(ร่าง)
เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)
เลขที่ ..…../2558
การจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง
และสานักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคกลาง ของ สศช.
ตามประกาศสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ลงวันที่ …… กันยายน 2558
__________________
สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “สานักงาน”
มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างโดยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ในการจ้างเหมาบริการพนักงาน
ขับรถยนต์ส่วนกลางและสานักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคกลาง ของ สศช. ณ สานักงานคณะกรรมการ
พัฒ นาการเศรษฐกิจและสั งคมแห่ งชาติ เลขที่ 962 ถนนกรุ งเกษม แขวงวัดโสมนั ส เขตป้ อมปราบศัตรูพ่ าย
กรุงเทพมหานคร โดยมีข้อแนะนาและข้อกาหนดดังต่อไปนี้
1. เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคา
1.1
1.2
1.3
1.4

แบบรูปรายการละเอียด
แบบใบเสนอราคาที่กาหนดไว้ในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
แบบสัญญาจ้าง
แบบหนังสือค้าประกัน
(1) หลักประกันการเสนอราคา
(2) หลักประกันสัญญา
1.5 บทนิยาม
(1) ผู้เสนอราคาทีม่ ีผลประโยชน์ร่วมกัน
(2) การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
1.6 แบบบัญชีเอกสาร
(1) บัญชีเอกสารส่วนที่ 1
(2) บัญชีเอกสารส่วนที่ 2
2. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา
2.1 ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาจ้าง
2.2 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้ง งานของทางราชการและได้
แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ทไี่ ด้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุ คคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของ
ทางราชการ
2.3 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน กับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วัน ประกาศ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้ กระทาการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
ตามข้อ 1.5
2.4 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย
เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคาสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
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2.5 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกประเมินสิทธิผู้เสนอราคาในสถานะที่ห้ามเข้าเสนอราคา
และห้ามทาสัญญาตามที่ กวพ.กาหนด
2.6 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ
รายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสาคัญ
2.7 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐซึ่งได้ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์
ของกรมบัญชีกลาง ที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
2.8 คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่า
ไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

3. หลักฐานการยื่นข้อเสนอ
ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐาน ยื่นมาพร้อมกับใบเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยแยกเป็น 2 ส่วน คือ :3.1 ส่วนที่ 1 อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
(1) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล
(ก) ห้างหุ้น ส่ว นสามัญหรือห้างหุ้นส่ว นจากัด ให้ยื่น สาเนาหนังสือรับรองการ
จดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอานาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
(ข) บริษัทจากัดหรือบริษัทมหาชนจากัด ให้ยื่นสาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน
หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอานาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ พร้อม
รับรองสาเนาถูกต้อง
(2) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล ให้ยื่นสาเนา
บัตรประจาตัวประชาชนของผู้นั้น สาเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สาเนาบัตรประจาตัว
ประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน พร้อมทั้งรับรองสาเนาถูกต้อง
(3) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นผู้เสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นสาเนาสัญญา
ของการเข้าร่วมค้า สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า และในกรณีที่ผู้เข้าร่วมค้าฝ่ายใดเป็นบุคคล
ธรรมดาที่มิใช่สัญชาติไทย ก็ให้ยื่นสาเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคล ให้ยื่นเอกสารตามที่
ระบุไว้ใน (1)
(4) สาเนาใบทะเบียนพาณิชย์ สาเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม พร้อมรับรองสาเนา
ถูกต้อง
(5) บัญชีเอกสารส่วนที่ 1 ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ 1.6(1)
3.2 ส่วนที่ 2 อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
(1) หนังสือมอบอานาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย ในกรณีที่ผู้เสนอราคามอบอานาจ
ให้บุคคลอื่นลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือหลักฐานแสดงตัวตนของผู้เสนอราคาในการเสนอราคาทางระบบ
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์แทน
(2) บัญชีเอกสารส่วนที่ 2 ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตามแบบในข้อ 1.6(2)
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4. การเสนอราคา
4.1 ผู้เสนอราคาต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
ตามที่กาหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์นี้ โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความ
ให้ถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือหลักฐานแสดงตัวตนของผู้เสนอราคาโดยไม่ต้องแนบใบเสนอ
ราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)
4.2 ผู้เสนอราคาต้องเสนอราคาเป็นเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดยเสนอราคา
รวมและหรือราคาต่อหน่วย และหรือต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง โดยคิดราคา
รวมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอื่น และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้แล้ว
ราคาที่เสนอ จะต้องเสนอกาหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า 90 วัน นับแต่วันเสนอราคา โดย
ภายในกาหนดยืนราคา ผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้และจะถอนการเสนอราคามิได้
4.3 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องเสนอกาหนดเวลาดาเนินการตามสัญญาที่จะจ้างให้แล้วเสร็จ
ภายในระยะเวลา 12 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2559)
4.4 ก่อนการเสนอราคา ผู้เสนอราคาควรตรวจดูร่างสัญญา แบบรูป และรายละเอียด ฯลฯ
ให้ถี่ถ้วน และเข้าใจเอกสารประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นข้อเสนอตามเงื่อนไข
ในเอกสารประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์
4.5 ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
ในวันที่ ..........กันยายน 2558 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น.
เมื่อพ้นกาหนดเวลายื่นข้อเสนอแล้ว จะไม่รับเอกสารการยื่นข้อเสนอใดๆ โดยเด็ดขาด
คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จะดาเนินการตรวจสอบ
คุณสมบัติของผู้เสนอราคาแต่ละรายว่า เป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ตามข้อ 1.5(1)
ณ วันประกาศประกวดราคาหรือไม่
หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ก่อนหรือในขณะ
ที่มีการพิจารณาข้อเสนอว่า มีผู้เสนอราคารายใดกระทาการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
ตามข้อ 1.5(2) และคณะกรรมการฯ เชื่อว่ามีการกระทาอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จะตัดรายชื่อผู้เสนอราคารายนั้นออกจากการเป็น
ผู้เสนอราคา และสานักงานฯ จะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคาดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน เว้นแต่คณะกรรมการฯ
จะวินิจฉัยได้ว่าผู้เสนอราคารายนั้นเป็นผู้ที่ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของทางราชการและ
มิได้เป็นผู้ริเริ่มให้มีการกระทาดังกล่าว
ผู้เสนอราคาที่ถูกตัดรายชื่อออกจากการเป็นผู้เสนอราคา เพราะเหตุเป็นผู้เสนอราคาที่มี
ผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศประกวดราคา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
หรือเป็นผู้เสนอราคาที่กระทาการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม อาจอุทธรณ์คาสั่งดังกล่าว
ต่อปลัดกระทรวงภายใน 3 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากส่วนราชการ การวินิจฉัยอุทธรณ์ของปลัดกระทรวง
ให้ถือเป็นที่สุด
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ในกรณีที่ปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นด้วยกับคาคัดค้านของผู้อุทธรณ์และเห็นว่าการยกเลิก
การพิจารณาผลการเสนอราคาที่ได้ดาเนินการไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง ให้ปลัดกระทรวง
มีอานาจยกเลิกการพิจารณาผลการเสนอราคาดังกล่าวได้
4.6

ผู้เสนอราคาจะต้องปฏิบัติ ดังนี้
(1) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(2) ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่นๆ (ถ้ามี) รวมค่าใช้จ่าย

ทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว
(3) ผู้เสนอราคาจะต้องลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา ที่กาหนด
(4) ห้ามผู้เสนอราคาถอนการเสนอราคา
(5) ผู้เสนอราคาต้องศึกษาและทาความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอราคาด้ วยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่แสดงไว้ในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th
5. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา
5.1 ในการพิจ ารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ สานักงานฯ
จะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ราคา และจะพิจารณาจากราคารวม
5.2 หากผู้เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ 2 หรือยื่นหลักฐานการยื่นข้อเสนอ
ไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ 3 หรือยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้องตามข้อ 4 แล้ว คณะกรรมการพิจารณาผลการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะไม่รับพิจารณาราคาของผู้ประสงค์จะเสนอราคารายนั้น เว้ นแต่เป็นข้อผิดพลาด
หรือผิดหลงเพียงเล็กน้อย หรือผิดแผกไปจากเงื่อนไขของเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ในส่วนที่มิใช่สาระ
สาคัญ ทั้งนี้ เฉพาะกรณีที่พิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อสานักงานฯ เท่านั้น
5.3 สานักงานฯ สงวนสิทธิไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้เสนอราคาโดยไม่มีการผ่อนผัน ในกรณี
ดังต่อไปนี้
(1) ไม่ปรากฏชื่อผู้เสนอราคารายนั้นในบัญชีผู้รับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ทางระบบการจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือบัญชีรายชื่อผู้ซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทาง
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ของสานั กงานฯ
(2) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ อย่างหนึ่ง
อย่างใดหรือทั้งหมดในการเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์
(3) เสนอรายละเอี ย ดแตกต่ า งไปจากเงื่ อ นไขที่ ก าหนดในเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสาระสาคัญ หรือมีผลทาให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอราคารายอื่น
5.4 ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือในการทาสัญญา คณะกรรมการ
พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือสานักงานฯ มีสิทธิให้ผู้เสนอราคาชี้แจงข้อเท็จจริง สภาพ ฐานะ
หรือข้อเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับผู้เสนอราคาได้ สานักงานฯ มีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอ ไม่รับราคาหรือไม่ทา
สัญญา หากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง
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5.5 สานักงานฯ ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่าสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอ
ทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกจ้างในจานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิก
การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของทาง
ราชการเป็นสาคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของสานักงานฯ เป็นเด็ดขาด ผู้เสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ
มิได้ รวมทั้งสานักงานฯ จะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และลงโทษผู้เสนอราคาเป็นผู้ทิ้งงาน
ไม่ว่าจะเป็นผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อถือได้ว่าการยื่นเสนอราคากระทาการ
โดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน
เป็นต้น
ในกรณีที่ผู้เสนอราคารายที่เสนอราคาต่าสุด เสนอราคาต่าจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจ
ดาเนิน งานตามสัญ ญาได้ คณะกรรมการพิจ ารณาผลการประกวดราคาอิเ ล็ก ทรอนิก ส์ห รือ ส านัก งานฯ
จะให้ผู้เสนอราคานั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทาให้เชื่อได้ว่าผู้เสนอราคาสามารถดาเนินงานตามการประกวด
ราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบูรณ์ หากคาชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้ สานักงานฯ มีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอ
หรือไม่รับราคาของผู้เสนอราคารายนั้น
5.6 ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังจากการพิจารณาข้อเสนอว่า ผู้เสนอราคาที่มีสิทธิ
ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้สนอราคารายอื่น ณ วันประกาศประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ หรือเป็นผู้เสนอราคาที่กระทาการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ 1.5
สานักงานฯ มีอานาจทีจ่ ะตัดรายชื่อผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกรายดังกล่าวออก และสานักงานฯ จะพิจารณา
ลงโทษผู้เสนอราคารายนั้นเป็นผู้ทิ้งงาน
ในกรณีนี้หากปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นว่าการยกเลิกการพิจารณาผลการเสนอราคา
ที่ได้ดาเนินการไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง ปลัดกระทรวงมีอานาจยกเลิกการพิจารณาผล
การเสนอราคาดังกล่าวได้
6. การทาสัญญาจ้าง
ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะต้องทาสัญญาจ้างตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ 1.3
กับสานักงานฯ ภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจานวนเงินเท่ากับ
ร้อยละ 5 ของราคาค่าจ้างที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ ให้สานักงานฯ ยึดถือไว้ ในขณะทาสัญญา โดยใช้
หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้
6.1 เงินสด
6.2 เช็ค ที่ธ นาคารสั่งจ่ายให้แก่สานักงานคณะกรรมการพัฒ นาการเศรษฐกิจ และสังคม
แห่งชาติ โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ทาสัญญาหรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน 3 วันทาการของทางราชการ
6.3 หนังสือค้าประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค้าประกันดังระบุในข้อ
1.4 (2)
6.4 หนังสือค้าประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือบริษัทเงินทุนหรือ
บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้าประกันตาม
ประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ส่วน
ราชการต่างๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือค้าประกันของธนาคารที่ กวพ. กาหนด
6.5 พันธบัตรรัฐบาลไทย
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หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ผู้ชนะการประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ผู้รับจ้าง) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว
7. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน
สานักงานฯ จะชาระเงินค่าจ้างตามจานวนที่กาหนดในสัญญาจ้างหลังจากผู้รับจ้ างปฏิบัติงาน
ครบถ้วนตามที่สานักงานฯ กาหนด และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว
8. อัตราค่าปรับ
ค่าปรับตามแบบสัญญาจ้างข้อ 17 จะกาหนดในอัตราร้อยละ 0.10 ของค่าจ้างตามสัญญา
ต่อวัน
9. การรับประกันความชารุดบกพร่อง
ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งได้ทาข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือทาสัญญาจ้างตามแบบ
ดังระบุในข้อ 1.3 แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชารุดบกพร่องของงานจ้างที่เกิดขึ้น ภายในระยะเวลา
ที่จ้าง โดยผู้รับจ้างต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ได้ดังเดิมภายใน 3 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง
ความชารุดบกพร่อง
ผู้ รั บ จ้ า งต้ อ งรั บ ผิ ด ชอบในความเสี ย หายใดๆ ที่ เ กิ ด ขึ้ น แก่ บุ ค ลากรของผู้ ว่ า จ้ า ง หรื อ
เกิดความชารุดบกพร่องเสียหาย หรือสูญเสียแก่ทรัพย์สินของผู้ว่าจ้าง ที่เป็นผลสืบเนื่องมาจากการกระทา หรือ
ละเว้นการกระทาของผู้รับจ้าง พนักงาน หรือบุคคลของผู้รับจ้าง ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายให้แก่
ผู้ว่าจ้างหรือบุคลากรของผู้ว่าจ้าง ตามจานวนที่เสียหายจริง ภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างกาหนด
10. ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่นๆ
10.1 เงินค่าจ้างสาหรับการจ้างครั้งนี้ได้มาจากเงินงบประมาณประจาปี 2559
การลงนามในสัญญาจะกระทาได้ต่อเมื่อสานักงานฯ ได้รับอนุมัติเงินจากสานักงบประมาณ
แล้วเท่านั้น
10.2 เมื่อสานักงานฯ ได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้รับจ้าง และได้ตกลงจ้างตามที่
ได้ประกวดราคาโดยการยื่นข้อเสนอทางอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้รับจ้างจะต้องสั่งหรือนาสิ่งของมาเพื่องานจ้าง
ดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ และของนั้นต้องนาเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถ
ให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกาหนด ผู้เสนอราคาซึ่งเป็นผู้ รับจ้างจะต้อง
ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้
(1) แจ้งการสั่งหรือนาสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อกรมเจ้าท่าภายใน 7 วัน
นับตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างสั่งหรือซือ้ ของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ประกาศ
ยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้
(2) จัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือ ไทย
จากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าให้บรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออื่นที่มิใช่
เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
ประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น
(3) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (1) หรือ (2) ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วย
การส่งเสริมการพาณิชยนาวี
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10.3 ผู้เสนอราคาซึ่งสานักงานฯ ได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปทาสัญญา หรือข้ อตกลงภายในเวลา
ที่ทางราชการกาหนดดังระบุไว้ในข้อ 7 สานักงานฯ จะริบหลักประกันการยื่นข้อเสนอ หรือเรียกร้องจากผู้ออก
หนังสือค้าประกันการยื่นข้อเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งจะ
พิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
10.4 สานักงานฯ สงวนสิทธิทจี่ ะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไขหรือข้อกาหนดในแบบสัญญาให้เป็นไป
ตามความเห็นของสานักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)

สานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
กันยายน 2558

เอกสารแนบท้ายเอกสารสอบราคาข้อ 1.1

รายละเอียดการจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง และสานักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคกลาง
ของสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ประจาปีงบประมาณ 2559
---------------------------------------การจ้ า งเหมาบริ ก ารพนั ก งานขั บ รถยนต์ ส่ ว นกลาง และส านั ก พั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คม
ภาคกลาง ของสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ (สศช.) ประจาปีงบประมาณ
2558 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2559 จานวน 5 อัตรา โดยมีเงื่อนไขและรายละเอี ยด
การจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ ดังนี้
1. ลักษณะงานจ้าง
ปฏิบัติหน้าที่พนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง และสานักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคกลาง
ของ สศช. โดยปฏิบัติหน้าที่ขับรถยนต์ส่วนกลาง และขับรถยนต์สานักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคกลาง ของ
สศช. ในการจัดส่งหนังสือ หรือพัสดุสิ่งของ หรือเอกสารราชการต่าง ๆ ของ สศช. หรือ รับ – ส่งเจ้าหน้าที่ไป
ติดต่อราชการ ประชุม สัมมนา หรือภารกิจต่าง ๆ ในท้องที่กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล หรือต่างจังหวัดตามที่
สศช.กาหนด ในวันและเวลาราชการและนอกเวลาราชการ รวมทั้งในวันหยุดราชการ
2. คุณสมบัติทั่วไปของผู้ปฏิบัติงาน
2.1 เพศชาย อายุไม่ต่ากว่า 25 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 55 ปี จบการศึกษาไม่ต่ากว่า หรือ
เทียบเท่าชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
2.2 มีความประพฤติสุภาพเรียบร้อย สุขภาพร่างกายแข็งแรงครบ 32 ประการ เหมาะสม
กั บ ต าแหน่ ง งานที่ รั บ ผิ ด ชอบ หรื อ ที่ จ ะต้ อ งปฏิ บั ติ และจะต้ อ งไม่ เ ป็ น โรคต้ อ งห้ า ม หรื อ เป็ น อุ ป สรรค
ต่อการปฏิบัติงาน เช่น ความดันโลหิต ตาบอดสี หรือหัวใจผิดปกติ หรือโรคที่สังคมรังเกียจ โดยจะต้องมีใบรับรองแพทย์
2.3 เป็นผู้ที่มีบุคลิกภาพ และมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี รวมทั้งจะต้องแต่งกายสุภาพเรียบร้อย
ตามที่ผู้ว่าจ้างกาหนด
2.4 พ้นพันธะทางทหาร
2.5 ต้องมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์รับจ้าง หรือรถยนต์ส่วนบุคคล ไม่น้อยกว่า 2 ปี และยังใช้
งานได้อยู่จนถึงปัจจุบัน และมีประสบการณ์ในการขับรถยนต์มาไม่น้อยกว่า 2 ปี
2.6 ผ่ านการตรวจสอบประวั ติและความประพฤติ จากกองทะเบียนประวั ติอาชญากรรม
สานักงานตารวจแห่งชาติ โดยไม่เคยกระทาผิดและต้องคาพิพากษาจาคุก เว้นแต่เป็นการกระทาผิดโดยประมาทหรือ
ความผิดลหุโทษ
2.7 ไม่เป็นผู้เสพสุราเป็นอาจิณหรือติดยาเสพติด
2.8 เป็นผู้ที่รู้จักเส้นทางในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเป็นอย่างดี
2.9 เป็นผู้ที่รู้จักเส้นทางการเดินรถ และสถานที่ตั้ งของหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และ
องค์กรอิสระเป็นอย่างดี
2.10 ต้องมีความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติจราจรทางบก และกฎหมายที่เกี่ยวกับรถยนต์
รวมทั้งการขนส่งเป็นอย่างดี
2.11 พนั กงานขั บ ยานพาหนะทุก คนจะต้ องมีความรู้พื้น ฐานด้า นเครื่อ งยนต์ และการ
บารุงรักษาเบื้องต้นเกี่ยวกับรถยนต์
2.12 มี ความสามารถขั บ รถยนต์ ที่ ใ ช้ร ะบบเกี ยร์ ธ รรมดา รถยนต์ ร ะบบเกีย ร์ อั ตโนมั ติ
รวมทั้งขับรถยนต์ที่ใช้ระบบไฟฟ้าได้
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3 ขอบเขตความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง
3.1 ผู้รับจ้างจะต้องจัดส่งสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน สาเนาทะเบียนบ้าน สาเนาใบขับขี่
รถยนต์ ตามข้อ 2.5 หลักฐานแสดงวุฒิการศึกษาของพนักงานขับ รถยนต์ทุกคน โดยรับรองสาเนาถูกต้องทุกฉบับ
พร้อมด้วยรูปถ่าย ขนาด 2 นิ้ว จานวน 2 รูป (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน) และใบรับรองแพทย์ ให้กับผู้ว่าจ้างในวัน
ลงนามสัญญาจ้าง
3.2 ผู้รั บจ้างจะต้องส่ งเอกสาร สาเนาใบรับรองประวัติและความประพฤติของพนักงาน
ขับรถยนต์จากสานักงานตารวจแห่งชาติ ให้กับผู้ว่าจ้างให้เสร็จสิ้นภายใน 15 วันนับตั้งแต่วันที่ลงนามในสัญญาจ้างกรณี
ผู้รับจ้างจัดส่งเอกสารไม่ทันตามกาหนด ผู้รับจ้างยินยอมให้ผู้ว่าจ้างปรับวันละ 300 บาท นับแต่วันที่ครบกาหนด
จนถึงวันที่ผู้ว่าจ้างได้รับเอกสารครบถ้วนแล้ว
3.3 พนักงานขับ รถยนต์ทุกคนจะต้องปฏิบัติหน้าที่ประจาอยู่ที่ สศช. หรือตามที่ สศช.
มอบหมายหรือสั่งการเท่านั้น
3.4 สศช. มีสิทธิในการตรวจสอบคุณสมบัติ และทดสอบความสามารถในการปฏิบัติงานของ
พนั ก งานขั บ รถยนต์ ทุ ก คนที่ ผู้ รั บ จ้ า งจั ด ส่ ง มาให้ จ นเป็ น ที่ พ อใจ หากพิ จ ารณาแล้ ว เห็ น ว่ า พนั ก งาน
ขับรถยนต์คนหนึ่งคนใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้อง หรือไม่มีความสามารถในการปฏิบัติงาน เช่น มีทักษะในการขับรถ
ที่ไม่ดี หรือมีพฤติกรรมขับรถโดยประมาทเลินเล่ อ ซึ่งอาจไม่ปลอดภัยถ้าให้ อยู่ปฏิบัติงาน หรือเป็นผู้ที่ไม่รู้จัก
เส้นทางในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล หรือไม่รู้จักที่ตั้งของหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และองค์กร
อิส ระต่าง ๆ ซึ่งอาจทาให้ เกิดความล่ าช้าเสียหายแก่ผู้ ว่าจ้างได้ หรือเกิดความเสียหายแก่ทางราชการ สศช.
สามารถแจ้งให้ผู้รับจ้างเปลี่ยนหรือจัดหาพนักงานคนใหม่มาปฏิบัติงานทดแทนโดยเร็ว ทั้งนี้ ผู้รับจ้างต้องไม่คิด
ราคาเพิ่ม
3.5 หากพนั กงานขั บ รถยนต์ คนใดปฏิบั ติ งานไม่ มีป ระสิ ทธิ ภ าพ หรื อ มี ค วามประพฤติ
ไม่เรียบร้อย หรือประพฤติตนไม่เหมาะสม ซึง่ อาจเป็นเหตุก่อให้เกิดความเสียหายต่อภาพพจน์ของ สศช. หรือทาง
ราชการ สศช. ในฐานะผู้ว่าจ้างมีสิทธิขอเปลี่ยนตัวพนักงานขับ รถยนต์คนใหม่จากผู้รับจ้าง โดยจะแจ้งให้ผู้รับจ้าง
ทราบล่วงหน้า และผู้รับ จ้างจะต้องจัด ส่งพนักงานขับรถยนต์ คนใหม่มาแทนภายใน 3 วันทาการนับจากวันที่
ได้รับแจ้ง ทั้งนีผ้ ู้รับจ้างต้องไม่คิดราคาเพิ่ม
3.6 ในขณะปฏิบัติหน้าที่พนักงานขับรถยนต์ทุกคนจะต้องแต่งกายในชุดที่สุภาพเรียบร้อย
หรือตามแบบฟอร์มของผู้รับจ้าง หรือตามที่ สศช. เห็นสมควรเท่านั้น
3.7 พนักงานขับรถยนต์ทุกคนจะต้องมาถึงสถานที่ปฏิบัติงาน และลงลายมือชื่อ และเวลา
ปฏิบัติงาน ณ สศช. ก่อนเวลาเข้าทาการไม่น้อยกว่า 30 นาที หรืออย่างช้าภายในเวลา 08.00 น. เพื่อจัดเตรียม
รถยนต์ส่วนกลาง และสานักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคกลาง (ของ สศช.) ให้มีความสะอาดเรียบร้อยพร้อม
ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ สศช. มอบหมายหรือสั่งงาน และจะต้องลงลายมือชื่อ และเวลากลับหลังเวลา 17.00 น.
ทุ ก วั น ท าการตามแบบฟอร์ ม ที่ สศช. ก าหนด และจะต้ อ งลงบั น ทึ ก การปฏิ บั ติ ง านประจ าวั น ทุ ก ครั้ ง ที่ อ อก
ปฏิบัติงานในสมุดบันทึกการใช้รถยนต์ ภายใต้การกากับดูแลของผู้ที่ได้รับมอบหมายจาก สศช. ให้ปฏิบัติหน้าที่
ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของพนักงานขับรถยนต์ของผู้รับจ้าง
3.8 พนักงานขับรถยนต์ทุกคนจะต้องเป็นผู้ดูแลรักษา และรับผิดชอบรถยนต์คันที่ตนเองใช้
ปฏิบัติหน้าที่ประจาให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ สะอาด เรียบร้อย พร้อมที่จะปฏิบัติงานได้ทุกวันอยู่เสมอทั้งก่อนและ
หลังการปฏิบัติงาน ในกรณีเกิดการชารุดขัดข้องของเครื่องยนต์และอุปกรณ์อื่น ๆ ให้ รีบแจ้ง สศช. หรือผู้ที่ได้รับ
มอบหมายจาก สศช. ให้ปฏิบัติหน้าที่ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของพนักงานขับรถยนต์ทราบโดยทันที
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3.9 พนักงานขับรถยนต์ทุกคนมีหน้าที่ตรวจตรารถยนต์ ส่วนกลาง และรถยนต์สานักพัฒนา
เศรษฐกิจ และสั งคมภาคกลาง (ของสศช.) คัน อื่น ๆที่ตนได้ใ ช้ออกปฏิบั ติงานว่าอยู่ในสภาพสมบู รณ์ หรือ มี
