
 
 

 
 

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยภูมิ  จ ากัด 
เรื่อง   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสวัสดิการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยภูมิ จ ากัด 

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

ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยภูมิ จ ำกัด มีควำมประสงค์จะประกวดรำคำจ้ำงก่อสร้ำงอำคำร
สวัสดิกำร สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยภูมิ จ ำกัด ส ำนักงำนใหญ่ จ ำนวน 1 หลัง  ตำมแบบรูปรำยกำรที่ก ำหนด 

ผู้มีสิทธิเสนอรำคำจะต้องมีคุณสมบัติ  ดังต่อไปนี้ 
1. เป็นผู้มีอำชีพรับเหมำก่อสร้ำง 
2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรำยชื่อผู้ทิ้งงำนของทำงรำชกำร หรือบุคคล  

หรือนิติบุคล และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของกำรสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงำน 
ตำมระเบียบของทำงรำชกำร 

3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือควำมคุ้มกัน ซึ่งอำจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศำลไทย              
เว้นแต่รัฐบำลของผู้เสนอรำคำได้มี ค ำสั่งไม่สละสิทธิ์และควำมคุ้มกันเช่นว่ำนั้น 

4. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอรำคำรำยอ่ืน ณ วันประกำศประกวด 
รำคำหรือไม่เป็นผู้กระท ำกำรอันกำรขัดขวำงกำรแข่งขันรำคำอย่ำงเป็นธรรม ในกำรประกวดรำคำจ้ำงครั้งนี้ 

ก ำหนดยื่นซองประกวดรำคำวันที่ 11 ธันวำคม 2562 ในเวลำ 09.00 น. – 10.00 น.                
ณ ห้องประชุมชั้น 2 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยภูมิ จ ำกัด ส ำนักงำนใหญ่ เลขที่ 268 หมู่ที่ 2 ถนนชัยภูมิ–บ้ำนเขว้ำ  
ต ำบลรอบเมือง  อ ำเภอเมืองชัยภูมิ  จังหวัดชัยภูมิ  และก ำหนดเปิดซองเสนอรำคำในวันที่  11  ธันวำคม  2562 
ตั้งแต่เวลำ  10.10  น.  เป็นต้นไป และประกำศผลกำรประกวดรำคำจ้ำง วันที่ 11 ธันวำคม 2562   
  ผู้สนใจติดต่อขอซื้อแบบและเอกสำรกำรประกวดรำคำจ้ำง ชุดละ 3,500 บำท (สำมพันห้ำร้อย
บำทถ้วน) พร้อมดูสถำนที่ก่อสร้ำงได้ที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยภูมิ จ ำกั ด ส ำนักงำนใหญ่ ตั้งแต่วันที่                          
21 พฤศจิกำยน  2562  ถึงวันที่ 11 ธันวำคม  2562  หรือสอบถำมทำงโทรศัพท์หมำยเลข  044-815222                        
ในวันและเวลำท ำกำร  หำกไม่มำดูสถำนที่ ถือว่ำได้ยอมรับสถำนที่ท่ีใช้ในกำรก่อสร้ำง 
 

   ประกำศ  ณ  วันที่  21  เดือน พฤศจิกำยน  พ.ศ. 2562 
 
 
 

(นำยมนัส  เจียมภูเขียว) 
ประธำนกรรมกำรสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยภูมิ  จ ำกัด 

 
 
 



เอกสารประกวดราคาจ้าง เลขที่ 1 ปีทางบัญชี 2563 
การจ้างก่อสร้างอาคารสวัสดิการ  

ตามประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยภูมิ จ ากัด 
ลงวันที่ 21 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 

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

  ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยภูมิ  จ ำกัด  ซึ่งต่อไปนี้ เรียกว่ำ “ สหกรณ์ “ มีควำมประสงค์จะประกวด
รำคำจ้ำงก่อสร้ำงอำคำรสวัสดิกำร ณ  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยภูมิ จ ำกัด ส ำนักงำนใหญ่ โดยมีข้อแนะน ำ                  
และข้อก ำหนดดังต่อไปนี้ 
  1. เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคา 
   1.1  แบบรูปรำยกำรละเอียด 

  (1)   แบบใบยื่นข้อเสนอกำรประกวดรำคำจ้ำง 
                                 (2)   แบบใบแจ้งปริมำณงำนและรำคำ 
                                 (3)   หนังสือแสดงเงื่อนไขกำรกำรจ้ำง 
   1.2 แบบสัญญำจ้ำง 
   1.3  แบบหนังสือค้ ำประกัน 
            (1)   หลักประกันซอง   
      (2) หลักประกันสัญญำ 
                     1.4  บทนิยำม 
    (1) ผู้เสนอรำคำที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน 
    (2) กำรขัดขวำงกำรแข่งขันรำคำอย่ำงเป็นธรรม 
   1.5  แบบบัญชีเอกสำร 
    (1)  บัญชีเอกสำรส่วนที่ 1 
    (2)  บัญชีเอกสำรส่วนที่ 2 
   1.6 วิธีกำรประกวดรำคำจ้ำง 

   ........................ฯลฯ............................................. 
 2. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา 
  2.1 ผู้เสนอรำคำต้องเป็นผู้มีอำชีพรบัจ้ำงงำนที่ประกวดรำคำจ้ำง 
  2.2 ผู้เสนอรำคำต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรำยชื่อผู้ทิ้งงำนของทำงรำชกำรและ ได้แจ้ง
เวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของกำรสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเป็นผู้ทิ้งงำนตำมระเบียบของทำง
รำชกำร 
  2.3 ผู้เสนอรำคำต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอรำคำรำยอ่ืน หรือไม่เป็นผู้กระท ำกำร 
อันเป็นกำรขัดขวำงกำรแข่งขันรำคำอย่ำงเป็นธรรมตำมข้อ 1.4 
  2.4 ผู้เสนอรำคำต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือควำมคุ้มกัน ซึ่งอำจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศำลไทย 
เว้นแต่รัฐบำลของผู้เสนอรำคำไม่มีค ำสั่งให้สละสิทธิ์และควำมคุ้มกันเช่นว่ำนั้น 

 



 3. หลักฐานการเสนอราคา 
  ผู้เสนอรำคำจะต้องเสนอเอกสำรหลักฐำน  แยกเป็น 2 ส่วน คือ 

  3.1 ส่วนที่ 1 อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
   (1)  ในกรณีผู้เสนอรำคำเป็นนิติบุคคล 
    (ก) ห้ำงหุ้นส่วนสำมัญหรือห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ให้ยื่นส ำเนำหนังสือรับรอง 
กำรจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรำยชื่อหุ้นส่วนผู้จัดกำร ผู้มีอ ำนำจควบคุม (ถ้ำมี) พร้อมรับรองส ำเนำถูกต้อง 
    (ข) บริษัทจ ำกัดหรือบริษัทจ ำกัด (มหำชน) ให้ยื่นส ำเนำหนังสือรับรอง 
กำรจดทะเบียนนิติบุคคล  หนังสือบริคณห์สนธิ  บัญชีรำยชื่อกรรมกำรผู้จัดกำร  ผู้มีอ ำนำจควบคุม (ถ้ำมี)               
และบัญชี ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่  พร้อมรับรองส ำเนำถูกต้อง 
   (2)  ในกรณีผู้เสนอรำคำเป็นบุคคลธรรมดำให้ยื่นส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน               
พร้อมทั้งรับรองส ำเนำถูกต้อง 
   (3)  ในกรณีผู้เสนอรำคำเป็นผู้เสนอรำคำร่วมกันในฐำนะเป็นผู้ร่วมค้ำให้ยื่นส ำเนำสัญญำ            
ของกำรเข้ำร่วมค้ำ ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนของผู้ร่วมค้ำ และในกรณีที่ผู้เข้ำร่วมค้ำฝ่ำยใดเป็น                    
บุคคลธรรมดำ  ที่มิใช่สัญชำติไทย ก็ให้ยื่นส ำเนำหนังสือเดินทำง หรือผู้ร่วมค้ำฝ่ำยใดเป็นนิติบุคคลให้ยื่นเอกสำร
ตำมท่ีระบุไว้ใน (1) 
   (4)  บัญชีเอกสำรส่วนที่  1  ทั้งหมดที่ได้ยื่นตำมแบบในข้อ  1.5 (1)   

  3.2 ส่วนที่  2  อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
   (1) หนังสือมอบอ ำนำจซึ่งปิดอำกรแสตมป์ตำมกฎหมำยในกรณีที่ผู้เสนอรำคำมอบอ ำนำจ           
ให้บุคคลอื่นท ำกำรแทน 
          (2) หลักประกันซอง  ตำมข้อ  5 
   (3) บัญชีรำยกำรก่อสร้ำง (หรือใบแจ้งปริมำณงำน  ** )     
   (4) บัญชีเอกสำรส่วนที่  2  ทั้งหมดที่ได้ยื่นตำมแบบในข้อ  1.5 (2) 
 4. การเสนอราคา 
  4.1 ผู้เสนอรำคำต้องยื่นข้อเสนอตำมแบบท่ีก ำหนดไว้ในเอกสำรประกวดรำคำจ้ำง โดยไม่มี
เงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อควำมให้ถูกต้องครบถ้วน  ลงลำยมือชื่อของผู้เสนอรำคำให้ชัดเจน 
  4.2 ผู้เสนอรำคำจะต้องกรอกปริมำณวัสดุ ในบัญชีรำยกำรก่อสร้ำงให้ครบถ้วน 
  4.3 ผู้เสนอรำคำจะต้องก ำหนดยืนรำคำไม่น้อยกว่ำ 30 วัน  นับแต่วันยื่นซองประกวดรำคำ                
โดยภำยในก ำหนดยืนรำคำ ผู้เสนอรำคำต้องรับผิดชอบรำคำที่ตนเสนอไว้และจะถอนกำรเสนอรำคำมิได้ 
  4.4 ผู้เสนอรำคำจะต้องเสนอก ำหนดเวลำด ำเนินกำรตำมสัญญำที่จะจ้ำงให้แล้วเสร็จไม่ เกนิ            
160 วัน นับถัดจำกวันลงนำมในสัญญำจ้ำง หรือวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจำกสหกรณ์ให้เริ่มท ำงำน** 
  4.5 ก่อนยื่นเอกสำรประกวดรำคำจ้ำง ผู้เสนอรำคำควรตรวจดูร่ำงสัญญำ  แบบรูป และ
รำยละเอียด ฯลฯ  ให้ถี่ถ้วนและเข้ำใจเอกสำรประกวดรำคำทั้งหมดเสียก่อน ที่จะตกลงยื่นข้อเสนอตำมเงื่อนไข                  
ในเอกสำรประกวดรำคำจ้ำง 

  4.6 ผู้เสนอรำคำจะต้องยื่นเอกสำรประกวดรำคำจ้ำง ในวันที่ 11 ธันวำคม 2562 ระหว่ำง
เวลำ 09.00 น. ถึง 10.00 น. ณ  ห้องประชุมชั้น 2 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยภูมิ  จ ำกัด  ส ำนักงำนใหญ่ 



  เมื่อพ้นก ำหนดเวลำยื่นเอกสำรประกวดรำคำจ้ำง จะไม่รับเอกสำรเพิ่มเติมโดยเด็ดขำด 
  คณะกรรมกำรประกวดรำคำ จะด ำเนินกำรตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอรำคำแต่ละรำยว่ำ     
เป็นผู้เสนอรำคำที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอรำคำรำยอ่ืน หรือเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่ำง                     
ผู้เสนอรำคำรำยอ่ืน ตำมข้อ 1.4 (1) ณ วันประกำศประกวดรำคำจ้ำงหรือไม่ พร้อมทั้งตรวจสอบข้อเสนอตำม              
ข้อ 3.2 และแจ้งผู้เสนอรำคำแต่ละรำยทรำบผลกำรพิจำรณำเฉพำะของตน  ทำงไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ หรือ
วิธีอ่ืนใดที่มีหลักฐำนว่ำผู้เสนอรำคำรับทรำบแล้ว 

  หำกปรำกฏต่อคณะกรรมกำรประกวดรำคำ ก่อนหรือในขณะที่มีกำรเสนอรำคำว่ำ มีผู้เสนอรำคำ
กระท ำกำรอันเป็นกำรขัดขวำงกำรแข่งขันรำคำอย่ำงเป็นธรรมตำม   ข้อ 1.4 (2)  คณะกรรมกำรฯ จะตัดรำยชื่อ            
ผู้เสนอรำคำรำยนั้นออกจำกกำรเป็นผู้เสนอรำคำ และสหกรณ์จะพิจำรณำลงโทษผู้เสนอรำคำดังกล่ำวเป็นผู้ทิ้งงำน  

