
รายงานขอจ้างโดยวิธีสอบราคาขององค์การบริหารส่วนตําบลบางหิน 
เรียน   นายกองค์การบริหารส่วนตําบลบางหนิ 

ด้วยองค์การบรหิารส่วนตําบลบางหิน  จะจัดจ้างโดยวธิีสอบราคา ข้อ 14  ตามระเบียบระทรวงมหาดไทย   ว่าด้วย
การบริหารพัสดขุองหน่วยการบริหารราชการสว่นท้องถิ่น พ.ศ. 2535  แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที ่9)  พ.ศ.2553 
ตามข้อ 20 โดยมีรายละเอียดดงันี ้  
1.  พัสดทุี่จะซือ้งานหรอืงานที่จะจ้างมีรายละเอียดโดยสรุปดังนี้  คือ  โดยมีรายละเอียดดงันี้คือ 

1.1 โครงการตอ่เติมอาคารที่ทาํการ อบต.บางหิน  หมู่  2  บา้นบางหิน  ตําบลบางหิน  อําเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง   
ขนาดกว้าง  3.00  เมตร ยาว  3.00   เมตร และห้องเตรยีมอาหารสําหรบัการจดัการประชุม ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว  
4.00 เมตร  พร้อมก่อสร้างปา้ยสําหรับติดประกาศ ประชาสัมพันธ์ ขนาดกว้าง 1.20 เมตร ยาว 2.40 เมตร  พร้อมป้าย
โครงการ จํานวน 1 ป้าย ตามรปูแบบที่ อบต.บางหิน กําหนด ราคากลาง  256,000  บาท  (สองแสนห้าหมืน่หกพันบาทถ้วน) 

1.2 โครงการปรับปรงุอาคารเอนกประสงค์มสัยิดนูรุดดีนบ้านบางหิน  หมู ่ 2 บ้านบางหนิ ตําบลบางหนิ  อําเภอ
กะเปอร ์  จงัหวัดระนอง  โดยการติดตัง้ฝ้าเพดานแบบฉาบเรียบ จํานวน  170 ตร.ม. ตดิตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง จํานวน  8 ชุด   
ป้าย ตามรูปแบบที่ อบต.บางหนิ กําหนด ราคากลาง  82,000  บาท  (แปดหมื่นสองพันบาทถ้วน) 

1.3 โครงการซอ่มแซมปรับปรงุสิ่งกอ่สร้างภายในเขตสํานักงาน อบต.บางหนิ  หมู่ 2   ตําบลบางหิน อําเภอกะเปอร์ 
จังหวดัระนอง  โดยการซ่อมแซมฝ้าเพดานและเปลี่ยนเชิงชายใหม่หอ้ง กศน. ,  ห้องเกษตร, หอ้งข้อมูลข่าวสารฯ ปรับปรุง
ห้องน้ําทั้งภายนอกและภายใน ติดตั้งโคมไฟฟ้าหลอดนีออนห้องประชุม  ตามรูปแบบที่ อบต.บางหิน กําหนด ราคากลาง  
97,000  บาท  (เก้าหมื่นเจ็ดพนับาทถ้วน) 

รวม  3  โครงการ  เป็นเงิน  435,000 บาท  (สีแ่สนสามหมื่นห้าพันบาทถ้วน) 
2. เหตุผลและความจําเป็นทีต้่องซือ้/จ้าง ครั้งนี้  

เพื่อต่อเติม และปรับปรุง ครุภัณฑ์อาคารให้สามารถใช้งานไดด้ียิ่งขึ้น          
3.   [  /  ]    ราคามาตรฐานคือ    435,000.-   บาท        
     ราคาที่เคยซื้อหรือจ้างครัง้หลังสุดภายในระยะเวลา  2  ปี งบประมาณ คือ……-……… บาท 
4.  วงเงินตั้งไว้เพื่อจัดจ้างครัง้นี้    435,000.-   บาท  จาก  เงินงบประมาณประจําปี 2555 และเงินจ่ายขาดเงินสะสม 
ประจําปี 2555        
5. ต้องการพสัดุทีจ่ะจ้าง   ภายใน   

[  /  ]     60    วัน      [     ]……………เดือน    [     ] ……………….ปี          
6. ข้อเสนอเพือ่พจิารณา 
 6.1 ลงนามในประกาศสอบราคา  

กําหนดขายแบบรูปรายการและกําหนดยื่นซองใบเสนอราคา  ในวันที่ 23-31 เดือน มกราคม 2555  และวันที่  

1-3 กุมภาพันธ์  2555 ระหว่างเวลา  08.30 น. – 16.30 น. ในวันเวลาราชการ ณ สํานักงานองค์การบริหารส่วน

ตําบลบางหิน   

กําหนดรับซองใบเสนอราคา  ในวันที่  6 กุมภาพันธ์  2555  ตั้งแต่เวลา 10.00 น.-11.00 น.  ณ  ศูนย์รวม

ข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อ/จัดจ้างระดับอําเภอ ที่ว่าการอําเภอกะเปอร์ ชั้น 2 

     กําหนดเปิดซองใบเสนอราคา  ในวันที่ 7  กมุภาพันธ์ 2555   ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป   ณ  ศูนย์รวม

ข้อมูลข่าวสารการซื้อ/การจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบลระดับอําเภอ ที่ว่าการอําเภอกะเปอร์ ชั้น 2 

 6.2 ลงนามในคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดําเนนิการจัดหาพสัด ุ ดังนีค้ือ  
1. เจ้าหน้าที่รบัซองสอบราคา     

    - นางกรวีร์  เทพพิทักษ์      เจ้าหน้าที่พัสดุ  
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                     2. คณะกรรมการเปดิซองสอบราคา ตามระเบียบฯ ข้อ 27(1)  ประกอบด้วย  

         - นางสาวรัศมีดาว โกดี         หัวหน้าส่วนการคลัง อบต.กะเปอร ์ ประธานกรรมการ 
         - นายธนากร สุนสนาม      เจ้าหน้าทีว่ิเคราะห์นโยบายและแผน  กรรมการ 
         - นางสาวอภิญญา มากดํา      บุคลากร อบต.กะเปอร ์  กรรมการ 
         - นายสอแหล่ะ ภักดี        ผู้แทนประชาคมหมู่บ้าน  กรรมการ 
         - นายจําเนียร สาลี        ผู้แทนประชาคมหมู่บ้าน  กรรมการ 
     3. คณะกรรมการตรวจการจ้าง ตามระเบยีบฯ ข้อ 27 (7) ประกอบด้วย 
       - นางนาตยา  มัชฌิม  ปลัด   อบต.บางหิน  ประธานกรรมการ 
         - นายกมล  อุ่นอบ   หัวหน้าสํานักงานปลัด  กรรมการ 
         - นายจักรพงษ์  เพียรจัด   หัวหน้าส่วนโยธา อบต.กะเปอร ์ กรรมการ 
         - นายดลร่าหมาน ชิดเอื้อ  ผู้แทนประชาคมหมู่บ้าน  กรรมการ 
        - นายจําเนียร อุ่นคงทอง    ผู้แทนประชาคมหมู่บ้าน  กรรมการ 
          4. ผู้ควบคุมงานจ้างและชี้สถานที ่ ตามระเบียบฯ ข้อ 30  ประกอบดว้ย 

- นายอภิหาร โทแก้ว    นายช่างโยธา    ผู้ควบคุมงาน 
    - นายอนุวัฒน์   ฉิมมี    ผู้ช่วยช่างโยธา    ผู้ช่วยผู้ควบคุมงาน 

6.3  แจ้งผู้มีอาชีพรับจ้าง  และหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้งทราบโดยทั่วกัน 
7. ขอ้เสนออื่น ๆ  

- ขออนุมัตดิําเนินการจดัจ้างโดยวิธีสอบราคา  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยการพสัดุของหน่วยการบริหาร
ราชการส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2535  และแกไ้ขเพิม่เติม  (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2553  ข้อ 14 การซื้อหรือการจ้าง  โดยวิธีสอบราคา   
ได้แก่การซื้อหรอืจ้างครัง้หนึง่ซึง่มีราคาเกิน  100,000  บาท  แต่ไม่เกิน  2,000,000  บาท 
 จึงเรียนมาเพือ่โปรดพิจารณา 

(ลงชื่อ)………………………………….…… เจ้าหน้าที่พัสดุผู้รายงาน 
             ( นางกรวีร ์  เทพพทิักษ ์)    
    วันที ่ 19   เดือน มกราคม   พ.ศ. 2554 
ทราบ  นําเรียนปลัดองคก์ารบรหิารส่วนตําบล 
    (ลงชื่อ)………………………….…………….หัวหน้าเจา้หน้าที่พัสด ุ
             (นางศุภราภรณ ์ จันสีไหม) 
    วันที ่19   เดือน มกราคม   พ.ศ.  2555 
ทราบ  นําเรียนนายกองค์การบริหารส่วนตําบลบางหินเพือ่โปรดพิจารณา 
 
    (ลงชื่อ)……………………….……………..ปลัด  อบต.บางหิน 
                  (นางนาตยา  มัชฌิม) 
     วันที ่ 19  เดือน  มกราคม   พ.ศ. 2555 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
พิจารณาแล้ว [  /  ]    อนุมัติ           [     ]    ไม่อนุมัต ิเพราะ..................................... 

 
            (ลงชื่อ)……………………………………………… 
                           (นายวิชัย  ศรีเจรญิ)  
                            นายกองค์การบริหารส่วนตําบลบางหิน 

         วันที ่ 19  เดือน มกราคม   พ.ศ. 2555 



 
 

คําสั่งองคก์ารบริหารส่วนตําบลบางหิน 
ที ่ 009/2555 

เรื่อง  แต่งต้ังคณะกรรมการดําเนินการจัดหาพัสด ุ
----------------------------------------- 

 ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี 2555 ประเภทครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง หน้า 50  ขอ้ 2.1.13   
และงบประมาณการจ่ายขาดเงินสะสมประจําปี 2555  โดยมติสภาองค์การบริหารส่วนตําบลบางหิน สมัยสามญั สมัยที ่
4 ครั้งที ่2 เมื่อวันที่  15  พฤศจิกายน  2554  นั้น 

องค์การบริหารส่วนตําบลบางหิน จะดําเนินการจัดจ้างงานโครงการ จํานวน 3 โครงการ โดยมีรายละเอียดแยก
เป็นดังนี้  

1.1 โครงการตอ่เติมอาคารที่ทาํการ อบต.บางหิน  หมู่  2  บา้นบางหิน  ตําบลบางหิน  อําเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง   
ขนาดกว้าง  3.00  เมตร ยาว  3.00   เมตร และห้องเตรยีมอาหารสําหรบัการจดัการประชุม ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว  
4.00 เมตร  พร้อมก่อสร้างปา้ยสําหรับติดประกาศ ประชาสัมพันธ์ ขนาดกว้าง 1.20 เมตร ยาว 2.40 เมตร  พร้อมป้าย
โครงการ จํานวน 1 ป้าย ตามรปูแบบที่ อบต.บางหิน กําหนด ราคากลาง  256,000  บาท  (สองแสนห้าหมืน่หกพันบาทถ้วน) 

