2



  (สกุลเงิน : บาท)
รวมค่าวัสดุ

ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน และค่าด าเนินการ

2.2
2.2.8

16,540.00   เมตร
5.00          ชุด
1.00          ชุด

161.00       ชุด
113.00       ชุด
12.00         ชุด
25.00         ชุด
29.00         ชุด
2.00          ชุด
2.00          ชุด
1.00          ชุด
6.00          ชุด

xxx xxx
xxx xxx

10) OPGW Assembly D5-N (OP)
11) OPGW Assembly D5-P (OP)
12) Grounding for Joint Box OPGW

รวมเป็นเงิน ข้อ 2.2.8
รวมเป็นเงิน ข้อ 2.2

4) OPGW Assembly D5-A (OP)
5) OPGW Assembly D5-B (OP)
6) OPGW Assembly D5-E (OP)
7) OPGW Assembly D5-F (OP)
8) OPGW Assembly D5-L (OP)
9) OPGW Assembly D5-M (OP)

 2. งานก่อสร้างสายส่งระบบ 115 เควี เขตรับผิดชอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอโพธ์ิประทับช้าง
งานก่อสร้างสายส่งระบบ 115 เควี (เสาคอนกรีต) ส่วนงานไฟฟ้า 

งานติดต้ังสาย OPGW 
1) OPGW. 24C. Dia.14 mm., SC 100 KA2. Sec  
2) Joint Box (Single Pole)
3) Joint Box (Double Pole)

บัญชีแสดงราคาค่าก่อสร้างแบบต่อหน่วย
งานจ้างเหมาก่อสร้างสายส่งระบบ 115 เควี สถานีไฟฟ้าแรงสูงพิจิตร (การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย) ถึง สถานีไฟฟ้าโพธ์ิประทับช้าง จังหวัดพิจิตร ตามโครงการพัฒนาระบบส่งและจ าหน่าย ระยะท่ี 2

ประกวดราคาเลขท่ี จร.19/2564

ล าดับท่ี รายการ จ านวน หน่วย
ค่าวัสดุ ค่าด าเนินการ



(สกุลเงิน : บาท)

หน่วยละ เป็นเงิน หน่วยละ เป็นเงิน

2.3 งานก่อสร้างสายส่งระบบ 115 เควี (เสาโครงเหล็ก) ส่วนงานโยธาและติดต้ังระบบไฟฟ้า

(1) งานเจาะส ารวจสภาพดิน 1.00        เหมา xxx xxx
1) เจาะส ารวจสภาพดิน ความลึกไม่น้อยกว่า 20 เมตร รวมค่าน้ าและค่า BENTONITE (จ านวน 2 หลุม)
2) ค่าวิเคราะห์ผลเจาะส ารวจช้ันดิน พร้อมจัดท ารายงาน
3) ค่าขนย้ายและเดินทาง ไป-กลับ

(2) เสาโครงเหล็ก (ชุบกัลวาไนซ์) 2.00        ต้น
(3) งานฐานรากเสาโครงเหล็ก พร้อมส่วนประกอบฐานราก ดังน้ี

1) ก่อสร้างฐานราก FT เสาโครงเหล็ก Type SD-ST-DD-140m Vary 4.00 m (P521) 1.00        ชุด
- เสาเข็มพร้อมฝังเหล็กเสริม (DB-12 x 8 เส้น), ขนาด 0.35x0.35x16.00 m. จ านวน 25 ต้น

2) ก่อสร้างฐานราก FT เสาโครงเหล็ก Type SD-ST-DD-140m Vary 3.00 m (P522) 1.00        ชุด
- เสาเข็มพร้อมฝังเหล็กเสริม (DB-12 x 8 เส้น), ขนาด 0.35x0.35x16.00 m. จ านวน 25 ต้น

3) Stub Angle 2.00        ชุด
(4) งานประกอบหัวเสา, งานติดต้ัง OPGW และงานต่อลงกราวด์

4.00        ชุด
48.00      ชุด

3) ตามแบบประกอบ Suspension insulator Assembly D-12B(AGS) 12.00      ชุด
4) ตามแบบประกอบ Suspension insulator Assembly D-13C* 6.00        ชุด
5) ตามแบบประกอบ Suspension insulator Assembly D-14C* 6.00        ชุด
6) ชุดประกอบหัวเสาโครงเหล็ก 2.00        ชุด
7) งานติดต้ัง OPGW เสาโครงเหล็ก 2.00        ชุด
8) งานต่อลงกราวด์เสาโครงเหล็ก 2.00        ชุด

xxx xxx

บัญชีแสดงราคาค่าก่อสร้างแบบต่อหน่วย
งานจ้างเหมาก่อสร้างสายส่งระบบ 115 เควี สถานีไฟฟ้าแรงสูงพิจิตร (การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย) ถึง สถานีไฟฟ้าโพธ์ิประทับช้าง จังหวัดพิจิตร ตามโครงการพัฒนาระบบส่งและจ าหน่าย ระยะท่ี 2

ประกวดราคาเลขท่ี จร.19/2564

ล าดับท่ี รายการ ปริมาณ หน่วย
ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าด าเนินการ

รวมเป็นเงิน

 2. งานก่อสร้างสายส่งระบบ 115 เควี เขตรับผิดชอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอโพธ์ิประทับช้าง

2.3.1 งานก่อสร้างสายส่งระบบ 115 เควี เสาโครงเหล็ก Type SD-ST-DD-140m (P521-P522)

1) Vibration Damper, Dumbel, for steel strand 50 sq.mm. TIS.404
2) Vibration Damper, Dumbel, for Conductor, Al, bare, 400 sq.mm. TIS.85

รวมเป็นเงิน ข้อ 2.3.1



(สกุลเงิน : บาท)

หน่วยละ เป็นเงิน หน่วยละ เป็นเงิน

2.3 งานก่อสร้างสายส่งระบบ 115 เควี (เสาโครงเหล็ก) ส่วนงานโยธาและติดต้ังระบบไฟฟ้า

(1) งานเจาะส ารวจสภาพดิน 1.00        เหมา xxx xxx
1) เจาะส ารวจสภาพดิน ความลึกไม่น้อยกว่า 20 เมตร รวมค่าน้ าและค่า BENTONITE (จ านวน 2 หลุม)
2) ค่าวิเคราะห์ผลเจาะส ารวจช้ันดิน พร้อมจัดท ารายงาน
3) ค่าขนย้ายและเดินทาง ไป-กลับ

(2) เสาโครงเหล็ก (ชุบกัลวาไนซ์) 2.00        ต้น
(3) งานฐานรากเสาโครงเหล็ก พร้อมส่วนประกอบฐานราก ดังน้ี

1) ก่อสร้างฐานราก FT เสาโครงเหล็ก Type SD-ST-DD-200m (P621-P622) 2.00        ชุด
- เสาเข็มพร้อมฝังเหล็กเสริม (DB-12 x 8 เส้น), ขนาด 0.35x0.35x16.00 m. จ านวน 49 ต้น

2) Stub Angle 2.00        ชุด
(4) งานประกอบหัวเสา, งานติดต้ัง OPGW และงานต่อลงกราวด์

1) Vibration Damper, Dumbel, for steel strand 50 sq.mm. TIS.404 4.00        ชุด
2) Vibration Damper, Dumbel, for Conductor, Al, bare, 400 sq.mm. TIS.85 48.00      ชุด
3) ตามแบบประกอบ Suspension insulator Assembly D-12B(AGS) 12.00      ชุด
4) ตามแบบประกอบ Suspension insulator Assembly D-13C* 6.00        ชุด
5) ตามแบบประกอบ Suspension insulator Assembly D-14C* 6.00        ชุด
6) ชุดประกอบหัวเสาโครงเหล็ก 2.00        ชุด
7) งานติดต้ัง OPGW เสาโครงเหล็ก 2.00        ชุด
8) งานต่อลงกราวด์เสาโครงเหล็ก 2.00        ชุด

xxx xxx
xxx xxx
xxx xxxรวมเป็นเงิน ข้อ 2

บัญชีแสดงราคาค่าก่อสร้างแบบต่อหน่วย
งานจ้างเหมาก่อสร้างสายส่งระบบ 115 เควี สถานีไฟฟ้าแรงสูงพิจิตร (การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย) ถึง สถานีไฟฟ้าโพธ์ิประทับช้าง จังหวัดพิจิตร ตามโครงการพัฒนาระบบส่งและจ าหน่าย ระยะท่ี 2

ประกวดราคาเลขท่ี จร.19/2564

ล าดับท่ี รายการ ปริมาณ หน่วย
ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าด าเนินการ

รวมเป็นเงิน

 2. งานก่อสร้างสายส่งระบบ 115 เควี เขตรับผิดชอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอโพธ์ิประทับช้าง

2.3.2 งานก่อสร้างสายส่งระบบ 115 เควี เสาโครงเหล็ก Type SD-ST-DD-200m (P621-P622)

รวมเป็นเงิน ข้อ 2.3.2
รวมเป็นเงิน ข้อ 2.3



  

 
 
 

1.3  
  

 แบบสัญญาจ้างก่อสร้าง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
แบบสัญญา 

สัญญาจ้างก่อสร้าง 
 
สัญญาเลขท่ี……...…......…(๑).................….…… 

 สัญญาฉบับนี้ท าขึ้น ณ ………….……..………………………………………………………………………….......
ต าบล/แขวง…………………..………………….………………..อ าเภอ/เขต……………………….….……………………………...
จังหวัด…….…………………………….…………. เมื่อวันที่ ...……….. เดือน.……………….……….………... พ.ศ. .....……… 
ระหว่าง ………………………………….……………….………… (๒) ………………………………………………………………………..
โดย ………...…………….…………………………….…………… (๓ ) ………..…………………………………………..…………………
ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับ …………….…………....…… (๔ ก) …………..…………………….
ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ ……………………………………………………………………………………….………….……..
มีส านักงานใหญ่อยู่เลขท่ี……………......……ถนน………..……….……………..ต าบล/แขวง…….……….…..……….…....
อ าเภอ/เขต………………….…..…….จังหวัด………..…………………..….โดย………….…………………………………..……...
ผู้มีอ านาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของส านักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท..…………… 
ลงวันที่………………………………… (๕) (และหนังสือมอบอ านาจลงวันที่....………….…….……..) แนบท้ายสัญญานี้  
(๖) (ในกรณีที่ผู้รับจ้างเป็นบุคคลธรรมดาให้ใช้ข้อความว่า กับ ……………..……..….… (๔ ข) …………………….....
อยู่บ้านเลขที่…………….….…..….ถนน…………………..……….…...……ต าบล/แขวง.……...………………….….………….
อ าเภอ/เขต…………………….………….…..จังหวัด…………...…..………….……...……. ผู้ถือบัตรประจ าตัวประชาชน
เลขที่.......................... ดังปรากฏตามส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนแนบท้ายสัญญานี้) ซ่ึงต่อไปในสัญญานี้
เรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง 
 คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้ 

 ข้อ ๑ ข้อตกลงว่าจ้าง 
  ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างท างาน….……….…….…(๗)…….…...….……… 
ณ …..……………................... ต าบล/แขวง….…………………………….…….. อ าเภอ/เขต.........…………..…………..…
จังหวัด……………………….……….….. ตามข้อก าหนดและเง่ือนไขแห่งสัญญานี้รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา 
  ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆ 
ชนิดดีเพื่อใช้ในงานจ้างตามสัญญานี้ 

 ข้อ ๒ เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา 
  เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้ 

๒.๑ ผนวก ๑ .…….….(แบบรูป)……........…......….......….. จ านวน.…..(…..…….….) หน้า 
  ๒.๒ ผนวก ๒ ………...(รายการละเอียด)…….....……....... จ านวน.…..(…..…….….) หน้า 
  ๒.๓ ผนวก ๓ …........(ใบแจ้งปริมาณงานและราคา)...... จ านวน.…..(…..…….….) หน้า 
  ๒.๔ ผนวก ๔ ……….(ใบเสนอราคา)….........…………....... จ านวน.…..(…..…….….) หน้า 
  …………..……………..……ฯลฯ……….………..…………… 
  ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดหรือแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความ 
ในสัญญานี้บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามค าวินิจฉัย
ของผู้ว่าจ้าง ค าวินิจฉัยของผู้ว่าจ้างให้ถือเป็นที่สุด และผู้รับจ้างไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าจ้าง ค่าเสียหายหรือ
ค่าใช้จ่ายใดๆ เพ่ิมเติมจากผู้ว่าจ้างทั้งสิ้น 



- 2 - 
 
 ข้อ ๓ หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา 
  ในขณะท าสัญญานี้ผู้รับจ้างได้น าหลักประกันเป็น…………..…...…..(๘)…....………..……… 
เป็นจ านวนเงิน……………....บาท (………….…..………….) ซึ่งเท่ากับร้อยละ……….…(๙)……...…(…………..………...) 
ของราคาค่าจ้างตามสัญญา มามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างเพ่ือเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้  
  (๑๐) กรณีผู้รับจ้างใช้หนังสือค้ าประกันมาเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา  
หนังสือค้ าประกันดังกล่าวจะต้องออกโดยธนาคารที่ประกอบกิจการในประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทุน
หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชย์และประกอบธุรกิ จ 
ค้ าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทย
แจ้งเวียนให้ทราบตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐก าหนด 
หรืออาจเป็นหนังสือค้ าประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางก าหนดก็ได้  และจะต้องมีอายุ 
การค้ าประกันตลอดไปจนกว่าผู้รับจ้างพ้นข้อผูกพันตามสัญญานี้  
  หลักประกันที่ผู้รับจ้างน ามามอบให้ตามวรรคหนึ่ง จะต้องมีอายุครอบคลุมความรับผิด
ทั้งปวงของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ถ้าหลักประกันที่ผู้รับจ้างน ามามอบให้ดังกล่าวลดลงหรือเสื่อมค่าลง 
หรือมีอายุไม่ครอบคลุมถึงความรับผิดของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม รวมถึงกรณี 
ผู้รับจ้างส่งมอบงานล่าช้าเป็นเหตุให้ระยะเวลาแล้วเสร็จหรือวันครบก าหนดความรับผิดในความช ารุดบกพร่อง 
ตามสัญญาเปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่าจะเกิดขึ้นคราวใด ผู้รับจ้างต้องหาหลักประกันใหม่หรือหลักประกันเพ่ิมเติม
ให้มีจ านวนครบถ้วนตามวรรคหนึ่งมามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างภายใน...........(…….….) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง
เป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง  
  หลักประกันที่ผู้รับจ้างน ามามอบไว้ตามข้อนี้ ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างโดยไม่มี
ดอกเบี้ยเมื่อผู้รับจ้างพ้นจากข้อผูกพันและความรับผิดทั้งปวงตามสัญญานี้แล้ว 

