
ประมาณราคาโดย ………………………………………………………..

รวมเงนิทัง้หมด

หน่วยละ รวมค่าวัสดุ หน่วยละ รวมค่าแรง (บาท)

1       หมวดงานสถาปัตยกรรม

1.1 งานฝ้าเพดาน

   - แผน่ฝ้ายปิซั่มชนิดดดูซบัเสยีงสะท้อน หนาไม่น้อยกวา่ 9 มม.                                    

  ติดตัง้กบัโครงคร่าวอะลมิูเนียมตวัที ( T-bar) 600 X 600 มม.
30        ตร.ม.

1.2 งานผนังและตกแตง่

   - ผนังหน้าห้อง แบบ White Board พร้อมจอรับภาพชนิดมดเตอร์ไฟฟ้า  ขนาด 100 นิว้

       และมีตู้ส าหรับเก็บของด้านลา่ง  (รวมคา่แรง)
1          ชดุ

  - ทาสอีะครีลคิผนังห้องทัง้หมด 50        ตร.ม.

1.3 งานพืน้และตกแตง่

  - พืน้ปกูระเบือ้งเซรามิค 60x60 นิว้ 30        ตร.ม.

  - บวัพืน้ไม้ลามิเนตส าเร็จรูป สงู 0.1 ม. 2          ตร.ม.

1.4 งานประต ู- หน้าตา่ง

  - ประตบูานเลื่อนรางแขวน ขนาด 1.00 x 2.00 ม. พร้อมวงกบ (รวมคา่แรง) 1          ชดุ

  - ทาสนี า้มนั วงกบและขอบบานหน้าตา่ง 2          ตร.ม.
2        หมวดงานไฟฟ้าและแสงสว่าง

2.1 โคมไฟฟ้า

  - FLU. 2x28 w มีแผน่สะท้อน 6          โคม

  - FLU. 1x28 w 4          โคม

2.2 สวิทซ์และเต้ารับไฟฟ้า

  - สวิทซ์ 1 ทาง 3          ชดุ

  - สวิทซ์ 1 ทาง เดี่ยว 1          ชดุ

  - เต้ารับไฟฟ้าคู่ชนิดมีสายกราว์ด 6          ชดุ
3        หมวดงานครุภัณฑ์

  - เคร่ืองฉายมลัติมิเดีย ไม่น้อยกวา่ 2500 ANSI พร้อมอปุกรณ์และติดตัง้สายสญัญาณ 1          ชดุ

  - ม่านปรับแสงแบบม้วน ขนาด 1.80x1.70  ม. (รวมคา่แรงติดตัง้) 2          ชดุ

  - เคร่ืองปรับอากาศแบบแยกสว่น ขนาด 36,000 BTU ฉลากเบอร์ 5 (รวมติดตัง้) 1          ชดุ

  รวม -                                       

-                                

ล าดับ รายการ จ านวน หน่วย
ค่าวัสดุ (บาท)

รวมราคาคา่งานทัง้สิน้

รายละเอียดบญัชีแสดงปริมาณวสัด ุอปุกรณ์ แรงงาน และประมาณการก่อสร้าง

จ้างปรับปรุงห้องเรียนชัน้ 2 อาคารสถาบนัโภชนาการ

วนัที่  

ค่าแรง (บาท)
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บัญชีเอกสารสวนท่ี  1 

 
8    1.  ในกรณีผูเสนอราคาเปนนิติบุคคล 
 4  (ก)   หางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนจํากัด 
   สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล     จํานวน .............. แผน 
   บัญชีรายช่ือหุนสวนผูจัดการ และผูมีอํานาจควบคุม (ถามี)  จํานวน ............... แผน 
 4  (ข)   บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด 
   สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล     จํานวน .............. แผน 
   หนังสือบริคณหสนธิ       จํานวน ............... แผน 
   บัญชีรายช่ือกรรมการผูจัดการ และผูมีอํานาจควบคุม (ถามี)   จํานวน ............... แผน 
   บัญชีผูถือหุนรายใหญ       จํานวน ............... แผน 
8    2.  ในกรณีผูเสนอราคาไมเปนนิติบุคคล 
 4  (ก)   บุคคลธรรมดา 
   สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูนั้น     จํานวน................ แผน 
 4  (ข)   คณะบุคคล 
   สําเนาขอตกลงท่ีแสดงถึงการเขาเปนหุนสวน     จํานวน ............... แผน 
   สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูเปนหุนสวน    จํานวน................ แผน 
8    3.  ในกรณีผูเสนอราคาเปนผูเสนอราคารวมกันในฐานะเปนผูรวมคา 
  สําเนาสัญญาของการเขารวมคา       จํานวน................ แผน 
 4  (ก)   ในกรณีผูรวมคาเปนบุคคลธรรมดา 
   -  บุคคลสัญชาติไทย 
     สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน      จํานวน ............... แผน 
   -  บุคคลท่ีมิใชสัญชาติไทย 
     สําเนาหนังสือเดินทาง       จํานวน................ แผน 
 4  (ข)   ในกรณีผูรวมคาเปนนิติบุคคล 
   -  หางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนจํากัด 
     สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล    จํานวน................ แผน 
     บัญชีรายช่ือหุนสวนผูจัดการ และผูมีอํานาจควบคุม (ถามี)  จํานวน.................แผน  
   -  บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด 
     สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล    จํานวน................ แผน 
     หนังสือบริคณหสนธิ       จํานวน ................. แผน 
     บัญชีรายช่ือกรรมการผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม (ถามี)  จํานวน ................. แผน 
     บัญชีผูถือหุนรายใหญ       จํานวน ................ แผน  

/ 4. อื่นๆ (ถามี)… 
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8    4.  อื่น ๆ (ถามี) 

 4  สําเนาใบทะเบียนพาณิชย      จํานวน………………..  แผน 

4 สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม      จํานวน………………..  แผน 

4  เอกสารแสดงฐานะทางการเงิน    จํานวน………………..  แผน 

4  .................................................................................................................................................... 

 4  .................................................................................................................................................... 

 4  .................................................................................................................................................... 

 4  .................................................................................................................................................... 
 
  ขาพเจาขอรับรองวา เอกสารหลักฐานท่ีขาพเจายื่นพรอมซองใบยื่นขอเสนอการประมูลดวยระบบ
อิเล็กทรอนิกส ถูกตองและเปนความจริงทุกประการ 
 
 

(ลงช่ือ) ................................................................ ผูเสนอราคา 
                                                  (….…......................................................) 
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บัญชีเอกสารสวนท่ี  2 

 

 4  1.   ใบยื่นขอเสนอการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส    จํานวน ....................... แผน 

 4  2.   หนังสือแสดงเงื่อนไขการซ้ือและการจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส จํานวน ......3..... ชุด 

                      ซึ่งลงนามและประทับตรา  โดยผูมีอํานาจลงนามผูกพันนิติบุคคลหรือผูรับมอบอํานาจ 

4  3. หนังสือมอบอํานาจซ่ึงปดอากรแสตมปตามกฎหมาย ในกรณีท่ีผูเสนอราคามอบอํานาจใหบุคคล 

       อื่นลงนามในในเสนอราคาแทน                  จํานวน …...........…..  แผน 

4 4.   หลักประกันซอง                    จํานวน ....................... แผน 

4 5.   บัญชีรายการกอสรางหรือใบแจงปริมาณงาน                  จํานวน ....................... แผน 

4 6.  ตนฉบับหนังสือรับรองผลงานกอสรางพรอมตนฉบับคูสัญญา            จํานวน ....................... แผน 

4  7. สําเนาหนังสือรับรองผลงานกอสรางพรอมสําเนาคูสัญญา                    จํานวน ...................... แผน 

 4  8. แผนการกอสราง และรายช่ือบุคลากรหลัก    จํานวน ....................... แผน 

 4  9. อื่นๆ (ถามี)  
 
  ขาพเจาขอรับรองวา เอกสารหลักฐานท่ีขาพเจายื่นพรอมซองใบยื่นขอเสนอการประมูลดวยระบบ
อิเล็กทรอนิกส ถูกตองและเปนความจริงทุกประการ 
 
 

(ลงช่ือ) ................................................................ ผูเสนอราคา 
                                                  (….…......................................................) 
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แบบสัญญาจาง  (ปรับราคาได) 
 

    สัญญาเลขท่ี…………………… 
 

 สัญญาฉบับน้ีทําขึ้น ณ……………………...………………………..……………………….…………..
ตําบล/ แขวง ………………………..อําเภอ / เขต ……………………..…………..จังหวัด………………….………………
เมื่อวันที่…….เดือน………….…………พ.ศ. ……….ระหวางมหาวิทยาลัยมหิดล  โดย …………………………..……….... 
ซึ่งตอไปในสัญญาน้ีเรียกวา “ผูวาจาง” ฝายหน่ึง กับ ………………………………………………………………………...
ซึ่งจดทะเบียนเปนนิติบุคคล  ณ………………………………………………………………..…………………….………. 
มีสํานักงานใหญอยูเลขท่ี ……………ถนน ……………………………….ตําบล /แขวง …………………………………..
อําเภอ /เขต ……………………………………………………..จังหวัด …………………………………………..………..
โดย …………………………………………………………….………………………ผูมีอํานาจลงนามผูกพันนิติบุคคล
ปรากฏตามหนังสือรับรองของสํานักงานทะเบียนหุนสวนบริษัท ………………………………………………………….
เลขท่ี……………………..ลงวันที่ ………………………….(และหนังสือมอบอํานาจ ลงวันที่ ………………………..)
แนบทายสัญญาน้ี ซึ่งตอไปในสัญญาน้ี เรียกวา “ผูรับจาง”  อีกฝายหน่ึง 
 คูสัญญาไดตกลงกันมีขอความดังตอไปน้ี 
 
ขอ 1. ขอตกลงวาจาง 
                ผูวาจางตกลงจางและผูรับจางตกลงรับจางทํางาน……………………………………………………….
ณ ………………………………………………………………..ตําบล/ แขวง ……………………………..……………
อําเภอ/ เขต ………………………….……………..… จังหวัด ………………….……………..…………………………
ตามขอกําหนดและเง่ือนไขแหงสัญญาน้ีรวมท้ังเอกสารแนบทายสัญญา 
  ผูรับจางตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช ตลอดจนอุปกรณตางๆ ชนิดดี เพ่ือใช      ใน
งานจางตามสัญญาน้ี 
 
ขอ 2. เอกสารอันเปนสวนหน่ึงของสัญญา 
  เอกสารแนบทายสัญญาดังตอไปน้ีใหถือเปนสวนหน่ึงของสัญญาน้ี 

2.1 ผนวก 1…………………..(แบบรูป)……………….………………....   จํานวน………..หนา 
2.2  ผนวก 2………………..(รายการละเอียด)…………………………. . …. จํานวน………..หนา 
2.3  ผนวก 3 …………..(ใบแจงปริมาณงานและราคา)……………………… จํานวน………..หนา 
2.4  ผนวก 4………………….(ใบเสนอราคา)……………………………… จํานวน………..หนา 
2.5  ผนวก 5 …..(เง่ือนไข  หลักเกณฑ  ประเภทงานกอสราง)………………. จํานวน………..หนา          

สูตรและวิธีการคํานวณที่ใชกับสัญญาแบบปรับราคาได)  
2.6 ……………………………………..ฯลฯ ………………………………. 