  ผู้ เสนอรำคำที่ไม่ผ่ำนกำรคัดเลือกเบื้องต้น เพรำะเหตุเป็นผู้ เสนอรำคำที่มีผลประโยชน์ 
ร่วมกันกับผู้เสนอรำคำรำยอ่ืน หรือเป็นผู้มีประโยชน์ร่วมกัน หรือเป็นผู้เสนอรำคำที่กระท ำกำรอันเป็นกำรขัดขวำง
กำรแข่งขันรำคำอย่ำงเป็นธรรม หรือเป็นผู้เสนอรำคำที่ไม่ผ่ำนคุณสมบัติทำงด้ำนเทคนิคอำจอุทธรณ์ค ำสั่งดังกล่ำว
ต่อประธำนกรรมกำรสหกรณ์ ภำยใน 3 วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งจำกคณะกรรมกำรประกวดรำคำ กำรวินิจฉัย
อุทธรณ์ของประธำนกรรมกำรสหกรณ์ให้ถือเป็นที่สุด 
  คณะกรรมกำรประกวดรำคำสงวนสิทธิในกำรตัดสินใจด ำเนินกำรใด ๆ ระหว่ำงกำรประกวด
รำคำเพ่ือให้กำรประกวดรำคำฯ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อสหกรณ ์
  4.7 ผู้เสนอรำคำที่มีสิทธิได้รับกำรคัดเลือกให้เข้ำเสนอรำคำจะต้องปฏิบัติดังนี้ 

(1) ผู้เสนอรำคำจะต้องลงนำมในหนังสือแสดงเงื่อนไขกำรจ้ำง  
   (2) รำคำสูงสุดของกำรประกวดรำคำจ้ำงจะต้องไม่เกิน  3,532,700.00  บำท 
   (3) รำคำที่เสนอจะต้องเป็นรำคำที่รวมภำษีมูลค่ำเพ่ิม และภำษีอ่ืน ๆ (ถ้ำมี)                    
รวมค่ำใช้จ่ำยทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว 
   (4) รำคำที่เสนอในกำรประกวดรำคำจ้ำง จะต้องต่ ำกว่ำรำคำสูงสุดในกำรประกวด
รำคำฯ 
 (5) ห้ำมผู้เสนอรำคำถอนกำรเสนอรำคำ  
    (6) ผู้เสนอรำคำจะต้องเสนอก ำหนดยืนรำคำไม่น้อยกว่ำ 30 วัน นับแต่วันยื่นซอง 
ประกวดรำคำ  โดยภำยในก ำหนดยืนรำคำ ผู้เสนอรำคำต้องรับผิดชอบรำคำที่ตนเสนอไว้ และจะถอนกำรเสนอ 
รำคำมิได้ 

                5. หลักประกันซอง 
  ผู้เสนอรำคำต้องวำงหลักประกันซองพร้อมกับกำรยื่นซองเอกสำรทำงด้ำนเทคนิค จ ำนวน                
176,365.00 บำท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นหกพันสำมร้อยหกสิบห้ำบำทถ้วน) โดยใช้หลักประกันอย่ำงหนึ่งอย่ำงใดดังต่อไปนี้   
  5.1 เงินสด 
  5.2 เช็คที่ธนำคำรสั่งจ่ำยให้แก่สหกรณ์  โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ยื่นซองเอกสำรทำงด้ำนเทคนิค  
หรือก่อนหน้ำนั้นไม่เกิน  3  วันท ำกำรของสหกรณ์ 
  5.3 หนังสือค้ ำประกันของธนำคำรในประเทศตำมแบบหนังสือค้ ำประกันดังระบุในข้อ  1.3 (1) 



  5.4 หนังสือค้ ำประกันของบริษัทเงินทุน  หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์  ที่ได้รับอนุญำตให้
ประกอบกิจกำรเงินทุนเพ่ือกำรพำณิชย์และประกอบธุรกิจค้ ำประกันตำมประกำศของธนำคำรแห่งประเทศไทย              
ซึ่งได้แจ้งเวียนชื่อให้ส่วนรำชกำรต่ำงๆ ทรำบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตำมแบบหนังสือค้ ำประกันดังระบุ               
ในข้อ 1.3 (1) 

5.5 พันธบัตรรัฐบำลไทย 

 หลักประกันซองตำมข้อนี้ สหกรณ์จะคืนให้ผู้เสนอรำคำหรือผู้ค้ ำประกันภำยใน 15 วัน นับถัดจำก
วันที่ได้พิจำรณำในเบื้องต้นเรียบร้อยแล้ว เว้นแต่ผู้เสนอรำคำรำยที่คัดเลือกไว้ซึ่งเสนอรำคำต่ ำสุด จะคืนให้ต่อเมื่อ
ได้ท ำสัญญำหรือข้อตกลง หรือเมื่อผู้เสนอรำคำได้พ้นจำกข้อผูกพันแล้ว 
            กำรคืนหลักประกันซอง ไม่ว่ำในกรณีใด ๆ จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย 

  6. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา 
  6.1 ในกำรประกวดรำคำจ้ำงนี้ สหกรณ์จะพิจำรณำตัดสินด้วยรำคำรวม 
  6.2 หำกผู้เสนอรำคำรำยใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตำมข้อ 2 หรือยื่นหลักฐำน กำรเสนอ
รำคำไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตำมข้อ 3 หรือยื่นเอกสำรประกวดรำคำจ้ำงไม่ถูกต้องตำมข้อ 4 แล้ว
คณะกรรมกำรด ำเนินกำรประกวดรำคำจะไม่รับพิจำรณำข้อเสนอของผู้เสนอรำคำรำยนั้น เว้นแต่เป็นข้อผิดพลำด 
หรือหลงผิดเพียงเล็กน้อย หรือผิดพลำดไปจำกเงื่อนไขของเอกสำรประกวดรำคำจ้ำง ในส่วนที่มิใช่สำระส ำคัญ 
ทั้งนี้ เฉพำะในกรณีท่ีพิจำรณำเห็นว่ำจะเป็นประโยชน์ต่อสหกรณ์เท่ำนั้น 
  6.3 สหกรณ์สงวนสิทธิไม่พิจำรณำรำคำของผู้เสนอรำคำ โดยไม่มีกำรผ่อนผัน ในกรณี 
ดังต่อไปนี้ 
  (1) ไม่ปรำกฏชื่อผู้เสนอรำคำรำยนั้น ในบัญชีผู้รับเอกสำรประกวดรำคำจ้ำง หรือ                   
ในหลักฐำนกำรรับเอกสำรประกวดรำคำจ้ำงของสหกรณ์ 
    (2) เสนอรำยละเอียดแตกต่ำงไปจำกเงื่อนไข ที่ก ำหนดในเอกสำรประกวดรำคำจ้ำงที่
เป็นสำระส ำคัญ หรือมีผลท ำให้เกิดควำมได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอรำคำรำยอ่ืน 
  6.4 ในกำรตัดสินกำรประกวดรำคำจ้ำงหรือในกำรท ำสัญญำ คณะกรรมกำรประกวด
รำคำ หรือสหกรณ์มีสิทธิให้ผู้เสนอรำคำ ชี้แจงข้อเท็จจริง สภำพ ฐำนะ หรือข้อเท็จจริงอ่ืนใดที่เก่ียวข้อง กับผู้เสนอ
รำคำได้ สหกรณ์มีสิทธิที่จะไม่รับรำคำหรือไม่ท ำสัญญำ หำกหลักฐำนดังกล่ำวไม่มีควำมเหมำะสม หรือไม่ถูกต้อง 
  6.5 สหกรณ์ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับรำคำต่ ำสุด หรือรำคำหนึ่งรำคำใด หรือรำคำท่ีเสนอ
ทั้งหมดก็ได้ และอำจพิจำรณำเลือกจ้ำง ในจ ำนวน หรือขนำด หรือเฉพำะรำยกำรหนึ่งรำยกำรใด หรืออำจจะ
ยกเลิกกำรประกวดรำคำจ้ำงโดยไม่พิจำรณำจัดจ้ำงเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจำรณำ ทั้งนี้ เพ่ือประโยชน์ของทำงสหกรณ์
เป็นส ำคัญ และให้ถือว่ำกำรตัดสินของสหกรณ์เป็นเด็ดขำด ผู้เสนอรำคำจะเรียกร้องค่ำเสียหำยใด ๆ มิได้ รวมทั้ง
สหกรณจ์ะพิจำรณำยกเลิกกำรประกวดรำคำจ้ำง และลงโทษผู้เสนอรำคำเป็นผู้ทิ้งงำน ไม่ว่ำจะเป็นผู้เสนอรำคำ            
ที่ได้รับกำรคัดเลือกหรือไม่ก็ตำม หำกมีเหตุที่เชื่อได้ว่ำกำรเสนอรำคำกระท ำกำรโดยไม่สุจริต เช่น กำรเสนอ
เอกสำรอันเป็นเท็จหรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดำหรือนิติบุคคลอ่ืนมำเสนอรำคำแทนหรือมีกำรสมยอมในกำรเสนอรำคำ 
เป็นต้น 



  ในกรณีที่ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด เสนอรำคำต่ ำจนคำดหมำยได้ว่ำไม่อำจด ำเนินงำนตำมสัญญำได้ 
คณะกรรมกำรประกวดรำคำหรือสหกรณ์จะให้ผู้เสนอรำคำนั้นชี้แจงและแสดงหลักฐำนที่ท ำให้เชื ่อได้ว่ำ              
ผู้เสนอรำคำสำมำรถด ำเนินงำนตำมกำรประกวดรำคำจ้ำงให้เสร็จสมบูรณ์ หำกค ำชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้ สหกรณ์             
มีสิทธิที่จะไม่รับรำคำของผู้เสนอรำคำรำยนั้น 
  6.6 ในกรณีที่ปรำกฏข้อเท็จจริงภำยหลังจำกกำรประกวดรำคำจ้ำงว่ำ ผู้เสนอรำคำที่มีสิทธิ์
ได้รับกำรคัดเลือกเป็นผู้เสนอรำคำที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอรำคำรำยอื่น ณ วันประกำศประกวดรำคำจ้ำง 
หรือเป็นผู้เสนอรำคำที่กระท ำกำรอันเป็นกำรขัดขวำงกำรแข่งขันรำคำอย่ำงเป็นธรรม ตำมข้อ 1.4 สหกรณ์มี
อ ำนำจที่จะตัดรำยชื่อผู้เสนอรำคำท่ีมีสิทธิได้รับกำรคัดเลือกดังกล่ำว   

 7. การท าสัญญาจ้าง 
  ผู้ชนะกำรประกวดรำคำจ้ำง (ผู้รับจ้ำง) จะต้องท ำสัญญำจ้ำงตำมแบบสัญญำ ดังระบุ            
ในข้อ 1.2 กับสหกรณ์ภำยใน 7 วัน นับถัดจำกวันที่ได้รับแจ้งและจะต้องวำงหลักประกันสัญญำเป็นจ ำนวนเงิน
เท่ำกับร้อยละ 5 ของรำคำค่ำจ้ำงที่ประกวดรำคำจ้ำงได้ ให้สหกรณ์ยึดถือไว้ในขณะท ำสัญญำ โดยใช้หลักประกัน
อย่ำงหนึ่งอย่ำงใดดังต่อไปนี้  
  7.1 เงินสด 
  7.2 เช็คท่ีธนำคำรสั่งจ่ำยให้แก่สหกรณ์  โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ท ำสัญญำหรือก่อนหน้ำนั้น             
ไม่เกิน 3 วันท ำกำรของสหกรณ์ 
  7.3 หนังสือค้ ำประกันของธนำคำรภำยในประเทศ ตำมแบบหนังสือค้ ำประกัน  ดังระบุ                 
ในข้อ 1.3 (2) 
  7.4 หนังสือค้ ำประกันของบริษัทเงินลงทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญำต 

ให้ประกอบกิจกำรเงินทุนเพ่ือกำรพำณิชย์และประกอบธุรกิจค้ ำประกัน ตำมประกำศของธนำคำรแห่งประเทศไทย 
ซึ่งได้แจ้งชื่อเวียนให้ส่วนรำชกำรต่ำงๆ ทรำบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตำมแบบหนังสือค้ ำประกัน ดังระบุในข้อ 1.3 (2) 

