


















เงื่อนไขและขอบเขตการบ ารุงรักษาระบบปรับอากาศแบบรวมศูนย์ (Chiller Unit) 
 และเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนของส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ  

 ตามประกาศสอบราคา ลงวันที่  8  กันยายน  2559 
----------------------------  

 
ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ  ดังต่อไปนี้ 
    1.  ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างท างานที่สอบราคาจ้างดังกล่าว 
             2.  ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีแจ้งเวียนรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการหรือ
ห้ามติดต่อ หรือห้ามเข้าเสนอราคากับกรม 
  3 .  ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น  ที่เข้าเสนอราคาให้ 
กับส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ   ณ วันประกาศสอบราคา จ้าง หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการ
ขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี ้
 4 .  ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน  ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทย  เว้น
แต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีค าสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น 
             5.  ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกประเมินสิทธิผู้เสนอราคาในสถานะที่ห้ามเข้าเสนอราคาและห้าม
ท าสัญญาตามที่ กวพ.ก าหนด      
 6.  ผู้เสนอราคาต้อง ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการ จ้างของส านักงานสภาความ
มั่นคงแห่งชาติ 
 7.  ผู้เสนอราคาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่
ถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคัญตามที่ ป.ป.ช. ก าหนด (แบบ บช.1) 
    8.  ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งได้ด าเนินการจัดซื้อ
จัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ( e -Government Procuerement : e – GP) ต้องลงทะเบียนในระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 
  9. คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกิน
สามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ 
  
การเสนอราคา 

1. ผู้เสนอราคาจะต้องมีหนังสือและแสดงผลงานการจ้างเหมาซ่อมบ ารุงรักษาเครื่องปรับ- 
อากาศหรือมีลักษณะงานประเภทเดียวกับการสอบราคานั้น และจะต้องเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับ
ส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบราชการส่วนท้องถิ่น หรือรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงาน
เอกชนที่กรมเชื่อถือ 
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2. ผู้ว่าจ้างขอสงวนสิทธิ์ที่จะพิจารณาผู้รับจ้างที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามท่ีกรมก าหนด 
ทั้งหมดโดยไม่พิจารณาจากราคาต่ าสุดเป็นเกณฑ์เพียงอย่างเดียว 

3. ผู้ว่าจ้างจะจ่ายค่าจ้างเป็นรายเดือน เดือนละเท่าๆ กัน  
 

ขอบเขตการจ้าง 
1. ระยะเวลาการให้บริการบ ารุงรักษาระบบปรับอากาศแบบรวมศูนย์ (Chiller Unit) 

จ านวน 3 เครื่อง   เป็นเวลา 6 เดือน (ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2559 ถึง 31 มีนาคม 2560)  และการให้บริการ
บ ารุงรักษาเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนของส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ (อาคาร สมช.) จ านวน 
158 จุด (158 เครื่อง  อาคาร 20 (สลน.) ชั้น 3 สมช.ทั้งหมด  และอาคารเฉลิมพระเกียรติ (อาคารศูนย์
ราชการฯ อาคารบี ชั้น 7 ฝั่งตะวันตก) จ านวน 78 จุด(78 เครื่อง) ระยะเวลา 12 เดือน (ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 
2559 ถึง 30 กันยายน 2559) 

2. ขอบเขตงาน 
1) ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาช่างบริการที่มีฝีมือ ความรู้ ความสามารถ และความช านาญใน 

การบริการไว้คอยบริการให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยให้มีผู้ปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 5 คน เพื่อให้การท างานเป็นไปโดย 
มีประสิทธิภาพ 

2)  ผู้รับจ้างจะต้องเริ่มปฏิบัติงานซ่อมแซม/บ ารุงรักษาฯ ในวันหยุดราชการ   ตั้งแต่เวลา   
08.30 น. – 16.30 น.  (วันเสาร์ – วันอาทิตย์)   โดยเข้ามาปฏิบัติงานในการบ ารุงรักษาระบบปรับอากาศ 
ทั้งหมดของส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติอย่างน้อยเดือนละ 3 ครั้ง  หากเป็นกรณีซึ่งผู้ว่าจ้างต้องการ 
ให้ผู้รับจ้างท าการตรวจสอบแก้ไขซ่อมแซมเป็นกรณีเร่งด่วนในวันท าการ   ผู้รับจ้างจะต้องจัดส่งช่างเข้าท า
การโดยเร็วที่สุด โดยไม่เรียกค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมจากผู้ว่าจ้าง 

3) ทุกๆ ครั้งที่ผู้รับจ้างได้เข้าท าการซ่อมแซมและบ ารุงรักษาระบบชิลเลอร์และเครื่องปรับ 
อากาศเสร็จเรียบร้อยแล้ว  ผู้รับจ้างจะต้องจัดท ารายงานผลการด าเนินงานเป็นลายลักษณ์อักษรส่งให้ผู้ว่าจ้าง 
และหากมีอุปกรณ์หรืออะไหล่เกิดช ารุดเสียหายที่จ าเป็นต้องเปลี่ยนใหม่  ผู้รับจ้างต้องแจ้งต่อผู้ว่าจ้างทันที 
พร้อมเสนอราคาอุปกรณ์ท่ีจ าเป็นต้องเปลี่ยนให้ผู้ว่าจ้างอนุมัติการเปลี่ยนก่อน  เมื่อผู้ว่าจ้างอนุมัติแล้วต้อง
ด าเนินการให้แล้วเสร็จในวันที่เข้าบริการโดยเร็ว หรือภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 วัน 

4) ทุกครั้งที่ผู้รับจ้างท าการบริการ ผู้รับจ้างจะต้องให้ค าปรึกษาแนะน าในการใช้งานและ 
การดูแลรักษาที่ถูกต้องให้กับเจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้าง เพื่อป้องกันเหตุเสียหายอันไม่ควรเกิดข้ึน 

5) หากผู้รับจ้าง หรือลูกจ้างของผู้รับจ้างจงใจหรือท าการประมาทเลินเล่อ หรือไม่มีความรู้ 
และความช านาญ   ท าให้ระบบชิลเลอร์และเครื่องปรับอากาศหรืออุปกรณ์ของผู้ว่าจ้างช ารุดเสียหายใช้การ 
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ไม่ได้ หรือท าให้เกิดความเสียหายขึ้นแก่ทรัพย์สินของผู้ว่าจ้าง  ผู้รับจ้างจะต้องชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นให้แก่
ผู้ว่าจ้าง ตามที่ได้ตกลงกันเป็นลายลักษณ์อักษร โดยผู้ว่าจ้าง  ผู้รับจ้าง  และตัวแทนของผู้รับจ้างจะร่วมกัน
พิจารณาสาเหตุ และหากเป็นเหตุสุดวิสัยของผู้รับจ้าง โดยผู้ว่าจ้างจะเป็นผู้พิจารณาแต่ฝ่ายเดียว 

6) ผู้รับจ้างต้องเสนอแผนการบ ารุงรักษาของระบบชิลเลอร์และเครื่องปรับอากาศแต่ละ 
ชุด ให้ผู้ว่าจ้างพิจารณาและให้ความเห็นก่อนน าไปใช้ในการบริการและผู้รับจ้างต้องเสนอรายการวัสดุ
สิ้นเปลืองและอุปกรณ์จ าเป็นที่ใช้ส าหรับการบ ารุงรักษาและป้องกันให้ผู้ว่าจ้างทราบและเห็นชอบ 

7) ผู้รับจ้างจะต้องจัดท าประวัติการซ่อม  การเปลี่ยนอะไหล่ของระบบชิลเล่อร์ และเครื่อง 
ปรับอากาศแต่ละเครื่อง ตลอดระยะเวลาตามสัญญาให้แก่ผู้ว่าจ้าง 

8) ผู้รับจ้างจะต้องท าหนังสือขออนุญาตเข้าพ้ืนที่ท าการ แจ้งรายชื่อลูกจ้างของผู้รับจ้าง 
รวมทั้งยานพาหนะให้ผู้ว่าจ้างทราบล่วงหน้าก่อนเข้ามาบริการ 5 วันท าการ 

9) ผู้ว่าจ้างขอสงวนสิทธิในการจัดซื้ออะไหล่ หรือการจ้างซ่อมแซม จากผู้รับจ้าง 
  

3. รายละเอียดการบริการบ ารุงรักษาระบบปรับอากาศแบบรวมศูนย์(Chiller Unit)  
จ านวน 3 เครื่อง ระยะเวลา 6 เดือน และเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน จ านวน 158 เครื่อง  ระยะเวลา 
12 เดือน 
 
ระบบปรับอากาศแบบรวมศูนย์ (Chiller Unit)  จ านวน 3 เครื่อง  ระยะเวลา 6 เดือน 

1. ตรวจระดับน้ ามันหล่อลื่น Compressor 
2. ตรวจวัดแรงดันสารท าความเย็น 
3. ตรวจวัดแรงดันน้ ามันหล่อลื่น 
4. ตรวจการท างานระบบไฟฟ้าควบคุม 
5. ตรวจการท างานระบบไฟฟ้าก าลัง 
6. ตรวจวัดแรงดันน้ าเย็น 
7. ตรวจวัดผลต่างอุณหภูมิ 
8. ตรวจเช็คการท างานของ Service Valve 
9. ตรวจเช็คการท างานของ Flow Switch และ Balance Valve 
10. ตรวจเช็ครอยรั่วของอุปกรณ์ 
11. ตรวจเช็คประสิทธิภาพการท างานของมอเตอร์ 
12. ตรวจเช็คการรั่วของน้ ามัน Compressor 
13. ตรวจเช็คสปริงรองเครื่องฉนวนหุ้มต่างๆ 
14. ตรวจเช็คอุปกรณ์วัดแรงดันน้ า 
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15. ตรวจเช็ควัดแรงดันน้ า 
16. ตรวจเช็คอุปกรณ์ประกอบตัวเครื่องท าน้ าเย็น 
17. วัสดุอุปกรณ์ น้ ามันหล่อลื่น สารท าความเย็น ในการด าเนินการบ ารุงรักษา 

ผู้รับจ้างเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย 
18. ตรวจสอบการรั่วซึมของระบบน้ ายา 

           19. ท าความสะอาดตัวเครื่องและบริเวณรอบๆ เครื่อง 
           20. ตรวจวัดปริมาณกระแสไฟฟ้าของชิลเลอร์และชุดเครื่องปรับอากาศ 
           21. ตรวจเช็คค่าอุณหภูมิน้ าเข้าและน้ าออกของชิลเลอร์ 
 
รายการตรวจสอบประจ าทุก 6 เดือน 

1. ล้างท าความสะอาด Condensor Evaporator System 
2. อุปกรณ์วัสดุในการด าเนินการตรวจสอบประจ าทุก 6 เดือน  
3. ตรวจสอบข้อต่อสายไฟที่ Motor Magnetic Starter 
4. ล้างท าความสะอาด Magnetic Contactor ของ Starter Start 
5. อัดจารบีลูกปืนหรือหยอดน้ ามันหล่อลื่น 
6. ตรวจสอบปรับปรุงแต่งชุดอุปกรณ์ควบคุมต่างๆ 

รายการตรวจสอบประจ าปี 
1. เปลี่ยนถ่ายน้ ามัน Compressor 
2. เปลี่ยน Filter Drier 
3. ท าความสะอาดตัวเครื่องและวงจรไฟฟ้า Control 
4. ตรวจวัดแรงดันไฟฟ้าและกระแสไฟฟ้า และวัดแรงดันของสารท าความเย็น 
5. อุปกรณ์วัสดุในการด าเนินการตรวจสอบประจ าปีผู้รับจ้างเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย 
6. ตรวจสอบการรั่วไหลของไฟฟ้าลงดินของ Motor ทุกชุดด้วยวิธี Insulation Test 
7. ตรวจสอบสภาพฉนวนหุ้ม Cooler 
8. ท ารายการสรุปสภาพการใช้งานของเครื่องท าน้ าเย็น 
9. ล้าง Condensing Coil ของ Chiller ด้วยน้ ายาเคมีทั้ง 3 ชุด เฉพาะวันเสาร์และวันอาทิตย์ 