 ความใดในเอกสารแนบทายสัญญาที่ขัดแยงกับขอความในสัญญาน้ี ใหใชขอความในสัญญาน้ีบังคับและ
ในกรณีที่เอกสารแนบทายสัญญาขัดแยงกันเอง ผูรับจางจะตองปฏิบัติตามคําวินิจฉัยของผูวาจาง 

 
/ขอ 3 ... 
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ขอ 3. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา 
  ในขณะทําสัญญาน้ี ผูรับจางไดนําหลักประกัน เปน …………………..…………………………………
เปนจํานวนเงิน …………………………….……….บาท (………………………………….…………………………….) 
มามอบใหแกผูวาจางเพ่ือเปนหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาน้ี 
  หลักประกันที่ผูรับจาง นํามามอบไวตามวรรคหน่ึง ผูวาจางจะคืนใหเมื่อผูรับจางพนจากขอผูกพันตาม
สัญญาน้ีแลว 
ขอ 4. คาจางและการจายเงิน 
  ผูวาจางตกลงจายและผูรับจางตกลงรับเงินคาจางจํานวนเงิน ….……………………………….บาท
(……………………………………………………….……)  ซึ่งไดรวมภาษีมูลคาเพ่ิมจํานวน …………………….บาท
ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และคาใชจายทั้งปวงดวยแลว โดยถือราคาเหมารวมเปนเกณฑและกําหนดการจายเงินเปนงวดๆ ดังน้ี 
  งวดท่ี 1 เปนจํานวนเงิน………………………….บาท (………………………………………………)
เมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงาน…………………………………ใหแลวเสร็จภายใน…………………………………………. 
  งวดท่ี 2 เปนจํานวนเงิน……………………….บาท (………………………………………………)   
เมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงาน…………………………………ใหแลวเสร็จภายใน…………………………………………. 
  งวดสุดทาย เปนจํานวนเงิน……………………….บาท (……………………………………………) 
เมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงานทั้งหมดใหแลวเสร็จเรียบรอยตามสัญญา รวมท้ังทําสถานที่กอสรางใหสะอาดเรียบรอยตามที่
กําหนดไวในขอ 20 
  การจายเงินตามเง่ือนไขแหงสัญญาน้ี ผูวาจางจะโอนเงินเขาบัญชีเงินฝากธนาคารของผูรับจาง                                    
ช่ือธนาคาร…………….………..…..สาขา……………….…ช่ือบัญชี……………….........………........................…… 
เลขท่ีบัญชี……………………ทั้งน้ี ผูรับจางตกลง เปนผูรับภาระเงินคาธรรมเนียม หรือคาบริการอ่ืนใดเก่ียวกับหารโอนที่
ธนาคารเรียกเก็บ และยินยอมใหมีการหักเงิน ดังกลาวจากจํานวนเงินโอนในงวดน้ันๆ (ความในวรรคน้ีใชสําหรับกรณีที่สวน
ราชการจะจายเงินตรงใหแกผูรับจาง (ระบบ Direct Payment) โดยการโอนเงินเขาบัญชีเงินฝากธนาคารของผูรับจาง ตาม
แนวทางที่กระทรวงการคลังกําหนด) 
ขอ 5.  การปรับราคาคาจาง 
  ผูวาจางและผูรับจาง ตกลงกันใหใชสัญญาปรับราคาได สําหรับราคางานกอสรางตามสัญญาน้ี          โดย
การนําสูตร Escalation Factor (K) มาใชคํานวณราคาคางานท่ีเปล่ียนแปลงไป 
  สูตรในการคํานวณคางานที่จะจายเพ่ิมหรือลดเงินคาจาง มีดังน้ี 
    P =  (Po) x (K) 
   กําหนดให    P   =   ราคาคางานตอหนวยหรือราคาคางานเปนงวดที่จะตองจายใหผูรับจาง 

    Po   =   ราคาคางานตอหนวยที่ผูรับจางประมูลได หรือราคาคางานเปนงวด  
ซึ่งระบุไวในสัญญาแลวแตกรณี 

K           =    Escalation Factor ที่หักดวย 4% เมื่อตองเพ่ิมคางานหรือบวกเพ่ิม 4%  
เมื่อตองเรียกคางานคืน 

  สูตรในการคํานวณ คา K สําหรับงานกอสรางประเภทตางๆ ตลอดจนหลักเกณฑ เง่ือนไขและวิธีการ
คํานวณโดยละเอียด น้ัน ใหเปนไปตามเอกสารตามผนวก 5 

       ขอ 6.  เงินคาจางลวงหนา/ 
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ขอ 6. เงินคาจางลวงหนา 
  ผูวาจางตกลงจายเงินคาจางลวงหนาใหแกผูรับจางเปนจํานวนเงิน ……………………………….. บาท 
(…………………………………………………..) ซึ่งเทากับรอยละ ……….. ของราคาคาจางตามสัญญาที่ระบุไวในขอ 4 
  เงินจํานวนดังกลาวจะจายใหภายหลังจากผูรับจางไดวางหลักประกันการรับเงินคาจางลวงหนาเต็มตาม
จํานวนเงินคาจางลวงหนาน้ันใหแกผูวาจาง ผูรับจางจะตองออกใบเสร็จรับเงินคาจางลวงหนาตามแบบท่ีผูวาจางกําหนดให 
และผูรับจางตกลงที่จะกระทําตามเง่ือนไขอันเก่ียวกับการใชจายและการใชคืนเงินคาจางลวงหนาน้ัน ดังตอไปน้ี 
  6.1 ผูรับจางจะใชเงินคาจางลวงหนาเพ่ือเปนคาใชจายในการปฏิบัติงานตามสัญญาเทาน้ัน หากผูรับจางใช
จายเงินลวงหนา หรือสวนใดสวนหน่ึงของเงินคาจางลวงหนาน้ัน ในทางอื่นผูวาจางอาจจะเรียกเงินคาจางลวงหนาคืนจากผู
รับจางหรือบังคับแกหลักประกันการปฏิบัติตามสญัญาไดทันที 
  6.2 เมื่อผูวาจางเรียกรอง ผูรับจางตองแสดงหลักฐานการใชจายเงินคาจางลวงหนา เพ่ือพิสูจนวาไดเปนไป
ตามขอ 6.1 ภายในกําหนด 15 วัน นับถัดจากวันไดรับแจงจากผูวาจาง หากผูรับจางไมอาจแสดงหลักฐานดังกลาวภายใน
กําหนด 15 วัน ผูวาจางอาจเรียกเงินคาจางลวงหนาคืนจากผูรับจาง หรือบังคับแกหลักประกันการรับเงินคาจางลวงหนาไดทันที 
  6.3 เงินจํานวนใด ๆ ก็ตามท่ีผูรับจางจะตองจายใหแกผูวาจางเพ่ือชําระหน้ีหรือเพ่ือชดใชความรับผิดตาง ๆ 
ตามสัญญา ผูวาจางจะหักเอาจากเงินคาจางงวดท่ีจะจายใหแกผูรับจาง กอนที่จะหักชดใชคืนเงินคาจางลวงหนา 
  6.4 ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญา หากเงินคาจางลวงหนาเหลือเกินกวาจํานวนเงินที่ผูรับจางจะไดรับ
หลังจากหักชดใชในกรณีอื่นแลว ผูรับจางจะตองจายคืนเงินจํานวนที่เหลือน้ันใหแกผูวาจางภายใน 7 วัน นับถัดจากวันไดรับ
แจงเปนหนังสือจากผูวาจาง 
  ผูวาจางจะคืนหลักประกันเงินลวงหนาใหแกผูรับจางพรอมกับการจายเงินคางานงวดสุดทาย 
ขอ 7. กําหนดเวลาแลวเสร็จ  และสิทธิของผูวาจางในการบอกเลิกสัญญา 
                      ผูรับจางตองเริ่มทํางานที่รับจางภายในวันที่ ….… เดือน ………………..………. พ.ศ. …………..…และ
จะตองทํางานใหแลวเสร็จบริบูรณภายในวันที่………………..เดือน………………….พ.ศ. …………..ถาผูรับจางมิไดลงมือ
ทํางานภายในกําหนดเวลา หรือไมสามารถทํางานใหแลวเสร็จตามกําหนดเวลา หรือมีเหตุใหเช่ือไดวา ผูรับจางไมสามารถ
ทํางานใหแลวเสร็จภายในกําหนดเวลา หรือจะแลวเสร็จลาชาเกินกวากําหนดเวลา หรือผูรับจางทําผิดสัญญาขอใดขอหน่ึง
หรือตกเปนผูลมละลายหรือเพิกเฉยไมปฏิบัติตามคําสั่งของคณะกรรมการตรวจการจาง หรือผูควบคุมงาน หรือบริษัทที่
ปรกึษา ซึ่งไดรับมอบอํานาจจากผูวาจาง ผูวาจางมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญาน้ีได และมีสิทธิจาง       ผูรับจางรายใหม เขา
ทํางานของผูรับจางใหลุลวงไปไดดวย 
 การท่ีผูวาจางไมใชสิทธิเลิกสัญญาดังกลาวขางตน ไมเปนเหตุใหผูรับจางพนจากความรับผิดตามสัญญา 
ขอ 8. ความรับผิดชอบในความชํารุดบกพรองของงานจาง 
 เมื่องานแลวเสร็จบริบูรณ  และผูวาจางไดรับมอบงานจากผูรับจาง หรือจากผูรับจางรายใหมในกรณีที่มี
การบอกเลิกสัญญาตามขอ 7 หากมีเหตุชํารุดบกพรองหรือเสียหายเกิดขึ้นจากงานน้ี ภายในกําหนด ……………… ป 
……………. เดือน นับถัดจากวันที่ไดรับมอบงานดังกลาว ซึ่งความชํารุดบกพรองหรือเสียหายน้ัน เกิดจากความบกพรอง
ของผูรับจางอันเกิดจากการใชวัสดุที่ไมถูกตอง หรือทําไวไมเรียบรอย หรือทําไมถูกตองตามมาตรฐานแหงหลักวิชา ผูรับจาง
จะตองรบีทําการแกไขใหเปนที่เรียบรอยโดยไมชักชา โดยผูวาจางไมตองออกเงินใดๆในการน้ีทั้งสิ้นหากผูรับจางบิดพล้ิวไม
กระทําการดังกลาวภายในกําหนด ……….วัน  นับแตวันที่ไดรับแจงเปนหนังสือจากผูวาจาง หรือไมทําการแกไขใหถูกตอง
เรียบรอยภายในเวลาที่ผูวาจางกําหนดใหผูวาจางมีสิทธิที่จะทําการน้ันเองหรือจางผูอื่นใหทํางานน้ันโดยผูรับจางตองเปนผูออก
คาใชจาย 
 