สิ่งผิดปกติใด ๆ หรือไม่ ทั้งก่อน และหลังการปฏิบัติงานทุกครั้ง หากพบว่ารถยนต์อยู่ในสภาพที่ไม่สมบูรณ์ หรือมี
สิ่งผิดปกติใด ๆ ให้รีบแจ้ง สศช. หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจาก สศช. ให้ปฏิบัติหน้าที่ควบคุมการปฏิบัติงานของ
สศช. ทราบโดยทันที
3.10 ผู้ รั บ จ้ า งต้ อ งจั ด ส่ ง พนั ก งานขั บ รถยนต์ ที่ มี คุ ณ สมบั ติ ต ามที่ ก าหนดไว้ ใ นข้ อ 2
มาปฏิบัติงานขับรถยนต์ของ สศช. ตามจานวนไม่น้อยกว่าที่กาหนดไว้ในข้อ 1 เป็นประจาทุกวัน
3.10.1 กรณีพนักงานของผู้รับจ้างขาดงาน ผู้รับจ้างสัญญาว่าจะจัดส่งพนักงานของ
ผู้รับ จ้างคนอื่นซึ่งมีคุณภาพและคุณสมบัติตลอดจนความสามารถในการปฏิบัติงานเท่าเทียมกับพนักงานของ
ผู้รับจ้างซึ่งขาดงานนั้นมาทดแทน ทั้งนี้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะพิจารณาทดสอบพนักงานของผู้รับจ้างที่มาทดแทนตามที่
ผู้ว่าจ้างเห็นสมควร หากผู้รับจ้างไม่สามารถจัดส่งพนักงานของผู้รับจ้างมาทดแทนได้ ให้ถือว่าผู้รับจ้างเป็นผู้ผิด
สัญญา และตกลงยินยอมให้ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญาโดยทันที และ/หรือให้เป็นสิทธิของผู้ว่าจ้างที่จะดาเนินการ
หักเงินค่าจ้างเป็นรายวันในอัตราวันละ 800 บาท (แปดร้อยบาทถ้วน) ต่อวันต่อคน
ในกรณีพนักงานซึ่งผู้รับจ้างจัดส่งมาปฏิบัติงานทดแทนไม่ผ่านการพิจารณาทดสอบ
จากผู้ว่าจ้างให้ถือว่าเป็นกรณีผู้รับจ้างไม่สามารถจัดส่งพนักงานของผู้รับจ้างมาทดแทน และเป็นผู้ผิดสัญญาตาม
ความในวรรคหนึ่ง
ในกรณีที่ผู้รับจ้างจัดส่งพนักงานมาทดสอบล่าช้าเกินกาหนดเวลาเริ่มต้นทางานของ
ผู้ว่าจ้าง และพนักงานนั้นผ่านการทดสอบและผู้ว่าจ้างตกลงยอมรับให้ปฏิบัติงานแก่ผู้ว่าจ้างแล้ว ผู้รับจ้างตกลง
ยินยอมให้ผู้ว่าจ้างหักค่าจ้างสาหรับช่วงเวลาที่จัดส่งพนักงานล่าช้าในอัตราชั่วโมงละ 100 บาท (หนึ่งร้อยบาทถ้วน)
ต่อคน (เศษของชั่วโมงให้คิดเป็น 1 ชั่วโมง)
3.10.2 กรณีพนักงานของผู้รับจ้างมาปฏิบัติงานล่าช้าเกินกาหนดเวลาเริ่มต้นทางาน
ของผู้ ว่ า จ้ า ง หรื อ ละทิ้ ง หน้ า ที่ ไ ปก่ อ นก าหนดเวลาสิ้ น สุ ด ของแต่ ล ะวั น ซึ่ ง อาจท าให้ เ กิ ด ความเสี ย หายแก่
ทางราชการได้ ผู้รับจ้างยอมรับว่าเป็นการกระทาของผู้รับจ้างและเป็นการผิดสัญญา ผู้รับจ้างยินยอมให้ผู้ว่าจ้าง
บอกเลิกสัญญาได้ทันที และ/หรือให้เป็นสิทธิของผู้ว่าจ้างที่จะดาเนินการหักค่าจ้างในอัตราชั่วโมงละ 100 บาท
(หนึ่งร้อยบาทถ้วน) ต่อคน (เศษของชั่วโมงให้คิดเป็น 1 ชั่วโมง) ก็ได้
3.11 ในกรณีมีความจาเป็นต้องให้พนักงานขับ รถยนต์ของผู้รับจ้างปฏิบัติงานนอกเวลาที่
กาหนดในสัญญา (08.00 น. - 17.00 น.) สศช. จะคิดค่าล่วงเวลาให้ตามอัตราของทางราชการในอัตราชั่วโมงละ
50 บาท แต่ไม่เกินวันละ 200 บาทสาหรับการปฏิบัติงานในวันหยุดราชการ หรือวันหยุดนักขัตฤกษ์ สศช. จะคิด
ค่าล่วงเวลาให้ตามอัตราของทางราชการ ในอัตราชั่วโมงละ 60 บาท แต่ไม่เกินวันละ 420 บาท
3.12 กรณีมีความจาเป็นที่ จะต้องให้ พนักงานขับ รถยนต์ ของผู้ รับจ้างเดินทางไปปฏิบัติ
ราชการในต่างจังหวัด (ต้องมาปฏิบัติงานก่อนเวลากาหนดไม่น้อยกว่า 30 นาที) สศช. จะพิจารณาขออนุมัติเบิก
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ให้ตามระเบียบของทางราชการ
3.13 ผู้รับจ้างยอมรับว่าพนักงานขับรถยนต์ที่ผู้รับจ้างจัดหาและนามาปฏิบัติงานที่จ้างนี้อยู่
ภายใต้การควบคุมการสั่งการของผู้รับจ้าง และเป็นลูกจ้างของผู้รับจ้างแต่ฝ่ายเดียว ผู้รับจ้างมีหน้าที่ที่จ ะต้อง
ปฏิบัติต่อลูกจ้างดังกล่ าวให้ เป็น ไปตามกฎหมายแรงงาน และกฎหมายอื่น ๆ รวมถึงประกาศ ระเบียบ คาสั่ ง
ข้อบั งคั บ ว่าด้วยเรื่ องการคุ้มครองแรงงานและประกันสั งคมในส่ ว นที่เกี่ย วข้องกับบุคคลดังกล่าวทุกประการ
หากลูกจ้างของผู้รับจ้างได้รับบาดเจ็บ หรือทุพพลภาพ หรือเสียชีวิตในขณะทางานตามสัญญานี้ให้แก่ สศช. ผู้รับจ้าง
ต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหาย หรือค่าสินไหมทดแทน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ (ถ้ามี) ให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างทั้งหมด
รวมตลอดถึงค่าจ้างหรือผลประโยชน์ตอบแทนอันใดของพนักงานด้วย โดยไม่อยู่ในความรับผิดชอบของ สศช.
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3.14 ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ สศช. สาหรับความเสียหาย หรือสูญ
หายที่เกิดขึ้นกับงานในหน้าที่ของพนักงานของผู้รับจ้าง และหรือทรัพย์สินของ สศช. อันเกิดจากการกระทาหรือ
ละเว้นการกระทาโดยความจงใจ หรือประมาทเลินเล่อของพนักงานของผู้รับจ้าง ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับ
แจ้ ง จากผู้ ว่ า จ้ า งเป็ น ลายลั ก ษณ์ อั ก ษร กรณี ผู้ รั บ จ้ า งด าเนิ น การไม่ ทั น ภายในก าหนด ผู้ รั บ จ้ า งยิ น ยอมให้
ผู้ว่าจ้างระงับการจ่ายเงินประจางวดจนกว่าจะดาเนินการให้เสร็จสิ้นเรียบร้อยจึงจะจ่ายเงินประจางวดให้ต่อไป
3.15 สศช. ไม่ ผู ก พัน และรับ ผิ ด ชอบต่ อความเสี ยหายใด ๆ ที่เ กิด ขึ้น กั บพนัก งานหรื อ
ทรัพย์สินของผู้รับจ้าง รวมตลอดถึงค่าจ้างหรือผลประโยชน์ตอบแทนอันใดของพนักงานของผู้รับจ้างด้วย รวมถึง
กรณีเกิดอุบัติเหตุหรือความเสียหายต่อบุคคลหรือทรัพย์ สินทั้งของ สศช. และบุคคลที่ 3 โดยถือว่าผู้รับจ้างเป็น
ผู้รับผิดชอบเองทั้งสิ้น
3.16 สศช. จะเป็นผู้รับผิดชอบเฉพาะค่าวัสดุสิ้นเปลืองต่าง ๆ ของรถยนต์ส่วนกลาง และ
รถยนต์ สานั กพัฒ นาเศรษฐกิจและสั งคมภาคกลางของ สศช. เช่น น้ามันเชื้อเพลิง และน้ามันเครื่อง เป็นต้น
รวมทั้งการซ่อมบารุงรถยนต์ของ สศช. ที่เกิดขึ้นจากการใช้งานตามปกติอันมิใช่ความรั บผิดชอบของผู้รับจ้างตาม
ข้อ 3.13 - 3.15
3.17 ผู้รับจ้างต้องดาเนินการจัดทากรมธรรม์ประกันภัยประเภทชั้นหนึ่งด้วยค่าใช้จ่ายของ
ผู้รับจ้าง โดยทาประกันภัยกับบริษัทประกันภัย ซึ่งได้จดทะเบียนเป็นบริษัทมหาชนที่ผู้ว่าจ้างให้ความเห็นชอบ
และต้ องมอบกรมธรรม์ประกันภัยและหลักฐานการขอประกันดังกล่า ว ให้แก่ผู้ว่าจ้างในวันทาสัญญาจ้า ง
สาหรับรถยนต์ของ สศช. จานวน 3 คัน ได้แก่
3.17.1 รถยนต์นั่งส่วนบุคคลยี่ห้อเชพโรเลต อ๊อฟต้า หมายเลขทะเบียน ฎก-4553 จด
ทะเบียนวันที่ 28 ตุลาคม 2552 จานวน 1 คัน
3.17.2 รถยนต์นั่งส่วนบุคคลยี่ห้อเชพโรเลต อ๊อฟต้า หมายเลขทะเบียน ฎก-4557 จด
ทะเบียนวันที่ 28 ตุลาคม 2552 จานวน 1 คัน
3.17.3 รถยนต์กระบะ ยี่ห้อโตโยต้า ไฮลักซ์ หมายเลขทะเบียน ถย-1367 จดทะเบียน
วันที่ 26 ตุลาคม 2552 จานวน 1 คัน
ซึ่งผู้รับจ้างดูแลอยู่ทุกคันและทากรมธรรม์คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ โดยกรมธรรม์ต้อง
ระบุชื่อสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเป็นผู้รับประโยชน์ และให้มีผลคุ้มครอง
ตั้งแต่วันที่เริ่มปฏิบัติงานตามที่ระบุไว้ในสัญญา และส่งมอบกรมธรรม์ให้ผู้ว่าจ้างภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ลงนาม
ในสัญญา นอกจากนั้นผู้รับจ้างยังคงต้องรับผิดชอบในความเสียหายอันเกิดจากการกระทาละเมิดในส่วนที่เกินกว่า
จานวนเงินคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกัน ภัยไม่ว่าในกรณีใดๆ ทั้งสิ้น และสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะยึดหน่วงหลักประกันสัญญาไว้ในขณะที่เกิดการฟ้องร้องคดีให้ต้อง
รับผิดชอบต่อความเสียหายอันเกิดจากการกระทาตามสัญญาที่จ้างจนกว่าคดีจะถึงที่สุด และหากคดีถึ งที่สุดแล้ว
เป็นเหตุให้สานักงานคณะกรรมการพัฒ นาการเศรษฐกิจ และสัง คมแห่ง ชาติ ต้องรับผิดชอบร่ว มกับผู้รับจ้า ง
สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ชอบที่จะริบหลักประกันสัญญาดังกล่าวมาชดใช้
ค่าเสียหายทั้งหมด และหากยังไม่เพียงพอชดใช้ค่าเสียหาย สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ชอบที่จะเรียกร้องเอาจากผู้รับจ้างได้จนกว่าจะครบจานวนความเสียหาย
กรณี ผู้ รั บ จ้ า งจั ด ส่ ง เอกสารหลั ก ฐานการประกั น พ.ร.บ. คุ้ ม ครองผู้ ป ระสบภั ย จากรถและ
ประกันภัยรถยนต์ไม่ทันตามกาหนด ผู้รับจ้างยินยอมให้ผู้ว่าจ้างปรับวันละ 300 บาท นับแต่วันที่ครบกาหนดจนถึง
วันที่ผู้ว่าจ้างได้รับเอกสารครบถ้วนแล้ว