1.2 โครงการปรับปรงุอาคารเอนกประสงค์มสัยิดนูรุดดีนบ้านบางหิน  หมู ่ 2 บ้านบางหนิ ตําบลบางหนิ  อําเภอ
กะเปอร ์  จงัหวัดระนอง  โดยการติดตัง้ฝ้าเพดานแบบฉาบเรียบ จํานวน  170 ตร.ม. ตดิตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง จํานวน  8 ชุด   
ป้าย ตามรูปแบบที่ อบต.บางหนิ กําหนด ราคากลาง  82,000  บาท  (แปดหมื่นสองพันบาทถ้วน) 

1.3 โครงการซอ่มแซมปรับปรงุสิ่งกอ่สร้างภายในเขตสํานักงาน อบต.บางหนิ  หมู่ 2   ตําบลบางหิน อําเภอกะเปอร์ 
จังหวดัระนอง  โดยการซ่อมแซมฝ้าเพดานและเปลี่ยนเชิงชายใหม่หอ้ง กศน. ,  ห้องเกษตร, หอ้งข้อมูลข่าวสารฯ ปรับปรุง
ห้องน้ําทั้งภายนอกและภายใน ติดตั้งโคมไฟฟ้าหลอดนีออนห้องประชุม  ตามรูปแบบที่ อบต.บางหิน กําหนด ราคากลาง  
97,000  บาท  (เก้าหมื่นเจ็ดพนับาทถ้วน) 

รวม  3  โครงการ  เป็นเงิน  435,000 บาท  (สีแ่สนสามหมื่นห้าพันบาทถ้วน) 
เพื่อให้การดําเนินงานดังกล่าว  เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  ตามระเบียบระทรวงมหาดไทย   ว่าด้วยการ

บริหารพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535  แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 9)  พ.ศ.2553 ข้อ 27 30 ขอ
แต่งต้ังบุคคลที่มีรายชื่อและตําแหน่งดังต่อไปนี้เป็นคณะกรรมการดําเนินการจัดหาพัสดุ คือ 

1.   เจ้าหนา้ทีร่ับซองสอบราคา   
1.1  นางกรวีร์  เทพพิทักษ์  เจ้าหน้าที่พัสดุ  

           2. คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา ตามระเบียบฯ ข้อ 27(1)  ประกอบด้วย  
     2.1  นางสาวรัศมีดาว โกด ี         หัวหน้าส่วนการคลัง อบต.กะเปอร ์  ประธานกรรมการ 
     2.2  นายธนากร สุนสนาม      เจ้าหน้าทีว่ิเคราะห์นโยบายและแผน   กรรมการ 
     2.3  นางสาวอภิญญา มากดํา      บุคลากร อบต.กะเปอร ์   กรรมการ 
     2.4  นายสอแหล่ะ ภักดี        ผู้แทนประชาคมหมู่บ้าน   กรรมการ 
     2.5  นายจําเนียร สาลี        ผู้แทนประชาคมหมู่บ้าน   กรรมการ 
3. คณะกรรมการตรวจการจ้าง ตามระเบียบฯ ข้อ 27 (7) ประกอบด้วย 
     3.1 นางนาตยา  มัชฌิม   ปลัด   อบต.บางหิน  ประธานกรรมการ 
     3.2 นายกมล  อุ่นอบ   หัวหน้าสํานักงานปลัด  กรรมการ 
     3.3 นายจักรพงษ์  เพยีรจดั   หัวหน้าส่วนโยธา อบต.กะเปอร ์ กรรมการ 
     3.4 นายดลร่าหมาน ชิดเอือ้   ผู้แทนประชาคมหมู่บ้าน  กรรมการ 
     3.5 นายจําเนียร อุ่นคงทอง  ผู้แทนประชาคมหมู่บ้าน  กรรมการ 
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          4. ผู้ควบคุมงานจ้างและชี้สถานที ่ ตามระเบียบฯ ข้อ 30  ประกอบดว้ย 
- นายอภิหาร โทแก้ว    นายช่างโยธา   ผู้ควบคุมงาน 

    - นายอนุวัฒน์   ฉิมมี    ผู้ช่วยช่างโยธา   ผู้ช่วยผู้ควบคุมงาน 
 

  ทั้งนี้  ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 
   สั่ง  ณ  วันที่  19   เดือน  มกราคม   พ.ศ. 2555 
 
 

(ลงชื่อ) 
 
 
      (นายวิชัย  ศรีเจริญ) 
     นายกองค์การบริหารส่วนตําบลบางหิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



      
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลบางหิน 
เรื่อง   สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร ครั้งที่  2 

 ตําบลบางหนิ  อําเภอกะเปอร์  จังหวัดระนอง 
***************** 

ด้วยองค์การบริหารส่วนตําบลบางหิน มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างโครงการ จํานวน  3 โครงการ เป็นเงิน   
435,000 บาท  (ส่ีแสนสามหมื่นห้าพันบาทถ้วน)  โดยมีรายละเอียดแยกเป็นดังนี้  

1.1 โครงการตอ่เติมอาคารที่ทาํการ อบต.บางหิน  หมู่  2  บา้นบางหิน  ตําบลบางหิน  อําเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง   
ขนาดกว้าง  3.00  เมตร ยาว  3.00   เมตร และห้องเตรยีมอาหารสําหรบัการจดัการประชุม ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว  
4.00 เมตร  พร้อมก่อสร้างปา้ยสําหรับติดประกาศ ประชาสัมพันธ์ ขนาดกว้าง 1.20 เมตร ยาว 2.40 เมตร  พร้อมป้าย
โครงการ จํานวน 1 ป้าย ตามรปูแบบที่ อบต.บางหิน กําหนด ราคากลาง  256,000  บาท  (สองแสนห้าหมืน่หกพันบาทถ้วน) 

1.2 โครงการปรับปรงุอาคารเอนกประสงค์มสัยิดนูรุดดีนบ้านบางหิน  หมู ่ 2 บ้านบางหนิ ตําบลบางหนิ  อําเภอ
กะเปอร ์  จงัหวัดระนอง  โดยการติดตัง้ฝ้าเพดานแบบฉาบเรียบ จํานวน  170 ตร.ม. ตดิตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง จํานวน  8 ชุด   
ป้าย ตามรูปแบบที่ อบต.บางหนิ กําหนด ราคากลาง  82,000  บาท  (แปดหมื่นสองพันบาทถ้วน) 

1.3 โครงการซอ่มแซมปรับปรงุสิ่งกอ่สร้างภายในเขตสํานักงาน อบต.บางหนิ  หมู่ 2   ตําบลบางหิน อําเภอกะเปอร์ 
จังหวดัระนอง  โดยการซ่อมแซมฝ้าเพดานและเปลี่ยนเชิงชายใหม่หอ้ง กศน. ,  ห้องเกษตร, หอ้งข้อมูลข่าวสารฯ ปรับปรุง
ห้องน้ําทั้งภายนอกและภายใน ติดตั้งโคมไฟฟ้าหลอดนีออนห้องประชุม  ตามรูปแบบที่ อบต.บางหิน กําหนด ราคากลาง  
97,000  บาท  (เก้าหมื่นเจ็ดพนับาทถ้วน) 

รวม  3  โครงการ  เป็นเงิน  435,000 บาท  (สีแ่สนสามหมื่นห้าพันบาทถ้วน) 
ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคณุสมบัติ ดังนี ้
1. เป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดาที่มีอาชีพรับจ้างทํางานที่สอบราคาดังกล่าวซึ่งมีผลงานก่อสร้างประเภท 

เดียวกันซึ่งเป็นสัญญาเดียวกัน  ในวงเงินไม่น้อยกว่า...........217,500.......บาท 
2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกแจ้งเวียนชื่อเป็นผู้ทิ้งงานของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ  หรือหน่วยงานบริหารราชการส่วน 

ท้องถิ่นและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว 
 3. เป็นผู้ทีผ่่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบ้ืองต้นในการจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบลบางหิน  

4. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธ์ิหรือความคุ้มกัน ซึง่อาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มี
คําสั่งให้สละสทิธ์ิและความคุม้กันเช่นว่านั้น 

5. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่องค์การบริหารส่วนตําบลบางหิน 
ณ วันประกาศสอบราคา หรอืไม่เป็นผู้กระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการสอบราคา
จ้างครั้งนี้ 
 กําหนดดูสถานที่ก่อสร้างในวันที่  31  เดือน มกราคม  2555  เวลา 10.00 น. โดยพร้อมกัน ณ  องค์การ
บริหารส่วนตําบลบางหิน ซึ่งผู้ควบคุมงานจะนําไปดูสถานที่ และลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน และถ้าผู้ที่จะเข้าย่ืนซองสอบ
ราคา ไม่สามารถไปดูสถานที่ก่อสร้างด้วยตนเองจะมอบอํานาจโดยถูกต้องตามกฎหมายให้ตัวแทนไปดูสถานที่ก็ได้  โดย
ตัวแทนจะต้องแสดงหนังสือมอบอํานาจกับเจ้าหน้าที่ด้วย และกําหนดรับฟังคําช้ีแจงรายละเอียดเพิ่มเติมในวันเดียวกัน 
ในกรณีผู้ไม่ไปดูสถานที่ก่อสร้างองค์การบริหารส่วนตําบลบางหิน ถือว่าได้รับทราบรายละเอียดแล้ว 
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กําหนดขายแบบรูปรายการและกําหนดยื่นซองใบเสนอราคา  ในวันที่ 23-31 เดือน มกราคม 2555  และวันที่  

1-3 กุมภาพันธ์  2555 ระหว่างเวลา  08.30 น. – 16.30 น. ในวันเวลาราชการ ณ สํานักงานองค์การบริหารส่วน

ตําบลบางหิน   

กําหนดรับซองใบเสนอราคา  ในวันที่  6 กุมภาพันธ์  2555  ตั้งแต่เวลา 10.00 น.-11.00 น.  ณ  ศูนย์รวม

ข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อ/จัดจ้างระดับอําเภอ ที่ว่าการอําเภอกะเปอร์ ชั้น 2 

     กําหนดเปิดซองใบเสนอราคา  ในวันที่ 7  กมุภาพันธ์ 2555   ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป   ณ  ศูนย์รวม

ข้อมูลข่าวสารการซื้อ/การจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบลระดับอําเภอ ที่ว่าการอําเภอกะเปอร์ ชั้น 2 

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ   500   บาท    ได้ที่สํานักงานองค์การบริหารสว่นตําบล
บางหิน  หรือสอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข  0-7786-1246  ในวันและเวลาราชการ ดูรายละเอียดได้ที่เว็ปไซต์  
www.banghin.go.th  

 
 ประกาศ  ณ  วันที่   20  เดือน  มกราคม    พ.ศ.  2555 
 
 
 
 

   (นายวิชัย  ศรีเจริญ) 
        นายกองค์การบริหารส่วนตําบลบางหิน 
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เอกสารสอบราคาจา้ง  เลขที่  4/2555 

การจ้างทาํ  สอบราคาจ้างโครงการก่อสรา้งปรบัปรุงซ่อมแซมอาคาร ครั้งที่ 2 
ตําบลบางหิน  อําเภอกะเปอร์  จังหวัดระนอง 

ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลบางหิน   ลงวันที ่ 20  เดือน มกราคม  พ.ศ. 2555 
**************************** 

องค์การบริหารส่วนตําบลบางหิน  ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า  "องค์การบริหารสว่นตําบลบางหิน” มีความประสงค์จะ
สอบราคาจ้างโครงการ จํานวน  3  โครงการ โดยมีรายละเอียดดังนี้คือ 

1.1 โครงการตอ่เติมอาคารที่ทาํการ อบต.บางหิน  หมู่  2  บา้นบางหิน  ตําบลบางหิน  อําเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง   
ขนาดกว้าง  3.00  เมตร ยาว  3.00   เมตร และห้องเตรยีมอาหารสําหรบัการจดัการประชุม ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว  
4.00 เมตร  พร้อมก่อสร้างปา้ยสําหรับติดประกาศ ประชาสัมพันธ์ ขนาดกว้าง 1.20 เมตร ยาว 2.40 เมตร  พร้อมป้าย
โครงการ จํานวน 1 ป้าย ตามรปูแบบที่ อบต.บางหิน กําหนด ราคากลาง  256,000  บาท  (สองแสนห้าหมืน่หกพันบาทถ้วน) 

1.2 โครงการปรับปรงุอาคารเอนกประสงค์มสัยิดนูรุดดีนบ้านบางหิน  หมู ่ 2 บ้านบางหนิ ตําบลบางหนิ  อําเภอ
กะเปอร ์  จงัหวัดระนอง  โดยการติดตัง้ฝ้าเพดานแบบฉาบเรียบ จํานวน  170 ตร.ม. ตดิตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง จํานวน  8 ชุด   
ป้าย ตามรูปแบบที่ อบต.บางหนิ กําหนด ราคากลาง  82,000  บาท  (แปดหมื่นสองพันบาทถ้วน) 

1.3 โครงการซอ่มแซมปรับปรงุสิ่งกอ่สร้างภายในเขตสํานักงาน อบต.บางหนิ  หมู่ 2   ตําบลบางหิน อําเภอกะเปอร์ 
จังหวดัระนอง  โดยการซ่อมแซมฝ้าเพดานและเปลี่ยนเชิงชายใหม่หอ้ง กศน. ,  ห้องเกษตร, หอ้งข้อมูลข่าวสารฯ ปรับปรุง
ห้องน้ําทั้งภายนอกและภายใน ติดตั้งโคมไฟฟ้าหลอดนีออนห้องประชุม  ตามรูปแบบที่ อบต.บางหิน กําหนด ราคากลาง  
97,000  บาท  (เก้าหมื่นเจ็ดพนับาทถ้วน) 

รวม  3  โครงการ  เป็นเงิน  435,000 บาท  (สีแ่สนสามหมื่นห้าพันบาทถ้วน) 
1.  เอกสารแนบท้ายเอกสารสอบราคา 

1.1 แบบรูปรายการละเอียด 
1.2 แบบใบเสนอราคา 
1.3 แบบสัญญาจ้าง 
1.4 แบบหนังสือค้ําประกัน  

(1) หลักประกนัสัญญา 
1.5 บทนิยาม 

(1) ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน 
(2) การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 

2. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา 
2.1 ผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดาที่มีอาชีพรับจ้างงาน ที่สอบราคาจ้าง     
2.2 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุช่ือไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ หรือของหน่วยการ 

บริหารราชการส่วนท้องถิ่น และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเป็นผู้ทิ้ง
งานตามระเบียบของทางราชการ 

2.3 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศสอบราคาหรือไม่ 
เป็นผู้กระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ 1.5 

2.4 ผู้เสนอราคาต้องผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบ้ืองต้นในการจ้าง  
2.5 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสารสิทธ์ิหรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่ 

รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคําสั่งให้สละสทิธ์ิและความคุ้มกันเช่นว่านั้น 
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      2.6  มีผลงานก่อสร้างประเภทงานเดียวกัน   ซึ่งเป็นสัญญาเดียวกันในวงเงินไม่น้อยกว่า ..........-......... 
 (....................-....................)  และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วย
ระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น  หน่วยงานอื่น  ซึ่งมกีฎหมายบัญญติัให้มีฐานะเปน็ราชการส่วนท้องถิ่น  
รัฐวิสาหกิจ  ทีอ่งค์การบริหารส่วนตําบลเชื่อถือ 
3. หลักฐานการเสนอราคา 

ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานแนบมาพร้อมกับซองสอบราคาดังนี้ 
3.1 สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนหุ้นส่วน  และสําเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มพรอ้มทั้งรับรอง

สําเนาถูกต้อง 
3.2 สําเนาบัตรประจําตัวผู้เสียภาษี 
3.3 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและทะเบียนบ้านของหุ้นส่วนผู้จัดการหรือผู้มีอํานาจลงนาม 
3.4 หนังสือมอบอํานาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้เสนอราคามอบอํานาจให้ 

บุคคลอ่ืนลงนามในใบเสนอราคาแทน 
      3.5 สําเนาหนังสือรับรองผลงานก่อสร้าง ซึ่งเป็นสัญญางานประเภทงานเดียวกันซึ่งเป็นสัญญาเดียวพร้อม
ทั้งรับรองสําเนาถูกต้อง 

3.6  บัญชีรายการก่อสร้างหรือใบแจ้งปริมาณงาน  ซึ่งจะต้องแสดงรายการวัสดุ  อุปกรณ์ ค่าแรงงาน   
ภาษีประเภทต่าง ๆ รวมทั้งกําไรไว้ด้วย 

3.7 บัญชีรายการเอกสารทั้งหมดที่ได้ย่ืนพร้อมกับซองเสนอราคา 
3.8 สําเนาใบเสร็จรับเงินของ อบต. กรณีซื้อเอกสารสอบราคาจ้างพร้อมรับรองสําเนา 
3.9 ผู้จัดการหรือผู้มีอํานาจลงนาม  เซ็นต์ช่ือรับรองสําเนาเอกสาร  3.1 - 3.8   

4.  การยื่นซองสอบราคา 
     4.1 ผู้เสนอราคาต้องยื่นเสนอราคาตามที่แบบกําหนดไว้ในเอกสารสอบราคานี้โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ   ทั้งสิ้น
และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชือ่ผู้เสนอราคาให้ชัดเจน   จํานวนที่เสนอจะต้องระบุตรงกันทั้ง
ตัวเลขและตัวหนังสือโดยไม่มีการขูดลบหรอืการแก้ไข หากมีการขุดลบ ตก เติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง จะต้องลงลายมือ
ช่ือผู้เสนอราคา พร้อมทั้งประทับตรา  กํากับไว้ด้วยทุกแห่ง 

4.2 ผู้เสนอราคาจะต้องกรอกปริมาณวัสดุหรือราคาในบัญชีรายการก่อสร้างให้ครบถ้วน 
ในการเสนอราคาให้เสนอราคาเป็นเงินบาท      และเสนอราคาเพียงราคาเดยีว  โดยเสนอราคารวม 

และราคาต่อหน่วย   และหรือราคาต่อรายการ   ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง   ทั้งนี้ราคารวมที่
เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ   ถ้าตัวเลขและตัวอักษรไม่ตรงกันให้ถือตัวหนังสือเป็นสําคัญ โดยคิดราคา
รวมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่าภาษีมูลคา่เพิ่ม ภาษีอากรอื่น และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้แล้ว 
     ราคาที่เสนอจะต้องเสนอกําหนดยื่นราคาไม่น้อยกว่า  60 วัน  นบัต้ังแต่วันเปิดซองสอบราคาโดยภายใน
กําหนดยื่นราคาผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้  และจะถอนการเสนอราคามิได้ 

  4.3 ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกําหนดเวลาดําเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จไม่เกิน  60  วัน นับถัดจาก 
วันลงนามในสญัญาจ้างหรือวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากองค์การบริหารส่วนตําบลให้เริ่มทํางาน 
     4.4 ก่อนยื่นซองสอบราคา  ผู้เสนอราคาควรตรวจดูร่างสัญญา  แบบรูปและรายละเอียด ฯลฯ  ใหถ้ี่ถ้วน  
และเข้าใจเอกสารสอบราคาทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นซองสอบราคาตามเงื่อนไขในเอกสารสอบราคา   
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    4.5 ผู้เสนอจะต้องยื่นซองสอบราคาที่ปิดผนึกซองเรียบร้อยจ่าหน้าซองถึงประธานกรรมการเปิดซองสอบ

ราคาจ้าง  โดยระบุไว้ที่หน้าซองว่า  "ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบราคาจ้างเลขที่  4/2555"  ย่ืนต่อเจ้าหน้าที่รับ
ซองสอบราคา ระหว่างวันที่ 23-31 มกราคม 2555    และวันที่ 1-3  กุมภาพันธ์ 2555  ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 
16.30 น. โดยยื่นที่สํานักงานองค์การบริหารส่วนตําบลบางหิน   และกําหนดรับซองสอบราคาในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 
2555   เวลา  10.00 น. – 11.00 น.  ณ  ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบลระดับ
อําเภอ ที่ว่าการอําเภอกะเปอร์ช้ัน  2   

คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจะเปิดซองใบเสนอราคาของผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือก 
ดังกล่าวข้างต้น ณ  ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบลระดับอําเภอ  (ที่ว่าการ
อําเภอกะเปอร์) ช้ัน 2   ในวันที่  7  เดือน กุมภาพันธ์ 2555   ต้ังแต่เวลา  10.00  น. เป็นต้นไป 
5. กําหนดดูสถานที่ 

 กําหนดดูสถานที่และรับฟังรายละเอียดเพิ่มเติม วันที่ 31 มกราคม 2555  โดยให้ไปพร้อมกัน  
ณ สํานักงานองค์การบริหารส่วนตําบลบางหิน เวลา 10.00 น. ซึ่งผู้ควบคุมงานจะพาไปดูสถานที่ และลงชื่อไว้เป็น
หลักฐานและถ้าผู้ที่จะเข้าย่ืนซองสอบราคาไม่สามารถไปดูสถานที่ก่อสร้างด้วยตนเอง จะมอบอํานาจโดยถูกต้องตาม
กฎหมายให้ตัวแทนไปดูสถานที่ก็ได้ โดยตัวแทนจะต้องแสดงหนังสือมอบอํานาจกับเจ้าหน้าที่ด้วยกรณีผู้ไม่มาดูสถานที่
ก่อสร้างและรับฟังรายละเอียดเพิ่มเติม องค์การบริหารส่วนตําบลจะถือว่าได้รับทราบรายละเอียดแล้ว 
6. หลักเกณฑ์ และสิทธิในการพิจารณาราคา 

6.1 ในการสอบราคาครั้งนี้“องค์การบริหารส่วนตําบลบางหิน”จะพิจารณาตัดสินด้วยราคารวมเป็น 
เกณฑ์ 