ขอ 9. การจางชวง/ 
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ขอ 9. การจางชวง 
ผูรับจางจะตองไมเอางานทั้งหมด หรือบางสวนแหงสัญญาน้ีไปจางชวงอีกตอหน่ึงโดยไมไดรับความ

ยินยอมเปนหนังสือจากผูวาจางกอน ทั้งน้ี นอกจากในกรณีที่สัญญาน้ีจะไดระบุไวเปนอยางอื่น ความยินยอมดังกลาวน้ันไม
เปนเหตุใหผูรับจางหลุดพนจากความรับผิด หรือพันธะหนาที่ตามสัญญาน้ี  และผูรับจางจะยังคงตองรับผิดในความผิด และ
ความประมาทเลินเลอของผูรับจางชวง หรือของตัวแทนหรือลูกจางของผูรับจางชวงน้ันทุกประการ 

 
ขอ 10. การควบคุมงานของผูรับจาง 
  ผูรับจางจะตองควบคุมงานที่รับจางอยางเอาใจใสดวยประสิทธิภาพ และความชํานาญ และในระหวาง
ทํางานที่รับจางจะตองจัดใหมีผูแทนซึ่งทํางานเต็มเวลาเปนผูควบคุมงาน ผูควบคุมงานดังกลาว จะตองเปนผูแทนซึ่งไดรับ
มอบอํานาจจากผูรับจาง คําสั่งหรือคําแนะนําตางๆ  ที่ไดแจงแกผูแทนผูไดรับมอบอํานาจน้ัน ใหถือวาเปนคําสั่งหรือ
คําแนะนําที่ไดแจงแกผูรับจาง การแตงต้ังผูควบคุมงานน้ัน จะตองทําเปนหนังสือและตองไดรับความเปนชอบจากผูวาจาง 
การเปล่ียนตัวหรือแตงต้ังผูควบคุมงานใหม  จะทํามิไดหากไมไดรับความเห็นชอบจากผูวาจางกอน 

ผูวาจางมีสิทธิที่จะขอใหเปล่ียนตัวผูแทนผูไดรับมอบอํานาจน้ัน โดยแจงเปนหนังสือไปยังผูรับจาง   และ
ผูรับจางจะตองทําการเปล่ียนตัวโดยพลัน โดยไมคิดราคาเพ่ิมหรืออางเปนเหตุเพ่ือขยายอายุสัญญาอันเน่ืองมาจากเหตุน้ี 

 
ขอ 11. ความรับผิดของผูรับจาง 
  ผูรับจางจะตองรับผิดชอบตออุปทวเหตุ ความเสียหาย หรือภยันตรายใดๆ อันเกิดจากการปฏิบัติงานของ
ผูรับจาง และจะตองรับผิดตอความเสียหายจากการกระทําของลูกจางของผูรับจาง 
  ความเสียหายใดๆ อันเกิดแกงานที่ผูรับจางไดทําขึ้น แมจะเกิดขึ้นเพราะเหตุสุดวิสัย นอกจากกรณีอันเกิด
จากความผิดของผูวาจาง ผูรับจางจะตองรับผิดโดยซอมแซมใหคืนดีหรือเปล่ียนใหใหมโดยคาใชจายของผูรับจางเอง    ความ
รับผิดของผูรับจางดังกลาวในขอน้ี จะสิ้นสุดลงเมื่อผูวาจางไดรับมอบงานคร้ังสุดทาย ซึ่งหลังจากน้ันผูรับจางคงตองรับผิด
เพียงในกรณีชํารุดบกพรอง หรือความเสียหายดังกลาวในขอ 7 เทาน้ัน 
 
ขอ 12. การจายเงินแกลูกจาง 

ผูรับจางจะตองจายเงินแกลูกจางที่ผูรบัจางไดจางมาในอัตรา และตามกําหนดเวลาที่ผูรับจางไดตกลงหรือ
ทําสัญญาไวตอลูกจางดังกลาว 
  ถาผูรับจางไมจายเงินคาจางหรือคาทดแทนอื่นใด แกลูกจางดังกลาวในวรรคแรก ผูวาจางมีสิทธิที่จะ   เอา
เงินคาจางที่ จะตองจายแกผูรับจางมาจายใหแกลูกจางของผูรับจางดังกลาว และใหถือวาผูวาจางไดจายเงินจํานวนน้ันเปน
คาจางใหแกผูรับจางตามสญัญาแลว 
  ผูรับจางจะตองจัดใหมีประกันภัย สําหรับลูกจางทุกคนที่จางมาทํางาน โดยใหครอบคลุมถึงความรับผิด
ทั้งปวงของผูรับจาง รวมท้ังผูรับจางชวงอันหากจะพึงมีในกรณีความเสียหายที่คิดคาสินไหมทดแทนได ตามกฎหมายซึ่งเกิด
จากอุปทวเหตุ หรือภยันตรายใดๆ ตอลูกจาง หรือบุคคลอื่นที่ผูรับจางหรือผูรับจางชวงจางมาทํางาน ผูรับจางจะตองสงมอบ
กรมธรรมประกันภัยดังกลาว พรอมทั้งหลักฐานการชําระเบี้ยประกันใหแกผูวาจาง เมื่อผูวาจางเรียกรอง 
 

ขอ 13. การตรวจงานจาง/ 
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ขอ 13. การตรวจงานจาง 



  ถาผูวาจางแตงต้ังกรรมการตรวจการจาง ผูควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาเพ่ือควบคุมการทํางานของ    
ผูรับจาง  กรรมการตรวจการจาง  หรือผูควบคุมงาน  หรือบริษัทที่ปรึกษานั้น มีอํานาจเขาไปตรวจการงานในโรงงาน และ
สถานที่ที่กําลังกอสรางไดทุกเวลา และผูรับจางจะตองอํานวยความสะดวกและใหความชวยเหลือในการน้ันตามสมควร 

 การท่ีมีกรรมการตรวจการจาง ผูควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาหาทําใหผูรับจางพนความรับผิดชอบ
ตามสัญญาน้ีขอหน่ึงขอใดไม 

 
ขอ 14. แบบรูปและรายการละเอียดคลาดเคล่ือน 
  ผูรับจางจะตองรับรองวา ไดตรวจสอบ และทําความเขาใจในแบบรูปรายการละเอียดโดยถ่ีถวนแลว หาก
ปรากฏวาแบบรูปและรายการละเอียดน้ัน ผิดพลาดหรือคลาดเคล่ือนไปจากหลักการทางวิศวกรรมหรือทางเทคนิค   ผูรับจาง
ตกลงที่จะปฏิบัติตามคําวินิจฉัยของกรรมการตรวจการจางหรือผูควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผูวาจางแตงต้ัง เพ่ือให
งานแลวเสร็จบริบูรณโดยจะคิดคาใชจายใดๆ  เพ่ิมขึ้นจากผูวาจางไมได 
           
ขอ 15. การควบคุมงานโดยผูวาจาง 
  ผูรับจางตกลงวา กรรมการตรวจการจาง ผูควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผูวาจางแตงต้ัง มีอํานาจที่จะ
ตรวจสอบและควบคุมงาน เพ่ือใหเปนไปตามเอกสารสัญญาและมีอํานาจที่จะสั่งใหแกไข เปล่ียนแปลง เพ่ิมเติม หรือตัดทอนซึ่ง
งานตามสัญญาน้ี หากผูรับจางขัดขืนไมปฏิบัติตาม กรรมการตรวจการจาง ผูควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษามีอํานาจที่จะสั่ง
ใหหยุดกิจการน้ันช่ัวคราวได ความลาชาในกรณีเชนน้ี ผูรับจางจะถือเปนเหตุขอขยายวันทําการออกไปมิได 
 
ขอ 16. งานพิเศษและการแกไขงาน 
  ผูวาจางมีสิทธิที่จะสั่งใหผูรับจาง  ทํางานพิเศษซึ่งไมไดแสดงไว หรือรวมอยูในเอกสารสัญญา หากงาน
พิเศษน้ันๆ อยูในขอบขายทั่วไปแหงวัตถุประสงคของสัญญาน้ี นอกจากน้ีผูวาจางยังมีสิทธิสั่งใหเปล่ียนแปลงหรือแกไขแบบ
รูป และขอกําหนดตางๆ ในเอกสารสัญญาน้ีดวย โดยไมทําใหสัญญาเปนโมฆะแตอยางไร 
  อัตราคาจางหรือราคาที่กําหนดไวในสัญญาน้ี ใหกําหนดใชสําหรับงานพิเศษหรืองานเพ่ิมเติมขึ้น หรือตัด
ทอนลงทั้งปวงตามคําสั่งของผูวาจางหากในสัญญาไมไดกําหนดไวถึงอัตราคาจางหรือราคาใดๆ ที่จะนํามาใชสําหรับงานพิเศษ
หรืองานที่เพ่ิมขึ้นดังกลาว ผูวาจางและผูรับจางจะไดตกลงกันที่จะกําหนดอัตราหรือราคา รวมท้ังการขยายระยะเวลา (ถามี) 
กันใหมเพ่ือความเหมาะสม ในกรณีที่ตกลงกันไมได ผูวาจางจะกําหนดอัตราจาง หรือราคาตายตัว ตามแตผูวาจางจะเห็นวา
เหมาะสมและถูกตอง ซึ่งผูรับจางจะตองปฏิบัติงาน ตามคําสั่งของผูวาจาง  
ขอ 17. คาปรับ 

