
 

  
 

บริษัท ธนารักษพัฒนาสินทรัพย จํากัด 

 
เอกสารประกวดราคา 

งานจางกอสรางโครงการพัฒนาพืน้ที่สวนขยาย  

ศูนยราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ โซน C  

สัญญาที่ ๑.๑.๑ งานเตรียมพืน้ที่กอสราง 
 

เอกสารหมายเลข ๑ 

 

เอกสารประกวดราคาจางกอสราง 

ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) 

 

 

 

 
 

พฤษภาคม ๒๕๖๒

บริษัท ทีม คอนซัลต้ิง เอนจิเนียร่ิง แอนด แมเนจเมนท จํากัด (มหาชน) 

บริษัท เอทีที คอนซัลแตนท จํากัด 

บริษัท เอสคิว อารคีเต็ค แอนด แปลนเนอร จํากัด 



 เอกสารประกวดราคาหมายเลข ๑ 
     

 
 

 
 

                                  สารบัญ 
    หนา - ก - 

งานจางกอสรางโครงการพัฒนาพ้ืนท่ีสวนขยาย  

ศูนยราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ โซน C  

สัญญาท่ี ๑.๑.๑ งานเตรียมพ้ืนท่ีกอสราง 

 

เอกสารหมายเลข ๑  เอกสารประกวดราคาจางกอสรางดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-

bidding)  

เอกสารหมายเลข ๒ เง่ือนไขการประกวดราคา (Conditions of Contract) 

 

เอกสารหมายเลข ๓ ขอกําหนดประกอบแบบ (Specifications) 

 

เอกสารหมายเลข ๔ แบบฟอรมเสนอราคา พรอมบัญชีแสดงปริมาณงานและราคา  

 

เอกสารหมายเลข ๕ แบบรูป (Drawings) 

  



 เอกสารประกวดราคาหมายเลข ๑ 
     

 
 

 
 

                                  สารบัญ 
    หนา - ข - 

สารบัญ 

งานจางกอสรางโครงการพัฒนาพ้ืนท่ีสวนขยาย  

ศูนยราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ โซน C  

สัญญาท่ี ๑.๑.๑ งานเตรียมพ้ืนท่ีกอสราง 

 

เอกสารหมายเลข ๑  เอกสารประกวดราคาจางกอสรางดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส  

๑. ประกาศบริษัท ธนารักษพัฒนาสินทรัพย จํากัด 

๒. เอกสารประกวดราคาจางกอสรางดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e – bidding) 

๒.๑ แบบใบเสนอราคาจางกอสรางดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) 

๒.๒  แบบสัญญาจางกอสราง 

๒.๓ แบบหนังสือคํ้าประกัน 

(๑) หลักประกันการเสนอราคา  

(๒) หลักประกันสัญญา 

(๓) หลักประกันการรับเงินคาจางลวงหนา 

(๔) หลักประกันผลงาน   

 ๒.๔ สูตรการปรับราคา 

๒.๕ บทนิยาม 

(๑) ผูมีผลประโยชนรวมกัน 

(๒) การขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม 

๒.๖ แบบบัญชีเอกสารท่ีกําหนดไวในระบบจัดซ้ือจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส 

(๑) บัญชีเอกสารสวนท่ี ๑ 

(๒) บัญชีเอกสารสวนท่ี ๒ 

 

๓. ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) 

 



 เอกสารประกวดราคาหมายเลข ๑ 
     

 
 

 
 

                                  สารบัญ 
    หนา - ค - 

สารบัญ(ตอ) 

งานจางกอสรางโครงการพัฒนาพ้ืนท่ีสวนขยาย  

ศูนยราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ โซน C  

สัญญาท่ี ๑.๑.๑ งานเตรียมพ้ืนท่ีกอสราง 

เอกสารหมายเลข ๑  เอกสารประกวดราคาจางกอสรางดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (ตอ)  

 

๔. แบบหนังสือยืนยันตนเองวาไมเปนผูท่ีไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมครองซ่ึงอาจปฏิเสธไมยอมข้ึน 

ศาลไทยฯ (เฉพาะนิติบุคคลท่ีตั้งข้ึนตามกฎหมายตางประเทศ) 

๕. ขอตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) ความรวมมือปองกันและตอตานการทุจริตในการจัดซ้ือ     

จัดจางภาครัฐ (สําหรับสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคการมหาชน หนวยงานของรัฐและ

ภาคเอกชน) 
 



 
 
 

๑. ประกาศ บริษัท ธนารักษพัฒนาสินทรัพย จํากัด 
  



 
 

ประกาศบริษัท ธนารักษพัฒนาสินทรัพย จํากัด 

เรือ่ง  ประกวดราคางานจางกอสรางโครงการพัฒนาพ้ืนท่ีสวนขยาย  

ศูนยราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ โซน C  

สัญญาท่ี ๑.๑.๑ งานเตรียมพ้ืนท่ีกอสราง ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) 

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

 บริษัท ธนารักษพัฒนาสินทรัพย จํากัด (ธพส.) มีความประสงคจะประกวดราคางานกอสรางโครงการ 

พัฒนาพ้ืนท่ีสวนขยาย ศูนยราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐  โซน C สัญญาท่ี ๑.๑.๑ งาน 

เตรียมพ้ืนท่ีกอสราง ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ราคากลางของงานกอสรางในการประกวดราคาครั้งนี้ 

เปนเงินท้ังสิ้น ๒๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (ยี่สิบลานบาทถวน) ซ่ึงเปนงานเตรียมพ้ืนท่ี รื้อถอนอาคาร ๑๙ ป และ

งานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ 

  ผูยื่นขอเสนอจะตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้ 

  ๑. มีความสามารถตามกฎหมาย 

  ๒. ไมเปนบุคคลลมละลาย 

  ๓. ไมอยูระหวางเลิกกิจการ 

  ๔. ไมเปนบุคคลซ่ึงอยูระหวางถูกระงับการยื่นขอเสนอหรือทําสัญญากับหนวยงานของรัฐไวชั่วคราว 

เนื่องจากเปนผูท่ีไมผานเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการตามระเบียบท่ีรัฐมนตรีวาการ

กระทรวงการคลังกําหนดตามท่ีประกาศเผยแพรในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง 

 ๕. ไมเปนบุคคลซ่ึงถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูท้ิงงานและไดแจงเวียนชื่อใหเปนผูท้ิงงานของ 

หนวยงานของรัฐในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซ่ึงรวมถึงนิติบุคคลท่ีผูท้ิงงานเปนหุนสวน 

ผูจัดการ กรรมการผูจัดการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นดวย 

 ๖. มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามท่ีคณะกรรมการนโยบายการจัดซ้ือจัดจางและ 

การบริหารพัสดุภาครัฐกําหนดในราชกิจจานุเบกษา 

  ๗.  เปนนิติบุคคลผูมีอาชีพรับจางงานท่ีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสดังกลาว 

  ๘.  ไมเปนผู มีผลประโยชนร วมกันกับผู ยื ่นขอเสนอรายอื่นที ่เข ายื ่นขอเสนอใหแก ธพส.        

ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันอยางเปน

ธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้ 



- ๒ – 
ประกาศบริษัท ธนารักษพัฒนาสนิทรัพย จํากัด 

โครงการพัฒนาพ้ืนที่สวนขยาย ศูนยราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ โซน C  
สัญญาที่ ๑.๑.๑ 

  ๙.  ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซ่ึงอาจปฏิเสธไมยอมข้ึนศาลไทย เวนแตรัฐบาล 

ของผูยื่นขอเสนอไดมีคําสั่งใหสละเอกสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น   

 ๑๐. ผูยื่นขอเสนอตองมีผลงานดานงานโยธา เชน งานปรับเตรียมพ้ืนท่ี งานขุด งานถม  

งานรื้อถอนอาคาร งานรั้ว และเปนผลงานท่ีเปนคูสัญญาโดยตรงกับหนวยงานของรัฐ หรือหนวยงานเอกชนท่ี ธพส. 

เชื่อถือ มีมูลคางานไมนอยกวา ๑๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สิบลานบาทถวน) ใน ๑ (หนึ่ง) สัญญา ซึ่งไดรวม

ภาษีมูลคาเพ่ิมแลว โดยตองเปนผลงานท่ีแลวเสร็จไมเกินระยะเวลา ๓ (สาม) ป นับถึงวันท่ียื่นเสนอราคา 

  ๑๑. ผูยื่นขอเสนอตองลงทะเบียนในระบบจัดซ้ือจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส (Electronic 

Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง 

  ๑๒. ผูยื่นขอเสนอจะตองลงนามในขอตกลงคุณธรรม 

  ๑๓. ผูยื่นขอเสนอตองมีคุณสมบัติครบถวนทุกขอ เปนนิติบุคคลรายเดียว และตองเปนนิติบุคคลท่ี 

จดทะเบียนตามกฎหมายไทย 

  ๑๔. การพิจารณาผลงานตามขอ ๑๐ ใหยึดถือหลักเกณฑ ดังนี้ 

   (๑) ผลงานท่ีนํามายื่นสามารถใชผลงานภายในประเทศหรือตางประเทศ ตองเปนคูสัญญา 

โดยตรงกับสวนราชการ หนวยงานตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการสวนทองถ่ิน หนวยงานอ่ืนซ่ึง 

กฎหมายบัญญัติใหมีฐานะเปนราชการสวนทองถ่ิน รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานเอกชนท่ี ธพส. เชื่อถือ  

   (๒) ผลงานท่ีนํามายื่นตองเปนผลงานท่ีแลวเสร็จสมบูรณตามเง่ือนไขสัญญาแลว โดยผลงาน 

ดังกลาวตองแลวเสร็จเปนเวลาไมเกิน ๓ (สาม) ป นับถึงวันท่ียื่นเสนอราคา โดยตองมีสําเนาสัญญาจางและ        

หนังสือรับรองผลงานพรอมแสดงมูลคาของงาน และเอกสารหลักฐานอ่ืนท่ีสามารถตรวจสอบไดวามีผลงาน

ถูกตอง ครบถวนตามท่ีกําหนดไวอยางชัดเจน (ถามี) 

   (๓) หนังสือรับรองผลงานขางตนตองออกโดยหัวหนาหนวยงาน หรือผูมีอํานาจของหนวยงาน 

ท่ีวาจาง และตองแสดงรายละเอียดของงานและมูลคาผลงานใหสอดคลองกับรายละเอียดผลงานตามท่ีกําหนด 

ในขอ ๑๐ 

   ผูยื่นเสนอราคาตองยื่นขอเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซ้ือจัดจางภาครัฐดวยวิธีประกวด

ราคาอิเล็กทรอนิกส ในวันท่ี...........................ระหวางเวลา........................น.  ถึง............................น. 

   ผูสนใจสามารถดาวนโหลดเอกสารผานทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส 

ตั้งแตวันท่ี.............................ถึงวันท่ี............................. โดยดาวนโหลดเอกสารผานทางระบบจัดซ้ือจัดจางภาครัฐ 

ดวยอิเล็กทรอนิกสไดจนถึงกอนวันเสนอราคา 

   ผูสนใจสามารถดูรายละเอียดไดท่ีเว็บไซต ................................................................................... หรือ 

www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพทหมายเลข..................................... ในวันและเวลาราชการ 

   ผูสนใจตองการทราบรายละเอียดเพ่ิมเติมเก่ียวกับสถานท่ีหรือแบบรูปรายการละเอียด โปรด

สอบถามมายัง บริษัท ธนารักษพัฒนาสินทรัพย จํากัด ผานทางอีเมล.................................................... หรือ

ชองทางตามท่ีกรมบัญชีกลางกําหนด ภายในวันท่ี......................... โดย ธพส. จะชี้แจงรายละเอียดดังกลาว    



- ๓ – 
ประกาศบริษัท ธนารักษพัฒนาสนิทรัพย จํากัด 

โครงการพัฒนาพ้ืนที่สวนขยาย ศูนยราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ โซน C  
สัญญาที่ ๑.๑.๑ 

ผานทางเว็บไซต ......................................................................................................................... และ 

www.gprocurement.go.th ในวันท่ี................................... 

  

    ประกาศ ณ วันท่ี .................................. พ.ศ. ................... 

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

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

         ตําแหนง ............................................ 

หมายเหตุ ผูประกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารสวนท่ี ๑ และเอกสารสวนท่ี ๒) 

ในระบบ e-GP ไดตั้งแตวันท่ีซ้ือเอกสารจนถึงวันเสนอราคา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.gprocurement.go.th/


 
 

๒.  เอกสารประกวดราคาจางกอสราง 
ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e – bidding) 

  



โครงการพัฒนาพ้ืนที่สวนขยาย ศูนยราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕  ธันวาคม ๒๕๕๐ โซน C  
สัญญาที่ ๑.๑.๑ 

 

เอกสารประกวดราคาจางกอสรางดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e – bidding)  

เลขท่ี  ………………….. 

งานจางกอสรางโครงการพัฒนาพ้ืนท่ีสวนขยาย  

ศูนยราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ โซน C  

สัญญาท่ี ๑.๑.๑ งานเตรียมพ้ืนท่ีกอสราง 

ตามประกาศ บริษัท ธนารักษพัฒนาสินทรัพย จํากัด 

ลงวันท่ี  …………………………………………. 
 

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

บริษัท ธนารักษพัฒนาสินทรัพย จํากัด ซ่ึงตอไปนี้เรียกวา ธพส. มีความประสงคจะประกวดราคา        

งานกอสรางโครงการพัฒนาพ้ืนท่ีสวนขยาย ศูนยราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ โซน C 

สัญญาท่ี ๑.๑.๑ งานเตรียมพ้ืนท่ีกอสราง ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e–bidding) โดยมีขอแนะนําและ

ขอกําหนด ดังตอไปนี้ 

 ๑. เอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส 

  ๑.๑  แบบรูปและรายการละเอียด 

  ๑.๒  แบบใบเสนอราคาจางกอสรางดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding)   

  ๑.๓  แบบสัญญาจางกอสราง 

  ๑.๔  แบบหนังสือคํ้าประกัน 

   (๑)  หลักประกันการเสนอราคา  

   (๒)  หลักประกันสัญญา 

   (๓)  หลักประกันการรับเงินคาจางลวงหนา 

   (๔)  หลักประกันผลงาน   

    ๑.๕ สูตรการปรับราคา 

  ๑.๖ บทนิยาม 

   (๑)  ผูมีผลประโยชนรวมกัน 

   (๒)  การขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม 

  ๑.๗ แบบบัญชีเอกสารท่ีกําหนดไวในระบบจัดซ้ือจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส 



- ๒ – 
เอกสารประกวดราคาจางกอสรางดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e – bidding) 

โครงการพัฒนาพ้ืนที่สวนขยาย ศูนยราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ โซน C  
สัญญาที่ ๑.๑.๑ 

   (๑)  บัญชีเอกสารสวนท่ี ๑ 

   (๒)  บัญชีเอกสารสวนท่ี ๒ 

  ๑.๘ รายละเอียดการคํานวณราคากลางงานกอสรางตาม BOQ (Bill of Quantities)  

  ๑.๙ แบบขอตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) ความรวมมือปองกันและตอตานการทุจริตใน 

การจัดซ้ือจัดจางภาครัฐ (สําหรับราชการ รัฐวิสาหกิจ องคการมหาชน หนวยงานของรัฐและภาคเอกชน) 

  ๑.๑๐ ขอตกลงคุณธรรม   

  ๑.๑๑ เอกสารหมายเลข ๑ เอกสารคําแนะนําสําหรับผูเขาประกวดราคา 

  ๑.๑๒ เอกสารหมายเลข ๒ เง่ือนไขของสัญญา 

  ๑.๑๓ เอกสารหมายเลข ๓ ขอกําหนดประกอบแบบ (เลมท่ี .......) หมวด ...... ถึง หมวด ....... 

  ๑.๑๔ เอกสารหมายเลข ๔ แบบฟอรมเสนอราคา พรอมบัญชีแสดงปริมาณงานและราคา 

  ๑.๑๕ แบบกอสรางสัญญา ๑.๑.๑ เลมท่ี ๑ 

  

.............................................ฯลฯ............................................ 

 

 ๒. คุณสมบัติของผูย่ืนขอเสนอ  

  ๒.๑  มีความสามารถตามกฎหมาย 

  ๒.๒  ไมเปนบุคคลลมละลาย 

  ๒.๓  ไมอยูระหวางเลิกกิจการ 

  ๒.๔  ไมเปนบุคคลซ่ึงอยูระหวางถูกระงับการยื่นขอเสนอหรือทําสัญญากับหนวยงานของรัฐไว 

ชั่วคราวเนื่องจากเปนผู ท่ีไมผานเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการตามระเบียบ 

ท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังกําหนดตามท่ีประกาศเผยแพรในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง 

  ๒.๕  ไมเปนบุคคลซ่ึงถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูท้ิงงานและไดแจงเวียนชื่อใหเปนผูท้ิงงาน 

ของหนวยงานของรัฐในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซ่ึงรวมถึงนิติบุคคลท่ีผูท้ิงงานเปนหุนสวน 

ผูจัดการ กรรมการผูจัดการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นดวย 

  ๒.๖  มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามท่ีคณะกรรมการนโยบายการจัดซ้ือจัดจางและ 

การบริหารพัสดุภาครัฐกําหนดในราชกิจจานุเบกษา 

  ๒.๗  เปนนิติบุคคลผูมีอาชีพรับจางงานท่ีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสดังกลาว 

  ๒.๘  ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอื่นที่เขายื่นขอเสนอใหแก ธพส. 

ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันอยางเปน

ธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้ 

  ๒.๙  ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกันซ่ึงอาจปฏิเสธไมยอมข้ึนศาลไทย เวนแตรัฐบาล 

ของผูยื่นขอเสนอไดมีคําสั่งใหสละเอกสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น    



- ๓ – 
เอกสารประกวดราคาจางกอสรางดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e – bidding) 

โครงการพัฒนาพ้ืนที่สวนขยาย ศูนยราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ โซน C  
สัญญาที่ ๑.๑.๑ 

     ๒.๑๐ ผูยื่นขอเสนอตองมีผลงานดานงานโยธา เชน งานปรับเตรียมพื้นที่ งานขุด งานถม 

งานรื้อถอนอาคาร งานรั้ว และเปนผลงานท่ีเปนคูสัญญาโดยตรงกับหนวยงานของรัฐ หรือหนวยงานเอกชน 

ท่ี ธพส. เชื่อถือ มีมูลคางานไมนอยกวา ๑๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สิบลานบาทถวน) ใน ๑ สัญญา ซึ่งไดรวม

ภาษีมูลคาเพ่ิมแลว โดยตองเปนผลงานท่ีแลวเสร็จไมเกินระยะเวลา ๓ (สาม) ป นับถึงวันท่ียื่นเสนอราคา 

  ๒.๑๑ ผูยื่นขอเสนอตองลงทะเบียนในระบบจัด ซ้ือจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส  

(Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง 

  ๒.๑๒ ผูยื่นขอเสนอจะตองลงนามในขอตกลงคุณธรรม 

  ๒.๑๓ ผูยื่นขอเสนอตองมีคุณสมบัติครบถวนทุกขอ เปนนิติบุคคลรายเดียว และตองเปน 

นิติบุคคลท่ีจดทะเบียนตามกฎหมายไทย 

  ๒.๑๔ การพิจารณาผลงานตามขอ ๒.๑๐ ใหยึดถือหลักเกณฑ ดังนี้ 

    (๑) ผลงานท่ีนํามายื่นสามารถใชผลงานภายในประเทศหรือตางประเทศ ตองเปนคูสัญญา

โดยตรงกับสวนราชการ หนวยงานตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการสวนทองถ่ินหนวยงานอ่ืน            

ซ่ึงกฎหมายบัญญัติใหมีฐานะเปนราชการสวนทองถ่ิน รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานเอกชนท่ี ธพส. เชื่อถือ 

    (๒) ผลงานท่ีนํามายื่นตองเปนผลงานท่ีแลวเสร็จสมบูรณตามเง่ือนไขสัญญาแลว โดย

ผลงานดังกลาวตองแลวเสร็จเปนเวลาไมเกิน ๓ (สาม) ป นับถึงวันท่ียื่นเสนอราคา โดยตองมีสําเนาสัญญาจาง 

และหนังสือรับรองผลงานพรอมแสดงมูลคาของงาน และเอกสารหลักฐานอ่ืนท่ีสามารถตรวจสอบไดวามีผลงาน

ถูกตองครบถวนตามท่ีกําหนดไวอยางชัดเจน (ถามี) 

      (๓) หนังสือรับรองผลงานขางตนตองออกโดยหัวหนาหนวยงานหรือผูมีอํานาจของ 

หนวยงานท่ีวาจาง และตองแสดงรายละเอียดของงานและมูลคาผลงานใหสอดคลองกับรายละเอียดผลงาน

ตามท่ีกําหนดในขอ ๒.๑๐  

 ๓.  หลักฐานการย่ืนขอเสนอ 

  ผูยื่นขอเสนอจะตองเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพรอมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซ้ือ 

จัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส โดยแยกเปน ๒ สวน คือ 

  ๓.๑ สวนท่ี ๑ อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้ 

    (๑) ในกรณีผูยื่นขอเสนอเปนนิติบุคคล 

     (ก)  หางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการ 

จดทะเบยีนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุนสวนผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม (ถามี) พรอมท้ังรับรองสําเนาถูกตอง 

     (ข) บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน

นิติบุคคล หนังสือบริคณหสนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม (ถามี) บัญชีผูถือหุนรายใหญ 

พรอมท้ังรับรองสําเนาถูกตอง 

    (๒) ในกรณีผูยื่นขอเสนอเปนบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลท่ีมิใชนิติบุคคล ใหยื่นสําเนา 

บัตรประจําตัวประชาชนของผูนั้น สําเนาขอตกลงท่ีแสดงถึงการเขาเปนหุนสวน (ถามี) สําเนาบัตรประจําตัว 



- ๔ – 
เอกสารประกวดราคาจางกอสรางดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e – bidding) 

โครงการพัฒนาพ้ืนที่สวนขยาย ศูนยราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ โซน C  
สัญญาที่ ๑.๑.๑ 

ประชาชนของผูเปนหุนสวน หรือสําเนาหนังสือเดินทางของผูเปนหุนสวนท่ีมิไดถือสัญชาติไทย พรอมท้ังรับรอง

สําเนาถูกตอง 

    (๓) เอกสารเพ่ิมเติมอ่ืน ๆ 

     (๓.๑)  งบแสดงฐานะทางการเงิน ท่ีผานการตรวจสอบและรับรองจากผูตรวจสอบบัญชี 

ของปลาสุดของนิติบุคคลไทยรายเดียว 

     (๓.๒)  หลักฐานหนังสือสละเอกสิทธิ์ และความคุมกันในการปฏิเสธไมข้ึนศาลไทย  

     (๓.๓) สําเนาทะเบียนภาษีมูลคาเพ่ิม  (ถามี) 

     (๓.๔) สําเนาใบทะเบียนพาณิชย  (ถามี) 

     (๓.๕)  สําเนาหนังสือรับรองผลงาน    

    (๔) ผูยื่นขอเสนอตองแนบแบบขอตกลงคุณธรรม พรอมลงนามและประทับตรา (ถามี) 

    (๕) บัญชีเอกสารสวนท่ี ๑ ท้ังหมดท่ีไดยื่นพรอมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซ้ือจัดจาง 

ภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส ตามแบบในขอ ๑.๗ (๑) โดยไมตองแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document 

Format)  

    ท้ังนี้ เม่ือผูยื่นขอเสนอดําเนินการแนบไฟลเอกสารตามบัญชีเอกสารสวนท่ี ๑ ครบถวน 

ถูกตองแลว ระบบจัดซ้ือจัดจางภาครัฐดวยวิธีอิเล็กทรอนิกสจะสรางบัญชีเอกสารสวนท่ี ๑ ตามแบบในขอ ๑.๗ (๑) 

ให โดยผูยื่นขอเสนอไมตองแนบบัญชีเอกสารสวนท่ี ๑ ดังกลาวในรูปแบบ PDF File (Portable Document 

Format) 

  ๓.๒ สวนท่ี ๒ อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้ 

    (๑) ในกรณีท่ีผูยื่นขอเสนอมอบอํานาจใหบุคคลอ่ืนกระทําการแทนใหแนบหนังสือ 

มอบอํานาจซ่ึงติดอากรแสตมปตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผูมอบอํานาจและผูรับมอบอํานาจ 

ท้ังนี้ หากผูรับมอบอํานาจเปนบุคคลธรรมดาตองเปนผูท่ีบรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแลวเทานั้น  

    (๒) หลักประกันการเสนอราคา ตามขอ ๕.  

