
ประกาศโรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม (ส าเนา) 
เรื่อง  สอบราคาจ้างก่อสร้างห้องส้วมนักเรียนหญิง ๖ ที/่๔๙ 

------------------------------ 
 ด้วยโรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม โดยได้รับมอบอ านาจจากส านักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน  ตามค าสั่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ที่ ๒๒/๒๕๔๖ ลงวันที่ ๘ กรกฎาคม  
พ.ศ. ๒๕๔๖ เรื่อง มอบอ านาจเกี่ยวกับการพัสดุ ซึ่งต่อไปนี้ เรียกว่า “โรงเรียน” มีความประสงค์จะสอบราคา
จ้างก่อสร้างห้องส้วมนักเรียนหญิง ๖ ที/่๔๙ ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้  เป็นเงินทั้งสิ้น 
๔๖๑,๗๐๐ บาท ((สี่แสนหกหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) 
 ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องเป็นนิติบุคคลหรือบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างที่สอบราคาจ้างดังกล่าว 
และต้องไม่เป็นผู้ถูกแจ้งเวียนชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ 
 ก าหนดยื่นซองสอบราคา ตั้งแต่วันที่ ๑๑ – ๒๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗  เว้นวันหยุดราชการ 
ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องกลุ่มบริหารงบประมาณและสินทรัพย์ โรงเรียนท่าตะโก-
พิทยาคม และก าหนดเปิดซองสอบราคาในวันที่ ๒๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗  ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป  
 ผู้สนใจดูรายละเอียดได้ท่ีเว็บไซด์ www.thatako.ac.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 
๐๕๖-๒๔๙๔๑๙ ต่อ ๑๐๓ ในวันและเวลาราชการ 
 
         ประกาศ ณ วันที่       ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๕๗    
  
                                             ลงชื่อ 

 

(นายพันศักดิ์ ศรีทอง) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม 

 
 

 



เอกสารสอบราคาจ้าง เลขที่ 5 / 2557 
การจ้างก่อสร้างห้องส้วมนักเรียนหญิง 6 ที/่49 

 โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม ต าบลดอนคา อ าเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า  “โรงเรียน”  มีความ
ประสงค์จะสอบราคาจ้างก่อสร้างห้องส้วมนักเรียนหญิง 6 ที/่49  ณ โรงเรียนท่าตะโก-พิทยาคม   โดยมีข้อแนะน าและข้อก าหนด
ดังต่อไปนี้ 
 1.  เอกสารแนบท้ายเอกสารสอบราคา 

1.1   รายละเอียดรูปแบบประมาณการ 
1.2   แบบใบเสนอราคา 
1.3   แบบหนังสือมอบอ านาจ 
1.4   แบบสัญญาจ้าง 
1.5   แบบหนังสือค้ าประกัน “ หลักประกันสัญญา ” 
1.6  บทนิยาม 

(1) ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน 
(2) การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 

                 1.7  แบบบัญชีเอกสาร  
(1) บัญชีเอกสารส่วนที่ 1 
(2) บัญชีเอกสารส่วนที่ 2 

2.  คุณสมบัติของผู้เสนอราคา 
2.1 ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ สอบราคาจ้าง 

                    2.2 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว  หรือไม่
เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ   
           2.3  ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่ โรงเรียนท่าตะโก
พิทยาคม  ณ วันประกาศ สอบราคา  หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมตามข้อ 1.6 (2) 
  2.4  ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทย  เว้นแต่รัฐบาลของผู้
เสนอราคาได้มีค าสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น 
          3.  หลักฐานการเสนอราคา 
       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา  โดยแยกไว้นอกซองใบเสนอราคาเป็น  2  
ส่วน คือ 

3.1  ส่วนที่  1  อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
(1)  ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล 

(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจ ากัด  ให้ยื่นส าเนาหนังสือรับรองการ 
จดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ  ผู้มีอ านาจควบคุม พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง  

(ข)  บริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัด  ให้ยื่นส าเนาหนังสือรับรองการ 
จดทะเบียนนิติบุคคล  หนังสือบริคณห์สนธิ  บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ  ผู้มีอ านาจควบคุมและบัญชี 
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่  พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 

       (2)  ในกรณีผู้เสนอราคาไม่เป็นนิติบุคคล 



                     (ก) บุคคลธรรมดา ให้ยื่นส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้นั้น หลักฐานการมีอาชีพรับจ้างงานก่อสร้าง 
เช่น ส าเนาใบเสร็จรับเงินที่รับจ้างค่าก่อสร้าง ส าเนาหนังสือสัญญาจ้างหรือหนังสือข้อตกลง พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง  
                                (ข) คณะบุคคล ให้ยื่นส าเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้
เป็นหุ้นส่วน   หลักฐานการมีอาชีพรับจ้างงานก่อสร้าง เช่น ส าเนาใบเสร็จรับเงินที่รับจ้างค่าก่อสร้าง   ส าเนาหนังสือสัญญาจ้างหรือ
หนังสือข้อตกลง พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 

      (3)  ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นผู้เสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า  ให้ยื่นส าเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า  
ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า  และในกรณีท่ีผู้เข้าร่วมค้าฝ่ายใดเป็นบุคคลธรรมดาที่มิใช่สัญชาติไทย  ก็ให้ยื่นส าเนา
หนังสือเดินทาง  หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคล ให้ยื่นเอกสารตามท่ีระบุไว้ใน (1) 
                (4)  ส าเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม (  ถ้ามี ) 

       (5)  บัญชีเอกสารส่วนที่1ทั้งหมดท่ีได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคาตามแบบในข้อ 1.7 (1) 
3.2 ส่วนที่  2  อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 

                             (1) หนังสือมอบอ านาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้เสนอราคามอบอ านาจให้บุคคลอื่นลง
นามในใบเสนอราคาแทน 
          (2) บัญชีรายการก่อสร้าง  ซึ่งจะต้องแสดงรายการวัสดุอุปกรณ์ค่าแรงงาน  ภาษีประเภทต่าง ๆ รวมทั้งก าไร
ไว้ด้วย 
          (3) บัญชีเอกสารส่วนที่  2  ทั้งหมดท่ีได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบ 
ในข้อ  1.7 (2) 
 4.  การเสนอราคา 
      4.1 ผู้เสนอราคาต้องยื่นเสนอราคาตามแบบที่ก าหนดไว้ในเอกสาร สอบราคานี้โดยไม่มีเงื่อนไขใด ใดทั้งสิ้น  และ
จะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน  ลงลายมือชื่อของผู้เสนอราคาให้ชัดเจน จ านวนเงินที่เสนอจะต้องระบุตรงกันทั้งตัวเลขและ
ตัวอักษร  โดยไม่มีการขูดลบหรือแก้ไข  หากมีการขูดลบ  ตก เติม  แก้ไข  เปลี่ยนแปลงจะต้องลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาพร้อม
ประทับตรา (ถ้ามี) ก ากับไว้ด้วยทุกแห่ง 
 4.2   ในการเสนอราคา  ให้เสนอเป็นเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียว  โดยเสนอราคารวมและหรือราคาต่อ
หน่วย  และหรือต่อรายการ  ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้องทั้งนี้ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกันท้ังตัวเลขและ
ตัวหนังสือ  ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกันให้ถือตัวหนังสือเป็นส าคัญ  โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม  ภาษี
อากรอ่ืน และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้แล้ว 
  ราคาที่เสนอจะต้องเสนอก าหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า 30 วัน นับแต่วันเปิดซองใบเสนอราคา  โดยภายในก าหนด
ยืนราคาผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้ และจะถอนการเสนอราคามิได้  
 4.3   ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอก าหนดเวลาการท างานแล้วเสร็จภายใน  90 วัน  นับจากวันลงนามในสัญญา  
 4.4  ก่อนยื่นซอง สอบราคา  ผู้เสนอราคาควรตรวจดูร่างสัญญา  แบบรูป และรายละเอียด ฯลฯ  ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจ
เอกสาร สอบราคาท้ังหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นซอง สอบราคาตามเงื่อนไขในเอกสาร สอบราคา 

4.5 ผู้เสนอราคาจะต้องย่ืนซองใบเสนอราคาที่ปิดผนึกซองเรียบร้อยจ่าหน้าซองถึง ประธาน  



คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจ้างก่อสร้างห้องส้วมนักเรียนหญิง 6 ที/่49 โดยระบุไว้ท่ีหน้าซองว่า “ใบเสนอราคาตาม
เอกสารสอบราคา เลขท่ี  5 /2557 ” ยื่นต่อเจ้าหน้าที่ผู้รับซอง   ระหว่าง วันที่ 11 – 20 ธันวาคม พ.ศ. 2557   ระหว่างเวลา  
08.30 น. ถึง 16.30 น. เว้นวันหยุดราชการ  ณ ห้องกลุ่มบริหารงบประมาณและสินทรัพย์  โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม     

เมื่อพ้นก าหนดเวลายื่นซองสอบราคาแล้วจะไม่รับซองสอบราคาโดยเด็ดขาด             คณะกรรมการพิจารณาผล
การ สอบราคาจะด าเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอ 

ราคาแต่ละรายว่าเป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นตามข้อ 1.6 (1)  ณ  วันประกาศสอบราคาหรือไม่   
และประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือก   ก่อนการเปิดซองใบเสนอราคา    
  หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการ สอบราคาก่อนหรือในขณะที่มีการเปิดซองใบเสนอราคาว่า  ผู้เสนอ
ราคากระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม  ตามข้อ 1.6 (2)  และคณะกรรมการฯ  เชื่อว่ามีการกระท าอัน
เป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม คณะกรรมการฯ  จะตัดรายชื่อผู้เสนอราคารายนั้นออกจากการเป็นผู้เสนอราคา 
และประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือก และโรงเรียนจะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคาดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน  เว้นแต่
คณะกรรมการฯ จะวินิจฉัยได้ว่าผู้เสนอราคารายนั้นเป็นผู้ที่ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของทางราชการและมิได้
เป็นผู้ริเริ่มให้มีการกระท าดังกล่าว 
  ผู้เสนอราคาที่ถูกตัดรายชื่อออกจากการเป็นผู้เสนอราคาเพราะเหตุเป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้
เสนอราคารายอื่น  ณ วันประกาศ สอบราคา  หรือเป็นผู้เสนอราคาที่กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม   
อาจอุทธรณ์ค าสั่งดังกล่าวต่อปลัดกระทรวงภายใน 1 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากคณะกรรมการพิจารณาผลการ สอบราคา  การ
วินิจฉัยอุทธรณ์ของปลัดกระทรวงให้ถือเป็นที่สุด 
  คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจะเปิดซองใบเสนอราคาของผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกดังกล่าว
ข้างต้น ณ  ห้องกลุ่มบริหารงบประมาณและสินทรัพย์  โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม   ในวันที่ 23  ธันวาคม  พ.ศ. 2557    ตั้งแต่
เวลา  10.00  น.  เป็นต้นไป 
  การยื่นอุทธรณ์ตามวรรค 5  ย่อมไม่เป็นเหตุให้มีการขยายระยะเวลาการเปิดซองใบเสนอราคา  เว้นแต่
ปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นว่า  การขยายระยะเวลาดังกล่าวจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง  และในกรณีท่ีปลัดกระทรวง
พิจารณาเห็นด้วยกับค าคัดค้านของผู้อุทธรณ์และเห็นว่าการยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาท่ีได้ด าเนินการไปแล้วจะเป็นประโยชน์
แก่ทางราชการอย่างยิ่ง  ให้ปลัดกระทรวงมีอ านาจยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาดังกล่าวได้  
  5.  หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา 
  5.1  ในการสอบราคาครั้งนี้   โรงเรียนจะพิจารณาตัดสินด้วย   ราคารวม      