5
4. ข้อบังคับและระเบียบการทางานของพนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง และสานักพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมภาคกลาง ของสศช.
4.1 วันและเวลาปฏิบัติงาน
- วันทางานปกติ
: วันจันทร์ถึงวันศุกร์
- เวลาทางานปกติ
: ตั้งแต่เวลา 08.00 น. – 17.00 น.
4.2 การลงเวลาทางาน พนักงานขับ รถยนต์ ทุกคนต้องลงชื่อ และลงเวลาปฏิบัติงาน
ทุกครั้งที่เข้าทางานและเลิกงาน กรณีมีเหตุจาเป็นต้องลากลับก่อนเวลาเลิกงานปกติจะต้องได้รับการอนุมัติหรือ
อนุญาตจาก สศช. หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจาก สศช. ให้ปฏิบัติหน้าที่ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานฯ เท่านั้น
4.3 วันหยุดงาน
- วันหยุดประจาสัปดาห์ : วันเสาร์ และวันอาทิตย์
- วันหยุดตามประเพณี : วันหยุดนักขัตฤกษ์ตามที่ทางราชการกาหนด
4.4 วินัยในการปฏิบัติงาน
4.4.1 เคารพและปฏิบัติตามระเบียบวินัยและข้อบังคับในการทางานโดยเคร่งครัด
4.4.2 เชื่ อ ฟั ง และปฏิ บั ติ ต ามค าสั่ ง ของ สศช. หรื อ ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชา หรื อ ผู้ ที่ ไ ด้ รั บ
มอบหมายจาก สศช. ให้ปฏิบัติหน้าที่ควบคุมดูแลการปฏิบัติงาน
4.4.3 ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่ อสัตย์สุจริต ขยันหมั่นเพียร เสียสละ อดทน และมี
ความตั้งใจจริง
4.4.4 ไม่ แ จ้ ง หรื อ รายงานเท็ จ หรื อ ปกปิ ด ข้ อ เท็ จ จริ ง เกี่ ย วกั บ การท างานต่ อ
ผู้บังคับบัญชา หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจาก สศช. ให้ปฏิบัติหน้าที่ควบคุมดูแลการปฏิบัติงาน
4.4.5 ไม่ละทิ้งหน้าที่ หรือขาดงาน หรือหยุดงานโดยไม่มีเหตุอันสมควร
4.4.6 จะต้องเป็นผู้ตรงต่อเวลา ไม่มาปฏิบัติงานสาย
4.4.7 ไม่จงใจ หรือเจตนามาปฏิบัติงานให้ล่าช้า
4.4.8 ในการออกปฏิบัติงาน พนักงานขับรถยนต์ทุกคนจะต้องไม่จงใจนารถยนต์
ส่วนกลาง และรถยนต์สานักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคกลางของ สศช. ออกนอกเส้นทางที่ไปปฏิบัติงานโดย
ไม่จาเป็น กรณีมีเหตุจาเป็นที่จะต้องนารถยนต์ออกนอกเส้นทางที่กาหนด จะต้องรายงานให้ผู้บังคับบัญชา หรือ
ผู้ที่ได้รับมอบหมายจาก สศช. ให้ปฏิบัติหน้าที่ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานทราบ
4.4.9 ห้ า มพนั ก งานลงชื่ อ หรื อ ลงเวลาแทนพนั ก งานอื่ น หรื อ แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม
บัตรลงเวลาอันทาให้พนักงานอื่นได้รับประโยชน์ หรือเสียประโยชน์
4.4.10 พนักงานขับรถยนต์ทุกคนจะต้องไม่นารถยนต์ ส่วนกลาง และรถยนต์สานัก
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคกลางของ สศช. ทุกคันออกนอกบริเวณสถานที่ สศช. โดยพลการอย่างเด็ดขาด
เว้น แต่จ ะได้รั บ คาสั่ งหรือได้รั บมอบหมายจาก สศช. หรือผู้ ที่ได้รับมอบหมายจาก สศช. ได้แก่ ผู้ อานวยการ
สานักงานเลขาธิการ หรือหัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป หรือหัวหน้างานยานพาหนะ และหัวหน้าหมวดยานพาหนะ
โดยพนักงานที่ฝ่าฝืนกระทาการดังกล่าวถือว่าได้กระทาผิดวินัยอย่างร้ายแรง และ สศช.จะส่งตัวพนักงานดังกล่าว
กลั บ คืน บริ ษัท โดยทั น ที และถือ เป็ น ความรับ ผิ ด ชอบของผู้ รั บจ้ างที่จ ะต้อ งจั ดส่ งพนัก งานคนใหม่ ที่มี ความรู้
ความสามารถในการปฏิบัติงานมาทดแทนโดยเร็ว หากผู้รับจ้างละเลยไม่ปฏิบัติ และไม่สามารถจัดหาพนั กงาน
ขับรถยนต์มาปฏิบัติงานทดแทนได้ ผู้รับจ้างยอมรับว่าเป็นผู้ผิดสัญญา และยินยอมให้ผู้ว่าจ้างยกเลิกสัญญาได้ทันที
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4.4.11 พนักงานขับรถยนต์ทุกคนจะต้องให้การดูแลและรักษารถยนต์ส่วนกลาง และ
รถยนต์สานักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคกลาง ของ สศช.ทุกคัน ตลอดจนเครื่องมือ เครื่องใช้ และทรัพย์สินอื่น
ใดของ สศช. โดยไม่ปล่อยให้เกิดการเสียหาย หรือสูญเสีย เยี่ยงวิญญูชนพึงรักษาทรัพย์สินของตนเอง
4.4.12 ห้ามพนักงานขับรถยนต์ทุกคนนาเครื่องมือ เครื่องใช้ หรือทรัพย์สิน อื่นใดของ
สศช. ไปใช้ประโยชน์ส่วนตัวหรือผู้อื่น เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากผู้ที่มีอานาจอนุมัตแิ ล้วเท่านั้น
4.4.13 พนั ก งานขั บ รถยนต์ ทุ กคนจะต้ อ งไม่ เ ปิ ดเผยข้อ ความใด ๆ อัน เป็ นเรื่ อ ง
ความลับเกี่ยวกับการดาเนินงานของ สศช.
4.5 วินัยเกี่ยวกับความประพฤติ
4.5.1 ไม่ประพฤติตนไปในทางที่จะนาความเสื่อมเสียชื่อเสียงมาสู่หมู่คณะ หรือ สศช.
4.5.2 ให้ความเคารพและไม่ใช้กิริยาวาจาไม่สุภาพต่อข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของ
ผู้ว่าจ้าง หรือผู้ที่มาติดต่อราชการ หรือผู้อื่น
4.5.3 ไม่ก ระทา หรือ สนั บสนุน ให้ มีก ารทะเลาะวิ ว าท หรื อท าร้ ายร่า งกายเพื่ อ น
ร่วมงานและผู้อื่น
4.5.4 ไม่แพร่ ข่ าวอกุศ ลใส่ ร้า ยผู้ อื่ น หรือ แอบอ้า งท าให้ เกิ ดความเสี ย หายแก่ ทาง
ราชการ หรือก่อให้เกิดความแตกแยกความสามัคคีในระหว่างพนักงานด้วยกัน
4.5.5 ห้ามนาสิ่งเสพติด และของผิดกฎหมายเข้ามาในบริเวณ สศช. โดยเด็ดขาด
4.5.6 ห้ามเล่นการพนันทุกชนิดในบริเวณ สศช.
4.5.7 ไม่หลับระหว่างเวลาทางาน
4.5.8 ไม่เสพสิ่งเสพติด สุรา หรือสิ่งมึนเมาในระหว่างการปฏิบัติงาน หรือ ในเวลา
ทางาน หรือทางานในสภาพมึนเมา
4.5.9 ไม่เป็นผู้กระทา หรือให้ความร่วมมือในการโจรกรรม หรือทาลายทรัพย์สินของ
สศช. หรือทรัพย์สินของทางราชการ หรือทรัพย์สินอื่นใดของข้าราชการ หรือกระทาการอย่างใดอันเป็นผลทาให้
สศช. ได้รับความเสียหาย
4.5.10 ห้ามนาอาวุธทุกชนิดเข้ามาในบริเวณ สศช.
4.5.11 ห้ามดาเนินการ หรือกระทาการใด ๆ ในทางที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรมอันดี
4.5.12 พนักงานขับรถยนต์ทุกคนต้องมีจิตสานึกในการประหยัดพลังงาน
5. เงื่อนไขการชาระเงิน
5.1 เมื่อคณะกรรมการตรวจรับพัส ดุได้ตรวจรับงานจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์
เรี ยบร้ อยแล้ว ผู้ว่าจ้างจะจ่ ายเงิน ค่าจ้ างรายเดื อนเป็นงวด งวดละเดือน ให้ กับผู้ รับจ้าง และผู้ รับจ้างจะต้อง
รับภาระเกี่ย วกับภาษีอากรต่างๆที่เกิดขึ้น และค่าจ้างตามเงื่อนไขและข้อกาหนดอื่นๆ เป็นงวด งวดละเดือน
โดยจ่ ายให้กับ พนั กงานขับรถยนต์โ ดยตรง สาหรับการจ่ายเงินตามเงื่อนไขและข้อกาหนดอื่นๆ จะจ่ายให้ กับ
พนักงานขับรถยนต์ ในแต่ละครั้งที่เดินทางไปราชการ
5.2 ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายค่าจ้างให้พนักงานขับรถยนต์ เป็นเงินสุทธิไม่ต่ากว่า 9,000 บาท/คน/
เดื อ น ตลอดจนผู้ รั บ จ้ า งต้ อ งรั บ ผิ ด ชอบเกี่ ย วกั บ สวั ส ดิ ก ารค่ า รั ก ษาพยาบาล ประกั น สั ง คมฯ ของพนั ก งาน
ขับรถยนต์ ตามที่กระทรวงแรงงานกาหนด
6. ระยะเวลาการจ้าง
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2559 (รวม 12 เดือน) หรือตามระยะเวลา
ที่กาหนดในสัญญาจ้าง
------------------------------------------------

เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาข้อ 1.2

ใบเสนอราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding)
เรียน เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
1. ข้าพเจ้า (บริษัท, ห้าง)................................................................................................. อยู่เลขที่............................ ถนน......................................... ตาบล/แขวง..........................................
อาเภอ/เขต....................................... จังหวัด....................................... โทรศัพท์............................................... โดย...................................................................................................................................
ผู้ลงนามข้างท้ายนี้ ได้พิจารณาเงื่อนไขต่าง ๆ ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และเอกสารเพิ่มเติม (ถ้ามี) เลขที่...........................โดยตลอดและยอมรับข้อกาหนดและเงื่อนไขนัน้ แล้ว รวมทั้ง
รับรองว่า ข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กาหนด และไม่เป็นผู้ทิ้งงานของทางราชการ
2. ข้าพเจ้าขอเสนอรายการราคาค่าจ้าง ซึ่งกาหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ตามราคาและกาหนดเวลาส่งมอบ ดังต่อไปนี้
ที่

รายการ

จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง และสานักพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมภาคกลาง ของ สศช. จานวน 5 อัตรา
เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2559
(ตามรายละเอียดการจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง
แนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ /2558
ลงวันที่ กันยายน 2558)

ราคาค่าจ้างต่อเดือน
(ไม่รวมภาษี)

ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
(ต่อเดือน)

จานวน

รวมเป็นเงิน
(ทั้งรายการรวม VAT)

กาหนดส่งมอบ

.................................. .............................. 12 เดือน ............................ ภายในระยะเวลา 12 เดือน
(ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558
ถึงวันที่ 30 กันยายน 2559)

ราคารวมทั้งสิ้น (บาท)
(.............................................................................................................................................................) ซึ่งเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม รวมทั้งภาษีอากรอื่น และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว
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3. คาเสนอนี้ จ ะยื น อยู่ เป็ น ระยะเวลา...............วั น นั บ แต่ วั น เปิ ด ซองสอบราคา และส านั กงานฯ
อาจรั บค าเสนอนี้ ณ เวลาใดก็ ไ ด้ ก่อนที่ จ ะครบก าหนดระยะเวลาดั ง กล่ า ว หรื อระยะเวลาที่ ไ ด้ ยื ดไปตามเหตุ ผ ล
อันสมควรที่สานักงานฯ ร้องขอ
4. กาหนดเวลาส่งมอบ ข้าพเจ้ารับรองที่จะส่งมอบงานตามเงื่อนไขที่เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
กาหนดไว้
5. ในกรณีที่ข้าพเจ้าได้รับพิจารณาให้เป็นผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ข้าพเจ้ารับรองที่จะ

5.1 ท าสั ญญาตามแบบสั ญญาจ้ างแนบท้ ายเอกสารประกวดราคาอิเล็ กทรอนิ กส์ กับส านั กงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือให้ไปทาสัญญา
5.2 มอบหลั กประกั น การปฏิ บั ติ ต ามสั ญ ญาตามที่ ร ะบุ ไ ว้ ใ นข้ อ 6 ของเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ ให้แก่สานักงานฯ ก่อนหรือในขณะที่ได้ลงนามในสัญญา เป็นจานวนร้อยละ 5 ของราคาตามสัญญาที่ได้
ระบุไว้ในใบเสนอราคานี้ เพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาโดยถูกต้องและครบถ้วน
หากข้าพเจ้าไม่ปฏิบัติให้ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ข้างต้นนี้ ข้าพเจ้ายอมให้สานักงานฯ เรียกร้องจาก
ผู้ออกหนังสือค้าประกัน รวมทั้งยินดีชดใช้ค่าเสียหายใดที่อาจมีแก่สานักงานฯ และสานักงานฯ มีสิทธิให้ผู้เสนอราคา
รายอื่นเป็นผู้ประกวดราคาได้ หรือสานักงานฯ อาจเรียกประกวดราคาใหม่ก็ได้
6. ข้าพเจ้ายอมรับว่าสานักงานฯ ไม่มีความผูกพันที่จะรับคาเสนอนี้ หรือใบเสนอราคาใด ๆ รวมทั้ง
ไม่ต้องรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายใด ๆ อันอาจเกิดขึ้นในการที่ข้าพเจ้าได้เข้าเสนอราคา
7. ข้าพเจ้าได้ตรวจทานตัวเลขและตรวจสอบเอกสารต่างๆ ที่ได้ยื่นพร้อมใบเสนอราคานี้โดยละเอียดแล้ว
และเข้าใจดีว่าสานักงานฯ ไม่ต้องรับผิดชอบใดๆ ในความผิดพลาด หรือตกหล่น
8. ใบเสนอราคานี้ ได้ยื่ นเสนอโดยบริสุ ทธิ์ ยุ ติธรรม และปราศจากกลฉ้อฉล หรือการสมรู้ร่วมคิดกัน
โดยไม่ชอบด้ วยกฎหมายกับบุ คคลใดบุ คคลหนึ่ง หรือหลายบุคคล หรือกั บห้างหุ้นส่วน/บริษัทใด ๆ ที่ ได้ยื่ นเสนอราคา
ในคราวเดียวกัน
เสนอมา ณ วันที่...........เดือน........................... พ.ศ. ...............