    (๓)  สําเนาหนังสือรับรองผลงานกอสรางพรอมท้ังรับรองสําเนาถูกตอง  

    (๔) บัญชีรายการกอสรางหรือใบแจงปริมาณงานและราคา ซ่ึงจะตองแสดงรายการวัสดุ 

อุปกรณ คาแรงงาน ภาษีประเภทตางๆ รวมท้ังกําไรไวดวย 

    (๕) เอกสารเพ่ิมเติมอ่ืน ๆ 

     (๕.๑)  รายชื่อผูควบคุมงาน 

     (๕.๒)  แผนการดําเนินงาน 

    (๖)  บัญชีเอกสารสวนท่ี ๒ ท่ีไดยื่นพรอมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซ้ือจัดจางภาครัฐ 

ดวยวิธีอิเล็กทรอนิกสตามแบบในขอ ๑.๗ (๒) โดยไมตองแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document 

Format) 



- ๕ – 
เอกสารประกวดราคาจางกอสรางดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e – bidding) 

โครงการพัฒนาพ้ืนที่สวนขยาย ศูนยราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ โซน C  
สัญญาที่ ๑.๑.๑ 

 ท้ังนี้ เม่ือผูยื่นขอเสนอดําเนินการแนบไฟลเอกสารตามบัญชีเอกสารสวนท่ี ๒ ครบถวนถูกตองแลว 

ระบบจัดซ้ือจัดจางภาครัฐดวยวิธีอิเล็กทรอนิกสจะสรางบัญชีเอกสารสวนท่ี ๒ ตามแบบในขอ ๑.๗ (๒) ให   

โดยผูยื่นขอเสนอไมตองแนบบัญชีเอกสารสวนท่ี ๒ ดังกลาวในรูปแบบ PDF File (Portable Document 

Format) 

 ๔.  การเสนอราคา 

  ๔.๑ ผูยื่นขอเสนอตองยื่นขอเสนอ และเสนอราคาทางระบบจัดซ้ือจัดจางภาครัฐดวยวิธี

อิเล็กทรอนิกสตามท่ีกําหนดไวในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสนี้ โดยไมมีเง่ือนไขใดๆ ท้ังสิ้น และจะตอง 

กรอกขอความใหถูกตองครบถวน พรอมท้ังหลักฐานแสดงตัวตนและทําการยืนยันตัวตนของผูยื่นขอเสนอ 

โดยไมตองแนบใบเสนอราคาในรปูแบบ PDF File (Portable Document Format)  

 ๔.๒  ผูยื่นขอเสนอจะตองกรอกรายละเอียดการเสนอราคาในใบเสนอราคาตามขอ ๑.๒ 

พรอมจัดทําใบแจงปริมาณงานและราคา ใบบัญชีรายการกอสรางใหครบถวน ในการเสนอราคาใหเสนอราคาเปน

เงินบาทและเสนอราคาไดเพียงครั้งเดียวและราคาเดียวโดยเสนอราคารวม หรือราคาตอหนวย หรือราคาตอ

รายการ ตามเง่ือนไขท่ีระบุไวทายใบเสนอราคาใหถูกตอง ท้ังนี้ราคารวมท่ีเสนอจะตองตรงกันท้ังตัวเลขและ

ตัวหนังสือ ถาตัวเลขและตัวหนังสือไมตรงกันใหถือตัวหนังสือเปนสําคัญ โดยคิดราคารวมท้ังสิ้นซ่ึงรวมคา

ภาษีมูลคาเพ่ิม ภาษีอากรอ่ืน และคาใชจายท้ังปวงไวแลว 

  ราคาท่ีเสนอจะตองเสนอกําหนดยืนราคาไมนอยกวา ๙๐ (เกาสิบ) วันนับตั้งแตวันเสนอราคา             

ผูยื่นเสนอราคาตองรับผิดชอบราคาท่ีตนไดเสนอไวและจะถอนการเสนอราคามิได 

  ๔.๓ ผู ยื ่นขอเสนอจะตองเสนอกําหนดเวลาดําเนินการกอสรางแลวเสร็จไมเกิน ๗๕        

(เจ็ดสิบหา) วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจาง หรือวันท่ีไดรับหนังสือแจงจาก ธพส. ใหเริ่มทํางาน 

  ๔.๔ กอนเสนอราคา ผูยื่นขอเสนอควรตรวจดูรางสัญญา แบบรูป และรายการละเอียด ฯลฯ ให

ถ่ีถวนและเขาใจเอกสารประกวดราคาจางอิเล็กทรอนิกสท้ังหมดเสียกอนท่ีจะตกลงยื่นขอเสนอตามเง่ือนไขใน

เอกสารประกวดราคาจางอิเล็กทรอนิกส 

  ๔.๕ ผูยื่นขอเสนอจะตองยื่นขอเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซ้ือจัดจางภาครัฐดวย 

อิเล็กทรอนิกสในวันท่ี…………………………….... ระหวางเวลา………………..น. ถึง…………………น. และเวลาในการ 

เสนอราคาใหถือตามเวลาของระบบจัดซ้ือจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสเปนเกณฑ 

  เม่ือพนกําหนดเวลายื่นขอเสนอและเสนอราคาแลว จะไมรับเอกสารการยื่นขอเสนอ และเสนอ

ราคาใดๆ โดยเด็ดขาด 

  ๔.๖  ผูยื่นขอเสนอตองจัดทําเอกสารสําหรับใชในการเสนอราคาในรูปแบบไฟลเอกสารประเภท 

PDF File (Portable Document Format) โดยผูยื่นขอเสนอตองเปนผูรับผิดชอบตรวจสอบความครบถวน 

ถูกตองและชัดเจนของเอกสาร PDF File กอนท่ีจะยืนยันการเสนอราคา แลวจึงสงขอมูล (Upload) เพ่ือเปน

การเสนอราคาใหแก ธพส. ผานทางระบบจัดซ้ือจัดจางภาครัฐดวยวิธีอิเล็กทรอนิกส 



- ๖ – 
เอกสารประกวดราคาจางกอสรางดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e – bidding) 

โครงการพัฒนาพ้ืนที่สวนขยาย ศูนยราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ โซน C  
สัญญาที่ ๑.๑.๑ 

  ๔.๗  คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสจะดําเนินการตรวจสอบ 

คุณสมบัติของผูยื่นขอเสนอแตละรายวาเปนผูยื่นขอเสนอท่ีมีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอ่ืนตาม 

ขอ ๑.๖ (๑) หรือไม หากปรากฏวาผูยื่นขอเสนอรายใดเปนผูยื่นขอเสนอท่ีมีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่น 

ขอเสนอรายอ่ืน คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผูยื่นขอเสนอราคาท่ีมีผลประโยชนรวมกันนั้นออกจากการเปน  

ผูยื่นขอเสนอ  

  หากปรากฏตอคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสวา กอนหรือใน

ขณะท่ีมีการพิจารณาขอเสนอมีผูยื่นขอเสนอรายใดกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม 

ตามขอ ๑.๖ (๒) และคณะกรรมการฯ เชื่อวามีการกระทําอันเปนการขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม    

คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผูยื่นขอเสนอรายนั้นออกจากการเปนผูยื่นขอเสนอ และ ธพส. จะพิจารณาลงโทษ

ผูยื่นขอเสนอดังกลาวเปนผูท้ิงงาน เวนแต ธพส. จะพิจารณาเห็นวาผูยื่นขอเสนอรายนั้นมิใชเปนผูริเริ่มใหมี       

การกระทําดังกลาวและไดใหความรวมมือเปนประโยชนตอการพิจารณาของ ธพส.   

  ๔.๘  ผูยื่นขอเสนอจะตองปฏิบัติ ดังนี้ 

   (๑)  ปฏบิัติตามเง่ือนไขท่ีระบุไวในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส 

   (๒)  ราคาท่ีเสนอจะตองเปนราคาท่ีรวมภาษีมูลคาเพ่ิม และภาษีอ่ืนๆ (ถามี) รวมคาใชจาย

ท้ังปวงไวดวยแลว 

   (๓)  ผูยื่นขอเสนอจะตองลงทะเบียนเพื่อเขาสูกระบวนการเสนอราคาตามวัน เวลา ท่ี

กําหนด 

   (๔)  ผูยื่นขอเสนอจะถอนการเสนอราคาท่ีเสนอแลวไมได 

   (๕)  ผูยื่นขอเสนอตองศึกษาและทําความเขาใจในระบบและวิธีการเสนอราคาดวยวิธี 

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสของกรมบัญชีกลางท่ีแสดงไวในเว็บไซต www.gprocurement.go.th  

 ๕.  หลักประกันการเสนอราคา  

ผูยื่นขอเสนอตองวางหลักประกันการเสนอราคาพรอมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซ้ือจัดจาง

ภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส โดยใชหลักประกันอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้ จํานวน ๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท 

(หนึ่งลานบาทถวน) 

  ๕.๑  เช็คหรือดราฟทท่ีธนาคารเซ็นตสั่งจายซ่ึงเปนเช็คหรือดราฟทลงวันท่ีท่ีใชเช็คหรือดราฟทนั้น 

ชําระตอเจาหนาท่ีในวันท่ียื่นขอเสนอ หรือกอนวันนั้นไมเกิน ๓ (สาม) วันทําการ  

  ๕.๒  หนังสือคํ้าประกันอิเล็กทรอนิกสของธนาคารภายในประเทศตามแบบท่ีคณะกรรมการ 

นโยบายกําหนด 

  ๕.๓  พันธบัตรรัฐบาลไทย 

  ๕.๔  หนังสือคํ้าประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพยท่ีไดรับอนุญาตให 

ประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชยและประกอบธุรกิจคํ้าประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย 

http://www.gprocurement.go.th/


- ๗ – 
เอกสารประกวดราคาจางกอสรางดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e – bidding) 

โครงการพัฒนาพ้ืนที่สวนขยาย ศูนยราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ โซน C  
สัญญาที่ ๑.๑.๑ 

ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนท่ีธนาคารแหงประเทศไทยแจงเวียนใหทราบ โดยอนุโลมใหใชตามตัวอยางหนังสือ   

คํ้าประกันของธนาคารท่ีคณะกรรมการนโยบายกําหนด 

 กรณีท่ีผูยื่นขอเสนอนําเช็คหรือดราฟทท่ีธนาคารสั่งจายหรือพันธบัตรรัฐบาลไทยหรือหนังสือ  

คํ้าประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพยมาวางเปนหลักประกันการเสนอราคาจะตองสง

ตนฉบับเอกสารดังกลาวมาให ธพส. ตรวจสอบความถูกตองในวันท่ี..................................ระหวางเวลา 

...............................น. ถึง.............................น.  

   หลักประกันการเสนอราคาตามขอนี้ ธพส. จะคืนใหผูยื่นขอเสนอหรือผูคํ้าประกันภายใน ๑๕ 

(สิบหา) วัน นับถัดจากวันท่ี ธพส. ไดพิจารณาเห็นชอบรายงานผลคัดเลือกผูชนะการประกวดราคาเรียบรอย

แลว เวนแตผูยื่นขอเสนอรายท่ีคัดเลือกไวซ่ึงเสนอราคาต่ําสุดหรือไดคะแนนรวมสูงสุดไมเกิน ๓ ราย ใหคืนได

ตอเม่ือไดทําสัญญาหรือขอตกลง หรือผูยื่นขอเสนอไดพนจากขอผูกพันแลว 

   การคืนหลักประกันการเสนอราคา ไมวาในกรณีใดๆ จะคืนใหโดยไมมีดอกเบี้ย 

 ๖. หลักเกณฑและสิทธิในการพิจารณา 

  ๖.๑ การพิจารณาผลการยื่นขอเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้ ธพส. จะพิจารณาตัดสิน 

โดยใชหลักเกณฑราคา 

  ๖.๒ การพิจารณาผูชนะการยื่นขอเสนอ กรณีใชหลักเกณฑราคา ธพส.จะพิจารณาจากราคารวม 

  ๖.๓ หากผูยื่นขอเสนอรายใดมีคุณสมบัติไมถูกตองตามขอ ๒. หรือยื่นหลักฐานการยื่นขอเสนอ 

ไมถูกตอง หรือไมครบถวนตามขอ ๓ หรือยื่นขอเสนอไมถูกตองตามขอ ๔. แลว คณะกรรมการพิจารณาผล  

การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสจะไมรับพิจารณาขอเสนอของผูยื่นขอเสนอรายนั้น เวนแตผูยื่นขอเสนอรายใด 

เสนอเอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุท่ีจะจางไมครบถวน หรือเสนอรายละเอียด 

แตกตางไปจากเง่ือนไขท่ี ธพส. กําหนดไวในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ในสวนท่ีมิใช 

สาระสําคัญและความแตกตางนั้นไมมีผลทําใหเกิดการไดเปรียบเสียเปรียบตอผูยื่นขอเสนอรายอ่ืน หรือเปน  

การผิดพลาดเล็กนอย คณะกรรมการฯ อาจพิจารณาผอนปรนการตัดสิทธิผูยื่นขอเสนอรายนั้น 

  ๖.๔ ธพส. สงวนสิทธิไมพิจารณาขอเสนอของผูยื่นขอเสนอโดยไมมีการผอนผันในกรณีดังตอไปนี้ 

   (๑ ) ไมปรากฏชื่อผูยื่นขอเสนอรายนั้นในบัญชีรายชื่อผูรับเอกสารประกวดราคา 

อิเล็กทรอนิกสทางระบบจัดซ้ือจัดจางดวยวิธีอิเล็กทรอนิกส หรือบัญชีรายชื่อผูซ้ือเอกสารประกวดราคา 

อิเล็กทรอนิกสทางระบบจัดซ้ือจัดจางดวยอิเล็กทรอนิกสของ ธพส. 

   (๒) ไมกรอกชื่อผูยื่นขอเสนอในการเสนอราคาทางระบบจัดซ้ือจัดจางดวยอิเล็กทรอนิกส 

   (๓) เสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเง่ือนไขท่ีกําหนดในเอกสารประกวดราคา 

อิเล็กทรอนิกสท่ีเปนสาระสําคัญ หรือมีผลทําใหเกิดความไดเปรียบเสียเปรียบแกผูยื่นขอเสนอรายอ่ืน 

  ๖.๕ ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสหรือในการทําสัญญา คณะกรรมการพิจารณา 

ผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสหรือ ธพส. มีสิทธิใหผูยื่นขอเสนอชี้แจงขอเท็จจริงเพ่ิมเติมได ธพส. มีสิทธิท่ี 

จะไมรับขอเสนอ ไมรับราคา หรือไมทําสัญญา หากขอเท็จจริงดังกลาวไมเหมาะสมหรือไมถูกตอง 



- ๘ – 
เอกสารประกวดราคาจางกอสรางดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e – bidding) 

โครงการพัฒนาพ้ืนที่สวนขยาย ศูนยราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ โซน C  
สัญญาที่ ๑.๑.๑ 

  ๖.๖ ธพส. ทรงไวซ่ึงสิทธิท่ีจะไมรับราคาต่ําสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาท่ีเสนอท้ังหมดก็ได 

และอาจพิจารณาเลือกจางในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการ

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสโดยไมพิจารณาจัดจางเลยก็ไดสุดแตจะพิจารณา ท้ังนี้เพ่ือประโยชนของทาง

ราชการเปนสําคัญ และใหถือวาการตัดสินของ ธพส. เปนเด็ดขาด ผูยื่นขอเสนอจะเรียกรองคาใชจาย หรือ

คาเสียหายใดๆ มิได รวมท้ัง ธพส. จะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสและลงโทษผูยื่นขอเสนอ

เปนผูท้ิงงาน ไมวาจะเปนผูยื่นขอเสนอท่ีไดรับการคัดเลือกหรือไมก็ตาม หากมีเหตุท่ีเชื่อถือไดวายื่นขอเสนอ

กระทําการโดยไมสุจริต เชน การเสนอเอกสารอันเปนเท็จ หรือใชชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอ่ืนมาเสนอ

ราคาแทน เปนตน 

  ในกรณีท่ีผูยื่นขอเสนอรายท่ีเสนอราคาต่ําสุดนั้น เสนอราคาต่ําจนคาดหมายไดวาไมอาจ

ดําเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสได คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกสหรือ ธพส. จะใหผูยื่นขอเสนอนั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานท่ีทําใหเชื่อไดวา ผูยื่นขอเสนอสามารถ

ดําเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสใหเสร็จสมบูรณ หากคําชี้แจงไมเปนท่ีรับฟงได ธพส. มีสิทธิ

ท่ีจะไมรับขอเสนอหรือไมรับราคาของผูยื่นขอเสนอรายนั้น ท้ังนี้ผูยื่นขอเสนอดังกลาวไมมีสิทธิเรียกรอง

คาใชจายหรือคาเสียหายใดๆ จาก ธพส.  

  ๖.๗ กอนลงนามในสัญญา ธพส. อาจประกาศยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หาก

ปรากฏวามีการกระทําที่เขาลักษณะผูยื่นขอเสนอที่ชนะการประกวดราคาหรือที่ไดรับการคัดเลือกมี

ผลประโยชนรวมกัน หรือมีสวนไดเสียกับผูยื่นขอเสนอรายอ่ืน หรือขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม หรือ

สมยอมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอ่ืน หรือเจาหนาท่ีในการเสนอราคา หรือสอวากระทําการทุจริตอ่ืนใดในการเสนอราคา 

 ๗. การทําสัญญาจางกอสราง 

  ผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสจะตองทําสัญญาจางตามแบบสัญญา ดังระบุในขอ ๑.๓ 

หรือทําขอตกลงเปนหนังสือกับ ธพส. ภายใน ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันท่ีไดรับแจง และจะตองวางหลักประกัน

สัญญาเปนจํานวนเงินเทากับรอยละ ๕ (หา) ของราคาคาจางท่ีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสให ธพส. ยึดถือไว

ในขณะทําสัญญาโดยใชหลักประกันอยางหนึ่งอยางใด ดังตอไปนี้  

  ๗.๑ เงินสด 

  ๗.๒ เช็คหรือดราฟทท่ีธนาคารเซ็นตสั่งจาย ซ่ึงเปนเช็คหรือดราฟทลงวันท่ีท่ีใชเช็คหรือ 

ดราฟทนั้นชําระตอเจาหนาท่ีในวันทําสัญญา หรือกอนวันนั้นไมเกิน ๓ (สาม) วันทําการ  

  ๗.๓ หนังสือคํ้าประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามตัวอยางท่ีคณะกรรมการนโยบาย

กําหนดดังระบุในขอ ๑.๔ (๒) หรือจะเปนหนังสือคํ้าประกันอิเล็กทรอนิกสตามวิธีการท่ีกรมบัญชีกลางกําหนด 

  ๗.๔ หนังสือคํ้าประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพยท่ีไดรับอนุญาตให

ประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชยและประกอบธุรกิจคํ้าประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย 

ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนท่ีธนาคารแหงประเทศไทยแจงเวียนใหทราบ โดยอนุโลมใหใชตามตัวอยางหนังสือ   

คํ้าประกันของธนาคารท่ีคณะกรรมการนโยบายกําหนด ดังระบุในขอ ๑.๔ (๒) 



- ๙ – 
เอกสารประกวดราคาจางกอสรางดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e – bidding) 

โครงการพัฒนาพ้ืนที่สวนขยาย ศูนยราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ โซน C  
สัญญาที่ ๑.๑.๑ 

  ๗.๕ พันธบัตรรัฐบาลไทย 

   หลักประกันนี้จะคืนให โดยไมมีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ (สิบหา) วัน นับถัดจากวันท่ีผูชนะ

การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (ผูรับจาง) พนจากขอผูกพันตามสัญญาจางแลว 

 ๘. คาจางและการจายเงิน  

  ธพส. จะจายคาจางซ่ึงไดรวมภาษีมูลคาเพ่ิม ตลอดจนภาษีอ่ืนๆ และคาใชจายท้ังปวงแลว โดยถือ

ราคาเหมารวมเปนเกณฑ และจะทําการจายเงินคาจางตามสัญญางวดเดียว เม่ือผูรับจางปฏิบัติงานแลวเสร็จ

ครบถวนตามแบบกอสรางและรายการตาง ๆ ท่ีกําหนด 

 ๙. อัตราคาปรับ 

  คาปรับตามสัญญาจางแนบทายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสนี้ หรือขอตกลงจางเปน

หนังสือจะกําหนด ดังนี้ 

  ๙.๑  กรณีท่ีผูรับจางนํางานท่ีรับจางไปจางชวงใหผูอ่ืนทําอีกทอดหนึ่งโดยไมไดรับอนุญาตจาก 

ธพส. จะกําหนดคาปรับสําหรับการฝาฝนดังกลาวเปนจํานวนรอยละ ๑๐ (สบิ) ของวงเงินของงานจางชวงนั้น 

  ๙.๒  กรณีท่ีผูรับจางปฏิบัติผิดสัญญาจางกอสราง นอกเหนือจากขอ ๙.๑ จะกําหนดคาปรับ

เปนรายวันเปนจํานวนเงินตายตัวในอัตรารอยละ ๐.๐๑ (ศูนยจุดศูนยหนึ่ง) ของราคางานจาง 

 ๑๐. การรับประกันความชํารุดบกพรอง 

  ผูรับจางซ่ึงไดทําสัญญาจางตามแบบหรือขอตกลงจางเปนหนังสือแลวแตกรณี จะตองรับประกัน

ความชํารุดบกพรองของงานจางท่ีเกิดข้ึนภายในระยะเวลา ๒๔ (ยี่สิบสี่) เดือน นับถัดจากวันท่ี ธพส. ไดรับมอบ

งานงวดสุดทาย โดยตองรีบจัดการซอมแซมแกไขใหใชการไดดีดังเดิมภายใน ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันท่ีไดรับ

แจงความชํารุดบกพรอง มิฉะนั้นแลวผูวาจางจะดําเนินการซอมเองหรือจางผูอ่ืนซอม และผูรับจางตองจายเงิน

คาซอมดังกลาวใหแกผูวาจางโดยไมมีขอโตแยงใดๆ ท้ังสิ้น 

 ๑๑. การจายเงินลวงหนา 

  - ไมบังคับใช - 

 

 ๑๒. การหักเงินประกันผลงาน 

  - ไมบังคับใช - 

 ๑๓. ขอสงวนสิทธิในการย่ืนขอเสนอและอ่ืนๆ 

  ๑๓.๑ เม่ือ ธพส. ไดคัดเลือกผูยื่นขอเสนอรายใดใหเปนผูรับจาง และไดตกลงจางตามการ

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสแลว ถาผูรับจางจะตองสั่งหรือนําสิ่งของมาเพ่ืองานจางดังกลาวเขามาจาก

ตางประเทศ และของนั้นตองนําเขามาโดยทางเรือในเสนทางท่ีมีเรือไทยเดินอยู และสามารถใหบริการรับขนได



- ๑๐ – 
เอกสารประกวดราคาจางกอสรางดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e – bidding) 

โครงการพัฒนาพ้ืนที่สวนขยาย ศูนยราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ โซน C  
สัญญาที่ ๑.๑.๑ 

ตามท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด ผูยื่นขอเสนอซ่ึงเปนผูรับจางจะตองปฏิบัติตาม

กฎหมายวาดวยการสงเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้ 

   (๑) แจงการสั่งหรือนําสิ่งของดังกลาวเขามาจากตางประเทศตอกรมเจาทาภายใน       

๗ (เจ็ด) วัน นับตั้งแตวันท่ีผูรับจางสั่งหรือซ้ือของจากตางประเทศ เวนแตเปนของท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวง

คมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออ่ืนได 

   (๒) จัดการใหสิ่งของดังกลาวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือท่ีมีสิทธิเชนเดียวกับเรือไทย

จากตางประเทศมายังประเทศไทย เวนแตจะไดรับอนุญาตจากกรมเจาทาใหบรรทุกสิ่งของนั้น โดยเรืออ่ืน 

ท่ีมิใชเรือไทยซ่ึงจะตองไดรับอนุญาตเชนนั้นกอนบรรทุกของลงเรืออ่ืน หรือเปนของท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวง

คมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออ่ืน 

   (๓) ในกรณีท่ีไมปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผูรับจางจะตองรับผิดตามกฎหมายวาดวย  

การสงเสริมการพาณิชยนาวี  

  ๑๓.๒ ผูยื่นขอเสนอซ่ึง ธพส. ไดคัดเลือกแลวไมไปทําสัญญาหรือขอตกลงจางเปนหนังสือภายใน

เวลาท่ีกําหนดดังระบุไวในขอ ๗.  ธพส. จะริบหลักประกันการยื่นขอเสนอ หรือเรียกรองจากผูออกหนังสือคํ้า

ประกันการยื่นขอเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกรองใหชดใชความเสียหายอ่ืน (ถามี) รวมท้ังจะพิจารณาให

เปนผูท้ิงงานตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ  

  ๑๓.๓ ธพส. สงวนสิทธิท่ีจะแกไขเพ่ิมเติมเง่ือนไข หรือขอกําหนดในแบบสัญญาหรือขอตกลงจาง

เปนหนังสือใหเปนไปตามความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด (ถามี)  

  ๑๓.๔ ในกรณีท่ีเอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสนี้ มีความขัดหรือแยงกัน 

ผูยื่นขอเสนอจะตองปฏิบัติตามคําวินิจฉัยของ ธพส. คําวินิจฉัยดังกลาวใหถือเปนท่ีสุด และผูยื่นขอเสนอไมมี

สิทธิ์เรียกรองคาใชจายใดๆ เพ่ิมเติม 

  ๑๓.๕ ธพส. อาจประกาศยกเลิกการจัดจางในกรณีตอไปนี้ได โดยท่ีผูยื่นขอเสนอจะเรียกรอง

คาเสียหายใดๆ จาก ธพส. ไมได  

   (๑)  ธพส. ไมไดรับการจัดสรรเงินท่ีจะใชในการจัดจางหรือไดรับจัดสรรแตไมเพียงพอท่ีจะ

ทําการจัดจางครั้งนี้ตอไป 

   (๒) มีการกระทําท่ีเขาลักษณะผูยื่นขอเสนอท่ีชนะการจัดจางหรือท่ีไดรับการคัดเลือก  

มีผลประโยชนรวมกัน หรือมีสวนไดเสียกับผูยื่นขอเสนอรายอ่ืน หรือขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรมหรือ

สมยอมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอ่ืน หรือเจาหนาท่ีในการเสนอราคา หรือสอวากระทําการทุจริตอ่ืนใดในการ

เสนอราคา 

   (๓) การทําการจัดจางครั้งนี้ตอไปอาจกอใหเกิดความเสียหายแก ธพส. หรือกระทบตอ

ประโยชนสาธารณะ 

   (๔) กรณีอ่ืนในทํานองเดียวกับ (๑) (๒) หรือ (๓) ตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง  

ซ่ึงออกตามความในกฎหมายวาดวยการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ 



- ๑๑ – 
เอกสารประกวดราคาจางกอสรางดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e – bidding) 

โครงการพัฒนาพ้ืนที่สวนขยาย ศูนยราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ โซน C  
สัญญาที่ ๑.๑.๑ 

 ๑๔. มาตรฐานฝมือชาง  

  เม่ือ ธพส. ไดคัดเลือกผูยื่นขอเสนอรายใดใหเปนผูรับจางและไดตกลงจางกอสรางตามประกาศนี้

แลว ผูยื่นขอเสนอจะตองตกลงวาในการปฏิบัติงานกอสรางดังกลาว ผูเสนอราคาจะตองมีระดับ ปวช. ปวส. 

และ ปวท. หรือเทียบเทาจากสถาบันการศึกษาท่ี ก.พ. รับรองใหเขารับราชการได จํานวนชางอยางนอย ๑ คน 

ในแตละสาขาชาง ดังตอไปนี้ 

                          ๑๔.๑  วิศวกร 

                          ๑๔.๒  ชาง 

 ๑๕. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ 

  ในระหวางระยะเวลาการกอสราง ผูยื่นขอเสนอท่ีไดรับการคัดเลือกใหเปนผูรับจางตองปฏิบัติ

ตามหลักเกณฑท่ีกฎหมายและระเบียบไดกําหนดไวโดยเครงครัด 

 ๑๖. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการ 

  ธพส. สามารถนําผลการปฏิบัติงานแลวเสร็จตามสัญญาของผูยื่นขอเสนอท่ีไดรับการคัดเลือกให

เปนผูรับจางเพ่ือนํามาประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการ  

  ท้ังนี้ หากผูยื่นขอเสนอท่ีไดรับการคัดเลือกไมผานเกณฑท่ีกําหนดจะถูกระงับการยื่นขอเสนอ

หรือทําสัญญากับ ธพส. ไวชั่วคราว 

บริษัท ธนารักษพัฒนาสินทรัพย จํากัด  

……………….(วัน เดือน ป)………….…… 



 
 

๒.๑  แบบใบเสนอราคาจางกอสราง 
ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding)   

  
 
  



ใบเสนอราคาจางกอสรางดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส  (e-bidding) 

 

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

 ๑. ขาพเจา............(ระบุชื่อบริษัท หาง ราน)..........................สํานักงานใหญตั้งอยูเลขท่ี...................

ถนน.....................ตําบล/แขวง......................อําเภอ/เขต.......................จังหวัด.......................โทรศัพท............... 

โดย............................................ผูลงนามขางทายนี้ (ในกรณีผูรับจางเปนบุคคลธรรมดาใหใชขอความวา 

ขาพเจา..........................(ระบุชื่อบุคคลธรรมดา)............................อยูบานเลขท่ี..............................................

ถนน......................................................................ตําบล/แขวง...................................................................

อําเภอ/เขต............................จังหวัด.................................ผูถือบัตรประชาชน เลขท่ี..........................................

โทรศัพท.............................................. โดย............................................................................ ไดพิจารณาเง่ือนไข

ตางๆ ในเอกสารการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส และเอกสารเพ่ิมเติม (ถามี) เลขท่ี............................... โดย

ตลอดและยอมรับขอกําหนดและเง่ือนไขนั้นแลว รวมท้ังรับรองวา ขาพเจาเปนผูมีคุณสมบัติครบถวนตามท่ี

กําหนดและไมเปนผูท้ิงงานของหนวยงานของรัฐ 

 ๒. ขาพเจาขอเสนอท่ีจะทํางาน.........................................ตามขอกําหนดเง่ือนไขแบบรูป 

รายการละเอียดแหงเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ตามราคาดังท่ีไดระบุไวในบัญชีรายการกอสรางหรือ

ใบแจงปริมาณและราคา๒ เปนเงินท้ังสิ้น ................................... บาท (..............................................................) 