          5.2  หากผู้เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ 2 หรือยื่นหลักฐานการเสนอราคา ไม่ถูกต้องหรือไม่
ครบถ้วนตามข้อ 3  หรือยื่นซองประกวดราคาไม่ถูกต้องตาม  ข้อ 4  แล้ว  คณะกรรมการฯ  จะไม่รับพิจารณาราคาของผู้เสนอราคา
รายนั้น  เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กน้อย  หรือท่ีผิดแผกไปจากเงื่อนไขของเอกสาร  สอบราคาในส่วนที่มิใช่
สาระส าคัญ  ทั้งนี้  เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ ต่อโรงเรียนเท่านั้น  

5.3  โรงเรียน สงวนสิทธิไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราคา  โดยไม่มีการผ่อนผันใน 
กรณีดังต่อไปนี้  

            (1)  ไม่ปรากฏชื่อผู้เสนอราคารายนั้น  ในบัญชีผู้รับแบบรูปรายการพร้อมเอกสารสอบราคาของโรงเรียน  
     (2)  ไม่กรอกชื่อนิติบุคคล  หรือบุคคลธรรมดา  หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหนึ่งอย่างใดหรือทั้งหมดในใบ
เสนอราคา 



    (3)  เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขท่ีก าหนดในเอกสาร สอบราคาท่ีเป็นสาระส าคัญ หรือมีผลท าให้เกิด
ความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอราคารายอื่น 

  (4)  ราคาที่เสนอมีการขูดลบ  ตก  เติม  แก้ไข  เปลี่ยนแปลง  โดยผู้เสนอราคามิได้ลง 
ลายมือชื่อพร้อมประทับตรา  (ถ้ามี)  ก ากับไว้ 

           5.4  ในการตัดสินการ สอบราคาหรือในการท าสัญญา  คณะกรรมการ เปิดซองสอบราคา หรือโรงเรียน  มีสิทธิให้
ผู้เสนอราคาชี้แจงข้อเท็จจริง  สภาพ  ฐานะ  หรือข้อเท็จจริงอื่นใดท่ีเกี่ยวข้องกับผู้เสนอราคาได้  โรงเรียนมีสิทธิที่จะไม่รับราคา
หรือไม่ท าสัญญา หากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง 
                      5.5  โรงเรียนทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ าสุด  หรือราคาหนึ่งราคาใดหรือราคาท่ีเสนอทั้งหมดก็ได้ และอาจ
พิจารณาเลือกจ้างในจ านวน  หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใดหรืออาจจะยกเลิกการ สอบราคา โดยไม่พิจารณาจัดจ้ าง
เลยก็ได้  สุดแต่จะพิจารณา  ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นส าคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของโรงเรียนเป็นเด็ดขาด  ผู้
เสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ  มิได้  รวมทั้งกรมจะพิจารณายกเลิกการ สอบ ราคาและลงโทษผู้เสนอราคาเป็นผู้ทิ้งงาน  ไม่
ว่าจะเป็นผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม  หากมีเหตุที่เชื่อได้ว่าการเสนอราคากระท าการโดยไม่สุจริต หรือมีการ
สมยอมกันในการเสนอราคา 
  ในกรณีที่ผู้เสนอราคาต่ าสุด  เสนอราคาต่ าจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจด าเนินงานตามสัญญาได้  คณะกรรมการเปิด
ซองสอบราคา  หรือโรงเรียนจะให้ผู้ถือเสนอราคานั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ท าให้เชื่อได้ว่าผู้เสนอราคาสามารถด าเนินงานตาม
สอบราคาจ้างให้เสร็จสมบูรณ์  หากค าชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้  โรงเรียนมีสิทธิที่จะไม่รับราคาของผู้เสนอราคารายนั้น  
 6.  การท าสัญญาจ้าง 
       ผู้ชนะการสอบราคาจะต้องท าสัญญาจ้างตามแบบสัญญาดังระบุใน ข้อ 1.4  กับโรงเรียนภายใน 7  วัน   นับถัดจาก
วันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจ านวนเงินเท่ากับร้อยละ  5  ของราคาค่าจ้างที่สอบราคาได้  ให้โรงเรียน
ยึดถือไว้ในขณะท าสัญญา  โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด  ดังต่อไปนี้  

6.1 เงินสด 
6.2  เช็คท่ีธนาคารสั่งจ่ายให้แก่โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม  โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ท าสัญญาหรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน 3  

วันท าการของทางราชการ   และจะต้องเป็นเช็คท่ีผู้รับเงินไม่ต้องช าระค่าธรรมเนียมการเรียกเก็บเงิน  
        6.3  หนังสือค้ าประกันของธนาคารภายในประเทศ   ตามแบบหนังสือค้ าประกันดังระบุ  ในข้อ 1.5   
        6.4  หนังสือค้ าประกันของบริษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  หรือบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุน
หลักทรัพย์  ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ าประกันตามประกาศของธนาคารแ ห่ง
ประเทศไทย  ซึ่งได้แจ้งชื่อเวียนให้ส่วนราชการต่าง ๆ ทราบแล้ว  โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้ าประกันดังระบุในข้อ 1.5     
         6.5  พันธบัตรรัฐบาลไทย 

   หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน  15 วัน  นับถัดจากวันที่ผู้ชนะการประกวดราคา (ผู้รับจ้าง) พ้น
จากข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว 
 7.  ค่าจ้างและการจ่ายเงิน 
                  โรงเรียนจะจ่ายเงินค่าจ้าง โยแบ่งออกเป็น 2 งวด ดังนี้  
  7.1 งวดที่ 1 เป็นจ านวนเงินในอัตราร้อยละ 40 ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างท าการก่อสร้างโครงสร้าง ค.ส.ล. เสร็จ
ทั้งหมด ติดตั้งโครงหลังคา มุงหลังคาเสร็จ วางแผ่นพื้นส าเร็จรูปพร้อมเทคอนกรีตทับหน้า และก่อผนังคอนกรีตบล็อกเสร็จทั้งหมด  
ให้แล้วเสร็จภายใน 45 วัน 



7.2 งวดที่ 2 เป็นจ านวนเงินในอัตราร้อยละ 60 ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างท างานส่วนที่เหลือทั้งหมดจนครบตาม
แบบรูปและรายการทุกประการ พร้อมทั้งท าความสะอาดบริเวณก่อสร้างให้เรียบร้อย  
             8.  อัตราค่าปรับ 
        ค่าปรับตามแบบสัญญาจ้างข้อ 1.4  จะก าหนดในอัตราร้อยละ  0.1 ของค่าจ้างตามสัญญาต่อวัน  หรือตาม
รายละเอียดประกอบเอกสารสอบราคาจ้างเลขที่ 5/2557 ของโรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม 
    9. การรับประกันความช ารุดบกพร่อง 
                ผู้ชนะการสอบราคาซึ่งได้ท าข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือท าสัญญาจ้างตามแบบ ดังระบุไว้ใน ข้อ 1.4 แล้วแต่กรณี 
จะต้องรับประกันความช ารุดบกพร่องของงานที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลา 12 เดือน นับถัดจากวันที่โรงเรียนได้รับมอบงาน  โดย
ผู้รับจ้างจะต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดังเดิมภายใน 15 วันนับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความช ารุดบกพร่อง 
 9.  ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอ่ืน ๆ 

9.1  เงินค่าจ้างส าหรับงานจ้างครั้งนี้  ได้มาจากเงินงบลงทุน  ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2557 
     การลงนามในสัญญาจะกระท าได้ต่อเมื่อโรงเรียน ได้รับอนุมัติเงินประจ างวดหรือได้รับอนุมัติให้ใช้เงินเพ่ิมเติม 
หรือสมทบ หรือได้รับอนุมัติให้ใช้เงินบ ารุงการศึกษา หรือได้รับอนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการแล้วเท่านั้น  

       9.2  เมื่อโรงเรียนได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้รับจ้าง  และได้ตกลงจ้างตามท่ีสอบราคาจ้างแล้ว  ถ้าผู้รับจ้าง
จะต้องสั่งหรือน าสิ่งของมาเพ่ืองานจ้างดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศและของนั้นต้องน าเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดิน
อยู่  และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศก าหนด  ผู้เสนอราคา  ซึ่งเป็นผู้รับจ้างจะต้อง
ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์นาวี ดังนี้ 
   (1) แจ้งการสั่งหรือน าสิ่งของดังกล่าว เข้ามาจากต่างประเทศต่อส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการ
พาณิชยนาวีภายใน  7  วัน  นับถัดจากวันที่ผู้รับจ้างสั่งหรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
คมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืนได้ 
   (2)  จัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย  หรือเรือท่ีมีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศ
มายังประเทศไทย  เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชยนาวี  ให้บรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออ่ืนที่
มิใช่เรือไทย  ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออ่ืน  หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศ
ยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืน 
   (3)  ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (1) หรือ (2)  ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการ
พาณิชยนาวี 
 9.3  ผู้เสนอราคาซึ่งโรงเรียนได้คัดเลือกแล้วไม่ไปท าสัญญาหรือข้อตกลงภายในเวลาที่ทางราชการก าหนดดังระบุใน
ข้อ 6 โรงเรียนจะริบหลักประกันซองหรือเรียกร้องจากผู้ออกหนังสือค้ าประกันซองทันทีและอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความ
เสียหายอื่น (ถ้ามี)  รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ 

        9.4  โรงเรียนสงวนสิทธิที่จะแก้ไขเพ่ิมเติมเงื่อนไขหรือข้อก าหนด   ในแบบสัญญาให้เป็นไปตามความเห็นของ
ส านักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี) 
 10.  ในระหว่างระยะเวลาการด าเนินการ   
  ผู้รับจ้างพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ท่ีกฎหมายและระเบียบได้ก าหนดไว้โดยเคร่งครัด  
    11.  เอกสารแนบท้ายประกาศ ถือเป็นส่วนหนึ่งของประกาศสอบราคานี้    โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 
9  ธันวาคม 2557 



ใบเสนอราคา 
 

เรียน    ประธานคณะกรรมการสอบราคาจ้างก่อสร้างห้องส้วมนักเรียนหญิง 6 ที/่49  
 

 1.  ข้าพเจ้า (บริษัท/ห้าง ) ………………………………………………………………………………………….………….. 
อยู่เลขท่ี ……………………ถนน …………………………… ต าบล/แขวง …………………………………………….………………. 
อ าเภอ/เขต ……………………………….. จังหวัด …………………………………… โทร ……………………………………………. 
โดย ……………………………………………………………ผู้ลงนามข้างท้ายนี้ได้พิจารณาเงื่อนไขต่าง ๆในเอกสารสอบราคาจ้าง  เลขที่  5 / 
2557   และเอกสารเพิ่มเติมเลขที่ ……………….. (ถ้ามี) โดยตลอดและยอมรับข้อก าหนดและเง่ือนไขนั้นแล้ว  รวมทั้งรับรองว่า
ข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ก าหนด  และไม่เป็นผู้ทิ้งงานของทางราชการ  

2. ข้าพเจ้าขอเสนอที่จะท างานรับจ้างก่อสร้างห้องส้วมนักเรียนหญิง 6 ที/่49 ตามข้อก าหนด เงื่อนไขแบบรูปรายการ
ละเอียดแห่งเอกสาร สอบราคาจ้าง ตามราคาดังท่ีระบุไว้ในบัญชีรายการก่อสร้างหรือใบสรุปบัญชีการประมาณราคาแนบท้ายใบ
เสนอราคานี้  เป็นเงินทั้งสิ้น……………………………..บาท (………………………………………………........…..)   ซึ่งเป็นราคาที่รวม
ภาษีมูลค่าเพ่ิมจ านวน……………………………บาทตลอดจนภาษีอากรอ่ืน ๆ   และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว 