 
ปั๊มน้ า (Chiller Water Pump) จ านวน 4 เครื่อง 

1. ตรวจทิศทางการหมุน 
2. ตรวจซีลเพลา 
3. ตรวจแรงดันน้ าเข้า – ออก 
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4. ตรวจขั้วต่อสายไฟควบคุมและไฟฟ้าก าลังท าความสะอาดอุปกรณ์ 
5. ตรวจวัดค่ากระแสไฟฟ้าของมอเตอร์ 
6. อัดจารบี 
7. ทดสอบการท างานของ Service Valve 
8. ตรวจเช็ครอยรั่วของน้ าที่ Pump, Machanical Seal 
9. ตรวจเช็คสปริงรองเครื่อง 

 
รายการตรวจสอบประจ า 6 เดือน 

1. ปรับแต่งตั้งระยะคัพปิ้งยอย 
2. ตรวจสอบความสั่นสะเทือนแท่นเครื่อง 
3. ตรวจเช็ครอยรั่วที่ Pump, Machanical seal 
4. ท าความสะอาดชุดอุปกรณ์ควบคุม 

 
รายการตรวจสอบประจ าปีต่อครั้ง 

1. ล้างท าความสะอาด Stainer 
2. ตรวจฉนวนกั้นความชื้น 
3. ท าความสะอาด Pump และ Motor 
4. ท าความสะอาดชุดอุปกรณ์ ไฟฟ้าควบคุม 
5. ตรวจเช็คน้ ารั่วของระบบควบคุมคุณภาพน้ า 
6. ตรวจสอบปริมาณน้ าใน Expansion Tank 

 
รายละเอียดการบริการดูแล บ ารุงรักษา เครื่องปรับอากาศระบบแยกส่วน ณ อาคาร สมช.จ านวน 
158 เครื่อง และอาคาร 20 ชั้น 3 สมช. จ านวน  7  เครื่อง   ระยะเวลา 12 เดือน                    

1. ล้างแผ่นฟิลเตอร์กรองอากาศให้สะอาดทุกเดือน 
2. ท าความสะอาดคอยล์เย็นและคอยล์ร้อนทุกเดือน เฉพาะวันเสาร์ – วันอาทิตย์ 
3. ท าความสะอาดดูดท่อน้ าทิ้งให้น้ าไหลสะดวก 
4. หยอดหรืออัดน้ ามันหล่อลื่นหรือจารบีที่มอเตอร์ 
5. ตรวจสอบสภาพของฉนวนต่างๆ 
6. ตรวจวัดความดันน้ ายาทางด้าน Hight side หรือ Low Side ของระบบน้ ายาของ

เครื่องปรับอากาศว่าถูกต้องอยู่ในขอบเขตใช้งานได้ดี มีปริมาณน้ ายาพอเพียงส าหรับการใช้
งานได้ด ี
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7. ตรวจวัดความดันน้ ายาทางด้าน Oil Pressure  และเติมน้ ามันที่ใช้ส าหรับหล่อเลี้ยง 
     คอมเพรสเซอร์ให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ดี 
8. ตรวจวัดแรงไฟฟ้า Voltage และกระแสไฟฟ้า Ampire ที่ใช้งานของเครื่องปรับอากาศ 
9. ตรวจระบบควบคุมอัตโนมัติต่างๆ รวมทั้งระบบควบคุมอุณหภูมิทั้งหมด 
10.  ล้างท าความสะอาดคอล์ยร้อน และคอล์ยเย็น ด้วยน้ ายาเคมีชนิดที่ใช้ในการนี้โดยเฉพาะ 
11. วัสดุอุปกรณ์ น้ ามันหล่อลื่น สารท าความเย็น ในการด าเนินการบ ารุงรักษา  ผู้รับจ้างเป็นผู้    

ออกค่าใช้จ่ายต่างๆ ทั้งปวง ด้วย-6- 
 
รายละเอียดการบริการดูแล บ ารุงรักษา เครื่องปรับอากาศระบบแยกส่วน ณ อาคาร สมช. (อาคาร 
เฉลิมพระเกียรติฯ  ศูนย์ราชการ ชั้น 7  ฝั่งตะวันตก)  จ านวน 78 เครื่อง  ระยะเวลา 12 เดือน                     

1. ล้างแผ่นฟิลเตอร์กรองอากาศให้สะอาดทุกเดือน 
2. ท าความสะอาดคอยล์เย็นและคอยล์ร้อนทุกเดือน เฉพาะวันเสาร์ – วันอาทิตย์ 
3. ท าความสะอาดดูดท่อน้ าทิ้งให้น้ าไหลสะดวก 
4. หยอดหรืออัดน้ ามันหล่อลื่นหรือจารบีที่มอเตอร์ 
5. ตรวจสอบสภาพของฉนวนต่างๆ 
6. ตรวจวัดความดันน้ ายาทางด้าน Hight side หรือ Low Side ของระบบน้ ายาของ

เครื่องปรับอากาศว่าถูกต้องอยู่ในขอบเขตใช้งานได้ดี มีปริมาณน้ ายาพอเพียงส าหรับการใช้
งานได้ด ี

7. ตรวจวัดความดันน้ ายาทางด้าน Oil Pressure  และเติมน้ ามันที่ใช้ส าหรับหล่อเลี้ยง 
     คอมเพรสเซอร์ให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ดี 
8. ตรวจวัดแรงไฟฟ้า Voltage และกระแสไฟฟ้า Ampire ที่ใช้งานของเครื่องปรับอากาศ 
9. ตรวจระบบควบคุมอัตโนมัติต่างๆ รวมทั้งระบบควบคุมอุณหภูมิทั้งหมด 
10.  ล้างท าความสะอาดคอล์ยร้อน และคอล์ยเย็น ด้วยน้ ายาเคมีชนิดที่ใช้ในการนี้โดยเฉพาะ 
11. วัสดุอุปกรณ์ น้ ามันหล่อลื่น สารท าความเย็น ในการด าเนินการบ ารุงรักษา  ผู้รับจ้างเป็นผู้    

ออกค่าใช้จ่ายต่างๆ ทั้งปวง ด้วย 
 
 
 

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



ใบเสนอราคาสอบราคา 
จัดจ้างการบ ารุงรักษาระบบปรับอากาศแบบรวมศูนย์ (Chiller Unit) 

และเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนของส านักงานสภาความม่ันคงแห่งชาติ 
จ านวน 3 แห่ง  ณ อาคาร สมช.   อาคาร 20 (สลน.) ชั้น 3 สมช. และอาคาร 

เฉลิมพระเกียรติ (ศูนย์ราชการฯ อาคารบี ช้ัน 7 ฝั่งตะวันตก) ของ สมช.  
ประจ าปีงบประมาณ 2560 

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

เรียน เลขาธิการสภาความม่ันคงแห่งชาติ 
 
              1.  ข้าพเจ้า ……………………..(ชื่อผู้เสนอราคา)…………………………อยู่เลขท่ี………………………………………………. 
ถนน…………………………………………ต าบล/แขวง……………………………………………………อ าเภอ/เขต ……………………………. 
……………………………….จังหวัด……………………………… โทรศัพท ์……………………...............................................................
โดย……………………………………………………….............. ผู้ลงนามข้างท้ายนี้ได้พิจารณาเงื่อนไขต่าง ๆ ในเอกสารสอบราคา 
เลขที่………………………………………………... และเอกสารเพิ่มเติมเลขที่………………….…………………………………………  (ถ้ามี) 
โดยตลอดและยอมรับข้อก าหนดและเง่ือนไขนั้นแล้ว  รวมทั้งรับรองว่า  ข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ก าหนด  
และไม่เป็นผู้ทิ้งงานของทางราชการ 
    2.  ข้าพเจ้าขอเสนอรายการพัสดุ  รวมทั้งบริการ  ซึ่งก าหนดไว้ในเอกสารสอบราคา ตามราคาและ
ก าหนดเวลาส่งมอบ  ดังต่อไปนี้    
 

ที ่ รายการ 
ราคา 

ต่อหน่วย 

ภาษี 
มูลค่าเพิ่ม 

(ถ้าม)ี 
จ านวน รวมเป็นเงิน 

ก าหนด 
ส่งมอบ 

 
 

    
 
 
 
 

  

  
 
(…….…………………………………………………………)   ซึ่งเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม รวมทั้งภาษีอากรอ่ืน  และค่าใช้จ่าย 
ทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว 
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      3.  ค าเสนอนี้จะยืนอยู่เป็นระยะเวลา………..วัน  นับแต่วันเปิดซองสอบราคา    และกรมอาจรับค าเสนอนี้  
ณ เวลาใดก็ได้ก่อนที่จะครบก าหนดระยะเวลาดังกล่าว หรือระยะเวลาที่ได้ยืดออกไปตามเหตุผลอันสมควรที่กรมร้องขอ  
      4.  ในกรณีที่ข้าพเจ้าได้รับการพิจารณาให้เป็นผู้ชนะการสอบราคา  ข้าพเจ้ารับรองที่จะ  
           4.1  ท าสัญญาตามแบบสัญญาจ้างแนบท้ายเอกสารสอบราคากับส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ 
ภายใน………….วัน  นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งให้ไปท าสัญญา 
           4.2  มอบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาที่ระบุไว้ในข้อ  6. ของเอกสารสอบราคาให้แก่  ส านักงาน
สภาความมั่นคงแห่งชาติ ก่อนหรือในขณะที่ได้ลงนามในสัญญาเป็นจ านวนร้อยละ………ของราคาตามสัญญาที่ได้ระบุไว้
ในใบเสนอราคานี้ เพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาโดยถูกต้องและครบถ้วน  
           หากข้าพเจ้าไม่ปฏิบัติให้ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ข้างต้นนี้  ข้าพเจ้ายินดีชดใช้ค่าเสียหายใดที่อาจมีแก่กรม 
และกรมสิทธิจะให้ผู้เสนอราคารายอื่นเป็นผู้สอบราคาได้หรือกรมอาจเรียกสอบราคาใหม่ก็ได้  
      5.  ข้าพเจ้ายอมรับว่ากรมไม่มีความผูกพันที่จะรับค าเสนอนี้  หรือใบเสนอราคาใด ๆ  รวมทั้งไม่ต้อง
รับผิดชอบในค่าใช้จ่ายใด ๆ  อันอาจเกิดข้ึนในการที่ข้าพเจ้าได้เข้าเสนอราคา  
      6.  บรรดาหลักฐานประกอบการพิจารณา  เช่น  ตัวอย่าง (Sample)  แคตตาล็อก  แบบรูปรายการ
ละเอียด  คุณลักษณะเฉพาะ  (Specifications) ซึ่งข้าพเจ้าได้ส่งให้แก่กรมพร้อมใบเสนอราคา ข้าพเจ้ายินยอมมอบให้
กรมไว้เป็นเอกสารและทรัพย์สินของทางราชการ 
          ส าหรับตัวอย่างที่เหลือหรือไม่ใช้แล้ว  ซึ่งกรมคืนให้  ข้าพเจ้าจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ที่เกิดข้ึน  
กับตัวอย่างนั้น 
     7.  ข้าพเจ้าได้ตรวจทานตัวเลขและตรวจสอบเอกสารต่าง ๆ  ที่ได้ยื่นพร้อมใบเสนอราคานี้โดยละเอียดแล้ว  
และเข้าใจดีว่ากรมไม่ต้องรับผิดชอบใด  ๆ  ในความผิดพลาด  หรือตกหล่น 
     8.  ใบเสนอราคานี้ได้ยื่นเสนอโดยบริสุทธิ์ยุติธรรม  และปราศจากกลฉ้อฉลหรือการสมรู้ร่วมคิดกันโดยไม่
ชอบด้วยกฎหมายกับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง  หรือหลายบุคคล  หรือกับห้างหุ้นส่วนบริษัทใดๆ  ที่ได้ยื่นเสนอราคาในคราว
เดียวกัน 
     เสนอมา   ณ    วันที่……………..เดือน……………………..พ.ศ……………….. 
 