 ข้อ ๔ (ก) ค่าจ้างและการจ่ายเงิน 
  (ส าหรับสัญญาที่เป็นราคาต่อหน่วย) 
  ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายและผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างเป็นจ านวนเงิน……………………..บาท 
(……………………………….…..) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมจ านวน………….……..บาท (...........................................)
ตลอดจนภาษีอากรอ่ืนๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาต่อหน่วยเป็นเกณฑ์ตามรายการ                
แต่ละประเภทดังท่ีได้ก าหนดไว้ในใบแจ้งปริมาณงานและราคา ตามเอกสารแนบท้ายสัญญาผนวก ๓ 
  คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายต่างตกลงว่าจ านวนปริมาณงานที่ก าหนดไว้ในบัญชีรายการ
ก่อสร้างหรือใบแจ้งปริมาณงานและราคานี้เป็นจ านวนโดยประมาณเท่านั้น  จ านวนปริมาณงานที่แท้จริง
อาจจะมากหรือน้อยกว่านี้ก็ได้ ซึ่งผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามราคาต่อหน่วยของงาน       
แต่ละรายการทีไ่ด้ท าเสร็จจริง คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายต่างตกลงที่จะไม่เปลี่ยนแปลงราคาต่อหน่วยหรือเรียกร้อง
ค่าสินไหมทดแทนอันเกิดจากการที่จ านวนปริมาณงานในแต่ละรายการได้แตกต่างไปจากที่ก าหนดไว้ในสัญญา 
ทั้งนี ้นอกจากในกรณีต่อไปนี้ (๑๑) 
  ๔.๑ เมื่อปริมาณงานที่ท าเสร็จจริงในส่วนที่เกินกว่าร้อยละ ๑๒๕ (หนึ่งร้อยยี่สิบห้า) 
แต่ไม่เกินร้อยละ ๑๕๐ (หนึ่งร้อยห้าสิบ) ของปริมาณงานที่ก าหนดไว้ในสัญญาหรือใบแจ้งปริมาณงาน    
และราคา จะจ่ายให้ในอัตราร้อยละ ๙๐ (เก้าสิบ) ของราคาต่อหน่วยตามสัญญา 
  ๔.๒ เมื่อปริมาณงานที่ท าเสร็จจริงในส่วนที่เกินกว่าร้อยละ ๑๕๐ (หนึ่งร้อยห้าสิบ) 
ของปริมาณงานที่ก าหนดไว้ในสัญญาหรือใบแจ้งปริมาณงานและราคา  จะจ่ายให้ในอัตราร้อยละ ๘๓  
(แปดสิบสาม) ของราคาต่อหน่วยตามสัญญา 
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  ๔.๓ เมื่อปริมาณงานที่ท าเสร็จจริงน้อยกว่าร้อยละ ๗๕ (เจ็ดสิบห้า) ของปริมาณงาน
ที่ก าหนดไว้ในสัญญาหรือใบแจ้งปริมาณงานและราคา จะจ่ายให้ตามราคาต่อหน่วยในสัญญาและจะจ่ายเพ่ิม
ชดเชยเป็นค่า Overhead และ Mobilization ส าหรับงานรายการนั้นในอัตราร้อยละ  ๑๗ (สิบเจ็ด )      
ของผลต่างระหว่างปริมาณงานทั้งหมดของงานรายการนั้นตามสัญญาโดยประมาณกับปริมาณงานที่ท าเสร็จจริง
คูณด้วยราคาต่อหน่วยตามสัญญา ทั้งนี้ การจ่ายเงินเพ่ิมชดเชยเป็นค่า Overhead และ Mobilization
ดังกล่าว ผู้ว่าจ้างจะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างในงวดสุดท้ายของการจ่ายเงินค่างานตามสัญญา 
  ๔.๔ ผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินที่เพ่ิมขึ้นตามข้อ ๔.๑ หรือ ๔.๒ ดังกล่าวข้างต้น ในงวด
สุดท้ายของการจ่ายเงินหรือก่อนงวดสุดท้ายของการจ่ายเงินตามที่ผู้ว่าจ้างจะพิจารณาเห็นสมควร เว้นแต่
กรณีที่ผู้ว่าจ้างพิจารณาเห็นว่าปริมาณงานที่ท าเสร็จจริงดังกล่าว มิได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับงานอ่ืนที่เหลือ    
อีกทั้งงานที่เหลืออยู่ก็มิได้มีผลกระทบต่อการจ่ายเงินค่างานที่แล้วเสร็จจริงในงวดดังกล่าว ทั้งนี้ ผู้ว่าจ้าง  
อาจจ่ายเงินที่เพ่ิมขึ้นให้แก่ผู้รับจ้างพร้อมกับการจ่ายเงินค่างานงวดนั้นๆ  และการพิจารณาว่างานใด           
อยู่ในหลักเกณฑ์ดังกล่าวหรือไม่ เป็นดุลพินิจโดยเด็ดขาดของผู้ว่าจ้าง 
  ผู้ว่าจ้างตกลงที่จะจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างเป็นรายเดือนตามเนื้องานที่ท าเสร็จจริง 
เมื่อผู้ว่าจ้างหรือเจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้างได้ท าการตรวจสอบผลงานที่ท าเสร็จแล้ว และปรากฏว่าเป็นที่พอใจ 
ตรงตามข้อก าหนดแห่งสัญญานี้ทุกประการ ผู้ว่าจ้างจะออกหนังสือรับรองการรับมอบงานนั้น ให้ไว้แก่ผู้รับจ้าง 
  การจ่ายเงินงวดสุดท้ายจะจ่ายให้เมื่องานทั้งหมดตามสัญญาได้แล้วเสร็จทุกประการ
รวมทั้งการท าสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อยตามท่ีก าหนดไว้ในข้อ ๒๐ 
  (๑๒) การจ่ายเงินตามเงื่อนไขแห่งสัญญานี้ ผู้ว่าจ้างจะโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร
ของผู้รับจ้าง ชื่อธนาคาร….....………....….………….สาขา………..….…….…..ชื่อบัญชี……………………………………
เลขที่บัญชี…………………………………ทั้งนี้ ผู้รับจ้างตกลงเป็นผู้รับภาระเงินค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการอ่ืนใด
เกี่ยวกับการโอน รวมทั้งค่าใช้จ่ายอ่ืนใด (ถ้ามี) ที่ธนาคารเรียกเก็บ และยินยอมให้มีการหักเงินดังกล่าวจาก 
จ านวนเงินโอนในงวดนั้นๆ (ความในวรรคนี้ใช้ส าหรับกรณีที่หน่วยงานของรัฐจะจ่ายเงินตรงให้แก่ผู้รับจ้าง 
(ระบบ Direct Payment) โดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้รับจ้าง ตามแนวทางที่กระทรวงการคลัง
หรือหน่วยงานของรัฐเจ้าของงบประมาณเป็นผู้ก าหนด แล้วแต่กรณี) 

 ข้อ ๔ (ข) ค่าจ้างและการจ่ายเงิน  
  (ส าหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม) 
  ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายและผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจ านวนเงิน…………………………..บาท
(………………………………..…) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม จ านวน…………..…………บาท (......................................) 
ตลอดจนภาษีอากรอ่ืนๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวมเป็นเกณฑ์ และก าหนดการ
จ่ายเงินเป็นงวดๆ ดังนี้ 
  งวดที่ ๑ เป็นจ านวนเงิน……………….………...บาท (…………………………………...………….) 
เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน……………………………………ให้แล้วเสร็จภายใน………………………………………………….. 
  งวดที่ ๒ เป็นจ านวนเงิน…….………………...บาท (…………………………………...………….) 
เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน…………………………..…..……ให้แล้วเสร็จภายใน…………………………………………………. 
  ..............................................ฯลฯ............................................. 
  งวดสุดท้าย เป็นจ านวนเงิน……………..………....บาท (…………………………………...….…..) 
เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยตามสัญญา รวมทั้งท าสถานที่ก่อสร้างให้สะอาด
เรียบร้อยตามที่ก าหนดไว้ในข้อ ๒๐ 
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  (๑๓) การจ่ายเงินตามเงื่อนไขแห่งสัญญานี้ ผู้ว่าจ้างจะโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร
ของผู้รับจ้าง ชื่อธนาคาร……………….….…….….สาขา……….…..…….…….…..ชื่อบัญชี……………………………………
เลขที่บัญชี……………………………….… ทั้งนี้ ผู้รับจ้างตกลงเป็นผู้รับภาระเงินค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการอื่นใด
เกี่ยวกับการโอน รวมทั้งค่าใช้จ่ายอ่ืนใด (ถ้ามี) ที่ธนาคารเรียกเก็บ และยินยอมให้มีการหักเงินดังกล่าวจาก
จ านวนเงินโอนในงวดนั้นๆ (ความในวรรคนี้ใช้ส าหรับกรณีที่หน่วยงานของรัฐจะจ่ายเงินตรงให้แก่ผู้รับจ้าง 
(ระบบ  Direct Payment) โดยการโอนเงิน เข้ าบัญชี เงินฝากธนาคารของผู้ รับจ้ าง  ตามแนวทางที่
กระทรวงการคลังหรือหน่วยงานของรัฐเจ้าของงบประมาณเป็นผู้ก าหนด แล้วแต่กรณี) 

                 (๑๔) ข้อ ๕ เงินค่าจ้างล่วงหน้า 
  ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้าง เป็นจ านวนเงิน…………..…..…บาท
(………………..….…) ซึ่งเท่ากับร้อยละ……....…(……….…………....) ของราคาค่าจ้าง ตามสัญญาที่ระบุไว้ในข้อ ๔ 
  เงินค่าจ้างล่วงหน้าดังกล่าวจะจ่ายให้ภายหลังจากที่ผู้รับจ้างได้วางหลักประกันการรับ
เงินค่าจ้างล่วงหน้าเป็น............................(หนังสือค้ าประกันหรือหนังสือค้ าประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคาร
ภายในประเทศหรือพันธบัตรรัฐบาลไทย)…………………....เต็มตามจ านวนเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นให้แก่ผู้ว่าจ้าง 
ผู้รับจ้างจะต้องออกใบเสร็จรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าตามแบบที่ผู้ว่าจ้างก าหนดให้และผู้รับจ้างตกลงที่จะ
กระท าตามเงื่อนไขอันเกี่ยวกับการใช้จ่ายและการใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้น ดังต่อไปนี้ 
  ๕.๑ ผู้รับจ้างจะใช้เงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานตามสัญญา
เท่านั้น หากผู้รับจ้างใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นในทางอ่ืน     
ผู้ว่าจ้างอาจจะเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นคืนจากผู้รับจ้างหรือบังคับเอาจากหลักประกันการรับเงินค่าจ้าง
ล่วงหน้าได้ทันท ี
  ๕.๒ เมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง ผู้รับจ้างต้องแสดงหลักฐานการใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้า 
เพ่ือพิสูจน์ว่าได้เป็นไปตามข้อ ๕.๑ ภายในก าหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันได้รับแจ้งเป็นหนังสือจาก   
ผู้ว่าจ้าง หากผู้รับจ้างไม่อาจแสดงหลักฐานดังกล่าว ภายในก าหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน ผู้ว่าจ้างอาจเรียกเงิน
ค่าจ้างล่วงหน้าคืนจากผู้รับจ้างหรือบังคับเอาจากหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ทันที 
  (๑๕) ๕.๓ (ก) (ส าหรับสัญญาที่เป็นราคาต่อหน่วย) 
        ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามข้อ ๔ (ก) ผู้ว่าจ้างจะหักเงินค่าจ้าง      
ในแต่ละเดือนเพ่ือชดใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้จ านวนร้อยละ................(..................) ของจ านวนเงินค่าจ้าง
ในแต่ละเดือน (๑๖) ทั้งนี้ จนกว่าจ านวนเงินที่หักไว้จะครบตามจ านวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่ผู้รับจ้างได้รับไปแล้ว 
ยกเว้นค่าจ้างเดือนสุดท้ายจะหักไว้เป็นจ านวนเท่ากับจ านวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือทั้งหมด 
  (๑๗) ๕.๓ (ข) (ส าหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม)  
          ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามข้อ ๔ (ข) ผู้ว่าจ้างจะหักเงินค่าจ้าง                 
ในแต่ละงวดเพ่ือชดใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้จ านวนร้อยละ..............(......................) ของจ านวนเงินค่าจ้าง
ในแต่ละงวดจนกว่าจ านวนเงินที่หักไว้จะครบตามจ านวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่ผู้รับจ้างได้รับไปแล้ว ยกเว้น
ค่าจ้างงวดสุดท้ายจะหักไว้เป็นจ านวนเท่ากับจ านวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือทั้งหมด 
  ๕.๔ เงินจ านวนใดๆ ก็ตามที่ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายให้แก่ผู้ว่าจ้างเพ่ือช าระหนี้หรือ 
เพ่ือชดใช้ความรับผิดต่างๆ ตามสัญญา ผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากเงินค่าจ้างงวดที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก่อนที่จะ
หักชดใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้า 
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  ๕.๕ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญา หากเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือเกินกว่าจ านวนเงิน
ที่ผู้รับจ้างจะได้รับหลังจากหักชดใช้ในกรณีอ่ืนแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายคืนเงินจ านวนที่เหลือนั้นให้แก่ผู้ว่าจ้าง 
ภายใน ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง 
    ๕.๖ (ก) (ส าหรับสัญญาที่เป็นราคาต่อหน่วย) 
             ผู้ว่าจ้างจะคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้าง ต่อเมื่อ 
ผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างไว้ครบจ านวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าตามข้อ ๕.๓ (ก)  
  ๕.๖ (ข) (ส าหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม) 
             ผู้ ว่าจ้างจะคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้ รับจ้าง 
ต่อเมื่อผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างไว้ครบจ านวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าตามข้อ ๕.๓ (ข) 
 (๑8) ข้อ ๖ การหักเงินประกันผลงาน 
  ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างแต่ละงวด ผู้ว่าจ้างจะหักเงินจ านวนร้อยละ
...................(…………………) ของเงินที่ต้องจ่ายในงวดนั้นเพ่ือเป็นประกันผลงาน ในกรณีที่เงินประกันผลงาน 
ถูกหั กไว้แล้ ว เป็ นจ านวนเงิน ไม่ต่ ากว่า……….............บาท (……………………...) ผู้ รับจ้างมีสิทธิที่ จะ 
ขอเงินประกันผลงานคืน โดยน าหนังสือค้ าประกันของธนาคารหรือหนังสือค้ าประกันอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งออก
โดยธนาคารภายในประเทศมามอบให้ผู้ว่าจ้างเพ่ือเป็นหลักประกันแทนก็ได้ 
  ผู้ว่าจ้างจะคืนเงินประกันผลงาน และ/หรือหนังสือค้ าประกันของธนาคารดังกล่าว 
ตามวรรคหนึ่งโดยไม่มีดอกเบี้ยให้แก่ผู้รับจ้างพร้อมกับการจ่ายเงินค่าจ้างงวดสุดท้าย 

 ข้อ ๗ (ก) ก าหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา 
  (19) ภายในก าหนด………………......(.....................) วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา               
ผู้รับจ้างจะต้องเสนอแผนงานให้เป็นที่พอใจแก่ผู้ว่าจ้าง โดยแสดงถึงขั้นตอนของการท างานและก าหนดเวลา 
ที่ต้องใช้ในการท างานหลักต่างๆ ให้แล้วเสร็จ 
  ผู้รับจ้างต้องเริ่มท างานที่รับจ้างภายในก าหนด…………....(...................) วัน นับถัดจาก
วันทีไ่ด้รับหนังสือแจ้งให้เริ่มงาน และจะต้องท างานให้แล้วเสร็จภายในก าหนด………………..(...................) วัน  
นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งดังกล่าวนั้น 
  ถ้าผู้รับจ้างมิได้เสนอแผนงาน หรือมิได้ลงมือท างานภายในก าหนดเวลาหรือไม่สามารถ
ท างานให้แล้วเสร็จตามก าหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถท างานให้แล้วเสร็จภายใน
ก าหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่าก าหนดเวลา หรือผู้รับจ้างท าผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็น
ผู้ถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด หรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามค าสั่งของคณะกรรมการ     
ตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาซึ่งได้รับมอบอ านาจจากผู้ว่าจ้าง  ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะ         
บอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าท างานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปได้ด้วย การใช้สิทธิ
บอกเลิกสัญญานั้นไม่กระทบสิทธิของผู้ว่าจ้างที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้รับจ้าง 
  การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นนั้น ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจาก
ความรับผิดตามสัญญา 