หากผูรับจางไมสามารถทํางานใหแลวเสร็จตามเวลาที่กําหนดไวในสัญญา และผูวาจางยังมิไดบอกเลิก
สัญญา ผูรับจางจะตองชําระคาปรับใหแกผูวาจางเปนจํานวนเงินวันละ ……..……………บาท และจะตองชําระคาใชจายในการ
ควบคุมงาน ในเมื่อผูวาจางตองจางผูควบคุมงานอีกตอหน่ึงเปนจํานวนเงินวันละ ………………….บาท นับถัดจากวันที่
กําหนดแลวเสร็จตามสัญญาหรือวันที่ผูวาจางไดขยายใหจนถึงวันที่ทํางานแลวเสร็จจริง นอกจากนี้ผูรับจางยอมใหผูวาจาง
เรียกคาเสียหาย  อันเกิดขึ้นจากการที่ผูรับจางทํางานลาชาเฉพาะสวนที่เกินกวาจํานวนคาปรับ และคาใชจายดังกลาวไดอีก
ดวย 
  ในระหวางที่ผูวาจางยังมิไดบอกเลิกสัญญาน้ัน หากผูวาจางเห็นวาผูรับจางจะไมสามารถปฏิบัติตามสัญญา
ตอไปได ผูวาจางจะใชสิทธิบอกเลิกสัญญาและใชสิทธิตามขอ 17 ก็ได และถาผูวาจางไดแจงขอเรียกรองไปยังผูรับจางเมื่อ
ครบกําหนดแลวเสร็จของงานขอใหชําระคาปรับแลวผูวาจางมีสิทธิที่จะปรบัผูรับจางจนถึงวันบอกเลิกสัญญาไดอีกดวย 
 

ขอ 18. สิทธิของผูวาจาง…/ 
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ขอ 18. สิทธิของผูวาจางภายหลังบอกเลิกสัญญา 
  ในกรณีที่ผูวาจางบอกเลิกสัญญา ผูวาจางอาจทํางานน้ันเองหรือวาจางผูอื่นใหทํางานน้ันตอจนแลวเสร็จ
ได ผูวาจางหรือผูที่รับจางทํางานน้ันตอมีสิทธิใชเครื่องใช  ในการกอสรางสิ่งที่สรางขึ้นช่ัวคราวสําหรับงานกอสรางและวัสดุ
ตางๆ ซึ่งเห็นวาจะตองสงวนเอาไวเพ่ือการปฏิบัติงานตามสัญญาที่จะเห็นสมควร 
          ในกรณีดังกลาว ผูวาจางมีสิทธิริบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาทั้งหมดหรือบางสวนตามแตจะ
เห็นสมควร นอกจากน้ันผูรับจางจะตองรับผิดชอบในคาเสียหายซึ่งเปนจํานวนเกินกวาหลักประกันการปฏิบัติงานและ
คาเสียหายตาง ๆ ที่เกิดขึ้นรวมทั้งคาใชจายที่เพ่ิมขึ้นในการทํางานน้ันตอใหแลวเสร็จตามสัญญา และคาใชจายในการควบคุม
งานเพ่ิม (ถามี)  ซึ่งผูวาจางจะหักเอาจากเงินประกันผลงานหรือจํานวนเงินใดๆ ที่จะจายใหแกผูรับจางก็ได 

 
ขอ 19. การกําหนดคาเสียหาย 
  คาปรับ หรือคาเสียหายซึ่งเกิดขึ้นจากผูรับจางตามสัญญาน้ี ผูวาจางมีสิทธิที่จะหักเอาจากจํานวนเงินคาจาง 
ที่คางจาย หรือจากเงินประกันผลงานของผูรับจาง หรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาก็ได 
  หากมีเงินคาจางตามสัญญาที่หักไวจายเปนคาปรับ และคาเสียหายแลวยังเหลืออยูอีกเทาใด ผูวาจางจะคืน
ใหแกผูรับจางทั้งหมด 
 
ขอ 20. การทําบริเวณกอสรางใหเรียบรอย 
  ผูรับจางจะตองรักษาบริเวณสถานที่ปฏิบัติงานตามสัญญาน้ี รวมท้ังโรงงานหรือสิ่งอํานวยความสะดวก
ในการทํางานของผูรับจาง ลูกจาง ตัวแทน หรือของผูรับจางชวงใหอยูในความสะอาด ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพในการ
ใชงานตลอดระยะเวลาการจาง และเมื่อทํางานเสร็จสิ้นแลวจะตองขนยายบรรดาเคร่ืองใชในการทํางานจางรวมทั้งวัสดุ ขยะมูล
ฝอย และสิ่งกอสรางช่ัวคราวตางๆ (ถามี) ทั้งจะตองกลบเกลี่ยพ้ืนดินใหเรียบรอย  เพ่ือใหบริเวณทั้งหมดอยูในสภาพที่สะอาด 
และใชการไดทันที 

 
ขอ 21. การขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา 

 ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัยหรือเหตุใดๆ อันเน่ืองมาจากความผิดหรือความบกพรองของฝายผูวาจาง หรือ
พฤติการณอันหน่ึงอันใดที่ผูรับจางไมตองรับผิดตามกฎหมาย ทําใหผูรับจางไมสามารถทํางานใหแลวเสร็จตามเง่ือนไขและ
กําหนดเวลาแหงสัญญาน้ีได ผูรับจางจะตองแจงเหตุหรือพฤติการณดังกลาวพรอมหลักฐานเปนหนังสือใหผูวาจางทราบ เพ่ือ
ขอขยายเวลาทํางานออกไปภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่เหตุน้ันสิ้นสุดลง 
  ถาผูรับจางไมปฏิบัติใหเปนไปตามความในวรรคหน่ึง ใหถือวาผูรับจางไดสละสิทธิ์เรียกรองในการท่ีจะขอ
ขยายเวลาทํางานออกไปไมมีเง่ือนไขใดๆ ทั้งสิ้น เวนแตกรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพรองของฝายผูวาจาง ซึ่งมี
หลักฐานชัดแจง หรือผูวาจางทราบดีอยูแลวต้ังแตตน 
  การขยายกําหนดเวลาทํางานตามวรรคหน่ึง อยูในดุลพินิจของผูวาจางที่จะพิจารณาตามท่ีเห็นสมควร 
 
ขอ 22. การใชเรือไทย 
  ในการปฏิบัติตามสัญญาน้ี หากผูรับจางจะตองสั่งหรือนําของเขามาจากตางประเทศรวมทั้งเคร่ืองมือและ
อุปกรณที่ตองนําเขามาเพ่ือปฏิบัติงานตามสัญญา ไมวาผูรับจางจะเปนผูที่นําของเขามาเองหรือนําเขามาโดยผานตัวแทนหรือ
บุคคลอื่นใด ถาสิ่งของน้ันตองนําเขามาโดยทางเรือในเสนทางเดินเรือที่มีเรือไทยเดินอยู และสามารถใหบริการรับขนได
ตามที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด ผูรับจางตองจัดการใหสิ่งของดังกลาวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือ 

/ที่มีสิทธิ... 
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ที่มีสิทธิเชนเดียวกับเรือไทยจากตางประเทศมายังประเทศไทย เวนแตจะไดรับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการสงเสริม
การพาณิชยนาวีกอนบรรทุกของน้ันลงเรืออื่นที่มิใชเรือไทยหรือเปนของที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวน
ใหบรรทุกโดยเรืออื่นได ทั้งน้ีไมวาการสั่งหรือสั่งซื้อสิ่งของดังกลาวจากตางประเทศจะเปนแบบเอฟโอบี, ซีเอฟอาร, ซีไอเอฟ 
หรือแบบอื่นใด 

ในการสงมอบงานตามสัญญาใหแกผูวาจาง ถางานน้ันมีสิ่งของตามวรรคแรกผูรับจางจะตองสงมอบใบตรา
สง (Bill of Lading) หรือสําเนาใบตราสงสําหรบัของน้ัน ซึ่งแสดงวาไดบรรทุกมาโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิ เชน เดียวกับเรือ
ไทยใหแกผูวาจางพรอมกับการสงมอบงานดวย 

ในกรณีที่สิ่งของดังกลาวไมไดบรรทุกจากตางประเทศมายังประเทศไทยโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิ
เชนเดียวกับเรือไทย ผูรับจางตองสงมอบหลักฐานซึ่งแสดงวาไดรับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการพาณิชยนาวี   
ใหบรรทุกของโดยเรืออื่นได  หรือหลักฐานซึ่งแสดงวาไดชําระคาธรรมเนียมพิเศษ เน่ืองจากการไมบรรทุกของโดยเรือไทย
ตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการพาณิชยนาวีแลวอยางใดอยางหน่ึงแกผูวาจางดวย 

ในกรณีที่ผูรับจางไมสงมอบหลักฐานอยางใดอยางหน่ึงดังกลาว ในสองวรรคขางตนใหแกผูวาจาง แตจะ
ขอสงมอบงานดังกลาวใหผูวาจางกอนโดยยังไมรับชําระเงินคาจาง ผูวาจางมีสิทธิรับงานดังกลาวไวกอน และชําระเงินคาจาง
เมื่อผูรับจางไดปฏิบัติถูกตองครบถวนดังกลาวแลวได 

 

ขอ 23.  มาตรฐานฝมือชาง 
  ผูรับจางตกลงเปนเง่ือนไขสําคัญวา  ผูรับจางจะตองมีและใชผูผานการทดสอบมาตรฐานฝมือชางจาก 
................................................. หรือผูมีวุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส. และ ปวท. หรือเทียบเทาจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให
เขารับราชการได ในอัตราไมตํ่ากวารอยละ 10 ของแตละสาขาชางแตจะตองมีชางจํานวนอยางนอย 1 คนในแตละสาขาชาง 
ตามผนวก ..... 
  ผูรับจางจะตองจัดทําบัญชีแสดงจํานวนชางทั้งหมดโดยจําแนกตามแตละสาขาชางและระดับชาง พรอม
กับระบุรายช่ือชางผูที่ผานการทดสอบมาตรฐานฝมือชางหรือผูมีวุฒิบัตรดังกลาวในวรรคแรก นํามาแสดงพรอมหลักฐาน
ตางๆ ตอคณะกรรมการตรวจการจางหรือผูควบคุมงาน กอนเริ่มลงมือทํางาน และพรอมที่จะใหผูวาจาง หรือเจาหนาที่ของ  
ผูวาจางตรวจสอบดูไดตลอดเวลาการทํางานตามสัญญาน้ีของผูรับจาง 

สัญญาน้ีทําขึ้นเปนสองฉบับมีขอความถูกตองตรงกัน   คูสัญญาไดอานและเขาใจขอความโดยละเอียดตลอด
แลว จึงไดลงลายมือช่ือพรอมทั้งประทับตรา (ถามี) ไวเปนสําคัญตอหนาพยาน และคูสัญญาตางยึดถือไวฝายละหน่ึงฉบับ 

 
     ลงช่ือ ………………………………………….. ผูวาจาง 
                  (…………………………………….) 
 