   7.5  บัญชีเงินฝำกที่ฝำกไว้กับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยภูมิ จ ำกัด ที่เปิดบัญชีไว้เฉพำะ 

เป็นกำรประกันสัญญำ 
  7.6 พันธบัตรรัฐบำลไทย 
 หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ยภำยใน 15 วันนับถัดจำกวันที่คู่สัญญำพ้นจำกข้อผูกพัน                 
ตำมสัญญำจ้ำงแล้ว 

  8. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน 
    8.1 สหกรณ์จะจ่ำยเงินค่ำจ้ำง โดยแบ่งออกเป็น  5  งวด ดังนี้ 
    งวดที่ 1 เป็นจ ำนวนเงิน..........................บำท  เมือ่ผู้รับจ้ำงได้ปฏิบัติงำนขุดหลุม  
เทคอนกรีตฐำน  เทคอนกรีตตอม่อ  เทคอนกรีตคำนคอดิน  เทพ้ืนคอนกรีตชั้น 1  และเทคอนกรีตเสำชั้น 1  
ให้แล้วเสร็จภำยใน  35  วัน 
    งวดที่ 2 เป็นจ ำนวนเงิน..........................บำท  เมื่อผู้รับจ้ำงได้ปฏิบัติงำนเทคอนกรีต
คำนชั้น 2  ติดตั้งพ้ืนส ำเร็จรูป  เทคอนกรีตพ้ืนชั้น 2  ให้แล้วเสร็จภำยใน  35  วัน 
 
 



    งวดที่ 3 เป็นจ ำนวนเงิน..........................บำท  เมื่อผู้รับจ้ำงได้ปฏิบัติงำนติดตั้ง               
โครงหลังคำ  มุ่งหลังคำ   ก่อ – ฉำบปูน  เดินระบบไฟฟ้ำและสำยสัญญำณต่ำง ๆ  เดินระบบประปำที่ฝังในผนัง   
ให้แล้วเสร็จภำยใน  30  วัน 
    งวดที่ 4 เป็นจ ำนวนเงิน..........................บำท  เมื่อผู้รับจ้ำงได้ปฏิบัติงำนติดตั้งฝ้ำเพดำน
ภำยใน – ภำยนอกทั้งหมด ปูกระเบื้องพ้ืน - ผนังห้องน้ ำ   ทำสีภำยใน – ภำยนอก  ติดตั้งบัวพ้ืน  วำงถังบ ำบัด  
ให้แล้วเสร็จภำยใน  30  วัน 
       งวดสุดท้ำย เป็นจ ำนวนเงิน..........................บำท  เมื่อผู้รับจ้ำงได้ปฏิบัติงำนติดตั้ง           
ดวงไฟสวิทซ์ - ปลั๊ก  ติดตั้งสุขภัณฑ์  วำงท่อระบำย  และงำนทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยตำมสัญญำ รวมทั้ง           
ท ำสถำนที่ก่อสร้ำงให้สะอำดเรียบร้อย ให้แล้วเสร็จภำยใน  30  วัน 

   9. อัตราค่าปรับ 
       ค่ำปรับตำมแบบสัญญำจ้ำงข้อ 17 จะก ำหนดในอัตรำร้อยละ 0.20 ของค่ำจ้ำงตำมสัญญำ 
ต่อวัน 

  10. การรับประกันความช ารุดบกพร่อง 
         ผู้ชนะกำรประกวดรำคำจ้ำง ซึ่งได้ท ำข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือท ำสัญญำจ้ำง ตำมแบบ            
ดังระบุในข้อ 1.5 แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันควำมช ำรุดบกพร่องของงำนจ้ำงที่เกิดขึ้นภำยในระยะเวลำ              
ไม่น้อยกว่ำ 2 ปี  นับถัดจำกวันที่ได้รับมอบงำนดังกล่ำว ซึ่งควำมช ำรุดบกพร่องหรือเสียหำยนั้นเกิดจำกควำม
บกพร่องของผู้รับจ้ำง  อันเกิดจำกกำรใช้วัสดุที่ไม่ถูกต้อง  หรือท ำไว้ไม่เรียบร้อย  หรือท ำไม่ถูกต้องตำมำตรฐำน
แห่งหลักวิชำ  ผู้รับจ้ำงจะต้องรีบท ำกำรแก้ไขให้เป็นที่เรียบร้อยโดยไม่ชักช้ำ  โดยผู้ว่ำจ้ำงไม่ต้องออกเงินใด ๆ              
ในกำรนี้ทั้งสิ้น  หำกผู้รับจ้ำงบิดพลิ้ วไม่กระท ำกำรดังกล่ำวภำยในก ำหนดนับแต่วันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือ                
จำกผู้ว่ำจ้ำง  หรือไม่ท ำกำรแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยภำยในเวลำที่ผู้ว่ำจ้ำงก ำหนดให้ ผู้ว่ำจ้ำงมีสิทธิ์ที่จะท ำกำร
นั้นเอง หรือจ้ำงผู้อื่นให้ท ำงำนนั้นโดยผู้รับจ้ำงต้องเป็นผู้ออกค่ำใช้จ่ำย 
 

 11. ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอ่ืน ๆ 
          11.1 เงินค่ำจ้ำงส ำหรับงำนจ้ำงครั้งนี้ ได้มำจำกเงินงบประมำณประจ ำปีทำงบัญชี 2563 
รำคำกลำงของงำนกำรสร้ำงอำคำรสวัสดิกำร ในกำรประกวดรำคำจ้ำงครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น  3,532,700  บำท  
(สำมล้ำนห้ำแสนสำมหมื่นสองพันเจ็ดร้อยบำทถ้วน) 

    11.2  ผู้เสนอรำคำซึ่งได้ยื่นเอกสำรประกวดรำคำต่อสหกรณ์แล้วจะถอนตัวออกจำกกำร
ประกวดรำคำฯ มิได้ และเม่ือได้รับกำรคัดเลือกให้เข้ำเสนอรำคำแล้วต้องเข้ำร่วมเสนอรำคำตำมเงื่อนไขท่ีก ำหนดใน 
ข้อ 4.7 (3) (4) และ (5)  มิฉะนั้น สหกรณ์จะริบหลักประกันซองทันที และอำจพิจำรณำเรียกร้องให้ชดใช้ควำม
เสียหำยอื่น (ถ้ำมี) รวมทั้งอำจพิจำรณำให้เป็นผู้ทิ้งงำนได้ หำกมีพฤติกรรมเป็นกำรขัดขวำงกำรแข่งขันรำคำ            
อย่ำงเป็นธรรม 
   11.3 ผู้เสนอรำคำซึ่งสหกรณ์ได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปท ำสัญญำ หรือข้อตกลงภำยในเวลำ  
ที่สหกรณ์ก ำหนดดังระบุไว้ในข้อ 7 สหกรณ์จะริบหลักประกันซอง หรือเรียกร้องจำกผู้ออกหนังสือค้ ำประกันซอง
ทันที และอำจพิจำรณำเรียกร้องให้ชดใช้ควำมเสียหำยอ่ืน (ถ้ำมี) รวมทั้งจะพิจำรณำให้เป็นผู้ทิ้งงำน ตำมระเบียบ
ของทำงรำชกำร 



  11.4 สหกรณ์สงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขเพ่ิมเติมเงื่อนไข หรือข้อก ำหนดในแบบสัญญำให้เป็นไป             
ตำมควำมเห็นของคณะกรรมกำรด ำเนินกำร (ถ้ำมี) 

 12. มาตรฐานฝีมือช่าง 
    เมื่อสหกรณไ์ด้คัดเลือกผู้เสนอรำคำรำยใดให้เป็นผู้รับจ้ำงและได้ตกลงจ้ำงก่อสร้ำงตำมประกำศ
นี้แล้วผู้เสนอรำคำจะต้องตกลงว่ำในกำรปฏิบัติงำนก่อสร้ำงดังกล่ำว ผู้เสนอรำคำจะต้องมีและใช้ผู้ผ่ำนกำรทดสอบ
มำตรฐำนฝีมือช่ำงจำก……….……-………………. หรือผู้มีวุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส. และ ปวท. หรือเทียบเท่ำ                 
จำกสถำบันกำรศึกษำท่ี ก.พ. รับรอง ในอัตรำไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ……-….ของแต่ละ สำขำช่ำงจ ำนวนอย่ำงน้อย 1 คน    
ในแต่ละสำขำช่ำง ดังต่อไปนี้ 
  12.1 ช่ำงก่อสร้ำง 
  12.2 ช่ำงไฟฟ้ำ 

 16. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ 
  ในระหว่ำงระยะเวลำกำรก่อสร้ำงผู้รับจ้ำงพึงปฏิบัติตำมหลักเกณฑ์ที่กฎหมำยและระเบียบ               
ได้ก ำหนดไว้โดยเคร่งครัด 
 

นำยมนัส  เจียมภูเขียว 
21 พฤศจิกำยน 2562 

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



ใบเสนอการประกวดราคาจ้าง 

เรียน   ประธำนกรรมกำรสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยภูมิ จ ำกัด 

1. ข้ำพเจ้ำ (บริษัท/ห้ำงฯ)… ………………………………………………...........……………………….……………….. 
อยู่เลขท่ี………...……ถนน………………………………ต ำบล/แขวง……………………..………อ ำเภอ/เขต…….…..………………… 
จังหวัด………………..………โทรศัพท์……………………………โทรสำร…………………………e-mail…………..……..………...…… 
โดย......…………………………….……...........ผู้ลงนำมข้ำงท้ำยนี้ ได้พิจำรณำเงื่อนไขต่ำง ๆ ในเอกสำรกำรประกวดรำคำ
จ้ำงเลขที่………….…….……และเอกสำรเพ่ิมเติม   เลขที่….......………….(ถ้ำมี)  โดยตลอดและยอมรับข้อก ำหนด และ
เงื่อนไขนั้นแล้ว รวมทั้งรับรองว่ำข้ำพเจ้ำเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมที่ก ำหนด และไม่เป็นผู้ทิ้งงำนของทำง
รำชกำร        

2. ข้ำพเจ้ำขอเสนอที่จะท ำงำนก่อสร้ำงอำคำรสวัสดิกำร ตำมเงื่อนไขแบบรูปรำยกำรแห่งเอกสำร
ประกวดรำคำ 

3.  ค ำเสนอนี้จะยืนอยู่เป็นระยะเวลำ……................…..วัน นับแต่วันยืนยันรำคำสุดท้ำยและสหกรณ ์
ออมทรัพย์ครูชัยภูมิ จ ำกัด อำจรับค ำเสนอนี้ ณ เวลำใดก็ได้ก่อนที่จะครบก ำหนดระยะเวลำที่ได้ยืดไปตำมเหตุผล
อันสมควรที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยภูมิ จ ำกัด ร้องขอ 

4.  ก ำหนดเวลำส่งมอบ ข้ำพเจ้ำรับรองที่จะเริ่มท ำงำนตำมสัญญำทันที หรือทันทีท่ีได้รับแจ้งจำก
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยภูมิ จ ำกัด ว่ำได้เริ่มงำนตำมสัญญำและจะส่งมอบงำนตำมเอกสำรประกวดรำคำโดย
ครบถ้วนถูกต้องภำยใน……………วัน  นับถัดจำกวันลงนำมในสัญญำจ้ำง 

5.  ในกรณีท่ีข้ำพเจ้ำได้รับกำรพิจำรณำให้ชนะกำรประกวดรำคำจ้ำง  ข้ำพเจ้ำรับรองที่จะ 
5.1  ท ำสัญญำตำมแบบสัญญำจ้ำงแนบท้ำยเอกสำรกำรประมูลจ้ำงด้วยวิธีกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์

กับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยภูมิ จ ำกัด ภำยใน…………..วัน  นับถัดจำกวันที่ได้รับหนังสือแจ้งให้ไปท ำสัญญำ 
5.2  มอบหลักฐำนประกันกำรปฏิบัติตำมสัญญำตำมที่ระบุไว้ในข้อ 7 ของเอกสำรกำรประกวด

รำคำจ้ำง ให้แกส่หกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยภูมิ จ ำกัด หรือในขณะที่ได้ลงนำมในสัญญำ เป็นจ ำนวนร้อยละ……………..
ของรำคำตำมสัญญำที่ได้ระบุในใบเสนอรำคำ  เพ่ือเป็นหลักประกันกำรปฏิบัติตำมสัญญำโดยถูกต้องและครบถ้วน 