 ข้อ ๗ (ข) ก าหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา 
  ผู้รับจ้างต้องเริ่มท างานท่ีรับจ้างภายในวันที่ ….... เดือน ..………….…………… พ.ศ. ……. 
และจะต้องท างานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ ….... เดือน ..………….….. พ.ศ. ...…. ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือ
ท างานภายในก าหนดเวลา หรือไม่สามารถท างานให้แล้วเสร็จตามก าหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่า 
ผู้รับจ้างไม่สามารถท างานให้แล้วเสร็จภายในก าหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่าก าหนดเวลา  
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หรือผู้รับจ้างท าผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็นผู้ถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด หรือตกเป็นผู้ล้มละลาย     
หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามค าสั่งของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษา         
ซึ่งได้รับมอบอ านาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่          
เข้าท างานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปด้วย การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้นไม่กระทบสิทธิของผู้ว่าจ้างที่จะ
เรียกร้องค่าเสียหายจากผู้รับจ้าง 
  การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจาก 
ความรับผิดตามสัญญา 

 ข้อ ๘ ความรับผิดชอบในความช ารุดบกพร่องของงานจ้าง 
  เมื่องานแล้วเสร็จบริบูรณ์ และผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจากผู้รับจ้างหรือจากผู้รับจ้าง
รายใหม ่ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญาตามข้อ ๗ หากมีเหตุช ารุดบกพร่องหรือเสียหายเกิดขึ้นจากการจ้างนี้  
ภายในก าหนด.......(๒0)..…..(……..….…..) ปี …….…(………....….) เดือน นับถัดจากวันที่ได้รับมอบงานดังกล่าว 
ซึ่งความช ารุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเกิดจากความบกพร่องของผู้รับจ้างอันเกิดจากการใช้วัสดุที่ไม่ถูกต้อง
หรือท าไว้ไม่เรียบร้อย หรือท าไม่ถูกต้องตามมาตรฐานแห่งหลักวิชา ผู้รับจ้างจะต้องรีบท าการแก้ไข 
ให้ เป็ นที่ เรียบร้อยโดยไม่ ชั กช้ า  โดยผู้ ว่ าจ้ างไม่ต้ องออกเงินใดๆ  ในการนี้ ทั้ งสิ้ น  หากผู้ รับจ้ าง 
ไม่กระท าการดังกล่าวภายในก าหนด………..(………..……) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง
หรือไม่ท าการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างก าหนด  ให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะท าการนั้นเอง 
หรือจ้างผู้อื่นให้ท างานนั้น โดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น  
  ในกรณีเร่งด่วนจ าเป็นต้องรีบแก้ไขเหตุช ารุดบกพร่องหรือเสียหายโดยเร็ว และไม่อาจ
รอให้ผู้รับจ้างแก้ไขในระยะเวลาที่ก าหนดไว้ตามวรรคหนึ่งได้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิเข้าจัดการแก้ไขเหตุช ารุด
บกพร่องหรือเสียหายนั้นเอง หรือจ้างผู้ อ่ืนให้ซ่อมแซมความช ารุดบกพร่องหรือเสียหาย โดยผู้รับจ้าง 
ต้องรับผิดชอบช าระค่าใช้จ่ายทั้งหมด 
  การที่ผู้ว่าจ้างท าการนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ท างานนั้นแทนผู้รับจ้าง ไม่ท าให้ผู้รับจ้าง 
หลุดพ้นจากความรับผิดตามสัญญา หากผู้รับจ้างไม่ชดใช้ค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายตามที่ ผู้ว่าจ้างเรียกร้อง
ผู้ว่าจ้างมีสิทธิบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้ 

 ข้อ ๙ การจ้างช่วง 
  ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานทั้งหมดหรือแต่บางส่วนแห่งสัญญานี้ไปจ้างช่วงอีกทอดหนึ่ง 
เว้นแต่การจ้างช่วงงานแต่บางส่วนที่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างแล้ว การที่ผู้ว่าจ้างได้อนุญาต 
ให้จ้างช่วงงานแต่บางส่วนดังกล่าวนั้น ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจากความรับผิดหรือพันธะหน้าที่ 
ตามสัญญานี้ และผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับผิดในความผิดและความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างช่วง   
หรือของตัวแทนหรือลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วงนั้นทุกประการ 
 กรณีผู้รับจ้างไปจ้างช่วงงานแต่บางส่วนโดยฝ่าฝืนความในวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้าง       
ต้องช าระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจ านวนเงินในอัตราร้อยละ..........(๒1)….......(.........................) ของวงเงิน
ของงานที่จ้างช่วงตามสัญญา ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา 

 ข้อ ๑๐ การควบคุมงานของผู้รับจ้าง 
   ผู้รับจ้างจะต้องควบคุมงานที่รับจ้างอย่างเอาใจใส่ ด้วยประสิทธิภาพและความช านาญ 
และในระหว่างท างานที่รับจ้างจะต้องจัดให้มีผู้แทนซึ่งท างานเต็มเวลาเป็นผู้ รับผิดชอบควบคุมงาน 
ของผู้รับจ้าง ผู้แทนดังกล่าวจะต้องได้รับมอบอ านาจจากผู้รับจ้าง ค าสั่งหรือค าแนะน าต่างๆ ที่ผู้ว่าจ้าง 
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้งได้แจ้งแก่ผู้แทนเช่นว่านั้น  



- 7 - 
 
ให้ถือว่าเป็นค าสั่งหรือค าแนะน าที่ได้แจ้งแก่ผู้รับจ้าง การแต่งตั้งผู้แทนตามข้อนี้จะต้องท าเป็นหนังสือ 
และต้องได้รับความเห็นชอบเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง การเปลี่ยนตัวหรือแต่งตั้งผู้แทนใหม่จะท ามิได้ 
หากไม่ได้รับความเห็นชอบเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน 
 ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะขอให้เปลี่ยนตัวผู้แทนตามวรรคหนึ่ง โดยแจ้งเป็นหนังสือไปยัง 
ผู้รับจ้าง และผู้รับจ้างจะต้องท าการเปลี่ยนตัวผู้แทนนั้นโดยพลัน  โดยไม่คิดค่าจ้างหรือราคาเพ่ิม 
หรืออ้างเป็นเหตุเพื่อขยายอายุสัญญาอันเนื่องมาจากเหตุนี้ 

 ข้อ ๑๑ ความรับผิดของผู้รับจ้าง 
 ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดต่ออุบัติเหตุ ความเสียหาย หรือภยันตรายใดๆ อันเกิดจาก 
การปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และจะต้องรับผิดต่อความเสียหายจากการกระท าของลูกจ้างหรือตัวแทน 
ของผู้รับจ้าง และจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างช่วงด้วย (ถ้ามี) 
 ความเสียหายใดๆ อันเกิดแก่งานที่ผู้รับจ้างได้ท าขึ้น แม้จะเกิดขึ้นเพราะเหตุสุดวิสัย 
ก็ตาม ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบโดยซ่อมแซมให้คืนดีหรือเปลี่ยนให้ใหม่โดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง เว้นแต่
ความเสียหายนั้นเกิดจากความผิดของผู้ว่าจ้าง ทั้งนี้ ความรับผิดของผู้รับจ้างดังกล่าวในข้อนี้จะสิ้นสุดลง  
เมื่อผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานครั้งสุดท้าย ซึ่งหลังจากนั้นผู้รับจ้างคงต้องรับผิดเพียงในกรณีช ารุดบกพร่อง  
หรือความเสียหายดังกล่าวในข้อ ๘ เท่านั้น 
  ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดต่อบุคคลภายนอกในความเสียหายใดๆ อันเกิดจากการปฏิบัติงาน
ของผู้รับจ้าง หรือลูกจ้างหรือตัวแทนของผู้รับจ้าง รวมถึงผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ตามสัญญานี้ หากผู้ว่าจ้าง    
ถูกเรียกร้องหรือฟ้องร้องหรือต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่บุคคลภายนอกไปแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องด าเนินการใดๆ 
เพ่ือให้มีการว่าต่างแก้ต่างให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง รวมทั้งผู้รับจ้างจะต้องชดใช้
ค่าเสียหายนั้นๆ ตลอดจนค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกิดจากการถูกเรียกร้องหรือถูกฟ้องร้องให้แก่ผู้ว่าจ้างทันที 

ข้อ ๑๒ การจ่ายเงินแก่ลูกจ้าง 
 ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินแก่ลูกจ้างที่ผู้รับจ้างได้จ้างมาในอัตราและตามก าหนดเวลา  
ที่ผู้รับจ้างได้ตกลงหรือท าสัญญาไว้ต่อลูกจ้างดังกล่าว 
 ถ้าผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้างหรือค่าทดแทนอ่ืนใดแก่ลูกจ้ างดังกล่าวในวรรคหนึ่ง  
ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะเอาเงินค่าจ้างที่จะต้องจ่ายแก่ผู้รับจ้างมาจ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างดังกล่าว และให้ถือว่า
ผู้ว่าจ้างได้จ่ายเงินจ านวนนั้นเป็นค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามสัญญาแล้ว 
  ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีประกันภัยส าหรับลูกจ้างทุกคนที่จ้างมาท างาน  โดยให้
ครอบคลุมถึงความรับผิดทั้งปวงของผู้รับจ้าง รวมทั้งผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ในกรณีความเสียหายที่คิดค่าสินไหม
ทดแทนได้ตามกฎหมาย ซึ่งเกิดจากอุบัติเหตุหรือภยันตรายใดๆ ต่อลูกจ้างหรือบุคคลอ่ืนที่ผู้รับจ้าง 
หรือผู้รับจ้างช่วงจ้างมาท างาน ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวพร้อมทั้งหลักฐาน 
การช าระเบี้ยประกันให้แก่ผู้ว่าจ้างเมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง 

ข้อ ๑๓ การตรวจงานจ้าง 
 ถ้าผู้ว่าจ้างแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษา  
เพ่ือควบคุมการท างานของผู้รับจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้น  
มีอ านาจเข้าไปตรวจการงานในโรงงานและสถานที่ก่อสร้างได้ทุกเวลา  และผู้รับจ้างจะต้องอ านวย 
ความสะดวกและให้ความช่วยเหลือในการนั้นตามสมควร 
 การที่มีคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้น หาท าให้
ผู้รับจ้างพ้นความรับผิดชอบตามสัญญานี้ข้อใดข้อหนึ่งไม่ 
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ข้อ ๑๔ แบบรูปและรายการละเอียดคลาดเคลื่อน 
  ผู้รับจ้างรับรองว่าได้ตรวจสอบและท าความเข้าใจในแบบรูปและรายการละเอียด        
โดยถี่ถ้วนแล้ว หากปรากฏว่าแบบรูปและรายการละเอียดนั้นผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อนไปจากหลักการ        
ทางวิศวกรรมหรือทางเทคนิค ผู้รับจ้างตกลงที่จะปฏิบัติตามค าวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ  
ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง เพ่ือให้งานแล้วเสร็จบริบูรณ์  ค าวินิจฉัยดังกล่าว          
ให้ถือเป็นที่สุด โดยผู้รับจ้างจะคิดค่าจ้าง ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพ่ิมขึ้นจากผู้ว่าจ้าง หรือขอขยาย
อายุสัญญาไม่ได ้

ข้อ ๑๕ การควบคุมงานโดยผู้ว่าจ้าง 
  ผู้รับจ้างตกลงว่าคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษา 
ที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง มีอ านาจที่จะตรวจสอบและควบคุมงานเพ่ือให้เป็นไปตามสัญญานี้และมีอ านาจที่จะสั่งให้
แก้ไขเปลี่ยนแปลงเพ่ิมเติม หรือตัดทอนซึ่งงานตามสัญญานี้  หากผู้รับจ้างขัดขืนไม่ปฏิบัติตาม ผู้ว่าจ้าง 
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษา มีอ านาจที่จะสั่งให้หยุดการนั้นชั่วคราวได้ 
ความล่าช้าในกรณีเช่นนี้ ผู้รับจ้างจะถือเป็นเหตุขอขยายระยะเวลาการปฏิบัติงานตามสัญญาหรือเรียกร้อง
ค่าเสียหายใดๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น 

ข้อ ๑๖ งานพิเศษและการแก้ไขงาน  
  ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะสั่งเป็นหนังสือให้ผู้รับจ้างท างานพิเศษซึ่งไม่ได้แสดงไว้หรือรวมอยู่
ในเอกสารสัญญานี้ หากงานพิเศษนั้นๆ อยู่ในขอบข่ายทั่วไปแห่งวัตถุประสงค์ของสัญญานี้  นอกจากนี้  
ผู้ว่าจ้างยังมีสิทธิสั่งให้เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขแบบรูปและข้อก าหนดต่างๆ ในเอกสารสัญญานี้ด้วย 
  อัตราค่าจ้างหรือราคาที่ก าหนดไว้ในสัญญานี้  ให้ก าหนดใช้ส าหรับงานพิเศษ 
หรืองานที่เพ่ิมเติมขึ้น หรือตัดทอนลงทั้งปวงตามค าสั่งของผู้ว่าจ้าง หากในสัญญาไม่ได้ก าหนดไว้ถึง     
อัตราค่าจ้าง หรือราคาใดๆ ที่จะน ามาใช้ส าหรับงานพิเศษหรืองานที่เพ่ิมขึ้นหรือลดลงดังกล่าว ผู้ว่าจ้าง 
และผู้รับจ้างจะได้ตกลงกันที่จะก าหนดอัตราค่าจ้างหรือราคาที่ เพ่ิมขึ้นหรือลดลง รวมทั้งการขยาย
ระยะเวลา (ถ้ามี) กันใหม่เพ่ือความเหมาะสม ในกรณีที่ตกลงกันไม่ได้ ผู้ว่าจ้างจะก าหนดอัตราจ้างหรือราคา
ตามแต่ผู้ว่าจ้างจะเห็นว่าเหมาะสมและถูกต้อง ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติงานตามค าสั่งของผู้ว่าจ้างไปก่อน
เพ่ือมิให้เกิดความเสียหายแก่งานที่จ้าง 

ข้อ ๑๗ ค่าปรับ 
  หากผู้รับจ้างไม่สามารถท างานให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่ก าหนดไว้ในสัญญา 
และผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องช าระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจ านวนเงินวันละ       
…........(๒2)……..….บาท (……...................………...) และจะต้องช าระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงาน (ถ้ามี)  
ในเมื่อผู้ว่าจ้างต้องจ้างผู้ควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็นจ านวนเงินวันละ…....(๒3)….....บาท (…..................)    
นับถัดจากวันที่ครบก าหนดเวลาแล้วเสร็จของงานตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายเวลาท างานให้    
จนถึงวันที่ท างานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที ่  
ผู้รับจ้างท างานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจ านวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย 
  ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างจะไม่สามารถ
ปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๘ ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้าง   
ได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบก าหนดเวลาแล้วเสร็จของงานขอให้ช าระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิ  
ที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย 
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ข้อ ๑๘ สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังบอกเลิกสัญญา 
  ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา ผู้ว่าจ้างอาจท างานนั้นเองหรือว่าจ้างผู้อ่ืนให้ท างานนั้น
ต่อจนแล้วเสร็จก็ได้ ผู้ว่าจ้างหรือผู้ที่รับจ้างท างานนั้นต่อมีสิทธิใช้เครื่องใช้ ในการก่อสร้าง สิ่งที่สร้างขึ้น
ชั่วคราวส าหรับงานก่อสร้าง และวัสดุต่างๆ ซึ่งเห็นว่าจะต้องสงวนเอาไว้เพ่ือการปฏิบัติงานตามสัญญา 
ตามท่ีจะเห็นสมควร 
 ในกรณีดังกล่าว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิริบหรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา 
ทั้งหมดหรือบางส่วน ตามแต่จะเห็นสมควร นอกจากนั้น ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหายซึ่งเป็น
จ านวนเกินกว่าหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เพ่ิมขึ้นในการท างานนั้นต่อให้แล้วเสร็จ
ตามสัญญา ตลอดจนค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานเพ่ิม (ถ้ามี) ซึ่งผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากเงินประกันผลงานหรือ
จ านวนเงินใดๆ ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก็ได้ 