3. ค าเสนอนี้จะยืนอยู่เป็นระยะเวลา …………………..…….. วัน  นับแต่วันเปิดซอง สอบราคาจ้าง  และ 
โรงเรียนอาจรับค าเสนอนี้  ณ  เวลาใดก็ได้ก่อนที่จะครบก าหนดระยะเวลาดังกล่าว   หรือระยะเวลาที่ได้ยึดไปตามเหตุผลอันสมควร
ที่โรงเรียนร้องขอ 
          4.  ก าหนดเวลาส่งมอบ  ข้าพเจ้ารับรองที่จะเริ่มท างานตามสัญญาทันที  และจะส่งมอบงานตามเอกสารสอบราคาจ้าง โดย
ครบถ้วนถูกต้องภายใน ………………………….วัน  นับถัดจากวันเริ่มท างานตามสัญญา 

5.  ในกรณีที่ข้าพเจ้าได้รับการพิจารณาให้เป็นผู้ชนะการ สอบราคาจ้าง  ข้าพเจ้ารับรองท่ีจะ  
     5.1  ท าสัญญาตามแบบสัญญาจ้างแนบท้ายเอกสาร สอบราคากับโรงเรียน ท่าตะโกพิทยาคม   

ภายใน …………….…… วัน  นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งให้ไปท าสัญญา 
      5.2  มอบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาตามที่ระบุไว้ในข้อ  7  ของเอกสาร สอบราคาให้แก่    
โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม  ก่อนหรือในขณะที่ได้ลงนามในสัญญาเป็นจ านวนร้อยละ  5   ของราคาตามสัญญาที่ได้ระบุในใบเสนอ
ราคานี้  เพ่ือเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาโดยถูกต้องและครบถ้วน 

หากข้าพเจ้าไม่ปฏิบัติให้ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ข้างต้นนี้  ข้าพเจ้ายินดีชดใช้ค่าเสียหายใด 
ที่อาจมีแก่โรงเรียนและโรงเรียนมีสิทธิจะให้ผู้เสนอราคารายอื่นเป็นผู้ชนะการสอบราคาจ้างได้หรือโรงเรียนอาจเรียกสอบราคาจ้าง
ใหม่ได้  

6.  ข้าพเจ้ายอมรับว่าโรงเรียนไม่มีความผูกพันที่จะรับค าเสนอนี้ หรือใบเสนอราคาใด ๆรวมทั้งไม่ต้องรับผิดชอบใน
ค่าใช้จ่ายใด ๆ อันอาจเกิดขึ้นในการที่ข้าพเจ้าได้เข้าเสนอราคา 
 7.  ข้าพเจ้าได้ตรวจทานตัวเลขและตรวจสอบเอกสารต่าง ๆ ที่ได้ยื่นพร้อมใบเสนอราคานี้โดยละเอียดแล้ว และเข้าใจดีว่า
โรงเรียนไม่ต้องรับผิดชอบใด ๆ ในความผิดพลาดหรือตกหล่น 
 8.  ใบเสนอราคานี้ได้ยื่นเสนอโดยบริสุทธิ์ยุติธรรม  และปราศจากกลฉ้อฉลหรือการสมรู้ร่วมคิดกันโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย
กับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง  หรือหลายบุคคล หรือกับห้างหุ้นส่วนบริษัทใด ๆ ที่ได้ยื่นเสนอราคาในคราวเดียวกัน  
   เสนอมา   ณ    
วันที่ ………………… เดือน ………………… พ.ศ…………… 
 



 
      ลงชื่อ………………………………………………… 
            (…………………………………………..) 
            ต าแหน่ง…………………………………………… 
                   ประทับตรา (ถ้ามี)   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปิดอากรแสตมป์ 30 บาท 

หนังสือมอบอ านาจ 
 เขียนที…่…………………………. 
 วันที่……เดือน………………..พ.ศ……… 
 ข้าพเจ้า…………………………………………….   ส านักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขท่ี……………...ถนน…………………………
แขวง……………………..เขต…….…………….จังหวัด…………………… โดย…………………………………………เชื้อชาติ……………



สัญชาติ……………….อายุ………………ปี ตั้งบ้านเรือนอยู่บ้านเลขท่ี………………..หมู่ที…่…..ถนน………………………ต าบล……………………..
เขต/อ าเภอ…………………..จังหวัด………………………. 
 ได้มอบอ านาจให้…………………………………………เชื้อชาต…ิ………สัญชาติ…………. 
อายุ………….ปี   ตั้งบ้านเรือนอยู่บ้านเลขที่………………หมู่ที่………….….  ถนน………………………. 
แขวง/ต าบล………………………….. เขต/อ าเภอ……..………………….  จังหวัด………………………… 
เป็นผู้มีอ านาจจัดการในเรื่อง………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………. 
แทนข้าพเจ้าจนเสร็จการ และข้าพเจ้าขอรับผิดชอบในการใด ๆ ที่ผู้รับมอบอ านาจของข้าพเจ้าได้ท าไปตามที่มอบอ านาจนี้  เสมือน
หนึ่งว่าข้าพเจ้าได้ท าการด้วยตนเอง 
  ลงชื่อ………………………………………ผู้มอบอ านาจ 
            (…………………………………….) 

  ลงชื่อ………………………………………ผู้รับมอบอ านาจ 
            (…………………………………….) 

  ลงชื่อ………………………………………พยาน 
            (…………………………………….) 

  ลงชื่อ………………………………………พยาน 
            (…………………………………….) 
หมายเหตุ    ผู้มอบอ านาจ หมายถึง บุคคลดังต่อไปนี้ 

(1) เจ้าของร้าน  หรือเจ้าของกิจการส าหรับกิจการที่เป็นร้านบุคคลธรรมดา 
(2) หุ้นส่วนผู้จัดการ ตามหนังสือรับรองการจดทะเบียน ส าหรับกิจการที่เป็นหุ้นส่วนจ ากัด หรือห้างหุ้นส่วนสามัญนิติ

บุคคล 

(3) กรรมการผู้มีอ านาจลงชื่อผูกพันบริษัทได้ตามหนังสือรับการจดทะเบียนส าหรับกิจการที่เป็นบริษัทจ ากัด 

 
  แบบสัญญาจ้าง 

                       สัญญาเลขท่ี…..…. / 2557 
 
 สัญญาฉบับนี้ท าขึ้น ณ โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม ต าบลดอนคา อ าเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์   เมื่อวันที่ …..……  
เดือน…………………. พ.ศ.  …………….  ระหว่าง   ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  โดย  นายพันศักดิ์ ศรีทอง 



ผู้อ านวยการโรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม ผู้รับมอบอ านาจจากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ตามค าสั่งที่ 22 / 2546  
สั่ง ณ วันที่ 8  กรกฎาคม 2546  ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า  “ผู้ว่าจ้าง”ฝ่ายหนึ่ง กับ 
............................................................................... ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ......................................................มีส านักงาน
ใหญ่อยู่เลขท่ี......หมู่ที.่... ต าบล…....................... 
อ าเภอ............................................จังหวัด...........................................โดย.......................................................... 
 มีอ านาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของส านักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท ....................  
………………………….ลงวันที่................................................(และหนังสือมอบอ านาจลงวันที่...........................) 
แนบท้ายสัญญานี้   ซึ่งต่อไปในสัญญานี้  เรียกว่า  “ผู้รับจ้าง”   อีกฝ่ายหนึ่ง 
 

 คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้ 
 ข้อ 1  ข้อตกลงว่าจ้าง 
  ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างจะท างานจ้างก่อสร้างห้องส้วมนักเรียนหญิง 6 ที/่49 ณ โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม  
ต าบลดอนคา อ าเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์  ตามข้อก าหนดและเง่ือนไขแห่งสัญญานี้รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา 
  ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ  เครื่องมือเครื่องใช้  ตลอดจนอุปกรณ์ต่าง ๆ ชนิดดีเพื่อใช้ในงานจ้าง
ตามสัญญานี้ 
 ข้อ 2  เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา 
  เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้ 

2.1 ผนวก 1  ใบเสนอราคา         จ านวน       2    หน้า 
2.2 ผนวก 2  รายการประมาณราคาการก่อสร้าง                    จ านวน       8    หน้า 
2.3 ผนวก 3  แบบห้องส้วมนักเรียนหญิง 6 ที/่49                   จ านวน       19    หน้า 
2.4 ผนวก 4  รายการเกี่ยวกับสถานที่ก่อสร้างห้องส้วมนักเรียนหญิง 6 ที/่49 
     จ านวน  1    หน้า 
2.5 ผนวก 5 เงื่อนไข  หลักเกณฑ์ ประเภทงานก่อสร้าง สูตรและวิธีการค านวณท่ีใช้กับสัญญา  
     แบบปรับราคาได้  จ านวน   4  หน้า  
 
 
ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดแย้งกับข้อความในสัญญานี้   ให้ใช้ข้อความใน  

สัญญานี้บังคับ  และในกรณีท่ีเอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง  ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามค าวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง  
 ข้อ 3  หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา 
  ในขณะท าสัญญานี้  ผู้รับจ้างได้น าหลักประกันเป็น ……………………………………..………….....…….เป็นจ านวนเงิน 
.............................บาท (........................................................................) มามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างเพ่ือเป็นหลักประกันการปฏิบัติตาม
สัญญานี้ 
 หลักประกันที่ผู้รับจ้างน ามามอบไว้ตามวรรคหนึ่ง  ผู้ว่าจ้างจะคืนให้เมื่อผู้รับจากพ้นจากข้อผูกพันตามสัญญานี้แล้ว   
           ข้อ 4   ค่าจ้างและการจ่ายเงิน 
  ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายและผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจ านวนเงิน ................................. บาท            



(.........................................................................)  ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมจ านวน........................... บาท  ตลอดจนภาษีอากรอ่ืน ๆ 
และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว  โดยถือราคาเหมารวมเป็นเกณฑ์และก าหนดการจ่ายเงินเป็นงวด ๆ ดังนี้ 
          4.1 งวดที่ 1 เงิน 40% หรือ …………………….บาท ( ……………….…………………………………………) 
เมื่อผู้รับจ้างได้ท าการก่อสร้างโครงสร้าง ค.ส.ล. เสร็จทั้งหมด ติดตั้งโครงหลังคา มุงหลังคาเสร็จ วางแผ่นพื้นส าเร็จรูปพร้อมเท
คอนกรีตทับหน้า และก่อผนังคอนกรีตบล็อกเสร็จทั้งหมด ให้แล้วเสร็จภายใน 45 วัน 

4.2 งวดที่ 2 เงิน 60% หรือ …………………บาท ( ……………………………………………..……………)เมื่อผู้รับจ้างท างาน
ส่วนที่เหลือทั้งหมดจนครบตามแบบรูปและรายการทุกประการ พร้อมทั้งท าความสะอาดบริเวณก่อสร้างให้เรียบร้อยตามที่ก าหนดไว้
ในข้อ 18 

 ข้อ 5   ก าหนดเวลาแล้วเสร็จ  และสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา 
 ผู้รับจ้างต้องเริ่มท างานท่ีรับจ้างภายในวันที่........ เดือน ...............................พ.ศ ............... และจะต้องท างานให้

แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่........ เดือน ...............................พ.ศ ............... ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือท างานภายในก าหนดเวลา  หรือไม่
สามารถท างานให้แล้วเสร็จตามก าหนดเวลา  หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถท างานให้แล้วเสร็จภายในก าหนดเวลา  หรือ
จะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่าก าหนดเวลาหรือผู้รับจ้างท าผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่งหรือตกเป็นผู้ล้มละลายหรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามค าสั่ง
ของคณะกรรมการตรวจการจ้าง  หรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษา  ซึ่งได้รับมอบอ านาจจากผู้ว่าจ้าง  ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอก
เลิกสัญญานี้ได้  และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าท างานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปได้ด้วย 

 การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นนั้น  ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดตามสัญญา 
 ข้อ 6   ความรับผิดชอบในความช ารุดบกพร่องของงานจ้าง 
  เมื่องานแล้วเสร็จบริบูรณ์  และผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจากผู้รับจ้าง  หรือจากผู้รับจ้างรายใหม่ในกรณีที่มีการบอก
เลิกสัญญาตามข้อ 5  หากมีเหตุช ารุดบกพร่องเสียหายเกิดขึ้นจากงานจ้างนี้  ภายในก าหนด1 ปี  นับถัดจากวันที่ได้รับมอบงาน
ดังกล่าว  ซึ่งความช ารุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเกิดจากความบกพร่องของผู้รับจ้าง  อันเกิดจากการใช้วัสดุที่ไม่ถูกต้อง  หรือท าไว้
ไม่เรียบร้อย  หรือท าไม่ถูกต้องตามมาตรฐานแห่งหลักวิชา  ผู้รับจ้างจะต้องรีบท าการแก้ไขให้เป็นที่เรียบร้อยโดยไม่ชักช้ า  โดยผู้ว่า
จ้างไม่ต้อง  ออกเงินใด ๆ ในการนี้ทั้งสิน  หากผู้รับจ้างบิดพลิ้วไม่กระท าการดังกล่าวภายในก าหนด…7…วัน  นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง
เป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง  หรือไม่ท าการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้าง  ก าหนดให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะท าการนั้นเอง  
หรือจ้างผู้อื่นให้ท างานนั้นโดยผู้รับจ้างต้องเป็นออกค่าใช้จ่าย 
 ข้อ 7   การจ้างช่วง 
  ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานทั้งหมด หรือบางส่วนแห่งสัญญานี้ไปจ้างช่วงอีกต่อหนึ่งโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็น
หนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน  ทั้งนี้  นอกจากในกรณีที่สัญญานี้จะได้ระบุไว้เป็นอย่างอ่ืนความยินยอมดังกล่าวนั้นไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้าง
หลุดพ้นจากความรับผิดหรือพันธะหน้าที่ตามสัญญานี้  และผู้รับจ้าง 
จะยังคงต้องรับผิดในความผิดและความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างหรือของตัวแทนหรือลูกจ้างของผู้ รับจ้างช่วงนั้นทุกประการ 
 ข้อ 8   การควบคุมงานของผู้รับจ้าง 
  ผู้รับจ้างจะต้องควบคุมงานที่รับจ้างอย่างเอาใจใส่ด้วยประสิทธิภาพ  และความช านาญและในระหว่างท างานที่
รับจ้างจะต้องจัดให้มีผู้แทนซึ่งท างานเต็มเวลาเป็นผู้ควบคุมงาน  ผู้ควบคุมงานดังกล่าวจะต้องเป็นผู้แทนได้รับมอบอ านาจจากผู้
รับจ้าง  ค าสั่ง  หรือแนะน าต่าง ๆ ที่ได้แจ้งแก่ผู้แทนผู้ได้รับมอบอ านาจนั้นให้ถือว่าเป็นค าสั่งหรือค าแนะน าท่ีได้รับแจ้งแก่ผู้รับ จ้าง  
การแต่งตั้งผู้ควบคุมงานนั้นจะต้องท าเป็นหนังสือและต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้าง  การเปลี่ยนตัว  หรือแต่งตั้งผู้ควบคุมงาน
ใหม่จะกระท ามิได้หากไม่ได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้างก่อน  



  ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะขอให้เปลี่ยนตัวผู้แทนได้รับมอบอ านาจนั้น  โดยแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้รับจ้างและผู้รับจ้าง
จะต้องท าการเปลี่ยนตัวโดยพลัน  โดยไม่คิดราคาเพ่ิมหรืออ้างเป็นเหตุเพื่อขยายอายุสัญญาอันเนื่องมาจากเหตุนี้ 
 ข้อ 9   ความรับผิดของผู้ว่าจ้าง 
  ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดต่ออุปัทวเหตุ  ความเสียหาย  หรือภยันตรายใด ๆ  อันเกิดจากการปฏิบัติของผู้รับจ้าง  และ
จะต้องรับผิดต่อความเสียหายจากการกระท าของลูกจ้างของผู้รับจ้าง  
  ความเสียหายใดๆ อันเกิดแก่งานที่ผู้รับจ้างได้ท าข้ึน  แม้จะเกิดขึ้นเพราะเหตุสุดวิสัยนอกจากกรณีอันเกิดจาก
ความผิดของผู้ว่าจ้าง  ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดโดยซ่อมแซมให้คืนดี  หรือเปลี่ยนให้ใหม่โดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง  ความรับผิดของ
ผู้รับจ้างดังกล่าวในข้อนี้จะสิ้นสุดลงเมื่อผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานครั้งสุดท้าย  ซึ่งหลังจากนั้นผู้รับจ้างคงต้องรับผิดเพียงในกรณีช ารุด
บกพร่องหรือความเสียหายดังกล่าวในข้อ 6  เท่านั้น 
 ข้อ 10  การจ่ายเงินแก่ลูกจ้าง 
  ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินแก่ลูกจ้างที่ผู้รับจ้างได้จ้างมาในอัตรา  และตามก าหนดเวลาที่ผู้ รับจ้างได้ตกลงหรือท า
สัญญาไว้ต่อลูกจ้างดังกล่าว 
  ถ้าผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้างหรือค่าทดแทนอื่นใดแก่ลูกจ้างดังกล่าวในวรรคแรกผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะเอาเงินค่าจ้างท่ี
จะต้องจ่ายแก่ผู้รับจ้างมาจ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างดังกล่าว  และให้ถือว่าผู้ว่าจ้างได้จ้ างเงินจ านวนนั้นเป็นค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้าง
ตามสัญญาแล้ว 
  ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีประกันภัยส าหรับลูกจ้างทุกคนที่จ้างมาท างานโดยให้ครอบคลุมถึงความรับผิดทั้งปวงของผู้
รับจ้างรวมทั้งผู้รับจ้างช่วงอันหากจะพึงมีในกรณีความเสียหายที่คิดค่าสินไหมทดแทนได้ตามกฎหมาย  ซึ่ งเกิดจากอุปัทวเหตุหรือ
ภยันตรายใด ๆ ต่อลูกจ้าง  หรือบุคคลอื่นที่ผู้รับจ้างหรือผู้รับจ้างช่วงจ้างมาท างาน  ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบกรมธรรม์ประกันภัย
ดังกล่าวพร้อมทั้งหลักฐานการช าระเบี้ยประกันให้แก่ผู้ว่าจ้างเมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง 
 ข้อ 11  การตรวจงานจ้าง 

        ถ้าผู้ว่าจ้างแต่งตั้งกรรมการตรวจการจ้าง  ผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาเพ่ือควบคุมการ  

ท างานของผู้รับจ้าง  กรรมการตรวจการจ้างหรือผู้ควบคุมงาน  หรือบริษัทท่ีปรึกษานั้นมีอ านาจเข้าไปตรวจการงานในโรงงานและ
สถานที่ที่ก าลังก่อสร้างได้ทุกเวลา  และผู้รับจ้างจะต้องอ านวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือในการนั้นตามสมควร 
  การที่มีกรรมการตรวจการจ้าง  ผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาหาท าให้ผู้รับจ้างพ้นความรับผิดชอบตามสัญญานี้
ข้อหนึ่งข้อใดไม่ 
         ข้อ 12   แบบรูปและรายการละเอียดคลาดเคลื่อน 
  ผู้รับจ้างจะต้องรับรองว่าได้ตรวจสอบและท าความเข้าใจในรูปแบบรูปรายการละเอียดโดยถี่ถ้วนแล้ว  หากปรากฏ
ว่าแบบรูปและรายการละเอียดนั้นผิดพลาด  หรือคลาดเคลื่อนไปจากหลักการทางวิศวกรรมหรือทางเทคนิค  ผู้รับจ้างตกลงที่จะ
ปฏิบัติตามค าวินิจฉัยของกรรมการตรวจการจ้างหรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง  เพื่อให้งานแล้วเสร็จบริบูรณ์
โดยจะคิดค่าใช้จ่ายใด ๆ เพ่ิมข้ึนจากผู้ว่าจ้างไม่ได้ 
 ข้อ 13  การควบคุมงานโดยผู้ว่าจ้าง 
  ผู้รับจ้างตกลงว่า  กรรมการตรวจการจ้าง  ผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาท่ีผู้ว่าจ้างแต่งตั้งมีอ านาจที่จะ
ตรวจสอบและควบคุมงานเพื่อให้เป็นไปตามเอกสารสัญญา  และมีอ านาจที่จะสั่งให้แก้ไขเปลี่ยนแปลง  เพ่ิมเติม  หรือตัดทอน  ซึ่ง
งานตามสัญญานี้  หากผู้รับจ้างขัดขืนไม่ปฏิบัติตาม  กรรมการตรวจการจ้างผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษามีอ านาจที่จะสั่งให้หยุด
กิจการนั้นชั่วคราวได้  ความล่าช้าในกรณีเช่นนี้ผู้รับจ้างจะถือเป็นเหตุขอขยายวันท าการออกไปมิได้  
 ข้อ 14  งานพิเศษและการแก้ไขงาน 



  ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะสั่งให้ผู้รับจ้างท างานพิเศษซึ่งไม่ได้แสดงไว้  หรือรวมอยู่ในเอกสารสัญญาหากงานพิเศษนั้น ๆ 
อยู่ในขอบข่ายทั่วไปแห่งวัตถุประสงค์ของสัญญานี้  นอกจากนี้ผู้ว่าจ้างยังมีสิทธิสั่งให้เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขแบบรูป  และข้อก าหนด
ต่าง ๆ ในเอกสารสัญญานี้ด้วย  โดยไม่ท าให้สัญญาเป็นโมฆะแต่อย่างใด 
  อัตราค่าจ้างหรือราคาท่ีก าหนดไว้ในสัญญานี้ให้ก าหนดใช้ส าหรับงานพิเศษ  หรืองานที่เพ่ิมเติมขึ้ นหรือตัดทอนลง
ทั้งปวงตามค าสั่งของผู้ว่าจ้าง  หากในสัญญาไม่ได้ก าหนดไว้ถึงอัตราค่าจ้างหรือราคาใด ๆ ที่จะน ามาใช้ส าหรับงานพิเศษหรืองานที่
เพ่ิมข้ึนดังกล่าว  ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างจะได้ตกลงกันที่จะก าหนดอัตราหรือราคารวมทั้งการขยายระยะเวลา (ถ้ามี)  กันใหม่เพ่ือความ
เหมาะสม  ในกรณีที่ตกลงกันไม่ได้  ผู้ว่าจ้างจะก าหนดอัตราจ้างหรือตายตัวตามแต่ผู้ว่าจ้างจะเห็นว่าเหมาะสมและถูกต้อง  ซึ่งผู้รับ
จ้างจะต้องปฏิบัติงามตามค าสั่งของผู้ว่าจ้าง 
 ข้อ 15 ค่าปรับ  
  หากผู้รับจ้างไม่สามารถท างานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่ก าหนดไว้ในสัญญา  และผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญา  
ผู้รับจ้างจะต้องช าระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจ านวนเงิน วันละ ............ บาท  และจะต้องช าระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานในเม่ือผู้
ว่าจ้างผู้ควบคุมงานอีกต่อหนึ่ง  เป็นจ านวนเงิน วันละ ............. บาท  นับถัดจากวันที่ก าหนดแล้วเสร็จตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้าง
ได้ขยายให้จนถึงวันที่ท างานแล้วเสร็จจริง  นอกจากนี้ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดข้ึนจากการที่ผู้รับจ้างท างาน
ล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจ านวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย 
 ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างมิได้บอกเลิกสัญญานั้น  หากผู้ว่าจ้างเห็นว่ารับจ้างจะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้  
ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ  16  ก็ได้  และผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้าง  เมื่อครบก าหนดแล้ว
เสร็จของงานขอให้ช าระค่าปรับแล้ว  ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาให้อีกด้วย 
 ข้อ 16. สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังบอกเลิกสัญญา 
  ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา  ผู้ว่าจ้างอาจท างานนั้นเองหรือว่าจ้างผู้อื่นให้ท างานนั้นต่อจนแล้วเสร็จได้  ผู้ว่า
จ้างหรือผู้รับจ้างท างานนั้นต่อมีสิทธิใช้เครื่องใช้ในการก่อสร้างสิ่งที่สร้างข้ึนชั่วคราวส าหรับงานก่อสร้างและวัสดุต่าง ๆ ซึ่งเห็นว่าต้อง
สงวนเอาไว้เพ่ือการปฏิบัติงานตามสัญญาตามท่ีเห็นสมควร 
  ในกรณีดังกล่าว  ผู้ว่าจ้างมีสิทธิริบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาทั้งหมด  หรือบางส่วนตามแต่จะเห็นสมควร  
อกจากนั้นผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหายซึ่งเป็นจ านวนเกินกว่าหลักประกันการปฏิบัติงาน  และค่าเสียหายต่าง ๆ ที่เกิดข้ึน  
รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นในการท างานนั้นต่อให้แล้วเสร็จตามสัญญา  และค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานเพ่ิม  (ถ้ามี)  ซ่ึงผู้ว่าจ้างจะหัก
เอาจากเงินประกันผลงานหรือจ านวนเงินใด ๆ ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก็ได้ 
 ข้อ 17. การก าหนดเสียหาย 
  ค่าปรับหรือค่าเสียหายซึ่งเกิดขึ้นจากผู้รับจ้างตามสัญญานี้  ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะหักเอาจากจ านวนเงินค่าจ้างที่ค้าง
จ่ายหรือจากเงินประกันผลงานของผู้รับจ้าง  หรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาก็ได้ 
  หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ  และค่าเสียหายแล้วยังเหลืออยู่อีกเท่าใดผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่
ผู้รับจ้างทั้งหมด 
 ข้อ 18. การท าบริเวณก่อสร้างให้เรียบร้อย 
  ผู้รับจ้างจะต้องรักษาบริเวณสถานที่ปฏิบัติงานตามสัญญานี้  รวมทั้งโรงงานหรือสิ่งอ านวยความสะดวกในการ
ท างานของผู้รับจ้าง  ลูกจ้าง  ตัวแทน  หรือของผู้รับจ้างช่วงให้อยู่ในความสะอาด  ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพในการใช้งานตลอด
ระยะเวลาการจ้าง  และเมื่อท างานเสร็จสิ้นแล้วจะต้องขนย้ายบรรดาเครื่องใช้ในการท างานจ้างรวมทั้งวัสดุ  ขยะมูลฝอยและ
สิ่งก่อสร้างชั่วคราวต่าง ๆ (ถ้ามี)  ทั้งจะต้องกลบเกลี่ยพื้นดินให้เรียบร้อย  เพ่ือให้บริเวณท้ังหมดอยู่ในสภาพที่สะอาดและใช้การได้
ทันที 