ซ่ึงไดรวมภาษีมูลคาเพ่ิมตลอดจนภาษีอากรอ่ืนๆ และคาใชจายท้ังปวงไวดวยแลว  

 ๓. ขาพเจาจะยืนคําเสนอราคานี้ เปนระยะเวลา........................วัน ตั้งแตวันยื่นขอเสนอ และ

................................๑ อาจรับคําเสนอนี้ ณ เวลาใดก็ไดกอนท่ีจะครบกําหนดระยะเวลาดังกลาว หรือระยะเวลาท่ี

ไดยืดออกไปตามเหตุผลอันสมควรท่ี................................๑ รองขอ 

 ๔. ขาพเจารับรองวาจะสงมอบงานตามเง่ือนไขท่ีเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสกําหนดไว 

 ๕ .  ในกรณี ท่ีข าพเจ า ได รับการพิจารณาให เปนผูชนะการประกวดราคาอิ เล็กทรอนิกส 

ขาพเจารับรองท่ีจะ 

  ๕.๑ ทําสัญญาตามแบบสัญญาจางกอสรางแนบทายเอกสารการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส 

หรือตามท่ีสํานักงานอัยการสูงสุดไดแกไขเพ่ิมเติมแลว กับ............................๑  ภายใน.............วัน นับถัดจาก

วันท่ีไดรับหนังสือใหไปทําสัญญา 

  ๕.๒ มอบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา ตามท่ีระบุไวในขอ ๗ ของเอกสารการประกวด

ราคาอิเล็กทรอนิกส ใหแก.........................................๑ ขณะท่ีไดลงนามในสัญญาเปนจํานวนรอยละ....................

ของราคาตามสัญญาท่ีไดระบุไวในใบเสนอราคานี้ เพ่ือเปนหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาโดยถูกตองและ

ครบถวน 



- ๒ - 
 

   หากขาพเจาไมปฏิบัติใหครบถวนตามท่ีระบุไวในขอ ๕.๑ และ/หรือขอ ๕.๒ ดังกลาวขางตน 

ขาพเจายอมให................................๑  ริบหลักประกันการเสนอราคา หรือเรียกรองจากผูออกหนังสือคํ้าประกัน 

ขาพเจายอมชดใชคาเสียหายใดๆ ท่ีอาจมีแก................................๑  และ................................๑  มีสิทธิจะใหผูยื่น

ขอเสนอรายอ่ืนเปนผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสได หรือ................................๑ อาจดําเนินการจัดจาง

การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสใหมก็ได 

   ๖. ขาพเจายอมรับวา..............................๑ ไมมีความผูกพันท่ีจะรับคําเสนอนี้ หรือใบเสนอราคาใดๆ 

รวมท้ังไมตองรับผิดชอบในคาใชจายใดๆ อันอาจเกิดข้ึนในการท่ีขาพเจาไดเขายื่นขอเสนอครั้งนี้ 

 ๗. เพ่ือเปนหลักประกันในการปฏิบัติโดยถูกตอง ตามท่ีไดทําความเขาใจและผูกพันแหงคําเสนอนี้ 

ขาพเจาขอมอบ.......................................เพ่ือเปนหลักประกันการเสนอราคาเปนจํานวนเงิน.........................บาท 

(....................................) มาพรอมนี้ 

 ๘. ขาพเจาไดตรวจทานตัวเลขและตรวจสอบเอกสารตางๆ ท่ีไดยื่นพรอมใบเสนอราคานี้ 

โดยละเอียดแลว และเขาใจดีวา..............................๑ ไมตองรับผิดชอบใดๆ ในความผิดพลาดหรือตกหลน 

 ๙. ใบเสนอราคานี้ ไดยื่นเสนอโดยบริสุทธิ์ยุติธรรม และปราศจากกลฉอฉล หรือการสมรูรวมคิดกัน โดย

ไมชอบดวยกฎหมายกับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือหลายบุคคล หรือกับหางหุนสวน บริษัทใดๆ ท่ีไดยื่นยื่นขอเสนอใน

คราวเดียวกัน 

 

   เสนอมา ณ วันท่ี............... เดือน.................................... พ.ศ. .............................. 

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

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

             ตําแหนง........................................................... 

      

หมายเหตุ 

 ๑  ใหระบุชื่อยอหนวยงานของรัฐท่ีดําเนินการจัดจัดจาง เชน กรม หรือจังหวัด หรือ ทีโอที เปนตน 

   ๒  บัญชีรายการกอสราง ใบแจงปริมาณงานและราคา ใหจัดทําตามความเหมาะสม 

   

 



 
 
 

๒.๒  แบบสัญญาจางกอสราง 
  
  



 แบบสัญญาจาง 
  

 

โครงการพัฒนาพ้ืนที่สวนขยาย ศูนยราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ โซน C  
สัญญาที่ ๑.๑.๑                       

 
แบบสัญญาจาง 

งานจางกอสรางโครงการพัฒนาพ้ืนท่ีสวนขยาย  

ศูนยราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธนัวาคม ๒๕๕๐ โซน C 

สัญญาท่ี ๑.๑.๑ งานเตรียมพ้ืนท่ีกอสราง 
สัญญาจางเลขท่ี……………………..……… 

สัญญาฉบับนี้ทําข้ึน ณ ..................................................................... เม่ือวันท่ี………. เดือน................พ.ศ. ........ 

ระหวางบริษัท ธนารักษพัฒนาสินทรัพย จํากัด (ธพส.) โดย .................................................................................... 

กรรมการผูจัดการ บริษัท ธนารักษพัฒนาสินทรัพย จํากัด ซ่ึงตอไปในสัญญานี้เรียกวา “ผูวาจาง” ฝายหนึ่ง 

กับ…………………………………ซ่ึงจดทะเบียนเปนนิติบุคคล ณ…………………………………………………………………….......... 

มีสํานักงานใหญตั้งอยูเลขท่ี..................ถนน................................ตําบล/แขวง…………….....................อําเภอ/

เขต….......................จังหวัด..................... โดย .................................................................. ผูมีอํานาจลงนามผูกพันนิติ

บุคคล ปรากฏตามหนังสือรับรองของสํานักงานทะเบียนหุนสวนบริษัท .............................................................. 

ลงวันท่ี ....... .... เดือน ........................ พ.ศ. ..............................  (และหนังสือมอบอํานาจลงวันท่ี 

...................................... โดยมอบอํานาจให ..............................................................เปนผูลงนามรับรองเอกสาร) 

แนบทายสัญญานี้ ซ่ึงตอไปในสัญญานี้ เรียกวา “ผูรับจาง” อีกฝายหนึ่ง คูสัญญาไดตกลงกันมีขอความดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ขอตกลงวาจาง 

ผูวาจางตกลงจาง และผูรับจางตกลงรับจางทํางานกอสราง โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีสวนขยาย    

ศูนยราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ โซน C สัญญาท่ี ๑.๑.๑ งานเตรียมพ้ืนท่ีกอสราง 

ซ่ึงเปนสัญญาแบบปรับราคาได (ซ่ึงมีคา K) ซ่ึงมีองคประกอบท่ีสําคัญ สรุปไดดังนี้ 

งานเตรียมพ้ืนท่ีกอสราง 

   ๑. งานรื้อถอนและขนยายซากอาคาร ๑๙ ป 

   ๒. งานกอสรางรั้วรอบโครงการ ประตูกอสราง ปายประชาสัมพันธ  

 ๓. งานสูบน้ําออกจากบอน้ําและเคลียรตะกอนและเกลี่ยดินลงบอน้ําภายในโครงการ 

๔. งานปรับพ้ืนท่ี (ปรับไถเศษวัชพืช ขนขยะและเศษคอนกรีตไปท้ิง พรอมรื้อถอนวงเวียนและปรับเกาะ

กลางถนน) 



 แบบสัญญาจาง 
  

 

โครงการพัฒนาพ้ืนที่สวนขยาย ศูนยราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ โซน C  
สัญญาที่ ๑.๑.๑                       

  ๕. งานกอสรางจุด Check point ขสมก. ใหม 

  ๖. งานลอม ขนยายตนไม และนําไปปลูกในพ้ืนท่ีโครงการศูนยราชการฯ 

   รายละเอียดของงาน 

๑. งานรื้อถอนและขนยายซากอาคาร ๑๙ ป  

 องคประกอบของงานท่ีตองทําการรื้อถอนและขนยายซาก 

๑.๑ อาคารและสิ่งปลูกสรางท้ังหมด ไดแก อาคาร ๑๙ ป และอาคารโรงจอดรถ การรื้อถอน

ตองรื้อถอนฐานรากดวย 

๑.๒ ระบบสาธารณูปโภคภายในพ้ืนท่ี ไดแก ถนนทางเดิน โคมไฟ เสาไฟฟาและอ่ืน ๆ 

ผูรับจางตองทําการรื้อถอนอาคารและสิ่งปลูกสรางตาง ๆ ตามขอ ๑.๑ และ ๑.๒ และขนซาก

ไปท้ิงนอกโครงการ 

๒. งานกอสรางรั้วรอบโครงการ ประตูกอสราง ปายประชาสัมพันธ  

ดําเนินการกอสรางรั้วแผนโลหะ (Metal Sheet) ก้ันขอบเขตบริเวณกอสราง เพ่ือปองกัน

อันตรายท่ีจะเกิดข้ึน โดยรั้วจะมีความสูง ๖.๐๐ เมตร และ ๓.๐๐ เมตร รายละเอียดของการกอสรางรั้ว และ

รูปแบบของรั้วตามเอกสารแนบ 

 ๓. งานสูบน้ําออกจากบอน้ําและเคลียรตะกอนและเกลี่ยดินลงบอน้ําภายในโครงการ 

  ดําเนินการสูบน้ําออกจากบอน้ําภายในโครงการ เขาสูทอระบายน้ํา ในกรณีท่ีมีน้ําจากฝนตก

เขามาเพ่ิมเติมในบอยังอยูในความรับผิดชอบในการดําเนินการการสูบน้ําดังกลาว หากมีการเคลื่อนตัวของดิน

ริมถนน ผูรับจางตองดําเนินการปองกัน 

 ปรับพ้ืนบอน้ําและนําดินเลนกนบอออกจากพ้ืนกนบอนํามาตากใหแหง แลวทําการขุดดิน 

บริเวณอ่ืนในโครงการ รวมท้ังดินท่ีกองภายในโครงการ นําไปปรับลงกนบอ ๒ ชั้น มีความหนารวมประมาณ 

๑.๒๐ เมตร โดยมีการบดอัดดินใหแนน 

๔. งานปรับพ้ืนท่ี (ปรับไถเศษวัชพืช ขนขยะและเศษคอนกรีตไปท้ิง พรอมรื้อถอนวงเวียน และ

ปรับเกาะกลางถนน) 

   ภายในโครงการมีเศษวัสดุกองอยูจํานวนมากโดยวัสดุดังกลาวจะเปนเศษกอนคอนกรีต และ

ขยะ รวมท้ังเศษใบไมและก่ิงไม ผูรับจางตองนําไปท้ิงภายนอกโครงการและดําเนินการปรับไถวัชพืชท่ีปกคลุม

พ้ืนท่ีภายในโครงการ และนําออกไปท้ิง 

      ผูรับจางตองดําเนินการรื้อถอนวงเวียนและเทพ้ืนถนนใหมตามท่ีกําหนดในแบบ และ

ปรับแตงเกาะกลางถนนใหมตามแบบ และใหนําปายท่ีเกาะกลางนําสงคืน ธพส. 

๕. งานกอสรางจุด Check point ขสมก. ชั่วคราว 

ดําเนินการกอสรางจุด Check point ขสมก. ชั่วคราว รูปแบบและจุดติดตั้งตามเอกสารแนบ 
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๖. งานลอม ขนยายตนไม และนําไปปลูกในพ้ืนท่ีโครงการศูนยราชการฯ 

ดําเนินการลอมตนไมตามทะเบียนบัญชีท่ีแนบ และนําไปปลูกในพ้ืนท่ีโครงการ             ศูนย

ราชการฯ ตามตําแหนงท่ี ธพส. กําหนด 

  ตามขอกําหนดและเง่ือนไขแหงสัญญานี้ รวมท้ังเอกสารแนบทายสัญญา ผูรับจางตกลงท่ีจะ

จัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช ตลอดจนอุปกรณตางๆ ซ่ึงมีคุณภาพชนิดดีเปนของใหม เพ่ือใชใน 

งานจางตามสัญญานี้ 

ขอ ๒ เอกสารอันเปนสวนหนึ่งของสัญญา 

  เอกสารแนบทายสัญญาดังตอไปนี้ ใหถือเปนสวนหนึ่งของสัญญานี้ 

๒.๑ แบบใบเสนอราคาจางกอสรางดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding)  และใบแจง

ปริมาณงานและราคา 

๒.๒ เอกสารการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส เลมท่ี ๑ ถึงเลมท่ี ๕ รวม ๕ เลม 

 ๒.๓ เอกสารผนวกในเอกสารการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส เลมท่ี ๑  

 ๒.๔ เอกสารเพ่ิมเติม (ถามี) 

  ความใดในเอกสารแนบทายสัญญาท่ีขัดหรือแยงกับขอความในสัญญานี้ ใหใชขอความในสัญญานี้

บังคับ และในกรณีท่ีเอกสารแนบทายสัญญาขัดแยงกันเอง ผูรับจางจะตองปฏิบัติตามคําวินิจฉัยของผูวาจาง 

โดยผูรับจางไมมีสิทธิเรียกรองคาเสียหาย คาทดแทน หรือสิทธิประโยชนใดๆ จากผูวาจางท้ังสิ้น 

ขอ ๓ หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา 

     ในขณะทําสัญญานี้ ผูรับจางไดนําหลักประกันรอยละ ๕ (หา) ของราคาคากอสรางตามสัญญามา

มอบใหแกผูวาจาง เพ่ือเปนหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้ และถาหลักประกันดังกลาวลดลงดวยเหตุใดๆ       

ก็ตาม ผูรับจางจะตองนํามาเพ่ิมเติมใหครบจํานวนตามขอนี้ ภายใน ๑๕ (สิบหา) วัน นับแตวันท่ีไดรับแจงเปน

หนังสือจากผูวาจาง ในกรณีท่ีมีการยืดเวลาตามสัญญานี้ออกไปดวยเหตุใดๆ ก็ตาม ผูรับจางตองนําหลักประกัน

มามอบใหแกผูวาจาง โดยมีอายุคํ้าประกันครบความรับผิดตามสัญญาเสมอไป 

  หลักประกันท่ีผูรับจางนํามามอบไวตามวรรคหนึ่ง ผูวาจางจะคืนใหแกผูรับจางโดยไมมีดอกเบี้ย

เม่ือผูรับจางพนจากขอผูกพันตามสัญญานี้แลว  

ขอ ๔ คาจางและการจายเงิน 

  ผูวาจางตกลงจาย และผูรับจางตกลงรับเงินคาจางเปนจํานวนเงิน ....................................บาท 

(...............................................................) ซ่ึงไดรวมภาษีมูลคาเพ่ิมจํานวน......................................... บาท 

ตลอดจนภาษีอากรอ่ืนๆ และคาใชจายท้ังปวงดวยแลว โดยถือราคาตอหนวยเปนเกณฑตามรายการแตละ

ประเภทดังท่ีไดกําหนดไวในใบแจงปริมาณงานและราคา และยังมีรายละเอียดการจายเงินดังนี้  

   ๔.๑ คูสัญญาตางตกลงวาจํานวนปริมาณงานท่ีกําหนดไวในบัญชีรายการกอสรางหรือใบแจง

ปริมาณงานและราคานี้ เปนจํานวนโดยประมาณเทานั้น จํานวนปริมาณงานท่ีแทจรงิอาจจะมากหรือนอยกวานี้
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ก็ได ซ่ึงผูวาจางจะจายเงินคาจางใหแกผูรับจางตามราคาตอหนวยของงานแตละรายการท่ีไดทําเสร็จจริง 

คูสัญญาตางตกลงท่ีจะไมเปลี่ยนแปลงราคาตอหนวย หรือเรียกรองคาสินไหมทดแทนอันเกิดจากการท่ีจํานวน

ปริมาณงานในแตละรายการไดแตกตางไปจากท่ีกําหนดไวในสัญญา ท้ังนี้ นอกจากในกรณีตอไปนี้ 

   (๑)  เ มื่อปริมาณงานที่ทําเสร็จจริงในแตละรายการ สวนที่ เกินกวารอยละ

๑๒๕  (หนึ่งรอยยี่สิบหา) แตไมเกินรอยละ ๑๕๐ (หนึ่งรอยหาสิบ) ของปริมาณงานท่ีกําหนดไวในสัญญา หรือใบ

แจงปริมาณงานและราคา จะจายใหในอัตรารอยละ ๙๐ (เกาสิบ) ของราคาตอหนวยตามสัญญา 

   (๒) เมื่อปริมาณงานที่ทําเสร็จจริงในแตละรายการ สวนที่เกินกวารอยละ 

๑๕๐ (หนึ่งรอยหาสิบ) ของปริมาณงานท่ีกําหนดไวในสัญญา หรือใบแจงปริมาณงานและราคา จะจายใหใน

อัตรารอยละ ๘๓ (แปดสิบสาม) ของราคาตอหนวยตามสัญญา 

   (๓) เม่ือปริมาณงานท่ีทําเสร็จจริงในแตละรายการ สวนท่ีนอยกวารอยละ ๗๕     

(เจ็ดสิบหา) ของปริมาณงานท่ีกําหนดไวในสัญญาหรือใบแจงปริมาณงานและราคา จะจายใหตามราคาตอหนวย

ในสัญญา และจะจายเพ่ิมชดเชยเปนคา Overhead และ Mobilization สําหรับงานรายการนั้นในอัตรารอยละ 

๑๗ (สิบเจ็ด) ของผลตางระหวางปริมาณงานทั้งหมดของงานรายการนั้นตามสัญญาโดยประมาณกับ

ปริมาณงานท่ีทําเสร็จจริงคูณดวยราคาตอหนวยตามสัญญา 

   (๔) หากผูวาจางพบวารายการใดๆ ในใบแจงปริมาณงานและราคา (Bill Of Quantities) ไมมี

ความจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานตามสัญญา ผูวาจางอาจมีคําสั่งเปนลายลักษณอักษรให ผูรับจางตัดรายการ

ดังกลาวออกจากสัญญา และจะไมมีการจายเพ่ิมชดเชยสําหรับรายการท่ีตัดท้ิงใหแกผูรับจาง 

   (๕) ผูวาจางจะจายเงินท่ีเพ่ิมข้ึนหรือหักลดเงินในแตละกรณีดังกลาวขางตนในงวด

สุดทายของการจายเงิน หรือกอนงวดสุดทายของการจายเงินตามท่ีผูวาจางจะพิจารณาเห็นสมควร 

 กรณีท่ีมีการจายเงินเพ่ิมหรือเรียกเงินคืนจากผูรับจาง ตามเง่ือนไขของสัญญาแบบปรับราคา    

(คา K) ได ตองไดรับการตรวจสอบและเห็นชอบจากสํานักงบประมาณ และใหถือการพิจารณาวินิจฉัยของ

สํานักงบประมาณเปนท่ีสุด โดยผูรับจางไมมีสิทธิเรียกรองคาเสียหาย คาทดแทน หรือสิทธิประโยชนใดๆ จาก

ผูวาจางท้ังสิ้น 

 ผูวาจางตกลงท่ีจะจายเงินคาจางใหแกผูรับจางงวดเดียว เม่ือผูวาจางหรือเจาหนาท่ีของผูวาจางได

ทําการตรวจสอบผลงานท่ีทําเสร็จแลว และปรากฏวาเปนท่ีพอใจตรงตามขอกําหนดแหงสัญญานี้ทุกประการ 

รวมท้ังการทําสถานท่ีกอสรางใหสะอาดเรียบรอยตามท่ีกําหนดไวในขอ ๒๐ 

ขอ ๕  เงินคาจางลวงหนา 

 -ไมบังคับใช - 

ขอ ๖  การหักเงินประกันผลงาน 

-ไมบังคับใช – 
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ขอ ๗  กําหนดเวลาแลวเสร็จ และสิทธิของผูวาจางในการบอกเลิกสัญญา 

  ผูรับจางตองปฏิบัติงานท่ีไดรับจางตามสัญญาใหแลวเสร็จภายในกําหนดระยะเวลาไมเกิน ๗๕ 

(เจ็ดสิบหา) วัน นับถัดจากวันท่ีเริ่มสัญญาทํางานจาก ธพส. 

ผูรับจางตองใหความรวมมือและใหการสนับสนุนตอ ธพส. หรือคณะบุคคลท่ี ธพส. มอบหมาย 

เพ่ือดําเนินการใดๆ ท่ีเก่ียวของในพ้ืนท่ีโครงการท้ังภายในระยะเวลาโครงการในขอ ๗ นี้ และระยะเวลาท่ีตอง

รับผิดชอบในความชํารุดบกพรองของงานจางตามขอ ๘ 

ผูรับจางยินยอมใหทรัพยสินตางๆ ท่ีผูรับจางไดกอสราง หรือจัดทําข้ึนในท่ีดินตามสัญญาท้ังหมด

ตกเปนกรรมสิทธิ์ของผูวาจางทันทีตั้งแตเริ่มลงมือกอสราง 

 ถาผูรับจางมิไดลงมือทํางานภายในกําหนดเวลา หรือมีเหตุใหเชื่อไดวาผูรับจางไมสามารถทํางาน

ใหแลวเสร็จภายในกําหนดเวลา หรือผูรับจางมิไดเสนอแผนงาน หรือไมสามารถทํางานใหแลวเสร็จตาม

กําหนดเวลา หรือจะแลวเสร็จลาชาเกินกวากําหนดเวลา หรือผูรับจางทําผิดสัญญาขอใดขอหนึ่ง หรือศาลมี

คําสั่งพิทักษทรัพยชั่วคราวหรือเด็ดขาด หรือตกเปนผูลมละลาย หรือเพิกเฉยไมปฏิบัติตามคําสั่งของ

คณะกรรมการตรวจการจาง หรือผูควบคุมงานหรือวิศวกรท่ีปรึกษาซ่ึงไดรับมอบอํานาจจากผูวาจาง ผูวาจางมีสิทธิ

ท่ีจะบอกเลิกสัญญานี้ได และมีสิทธิจางผูรับจางรายใหมเขาทํางานของผูรับจางใหลุลวงไปไดดวยดี และผูรับจาง

จะตองรับผิดชอบในคาใชจายใด ๆ ท่ีเพ่ิมข้ึน รวมท้ังคาเสียหายอ่ืนใด (ถามี) แกผูวาจาง 

การท่ีผูวาจางไมใชสิทธิเลิกสัญญาดังกลาวขางตนนั้น ไมเปนเหตุใหผูรับจางพนจากความรับผิด

ตามสัญญา 

ขอ ๘  ความรับผิดชอบในความชํารุดบกพรองของงานจาง 

 เม่ืองานแลวเสร็จบริบูรณท้ังโครงการ และผูวาจางไดออกหนังสือรับรองการแลวเสร็จของงานท้ัง

โครงการ (Competition Certificate) แลว หากมีเหตุชํารุดบกพรองหรือเสียหายเกิดข้ึนจากงานจางนี้ภายใน

กําหนด ๒๔ (ยี่สิบสี่ ) เ ดือน นับถัดจากวันออกหนังสือการรับรองการแลวเสร็จของงานท้ังโครงการ 

(Competition Certificate) หากพบความชํารุดบกพรองในชวงระยะเวลาดังกลาว ใหขยายอายุการรับประกัน

ออกไปอีก ๒๔ เดือน นับจากวันท่ีไดซอมแซมแลวเสร็จ ซ่ึงความชํารุดบกพรองหรือเสียหายนั้นเกิดจากความ

บกพรองของผูรับจาง อันเกิดจากการใชวัสดุท่ีไมถูกตอง หรือทําไวไมเรียบรอยหรือทําไมถูกตองตามมาตรฐาน

แหงหลักวิชา ผูรับจางจะตองรีบทําการแกไขใหเปนท่ีเรียบรอยโดยไมชักชา โดยผูวาจางไมตองออกคาใชจายใดๆ 

ในการนี้ท้ังสิ้น หากผูรับจางบิดพลิ้วไมกระทําการดังกลาวภายใน ๑๕ (สิบหา) วัน นับแตวันที่ไดรับแจงเปน

หนังสือจากผูวาจาง หรือไมทําการแกไขใหถูกตองเรียบรอยภายในเวลาที่ผูวาจางกําหนด ใหผูวาจางมี

สิทธิท่ีจะทํางานนั้นเอง หรือจางผูอ่ืนใหทํางานนั้น โดยผูรับจางตองเปนผูออกคาใชจายท้ังสิ้น 
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ขอ ๙  การจางชวง 

 ผูรับจางจะตองไมเอางานท้ังหมด หรือบางสวนแหงสัญญานี้ ไปจางชวงอีกตอหนึ่งโดยไมไดรับ

ความยินยอมเปนหนังสือจากผูวาจางกอน เวนแตสัญญานี้จะไดระบุไวเปนอยางอ่ืน ความยินยอมดังกลาวนั้นไม

เปนเหตุใหผูรับจางหลุดพนจากความรับผิด  หรือพันธะหนาท่ีตามสัญญานี้ และผูรับจางยังคงตองรับผิดใน

ความผิดและความประมาทเลินเลอของผูรับจางชวง หรือของตัวแทน หรือลูกจาง หรือพนักงานของผูรับจาง

ชวงนั้นทุกประการ 

ขอ ๑๐ การควบคุมงานของผูรับจาง 

 ผูรับจางจะตองควบคุมงานท่ีรับจางอยางเอาใจใส ดวยประสิทธิภาพและความชํานาญอยาง       

ผูประกอบวิชาชีพ โดยคํานึงถึงความสะดวกและความปลอดภัยของประชาชนและสาธารณะดวย และใน

ระหวางทํางานท่ีรับจาง ผูรับจางจะตองจัดใหมีผูแทนซ่ึงทํางานเต็มเวลาเปนผูควบคุมงาน ผูควบคุมงานดังกลาว

จะตองเปนผูแทนไดรับมอบอํานาจจากผูรับจาง คําสั่งหรือคําแนะนําตางๆ ท่ีผูวาจางไดแจงแกผูแทนผูไดรับมอบ

อํานาจนั้นใหถือวาเปนคําสั่งหรือคําแนะนําท่ีไดแจงแกผูรับจาง การแตงตั้งผูควบคุมงานนั้นจะตองทําเปนหนังสือ 

และตองไดรับความเห็นชอบจากผูวาจาง การเปลี่ยนหรือแตงตั้งผูควบคุมงานใหมจะทํามิได หากไมไดรับ   

ความเห็นชอบเปนหนังสือจากผูวาจางกอน 

ผูวาจางมีสิทธิท่ีจะขอใหเปลี่ยนตัวผูแทนไดรับมอบอํานาจนั้นโดยแจงเปนหนังสือไปยัง     

ผูรับจาง และผูรับจางจะตองทําการเปลี่ยนตัวโดยพลัน โดยไมคิดราคาเพ่ิม หรืออางเปนเหตุเพ่ือขยายอายุ