      ลงชื่อ……………………………………………………….. 
                            (…………………………………………) 
      ต าแหน่ง……………………………………………………   
                                              ประทับตรา  (ถ้ามี)  



  
 
 
 
 

สัญญาจ้างบ ารุงรักษาระบบปรับอากาศแบบรวมศูนย์ (Chiller Unit)  
และระบบเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนของส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ 
จ านวน ๓ แห่ง ณ อาคาร สมช.,  อาคาร ๒๐ (สลน.) ชั้น ๓ สมช. และอาคาร 

เฉลิมพระเกียรติ (ศูนย์ราชการฯ อาคารบี ชั้น ๗ ฝั่งตะวันตก) ของ สมช. 
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๐ 

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

        สัญญาเลขที่   ………..  /๒๕๖๐ 
 

              สัญญาฉบับนี้ท าขึ้น ณ ส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ท าเนียบรัฐบาล ต าบล /แขวงดุสิต 
อ าเภอ/เขต ดุสิต จังหวัด  กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่  ............ เดือน ...........  พ.ศ. …… ระหว่างส านักงาน
สภาความมั่นคงแห่งชาติโดย..........................  ต าแหน่ง ........................................................................... 
ซึ่งต่อไปนี้สัญญานี้เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับ  …………………………………………………… ซ่ึงจดทะเบียน
เป็นนิติบุคคล ณ  ส านักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท  กรุงเทพมหานคร กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวง
พาณิชย์ ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ …………………………………………….    ส านักงานใหญ่อยู่เลขที่  ....................
ถนน ............................. ต าบล/แขวง .....................................อ าเภอ/เขต .......................................... 
จังหวัด .......................................  โดยผู้มีอ านาจลงนามผูกพันนิติบุคคล ปรากฏตามหนังสือรับรองของ
ส านักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท  ....................................... ออกให้ ณ วันที่ ........ เดือน ................ 
พ.ศ. ………………  (และหนังสือมอบอ านาจลงวันที่ ………………………….....)*  เป็นผู้ลงนามใ นสัญญาจ้าง
ปรากฏตามหนังสือมอบอ านาจ ลงวันที่ .............. เดือน ...................... พ.ศ. ............... แนบท้ายสัญญานี้  
(ในกรณีที่ผู้รับจ้างเป็นบุคคลธรรมดา ให้ใช้ข้อความว่ากับ ................. อยู่บ้านเลขท่ี ................................ 
ถนน……………………….. ต าบล/แขวง ............................................. อ าเภอ/เขต .................................... 
จังหวัด ...........................) *  ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า  “ผู้รับจ้าง”  อีกฝ่ายหนึ่ง   
 
    คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายได้ตกลงท าสัญญากัน มีข้อความดังต่อไปนี้ 
    ข้อ ๑.  ข้อตกลงการจ้าง 
                      ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างบริการดูแลตรวจสอบการบ ารุงรักษาระบบปรับ
อากาศแบบรวมศูนย์ ( Chiller Unit) และบ ารุงรักษาระบบเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ณ อาคาร
ส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) จ านวน ๓ แห่ง คือ ๑) อาคาร สมช.   ๒) อาคาร ๒๐(สลน.)ชั้น ๓    
 

แบบสัญญาเช่า 



 ๒ 
 
สมช. (ทั้งหมด)  ท าเนียบรัฐบาล  และ ๓) อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (อาคารศูนย์ราชการฯ อาคารบี ชั้น ๗ 
ฝั่งตะวันตก)   ตามรายการรายละเอียดแนบท้ายสัญญานี้  ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “เครื่องระบบปรับอากาศแบบ  
รวมศูนย์”   และ  “เครื่องระบบปรับอากาศแบบแยกส่วน”  ให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ดีตลอดเวลา  ผู้รับจ้าง
ตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ   เครื่องมือเครื่องใช้  ตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆ ชนิดดี  เพื่อใช้ในงานจ้างตาม
สัญญานี้ 
          ข้อ ๒.  เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา 
          เอกสารแนบท้ายสัญญาตอ่ไปนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสญัญานี้  
          ๒.๑  ผนวก ๑ ....(ใบเสนอราคาของบริษัทฯ/หจก.ฯ ...ลงวันที่........)..จ านวน .................แผ่น  
          ๒.๒ ผนวก  ๒ ....(เอกสารสอบราคาจ้าง เลขท่ี ๑/๒๕๖๐ การบ ารุงรักษาระบบปรับอากาศ
แบบรวมศูนย์ (Chiller Unit  และเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน) .........................  จ านวน ................ แผ่น 
          ๒.๓  ผนวก ๓ ....(เงื่อนไขและขอบเขตการบ ารุงรักษาระบบปรับอากาศแบบรวมศูนย์  
(Chiller Unit และเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน) ................................................... จ านวน ................แผ่น  
          ๒.๔  ผนวก ๔ .....(ฯลฯ) .................................................................... จ านวน ............... แผ่น  
         ข้อความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาทีขั่ดแยง้กับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญา
นี้บังคับ 
           ข้อ ๓. ระยะเวลาการจ้าง 
          ผูร้ับจ้างตกลงให้บริการตามสัญญานี้ ตัง้แตว่ันท่ี .............. เดือน...................... พ.ศ. ..............  
ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐  รวมเป็นระยะเวลาทั้งสิ้น ........๑๒........ เดือน  ........-......... วัน 
           ข้อ ๔. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา 
            ในวันท าสัญญานี้  ผู้รบัจา้งไดน้ าหลกัประกันเป็นหนงัสอืค้ าประกัน ธนาคาร ........................  
สาขา ...................................... ลงวันที่ .................. เดือน ............................ พ.ศ. ................  เป็นเงินจ านวน 
ร้อยละห้า (๕%) ของราคางานจ้างทั้งหมด เท่ากับ ............................. บาท (..................................................)  
มามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างยึดถือไว้เพ่ือเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้  โดยมีอายุการประกันตลอดไป
จนกว่าผู้รับจ้างจะหลุดพ้นจากหน้าที่และความรับผิดตามสัญญานี้ และหากจ านวนเงินในหลักประกันถูกหัก
ลดน้อยลดน้อยลง เพราะผู้รับจ้างต้องรับผิดช าระค่าปรับหรือค่าเสียหาย เนื่องจากการปฏิบัติผิดสัญญานี้ไม่ว่า  
กรณีใดๆ ผู้รับจ้างสัญญาว่าจะน ามาเพ่ิมเติมให้ครบจ านวนภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือ
จากผู้ว่าจ้าง 
          หลักประกันทีผู่ร้ับจ้างน ามามอบไว้ตามวรรคหนึ่ง  ผูว้่าจ้างจะคืนให้เมือ่ผูร้ับจ้างพ้นจากความ  
ผิดและข้อผูกพันตามสัญญานี้แล้วทุกประการ 
 
 
 
 



 ๓ 
 
  ข้อ ๕. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน 
                    ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายเงิน  และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้าง จ านวนเงิน ................................บาท 
(...........................................................) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม เป็นจ านวนเงิน .................................บาท 
รวมเป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น ...................................... บาท (................................................................................) 
ตลอดจนภาษีอากรอ่ืนๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงแล้ว  โดยถือราคาเหมารวมเป็นเกณฑ์  และก าหนดการจ่ายเงิน  
เป็นงวดๆ ดังนี้ 
        งวดที ่๑  เป็นจ านวนเงิน ................................ บาท (........................................................)  
จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานการบ ารุงรักษาระบบปรับอากาศแบบรวมศูนย์ (Chiller Unit)    และบ ารุง 
รักษาระบบเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนให้แล้วเสร็จโดยได้ส่งมอบงานภายในระยะเวลาของเดือนตุลาคม  
๒๕๕๙ ตามสัญญานี้แล้วเสร็จ ถูกต้อง ครบถ้วน ตามเงื่อนไขของสัญญาทุกประการ และคณะกรรมการตรวจ
รับพัสดุได้ตรวจรับมอบไว้เรียบร้อยแล้ว  
      งวดที่ ๒  เป็นจ านวนเงิน ................................ บาท (........................................................)  
จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานการบ ารุงรักษาระบบปรับอากาศแบบรวมศูนย์ (Chiller Unit)      และบ ารุง 
รักษาระบบเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนให้แล้วเสร็จ          โดยได้ส่งมอบงานภายในระยะเวลาของเดือน  
พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ตามสัญญานี้แล้วเสร็จ ถูกต้อง ครบถ้วน ตามเงื่อนไขของสัญญาทุกประการ และ
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับมอบไว้เรียบร้อยแล้ว  
      งวดที่ ๓  เป็นจ านวนเงิน ................................ บาท (........................................................)  
จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานการบ ารุงรักษาระบบปรับอากาศแบบรวมศูนย์ (Chiller Unit)      และบ ารุง 
รักษาระบบเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนให้แล้วเสร็จ          โดยได้ส่งมอบงานภายในระยะเวลาของเดือน  
ธันวาคม ๒๕๕๙ ตามสัญญานี้แล้วเสร็จ ถูกต้อง ครบถ้วน ตามเงื่อนไขของสัญญาทุกประการ และ
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับมอบไว้เรียบร้อยแล้ว  
      งวดที่ ๔  เป็นจ านวนเงิน ................................ บาท (........................................................)  
จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานการบ ารุงรักษาระบบปรับอากาศแบบรวมศูนย์ (Chiller Unit)      และบ ารุง 
รักษาระบบเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนให้แล้วเสร็จ          โดยได้ส่งมอบงานภายในระยะเวลาของเดือน  
มกราคม ๒๕๖๐ ตามสัญญานี้แล้วเสร็จ ถูกต้อง ครบถ้วน ตามเงื่อนไขของสัญญาทุกประการ และ
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับมอบไว้เรียบร้อยแล้ว  
      งวดที่ ๕  เป็นจ านวนเงิน ................................ บาท (........................................................)  
จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานการบ ารุงรักษาระบบปรับอากาศแบบรวมศูนย์ (Chiller Unit)      และบ ารุง 
รักษาระบบเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนให้แล้วเสร็จ          โดยได้ส่งมอบงานภายในระยะเวลาของเดือน  
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ตามสัญญานี้แล้วเสร็จ ถูกต้อง ครบถ้วน ตามเงื่อนไขของสัญญาทุกประการ และ
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับมอบไว้เรียบร้อยแล้ว  
 
 