หำกข้ำพเจ้ำไม่ปฏิบัติให้ครบถ้วนตำมที่ระบุไว้ข้ำงต้นนี้  ข้ำพเจ้ำยินยอมให้สหกรณ์ออมทรัพย์ครู
ชัยภูมิ จ ำกัด ริบหลักประกันซอง หรือเรียกร้องจำกผู้ออกหนังสือค้ ำประกัน รวมทั้งยินดีชดใช้ค่ำเสียหำยใด ๆ ที่
อำจมีแก่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยภูมิ จ ำกัด และสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยภูมิ จ ำกัด มีสิทธิจะให้ผู้เสนอรำคำรำยอ่ืน
เป็นผู้ประมูลได้ หรือสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยภูมิ จ ำกัด อำจเรียกประกวดรำคำใหม่ก็ได้ 

6.  ข้ำพเจ้ำยอมรับว่ำสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยภูมิ จ ำกัด ไม่มีควำมผูกพันที่จะรับค ำเสนอนี้ หรือ           
ใบเสนอรำคำใด ๆ รวมทั้งไม่ต้องรับผิดชอบในค่ำใช้จ่ำยใด ๆ อันอำจเกิดข้ึนในกำรที่ข้ำพเจ้ำได้เข้ำเสนอรำคำ 

7.  เพ่ือเป็นหลักประกันในกำรปฏิบัติโดยถูกต้อง ตำมท่ีได้ท ำควำมเข้ำใจและตำมควำมผูกพันแห่ง
ค ำเสนอนี้ข้ำพเจ้ำขอมอบ……………………………………………………............................……………………………………………. 
เพ่ือเป็นหลักฐำนประกันซองเป็นจ ำนวน…………...............................…………บำท มำพร้อมนี้ 
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8.  ข้ำพเจ้ำได้ตรวจทำนตัวเลขและตรวจเอกสำรต่ำง ๆ  ที่ได้ยื่นในกำรประกวดรำคำจ้ำงนี้ 

โดยละเอียดแล้ว และเข้ำใจดีว่ำสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยภูมิ จ ำกัด ไม่ต้องรับผิดชอบใด ๆ ในควำมผิดพลำดหรือ
ตกหล่น 

9.  กำรประกวดรำคำจ้ำง นี้ได้ยื่นเสนอโดยบริสุทธิ์ยุติธรรม  และปรำศจำกกลฉ้อฉล หรือกำรสมรู้
ร่วมคิดกันโดยไม่ชอบด้วยกฎหมำยกับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง  หรือหลำยบุคคล  หรือกับห้ำงหุ้นส่วนบริษัทใด ๆ ที่ได้
ยื่นเสนอรำคำในครำวเดียวกัน 

  เสนอมำ  ณ  วันที่………เดือน……………………………พ.ศ. ……………… 

 
             ลงชื่อ………………....................………………………. 

                                                     (................................................................) 
                  ต ำแหน่ง............................................................. 

                 (ประทับตรำ)



บัญชีรายช่ือกรรมการผู้จัดการ/หุ้นส่วนผู้จัดการ 
ห้าง/บริษัท ………………………………………. 

 
 
นิติบุคคลประเภท ห้ำง / บริษัท ……………………………………………………………………………. 
ทะเบียนเลขที่ ………………………………………  จดทะเบียนเมื่อวันที่ …………………………….… 
ทุนจดทะเบียน ……………………………….…… (……………………………………………………..) 
ส ำนักงำนแห่งใหญ่ตั้งอยู่เลขท่ี ………………… ซอย………………………. ถนน ………….…………. 
ต ำบล / แขวง ……………………… อ ำเภอ / เขต ……………………… จังหวัด ………..…….………. 

รำยชื่อกรรมกำรผู้จัดกำร / หุ้นส่วนผู้จัดกำร มีจ ำนวน …………………. คน 

1. …………………………………………………………………………………… 
2. …………………………………………………………………………………… 
3. ……………………………………………………………………………………. 
4. …………………………………………………………………………………… 
5. …………………………………………………………………………………… 
6. ……………………………………………………………………………………. 
7. …………………………………………………………………………………… 
8. …………………………………………………………………………………… 
9. …………………………………………………………………………………….. 
10 …………………………………………………………………………………… 

ฯลฯ 
 

รับรองไว้ ณ วันที่ ………………………………..……………….. 
 
 

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

         ประทับตรำ (ถ้ำมี) 



บัญชีรายช่ือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 
บริษัท …………………………..…………………… 

 
 
นิติบุคคลประเภท บริษัท ……………………………………………………….......………………...…… 
ทะเบียนเลขที่ ……………………………….. จดทะเบียนเมื่อวันที่ ……………………………………… 
ทุนจดทะเบียน ……………………………….. (…………………………………………………………) 
ส ำนักงำนแห่งใหญ่ตั้งอยู่เลขท่ี ………………. ซอย ………………………. ถนน ……………………… 
ต ำบล/แขวง ……………………….. อ ำเภอ/เขต ………………………… จังหวัด …………………….. 
รำยชื่อผู้ถือหุ้นรำยใหญ่  มีจ ำนวน …………………… คน 
1. …………………………………………. ถือหุ้นจ ำนวนหุ้น …………….. หุ้น ๆ ละ …………. บำท 

เป็นเงินจ ำนวน ………………………………………………… บำท 
2. …………………………………………. ถือหุ้นจ ำนวนหุ้น …………….. หุ้น ๆ ละ …………. บำท 

เป็นเงินจ ำนวน ………………………………………………… บำท 
3. …………………………………………. ถือหุ้นจ ำนวนหุ้น …………….. หุ้น ๆ ละ …………. บำท 

เป็นเงินจ ำนวน ………………………………………………… บำท 
4. …………………………………………. ถือหุ้นจ ำนวนหุ้น …………….. หุ้น ๆ ละ …………. บำท 

เป็นเงินจ ำนวน ………………………………………………… บำท 
5. …………………………………………. ถือหุ้นจ ำนวนหุ้น …………….. หุ้น ๆ ละ …………. บำท 

เป็นเงินจ ำนวน ………………………………………………… บำท 
6. …………………………………………. ถือหุ้นจ ำนวนหุ้น …………….. หุ้น ๆ ละ …………. บำท 

เป็นเงินจ ำนวน ………………………………………………… บำท 
7. …………………………………………. ถือหุ้นจ ำนวนหุ้น …………….. หุ้น ๆ ละ …………. บำท 

เป็นเงินจ ำนวน ………………………………………………… บำท 
ฯลฯ 

 
รับรองไว้ ณ วันที่ ………………………….. 

 
 

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

         ประทับตรำ (ถ้ำมี) 



บัญชีรายช่ือผู้มีอ านาจควบคุม 
ห้าง/บริษัท ………………………………………………………………. 

 
 
นิติบุคคลประเภท ห้ำง / บริษัท …………………………………………………………………………..... 
ทะเบียนเลขที่ ………………………………………  จดทะเบียนเมื่อวันที่ …………………………….… 
ทุนจดทะเบียน ……………………………….… (……………………………………………………..) 
ส ำนักงำนแห่งใหญ่ตั้งอยู่เลขท่ี ………………… ซอย………………………. ถนน ………….…………. 
ต ำบล / แขวง ……………………… อ ำเภอ / เขต ……………………… จังหวัด ………..…….………. 

รำยชื่อผู้มีอ ำนำจควบคุม มีจ ำนวน …………………. คน 

1.  …………………………………………………………………………………… 
2.  …………………………………………………………………………………… 
3.  ……………………………………………………………………………………. 
4.  …………………………………………………..………………………………… 
5.  ………………………………………………..…………………………………… 
6.  ……………………………………………………………………………………. 
7.  ………………………………….………………………………………………… 
8.  ………………………………………….……….………………………………… 
9.  ……………………………………………………………………………………. 
10 ………………………………….....………….…………………………………… 

                           ฯลฯ 
 

รับรองไว้ ณ วันที่ ………………………….. 
 
 

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

           ประทับตรำ (ถ้ำมี) 



บัญชีเอกสารส่วนที่  1 
 

   1.   ในกรณีผู้เสนอรำคำเป็นนิติบุคคล 
         (ก)  ห้ำงหุ้นส่วนสำมัญหรือห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด 

  ส ำเนำหนังสือรับรองกำรจดทะเบียนนิติบุคคล                             จ ำนวน…....…. แผ่น 
  บัญชีรำยชื่อหุ้นส่วนผู้จัดกำร  และผู้มีอ ำนำจควบคุม      จ ำนวน…....…. แผ่น 

         (ข)  บริษัทจ ำกัดหรือบริษัทมหำชนจ ำกัด 
  ส ำเนำหนังสือรับรองกำรจดทะเบียนนิติบุคคล     จ ำนวน…....…. แผ่น 
  หนังสือบริคณห์สนธิ จ ำนวน…....…. แผ่น 
  บัญชีรำยชื่อกรรมกำรผู้จัดกำร  และผู้มีอ ำนำจควบคุม   (ถ้ำมี) จ ำนวน…....…. แผ่น 
  บัญชีผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ จ ำนวน…....…. แผ่น 

   2.  ในกรณีผู้เสนอรำคำไม่เป็นนิติบุคคล 
       (ก)  บุคคลธรรมดำ จ ำนวน…....…. แผ่น 

  ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนของผู้นั้น จ ำนวน…....…. แผ่น 
  (ข) คณะบุคคล 

ส ำเนำข้อตกลงที่แสดงถึงกำรเข้ำเป็นหุ้นส่วน จ ำนวน…....…. แผ่น 
ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนของผู้เป็นหุ้นส่วน จ ำนวน…....…. แผ่น 

    3.  ในกรณีผู้เสนอรำคำเป็นผู้เสนอรำคำร่วมกันในฐำนะเป็นผู้ร่วมค้ำ 
      ส ำเนำสัญญำของกำรเข้ำร่วมค้ำ จ ำนวน…....…. แผ่น 
       (ก)  ในกรณีผู้ร่วมค้ำเป็นบุคคลธรรมดำ 

- บุคคลสัญชำติไทย 
ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน จ ำนวน…....…. แผ่น 

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

       (ข) ในกรณีผู้ร่วมค้ำเป็นนิติบุคคล 
- ห้ำงหุ้นส่วนสำมัญหรือห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด 

ส ำเนำหนังสือรับรองกำรจดทะเบียนนิติบุคคล จ ำนวน…....…. แผ่น 
บัญชีรำยชื่อหุ้นส่วนผู้จัดกำร  และผู้มีอ ำนำจควบคุม   (ถ้ำม)ี จ ำนวน…....…. แผ่น 

- บริษัทจ ำกัดหรือบริษัทมหำชนจ ำกัด 
ส ำเนำหนังสือรับรองกำรจดทะเบียนนิติบุคคล จ ำนวน…....…. แผ่น 
หนังสือบริคณห์สนธิ  จ ำนวน…....…. แผ่น 
บัญชีรำยชื่อกรรมกำรผู้จัดกำร    ผู้มีอ ำนำจควบคุม  (ถ้ำมี)       จ ำนวน…........ แผ่น 
บัญชีผู้ถือหุ้นรำยใหญ่   จ ำนวน…..….  แผ่น 

    4. ส ำเนำใบทะเบียนภำษีมูลค่ำเพ่ิม   จ ำนวน...................แผ่น 
    5. อ่ืน ๆ (ถ้ำมี) 



 ………………………………………………………………………………………  
 ………………………………………………………………………………………
 ………………………………………………………………………………………
 ……………………………………………………………………………………… 
 
  ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำ  เอกสำรหลักฐำนที่ข้ำพเจ้ำยื่นพร้อมซองใบเสนอรำคำในกำร
ประกวดรำคำจ้ำงถูกต้องและเป็นควำมจริงทุกประกำร 

 
 
   ลงชื่อ…………...................……………….ผู้เสนอรำคำ 
       (……………………..……….…………….) 