สัญญาอันเนื่องมาจากเหตุนี้ 

ขอ ๑๑ ความรับผิดของผูรับจาง 

 ผูรับจางจะตองรับผิดตออุปทวเหตุ ความเสียหาย หรือภยันตรายใดๆ ท่ีเกิดข้ึนแกบุคคลใดๆ 

หรือท่ีเกิดแกประชาชนท่ัวไป อันเกิดจากการปฏิบัติงานของผูรับจาง หรือท่ีเก่ียวของกับงานจาง และจะตองรับผิด

ตอความเสียหายท่ีเกิดจากการกระทําของลูกจาง หรือตัวแทนพนักงานของผูรับจาง หรือผูรับจางชวงดวยความ

เสียหายใดๆ อันเกิดแกงานท่ีผูรับจางไดทําข้ึน นอกจากกรณีอันเกิดจากความผิดของผูวาจาง ผูรับจางจะตองรับ

ผิดโดยซอมแซมใหคืนดี หรือปรับปรุงแกไข หรือเปลี่ยนใหใหม โดยคาใชจายของผูรับจางเองท้ังสิ้น      ความ

รับผิดของผูรับจางดังกลาวในขอนี้จะสิ้นสุดลงเม่ือผูวาจางไดออกหนังสือรับรองการแลวเสร็จของงานท้ัง

โครงการ (Completion Certificate) ซ่ึงผานการทดสอบตามสัญญานี้แลว ซ่ึงหลังจากนั้นผูรับจางคงตองรับผิด

เพียงกรณีชํารุดบกพรอง หรือความเสียหายดังกลาวในขอ ๘ เทานั้น เวนแตเปนความเสียหายท่ีเกิดจาก    

ความบกพรอง ไมวาในกระบวนการหรือเทคนิคในการผลิต จัดหา หรือกอสรางของผูรับจาง ซ่ึงผูวาจางไมอาจ

เห็นหรือรูไดในขณะรับมอบงานนั้น 

ผูรับจางจะตองรับผิดชดใชและปองกันมิใหเกิดความเสียหายแกผูวาจาง วิศวกร และลูกจาง 

หรือบุคคลท่ีผูวาจางมอบหมาย ในกรณีท่ีเกิดขอเรียกรองหรือดําเนินการทางศาลโดยบุคคลใดๆ อันเนื่องมาจาก

ความสูญหาย เสียหาย และ/หรือบาดเจ็บ รวมท้ังการละเมิดสิทธิตางๆ ในชีวิต รางกาย ทรัพยสิน ชื่อเสียง และ
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สิทธิอ่ืนๆ ท่ีเกิดข้ึนจากหรือเปนผลสืบเนื่องมาจากการดําเนินงานกอสรางหรือการบํารุงรักษางานของผูรับจาง 

ตัวแทน พนักงาน หรือลูกจางของผูรับจาง เครื่องจักร วัสดุ หรือการดําเนินงานกอสรางในโครงการของผูรับจาง 

และจากเหตุใดๆ เวนแตกรณีเปนความเสียหายท่ีเกิดจากการกระทําของผูวาจาง หรือลูกจาง หรือตัวแทนของ 

ผูวาจางโดยชัดเจนเพียงฝายเดียว 

ขอ ๑๒ การจายเงินและการจัดใหมีการประกันภัยแกลูกจางของผูรับจาง 

  ผูรับจางจะตองจายเงินแกลูกจางท่ีผูรับจางไดจางมา ในอัตราไมนอยกวาท่ีกฎหมายกําหนดและ

ตามกําหนดเวลาท่ีผูรับจางไดตกลง หรือทําสัญญาไวตอลูกจางดังกลาว รวมท้ังคาทดแทนใดๆ ตามท่ีกฎหมาย

กําหนดไว 

  ถาผูรับจางไมจายเงินคาจางหรือคาทดแทนใดๆ แกลูกจางดังกลาวในวรรคหนึ่ง ผูวาจางมีสิทธิท่ี

จะเอาเงินคาจางท่ีจะตองจายแกผูรับจางมาจายใหแกลูกจางของผูรับจางดังกลาวได โดยใหถือวาผูวาจางได

จายเงินจํานวนนั้นเปนคาจางใหแกผูรับจางตามสัญญาแลว และหากการไมจายเงินดังกลาวเปนเหตุใหเกิด 

ความเสียหายแกงานหรืองานลาชา ผูรับจางจะตองรับผิดชอบตอผูวาจางท้ังสิ้น 

  ผูรับจางจะตองจัดใหมีประกันภัยสําหรับลูกจางทุกคนที่จางมาทํางานโดยใหครอบคลุมถึง

ความรับผิดท้ังปวงของผูรับจาง รวมท้ังผูรับจางชวงอันหากจะพึงมี ในกรณีความเสียหายท่ีคิดคาสินไหม

ทดแทนไดตามกฎหมายซึ่งเกิดจากอุปทวเหตุหรือภยันตรายใดๆ ตอลูกจาง หรือบุคคลอื่นที่ผูรับจางหรือ 

ผูรับจางชวงจางมาทํางาน และผูรับจางจะตองสงมอบกรมธรรมประกันภัยดังกลาว พรอมท้ังใบเสร็จแสดง   

การชําระเบี้ยประกันใหแกผูวาจางเม่ือผูวาจางเรียกรอง 

ขอ ๑๓ การตรวจงานจาง 

 ถาผูวาจางแตงตั้งกรรมการตรวจการจาง ผูควบคุมงาน หรือบริษัทท่ีปรึกษา เพ่ือควบคุม     

การทํางานของผูรับจาง กรรมการตรวจการจาง หรือผูควบคุมงาน หรือบริษัทท่ีปรึกษานั้น มีอํานาจเขาไปตรวจ 

การงานในโรงงาน และสถานท่ีท่ีกําลังกอสรางไดทุกเวลา และผูรับจางจะตองอํานวยความสะดวก และให 

ความชวยเหลือในการนั้น การตรวจงานจางท่ีถือวาเปนการตรวจรับงานท่ีไดดําเนินการเสร็จสมบูรณนั้น ใหถือ

วางานเสร็จสมบูรณนับแตวันท่ีผูวาจางไดออกหนังสือรับรองผลงานแลวเสร็จท้ังโครงการ 

การที่มีกรรมการตรวจการจาง ผูควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษา หาทําใหผูรับจางพนจาก

ความรับผิดชอบตามสัญญานี้ขอหนึ่งขอใดไม 

ขอ ๑๔ แบบรูปและรายการละเอียดคลาดเคล่ือน 

 ผูรับจางรับรองวาไดตรวจสอบพ้ืนท่ี สถานท่ี ขอมูล ขอสงสัยตางๆ และทําความเขาใจใน    

แบบรูปรายการละเอียดโดยถ่ีถวนแลว หากปรากฏวาแบบรูปและรายการละเอียดนั้นผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อน

ไปจากหลักการทางวิศวกรรมหรือทางเทคนิค ผูรับจางตกลงท่ีจะปฏิบัติตามคําวินิจฉัยของกรรมการตรวจการ

จาง หรือผูควบคุมงาน หรือบริษัทท่ีปรึกษาท่ีผูวาจางแตงตั้งเพ่ือใหงานแลวเสร็จบริบูรณโดยจะคิดคาใชจายใดๆ 
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เพ่ิมข้ึนจากผูวาจางไมได และผูรับจางจะไมเรียกรองคาเสียหาย คาทดแทน หรือสิทธิประโยชนใดๆ จากผูวา

จาง 

ขอ ๑๕ การควบคุมงานโดยผูวาจาง 

ผูรับจางตกลงวากรรมการตรวจการจาง ผูควบคุมงาน หรือบริษัทท่ีปรึกษาท่ีผูวาจางแตงตั้ง 

มีอํานาจท่ีจะตรวจสอบและควบคุมงานเพ่ือใหเปนไปตามเอกสารสัญญา และมีอํานาจท่ีจะสั่งใหแกไข 

เปลี่ยนแปลง เพ่ิมเติม หรือตัดทอนซ่ึงงานตามสัญญานี้ หากผูรับจางขัดขืนไมปฏิบัติตาม คณะกรรมการตรวจ

การจาง ผูควบคุมงาน หรือบริษัทท่ีปรึกษามีอํานาจท่ีจะสั่งใหหยุดกิจการนั้นชั่วคราวได ความลาชาในกรณี

เชนนี้ผูรับจางจะถือเปนเหตุขอขยายวันทําการออกไปมิได และจะเรียกคาเสียหาย คาทดแทน หรือสิทธิ

ประโยชนใดๆ จากผูวาจางไมได 

ขอ ๑๖ งานพิเศษ งานเพ่ิมลด และการแกไขงาน 

 ผูวาจางมีสิทธิที่จะสั่งใหผูรับจางทํางานพิเศษ ซึ่งไมไดแสดงไว หรือรวมอยูในเอกสารสัญญา 

หากงานพิเศษนั้นๆ อยูในขอบขายท่ัวไปแหงวัตถุประสงคของสัญญานี้ นอกจากนี้ผูวาจางยังมีสิทธิสั่งให

เปลี่ยนแปลงหรือแกไขแบบรูปและขอกําหนดตางๆ เปนงานเพ่ิมหรือลดในเอกสารสัญญานี้ดวย โดยไมทําให

สัญญาเปนโมฆะแตอยางใด 

อัตราคาจางหรือราคาท่ีกําหนดไวในสัญญานี้ ใหใชไดกับงานท่ีเพ่ิมข้ึน หรือตัดทอนลงท้ังปวง

ตามคําสั่งของผูวาจาง หากในสัญญาไมไดกําหนดไวถึงอัตราคาจาง หรือราคาใดๆ ท่ีจะนํามาใชสําหรับงานท่ี

เพ่ิมข้ึน ผูวาจางและผูรับจางจะตองทําการตกลงท่ีจะกําหนดอัตราหรือราคา รวมท้ังการขยายระยะเวลา (ถามี) 

เพ่ือความเหมาะสม ในกรณีท่ีตกลงกันไมได ผูรับจางจะตองปฏิบัติงานตามคําสั่งของผูวาจาง แตสามารถ  สงวน

สิทธิท่ีจะดําเนินการตามขอ ๒๒ ท้ังในเรื่องอัตราคาจางและการขยายระยะเวลา (ถามี) ตอไป 

กรณีท่ีผูรับจางไดทํางานเพ่ิม หรือแกไขงานตามคําสั่งของผูวาจางตามอัตราคาจางและราคาท่ี

ตกลงกันแลว ผูรับจางไมมีสิทธิเรียกรองคาเสียหาย คาทดแทน หรือสิทธิประโยชนอ่ืนใดจากผูวาจางอีก 

ขอ ๑๗ คาปรับ 

 หากผูรับจางไมสามารถทํางานใหแลวเสร็จตามเวลาท่ีกําหนดไวในสัญญา และผูวาจางยังมิได

บอกเลิกสัญญา ผูรับจางจะตองชําระคาปรับใหแกผูวาจาง โดยกําหนดคาปรับเปนรายวัน เปนจํานวนเงินใน

อัตรารอยละ ๐.๐๑ (ศูนยจุดศูนยหนึ่ง) ของราคาคากอสรางท้ังโครงการ และจะตองชําระคาใชจายใน         

การควบคุมงาน เปนจํานวนเงินวันละ..........................................บาท (............................................................บาท) 

นับถัดจากวันท่ีกําหนดแลวเสร็จตามสัญญา จนถึงวันท่ีงานตามสัญญาท้ังหมดแลวเสร็จสมบูรณทุกประการ 

ในระหวางท่ีผูวาจางยังมิไดบอกเลิกสัญญานั้น หากผูวาจางเห็นวาผูรับจางจะไมสามารถปฏิบัติ

ตามสัญญาตอไปได ผูวาจางจะใชสิทธิบอกเลิกสัญญา และใชสิทธิตามขอ ๑๙ ก็ได และถาผูวาจางไดแจง      

ขอเรียกรองไปยังผูรับจางเม่ือครบกําหนดแลวเสร็จของงานขอใหชําระคาปรับแลว ผูวาจางมีสิทธิท่ีจะปรับ   

ผูรับจางจนถึงวันบอกเลิกสัญญาไดอีกดวย 
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ขอ ๑๘ สิทธิของผูวาจางภายหลังบอกเลิกสัญญา 

 ในกรณีท่ีผูวาจางบอกเลิกสัญญา ผูวาจางอาจทํางานนั้นเอง หรือวาจางผูอ่ืนใหทํางานนั้นตอจนแลว

เสร็จได ผูวาจางหรือผู ท่ีรับจางทํางานนั้นตอมีสิทธิใชเครื่องใชในการกอสราง สิ่งท่ีสรางข้ึนชั่วคราวสําหรับ         

งานกอสรางและวัสดุตางๆ ซ่ึงเห็นวาจะตองสงวนเอาไวเพ่ือการปฏิบัติงานตามสัญญาตามท่ีจะเห็นสมควร 

ในกรณีดังกลาวผูวาจางมีสิทธิริบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาท้ังหมด หรือบางสวนตามแตจะ

เห็นสมควร นอกจากนั้นผูรับจางจะตองรับผิดชอบในคาเสียหาย ซ่ึงเปนจํานวนเกินกวาหลักประกันการปฏิบัติงาน 

และคาเสียหายตางๆ ท่ีเกิดข้ึน รวมท้ังคาใชจายท่ีเพ่ิมข้ึนในการทํางานนั้นตอใหแลวเสร็จตามสัญญา ตลอดจน

คาใชจายในการควบคุมงานเพ่ิม (ถามี) ซ่ึงผูวาจางจะหักเอาจากเงินประกันผลงานตามขอ ๖ โดยเรียกรองจาก

ธนาคารซ่ึงออกหนังสือคํ้าประกัน หรือหักจํานวนเงินใดๆ ท่ีจะจายใหแกผูรับจาง หรือหักจากเงินคาจางท่ีผูวาจาง

จะตองชําระใหแกผูรับจาง ตามหนังสือรับรองผลงานกอสรางของผูวาจางท่ีจะออกใหผูรับจางจนถึงวันบอกเลิก

สัญญาก็ได ท้ังนี้ ยกเวนเงินคาจางตามหนังสือรับรองท่ีไดออกใหผูรับจางไปแลว หากมีเงินท่ีเหลือจากการหัก

ดังกลาวขางตน ผูวาจางจะคืนใหแกผูรับจางเม่ือการกอสรางแลวเสร็จสมบูรณทุกประการ 

เม่ือผูวาจางบอกเลิกสัญญาแลว บรรดางานท่ีผูรับจางไดทําข้ึน และวัสดุสิ่งของตางๆ ท้ังหมดท่ี 

ผูรับจางนํามาไว ณ สถานท่ีกอสรางเพ่ืองานตามสัญญาใหตกเปนกรรมสิทธิ์ของผูวาจาง 

ขอ ๑๙ การหักเงินชดใชคาปรับหรือคาเสียหาย 

           คาปรับหรือคาเสียหายซ่ึงเกิดข้ึนจากผูรับจางตามสัญญานี้ ผูวาจางมีสิทธิบังคับจากหลักประกัน

การปฏิบัติตามสัญญา หลักประกันผลงาน หรือหักเอาจากเงินคาจางท่ีผูวาจางยังมิไดออกหนังสือรับรองผลงาน

เพ่ือการชําระเงินดังกลาวใหแกผูรับจาง 

หากมีเงินคาจางตามสัญญาท่ีหักไวจายเปนคาปรับและคาเสียหายแลวยังเหลืออยูอีกเทาใด     

ผูวาจางจะชําระคืนใหแกผูรับจางท้ังหมด 

ขอ ๒๐ การทําบริเวณกอสรางใหเรียบรอยและการดูแลรักษา 

 ๒๐.๑ ผูรับจางจะตองปฏิบัติตามกฎหมาย ประกาศ ขอบังคับ ระเบียบขอปฏิบัติของกรม

ควบคุมมลพิษ ในเรื่องมาตรการควบคุมปองกัน แกไขปญหาฝุนละอองจากการกอสรางประเภทตางๆ และท่ี

เก่ียวดวยมาตรการความปลอดภัยดานมลภาวะ และสภาพแวดลอมตางๆ ตามท่ีหนวยงานของรัฐกําหนด และ

ตามมติของคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ซ่ึงออกใชบังคับอยูในปจจุบันและท่ีจะออกใชบังคับตอไปใน 

ภายหนา 

 ๒๐.๒ ผูรับจางจะตองรักษาบริเวณสถานที่ปฏิบัติงานตามสัญญานี้ รวมทั้งโรงงานหรือ

สิ่งอํานวยความสะดวกในการทํางานของผูรับจาง ลูกจาง ตัวแทน หรือของผูรับจางชวงใหอยูในความสะอาด 

ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพในการใชงานตลอดระยะเวลาการจาง และไมทําการใดๆ เปนการกีดขวาง

การจราจร หรือกอใหเกิดความเดือดรอนแกประชาชนท่ัวไป และเม่ือทํางานเสร็จสิ้นแลวจะตองขนยายบรรดา
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เครื่องใชในการทํางานจาง รวมท้ังวัสดุ ขยะมูลฝอย และสิ่งกอสรางชั่วคราวตางๆ (ถามี) ท้ังจะตองกลบเกลี่ย

พ้ืนดินใหเรียบรอย เพ่ือใหบริเวณท้ังหมดอยูในสภาพท่ีสะอาด และใชการไดตามสัญญาทันที 

 ๒๐.๓ ผูรับจางจะตองดูแลบํารุงรักษาทรัพยสิน สิ่งกอสราง และวัสดุอุปกรณท้ังหลายท่ีได

กอสรางแลว ไมวาจะมีการรับรองผลงานจากผูวาจางแลวหรือไมก็ตาม ตลอดอายุสัญญาจนกวาผูวาจางจะไดรับ

มอบงานจนเสร็จสมบูรณท้ังโครงการ และครอบคลุมถึงงานหรือสวนใดสวนหนึ่งของงานในขณะท่ี ผูรับจางเขา

มาทําการซอมแซมความชํารุดบกพรอง สูญหาย หรือเสียหายในระหวางชวงระยะเวลาประกันความชํารุด

บกพรองดวย 

ขอ ๒๑ การระงับขอพิพาท 

 ๒๑.๑ หากมีขอขัดแยงหรือขอพิพาทเกิดข้ึนระหวางคูสัญญาเก่ียวกับสัญญานี้ เม่ือคูสัญญาฝายหนึ่ง

ฝายใดไดบอกกลาวใหฝายหนึ่งทราบขอขัดแยงหรือขอพิพาทนั้นแลว ใหคูสัญญาฝายแรกเสนอขอขัดแยงหรือ

ขอพิพาทตอ ธพส. เพ่ือตัดสิน ในกรณีเชนนี้ ธพส. จะพิจารณาตัดสินภายใน ๓๐ (สามสิบ) วัน นับแตวันท่ีไดรับ

เรื่องที่เสนอนั้นคําตัดสินดังกลาวจะทําเปนลายลักษณอักษรและสงใหคูสัญญาโดยมิชักชา คําตัดสินของ 

ธพส. ใหถือเปนท่ีสุดเวนแตวาภายใน ๓๐ (สามสิบ) วันนับแตไดรับคําตัดสินของ ธพส. ผูรับจางไดยื่นคําบอกกลาว

ตอ ธพส. วาตองการเสนอขอพิพาทหรือขอขัดแยงตอศาลไทยท่ีมีเขตอํานาจ และในกรณีดังกลาวผูรับจาง

จะตองดําเนินการตอไปดวยความขยันหม่ันเพียรตามสัญญาและตามคําตัดสินของ ธพส. โดยไมสามารถอางขอ

ขัดแยงหรือขอพิพาทดังกลาว เพ่ือเปนเหตุหยุดงานหรือไมปฏิบัติตามสัญญาได  ท้ังนี้เวนแตในกรณีท่ีมีการเลิก

สัญญา 

 ๒๑.๒ การเสนอขอขัดแยงหรือขอพิพาทให ธพส. เปนผูตัดสินดังกลาวขางตนใหถือเปนเง่ือนไข

ท่ีจะตองปฏิบัติกอนการใชสิทธิดําเนินคดีทางศาล 

ขอ ๒๒ การขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา 

 ในกรณีท่ีมีเหตุสุดวิสัย หรือเหตุใดๆ อันเนื่องมาจากความผิด หรือความบกพรองของฝาย    ผูวา

จาง หรือพฤติการณอันหนึ่งอันใดท่ีผูรับจางไมตองรับผิดตามกฎหมาย ทําใหผูรับจางไมสามารถทํางานใหแลว

เสร็จตามเงื่อนไขและกําหนดเวลาแหงสัญญานี้ได ผูรับจางจะตองแจงเหตุหรือพฤติการณดังกลาว พรอม

หลักฐานเปนหนังสือใหผูวาจางทราบ เพ่ือขอขยายกําหนดระยะเวลาการทํางานออกไปภายใน ๑๕ (สิบหา) 

วัน นับถัดจากวันท่ีเหตุนั้นสิ้นสุดลง ท้ังนี้เหตุแหงความลาชาท่ีเกิดจากสภาพอากาศไมดี สภาพดินไมเหมาะสม 

ความไมเพียงพอในเรื่องแรงงานหรือทรัพยากรของผูรับจาง หรือการท่ีผูรับจางไมสั่งอุปกรณหรือวัสดุลวงหนา

ในระยะเวลาพอสมควร เพ่ือจะไดใชวัสดุอุปกรณนั้นตามเวลาท่ีสมควรและจําเปนแกความตองการ ไมถือเปน

เหตุท่ีผูรับจางจะขอขยายกําหนดระยะเวลาการทํางานตามสัญญา 

 ถาผูรับจางไมปฏิบัติใหเปนไปตามความในวรรคหนึ่ง ใหถือวาผูรับจางไดสละสิทธิ์เรียกรองใน

การท่ีจะขอขยายกําหนดระยะเวลาการทํางานออกไปโดยไมมีเง่ือนไขใดๆ ท้ังสิ้น เวนแตกรณีเหตุเกิดจาก

ความผิดหรือความบกพรองของฝายผูวาจางซ่ึงมีหลักฐานชัดแจง หรือผูวาจางทราบดีอยูแลวตั้งแตตน 
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การขยายกําหนดระยะเวลาการทํางานตามวรรคหนึ่ง อยูในดุลพินิจของผูวาจางท่ีจะพิจารณา

ตามท่ีเห็นสมควร 

การขยายกําหนดระยะเวลาการทํางานตามสัญญานี้ ไมวาจะเปนกรณีใดๆ ผูรับจางไมมีสิทธิ

เรียกรองคาใชจาย หรือคาทดแทน หรือสิทธิประโยชนใดๆ ท่ีเกิดข้ึนนับแตระยะเวลาตามสัญญาสิ้นสุดลง จนถึง

การกอสรางแลวเสร็จสมบูรณทุกประการจากผูวาจาง 

ขอ ๒๓ การใชเรือไทย 

 ในการปฏิบัติตามสัญญานี้ หากผูรับจางจะตองสั่งหรือนําของเขามาจากตางประเทศ รวมท้ัง

เครื่องมือและอุปกรณท่ีตองนําเขามาเพ่ือปฏิบัติงานตามสัญญา ไมวาผูรับจางจะเปนผูท่ีนําของเขามาเอง หรือ

นําเขามาโดยผานตัวแทนหรือบุคคลอ่ืนใด ถาสิ่งของนั้นตองนําเขามาโดยทางเรือในเสนทางเดินเรือท่ีมีเรือไทย

เดินอยู และสามารถใหบริการรับขนไดตามท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด ผูรับจางตอง

จัดการใหสิ่งของดังกลาวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือท่ีมีสิทธิเชนเดียวกับเรือไทยจากตางประเทศมายังประเทศ

ไทย เวนแตจะไดรับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการพาณิชยนาวีกอนบรรทุกของนั้นลงเรืออ่ืนท่ี

มิใชเรือไทย หรือเปนของท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออ่ืนได ท้ังนี้ ไมวา

การสั่งหรือสั่งซ้ือของดังกลาวจากตางประเทศจะเปนแบบ เอฟโอบี ซีเอฟอาร ซีไอเอฟ หรือแบบอ่ืนใด 

ในการสงมอบงานตามสัญญาใหแกผูวาจาง ถางานนั้นมีสิ่งของตามวรรคแรกผูรับจางจะตองสง

มอบใบตราสง (Bill of Lading) หรือสําเนาใบตราสงสําหรับของนั้น ซ่ึงแสดงวาไดบรรทุกมาโดยเรือไทย หรือ

เรือท่ีมีสิทธิเชนเดียวกับเรือไทยใหแกผูวาจาง พรอมกับการสงมอบงานดวย 

ในกรณีท่ีสิ่งของดังกลาวไมไดบรรทุกจากตางประเทศมายังประเทศไทยโดยเรือไทย หรือเรือท่ี

มีสิทธิเชนเดียวกับเรือไทย  ผูรับจางตองสงมอบหลักฐานซ่ึงแสดงวา ไดรับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการ

สงเสริมการพาณิชยนาวี ใหบรรทุกของโดยเรืออ่ืนได หรือหลักฐานซ่ึงแสดงวาไดชําระคาธรรมเนียมพิเศษ

เนื่องจากการไมบรรทุกของโดยเรือไทย ตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการพาณิชยนาวีแลวอยางใดอยางหนึ่งแก

ผูวาจางดวย 

ในกรณีท่ีผูรับจางไมสงมอบหลักฐานอยางใดอยางหนึ่งดังกลาวในสองวรรคขางตนใหแก     

ผูวาจาง แตจะขอสงมอบงานดังกลาวใหผูวาจางกอนโดยยังไมรับชําระเงินคาจาง  ผูวาจางมีสิทธิรับงานดังกลาวไว

กอน  และชําระเงินคาจางเม่ือผูรับจางไดปฏิบัติถูกตองครบถวนดังกลาวแลวได 

ขอ ๒๔ มาตรฐานฝมือชาง 

  เม่ือ ธพส. ไดคัดเลือกผูยื่นขอเสนอรายใดใหเปนผูรับจางและไดตกลงจางกอสรางตามประกาศนี้

แลว ผูยื่นขอเสนอจะตองตกลงวาในการปฏิบัติงานกอสรางดังกลาว ผูเสนอราคาจะตองมีระดับ ปวช. ปวส. 