 ๔ 
 
      งวดที่ ๖  เป็นจ านวนเงิน ................................ บาท (........................................................)  
จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานการบ ารุงรักษาระบบปรับอากาศแบบรวมศูนย์ (Chiller Unit)      และบ ารุง 
รักษาระบบเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนให้แล้วเสร็จ          โดยได้ส่งมอบงานภายในระยะเวลาของเดือน  
มีนาคม ๒๕๖๐ ตามสัญญานี้แล้วเสร็จ ถูกต้อง ครบถ้วน ตามเงื่อนไขของสัญญาทุกประการ และ
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับมอบไว้เรียบร้อยแล้ว  
      งวดที่ ๗  เป็นจ านวนเงิน ................................ บาท (........................................................)  
จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานการบ ารุงรักษาระบบปรับอากาศแบบรวมศูนย์ (Chiller Unit)      และบ ารุง 
รักษาระบบเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนให้แล้วเสร็จ          โดยได้ส่งมอบงานภายในระยะเวลาของเดือน  
เมษายน ๒๕๖๐ ตามสัญญานี้แล้วเสร็จ ถูกต้อง ครบถ้วน ตามเงื่อนไขของสัญญาทุกประการ และ
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับมอบไว้เรียบร้อยแล้ว  
      งวดที่ ๘  เป็นจ านวนเงิน ................................ บาท (........................................................)  
จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานการบ ารุงรักษาระบบปรับอากาศแบบรวมศูนย์ (Chiller Unit)      และบ ารุง 
รักษาระบบเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนให้แล้วเสร็จ          โดยได้ส่งมอบงานภายในระยะเวลาของเดือน  
พฤษภาคม ๒๕๖๐ ตามสัญญานี้แล้วเสร็จ ถูกต้อง ครบถ้วน ตามเงื่อนไขของสัญญาทุกประการ และ
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับมอบไว้เรียบร้อยแล้ว  
      งวดที่ ๙  เป็นจ านวนเงิน ................................ บาท (........................................................)  
จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานการบ ารุงรักษาระบบปรับอากาศแบบรวมศูนย์ (Chiller Unit)      และบ ารุง 
รักษาระบบเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนให้แล้วเสร็จ          โดยได้ส่งมอบงานภายในระยะเวลาของเดือน  
มิถุนายน ๒๕๖๐ ตามสัญญานี้แล้วเสร็จ ถูกต้อง ครบถ้วน ตามเงื่อนไขของสัญญาทุกประการ และ
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับมอบไว้เรียบร้อยแล้ว  
      งวดที่ ๑๐  เป็นจ านวนเงิน ............................... บาท (......................................................)  
จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานการบ ารุงรักษาระบบปรับอากาศแบบรวมศูนย์ (Chiller Unit)      และบ ารุง 
รักษาระบบเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนให้แล้วเสร็จ          โดยได้ส่งมอบงานภายในระยะเวลาของเดือน  
กรกฎาคม ๒๕๖๐ ตามสัญญานี้แล้วเสร็จ ถูกต้อง ครบถ้วน ตามเงื่อนไขของสัญญาทุกประการ และ
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับมอบไว้เรียบร้อยแล้ว  
      งวดที่ ๑๑  เป็นจ านวนเงิน ................................ บาท (.....................................................)  
จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานการบ ารุงรักษาระบบปรับอากาศแบบรวมศูนย์ (Chiller Unit)      และบ ารุง 
รักษาระบบเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนให้แล้วเสร็จ          โดยได้ส่งมอบงานภายในระยะเวลาของเดือน  
สิงหาคม ๒๕๖๐ ตามสัญญานี้แล้วเสร็จ ถูกต้อง ครบถ้วน ตามเงื่อนไขของสัญญาทุกประการ และ
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับมอบไว้เรียบร้อยแล้ว  
      งวดที่ ๑๒  เป็นจ านวนเงิน ............................... บาท (......................................................)  
จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานการบ ารุงรักษาระบบปรับอากาศแบบรวมศูนย์ (Chiller Unit)      และบ ารุง 
รักษาระบบเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนให้แล้วเสร็จ          โดยได้ส่งมอบงานภายในระยะเวลาของเดือน  



 ๕ 
 
กันยายน ๒๕๖๐ ตามสัญญานี้แล้วเสร็จ ถูกต้อง ครบถ้วน ตามเงื่อนไขของสัญญาทุกประการ และ
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับมอบไว้เรียบร้อยแล้ว  
    การจ่ายเงินตามเงื่อนไขแห่งสัญญานี้      ผู้ว่าจ้างจะโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของ  
ผู้รับจ้าง  ชื่อธนาคาร ............................................. ที่อยู่ ................................................................................. 
สาขา ........................................ ชื่อบัญชี ...........................................  ประเภทบัญชี ..................................... 
เลขที่บัญชี………………………………………….  ทั้งนี้ ผู้รับจ้างตกลงเป็นผู้รับภาระเงินค่าธรรมเนียม หรือค่าบริการ 
อ่ืนใดเกี่ยวกับการโอนที่ธนาคารเรียกเก็บ และยินยอมให้มีการหักเงินดังกล่าว จากจ านวนเงินโอนในงวดนั้นๆ  
     ข้อ ๖.  ผู้รับจ้างจะต้องท าการตรวจสอบบ ารุงรักษาระบบปรับอากาศแบบรวมศูนย์ (Chiller 
Unit) และระบบเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ตามท่ีระบุไว้ในข้อ ๑. ดังต่อไปนี้ 
     ๖.๑  ผู้รับจ้างต้องส่งช่างที่มีฝีมือและความรู้ความช านาญมาตรวจสอบและบ ารุงรักษา  
ระบบปรับอากาศแบบรวมศูนย์ (Chiller Unit) และระบบเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน อย่างน้อยเดือนละ  
.......(...........) ครั้ง  ภายในก าหนดวันที่ ............................ ของทุกเดือน  ตามรายละเอียดเงื่อนไขการจ้าง
บ ารุงรักษาระบบปรับอากาศแบบรวมศูนย์ฯ    และระบบเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนที่ก าหนดไว้ใน
ผนวก ๓. 
     ๖.๒ ในกรณีเครื่องระบบปรับอากาศแบบรวมศูนย์ ( Chiller Unit) และระบบ
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนเกิดขัดข้องใช้งานไม่ได้ตามปกติ  ผู้รับจ้างต้องส่งช่างที่มีฝีมือและความรู้ความ  
ช านาญมาซ่อมแซมแก้ไขระบบเครื่องปรับอากาศแบบรวมศูนย์ (Chiller Unit) และระบบเครื่องปรับอากาศ
แบบแยกส่วนทันทีที่ผู้ว่าจ้างได้แจ้งให้ทราบ โดยต้องให้บริการได้ตลอดเวลา ไม่เว้นวันหยุดราชการ 
     ๖.๓ ผู้รับจ้างต้องตรวจสอบบ ารุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องระบบปรับอากาศแบบรวม
ศูนย์ (Chiller Unit)     และระบบเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน และอุปกรณ์ต่างๆ ให้แล้วเสร็จใช้งานได้ดี  
ตามปกติ ภายใน ........(............) วัน นับแต่เวลาที่ผู้รับจ้างได้เริ่มท าการตรวจสอบบ ารุงรักษาหรือได้รับแจ้ง
เหตุขัดข้องนั้นแล้วแต่กรณี  หากเครื่องระบบปรับอากาศแบบรวมศูนย์ฯ และเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน  
พร้อมอุปกรณ์ ไม่ได้รับการตรวจสอบบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมให้แล้วเสร็จภายในก าหนดดังกล่าว  ผู้ว่าจ้างมี
สิทธิปรับผู้รับจ้างเป็นรายวันในอัตราวันละ ................... บาท (..................................) ต่อ ๑ (หนึ่ง) เครื่อง 
จนกว่าระบบเครื่องปรับอากาศแบบรวมศูนย์และระบบเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน จะใช้งานได้ตามปกติ
และปลอดภัย 
           การนับระยะเวลาตามทีก่ าหนดในวรรคก่อน ให้ค านวณนบัตามปฏิทิน วันสดุท้าย
ตรงกับวันใด แม้จะเป็นวันหยุดท าการตามประกาศเป็นทางการ หรือตามประเพณีก็ตาม ให้ถือว่าวันดังกล่าว
เป็นวันครบระยะเวลาที่ก าหนด 
           การท่ีผูร้ับจ้างตรวจสอบบ ารงุรักษาหรือซอ่มแซมเครือ่งระบบปรับอากาศแบบรวม
ศูนย ์ (Chiller Unit) และระบบเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน เกินก าหนดตามความในวรรคก่อนนี้ 
เนื่องจากมีการตรวจซ่อมใหญ่ หรือกรณีมีความจ าเป็นต้องสั่งอะไหล่ หรืออุปกรณ์จากต่างประเทศ  ผู้ว่าจ้าง  
 



 ๖ 
 
จะพิจารณาผ่อนผันระยะเวลาตรวจซ่อมให้แก่ผู้รับจ้างตามความจ าเป็น โดยผู้ว่าจ้างไม่คิดค่าปรับ  แต่ผู้รับ
จ้างจะต้องแจ้งเหตุผลและความจ าเป็น รวมทั้งระยะเวลาที่จ าเป็นต้องใช้ในการตรวจสอบบ ารุงรักษาหรือซ่อม  
แซม โดยผู้ว่าจ้างจะพิจารณาให้ตามที่เห็นสมควรเป็นคราวๆ ไป 
     ๖.๔  หากผู้รับจ้างไม่ส่งช่างมาตรวจสอบบ ารุงรักษาตามก าหนดเวลา ในข้อ ๖.๑ ภายใน 
๒ (สอง) วัน นับแต่วันครบก าหนดดังกล่าว หรือไม่มาซ่อมแซมเครื่องระบบปรับอากาศแบบรวมศูนย์ (Chiller 
Unit) และระบบเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ทันทีท่ีได้รับแจ้งจากผู้ว่าจ้างตามข้อ ๖.๒      ผู้ว่าจ้างมีสิทธิ 
ปรับผู้รับจ้างเป็นรายวันในอัตราวันละ ....................... บาท (......................................................) ต่อ ๑ (หนึ่ง)   
เครื่อง จนกว่าผู้รับจ้างจะส่งช่างมาด าเนินการดังกล่าว  
     ๖.๕  ถ้าผู้ว่าจ้างแต่งตั้งกรรมการตรวจการจ้างหรือผู้ควบคุมงานไว้ประจ า ณ ที่ท าการ
จ้างนี้ ในเวลาที่ผู้รับจ้างก าลังท างานจ้างนี้อยู่ กรรมการตรวจการจ้างหรือผู้ควบคุมงานมีสิทธิจะเข้าไปตรวจ
การท างานได้ทุกเวลา  ผู้รับจ้างหรือผู้แทนของผู้รับจ้างจักต้องให้ความสะดวกและช่วยเหลือตามสมควร   
     ๖.๖  เมื่อปรากฏว่ามีความจ าเป็นที่จะต้องเปลี่ยนอะไหล่ และ/หรืออุปกรณ์ส่วนหนึ่งส่วน
ใด  เนื่องจากการสึกหรอหรือเสื่อมสภาพของอุปกรณ์ระหว่างการใช้งาน หรือเหตุอ่ืนใดที่จ าเป็นเพื่อรักษา
ระบบเครื่องปรับอากาศแบบรวมศูนย์ ( Chiller Unit) และระบบเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ให้อยู่ใน
สภาพที่ใช้การได้ดีปลอดภัยและถาวรสืบไป  ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งให้ผู้ว่าจ้างทราบเป็นลายลักษณ์อักษรโดยเร็ว  
พร้อมทั้งเสนอรายการและราคาอะไหล่ และ/หรืออุปกรณ์ดังกล่าวเพ่ือผู้ว่าจ้างพิจารณาว่าจะให้ผู้รับจ้างท า
การเปลี่ยนอะไหล่ และ/หรืออุปกรณ์นั้นๆ หรือไม่ 
    ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างแจ้งให้ผู้รับจ้างเป็นผู้ท าการเปลี่ยนอะไหล่ และ/หรืออุปกรณ์
ดังกล่าว ผู้รับจ้างจะต้องด าเนินการจัดหาอะไหล่ และ/หรืออุปกรณ์ให้แก่ผู้ว่าจ้างตามราคาท่ีตกลงกัน  เว้นแต่  
ผู้ว่าจ้างจะแจ้งให้ผู้รับจ้างท าการเปลี่ยนอะไหล่ และ/หรืออุปกรณ์ โดยผู้ว่าจ้างจะจัดหาอะไหล่ และ/หรือ
อุปกรณ์ให้เอง  ผู้รับจ้างจะต้องน าอะไหล่ และ/หรืออุปกรณ์ท่ีผู้รับจ้างจัดหาหรือผู้ว่าจ้างจัดหาให้แล้วแต่กรณี  
มาท าการเปลี่ยนใหม่ทันที โดยผู้ว่าจ้างจะช าระราคาค่าอะไหล่ และ/หรืออุปกรณ์ให้แก่ผู้รับจ้างในกรณีที่ผู้
รับจ้างเป็นผู้จัดหาอะไหล่ และ/หรืออุปกรณ์ เมื่อผู้รับจ้างได้ท าการเปลี่ยนแปลงอะไหล่ และ/หรืออุปกรณ์
ใหม่เสร็จเรียบร้อยแล้วและระบบเครื่องปรับอากาศแบบรวมศูนย์ (Chiller Unit)       และระบบเครือ่งปรับ- 
อากาศแบบแยกส่วน ใช้งานได้เป็นที่พอใจของผู้ว่าจ้าง และไม่ว่ากรณีจะเป็นอย่างไรก็ตาม ผู้รับจ้างจะคิด
ค่าจ้างเปลี่ยนอะไหล่ และ/หรืออุปกรณ์เพ่ิมข้ึนจากวงเงินค่าจ้างตามข้อ ๕. มิได้ 
     ๖.๗  การเข้าด าเนินการตามสัญญานี้  ผู้รับจ้างหรือตัวแทนของผู้รับจ้างจะต้องท าการ
ติดต่อกับหัวหน้าฝ่ายรักษาความปลอดภัยอาคาร สถานที่ ของส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ  ท าเนียบ
รัฐบาล ของผู้ว่าจ้างก่อนทุกครั้ง และเมื่อด าเนินการตามที่กล่าวเสร็จแล้ว   จะต้องท าหนังสือรายงานภายใน 
......(..........) วัน  นับจากวันที่มาตรวจเช็ค และ/หรือซ่อมบ ารุงทุกครั้ง ให้หัวหน้าฝ่ายรักษาความปลอดภัย
อาคาร สถานที่ ดังกล่าวของผู้ว่าจ้างทราบว่า ระบบเครื่องปรับอากาศแบบรวมศูนย์ ( Chiller Unit) และ
ระบบเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน อยู่ในสภาพใช้การได้เป็นปกติหรือจะต้องแก้ไขหรือปรับปรุงประการใด
ต่อไป       