6.2 หากผู้เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ 2 หรือยื่นหลักฐานการเสนอราคาไม่ถูกต้อง  
หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ 3 หรือยื่นซองสอบราคาไม่ถูกต้องตามข้อ  4  แล้ว คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจะไม่รับ
พิจารณาราคาของผู้เสนอราคารายนั้น   เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาดหรือผิดพลาดเพียงเล็กน้อยหรือที่ผิดแผกไปจากเงื่อนไข
ของเอกสารสอบราคาในส่วนที่มิใช่สาระสําคัญ   ทั้งนี้เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อ 
”องค์การบริหารส่วนตําบลบางหิน” เท่านั้น 
      6.3 “องค์การบริหารส่วนตําบลบางหิน” สงวนสิทธิไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราคาโดยไม่มีการผ่อนผัน
ในกรณี ดังต่อไปนี้ 

(1) ไม่ปรากฏชื่อผู้เสนอราคารายนั้น ในบัญชีผู้รับเอกสารสอบราคาหรือในหลักฐานการรับ เอกสาร 
สอบราคาของ”องค์การบริหารส่วนตําบลบางหิน” 
  (2) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคล หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหนึ่งอย่างใดหรือทั้งหมดในใบเสนอราคา 

(3) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กําหนดในเอกสารสอบราคาที่เป็นสาระสําคัญ หรือมี 
ผลให้เกิดความได้เปรียบแก่ผู้เสนอราคารายอื่น 

(4) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ  ตก  เติม  แก้ไข เปลี่ยนแปลง โดยผู้เสนอราคามิได้ลงลายมือชื่อพร้อม 
ประทับตรา (ถ้ามี) กํากับไว้ 
       6.4  ในการตัดสินสอบราคาหรือในการทําสัญญา คณะกรรมการการเปิดซองสอบราคาหรือองค์การ
บริหารส่วนตําบลมีสิทธิให้ผู้เสนอราคาชี้แจงข้อเท็จจริง สภาพฐานะ หรือข้อเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับผู้ที่เสนอราคา
ได้   องค์การบริหารส่วนตําบล มีสิทธิที่ไม่รับราคาหรือไม่ทําสัญญาหากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสมหรือไม่
ถูกต้อง 
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       6.5  “องค์การบริหารส่วนตําบลบางหิน”ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาตํ่าสุด  หรือราคาหนึ่งราคาใดหรือ
ราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได้  และอาจพิจารณาเลือกจ้างในจํานวนหรือขนาด  หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด  หรือ 
อาจจะยกเลิกการสอบราคาโดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้สุดแต่จะพิจารณา  ทั้งนี้  เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็น
สําคัญ  และให้ถือว่าการตัดสินขององค์การบริหารส่วนตําบลเป็นเด็ดขาด  ผู้เสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ  
มิได้  รวมทั้ง”องค์การบริหารส่วนตําบลบางหิน”จะพิจารณายกเลิกการสอบราคาและลงโทษผู้เสนอราคาเสมือนเป็นผู้
ทิ้งงาน  ไม่ว่าจะเป็นผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุผลที่เชื่อได้ว่าการเสนอราคากระทําไปโดย
ไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ช่ือบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอ่ืนมาเสนอราคาแทน เป็นต้น 

ในกรณีที่ผู้เสนอราคาต่ําสุดเสนอราคาต่ําจนคาดได้ว่าไม่อาจดําเนินงานตามสัญญาได้  คณะกรรมการ 
เปิดซองสอบราคาหรือ”องค์การบริหารส่วนตําบลบางหิน” จะให้ผู้เสนอราคานั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทําให้เชื่อได้
ว่าผู้เสนอราคาสามารถดําเนินงานตามสอบราคาจ้างให้เสร็จสมบูรณ์  หากคําช้ีแจงไม่เป็นที่รับฟังได้องค์การบริหารส่วน
ตําบลมีสิทธิที่จะไม่รับราคาของผู้เสนอราคารายนั้น 
       6.6 ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังจากการเปิดซองสอบราคาว่า ผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการ
คัดเลือกตามที่ได้ประกาศรายชื่อไว้ตามข้อ 4.5 เป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วัน
ประกาศสอบราคา หรือเป็นผู้เสนอราคาที่กระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ 1.5 
“องค์การบริหารส่วนตําบลบางหิน” มีอํานาจที่จะตัดรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกดังกล่าวออกจาก
ประกาศรายชื่อ ตามข้อ 4.5 และ “องค์การบริหารส่วนตําบลบางหิน” จะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคารายนั้นเป็นผู้ทิ้ง
งาน  
  ในกรณีนี้หากผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาเห็นว่า การยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาที่ได้ดําเนินการ
ไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอํานาจยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาดังกล่าวได้  
7.  การทําสญัญาจ้าง 

ผู้ชนะการสอบราคาจะต้องทําสัญญาจ้างตามแบบสญัญาดงัระบุในข้อ  1.3  กับ”องค์การบริหารส่วน 
ตําบลบางหิน” ภายใน…7….วัน  นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง  และจะต้องวางหลักประกันสญัญาเป็นจํานวนเงินเท่ากับ
ร้อยละ  5   ของราคาจ้างที่สอบราคาได้  ให้”องค์การบริหารส่วนตําบลบางหิน” ยึดถือไว้ในขณะทําสัญญา  โดยใช้
หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด  ดังต่อไปนี้ 

7.1 เงินสด 
7.2 เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่”องค์การบริหารส่วนตําบลบางหิน”  โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ทําสัญญา 

หรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน  3   วันทําการของทางราชการ 
7.3 หนังสือค้ําประกันของธนาคารภายในประเทศตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุในข้อ 1.4 (1) 
7.4 พันธบัตรรัฐบาลไทย 
7.5 หนังสือค้ําประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือบริษัทเงินทุนหรือบริษัท 

เงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ําประกันตามประกาศ
ของธนาคารแห่งประเทศไทยซึ่งได้แจ้งชื่อเวียนให้ส่วนราชการหรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นต่างๆ ทราบ
แล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้ําประกันที่ระบุในข้อ 1.4 (1)  

หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน 15 วันถัดจากวันที่ผู้ชนะการสอบราคา (ผู้รับจ้าง) พ้น 
จากข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว 
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8.   ค่าจ้างและการจ่ายเงิน   
“องค์การบริหารส่วนตําบลบางหิน” จะจ่ายเงินค่าจ้างตามสัญญาจ้างเพียงงวดเดียว  เมื่อผู้รับจ้างได้ 

ปฏิบัติงานทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยตามสัญญา  รวมทั้งทําสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย 
9. อัตราค่าปรับ 

ค่าปรับตามแบบสัญญาจ้างจะกําหนดในอัตราร้อยละ 0.10 ของค่าจ้างตามสัญญาต่อวัน 
10. การรับประกันความชํารุดบกพร่อง 

ผู้ชนะการสอบราคาซึ่งได้ทําข้อตกลงเป็นหนังสือ  หรือทําสัญญาจ้างตามแบบดังระบุในข้อ  1.3  แล้วแต่ 
กรณีจะต้องรับประกันความชํารุดบกพร่องของงานจ้างที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี  นับถัดจากวันที่”
องค์การบริหารส่วนตําบลบางหิน”ได้รับมอบงาน  โดยผู้รับจ้างต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน    
7   วัน  นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชํารุดบกพร่องหากผู้รับจ้างไม่ดําเนินการซ่อมแซมให้เรียบร้อย  “องค์การ
บริหารส่วนตําบลบางหิน”มีสิทธิที่จะหักเงินประกันสัญญาเพื่อว่าจ้างให้ผู้อ่ืนดําเนินการแทนได้ 
11. ขอสงวนสิทธใินการเสนอราคาและอืน่ ๆ 

11.1  เงินค่าจ้างสําหรับงานจ้างครั้งนี้  ได้มาจากเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปี 2555 และเงินจ่าย 
ขาดเงินสะสมประจําปี 2555 การลงนามในสัญญาจะกระทําได้ต่อเมื่อ   “องค์การบริหารส่วนตําบลบางหิน” ได้รับ
อนุมัติเงินค่าก่อสร้างแล้วเท่านั้น  
       11.2  เมื่อ”องค์การบริหารส่วนตําบลบางหิน” ได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้รับจ้างและได้
ตกลงจ้างตามสอบราคาจ้างแล้ว  ถ้าผู้รับจะต้องสั่งหรือนําสิ่งของมาเพื่องานดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ  และของ
นั้นต้องนําเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่      และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด  ผู้เสนอราคาซึ่งเป็นผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการ
พาณิชยนาวี  ดังนี้ 
   (1)  แจ้งการสั่งหรือนําสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อสํานักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการพาณิชยนาวีภายใน  7  วัน  นับถัดจากวันที่ผู้รับจ้างสั่งหรือซื้อจากต่างประเทศ  เว้นแต่เป็นของที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้ 

(2) จัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย  หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจาก 
ต่างประเทศมายังประเทศไทย      เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชยนาวีให้
บรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออื่นที่มิใช่เรือไทย  ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็นของที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น 

(3) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม  (1)  หรือ  (2)  ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วยการส่ง 
เสริมพาณิชยนาวี 
  11.3  ผู้เสนอราคาซึ่ง”องค์การบริหารส่วนตําบลบางหิน”ได้คัดเลือกแล้วไม่ไปทําสัญญาหรือข้อตกลง
ภายในเวลาที่ทางราชการกําหนดระบุในข้อ  6  “องค์การบริหารส่วนตําบลบางหิน” อาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้
ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ 

11.4  “องค์การบริหารส่วนตําบลบางหิน” สงวนสิทธ์ิที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไขหรือข้อกําหนดในแบบ 
สัญญาให้เป็นไปตามความเห็นของอัยการจังหวัด  (ถ้าม)ี 
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12. มาตรฐานฝีมือช่าง 
เมื่อ”องค์การบริหารส่วนตําบลบางหิน”ได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้รับจ้าง และได้ตกลงจ้าง 

ก่อสร้างตามประกาศนี้แล้ว   ผู้เสนอราคาจะต้องตกลงว่าในการปฏิบัติงานก่อสร้างดังกล่าว ผู้เสนอราคาจะต้องมีและ
ใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างจาก”องค์การบริหารส่วนตําบลบางหิน” หรือผู้มีวุฒิบัตรระดับ  ปวช. ปวส. และ  
ปวท.  หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่  ก.พ  รับรองให้เข้ารับราชการได้  ในอัตราไม่ตํ่ากว่าร้อยละ  10  ของแต่
ละสาขาช่าง  แต่ต้องมีช่างจํานวนอย่างน้อย  1  คน  ในแต่ละสาขาช่างดังต่อไปนี้ 

12.1   ปวส.  1  คน  สาขาช่างก่อสร้าง 
13. การปฏิบติัตามกฏหมายและระเบียบ 

 ในระหว่างระยะเวลาการก่อสร้างผู้รับจ้างถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบได้กําหนดไว้โดย
เคร่งครัด และจะต้องทําป้ายประชาสัมพันธ์โครงการตามแบบที่ “องค์การบริหารส่วนตําบลบางหิน” กําหนดไว้และถือ
เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้าง 

 
 

องค์การบริหารส่วนตาํบลบางหิน 
 
 
 

วันที่  20   เดือน  มกราคม   พ.ศ.  2555 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บทนิยาม 