 แบบสัญญาจาง 
  

 

โครงการพัฒนาพ้ืนที่สวนขยาย ศูนยราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ โซน C  
สัญญาที่ ๑.๑.๑                       

และปวท. หรือเทียบเทาจากสถาบันการศึกษาท่ี ก.พ. รับรองใหเขารับราชการได จํานวนอยางนอย ๑ คน ใน

แตละสาขาชาง ดังตอไปนี้ 

                 ๒๕.๑    วิศวกร 

                     ๒๕.๒    ชาง 

ขอ ๒๕ กฎหมายท่ีใชบังคับ 

  สัญญาฉบับนี้อยูภายใตบังคับและการตีความตามกฎหมายแหงราชอาณาจักรไทย 

ขอ ๒๖ ความรับผิดอยางลูกหนี้รวม 

  ผูรับจางทุกรายตกลงรับผิดรวมกันและแทนกันตอผูวาจางในการปฏิบัติงานตามสัญญานี้     

ผูรับจางจะตองจัดทําประกันภัย ตามเอกสารเง่ือนไขท่ัวไปของสัญญาขอ ๗ และขอ ๘ โดยมีจํานวนเงินท่ีเอา

ประกันภัยตามท่ีกําหนดในเง่ือนไขท่ัวไปของสัญญา สําหรับเง่ือนไขของสัญญา 

  กรณีผูรับจางไมทําประกันภัยหรือไมตออายุประกันภัยตามท่ีกําหนดไวในวรรคแรก ผูวาจางอาจ

ทําประกันภัยหรือตออายุประกันภัยดังกลาวเอง โดยหักคาเบี้ยประกันภัยจากคาจาง หลักประกันการปฏิบัติ

ตามสัญญา หลักประกันเงินลวงหนา หรือหลักประกันผลงาน และผูรับจางจะตองรับผิดชอบในความเสียหาย

ท้ังปวงตอผูวาจางจากการไมปฏิบัติตามสัญญาดังกลาว 

  สัญญานี้ทําข้ึนเปนสองฉบับ มีขอความถูกตองตรงกัน คูสัญญาไดอานและเขาใจขอความโดย

ละเอียดตลอดแลว จึงไดลงลายมือชื่อพรอมท้ังประทับตรา (ถามี) ไวเปนสําคัญตอหนาพยาน และคูสัญญาตาง

ยึดถือไวฝายละหนึ่งฉบับ 

 

 

ลงชื่อ  ........................................... ผูวาจาง  ลงชื่อ  ..........................................  ผูรับจาง 

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

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

  

ลงชื่อ  ............................................  พยาน ลงชื่อ  ............................................  พยาน 

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



 
 
 

๒.๓   แบบหนังสือค้ําประกัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   



 

     

แบบหนังสือคํ้าประกัน 

(หลักประกันการเสนอราคา) 

เลขที่ ................................. วันที่ .............…………………..................... 

 

ขาพเจา.................……………………………...……………….…...... (ชื่อธนาคาร/บริษัทเงินทุน) สํานักงานตั้งอยู 

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

จังหวัด......................………….โดย..................................………………………    ผูมีอํานาจลงนามผูกพันธนาคาร/

บริษัทเงินทุนขอทําหนังสือคํ้าประกันฉบับนี้ใหไวตอ......…………………………………….………………............…….………

(ชื่อสวนราชการผูจัดการประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส) ดังมีขอความตอไปนี้ 

๑. ตามที่.....……………………………………………..…… (ชื่อผูเสนอราคา) ไดยื่นประกวดราคาสําหรับการจัดจาง 

................……………….....………. ตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส เลขที่......................………………………....

ซึ่งตองวางหลักประกันการเสนอราคาตามเงื่อนไขในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ตอบริษัท ธนารักษพัฒนา

สินทรัพย จํากัด เปนจํานวนเงิน.....................................บาท (...............................................................) นั้น 

ขาพเจายอมผูกพันตนโดยไมมีเงื ่อนไขที่จะคํ้าประกันชนิดเพิกถอนไมไดเชนเดียวกับลูกหนี้

ชั ้นต น  ในการชําระเงินตามสิทธิ เ รียกรองของ บริษัท ธนารักษพัฒนาสินทรัพย  จํา กัด  จํานวนไม

เกิน……………………..บาท (…….........................……........................) ในกรณี....……..………………………………………

(ชื่อผูเสนอราคา) ไมปฏิบัติตามเงื่อนไขในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส อันเปนเหตุให บริษัท ธนารักษพัฒนา

สินทรัพย จํากัด มีสิทธิริบหลักประกันการเสนอราคาการการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หรือใหชดใช

คาเสียหายใดๆ รวมทั้งกรณีที่..........……………………………………………………….……….……….. (ชื่อผูเสนอราคา)  ได

ถอนใบเสนอราคาของตนภายในระยะเวลาที่ใบเสนอราคายังมีผลอยู หรือมิไดไปลงนามในสัญญาเมื่อไดรับแจงไป

ทําสัญญา หรือมิไดวางหลักประกันสัญญาภายในระยะเวลาที่กําหนดในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส โดย

ขาพเจาจะไมอางสิทธิใดๆเพื่อโตแยงและ บริษัท ธนารักษพัฒนาสินทรัพย จํากัด  ไมจําเปนตองเรียกรอง

ให……….........……..………....... (ชื่อผูเสนอราคา) ชําระหนี้นั้นกอน 

๒. หนังสือคํ้าประกันนี้มีผลใชบังคับตั้งแต …......……. (วันยืนยันราคาสุดทาย) ……...…... ถึง ……....… 

(วันสิ้นสุดกําหนดยืนราคา) ……......… และขาพเจาจะไมเพิกถอนการคํ้าประกันภายในระยะเวลาที่กําหนดไว 

๓. ถา......………………………………………………………………… (ชื่อผูเสนอราคา) ขยายกําหนดเวลายืนราคา

ของการเสนอราคาออกไป ขาพเจายินยอมที่จะขยายกําหนดระยะเวลาการคํ้าประกันนี้ ออกไปตลอดระยะเวลา

ยืนราคาที่ไดขยายออกไปดังกลาว 

ขาพเจาไดลงนามและประทบัตราไวตอหนาพยานเปนสาํคัญ 

ลงชื่อ.................…................…................ผูคํ้าประกัน 

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

ตําแหนง.........................…...................... 

ลงชื่อ...................................….................พยาน 

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

ลงชื่อ................................…....................พยาน 

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



 

     

แบบหนังสือคํ้าประกัน 

(หลักประกันสัญญา) 

 

เลขที่ ................................. วันที่ .............…………………..................... 

ขาพเจา…….……………………………………………..........……….……………...(ชื่อธนาคาร) สํานักงานตั้งอยู

เลขที่ ...............…………..ถนน.................……………….ตําบล/แขวง................................ อําเภอ/เขต

...............................จังหวัด...............................…..โดย.........................................….ผูมีอํานาจลงนามผูกพัน

ธนาคาร ขอทําหนังสือคํ้าประกันฉบับนี้ใหไวตอ……....………………………......      (ชื่อสวนราชการผูวาจาง) 

………………............ซึ่งตอไปนี้เรียกวา “ผูวาจาง” ดังมีขอความดังตอไปนี้ 
 

๑. ตามที่....……......……………………………………………...(ชื่อผูรับจาง)  ซึ่งตอไปนี้เรียกวา “ผูรับจาง” ไดทํา

สัญญาจาง.…………………………………………………..…………..………..กับผูวาจาง ตามสัญญาเลขที่....................................

ลงวันที่ .............…………………….....ซึ่ งผู รับจางตองวางหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาตอผูวาจางเปน                      

จํานวนเงิน.................บาท (...…………..........................) ซึ่งเทากับรอยละ.……………(........……….................…………………......)      

ของมูลคาทั้งหมดของสัญญา 

ขาพเจายอมผูกพันตนโดยไมมีเงื่อนไขที่จะคํ้าประกันชนิดเพิกถอนไมไดเชนเดียวกับลูกหนี้ชั้นตนใน

การชําระเงินตามสิทธิเรียกรองของผูวาจางจํานวนไมเกิน....…………………………………………………............บาท 

(......................……………………………..………………) ในกรณีที่ผูรับจางกอใหเกิดความเสียหายใดๆ หรือตองชําระคาปรับ 

หรือคาใชจายใดๆ หรือ ผูรับจางมิไดปฏิบัติตามภาระหนาที่ใดๆ ที่กําหนดในสัญญาดังกลาวขางตน ทั้งนี้ 

โดยขาพเจาจะไมอางสิทธิใดๆ เพื่อโตแยง และผูวาจางไมจําเปนตองเรียกรองใหผูรับจางชําระหนี้นั้นกอน 
 

๒. หากผูวาจางไดขยายระยะเวลาใหแกผูรับจางหรือยินยอมใหผูรับจางปฏิบัติผดิแผกไปจากเงื่อนไขใดๆ 

ในสัญญา ใหถือวาขาพเจาไดยินยอมในกรณีนั้นๆ ดวย 
 

๓. หนังสือคํ้าประกันนี้มีผลใชบังคับตั้งแตวันทําสัญญาจางดังกลาวขางตนจนถึงวันที่ภาระหนาที่

ทั้งหลายของผูรับจางไดปฏิบัติใหสําเร็จลุลวงไป และขาพเจาจะไมเพิกถอนการคํ้าประกันไมวากรณีใดๆ ตราบ

เทาที่ผูรับจางตองรับผิดชอบตอผูวาจางตามสัญญาจางอยู 
 

ขาพเจาไดลงนามและประทับตราไวตอหนาพยานเปนสําคัญ 

 

ลงชื่อ.................…................…................ผูคํ้าประกัน 

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

ตําแหนง…….......................…...................... 

 
 

ลงชื่อ...................................….................พยาน 

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

ลงชื่อ................................…....................พยาน 

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



 

     

แบบหนังสือคํ้าประกัน 

(หลักประกันการรับเงินคาจางลวงหนา) 

 

เลขที่ ................................. วันที่ .............…………………..................... 
 

ขาพเจา....…………………………………………………………(ชื่อธนาคาร) สํานักงานตั้งอยูเลขที่...............……

ถนน........................………..ตําบล/แขวง..................................อําเภอ/เขต.........................…….จังหวัด

.........................................โดย........................................................….ผูมีอํานาจลงนามผูกพันธนาคาร ขอทํา

หนังสือคํ้าประกันฉบับนี้ใหไวตอบริษัท ธนารักษพัฒนาสินทรัพย จํากัด ซึ่งตอไปนี้เรียกวา “ผูวาจาง” ดังมี

ขอความดังตอไปนี้ 

๑. ตามที่......……………………………………………………..………….…… (ชื่อผูรับจาง) ซึ่งตอไปนี้เรียกวา “ผูรับจาง” 

ไดทําสัญญากับผูวาจาง ตามสัญญาเลขที่ .................………………....... ลงวันที่ .……...................... ซึ่งผูรับจางมีสิทธิ

ที่จะขอรับเงินคาจางลวงหนาเปนจํานวนเงิน.......……..............บาท (...................…………………………….......................) 

นั้น 

๒. ขาพเจายินยอมคํ้าประกันการจายเงินคาจางลวงหนาที่ผู รับจางไดรับไปภายในวงเงินไมเกิน 

.......................................บาท (...........................………………............................................) 

๓. หากผูรับจางซึ่งไดรับเงินคาจางลวงหนาตามขอ 1 จากผูวาจางไปแลว ไมปฏิบัติตามสัญญาหรือตาม

เงื่อนไขอ่ืนๆ แนบทายสัญญา อันเปนเหตุใหตองจายเงินคาจางลวงหนาที่ไดรับไปดังกลาวคืนใหแกผูวาจาง หรือ

ผูรับจางมีความผูกพันที่จะตองจายคืนเงินคาจางลวงหนาแกผูวาจางไมวากรณีใดๆ ขาพเจาตกลงที่จะจายคาจาง

ลวงหนาเต็มตามจํานวน.............………………….บาท (........……..……..................…………………....….....................) 

หรือตามจํานวนที่ยังคางอยูใหแกผูวาจางภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ไดรับคําบอกกลาวเปนหนังสือจากผูวาจาง 

โดยผูวาจางไมจําเปนตองเรียกรองใหผูรับจางชําระหนี้นั้นกอน 
 

๔. หากผูวาจางไดขยายเวลาใหแกผูรับจางหรือยินยอมใหผูรับจางปฏิบัติผิดแผกไปจากเงื่อนไขใดๆ       

ในสัญญาใหถือวาขาพเจาไดยินยอมในกรณีนั้นๆ ดวย 
 

๕. ขาพเจาจะไมเพิกถอนการคํ้าประกันไมวากรณีใดๆตราบเทาที่ผูรับจางยังตองรับผิดชอบตอผูวาจาง

ตามสัญญาอยู 
 

ขาพเจาไดลงนามและประทับตราไวตอหนาพยานเปนสําคัญ 

 

ลงชื่อ.................…................…................ผูคํ้าประกัน 

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

ตําแหนง.........................…............................... 
 

ลงชื่อ...................................….................พยาน 

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

ลงชื่อ................................…....................พยาน 

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



 

     

แบบหนังสือคํ้าประกัน 

(หลักประกันการรับเงินประกันผลงาน) 

 

เลขที่ ................................. วันที่ .............…………………..................... 

 

ขาพเจา ..………………….......………………………(ชื่อธนาคาร)  สํานักงานตั้งอยูเลขที่.........…….......         

ถนน..........………...............ตําบล/แขวง……..................................อําเภอ/เขต.......................................จังหวัด

.........................................โดย..............................................………………….……..ผูมีอํานาจลงนามผูกพันธนาคาร 

ขอทําหนังสือคํ้าประกันฉบับนี้ไวตอ บริษัท ธนารักษพัฒนาสินทรัพย จํากัด ซึ่งตอไปนี้เรียกวา“ผูวาจาง” ดังมี

ขอความดังตอไปนี้ 
 

๑. ตามที่........ (ชื่อผูรับจาง)............ซึ่งตอไปนี้เรียกวา “ผูรับจาง” ไดทําสัญญากับผูวาจาง ตามสัญญา

เลขที่.................................. ลงวันที่................................. โดยตามสัญญาดังกลาวผูวาจางจะหักเงินประกันผลงาน

ไวในอัตรารอยละ..................... (........% ) ของคาจางแตละงวดที่ถึงกําหนดจายใหแกผูรับจางนั้น  
 

๒. ขาพเจายอมผูกพันตนเปนผูคํ้าประกันผูรับจาง สําหรับเงินประกันผลงาน ซึ่งผูวาจางไดหักคาจางที่

ไดจายใหแกผูรับจางตั้งแตงวดที่..........ถึงงวดที่..........เปนจํานวนเงินทั้งสิ้น.......................................บาท 

(...................................................) ซึ่งผูรับจางไดขอรับคืนไป กลาวคือหากผูรับจางปฏิบัติบกพรอง หรือผิดสัญญา

ขอใดขอหนึ่งอันกอใหเกิดความเสียหายใดแกผูวาจาง หรือจะตองรับผิดชดใชหนี้แกผูวาจางไมวากรณีใด 

ขาพเจายอมชําระเงินคาเสียหายหรือหนี้ดังกลาวขางตน ใหแกผู วาจางทันทีที ่ไดรับแจงเปนหนังสือจาก 

ผูวาจาง โดยผูวาจาง ไมตองบอกกลาวลวงหนา หรือไมตองใชสิทธิทางศาลกอน ทั้งผูวาจางไมมีหนาที่ตองพิสูจน

ถึงขอบกพรองดังกลาวของผูรับจางแตประการใดอีกดวย 
 

๓. หากผูวาจางไดขยายเวลาใหแกผูรับจางหรือยินยอมใหผูรับจางปฏิบัติผิดแผกไปจากเงื่อนไขใดๆ       

ในสัญญาใหถือวาขาพเจาไดยินยอมในกรณีนั้นๆ ดวย 
 

๔. ขาพเจาจะไมเพิกถอนการคํ้าประกันไมวากรณีใดๆ ตราบเทาที่ผูรับจางยังตองรับผิดชอบตอผูวาจาง

ตามสัญญาอยู 

 

ขาพเจาไดลงนามและประทับตราไวตอหนาพยานเปนสําคัญ 

ลงชื่อ.................…................…................ผูคํ้าประกัน 

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

ตําแหนง.........................…...................... 

 
 

ลงชื่อ...................................….................พยาน 

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

ลงชื่อ................................…....................พยาน 

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



  
๒.๔   สูตรการปรับราคา 
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สูตรการปรับราคา 

งานกอสรางโครงการพัฒนาพ้ืนท่ีสวนขยาย  

ศูนยราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ โซน C  

สัญญาท่ี ๑.๑.๑ งานเตรียมพ้ืนท่ีกอสราง 

สูตรการปรับราคา (Escalation  Factor, K) งานจางกอสรางโครงการพัฒนาพ้ืนท่ีสวนขยาย   

ศูนยราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ โซน C สัญญาท่ี ๑.๑.๑ งานเตรียมพ้ืนท่ี

กอสราง แบงตามเง่ือนไข หลักเกณฑ ประเภทงานกอสราง สูตร และวิธีการคํานวณท่ีใชกับสัญญาแบบปรับ

ราคาไดตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่อง การพิจารณาชวยเหลือผูประกอบการ

อาชีพงานกอสราง ตามหนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ท่ี นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันท่ี ๒๔ สิงหาคม 

๒๕๓๒ ดังนี้ 

ก. เง่ือนไขและหลักเกณฑ 

๑. สัญญาแบบปรับราคาไดนี้ใหใชกับงานกอสรางทุกประเภท รวมถึงงานปรับปรุงและ

ซอมแซม ซ่ึงเบิกจายคางานในลักษณะหมวดคาครุภัณฑ ท่ีดิน และสิ่งกอสราง หมวดเงินอุดหนุน และ

หมวดรายจายอ่ืนท่ีเบิกจายในลักษณะคาท่ีดินและสิ่งกอสราง ท่ีอยูในเง่ือนไขและหลักเกณฑตามท่ีได

กําหนดไว 

๒. สัญญาแบบปรับราคาไดนี้ใหใชทั้งในกรณีเพิ่มหรือลดคางานจากคางานเดิมตามสัญญา 

เม่ือดัชนีราคาซ่ึงจัดทําข้ึนโดยกระทรวงพาณิชย มีการเปลี่ยนแปลงสูงข้ึนหรือลดลงจากเดิม ขณะเม่ือวันท่ี

เสนอราคาดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส สําหรับกรณีท่ีจัดจางโดยวิธีอ่ืน ใหใชวันเปดซองราคาแทน 

๓. การนําสัญญาแบบปรับราคาไดไปใชนั้น ผูวาจางตองแจงและประกาศใหผูรับจางทราบ เชน

ในประกาศจัดจางโดยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส และตองระบุในสัญญาจางดวยวางานจางเหมานั้นๆ 

จะใชสัญญาแบบปรับราคาได พรอมท้ังกําหนดประเภทของงานกอสราง สูตรและวิธีการคํานวณท่ีใหมีการ

ปรับเพ่ิมหรือลดคางานไวใหชัดเจน 

ในกรณีท่ีมีงานกอสรางหลายประเภทในงานจางคราวเดียวกัน จะตองแยกประเภทงานกอสราง

แตละประเภทใหชัดเจนตามลักษณะของงานกอสรางนั้นๆ และใหสอดคลองกับสูตรท่ีกําหนดไว 

๔. การขอเงินเพ่ิมคางานกอสรางตามสัญญาแบบปรับราคาไดนี้ เปนหนาท่ีของผูรับจางท่ีจะตอง

เรียกรองภายในกําหนด ๙๐ วัน นับตั้งแตวันท่ีผูรับจางไดสงมอบงานงวดสุดทาย หากพนกําหนดนี้ไปแลว

ผูรับจางไมมีสิทธิท่ีจะเรียกรองเงินเพ่ิมคางานกอสรางจากผูวาจางไดอีกตอไป และในกรณีท่ีผูวาจางจะเรียก

เงินคืนจากผูรับจาง ใหผูวาจางท่ีเปนคูสัญญารีบเรียกเงินคืนจากผูรับจางโดยเร็ว หรือใหหักคางานของงวด

ตอไป หรือใหหักเงินจากหลักประกันสัญญา แลวแตกรณี 

๕. การพิจารณาคํานวณเงินเพ่ิมหรือลด และการจายเงินเพ่ิมหรือเรียกเงินคืนจากผูรับจางตาม

เง่ือนไขของสัญญาแบบปรับราคาได ตองไดรับการตรวจสอบและเห็นชอบจากสํานักงบประมาณ และใหถือ

การพิจารณาวินิจฉัยของสํานักงบประมาณเปนท่ีสิ้นสุด 
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ข. ประเภทงานกอสรางและสูตรท่ีใชกับสัญญาแบบปรับราคาได 

 

ในการพิจารณาเพ่ิมหรือลดราคาคางานจางเหมากอสรางใหคํานวณตามสูตร ดังนี้ 
 

P = (Po) x (K) 

 

กําหนดให P = ราคาคางานตอหนวย หรือราคาคางานเปนงวดท่ีจะตองจายใหผูรับจาง 

Po = ราคาคางานตอหนวยท่ีผูรับจางประมูลได หรือราคาคางานเปนงวด

ซ่ึงระบุไวในสัญญาแลวแตกรณี 

K = ESCALATION FACTOR ท่ีหักดวย ๔% เม่ือตองเพ่ิมคางานหรือ

บวกเพ่ิม ๔% เม่ือตองเรียกคางานคืน 

ESCALATION FACTOR K หาไดจากสูตร ซ่ึงแบงตามประเภทและลักษณะงาน ดังนี้ 

 

หมวดท่ี  ๑  งานอาคาร 

งานอาคาร หมายถึง ตัวอาคาร เชน ท่ีทําการ โรงเรียน โรงพยาบาล หอพัก ท่ีพักอาศัย หอประชุม 

อัฒจันทร ยิมเนเซียม สระวายน้ํา โรงอาหาร คลังพัสดุ โรงงาน รั้ว เปนตน และใหหมายความรวมถึง 

๑.๑ ไฟฟาของอาคารบรรจบถึงสายเมนจําหนาย แตไมรวมถึงหมอแปลงและระบบไฟฟาภายในบริเวณ 

๑.๒ ประปาของอาคารบรรจบถึงทอเมนจําหนาย แตไมรวมถึงระบบประปาภายในบริเวณ 

๑.๓ ระบบทอหรือระบบสายตางๆ ท่ีติดหรือฝงอยูในสวนของอาคาร เชน ทอปรับอากาศ ทอกาซ 

สายไฟฟาสําหรับเครื่องปรับอากาศ สายลอฟา ฯลฯ 

๑.๔ ทางระบายน้ําของอาคารจนถึงทางระบายน้ําภายนอก 

๑.๕ สวนประกอบท่ีจําเปนสําหรับอาคาร เฉพาะสวนท่ีติดกับอาคารโดยตองสรางหรือประกอบ

พรอมกับการกอสรางอาคาร แตไมรวมถึงเครื่องจักรหรือเครื่องมือกลท่ีนํามาประกอบหรือติดตั้ง เชน ลิฟท 

เครื่องคอมพิวเตอร เครื่องสูบน้ํา เครื่องปรับอากาศ พัดลม ฯลฯ 

๑.๖ ทางเทารอบอาคาร ดินถม ดินตัก หางจากอาคารโดยรอบไมเกิน ๓ เมตร 
 

 ใชสูตร K = ๐.๒๕+๐.๑๕ lt/lo+๐.๑๐ Ct/Co+๐.๔๐ Mt/Mo+๐.๑๐ St/So 

 

หมวดท่ี  ๒  งานดิน 

๒.๑ งานดิน หมายถึง การขุดดิน การตักดิน การบดอัดดิน การขุดเปดหนาดิน การเกลี่ยบดอัดดิน 

การขุด-ถมบดอัดแนน เข่ือน คลอง คันคลอง คันก้ันน้ํา คันทาง ซ่ึงตองใชเครื่องจักรเครื่องมือกลปฏิบัติงาน 
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สําหรับการถมดินใหหมายความถึง การถมดินหรือทรายหรือวัสดุอ่ืน ท่ีมีการควบคุมคุณสมบัติ

ของวัสดุนั้นๆ และมีขอกําหนดวิธีการถม รวมท้ังมีการบดอัดแนน โดยใชเครื่องจักรเครื่องมือกลเพ่ือใหได

มาตรฐานตามท่ีกําหนดไว เชนเดียวกับงานกอสรางถนนหรือเข่ือนชลประทาน 

ท้ังนี้ ใหรวมถึงงานประเภท Embankment, Excavation, Sub-base, Selected Material, 

Untreated Base และ Shoulder 
 

ใชสูตร K = ๐.๓๐+๐.๑๐ lt/lo+๐.๔๐ Et/Eo+๐.๒๐ Ft/Fo 

 

๒.๒ งานหินเรียง หมายถึง งานหินขนาดใหญนํามาเรียงกันเปนชั้นใหเปนระเบียบจนไดความหนา      

ท่ีตองการ โดยในชองวางระหวางหินใหญจะแซมดวยหินยอยหรือกรวดขนาดตาง ๆ และทรายใหเต็ม

ชองวาง มีการควบคุมคุณสมบัติของวัสดุและมีขอกําหนดวิธีปฏิบัติโดยใชเครื่องจักร เครื่องมือกล หรือแรงคน 

และใหหมายความรวมถึงงานหินท้ิง งานหินเรียงยาแนว หรืองานหินใหญท่ีมีลักษณะคลายคลึงกัน        

เพ่ือการปองกันการกัดเซาะพังทลายของลาดตลิ่งและทองลําน้ํา 

ใชสูตร K = ๐.๔๐+๐.๒๐ lt/lo+๐.๒๐ Mt/Mo+๐.๒๐ Ft/Fo 

 

๒.๓ งานเจาะระเบิดหิน หมายถึง งานเจาะระเบิดหินท่ัวๆ ไป ระยะทางขนยายไป-กลับ ประมาณ

ไมเกิน ๒ กิโลเมตร ยกเวนงานเจาะระเบิดอุโมงคซ่ึงตองใชเทคนิคชั้นสูง 
 

ใชสูตร K = ๐.๔๕+๐.๑๕ lt/lo+๐.๑๐ Mt/Mo+๐.๒๐ Et/Eo+๐.๑๐ Ft/Fo 

 

หมวดท่ี  ๓  งานทาง 

๓.๑ งานผิวทาง Prime Coat, Tack Coat, Seal Coat 
 

ใชสูตร K = ๐.๓๐+๐.๔๐ At/Ao+๐.๒๐ Et/Eo+๐.๑๐ Ft/Fo 

 

๓.๒ งานผิวทาง Surface Treatment Slurry Seal 
 

ใชสูตร K = ๐.๓๐+๐.๑๐ Mt/Mo+๐.๓๐ At/Ao+๐.๒๐ Et/Eo+๐.๑๐ Ft/Fo 

 

๓.๓ งานผิวทาง Asphaltic Concrete, Penetration Macadam 
 

ใชสูตร K = ๐.๓๐+๐.๑๐ Mt/Mo+๐.๔๐ At/Ao+๐.๑๐ Et/Eo+๐.๑๐ Ft/Fo 

 

๓.๔ งานผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมายถึง ผิวถนนคอนกรีตท่ีใชเหล็กเสริม ซ่ึงประกอบดวย 

ตะแกรงเหล็กเสนหรือตะแกรงลวดเหล็กกลาเชื่อมติด (Welded Steel Wire Fabric) เหล็กเดือย (Dowel Bar) 



 

หน้า ๔ 

 

เหล็กยึด (Deformed Tie Bar) และรอยตอตางๆ (Joint) ท้ังนี้ ใหหมายความรวมถึงแผนพ้ืนคอนกรีตเสริม

เหล็กบริเวณคอสะพาน (R.C. Bridge Approach) ดวย 
 

ใชสูตร K = ๐.๓๐+๐.๑๐ lt/lo+๐.๓๕ Ct/Co+๐.๑๐ Mt/Mo+๐.๑๕ St/So 

 

๓.๕ งานทอระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็กและงานบอพัก หมายถึง ทอคอนกรีตเสริมเหล็กสําหรับ

งานระบายน้ํา (Precast Reinforced Concrete Drainage Pipe) งานรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก 

งานดาดคอนกรีตเสริมเหล็กรางระบายน้ําและบริเวณลาดคอสะพาน รวมท้ังงานบอพักคอนกรีตเสริมเหล็ก

และงานคอนกรีตเสริมเหล็กอื่นที่มีรูปแบบและลักษณะงานคลายคลึงกัน เชน งานบอพัก (Manhole) 

ทอรอยสายโทรศัพท ทอรอยสายไฟฟา เปนตน 
 

ใชสูตร K = ๐.๓๕+๐.๒๐ It/Io+๐.๑๕ Ct/Co+๐.๑๕ Mt/Mo+๐.๑๕ St/So 

 