 ๗ 
    
     ข้อ ๗.  ความรับผิดตามสัญญา 
      ๗.๑  ในการท างานจ้าง ถ้าเกิดความเสียหายใดๆ ไม่ว่าจะเกิดขึ้นแก่บุคลากรของผู้ว่าจ้าง
หรือบุคคลภายนอก ซึ่งก่อให้เกิดความช ารุดบกพร่องเสียหายหรือการสูญหายแก่ทรัพย์สินของผู้ว่าจ้าง หรือ  
ของบุคลากรของผู้ว่าจ้าง หรือของบุคลากรภายนอก อันเป็นผลสืบเนื่องมาจากการกระท าหรือละเว้นการ
กระท าของผู้รับจ้าง พนักงาน หรือบุคลากรของผู้รับจ้าง  ผู้รับจ้างต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้ว่าจ้าง
หรือบุคลากรของผู้ว่าจ้าง หรือบุคคลภายนอก ตามจ านวนที่เสียหายจริง ภายในระยะเวลาที่ผู้ว่าจ้างก าหนด   
      ๗.๒  ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในการท าความสะอาดและในความเสียหายของตัวอาคาร
หรือทรัพย์สินของผู้ว่าจ้าง ซึ่งมีอยู่ในบริเวณท่ีท าการจ้าง อันเนื่องมาจากการกระท าของผู้รับจ้างหรือช่าง 
หรือคนงานหรือบริวารของผู้รับจ้าง  
     ๗.๓ ในระหว่างอายุสัญญานี้ ถ้าผู้รับจ้างมิได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในสัญญานี้ 
หรือมีหตุให้ผู้ว่าจ้างเชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถปฏิบัติการตามสัญญานี้ได้ หรือผู้รับจ้างละเลยหน้าที่ตาม
สัญญานี้ก็ดี หรือผู้รับจ้างท าผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่งก็ดี  ผู้ว่าจ้างมีสิทธิบอกเลิกสัญญานี้ได้ทันที โดยผู้รับจ้าง
ไม่มีสิทธิ์ได้รับค่าจ้างแต่อย่างใด และผู้รับจ้างยินยอมให้ผู้ว่าจ้างด าเนินการ ดังนี้ 
                               ๑)  ระงับการจ่ายค่าจ้างทั้งหมดหรือบางส่วนตามที่ผู้ว่าจ้างเห็นสมควร 
   ๒)  ยอมให้ผู้ว่าจ้างปรับเป็นรายวันในอัตราวันละ ............................................บาท  
(.......................................................)  นับแต่วันที่ผู้รับจ้างผิดสัญญาจนถึงวันที่ผู้รับจ้างได้แก้ไขงานที่บกพร่อง 
ให้เรียบร้อยตามสัญญา หรือวันที่บอกเลิกสัญญาในเมื่อผู้ว่าจ้างเห็นว่า ผู้รับจ้างไม่อาจปฏิบัติตามสัญญาต่อไป
ได้ ให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้ 
   ๓)  ให้บุคคลอื่นท างานแทนผู้รับจ้าง  โดยผู้รับจ้างต้องรับผิดในค่าใช้จ่ายที่ผู้ว่าจ้าง  
ต้องเสียไปทั้งหมดโดยสิ้นเชิง 

๔)  เรียกค่าเสียหายใดๆ อันพึงมีจากผู้รับจ้าง     ผู้ว่าจ้างมีสิทธิหักเงินค่าจ้างท่ียัง 
ไม่ได้จ่ายแก่ผู้รับจ้างไว้เพ่ือช าระค่าปรับหรือค่าเสียหายที่ผู้รับจ้างต้องรับผิดตามสัญญานี้ แต่ถ้าจ านวนเงิน 
ค่าจ้างไม่เพียงพอให้หักช าระหนี้  ผู้รับจ้างยินยอมให้หักจากหลักประกันสัญญาได้ทันทีอีกด้วย  
     
             ข้อ ๘. การหักเงินประกันผลงาน  
                     ในการจ่ายเงินให้แก่ผู้รับจ้างแต่ละงวด ผู้ว่าจ้าง จะหักเงิน จ านวนร้อยละ  10 ของเงินที่ต้อง
จ่ายในงวดนั้น  เพ่ือเป็นประกันผลงาน  ในกรณีที่เงินประกันผลงานจะต้องถูกหักไว้ทั้งสิ้น  ไม่ต่ากว่า 6 เดือน 
(ส าหรับสัญญาที่เป็นราคาต่อหน่วย ) หรือจ านวน…………......บาท (ส าหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม ) ผู้มี
รับจ้าง มีสิทธิที่จะขอเงินประกันผลงานคืน โดยผู้รับจ้างจะต้องวางหนังสือค้าประกัน ของธนาคาร ซึ่งออกโดย
ธนาคารภายในประเทศ  มาวางไว้ต่อผู้ว่าจ้างเพ่ือเป็นหลักประกันแทนก็ได้  ผู้ว่าจ้าง จะคืนเงินประกันผลงาน  
และ/หรือ หนังสือค้าประกัน  ของธนาคารดังกล่าว  ตามวรรคหนึ่ง  ให้แก่ผู้รับจ้าง  พร้อมกับ การจ่ายเงิน  งวด
สุดท้าย 
  



 ๘ 
  
             ข้อ ๙. ความรับผิดชอบ ในความช าารุด บกพร่องของงานจ้าง  

           เมื่องานแล้วเสร็จบริบูรณ์  และผู้ว่าจ้าง  ได้รับมอบงาน  จากผู้รับจ้าง  หรือจากผู้รับจ้างราย
ใหม่ ในกรณีที ่มีการบอกเลิกสัญญา  ตามข้อ ๗ หากมีเหตุช ารุด  บกพร่อง หรือ เสียหายเกิดขึ้นจากการจ้างนี้  
ภายใน ก าาหนด* ………………ปี……………เดือน นับถัดจาก  วันที่ได้รับมอบงานดังกล่าว  ซึ่งความชารุด
บกพร่อง หรือ เสียหายนั้น เกิดจากความบกพร่อง  ของผู้รับจ้าง  อันเกิดจาก การใช้วัสดุ ที่ไม่ถูกต้อง หรือทา
ไว้ไม่เรียบร้อย  หรือทาไม่ถูกต้อง  ตามมาตรฐานแห่งหลักวิชา  ผู้รับจ้าง จะต้องรีบทาการแก้ไข  ให้เป็นที่
เรียบร้อย โดยไม่ชักช้า  โดยผู้ว่าจ้างไม่  ต้องออกเงินใด  ๆ ในการนี้ทั้งสิ้น  หากผู้รับจ้างบิดพลิ้ว  ไม่กระทาการ
ดังกล่าว ภายในกาหนด…...วัน นับแต่วันที่ได้แจ้งเป็นหนังสือ  จากผู้ว่าจ้าง  หรือ ไม่ทาการแก้ไข  ให้ถูกต้อง
เรียบร้อย ภายในเวลา  ที่ผู้ว่าจ้างกาหนดให้  ผู้ว่าจ้าง มีสิทธิที่จะทาการนั้นเอง  หรือ จ้างผู้อื่น ให้ทางานนั้น 
โดยผู้รับจ้าง ต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย  

 
          ข้อ ๑๐. การจ้างช่วง  

             ผู้รับจ้าง จะต้องไม่เอางานทั้งหมด  หรือ บางส่วนแห่งสัญญานี้  ไปจ้างช่วงอีกต่อหนึ่งโดย
ไม่ได้รับ ความยินยอมเป็นหนังสือ  จากผู้ว่าจ้างก่อน  ทั้งนี้ นอกจากในกรณี  ที่สัญญานี้จะได้ระบุไว้เป็นอย่าง
อ่ืน ความยินยอมดังกล่าวนั้น  ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้าง  หลุดพ้นจากความรับผิด  หรือ พันธะหน้าที่ตามสัญญานี้  
และผู้รับจ้าง  จะยังคงต้องรับผิด  ในความผิด และความประมาทเลินเล่อ  ของผู้รับจ้างช่วง  หรือ ของตัวแทน 
หรือลูกจ้างรับจ้างช่วงนั้นทุกประการ  
 
            ข้อ ๑๑.  การควบคุม งานของผู้รับจ้าง   

             ผู้รับจ้าง ต้องควบคุมงานที่รับจ้าง  อย่างเอาใจใส่  ด้วยประสิทธิภาพ  และความช านาญ
และในระหว่างท างานที่รับจ้าง  จะต้องจัดให้มีผู้แทนซึ่งท างานเต็มเวลา  เป็นผู้ควบคุมงาน  ผู้ควบคุมงาน
ดังกล่าว จะต้องเป็นผู้แทนได้รับมอบอ านาจจากผู้รับจ้างคาสั่ง  หรือค าแนะน าต่างๆที่ได้แจ้งแก่ผู้แทน  ผู้ได้รับ
มอบอ านาจนั้น ให้ถือว่าเป็นค าสั่ง หรือค าแนะน า ที่ได้แจ้งแก่ผู้รับจ้าง การแต่งตั้งผู้ควบคุมงาน  นั้นจะต้องท า
เป็นหนังสือ และต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้าง   การเปลี่ยนตัวหรือแต่งตั้งผู้ควบคุมงานใหม่  จะท ามิได้ 
หากไม่ได้รับความเห็นชอบ  จากผู้ว่าจ้างก่อน  ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะขอให้เปลี่ยนตัวแทน  ได้รับมอบอ านาจนั้น  
โดยแจ้งเป็นหนังสือไปยัง  ผู้รับจ้าง และผู้รับจ้างจะต้องท าการเปลี่ยนตัวโดยพลัน  โดยไม่คิดราคาเพ่ิม  หรือ
อ้างเป็นเหตุเพื่อขยายอายุ สัญญาอันเนื่องมาจากเหตุนี้  