 ข้อ 19. การขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา  
  ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัย  หรือเหตุใด ๆ อันเนื่องมาจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ 
ว่าจ้าง  หรือพฤติกรรมอันหนึ่งอันใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดตามกฎหมาย  ท าให้ผู้รับจ้างไม่สามารถท างานให้  
แล้วเสร็จตามเงื่อนไขและก าหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้  ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุหรือพฤติการณ์ดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้
ผู้ว่าจ้างทราบเพื่อขอขยายเวลาท างานออกไปภายใน 15 วัน นับจากเหตุวันนั้นสิ้นสุดลง 
  ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความวรรคหนึ่งให้ถือว่าผู้รับจ้างได้สละสิทธิ์เรียกร้องในการที่จะขอขยายเวลา
ท างานออกไปไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น  เว้นแต่กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง  ซึ่งมีหลักฐานชัดแจ้ง  
หรือผู้ว่าจ้างทราบดีอยู่แล้วตั้งแต่ต้น 
  การขยายก าหนดเวลาท างานตามวรรคหนึ่ง  อยู่ในดุลพินิจของผู้ว่าจ้างที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร  
 ข้อ  20.  มาตรฐานฝีมือช่าง 
                     ผู้รับจ้างตกลงเป็นเงื่อนไขส าคัญว่า ผู้รับจ้างจะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างจากคณะกรรมการ
ก าหนดมาตรฐานและทดสอบฝีมือแรงงาน สถาบันของทางราชการหรือสถาบันเอกชน  
ที่ทางราชการรับรอง หรือผู้มีวุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส. และ ปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาท่ี ก.พ. รับรองให้เข้ารับ
ราชการได้ ในอัตราไม่ต่ ากว่าร้อยละสิบของแต่ละสาขาช่าง   แต่จะต้องมีช่างจ านวนอย่างน้อย  1 คน ในแต่ละสาขาช่าง ดังต่อไปนี้ 

20.1  สาขาช่างเชื่อมไฟฟ้า 
20.2  สาขาช่างเชื่อมแก๊ส 
20.3 สาขาช่างติดตั้งและเดินสายไฟฟ้าภายในอาคาร 
20.4  สาขาช่างไม้ (ก่อสร้าง) 
20.5  สาขาช่างท่อและสุขภัณฑ์ 
20.6  สาขาช่างก่ออิฐ 
20.7  สาขาช่างฉาบปูน 

            ผู้รับจ้างจะต้องจัดท าบัญชีแสดงจ านวนช่างทั้งหมด โดยจ าแนกตามแต่ละสาขาช่าง และระดับช่างพร้อมกับระบุ
รายชื่อช่างผู้ที่ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างหรือผู้มีวุฒิบัตรดังกล่าวในวรรคแรก น ามาแสดงพร้อมหลักฐานต่าง ๆ ต่อ
คณะกรรมการตรวจการจ้างหรือควบคุมงาน ก่อนเริ่มลงมือท างานและพร้อมที่จะให้ผู้ว่าจ้างหรือเจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้างตรวจสอบดู
ได้ตลอดเวลาการท างานตามสัญญานี้ของผู้รับจ้าง 
  สัญญานี้ท าขึ้นเป็นสองฉบับ  มีข้อความถูกต้องตรงกัน  คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว  
จึงได้ลงลายมือชื่อ  พร้อมทั้งประทับตรา  (ถ้ามี)  ไว้เป็นส าคัญต่อหน้าพยาน  และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ 
        ข้อ  21.  ผู้รับจ้างต้องจัดท า และติดตั้งแผ่นป้ายแสดงรายละเอียด เกี่ยวกับงานก่อสร้างไว้ ณ บริเวณท่ีก่อสร้างตามแบบ
ที่แนบท้ายสัญญานี้ โดยมีรายการในการประกาศดังนี้ 
  21.1  ชื่อหน่วยงานเจ้าของโครงการ   (ระบุชื่อโรงเรียนต่อด้วยชื่อกรมฯ)    สถานที่ติดต่อและหมายเลขโทรศัพท์ 

21.2  ประเภทและชนิดของสิ่งก่อสร้าง 
21.3  ปริมาณงานก่อสร้าง 
21.4  ชื่อ ที่อยู่ ผู้รับจ้าง พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ 
21.5 ระยะเวลาเริ่มต้น และระยะเวลาสิ้นสุด 
21.6 วงเงินค่าก่อสร้าง 
21.7 ชื่อเจ้าหน้าที่ของส่วนราชการผู้ควบคุมงาน พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ 



21.8 ชื่อวิศวกรของผู้รับจ้าง 
21.9 ข้อความระบุว่า “ก าลังก่อสร้างด้วยเงินภาษีอากรของประชาชน” 
 

สัญญานี้ท าขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความ  
โดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นส าคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่ง
ฉบับ 
 

ลงชื่อ  ....................................................... ผู้ว่าจ้าง 
(นายพันศักดิ์  ศรีทอง) 

 
(ลงชื่อ)                                       ผู้รับจ้าง 

(………………………………………………………) 
 

(ลงชื่อ)                                      พยาน 
(……………………………………………………) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

รายการเกี่ยวกับสถานที่ก่อสร้างห้องส้วมนักเรียนหญิง ๖ ที/่๔๙ จ านวน ๑ หลัง 
 

ที ่ รายการ 
รายละเอียดค าชี้แจงท่ีถือเป็นเงื่อนไขท่ีผู้รับจ้าง 

ต้องปฏิบัติตามสัญญาจ้าง 
๑ ระดับ  ± ๐๐ เท่ากับผิวถนนหน้าอาคารเรียนหลังที่ ๑ 
๒ ต าแหน่งของห้องส้วม ฯ ๑. ติดรั้วทางทิศตะวันออก หลังอาคารเรียนหลังที่ ๒  

๒. อยู่ห่างแนวพ้ืนห้องส้วมนักเรียนหญิงหลังที่ ๓ (นับแนวเหนือ- 
    ใต)้ ไปจรดแนวชายคาห้องส้วมนักเรียนหญิงที่จะสร้างใหม่  
    เท่ากับ  ๓ เมตร  
๓. แนวห้องส้วมนักเรียนหญิงด้านหลังให้อยู่แนวเดียวกับห้องส้วม 



    นักเรียนเดิม 

๓ การปรับบริเวณเฉพาะพ้ืนที่ก่อสร้าง      ให้ผู้รับจ้างปรับสถานที่ให้เรียบร้อยก่อนด าเนินการก่อสร้าง 
โดยการตัด แต่งกิ่งมะขาม และถมดินแนวห้องส้วม ฯ ที่จะ
ก่อสร้างให้มีความสูงจากระดับ  ± ๐๐ เท่ากับ ๐.๕๐ เมตร 

๔ สาธารณูปโภคขณะก่อสร้าง      การใช้น้ า ใช้ไฟฟ้า ผู้รับจ้างจะต้องแยกมิเตอร์น้ า-ไฟฟ้าออก
จากมิเตอร์ของโรงเรียน โดยให้ประสานกับโรงเรียนก่อนเริ่ม
ก่อสร้าง 

๕ โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างส าหรับ
เป็นที่พักคนงานหรือผู้ควบคุมงาน 
หรือใช้เก็บวัสดุก่อสร้าง (ถ้ามี) 

      ให้ใช้บริเวณหัวอาคารเรียนหลังที่ ๒ ด้านทิศตะวันออกท่ีติด
กับรั้ว 
 

๖ ห้องน้ า-ห้องส้วม (ถ้ามี)        ให้ผู้รับจ้างจัดท าแยกต่างหากกับของโรงเรียน โดยใช้พื้นที่
บริเวณหัวอาคารเรียนหลังที่ ๒ ด้านทิศตะวันออกท่ีติดกับรั้ว 
 

 

 กรณีผู้ที่ไม่ได้ไปดูสถานที่ก่อสร้าง แต่มีความประสงค์จะยื่นซองเสนอราคาเข้าท าการก่อสร้าง จะต้องยินยอม
รับทราบเสมือนหนึ่งว่าได้ไปดูสถานที่ก่อสร้างแล้ว 
 
 
 
 
 
 

แบบหนังสือค้ าประกัน 
(หลักประกันสัญญา) 

เลขที…่…………………………………. วันที่……………………… 
 ข้าพเจ้า………………………(ชื่อธนาคาร)……………ส านักงานตั้งอยู่เลขท่ี…………ถนน.......……….ต าบล/
แขวง…………………….อ าเภอ/เขต………………………… 
จังหวัด…………………………..โดย………………………………………….ผู้มีอ านาจลงนาม 
ผูกพันธนาคาร ขอท าหนังสือค้ าประกันฉบับนี้ให้ไว้ต่อ…………………(ชื่อส่วนราชการผู้ซื้อ)…….. 
ซ่ึงต่อไปนี้เรียกว่า “ผู้ซื้อ” ดังมีข้อความต่อไปนี้ 
 1. ตามท่ี………………………(ชื่อผู้ขาย)…………………………………ซึ่งต่อไปนี้ 