ลงชื่อ...........................................................
(........................................................)
ตาแหน่ง......................................................
ประทับตรา (ถ้ามี)

เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาข้อ 1.3

แบบสัญญาจ้างทั่วไป
สัญญาเลขที่…………………..………
สัญญาฉบับนี้ทาขึ้น ณ………………..…………………..……....ตาบล/แขวง…………………..……………………..….
อาเภอ/เขต………………….…….…..จังหวัด…….……………………..…..…….เมื่อวันที่………..……..……เดือน……………………..
พ.ศ……………ระหว่าง…………………………………..โดย………...………………………ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง”
ฝ่ายหนึ่ง กับ…………………..……….ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ…………..………….……..มีสานักงานใหญ่อยู่เลขที่
……….……ถนน………………………..ตาบล/แขวง…….………..…………..….…....อาเภอ/เขต………………………………..…….
จังหวัด………..…………….โดย………….……………..……...ผู้มีอานาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรอง
ของสานักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท………….…..ลงวันที่…..….…… (และหนังสือมอบอานาจลงวันที่ ……………..) *
แนบท้ายสัญญานี้ (ในกรณีที่ผู้รับจ้างเป็นบุคคลธรรมดาให้ใช้ข้อความว่ากับ ………..………. อยู่บ้านเลขที่ ………..….
ถนน…………………...……ต าบล/แขวง……..……………………….อ าเภอ/เขต……………..…..จั ง หวั ด ………….…..……..)*
ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง
คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้
ข้อ 1. ข้อตกลงว่าจ้าง
ผู้ว่าตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทางาน….………………………….….………………….…………………
ณ…..……………................. ต าบล/แขวง….…………………….…….…….. อ าเภอ/เขต …………..………………..…………
จังหวัด ……………………….………….….. ตามข้อกาหนดและเงื่อนไขสัญญานี้รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา
ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่าง ๆ ชนิดดีเพื่อใช้
ในงานจ้างตามสัญญานี้
ข้อ 2. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา
เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

ผนวก 1.…………………(แบบรูป)………………จานวน……….………หน้า
ผนวก 2……………...(รายการละเอียด)…………..จานวน…………….....หน้า
ผนวก 3………(ใบจ้างปริมาณงานและราคา)……..จานวน……………….หน้า
ผนวก 4………………(ใบเสนอราคา)…………….จานวน………………หน้า
…………………………….ฯลฯ………………………….

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้บังคับ และใน
กรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคาวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง
____________________________________________________________________________________
หมายเหตุ * ตัดออกหรื อใส่ไว้ ตามความเหมาะสม

ข้อ 3. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา
ในขณะทาสัญญานี้ผู้รับจ้างได้นาหลักประกันเป็น……………………………………..……......................…
เป็นจานวนเงิน…………………บาท (…………….………….) มามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตาม
สัญญานี้
หลักประกันที่ผู้รับจ้างนามามอบไว้ตามวรรคหนึ่ง ผู้ว่าจ้างจะคืนให้เมื่อผู้รับจ้างพ้นจากข้อผูกพัน
ตามสัญญานี้แล้ว
ข้อ 4. ก. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน
(สาหรับสัญญาที่เป็นราคาต่อหน่วย)
ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายและผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างเป็นจานวนเงิน………………..………………..……บาท
(…………………………….…..) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มจานวน……………..บาท ตลอดจนภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่าย
ทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาต่อหน่วยเป็นเกณฑ์ตามรายการแต่ละประเภทดังที่ได้กาหนดไว้ในใบแจ้งปริมาณงาน
และราคา
คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายต่างตกลงว่าจานวนปริมาณงานที่กาหนดไว้ ในบัญชีรายการก่อสร้างหรือใบ
แจ้งปริมาณงานและราคานี้เป็นจานวนโดยประมาณเท่านั้น จานวนปริมาณงานที่แท้จริงอาจจะมากหรือน้อยกว่านี้
ก็ได้ ซึ่งผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามราคาต่อหน่วยของงานแต่ละรายการที่ได้ทาเสร็จจริง คู่สัญญา
ทั้งสองฝ่ายต่างตกลงที่จะไม่เปลี่ยนแปลงราคาต่อหน่วยหรือเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนอันเกิดจาก การที่จานวน
ปริมาณงานในแต่ละรายการได้แตกต่างไปจากที่กาหนดไว้ในสัญญา ทั้งนี้ นอกจากในกรณีต่อไปนี้*
4.1 เมื่อปริมาณงานที่ทาเสร็จจริงในส่วนที่เกินกว่าร้อยละ125 (หนึ่งร้อยยี่สิบห้า) แต่ไม่เกิน
ร้อยละ 150 (หนึ่งร้อยห้าสิบ) ของปริมาณงานที่กาหนดไว้ในสัญญาหรือใบแจ้งปริมาณงาน และราคาจะจ่ายให้ใน
อัตราร้อยละ 90 (เก้าสิบ) ของราคาต่อหน่วยตามสัญญา
4.2 เมื่อปริมาณงาน ที่ทาเสร็จจริงในส่วนที่เกินกว่า ร้อยละ 150 (หนึ่งร้อยห้าสิบ) ของปริมาณ
งานที่กาหนดไว้ในสัญญาหรือใบแจ้ง ปริมาณงานและราคาจะจ่ายให้ในอัตราร้อยละ 83 (แปดสิบสาม) ของราคา
ต่อหน่วยตามสัญญา
4.3 เมื่อปริมาณงานที่ทาเสร็จจริงน้อยกว่าร้อยละ 75 (เจ็ดสิบห้า) ของปริมาณงานที่กาหนดไว้ใน
สัญญาหรือใบแจ้งปริมาณงาน และราคาจะจ่ายให้ตามราคาต่อหน่วยในสัญญาและจะจ่ายเพิ่มชดเชย เป็นค่า
overhead และ mobilization สาหรับงานรายการ นั้นในอัตราร้อยละ 17 (สิบเจ็ด) ของผลต่างระหว่างปริมาณ
งานทั้งหมดของงานรายการนั้นตามสัญญาโดยประมาณกับปริมาณ งานที่ทาเสร็จจริงคูณด้วยราคาต่อหน่วยตาม
สัญญา
4.4 ผู้ว่าจ้าง จะจ่ายเงินที่เพิ่มขึ้น หรือหักลดเงินในแต่ละกรณีดังกล่าวข้างต้นในงวดสุดท้าย ของการ
จ่ายเงินหรือก่อนงวดสุดท้ายของการจ่ายเงินตามที่ผู้ว่าจ้างจะพิจารณาเห็นสมควร
ผู้ ว่ าจ้ างตกลงที่ จ ะจ่ ายเงิ น ค่า จ้า งให้ แก่ ผู้ รั บ จ้า งเป็ นรายเดื อ นตามเนื้อ งานที่ ท าเสร็ จ จริ งเมื่ อ
ผู้ว่าจ้างหรือเจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้างได้ทาการตรวจสอบผลงานที่ทาเสร็จแล้ว และปรากฏว่าเป็นที่พอใจตรงตาม
ข้อกาหนดแห่งสัญญานี้ทุกประการ ผู้ว่าจ้างจะออกหนังสือรับรองการรับมอบงานนั้นให้ไว้แก่ผู้รับจ้าง
____________________________________________________________________________________
หมายเหตุ * อัตราร้ อยละที่ระบุไว้ ตอ่ ไปนี ้ อาจพิจารณาแก้ ไขได้ ตามความเหมาะสม

การจ่ายเงินงวดสุดท้ายจะจ่ายให้เมื่องานทั้งหมดตามสัญญาได้แล้วเสร็จทุกประการรวมทั้งการทา
สถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อยตามที่กาหนดไว้ ในข้อ 20
ข้อ 4. ข. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน
(สาหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม)
ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายและผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจานวนเงิน…………………………….....….………..บาท
(………………………………………….…) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จานวน…………..…………บาท ตลอดจนภาษีอากรอื่น ๆ
และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวม เป็นเกณฑ์ และกาหนดการจ่ายเงิน เป็นงวด ๆ ดังนี้
งวดที่ 1 เป็นจานวนเงิน………………………..บาท (………………..…………………...………….) เมื่อผู้รับจ้าง
ได้ปฏิบัติงาน………………ให้แล้วเสร็จภายใน………………………………………………
งวดที่ 2 เป็นจานวนเงิน……………………….บาท (………………………………………...….…….. เมื่อผู้รับจ้าง
ได้ปฏิบัติงาน………………ให้แล้วเสร็จภายใน………………………………………………ฯลฯ
งวดสุดท้าย เป็นจานวนเงิน……..………...บาท (………………………….........……..) เมื่อผู้รับจ้าง
ได้ปฏิบัติงานทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยตามสัญญา รวมทั้งทาสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อยตามที่กาหนด
ไว้ ในข้อ 20
การจ่ายเงินตามเงื่อนไขแห่งสัญญานี้ ผู้ว่าจ้างจะโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้รับจ้าง
ชื่อธนาคาร………………….สาขา…………..ชื่อบัญชี…………………เลขที่บัญชี…………………ทั้งนี้ ผู้รับจ้างตกลงเป็นผู้รับ
ภาระเงินค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการอื่นใดเกี่ยวกับการโอนที่ธนาคารเรียกเก็บ และยินยอมให้มีการหักเงินดังกล่าว
จากจานวนเงินโอนในงวดนั้น ๆ (ความในวรรคนี้ใช้สาหรับกรณีที่ส่วนราชการจะจ่ายเงินตรงให้แก่ผู้รับจ้าง (ระบบ
Direct Payment) โดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้รับจ้าง ตามแนวทางที่กระทรวงการคลังกาหนด)
.

*ข้อ 5. เงินค่าจ้างล่วงหน้า
ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายเงินค้าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้าง เป็นจานวนเงิน………………………………..…บาท
(……………………………….…..……) ซึ่งเท่ากับร้อยละ………………ของราคาค่าจ้าง ตามสัญญาที่ระบุไว้ ในข้อ 4
เงินจานวนดังกล่าวจะจ่ายให้ภายหลังจากที่ผู้รับจ้างได้วางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้า
เต็มตามจานวนเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้น ให้แก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องออกใบเสร็จรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าตามแบบที่
ผู้ว่าจ้างกาหนดให้และผู้รับจ้างตกลงที่จะกระทาตามเงื่อนไขอันเกี่ยวกับการใช้จ่าย และการใช้คืนเงินค่าจ้าง
ล่วงหน้านั้น ดังต่อไปนี้
5.1 ผู้รับจ้างจะใช้เงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานตามสัญญาเท่านั้น
หากผู้รับจ้างใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้า หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นในทางอื่น ผู้ว่าจ้างอาจจะ
เรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้าคืนจากผู้รับจ้างหรือบังคับแก่หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้ทันที
5.2 เมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง ผู้รับจ้างต้องแสดงหลักฐานการใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้า เพื่อพิสูจน์
ว่าได้เป็นไปตามข้อ 5.1 ภายในกาหนด 15 วัน นับถัดจากวันได้รับแจ้งจากผู้ว่าจ้าง หากผู้รับจ้างไม่อาจแสดงหลักฐาน
ดังกล่าว ภายในกาหนด 15 วัน ผู้ว่าจ้างอาจเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้าคืนจากผู้รับจ้างหรือบังคับแก่ หลักประกันการ
รับเงินค่าจ้างล่วงหน้า ได้ทันที