 
  ข้อ ๑๒. การจ่ายเงินแก่ลูกจ้าง  
             ผู้รับจ้าง จะต้องจ่ายเงินแก่ลูกจ้าง  ที่ผู้รับจ้างได้จ้างมา  ในอัตราและตามก าหนดเวลาที่ผู้

รับจ้างได้ตกลง  หรือท าสัญญาไว้ต่อลูกจ้างดังกล่าว  ถ้าผู้รับจ้าง ไม่จ่ายเงินค่าจ้าง  หรือค่าทดแทนอ่ืนใด  แก่
ลูกจ้างดังกล่าว ในวรรคแรก ผู้ว่าจ้าง มีสิทธิที่จะเอาเงินค่าจ้าง ที่จะต้องจ่ายแก่ผู้รับจ้าง มาจ่ายให้แก่ผู้รับจ้าง
ดังกล่าว และให้ถือว่าผู้ว่าจ้าง ได้จ่ายเงินจ านวนนั้น เป็นค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้าง ตามสัญญาแล้ว ผู้รับจ้างจะต้อง 



 ๙ 
 
จัดให้มีประกันภัย ส าหรับลูกจ้างทุกคน ที่จ้างมาท างาน  โดยให้ครอบคลุมถึงความรับผิดทั้งปวง  ของผู้รับจ้าง 
รวมทั้งผู้รับจ้างช่วง อันหากจะพึงมี ในกรณีความเสียหาย ที่คิดค่าสินไหมทดแทนได้ตามกฎหมาย  ซึ่งเกิดจาก
อุปัทวเหตุ หรือภยันตรายใดๆ  ต่อลูกจ้าง หรือบุคคลอื่นที่ผู้รับจ้าง  หรือผู้รับจ้างช่วงจ้าง  มาท างานผู้รับจ้าง  
จะต้องส่งมอบกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าว  พร้อมทั้งหลักฐานการช าระเบี้ยประกัน  ให้แก่ผู้ว่าจ้าง  เมื่อผู้
ว่าจ้างเรียกร้อง  
  
             ข้อ ๑๓.  การตรวจงานจ้าง  
                         ถ้าผู้ว่าจ้าง  แต่งตั้งกรรมการตรวจการจ้าง  ผู้ควบคุมงาน  หรือบริษัทท่ีปรึกษา  เพ่ือ
ควบคุม การท างานของผู้รับจ้าง  กรรมการตรวจการจ้าง  หรือผู้ควบคุมงาน  หรือบริษัทท่ีปรึกษานั้นมีอ านาจ
เข้าไป ตรวจการงาน  ในโรงงาน และสถานที่ท่ีก่อสร้าง  ได้ทุกเวลา และผู้รับจ้าง  จะต้องอ านวยความสะดวก  
และให้ความช่วยเหลือ  ในการนั้นตามสมควร  การที่มีกรรมการตรวจการจ้าง  ผู้ควบคุมงาน  หรือบริษัทท่ี
ปรึกษา ทาให้ผู้รับจ้างพ้น ความรับผิดชอบ ตามสัญญานี้ข้อหนึ่งข้อใดไม ่ 
 
             ข้อ ๑๔.  แบบรูปและรายการละเอียดคลาดเคลื่อน  

              ผู้รับจ้างจะต้องรับรองว่า  ได้ตรวจสอบ  และทาความเข้าใจ  ในรูปแบบ  รูปรายการ
ละเอียด โดย ถี่ถ้วนแล้ว หากปรากฏว่า  แบบรูปและรายการละเอียดนั้น  ผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อน  ไปจาก
หลักการ ทางวิศวกรรม  หรือทางเทคนิค  ผู้รับจ้าง ตกลงที่จะปฏิบัติตาม  คาวินิจฉัยของกรรมการตรวจการ
จ้าง หรือผู้ควบคุมงานหรือ บริษัทที่ปรึกษา ที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้งเพ่ือให้งานแล้วเสร็จบริบูรณ์  โดยจะคิดค่าใช้จ่าย
ใด ๆ เพ่ิมข้ึน จากผู้ว่าจ้างไม่ได้  

 
             ข้อ ๑๕.  การควบคุมงานโดยผู้ว่าจ้าง  
                        ผู้รับจ้าง ตกลงว่า กรรมการตรวจการจ้าง  ผู้ควบคุมงาน  หรือบริษัทท่ีปรึกษา  ที่ผู้ว่าจ้าง
แต่งตั้ง มีอ านาจที่จะตรวจสอบ  และควบคุมงาน  เพ่ือให้เป็นไปตามเอกสารสัญญา  และมีอ านาจที่จะสั่งให้
แก้ไขเปลี่ยนแปลง  เพ่ิมเติม หรือตัดทอน ซึ่งงานตามสัญญานี้  หากผู้รับจ้างขัดขืน  ไม่ปฏิบัติตาม  กรรมการ
ตรวจการจ้าง ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทท่ีปรึกษา  มีอ านาจที่จะสั่งให้หยุดกิจการนั้นชั่วคราวได้  ความล่าช้าใน
กรณีเช่นนี้ ผู้รับจ้างจะถือเป็นเหตุ ขอขยายวันท าการออกไปมิได้  
 
             ข้อ ๑๖. งานพิเศษและการแก้ไขงาน  
                        ผู้ว่าจ้าง มีสิทธิที่จะสั่งให้ผู้รับจ้าง  ท างานพิเศษ  ซึ่งไม่ได้แสดงไว้  หรือรวมอยู่ในเอกสาร
สัญญา หากงานพิเศษนั้น ๆ อยู่ในขอบข่ายทั่วไป  แห่งวัตถุประสงค์ของสัญญานี้  นอกจากนี้ ผู้ว่าจ้างยังมีสิทธิ
สั่งให้ เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขแบบรูป  และข้อก าหนดต่าง  ๆ ในเอกสารสัญญานี้ด้วย  โดยไม่ท าให้สัญญา  เป็น
โมฆะแต่อย่างใด  อัตราค่าจ้าง  หรือราคาท่ีก าหนดไว้  ในสัญญานี้ให้ก าหนดไว้  ส าหรับงานพิเศษ  หรืองานที่
เพ่ิมเติมขึ้น หรือตัดทอนลงทั้งปวง ตามคาสั่งของผู้ว่าจ้าง หากในสัญญา ไม่ได้ก าหนดไว้ถึงอัตราค่าจ้าง หรือ 



 ๑๐ 
 
ราคาใดๆที่จะน ามาใช้ ส าหรับงานพิเศษ หรืองานที่เพ่ิมข้ึนดังกล่าว  ผู้ว่าจ้าง และผู้รับจ้างจะได้ตกลงกัน  ที่จะ
ก าหนดอัตรา หรือราคา รวมทั้งการขยายระยะเวลา (ถ้ามี) กันใหม ่เพ่ือความเหมาะสม ในกรณีที่ตกลงกัน  
ไม่ได้ ผู้ว่าจ้างจะ ก าหนดอัตราจ้าง หรือราคาตายตัวตามแต่ผู้ว่าจ้าง จะเห็นว่าเหมาะสม และถูกต้อง ซึ่งผู้รับ
จ้าง จะต้องปฏิบัติงาน ตามคาสั่งของผู้ว่าจ้างแต่อาจสงวนสิทธิ์ที่จะด าเนินการ ตามข้อ ๒๑ ต่อไปได้  
 
             ข้อ ๑๗. ค่าปรับ  
                        หากผู้รับจ้าง ไม่สามารถท างานให้แล้วเสร็จ ตามเวลาที่ก าหนดไว้  ในสัญญา และผู้ว่าจ้าง 
ยังมิได้บอกเลิกสัญญา  ผู้รับจ้าง จะต้องช าระค่าปรับ  ให้แก่ผู้ว่าจ้าง  เป็นจ านวนเงิน  วันละ ……………..บาท 
และจะต้องชาระค่าใช้จ่าย  ในการควบคุมงาน  ในเมื่อผู้ว่าจ้างต้องควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็นจ านวนเงิน  วัน
ละ……………..บาท นับถัดจาก วันที่ก าหนดแล้วเสร็จตามสัญญา  หรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายให้  จนถึงวันที่
ท างานแล้วเสร็จจริง  นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้าง  เรียกค่าเสียหาย  อันเกิดข้ึนจากการ  ที่ผู้รับจ้าง
ท างานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจานวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย  ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมิได้
บอกเลิกสัญญานั้น  หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างจะไม่สามารถ  ปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้  ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิ
บอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ  18 ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้  แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบก าหนด
แล้วเสร็จของงานขอให้ชาระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับ ผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย  
 
             ข้อ ๑๘. สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังบอกเลิกสัญญา  

              ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา ผู้ว่าจ้างอาจท างานนั้นเองหรือว่าจ้างผู้อื่นให้ท างานนั้น
ต่อ จนแล้วเสร็จได้  ผู้ว่าจ้างหรือผู้ที่รับจ้างทางานนั้นต่อมีสิทธิใช้เครื่องใช้การก่อสร้างสิ่งที่สร้างข้ึนชั่วคราว  
ส าหรับงานก่อสร้างและวัสดุต่าง  ๆ ซึ่งเห็นว่าจะต้องสงวนเอาไว้เพ่ือการปฏิบัติงานตามสัญญาตามท่ีจะ
เห็นสมควร ในกรณีดังกล่าวผู้ว่าจ้างมีสิทธิริบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาทั้งหมดหรือบางส่วน  ตามแต่
จะเห็นสมควร  นอกจากนั้นผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหาย  ซึ่งเป็นจานวนเกินกว่าหลักประกัน  การ
ปฏิบัติงาน และค่าเสียหายต่าง  ๆ ที่เกิดขึ้น รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นในการทางานนั้นต่อให้แล้วเสร็จตาม  
สัญญา และค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานเพิ่ม (ถ้ามี) ซึ่งผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากเงินประกันผลงานหรือจานวนเงิน  
ใด ๆ ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก็ได้  

 
             ข้อ ๑๙.  การก าหนดค่าเสียหาย  

              ค่าปรับหรือค่าเสียหายซึ่งเกิดขึ้นจากผู้รับจ้างตามสัญญานี้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะหักเอาจาก
จานวน เงินค่าจ้างที่ค้างจ่าย  หรือจากเงินประกันผลงานของผู้รับจ้าง  หรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติ
ตามสัญญาก็ได้  หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ  และค่าเสียหายแล้วยังเหลืออยู่อีกเท่าใด  
ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างทั้งหมด  



 ๑๑ 
 
            ข้อ ๒๐.  การท าบริเวณก่อสร้างให้เรียบร้อย  
                        ผู้รับจ้าง จะต้องรักษาบริเวณ  สถานที่ปฏิบัติงานตามสัญญานี้  รวมทั้งโรงงานหรือสิ่ง
อ านวย ความสะดวกใน  การท างานของผู้รับจ้าง  ลูกจ้าง ตัวแทน หรือของผู้รับจ้างช่วงให้อยู่ในความสะอาด  
ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพ  ในการใช้งานตลอด  ระยะเวลาการจ้างและเมื่อท างานเสร็จสิ้นแล้ว  จะต้องขน
ย้ายบรรดาเครื่องใช้  ในการทางานจ้างรวมทั้งวัสดุ  ขยะมูลฝอย และสิ่งก่อสร้างชั่วคราวต่าง  ๆ (ถ้ามี) ทั้ง
จะต้องกลบเกลี่ยพื้นดินให้ เรียบร้อย เพ่ือให้บริเวณท้ังหมดอยู่ในสภาพที่สะอาด และใช้การได้ทันที  
 