เรียกว่า “ผู้ขาย”  ได้ท าสัญญาซื้อขาย……………………………………………………….กับผู้ซื้อ 
ตามสัญญาเลขที่………………………ลงวันที่…………………………………..ซึ่งผู้ขายต้อง 
วางหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาต่อผู้ซื้อเป็นจ านวนเงิน……………………………………บาท 
(………………………………………….) ซึ่งเท่ากับร้อยละ………………..(……………% ) ของราคาท้ังหมดตามสัญญา 
 ข้าพเจ้ายอมผูกพันตน โดยไม่มีเงื่อนไขที่จะค้ าประกันชนิดเพิกถอนไม่ได้เช่นเดียวกับลูกหนี้ชั้นต้น ในการช าระเงิน
ให้ตามสิทธิเรียกร้องของผู้ซื้อจ านวนไม่เกิน……………………………บาท(…………………………….)  ในกรณีที่ผู้ขายก่อให้เกิดความเสียหาย
ใด ๆ หรือต้องช าระ ค่าปรับ หรือค่าใช้จ่ายใด ๆ  หรือผู้ขายมิได้ปฏิบัติตามภาระหน้าที่ใด ๆ ที่ก าหนดในสัญญาดังกล่าวข้างต้น  
ทั้งนี้โดยข้าพเจ้าจะไม่อ้างสิทธิใด ๆ เพื่อโต้แย้ง  และผู้ซื้อไม่จ าเป็นต้องเรียกร้องให้ผู้ขายช าระหนี้นั้นก่อน 
 2. หากผู้ซื้อได้ขยายระยะเวลาให้แก่ผู้ขาย   หรือยินยอมให้ผู้ขายปฏิบัติผิดแผกไปจากเงื่อนไขใด ๆ ในสัญญาให้ถือ
ว่าข้าพเจ้าได้ยินยอมในกรณีนั้น ๆ ด้วย 
 3. หนังสือค้ าประกันนี้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันท าสัญญาซื้อขายดังกล่าวข้างต้นจนถึงวันที่ภาระหน้าที่ทั้งหลายของ
ผู้ขายจะได้ปฏิบัติให้ส าเร็จลุล่วงไป  และข้าพเจ้าจะไม่เพิกถอนการค้ าประกันไม่ว่ากรณีใด ๆ ตราบเท่าที่ผู้ขายยังต้องรับผิดชอบต่อผู้
ซื้อตามสัญญาซื้อขายอยู่ 
 ข้าพเจ้าได้ลงนามและประทับตราไว้ต่อหน้าพยานเป็นส าคัญ 
  (ลงชื่อ)………………………….....….ผู้ค้ าประกัน 
          (…………………..…………..) 
  ต าแหน่ง……………………………….. 
  (ลงชื่อ)…………………………………พยาน 
          (…………………..……………) 
  (ลงชื่อ)…………………..……………พยาน 
          (…………………..……………) 

 
 
 

บทนิยาม 
 

 “ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน”  หมายความว่า  บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล    ที่เข้าเสนอราคาขายใน
การสอบราคาซื้อของโรงเรียน  เป็นผู้มีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในกิจการของบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอ่ืนที่เข้า
เสนอราคาขาย   ในการสอบราคาซื้อของโรงเรียน ในคราวเดียวกัน 
 การมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยทางตรง  หรือทางอ้อมของบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล     ดังกล่าวข้างต้นได้แก่การที่
บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลดังกล่าวมีความสัมพันธ์กันในลักษณะ ดังต่อไปนี้ 
 (1) มีความสัมพันธ์กันในเชิงบริหาร โดยผู้จัดการ  หุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ    ผู้บริหาร หรอืผู้มีอ านาจ
ในการด าเนินงานในกิจการของบุคคลธรรมดาหรือของนิติบุคคลรายหนึ่ง         มีอ านาจ  หรือสามารถใช้อ านาจในการบริหาร
จัดการกิจการของบุคคลธรรมดา หรือของนิติบุคคล          อีกรายหนึ่งหรือหลายรายที่เสนอราคาให้แก่โรงเรียนในการสอบราคาซื้อ
ครั้งนี้ 



 (2) มีความสัมพันธ์กันในเชิงทุน โดยผู้เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือผู้เป็นหุ้นส่วนไม่จ ากัดความรับผิดใน
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัทจ ากัด หรือบริษัทมหาชนจ ากัด เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วน
จ ากัด  หรือเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่       ในบริษัทจ ากัด หรือบริษัทมหาชนจ ากัดอีกรายหนึ่ง   หรือหลายรายที่เสนอราคาให้แก่
โรงเรียนในการสอบราคาซื้อครั้งนี้ 

ค าว่า  “ผู้ถือหุ้นรายใหญ่”  ให้หมายความว่า  ผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นเกินกว่าร้อยละยี่สิบห้าในกิจการนั้น หรือในอัตรา
อ่ืนตามที่คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุเห็นสมควรประกาศก าหนด  ส าหรับกิจการบางประเภทหรือบางขนาด 

 (3) มีความสัมพันธ์กันในลักษณะไขว้กันระหว่าง (1) และ (2) โดยผู้จัดการ หุ้นส่วน      ผู้จัดการ กรรมการ
ผู้จัดการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอ านาจในการด าเนินงานในกิจการของบุคคลธรรมดา  หรือของนิติบุคคลรายหนึ่ง  เป็นหุ้นส่วนในห้าง
หุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจ ากัด  หรือเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัด อีกรายหนึ่งหรือหลายรายที่
เข้าเสนอราคาให้แก่โรงเรียนในการสอบราคาซื้อครั้งนี้  หรือในนัยกลับกัน 

 การด ารงต าแหน่ง  การเป็นหุ้นส่วน หรือเข้าถือหุ้นดังกล่าวข้างต้นของคู่สมรส  หรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของ
บุคคลใน (1) (2) หรือ (3) ให้ถือว่าเป็นการด ารงต าแหน่งการเป็นหุ้นส่วน  หรือการถือหุ้นของบุคคลดังกล่าว 

 ในกรณีบุคคลใดใช้ชื่อบุคคลอื่นเป็นผู้จัดการ  หุ้นส่วนผู้จัดการ  กรรมการผู้จัดการ            ผู้บริหาร  ผู้เป็น
หุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นโดยที่ตนเองเป็นผู้ใช้อ านาจในการบริหารที่แท้จริง  หรือเป็น        หุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นที่แท้จริงของห้างหุ้นส่วน  
หรือบริษัทจ ากัด  หรือบริษัทมหาชนจ ากัด  แล้วแต่กรณีและห้างหุ้นส่วน  หรือบริษัทจ ากัด  หรือบริษัทมหาชนจ ากัดที่เก่ียวข้อง  ได้
เสนอราคาให้แก่โรงเรียนในการสอบราคาซื้อคราวเดียวกัน  ให้ถือว่าผู้เสนอราคาหรือผู้เสนอราคานั้นมีความสัมพันธ์กันตาม (1) (2) 
หรือ  (3)  แล้วแต่กรณี 

 “การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม” หมายความว่า การที่ผู้เสนอราคารายหนึ่งหรือหลายรายกระท า
การอย่างใด  ๆ  อันเป็นการขัดขวาง  หรือเป็นอุปสรรคหรือไม่เปิดโอกาสให้มีการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการเสนอราคาต่อ
โรงเรียน ไม่ว่าจะกระท าโดยการสมยอมกัน หรือโดยการให้ ขอให้หรือรับว่าจะให้  เรียก รับ หรือยอมจะรับเงินหรือทรัพย์สิน หรือ
ประโยชน์อื่นใด        หรือใช้ก าลังประทุษร้าย  หรือข่มขู่ว่าจะใช้ก าลังประทุษร้าย  หรือแสดงเอกสารอันเป็นเท็จ  หรือกระท า     
การใดโดยทุจริต ทั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะแสวงหาประโยชน์ในระหว่างผู้เสนอราคาด้วยกัน       หรือเพ่ือให้ประโยชน์แก่ผู้เสนอ
ราคารายหนึ่งรายใด  เป็นผู้มีสิทธิท าสัญญากับโรงเรียน      หรือเพ่ือหลีกเลี่ยงการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมหรือเพ่ือให้เกิดความ
ได้เปรียบโรงเรียน โดยมิใช่เป็นไปในทางประกอบธุรกิจปกติ 

 

 

 

 

 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บัญชีเอกสารส่วนที่  1 
  1.   ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล 
       (ก)  ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจ ากัด 

  ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล                            จ านวน…………. แผ่น 
  บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ  และผู้มีอ านาจควบคุม      จ านวน…………. แผ่น 

       (ข)  บริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัด 
  ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล     จ านวน…………. แผ่น 
  หนังสือบริคณห์สนธิ จ านวน…………. แผ่น 
  บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ  และผู้มีอ านาจควบคุม   (ถ้ามี) จ านวน…………. แผ่น 
  บัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จ านวน…………. แผ่น 

  2.  ในกรณีผู้เสนอราคาไม่เป็นนิติบุคคล 
       (ก)  บุคคลธรรมดา                                                                     จ านวน…………. แผ่น 

  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้นั้น จ านวน…………. แผ่น 
 (ข )   คณะบุคคล 

ส าเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน จ านวน…………. แผ่น 
ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน จ านวน…………. แผ่น 

  3.  ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นผู้เสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า 
      ส าเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า จ านวน…………. แผ่น 
       (ก)  ในกรณีผู้ร่วมค้าเป็นบุคคลธรรมดา 



- บุคคลสัญชาติไทย 
ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน จ านวน…………. แผ่น 

- บุคคลที่มิใช่สัญชาติไทย 
ส าเนาหนังสือเดินทาง จ านวน…………. แผ่น 

       (ข) ในกรณีผู้ร่วมค้าเป็นนิติบุคคล 
- ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจ ากัด 

ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล จ านวน…………. แผ่น 
บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ  และผู้มีอ านาจควบคุม   (ถ้ามี) จ านวน…………. แผ่น 

- บริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัด 
ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล จ านวน…………. แผ่น 
หนังสือบริคณห์สนธิ  จ านวน…………. แผ่น 
บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ  ผู้มีอ านาจควบคุม  (ถ้ามี) จ านวน…………. แผ่น 
บัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่  จ านวน…………. แผ่น 

 
 4.   อ่ืน  ๆ   (ถ้ามี) ……………………………………………..………………………………………………………………  
  ข้าพเจ้าขอรับรองว่า  เอกสารหลักฐานที่ข้าพเจ้ายื่นพร้อมซองใบเสนอราคาในการสอบราคาซื้อถูกต้องและเป็นความ
จริงทุกประการ 
 
 
   ลงชื่อ…………………………………….ผู้เสนอราคา 
            (…………………………………..) 