ข้อ ๑๙ การบังคับค่าปรับ ค่าเสียหาย และค่าใช้จ่าย 
 ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่งด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม จนเป็นเหตุ 
ให้เกิดค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างต้องชดใช้ค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่าย
ดังกล่าวให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยสิ้นเชิงภายในก าหนด....................(.....................) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง 
เป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หากผู้รับจ้างไม่ชดใช้ให้ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาดังกล่าวให้ ผู้ว่าจ้าง           
มีสิทธิที่จะหักเอาจากจ านวนเงินค่าจ้างที่ต้องช าระ หรือจากเงินประกันผลงานของผู้รับจ้าง หรือบังคับจาก
หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาไดท้ันท ี
  หากค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายที่บังคับจากเงินค่าจ้างที่ต้องช าระ เงินประกัน
ผลงานหรือหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาแล้วยังไม่เพียงพอ ผู้รับจ้างยินยอมช าระส่วนที่เหลือที่ยังขาดอยู่
จนครบถ้วนตามจ านวนค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายนั้น ภายในก าหนด..................(......................) วัน 
นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง 

หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแล้ว 
ยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างทั้งหมด 

ข้อ ๒๐ การท าบริเวณก่อสร้างให้เรียบร้อย 
 ผู้รับจ้างจะต้องรักษาบริเวณสถานที่ปฏิบัติงานตามสัญญานี้  รวมทั้งโรงงานหรือ 
สิ่งอ านวยความสะดวกในการท างานของผู้รับจ้าง ลูกจ้าง ตัวแทน หรือผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ให้สะอาด ปลอดภัย 
และมีประสิทธิภาพในการใช้งานตลอดระยะเวลาการจ้าง  และเมื่อท างานเสร็จสิ้นแล้วจะต้องขนย้าย 
บรรดาเครื่องใช้ในการท างานจ้างรวมทั้งวัสดุ  ขยะมูลฝอย และสิ่งก่อสร้างชั่วคราวต่างๆ (ถ้ามี) ทั้งจะต้อง 
กลบเกลี่ยพื้นดินให้เรียบร้อยเพ่ือให้บริเวณท้ังหมดอยู่ในสภาพที่สะอาดและใช้การได้ทันที 

ข้อ ๒๑ การงดหรือลดค่าปรับ หรือการขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา 
  ในกรณีที่มีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง หรือเหตุสุดวิสัย  
หรือเกิดจากพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดตามกฎหมาย หรือเหตุอ่ืนตามที่ก าหนด 
ในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  ท าให้       
ผู้รับจ้างไม่สามารถท างานให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไขและก าหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้  ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุ
หรือพฤติการณ์ดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบ เพ่ือของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลา
ท างานออกไปภายใน ๑๕ (สิบห้า) วันนับถัดจากวันที่เหตุนั้นสิ้นสุดลง หรือตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง
ดังกล่าว แล้วแต่กรณี 
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  ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้รับจ้างได้สละสิทธิ
เรียกร้องในการที่จะของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาท างานออกไปโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่ 
กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้างซึ่งมีหลักฐานชัดแจ้งหรือผู้ว่าจ้างทราบดีอยู่แล้ว
ตั้งแต่ต้น 
  การงดหรือลดค่าปรับ หรือขยายก าหนดเวลาท างานตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจของ
ผู้ว่าจ้างที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร 

 (๒4) ข้อ ๒๒ การใช้เรือไทย 
  ในการปฏิบัติตามสัญญานี้ หากผู้รับจ้างจะต้องสั่งหรือน าของเข้ามาจากต่างประเทศ
รวมทั้งเครื่องมือและอุปกรณ์ท่ีต้องน าเข้ามาเพ่ือปฏิบัติงานตามสัญญา ไม่ว่าผู้รับจ้างจะเป็นผู้ที่น าของเข้ามาเอง
หรือน าเข้ามาโดยผ่านตัวแทนหรือบุคคลอ่ืนใด ถ้าสิ่งของนั้นต้องน าเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางเดินเรือ      
ที่มีเรือไทยเดินอยู่และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศก าหนด 
ผู้รับจ้างต้องจัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศ
มายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าก่อนบรรทุกของนั้นลงเรืออ่ืนที่มิใช่เรือไทยหรือ 
เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืนได้  ทั้งนี้ไม่ว่าการสั่งหรือ
น าเข้าสิ่งของดังกล่าวจากต่างประเทศจะเป็นแบบใด 
 ในการส่งมอบงานตามสัญญาให้แก่ผู้ว่าจ้าง ถ้างานนั้นมีสิ่งของตามวรรคหนึ่ง  
ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบใบตราส่ง (Bill of Lading) หรือส าเนาใบตราส่งส าหรับของนั้น ซึ่งแสดงว่าได้บรรทุก
มาโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยให้แก่ผู้ว่าจ้างพร้อมกับการส่งมอบงานด้วย 

 ในกรณีที่สิ่งของดังกล่าวไม่ได้บรรทุกจากต่างประเทศมายังประเทศไทยโดยเรือไทย
หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย ผู้รับจ้างต้องส่งมอบหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า 
ให้บรรทุกของโดยเรืออ่ืนได้หรือหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้ช าระค่าธรรมเนียมพิเศษเนื่องจากการไม่บรรทุกของ
โดยเรือไทยตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวีแล้วอย่างใดอย่างหนึ่งแก่ผู้ว่าจ้างด้วย 
 ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ส่งมอบหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่งดังกล่าวในวรรคสองและ
วรรคสามให้แก่ผู้ว่าจ้าง แต่จะขอส่งมอบงานดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างก่อนโดยไม่รับช าระเงินค่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิ
รับงานดังกล่าวไว้ก่อน และช าระเงินค่าจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติถูกต้องครบถ้วนดังกล่าวแล้วได้ 

ข้อ ๒๓ มาตรฐานฝีมือช่าง 
 ผู้รับจ้างตกลงเป็นเงื่อนไขส าคัญว่า ผู้รับจ้างจะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบ
มาตรฐานฝีมือช่าง จาก ........................................................... หรือผู้มีวุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส. หรือ ปวท. 
หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ ในอัตราไม่ต่ ากว่าร้อยละ……(……..) 
ของแต่ละสาขาช่าง แต่จะต้องมีช่างจ านวนอย่างน้อย ๑ (หนึ่ง) คน ในแต่ละสาขาช่างดังต่อไปนี้ 
 ๒๓.๑ …………………………………………………..…… 
 ๒๓.๒ ……………………………………………….….…… 
         …………………………..ฯลฯ……………….…… 
 ผู้รับจ้างจะต้องจัดท าบัญชีแสดงจ านวนช่างทั้งหมดโดยจ าแนกตามแต่ละสาขาช่าง  
และระดับช่าง พร้อมกับระบุรายชื่อช่างผู้ที่ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างหรือผู้มีวุฒิบัตรดังกล่าว 
ในวรรคหนึ่ง น ามาแสดงพร้อมหลักฐานต่างๆ ต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ หรือผู้ควบคุมงานก่อนเริ่มลงมือ
ท างาน และพร้อมที่จะให้ผู้ว่าจ้างหรือเจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้างตรวจสอบดูได้ตลอดเวลาท างานตามสัญญานี้
ของผู้รับจ้าง 
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  ข้อ ๒๔.  การปรับราคา  
     ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างตกลงให้น าเงื่อนไข หลักเกณฑ์ ประเภทงานก่อสร้าง สูตร และ
วิธีการค านวณ ที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ที่แนบท้ายสัญญานี้ และตามหนังสือส านักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี เลขที่ นร ๐๒๐๓/ว๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒ มาใช้ในการค านวณค่างานที่ตกลง
กันไว้ตามสัญญาข้อ ๔ เมื่อผู้รับจ้างส่งมอบงานจ้างตามงวดงานที่ก าหนดไว้ในสัญญาและให้ถือว่า “เงื่อนไข 
หลักเกณฑ์ ประเภทงานก่อสร้าง สูตร และวิธีการค านวณ ที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้” แนบท้ายสัญญานี้ 
เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาด้วย 

สัญญานี้ท าขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความ  
โดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นส าคัญต่อหน้าพยาน  
และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ 

 
(ลงชื่อ)…………………………………………...ผู้ว่าจ้าง 
        (……........……...…………………….) 
 
(ลงชื่อ)…………………………………..……….ผู้รับจ้าง 
        (……........……...…………………….) 
 
(ลงชื่อ)………………………………………..….พยาน 
        (……........……...…………………….) 
 
(ลงชื่อ)………………………………..………….พยาน 
        (……........……...…………………….) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                           
 ใช้ส าหรับงานจ้างเหมาก่อสร้างที่มีเงื่อนไขปรับราคาค่างานก่อสร้าง (ค่า K) 



  

 
 
 

1.4  
  

 แบบหนังสือค้ าประกัน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

                                       
 

 

แบบหนงัสอืค ำ้ประกนั 
(หลกัประกนักำรเสนอรำคำ) 

 

เลขที่ .…………………………...   วันที่ …..… (วันที่ออกหนังสือค ้ำประกัน) …..... 
 

 ข้ำพเจ้ำ ……...…..(ชื่อธนำคำร/บริษัทเงินทุน)……...... ส้ำนักงำนตั งอยู่เลขท่ี …………………………….. 
ถนน ……………………… ต้ำบล/แขวง ………………………… อ้ำเภอ/เขต …………………… จังหวัด ………………… 
โดย ….…(ระบุชื่อผู้มีอ้ำนำจลงนำมท้ำนิติกรรมแทนธนำคำร/บริษัทเงินทุน)….... ผู้มีอ้ำนำจลงนำมผูกพัน
ธนำคำร/บริษัทเงินทุน ขอท้ำหนังสือค ้ำประกันฉบับนี ให้ไว้ต่อ กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค ดังมีข้อควำมต่อไปนี  

 1. ตำมที่ ….... (ชื่อผู้ยื่นข้อเสนอ*) ....… ได้ยื่นซองประกวดรำคำส้ำหรับกำรจัดจ้ำง ..….(ระบุ     
ชื่องำน)..……. ตำมเอกสำรประกวดรำคำเลขที่ ……..… (ระบุเลขที่ประกวดรำคำ) …....... ซึ่งต้องวำง
หลักประกันซองตำมเงื่อนไขกำรประกวดรำคำต่อ กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค เป็นจ้ำนวนเงิน .... (ตำมก้ำหนด
ในประกำศประกวดรำคำ) .…บำท (……………….…………) นั น 
 ข้ำพเจ้ำยินยอมผูกพันตนโดยไม่มีเงื่อนไขที่จะค ้ำประกันกำรช้ำระเงินตำมสิทธิเรียกร้องของ               
กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค จ้ำนวนไม่เกิน ……(ตำมที่ก้ำหนดไว้ในเอกสำรประกวดรำคำ)… บำท (……………….) 
ในฐำนะเป็นลูกหนี ร่วม ในกรณ…ี.(ชื่อผู้เสนอรำคำ)…. ไม่ปฏิบัติตำมเงื่อนไขในกำรประกวดรำคำอันเป็นเหตุให้ 
กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค มีสิทธิริบหลักประกันซองประกวดรำคำ หรือให้ชดใช้ค่ำเสียหำยใด ๆ รวมทั งกรณีที่ 
…….(ชื่อผู้เสนอรำคำ)…….. ได้ถอนใบเสนอรำคำของตนภำยในระยะเวลำที่ใบเสนอรำคำยังมีผลอยู่      
หรือมิได้ไปลงนำมในสัญญำเมื่อได้รับแจ้งไปท้ำสัญญำหรือมิได้วำงหลักประกันสัญญำภำยในระยะเวลำที่
ก้ำหนดในเอกสำรประกวดรำคำ โดย กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค ไม่จ้ำเป็นต้องเรียกร้องให้….(ชื่อผู้เสนอ
รำคำ)…. ช้ำระหนี ก่อน 
 2. หนังสือค ้ำประกันนี มีผลใช้บังคับตั งแต่วันที่ ....... เดือน............... พ.ศ............ ถึงวันที่ ....... 
เดือน.............. พ.ศ........... และข้ำพเจ้ำจะไม่เพิกถอนกำรค ้ำประกันนี ภำยในระยะเวลำที่ก้ำหนดไว้ 
 3. ถ้ำ ……....... (ชื่อผู้ยื่นข้อเสนอ) ….....… ขยำยก้ำหนดเวลำยืนรำคำของกำรเสนอรำคำออกไป 
ข้ำพเจ้ำยินยอมที่จะขยำยก้ำหนดระยะเวลำกำรค ้ำประกันนี ออกไปตลอดระยะเวลำยืนรำคำที่ได้ขยำย
ออกไปดังกล่ำว 

ข้ำพเจ้ำได้ลงนำมและประทับตรำไว้ต่อหน้ำพยำนเป็นส้ำคัญ      
 

(ลงชื่อ) ……………………………………….. ผู้ค ้ำประกัน 
                            (……..…………………………….) 
                     ต้ำแหน่ง …………………………….… 

 

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

 

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

 
 



  

                                       
 

 

แบบหนงัสอืค ำ้ประกนั 
(หลกัประกนัสญัญำ) 

 

เลขที่ .…………………………...   วันที่ …..… (วันที่ออกหนังสือค ้ำประกัน) …..... 
 

ข้ำพเจ้ำ ……...…..(ชื่อธนำคำร/บริษัทเงินทุน)……...... ส้ำนักงำนตั งอยู่เลขท่ี …………………………….. 
ถนน ……………………… ต้ำบล/แขวง ………………………… อ้ำเภอ/เขต …………………… จังหวัด ………………… 
โดย ….…(ระบุชื่อผู้มีอ้ำนำจลงนำมท้ำนิติกรรมแทนธนำคำร)….... ผู้มีอ้ำนำจลงนำมผูกพันธนำคำรขอท้ำ
หนังสือค ้ำประกันฉบับนี ไว้ต่อ กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค ซ่ึงต่อไปนี เรียกว่ำ “ผู้ว่ำจ้ำง” ดังมีข้อควำมต่อไปนี  

 1. ตำมที่ …..… (ชื่อผู้รับจ้ำง*) ...… ซึ่งต่อไปนี เรียกว่ำ “ผู้รับจ้ำง” ได้ท้ำสัญญำจ้ำง….(ระบุ            
ชื่องำน)..……กับผู้ว่ำจ้ำง ตำมสัญญำเลขที่ ……...… (ระบุเลขที่สัญญำ) …........ ลงวันที่ ..................... ซ่ึงผู้รับจ้ำง 
ต้องวำงหลักประกันกำรปฏิบัติตำมสัญญำต่อผู้ว่ำจ้ำง เป็นจ้ำนวนเงิน ....................…บำท (………………..…) 
ซึ่งเท่ำกับร้อยละ สิบ ( 10 %) ของมูลค่ำทั งหมดของสัญญำ 
 ข้ำพเจ้ำยินยอมผูกพันตนโดยไม่มีเงื่อนไขที่จะค ้ำประกันในกำรช้ำระเงินให้ตำมสิทธิเรียกร้องของ               
ผู้ว่ำจ้ำง จ้ำนวนไม่เกิน ……(ตำมที่ก้ำหนดไว้ในเอกสำรประกวดรำคำ)…. บำท (……………….) ในฐำนะเป็น
ลูกหนี ร่วม ในกรณีที่ผู้รับจ้ำงก่อให้เกิดควำมเสียหำยใด ๆ หรือต้องช้ำระค่ำปรับ หรือค่ำใช้จ่ำยใด ๆ หรือ
ผู้รับจ้ำงมิได้ปฏิบัติตำมภำระหน้ำที่ใด ๆ ที่ก้ำหนดในสัญญำดังกล่ำวข้ำงต้น ทั งนี  โดยผู้ว่ำจ้ำงไม่จ้ำเป็นต้อง
เรียกร้องให้ผู้รับจ้ำงช้ำระหนี นั นก่อน 
 ข้อ 2. หนังสือค ้ำประกันนี มีผลใช้บังคับตั งแต่ *วันที่...... เดือน....... พ.ศ. ............. ถึงวันที่...... 
เดือน....... พ.ศ. ............. และข้ำพเจ้ำจะไม่เพิกถอนกำรค ้ำประกันภำยในระยะเวลำที่ก้ำหนดไว้ 

ข้อ 3. หำกผู้ว่ำจ้ำงได้ขยำยระยะเวลำให้แก่ผู้รับจ้ำง ให้ถือว่ำข้ำพเจ้ำได้ยินยอมในกรณีนั น ๆ ด้วย
โดยให้ขยำยระยะเวลำกำรค ้ำประกันนี ออกไปตลอดระยะเวลำที่ผู้ว่ำจ้ำงได้ขยำยระยะเวลำให้แก่ผู้รับจ้ำง
ดังกล่ำวข้ำงต้น 

ข้ำพเจ้ำได้ลงนำมและประทับตรำไว้ต่อหน้ำพยำนเป็นส้ำคัญ 
 

(ลงชื่อ) ……………………………………….. ผู้ค ้ำประกัน 
(……..…………………………….) 