     ลงช่ือ ………………………………………….. ผูรับจาง 
                  (…………………………………….) 
 
     ลงช่ือ ……………………………………………. พยาน 
                 (……………………………………..) 
 
     ลงช่ือ ……………………………………………. พยาน 
                 (……………………………………….) 



เอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคา 1.12 

มาตรฐานฝมือชาง 
 

    เมื่อมหาวิทยาลัยมหิดล ไดคัดเลือกผูเสนอราคารายใดใหเปนผูรับจางแลว ผูเสนอราคาจะตองมีและ  
ใชผูผานการทดสอบมาตรฐานฝมือจากกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม หรือผูมีวุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส. และ ปวท. 
หรือเทียบเทาจากสถาบันการศึกษา   ที่ ก.พ. รับรองใหเขารบัราชการได ในอัตราไมตํ่ากวารอยละ 10 ของแตละสาขาชาง แต
จะตองมีชางจํานวนอยางนอย 1 คน ในแตละสาขาชาง ดังตอไปน้ี 

 

สาขาชางตามมาตรฐาน   
     ฝมือชางแหงชาติ 

วุฒิบัตรตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ และทบวงมหาวิทยาลัย 

ปวช. ปวส. ปวท. 
1. ชางเช่ือมไฟฟา -  ชางเช่ือมโลหะแผน -  ชางเทคนิคโลหะ - 
2.  ชางเช่ือมแกส -  ชางเช่ือมโลหะแผน 

-  ชางโลหะ 
-  ชางทอและประสาน 

-  ชางเช่ือมโลหะ 
-  ชางโลหะ 
-  ชางทอและประสาน 
-  ชางกลและโลหะ 

 

3.  ชางติดต้ังและเดิน          
     สายไฟฟาภายใน 
     อาคาร      

-  ชางไฟฟา 
-  ชางอีเล็กทรอนิกส 
-  ชางไฟฟากําลัง 
 

-  ชางไฟฟา 
-  ชางอีเล็กทรอนิกส 
-  ชางไฟฟากําลัง 
-  ชางไฟฟาอุตสาหกรรม 

-  เทคนิควิศวกรรมไฟฟา 

4.  ชางเครื่องทําความ 
     เย็นและเครื่อง      
     ปรับอากาศ 

-  ชางไฟฟากําลัง -  ชางไฟฟากําลัง 
-  ชางไฟฟา 
-  ชางเครื่องทําความเย็น  
    และปรับอากาศ 
-  ชางเช่ือมและประสาน 
-  ชางทอและประสาน 
-  ชางกล 
-  ชางยนต 
-  เครื่องกลอุตสาหกรรม 

-  เทคนิควิศวกรรมความ 
   เย็นและปรับอากาศ 
-  เทคนิควิศวกรรมไฟฟา 

5.  ชางไมกอสราง -  ชางกอสราง 
-  ชางจักรกลงานไม 
-  ชางครุภัณฑ 
-  ชางเคหะภัณฑ 
-  ชางเทคนิคสถาปตยกรรม 

-  ชางกอสราง 
-  ชางจักรกลงานไม 
-  ชางครุภัณฑ 
-  ชางเคหะภัณฑ 
-  ชางเทคนิคสถาปตยกรรม 

-  เทคนิคสถาปตยกรรม 
-  เทคนิควิศวกรรมโยธา 

6.  ชางทอและสุขภัณฑ -  ชางกอสราง 
-  ชางทอและประสาน 
-  ชางเคหะภัณฑ 

-  ชางกอสราง 
-  ชางทอและประสาน 
-  ชางเคหะภัณฑ 

- 
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สาขาชางตามมาตรฐาน   
     ฝมือชางแหงชาติ 

วุฒิบัตรตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ และทบวงมหาวิทยาลัย 
ปวช. ปวส. ปวท. 

7.  ชางกออิฐ -  ชางกอสราง 
-  ชางอีเล็กทรอนิกส 

-  ชางกอสราง 
-  ชางโยธา 

- 

8.  ชางฉาบปูน -  ชางกอสราง -  ชางกอสราง 
-  ชางโยธา 

- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 3 

มาตรฐานผูควบคุมงาน 
 

2. กําหนดใหผูเสนอราคาที่ไดรับการคัดเลือกเปนผูรับจางจะตองมี ผูควบคุมงานในแตละสาขาอยางนอย
สาขาละ 1 คนดังน้ี 

1. สถาปนิก(ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปตยกรรมควบคุมไมตํ่ากวาประเภทสามัญ) 
2. วิศวกรโยธา (ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ไมตํ่ากวาประเภทสามัญ) 
3. วิศวกรไฟฟา (ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมไมตํ่ากวาประเภทสามัญ) 
4. วิศวกรเครื่องกล (ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ วิศวกรรมควบคุมไมตํ่ากวาประเภทสามัญ) 
5. ผูเช่ียวชาญทางดานอุโฆษวิทยา  (ACOUSTICS) ที่จบการศึกษาหรือผานการอบรมหลักสูตร   

ทางดานอุโฆษวิทยา (ใบรับรองวุฒิบัตร หรือประกาศนียบัตร)  
6. ผูเช่ียวชาญทางดานระบบโสตทัศนูปกรณ (AUDIO VISUAL) ที่จบการศึกษาหรือที่ผานการ    

อบรมหลักสูตรทางดานโสตทัศนูปกรณ (ใบรับรองวุฒิบัตร หรือประกาศนียบัตร)  
โดยผูเสนอราคาที่ไดรับการคัดเลือกเปนผูรับจางจะตองเสนอรายชื่อพรอมแสดงหลักฐาน  คุณสมบัติ 

ประวัติ และผลงานของผูควบคุมงานกอสราง พรอมทั้งหนังสือรับรองของ วิศวกร  สถาปนิก  และผูเช่ียวชาญดังกลาว     
กอนการลงนามในสัญญา  และใหถือวาเอกสารน้ีเปนสวนหน่ึงของสัญญา 



รายละเอียดเพิ่มเติมเก่ียวกับวัสดุท่ีใชในการกอสราง 
 

 รายละเอียดวัสดุ  อุปกรณที่กําหนดในรูปแบบและหรือรายละเอียด  ซึ่งขัดแยงกับรายละเอียดเพ่ิมเติม  
กับฉบับน้ีใหบังคับใชตามฉบับน้ี 
 

1. วัสดุใดที่มีผูไดรับอนุญาตแสดงเครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมต้ังแตสามรายขึ้นไป  
จะตองใชผลิตภัณฑที่ทําในประเทศไทยที่แสดงเครื่องหมายมาตรฐานเทาน้ัน 

2. วัสดุใดที่มีผูผลิตจากโรงงานที่ไดรับการรับรองระบบคุณภาพต้ังแตสามรายขึ้นไป จะตองใชผลิตภัณฑ
ซึ่งผลิตจากโรงงานท่ีไดรับการรับรองระบบคุณภาพที่ในประเทศไทยเทาน้ัน 

3. วัสดุใดที่มีผูไดรับใบอนุญาตแสดงเครื่องหมายมาตรฐานประเภท ชนิด หรือขนาดเดียวกัน และ      
ในขณะเดียวกันมีผูผลิตจากโรงงานท่ีไดรับการรับรองคุณภาพโดยมีผูผลิตต้ังแตสามรายขึ้นไป จะตองใชผลิตภัณฑซึ่งแสดง
เครื่องหมายมาตรฐาน และผูผลิตจากโรงงานท่ีไดรับการรับรองระบบคุณภาพที่ทําในประเทศไทยเทาน้ัน 

4. วัสดุใดที่มีผูไดรับใบอนุญาตแสดงเครื่องหมายมาตรฐานประเภท ชนิด หรือขนาดเดียวกัน และ      
ในขณะเดียวกันมีผูผลิตจากโรงงานท่ีไดรับการรับรองระบบคุณภาพโดยมีผูผลิตนอยกวาสามราย หรือมีผูไดรับใบอนุญาต
ใหแสดงเครื่องหมายมาตรฐานประเภท ชนิด หรือขนาดเดียวกัน โดยมีผูไดรับใบอนุญาตนอยกวาสามราย หรือมีผูผลิตจาก
โรงงานที่ไดรับการรับรองระบบคุณภาพโดยมีผูผลิตนอยกวาสามราย จะตองใชผลิตภัณฑที่ทําในประเทศไทย 

5. วัสดุใดที่มีผูไดรับใบอนุญาตใหแสดงเครื่องหมายมาตรฐานประเภท ชนิด หรือขนาดเดียวกัน และ  
ในขณะเดียวกันมีผูผลิตจากโรงงานท่ีไดรับการรับรองระบบคุณภาพโดยมีผูผลิตนอยกวาสามราย แตมีผูไดรับใบอนุญาตให
แสดงเครื่องหมายมาตรฐานประเภท ชนิด หรือขนาดเดียวกัน ต้ังแตสามรายขึ้นไป หรือมีผูผลิตจากโรงงานที่ไดรับการรับรอง
ระบบคุณภาพโดยผูผลิตต้ังแตสามรายขึ้นไป จะตองใชผลิตภัณฑซึ่งแสดงเครื่องหมายมาตรฐาน หรือผลิตจากโรงงานที่
ไดรับรองระบบคุณภาพที่ทําในประเทศไทย 

6. วัสดุใดที่มีประกาศกําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมแลว แตยังไมมีผูไดรับใบอนุญาตแสดง
เครื่องหมายใหใชผลติภัณฑที่มีคุณลักษณะหรือรายละเอียดสอดคลองตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 

7. วัสดุใดที่ยังไมมีการกําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมและมีการระบุยี่หอ ใหถือเปนหลักการวา
สิ่งของที่มีคุณภาพเทียบเทากับยี่หอที่ระบุก็ใหใชไดดวย  แตทั้งน้ีผูรับจางจะตองขออนุมัติจากผูวาจางกอน 

8. ยี่หอและหรือรุนของวัสดุ อุปกรณ ที่ระบุในแบบรูปรายละเอียดแนบทายสัญญา เปนเพียงวัสดุ
อุปกรณตัวอยางเทาน้ัน  การขออนุมัติใชวัสดุ อุปกรณ จะตองมีรายละเอียดคุณลักษณะถูกตองตามที่ระบุในสัญญา และกรณี 
วัสดุ อุปกรณ น้ันไดรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรมแลว และสอดคลองกับรายละเอียดที่ระบุไวในสัญญา ผูรับจางก็สามารถ
ใชวัสดุ อุปกรณ ที่มีมาตรฐานอุตสาหกรรมน้ันได แตตองไดรับการรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจการจางกอน 



เอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคา 1.7 

-1- 

สูตรการปรับราคา 
สําหรบังานจางกอสรางถนนเขาออก วิทยาลัยดุริยางคศิลป ระยะที่ 2     

 

  ในการพิจารณาเพิ่มหรือลดราคาจางเหมากอสรางใหคํานวณตามสูตรดังนี้ 

  P = (PO) x (K) 

กําหนดให P = ราคาคางานตอหนวยหรือราคาคางานเปนงวดที ่จะตองจายใหผูรับจาง 

 PO = ราคาคางานตอหนวยที่ผูรับจางประมูลได หรือราคาคางานเปนงวดซึ่งระบุไวใน 

                         สัญญาแลวแตกรณี 

  K = ESCALATION FACTOR  ที่หกัดวย 4% เมื่อตองเพิม่คางาน หรือบวกเพิ่ม 4%  

                                                  เมื่อตองเรียกคางานคืน 

 

  ESCALATION FACTOR (K)  ที่ใชในการคํานวณสําหรับงานจางนี ้มีดังนี ้
งาน.............. 