 
          
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บัญชีเอกสารส่วนที่  2 
 

1.   แคตตาล๊อกและหรือบแบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ  จ านวน  …………. แผ่น 
 2.  หนังสือมอบอ านาจซึ่งปิดอาการแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีท่ีผู้เสนอราคามอบอ านาจให้  

                บุคคลอื่นลงนามในใบเสนอราคาแทน  จ านวน…………. แผ่น 
 3.   อ่ืน  ๆ   (ถ้ามี) 
 …………………………………………………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………………………………  
 …………………………………………………………………………………………………… 
 
 ข้าพเจ้าขอรับรองว่า   เอกสารหลักฐานที่ข้าพเจ้ายื่นพร้อมซองใบเสนอราคาในการสอบราคาซื้อถูกต้องและเป็นความจริงทุก
ประการ 
 
 

  ลงช่ือ…………………………………ผู้เสนอราคา 

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



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

เงื่อนไข หลักเกณฑ์ ประเภทงานก่อสร้าง สูตรและวิธีการค านวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้  
ก. เงื่อนไขและหลักเกณฑ์  

1. สัญญาแบบปรับราคา ได้นี้ให้ใช้กับงานก่อสร้างทุกประเภท  รวมถึงงานปรับปรุงและซ่อมแซม  
ซึ่งเบิกจ่ายค่างานในลักษณะ  หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง หมวดเงินอุดหนุนและหมวดรายจ่ายอื่น 
 ที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง ที่อยู่ในเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ตามท่ีได้ก าหนดนี้  

2. สัญญาแบบปรับราคาได้นี้ให้ใช้ทั้งในกรณีเพ่ิมหรือลดค่างานจากค่างานเดิมตามสัญญา เมื่อ  
ดัชนีราคา ซึ่งจัดท าขึ้นโดยกระทรวงพาณิชย์ มีการเปลี่ยนแปลงสูงขึ้น หรือลดลงจากเดิม ขณะเมื่อวันเปิดซอง 
ประกวดราคา ส าหรับกรณีท่ีจัดจ้างโดยวิธีอ่ืน ให้ใช้วันเปิดซองราคาแทน 
        3. การน าสัญญาแบบปรับราคาได้ไปใช้นั้น ผู้ว่าจ้างต้องแจ้ง และประกาศให้ผู้รับจ้างทราบ  
เช่น ในประกาศประกวดราคาฯ  และต้องระบุในสัญญาจ้างด้วยว่างานจ้างเหมานั้น ๆ จะใช้สัญญาแบบปรับราคาได้พร้อมทั้งก าหนด
ประเภทของงานก่อสร้าง สูตรและวิธีการค านวณ ที่ให้มีการปรับเพ่ิมหรือลดค่างานไว้ให้ชัดเจน 
  ในกรณีที่มีงานก่อสร้างหลายประเภทในงานจ้างคราวเดียวกัน จะต้องแยกประเภทงาน  
ก่อสร้างแต่ละประเภทให้ชัดเจนตามลักษณะของงานก่อสร้างนั้น ๆ และให้สอดคล้องกับสูตรที่ก าหนดไว้ 

 4.  การขอเงินเพ่ิมค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้นี้ เป็นหน้าที่ของผู้รับจ้างที่จะ  
ต้องเรียกร้องภายในก าหนด 90 วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานงวดสุดท้าย หากพ้นก าหนดนี้ไปแล้ว 
ผู้รับจ้างไม่มีสิทธิที่จะเรียกร้องเงินเพ่ิมค่างานก่อสร้างจากผู้ว่าจ้างได้อีกต่อไป และในกรณีที่ผู้ว่าจ้างจะต้อง  
เรียกเงินคืนจากผู้รับจ้าง ให้ผู้ว่าจ้างที่เป็นคู่สัญญารีบเรียกเงินคืนจากผู้รับจ้างโดยเร็ว หรือให้หักค่างานของ  
งวดต่อไป หรือให้หักเงินจากหลักประกันสัญญา แล้วแต่กรณี 

  5.  การพิจารณาค านวณเงินเพิ่มหรือลด และการจ่ายเงินเพ่ิมหรือเรียกเงินคืนจากผู้รับจ้างตามเงื่อนไขของสัญญา
แบบปรับราคาได้ ต้องได้รับการตรวจสอบและเห็นชอบจากส านักงบประมาณและให้ถือการพิจารณาวินิจฉัยของส านักงบประมาณ
เป็นที่สิ้นสุด 

ข. ประเภทงานก่อสร้างและสูตรที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้  
ในการพิจารณาเพ่ิมหรือลดราคาค่าจ้างเหมาก่อสร้าง ให้ค านวณตามสูตรดังนี้ 

P        =  (PO) X (K) 



ก าหนดให้          P        =  ราคาค่างานต่อหน่วยหรือราคาค่างานเป็นงวดที่จะต้องจ่ายให้ผู้รับจ้าง 
                        PO     =  ราคาค่างานต่อหน่วยที่ผู้รับจ้างประมูลได้ หรือราคาค่างานเป็นงวดซึ่ง 
                                      ระบุไว้ในสัญญาแล้วแต่กรณี 
                        K        =  ESCALATION FATOR ที่หักด้วย 4% เมื่อต้องเพ่ิมค่างานหรือบวก 
                                       เพ่ิม 4% เมื่อต้องเรียกค่างานคืน 
ESCALATION FACTOR      K      หาได้จากสูตร  ซึ่งแบ่งตามประเภทและลักษณะงาน ดังนี้ 
 

 
 

หมวดที่ 1  งานอาคาร  
ใช้สูตร      K   = 0.25 + 0.15 It/Io + 0.10Ct/Co + 0.40 Mt/Mo + 0.10 St/So 

หมวดที่ 2  งานดิน 
2.1 งานดิน       ใช้สูตร  K    =  0.30 + 0.10It/Io + 0.40 Et/Eo + 0.20 Ft/Fo 
2.2 งานหินเรียง       ใช้สูตร  K    =  0.40  + 0.20 It/Io + 0.20Mt/Mo + 0.20 Ft/Fo 
2.3 งานเจาะระเบิดหิน  ใช้สูตร  K     =  0.45 + 0.15It/Io + 0.10Mt/Mo - 0.20Et/Eo + 0.10Ft/Fo 

หมวดที่ 3 งานทาง 
             3.1 งานผิวทาง  PRIME COAT, TACK COAT, SEAL COAT 

ใช้สูตร   K    = 0.30  +  0.40 At/Ao  + 0.20Et/Eo + 0.10 Ft/Fo 
             3.2 งานผิวทาง SURFACE TREATMENT SLURRY SEAL   

ใช้สูตร   K    = 0.30 + 0.10 Mt/Mo + 0.30 At/Ao + 0.20 Et/Eo + 0.10 Ft/Fo 
3.3 งานผิวทาง ASPHALTIC CONCRETE, PENETRATION MACADAM  

ใช้สูตร  K    = 0.30 + 0.10 Mt/Mo + 0.40 At/Ao + 0.10 Et/Eo + 0.10 Ft/Fo 
            3.4 งานผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  

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

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

ใช้สูตร   K     =  0.30  +0.10It/Io + 0.15 Ct/Co + 0.20Mt/Mo + 0.25St/So 
 3.7 งานโครงสร้างเหล็ก  

ใช้สูตร   K     =  0.25  + 0.10It/Io  +  0.05Ct/Co  + 0.20Mt/Mo  + 0.40St/So 
หมวดที่ 4         งานชลประทาน  
            4.1 งานอาคารชลประทานไม่รวมบานเหล็ก  

ใช้สูตร  K    =  0.40  +  0.20 It/Io  + 0.10Ct/Co + 0.10 Mt/Mo  + 0.20St/So 
            4.2 งานอาคารชลประทานรวมบานเหล็ก  

ใช้สูตร   K    =  0.35   +  0.20It/Io  +  0.10Ct/Co  + 0.10Mt/Mo  + 0.25St/So 
 4.3 งานบานระบาย TRASMRACK   และ  STEEL  LINER   



ใช้สูตร   K     =  0.35  +  0.20 It/Io  +  0.45Gt/Go 
            4.4 งานเหล็กเสริมคอนกรีต และ ANCHOR BAR  

ใช้สูตร   K     =  0.25  +  0.15It/Io  +  0.60 St/So 
 4.5 งานคอนกรีตไม่รวมเหล็กและคอนกรีตคาดคลอง   

ใช้สูตร   K     =  0.40  + 0.15It/Io  + 0.25Ct/Co  +  0.20Mt/Mo 
4.6 งานเจาะ  ใช้สูตร   K  =  0.40  +  0.20It/Io  + 0.10Mt/Mo  + 0.20Et/Eo  + 0.10Ft/Fo 

           4.7 งานอัดฉีดน้ าปูน   ใช้สูตร  K   =   CtCo      
หมวดที่ 5   งานระบบสาธารณูปโภค 
      5.1 งานวางท่อ AC และ PVC 
            5.1.1 กรณีผู้ว่าจ้างเป็นผู้จัดหาท่อ         ใช้สูตร  K = 0.50  +  0.25It/Io  + 0.25Mt/Mo 
            5.1.2 กรณีผู้รับจ้างเป็นผู้จัดหาท่อ AC   ใช้สูตร  K = 0.40 + 0.10It/Io  +  0.10Mt/Mo + 0.40Act/Aco 
            5.1.3 กรณีผู้รับจ้างเป็นผู้จัดหาท่อ PVC  ใช้สูตร  K = 0.40 + 0.10It/Io + 0.10Mt/Mo + 0.40PVCt/PVCo 
      5.2 งานวางท่อเหล็กเหนียวและท่อ HYDENSITY POLYETHYLENE 
            5.2.1 กรณีผู้ว่าจ้างจัดหาท่อ       ใช้สูตร K = 0.40  + 0.10It/Io + 0.15 Mt/Mo  + 0.20Et/Eo  + 0.15Ft/Fo 
            5.2.2 กรณีผู้รับจ้างจัดหาท่อเหล็กเหนียว K = 0.40 + 0.10It/Io + 0.10Mt/Mo  + 0.10Et/Eo + 0.30GIPt/GIPo 
            5.2.3 ในกรณีที่ผู้รับจ้างจัดหาท่อ HYDENSITY POLYETHYLENE และหรืออุปกรณ ์

ใช้สูตร   K   =   0.50 + 0.10It/Io + 0.10Mt/Mo  + 0.30Pet/Peo 
     5.3 งานปรับปรุงระบบอุโมงค์ส่งน้ าและงาน  SECONDARY LINING  

ใช้สูตร   K   =   0.40  + 0.10It/Io + 0.15Et/Eo + 0.35 GIPt/GIPo 
     5.4 งานวางท่อ PVC หุ้มด้วยคอนกรีต 

ใช้สูตร   K   =  0.30  + 0.10It/Io + 0.20 Ct/Co + 0.05Mt/Mo + 0.05St/So + 0.30PVCt/PVCo 
     5.5 งานวางท่อ PVC กลบทราย  

ใช้สูตร    K   =  0.25 + 0.05It/Io  + 0.05Mt/Mo  + 0.65PVCt/PVCo 
     5.6 งานวางท่อเหล็กอาบสังกะสี  

ใช้สูตร    K   =  0.25  + 0.25It/Io + 0.50GIPt/GIPo  
 
 ดัชนีราคาที่ใช้ค านวณตามสูตรที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้  จัดท าขึ้นโดยกระทรวงพาณิชย์  
  K   =  ESCALATION FACTOR 
  It          =  ดัชนีราคาผู้บริโภคท่ัวไปของประเทศ ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด 
                        Io          =  ดัชนีราคาผู้บริโภคท่ัวไปของประเทศ ในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา 
            Ct          =  ดัชนีราคาซีเมนต์ ในเดือนท่ีส่งงานแต่ละงวด 
                        Co         =  ดัชนีราคาซีเมนต์ ในเดือนท่ีเปิดซองประกวดราคา 
                        Mt          =  ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง (ไม่รวมเหล็กและซีเมนต์)  ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด 
                     Mo         =  ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง (ไม่รวมเหล็กและซีเมนต์)  ในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา 
                       St           =  ดัชนีราคาเหล็ก ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด 
                       So          =  ดัชนีราคาเหล็ก ในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา 



                       Gt           = ดัชนีราคาเหล็กแผ่นเรียบที่ผลิตในประเทศ ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด 
                       Go          = ดัชนีราคาเหล็กแผ่นเรียบที่ผลิตในประเทศ ในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา 
                       At            = ดัชนีราคาแอสฟัลท์ ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด 
                       Ao           = ดัชนีราคาแอสฟัลท์  ในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา 
                       Et            = ดัชนีราคาเครื่องจักรกลและบริภัณฑ์ ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด 
                       Eo           = ดัชนีราคาเครื่องจักรกลและบริภัณฑ์ ในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา  
                       Ft            = ดัชนีราคาน้ ามันดีเซลหมุนเร็ว ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด 
                      Fo            = ดัชนีราคาน้ ามันดีเซลหมุนเร็ว ในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา 
                      ACt          = ดัชนีราคาท่อซีเมนต์ใยหิน  ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด 
                      ACo         = ดัชนีราคาท่อซีเมนต์ใยหิน ในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา 
                      PVCt        = ดัชนีราคาท่อ PVC ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด 
                      PVCo       = ดัชนีราคาท่อ PVC ในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา 
                      GIPt         = ดัชนีราคาท่อเหล็กอาบสังกะสี ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด 
                      GIPo        = ดัชนีราคาท่อเหล็กอาบสังกะสี ในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา 
                      Pet           = ดัชนีราคาท่อ HYDENSITY POLYETHYLENE ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด 
                      PEo          = ดัชนีราคาท่อ HYDENSITY POLYETHYLENE ในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา 
                      Wt            = ดัชนีราคาสายไฟฟ้า ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด 
                      Wo           = ดัชนีราคาสายไฟฟ้า ในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บัญชีปริมาณงานและราคา 
               งานก่อสร้าง      ห้องส้วมนักเรียนหญิง  6  ที/่49 
               สถานที่ก่อสร้าง  โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม  อ าเภอท่าตะโก  จังหวัดนครสวรรค์ 
               บริษัท/หจก. ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
               ที่อยู่ ..................................................................................................................................................................... 
                     ...................................................................................................................................... ................................. 