 (1) “ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน” หมายความว่า บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลท่ีเข้าเสนอราคา
เพื่อรับจ้างในการสอบราคาจ้างของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น  เป็นผู้มีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยทางตรงหรือ
ทางอ้อมในกิจการของบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอ่ืนที่เข้าเสนอราคาเพื่อรับจ้างในการสอบราคาจ้างของหน่วยการ
บริหารราชการส่วนท้องถิ่นในคราวเดียวกัน       
 การมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมของบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลดังกล่าวข้างต้น   ได้แก่ 
การที่บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลดังกล่าวมีความสัมพันธ์กันในลักษณะดังต่อไปนี้ 
            (1)  มีความสัมพันธ์ในเชิงบริหาร โดยผู้จัดการ หุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอํานาจ
ในการดําเนินงานในกิจการของบุคคลธรรมดาหรือของนิติบุคคลรายหนึ่งมีอํานาจหรือสามารถใช้อํานาจในการบริหาร
จัดการกิจการของบุคคลธรรมดาหรือของนิติบุคคลอีกรายหนึ่งหรือหลายราย ที่เสนอราคาให้แก่หน่วยงานบริหาร
ราชการส่วนท้องถิ่นในการสอบราคาจ้างครั้งนี้ 
            (2)  มีความสัมพันธ์กันในเชิงทุน โดยผู้เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือผู้เป็นหุ้นส่วนไม่จํากัดความรับ
ผิดในห้างหุ้นส่วนจํากัด หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด  เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ
หรือห้างหุ้นส่วนจํากัด หรือเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด อีกรายหนึ่งหรือหลายรายที่
เสนอราคาให้แก่หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นในการสอบราคาจ้างครั้งนี้ 
            คําว่า “ผู้ถือหุ้นรายใหญ่” ให้หมายความว่า ผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นเกินกว่าร้อยละยี่สิบห้าในกิจการนั้น หรือใน
อัตราอื่นตามที่ปลัดกระทรวงมหาดไทยเห็นสมควรประกาศกําหนดสําหรับกิจการบางประเภทหรือบางขนาด 
           (3)  มีความสัมพันธ์กันในลักษณะไขว้กันระหว่าง (1) และ (2) โดยผู้จัดการ หุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการ
ผู้จัดการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของบุคคลธรรมดาหรือของนิติบุคคลรายหนึ่ง เป็นหุ้นส่วน
ในห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจํากัด หรือเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด อีกราย
หนึ่งหรือหลายรายที่เข้าเสนอราคาให้แก่หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นในการสอบราคาจ้างครั้งนี้ หรือในนัย
กลับกัน 
            การดํารงตําแหน่ง การเป็นหุ้นส่วน หรือเข้าถือหุ้นดังกล่าวข้างต้นของคู่สมรสหรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
ของบุคคลใน (1) (2) หรือ (3)  ให้ถือว่าเป็นการดํารงตําแหน่งการเป็นหุ้นส่วน  หรือการถือหุ้นของบุคคลดังกล่าว                    
            ในกรณีบุคคลใดใช้ช่ือบุคคลอ่ืนเป็นผู้จัดการ หุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการผู้บริหารผู้เป็นหุ้นส่วนหรือผู้
ถือหุ้นโดยที่ตนเองเป็นผู้ใช้อํานาจในการบริหารที่แท้จริง หรือเป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นที่แท้จริงของห้างหุ้นส่วน  หรือ
บริษัทจํากัด  หรือบริษัทมหาชนจํากัด แล้วแต่กรณี  และห้างหุ้นส่วน  หรือบริษัทจํากัด หรือบริษัทมหาชนจํากัดที่
เกี่ยวข้อง ได้เสนอราคาให้แก่หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ในการสอบราคาจ้างคราวเดียวกัน ให้ถือว่าผู้เสนอ
ราคาหรือผู้เสนองานนั้นมีความสัมพันธ์กันตาม  (1)  (2) หรือ (3) แล้วแต่กรณี 
 (2)“การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม”   หมายความว่า การที่ผู้เสนอราคารายหนึ่งหรือหลาย
รายกระทําการอย่างใดๆ อันเป็นการขัดขวาง หรือเป็นอุปสรรคหรือไม่เปิดโอกาสให้มีการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมใน
การเสนอราคาต่อหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ไม่ว่าจะกระทํา  โดยการสมยอมกัน หรือโดยการให้ ขอให้หรือ
รับว่าจะให้ เรียก รับ หรือยอมจะรับเงินหรือทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใด หรือใช้กําลังประทุษร้าย หรือข่มขู่ว่าจะใช้
กําลังประทุษร้าย หรือแสดงเอกสารอันเป็นเท็จ หรือกระทําการใดโดยทุจริต ทั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะแสวงหา
ประโยชน์ในระหว่างผู้เสนอราคาด้วยกัน หรือเพื่อให้ประโยชน์แก่ผู้เสนอราคารายหนึ่งรายใดเป็นผู้มีสิทธิทําสัญญากับ
หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หรือเพื่อหลีกเลี่ยงการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม หรือเพื่อให้เกิดความได้เปรียบ
หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น โดยมิใช่เป็นไปในทางประกอบธุรกิจปกติ..............................................---- 



สัญญาจ้าง 
                                สัญญาเลขที่ 4/2554 

 สัญญาฉบับนี้ทาํขึ้น      ณ    องค์การบริหารส่วนตําบลบางหิน      ตําบลบางหิน    อําเภอกะเปอร์     
จังหวัดระนอง     เมื่อวันที ่11 เดือน   มนีาคม    พ.ศ   2554     ระหว่างองค์การบริหารส่วนตําบลบางหิน   โดย   
นายวิชัย ศรีเจริญ  ตําแหน่ง      นายกองคก์ารบริหารส่วนตําบลบางหิน       ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียก     “ ผู้ว่าจ้าง”     
ฝ่ายหนึ่งกับ  หจก.ปราจีนพงษ์เจริญ    มสีํานักงานใหญอ่ยู่เลขที่ 212/30 หมู่ที ่10  ตําบลท่าตูม  อําเภอศรีมหาโพธิ์   
จังหวัดปราจีนบุรี  โดย นายประสงค์  เจรญิพร   ผู้มีอํานาจผูกพันนิติบุคคล   ปรากฏตามหนังสือรับรองของสํานักงาน
ทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดปราจีนบุรี  เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2554 และหนังสือมอบอํานาจ ลงวันที่ 11  มีนาคม  
2554  แนบทา้ยสัญญานี ้ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรยีกว่า   “ ผู้รับจ้าง “ อีกฝ่ายหนึ่ง 

คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้ 
ข้อ 1 ข้อตกลงว่าจ้าง  ผู้ว่าจ้างตกลงจา้งและผู้รบัจ้างตกลงรับจา้ง ดําเนินงานโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู ่2 บ้านบางหิน โดยมีรายละเอียดปริมาณงานดังนี้ 
- ทาสีรั้วบริเวณรอบอาคาร ภายนอกและภายในทั้งหมด พ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 248 ตร.ม. 
- ปลูกหญ้านวลน้อยบริเวณด้านหลังอาคาร พ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 205 ตร.ม. 
- ก่อสร้างบ่อทรายพร้อมซุ้มระแนงคลุมบ่อและซุ้มเหล็กดัดไม้เลื้อย ขนาดกว้าง4.0 0เมตรยาว8.00 เมตร 
- ก่อสร้างเตาเผาขยะ ขนาดกว้าง 1.20 เมตร ยาว 1.20 เมตร สูง 1.00 เมตร 

ป้ายโครงการ จํานวน 1 ป้าย รูปแบบและรายการตามแบบที่ อบต.บางหิน กําหนด  ราคา 120,000.-บาท  
(หนึ่งแสนสองหมื่นบาทถ้วน) 

ณ  หมูท่ี่  2   ตําบลบางหิน  อําเภอกะเปอร์  จังหวัดระนอง   ตามข้อกําหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญานี้ รวมทั้ง 
เอกสารแนบทา้ยสัญญา  

ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ตลอดจนอุปกรณ์ต่าง ๆ ชนิดดี เพื่อใช้ในงานจ้าง
ตามสัญญานี ้
 ข้อ 2 เอกสารอันเปน็ส่วนหนึ่งของสัญญา 
  เอกสารแนบทา้ยสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้ 
  2.1 ผนวก 1    แบบแปลนโครงการก่อสร้าง ……..  จํานวน …… 6…...หน้า 
             2.2 ผนวก 2    ใบเสนอราคา……………………  จํานวน……….2…..หน้า 
                     2.3 ผนวก 3   ปริมาณแสดงวัสดุและราคา….        จํานวน……….3....หน้า 
  2.4 ผนวก 4    แบบป้ายโครงการ............   จํานวน ........1......หน้า 
ความใดในเอกสารแนบท้ายสญัญาที่ขัดแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ใหใ้ช้ขอ้ความในสัญญานี้บังคับและในกรณีที่
เอกสารแนบทา้ยสัญญาขัดแย้งกันเอง  ผู้รับจา้งจะต้องปฏิบัติตามคําวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง 

ข้อ 3 หลักประกันการปฏิบติัตามสัญญา 
 ในขณะทําสญัญานี้      ผู้รับจ้างได้นําหลักประกันสัญญาเป็นหนังสือค้ําประกันสัญญาจ้าง ธนาคารกสิกรไทย 
เลขที่  54-42-0844-1  ลงวันที่ 11 มีนาคม  2554  จํานวนเงิน  6,000    บาท (หกพันบาทถ้วน)     มามอบใหแ้ก่ผู้ว่า
จ้างเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้ 
 หลักประกันทีผู่้รับจ้างนํามามอบไว้ตามวรรคหนึ่ง ผู้ว่าจ้างจะคืนให้เมื่อผู้รับจ้างพ้นจากข้อผูกพันตามสัญญานี้
แล้ว 

(ลงชื่อ)……………..……………….ผู้ว่าจ้าง               (ลงชื่อ)……………..……….…..……..ผู้รับจ้าง 
                (นายวิชัย  ศรีเจรญิ)                       (นายชรินทร์  คงแดง) 
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            ข้อ 4 ก.ค่าจ้างและการจ่ายเงนิ 
                    (สําหรับสญัญาที่เป็นราคาต่อหน่วย) 
  ผู้ว่าจ้างตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างเป็นจํานวนเงิน……-….……..บาท 
(………-…….)  ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มจํานวน…….-…….บาท  ตลอดจนภาษีอากรอื่น ๆและค่าใชจ้่ายทั้งปวดด้วยแล้ว 
โดยถือราคาต่อหน่วยเป็นเกณฑ์ตามรายการแต่ละประเภทดังที่ได้กําหนดไว้ในใบแจ้งปริมาณงานและราคา 
  คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายต่างตกลงว่าจํานวนปริมาณงานที่กําหนดไว้ในบัญชีรายการก่อสร้างหรือใบแจ้ง
ปริมาณงานและราคานี้เป็นจาํนวนโยประมาณเท่านั้น  จาํนวนปริมาณงานที่แท้จริงอาจจะมากหรือน้อยกว่านี้ก็ได้  ซึ่ง
ผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามราคาต่อหน่วยของงานแต่ละรายการที่ได้ทําเสร็จจริง  คู่สัญญาทั้งสองฝ่าย
ต่างตกลงที่จะไม่เปลี่ยนแปลงราคาต่อหน่วยหรือเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนอันเกิดจากการที่จํานวนปริมาณงานในแต่
ละรายการได้แกตกต่างไปจากที่กําหนดไว้ในสัญญา ทั้งนีน้อกจากในกรณีต่อไปนี้ 
  4.1  เมื่อปริมาณงานที่ทําเสร็จจริงในส่วนที่เกินกว่าร้อยละ 125 (หนึ่งร้อยยี่สิบห้า) แต่ไม่เกินร้อยละ 
150 (หนึ่งร้อยห้าสิบ)  ของปริมาณงานที่กําหนดไว้ในสัญญาหรือใบแจ้งปริมาณงานและราคาจะจา่ยให้ในอัตราร้อยละ 
90 (เก้าสิบ)ของราคาต่อหน่วยตามสัญญา 
  4.2  เมื่อปริมาณงานที่ทําเสร็จจริงในส่วนที่เกินกว่าร้อยละ 150 (หนึง่ร้อยห้าสิบ) ขอปริมาณงานที่
กําหนดไว้ในสัญญาหรือใบแจ้งปริมาณงานและราคา จะจ่ายให้ในอัตราร้อยละ 83 (แปดสิบสาม)  ของราคาต่อหน่วย
ตามสัญญา 