  
K  =  ......................................................................... 

  
งาน.............. 

  
K  =  ......................................................................... 

   
งาน.............. 

  
K  =  ......................................................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



เอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคา 1.7 

-2- 
เงื่อนไข หลกัเกณฑ ประเภทงานกอสราง สูตรและวธิีการคํานวณที่ใชกับสญัญาแบบปรับราคาได 

 

  ก.เงื่อนไขและหลักเกณฑ 
  1.สัญญาแบบปรับราคาไดนี้ใหใชกับงานกอสรางทุกประเภท รวมถึงงานปรับปรุงและซอมแซม  ซึ่ง

เบิกจายคางานในลักษณะหมวดคาครุภัณฑ  ที่ดินและส่ิงกอสราง  หมวดเงินอุดหนุนและหมวดรายจายอ่ืนที่เบิกจายใน

ลักษณะคาที่ดิน  และส่ิงกอสราง  ที่อยูในเงื่อนไขและหลักเกณฑตามที่ไดกําหนดนี้ 

  2.สัญญาแบบปรับราคาไดนี้ใหใชทั้งในกรณีเพิ่มหรือลดคางานเดิมตามสัญญา เมื่อดัชนีราคาซ่ึงจัดทํา

ข้ึนโดยกระทรวงพาณิชย  มีการเปล่ียนแปลงสูงข้ึนหรือลดลงจากเดิม  ขณะเมื่อวันเปดซองประกวดราคา  สําหรับกรณีที่

จัดจางโดยวิธีอ่ืนใหใชวันเปดซองราคาแทน 

  3.การนําสัญญาแบบปรับราคาไดไปใชนั้น  ผูวาจางตองแจงและประกาศใหผูรับจางทราบ เชน ใน

ประกาศประกวดราคาฯ และตองระบุในสัญญาจางดวยวางานจางเหมานั้น ๆ จะใชสัญญาแบบปรับราคาได พรอมทั้ง

กําหนดประเภทของงานกอสราง  สูตรและวิธีการคํานวณที่ใหมีการปรับเพิ่มหรือลดคางานไวใหชัดเจน 

  ในกรณีที่มีงานกอสรางหลายประเภทในงานจางคราวเดียวกัน  จะตองแยกประเภทงานกอสรางแตละ

ประเภทใหชัดเจนตามลักษณะของงานกอสรางนั้น ๆ และใหสอดคลองกับสูตรที่กําหนดไว 

  4.การขอเงินเพิ่มคางานกอสรางตามสัญญาแบบปรับราคาไดนี้ เปนหนาที่ของผูรับจางที่จะตอง

เรียกรองภายในกําหนด  90  วัน  นับต้ังแตวันที่ผูรับจางไดสงมอบงานงวดสุดทาย  หากพนกําหนดนี้ไปแลว ผูรับจางไม

มีสิทธิที่จะเรียกรองเงินเพิ่มคางานกอสรางจากผูวาจางไดอีกตอไป  และในกรณีที่ผูวาจางจะตองเรียกเงินคืนจากผู

รับจาง  ใหผูวาจางที่เปนคูสัญญารีบเรียกเงินคืนจากผูรับจางโดยเร็ว  หรือใหหักคางานของงวดตอไป  หรือใหหักเงิน

จากหลักประกันสัญญาแลวแตกรณี 

  5.การพิจารณาคํานวณเงินเพิ่มหรือลด และการจายเงินเพิ่มหรือเรียกเงินคืนจากผูรับจางตามเงื่อนไข

ของสัญญาแบบปรับราคาได  ตองไดรับการตรวจสอบและเห็นชอบจากสํานักงบประมาณและใหถือการพิจารณา

วินิจฉัยของสํานักงบประมาณเปนที่ส้ินสุด 

 
  ข.ประเภทงานกอสรางและสูตรที่ใชกับสัญญาแบบปรับราคาได 
ในการพิจารณาเพิ่มหรือลดราคาคางานจางเหมากอสรางใหคํานวณตามสูตรดังนี ้

  P = (PO) x (K) 

กําหนดให P = ราคาคางานตอหนวยหรือราคาคางานเปนงวดที่จะตองจายใหผูรับจาง 

PO = ราคาคางานตอหนวยที่ผูรับจางประมูลได หรือราคาคางานเปนงวดซ่ึงระบุไวในสัญญา 

                 แลวแตกรณี 

  K = ESCALATION FACTOR  ที่หักดวย 4% เมื่อตองเพิม่คางานหรือบวกเพิ่ม 4%  เมื่อ 

      ตองเรียกคางานคืน 
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ESCALATION  FACTOR  K  หาไดจากสูตร ซ่ึงแบงตามประเภทและลกัษณะงานดังนี ้
 

หมวดท่ี  1  งานอาคาร 
  งานอาคาร  หมายถึง  ตัวอาคาร  เชน  ที่ทําการ  โรงเรียน  โรงพยาบาล  หอพัก  ที่พักอาศัย  

หอประชุม  อัฒจันทร  ยิมเนเซียม  สระวายน้ํา  โรงอาหาร  คลังพัสดุ  โรงงาน  ร้ัว  เปนตน  และใหหมายความรวมถึง 

  1.1 ไฟฟาของอาคารบรรจบถึงสายเมนจําหนาย  แตไมรวมถงึหมอแปลงและระบบไฟฟาภายใน

บริเวณ 

  1.2 ประปาของอาคารบรรจบถึงทอเมนจําหนาย  แตไมรวมถึงระบบประปาภายในบริเวณ 

  1.3 ระบบทอหรือระบบสายตางๆ ที่ติดหรือฝงอยูในสวนของอาคาร  เชน  ทอปรับอากาศ  ทอกาซ  

สายไฟฟาสําหรับเคร่ืองปรับอากาศ  สายลอฟา  ฯลฯ 

  1.4 ทางระบายน้ําของอาคารจนถึงทางระบายน้าํภายนอก 

  1.5 สวนประกอบที่จําเปนสําหรับอาคาร  เฉพาะสวนที่ติดกับอาคาร  โดยตองสรางหรือประกอบพรอม

กับการกอสรางอาคาร  แตไมรวมถึงเคร่ืองจักรหรือเครื่องมือกลที่นํามาประกอบหรือติดต้ัง  เชน  ลิฟต  เคร่ือง

คอมพิวเตอร  เคร่ืองสูบน้ํา  เคร่ืองปรับอากาศ  พัดลม  ฯลฯ 

  1.6 ทางเทารอบอาคาร  ดินถม  ดินตัก  หางจากอาคารโดยรอบไมเกิน  3  เมตร 

ใชสูตร K   =   0.25 + 0.15 It/Io + 0.10 Ct/Co + 0.40 Mt/Mo + 0.10 St/So 
 

หมวดท่ี 2 งานดิน 
  2.1 งานดิน  หมายถึง  การขุดดิน  การตักดิน  การบดอัดดิน  การขุดเปดหนาดิน  การเกล่ียบดอัดดิน  

การขุด-ถมบดอัดแนนเข่ือน  คลอง  คันคลอง  คันกั้นน้ํา  คันทาง  ซึ่งตองใชเคร่ืองจักรเคร่ืองมือกลปฏิบัติงาน 

  สําหรับการถมดินใหหมายความถึง  การถมดินหรือทรายหรือวัสดุอ่ืนที่มีการควบคุมคุณสมบัติของวัสดุ

นั้น ๆ และมีขอกําหนดวิธีการถม  รวมทั้งมีการบดอัดแนนโดยใชเคร่ืองจักรเคร่ืองมือกลเพื่อใหไดมาตรฐานตามที่กําหนด

ไว  เชนเดียวกับงานกอสรางถนนหรือเข่ือนชลประทาน 

  ทั้งนี้ใหรวมถึงงานประเภท  EMBANKMENT, EXCAVATION, SUBBASE, SELECTED MATERIAL, 

UNTREATED BASE  และ  SHOULDER 

ใชสูตร  K  =  0.30 + 0.10 It/Io + 0.40 Et/Eo + 0.20 Ft/Fo 

  2.2 งานหินเรียง  หมายถึง  งานหินขนาดใหญนํามาเรียงกันเปนชั้นใหเปนระเบียบจนไดความหนาที่

ตองการ  โดยในชองวางระหวางหินใหญจะแซมดวยหินยอยหรือกรวดขนาดตาง ๆ และทรายใหเต็มชองวาง  มีการ

ควบคุมคุณสมบัติของวัสดุและมีขอกําหนดวิธีปฏิบัติโดยใชเคร่ืองจักร  เคร่ืองมือกลหรือแรงคน  และใหหมายความ

รวมถึงงานหินทิ้ง  งานหินเรียงยาแนว  หรืองานหินใหญที่มีลักษณะคลายคลึงกัน  เพื่อการปองกันการกัดเซาะพังทลาย

ของลาดตลิ่งและทองลําน้ํา 

ใชสูตร  K  =  0.40 + 0.20 It/Io + 0.20 Mt/Mo + 0.20 Ft/Fo 
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  2.3 งานเจาะระเบิดหิน  หมายถึง  งานเจาะระเบิดหินทั่ว ๆ ไป  ระยะทางขนยายไป-กลับประมาณไม