* 5.3 (สาหรับสัญญาที่เป็นราคาต่อหน่วย)
ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามข้อ 4 ก. ผู้ว่าจะหักเงินค่าจ้างในแต่ละเดือนไว้ จานวน
ทั้งหมด* ทั้งนี้ จนกว่าจานวนเงินที่หักไว้จะครบตามจานวน เงินค่าจ้างล่วงหน้าที่ผู้รับจ้างได้รับไปแล้ว
5.4 เงินจานวนใด ๆ ก็ตามที่ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อชาระหนี้หรือเพื่อชดใช้ความ
รับผิดต่าง ๆ ตามสัญญา ผู้ว่าจ้าง จะหักเอาจากเงินค่าจ้างงวดที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้าง ก่อนที่จะหักชดใช้คืนเงิน
ค่าจ้างล่วงหน้า
5.5 ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญา หากเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือเกินกว่าจานวนเงินที่ผู้รับจ้าง
จะได้รับหลังจากหักชดใช้ในกรณีอื่นแล้วผู้รับจ้างจะต้องจ่ายคืนเงินจานวนที่เหลือนั้นให้แก่ผู้ว่าจ้าง ภายใน 7 วัน
นับถัดจากวัน ได้รับแจ้ง เป็นหนังสือ จากผู้ว่าจ้าง
5.5 ก. (สาหรับสัญญาที่เป็นราคาต่อหน่วย)
ผู้ว่าจ้างจะคืนหลักประกันเงินล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้าง ต่อเมื่อผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างไว้ครบ
จานวนเงินล่วงหน้า ตาม 5.3
5.5 ข. (สาหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม)
ผู้ว่าจ้างจะคืนหลักประกันเงินล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้าง**……………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
*** ข้อ 6. การหักเงินประกันผลงาน
ในการจ่ายเงินให้แก่ผู้รับจ้างแต่ละงวด ผู้ว่าจ้างจะหักเงินจานวนร้อยละ 10 ของเงินที่ต้องจ่าย ใน
งวดนั้น เพื่อเป็นประกันผลงาน ในกรณีที่ เงินประกันผลงานจะต้องถูกหักไว้ทั้งสิ้นไม่ต่ากว่า 6 เดือน (สาหรับ
สัญญาที่เป็นราคาต่อหน่วย) หรือจานวน……………......บาท (สาหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม) ผู้มีรับจ้างมีสิทธิที่
จะขอเงินประกันผลงานคืนโดยผู้รับจ้างจะต้องวางหนังสือค้าประกันของธนาคารซึ่งออกโดยธนาคารภายในประเทศ
มาวางไว้ต่อผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันแทนก็ได้
ผู้ว่าจ้างจะคืนเงินประกันผลงาน และ/หรือหนังสือค้าประกันของธนาคารดังกล่าว ตามวรรคหนึ่ง
ให้แก่ผู้รับจ้างพร้อมกับการจ่ายเงินงวดสุดท้าย
ข้อ 7 ก. กาหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา
ภายในกาหนด…………..วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องเสนอแผนงานให้เ ป็นที่
พอใจแก่ผู้ว่าจ้าง โดยแสดงถึงขั้นตอนของการทางานและกาหนดเวลาที่ต้องใช้ในการทางานหลักต่าง ๆ ให้แล้วเสร็จ***
ผู้รับจ้างต้องเริ่มทางานที่รับจ้างภายในกาหนด………….วัน นับถัดจากวันได้รับหนังสือแจ้งให้เริ่มงาน
และจะต้องทางานให้แล้วเสร็จภายในกาหนด……...วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งดังกล่าวนั้น
ถ้ามิได้เสนอแผนงาน หรือไม่สามารถทางานให้แล้วเสร็จตามกาหนดเวลาหรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่า
กาหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทาผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคาสั่ง ของ
คณะกรรมการตรวจการจ้าง หรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษา ซึ่งได้รับมอบอานาจจากผู้ว่าจ้างผู้ว่าจ้าง มีสิทธิ
ที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทางานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปได้ด้วย
การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นนั้น ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดตาม
สัญญา

ข้อ 7 ข. กาหนดเวลาแล้วเสร็จ และสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา
ผู้ รั บ จ้ างต้องเริ่ มทางานที่รั บจ้างภายในวัน ที่ … .. เดือ น…..…. พ.ศ. ………….และจะต้องทางานให้
แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่….. เดือน……….. พ.ศ. ………..ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทางานภายในกาหนดเวลาหรือไม่
สามารถทางานให้แล้วเสร็จตามกาหนดเวลาหรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถให้แล้วเสร็จภายในกาหนดเวลา
หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากาหนดเวลาหรือผู้รับจ้างทาผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่งหรือตกเป็นผู้ล้มละลายหรือ
เพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคาสั่งของคณะกรรมการตรวจการจ้างหรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาซึ่งได้รับมอบ
อานาจจากผู้ว่าจ้างผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่ เข้าทางานของผู้รับจ้างให้
ลุล่วงไปด้วย
การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดตาม
สัญญา
ข้อ 8. ความรับผิดชอบในความชารุดบกพร่องของงานจ้าง
เมื่องานแล้วเสร็จบริบูรณ์ และผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจากผู้รับจ้างหรือจากผู้รับจ้างรายใหม่
ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญาตามข้อ 7 หากมีเหตุชารุดบกพร่องหรือเสียหายเกิดขึ้นจากการจ้างนี้ ภายใน
กาหนด* ………………ปี……………เดือน นับถัดจากวันที่ได้รับมอบงานดังกล่าว ซึ่งความชารุดบกพร่อง หรือเสียหาย
นั้นเกิดจากความบกพร่องของผู้รับจ้างอันเกิดจากการใช้วัสดุที่ไม่ถูกต้อง หรือทาไว้ไม่เรียบร้อย หรือทาไม่ถูกต้อง
ตามมาตรฐานแห่งหลักวิชา ผู้รับจ้างจะต้องรีบทาการแก้ไขให้เป็นที่เรียบร้อยโดยไม่ชักช้า โดยผู้ว่าจ้างไม่ต้องออก
เงินใดๆ ในการนี้ทั้งสิ้น หากผู้รับจ้างบิดพลิ้วไม่กระทาการดังกล่าวภายในกาหนด…......วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งเป็น
หนังสือจากผู้ว่าจ้างหรือไม่ทาการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างกาหนดให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะ
ทาการนั้นเองหรือจ้างผู้อื่นให้ทางานนั้น โดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย
ข้อ 9. การจ้างช่วง
ผู้รั บจ้ างจะต้องไม่เอางานทั้งหมดหรือบางส่ ว นแห่งสัญญานี้ไปจ้างช่ว งอีกต่อหนึ่งโดยไม่ได้รับ
ความยินยอมเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน ทั้งนี้ นอกจากในกรณีที่สัญญานี้จะได้ระบุไว้เป็นอย่างอื่นความยินยอม
ดังกล่าวนั้น ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจากความรับผิดหรือพันธะหน้าที่ตามสัญญานี้ และผู้รับจ้าง จะยังคง
ต้องรับผิดในความผิดและความประมาทเลินเล่อ ของผู้รับจ้างช่วง หรือ ของตัวแทน หรือลูกจ้างรับจ้างช่วงนั้น
ทุกประการ

หมายเหตุ * ในกรณีที่หน่วยงานผู้ว่าจ้างพิจารณาเห็นเป็นการจาเป็นและสมควร จะหักค่าจ้าง ในแต่ละเดือนไว้เพียงบางส่วน ก็ได้
โดย แก้ไขจานวนร้อยละ……….ของค่าจ้างในแต่ละเดือน ตามความเหมาะสมก็ได้
** หากการจ่ายเงิน ค่าจ้างงวดที่ 2 เป็นการจ่ายตาม ผลงานของผู้รับจ้าง ในส่วนที่ปฏิบัติงาน เกินกว่าจานวนเงิน
ล่วงหน้า ให้ผู้วา่ จ้าง คืนหลักประกัน เงินล่วงหน้า พร้อมกับจ่าย เงินค่าจ้างงวดที่ 2 แต่ถ้าการจ่ายค่างจ้างงวดที่ 2 เป็นการจ่ายตาม
ผลงานของผู้รับจ้าง โดยเฉลี่ยหักเงินล่วงหน้าออกตามส่วนของค่าจ้างในแต่ละงวดให้ผู้ว่าจ้างคืนหลักประกันเงินล่วงหน้าพร้อมกับ
การจ่ายเงินค่างวดสุดท้าย
*** ตัดออกหรือใส่ไว้ตามความเหมาะสม

ข้อ 10. การควบคุมงานของผู้รับจ้าง
ผู้รับจ้างจะต้องควบคุมงานที่รับจ้างอย่างเอาใจใส่ด้วยประสิทธิภาพและความชานาญ และใน
ระหว่างทางานที่รับจ้างจะต้องจัดให้มีผู้แทนซึ่งทางานเต็มเวลาเป็นผู้ควบคุมงาน ผู้ควบคุมงานดังกล่าวจะต้องเป็ น
ผู้แทนได้รับมอบอานาจจากผู้รับจ้างคาสั่งหรือคาแนะนาต่างๆ ที่ได้แจ้งแก่ผู้แทนผู้ได้รับมอบอานาจนั้น ให้ถือว่า
เป็น คาสั่งหรือคาแนะน าที่ได้แจ้งแก่ผู้รับ จ้าง การแต่งตั้งผู้ ควบคุมงานนั้นจะต้องทาเป็นหนังสือและต้องได้รับ
ความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้าง การเปลี่ยนตัวหรือแต่งตั้งผู้ควบคุมงานใหม่จะทามิได้หากไม่ได้รับความเห็นชอบจาก
ผู้ว่าจ้างก่อน
ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะขอให้เปลี่ยนตัวผู้แทนได้รับมอบอานาจนั้น โดยแจ้งเป็นหนังสือไปยัง ผู้รับจ้าง
และผู้ รั บจ้ างจะต้องทาการเปลี่ ยนตั วโดยพลั น โดยไม่ คิดราคาเพิ่มหรืออ้างเป็นเหตุ เพื่อขยายอายุสั ญญาอั น
เนื่องมาจากเหตุนี้
ข้อ 11. ความรับผิดชอบผู้รับจ้าง
ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดต่ออุบัติเหตุ ความเสียหาย หรือภยันตรายใด ๆ อันเกิดจากการปฏิบัติงาน
ของผู้รับจ้าง และจะต้องรับผิดต่อความเสียหายจากการกระทาของลูกจ้างของผู้รับจ้าง
ความเสียหายใด ๆ อันเกิดแก่งานที่ผู้รับจ้างได้ทาขึ้น แม้จะเกิดขึ้นเพราะเหตุสุดวิสัย นอกจาก
กรณีอันเกิดจากความผิดของผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบโดยซ่อมแซมให้คืนดีหรือเปลี่ยนให้ใหม่โดยค่าใช้จ่าย
ของผู้รับจ้างเอง ความรับผิดของผู้รับจ้า งดังกล่าวในข้อนี้จะสิ้นสุดลงเมื่อผู้ว่าจ้างได้รับมอบงาน ครั้งสุดท้าย
ซึ่งหลังจากนั้นผู้รับจ้างคงต้องรับผิดเพียงในกรณีชารุดบกพร่อง หรือความเสียหายดังกล่าวในข้อ 8 เท่านั้น
ข้อ 12. การจ่ายเงินแก่ลูกจ้าง
ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินแก่ลูกจ้างที่ผู้รับจ้างได้จ้ างมาในอัตรา และตามกาหนดเวลาที่ผู้รับจ้างได้
ตกลงหรือทาสัญญาไว้ต่อลูกจ้างดังกล่าว
ถ้าผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้างหรือค่าทดแทนอื่นใดแก่ลูกจ้างดังกล่าวในวรรคแรก ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่
จะเอาเงินค่าจ้างที่จะต้องจ่ายแก่ผู้รับจ้างมาจ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างดังกล่าว และให้ถือว่า ผู้ว่าจ้างได้จ่ายเงิน
จานวนนั้นเป็นค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามสัญญาแล้ว
ผู้ รั บ จ้ างจะต้อ งจั ดให้ มี ป ระกั นภั ย ส าหรั บ ลู ก จ้ า งทุ ก คนที่ จ้ า งมาท างานโดยให้ ค รอบคลุ ม ถึ ง
ความรับผิดทั้งปวงของผู้รับจ้างรวมทั้งผู้รับจ้างช่วงอันหากจะพึงมีในกรณีความเสียหายที่ คิดค่าสินไหมทดแทนได้
ตามกฎหมายซึ่งเกิดจากอุปัทวเหตุหรือภยันตรายใด ๆ ต่อลูกจ้างหรือบุคคลอื่นที่ผู้รับจ้างหรือผู้รับจ้างช่วงจ้าง
มาทางานผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวพร้อมทั้งหลักฐานการชาระเบี้ยประกันให้แก่ผู้ว่าจ้าง
เมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง

_________________________________________________________________________________________________
หมายเหตุ *กาหนดเวลาที่ผ้ รู ับจ้ างจะผิด ในความชารุด บกพร่อง โดยปกติจะเป็ นเวลาที่ 1 ปี แต่ในกรณีงานจ้ าง ผู้วา่ จ้ างควร
จะรับผิดมากกว่า 1 ปี ตามลักษณะงาน หรื อ ด้ วยเหตุใดก็ตาม ก็ให้ กาหนด ระยะเวลา ดังกล่าว ตามที่ ผู้วา่ จ้ าง เห็นเหมาะสม