 
          
หมายเหตุ ในกรณีที่เอกสำรใดสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยภูมิ จ ำกัด มิได้เป็นผู้จัดท ำให้ ผู้เสนอรำคำ 

สำมำรถจัดท ำ และรับรองควำมถูกต้องของเอกสำร  
 
 
 
 
 
 
 



 
บัญชีเอกสารส่วนที่  2 

 
 

 1.   หนังสือมอบอ ำนำจซึ่งปิดอำกำรแสตมป์ตำมกฎหมำยในกรณีท่ีผู้เสนอรำคำมอบอ ำนำจให้  
  บุคคลอื่นลงนำมในใบเสนอรำคำแทน      จ ำนวน…………. แผ่น 

    2.   ส ำเนำหนังสือรับรองผลงำนก่อสร้ำง (ถ้ำมี)  จ ำนวน …………. แผ่น 
     3.   อ่ืน  ๆ   (ถ้ำมี) 
    ………………… …… ……………… ………………  จ ำนวน …………. แผ่น 
    ………………… …… ……………… ………………  จ ำนวน …………. แผ่น 
    ………………… …… ……………… ………………  จ ำนวน …………. แผ่น 
     ………………… …… ……………… ………………  จ ำนวน …………. แผ่น 
 
 ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำ  เอกสำรหลักฐำนที่ข้ำพเจ้ำยื่นพร้อมซองใบเสนอรำคำในกำรประกวดรำคำจ้ำง 
ถูกต้องและเป็นควำมจริงทุกประกำร 

 
 
  ลงชื่อ……………………………………ผู้เสนอรำคำ 
       (………………………………….) 

 
 



ปิดอำกรแสตมป์ 10 บำท 
 

หนังสือมอบอ านาจ 
 เขียนที…่…………………....…...............…….. 

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

 ข้ำพเจ้ำ…………………………………………….   ส ำนักงำนใหญ่ตั้งอยู่เลขที่…..........................………….........
ถนน…………………………แขวง……………………..เขต…….…………….จังหวัด……………............................................………. 
โดย…………………….......……………………เชื้อชำติ…………......…สัญชำติ…..…………….อำยุ………………ปี ตั้งบ้ำนเรือนอยู่
บ้ำนเลขท่ี………………..หมู่ที.่..……..ถนน………………………ต ำบล……………………..เขต/อ ำเภอ…................………………..
จังหวัด……………………….............. 
 ได้มอบอ ำนำจให้…………………………………………เชื้อชำติ….………สัญชำติ…….................................……. 
อำยุ………….ปี   ตั้งบ้ำนเรือนอยู่บ้ำนเลขท่ี………………หมู่ที่………….….  ถนน…………................................…..…………. 
แขวง/ต ำบล………………………….. เขต/อ ำเภอ……..…………….…….  จังหวัด……………...................................…………… 
เป็นผู้มีอ ำนำจจัดกำรในเรื่อง………………………………………………………………….........................................……………….. 
……………………………………………………………………………………………….....................................................……………….. 
……………………………………………………………………………………………......................................................…………………. 
แทนข้ำพเจ้ำจนเสร็จกำร และข้ำพเจ้ำขอรับผิดชอบในกำรใด ๆ ที่ผู้รับมอบอ ำนำจของข้ำพเจ้ำได้ท ำไปตำมที่             
มอบอ ำนำจนี้  เสมือนหนึ่งว่ำข้ำพเจ้ำได้ท ำกำรด้วยตนเอง 
 
  ลงชื่อ………………………………………ผู้มอบอ ำนำจ 
         (…………………………………….) 

  ลงชื่อ………………………………………ผู้รับมอบอ ำนำจ 
        (…………………………………….) 

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

  ลงชื่อ………………………………………พยำน 
        (…………………………………….) 
 
หมายเหตุ    ผู้มอบอ ำนำจ หมำยถึง บุคคลดังต่อไปนี้ 

(1) เจ้ำของร้ำน  หรือเจ้ำของกิจกำรส ำหรับกิจกำรที่เป็นร้ำนบุคคลธรรมดำ 
(2) หุ้นส่วนผู้จัดกำร ตำมหนังสือรับรองกำรจดทะเบียน ส ำหรับกิจกำรที่เป็นหุ้นส่วนจ ำกัด หรือ           

ห้ำงหุ้นส่วนสำมัญนิติบุคคล 
(3) กรรมกำรผู้มีอ ำนำจลงชื่อผูกพันบริษัทได้ตำมหนังสือรับกำรจดทะเบียนส ำหรับกิจกำรที่เป็น

บริษัทจ ำกัด 
 



 
แบบหนังสือค้ าประกัน 
(หลักประกันซองจ้ำง) 

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

ข้ำพเจ้ำ ………(ชื่อธนำคำร/บริษัทเงินทุน)……… ส ำนักงำนตั้งอยู่เลขที่ …….…. ถนน ………………. 
ต ำบล/แขวง ………..…… อ ำเภอ/เขต ………………… จังหวัด ………………….. โดย ………….………………… ผู้มีอ ำนำจ 
ลงนำม ผูกพันธนำคำร/บริษัทเงินทุน  ขอท ำหนังสือค้ ำประกันฉบับนี้ให้ไว้ต่อสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยภูมิ จ ำกัด  
ดังมีข้อควำมต่อไปนี้ 

1. ตำมท่ี …………….………(ชื่อผู้เสนอรำคำ)…………………….…… ได้ยื่นซองประกวดรำคำจ้ำงส ำหรับ
กำรจัดจ้ำง …………………………………………. ตำมเอกสำรประกวดรำคำจ้ำงเลขที่……….... ซึ่งต้องวำงหลักประกันซอง
ตำมเงื่อนไขประกวดรำคำจ้ำงต่อสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยภูมิ จ ำกัด  เป็นจ ำนวนเงิน ……….........….…...............บำท 
(…………….................……..…………….) นั้น 

ข้ำพเจ้ำยอมผูกพันตนโดยไม่มีเงื่อนไขที่จะค้ ำประกันชนิดเพิกถอนไม่ได้เช่นเดียวกับลูกหนี้ชั้นต้น           
ในกำรช ำระเงินให้ตำมสิทธิเรียกร้องของ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยภูมิ จ ำกัด จ ำนวนไม่เกิน ……….......…..………บำท 
( ……………....................….………….)  ในกรณีที่ ………....……(ชื่อผู้เสนอรำคำ)….…….…… ไม่ปฏิบัติตำมเงื่อนไขในกำร
ประกวดรำคำจ้ำงอันเป็นเหตุสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยภูมิ จ ำกัด  มีสิทธิริบหลักประกันซองประกวดรำคำจ้ำง หรือ
ให้ชดใช้ค่ำเสียหำยใด ๆ  รวมทั้งกรณีท่ี  …………(ชื่อผู้เสนอรำคำ)….…........…  ได้ถอนใบเสนอรำคำของตนภำยใน
ระยะเวลำที่ใบเสนอรำคำนั้นยังมีผลอยู่หรือมิได้ไปลงนำมในสัญญำเมื่อได้รับแจ้งไปท ำสัญญำหรือมิได้วำง
หลักประกันสัญญำภำยในเวลำที่ก ำหนดในเอกสำรประกวดรำคำจ้ำง  โดยข้ำพเจ้ำจะไม่อ้ำงสิทธิใด ๆ เพ่ือโต้แย้ง 
และ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยภูมิ จ ำกัด ไม่จ ำเป็นต้องเรียกร้องให้ ………...(ชื่อผู้เสนอรำคำ)……………….… ช ำระหนี้
นั้นก่อน 

2. หนังสือค้ ำประกันนี้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่………………………...........………..….จนถึงวันที่ 
…………………………….……..…. และข้ำพเจ้ำจะไม่เพิกถอนกำรค้ ำประกันนี้ภำยในระยะเวลำที่ก ำหนดไว้ 

3. ถ้ำ ……….........(ชื่อผู้เสนอรำคำ)……...........ขยำยก ำหนดเวลำยืนรำคำของกำรเสนอรำคำออกไป 
ข้ำพเจ้ำยินยอมที่จะขยำยก ำหนดระยะเวลำกำรค้ ำประกันนี้ออกไปตลอดระยะเวลำยืนรำคำท่ีได้ขยำยออกไป
ดังกล่ำว 

ข้ำพเจ้ำได้ลงนำมและประทับตรำไว้ต่อหน้ำพยำนเป็นส ำคัญ 

 (ลงชื่อ) ………….................…………………. ผู้ค้ ำประกัน 
 (………….................………………..) 
 ต ำแหน่ง …………......…………………….. 

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

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



 
แบบหนังสือค้ าประกัน 
(หลักประกันสัญญำจ้ำง) 

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

ข้ำพเจ้ำ ………(ชื่อธนำคำร)…… … ส ำนักงำนตั้งอยู่เลขที่ ………...…. ถนน ………………… ต ำบล/แขวง 
………..…… อ ำเภอ/เขต ………………… จังหวัด …………….. โดย ………………………..… ผู้มีอ ำนำจลงนำม ผูกพัน
ธนำคำร ขอท ำหนังสือค้ ำประกันฉบับนี้ให้ไว้ต่อ ……(ชื่อส่วนรำชกำรผู้ว่ำจ้ำง)………. ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่ำ “ผู้ว่ำจ้ำง” 
ดังมีข้อควำมต่อไปนี้ 

1. ตำมท่ี …………….……………(ชือ่ผู้รับจ้ำง)…………………………… ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่ำ “ผู้รับจ้ำง”  ได้
ท ำสัญญำว่ำจ้ำง …………………………………………...…………… กับผู้ว่ำจ้ำง ตำมสัญญำเลขที่ ………………… ลงวันที ่
…………..…………………….. ซึ่งผู้รับจ้ำงต้องวำงหลักประกันกำรปฏิบัติตำมสัญญำต่อผู้ว่ำจ้ำงเป็นจ ำนวนเงิน 
…….……………… บำท (……………ตัวอักษร………………….) ซึ่งเท่ำกับร้อยละ …..….. ( ………..…ตวัอักษร……….… ) 
ของรำคำท้ังหมดตำมสัญญำ 

ข้ำพเจ้ำยอมผูกพันตนโดยไม่มีเงื่อนไขที่จะค้ ำประกันชนิดเพิกถอนไม่ได้เช่นเดียวกับลูกหนี้ชั้นต้นใน
กำรช ำระเงินให้ตำมสิทธิเรียกร้องของผู้ว่ำจ้ำงจ ำนวนไม่เกิน ……..…………… บำท ( ..……ตัวอักษร….... )  ในกรณีที่
ผู้รับจ้ำงก่อให้เกิดควำมเสียหำยใด ๆ   หรือต้องช ำระ ค่ำปรับ  หรือค่ำใช้จ่ำยใด ๆ  หรือผู้รับจ้ำงมิได้ปฏิบัติตำม
ภำระหน้ำที่ใด ๆ  ที่ก ำหนดในสัญญำดังกล่ำวข้ำงต้น  ทั้งนี้โดยข้ำพเจ้ำจะไม่อ้ำงสิทธิใด ๆ เพื่อโต้แย้ง  และผู้ว่ำจ้ำง
ไม่จ ำเป็นต้องเรียกร้องให้ผู้รับจ้ำงช ำระหนี้นั้นก่อน 

2. หำกผู้ว่ำจ้ำงได้ขยำยระยะเวลำให้แก่ผู้รับจ้ำง  หรือยินยอมให้ผู้รับจ้ำงปฏิบัติผิดแผกไปจำก
เงื่อนไขใด ๆ ในสัญญำให้ถือว่ำข้ำพเจ้ำได้ยินยอมในกรณีนั้น ๆ ด้วย 

3. หนังสือค้ ำประกันนี้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันท ำสัญญำจ้ำงดังกล่ำวข้ำงต้นจนถึงวันที่ภำระหน้ำที่
ทั้งหลำยของผู้รับจ้ำงจะได้ปฏิบัติให้ส ำเร็จลุล่วงไป และข้ำพเจ้ำจะไม่เพิกถอนกำรค้ ำประกันไม่ว่ำกรณีใด ๆ             
ตรำบเท่ำที่ผู้รับจ้ำงยังต้องรับผิดชอบต่อผู้ว่ำจ้ำงตำมสัญญำจ้ำงอยู่ 

ข้ำพเจ้ำได้ลงนำมและประทับตรำไว้ต่อหน้ำพยำนเป็นส ำคัญ 
 

 (ลงชื่อ) ……………………….....................……. ผู้ค้ ำประกัน 
 (…………...................………………..) 
 ต ำแหน่ง …………….............………………….. 

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

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



 

 

แบบสัญญาจ้าง 

 สัญญำเลขท่ี ………………….. 