             ข้อ ๒๑.  กรณีพิพาทและอนุญาโตตุลาการ  
                         ๒๑.๑  ในกรณีที่มีข้อโต้แย้งเกิดขึ้นระหว่างคู่สัญญาเกี่ยวกับข้อก าหนด  แห่งสัญญานี้
หรือเกี่ยวกับการปฏิบัติสัญญานี้  และคู่สัญญาไม่สามารถตกลงกันได้  ให้เสนอข้อโต้แย้งหรือข้อพิพาทนั้น  ต่อ
อนุญาโตตุลาการเพื่อพิจารณาชี้ขาด  

               ๒๑.๒  เว้นแต่คู่สัญญาทั้งสองฝ่าย  จะเห็นพ้องกันให้อนุญาโตตุลาการคนเดียว  เป็นผู้ชี้
ขาดการระงับข้อพิพาท  ให้กระทาโดยอนุญาโตตุลาการ  ๒ คน โดยคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งจะทาหนังสือ  แสดง
เจตนาจะให้มีอนุญาโตตุลาการ  ระงับข้อพิพาทและระบุชื่ออนุญาโตตุลาการคนที่ตนแต่งตั้ง  ส่งไปยังคู่สัญญา  
อีกฝ่ายหนึ่งจากนั้น  ภายในระยะเวลา  ๓๐ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งดังกล่าว  คู่สัญญาฝ่ายที่ได้  รับแจ้ง
จะต้องแต่งตั้งอนุญาโตตุลาการคนที่สอง  ถ้าอนุญาโตตุลาการทั้งสองคน  ดังกล่าวไม่สามารถประนีประนอม
ระงับข้อพิพาทนั้น  ได้ให้อนุยาโตตุลาการทั้งสองคนร่วมกันแต่งตั้ง  อนุญาโตตุลาการ  ผู้ชี้ขาด ภายในกาหนด
เวลา ๓๐ วัน นับจากวันที่ไม่สามารถตกลงกัน  ผู้ชี้ขาดดังกล่าว  จะพิจารณาระงับข้อพิพาทต่อไป  กระบวน
พิจารณาของอนุญาโตตุลาการ  ให้ถือตามข้อบังคับอนุญาโตตุลาการของสถาบันอนุญาโตตุลาการ
อนุญาโตตุลาการกระทรวงยุติธรรมโดยอนุโลม  หรือตามข้อบังคับอ่ืนที่คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายเห็นชอบ  และให้
กระทาในกรุงเทพมหานคร โดยใช้ภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ เป็นภาษาในการดาเนินกระบวนการพิจารณา  
                           ๒๑.๓  ในกรณีที่คู่สัญญา  ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่แต่งตั้งอนุญาโตตุลาการฝ่ายตนหรือใน
กรณีท่ีอนุญาโตตุลาการทั้งสองคน ไม่สามารถตกลงกันแต่งตั้งอนุญาโตตุลาการผู้ชี้ขาดได้  คู่สัญญา แต่ละฝ่าย
ต่างมีสิทธิร้อง ขอต่อศาลแพ่งเพ่ือแต่งตั้งอนุญาโตตุลาการผู้ชี้ขาดได้แล้วแต่กรณี  
                           ๒๑.๔  ค าชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ  หรือของอนุญาโตตุลาการผู้ชี้ขาดแล้วแต่กรณี  
ให้ถือเป็นเด็ดขาดและถึงที่สุดผูกพันคู่สัญญา  
                           ๒๑.๕  คู่สัญญา แต่ละฝ่ายเป็น  ผู้รับภาระค่าธรรมเนียมอนุญาโตตุลาการฝ่ายตนและ
ออกค่าใช้จ่ายอื่น  ๆ ในการดาเนินกระบวนพิจารณาฝ่ายละครึ่ง  ในกรณีที่มีการแต่งตั้งอนุญาโตตุลาการคน
เดียวหรือ  มีการแต่งตั้งอนุญาโตตุลาการผู้ชี้ขาด  ให้อนุญาโตตุลาการหรืออนุญาโตตุลาการผู้ชี้ขาด  เป็นผู้
ก าหนดภาระค่าธรรมเนียมอนุญาโตตุลาการคนเดียวหรือภาระค่าธรรมเนียมอนุญาโตตุลาการคนเดียวหรือ
ภาระค่าธรรมเนียมอนุญาโตตุลาการผู้ชี้ขาดคนเดียว แล้วแต่กรณี  
 
 



 ๑๒ 
 
             ข้อ ๒๒.  การขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา  
                         ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัยหรือเหตุใด  ๆ อันเนื่องมาจากความผิด  หรือความบกพร่องของ
ฝ่ายผู้ว่าจ้าง  หรือพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่ผู้รับจ้าง  ไม่ต้องรับผิดตามกฎหมาย  ทาให้ผู้รับจ้างไม่สามารถ
ท างานให้แล้วเสร็จ  ตามเงื่อนไขและก าหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้  ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุหรือพฤติการณ์
ดังกล่าว พร้อมหลักฐานเป็นหนังสือ  ให้ผู้ว่าจ้างทราบ  เพ่ือขอขยายเวลาทางานออกไปภายใน  15 วัน นับถัด
จากวันที่เหตุนั้นสิ้นสุดลง ถ้าผู้รับจ้าง ไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตาม  ความในวรรคหนึ่ง  ให้ถือว่าผู้รับจ้างได้สละสิทธิ์
เรียกร้อง ในการที่จะขอขยายเวลาทางานออกไปไม่มีเงื่อนไขใด  ๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่กรณีเหตุเกิดจากความผิด  
หรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง  ซึ่งมีหลักฐานชัดแจ้ง  หรือผู้ว่าจ้างทราบดีอยู่แล้วตั้งแต่ต้นการขยาย
ก าหนดเวลาท างานตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจของผู้ว่าจ้างที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร  
 
             ข้อ ๒๓.  การใช้เรือไทย  
                         ในการปฏิบัติตามสัญญานี้  หากผู้รับจ้าง  จะต้องสั่งหรือนาของเข้ามาจากต่างประเทศ
รวมทั้งเครื่องมือและอุปกรณ์ ที่ต้องนาเข้ามาเพ่ือปฏิบัติงานตามสัญญา ไม่ว่าผู้รับจ้างจะเป็นผู้ที่นา ของเข้ามา
เองหรือนาเข้ามา โดยผ่านตัวแทนหรือบุคคลอ่ืนใด  ถ้าสิ่งของนั้นต้องนาเข้ามา  โดยทางเรือในเส้นทางเดินเรือ
ที่มีเรือไทยเดินอยู่  และสามารถให้บริการรับขนได้ตามท่ี  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศก าหนด  
ผู้รับจ้างต้องจัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิ เช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศ
มายังประเทศไทยเว้นแต่จะได้รับอนุญาตจาก  สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชย์นาวีก่อน  บรรทุก
ของนั้นลงเรืออ่ืนที่มิใช่เรือไทย  หรือ เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุก
โดยเรืออ่ืนได ้ทั้งนี้ไม่ว่าการสั่ง หรือ สั่งซื้อสิ่งของดังกล่าวจากต่างประเทศจะเป็นแบบ  เอฟโอบี , ซีเอฟอาร์ , ซี
ไอเอฟ หรือแบบอ่ืนใด  ในกรณีที่สิ่งของดังกล่าว  ไม่ได้บรรทุก  จากต่างประเทศ  มายังประเทศไทย  โดยเรือ
ไทยหรือเรือที่มีสิทธิ  เช่นเดียวกับเรือไทย  ผู้รับจ้าง  ต้องส่งมอบหลักฐาน  ซึ่งแสดงว่าได้รับอนุญาตจาก  
ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชย์นาวี  ให้บรรทุกของโดยเรืออ่ืนได้หรือหลักฐาน  ซึ่งแสดงว่าได้ชา
ระค่าธรรมเนียมพิเศษ  เนื่องจากการไม่บรรทุกของโดยเรือไทยตามกฎหมาย  ว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์
นาวีแล้วอย่างใดอย่างหนึ่งแก่ผู้ว่าจ้างด้วยในกรณีท่ีผู้รับจ้าง ไม่ส่งมอบหลักฐาน อย่างใดอย่างหนึ่งดังกล่าว  ใน
สองวรรคข้างต้นให้แก่  ผู้ว่าจ้าง แต่จะขอส่งมอบงานดังกล่าว  ให้ผู้ว่าจ้างก่อน  โดยไม่รับชาระเงินค่าจ้าง  ผู้ว่า
จ้างมีสิทธิ รับงานดังกล่าวไว้ก่อน และชาระเงินค่าจ้างเมื่อผู้รับจ้าง ได้ปฏิบัติถูกต้องครบถ้วนดังกล่าวแล้วได้  
 
            ข้อ ๒๔  มาตรฐานฝีมือช่าง  
                       ผู้รับจ้าง ตกลงเป็นเงื่อนไขสาคัญว่า ผู้ว่าจ้างจะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐาน
ฝีมือช่าง จากหรือผู้มีวุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส. และปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาท่ี ก.พ.รับรอง
ให้ให้เข้ารับราชการได้ ในอัตราไม่ต่ ากว่าร้อยละ…………ของแต่ละสาขาช่าง แต่จะต้องมีช่างจ านวนอย่างน้อย 
๑ คน ในแต่ละสาขาช่างดังต่อไปนี้  
 



 ๑๓ 
 
                        ๒๔.๑  ……………………………………………………  
                        ๒๔.๒ ………………………………………………….. 
                         …………………………..ฯลฯ………………………...  
 
 
                       ผู้รับจ้าง จะต้องจัดท าบัญชี แสดงจ านวนช่างทั้งหมด  โดยจ าแนกตามแต่ละสาขาช่างและ  
ระดับช่าง พร้อมกับระบุรายชื่อช่าง  ผู้ที่ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างหรือผู้มีวุฒิบัตรดังกล่าว  ในวรรค
แรก น ามาแสดงพร้อมหลักฐานต่าง  ๆ ต่อคณะกรรมการการตรวจการจ้างหรือผู้ควบคุมงาน  ก่อนเริ่มลงมือ
ทางาน และพร้อมที่จะให้ผู้ว่าจ้าง  หรือเจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้าง  ตรวจสอบดูได้ตลอดเวลาทางาน  ตามสัญญานี้
ของผู้รับจ้างสัญญานี้ทาข้ึนเป็นสองฉบับ  มีข้อความถูกต้องตรงกัน  คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความ  โดย
ละเอียดตลอดแล้ว  จึงได้ลงลายมือชื่อ  พร้อมทั้งประทับตรา  (ถ้ามี) ไว้เป็นสาคัญต่อหน้าพยาน  และคู่สัญญา
ต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ  
                      สัญญานี้ท าขึน้สองฉบบั มีข้อความเป็นอยา่งเดียวกัน ทัง้สองฝา่ยไดอ่้านและเข้าใจข้อความ
โดยละเอียดตลอดแล้ว   จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี)  ไว้เป็นส าคัญต่อหน้าพยานและเก็บไว้  
ฝ่ายละหนึ่งฉบับ                               

      
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ลงช่ือ............................................                ผู้รับจ้าง 
             (       ผู้มีอ านาจลงนาม         ) 
                     

ลงช่ือ.......   ....................... ............              พยาน 
              (                                    ) 
       

 ลงช่ือ...... .....................................................    ผู้ว่าจ้าง 
             (                                     ) 
          
            



แบบหนังสือค ้าประกัน 
((หลักประกันสัญญา-จ้างหลักประกันสัญญา-จ้าง))  