๓.๖ งานโครงสรางคอนกรีตเสริมเหล็กและงานเข่ือนกันตลิ่ง หมายถึง สะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก 

โครงสรางฐานรากคอนกรีตเสริมเหล็กคอสะพาน (RC Bearing Unit) ทอเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก 

(RC Box Culvert) หอถังน้ําโครงสรางคอนกรีตเสริมเหล็ก เข่ือนกันตลิ่งคอนกรีตเสริมเหล็ก ทาเทียบเรือ

คอนกรีตเสริมเหล็ก และสิ่งกอสรางอ่ืนท่ีมีลักษณะคลายคลึงกัน 
 

ใชสูตร K = ๐.๓๐+๐.๑๐ lt/lo+๐.๑๕ Ct/Co+๐.๒๐ Mt/Mo+๐.๒๕ St/So 

 

๓.๗ งานโครงสรางเหล็ก หมายถึง สะพานเหล็กสําหรับคนเดินขามถนน โครงเหล็กสําหรับติดตั้ง

ปายจราจรชนิดแขวนสูง เสาไฟฟาแรงสูง เสาวิทยุ เสาโทรทัศน หรืองานโครงเหล็กอ่ืนท่ีมีลักษณะคลายคลึง

กัน แตไมรวมถึงงานติดตั้งเสาโครงเหล็กสายสงของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 
 

ใชสูตร K = ๐.๒๕+๐.๑๐ lt/lo+๐.๐๕ Ct/Co+๐.๒๐ Mt/Mo+๐.๔๐ St/So 

 

หมวดท่ี  ๔  งานชลประทาน 

๔.๑ งานอาคารชลประทานไมรวมบานเหล็ก หมายถึง อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กชนิดตางๆ 

ท่ีกอสรางในแนวคลองสงน้ําหรือคลองระบายน้ํา เพ่ือควบคุมระดับ และหรือปริมาณน้ํา ไดแก ทอระบายน้ํา 

น้ําตก รางเท สะพานน้ํา ทอลอด ไซฟอน และอาคารชลประทานชนิดอ่ืนๆ ท่ีไมมีบานระบายเหล็ก         

แตไมรวมถึงงานอาคารชลประทานขนาดใหญ เชน ฝาย ทางระบายน้ําลน หรืออาคารชลประทานประกอบ

ของเข่ือน เปนตน 
 

ใชสูตร K = ๐.๔๐+๐.๒๐ lt/lo+๐.๑๐ Ct/Co+๐.๑๐ Mt/Mo+๐.๒๐ St/So 
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๔.๒ งานอาคารชลประทานรวมบานเหล็ก หมายถึง อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กชนิดตางๆ            

ท่ีกอสรางในแนวคลองสงน้ําหรือคลองระบายน้ํา เพ่ือควบคุมระดับและหรือปริมาณน้ํา ไดแก ทอสงน้ําเขานา 

ทอระบายน้ํา ประตูระบายน้ํา อาคารอัดน้ํา ทอลอด ไซฟอน และอาคารชลประทานชนิดอ่ืนๆ ท่ีมีบาน

ระบายเหล็ก แตไมรวมถึงงานอาคารชลประทานขนาดใหญ เชน ฝาย ทางระบายน้ําลน หรืออาคาร

ชลประทานประกอบของเข่ือน เปนตน  
 

ใชสูตร K = ๐.๓๕+๐.๒๐ lt/lo+๐.๑๐ Ct/Co+๐.๑๐ Mt/Mo+๐.๒๕ St/So 

 

๔.๓ งานบานระบาย Trash-rack และ Steel Liner หมายถึง บานระบายเหล็ก เครื่องกวานและ

โครงยก รวมท้ัง Bulk Head Gate และงานทอเหล็ก 
 

ใชสูตร K = ๐.๓๕+๐.๒๐ lt/lo+๐.๔๕ Gt/Go 

 

๔.๔ งานเหล็กเสริมคอนกรีต และ Anchor Bar หมายถึง เหล็กเสนท่ีใชเสริมในงานคอนกรีตและ

เหล็ก Anchor Bar ของงานฝาย ทางระบายน้ําลน หรืออาคารชลประทานประกอบของเข่ือน ซ่ึงมีสัญญา 

แยกจายเฉพาะงานเหล็กเฉพาะดังกลาวเทานั้น 
 

ใชสูตร K = ๐.๒๕+๐.๑๕ lt/lo+๐.๖๐ St/So 
 

๔.๕ งานคอนกรีตไมรวมเหล็กและคอนกรีตดาดคลอง หมายถึง งานคอนกรีตเสริมเหล็ก ท่ีหักสวน

ของเหล็กออกมาแยกคํานวณตางหากของงานฝาย ทางระบายน้ําลน หรืออาคารชลประทานประกอบของ

เข่ือน ซ่ึงมีสัญญาแยกจายเฉพาะงานคอนกรีตดังกลาวเทานั้น 
 

ใชสูตร K = ๐.๔๐+๐.๑๕ lt/lo+๐.๒๕ Ct/Co+๐.๒๐ Mt/Mo 

 

๔.๖ งานเจาะ หมายถึง การเจาะพรอมท้ังฝงทอกรุขนาดรูในไมนอยกวา ๔๘ มิลลิเมตร ในชั้นดิน 

หินผุหรือหินท่ีแตกหัก เพ่ืออัดฉีดน้ําปูน และใหรวมถึงงานซอมแซมฐานรากอาคารชลประทาน ถนนและ

อาคารตางๆ โดยการอัดฉีดน้ําปูน 
 

ใชสูตร K = ๐.๔๐+๐.๒๐ lt/lo+๐.๑๐ Mt/Mo+๐.๒๐ Et/Eo+๐.๑๐ Ft/Fo 

 

๔.๗ งานอัดฉีดน้ําปูน คาอัดฉีดน้ําปูน จะเพ่ิมหรือลด ใหเฉพาะราคาซีเมนตท่ีเปลี่ยนแปลง        

ตามดัชนีราคาของซีเมนต ท่ีกระทรวงพาณิชยจัดทําข้ึน ในเดือนท่ีสงงานแตละงวดกับเดือนท่ีจัดประกวด

ราคาจาง ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 
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หมวดท่ี  ๕  งานระบบสาธารณูปโภค 

๕.๑ งานวางทอ AC และ PVC 

 

 ๕.๑.๑ ในกรณีท่ีผูวาจางเปนผูจัดหาทอและหรืออุปกรณให 
 

ใชสูตร K = ๐.๕๐+๐.๒๕ lt/lo +๐.๒๕ Mt/Mo 

 

๕.๑.๒ ในกรณีท่ีผูรับจางเปนผูจัดหาทอ AC และหรืออุปกรณ 
 

ใชสูตร K = ๐.๔๐+๐.๑๐ lt/lo +๐.๑๐ Mt/Mo + ๐.๔๐ ACt/ACo 

 

๕.๑.๓ ในกรณีท่ีผูรับจางเปนผูจัดหาทอ PVC และหรืออุปกรณ 
 

ใชสูตร K = ๐.๔๐+๐.๑๐ lt/lo +๐.๑๐ Mt/Mo +๐.๔๐ PVCt/PVCo 

 

๕.๒ งานวางทอเหล็กเหนียวและทอ High Density Polyethylene 

 

๕.๒.๑ ในกรณีท่ีผูวาจางเปนผูจัดหาทอและหรืออุปกรณให 
 

ใชสูตร K = ๐.๔๐+๐.๑๐ lt/lo +๐.๑๕ Mt/Mo +๐.๒๐ Et/Eo +๐.๑๕  

Ft/Fo 

 

๕.๒.๒ ในกรณีท่ีผูวาจางเปนผูจัดหาทอเหล็กเหนียวและหรืออุปกรณ และใหรวมถึงงาน 

Transmission Conduit 
 

ใชสูตร K = ๐.๔๐+๐.๑๐ lt/lo +๐.๑๐ Mt/Mo +๐.๑๐ Et/Eo +๐.๓๐

GIPt/GIPo 

 

             ๕.๒.๓ ในกรณีท่ีผูรับจางเปนผูจัดหาทอ High Density Polyethylene และหรืออุปกรณ 
 

ใชสูตร K = ๐.๕๐+๐.๑๐ lt/lo +๐.๑๐ Mt/Mo +๐.๓๐ PEt/PEo  

 

๕.๓ งานปรับปรุงระบบอุโมงคสงน้ําและงาน Secondary Lining 
 

 ใชสูตร K    = ๐.๔๐+๐.๑๐ lt/lo +๐.๑๕ Et/Eo +๐.๓๕ GIPt/GIPo 
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๕.๔ งานวางทอ PVC หุมดวยคอนกรีต 
 

 ใชสูตร K      = ๐.๓๐+๐.๑๐ lt/lo +๐.๒๐ Ct/Co+๐.๐๕ Mt/Mo+๐.๐๕ St/So +๐.๓๐ 

PVCt/PVCo 

 

๕.๕ งานวางทอ PVC กลบทราย 
 

 ใชสูตร K    = ๐.๒๕+๐.๐๕ lt/lo +๐.๐๕ Mt/Mo +๐.๖๕ PVCt/PVCo 

 

๕.๖ งานวางทอเหล็กอาบสังกะสี 
 

 ใชสูตร K    = ๐.๒๕+๐.๒๕ It/Io +๐.๕๐ GIPt/GIPo 

 

ประเภทงานและสูตรตอไปนี้ใชเฉพาะงานกอสรางของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทยเทานั้น 

 

๕.๗ งานกอสรางระบบสายสงแรงสูงและสถานีไฟฟายอย 

 

๕.๗.๑  งานติดตั้ง เสา โครงเหล็กสายสงและอุปกรณ รวมท้ังงานติดต้ังอุปกรณไฟฟา 

   สถานีไฟฟายอย 

สําหรับงานติดตั้ง เสา โครงเหล็กสายสงและอุปกรณ ประกอบดวย ลักษณะงานดังนี้ 

คือ Preliminary Work (ยกเวน Boundary post), Towers, Insulator String and Overhead Ground 

Wire Assemblies, Conductor and Overhead Ground Wire Stringing, Line Accessories, 

Grounding Materials 

สําหรับงานติดตั้งอุปกรณไฟฟาสถานียอย หมายถึง เฉพาะการติดตั้งอุปกรณไฟฟาเทานั้น 

 

ใชสูตร K =  ๐.๖๐+๐.๒๕ lt/lo +๐.๑๕ Ft/Fo  

 

 ๕.๗.๒ งานกอสรางฐานรากเสาไฟฟา (Tower Foundation) และงานติดตั้ง Boundary Post 
 

ใชสูตร K = ๐.๓๕+๐.๒๐ lt/lo +๐.๒๐ Ct/Co +๐.๑๐ St/So +๐.๑๕ 

Ft/Fo 
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๕.๗.๓ งานกอสรางฐานรากอุปกรณไฟฟาสถานีไฟฟายอย 
 

ใชสูตร K = ๐.๕๐+๐.๒๐ lt/lo +๐.๑๕ Ct/Co +๐.๑๕ St/So 

 

๕.๘ งานหลอและตอกเสาเข็มคอนกรีตอัดแรง 

 

๕.๘.๑ งานเสาเข็มคอนกรีตอัดแรง 
 

ใชสูตร K = ๐.๓๕+๐.๑๕ lt/lo +๐.๒๐ Ct/Co +๐.๓๐ St/So 

 

๕.๘.๒ งานเสาเข็มแบบ Cast in Place 
 

ใชสูตร K = ๐.๓๐+๐.๑๐ It/Io+๐.๒๕ Ct/Co +๐.๓๕ St/So 

 

ประเภทงานและสูตรตอไปนี้ใชเฉพาะงานกอสรางของการไฟฟาสวนภูมิภาคเทานั้น 

 

๕.๙ งานกอสรางสายสงแรงสูงระบบแรงดัน ๖๙-๑๑๕ KV 

 

๕.๙.๑ ในกรณีท่ีผูวาจางเปนผูจัดหาวัสดุและหรืออุปกรณให 
 

ใชสูตร K = ๐.๘๐+๐.๐๕ lt/lo +๐.๑๐ Mt/Mo + ๐.๐๕ Ft/Fo 

 

๕.๙.๒ ในกรณีท่ีผูรับจางเปนผูจัดหาวัสดุและหรืออุปกรณ 
 

ใชสูตร K  = ๐.๔๕+๐.๐๕ lt/lo +๐.๒๐ Mt/ Mo+๐.๐๕ Ft/Fo + ๐.๒๕  

                        Wt/Wo 

 

ดัชนีราคาท่ีคํานวณตามสูตรท่ีใชสัญญาแบบปรับราคาได จัดทําข้ึนโดยกระทรวงพาณิชย 

K = Escalation Factor 

lt = ดัชนีราคาผูบริโภคท่ัวไปของประเทศ ในเดือนท่ีสงงานแตละงวด 

lo = ดัชนีราคาผูบริโภคท่ัวไปของประเทศ ในเดือนท่ีจัดประกวดราคาจางดวยวิธีการ

ทางอิเล็กทรอนิกส 

Ct = ดัชนีราคาซีเมนต ในเดือนท่ีสงงานแตละงวด 

Co = ดัชนีราคาซีเมนตในเดือนท่ีจัดประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 

Mt = ดัชนีราคาวัสดุกอสราง (ไมรวมเหล็กและซีเมนต) ในเดือนท่ีสงงานแตละงวด 
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Mo = ดัชนีราคาวัสดุกอสราง (ไมรวมเหล็กและซีเมนต) ในเดือนท่ีจัดประกวดราคาจาง

ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 

St = ดัชนีราคาเหล็ก ในเดือนท่ีสงงานแตละงวด 

So = ดัชนีราคาเหล็ก ในเดือนท่ีจัดประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 

Gt = ดัชนีราคาเหล็กแผนเรียบท่ีผลิตในประเทศ ในเดือนท่ีสงงานแตละงวด 

Go = ดัชนีราคาเหล็กแผนเรียบท่ีผลิตในประเทศ ในเดือนท่ีจัดประกวดราคาจางดวย

วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 

At = ดัชนีราคาแอสฟลท ในเดือนท่ีสงงานแตละงวด 

Ao = ดัชนีราคาแอสฟลท ในเดือนท่ีจัดประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 

Et = ดัชนีราคาเครื่องจักรกลและบริภัณฑ ในเดือนท่ีสงงานแตละงวด 

Eo = ดัชนีราคาเครื่องจักรกลและบริภัณฑ ในเดือนท่ีจัดประกวดราคาจางดวยวิธีการทาง

อิเล็กทรอนิกส 

Ft = ดัชนีราคาน้ํามันดีเซลหมุนเร็ว ในเดือนท่ีสงงานแตละงวด 

Fo = ดัชนีราคาน้ํามันดีเซลหมุนเร็ว   ในเดือนท่ีจัดประกวดราคาจางดวยวิธีการทาง

อิเล็กทรอนิกส 

ACt = ดัชนีราคาทอซีเมนตใยหิน ในเดือนท่ีสงงานแตละงวด 

ACo = ดัชนีราคาทอซีเมนตใยหิน ในเดือนท่ีจัดประกวดราคาจางดวยวิธีการทาง

อิเล็กทรอนิกส 

PVCt = ดัชนีราคาทอ PVC ในเดือนท่ีสงงานแตละงวด 

PVCo = ดัชนีราคาทอ PVC ในเดือนท่ีจัดประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 

GIPt = ดัชนีราคาทอเหล็กอาบสังกะสี ในเดือนท่ีสงงานแตละงวด 

GIPo = ดัชนีราคาทอเหล็กอาบสังกะสี ในเดือนท่ีจัดประกวดราคาจางดวยวิธีการทาง

อิเล็กทรอนิกส 

PEt = ดัชนีราคาทอ High Density Polyethylene ในเดือนท่ีสงงานแตละงวด 

PEo = ดัชนีราคาทอ High Density Polyethylene ในเดือนท่ีจัดประกวดราคาจางดวย

วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 

Wt = ดัชนีราคาสายไฟฟาในเดือนท่ีสงงานแตละงวด 

Wo = ดัชนีราคาสายไฟฟา ในเดือนท่ีจัดประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 

 

ค. วิธีการคํานวณท่ีใชกับสัญญาแบบปรับราคาได 

๑) การคํานวณคา K จากสูตรตามลักษณะงานนั้นๆ ใหใชตัวเลขดัชนีราคาวัสดุกอสรางของ

กระทรวงพาณิชย โดยใหฐานของป พ.ศ. ๒๕๓๐ เปนเกณฑในการคํานวณ 



 

หน้า ๑๐ 

 

๒) การคํานวณคา K สําหรับกรณีท่ีมีงานกอสรางหลายประเภทรวมอยูในสัญญาเดียวกัน

จะตองแยกคางานกอสรางแตละประเภทใหชัดเจนตามลักษณะของงานนั้น และใหสอดคลองกับสูตรท่ีได

กําหนดไว 

๓) การคํานวณหาคา K กําหนดใหใชเลขทศนิยม ๓ ตําแหนงทุกข้ันตอน โดยไมมีการปดเศษ

และกําหนดใหทําเลขสัมพันธ (เปรียบเทียบ) ใหเปนผลสําเร็จกอน แลวจึงนําผลลัพธไปคูณกับตัวเลขคงท่ี

หนาเลขสัมพันธนั้น 

๔) ใหพิจารณาเงินเพิ่ม หรือลดราคาคางานจากราคาที่ผูรับจางทําสัญญาตกลงกับผูวาจาง 

เม่ือคา K ตามสูตรสําหรับงานกอสรางนั้นๆ ในเดือนที่สงมอบงานมีคาเปลี่ยนแปลงไปจากคา K ใน

เดือนท่ีเสนอราคาดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส มากกวา ๔% ข้ึนไป โดยกําหนดเฉพาะสวนท่ีเกิน 

๔% มาคํานวณปรับเพ่ิมหรือลดคางานแลวแตกรณี (โดยไมคิด ๔% แรกให) 

๕) ในกรณีผูรับจางไมสามารถทําการกอสรางใหแลวเสร็จตามระยะเวลาในสัญญา โดยเปน

ความผิดของผูรับจาง K ตามสูตรตางๆ ท่ีจะนํามาใชในการคํานวณคางาน ใหใชคา K ของเดือนสุดทายตาม

อายุสัญญา หรือคา K ของเดือนท่ีสงมอบงานจริง แลวแตวาคา K ตัวใดจะมีคานอยกวา 

 ๖) การจายเงินแตละงวดใหจายคาจางงานท่ีผูรับจางทําใหแตละงวดสัญญาไปกอน สวนคา

งานเพ่ิมหรือคางานลดลง ซ่ึงจะคํานวณไดตอเม่ือทราบดัชนีราคาวัสดุกอสราง ซ่ึงนํามาคํานวณหาคาของ

เดือนท่ีสงมอบงานงวดอ่ืนๆ เปนท่ีแนนอนแลว เม่ือคํานวณเงินเพ่ิมได ใหขอทําความตกลงเรื่องการเงินกับ

สํานักงบประมาณ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

๒.๕   บทนิยาม 

     
  



 

   

บทนิยาม 
 

 “ผูเสนอราคาท่ีมีผลประโยชนรวมกัน” หมายความวา บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลท่ีเขา

เสนอราคารับจางในการประกวดราคาจางของบริษัท ธนารักษพัฒนาสินทรัพย จํากัด เปนผูมีสวนไดเสียไมวา

โดยทางตรงหรือทางออมในกิจการของบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอ่ืนท่ีเขาเสนอราคารับจางในการ

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสของบริษัท ธนารักษพัฒนาสินทรัพย จํากัด ในคราวเดียวกัน 

การมีสวนไดเสียไมวาโดยทางตรงหรือทางออมของบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลดังกลาว

ขางตน ไดแก การท่ีบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลดังกลาวมีความสัมพันธกันในลักษณะดังตอไปนี้ 

 ๑. มีความสัมพันธกันในเชิงบริหาร โดยผูจัดการ หุนสวนผูจัดการ กรรมการผูจัดการ ผูบริหาร 

หรือผูมีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของบุคคลธรรมดาหรือของนิติบุคคลรายหนึ่ง มีอํานาจหรือ

สามารถใชอํานาจในการบริหารจัดการกิจการของบุคคลธรรมดาหรือของนิติบุคคลอีกรายหนึ่ง หรือหลายราย

ท่ีเสนอราคาใหแกบริษัท ธนารักษพัฒนาสินทรัพย จํากัด 

 ๒. มีความสัมพันธกันในเชิงทุน โดยผูเปนหุนสวนในหางหุนสวนสามัญ หรือผูเปนหุนสวน         

ไมจํากัดความรับผิดในหางหุนสวนจํากัด หรือผูถือหุนรายใหญในบริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด     

เปนหุนสวนในหางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนจํากัด หรือ เปนผูถือหุนรายใหญในบริษัทจํากัด หรือ

บริษัทมหาชนจํากัด อีกรายหนึ่งหรือหลายรายท่ีเสนอราคาใหแกบริษัท ธนารักษพัฒนาสินทรัพย จํากัด 

  คําวา “ผู ถือหุนรายใหญ” สําหรับกรณีผู เสนอราคาท่ีมีผลประโยชนรวมกันระหวาง                    

ผูเสนอราคาดวยกัน หมายความวา ผูถือหุนซ่ึงถือหุนเกินกวารอยละยี่สิบหาในกิจการนั้น หรือในอัตราอ่ืน

ตามท่ีคณะกรรมการวาดวยการพัสดุเห็นสมควรประกาศกําหนดสําหรับกิจการบางประเภทหรือบางขนาด 

 ๓. มีความสัมพันธกันในลักษณะไขวกันระหวาง ๑. และ ๒. โดยผูจัดการ หุนสวนผูจัดการ 

กรรมการผูจัดการ ผูบริหาร หรือผูมีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของบุคคลธรรมดา หรือของนิติ

บุคคลรายหนึ่ง เปนหุนสวนในหางหุนสวนสามัญ หรือหางหุนสวนจํากัด หรือเปนผูถือหุนรายใหญในบริษัท

จํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด อีกรายหนึ่งหรือหลายรายท่ีเขาเสนอราคาใหแกบริษัท ธนารักษพัฒนา

สินทรัพย จํากัด หรือในนัยกลับกัน 

  การดํารงตําแหนง การเปนหุนสวน หรือเขาถือหุนดังกลาวขางตนของคูสมรส หรือบุตรท่ียังไม

บรรลุนิติภาวะของบุคคลใน ๑. ๒. หรือ ๓. ใหถือวาเปนการดํารงตําแหนงการเปนหุนสวน หรือการถือหุนของ

บุคคลดังกลาว 

 ในกรณีบุคคลใดใชชื่อบุคคลอ่ืนเปนผูจัดการ หุนสวนผูจัดการ กรรมการผูจัดการ ผูบริหาร      

ผูเปนหุนสวน หรือผูถือหุน โดยท่ีตนเองเปนผูใชอํานาจในการบริหารท่ีแทจริง หรือเปนหุนสวน หรือผูถือหุนท่ี

แทจริงของหางหุนสวน หรือบริษัทจํากัด หรือบริษัทมหาชนจํากัด แลวแตกรณี และหางหุนสวน หรือบริษัท

จํากัด หรือบริษัทมหาชนจํากัด ท่ีเก่ียวของ ไดเสนอราคาใหแกบริษัท ธนารักษพัฒนาสินทรัพย จํากัด ในการ

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ในคราวเดียวกัน ใหถือวาผูเสนอราคาหรือผูเสนองานนั้นมีความสัมพันธ

กันตาม ๑. ๒. หรือ ๓. แลวแตกรณี 



 

   

  “การขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม” หมายความวา การท่ีผูเสนอราคารายหนึ่ง

หรือหลายรายกระทําการอยางใดๆ อันเปนการขัดขวาง หรือเปนอุปสรรคหรือไมเปดโอกาสใหมีการแขงขัน

ราคาอยางเปนธรรม ในการเสนอราคาตอบริษัท ธนารักษพัฒนาสินทรัพย จํากัด ไมวาจะกระทําโดยการ

สมยอมกัน หรือโดยการให ขอให หรือรับวาจะให เรียกรับ หรือยอมจะรับเงินหรือทรัพยสิน หรือประโยชน

อ่ืนใด หรือใชกําลังประทุษราย หรือขมขูวาจะใชกําลังประทุษราย หรือแสดงเอกสารอันเปนเท็จ หรือ

กระทําการใดโดยทุจริต ท้ังนี้โดยมีวัตถุประสงคท่ีจะแสวงหาประโยชนในระหวางผูเสนอราคาดวยกัน หรือ

เพ่ือใหประโยชนแกผูเสนอราคารายหนึ่งรายใดเปนผูมีสิทธิทําสัญญากับบริษัท ธนารักษพัฒนาสินทรัพย จํากัด

หรือเพ่ือหลีกเลี่ยงการแขงขันราคาอยางเปนธรรม หรือเพ่ือใหเกิดความไดเปรียบบริษัท ธนารักษพัฒนา

สินทรัพย จํากัด โดยมิใชเปนไปในทางประกอบธุรกิจปกต ิ

  

 



 
 
 

๒.๖   แบบบัญชีเอกสารที่กําหนดไว 
ในระบบจัดซ้ือจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

บัญชีเอกสารสวนท่ี ๑ 

 

    ๑.  ในกรณผูีย่ืนขอเสนอเปนนิติบุคคล 

     (ก)  หางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนจํากัด 

-  สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล   

  ไฟลขอมูล………………………….……. ขนาดไฟล....................... จํานวน ……...…….......แผน 

- บัญชีรายชื่อหุนสวนผูจัดการ    

      ไฟลขอมูล………………………….……. ขนาดไฟล....................... จํานวน …………….......แผน 

 - ผูมีอํานาจควบคุม (ถามี)    

    ไมมีผูมีอํานาจควบคุม 

    มีผูมีอํานาจควบคุม 

         ไฟลขอมูล………………….……... ขนาดไฟล....................... จํานวน …………….......แผน 

  

   (ข)  บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด 

 - สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล      

   ไฟลขอมูล………………………….…... ขนาดไฟล....................... จํานวน …….……….......แผน 

- สําเนาหนังสือบริคณหสนธิ       

  ไฟลขอมูล………………………….……. ขนาดไฟล....................... จํานวน ……………........แผน 

- บัญชีรายชื่อกรรมการผูจัดการ      

     ไฟลขอมูล……………………….…….. ขนาดไฟล....................... จํานวน ………….….......แผน     

 -  บัญชีผูถือหุนรายใหญ (ถามี)   

     ไมมีผูถือหุนรายใหญ 

     มีผูถือหุนรายใหญ           

       ไฟลขอมูล………………………….. ขนาดไฟล....................... จํานวน ……………........แผน 

- ผูมีอํานาจควบคุม (ถามี)  

   ไมมีผูมีอํานาจควบคุม 

 มีผูมีอํานาจควบคุม 

         ไฟลขอมูล………………….…….. ขนาดไฟล....................... จํานวน ………….….......แผน 

    ๒.  ในกรณผูีย่ืนขอเสนอไมเปนนิติบุคคล 

    (ก)  บุคคลธรรมดา 

 - สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูนั้น   

      ไฟลขอมูล……………..ขนาดไฟล....................... จํานวน ……………........แผน 



 

    (ข)  คณะบุคคล 

 -  สําเนาขอตกลงท่ีแสดงถึงการเขาเปนหุนสวน 

   ไฟลขอมูล………………ขนาดไฟล....................... จํานวน …….……….......แผน  

 -สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูเปนหุนสวน 

 ไฟลขอมูล……………...ขนาดไฟล....................... จํานวน ……….…….......แผน 

 