สัญญำฉบับนี้ท ำขึ้น ณ ………………………………………………………………………… ต ำบล/แขวง 
……………………………. อ ำเภอ/เขต ………….…………… จังหวัด ……………….……… เมื่อวันที่ ……….… เดือน 
……………………………… พ.ศ. …………….. ระหว่ำง  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยภูมิ จ ำกัด  โดยนำยมนัส  เจียมภูเขียว 
ประธำนสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยภูมิ จ ำกัด ซึ่งได้รับมอบอ ำนำจจำกคณะกรรมกำรด ำเนินกำร ชุดที่ 62 ปีทำงบัญช ี
2563  ซึ่งต่อไปในสัญญำนี้เรียกว่ำ “ผู้ว่าจ้าง”  ฝ่ำยหนึ่ง  กับ …………………*……………… ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติ
บุคคล ณ  …………………………………………………… มีส ำนักงำนใหญ่อยู่เลขที่ ……………… ถนน 
………………………………….. ต ำบล/แขวง  ………………………. อ ำเภอ/เขต ………………….. จังหวัด ……………………… 
โดย ………………….. ผู้มีอ ำนำจลงนำมผูกพันนิติบุคคล  ปรำกฏตำมหนังสือรับรองของส ำนักงำนทะเบียนหุ้นส่วน
บริษัท ………………………….....……………… ลงวันที่ ………………………………… ( และหนังสือมอบอ ำนำจลงวันที่ 
……………..………... …………..** )  แนบท้ำยสัญญำนี้  ซึ่งต่อไปในสัญญำนี้เรียกว่ำ  “ผู้รับจ้าง”    อีกฝ่ำยหนึ่ง 

คู่สัญญำได้ตกลงกันมีข้อควำมดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1 ข้อตกลงว่าจ้าง 
 ผู้ว่ำจ้ำงตกลงจ้ำง  และผู้รับจ้ำงตกลงรับจ้ำงท ำงำน ……………...…………..……… 
……………………………………………………………………………………………………….……….. ณ ……………………………………… 
ต ำบล/แขวง …………………… อ ำเภอ/เขต ……….…………….. จังหวัด ………………..……… ตำมข้อก ำหนดและเงื่อนไข
แห่งสัญญำนี้ รวมทั้งเอกสำรแนบท้ำยสัญญำ 
  ผู้รับจ้ำงตกลงที่จะจัดหำแรงงำน  และวัสด ุเครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่ำง ๆ ชนิด
ดีเพ่ือใช้ในงำนจ้ำงตำมสัญญำนี้ 

ข้อ 2. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา* 
 เอกสำรแนบท้ำยสัญญำดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญำนี้ 
 2.1 ผนวก 1 ………………(รูปแบบ)….………….……………..……….. จ ำนวน ……..…หน้ำ 
 2.2 ผนวก 2 ………………(รำยกำรละเอียด)………………………….. จ ำนวน ….…….หน้ำ 
 2.3 ผนวก 3…………….…(บัญชีรำยกำรก่อสร้ำง)…………………… จ ำนวน …….….หน้ำ 
 2.4 ผนวก 4………….……(ใบเสนอรำคำ)………………………………. จ ำนวน ………..หน้ำ 
 2.5 ผนวก 5…………….…(รำยกำรเกี่ยวกับสถำนที่ก่อสร้ำง)……. จ ำนวน  …..…..หน้ำ 
 ควำมใดในเอกสำรแนบท้ำยสัญญำที่ขัดแย้งกับข้อควำมในสัญญำนี้   ให้ใช้ข้อควำมในสัญญำ
นี้บังคับ และในกรณีท่ีเอกสำรแนบท้ำยสัญญำขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้ำงจะต้องปฏิบัติตำมค ำวินิจฉัยของผู้ว่ำจ้ำง 
 
          (ลงชื่อ)          ผู้ว่ำจ้ำง  (ลงชื่อ)      ผู้รับจ้ำง 
                 (นำยมนัส  เจียมภูเขียว)                    (..............................................) 
     ประธำนกรรมกำรสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยภูมิ จ ำกัด  
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ข้อ 3. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา 
 ในขณะท ำสัญญำนี้  ผู้รับจ้ำงได้น ำหลักประกันเป็น…………………………………….. เป็นจ ำนวน
เงิน …………………… บำท  ( ………………ตัวอักษร…….…………… )  มำมอบให้แก่ผู้ว่ำจ้ำงเพ่ือเป็นหลักประกันกำร
ปฏิบัติตำมสัญญำนี้ 
 หลักประกันที่ผู้รับจ้ำงน ำมำมอบไว้ตำมวรรคหนึ่ง  ผู้ว่ำจ้ำงจะคืนให้เมื่อผู้รับจ้ำงพ้น                  
ข้อผูกพันตำมสัญญำนี้แล้ว 

ข้อ 4. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน 
 ผู้ว่ำจ้ำงตกลงจ่ำย และผู้รับจ้ำงตกลงรับเงินค่ำจ้ำงจ ำนวนเงิน ……..……………….. บำท                 
( ………………ตัวอักษร…….…………… )  ซึ่งได้รวมภำษีมูลค่ำเพ่ิมจ ำนวน ……………… บำท  ตลอดจนภำษีอำกรอ่ืน ๆ  
และค่ำใช้จ่ำยทั้งปวงด้วยแล้วโดยถือรำคำเหมำรวมเป็นเกณฑ์และก ำหนดกำรจ่ำยเงินเป็นงวด ๆ  ดังนี้ 
    งวดที่ 1 เป็นจ ำนวนเงิน..........................บำท  เมือ่ผู้รับจ้ำงได้ปฏิบัติงำนขุดหลุม  
เทคอนกรีตฐำน  เทคอนกรีตตอม่อ  เทคอนกรีตคำนคอดิน  เทพ้ืนคอนกรีตชั้น 1  และเทคอนกรีตเสำชั้น 1  
ให้แล้วเสร็จภำยใน  35  วัน 
    งวดที่ 2 เป็นจ ำนวนเงิน..........................บำท  เมื่อผู้รับจ้ำงได้ปฏิบัติงำนเทคอนกรีตคำน
ชั้น 2  ติดตั้งพื้นส ำเร็จรูป  เทคอนกรีตพ้ืนชั้น 2  ให้แล้วเสร็จภำยใน  35  วัน 
    งวดที่ 3 เป็นจ ำนวนเงิน..........................บำท  เมือ่ผู้รับจ้ำงได้ปฏิบัติงำนติดตั้ง               
โครงหลังคำ  มุ่งหลังคำ   ก่อ – ฉำบปูน  เดินระบบไฟฟ้ำและสำยสัญญำณต่ำง ๆ  เดินระบบประปำที่ฝังในผนัง   
ให้แล้วเสร็จภำยใน  30  วัน 
    งวดที่ 4 เป็นจ ำนวนเงิน..........................บำท  เมื่อผู้รับจ้ำงได้ปฏิบัติงำนติดตั้งฝ้ำเพดำน
ภำยใน – ภำยนอกทั้งหมด ปูกระเบื้องพ้ืน - ผนังห้องน้ ำ   ทำสีภำยใน – ภำยนอก  ติดตั้งบัวพ้ืน  วำงถังบ ำบัด  ให้
แล้วเสร็จภำยใน  30  วัน 
       งวดสุดท้ำย เป็นจ ำนวนเงิน..........................บำท  เมื่อผู้รับจ้ำงได้ปฏิบัติงำนติดตั้ง           
ดวงไฟสวิทซ์ - ปลั๊ก  ติดตั้งสุขภัณฑ์  วำงท่อระบำย  และงำนทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยตำมสัญญำ รวมทั้ง           
ท ำสถำนที่ก่อสร้ำงให้สะอำดเรียบร้อย ให้แล้วเสร็จภำยใน  30  วัน  เมื่อผู้รับจ้ำงได้ปฏิบัติงำนทั้งหมดให้แล้วเสร็จ
เรียบร้อยแล้วตำมสัญญำ   รวมทั้งท ำสถำนที่ก่อสร้ำงให้สะอำดเรียบร้อยตำมที่ก ำหนดไว้ในข้อ  18 

 กำรจ่ำยเงินตำมเงื่อนไขแห่งสัญญำนี้  ผู้ว่ำจ้ำงจะโอนเงินเข้ำบัญชีเงินฝำกธนำคำรของ                     
ผู้รับจ้ำงชื่อธนำคำร ............................................................. สำขำ .......... ............................. ชื่อบัญชี 
...................................................เลขท่ีบญัชี ........................................................ ท้ังนี้ผู้รับจ้ำงตกลงเป็นผู้รับภำระ
เงินค่ำธรรมเนียมหรือค่ำบริกำรอ่ืนใดเกี่ยวกับกำรโอนที่ธนำคำรเรียกเก็บ และยินยอมให้มีกำรหักเงินดังกล่ำวจำก
จ ำนวนเงินโอนในงวดนั้น ๆ  
 
 
        (ลงชื่อ)          ผู้ว่ำจ้ำง  (ลงชื่อ)      ผู้รับจ้ำง 
                 (นำยมนัส  เจียมภูเขียว)                    (..............................................) 
     ประธำนกรรมกำรสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยภูมิ จ ำกัด  
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ข้อ  5. ก าหนดเวลาแล้วเสร็จ  และสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา 

 ผู้รับจ้ำงต้องเริ่มท ำงำนที่รับจ้ำงภำยในวันที่ …..…… เดือน …………………………… พ.ศ. ……….. 
และจะต้องท ำงำนให้แล้วเสร็จภำยในวันที่ …. …… เดือน ……….…...……..… พ.ศ. ……….. ถ้ำผู้รับจ้ำงมิได้ลงมือ
ท ำงำนภำยในก ำหนดเวลำ  หรือไม่สำมำรถท ำงำนให้แล้วเสร็จตำมก ำหนดเวลำ  หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่ำผู้รับจ้ำงไม่
สำมำรถท ำงำนให้แล้วเสร็จภำยในก ำหนดเวลำ  หรือจะแล้วเสร็จล่ำช้ำเกินกว่ำก ำหนดเวลำ หรือผู้รับจ้ำงท ำผิด
สัญญำข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็นผู้ล้มละลำย  หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตำมค ำสั่งคณะกรรมกำรตรวจกำรจ้ำง หรือผู้
ควบคุมงำน หรือบริษัทที่ปรึกษำซึ่งได้รับมอบอ ำนำจจำกผู้ว่ำจ้ำง  ผู้ว่ำจ้ำงมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญำนี้ได้  และมี
สิทธิจ้ำงผู้รับจ้ำงรำยใหม่เข้ำท ำงำนของผู้รับจ้ำงให้ลุล่วงไปด้วยดี 
 กำรที่ผู้ว่ำจ้ำงไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญำดังกล่ำวข้ำงต้นนั้น  ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้ำงพ้นควำม
รับผิดชอบตำมสัญญำ 

ข้อ 6. ความรับผิดชอบในความช ารุดบกพร่องของงานจ้าง 

 เมื่องำนเสร็จสมบูรณ์  และผู้ว่ำจ้ำงได้รับมอบงำนจำกผู้รับจ้ำง หรือผู้รับจ้ำงรำยใหม่ ในกรณี
ที่มีกำรบอกเลิกสัญญำตำมข้อ 5 หำกมีเหตุช ำรุดบกพร่อง  หรือเสียหำยเกิดขึ้นจำกงำนจ้ำงนี้ ภำยใน ก ำหนด 2 ปี 
นับถัดจำกวันที่ได้รับมอบงำนดังกล่ำว ซึ่งควำมช ำรุดบกพร่องหรือเสียหำยนั้นเกิดจำกควำมบกพร่องของผู้รับจ้ำง   
อันเกิดจำกกำรใช้วัสดุที่ไม่ถูกต้อง  หรือท ำไว้ไม่เรียบร้อย  หรือท ำไม่ถูกต้องตำมำตรฐำนแห่งหลักวิชำ  ผู้รับจ้ำง
จะต้องรีบท ำกำรแก้ไขให้เป็นที่เรียบร้อยโดยไม่ชักช้ำ โดยผู้ว่ำจ้ำงไม่ต้องออกเงินใด ๆ ในกำรนี้ทั้งสิ้น หำกผู้รับจ้ำง
บิดพลิ้วไม่กระท ำกำรดังกล่ำวภำยในก ำหนด นับแต่วันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจำกผู้ว่ำจ้ำง หรือไม่ท ำกำรแก้ไข               
ให้ถูกต้องเรียบร้อยภำยในเวลำที่ผู้ว่ำจ้ำงก ำหนดให้  ผู้ว่ำจ้ำงมีสิทธิที่จะท ำกำรนั้นเอง  หรือจ้ำงผู้อ่ืนให้ท ำงำนนั้น
โดยผู้รับจ้ำงต้องเป็นผู้ออกค่ำใช้จ่ำย 