ต้ำแหน่ง ……………………………......... 
 

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

 

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

 
 
 
 
 

 
 
 



  

                                       
 

 

แบบหนงัสอืค ำ้ประกนั 
(หลกัประกนักำรรบัเงนิคำ่จำ้งลว่งหนำ้)  

 

เลขที่ .…………………………...               วันที่ …..… (วันที่ออกหนังสือค ้ำประกัน) …..... 
 

ข้ำพเจ้ำ ……...…..(ชื่อธนำคำร/บริษัทเงินทุน)……...... ส้ำนักงำนตั งอยู่เลขท่ี …………………………….. 
ถนน ……………………… ต้ำบล/แขวง ………………………… อ้ำเภอ/เขต …………………… จังหวัด ………………… 
โดย ….…(ระบุชื่อผู้มีอ้ำนำจลงนำมท้ำนิติกรรมแทนธนำคำร)….... ผู้มีอ้ำนำจลงนำมผูกพันธนำคำร ขอท้ำ
หนังสือค ้ำประกันฉบับนี ให้ไว้ต่อ กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค ซ่ึงต่อไปนี เรียกว่ำ “ผู้ว่ำจ้ำง” ดังมีข้อควำมต่อไปนี  

 1. ตำมท่ี …..… (ชื่อผู้รับจ้ำง*) ...… ซึ่งต่อไปนี เรียกว่ำ “ผู้รับจ้ำง” ไดท้้ำสัญญำจ้ำงกับผู้ว่ำจ้ำง 
ตำมสัญญำเลขที่ ……...… (ระบุเลขทีส่ัญญำ) …........ ลงวันที่ ......................... ซ่ึงผู้รับจ้ำงมีสิทธิที่จะขอรับเงิน
ค่ำจ้ำงล่วงหน้ำเป็นจ้ำนวนเงิน ....................…บำท (…………….…………) นั น 
 2. ข้ำพเจ้ำยินยอมผูกพันตนในฐำนะเป็นลูกหนี ร่วมโดยไม่มีเงื่อนไขที่จะค ้ำประกันกำรจ่ำยเงิน
ค่ำจ้ำงล่วงหน้ำที่ผู้รับจ้ำงได้รับไป ภำยในวงเงินไม่เกิน ................... บำท (............................)  
 ข้อ 3. หำกผู้รับจ้ำงซึ่งได้รับเงินค่ำจ้ำงล่วงหน้ำตำมข้อ 1 จำกผู้ว่ำจ้ำงไปแล้ว ไม่ปฏิบัติตำมสัญญำ
หรือตำมเงื่อนไขอ่ืน ๆ แนบท้ำยสัญญำ อันเป็นเหตุให้ต้องจ่ำยเงินค่ำจ้ำงล่วงหน้ำที่ได้รับไปดังกล่ำวคืน
ให้แก่ผู้ว่ำจ้ำง หรือผู้รับจ้ำงมีควำมผูกพันที่จะต้องจ่ำยคืนเงินค่ำจ้ ำงล่วงหน้ำแก่ผู้ว่ำจ้ำงไม่ว่ำกรณีใด ๆ 
ข้ำพเจ้ำตกลงที่จะจ่ำยคืนเงินค่ำจ้ำงล่วงหน้ำเต็มตำมจ้ำนวน....................บำท (......................) หรือตำม
จ้ำนวนที่ยังค้ำงอยู่ให้แก่ผู้ว่ำจ้ำงภำยใน 7 (เจ็ด) วัน นับถัดจำกวันที่ได้รับค้ำบอกกล่ำวเป็นหนังสือจำก ผู้ว่ำ
จ้ำง โดยผู้ว่ำจ้ำงไม่จ้ำเป็นต้องเรียกให้ผู้รับจ้ำงช้ำระหนี นั นก่อน 
 ข้อ 4. หนังสือค ้ำประกันนี มีผลใช้บังคับตั งแต่วันรับเงินค่ำจ้ำงล่วงหน้ำดังกล่ำวข้ำงต้น จนถึง     
วันที่..... .เดือน........ พ.ศ. ........ (วันจ่ำยเงินตำมสัญญำงวดสุดท้ำย) / (วันที่หักเงินล่วงหน้ำจำกเงินค่ำจ้ำง
ไว้ครบก้ำหนดแล้ว) / (วันที่หักเงินล่วงหน้ำจำกเงินค่ำจ้ำงไว้ครบจ้ำนวนแล้ว).... และข้ำพเจ้ำจะไม่เพิกถอน
กำรค ้ำประกันภำยในระยะเวลำที่ก้ำหนดไว้ 

ข้อ 5. หำกผู้ว่ำจ้ำงได้ขยำยระยะเวลำให้แก่ผู้รับจ้ำง ให้ถือว่ำข้ำพเจ้ำได้ยินยอมในกรณีนั น ๆ ด้วย 
โดยให้ขยำยระยะเวลำกำรค ้ำประกันนี ออกไปตลอดระยะเวลำที่ผู้ว่ำจ้ำงได้ขยำยระยะเวลำให้แก่ผู้รับจ้ำง
ดังกล่ำวข้ำงต้น 

ข้ำพเจ้ำได้ลงนำมและประทับตรำไว้ต่อหน้ำพยำนเป็นส้ำคัญ 
 

(ลงชื่อ) ……………………………………….. ผู้ค ้ำประกัน 
(……..…………………………….) 

                    ต้ำแหน่ง …………………………...........… 
 

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

 

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

 
 



  

                                       
 

 

แบบหนงัสอืค ำ้ประกนั 
(หลกัประกนักำรรบัเงนิประกนัผลงำน) 

 

เลขที่ .…………………………...   วันที่ …..… (วันที่ออกหนังสือค ้ำประกัน) …..... 
 

ข้ำพเจ้ำ ……...…..(ชื่อธนำคำร/บริษัทเงินทุน)……...... ส้ำนักงำนตั งอยู่เลขท่ี …………………………….. 
ถนน ……………………… ต้ำบล/แขวง ………………………… อ้ำเภอ/เขต …………………… จังหวัด ………………… 
โดย ….…(ระบุชื่อผู้มีอ้ำนำจลงนำมท้ำนิติกรรมแทนธนำคำร)….... ผู้มีอ้ำนำจลงนำมผูกพันธนำคำรขอท้ำ
หนังสือค ้ำประกันฉบับนี ไว้ต่อ กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค ซ่ึงต่อไปนี เรียกว่ำ “ผู้ว่ำจ้ำง” ดังมีข้อควำมต่อไปนี  

 1. ตำมที่ …..… (ชื่อผู้รับจ้ำง*) ...… ซึ่งต่อไปนี เรียกว่ำ “ผู้รับจ้ำง” ได้ท้ำสัญญำจ้ำงกับผู้ว่ำจ้ำง  
ตำมสัญญำเลขที่ ……...… (ระบุเลขทีส่ัญญำ) …........ ลงวันที่ ..................... โดยตำมสัญญำดังกล่ำวผู้ว่ำจ้ำง   จะ
หักเงินประกันผลงำนไว้ในอัตรำร้อยละ 10 (10%) ของค่ำจ้ำงแต่ละงวดที่ถึงก้ำหนดจ่ำยให้แก่ผู้รับจ้ำงนั น 
 2 ข้ำพเจ้ำยินยอมผูกพันตนเป็นผู้ค ้ำประกันผู้รับจ้ำงส้ำหรับเงินประกันผลงำน ซึ่งผู้ว่ำจ้ำง        
ได้หักไว้จำกค่ำจ้ำงที่ได้จ่ำยให้แก่ผู้รับจ้ำงตั งแต่งวดที่ .................ถึงงวดที่.................เป็นจ้ำนวนเงินทั งสิ น
...........บำท (...................) ซึ่งผู้รับจ้ำงได้ขอรับคืนไป กล่ำวคือหำกผู้รับจ้ำงปฏิบัติบกพร่อง หรือผิดสัญญำ
ข้อใดข้อหนึ่งอันก่อให้เกิดควำมเสียหำยใดแก่ผู้ว่ำจ้ำง หรือจะต้องรับผิดชดใช้หนี แก่ผู้ว่ำจ้ำงไม่ว่ำ กรณีใด 
ข้ำพเจ้ำยอมช้ำระเงินค่ำเสียหำยหรือหนี ดังกล่ำวข้ำงต้นให้แก่ผู้ว่ำจ้ำงทันทีที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจำก  
ผู้ว่ำจ้ำง โดยผู้ว่ำจ้ำงไม่ต้องใช้สิทธิทำงศำลก่อน ทั งนี ผู้ว่ำจ้ำงไม่มีหน้ำที่ต้องพิสูจน์ถึงข้อบกพร่องดังกล่ำวของ 
ผู้รับจ้ำงแต่ประกำรใดอีกด้วย 
 3. หนังสือค ้ำประกันนี มีผลใช้บังคับตั งแต่วันรับเงินประกันผลงำนจ้ำงดังกล่ำวข้ำงต้น จนถึง    
วันที่ .....เดือน....... พ.ศ. ............. (วันจ่ำยเงินตำมสัญญำจ้ำงงวดสุดท้ำย) ....... และข้ำพเจ้ำจะไม่เพิกถอน
กำรค ้ำประกันภำยในระยะเวลำที่ก้ำหนดไว้ 

4. หำกผู้ว่ำจ้ำงได้ขยำยระยะเวลำให้แก่ผู้รับจ้ำง ให้ถือว่ำข้ำพเจ้ำได้ยินยอมในกรณีนั น  ๆ ด้วย 
โดยให้ขยำยระยะเวลำกำรค ้ำประกันนี ออกไปตลอดระยะเวลำที่ผู้ว่ำจ้ำงได้ขยำยระยะเวลำให้แก่ผู้รับจ้ำง
ดังกล่ำวข้ำงต้น 

 
ข้ำพเจ้ำได้ลงนำมและประทับตรำไว้ต่อหน้ำพยำนเป็นส้ำคัญ 

 
(ลงชื่อ) ……………………………………….. ผู้ค ้ำประกัน 

(……..…………………………….) 
ต้ำแหน่ง …………………………… 

 

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

 

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

 
 
 



  

                                       
 

 

แบบหนงัสอืยนิยอมนำ้พันธบัตรรฐับำล 
เปน็หลกัประกนักำรเสนอรำคำ 

 

    วันที่ ………. เดือน ............ พ.ศ. .................. 
 

ข้ำพเจ้ำ .....… (ระบุชื่อบริษัท/ห้ำง/กลุ่มร่วมค้ำ) .…....... ส้ำนักงำนตั งอยู่เลขที ่.............................. 
ถนน ............................... ต้ำบล/แขวง ................................... อ้ำเภอ/เขต ........ ......................................... 
จังหวัด ........................................... ได้ท้ำหนังสือฉบับนี ให้ไว้ต่อกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค เพ่ือเป็นหลักฐำน          
ในกำรยินยอมน้ำพันธบัตรรัฐบำลวำงเป็นหลักประกันซองประกวดรำคำ ดังมีข้อควำมต่อไปนี  

ข้อ 1. ตำมที่.....…… (ระบุชื่อบริษัท/ห้ำง/กลุ่มร่วมค้ำ*).…......... ซึ่งต่อไปนี เรียกว่ำ “ผู้ประสงค์จะ
เสนอรำคำ” ได้ยื่นซองประกวดรำคำส้ำหรับกำรจ้ำง ......................................... ตำมเอกสำรประกวดรำคำ
เลขที่ ..... (ระบุเลขท่ีประกวดรำคำ) ..... ซึ่งต้องวำงหลักประกันซองตำมเงื่อนไขประกวดรำคำต่อกำรไฟฟ้ำ
ส่วนภูมิภำค เป็นจ้ำนวนเงิน .............................. บำท ( ................................. ) นั น  

ข้ำพเจ้ำผู้ทรงพันธบัตรรัฐบำล พันธบัตรเลขท่ี .................................. เลขทะเบียน ........................ 
ลงวันที่ ................................. ออกโดย .............................................. ยินยอมน้ำพันธบัตรดังกล่ำววำงเ ป็น
หลักประกันซองประกวดรำคำ จ้ำนวนเงินไม่เกิน ................................. บำท ( ...................... .........) โดย
มอบไว้ให้กับกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคในวันเปิดซองประกวดรำคำ ในกรณีผู้ประสงค์จะเสนอรำคำไม่ปฏิบัติ
ตำมเงื่อนไขประกวดรำคำอันเป็นเหตุให้กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค มีสิทธิริบหลักประกันซอง หรือให้ชดใช้
ค่ำเสียหำยใดๆ รวมทั งกรณีที่ผู้ประสงค์จะเสนอรำคำได้ถอนใบเสนอรำคำของตนภำยในระยะเวลำที่ใบ
เสนอรำคำยังมีผลอยู่ หรือมิได้ไปลงนำมในสัญญำ เมื่อได้รับแจ้งไปท้ำสัญญำ หรือมิได้วำงหลักประกัน
สัญญำภำยในระยะเวลำที่ก้ำหนดในเอกสำรประกวดรำคำ ข้ำพเจ้ำยินยอมให้กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคบังคับ
ช้ำระหนี เอำจำกพันธบัตรดังกล่ำวได้ โดยข้ำพเจ้ำจะไม่อ้ำงสิทธิใดๆ เพ่ือโต้แย้ง และกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค
ไม่จ้ำเป็นต้องเรียกร้องให้ผู้ประสงค์จะเสนอรำคำช้ำระหนี นั นก่อน 

ข้อ 2. ควำมยินยอมดังกล่ำวตำมข้อ 1. มีผลใช้บังคับตั งแต่ ............................. จนถึงวันที่ ..................... 
และข้ำพเจ้ำจะไม่เพิกถอนควำมยินยอมภำยในระยะเวลำที่ก้ำหนดไว้ 

ข้อ 3. ถ้ำ ... (ระบุชื่อบริษัท/ห้ำง/กลุ่มร่วมค้ำ) ... ขยำยก้ำหนดเวลำยืนรำคำ ของกำรเสนอรำคำ
ออกไป ข้ำพเจ้ำยินยอมที่จะขยำยก้ำหนดระยะเวลำกำรค ้ำประกันนี ออกไป เป็นเวลำเท่ำกับระยะเวลำยืน
รำคำที่ได้ขยำยออกไปดังกล่ำว 

เพ่ือเป็นหลักฐำน ข้ำพเจ้ำ ..... (ระบุชื่อบริษัท/ห้ำง/กลุ่มร่วมค้ำ) ..... ซึ่งเป็นผู้ทรงพันธบัตรรัฐบำล 
จึงได้ลงลำยมือชื่อ พร้อมประทับตรำ (ถ้ำมี) ให้ไว้ต่อหน้ำพยำนเป็นส้ำคัญ 
 
 

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

ต้ำแหน่ง …………………………… 
 

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

 

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

 
 



  

                                       
 

 

แบบหนงัสอืยนิยอมนำ้พนัธบัตรรฐับำล 
เปน็หลกัประกนักำรปฏบิัตติำมสญัญำ 

 

    วันที่ ………. เดือน ............ พ.ศ. .................. 
 