4.3 เมื่อปริมาณงานที่ทําเสร็จจรงิน้อยกว่าร้อยละ 75 (เจ็ดสบิห้า)  ของปริมาณงานที่กําหนดไว้ 
ในสัญญาหรือใบแจ้งปริมาณงานและราคา จะจ่ายให้ตามราคาต่อหน่วยในสัญญาและจะจา่ยเพิ่มชดเชยเป็นค่า  
overhead และ mobilization  สําหรับงานรายการนั้นในอัตราร้อยละ 17 (สิบเจด็) ของผลต่างระหว่างปริมาณงาน
ทั้งหมดของงานรายการนั้นตามสัญญาโดยประมาณงานทาทําเสร็จจริงคูณด้วยราคาต่อหน่วยตามสัญญา    
  4.4  ผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินที่เพิ่มขึ้น หรือหักลดเงินในแต่ละกรณีดังกล่าวข้างต้นในงวดสุดท้ายของการ
จ่ายเงินหรือก่อนงวดสุดท้ายของการจ่ายตามท่ีผู้ว่าจ้างจะพิจารณาเห็นสมควร 
   ผู้ว่าจ้างตกลงที่จะจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างเป็นรายเดือนตามเนื้องานที่ทําเสร็จจรงิเมื่อผู้ว่าจ้าง
หรือเจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้างได้ทําการตรวจสอบผลงานที่ทําเสร็จแล้ว และปรากฏว่าเป็นที่พอใจตรงตามข้อกําหนดแห่ง
สัญญานี้ทุกประการ ผู้ว่าจ้างจะออกหนังสือรับรองการรับมอบงานนั้นให้ไว้แก่ผู้รับจ้าง 
  การจ่ายเงินงวดสุดท้ายจะจ่ายให้เมื่องานทั้งหมดตามสัญญาได้แล้วเสร็จทกุประการ รวมทั้งการทํา
สถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อยตามที่กําหนดไว้ในข้อ 18 
  ข้อ 4 ข. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน  (สัญญาเป็นราคาเหมารวม) 
  ผู้ว่าจ้างตกลงจา่ยและผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้าง จํานวนเงนิ  120,000  บาท ซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม  
จํานวน 7,850.47  บาท   ตลอดจนภาษอีากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวมเป็นเกณฑแ์ละ
กําหนดการจ่ายเงินเป็นงวด ๆ  ดังนี ้
 งวดที่ 1 เป็นจํานวนเงิน…….-…..…..บาท (……………………-..……………………….) 
เมื่อผู้รับจ้างไดป้ฏิบัติงาน……………………………-……………………………………………............................. 
ให้แล้วเสร็จภายใน………………-…………………………………………. 
 

(ลงชื่อ)……………..……………….ผู้ว่าจ้าง               (ลงชื่อ)……………..……….…..……..ผู้รับจ้าง 
                (นายวิชัย  ศรีเจรญิ)                       (นายชรินทร์  คงแดง) 
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 งวดที่ 2 เป็นจํานวนเงิน……  -……….บาท (………………… -……………..…………) 
เมื่อผู้รับจ้างไดป้ฏิบัติงาน……………………………-……………………………………………………………… 
 งวดสุดท้ายเป็นจํานวนเงิน  จํานวนเงิน  120,000  บาท  (หนึ่งแสนสองหมื่นบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างไดป้ฏิบัติงาน
ทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรยีบร้อยตามสัญญา   รวมทั้งทําสถานทีก่่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อยตามที่กําหนดไว้ในข้อ 18 
 ข้อ 5 ก. กําหนดเวลาแล้วเสรจ็และสทิธขิองผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา 
 ภายในกําหนด …….-…….วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา ผู้รับจ้างจะตอ้งเสนอแผนงานให้เป็นที่พอใจแก่ผู้ว่าจ้าง  
โดยแสดงถงึขั้นตอนของการทํางานและกําหนดเวลาที่ต้องใชใ้นการทํางานหลกัต่าง ๆ ให้แล้วเสร็จ 
 ผู้รับจ้างตอ้งเริม่ทํางานที่รับจ้างภายในกําหนด……-……วัน  นับถัดจากวันได้รับหนงัสือแจ้งให้เริ่มงาน และจะต้อง
ทํางานให้แล้วเสร็จภายในกําหนด….…-…….วัน นับถัดจากวันทีไ่ดร้ับหนงัสือแจง้ดังกล่าว 
 ถ้ามิได้เสนอแผนงาน หรอืไม่สามารถทํางานให้แล้วเสร็จตามกําหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากาํหนดเวลา 
หรือผู้รับจ้างทําผิดสัญญาข้อใดข้อหนึง่ หรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพกิเฉยไมป่ฏิบัติตามคําส่ังของคณะกรรมการตรวจการจา้ง
หรือผู้ควบคุมงาน หรือบรษิัททีป่รึกษาซึ่งไดร้ับมอบอํานาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจา้งมีสิทธทิี่จะบอกเลิกสัญญานีไ้ด้ และมีสิทธิจ้าง
ผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทํางานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปได้ดว้ย 
 การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิเลกิสัญญาดังกล่าวข้างต้นนั้น  ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพน้จากความรับผิดตามสัญญา  

ข้อ 5 ข. กําหนดเวลาแล้วเสรจ็และสทิธขิองผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา 
 ผู้รับจ้างตอ้งเริม่ทํางานที่รับจ้างภายในวันที่..........เดือน มีนาคม พ.ศ. 2554  และจะต้องทาํงานให้แล้วเสรจ็สมบูรณ์
ภายใน วันที่..............เดือน  เมษายน  พ.ศ.  2554     ถ้าผู้รับจ้างมิไดล้งมือทํางานภายในกําหนดเวลา หรือไม่สามารถ
ทํางานให้แล้วเสร็จตามกําหนดเวลา หรือมีเหตุใหเ้ชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทํางานให้แล้วเสร็จภายในกําหนดเวลา   หรือจะ
แล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากําหนดเวลา  หรือผู้รับจ้างทําผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง  หรือตกเป็นผู้ล้มละลาย    หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติ
ตามคําส่ังของคณะกรรมการตรวจการจ้าง หรอืผู้ควบคุมงาน หรือบริษทัทีป่รึกษาซึ่งไดร้ับมอบอํานาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจา้งมี
สิทธิที่จะบอกเลกิสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รบัจ้างรายใหมเ่ขา้ทํางานของผูร้บัจ้างให้ลุล่วงไปได้ด้วยด ี

ข้อ 6 ความรับผิดชอบในความชํารุดบกพร่องของงานจ้าง 
 เมื่องานแล้วเสรจ็สมบูรณ์ และผู้ว่าจ้างได้รบัมอบงานจากผู้รับจ้างหรือจากผู้รับจ้างรายใหม่ในกรณทีี่มีการบอกเลิก
สัญญาตามข้อ 5 หากมีเหตุชํารุดบกพร่องหรอืเสียหายเกิดขึน้จากงานจ้างนี ้ ภายในกําหนด…1…ปี..-…. เดือน นับถัดจากวันที่
ได้รับมอบงานดงักล่าว ซึ่งความชํารุดบกพรอ่งหรือเสียหายนั้นเกิดจากความบกพรอ่งของผู้รับจ้างอันเกิดจากการใชว้ัสดทุี่ไม่
ถูกตอ้งหรือทําไว้ไม่เรียบร้อย หรือทําไม่ถกูต้องตามมาตรฐานแห่งหลักวิชาผูร้บัจ้างจะต้องรีบทําการแก้ไขให้เป็นที่เรยีบร้อยโดย
ไม่ชักช้า โดยผู้วา่จ้างไม่ต้องออกเงินใด ๆ  ในการนีท้ั้งสิ้น หากผู้รับจ้างบิดพลิ้วไม่กระทําการดังกล่าวภายในกําหนด……7……วัน 
นับแต่วันที่ไดร้บัแจ้งเป็นหนงัสือจากผู้ว่าจ้างหรือไม่ทําการแกไ้ขใหถู้กต้องเรียบร้อยภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างกําหนด ให้ผู้ว่าจ้างมี
สิทธิที่จะทําการนั้นเองหรือจ้างผู้อื่นให้ทํางานนัน้โดยผู้รับจ้างตอ้งเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย 

ข้อ 7 การจ้างช่วง 
ผู้รับจ้างจะตอ้งไม่เอางานทั้งหมดหรือบางส่วนแห่งสัญญานี้ไปจ้างช่วงอีกต่อหนึ่งโดยไม่ไดร้บัความยินยอมเป็นหนังสือ

จากผู้ว่าจ้างก่อน ทั้งนี้ นอกจากในกรณทีี่สัญญานี้จะได้ระบุไว้เป็นอย่างอื่น ความยินยอมดงักล่าวนั้นไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุด
พ้นจากความรบัผิด   หรือพนัธะหน้าที่ตามสัญญานี้ และผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับผิดในความผิดและความประมาทเลินเลอ่ของ
ผู้รับช่วง  หรือของตัวแทนหรอืลูกจ้างของผูร้ับจ้างช่วงนั้นทกุประการ 

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

                (นายวิชัย  ศรีเจรญิ)                       (นายชรินทร์  คงแดง) 
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ข้อ 8 การควบคุมงานของผู้รบัจ้าง 