เกิน 2 กิโลเมตร  ยกเวนงานเจาะระเบิดอุโมงคซึ่งตองใชเทคนิคชั้นสูง 

ใชสูตร  K  =  0.45 + 0.15 It/Io + 0.10 Mt/Mo + 0.20 Et/Eo + 0.10 Ft/Fo 
 

หมวดท่ี 3 งานทาง 
  3.1 งานผิวทาง  PRIME COAT, TACK COAT, SEAL COAT 
ใชสูตร  K  =  0.30 + 0.40 At/Ao + 0.20 Et/Eo + 0.10 Ft/Fo 
  3.2 งานผิวทาง  SURFACE  TREATMENT  SLURRY  SEAL 
ใชสูตร  K  =  0.30 + 0.10 Mt/Mo + 0.30 At/Ao + 0.20 Et/Eo + 0.10 Ft/Fo 
  3.3 งานผิวทาง  ASPHALTIC  CONCRETE, PENETRATION MACADAM 
ใชสูตร  K  =  0.30 + 0.10 Mt/Mo + 0.40 At/Ao + 0.10 Et/Eo + 0.10 Ft/Fo 

  3.4 งานผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมายถึง  ผิวถนนคอนกรีตที่ใชเหล็กเสริมซึ่งประกอบดวย

ตะแกรงเหล็กเสนหรือตะแกรงลวดเหล็กกลาเช่ือมติค (WELDEL  STEEL  WIRE  FARRIC)  เหล็กเดือย (DOWEL  

BAR)  เหล็กยึด (DEFORMED  TIE  BAR)  และรอยตอตาง ๆ (JOINT)  ทั้งนี้ใหหมายความรวมถึงแผนพื้นคอนกรีต

เสริมเหล็กบริเวณคอสะพาน  (R.C.BRIDGE  APPROACH) ดวย 

ใชสูตร  K  =  0.30 + 0.10 It/Io + 0.35 Ct/Co + 0.10 Mt/Mo + 0.15 St/So 

  3.5 งานทอระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็กและงานบอพัก  หมายถึง  ทอคอนกรีตเสริมเหล็ก

สําหรับงานระบายน้ํา (PRECAST  REINFORCED  CONCRETE  DRAINAGE  PIPE)) งานรางระบายน้ําคอนกรีต

เสริมเหล็ก  งานดาดคอนกรีตเสริมเหล็กรางระบายน้ําและบริเวณลาดคอสะพาน  รวมทั้งงานบอพักคอนกรีตเสริมเหล็ก

และงานคอนกรีตเสริมเหล็กอ่ืนที่มีรูปแบบและลักษณะงานคลายคลึงกัน  เชน  งานบอพัก (MANHOLE)  ทอรอย

สายโทรศัพท  ทอรอยสายไฟฟา  เปนตน 

ใชสูตร  K  = 0.35 + 0.20 It/Io + 0.15 Ct/Co + 0.15 Mt/Mo + 0.15 St/So 

  3.6 งานโครงสรางคอนกรีตเสริมเหล็กและงานเข่ือนกันตลิ่ง  หมายถึง  สะพานคอนกรีตเสริม

เหล็ก  โครงสรางฐานรากคอนกรีตเสริมเหล็กคอสะพาน (R.C.BEARING  UNIT)  ทอเหล่ียมคอนกรีตเสริมเหล็ก 

(R.C.BOX CULVERT) หอถังน้ําโครงสรางคอนกรีตเสริมเหล็ก  เข่ือนกันตล่ิงคอนกรีตเสริมเหล็ก  ทาเทียบเรือคอนกรีต

เสริมเหล็กและส่ิงกอสรางอ่ืนที่มีลักษณะคลายคลึงกัน 

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

  3.7 งานโครงสรางเหล็ก  หมายถึง  สะพานเหล็กสําหรับคนเดินขามถนน  โครงเหล็กสําหรับติดต้ัง

ปายจราจรชนิดแขวนสูง  เสาไฟฟาแรงสูง  เสาวิทยุ  เสาโทรทัศน  หรืองานโครงเหล็กอ่ืนที่มลัีกษณะคลายคลึงกนั  แตไม

รวมถึงงานติดต้ังเสาโครงเหล็กสายสงของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 

ใชสูตร  K  = 0.25 + 0.10 It/Io + 0.05 Ct/Co + 0.20 Mt/Mo + 0.40 St/So 
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หมวดท่ี  4  งานชลประทาน 
  4.1 งานอาคารชลประทานไมรวมบานเหล็ก  หมายถึง  อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กชนิดตาง ๆ ที่

กอสรางในแนวคลองสงน้ําหรือคลองระบายน้ํา  เพื่อควบคุมระดับและหรือปริมาณน้ํา  ไดแก  ทอระบายน้ํา  น้ําตก  ราง

เท  สะพานน้ํา  ทอลอด  ไซฟอน  และอาคารชลประทานชนิดอ่ืน ๆ ที่ไมมีบานระบายเหล็ก  แตไมรวมถึงงานอาคาร

ชลประทานขนาดใหญ  เชน  ฝาย  ทางระบายน้ําลน  หรืออาคารชลประทานประกอบของเข่ือน เปนตน 

ใชสูตร  K  = 0.40 + 0.20 It/Io + 0.10 Ct/Co + 0.10 Mt/Mo + 0.20 St/So 

  4.2 งานอาคารชลประทานรวมบานเหล็ก  หมายถึง  อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กชนิดตาง ๆ ที่

กอสรางในแนวคลองสงน้ําหรือคลองระบายน้ํา  เพื่อควบคุมระดับหรือปริมาณน้ํา  ไดแก  ทอสงน้ําเขานา  ทอระบายน้ํา  

ประตูระบายน้ํา  อาคารอัดน้ํา  ทอลอดและอาคารชลประทานชนิดอ่ืน ๆ ที่มีบานระบายน้ํา  แตไมรวมถึงงานอาคาร

ชลประทานขนาดใหญ เชน ฝายทางระบายน้ําลน  หรืออาคารชลประทานประกอบของเข่ือน เปนตน 

ใชสูตร  K  = 0.35 + 0.20 It/Io – 0.10 Ct/Co + 0.10 Mt/Mo + 0.25 St/So 

  4.3 งานบานระบาย  TRASHRACK  และ  STEEL LINER  หมายถึง  บานระบายเหล็ก  เคร่ือง

กวานและโครงยก  รวมทั้ง  BULK  HEAD  GATE  และงานทอเหล็ก 

ใชสูตร  K  = 0.35 + 0.20 It/Io + 0.45 St/So 

  4.4 งานเหล็กเสริมคอนกรีต  และ  ANCHOR  BAR  หมายถึง  เหล็กเสนที่ใชเสริมในงานคอนกรีต

และเหล็ก  ANCHOR BAR  ของงานฝาย  ทางระบายน้ําลน  หรืออาคารชลประทานประกอบของเข่ือน  ซึ่งมีสัญญา

แยกจายเฉพาะงานเหล็กดังกลาวเทานั้น 

ใชสูตร  K  = 0.25 + 0.15 It/Io + 0.60 St/So 

  4.5 งานคอนกรีตไมรวมเหล็กและคอนกรีตดาดคลอง  หมายถึง  งานคอนกรีตเสริมเหล็กทีห่ักสวน

ของเหล็กออกมาแยกคํานวณตางหากของงานฝาย  ทางระบายน้ําลนหรืออาคารชลประทานประกอบของเข่ือน  ซึ่งมี

สัญญาแยกจายเฉพาะงานคอนกรีตดังกลาวเทานั้น 

ใชสูตร  K  = 0.40 + 0.15 It/Io + 0.25 Ct/Co + 0.20 Mt/Mo 

  4.6 งานเจาะ  หมายถึง  การเจาะพรอมทั้งฝงทอกรุขนาดรูในไมนอยกวา 48 มิลลิเมตร ในช้ันดิน  หินผุ

หรือหินที่แตกหัก  เพื่ออัดฉีดน้ําปูน  และใหรวมถึงงานซอมแซมฐานรากอาคารชลประทาน  ถนนและอาคารตาง ๆ โดย

การอัดฉีดน้ําปูน 

ใชสูตร  K  = 0.40 + 0.20 It/Io – 0.10 Mt/Mo + 0.20 Et/Eo + 0.10 Ft/Fo 

  4.7 งานอัดฉีดน้ําปูน  คาอัดฉีดน้ําปูนจะเพิ่มหรือลด  ใหเฉพาะราคาซีเมนตที่เปล่ียนแปลงตามดัชนี

ราคาของซีเมนตที่กระทรวงพาณิชยจัดทําข้ึน  ในเดือนที่สงงานแตละงวดกับเดือนที่เปดซองประกวดราคา 
หมวดท่ี 5 งานระบบสาธารณูปโภค 
  5.1 งานวางทอ  AC  และ  PVC 
        5.1.1 ในกรณีที่ผูวาจางเปนผูจัดหาทอและหรืออุปกรณให 

ใชสูตร  K  = 0.50 + 0.25 It/Io + 0.25 Mt/Mo 
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ใชสูตร  K  = 0.40 + 0.10 It/Io + 0.10 Mt/Mo + 0.40 ACt/ACo 

        5.1.3 ในกรณีที่ผูรับจางเปนผูจัดหาทอ  PVC  และหรืออุปกรณ 

ใชสูตร  K  = 0.40 + 0.10 It/Io + 0.10 Mt/Mo + 0.40 PVCt/PVCo 
  5.2 งานวางทอเหล็กเหนียวและทอ  HYDENSITY  POLYETHYLENE 
        5.2.1 ในกรณีที่ผูวาจางเปนผูจัดหาทอและหรืออุปกรณให 

ใชสูตร  K  = 0.40 + 0.10 It/Io + 0.15 Mt/Mo + 0.20 Et/Eo + 0.15 Ft/Fo 

        5.2.2 ในกรณีที่ ผู รับจางเปนผูจัดหาทอเหล็กเหนียวและหรืออุปกรณและใหรวมถึงงาน  

TRANSMISSION  CONDUIT 

ใชสูตร  K  = 0.40 + 0.10 It/Io + 0.10 Mt/Mo + 0.10 Et/Eo + 0.30 GIPt/GIPo 

        5.2.3 ในกรณีที่ผูรับจางเปนผูจดัหาทอ  HYDENSITY  POLYETHYLENE  และหรืออุปกรณ 

ใชสูตร  K  = 0.50 + 0.10 It/Io + 0.10 Mt/Mo + 0.30 PEt/PEo 
  5.3 งานปรับปรุงระบบอุโมงคสงน้ําและงาน  SECONDARY  LINING 
ใชสูตร  K  = 0.40 + 0.10 It/Io + 0.15 Et/Eo + 0.35 GIPt/GIPo 
  5.4 งานวางทอ  PVC  หุมดวยคอนกรีต 
ใชสูตร  K  = 0.30 + 0.10 It/Io + 0.20 Ct/Co + 0.05 Mt/Mo + 0.05 St/So + 0.30 PVCt/PVCo 
  5.5 งานวางทอ PVC กลบทราย 
ใชสูตร  K  = 0.25 + 0.05 It/Io + 0.05 Mt/Mo + 0.65 PVCt/PVCo 
  5.6 งานวางทอเหล็กอาบสังกะสี 
ใชสูตร  K  = 0.25 + 0.25 It/Io + 0.50 GIPt/GIPo 