ข้ำพเจ้ำ .....… (ระบุชื่อบริษัท/ห้ำง/กลุ่มร่วมค้ำ) .…....... ส้ำนักงำนตั งอยู่เลขที ่.............................. 
ถนน ............................... ต้ำบล/แขวง ................................... อ้ำเภอ/เขต ........ ......................................... 
จังหวัด ........................................... ได้ท้ำหนังสือฉบับนี ให้ไว้ต่อกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค เพ่ือเป็นหลักฐำน       
ในกำรยินยอมน้ำพันธบัตรรัฐบำลวำงเป็นหลักประกันกำรปฏิบัติตำมสัญญำ ดังมีข้อควำมต่อไปนี  

ข้อ 1. ตำมท่ี.....…… (ระบุชื่อบริษัท/ห้ำง/กลุ่มร่วมค้ำ*).…......... ซึ่งต่อไปนี เรียกว่ำ “ผู้รับจ้ำง” ได้
ท้ำสัญญำจ้ำง ........................................... เลขที่ ..... (ระบุเลขที่สัญญำที่แจ้งไว้ในหนังสือสั่งจ้ำง) ..... กับ
กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค โดยจะต้องวำงหลักประกันตำมสัญญำจ้ำงต่อกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค เป็นเงิน  .... 
(จ้ำนวนเงินที่ก้ำหนดไว้ในหนังสือสั่งจ้ำง) ..... บำท ( ................................. ) ซึ่งเท่ำกับร้อยละ ................... . 
( .....................................) ของมูลค่ำทั งหมดของสัญญำนั น 

ข้ำพเจ้ำผู้ทรงพันธบัตรรัฐบำล พันธบัตรเลขท่ี .................................. เลขทะเบียน ........................ 
ลงวันที่ ................................. ออกโดย .............................................. ยินยอมน้ำพันธบัตรดังกล่ำววำงเ ป็น
หลักประกันกำรปฏิบัติตำมสัญญำเป็นจ้ำนวนเงินไม่เกิน .....(จ้ำนวนเงินที่ก้ำหนดไว้ในหนังสือสั่งจ้ำง) ........ 
บำท ( ...............................) โดยได้โอนกรรมสิทธิ์หรือจ้ำน้ำพันธบัตรดังกล่ำวให้แก่กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคไว้
โดยถูกต้องแล้วในวันท้ำสัญญำ ในกรณีที่ ผู้รับจ้ำงไม่ปฏิบัติตำมสัญญำจ้ำงที่ท้ำไว้กับกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค
หรือปฏิบัติผิดสัญญำข้อใดข้อหนึ่ง ซึ่งกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคมีสิทธิริบหลักประกันกำรปฏิบัติตำมสัญญำ 
เรียกค่ำปรับและหรือค่ำเสียหำยใดๆ จำกผู้รับจ้ำงได้แล้ว ข้ำพเจ้ำยินยอมให้กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคบังคับ
ช้ำระหนี เอำจำกพันธบัตรดังกล่ำวได้ทันที โดยปรำศจำกเงื่อนไขใดๆ ทั งสิ น และ โดยมิต้องเรียกร้องให้ผู้รับ
จ้ำงช้ำระก่อน  

ข้อ 2. ข้ำพเจ้ำยอมรับรู้ และยินยอมด้วยในกรณีที่กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคได้ยินยอมให้ผัดหรือผ่อน
เวลำหรือผ่อนผันกำรปฏิบัติตำมสัญญำจ้ำงดังกล่ำวให้แก่ผู้รับจ้ำง โดยไม่จ้ำเป็นต้องแจ้งให้ข้ำพเจ้ำทรำบ 

ข้อ 3. ข้ำพเจ้ำจะไม่เพิกถอนควำมยินยอมดังกล่ำวในระหว่ำงที่ผู้รับจ้ำงยังคงต้องรับผิดชอบอยู่
ตำมสัญญำจ้ำงดังกล่ำว 

เพ่ือเป็นหลักฐำน ข้ำพเจ้ำ ..... (ระบุชื่อบริษัท/ห้ำง/กลุ่มร่วมค้ำ) ..... ซึ่งเป็นผู้ทรงพันธบัตรรัฐบำล 
จึงได้ลงลำยมือชื่อ พร้อมประทับตรำ (ถ้ำมี) ให้ไว้ต่อหน้ำพยำนเป็นส้ำคัญ 
 
 

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

ต้ำแหน่ง …………………………… 
 

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

 

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

 
 



  

 
 
 

1.5  
  

 สูตรการปรบัราคา 
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เงื่อนไข หลักเกณฑ์ ประเภทงานก่อสร้าง สูตรและวิธีการค านวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ 
 ก. เงื่อนไขและหลักเกณฑ์ 
 1. สัญญาแบบปรับราคาได้นี้ ให้ใช้กับงานก่อสร้างทุกประเภท รวมถึงงานปรับปรุง และซ่อมแซม  
ซึ่งเบิกจ่ายค่างานในลักษณะหมวดงานครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง หมวดเงินอุดหนุน และหมวดรายจ่ายอ่ืนที่
เบิกจ่ายในลักษณะค่าท่ีดิน และสิ่งก่อสร้าง ที่อยู่ในเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ตามที่ได้ก าหนดนี้ 
 2. สัญญาแบบปรับราคาได้นี้ให้ใช้ทั้งกรณีเพ่ิมขึ้นหรือลดค่างานจากค่างานเดิม ตามสัญญา เมื่อดัชนีราคา
ซึ่งจัดท าข้ึนโดยกระทรวงพาณิชย์ มีการเปลี่ยนแปลงสูงขึ้นหรือลดลงจากเดิม ขณะเมื่อวันเสนอราคา 
 3. การน าสัญญาแบบปรับราคาได้ไปใช้นั้น ผู้ว่าจ้างต้องแจ้งและประกาศให้ผู้รับจ้างทราบ เช่น ในประกาศ
ประกวดราคาฯ และต้องระบุในสัญญาจ้างด้วยว่า งานจ้างเหมานั้นฯ จะใช้สัญญาแบบปรับราคาได้ พร้อมทั้ง
ก าหนดประเภทของงานก่อสร้าง สูตรและวิธีการค านวณ ที่ให้มีการปรับเพ่ิมหรือลดค่างานไว้ให้ชัดเจน 

ในกรณีที่มีงานก่อสร้างหลายประเภทในงานจ้างคราวเดียวกัน จะต้องแยกประเภทงานก่อสร้างแต่ละ
ประเภทให้ชัดเจนตามลักษณะของงานก่อสร้างนั้นฯและให้สอดคล้องกับสูตรที่ก าหนดไว้ 
 4. การขอเงินเพ่ิมค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้นี้ เป็นหน้าที่ของผู้รับจ้างที่จะต้องเรียกร้อง
ภายในก าหนด 90 วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานงวดสุดท้าย หากพ้นก าหนดนี้ไปแล้ว ผู้รับจ้างไม่มีสิทธิ  
ที่จะเรียกร้องเงินเพ่ิมค่างานก่อสร้างจากผู้ว่าจ้างได้อีกต่อไป และในกรณีที่ผู้ว่าจ้างจะต้องเรียกร้องเงินคืนจาก  
ผู้รับจ้าง ให้ผู้ว่าจ้างที่เป็นคู่สัญญารีบเรียกเงินคืนจากผู้รับจ้างโดยเร็ว หรือให้หักค่างานของงวดต่อไป หรือให้หัก
เงินจากหลักประกันสัญญาแล้วแต่กรณี 
 5. การพิจารณาค านวณเงินเพ่ิมหรือลด และการจ่ายเงินเพ่ิมหรือเรียกเงินคืนจากผู้รับจ้างตามเงื่อนไขของ
สัญญาแบบปรับราคาได้ ต้องได้รับการตรวจสอบและเห็นชอบจากส านักงบประมาณ และให้ถือการพิจารณา
วินิจฉัยของส านักงบประมาณเป็นที่สิ้นสุด 

 ข. ประเภทงานก่อสร้างและสูตรที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ 
ในการพิจารณาเพ่ิมหรือลดราคาค่างานจ้างเหมาก่อสร้างให้ค านวณตามสูตรดังนี้ 
 P = (Po) x (K) 
ก าหนดให้ P = ราคาค่างานต่อหน่วยหรือราคาค่างานเป็นงวดที่จะต้องจ่ายให้ผู้รับจ้าง 
 Po = ราคาค่างานต่อหน่วยที่ผู้รับจ้างประมูลได้ หรือราคาค่างานเป็นงวด ซึ่งระบุไว้ใน

สัญญาแล้วแต่กรณี 
 K = ESCALATION FACTOR ที่หักด้วย 4% เมื่อต้องเพ่ิมค่างานหรือบวกเพ่ิม 4% เมื่อต้อง

เรียกค่างานคืน 
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ESCALATION FACTOR  K   หาได้จากสูตร  ซึ่งแบ่งตามประเภทและลักษณะงาน ดังนี้ 

หมวดที่ 1 งานอาคาร 
    งานอาคาร หมายถึง ตัวอาคาร เช่น ที่ท าการ โรงเรียน โรงพยาบาล หอพัก ที่พักอาศัย หอประชุม 
อัฒจันทร์ ยิมเนเซียม สระว่ายน้ า โรงอาหาร คลังพัสดุ โรงงาน รั้ว เป็นต้น และให้หมายความรวมถึง 
 1.1 ไฟฟ้าของอาคารบรรจบถึงสายเมนจ าหน่าย แต่ไม่รวมถึงหม้อแปลงและระบบไฟฟ้าภายในบริเวณ 
 1.2 ประปาของอาคารบรรจบถึงท่อเมนจ าหน่าย แต่ไม่รวมถึงระบบประปาภายในบริเวณ 
 1.3 ระบบท่อหรือระบบสายต่างๆ ที่ติดหรือฝังอยู่ในส่วนของอาคาร เช่น  ท่อปรับอากาศ ท่อก๊าซ 
สายไฟฟ้าส าหรับเครื่องปรับอากาศ สายล่อฟ้า ฯลฯ 
 1.4 ทางระบายน้ าของอาคารจนถึงทางระบายน้ าภายนอก 
 1.5 ส่วนประกอบที่จ าเป็นส าหรับอาคาร เฉพาะส่วนที่ติดกับอาคาร โดยต้องสร้างหรือประกอบพร้อมกับ
การก่อสร้างอาคาร แต่ไม่รวมถึงเครื่องจักร หรือเครื่องมือกลที่น ามาประกอบ หรือติดตั้ง เช่น ลิฟท์ เครื่อง
คอมพิวเตอร์ เครื่องสูบน้ า เครื่องปรับอากาศ พัดลม ถังเก็บน้ า ฯลฯ 
 1.6 ทางเท้ารอบอาคาร ดินถม ดินตัก ห่างจากอาคารโดยรอบไม่เกิน 3 เมตร 

 ใช้สูตร   K = 0.25 + 0.15It/Io + 0.10 Ct/Co + 0.40Mt/Mo + 0.10St/So 

หมวดที ่2 งานดิน 
 2.1 งานดิน หมายถึง การขุดดิน การตักดิน การบดอัดดิน การขุดเปิดหน้าดิน การเกลี่ยบดอัดดิน การขุด-ถม
บดอัดแน่น เขื่อน คลอง คันดิน คันกั้นน้ า คันทาง ซึ่งต้องใช้เครื่องจักร เครื่องมือกลปฏิบัติงาน 
 ส าหรับการถมดินให้หมายถึงการถมดินหรือทรายหรือวัสดุอ่ืน ที่มีการควบคุมคุณสมบัติของวัสดุนั้นๆ และ
มีข้อก าหนดวิธีการถม รวมทั้งมีการบดอัดแน่นโดยใช้เครื่องจักรเครื่องมือกล เพ่ือให้ได้มาตรฐานตามที่ก าหนดไว้ 
เช่นเดียวกับงานก่อสร้างถนนหรือเข่ือนชลประทาน 
 ทั้งนี้ ให้รวมถึงงานประเภท EMBANKMENT, EXCAVATION, SUBBASE, SELECTED, MATERIAL, 
UNTREATED BASE และ SHOULDER 

ใช้สูตร   K = 0.30 + 0.10It/Io + 0.40Et/Eo + 0.20Ft/Fo 
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หมวดที่ 3 งานทาง 
 3.1 งานผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมายถึง ผิวถนนคอนกรีตที่ใช้เหล็กเสริม ซึ่งประกอบด้วยตะแกรง
เหล็กเส้น หรือตะแกรงลวดเหล็กกล้าเชื่อมติดกัน (WELDED STEEL WIRE FABRIC) เหล็กเดือย (DOWEL BAR) 
เหล็กยึด (DEFORMED TIE BAR) และรอยต่อต่างๆ (JOINT) ทั้งนี้ให้หมายความถึง แผ่นพ้ืนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บริเวณคอสะพาน (R.C.BRIDGE APPROACH) ด้วย 

ใช้สูตร   K = 0.30 + 0.10It/Io + 0.35Ct/Co + 0.10Mt/Mo + 0.15St/So 

 3.2  งานท่อระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็กและงานบ่อพัก หมายถึง ท่อคอนกรีตเสริมเหล็กส าหรับงาน
ระบายน้ า (PRECAST REINFORCED CONCRETE DRAINAGE PIPE) งานรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก  งานดาด
คอนกรีตเสริมเหล็กรางระบายน้ าและบริเวณลาดคอสะพาน  รวมทั้งงานบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก และงานคอนกรีต
เสริมเหล็กอ่ืนที่มีรูปแบบและลักษณะงานคล้ายคลึงกัน เช่น งานบ่อพัก (MANHOLE) ท่อร้อยสายโทรศัพท์ ท่อร้อย
สายไฟฟ้า เป็นต้น  

ใช้สูตร    K = 0.35 + 0.20It/Io + 0.15Ct/Co + 0.15Mt/Mo + 0.15St/So 

หมวดที่ 4 ระบบสาธารณูปโภค 
    4.1 งานวางเหล็กเหนียวและท่อ HIGH DENSITY POLYETHELENE 
          ในกรณีที่ผู้รับจ้างเป็นผู้จัดหาท่อ HIGH DENSITY POLYETHELENE และ/หรืออุปกรณ์ 

ใช้สูตร   K = 0.50 + 0.10It/Io + 0.10Mt/Mo + 0.30PEt/PEo 

  4.2 งานก่อสร้างระบบสายส่งแรงสูงและสถานีไฟฟ้าย่อย 
          งานก่อสร้างฐานรากอุปกรณ์ไฟฟ้าสถานีไฟฟ้าย่อย 

ใช้สูตร    K = 0.50 + 0.20It/Io + 0.15Ct/Co + 0.15St/So   
 

สูตรต่อไปนี้ใช้เฉพาะงานก่อสร้างของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเท่านั้น 
 งานก่อสร้างสายส่งแรงสูงระบบแรงดัน 69-115 kV. 