ข้อ 7. การจ้างช่วง 

 ผู้รับจ้ำงจะต้องไม่เอำงำนทั้งหมด หรือบำงส่วนแห่งสัญญำนี้ไปจ้ำงช่วงอีกต่อหนึ่งโดยไม่ได้
รับควำมยินยอมเป็นหนังสือจำกผู้ว่ำจ้ำงก่อน ทั้งนี้  นอกจำกในกรณีที่สัญญำนี้จะได้ระบุไว้เป็นอย่ำงอ่ืน                  
ควำมยินยอมดังกล่ำวนั้นไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้ำงหลุดพ้นจำกควำมรับผิดชอบ หรือพันธะหน้ำที่ตำมสัญญำนี้  และ
ผู้รับจ้ำงจะยังคงต้องรับผิดในควำมผิดและควำมประมำทเลินเล่อของผู้รับจ้ำงช่วง หรือของตัวแทนหรือลูกจ้ำง              
ของผู้รับจ้ำงช่วงนั้นทุกประกำร 

ข้อ 8. การควบคุมงานของผู้รับจ้าง 

 ผู้รับจ้ำงต้องควบคุมงำนที่รับจ้ำงอย่ำงเอำใจใส่ด้วยประสิทธิภำพ และควำมช ำนำญ และ           
ในระหว่ำงท ำงำนที่รับจ้ำงจะต้องจัดให้มีผู้แทนซึ่งท ำงำนเต็มเวลำเป็นผู้ควบคุมงำนผู้ควบคุมงำนดังกล่ำวจะต้อง
เป็นผู้แทนได้รับมอบอ ำนำจจำกผู้รับจ้ำง  ค ำสั่ง  หรือค ำแนะน ำต่ำง ๆ  ที่ได้แจ้งแก่ผู้แทนผู้ได้รับมอบอ ำนำจนั้น  
ให้ถือว่ำเป็นค ำสั่ง หรือค ำแนะน ำที่ได้แจ้งแก่ผู้รับจ้ำง  กำรแต่งตั้งผู้ควบคุมงำนนั้นจะต้องท ำเป็นหนังสือ  และต้อง
ได้รับควำมเห็นชอบจำกผู้ว่ำจ้ำง  กำรเปลี่ยนตัว  หรือกำรแต่งตั้งผู้ควบคุมงำนใหม่จะกระท ำมิได้หำกไม่ได้รับ  
ควำมเห็นชอบจำกผู้ว่ำจ้ำงก่อน 
 
(ลงชื่อ)          ผู้ว่ำจ้ำง  (ลงชื่อ)      ผู้รับจ้ำง 
                 (นำยมนัส  เจียมภูเขียว)                    (..............................................) 
     ประธำนกรรมกำรสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยภูมิ จ ำกัด  
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 ผู้ว่ำจ้ำงมีสิทธิที่จะขอให้เปลี่ยนตัวผู้แทนได้รับมอบอ ำนำจนั้นโดยแจ้งเป็นหนังสือไปยัง                
ผู้รับจ้ำง และผู้รับจ้ำงจะต้องท ำกำรเปลี่ยนตัวโดยพลัน โดยไม่คิดรำคำเพ่ิมหรืออ้ำงเป็นเหตุเพ่ือขยำยอำยุสัญญำ
อันเนื่องมำจำกเหตุนี้ 

ข้อ 9. ความรับผิดของผู้รับจ้าง 

 ผู้รับจ้ำงจะต้องรับผิดต่ออุปัทวเหตุ ควำมเสียหำย หรือภยันตรำยใด ๆ อันเกิดจำกกำร
ปฏิบัติงำนของผู้รับจ้ำง และจะต้องรับผิดต่อควำมเสียหำยจำกกำรกระท ำของลูกจ้ำงของผู้รับจ้ำง 
 ควำมเสียหำยใดๆ อันเกิดแก่งำนที่ผู้รับจ้ำงได้ท ำขึ้น แม้จะเกิดขึ้นเพรำะเหตุสุดวิสัย 
นอกจำกกรณีอันเกิดจำกควำมผิดของผู้ว่ำจ้ำง ผู้รับจ้ำงจะต้องรับผิดโดยซ่อมแซมให้คืนดี หรือเปลี่ยนให้ใหม่             
โดยค่ำใช้จ่ำยของผู้รับจ้ำงเอง ควำมรับผิดของผู้รับจ้ำงดังกล่ำวในข้อนี้จะสิ้นสุดลงเมื่อผู้ว่ำจ้ำงได้รับมอบงำน              
ครั้งสุดท้ำย ซึ่งหลังจำกนั้นผู้รับจ้ำงคงต้องรับผิดเพียงในกรณีช ำรุดบกพร่องหรือควำมเสียหำยดังกล่ำวในข้อ 6  
เท่ำนั้น 

ข้อ 10. การจ่ายเงินแก่ลูกจ้าง 
 ผู้รับจ้ำงจะต้องจ่ำยเงินแก่ลูกจ้ำงที่ผู้รับจ้ำงได้จ้ำงมำในอัตรำและตำมก ำหนดเวลำที่ผู้รับจ้ำง
ได้ตกลงหรือท ำสัญญำไว้ต่อลูกจ้ำงดังกล่ำว 
 ถ้ำผู้รับจ้ำงไม่จ่ำยเงินค่ำจ้ำงหรือค่ำทดแทนอ่ืนใดแก่ลูกจ้ำงดังกล่ำวในวรรคแรกผู้ว่ำจ้ำง              
มีสิทธิที่จะเอำเงินค่ำจ้ำงที่จะต้องจ่ำยแก่ผู้รับจ้ำงมำจ่ำยให้แก่ลูกจ้ำงของผู้รับจ้ำงดังกล่ำว และให้ถือว่ำผู้ว่ำจ้ำง                
ได้จ่ำยเงินจ ำนวนนั้นเป็นค่ำจ้ำงให้แก่ผู้รับจ้ำงตำมสัญญำแล้ว 
 ผู้รับจ้ำงจะต้องจัดให้มีประกันภัยส ำหรับลูกจ้ำงทุกคนที่จ้ำงมำท ำงำนโดยให้ครอบคลุม             
ถึงควำมรับผิดทั้งปวงของผู้รับจ้ำง  รวมทั้งผู้รับจ้ำงช่วงอันหำกจะพึงมีในกรณีควำมเสียหำยที่คิดค่ำสินไหมทดแทน
ได้ตำมกฎหมำยซึ่งเกิดจำกอุปัทวเหตุหรือภยันตรำยใด ๆ ต่อลูกจ้ำง หรือบุคคลอ่ืนที่ผู้รับจ้ำงหรือผู้รับจ้ำงช่วงจ้ำง
มำท ำงำนผู้รับจ้ำงจะต้องส่งมอบกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่ำวพร้อมทั้งหลักฐำนกำรช ำระเบี้ยประกันให้แก่ผู้ว่ำจ้ำง  
เมื่อผู้ว่ำจ้ำงเรียกร้อง 

ข้อ 11. การตรวจงานจ้าง 
 ถ้ำผู้ว่ำจ้ำงแต่งตั้งคณะกรรมกำรตรวจกำรจ้ำง ผู้ควบคุมงำนหรือบริษัทที่ปรึกษำเพ่ือควบคุม
กำรท ำงำนของผู้รับจ้ำง กรรมกำรตรวจกำรจ้ำงหรือผู้ควบคุมงำน  หรือบริษัทท่ีปรึกษำนั้นมีอ ำนำจเข้ำไปตรวจกำร
งำนในโรงงำนและสถำนที่ท่ีก ำลังก่อสร้ำงได้ทุกเวลำและผู้รับจ้ำงจะต้องอ ำนวยควำมสะดวกและให้ควำมช่วยเหลือ
ในกำรนั้นตำมสมควร 
 กำรที่มีกรรมกำรตรวจกำรจ้ำง ผู้ควบคุมงำนหรือบริษัทที่ปรึกษำหำท ำให้ผู้ รับจ้ำงพ้นควำม
รับผิดชอบตำมสัญญำนี้ข้อหนึ่งข้อใดไม่ 
 
 
          (ลงชื่อ)          ผู้ว่ำจ้ำง  (ลงชื่อ)      ผู้รับจ้ำง 
                 (นำยมนัส  เจียมภูเขียว)                    (..............................................) 
     ประธำนกรรมกำรสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยภูมิ จ ำกัด  
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ข้อ 12. การควบคุมงานโดยผู้ว่าจ้าง 
 ผู้รับจ้ำงตกลงว่ำ กรรมกำรตรวจกำรจ้ำง ผู้ควบคุมงำนหรือบริษัทที่ปรึกษำที่ผู้ว่ำจ้ำงแต่งตั้ง
มีอ ำนำจที่จะตรวจสอบและควบคุมงำนเพ่ือให้เป็นไปตำมเอกสำรสัญญำ และมีอ ำนำจที่จะสั่งให้ แก้ไข
เปลี่ยนแปลงเพ่ิมเติม หรือตัดทอน ซึ่งงำนตำมสัญญำนี้ หำกผู้รับจ้ำงขัดขืนไม่ปฏิบัติตำม กรรมกำรตรวจกำรจ้ำง             
ผู้ควบคุมงำน หรือบริษัทที่ปรึกษำมีอ ำนำจที่จะสั่งให้หยุดกิจกำรนั้นชั่วครำวได้ ควำมล่ำช้ำในกรณีเช่นนี้ผู้รับจ้ำง  
จะถือเป็นเหตุขอขยำยวันท ำกำรออกไปมิได้ 

ข้อ 13. แบบรูปและรายการละเอียดคลาดเคลื่อน 
 ผู้รับจ้ำงจะต้องรับรองว่ำได้ตรวจสอบและท ำควำมเข้ำใจในแบบรูปรำยกำรละเอียดโดย             
ถี่ถ้วนแล้ว หำกปรำกฏว่ำแบบรูปและรำยกำรละเอียดนั้นผิดพลำด  หรือคลำดเคลื่อนไปจำกหลักกำรทำงวิศวกรรม
หรือทำงเทคนิค ผู้รับจ้ำงตกลงที่จะปฏิบัติตำมค ำวินิจฉัยของกรรมกำรตรวจกำรจ้ำงหรือผู้ควบคุมงำนหรือบริษัท           
ที่ปรึกษำที่ผู้ว่ำจ้ำงแต่งตั้ง เพ่ือให้งำนแล้วเสร็จบริบูรณ์โดยจะคิดค่ำใช้จ่ำยใด ๆ เพิ่มขึ้นจำกผู้ว่ำจ้ำงไม่ได้ 

ข้อ 14. งานพิเศษและการแก้ไขงาน 

 ผู้ว่ำจ้ำงมีสิทธิที่จะสั่งให้ผู้รับจ้ำงท ำงำนพิเศษซึ่งไม่ได้แสดงไว้ หรือรวมอยู่ในเอกสำรสัญญำ 
หำกงำนพิเศษนั้น ๆ อยู่ ในขอบข่ำยทั่วไปแห่งวัตถุประสงค์ของสัญญำนี้  นอกจ ำกนี้ผู้ว่ำจ้ำงยังมีสิทธิสั่ ง                         
ให้เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขแบบรูป และข้อก ำหนดต่ำง ๆ ในเอกสำรสัญญำนี้ด้วย โดยไม่ท ำให้ สัญญำเป็นโมฆะ                
แต่อย่ำงใด 
 อัตรำค่ำจ้ำงหรือรำคำที่ก ำหนดไว้ในสัญญำนี้ให้ก ำหนดใช้ส ำหรับงำนพิเศษ หรืองำน                   
ที่เพ่ิมเติมขึ้น หรือตัดทอนลงทั้งปวงตำมค ำสั่งของผู้ว่ำจ้ำง หำกในสัญญำไม่ได้ก ำหนดไว้ถึงอัตรำค่ำจ้ำงหรือรำคำ  
ใด ๆ ที่จะน ำมำใช้ส ำหรับงำนพิเศษหรืองำนที่เพ่ิมข้ึนดังกล่ำว ผู้ว่ำจ้ำงและผู้รับจ้ำงจะได้ตกลงกันที่จะก ำหนดอัตรำ
หรือรำคำ รวมทั้งกำรขยำยระยะเวลำ (ถ้ำมี) กันใหม่เพ่ือควำมเหมำะสม ในกรณีที่ตกลงกันไม่ได้ ผู้ว่ำจ้ำงจะ
ก ำหนดอัตรำจ้ำงหรือรำคำตำยตัวตำมแต่ผู้ว่ำจ้ำงจะเห็นว่ำเหมำะสมและถูกต้อง ซึ่งผู้รับจ้ำงจะต้องปฏิบัติงำน           
ตำมค ำสั่งของผู้ว่ำจ้ำง 