ล าดับที่ รายการ 
ค่าก่อสร้าง 

หน่วย : บาท 
หมายเหตุ 

    
 สรุป   
1 ส่วนที่ 1   ค่าก่อสร้าง(งานโครงสร้างวิศวกรรม)   
2 ส่วนที่ 2   ค่าครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ   
3 ส่วนที่ 3   ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อก าหนดและค่าใช้จ่ายอื่น

ที่จ าเป็นต้องมี 
  

    

สรุป รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น 
(…………………..……………………………………………….) 

  

 

 
 

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

.................../.................................../.................. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สรุปค่าก่อสร้าง 
             งานก่อสร้าง  ห้องส้วมนักเรียนหญิง  6  ที/่49 
             สถานที่ก่อสร้าง  โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม  อ าเภอท่าตะโก  จังหวัดนครสวรรค์ 
             บริษัท/หจก. ……………………………………………………………………………………………………………………………… 
             ที่อยู่ .......................................................................................................................................................... 
             ................................................................................................................................................................. 

ล าดับที่ รายการ 
ค่างานต้นทุน 
หน่วย : บาท 

 
Factor F 

ค่าก่อสร้าง 
หน่วย : บาท 

หมายเหตุ 

1 สรุป      
 ส่วนที 1   ค่าก่อสร้าง     
 เงื่อนไข     
 เงินล่วงหน้าจ่าย............       0.00%     
 เงินประกันผลงานหัก....       0.00%     
 ดอกเบี้ยเงินกู้................       7.00%     
 ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม..........       7.00%     

สรุป               รวมค่าก่อสร้าง 
(........................................................................................) ยอดสุทธิ 

  
  

        
                                    

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

.................../.................................../.................. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายการปริมาณงานและราคา 
งานก่อสร้าง                   ห้องส้วมนักเรียนหญิง 6ที/่49 
สถานที่ก่อสร้าง               โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม   อ าเภอท่าตะโก  จังหวัดนครสวรรค์ 

ที ่ รายการ จ านวน หน่วย 
ค่าวัสดุ ค่าแรงงาน รวมค่าวัสดุ

และ
ค่าแรงงาน 

หมาย
เหตุ ราคาต่อ

หน่วย 
รวม 

ราคาต่อ
หน่วย 

รวม 

1 งานโครงสร้างวิศวกรรม  
 1.1 งานดิน หิน ทราย และฐานราก  
 - ขุดดินฐานรากและถมคืน   (แรงคน) 31 ลบ.ม.       
 - คอนกรีตหยาบรองก้นฐานราก   

     1:3:5 
0.60 ลบ.ม.       

 - ทรายถมปรับระดับ 2 ลบ.ม.       
 1.2 งานตอกเสาเข็ม  
 - เสาเข็ม คอร. รูปตัวไอ ขนาด 

0.15x4.00 ม. 
56 ต้น       

 1.3  งานแบบหล่อคอนกรีต  
 - ไม้แบบทั่วไป 55 ลบ.ฟ.       
 - ไม้คร่าว 16 ลบ.ฟ.       

 - ไม้ค้ ายัน 7 ต้น       
 - ตะปูขนาดต่างๆ 18 กก.       
 - ค่าแรงไม้แบบ 69 ตร.ม.       
 1.4  งานคอนกรีตโครงสร้าง  
 - คอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4 8.89 ลบ.ม.       
 1.5 งานเหล็กเสริมคอนกรีต         
 - เหล็กกลม SR 24 Ø 6 มม. 75 เส้น       
 -เหล็กกลม SR 24 Ø 9 มม. 9 เส้น       
 - เหล็กข้ออ้อย SD 30 Ø 12 มม. 60 เส้น       
 - ลวดผูกเหล็กโครงสร้าง เบอร์ 18 22 กก.       
 1.6 งานพื้นส าเร็จรูป  
 - พื้นส าเร็จรูปรับน้ าหนักปลอดภัย 300

กก./ตร.ม. 
32 ตร.ม.       

 - คอนกรีตทับหน้าพื้นส าเร็จรูป หนา 5 
ซ.ม.  

32 ตร.ม.       

 - ตะแกรงส าเร็จรูป 32 ตร.ม.       

 
รวมเงิน 

    



รายการปริมาณงานและราคา 
งานก่อสร้าง                   ห้องส้วมนักเรียนหญิง 6ที/่49 
สถานที่ก่อสร้าง               โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม   อ าเภอท่าตะโก  จังหวัดนครสวรรค์ 

ที ่ รายการ จ านวน หน่วย 
ค่าวัสดุ ค่าแรงงาน รวมค่าวัสดุ

และ
ค่าแรงงาน 

หมาย
เหตุ ราคาต่อ

หน่วย 
รวม 

ราคาต่อ
หน่วย 

รวม 

 1.7 งานโครงหลังคาเหล็ก  
 - เหล็กตัวซี 75x45x2.3มม. 13 ท่อน       
 - เหล็กฉาก 40x40x2.3 มม. 2 ท่อน       
 - เหล็ก L.G  100x50x2.3 มม. 14 ท่อน       
 - ทาสีกันสนิม 43 ตร.ม.       
 - ทาสีน้ ามัน 43 ตร.ม.       
2 งานสถาปัตยกรรม  
 2.1 งานมุงหลังคา  
 - กระเบื้องลอนคู่(สี)  0.50x1.20 หนา 

5 มม.  
164 แผ่น       

 - ครอบกระเบื้องลอนคู่(สี) 10 แผ่น       
 - ขอยึดกระเบื้องลอนคู่ 216 ตัว       

 - เชิงชาย 1x8 นิ้ว 30 เมตร       
 - ครอบโค้ง 3 ทาง (สี) 2 แผ่น       
 - ครอบโค้งปิดปลายตะเฆ่สัน (ส)ี 4 แผ่น       
 - ครอบโค้งตะเฆ่กระเบื้องลอนคู่  (สี) 36 แผ่น       
 - ค่าแรงมุงกระเบื้องหลังคา 53 ตร.ม.       
 2.2 งานพื้น  
 - พื้นขัดมันเรียบ 20 ตร.ม.       
 - พื้นปูกระเบื้อง 12”x12”  32 ตร.ม.       
 2.3 งานผนัง  
 - ผนังก่ออิฐครึ่งแผ่น 7 ตร.ม.       
 - ผนังก่อคอนกรีตบล๊อก 7 ซม. 45 ตร.ม.       
 - ผนังก่อคอนกรีตบล๊อกโปร่ง 7 ตร.ม.       
 - ผนังก่อคอนกรีตบล๊อกสองชั้น 7 ตร.ม.       
       (เต็มหน้าคาน)         
 - ผนังก่อบล๊อกแก้วสีขาว 4.32 ตร.ม.       
 - ผนังบุกระเบื้องเคลือบ 8”x8” 62 ตร.ม.       

รวมเงิน     



รายการปริมาณงานและราคา 
งานก่อสร้าง                   ห้องส้วมนักเรียนหญิง 6ที/่49 
สถานที่ก่อสร้าง               โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม   อ าเภอท่าตะโก  จังหวัดนครสวรรค์ 
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 2.4 งานบัวเชิงผนัง  
 - บัวเชิงผนังกระเบื้องเคลือบ 9 เมตร       
 - ขอบพื้นกระเบื้องเคลือบสูง 0.20 

เมตร 
24 เมตร       

 2.5 งานฉาบปูน  
 - ฉาบปูนเรียบผนัง 32 ตร.ม.       
 - ฉาบปูนเรียบโครงสร้าง 36 ตร.ม.       
 2.6 งานประตูหน้าต่างและช่องแสง 

ระบบระบายอากาศ 
 

 - ประตู 1 พร้อมอุปกรณ์ 6 ชุด       
 - ประตู 2 พร้อมอุปกรณ์ 2 ชุด   รวมค่าแรง   
 - ลูกกรงช่องลม 1 2 ชุด   รวมค่าแรง   

 - ลูกกรงช่องลม 2 3 ชุด   รวมค่าแรง   
 2.7 งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ห้องน้ า 

ห้องส้วม 
        

 - โถส้วมนั่งยองแบบมีฐานราดน้ า (สี
ขาว) 

6 ชุด       

 - อ่างล้างหน้าแบบแขวน (สีขาว) 4 ชุด       
 - ที่ใส่กระดาษช าระ (สีขาว) 6 ชุด       
 - ก๊อกน้ าชุบโครเมี่ยม 6 อัน       
 - ถ้วยตะแกรงกรองผงชนิดดักกลิ่น 6 อัน       
 - คลีนเอาท์ทองเหลือง Ø 4 นิ้ว 2 อัน       
 2.8 งานทาสี         
 - สีพลาสติกอีมัลชั่น 74 ตร.ม.       
 - สีน้ ามัน 38 ตร.ม.       

รวมเงิน     
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3 งานระบบสุขาภิบาล ดับเพลิง และ
ป้องกันอัคคีภัย 

 

 3.1 งานเดินท่อโสโครก  
 - เดินท่อส้วม 6 จุด   รวมค่าแรง   
 - เดินท่อน้ าทิ้งอ่างล้างหน้า 4 จุด   รวมค่าแรง   
 - เดินท่อรูน้ าทิ้ง 6 จุด   รวมค่าแรง   
 - เดินท่อบ่อเกรอะบ่อซึม 2 จุด   รวมค่าแรง   
 - เดินท่อระบายอากาศ 2 จุด   รวมค่าแรง   
 - คลีนเอาท์ทองเหลือง Ø 4 นิ้ว 2 จุด   รวมค่าแรง   
 3.2 งานเดินท่อน้ าดี  
 -  เดินท่อน้ าอ่างล้างหน้า 4 จุด   รวมค่าแรง   

 - เดินท่อก๊อกน้ า 6 จุด   รวมค่าแรง   
 - ประตูน้ าทองเหลือง Ø 3/4 นิ้ว 1 ตัว   รวมค่าแรง   
  
 3.3 ระบบสุขาภิบาลภายนอกอาคาร  
 - ถังบ าบัดน้ าเสีย ขนาด 2,000-2,200 

ลิตร 
2 ชุด       

4 งานระบบไฟฟ้า  
 - โคมไฟฟ้าครอบพลาสติก FL ขนาด 

1x36 w 
2 ชุด       

 - โคมไฟฟ้าครอบพลาสติก FL ขนาด 
1x18 w 

2 ชุด       

 -สวิทช์ไฟเดี่ยว 2 ชุด       
 -เดินสายไฟฟ้าดวงโคม 2 จุด       
 -เดินสายไฟฟ้าสวิทช ์ 4 จุด       
 -เบรกเกอร์ 20 แอมป์ 1 ชุด       

รวมเงิน     
รวมเงินค่าวัสดุและค่าแรงงาน   
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ล าดับ
ที ่

รายการ 
ค่างาน 

หน่วย : บาท 
ภาษีมูลค่า

เพิ่ม 
ค่าก่อสร้าง 

หน่วย : บาท 
หมายเหตุ 
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                             (.............................................................................)  ยอดสุทธิ 
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2 ส่วนที่ 2   ค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ
หรือสั่งซ้ือ 

 

 - ถังน้ าหินขัดส าเร็จรูป 6 ใบ       
          
          
          
          
          

          
          
 รวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ   



 
 
 
 
 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 