    ๓.  ในกรณผูีย่ืนขอเสนอเปนผูย่ืนขอเสนอรวมกันในฐานะเปนผูรวมคา 

    - สําเนาสัญญาของการเขารวมคา    

 ไฟลขอมูล……………………………….……..ขนาดไฟล....................... จํานวน …………….......แผน 

     (ก)  ในกรณีผูรวมคาเปนบุคคลธรรมดา 

      -  บุคคลสัญชาติไทย 

         สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 

 ไฟลขอมูล…………………………….……..ขนาดไฟล....................... จํานวน …………….......แผน 

      -  บุคคลท่ีมิใชสัญชาติไทย 

         สําเนาหนังสือเดินทาง 

 ไฟลขอมูล…………………………….……..ขนาดไฟล....................... จํานวน ………… ….......แผน 

     (ข)  ในกรณีผูรวมคาเปนนิติบุคคล 

      -  หางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนจํากัด 

         สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล 

 ไฟลขอมูล…………………………….……..ขนาดไฟล....................... จํานวน …………….......แผน 

      -  บัญชรีายชื่อหุนสวนผูจดัการ 

 ไฟลขอมูล…………………………….……..ขนาดไฟล....................... จํานวน …………….......แผน 

      -  ผูมีอํานาจควบคุม (ถามี) 

 ไมมีผูควบคุม 

         มีผูควบคุม 

 ไฟลขอมูล………………………….……..ขนาดไฟล....................... จํานวน …………….......แผน

              -  บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด 

        สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล 

ไฟลขอมูล……………………………….……..ขนาดไฟล....................... จํานวน …………….......แผน 

     -  สํานาหนังสือบริคณหสนธิ  

ไฟลขอมูล……………………………….……..ขนาดไฟล....................... จํานวน …………….......แผน 

 - บัญชีรายชื่อกรรมการผูจัดการ  

ไฟลขอมูล……………………………….……..ขนาดไฟล....................... จํานวน …………….......แผน 



 

  -  บัญชีผูถือหุนรายใหญ (ถามี)  

    ไมมีผูถือหุนรายใหญ 

  มีผูถือหุนรายใหญ 

        ไฟลขอมูล……………………….……..ขนาดไฟล....................... จํานวน …………….......แผน 

- ผูมีอํานาจควบคุม (ถามี)  

   ไมมีผูมีอํานาจควบคุม 

   มีผูมีอํานาจควบคุม 

       ไฟลขอมูล……………………………..ขนาดไฟล....................... จํานวน …………….......แผน 

 

 

  ๔.  อ่ืนๆ (ถามี) 

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

ไฟลขอมูล……………………………………….……..ขนาดไฟล....................... จํานวน …………….......แผน 

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

ไฟลขอมูล…………….………………………….……..ขนาดไฟล....................... จํานวน …………….......แผน 

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

                ไฟลขอมูล……………………………………….….…..ขนาดไฟล....................... จํานวน …………….......แผน 

  

 ขาพเจาขอรับรองวา เอกสารหลักฐานท่ีขาพเจายื่นพรอมการเสนอราคาทางระบบจัดซ้ือจัดจางภาครัฐ

ดวยอิเล็กทรอนิกสในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้ถูกตองและเปนความจริงทุกประการ 

 

 

      ลงชื่อ.............................................................ผูยื่นขอเสนอ 

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

 

      



 

บัญชีเอกสารสวนท่ี ๒ 

 

 ๑. แคตตาล็อกและหรือแบบรูปรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ  

    ไฟลขอมูล……………………………….……..ขนาดไฟล....................... จํานวน ………..…….......แผน 

 ๒.  หนังสือมอบอํานาจซ่ึงปดอากรแสตมปตามกฎหมายในกรณีท่ีผูยื่นขอเสนอมอบอํานาจใหบุคคลอ่ืน 

               ลงนามในใบเสนอราคาแทน  

     ไฟลขอมูล……………………………….……..ขนาดไฟล....................... จํานวน …………….......แผน 

 ๓.  หลักประกันการเสนอราคา 

               ไฟลขอมูล……………………………….……..ขนาดไฟล....................... จํานวน …………….......แผน 

 ๔. สรุปรายละเอียดประกอบการอธิบายเอกสารตามท่ีหนวยงานของรัฐกําหนดใหจัดสงภายหลัง 

วันเสนอราคา เพ่ือใชในประกอบการพิจารณา (ถามี) ดังนี้ 

   ๔.๑ …………………………………………………………………………………………………………………………… 

                     ไฟลขอมูล……………………………….……..ขนาดไฟล....................... จํานวน …………….......แผน 

   ๔.๒ …………………………………………………………………………………………………………………………… 

                     ไฟลขอมูล……………………………….……..ขนาดไฟล....................... จํานวน …………….......แผน 

 ๕.  อ่ืนๆ (ถามี) 

     ๕.๑............................................................................................................................................... 

                    ไฟลขอมูล……………………………….……..ขนาดไฟล....................... จํานวน …………….......แผน 

     ๕.๒............................................................................................................................................... 

                    ไฟลขอมูล……………………………….……..ขนาดไฟล....................... จํานวน …………….......แผน 

     ๕.๓............................................................................................................................................... 

                    ไฟลขอมูล……………………………….……..ขนาดไฟล....................... จํานวน …………….......แผน 

 ขาพเจาขอรับรองวาเอกสารหลักฐานท่ีขาพเจาไดยื่นมาพรอมการเสนอราคาทางระบบจัดซ้ือจัดจาง

ภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้ถูกตองและเปนความจริงทุกประการ 

 

 

              ลงชื่อ.............................................................ผูยื่นขอเสนอ 

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

      

 



 
 

๓. ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) 
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โครงการพัฒนาพ้ืนที่สวนขยาย ศูนยราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ โซน C  
สัญญาที่ ๑.๑.๑   ๑/๗ 

 
ขอบเขตของงาน (Terms Of Reference : TOR) 

งานจางกอสราง โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีสวนขยาย  

ศูนยราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ โซน C  

สัญญาท่ี ๑.๑.๑ งานเตรียมพ้ืนท่ีกอสรางดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) 

 
 

๑. ความเปนมาของโครงการ 

บริษัท ธนารักษพัฒนาสินทรัพย จํากัด (ธพส.) ตองการพัฒนาโครงการพัฒนาพื้นที่สวนขยาย 

ศูนยราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ โซน C เนื่องจาก ธพส. ตองการใหศูนยราชการฯ 

เพ่ิมประสิทธิภาพการบริการประชาชนทุกภาคสวนของสังคมใหไดรับความสะดวกในดานอาคารสถานท่ีที่เอื้อ

ตอการใหบริการประชาชนทุกกลุมอยางเทาเทียมกัน และเพิ่มความสะดวกในการใหบริการประชาชนผูมา

ติดตอราชการ หากเกิดโครงการนี้จะชวยลดงบประมาณคาเชาอาคารเอกชนของหนวยงานภาครัฐท่ีมีสถานที่

ทํางานไมเพียงพอ หรือไมมีพื้นที่ทํางานเปนของตัวเอง ทําใหตองเชาอาคารสํานักงานของภาคเอกชนซึ่งเปน

ภาระงบประมาณภาครัฐในระยะยาว นอกจากนั้นเพ่ือใชประโยชนท่ีดินภายในศูนยราชการฯ ใหเต็มศักยภาพ

และเกิดประโยชนสูงสุด เนื่องจากปจจุบันบางสวนยังคงเปนที่ดินราชพัสดุวางเปลาที่ยังไมมีการใชประโยชน

เต็มท่ี  

๒. วัตถุประสงคของโครงการ 

ธพส. มีความประสงคจะประกวดราคาการจางกอสรางงานกอสราง โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีสวนขยาย   

ศูนยราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ โซน C ในสวนของงานเตรียมพ้ืนท่ีกอสราง 

๓.  คุณสมบัติของผูประสงคจะเสนอราคา 

 ๓.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย 

 ๓.๒ ไมเปนบุคคลลมละลาย 

 ๓.๓ ไมอยูระหวางเลิกกิจการ 

 ๓.๔ ไมเปนบุคคลซ่ึงอยูระหวางถูกระงับการยื่นขอเสนอหรือทําสัญญากับหนวยงานของรัฐไว

ชั่วคราวเนื่องจากเปนผู ท่ีไมผานเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการตามระเบียบท่ี

รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังกําหนดตามท่ีประกาศเผยแพรในระบบเครือขายสารสนเทศของ

กรมบัญชีกลาง 
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โครงการพัฒนาพ้ืนที่สวนขยาย ศูนยราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ โซน C  
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 ๓.๕ ไมเปนบุคคลซ่ึงถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูท้ิงงานและไดแจงเวียนชื่อใหเปนผูท้ิงงานของ

หนวยงานของรัฐในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซ่ึงรวมถึงนิติบุคคลท่ีผูท้ิงงานเปนหุนสวน

ผูจัดการ กรรมการผูจัดการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นดวย 

 ๓.๖ มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามท่ีคณะกรรมการนโยบายการจัดซ้ือจัดจางและ 

การบริหารพัสดุภาครัฐกําหนดในราชกิจจานุเบกษา 

 ๓.๗ เปนนิติบุคคลผูมีอาชีพรับจางงานท่ีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสดังกลาว 

 ๓.๘ ไมเปนผู มีผลประโยชนรวมกันกับผู ยื ่นขอเสนอรายอื่นที่เขายื ่นขอเสนอใหแก ธพส.     

ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสหรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันอยาง   

เปนธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้ 

 ๓.๙ ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกันซ่ึงอาจปฏิเสธไมยอมข้ึนศาลไทย เวนแตรัฐบาล 

ของผูยื่นขอเสนอไดมีคําสั่งใหสละเอกสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น  

 ๓.๑๐ ผูยื่นขอเสนอตองมีผลงานดานงานโยธา เชน งานปรับเตรียมพ้ืนท่ี งานขุด งานถม  

งานรื้อถอนอาคาร งานรั้ว และเปนผลงานท่ีเปนคูสัญญาโดยตรงกับหนวยงานของรัฐ หรือหนวยงานเอกชนท่ี 

ธพส. เชื่อถือ มีมูลคางานไมนอยกวา ๑๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สิบลานบาทถวน) ใน ๑ สัญญา ซึ่งไดรวม

ภาษีมูลคาเพ่ิมแลว โดยตองเปนผลงานท่ีแลวเสร็จไมเกินระยะเวลา ๓ (สาม) ป นับถึงวันท่ียื่นเสนอราคา 

 ๓.๑๑ ผูยื่นขอเสนอตองลงทะเบียนในระบบจัดซ้ือจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส (Electronic 

Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง 

 ๓.๑๒ ผูยื่นขอเสนอจะตองลงนามในขอตกลงคุณธรรม 

 ๓.๑๓ ผูยื่นขอเสนอตองมีคุณสมบัติครบถวนทุกขอ เปนนิติบุคคลรายเดียว และตองเปนนิติบุคคลท่ี

จดทะเบียนตามกฎหมายไทย 

 ๓.๑๔ การพิจารณาผลงานตามขอ ๓.๑๐ ใหยึดถือหลักเกณฑ ดังนี้ 

   (๑)  ผลงานท่ีนํามายื่นสามารถใชผลงานภายในประเทศหรือตางประเทศ ตองเปนคูสัญญา

โดยตรงกับสวนราชการหนวยงานตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการสวนทองถ่ินหนวยงานอ่ืนซ่ึง

กฎหมายบัญญัติใหมีฐานะเปนราชการสวนทองถ่ิน รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานเอกชนท่ี ธพส. เชื่อถือ 

   (๒)  ผลงานท่ีนํามายื่นตองเปนผลงานท่ีแลวเสร็จสมบูรณตามเง่ือนไขสัญญาแลว โดยผลงาน

ดังกลาวตองแลวเสร็จเปนเวลาไมเกิน ๓ (สาม) ป นับถึงวันท่ียื่นซอง โดยตองมีสําเนาสัญญาจางและหนังสือ

รับรองผลงานพรอมแสดงมูลคาของงาน และเอกสารหลักฐานอ่ืนท่ีสามารถตรวจสอบไดวามีผลงานถูกตอง

ครบถวนตามท่ีกําหนดไวอยางชัดเจน (ถามี) 

   (๓) หนังสือรับรองผลงานขางตน ตองออกโดยหัวหนาหนวยงานหรือผูมีอํานาจของ

หนวยงานท่ีวาจาง และตองแสดงรายละเอียดของงานและมูลคาผลงานใหสอดคลองกับรายละเอียดผลงาน

ตามท่ีกําหนดในขอ ๓.๑๐ 
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๔. รูปแบบรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะ 

 ผูรับจางจะตองเปนผูดําเนินการจัดเตรียมเอกสารและประสานงานและดําเนินการตามกฎหมายท่ีเก่ียวของ  

ขอบเขตของงานกอสรางท่ีสําคัญ ประกอบดวย 

 ๔.๑ งานรื้อถอนและขนยายซากอาคาร ๑๙ ป 

 ๔.๒ งานกอสรางรั้วรอบโครงการ ประตูกอสราง ปายประชาสัมพันธ  

 ๔.๓ งานสูบน้ําออกจากบอน้ําและเคลียรตะกอนและเกลี่ยดินลงบอน้ําภายในโครงการ 

 ๔.๔ งานปรับพ้ืนท่ี (ปรับไถเศษวัชพืช ขนขยะและเศษคอนกรีตไปท้ิง พรอมรื้อถอนวงเวียนและปรับ

เกาะกลางถนน) 

 ๔.๕ งานกอสรางจุด Check point ขสมก. ใหม 

 ๔.๖  งานลอม ขนยายตนไม และนําไปปลูกในพ้ืนท่ีโครงการศูนยราชการฯ 

๕. รายละเอียดของงาน 

๕.๑ งานรื้อถอนและขนยายซากอาคาร ๑๙ ป  

 องคประกอบของงานท่ีตองทําการรื้อถอนและขนยายซาก 

๕.๑.๑ อาคารและสิ่งปลูกสรางท้ังหมด ไดแก อาคาร ๑๙ ป และอาคารโรงจอดรถ  

การรื้อถอนตองรื้อถอนฐานรากดวย 

 ๕.๑.๒ ระบบสาธารณูปโภคภายในพ้ืนท่ี ไดแก ถนนทางเดิน โคมไฟ เสาไฟฟาและอ่ืน ๆ 

ผูรับจางตองทําการรื้อถอนอาคารและสิ่งปลูกสรางตาง ๆ ตามขอ ๕.๑.๑ และ ๕.๑.๒ และขน

ซากไปท้ิงนอกโครงการ 

๕.๒ งานกอสรางรั้วรอบโครงการ ประตูกอสราง ปายประชาสัมพันธ  

  ดําเนินการกอสรางรั้วแผนโลหะ (Metal Sheet) ก้ันขอบเขตบริเวณกอสราง เพ่ือปองกัน

อันตรายท่ีจะเกิดข้ึน โดยรั้วจะมีความสูง ๖.๐๐ เมตร และ ๓.๐๐ เมตร รายละเอียดของการกอสรางรั้ว และ

รูปแบบของรั้วตามเอกสารแนบ 

๕.๓  งานสูบน้ําออกจากบอน้ําและเคลียรตะกอนและเกลี่ยดินลงบอน้ําภายในโครงการ 

  ดําเนินการสูบน้ําออกจากบอน้ําภายในโครงการ เขาสูทอระบายน้ํา ในกรณีท่ีมีน้ําจากฝนตก

เขามาเพ่ิมเติมในบอยังอยูในความรับผิดชอบในการดําเนินการการสูบน้ําดังกลาว หากจะมีการเคลื่อนตัวของ

ดินริมถนน ผูรับจางตองดําเนินการปองกัน 

ปรับพ้ืนบอน้ําและนําดินเลนกนบอออกจากพ้ืนกนบอนํามาตากใหแหง แลวทําการขุดดิน

บริเวณอ่ืนในโครงการ รวมท้ังดินท่ีกองภายในโครงการ นําไปปรับลงกนบอ ๒ ชั้น มีความหนารวมประมาณ 

๑.๒๐ เมตร โดยมีการบดอัดดินใหแนน 
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โครงการพัฒนาพ้ืนที่สวนขยาย ศูนยราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ โซน C  
สัญญาที่ ๑.๑.๑   ๔/๗ 

๕.๔ งานปรับพ้ืนท่ี (ปรับไถเศษวัชพืช ขนขยะและเศษคอนกรีตไปท้ิง พรอมรื้อถอนวงเวียนและ

ปรับเกาะกลางถนน) 

  ภายในโครงการมีเศษวัสดุกองอยูจํานวนมากโดยวัสดุดังกลาวจะเปนเศษกอนคอนกรีตและ

ขยะ รวมท้ังเศษใบไมและก่ิงไม ผูรับจางตองนําไปท้ิงภายนอกโครงการและดําเนินการปรับไถวัชพืชท่ีปกคลุม

พ้ืนท่ีภายในโครงการ และนําออกไปท้ิง 

  ผูรับจางตองดําเนินการรื้อถอนวงเวียนและเทพ้ืนถนนใหมตามท่ีกําหนดในแบบ และปรับแตง

เกาะกลางถนนใหมตามแบบ และใหนําปายท่ีเกาะกลางนําสงคืน ธพส. 

๕.๕ งานกอสรางจุด Check point ขสมก. ชั่วคราว 

  ดําเนินการกอสรางกอสรางจุด Check point ขสมก. ชั่วคราว รูปแบบและจุดติดตั้งตามเอกสาร

แนบ 

๕.๖ งานลอม ขนยายตนไม และนําไปปลูกในพ้ืนท่ีโครงการศูนยราชการ 

  ดําเนินการลอมตนไมตามทะเบียนบัญชีท่ีแนบและนําไปปลูกในพ้ืนท่ีโครงการศูนยราชการฯ

ตามตําแหนงท่ี ธพส. กําหนด 

๖.  วงเงินในการจัดจาง 

 กรอบวงเงินในการจัดจางไมเกิน ๒๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (ยี่สิบลานบาทถวน) ซึ่งไดรวมภาษี 

มูลคาเพ่ิมแลวและภาษีท่ีเก่ียวของท้ังหมดแลว 

๗.  ระยะเวลาการดําเนินงานและสงมอบงาน 

 ผูรับจางตองปฏิบัติงานท่ีไดรับจางตามสัญญาใหแลวเสร็จภายในกําหนดระยะเวลาไมเกิน ๗๕    

(เจ็ดสิบหา) วัน นับถัดจากวันท่ีไดรับแจงใหเริ่มทํางานจาก ธพส. 

๘. คาจางและการชําระเงิน 

ธพส.จะจายคาจางซ่ึงไดรวมภาษีมูลคาเพ่ิม ตลอดจนภาษีอ่ืนๆ และคาใชจายท้ังปวงแลว โดยถือราคา

เหมารวมเปนเกณฑ และจะทําการจายเงินคาจางตามสัญญางวดเดียว เม่ือผูรับจางปฏิบัติงานแลวเสร็จ ครบถวน

ตามแบบกอสรางและรายการตางๆท่ีกําหนด 

๙. การจายเงินลวงหนา 

 - ไมบังคับใช - 

๑๐. การทําสัญญาจางกอสราง 

 ผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสจะตองทําสัญญาจางตามแบบสัญญา หรือทําขอตกลงเปน

หนังสือกับ ธพส. ภายใน ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันท่ีไดรับแจง และจะตองวางหลักประกันสัญญาเปนจํานวนเงิน

เทากับรอยละ ๕ (หา) ของราคาคาจางท่ีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ให ธพส. ยึดถือไวในขณะทําสัญญาโดยใช

หลักประกันอยางหนึ่งอยางใด ดังตอไปนี้ 
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โครงการพัฒนาพ้ืนที่สวนขยาย ศูนยราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ โซน C  
สัญญาที่ ๑.๑.๑   ๕/๗ 

 ๑๐.๑ เงินสด 

 ๑๐.๒ เช็คหรือดราฟทท่ีธนาคารเซ็นตสั่งจาย ซ่ึงเปนเช็คหรือดราฟทลงวันท่ีท่ีใชเช็คหรือดราฟทนั้น

ชําระตอเจาหนาท่ีในวันทําสัญญา หรือกอนวันนั้นไมเกิน ๓ (สาม) วันทําการ  

๑๐.๓ หนังสือคํ้าประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามตัวอยางท่ีคณะกรรมการนโยบายกําหนด 

หรือจะเปนหนังสือคํ้าประกันอิเล็กทรอนิกสตามวิธีการท่ีกรมบัญชีกลางกําหนด 

  ๑๐.๔ หนังสือคํ้าประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพยท่ีไดรับอนุญาตใหประกอบ

กิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชยและประกอบธุรกิจคํ้าประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ตาม

รายชื่อบริษัทเงินทุนท่ีธนาคารแหงประเทศไทยแจงเวียนใหทราบ โดยอนุโลมใหใชตามตัวอยางหนังสือ 

คํ้าประกันของธนาคารท่ีคณะกรรมการนโยบายกําหนด  

 ๑๐.๕ พันธบัตรรัฐบาลไทย 

  หลักประกันนี้จะคืนให โดยไมมีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ (สิบหา) วัน นับถัดจากวันท่ีผูชนะการ

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (ผูรับจาง) พนจากขอผูกพันตามสัญญาจางแลว 

๑๑. ขอกําหนดและเง่ือนไขประกอบการทํางาน 

 ๑๑.๑ ผูรับจางตองทําแผนการดําเนินงานกอสราง และแบบงานกอสรางตางๆ ท่ีเก่ียวของให

ครบถวน และผูรับจางตองมีวิศวกรลงนามรับรองแบบกอสรางตามกฎหมายโดยศึกษาจากเอกสารประกอบ 

ขอบเขตของงาน (Terms Of Reference : TOR) และสอบถามปญหาความไมสมบูรณและขอขัดแยงของแบบ

ตางๆ หรือรายละเอียดท่ีเก่ียวของ เพ่ือใหผูวาจางไดทราบและรวมกันแกไขปญหากอนการทํางาน หามผูรับจาง

ตัดสินใจกระทําโดยพลการ 

 ๑๑.๒ ผูรับจางตองใชวัสดุตางๆ และตองทํางานแตละข้ันตอนใหถูกตองตามรูปแบบและมาตรฐาน

งานชางท่ีดีและผูรับจางตองดูแลดานความปลอดภัย ความสะอาด และความเปนระเบียบเรียบรอยภายใน

บริเวณพ้ืนท่ีงานกอสรางใหไดผลดีในแตละวันของการทํางาน และตองไมเกิดความสกปรก เปรอะเปอนบนพ้ืนท่ี

นอกการทํางาน 

 ๑๑.๓ การทํากรมธรรมประกันภัย ผูรับจางจะตองจัดใหมีการประกันภัยความเสียหายตอ        การ

ปฏบิัติงานกอสรางตลอดอายุสัญญา และมีมูลคาความคุมครองไมนอยกวามูลคาตามสัญญากับบริษัทประกันภัย

ท่ีจดทะเบียนหรือมีสิทธิดําเนินการภายในประเทศท่ี ธพส. เห็นชอบ โดยผูรับจางตองสงมอบกรมธรรม

ประกันภัยซ่ึงมีผลคุมครองต้ังแตวันท่ีลงนามในสัญญาพรอมใบเสร็จแสดงการชําระคาเบี้ยประกันใหแกผูซ้ือ

ภายใน ๓๐ (สามสิบ) วัน นับจากวันท่ีลงนามในสัญญาโดยในกรมธรรมจะตองระบุชื่อ ธพส. ใหเปน  ผูเอา

ประกันภัยรวมในฐานะเจาของโครงการ ท้ังนี้กรมธรรมประกันภัยดังกลาวตองมีความคุมครองความรับผิดตาม

กฎหมายตอบุคคลภายนอกอันเกิดจากการกอสราง เปนวงเงินจํากัดความรับผิดไมนอยกวารอยละ ๒๕ (ยี่สิบ

หา) ของมูลคาตามสัญญา 



Rev 16 (230617_10.00) ขอบเขตของงาน (Term of Reference : TOR) 

โครงการพัฒนาพ้ืนที่สวนขยาย ศูนยราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ โซน C  
สัญญาที่ ๑.๑.๑   ๖/๗ 

 ๑๑.๔ ผูรับจางตองจัดใหมีการประชุม การรวมกันเดินตรวจสอบรวมกัน และตองจัดทํารายงานการ

ประชุม การตรวจสอบ และรายงานผลการปฏิบัติงานใหครบทุกเดือน 

 ๑๑.๕ ผูรับจางตองจัดทําปายงานกอสรางหรือเครื่องหมายเตือนภัยตางๆ โดยตองติดตั้งใหเห็นได

ชัดเจนอยางเหมาะสมและเพียงพอ ตามท่ี ธพส. เห็นชอบ 

 ๑๑.๖ ผูรับจางตองดําเนินการกอสรางโดยใชความระมัดระวัง และหลีกเลี่ยงผลกระทบท่ีอาจเกิด

ข้ึนกับหนวยงานซ่ึงมีสถานท่ีปฏิบัติงานอยูบริเวณใกลเคียงกับสถานท่ีกอสราง 

 ๑๑.๗ ผูรับจางตองคํานึงถึงการรับน้ําหนักบรรทุกของพ้ืนท่ีกอสราง เสียง แรงสั่นสะเทือนและ   

การรั่วซึมของน้ําในบริเวณพ้ืนท่ีกอสรางอันจะสงผลกระทบตอพ้ืนท่ีขางเคียงดวย 

 ๑๑.๘ กรณีแบบแปลน วัสดุ อุปกรณ หรือขอกําหนดท่ีเก่ียวของมีความขัดแยงกัน ใหถือความเห็น

ของผูวาจางเปนสิ้นสุด 

 ๑๑.๙ ผูรับจางจะตองจัดเตรียมสถานท่ีหรือสํานักงาน พรอมอุปกรณสํานักงาน เชน คอมพิวเตอร 

โตะทํางาน เกาอ้ี เครื่องพิมพเอกสาร เครื่องถายเอกสาร ฯลฯ พรอมสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ ใหแก  

ผูควบคุมงานของผูวาจางดวย 

 ๑๑.๑๐ ผูรับจางจะตองจัดหาเจาหนาท่ีรักษาความปลอดภัยประจําโครงการ เพ่ือดูแลทรัพยสินของ

ผูรับจาง และโครงการ 

 ๑๑.๑๑ ผูรับจางจะตองรับผิดชอบคาใชจายสาธารณูปโภคท่ีใชในการดําเนินโครงการท้ังหมด

จนกวาจะทําการสงมอบโครงการ 

 ๑๑.๑๒ ผูรับจางจะตองขออนุมัติแผนโครงการ บุคลากร รูปแบบ วิธีการและวัสดุ กับ ธพส. กอน

ดําเนินการ ซ่ึงในชวงดําเนินการโครงการจะตองไมมีผลกระทบตอหนวยงานท่ีอยูในบริเวณขางเคียงสถานท่ี

กอสรางโครงการ 

 ๑๑.๑๓ ผูรับจางจะตองดําเนินการติดตั้งสาธารณูปโภคชั่วคราวท่ีตองใชในการดําเนินงานกอสราง 

เชน มิเตอรไฟฟา มิเตอรน้ําประปา ระบบโทรศัพท และระบบอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ 

 ๑๑.๑๔ ผูรับจางตองจัดทําเอกสารแจงเพ่ือทราบในการดําเนินการกอสราง สงให ธพส.  