 ผู้รับจ้างจะตอ้งควบคุมงานที่รบัจ้างอย่างเอาใจใส่ด้วยประสิทธิภาพและความชํานาญ และในระหว่างทํางานที่รับจ้าง
จะต้องจดัให้มีผู้แทนซึ่งทํางานเต็มเวลาเป็นผู้ควบคุมงาน ผู้ควบคุมงานดังกลา่วจะต้องเป็นผู้แทนได้รับมอบอํานาจจากผู้รับจ้าง 
คําส่ังหรือคําแนะนําต่าง ๆ ทีไ่ด้แจ้งแก่ผู้แทนผู้ได้รับมอบอํานาจนั้นใหถ้ือว่าเป็นคําส่ังหรือคาํแนะนําที่ได้แจ้งแก่ผู้รับจ้าง การ
แต่งตั้งผู้ควบคุมงานใหมจ่ะทํามไิด้หากไม่ไดร้ับความเห็นขอบจากผู้ว่าจ้างก่อน 
 ผู้ว่าจ้างมีสิทธทิีจ่ะขอให้เปล่ียนตัวผู้แทนผู้ได้รบัมอบอํานาจนัน้ โดยแจ้งเปน็หนังสือไปยงัผู้รับจ้างและผู้รับจ้างจะต้อง
ทําการเปลี่ยนตวัโดยพลัน โดยไม่คิดราคาเพิ่มหรืออ้างเป็นเหตุเพื่อขยายอายุสัญญาอันเนื่องมาจากเหตุนี ้

ข้อ 9 ความรับผิดของผู้รับจ้าง 
 ผู้รับจ้างจะตอ้งรับผิดต่ออุปทัวเหตุ ความเสียหาย หรือภยันตรายใด ๆ อันเกิดจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และ
จะต้องรับผิดตอ่ความเสียหายจากการกระทําของลกูจ้างของผู้รับจ้าง 

ความเสียหายใด ๆ อันเกิดแก่งานที่ผู้รับจ้างได้ทําขึ้น แมจ้ะเกิดขึ้นเพราะเหตุสุดวิสัย นอกจากกรณีอนัเกิดจาก
ความผิดของผู้วา่จ้าง ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดโดยซ่อมแซมใหคื้นดีหรือเปลี่ยนให้ใหม่โดยค่าใช้จ่ายของผูร้ับจ้างเอง ความรับผิด
ของผูร้ับจ้างดังกล่าวในข้อนี้จะสิ้นสุดลงเมื่อผู้วา่จ้างไดร้ับมอบหมายงานครัง้สดุท้าย ซึ่งหลงัจากนั้นผูร้ับจ้างคงต้องรับผิดเพียง
ในกรณีชํารดุบกพรอ่ง หรือความเสียหายดงักล่าวในข้อ 6 เทา่นั้น 

ข้อ 10 การจ่ายเงินแกลู่กจ้าง 
  ผู้รับจ้างจะตอ้งจ่ายเงินแก่ลูกจา้งที่ผู้รับจ้างไดจ้้างมาในอัตรา และตามกําหนดเวลาที่ผู้รับจา้งได้ตกลงหรือทําสัญญาไว้
ต่อลูกจ้างดังกลา่ว 
 ถ้าผู้รับจ้างไม่จา่ยเงินค่าจ้างหรอืค่าทดแทนอื่นใดแก่ลูกจ้างดงักล่าวในวรรคแรก ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะเอาเงินค่าจ้างที่
จะต้องจ่ายมาแก่ผู้รับจ้างมาจ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างดงักล่าว และให้ถือว่าผู้ว่าผู้ว่าจ้างได้จ่ายเงินจาํนวนนั้นเป็นค่าจ้าง
ให้แก่ผู้รับจ้างตามสัญญาแล้ว 
 ผู้รับจ้างจะตอ้งจัดให้มีประกันภัยสําหรับลูกจา้งทกุคนที่จ้างมาทํางานโดยใหค้รอบคลุมถึงความรับผิดทัง้ปวงของผู้
รับจ้าง  รวมทั้งผู้รับจ้างช่วงอันหากจะพงึในกรณีความเสียหายที่คิดค่าสินไหมทดแทนไดต้ามกฎหมาย ซึง่เกิดจากอุปทัวเหตุ
หรือภยันตรายใด ๆ ต่อลูกจ้างหรือบุคคลอื่นทีผู้่รับจ้างช่วงมาทํางาน ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบกรมธรรม์ประกนัภัยดังกล่าวพรอ้ม
ทั้งหลกัฐานการชําระเบี้ยประกนัให้แก่ผู้ว่าจ้าง เมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง   

ข้อ 11 การตรวจงานจ้าง 
        ถ้าผู้ว่าจ้างแตง่ตั้งกรรมการตรวจการจ้าง ผู้ควบคุมงานหรือบรษิัทที่ปรกึษาเพือ่ควบคุมการทาํงานของผู้รับจา้ง 
กรรมการตรวจการจ้างหรือผู้ควบคุมงานหรอืบริษทัที่ปรึกษานั้น มีอํานาจเข้าไปตรวจการงานในโรงงานและสถานที่ทีก่ําลัง
ก่อสร้างได้ทกุเวลาและผู้รับจ้างจะต้องอํานวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือในการนั้นตามสมควร     

การที่มีกรรมการตรวจการจ้าง ผู้ควบคุมงานหรือบริษทัที่ปรกึษาหาทําให้ผู้รบัจ้างพ้นความรบัผิดชอบตามสัญญานี้ข้อ
ใดไม ่

ข้อ 12 แบบรูปและรายการละเอียดคลาดเคลือ่น 
   ผู้รับจ้างจะตอ้งรับรองว่าไดต้รวจสอบและทําความเข้าใจในรูปรายละเอียดโดยถี่ถว้นแล้ว หากปรากฎแบบรูปและ
รายการละเอียด      นั้นผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อนไปจากหลักการทางวิศวกรรม หรือทางเทคนิคผู้รับจ้างตกลงที่จะปฏิบัติตาม
คําวินิจฉัยของกรรมการตรวจการจ้างหรือผู้ควบคุมงานหรือบริษทัที่ปรึกษาทีผู้่ว่าจ้างแต่งตั้งเพื่อใหง้านแล้วเสร็จบริบรูณ์โดยจะ
คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ เพิ่มขึ้นจากผูว้่าจ้างไม่ได้  
 

(ลงชื่อ)……………..……………….ผู้ว่าจ้าง               (ลงชื่อ)……………..……….…..……..ผู้รับจ้าง 
                (นายวิชัย  ศรีเจรญิ)                       (นายชรินทร์  คงแดง) 
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ข้อ 13 การควบคุมงานโดยผูว้่าจ้าง 

 ผู้รับจ้างตกลงวา่ กรรมการตรวจรับการจ้าง ผู้ควบคุมงานหรือบรษิัทที่ปรกึษาที่ผู้ว่าจ้างแตง่ตั้งมอีํานาจทีจ่ะตรวจสอบ
และ       ควบคุมงานเพื่อใหเ้ป็นไปตามเอกสารสัญญาและมีอํานาจที่จะสั่งให้แก้ไข เปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม หรือตัดทอนซึง่งาน
ตามสัญญานี้    หากผู้รับจ้างขัดขืนไม่ปฏิบัตติาม กรรมการตรวจการจ้าง ผู้ควบคุมงานหรือบรษิัทที่ปรกึษามีอํานาจที่จะสั่งให้
หยุดกจิกรรมนัน้ชั่วคราวได้ ความล่าช้าในกรณเีช่นนี้ผู้รับจ้างจะถือเป็นเหตุขอขยายวันทําการออกไปมิได ้

ข้อ 14. งานพิเศษและการแก้ไขงาน 
 ผู้ว่าจ้างมีสิทธทิีจ่ะสั่งให้ผู้รับจ้างทํางานพิเศษซึง่ไม่ได้แสดงไว ้   หรือรวมอยู่ในเอกสารสัญญาหากงานพิเศษนั้น ๆ อยู่
ในขอบข่ายทั่วไปแห่งวัตถุประสงค์ของสัญญานี้        นอกจากนี้ผู้ว่าจ้างยังมีสิทธิส่ังให้เปลี่ยนแปลงหรอืแก้ไขแบบรูป และ
ข้อกําหนดต่าง ๆ ในเอกสารสญัญานี้ด้วย  โดยไม่ทําให้สัญญาเป็นโมฆะแต่อย่างใด 
 อัตราค่าจ้างหรือราคาที่กําหนดไว้ในสัญญานี้ให้กําหนดใช้สําหรับงานพิเศษหรืองานที่เพิ่มเติมขึ้นหรือตัดทอน
ลงทั่งปวงตามคําสั่งของผู้ว่าจ้าง หากในสญัญาไม่ได้กําหนดไว้ถึงอัตราราคาจ้าง หรือราคาใด ๆ ที่จะนํามาใช้สําหรับ 
งานพิเศษหรืองานที่เพิ่มขึ้นดังกล่าว ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างจะได้ตกลงกันทีจ่ะกําหนดอตัราหรือราคารวมทัง่การขยายระยะเวลา   
กันใหมเ่พื่อความเหมาะสม ในกรณีทีต่กลงกันไม่ได้ ผู้วา่จ้างจะกําหนดอัตราจ้างหรือราคาตายตัวตามแต่ผู้ว่าจ้างจะเห็นว่า
เหมาะสมและถูกต้องซึ่งผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติงานตามคําส่ังของผู้ว่าจ้างแตอ่าจสงวนสิทธทิี่จะดําเนินการตามข้อ19 ต่อไปได้ 

ข้อ 15 ค่าปรับ 
 หากผู้รับจ้างไมส่ามารถทํางานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กําหนดไว้ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยงัมิไดบ้อกเลิกสัญญา  
ผู้รับจ้างจะตอ้งชําระค่าปรับใหแ้ก่ผู้ว่าจ้างเป็นจํานวนเงินวันละ…120…..บาท และจะต้องชําระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานในเมื่อ
ผู้ว้าจ้างต้องจ้างผู้ควบคุมงานอีกต่อหนึง่เป็นจํานวนเงินวันละ…..-……  บาท    นับถัดจากวันที่กําหนดแล้วเสร็จตามสัญญาหรือ
วันที่ผู้ว่าจ้างไดข้ยายให้จนถึงวนัที่ทํางานแล้วเสร็จจรงิ นอกจากนี้ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรยีกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับ
จ้างทํางานล่าชา้เฉพาะส่วนที่เกินกว่าจํานวนคา่ปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวไดอ้ีกด้วย 

ในระหว่างที่ผู้วา่จ้างยงัมิได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจา้งเห็นว่าผู้รับจา้งจะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได ้
ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธติามข้อ 16 กไ็ด้ และถ้าผู้ว่าจา้งแจ้งข้อเรียกรอ้งไปยงัผู้รับจ้างเมื่อครบกําหนดแล้ว
เสร็จของงานขอให้ชําระค่าปรบัแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวนับอกเลิกสัญญาได้อีกดว้ย 

ข้อ 16 สิทธิของผู้ว้าจ้างภายหลังบอกเลิกสัญญา 
 ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา ผู้ว้าจ้างอาจทาํงานนั้นเองหรอืว่าจ้างผู้อื่นใหท้ํางานนั้นตอ่จนแล้วเสร็จได้  
ผู้ว่าจ้างหรือผู้รบัจ้างทํางานนั้นต่อมีสิทธใิช้เครือ่งใชใ้นการกอ่สร้าง  ส่ิงที่ก่อสร้างชั่วคราวสําหรับงานก่อสร้างและวัสดุต่าง ๆ ซึ่ง
เห็นว่าจะต้องสงวนเอาไว้เพื่อการปฏิบัติงานตามสัญญาตามที่จะเห็นสมควร 