เลขที่………………………                  วันที…่………..……………………………….
  ข้าพเจ้า………………(ชื่อธนาคาร)………. ส านักงานตั้งอยู่เลขท่ี…………...………….…………………. 
ถนน…………………………..….ต าบล/แขวง…………………………………..อ าเภอ/เขต……………...…………………………… 
จังหวัด……………………………..โดย………………..…………………ผู้มีอ านาจลงนามผูกพันธนาคาร ขอท าหนังสือค้ า
ประกันฉบับนี้ให้ไว้ต่อ…………….(ชื่อส่วนราชการผู้เช่า)……………..ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “ผู้เช่า”  ดังมีข้อความ
ดังต่อไปนี้ 

1. ตามท่ี..................(ชื่อผู้ให้เช่า)……………………....ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “ผู้ให้เช่า” ได้ท าสัญญาเช่า 
...............................กับผู้เช่า ตามสัญญาเลขที่………………ลงวันที่……....……….ซึ่งผู้ให้เช่าต้องวางหลักประกัน
การปฏิบัติตามสัญญาต่อผู้เช่าเป็นจ านวนเงิน………...…………………...บาท (…………………………………)  ซึ่งเท่ากับ 
ร้อยละ………… (………...%)  ของราคาท้ังหมดตามสัญญา 
  ข้าพเจ้ายอมผูกพันตนโดยไม่มีเงื่อนไขที่จะค้ าประกันชนิดเพิกถอนไม่ได้เช่นเดียวกับลูกหนี้
ชั้นต้นในการช าระเงินให้ตามสิทธิเรียกร้องของผู้เช่า จ านวนไม่เกิน…….บาท (……………………) ในกรณีที่ผู้ให้เช่า
ก่อให้เกิดความเสียหายใดๆ หรือต้องช าระค่าปรับ หรือค่าใช้จ่ายใด ๆ หรือผู้ให้เช่ามิได้ปฏิบัติตามภาระหน้าที่
ใดๆ หรือต้องช าระค่าปรับ หรือค่าใช้จ่ายใด ๆ หรือผู้ให้เช่ามิได้ปฏิบัติตามภาระหน้าที่ใด ๆ ที่ก าหนดในสัญญา
ดังกล่าวข้างต้น ทั้งนี้ โดย ข้าพเจ้าจะไม่อ้างสิทธิใดๆ เพ่ือโต้แย้ง   และผู้เช่าไม่จ าเป็นต้องเรียกร้องให้ผู้ให้เช่า
ช าระหนี้นั้นก่อน 
       2. หากผู้เช่าได้ขยายระยะเวลาให้แก่ผู้ให้เช่า  หรือยินยอมให้ผู้เช่าปฏิบัติผิดแผกไปจากเงื่อนไขใด 
ๆ ในสัญญา ให้ถือว่าข้าพเจ้าได้ยินยอมในกรณีนั้น ๆ ด้วย 
       3. หนังสือค้ าประกันมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันท าสัญญาเช่าดังกล่าวข้างต้น จนถึงวันที่ภาระหน้าที่ 
ทั้งหลายของผู้ให้เช่าจะได้ปฏิบัติให้ส าเร็จลุล่วงไป     และข้าพเจ้าจะไม่เพิกถอนการค้ าประกันไม่ว่ากรณีใดๆ  
ตราบเท่าที่ผู้ให้เช่ายังต้องรับผิดชอบต่อผู้เช่าตามสัญญาเช่าอยู่ 
 
       ข้าพเจ้าได้ลงนามและประทับตราไว้ต่อหน้าพยานเป็นส าคัญ 
 
      ลงชื่อ……………………………………………..  ผู้ค้ าประกัน 
              (……………………………………….) 
      ต าแหน่ง………………………………………… 
      ลงชื่อ……………………………………………..  พยาน 
            (………………………………………….) 
      ลงชื่อ……………………………………………..  พยาน 
            (………………………………………….) 



บทนิยามบทนิยาม  
     

 
 “ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน ” หมายความว่า บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่เข้า
เสนอราคาขายในการประกวดราคาซื้อของกรม เป็นผู้มีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยทาง ตรงหรือทางอ้อมใน
กิจการของบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอ่ืนที่เข้าเสนอราคาหรือเข้าเสนองานให้แก่ส่วนราชการนั้นใน
คราวเดียวกัน 
 การมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมของบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลดังกล่าว
ข้างต้น ได้แก่ การที่บุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลดังกล่าว มีความสัมพันธ์กันในลักษณะดังต่อไปนี้ 
 (1)  มีความสัมพันธ์กันในเชิงบริหาร  โดยผู้จัดการ หุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ  
ผู้บริหาร หรือผู้มีอ านาจในการด าเนินงานในกิจการของบุคคลธรรมดาหรือของนิติบุคคลรายหนึ่งมี
อ านาจหรือสามารถใช้อ านาจในการบริหารจัดการกิจการของบุคคลธรรมดาหรือของนิติบุคคลอีกราย
หนึ่งหรือหลายราย ที่เสนอราคาหรือเสนองานให้แก่ส่วนราชการนั้นในคราวเดียวกัน  
 (2)  มีความสัมพันธ์กันในเชิงทุน  โดยผู้เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือผู้เป็นหุ้นส่วน
ไม่จ ากัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจ ากัด หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัด 
เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจ ากัด หรือเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัทจ ากัดหรือ
บริษัทมหาชนจ ากัด อีกรายหนึ่งหรือหลายรายที่เสนอราคาหรือเสนองานให้แก่ส่วนราชการนั้นใน
คราวเดียวกัน   
 
          ค าว่า “ผู้ถือหุ้นรายใหญ่” ให้หมายความว่า ผู้ถือหุ้นซึ่ง ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละย่ีสิบ
ห้า ในกิจการนั้นหรือในอัตราอื่นตามที่คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุเห็นสมควรประกาศก าหนด
ส าหรับกิจการบางประเภทหรือบางขนาด  
 
 (1)  มีความสัมพันธ์กันในลักษณะไขว้กันระหว่าง (1) และ (2) โดยผู้จัดการ หุ้นส่วน
ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอ านาจในการด าเนินงานในกิจการของบุคคลธรรมดา
หรือของนิติบุคคลรายหนึ่ง เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือห้างหุ้นส่วนจ ากัด หรือเป็นผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ในบริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัด  อีกรายหนึ่งหรือหลายรายที่เข้าเสนอราคาหรือเสนอ
งานให้แก่ส่วนราชการนั้นในคราวเดียวกัน หรือในนัยกลับกัน   
 การด ารงต าแหน่ง  การเป็นหุ้นส่วน  หรือการเข้าถือหุ้นดังกล่าวข้างต้นของคู่สมรส หรือบุตร
ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลใน (1) (2) หรือ (1) ให้ถือว่าเป็นการด ารงต าแหน่งการเป็นหุ้นส่วน 
หรือการถือหุ้นของบุคคลดังกล่าว 
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 ในกรณีบุคคลใดใช้ชื่อบุคคลอื่นเป็นผู้จัดการ  หุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้
เป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นโดยที่ตนเองเป็นผู้ใช้อ านาจในการบริหารที่แท้จริง หรือ เป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือ
หุ้นที่แท้จริงของห้างหุ้นส่วน  หรือบริษัทจ ากัด  หรือบริษัทมหาชนจ ากัด แล้ว แต่กรณี และห้าง
หุ้นส่วน หรือบริษัทจ ากัด หรือบริษัทมหาชนจ ากัดที่เก่ียวข้อง ได้เข้าเสนอราคาหรือเสนองานให้แก่
ส่วนราชการนั้นในคราวเดียวกัน  ให้ถือว่าผู้เสนอราคาหรือผู้เสนองานนั้นมีความสัมพันธ์กันตาม (1) 
(2) หรือ (1) แล้วแต่กรณี 
 
 “การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ”  หมายความว่า  การที่ผู้เสนอราคาหรือผู้
เสนองานรายหนึ่งหรือหลายรายกระท าการอย่างใดๆอันเป็นการขัดขวาง หรือ เป็นอุปสรรค หรือไม่
เปิดโอกาสให้มีการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการเสนอราคา หรือเสนองานต่อส่วนราชการ  ไม่ว่า
จะกระท าโดยการสมยอมกัน หรือโดยการให้ ขอให้ หรือรับว่าจะให้ เรียก รับ หรือยอมจะรับเงินหรือ
ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด หรือใช้ก าลังประทุษร้าย หรือข่มขู่ จะใช้ก าลังประทุษร้าย หรือแสดง
เอกสารอันเป็นเท็จ  หรือกระท าการใดโดยทุจริต ทั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะแสวงหาประโยชน์ใน
ระหว่างผู้เสนอราคาหรือ ผู้เสนองานด้วยกัน หรือเพ่ือให้ประโยชน์แก่ผู้เสนอราคาหรือผู้เสนองานราย
หนึ่งรายใดเป็นผู้มีสิทธิท าสัญญากับส่วนราชการนั้น หรือเพ่ือหลีกเลี่ยงการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม  
หรือ เพื่อให้เกิดความได้เปรียบส่วนราชการ  โดยมิใช่เป็นไปในทางการประกอบธุรกิจปกติ 
 
 

     



บัญชีเอกสารส่วนที่ 1บัญชีเอกสารส่วนที่ 1  
 

 1.  ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล 
  (ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจ ากัด 
  ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล  จ านวน..................แผ่น  
  บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ     จ านวน..................แผ่น  
  ผู้มีอ านาจควบคุม (ถ้ามี)     จ านวน..................แผ่น  
  (ข) บริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัด 
  ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล  จ านวน..................แผ่น  
  หนังสือบริคณห์สนธิ     จ านวน..................แผ่น  
  บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ    จ านวน..................แผ่น  
  ผู้มีอ านาจควบคุม (ถ้ามี)     จ านวน..................แผ่น  
  บัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่     จ านวน..................แผ่น 
 2.  ในกรณีผู้เสนอราคาไม่เป็นนิติบุคคล 
  (ก) บุคคลธรรมดา 
  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   จ านวน..................แผ่น  
   ผู้มีอ านาจควบคุม (ถ้ามี)    จ านวน..................แผ่น  
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  - บริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัด 
   ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล จ านวน..................แผ่น  
   หนังสือบริคณห์สนธิ    จ านวน..................แผ่น  
   บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ   จ านวน..................แผ่น  
   ผู้มีอ านาจควบคุม (ถ้ามี)     จ านวน..................แผ่น  
   บัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่    จ านวน..................แผ่น  
 
 4.  อ่ืน ๆ ถ้าม ี
  ส าเนาใบทะเบียนพาณิชย์     จ านวน..................แผ่น 
  ส าเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม    จ านวน..................แผ่น 
  ........................................................................................................................................... 
  ........................................................................................................................................... 
  ........................................................................................................................................... 
  ........................................................................................................................................... 
  ........................................................................................................................................... 
 
 ข้าพเจ้าขอรับรองว่า  เอกสารหลักฐานที่ข้าพเจ้า ยื่นพร้อมซองใบเสนอราคาในการสอบราคาเช่า  
ถูกต้อง และเป็นความจริงทุกประการ 
 
 
 

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



บัญชีเอกสารส่วนที่ 2บัญชีเอกสารส่วนที่ 2  
 

 1.  แคตตาล็อกและหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ  จ านวน..................แผ่น 
 2.  หนังสือมอบอ านาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ 
          ผูเ้สนอราคามอบอ านาจให้บุคคลอ่ืนลงนามในใบเสนอราคาแทน จ านวน..................แผ่น  
 3.  อ่ืน ๆ ถ้ามี 
  ........................................................................................................................................... 
  ........................................................................................................................................... 
  ........................................................................................................................................... 
  ........................................................................................................................................... 
  ........................................................................................................................................... 
  ข้าพเจ้าขอรับรองว่า  เอกสารหลักฐานที่ข้าพเจ้า ยื่นพร้อมซองใบเสนอราคาในการสอบราคาเช่า  
ถูกต้อง และเป็นความจริงทุกประการ 
 
 
 

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

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