 1.  ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างเป็นผู้จัดหาวัสดุและอุปกรณ์ให้ 

  ใช้สูตร   K =  0.80 + 0.05It/Io + 0.10Mt/Mo + 0.05Ft/Fo 

 2.  ในกรณีที่ผู้รับจ้างเป็นผู้จัดหาวัสดุและอุปกรณ์ 

  ใช้สูตร K =  0.45 + 0.05It/Io + 0.20Mt/Mo + 0.05Ft/Fo + 0.25Wt/Wo 
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ดัชนีราคาที่ใช้ค านวณสูตรที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ จัดท าขึ้นโดยกระทรวงพาณิชย์ 

K =  ESCALATION FACTOR 
It =    ดัชนีราคาผู้บริโภคท่ัวไปของประเทศ ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด 
Io =    ดัชนีราคาผู้บริโภคท่ัวไปของประเทศ ในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา 
Ct =    ดัชนีราคาซีเมนต์ ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด 
Co =    ดัชนีราคาซีเมนต์ ในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา 
Mt =    ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง (ไม่รวมเหล็กและซีเมนต์) ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด 
Mo =    ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง (ไม่รวมเหล็กและซีเมนต์) ในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา 
St =    ดัชนีราคาเหล็ก ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด 
So =    ดัชนีราคาเหล็ก ในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา 
Gt =    ดัชนีราคาเหล็กแผ่นเรียบที่ผลิตในประเทศไทย ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด 
Go =    ดัชนีราคาเหล็กแผ่นเรียบที่ผลิตในประเทศไทย ในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา 
At =    ดัชนีราคาแอสฟัลท์ ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด 
Ao =    ดัชนีราคาแอสฟัลท์ ในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา 
Et =    ดัชนีราคาเครื่องจักรกลและบริภัณฑ์ ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด 
Eo =    ดัชนีราคาเครื่องจักรกลและบริภัณฑ์ ในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา 
Ft =    ดัชนีราคาน้ ามันดีเซลหมุนเร็ว ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด 
Fo =    ดัชนีราคาน้ ามันดีเซลหมุนเร็ว ในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา 
ACt =    ดัชนีราคาซีเมนต์ใยหิน ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด 
ACo =    ดัชนีราคาซีเมนต์ใยหิน ในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา 
PVCt =    ดัชนีราคาท่อ PVC ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด 
PVCo =    ดัชนีราคาท่อ PVC ในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา 
GIPt =    ดัชนีราคาท่อเหล็กอาบสังกะสี ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด 
GIPo =    ดัชนีราคาท่อเหล็กอาบสังกะสี ในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา 
PEt =    ดัชนีราคาท่อ HIGH DENSITY POLYETHYLENE ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด 
PEo =    ดัชนีราคาท่อ HIGH DENSITY POLYETHYLENE ในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา 
Wt =    ดัชนีราคาสายไฟฟ้า ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด 
Wo =    ดัชนีราคาสายไฟฟ้า ในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา 
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 ค.  วิธีการค านวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ 

 1. การค านวณค่า K จากสูตรตามลักษณะงานนั้นๆ ให้ใช้ตัวเลขดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างของกระทรวง
พาณิชย์ โดยใช้ฐานของปี 2530 เป็นเกณฑ์ในการค านวณ 
 2. การค านวณค่า K ส าหรับกรณีที่มีงานก่อสร้างหลายประเภทรวมอยู่ในลักษณะเดียวกันจะต้องแยกค่า
งานก่อสร้างแต่ละประเภทให้ชัดเจนตามลักษณะงานนั้น และให้สอดคล้องกับสูตรที่ได้ก าหนดไว้ 
 3. การค านวณหาค่า K ก าหนดให้ใช้เลขทศนิยม 3 ต าแหน่งทุกข้ันตอนโดยไม่มีการปัดเศษ และก าหนดให้
ท าเลขสัมพันธ์(เปรียบเทียบ) ให้เป็นผลส าเร็จก่อน แล้วจึงน าผลลัพธ์ไปคูณกับตัวเลขคงที่หน้าเลขสัมพันธ์ นั้น 
 4. ให้พิจารณาเงินเพ่ิมหรือลดราคาค่างานจากราคาที่ผู้รับจ้างท าสัญญาตกลงกับผู้ว่าจ้าง เมื่อค่า K ตาม
สูตรส าหรับงานก่อสร้างนั้นๆ ในเดือนที่ส่งมอบงานมีค่าเปลี่ยนแปลงไปจากค่า K ในเดือนที่มีการเสนอราคา
มากกว่า 4% ขึ้นไป โดยน าเฉพาะส่วนที่เกิน 4% มาค านวณปรับเพ่ิมหรือลดค่างานแล้วแต่กรณี (โดยไม่คิด 4% 
แรกให้) 
 5. ในกรณีท่ีผู้รับจ้างไม่สามารถท าการก่อสร้างให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาในสัญญา โดยเป็นความผิดของผู้
รับจ้าง ค่า K ตามสูตรต่างๆ ที่จะน ามาใช้ในการค านวณค่างานให้ใช้ค่า K ของเดือน   สุดท้ายตามอายุสัญญา หรือ
ค่า K ของเดือนที่ส่งมอบงานจริง แล้วแต่ว่าค่า K ตัวใดจะมีค่าน้อยกว่า 
 6. การจ่ายเงินแต่ละงวดให้จ่ายค่าจ้างงานที่ผู้รับจ้างท าได้แต่ละงวดตามสัญญาไปก่อน  ส่วนค่างานเพ่ิม
หรือค่างานลดลงซึ่งจะค านวณได้ต่อเมื่อทราบดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างซึ่งน ามาค านวณหาค่า K ของเดือนที่ส่งมอบ
งานงวดนั้นๆ เป็นที่แน่นอนแล้ว เมื่อค านวณเงินเพิ่มได้ให้ขอท าความตกลงเรื่อง  การเงินกับส านักงบประมาณ 
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งานก่อสร้างท่ีใช้สูตรแบบปรับราคาได้ (ESCALATION FACTOR K) 

ก. งานก่อสร้างอาคารควบคุม บ้านพัก และรั้ว-ประตู ใช้สูตร งานอาคาร (หมวดที่ 1) 

 สูตร K = 0.25 + 0.15It/Io + 0.10 Ct/Co + 0.40Mt/Mo + 0.10St/So 

ข. งานถมดินบดอัดแน่น ใช้สูตร งานดิน (หมวดที่ 2  ข้อ 2.1) 

 สูตร K = 0.30 + 0.10It/Io + 0.40Et/Eo + 0.20Ft/Fo 

ค. งานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ใช้สูตร งานผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (หมวดที่ 3 ข้อ 3.1) 

 สูตร K = 0.30 + 0.10It/Io + 0.35Ct/Co + 0.10Mt/Mo + 0.15St/So 

ง. งานก่อสร้างรางเคเบิล Duct Bank และ Manhole ใช้สูตรงานท่อระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็กและงานบ่อพัก 
(หมวดที่ 3 ข้อ 3.2) 

 สูตร K = 0.35 + 0.20It/Io + 0.15Ct/Co + 0.15Mt/Mo + 0.15St/So 

จ. งานวางท่อ HIGH DENSITY POLYETHELENE ใช้สูตรงานวางท่อเหล็กเหนียวและท่อ HIGH DENSITY 
POLYETHELENE (หมวดที่ 4 ข้อ 4.1) 

 สูตร K = 0.50 + 0.10It/Io + 0.10Mt/Mo + 0.30PEt/PEo 

ฉ. งานก่อสร้างฐานรากอุปกรณ์ระบบไฟฟ้า ฐานรากเสาไฟฟ้า  และแท่นหม้อแปลง ใช้สูตรงานก่อสร้างฐานราก
อุปกรณ์ไฟฟ้าสถานีไฟฟ้าย่อย (หมวดที่ 4 ข้อ 4.2) 

 สูตร K = 0.50 + 0.20It/Io + 0.15Ct/Co + 0.15St/So 

สูตรต่อไปนี้ใช้เฉพาะงานก่อสร้างของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเท่านั้น 

ช. งานก่อสร้างสายส่งแรงสูงระบบแรงดัน 69-115 kV. 

 1.  ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างเป็นผู้จัดหาวัสดุและอุปกรณ์ให้ 

 ใช้สูตร   K =  0.80 + 0.05It/Io + 0.10Mt/Mo + 0.05Ft/Fo 

 2.  ในกรณีที่ผู้รับจ้างเป็นผู้จัดหาวัสดุและอุปกรณ์ 

ใช้สูตร K =  0.45 + 0.05It/Io + 0.20Mt/Mo + 0.05Ft/Fo + 0.25Wt/Wo 

 



  

 
 
 

1.6  
  

 บทนิยาม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทนิยาม 

(1) “ผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน” หมายความว่า บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่เข้าเสนอราคา 
หรือเข้ายื่นข้อเสนอในการจัดซื้อจัดจ้างต่อหน่วยงานของรัฐใด เป็นผู้มีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยทางตรง 
หรือทางอ้อมในกิจการของบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอ่ืนที่เข้าเสนอราคาหรือเข้ายื่นข้อเสนอต่อ
หน่วยงานของรัฐนั้นในคราวเดียวกัน 

 การมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมของบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลดังกล่าว
ข้างต้น ได้แก่ การที่บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลดังกล่าวมีความสัมพันธ์กันในลักษณะ ดังต่อไปนี้ 

 (ก) มีความสัมพันธ์กันในเชิงบริหาร โดยผู้จัดการ หุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ 
ผู้บริหาร หรือผู้มีอ านาจในการด าเนินงานในกิจการของบุคคลธรรมดาหรือของนิติบุคคลรายหนึ่ง 
มีอ านาจหรือสามารถใช้อ านาจในการบริหารจัดการกิจการของบุคคลธรรมดา หรือของนิติบุคคลอีกรายหนึ่ง
หรือหลายราย ทีเ่ข้าเสนอราคาหรือเข้ายื่นข้อเสนอต่อการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในคราวเดียวกัน 

 (ข) มีความสัมพันธ์กันในเชิงทุน โดยผู้เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือผู้เป็นหุ้นส่วน
ไม่จ ากัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจ ากัด หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัด  
เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจ ากัด  หรือเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัทจ ากัด  
หรือบริษัทมหาชนจ ากัดอีกรายหนึ่งหรือหลายราย ที่เข้าเสนอราคาหรือเข้ายื่นข้อเสนอต่อการไฟฟ้า- 
ส่วนภูมิภาคในคราวเดียวกัน 

 ค าว่า “ผู้ถือหุ้นรายใหญ่” ให้หมายความถึง ผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 25 (ยี่สิบห้า) 
ในกิจการนั้นหรือในอัตราอ่ืนตามที่คณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเห็นสมควรประกาศก าหนด  
ส าหรับกิจการบางประเภทหรือบางขนาด 

 (ค) มีความสัมพันธ์กันในลักษณะไขว้กันระหว่าง (ก) และ (ข) โดยผู้จัดการ หุ้นส่วน
ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอ านาจในการด าเนินงานในกิจการของบุคคลธรรมดา  
หรือของนิติบุคคลรายหนึ่ ง เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจ ากัด หรือเป็น  
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัดอีกรายหนึ่งหรือหลายราย  ที่เข้าเสนอราคา 
หรือเข้ายื่นข้อเสนอต่อการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในคราวเดียวกัน หรือในนัยกลับกัน 

 การด ารงต าแหน่ง การเป็นหุ้นส่วน หรือการเข้าถือหุ้นดังกล่าวข้างต้นของคู่สมรสหรือบุตร  
ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลใน (ก) (ข) หรือ (ค) ให้ถือว่าเป็นการด ารงต าแหน่ง  การเป็นหุ้นส่วน 
หรือการถือหุ้นของบุคคลดังกล่าว 

 ในกรณีบุคคลใดใช้ชื่อบุคคลอ่ืนเป็นผู้จัดการ หุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร  
ผู้ เป็นหุ้นส่วน หรือผู้ถือหุ้นโดยที่ตนเองเป็นผู้ ใช้อ านาจในการบริหารที่แท้จริง หรือเป็นหุ้นส่วน 
หรือผู้ถือหุ้ นที่ แท้ จริงของห้ างหุ้นส่ วน หรือบริษัทจ ากัด หรือบริษัทมหาชนจ ากัด  แล้ วแต่กรณี  
และห้างหุ้นส่วน หรือบริษัทจ ากัด หรือบริษัทมหาชนจ ากัดที่เกี่ยวข้องได้เข้าเสนอราคาหรือเข้ายื่นข้อเสนอ 
ต่อการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในคราวเดียวกัน ให้ถือว่าผู้ยื่นข้อเสนอนั้นมีความสัมพันธ์กันตาม (ก) (ข) หรือ (ค) 
แล้วแต่กรณ ี
 
 
 
 



ประกวดราคาเลขที่ PEA-SCIP.1-01/2014 
 

(2) “การขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม” หมายความว่า การที่ผู้ยื่นข้อเสนอรายหนึ่ง 
หรือหลายรายกระท าการอย่างใดๆ อันเป็นการขัดขวาง หรือเป็นอุปสรรค หรือไม่เปิดโอกาสให้มี 
การแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการเสนอราคาหรือยื่นข้อเสนอต่อการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ไม่ว่าจะกระท า 
โดยการสมยอมกัน หรือโดยการให้ ขอให้ หรือรับว่าจะให้ เรียก รับ หรือยอมจะรับเงิน หรือทรัพย์สิน  
หรือประโยชน์อ่ืนใด หรือใช้ก าลังประทุษร้าย หรือข่มขู่ว่าจะใช้ก าลังประทุษร้าย หรือแสดงเอกสาร 
อันเป็นเท็จ หรือส่อว่ากระท าการทุจริตอ่ืนใดในการเสนอราคา ทั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะแสวงหา
ประโยชน์ในระหว่างผู้ยื่นข้อเสนอด้วยกัน หรือเพ่ือให้ประโยชน์แก่ผู้ยื่นข้อเสนอรายหนึ่ งรายใด 
เป็นผู้มีสิทธิท าสัญญากับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนั้น หรือเพ่ือหลีกเลี่ยงการแข่งขันอย่างเป็นธรรม  
หรือเพ่ือให้เกิดความได้เปรียบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโดยมิใช่เป็นไปในทางการประกอบธุรกิจปกติ 



  

 
 
 

1.7 
  

แบบบัญชีเอกสารที่ก าหนดไว้ในระบบ
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

บัญชีเอกสารส่วนที่ 1 
ผู้ยื่นข้อเสนอต้องรับรองส ำเนำถูกต้องในเอกสำรทุกแผ่น 

และต้องท ำเครื่องหมำย X ลงในช่อง     และ    
  1. ในกรณีผู้ย่ืนข้อเสนอเป็นนิติบุคคล 

(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจ ากัด 
- ส ำเนำหนังสือรับรองก ำไรจดทะเบียนนิติบุคคล 

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

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

ไฟล์ข้อมูล………………………….……..ขนำดไฟล์....................... จ ำนวน ………….......แผ่น 
 (ข) บริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัด 

- ส ำเนำหนังสือรับรองก ำไรจดทะเบียนนิติบุคคล 
 ไฟล์ข้อมูล………………………….……..ขนำดไฟล์....................... จ ำนวน ………….......แผ่น 

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

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

 - บัญชีผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ 
    ไม่มีผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ 
    มีผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ 