๑๒. การรับประกันความชํารุดบกพรอง 

  ผูรับจางซ่ึงไดทําสัญญาจางตามแบบ หรือขอตกลงจางเปนหนังสือ แลวแตกรณี จะตองรับประกัน

ความชํารุดบกพรองของงานจางท่ีเกิดข้ึนภายในระยะเวลา ๒๔ (ยี่สิบสี่) เดือน นับถัดจากวันท่ี ธพส. ไดรับมอบ

งานงวดสุดทาย โดยตองรีบจัดการซอมแซมแกไขใหใชการไดดีดังเดิมภายใน ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันท่ีไดรับ

แจงความชํารุดบกพรอง มิฉะนั้นแลว ผูวาจางจะดําเนินการซอมเองหรือจางผูอ่ืนซอม และผูรับจางตองจายเงิน

คาซอมดังกลาวใหแกผูวาจางโดยไมมีขอโตแยงใดๆ ท้ังสิ้น 

 

 



Rev 16 (230617_10.00) ขอบเขตของงาน (Term of Reference : TOR) 

โครงการพัฒนาพ้ืนที่สวนขยาย ศูนยราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ โซน C  
สัญญาที่ ๑.๑.๑   ๗/๗ 

๑๓. อัตราคาปรับ 

  คาปรับตามสัญญาจางแนบทายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสนี้ หรือขอตกลงจางเปนหนังสือ

จะกําหนด ดังนี้ 

 ๑๓.๑ กรณีท่ีผูรับจางนํางานท่ีรับจางไปจางชวงใหผูอ่ืนทําอีกทอดหนึ่งโดยไมไดรับอนุญาตจาก ธพส. 

จะกําหนดคาปรับสําหรับการฝาฝนดังกลาวเปนจํานวนรอยละ ๑๐ (สิบ) ของวงเงินของงานจางชวงนั้น 

 ๑๓.๒ กรณีท่ีผูรับจางปฏิบัติผิดสัญญาจางกอสราง นอกเหนือจากขอ ๑๓.๑ จะกําหนดคาปรับเปน

รายวนัเปนจํานวนเงินตายตัวในอัตรารอยละ ๐.๐๑ (ศูนยจุดศูนยหนึ่ง) ของราคางานจาง 

๑๔. การปรับราคาคางานกอสราง 

 การปรับราคาคางานกอสรางตามสูตรการปรับราคา จะนํามาใชในกรณีท่ีคางานกอสรางลดลงหรือ

เพ่ิมข้ึน โดยวิธีการตอไปนี้ 

 ตามเง่ือนไข หลักเกณฑ สูตรและวิธีคํานวณท่ีใชกับสัญญาแบบปรับราคาไดตามมติคณะรัฐมนตรี 

เม่ือวันท่ี ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่อง การพิจารณาชวยเหลือผูประกอบอาชีพงานกอสราง ตามหนังสือ      สํานัก

เลขาธิการคณะรัฐมนตรี ท่ี นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันท่ี ๒๔ สงิหาคม ๒๕๓๒ 

๑๕. การหักเงินประกันผลงาน 

 - ไมบังคับใช - 

๑๖. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ 

 ในระหวางระยะเวลาการกอสราง ผูยื่นขอเสนอท่ีไดรับการคัดเลือกใหเปนผูรับจางตองปฏิบัติตาม

หลักเกณฑท่ีกฎหมายและระเบียบไดกําหนดไวโดยเครงครัด 

๑๗. ติดตอสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมไดท่ี 

 ผูสนใจสามารถดูรายละเอียดไดท่ีเว็บไซต ....................................................................................... หรือ 

www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพทหมายเลข........................, ........................ ในวันและ

เวลาราชการ 

 ผูสนใจตองการทราบรายละเอียดเพ่ิมเติมเก่ียวกับสถานท่ีหรือแบบรูปรายการละเอียด โปรด

สอบถามมายัง บริษัท ธนารักษพัฒนาสินทรัพย จํากัด (ธพส.) ผานทางอีเมล.................................................... 

หรือชองทางตามท่ีกรมบัญชีกลางกําหนด ภายในวันท่ี.................................................................................. โดย

บริ ษัท ธนารักษ พัฒนาสินทรัพย  จํ ากัด (ธพส.) จะชี้ แจ งรายละ เ อียด ดังกล า วผ านทาง เ ว็บ ไซต  

.................................................... และ www.gprocurement.go.th ในวันท่ี.................................................... 

 

          ประกาศ ณ วันท่ี .................................... 

 บริษัท ธนารักษพัฒนาสินทรัพย จํากัด 

http://www.gprocurement.go.th/
http://www.gprocurement.go.th/


 
 
 

๔.  แบบหนังสือยืนยันตนเองวาไมเปนผูที่ไดรับเอกสิทธิ์หรือ
ความคุมครองซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทยฯ 

  



      แบบหนังสือยืนยันตนเองวาไมเปนผูที่ไดรับเอกสิทธ์ิหรือความคุมครองซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมข้ึนศาลไทยฯ 

โครงการพัฒนาพ้ืนที่สวนขยาย ศูนยราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ โซน C  
สัญญาที่ ๑.๑.๑   
  

แบบหนังสือยืนยันตนเองวา 

ไมเปนผูที่ไดรับเอกสทิธิ์หรือความคุมครองซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมข้ึนศาลไทยฯ 

(เฉพาะนิติบุคคลที่ตั้งข้ึนตามกฎหมายตางประเทศ) 

 

เรียน ประธานคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา 

 ขาพเจา ........................... [ชื่อนิติบุคคลตางประเทศ] ........................... ซ่ึงจดทะเบียนเปนนิติบุคคล 

ณ ................................................ ตามกฎหมายของประเทศ ..................................... ปรากฏตาม 

.............................. รับรองโดย ........................................................................... สํานักงานใหญ ตั้งอยูท่ี 

......................................................................................... โดย .......................................เปนผูมีอํานาจลงนาม

ผูกพันนิติบุคคล ปรากฏตามหนังสือรับรองของ ....................................................................... ฉบับลงวันท่ี 

......... เดือน ............................ พ.ศ. ................ และหนังสอืมอบอํานาจ (ถามี) ลงวันท่ี ............................ ขอ

ยืนยันวา 

 ขาพเจาไมเปนผูท่ีไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมครองซ่ึงอาจปฏิเสธไมยอมข้ึนศาลไทย  

 (กรณีนิติบุคคลท่ีไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมครองซ่ึงอาจปฏิเสธไมยอมข้ึนศาลไทย ใหแนบหนังสือ

คําสั่งของรัฐบาลของผูประสงคจะเสนอราคาท่ีไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์ และความคุมกันในการปฏิเสธไมข้ึนศาล

ไทยท่ีมีผลตามกฎหมายไทย ซ่ึงออกโดยหนวยงานท่ีเก่ียวของมาพรอมกับการยื่นขอเสนอครั้งนี้มาดวย)   

 หากปรากฏขอเท็จจริงภายหลังไมวากอนหรือหลังทําสัญญา วาหนังสือยืนยันตนเองขางตนนี้ 

มีขอความอันเปนเท็จ บริษัท ธนารักษพัฒนาสินทรัพย จํากัด (ธพส.) มีสิทธิท่ีจะตัดรายชื่อขาพเจาออกจากการเปน

ผูเสนอราคาหรือยกเลิกสัญญาท่ีไดลงนามไปแลว และอาจพิจารณาเรียกรองใหชดใชคาเสียหาย รวมท้ังจะ

พิจารณาใหเปนผูท้ิงงานตามระเบียบ ธพส. วาดวยการจาง พ.ศ.๒๕๔๔ 

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

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

 ตําแหนง ......................................................... 

 ประทับตรา (ถามี) 

 วันท่ี .......... เดือน .............................. พ.ศ. ................ 



 
 
 

๕. ขอตกลงคุณธรรม (Integrity Pact)  
  



 ขอตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) 

 

โครงการพัฒนาพ้ืนที่สวนขยาย ศูนยราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ โซน C  
สัญญาที่ ๑.๑.๑                                        หนา ๑ 
 

ขอตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) 

ความรวมมือปองกันและตอตานการทุจริตในการจัดซ้ือจัดจางภาครัฐ 

(สําหรับสวนราชการ/รัฐวิสาหกิจ/องคการมหาชน/หนวยงานของรัฐและภาคเอกชน) 

บริษัท ธนารักษพัฒนาสินทรัพย จํากัด มีความประสงคจะดําเนินการจัดทําสัญญาจัดซ้ือจัดจาง 

“โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีสวนขยาย ศูนยราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ โซน C” ภายใต

กระบวนการท่ีกําหนดตามกฎหมายและกฎระเบียบตางๆ ท่ีเก่ียวของกับการจัดซ้ือจัดจางภาครัฐ ตลอดจนความ

รวมมือปองกันและตอตานทุจริตในการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ เพ่ือใหเกิดการใชเงินงบประมาณอยางคุมคา 

และปฏิบัติการจัดซ้ือจัดจางดวยความโปรงใสและเปนธรรมยิ่งข้ึน จึงกําหนด ใหผูประกอบการท่ีรวมลง

นามในขอตกลงคุณธรรมนี้เทานั้น เปนผูมีสิทธิ์เขารวมกระบวนการจัดซ้ือจัดจางภาครัฐในโครงการนี้  

ดังนั้น เพ่ือการดําเนินการโครงการความรวมมือปองกันและตอตานการทุจริตในการจัดซ้ือจัดจาง

ภาครัฐประสบผลสําเร็จ ขาพเจาผูประกอบการ ………………………………………………………………………………… 

ผูซ่ึงเขารวมในกระบวนการจัดซ้ือจัดจางภาครัฐจึงไดตระหนักถึงความสําคัญในการตอตานทุจริตในการจัดซ้ือ

จัดจางภาครัฐ จึงไดรวมทําขอตกลงคุณธรรมความรวมมือปองกันและตอตานการทุจริตในการจัดซ้ือจัดจาง

ภาครัฐ 

หนวยงานภาครัฐและผูประกอบการ เห็นพองตองกันใหมีผูสงัเกตการณ ดังตอไปนี้ 

๑. นายรังษี   เหลืองวารินกุล 

๒. นายธานี   พุฒิพันธุพฤทธิ์ 

๓. ดร.ธีรพล   กาญจนากาศ 

๔. นายยงยทุธ   ตรีรัตนพิทักษ 

๕. นางเพียงใจ  ชินวิภาส 

ในความรวมมือปองกันและตอตานการทุจริตในการจัดซ้ือจัดจางภาครัฐสําหรับการดําเนินการ

ตามโครงการขางตน 

หนวยงานภาครัฐ ผูประกอบการ และผูสังเกตการณ จึงรวมทําขอตกลงคุณธรรมรวมมือปฏิบัติ

ตามเง่ือนไขท่ีกําหนด ดังนี้ 

๑. หนวยงานภาครัฐ 

หนวยงานภาครัฐมีเจตจํานงอันแรงกลาท่ีจะใชหลักการทางคุณธรรมเปนเครื่องชวยใหเกิด

ความรวมมือและรวมใจระหวางทุกฝายอันจะเกิดผลใหการดําเนินโครงการขางตนปลอดจากการทุจริต หรือ

การกระทําโดยมิชอบทั้งปวง เพื่อใหการใชเงินงบประมาณสําหรับการดําเนินงานตามโครงการดังกลาว 

เปนไปอยางคุมคามีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชนแกประเทศชาติและประชาชนอยางแทจริง จึงขอใหคําม่ัน

สัญญาในการปฏิบัติตามขอตกลงคุณธรรมไวดังตอไปนี้ 

 



 ขอตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) 

 

โครงการพัฒนาพ้ืนที่สวนขยาย ศูนยราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ โซน C  
สัญญาที่ ๑.๑.๑                                        หนา ๒ 
 

๑.๑ เปดเผยขอมูลท่ีเก่ียวของกับการจัดซ้ือจัดจางภาครัฐ ตามข้ันตอนท่ีกําหนด เชน  

(๑) แผนการจัดซ้ือจัดจางของโครงการ  

(๒) ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)  

(๓) ประกาศจัดซ้ือจัดจาง พรอมเปดเผยขอมูลราคากลาง  

(๔) รายชื่อผูรับ/ซ้ือเอกสาร  

(๕) รายชื่อผูยื่นเอกสารการเสนอราคา  

(๖) รายชื่อผูเสนอราคาท่ีไมมีผลประโยชนรวมกัน  

(๗) รายชื่อผูผานการพิจารณาคุณสมบัติและขอเสนอดานเทคนิค  

(๘) รายชื่อและราคาของ ผูเสนอราคาทุกราย  

(๙) รายชื่อผูชนะการเสนอราคาและราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจาง  

(๑๐) สัญญา  

(๑๑) การแกไขสัญญา  

(๑๒) การสงมอบงาน  

(๑๓) การตรวจรับงาน  

(๑๔) การจายเงิน  

(๑๕) ขอรองเรียนและผลการพิจารณาขอรองเรียน โดยเผยแพรไวในเว็บไซตหนวยงาน

และเว็บไซต e-GP เพ่ือเปดโอกาสใหประชาชนท่ัวไปสามารถมีสวนรวมในการ

ตรวจสอบกระบวนการจัดซ้ือจัดจางภาครัฐได 

๑.๒ ปฏิบัติตอผูประกอบการซึ่งเปนผูเขารวมเสนอราคาทุกรายอยางเทาเทียมกัน เชน 

ใหขอมูลเดียวกันกับผูเสนอราคาทุกราย กรณีท่ีมีความจําเปนตองกําหนดรายละเอียดเพ่ิมเติมหรือมีการแกไข

คุณลักษณะเฉพาะท่ีเปนสาระสําคัญ ซ่ึงมิไดกําหนดไวในเอกสารตั้งแตตน ใหหนวยงานภาครัฐจัดทําเปนเอกสาร

ประกวดราคาเพ่ิมเติม รวมท้ัง แจงเปนหนังสือใหผูท่ีไดรับหรือไดซ้ือเอกสารประกวดราคาไปแลวทุกรายทราบ 

และไมใหขอมูลที่เปนความลับหรือที่เปนประโยชนกับผูเสนอราคารายหนึ่งรายใด ที่จะทําใหไดรับประโยชน

ในข้ันตอนการเสนอราคาหรือการดําเนินการตามสัญญา เพ่ือสนับสนุนใหเกิดการแขงขันอยางเปนธรรม เปนตน 

๑.๓ กําหนดมาตรการเพ่ือปองกันมิใหมีการดําเนินการใดๆ กับผูประกอบการซ่ึงเปนผูเขารวม

เสนอราคา/ผูทําสัญญา ในลักษณะท่ีกอใหเกิดขอสงสัยท่ีสอไปในทางทุจริต หรืออาจนําไปสูการทุจริตในการ

ปฏิบัติหนาท่ี พรอมท้ัง มาตรการปองกันมิใหมีการเรียก-รับ หรือยอมจะรับทรัพยสิน หรือประโยชนอ่ืนใดทั้งเพื่อ

ตนเองและผูอ่ืน เพ่ือกําหนดเง่ือนไขหรือผลประโยชนตอบแทน เพ่ือชวยเหลือใหผูเสนอราคารายใดไดมีสิทธิ

เขาทําสัญญากับหนวยงานภาครัฐเจาของโครงการจัดซ้ือจัดจางโดยไมเปนธรรม หรือกีดกันผูเสนอราคารายใดมิ

ใหมีโอกาสเขาแขงขันในการเสนอราคาอยางเปนธรรม  
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๑.๔ อนุญาตและอํานวยความสะดวกใหผูสังเกตการณเขารวมสังเกตการณในกระบวนการ

จัดซ้ือจัดจางภาครัฐ ตลอดระยะเวลาของโครงการในทุกข้ันตอนของการจัดซ้ือจัดจาง ซ่ึงรวมถึงข้ันตอน

ดังตอไปนี้  

(๑) การกําหนดราคากลาง หรือการเปดเผยราคากลาง  

(๒) การจัดทํารางขอบเขตของงาน (TOR)   

(๓) การตรวจสอบคุณสมบัติผูเสนอราคา หรือทุกข้ันตอนของการดําเนินการจัดซ้ือจัด

จาง  

(๔) การตรวจรับงานตามสัญญาจัดซ้ือจัดจาง ท้ังนี้เจาของโครงการตองกําหนดการ

ประชุมและใหขอมูลท่ีเพียงพอเก่ียวกับการประชุมใดๆ ท่ีมีข้ึนระหวางเจาของ

โครงการกับผูทําสัญญาใหผูสังเกตการณไดทราบ 

๑.๕ กําหนดมาตรการและชองทางท่ีสะดวกตอการปฏิบัติสําหรับผูท่ีพบเห็นวากรรมการ 

เจาหนาท่ี หรือผูมีสวนเก่ียวของกับการจัดซ้ือจัดจางผูใดมิไดปฏิบัติตามขอตกลงฯ หรือไดกระทําการใดๆ ท่ี

ไมเปนไปตามขอตกลงฯ กําหนด หรือพบเห็นพฤติกรรมท่ีสอไปในทางทุจริตหรืออาจนําไปสูการทุจริตได ให

สามารถแจงหนวยงานภาครัฐเจาของโครงการ นอกจากนี้ อาจแจงไปยังหนวยงานท่ีเก่ียวของเปนผูพิจารณา 

เชน สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ สํานักงานคณะกรรมการปองกันและ

ปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ กรมสอบสวนคดีพิเศษ สํานักงานการตรวจเงินแผนดิน เปนตน โดยเจาของ

โครงการอาจพิจารณาดําเนินการทางวินัยควบคูไปดวยก็ไดหากผูท่ีเก่ียวของนั้นเปนเจาหนาท่ีของรัฐ 

๒. ผูประกอบการซ่ึงเปนผูเขารวมเสนอราคา/ผูทําสัญญา หรือตัวแทน 

ผูประกอบการซึ่งเปนผูเขารวมเสนอราคา/ผูทําสัญญา หรือตัวแทน ซึ่งเสนอตัวเพื่อ

ขอรับโอกาสในการดําเนินงานตามโครงการขางตนใหกับหนวยงานของรัฐ ตระหนักดีวาผูประกอบการท่ีมี

คุณธรรม เปนผูมีบทบาทสําคัญยิ่งในการรวมปองกันและตอตานทุจริตในการจัดซ้ือจัดจางเพ่ือใหการดําเนิน

โครงการดังกลาวในทุกข้ันตอนปลอดจากการทุจริต หรือการกระทําโดยมิชอบทั้งปวง สมดังเจตจํานงของ

หนวยงานภาครัฐจึงขอใหคําม่ันสัญญาในการปฏิบัติตามขอตกลงคุณธรรมไว ดังตอไปนี้ 

๒.๑ ปฏิบัติตามมาตรการและวิธีการดําเนินงานท่ีจําเปนเพ่ือปองกันการทุจริตภาครัฐและ

สนับสนุนใหกระบวนการจัดซ้ือจัดจางภาครัฐเปนไปดวยความโปรงใสและเปนธรรม ดังนี้  

(๑) กําหนดใหมีนโยบายตอตานการทุจริตประพฤติมิชอบ พรอมทั้ง สื ่อสาร

นโยบายการตอตานการทุจริตประพฤติมิชอบใหท่ัวถึงท้ังองคกร  

(๒) ปฏิบัติตามมาตรการของรัฐอยางเครงครัด ซ่ึงรวมถึงจัดทําบัญชีแสดงรายการ

รับจายของโครงการท่ีเปนคูสัญญากับหนวยงานของรัฐยื่นตอกรมสรรพากรตามพระราชบัญญัติประกอบ

รัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.๒๕๔๒ แกไขเพ่ิมเติมฉบับท่ี ๒ พ.ศ. ๒๕๕๔ มาตรา 

๑๐๓/๗ วรรคสอง   
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๒.๒ ไมให เสนอให หรือรับวาจะใหทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใด หรือจูงใจใหรวม

ดําเนินการใดๆ ท้ังในทางตรงและทางออม อันเปนการใหประโยชนในการเสนอราคา หรือการสมยอมกันใน

การเสนอราคาตอหนวยงานภาครัฐ อันนํามาซ่ึงความไดเปรียบและไดรับผลประโยชนตอบแทนบางประการใน

กระบวนการจัดซ้ือ จัดจาง หรือการปฏิบัติตามสัญญา ท้ังกอน ระหวาง การเสนอราคา และหลังการทําสัญญา

จัดซ้ือจัดจาง 

๒.๓  ยินยอมและอํานวยความสะดวกใหผูสังเกตการณตามขอตกลงฯ นี้  เขารวม

สังเกตการณและตรวจสอบโครงการไดในขั้นตอนตางๆ เชนเดียวกับหนวยงานเจาของโครงการ รวมถึง  

การตรวจรับงานและการจัดทําบัญชีแสดงรายการรับจายของโครงการ 

๒.๔ ผูทําสัญญาตองรับผิดชอบการกระทําของผูรับเหมาชวงใดๆ ของตน (ถามี) เสมือน

เปนการกระทําดวยตนเองและตองจัดการใหผูรับเหมาชวงเหลานั้นตองมีหนาที่ปฏิบัติเสมือนเปนผูรวม

ลงนามในสัญญาฯ นี้ 

๒.๕  ในกรณีท่ีพบวาผูเขารวมเสนอราคา/ผูทําสัญญาหรือตัวแทนรายใดมิไดปฏิบัติตามขอตกลง

ฯ หรือไดกระทําการใดๆ ที่ไมเปนไปตามขอตกลงฯ กําหนด หรือพบเห็นพฤติกรรมที่สอไปในทางทุจริตหรือ

อาจนําไปสูการทุจริตได ใหแจงหนวยงานภาครัฐเจาของโครงการ นอกจากนี้อาจแจงหนวยงานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ

เปนผู พิจารณา เชน สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ สํานักงาน

คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ กรมสอบสวนคดีพิเศษ สํานักงานการตรวจเงินแผนดิน 

เปนตน  

๓. ผูสังเกตการณ (Observer) 

ผูสังเกตการณท่ีมีความเปนอิสระ มีความเปนกลาง มีคุณธรรม และมีความรูความสามารถ

ในวิชาชีพเฉพาะในทุกดานท่ีเก่ียวของกับโครงการขางตน เปนเสมือนกลไกสําคัญในการรวมปองกันและตอตาน

ทุจริตในการจัดซ้ือจัดจาง เพ่ือใหการดําเนินโครงการดังกลาวในข้ันตอนตางๆ ปลอดจากการทุจริต หรือการ

กระทําโดย มิชอบท้ังปวง จึงขอใหคําม่ันสัญญาในการปฏิบัติตามขอตกลงคุณธรรมไว ดังตอไปนี้ 

๓.๑ เขารวมสังเกตการณในกระบวนการจัดซ้ือจัดจางตลอดระยะเวลาของโครงการ และ

ทุกข้ันตอนของการดําเนินการจัดซ้ือจัดจาง ซ่ึงรวมถึง  

(๑) การกําหนดราคากลาง หรือการเปดเผยราคากลาง 

(๒) การจัดทํารางขอบเขตของงาน (TOR) 

(๓) การตรวจสอบคุณสมบัติผูเสนอราคา หรือทุกข้ันตอนของการดําเนินการ

จัดซ้ือจัดจาง 

(๔) การตรวจรับงานตามสัญญาจัดซ้ือจัดจาง 

๓.๒ ปฏิบัติหนาท่ีโดยอิสระ ซ่ือสัตยและเปนกลาง ใหการสนับสนุนดานความรูท่ีเปน

ประโยชน แสดงความคิดเห็นโดยไมมีสิทธิออกเสียงหรือรวมลงมติ หรือกระทําการอันเปนเหตุในการขัดขวาง

กระบวนการจัดซ้ือจัดจาง  
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๓.๓ มีสิทธิขอขอมูลเอกสารท่ีเก่ียวของกับโครงการ โดยท้ังหนวยงานภาครัฐและ

ผูเขารวมเสนอราคา/ผูทําสัญญาหรือตัวแทนรายใดจะตองใหความรวมมือในการใหขอมูล ท้ังนี้ ผูสังเกตการณ

จะตองรักษาขอมูลและเอกสารเปนความลับและไมเปดเผยความลับทางการคาท่ีไมมีสวนเก่ียวของกับโครงการ   

๓.๔ ใหขอมูล แจงเบาะแส ตรวจทานบัญชีรายการรับจายของโครงการ เพ่ือสนับสนุน

การตรวจสอบบัญชีแสดงรายการรับจายของโครงการตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการ

ปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ แกไขเพ่ิมเติมฉบับท่ี ๒ พ.ศ. ๒๕๕๔ มาตรา ๑๐๓/๗ วรรคสอง 

๓.๕ จัดทํารายงานผลการสังเกตการณ เพ่ือรายงานตอคณะกรรมการความรวมมือ

ปองกันการทุจริต และรายงานตอสาธารณะ  

๓.๖ ในกรณีท่ีพบวา หนวยงานภาครัฐ ผูเขารวมเสนอราคา/ผูทําสัญญา หรือตัวแทนรายใด

มิไดปฏิบัติตามขอตกลงฯ หรือไดกระทําการใดๆ ท่ีไมเปนไปตามขอตกลงฯ กําหนด หรือพบเห็นพฤติกรรมท่ี

สอไปในทางทุจริต หรืออาจนําไปสูการทุจริตไดจะตองรีบแจงหนวยงานเจาของโครงการทราบ เพ่ือใหมีการชี้แจง

หรือแกไขในระยะเวลาท่ีกําหนด หากหนวยงานดังกลาวไมชี้แจงหรือแกไข ใหผูสังเกตการณรายงาน

คณะกรรมการความรวมมือปองกันการทุจริตทันที เพ่ือดําเนินการรายงานขอมูลสูสาธารณะ และผูสังเกตการณ

อาจแจงหนวยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวของเปนผูพิจารณา เชน สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปราม

การทุจริตแหงชาติ สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครฐั กรมสอบสวนคดีพิเศษ 

สํานักงานการตรวจเงินแผนดิน เปนตน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 ขอตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) 

 

โครงการพัฒนาพ้ืนที่สวนขยาย ศูนยราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ โซน C  
สัญญาที่ ๑.๑.๑                                        หนา ๖ 
 

บทลงโทษ 

ในกรณีท่ีผูลงนามฝายใดไมปฏิบัติตามขอตกลงฯ ใหหนวยงานท่ีเก่ียวของดําเนินการตาม

กฎหมายและกฎระเบียบท่ีเก่ียวของ  

ลงนาม................................................................  ลงนาม............................................................ 

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

                                                                    ผูเสนอราคา 

ตําแหนง  ...............................................................  ตําแหนง......................................................... 

หนวยงาน   บริษัท ธนารักษพัฒนาสินทรัพย จํากัด  หนวยงาน........................................................ 

วันท่ี              .......................................                        วันท่ี................................................................. 

 

ลงนาม................................................................  ลงนาม............................................................ 

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

ตําแหนง.............................................................  ตําแหนง......................................................... 

หนวยงาน..........................................................  หนวยงาน........................................................ 

วันท่ี...................................................................  วันท่ี................................................................. 

 

ลงนาม................................................................  ลงนาม............................................................ 

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

ตําแหนง.............................................................  ตําแหนง......................................................... 

หนวยงาน..........................................................  หนวยงาน........................................................ 

วันท่ี...................................................................  วันท่ี............................................................... 

 

ลงนาม................................................................  ลงนาม............................................................ 

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

ตําแหนง.............................................................  ตําแหนง......................................................... 

หนวยงาน..........................................................  หนวยงาน........................................................ 

วันท่ี...................................................................  วันท่ี............................................................... 
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