ข้อ 13. การตรวจงานจ้าง
ถ้าผู้ ว่าจ้ างแต่งตั้งกรรมการตรวจการจ้าง ผู้ ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาเพื่อควบคุมการ
ท างานของผู้ รั บ จ้ า ง กรรมการตรวจการจ้ า ง หรื อ ผู้ ค วบคุ ม งาน หรื อ บริ ษั ท ที่ ป รึ ก ษานั้ น มี อ านาจเข้ า ไป
ตรวจการงาน ในโรงงานและสถานที่ที่ก่อสร้างได้ทุ กเวลา และผู้รับจ้างจะต้องอานวยความสะดวกและให้ความ
ช่วยเหลือ ในการนั้นตามสมควร
การที่ มี ก รรมการตรวจการจ้ า ง ผู้ ค วบคุ ม งานหรื อ บริ ษั ท ที่ ป รึ ก ษาท าให้ ผู้ รั บ จ้ า งพ้ น ความ
รับผิดชอบตามสัญญานี้ข้อหนึ่งข้อใดไม่
ข้อ 14. แบบรูปและรายการละเอียดคลาดเคลื่อน
ผู้รับจ้างจะต้องรับรองว่าได้ตรวจสอบและทาความเข้าใจในรูปแบบรูปรายการละเอียด โดยถี่ถ้วน
แล้ว หากปรากฏว่าแบบรูปและรายการละเอียดนั้นผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อนไปจากหลักการทางวิศวกรรมหรือ
ทางเทคนิค ผู้รับจ้างตกลงที่จะปฏิบัติตามคาวินิจฉัยของกรรมการตรวจการจ้างหรือผู้ควบคุมงานหรือ บริษัทที่ปรึกษาที่
ผู้ว่าจ้างแต่งตั้งเพื่อให้งานแล้วเสร็จบริบูรณ์โดยจะคิดค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มขึ้นจากผู้ว่าจ้างไม่ได้
ข้อ 15. การควบคุมงานโดยผู้ว่าจ้าง
ผู้รั บจ้ างตกลงว่า กรรมการตรวจการจ้าง ผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ ว่าจ้างแต่งตั้ง
มีอานาจที่จะตรวจสอบและควบคุมงานเพื่อให้เป็นไปตามเอกสารสัญญาและมีอานาจที่จะสั่งให้แก้ไขเปลี่ยนแปลง
เพิ่ ม เติ ม หรื อ ตั ด ทอนซึ่ ง งานตามสั ญ ญานี้
หากผู้ รั บ จ้ า งขั ด ขื น ไม่ ป ฏิ บั ติ ต าม กรรมการตรวจการจ้ า ง
ผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษามีอานาจที่จะสั่งให้หยุดกิจการนั้นชั่วคราวได้ ความล่าช้าในกรณีเช่นนี้ ผู้รับจ้าง
จะถือเป็นเหตุขอขยายวันทาการออกไปมิได้
ข้อ 16. งานพิเศษและการแก้ไขงาน
ผู้ว่าจ้ างมีสิทธิที่จ ะสั่ งให้ ผู้ รับจ้างทางานพิเศษซึ่งไม่ได้แสดงไว้ หรือรวมอยู่ในเอกสารสั ญญา
หากงานพิเศษนั้น ๆ อยู่ในขอบข่ายทั่วไปแห่งวัตถุประสงค์ของสัญญานี้ นอกจากนี้ผู้ว่าจ้างยังมีสิทธิสั่งให้
เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขแบบรูป และข้อกาหนดต่าง ๆ ในเอกสารสัญญานี้ด้วย โดยไม่ทาให้สัญญาเป็นโมฆะแต่
อย่างใด
อัตราค่าจ้างหรือราคาที่กาหนดไว้ในสั ญญานี้ให้กาหนดไว้ สาหรับงานพิเศษหรืองานที่เพิ่มเติมขึ้น
หรื อ ตั ด ทอนลงทั้ ง ปวงตามค าสั่ ง ของผู้ ว่ า จ้ า ง หากในสั ญ ญาไม่ ไ ด้ ก าหนดไว้ ถึ ง อั ต ราค่ า จ้ า ง หรื อ ราคาใดๆ
ที่จะนามาใช้สาหรับงานพิเศษหรืองานที่เพิ่มขึ้นดังกล่าว ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างจะได้ตกลงกันที่จะกาหนดอัตราหรือ
ราคา รวมทั้งการขยายระยะเวลา (ถ้ามี) กันใหม่เพื่อความเหมาะสม ในกรณีที่ตกลงกันไม่ได้ ผู้ว่าจ้างจะกาหนด
อัตราจ้างหรือราคาตายตัวตามแต่ผู้ว่าจ้างจะเห็นว่าเหมาะสมและถูกต้อง ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติงาน ตามคาสั่ง
ของผู้ว่าจ้างแต่อาจสงวนสิทธิ์ที่จะดาเนินการตามข้อ 21 ต่อไปได้

ข้อ 17. ค่าปรับ
หากผู้รับจ้างไม่สามารถทางานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กาหนดไว้ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมิได้บอก
เลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชาระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจานวนเงิน วันละ ……………..บาท และจะต้องชาระ
ค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานในเมื่อผู้ว่าจ้างต้องจ้างผู้ควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็นจานวนเงิน วันละ……………..บาท
นับถัดจากวันที่กาหนดแล้วเสร็จตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายให้จนถึงวันที่ ทางานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้
ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทางานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจานวน
ค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย
ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างจะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญา
ต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ 18 ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้ง ข้อเรียกร้องไปยัง
ผู้รับจ้างเมื่อครบกาหนดแล้วเสร็จของงานขอให้ชาระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับ ผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิก
สัญญาได้อีกด้วย
ข้อ 18. สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังบอกเลิกสัญญา
ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา ผู้ว่าจ้างอาจทางานนั้นเองหรือว่าจ้างผู้อื่นให้ทางานนั้นต่อจนแล้ว
เสร็จได้ ผู้ว่าจ้างหรือผู้ที่รับจ้างทางานนั้นต่อมีสิทธิใช้เครื่องใช้การก่อสร้างสิ่งที่สร้างขึ้นชั่วคราวสาหรับงานก่อสร้าง
และวัสดุต่าง ๆ ซึ่งเห็นว่าจะต้องสงวนเอาไว้เพื่อการปฏิบัติงานตามสัญญาตามที่จะเห็นสมควร
ในกรณีดังกล่าว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิริบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาทั้งหมดหรือบางส่วน ตามแต่
จะเห็นสมควร นอกจากนั้นผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหาย ซึ่งเป็นจานวนเกินกว่าหลักประกันการ
ปฏิบัติงาน และค่าเสียหายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นในการทางานนั้นต่อให้แล้วเสร็จตามสัญญา และ
ค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานเพิ่ม (ถ้ามี) ซึ่งผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากเงินประกันผลงานหรือจานวนเงินใด ๆ ที่จะจ่าย
ให้แก่ผู้รับจ้างก็ได้
ข้อ 19. การกาหนดค่าเสียหาย
ค่าปรับหรือค่าเสียหายซึ่งเกิดขึ้นจากผู้รับจ้างตามสัญญานี้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะหักเอาจากจานวน
เงินค่าจ้างที่ค้างจ่ายหรือจากเงินประกันผลงานของผู้รับจ้างหรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาก็ได้
หากมีเงินค่าจ้างตามสั ญญาที่หั กไว้จ่ายเป็นค่าปรับ และค่าเสียหายแล้ วยังเหลืออยู่อีกเท่าใด
ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างทั้งหมด
ข้อ 20. การทาบริเวณก่อสร้างให้เรียบร้อย
ผู้รับจ้างจะต้องรักษาบริเวณสถานที่ปฏิบัติงานตามสั ญญานี้ รวมทั้งโรงงานหรือสิ่งอานวยความ
สะดวกในการทางานของผู้รับจ้าง ลูกจ้าง ตัวแทน หรือของผู้รับจ้างช่วงให้อยู่ในความสะอาด ปลอดภัย และมี
ประสิทธิภาพในการใช้งานตลอดระยะเวลาการจ้างและเมื่อทางานเสร็จสิ้นแล้วจะต้องขนย้ายบรรดาเครื่องใช้ในการ
ทางานจ้างรวมทั้งวัสดุ ขยะมูลฝอย และสิ่งก่อสร้างชั่วคราวต่าง ๆ (ถ้ามี) ทั้งจะต้องกลบเกลี่ยพื้นดินให้เรียบร้อย
เพื่อให้บริเวณทั้งหมดอยู่ในสภาพที่สะอาด และใช้การได้ทันที

*ข้อ 21. กรณีพิพาทและอนุญาโตตุลาการ
21.1 ในกรณีที่มีข้อโต้แย้งเกิดขึ้นระหว่างคู่สัญญาเกี่ยวกับข้อกาหนดแห่งสัญญานี้หรื อเกี่ยวกับ
การปฏิบัติสัญญานี้ และคู่สัญญาไม่สามารถตกลงกันได้ ให้เสนอข้อโต้แย้งหรือข้อพิพาทนั้นต่ออนุญาโตตุลาการ
เพื่อพิจารณาชี้ขาด
21.2 เว้นแต่คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายจะเห็นพ้องกันให้อนุญาโตตุลาการคนเดียวเป็นผู้ชี้ขาดการ
ระงับข้อพิพาทให้กระทาโดยอนุญาโตตุลาการ 2 คน โดยคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งจะทาหนังสือ แสดงเจตนาจะให้มี
อนุญาโตตุลาการระงับข้อพิพาทและระบุชื่ออนุญาโตตุลาการคนที่ตนแต่งตั้งส่งไปยังคู่สั ญญาอีกฝ่ายหนึ่ง จากนั้น
ภายในระยะเวลา 30 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งดังกล่าว คู่สัญญาฝ่ายที่ได้รับแจ้งจะต้องแต่งตั้งอนุญาโตตุลาการ
คนที่สองถ้าอนุญาโตตุลาการทั้งสองคน ดังกล่าวไม่สามารถประนีประนอมระงับข้อพิพาทนั้น ได้ให้อนุยาโตตุลา
การทั้งสองคนร่วมกันแต่งตั้งอนุญาโตตุลาการผู้ชี้ขาดภายในกาหนดเวลา 30 วัน นับจากวันที่ไม่สามารถตกลงกัน
ผู้ชี้ขาดดังกล่าวจะพิจารณาระงับข้อพิพาทต่อไป กระบวนพิจารณาของอนุญาโตตุลาการให้ถือตามข้อบังคับ
อนุญาโตตุลาการของสถาบันอนุญาโตตุลาการอนุญาโตตุลาการกระทรวงยุติธรรมโดยอนุโลม หรือตามข้อบังคับอื่น
ที่คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายเห็นชอบ และให้กระทาในกรุงเทพมหานคร โดยใช้ภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษเป็นภาษา
ในการดาเนินกระบวนการพิจารณา
21.3 ในกรณี ที่ คู่ สั ญ ญาฝ่ า ยใดฝ่ า ยหนึ่ ง ไม่ แ ต่ ง ตั้ ง อนุ ญ าโตตุ ล าการฝ่ า ยตนหรื อ ในกรณี ที่
อนุญาโตตุลาการทั้งสองคนไม่สามารถตกลงกันแต่งตั้งอนุญาโตตุลาการผู้ชี้ขาดได้ คู่สัญญาแต่ละฝ่ายต่างมีสิทธิ
ร้องขอต่อศาลแพ่งเพื่อแต่งตั้งอนุญาโตตุลาการหรืออนุญาโตตุลาการผู้ชี้ขาดได้แล้วแต่กรณี
21.4 คาชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการหรือของอนุญาโตตุลาการผู้ชี้ขาดแล้วแต่กรณี ให้ถือเป็น
เด็ดขาดและถึงที่สุดผูกพันคู่สัญญา
21.5 คู่ สั ญ ญาแต่ ล ะฝ่ า ยเป็ น ผู้ รั บ ภาระค่ า ธรรมเนี ย มอนุ ญ าโตตุ ล าการฝ่ า ยตนและออก
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการดาเนินกระบวนพิจารณาฝ่ายละครึ่ง ในกรณีที่มีการแต่งตั้งอนุญาโตตุลาการคนเดียวหรือ
มีก ารแต่ งตั้ งอนุ ญ าโตตุล าการผู้ ชี้ ขาด ให้ อ นุญ าโตตุ ล าการหรือ อนุญ าโตตุ ล าการผู้ ชี้ข าดเป็น ผู้ ก าหนดภาระ
ค่าธรรมเนียมอนุญาโตตุลาการคนเดียวหรือภาระค่าธรรมเนียมอนุญาโตตุลาการ
ข้อ 22. การขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา
ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัย หรือเหตุใด ๆ อันเนื่องมาจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง
หรือพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดตามกฎหมายทาให้ผู้รับจ้างไม่สามารถทางานให้แล้วเสร็จตาม
เงื่อนไขและกาหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุหรือพฤติการณ์ดังกล่าว พร้อมหลักฐานเป็น
หนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบ เพื่อขอขยายเวลาทางานออกไปภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่เหตุนั้นสิ้นสุดลง
ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้รับจ้างได้สละสิทธิ์เรียกร้องในการ
ที่จะขอขยายเวลาทางานออกไปไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่าย
ผู้ว่าจ้าง ซึ่งมีหลักฐานชัดแจ้ง หรือผู้ว่าจ้างทราบดีอยู่แล้วตั้งแต่ต้น
การขยายกาหนดเวลาทางานตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจของผู้ว่าจ้างที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร

*ข้อ 23. การใช้เรือไทย
ในการปฏิบัติตามสัญญานี้ หากผู้รับจ้างจะต้องสั่งหรือนาของเข้ามาจากต่างประเทศรวมทั้ง
เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ต้องนาเข้ามาเพื่อปฏิบัติงานตามสัญญา ไม่ว่าผู้รับจ้างจะเป็นผู้ที่นาของเข้ามาเองหรือ
นาเข้ามาโดยผ่านตัวแทนหรือบุคคลอื่นใด ถ้าสิ่งของนั้นต้องนาเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางเดินเรือที่มีเรือไทยเดิน
อยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกาหนด ผู้รับจ้างต้องจัดการให้
สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทยเว้นแต่จะ
ได้รับอนุญาตจากสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชยนาวีก่อนบรรทุกของนั้นลงเรืออื่นที่มิใช่เรือไทยหรือ
เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้ ทั้งนี้ไม่ว่าการสั่งหรือสั่งซื้อ
สิ่งของดังกล่าวจากต่างประเทศจะเป็นแบบ เอฟโอบี, ซีเอฟอาร์, ซีไอเอฟ หรือแบบอื่นใด
ในการส่งมอบงาน ตามสัญญาให้แก่ผู้ว่าจ้าง ถ้างานนั้นมีสิ่งของตามวรรคแรก ผู้รับจ้างจะต้อง
ส่งมอบใบตราส่ง (Bill of Lading) หรือสาเนาใบตราส่งสาหรับของนั้น ซึ่งแสดงว่าได้บรรทุกมาโดยเรือไทยหรือเรือ
ที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยให้แก่ผู้ว่าจ้างพร้อมกับการส่งมอบงานด้วย
ในกรณีที่สิ่งของดังกล่าวไม่ได้บรรทุกจากต่างประเทศมายังประเทศไทย โดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิ
เช่นเดียวกับเรือไทย ผู้รับจ้างต้องส่งมอบหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้รับอนุญาตจากสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการ
พาณิชยนาวีให้บรรทุกของโดยเรืออื่นได้หรือหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้ชาระค่าธรรมเนียมพิเศษ เนื่องจากการไม่บรรทุก
ของโดยเรือไทยตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวีแล้วอย่างใดอย่างหนึ่งแก่ผู้ว่าจ้างด้วย
ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ส่งมอบหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่งดังกล่าวในสองวรรคข้างต้นให้แก่ ผู้ว่าจ้าง
แต่จะขอส่งมอบงานดังกล่ าวให้ผู้ว่าจ้างก่อนโดยไม่รับชาระเงินค่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิรับงานดังกล่าวไว้ก่อน และ
ชาระเงินค่าจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติถูกต้องครบถ้วนดังกล่าวแล้วได้
ข้อ 24. มาตรฐานฝีมือช่าง
ผู้รับจ้างตกลงเป็นเงื่อนไขสาคัญว่า ผู้ว่าจ้างจะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่าง
จาก ..........................................หรือผู้มีวุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส. และปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษา
ที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ ในอัตราไม่ต่ากว่าร้อยละ………...…ของแต่ละสาขาช่าง แต่จะต้องมีช่างจานวน
อย่างน้อย 1 คน ในแต่ละสาขาช่างดังต่อไปนี้
24.1 ……………………………………………………
24.2 ……………………………………………………
…………………………..ฯลฯ………………………...
ผู้รับจ้างจะต้องจัดทาบัญชีแสดงจานวนช่างทั้งหมดโดยจาแนกตามแต่ละสาขาช่างและ ระดับช่าง
พร้อมกับระบุรายชื่อช่างผู้ที่ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างหรือผู้มีวุฒิบัตรดังกล่าวในวรรคแรก นามาแสดงพร้อม
หลักฐานต่าง ๆ ต่อคณะกรรมการการตรวจการจ้างหรือผู้ควบคุมงาน ก่อนเริ่มลงมือทางาน และพร้อมที่จะให้ผู้ว่าจ้าง
หรือเจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้างตรวจสอบดูได้ตลอดเวลาทางานตามสัญญานี้ของผู้รับจ้าง
_____________________________________________________________________________________________
หมายเหตุ * ตัดออกหรื อใส่ไว้ ตามความเหมาะสม

สัญญานี้ทาขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดย
ละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสาคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่าง
ยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ
(ลงชื่อ)……………………………………….ผู้ว่าจ้าง
(……........……...…………………….)
(ลงชื่อ)……………………………………….ผู้รับจ้าง
(……........……...…………………….)
(ลงชื่อ)……………………………………….พยาน
(……........……...…………………….)
(ลงชื่อ)……………………………………….พยาน
(……........……...…………………….)

เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาข้อ 1.4

แบบหนังสือค้าประกัน
(หลักประกันสัญญา)
เลขที่.................................................

วันที่ ........................................

ข้าพเจ้า...........................(ชื่อธนาคาร).............................. สานักงานตั้งอยู่เลขที่ ....................................
ถนน ................................ ตาบล / แขวง .............................. อาเภอ/เขต .......................... จังหวัด......................
โดย ................................................................ ผู้มีอานาจลงนามผูกพันธนาคารขอทาหนังสือค้าประกันฉบับนี้ให้ไว้ต่อ
..................(ชื่อส่วนราชการผู้ว่าจ้าง).................. ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ดังมีข้อความต่อไปนี้
1. ตามที่ ........................(ชื่อผู้รับจ้าง)......................... ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “ผู้รับจ้าง” ได้ทาสัญญาจ้าง
................................... กับผู้ว่าจ้าง ตามสัญญาเลขที่ ................ ลงวันที่ .................... ซึ่งผู้รับจ้างต้องวางหลักประกัน
การปฏิบัติตามสัญญาต่อผู้ว่าจ้าง เป็นจานวนเงิน .....................................บาท (..........................................................)
ซึ่งเท่ากับร้อยละ............(...........%) ของมูลค่าทั้งหมดของสัญญา
ข้าพเจ้ายอมผูกพันตนเป็นผู้ค้าประกันในการชาระเงินให้ตามสิทธิเรียกร้องของผู้ว่าจ้างจานวนเงิน
ไม่เกิน .......…….............. บาท (.........................................................) ในกรณีที่ผู้รับจ้างก่อให้เกิดความเสียหายใดๆ
หรือต้องชาระค่าปรับ หรือค่าใช้จ่ายใดๆ หรือผู้ว่าจ้างมิได้ปฏิบัติตามภาระหน้าที่ ใดๆ ที่กาหนดในสัญญาดังกล่าว
ข้างต้น
2. หนั ง สื อ ค้ าประกั น นี้ มี ผ ลใช้ บั ง คั บ ตั้ ง แต่ วั น ท าสั ญ ญาจ้ า งดั ง กล่ า วข้ า งต้ น จนถึ ง วั น ที่
.........(วันที่แล้วเสร็จ........ และข้าพเจ้าจะไม่เพิกถอนการค้าประกันภายในระยะเวลาที่กาหนดไว้
ข้าพเจ้าได้ลงนามและประทับตราไว้ต่อหน้าพยานเป็นสาคัญ
ลงชื่อ................................................................ผู้ค้าประกัน
(..............................................................)
ตาแหน่ง............................................................
ลงชื่อ..................................................................พยาน
(................................................................)
ลงชื่อ..................................................................พยาน
(................................................................)

เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาข้อ 1.5(1), (2)

บทนิ ย าม
"ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน" หมายความว่า บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่เข้าเสนอราคาเพื่อรับจ้าง
ในการประกวดราคาจ้างของสานักงานฯ เป็นผู้มีส่วนได้เสียไม่วา่ โดยทางตรงหรือทางอ้อมในกิจการของบุคคลธรรมดา
หรือนิติบุคคลอื่นที่เข้าเสนอราคาในการประกวดราคาจ้างของสานักงานฯ ในคราวเดียวกัน
การมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมของบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลดังกล่าวข้างต้น ได้แก่ การที่
บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลดังกล่าวมีความสัมพันธ์กันในลักษณะดังต่อไปนี้ :(1) มีความสัมพันธ์กันในเชิงบริหาร โดยผู้จัดการ หุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอานาจ
ในการดาเนินงานในกิจการของบุคคลธรรมดาหรือของนิติบุคคลรายหนึ่งมีอานาจหรือสามารถใช้อานาจในการบริหาร
จัดการกิจการของบุคคลธรรมดาหรือของนิติบุคคลอีกรายหนึ่งหรือหลายราย ที่เสนอราคาให้แก่สานักงานฯ ในการ
ประกวดราคาจ้างครั้งนี้
(2) มีความสัมพันธ์กันในเชิงทุน โดยผู้เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือผู้เป็นหุ้นส่วนไม่จากัดความรับผิด
ในห้างหุ้นส่วนจากัด หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัทจากัดหรือบริษัทมหาชนจากัด เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ
หรือห้างหุ้นส่วนจากัด หรือเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัทจากัดหรือบริษัทมหาชนจากัด อีกรายหนึ่งหรือหลายราย
ที่เสนอราคาให้แก่สานักงานฯ ในการประกวดราคาจ้างครั้งนี้
คาว่า "ผู้ถือหุ้นรายใหญ่" ให้หมายความว่า ผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นเกินกว่าร้อยละยี่สิบห้าในกิจการนั้น หรือในอัตราอื่น
ตามที่คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุเห็นสมควรประกาศกาหนดสาหรับกิจการบางประเภทหรือบางขนาด
(3) มีความสัมพันธ์กันในลักษณะไขว้กันระหว่าง (1) และ (2) โดยผู้จัดการ หุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ
ผู้บริหาร หรือผู้มีอานาจในการดาเนินงานในกิจการของบุคคลธรรมดาหรือของนิติบุคคลรายหนึ่ง เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วน
สามัญหรือห้างหุ้นส่วนจากัด หรือเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัทจากัดหรือบริษัทมหาชนจากัดอีกรายหนึ่งหรือหลายราย
ที่เข้าเสนอราคาให้แก่สานักงานฯ ในการประกวดราคาจ้างครั้งนี้ หรือในนัยกลับกัน
การดารงตาแหน่ง การเป็นหุ้นส่วน หรือเข้าถือหุ้นดังกล่าวข้างต้นของคู่สมรส หรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
ของบุคคลใน (1) (2) หรือ (3) ให้ถือว่าเป็นการดารงตาแหน่ง การเป็นหุ้นส่วน หรือการถือหุ้นของบุคคลดังกล่าว
ในกรณีบุคคลใดใช้ชื่อบุคคลอื่นเป็นผู้จัดการ หุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้เป็นหุ้นส่วน หรือ
ผู้ถือหุ้น โดยที่ตนเองเป็นผู้ใช้อานาจในการบริหารที่แท้จริง หรือเป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นที่แท้จริงของห้างหุ้นส่วน หรือ
บริษัทจากัด หรือบริษัทมหาชนจากัด แล้วแต่กรณี และห้างหุ้นส่วน หรือบริษัทจากัด หรือบริษัทมหาชนจากัดที่เกี่ยวข้อง
ได้เสนอราคาให้แก่สานักงานฯ ในการประกวดราคาจ้างคราวเดียวกัน ให้ถือว่าผู้เสนอราคาหรือผู้เสนองานนั้นมีความ
สัมพันธ์กันตาม (1) (2) หรือ (3) แล้วแต่กรณี
"การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม" หมายความว่า การที่ผู้เสนอราคารายหนึ่งหรือหลายราย
กระทาการอย่างใดๆ อันเป็นการขัดขวาง หรือเป็นอุปสรรค หรือไม่เปิดโอกาสให้มีการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการ
เสนอราคาต่อสานักงานฯ ไม่ว่าจะกระทาโดยการสมยอมกัน หรือโดยการให้ ขอให้หรือรับว่าจะให้ เรียก รับ หรือยอม
จะรับเงินหรือทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด หรือใช้กาลั งประทุษร้าย หรือข่มขู่ว่าจะใช้กาลังประทุษร้าย หรือแสดง
เอกสารอันเป็นเท็จ หรือกระทาการใดโดยทุจริต ทั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะแสวงหาประโยชน์ในระหว่างผู้เสนอราคา
ด้วยกัน หรือเพื่อให้ประโยชน์แก่ผู้เสนอราคารายหนึ่งรายใดเป็นผู้มีสิทธิทาสัญญากับสานักงานฯ หรือเพื่อหลีกเลี่ยง
การแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม หรือเพื่อให้เกิดความได้เปรียบสานักงานฯ โดยมิใช่เป็นไปในทางประกอบธุรกิจปกติ

เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาข้อ 1.6 (1),(2)

บัญชีเอกสารส่วนที่ 1


1. ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบคุ คล






จานวน.............แผ่น
จานวน.............แผ่น
จานวน.............แผ่น
จานวน.............แผ่น
จานวน.............แผ่น
จานวน.............แผ่น
จานวน.............แผ่น
จานวน.............แผ่น

2. ในกรณีผู้เสนอราคาไม่เป็นนิติบุคคล





(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจากัด
- สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล
- บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ
- ผู้มีอานาจควบคุม (ถ้ามี)
(ข) บริษัทจากัดหรือบริษัทมหาชนจากัด
- สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล
- สาเนาหนังสือบริคณห์สนธิ
- บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ
- บัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่
- ผู้มีอานาจควบคุม (ถ้ามี)
(ก) บุคคลธรรมดา
- สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้นั้น
(ข) คณะบุคคล
- สาเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน
- สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน

จานวน.............แผ่น
จานวน.............แผ่น
จานวน.............แผ่น

3. ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นผู้เสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า
สาเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า
 (ก) ในกรณีผู้ร่วมค้าเป็นบุคคลธรรมดา
- บุคคลสัญชาติไทย
 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
- บุคคลที่มิใช่สญ
ั ชาติไทย
 สาเนาหนังสือเดินทาง
 (ข) ในกรณีผู้ร่วมค้าเป็นนิติบุคคล
- ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจากัด
 สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล
 บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ
 ผู้มีอานาจควบคุม (ถ้ามี)
- บริษัทจากัดหรือบริษัทมหาชนจากัด
 สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล
 สาเนาหนังสือบริคณห์สนธิ
 บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ
 บัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่
 ผู้มีอานาจควบคุม (ถ้ามี)

จานวน.............แผ่น

จานวน.............แผ่น
จานวน.............แผ่น

จานวน.............แผ่น
จานวน.............แผ่น
จานวน.............แผ่น
จานวน.............แผ่น
จานวน.............แผ่น
จานวน.............แผ่น
จานวน.............แผ่น
จานวน.............แผ่น
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4. อื่นๆ (ถ้ามี)


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



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



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



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



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

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าเอกสารหลักฐานที่ข้าพเจ้ายื่น พร้อมการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ

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

บัญชีเอกสารส่วนที่ 2


1.

หนังสือมอบอานาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย ในกรณีที่
ผู้เสนอราคามอบอานาจให้ บุคคลอื่นลงนามในใบเสนอราคาแทน



2. อื่นๆ (ถ้ามี)

จานวน.............แผ่น
จานวน.............แผ่น



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



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



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



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

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าเอกสารหลักฐานที่ข้าพเจ้าได้ยื่นมาพร้อมการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ

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