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

ไฟล์ข้อมูล………………………….……..ขนำดไฟล์....................... จ ำนวน ………….......แผ่น 
  2. ในกรณีผู้ย่ืนข้อเสนอไม่เป็นนิติบุคคล 

 (ก) บุคคลธรรมดา 
- ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนของผู้นั้น 
 ไฟล์ข้อมูล………………………….……..ขนำดไฟล์....................... จ ำนวน ………….......แผ่น 

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

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

 



  

   1. ในกรณีผู้ย่ืนข้อเสนอเป็นผู้ย่ืนข้อเสนอร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า 
- ส ำเนำสัญญำของกำรเขำ้ร่วมค้ำ 
  ไฟล์ข้อมูล………………………….……..ขนำดไฟล์....................... จ ำนวน ………….......แผ่น 

(ก) ในกรณีผู้ร่วมค้าเป็นบุคคลธรรมดา 
- บุคคลสัญชำติไทย 

ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน 
 ไฟล์ข้อมูล………………………….……..ขนำดไฟล์....................... จ ำนวน ………….......แผ่น 

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

  (ข) ในกรณีผู้ย่ืนข้อเสนอเป็นนิติบุคคล 
ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจ ากัด 
- ส ำเนำหนังสือรับรองก ำไรจดทะเบียนนิติบุคคล 

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

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

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

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

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

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

ไฟล์ข้อมูล………………………….……..ขนำดไฟล์....................... จ ำนวน ………….......แผ่น 
 - บัญชีผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ 
    ไม่มีผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ 
    มีผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ 

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

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



  

   4. อ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
……………………………………………………………………………………………………………….. 
ไฟล์ข้อมูล………………………….……..ขนำดไฟล์....................... จ ำนวน ………….......แผ่น 
……………………………………………………………………………………………………………….. 
ไฟล์ข้อมูล………………………….……..ขนำดไฟล์....................... จ ำนวน ………….......แผ่น 
……………………………………………………………………………………………………………….. 
ไฟล์ข้อมูล………………………….……..ขนำดไฟล์....................... จ ำนวน ………….......แผ่น 

 
 ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำ เอกสำรหลักฐำนที่ข้ำพเจ้ำยื่นมำทั้งหมด ในกำรประกวดรำคำจ้ำงด้วยวิธีกำร
ทำงอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ ถูกต้องและเป็นควำมจริงทุกประกำร 
 
 
 
                                   *ลงชื่อ                                        ผู้ยื่นข้อเสนอ 

                       (                                     ) 
 ประทับตรำ (ถ้ำมี) 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
หมำยเหตุ 
* ลงลำยมือช่ืออิเล็กทรอนิกส์ หรือหลักฐำนแสดงตัวตนของผู้ยื่นข้อเสนอ 

 
 
 

 
 
 
 
  



  

บัญชีเอกสารส่วนที่ 2 
ผู้ยื่นข้อเสนอต้องรับรองส าเนาถูกต้องในเอกสารทุกแผ่น 

และต้องท าเครื่องหมาย X ลงในช่อง  
 

1. หนังสือมอบอ านาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอมอบอ านาจให ้           
บุคคลอ่ืนลงนามในใบเสนอราคาแทน 
ไฟล์ข้อมูล………………………….……..ขนาดไฟล์....................... จ านวน ………….......แผ่น 

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

3. ส าเนาหนังสือรับรองผลงานก่อสร้าง (ถ้ามี) 
    ไม่มีหนังสือรับรองผลงานก่อสร้าง 
    มีหนังสือรับรองผลงานก่อสร้าง 

ไฟล์ข้อมูล………………………….……..ขนาดไฟล์....................... จ านวน ………….......แผ่น 
4. อ่ืนๆ (ถ้ามี) 

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

 
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า เอกสารหลักฐานที่ข้าพเจ้ายื่นมาทั้งหมด ในการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการ

ทางอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ ถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ 
 
 
 

  *ลงชื่อ                                          ผู้ยื่นข้อเสนอ 

                             (                                        ) 
      ประทับตรา (ถ้ามี) 
 
 
 
 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
หมายเหตุ 
* ลงลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกส์ หรือหลักฐานแสดงตัวตนของผู้เสนอราคา 

 



  

ผูป้ระสงค์จะเสนอราคาต้องกรอกรายละเอียดและข้อมูลในการเสนอราคา 
 

                                                ประกวดราคาเลขที ่                                        เสนอราคาวันที่                                        . 
     ชื่อบริษัทฯ / ห้างฯ / ร้าน / บุคคลธรรมดา / นิติบุคคล                                        . 

          ทุนจดทะเบียน……………………………..(บาท)    จ านวนหุ้น…………………..หุ้น   หุน้ละ……………………..(บาท)     
 

1. ผู้จัดการ / หุ้นส่วนผู้จัดการ / กรรมการผู้จัดการ / ผู้บริหาร / ผู้มีอ านาจในการด าเนินงานในกิจการ 

 
 
 
 
 

 

 

 ข้าพเจ้าขอรับรองว่า  เอกสารหลักฐานที่ข้าพเจ้ายื่นมาในการประกวดราคาครั้งนี้ ถูกต้อง และเป็นจริงทุกประการ 
 
 

               ลงชื่อ                                       ผู้ประสงค์จะเสนอราคา 

                                                                                    (                                     )  
                                                             ประทับตรา (ถ้ามี) 

       หมายเหตุ 
1. ข้อความใดไม่ใช้ให้ขีดทับ 
2. ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หมายถึง ผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 25 ในกิจการนั้น (บริษัทจ ากัด / บริษทั มหาชน จ ากัด) หรือในอัตราอื่นที่ การไฟฟ้าส่วนภมูิภาค ก าหนด 
3. บุตร หมายถึง บุตรทีย่ังไม่บรรลุนิติภาวะ 
4. หากแบบฟอร์มนี้ไมเ่พียงพอท่ีจะกรอกรายละเอียด ให้ผูเ้สนอราคาจัดพิมพ์แบบฟอร์มเพิ่มเติม เพื่อกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนได ้
 
 

  
ล าดับ 

 

 
ชื่อ - สกุล 

 

 
ต าแหน่ง 

จ านวนหุ้น 
(คิดเป็น %)  
หรือหุ้นส่วน  

(บาท) 

 
ชื่อ - สกุล 
คู่สมรส 

จ านวนหุ้น 
(คิดเป็น %)  
หรือหุ้นส่วน  

(บาท) 

 
ชื่อ – สกุล 

บุตร 

จ านวนหุ้น 
(คิดเป็น %)  
หรือหุ้นส่วน  

(บาท) 

 
หมายเหตุ 

        
 

         
         
         
         

(เอกสารแสดงคณุสมบตัิของผู้ประสงค์จะเสนอราคา) 
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ผูป้ระสงค์จะเสนอราคาต้องกรอกรายละเอียดและข้อมูลในการเสนอราคา 
 

                                            ประกวดราคา  เลขที่…………………….……………………..…..เสนอราคาวันที่……………………………..………. 
  ชื่อบริษัทฯ / ห้างฯ / ร้าน / บุคคลธรรมดา / นิติบุคคล…………………………………………………………………. 

         ทุนจดทะเบียน……………………………..(บาท)    จ านวนหุ้น…………………..หุ้น   หุน้ละ……………………..(บาท)     
 

2.  หุ้นส่วนสามัญ / หุ้นส่วนไม่จ ากัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจ ากัด / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัทจ ากัด / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัทมหาชนจ ากัด 

 

 ข้าพเจ้าขอรับรองว่า  เอกสารหลักฐานที่ข้าพเจ้ายื่นมาในการประกวดราคาครั้งนี้ ถูกต้อง และเป็นจริงทุกประการ 
 
 

               ลงชื่อ                                       ผู้ประสงค์จะเสนอราคา 

                                                                                    (                                     ) 
                                                             ประทับตรา (ถ้ามี) 

       หมายเหตุ 
1. ข้อความใดไม่ใช้ให้ขีดทับ 
2. ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หมายถึง ผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 25 ในกิจการนั้น (บริษัทจ ากัด / บริษทั มหาชน จ ากัด) หรือในอัตราอื่นที่ การไฟฟ้าส่วนภมูิภาค ก าหนด 
3. บุตร หมายถึง บุตรทีย่ังไม่บรรลุนิติภาวะ 
4. หากแบบฟอร์มนี้ไมเ่พียงพอที่จะกรอกรายละเอียด ให้ผูเ้สนอราคาจัดพิมพ์แบบฟอร์มเพิ่มเติม เพื่อกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนได้ 

 
ล าดับ 

 

 
ชื่อ - สกุล 

 

 
ต าแหน่ง 

จ านวนหุ้น 
(คิดเป็น %)  
หรือหุ้นส่วน  

(บาท) 

 
ชื่อ - สกุล 
คู่สมรส 

จ านวนหุ้น 
(คิดเป็น %)  
หรือหุ้นส่วน  

(บาท) 

 
ชื่อ – สกุล 

บุตร 

จ านวนหุ้น 
(คิดเป็น %)  
หรือหุ้นส่วน  

(บาท) 

 
หมายเหตุ 

        
 

         
         
         
         

(เอกสารแสดงคณุสมบตัิของผู้ประสงค์จะเสนอราคา) 
 

2 - 5 



  

 
 

 
 

1.8 
  

แผนการใชพ้ัสดุที่ผลิตภายในประเทศและ
แผนการใช้เหล็กภายในประเทศ 

  







  

 
 

 
1.9 
  

แบบบัญชีรายชื่ออุปกรณ์ท่ีใช้ในโครงการ 
(List of Suppliers) 

 
 
  



 

    

แบบบัญชีรายชื่ออุปกรณ์ที่ใช้ในโครงการ (List of suppliers) 

รายการอุปกรณ์ที่เสนอ ของ ผู้ยื่นข้อเสนอ ............................................................................................................................. ............ 

1) รายการอุปกรณ์ระบบไฟฟ้า 

 

ที่ 
 

รายการ ล าดับที่(1) ผลิตภัณฑ์(2) รุ่น (Model)(3) ประเทศผู้ผลติ(4) 
เลขที่หนังสือรับรองจากผูผ้ลิตหรือ

ผู้แทนจ าหน่ายให้เป็นผู้เสนอ
อุปกรณ์ (5) 

1 Aluminium conductor steel reinforced 
(ACSR) 380/50 sq.mm. 

1     

2     

3     
2 สาย Optical Fiber Composite Overhead 

Ground Wire (OPGW) และอุปกรณ์
ประกอบ 

1     
 2 

    

  3     
3 Composite Insulator  1     

2     
3     

4 Porcelain Insulator 1     
 2     
 3     

 

 



 

    

2) รายการวัสดุอุปกรณ์อื่น ๆ 

 

ที่ 
 

รายการ ล าดับที่(1) ผลิตภัณฑ์(2) รุ่น (Model)(3) ประเทศผู้ผลติ(4) 

1 ผลิตภัณฑ์เสาคอนกรีต 1    
2    
3    

2 ผลิตภัณฑ์เสาเหล็ก (เสาโครงเหล็ก) 1    
2    
3    

3 อุปกรณ์ hardware (ส าหรับการประกอบ     
หัวเสาและประกอบสายไฟฟา้) 

1    
2    
3    

4 อุปกรณ์ AGS (armor grip suspension) 
ส าหรับสายไฟฟา้ 

1    
2    
3    

5 ชุดอุปกรณ์ต่อลงดิน (Ground rod และ 
Exothermic welding kit) 

1    
 2    
  3    

 
(1) ล าดับที่ : ให้ผู้ยื่นขอเสนอ เสนอผลิตภัณฑ์ได้ไม่เกิน 3 ผลิตภัณฑ์ 
(2) ผลิตภัณฑ์ : ให้ผู้ยื่นขอเสนอ ระบชุื่อ (ยี่ห้อ) ของผลิตภัณฑ์ส าหรับรายการอุปกรณ์ท่ีจะใช้ในงานประกวดราคาครั้งนี้ 
(3)  รุ่น (Model) : ในแต่ละผลิตภัณฑ์ท่ีจ าเป็นต้องเสนออุปกรณ์หลายรุ่น ให้ผู้ยื่นข้อเสนอระบุรุ่น (model) ของผลิตภัณฑใ์ห้ครบถ้วนสอดคล้องกับงานประกวดราคาครั้งนี้  
(4) ประเทศผู้ผลิต : ให้ผู้ยื่นขอ้เสนอ ระบุประเทศผู้ผลิตของแต่ละผลิตภัณฑ์ให้ชัดเจน 
(5) ส าหรับรายการ Optical Fiber Composite Overhead Ground Wire (OPGW) และอุปกรณ์ประกอบ ให้ยื่นหนังสือรับรองจากผู้ผลิตหรือผู้แทน 
    จ าหน่ายให้เป็นผู้เสนออุปกรณ์เฉพาะในส่วนของสาย Optical Fiber Composite Overhead Ground Wire (OPGW) เท่านั้น                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  



  

 

 
 
 

1.10 
  

มาตรฐานและคุณสมบัตทิางเทคนิค 
(Standard and Specification) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ลําดับที่ รายละเอียด หนา

1 แบบมาตรฐานแผนกโยธา

1.1  Pole Foundation

1.2  แบบมาตรฐานทางดานโยธาอื่นๆ

2 แบบมาตรฐานแผนกไฟฟา 

2.1  แบบมาตรฐานการติดตั้งอุปกรณหัวเสา

2.2  แบบรายละเอียดการติดตั้งอุปกรณหัวเสา

 2.2.1 แบบประกอบลูกถวย

 2.2.2 แบบประกอบ GUY และสมอบก

 2.2.3 แบบประกอบการตอลงดินของเสาไฟฟา

 2.2.4 แบบประกอบชุดลอฟา (OHGW) และ OPGW

2.3  แบบมาตรฐานอุปกรณไฟฟา 

 2.3.1 OPGW และอุปกรณประกอบ

 2.3.2 AGS

 2.3.3 Aluminum Strand Conductor and ACSR

 2.3.4 Insulator

2.4  แบบมาตรฐานการติดตั้งระบบ Ground

2.5  แบบมาตรฐานทางดานไฟฟาอื่นๆ

3 แบบการทดสอบอุปกรณ และแบบรายการคํานวณ

แบบมาตรฐานและขอกําหนดทางเทคนิค (Specifications)

สารบัญ



 

 

 
 
 

 
 

1. แบบมาตรฐานแผนกโยธา 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 

1.1 แบบมาตรฐาน  
Pole Foundation 

 
 
 
 
 
 

































  

 
 
 
 

 
 
 
 

1.2 แบบมาตรฐาน 
ทางด้านโยธาอื่น ๆ 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 





































  

 
 
 
 

 
 
 
 

2. แบบมาตรฐานแผนกไฟฟ้า 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 
 

 
 
 
 

2.1 แบบมาตรฐานการติดตั้ง
อุปกรณ์หัวเสา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



































































































  

 
 
 

 
 
 
 

2.2 แบบรายละเอียด 
การติดตั้งอุปกรณ์หัวเสา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 
 
 
 
 

2.2.1 แบบประกอบลูกถ้วย 
 
 
 
 
 
 
 



































  

 
 
 
 

2.2.2 แบบประกอบ GUY     
และสมอบก 

 
 
 
 
 
 





















  

 

 
 
 
2.2.3 แบบประกอบการต่อ 

ลงดินของเสาไฟฟ้า 
 
 
 
 
 
 























  

 

 
 
 
2.2.4 แบบประกอบชุดล่อฟ้า 

(OHGW) และ OPGW 
 

 
 
 
 
 









































































  

 
 
 

 
 
 
 

2.3 แบบมาตรฐานอุปกรณ์
ไฟฟ้า 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 

 

 
 
 
 
 
 

2.3.1 OPGW และอุปกรณ์
ประกอบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 