ในกรณีดงักล่าว    ผู้ว่าจ้างมีสิทธริิบหลักประกันการปฏบิัติตามสัญญาทัง้หมดหรือบางส่วนตามแต่จะเหน็สมควร  
นอกจากนั้นผู้รบัจ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าเสยีหายซึ่งเป็นจํานวนเกินกว่าหลกัประกันการปฏิบัติงานและค่าเสียหายต่าง ๆ   ที่
เกิดขึ้น รวมทั้งค่าใช้จ่ายทีเ่พิ่มขึ้นในการทํางานนั้นต่อให้แล้วเสร็จตามสัญญาและค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานเพิ่ม (ถ้าม)ี ซึ่งผู้ว่า
จ้างจะหกัเอาจากเงินประกันผลงานหรือจํานวนเงินใด ๆ  ทีจ่ะจ่ายใหแ้ก่ผู้รับจ้างก็ได ้

ข้อ 17 การกําหนดค่าเสียหาย 
 ค่าปรับหรือค่าเสียหายซึ่งเกิดขึน้จากผู้รับจ้างตามสัญญานี้   ผู้ว่าจ้างมีสิทธทิีจ่ะหักเอาจากจาํนวนเงินค่าจ้างที่ค้างจ่าย
หรือจากเงินประกันผลงานของผู้รับจ้าง หรือบงัคับจากหลักประกันการปฏิบตัิตามสัญญาก็ได้ 
 หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที่หกัไว้จ่ายเป็นค่าปรับ และค่าเสียหายแล้วยังเหลืออยู่อีกเท่าใดผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับ 
จ้างทัง้หมด 
 

(ลงชื่อ)……………..……………….ผู้ว่าจ้าง               (ลงชื่อ)……………..……….…..……..ผู้รับจ้าง 
                (นายวิชัย  ศรีเจรญิ)                       (นายชรินทร์  คงแดง) 
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ข้อ 18 การทําบริเวณก่อสร้างให้เรียบร้อย 

 ผู้รับจ้างจะต้องรักษาบริเวณสถานที่ปฏิบัติงานตามสัญญา     รวมทั้งโรงงานหรือสิ่งอํานวยความสะดวกในการ
ทํางานของผู้รับจ้าง ลูกจ้าง ตัวแทน หรือของผู้รับจ้างช่วง ให้อยู่ในความสะอาด ปลอดภัยและมีประสทิธิภาพในการใช้ 
งานตลอดระยะเวลาการจ้าง   และเมื่อทํางานเสร็จส้ินแล้วจะต้องขนย้ายบรรดาเครือ่งใช้ในการทํางานจ้างรวมทัง้วัสดขุยะมูล
ฝอยและสิ่งก่อสร้างชั่วคราวต่าง ๆ  ทั้งจะต้องกลบเกลี่ยพื้นดนิให้เรียบรอ้ยเพื่อให้บริเวณทัง้หมดอยูใ่นสภาพที่สะอาด   และใช้
การไดท้ันท ี

ข้อ 19 กรณีพิพาทและอนุญาตโตตุลาการ 
19.1 ในกรณีทีม่ีข้อโต้แย้งเกิดขึ้นระหว่างคู่สัญญาเกีย่วกับขอ้กําหนดสัญญานี้หรือเกี่ยวกับการปฏิบัต ิ

สัญญานี้และคู่สัญญาไม่สามารถตกลงกันได้ ให้เสนอข้อโต้แยง้หรอืข้อพิพาทนั้นต่ออนุญาโตตุลาการเพื่อพิจารณาชี้ขาด 
19.2 เว้นแต่คู่สัญญาทัง้สองฝ่ายจะเห็นพ้องกันให้อนุญาโตตุลาการคนเดยีวเปน็ผู้ชี้ขาด การระงับข้อ 

พิพาทให้กระทาํโดยอนุญาโตตลุาการ 2 คน โดยคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งจะทําหนงัสือแสดงเจตนาจะให้มีอนุญาโตตุลาการระงบัข้อ
พิพาท  และระบุชื่ออนุญาโตตลุาการคนที่ตนแต่งตั้งสง่ไปยังคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่ง จากน้ันภายในระยะเวลา  30   วัน  นบัถัด
จากวันที่ได้รับแจ้งดงักล่าว คู่สัญญาฝ่ายที่ไดร้บัแจ้งจะต้องแตง่ตั้งอนุญาโตตุลาการคนที่สอง  ถ้าอนุญาโตตุลาการทั้งสองคน
ดังกล่าวไม่สามารถประนีประนอมระงับข้อพิพาทนั้นได้      ให้อนุญาโตตุลาการทั้งสองคนร่วมกันแตง่ตัง้อนุญาโตตุลาการผู้ชี้
ขาดภายในกําหนดเวลา  30  วัน นับจากวันที่ไม่สามารถตกลงกัน ผู้ชี้ขาดดงักล่าวจะพจิารณาระงับข้อพิพาทต่อไป กระบวน
พิจารณาของอนุญาโตตุลาการให้ถอืตามขอ้บังคับอนุญาโตตุลาการ ของสถาบันอนุญาโตตลุาการกระทรวงยุติธรรมโดยอนุโลม 
หรือตามข้อบงัคับอื่นที่คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายเหน็ชอบ และให้กระทําในกรุงเทพมหานคร โดยใช้ภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษเป็น
ภาษาในการดําเนินกระบวนการพิจารณา 
  19.3ในกรณีที่คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่แตง่ตัง้อนุญาโตตุลาการฝ่ายตนหรือในกรณทีี่อนุญาโตตุลาการทั้ง
สองคนไม่สามารถตกลงกันแต่งตั้งอนุญาโตตุลาการผู้ชี้ขาดได้ คู่สัญญาแต่ละฝ่ายต่างมีสิทธิร้อง 
ขอค่าศาลแพ่งเพื่อแต่งตัง้อนุญาโตตุลาการหรอือนุญาโตตุลการผู้ชี้ขาดได้แล้วแต่กรณ ี
  19.4 คําชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการหรือของอนญุาโตตุลาการผู้ชี้ขาด แล้วแต่กรณี ให้ถอืเป็นเด็ดขาดและถงึ
ที่สุดผูกพันคู่สัญญา 

19.5 คู่สัญญาแต่ละฝ่ายเป็นผู้รับภาระค่าธรรมเนียมอนุญาโตตลุาการฝ่ายตนและออกค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการ
ดําเนินกระบวนการพจิารณาฝ่ายละครึ่งในกรณทีี่มีการแต่งตัง้อนุญาโตตุลาการคนเดียวหรือมีการแต่งตัง้อนุญาโตตุลาการผู้ชี้
ขาด   ให้อนุญาโตตุลาการหรืออนญุาโตตลุาการผู้ชี้ขาดเป็นผู้กําหนดภาระค่าธรรมเนียมอนุญาโตตุลาการคนเดยีวหรอืภาระ
ค่าธรรมเนยีมอนุญาโตตุลาการผู้ชี้ขาดคนเดียว แล้วแต่กรณ ี

ข้อ 20 การขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา 
 ในกรณีที่มเีหตสุุดวิสัย หรอืเหตุใด ๆ  อนัเนื่องมาจากความผิดหรือความบกพรอ่งของฝ่ายผู้ว่าจ้างหรอืพฤตกิารณ์
อันหนึ่งอันใดทีผู้่รับจ้างไม่ตอ้งรับผิดตามกฎหมาย ทําให้ผู้รับจ้างไม่สามารถทํางานให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไขและกําหนดเวลาแห่ง
สัญญานี้ได้ ผู้รบัจ้างจะต้องแจง้เหตหุรือพฤตกิารณ์ดงักล่าวพรอ้มหลักฐานเปน็หนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบ    เพื่อขอขยายเวลา
ทํางานออกไปภายใน 15 วัน นับถัดจากวันทีเ่หตุนั้นสิ้นสุดลง 

ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้รับจ้างได้สละสิทธิ์เรียกร้องในการที่จะขอขยายเวลา
ทํางานออกไปไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทัง้สิ้น เว้นแต่กรณเีหตุเกิดจากความผิดหรอืความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจา้ง ซึ่งมหีลักฐานชัด
แจ้งหรอืผู้ว่าจ้างทราบดีอยู่แล้วตั้งแต่ต้น 

การขยายกําหนดเวลาทํางานตามวรรคหนึง่อยูใ่นดุลพินิจของผู้ว่าจ้างทีจ่ะพิจารณาตามที่เห็นสมควร 
 
(ลงชื่อ)……………..……………….ผู้ว่าจ้าง               (ลงชื่อ)……………..……….…..……..ผู้รับจ้าง 

                (นายวิชัย  ศรีเจรญิ)                       (นายชรินทร์  คงแดง) 
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 ข้อ 21 มาตรฐานฝีมือช่าง 
 ผู้รับจ้างตกลงเป็นเงื่อนไขสําคัญว่า ผู้รับจ้างจะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมอืช่างจากกระทรวงแรงงาน
และสวัสดิการสังคม หรือผู้มีวุฒบิัตรระดับ ปวช. ปวส. และ ปวท. หรือเทียบเทา่จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ.  
รับรองให้เข้ารับราชการได้ ในอตัราไม่ต่ํากว่ารอ้ยละ 10   ของแต่ละสาขาช่าง แต่จะต้องมีชา่งจํานวนอย่างน้อย 1 คน ในแต่ละ
สาขาช่างดงัต่อไปนี้ 
  21.1    ช่างก่อสร้าง 
 ผู้รับจ้างจะตอ้งจัดทําบัญชีแสดงจํานวนช่างทัง้หมด    โดยจําแนกตามแต่ละสาขาช่างและระดับช่างพรอ้มกับระบุ
รายชื่อช่างผู้ที่ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือชา่งหรอืผู้มีวุฒิบตัรดงักล่าวในวรรคแรก นํามาแสดงพร้อมหลักฐานต่าง ๆ ต่อ
คณะกรรมการตรวจการจ้างหรือผู้ควบคุมงาน ก่อนเริ่มลงมือทํางาน และพร้อมที่จะให้ผู้ว่าจ้างหรือเจ้าหน้าทีข่องผู้วา่จ้าง
ตรวจสอบดูได้ตลอดเวลาการทาํงานตามสัญญานี้ของผูร้ับจ้าง 

สัญญานี้ทําขึ้นเป็นสองฉบับ   มีข้อความถกูตอ้งตรงกัน   คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดเวลาจงึ
ได้ลงลายมือพรอ้มทั้งประทับตรา  (ถ้าม)ี  ไว้เป็นสําคัญต่อหนา้พยานและคู่สัญญาต่างยึดถอืไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ 
      

(ลงชื่อ)………………………………………………ผู้ว่าจ้าง 
                     (นายวิชัย   ศรีเจรญิ) 
 
     (ลงชื่อ)………………………………………………ผู้รับจ้าง 
                (......นายชรินทร์  คงแดง........) 
 
     (ลงชื่อ)…………………………………………………พยาน 
                 ( นางศุภราภรณ์    จนัสีไหม) 
 
     (ลงชื่อ)…………………………………………………พยาน 

                    (นางกรวีร์  เทพพทิักษ)์  
 

 

 
 