ข้อ 15. ค่าปรับ 

 หำกผู้รับจ้ำงไม่สำมำรถท ำงำนให้แล้วเสร็จตำมเวลำที่ก ำหนดไว้ในสัญญำ และผู้ว่ำจ้ำง             
ยังมิได้บอกเลิกสัญญำ ผู้รับจ้ำงจะต้องช ำระค่ำปรับให้แก่ผู้ว่ำจ้ำงเป็นจ ำนวนเงินร้อยละ  0.20  บำทต่อวัน ของเงิน
ค่ำจ้ำงทั้งหมด และจะต้องช ำระค่ำใช้จ่ำยในกำรควบคุมงำนในเมื่อผู้ว่ำจ้ำงต้องจ้ำงผู้ควบคุมงำนอีกต่อหนึ่ง                 
เป็นจ ำนวนเงินวันละ  500 บำท นับถัดจำกวันที่ก ำหนดแล้วเสร็จตำมสัญญำ หรือวันที่ผู้ว่ำจ้ำงได้ขยำยให้จนถึง
วันที่ท ำงำนแล้วเสร็จจริง นอกจำกนี้ผู้รับจ้ำงยอมให้ผู้ว่ำจ้ำงเรียกค่ำเสียหำยอันเกิดขึ้นจำกกำรที่ผู้รับจ้ำงท ำงำน
ล่ำช้ำเฉพำะส่วนที่เกินกว่ำจ ำนวนค่ำปรับและค่ำใช้จ่ำยดังกล่ำวได้อีกด้วย 
 ในระหว่ำงที่ผู้ว่ำจ้ำงยังมิได้บอกเลิกสัญญำนั้น หำกผู้ว่ำจ้ำงเห็นว่ำผู้รับจ้ำงจะไม่สำมำรถ
ปฏิบัติตำมสัญญำต่อไปได้   ผู้ว่ำจ้ำงจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญำและใช้สิทธิตำมข้อ  16 ก็ได้  และถ้ำผู้ว่ำจ้ำงได้แจ้ง
ข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้ำงเมื่อครบก ำหนดแล้วเสร็จของงำนขอให้ช ำระค่ำปรับแล้ว ผู้ว่ำจ้ำงมีสิทธิ์ที่จะปรับผู้รับจ้ำง
จนถึงวันบอกเลิกสัญญำได้อีกด้วย 
 
          (ลงชื่อ)          ผู้ว่ำจ้ำง  (ลงชื่อ)      ผู้รับจ้ำง 
                 (นำยมนัส  เจียมภูเขียว)                    (..............................................) 

     ประธำนกรรมกำรสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยภูมิ จ ำกัด 
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ข้อ 16. สิทธิของผูว่้าจ้างภายหลังบอกเลิกสัญญา 

 ในกรณีที่ผู้ว่ำจ้ำงบอกเลิกสัญญำผู้ว่ำจ้ำงอำจท ำงำนนั้นเองหรือว่ำจ้ำงผู้อ่ืนให้ท ำงำนนั้น             
ต่อจนแล้วเสร็จได้ ผู้ว่ำจ้ำงหรือผู้ที่รับจ้ำงท ำงำนนั้นต่อมีสิทธิใช้เครื่องใช้ในกำรก่อสร้ำงสิ่งที่สร้ำงข้ึนชั่วครำวส ำหรับ
งำนก่อสร้ำงและวัสดุต่ำงๆ ซึ่งเห็นว่ำจะต้องสงวนเอำไว้เพ่ือกำรปฏิบัติงำนตำมสัญญำตำมท่ีจะเห็นสมควร 
 ในกรณีดังกล่ำว ผู้ว่ำจ้ำงมีสิทธิริบหลักประกันกำรปฏิบัติตำมสัญญำทั้งหมด หรือบำงส่วน
ตำมแต่จะเห็นสมควร นอกจำกนั้นผู้รับจ้ำงจะต้องรับผิดชอบในค่ำเสียหำยซึ่งเป็นจ ำนวนเกินกว่ำหลักประกันกำร
ปฏิบัติงำนและค่ำเสียหำยต่ำง ๆ ที่เกิดขึ้น รวมทั้งค่ำใช้จ่ำยที่เพ่ิมขึ้นในกำรท ำงำนนั้นต่อให้แล้วเสร็จตำมสัญญำ   
และค่ำใช้จ่ำยในกำรควบคุมงำนเพ่ิม  (ถ้ำมี)  ซึ่งผู้ว่ำจ้ำงจะหักเอำจำกเงินประกันผลงำนหรือจ ำนวนเงินใด ๆ              
ที่จะจ่ำยให้แก่ผู้รับจ้ำงก็ได้ 

 ข้อ 17. การก าหนดค่าเสียหาย 

 ค่ำปรับหรือค่ำเสียหำยซึ่งเกิดขึ้นจำกผู้รับจ้ำงตำมสัญญำนี้  ผู้ว่ำจ้ำงมีสิทธิที่จะหักเอำจำก
จ ำนวนเงินค่ำจ้ำงที่ค้ำงจ่ำยหรือจำกเงินประกันผลงำนของผู้รับจ้ำง หรือบังคับจำกหลักประกันกำรปฏิบัติตำม
สัญญำก็ได้ 
 

 หำกมีเงินค่ำจ้ำงตำมสัญญำที่หักไว้จ่ำยเป็นค่ำปรับ และค่ำเสียหำยแล้วยังเหลืออยู่อีกเท่ำใด 
ผู้ว่ำจ้ำงจะคืนให้แก่ผู้รับจ้ำงทั้งหมด 

ข้อ 18. การท าบริเวณก่อสร้างให้เรียบร้อย 

 ผู้รับจ้ำงจะต้องรักษำบริเวณสถำนที่ปฏิบัติงำนตำมสัญญำนี้ รวมทั้งโรงงำนหรือสิ่งอ ำนวย
ควำมสะดวกในกำรท ำงำนของผู้รับจ้ำง ลูกจ้ำง ตัวแทน หรือของผู้รับจ้ำงช่วงให้อยู่ในควำมสะอำด ปลอดภัยและ 
มีประสิทธิภำพในกำรใช้งำนตลอดระยะเวลำกำรจ้ำง และเมื่อท ำงำนเสร็จสิ้นแล้วจะต้องขนย้ำยบรรดำเครื่องใช้             
ในกำรท ำงำนจ้ำงรวมทั้งวัสดุ ขยะมูลฝอย และสิ่งก่อสร้ำงชั่วครำวต่ำง ๆ (ถ้ำมี) ทั้งจะต้องกลบเกลี่ยพ้ืนดิน                 
ให้เรียบร้อย เพ่ือให้บริเวณท้ังหมดอยู่ในสภำพที่สะอำดและใช้กำรได้ทันที 

ข้อ 19. การขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา 

 ในกรณีที่เหตุสุดวิสัย หรือเหตุใด ๆ อันเนื่องมำจำกควำมผิดหรือควำมบกพร่องของฝ่ำย          
ผู้ว่ำจ้ำงหรือพฤติกำรณ์อันหนึ่งอันใดที่ผู้รับจ้ำงไม่ต้องรับผิดตำมกฎหมำย  ท ำให้ผู้รับจ้ำงไม่สำมำรถท ำงำน               
ให้แล้วเสร็จตำมเงื่อนไข และก ำหนดเวลำแห่งสัญญำนี้ได้ ผู้รับจ้ำงจะต้องแจ้งเหตุหรือพฤติกำรณ์ดังกล่ำวพร้อม
หลักฐำนเป็นหนังสือให้ผู้ว่ำจ้ำงทรำบ เพ่ือขอขยำยเวลำท ำงำนออกไปภำยใน 15 วันนับถัดจำกวันที่เหตุนั้นสิ้นสุดลง 
 ถ้ำผู้รับจ้ำงไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตำมควำมในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่ำผู้รับจ้ำงได้สละสิทธิ์เรียกร้อง
ในกำรที่จะขอขยำยเวลำท ำงำนออกไปไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่กรณีเหตุเกิดจำกควำมผิดหรือควำมบกพร่อง
ของฝ่ำยผู้ว่ำจ้ำง ซึ่งมีหลักฐำนชัดแจ้ง หรือผู้ว่ำจ้ำงทรำบดีอยู่แล้วตั้งแต่ต้น 
 กำรขยำยก ำหนดเวลำท ำงำนตำมวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจของผู้ว่ำจ้ำงที่จะพิจำรณำตำมที่
เห็นสมควร 
 
 
          (ลงชื่อ)          ผู้ว่ำจ้ำง  (ลงชื่อ)      ผู้รับจ้ำง 
                 (นำยมนัส  เจียมภูเขียว)                    (..............................................) 
     ประธำนกรรมกำรสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยภูมิ จ ำกัด  
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ข้อ 20 มาตรฐานฝีมือช่าง  

 ผู้รับจ้ำงตกลงเป็นเงื่อนไขส ำคัญว่ำ  ผู้รับจ้ำงจะต้องมีและใช้ผู้ผ่ำนกำรทดสอบมำตรฐำน
ฝีมือช่ำงจำกคณะกรรมกำรก ำหนดมำตรฐำนและทดสอบฝีมือแรงงำน สถำบันของทำงรำชกำรหรือสถำบันของ
เอกชนที่ทำงรำชกำรรับรอง หรือผู้มีวุฒิบัตรระดับ ปวช . ปวส. และปวท. หรือเทียบเท่ำจำกสถำบันกำรศึกษำ                
ที่ ก.พ. รับรองให้เข้ำรับรำชกำรได้ในอัตรำไม่ต่ ำกว่ำร้อยละสิบของแต่ละสำขำช่ำง แต่จะต้องมีช่ำงจ ำนวน                 
อย่ำงน้อย 1 คน ในแต่ละสำขำช่ำงดังต่อไปนี้ 
 20.1 สำขำช่ำงเชื่อมไฟฟ้ำ 
 20.2 สำขำช่ำงเชื่อมแก๊ส 
 20.3 สำขำช่ำงติดตั้งและเดินสำยไฟฟ้ำภำยในอำคำร 
 20.4 สำขำช่ำงไม้ (ก่อสร้ำง) 
 20.5 สำขำช่ำงท่อและสุขภัณฑ์ 
 20.6 สำขำช่ำงก่ออิฐ 
 20.7 สำขำช่ำงฉำบปูน 
  ผู้รับจ้ำงจะต้องจัดท ำบัญชีแสดงจ ำนวนช่ำงทั้งหมด  โดยจ ำแนกตำมแต่ละสำขำช่ำง 
และระดับช่ำง  พร้อมกับระบุรำยชื่อช่ำงที่ผ่ำนกำรทดสอบมำตรฐำนฝีมือช่ำงหรือผู้มีวุฒิบัตรดังกล่ำวในวรรคแรก
น ำมำแสดงพร้อม หลักฐำนต่อคณะกรรมกำรตรวจกำรจ้ำง หรือผู้ควบคุมงำน   ก่อนเริ่มลงมือท ำงำน  และพร้อมที่
จะให้ผู้ว่ำจ้ำง  หรือเจ้ำหน้ำที่ของผู้ว่ำจ้ำงตรวจสอบดูได้ตลอดเวลำกำรท ำงำนตำมสัญญำนี้ของผู้รับจ้ำง 
 สัญญำนี้ท ำขึ้นเป็นสองฉบับ  มีข้อควำมถูกต้องตรงกัน   คู่สัญญำได้อ่ำนและเข้ำใจข้อควำม
โดยละเอียดตลอดแล้ว  จึงได้ลงลำยมือชื่อ  พร้อมทั้งประทับตรำ ( ถ้ำมี )  ไว้เป็นส ำคัญต่อหน้ำพยำน และคู่สัญญำ
ต่ำงยืดถือไว้ฝ่ำยละหนึ่งฉบับ 
 
 

(ลงชื่อ)……………………………………… ผู้ว่ำจ้ำง 
                                                    (นำยมนัส  เจียมภูเขียว) 

ประธำนกรรมกำรสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยภูมิ จ ำกัด 

 

(ลงชื่อ)……………………………………… ผู้รับจ้ำง 
                                                 (…………….………………………) 

 

(ลงชื่อ)……………………………………… พยำน 
(นำยปรีดำ  หำญพยัคฆ์) 

ผู้จัดกำรสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยภูมิ จ ำกัด 

 

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