ประเภทงานและสูตรตอไปน้ีใชเฉพาะงานกอสรางของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทยเทานัน้ 
  5.7 งานกอสรางระบบสายสงแรงสูงและสถานีไฟฟายอย 
        5.7.1 งานติดต้ัง เสา โครงเหล็กสายสงและอุปกรณ รวมทั้งงานติดต้ังอุปกรณไฟฟา สถานีไฟฟา

ยอย 

  สําหรับงานติดต้ัง  เสา  โครงเหล็กสายสงและอุปกรณ   ประกอบดวย   ลักษณะงานดังนี้ คือ  

PRELIMINARY  WORK  (ยกเวน  BOUNDARY  POST), TOWERS, INSULATOR STRING AND OVERHEAD 

GROUND WIRE ASSEMBLIES, CONDUCTOR AND OVERHEAD GROUND WIRE STRINGING, LINE 

ACCESSORIES, GROUNDING  MATERIALS 

  สําหรับงานติดต้ังอุปกรณไฟฟาสถานีไฟฟายอย  หมายถึงเฉพาะการติดต้ังอุปกรณไฟฟาเทานั้น 

ใชสูตร  K  = 0.60 + 0.25 It/Io + 0.15 Ft/Fo 

        5.7.2 งานกอสรางฐานรากเสาไฟฟา (TOWER FOUNDATION)  และงานติดต้ัง  BOUNDARY  

POST 

ใชสูตร  K  = 0.35 + 0.20 It/Io + 0.20 Ct/Co + 0.10 St/So + 0.15 Ft/Fo 
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        5.7.3 งานกอสรางฐานรากอุปกรณไฟฟาสถานีไฟฟายอย 



เอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคา 1.7 

ใชสูตร  K  = 0.50 + 0.20 It/Io + 0.15 Ct/Co + 0.15 St/So 
  5.8 งานหลอและตอกเสาเข็มคอนกรีตอัดแรง 
        5.8.1 งานเสาเข็มคอนกรีตอัดแรง 

ใชสูตร  K  = 0.35 + 0.15 It/Io + 0.20 Ct/Co + 0.30 St/So 

        5.8.2 งานเสาเข็มแบบ  CAST IN PLACE 

ใชสูตร  K  = 0.30 + 0.10 It/Io + 0.25 Ct/Co + 0.35 St/So 
ประเภทงานและสูตรตอไปน้ีใชเฉพาะงานกอสรางของการไฟฟาสวนภูมิภาคเทานั้น 

  5.9 งานกอสรางสายสงแรงสูงระบบแรงดัน 69-115 KV. 
        5.9.1 ในกรณีที่ผูวาจางเปนผูจัดหาวัสดุและหรืออุปกรณให 

ใชสูตร  K  = 0.80 + 0.05 It/Io + 0.10 Mt/Mo + 0.05 Ft/Fo 

        5.9.2 ในกรณีที่ผูรับจางเปนผูจัดหาวัสดุและหรืออุปกรณ 

ใชสูตร  K  = 0.45 + 0.05 It/Io + 0.20 Mt/Mo + 0.05 Ft/Fo + 0.25 Wt/Wo 
 

ดัชนีราคาทีใ่ชคํานวณตามสูตรที่ใชกบัสัญญาแบบปรับราคาไดจัดทําขึ้นโดยกระทรวงพาณิชย 
K = ESCALATION  FACTOR 

It = ดัชนีราคาผูบริโภคทั่วไปของประเทศ ในเดือนที่สงงานแตละงวด 

Io = ดัชนีราคาผูบริโภคทั่วไปของประเทศ ในเดือนที่เปดซองประกวดราคา 

Ct = ดัชนีราคาซีเมนต ในเดือนที่สงงานแตละงวด 

Co = ดัชนีราคาซีเมนต ในเดือนที่เปดซองประกวดราคา 

Mt = ดัชนีราคาวัสดุกอสราง (ไมรวมเหล็กและซีเมนต) ในเดือนที่สงงานแตละงวด 

Mo = ดัชนีราคาวัสดุกอสราง (ไมรวมเหล็กและซีเมนต) ในเดือนที่เปดซองประกวดราคา 

St = ดัชนีราคาเหล็ก ในเดือนที่สงงานแตละงวด 

So = ดัชนีราคาเหล็ก ในเดือนที่เปดซองประกวดราคา 

Gt = ดัชนีราคาเหล็กแผนเรียบที่ผลิตในประเทศ ในเดือนที่สงงานแตละงวด 

Go = ดัชนีราคาเหล็กแผนเรียบที่ผลิตในประเทศ ในเดือนที่เปดซองประกวดราคา 

At = ดัชนีราคาแอสฟลทในเดือนที่สงงานแตละงวด 

Ao = ดัชนีราคาแอสฟลทในเดือนที่เปดซองประกวดราคา 

Et = ดัชนีราคาเคร่ืองจักรกลและบริภัณฑ ในเดือนที่สงงานแตละงวด 

Eo = ดัชนีราคาเคร่ืองจักรกลและบริภัณฑ ในเดือนที่เปดซองประกวดราคา 

Ft = ดัชนีราคาน้ํามันดีเซลหมุนเร็ว ในเดือนที่สงงานแตละงวด 

Fo = ดัชนีราคาน้ํามันดีเซลหมุนเร็ว ในเดือนที่เปดซองประกวดราคา 

ACt = ดัชนีราคาทอซีเมนตใยหิน ในเดือนที่สงงานแตละงวด 

ACo = ดัชนีราคาทอซีเมนตใยหิน ในเดือนที่เปดซองประกวดราคา 
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เอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคา 1.7 

PVCt = ดัชนีราคาทอ PVC ในเดือนที่สงงานแตละงวด 

PVCo = ดัชนีราคาทอ PVC ในเดือนที่เปดซองประกวดราคา 

GIPt = ดัชนีราคาทอเหล็กอาบสังกะสี ในเดือนที่สงงานแตละงวด 

GIPo = ดัชนีราคาทอเหล็กอาบสังกะสี ในเดือนที่เปดซองประกวดราคา 

PEt = ดัชนีราคาทอ HYDENSITY POLYETHYLENE ในเดือนที่สงงานแตละงวด 

PEo = ดัชนีราคาทอ HYDENSITY POLYETHYLENE ในเดือนที่เปดซองประกวดราคา 

Wt = ดัชนีราคาสายไฟฟา ในเดือนที่สงงานแตละงวด 

Wo = ดัชนีราคาสายไฟฟา ในเดือนที่เปดซองประกวดราคา 
 

  ค.วิธีการคํานวณที่ใชกับสัญญาแบบปรับราคาได 
  1.การคํานวณคา K จากสูตรตามลักษณะงานนั้น ๆ ใหใชตัวเลขดัชนีราคาวัสดุกอสรางของกระทรวง

พาณิชย โดยใชฐานของป 2530 เปนเกณฑในการคํานวณ 

  2.การคํานวณคา K สําหรับกรณีที่มีงานกอสรางหลายประเภทรวมอยูในสัญญาเดียวกัน จะตองแยก

คางานกอสรางแตละประเภทใหชัดเจนตามลักษณะของงานนั้น และใหสอดคลองกับสูตรที่ไดกําหนดไว 

  3.การคํานวณหาคา K กําหนดใหใชเลขทศนิยม 3 ตําแหนงทุกข้ันตอนโดยไมมีการปดเศษและ

กําหนดใหทําเลขสัมพันธ (เปรียบเทียบ) ใหเปนผลสําเร็จกอน แลวจึงนําผลลัพธไปคูณกับตัวเลขคงที่หนาเลขสัมพันธนั้น 

  4.ใหพิจารณาเงินเพิ่มหรือลดราคาคางานจากราคาที่ผูรับจางทําสัญญาตกลงกับผูวาจาง เมื่อคา K 

ตามสูตรสําหรับงานกอสรางนั้น ๆ ในเดือนที่สงมอบงานมีคาเปล่ียนแปลงไปจากคา K ในเดือนเปดซองราคามากกวา 

4% ข้ึนไป โดยนําเฉพาะสวนที่เกิน 4% มาคํานวณปรับเพิ่มหรือลดคางานแลวแตกรณี (โดยไมคิด 4% แรกให) 

  5.ในกรณีที่ผูรับจางไมสามารถทําการกอสรางใหแลวเสร็จตามระยะเวลาในสัญญา  โดยเปนความผิด

ของผูรับจาง คา K ตามสูตรตาง ๆ ที่จะนํามาใชในการคํานวณคางานใหใชคา K ของเดือนสุดทายตามอายุสัญญา หรือ

คา K ของเดือนที่สงมอบงานจริง แลวแตวาคา K ตัวใดจะมีคานอยกวา 

  6.การจายเงินแตละงวดใหจายคาจางงานที่ผูรับจางทําไดแตละงวดตามสัญญาไปกอน สวนคางาน

เพิ่มหรือคางานลดลงซ่ึงจะคํานวณไดตอเมื่อทราบดัชนีราคาวัสดุกอสราง ซึ่งนํามาคํานวณคา K ของเดือนที่สงมอบงาน

งวดนั้น ๆ เปนที่แนนอนแลว เมื่อคํานวณเงินเพิ่มไดใหขอทําความตกลงเร่ืองการเงินกับสํานักงบประมาณ 
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ถนน………………………………………..ตาํบล/แขวง………………………………………………….. 
อาํเภอ/เขต………………………………………จงัหวดั…………………………………………..………. 
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นิติบุคคลประเภท …………………………………………………………………………………………. 
หา้ง/บริษทั…………………………………………………………………………………………………. 
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รายช่ือผูถื้อหุน้ใหญ่ มีจาํนวน………………คน ดงัน้ี 
ลาํดบัท่ี ช่ือ – นามสกลุ ถือหุน้ 

(หุน้) 
หุน้ละ 
(บาท) 

จาํนวนเงิน 
(บาท) 

เปอร์เซ็นต ์
(%) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     

 
รับรองไว ้ณ วนัท่ี …………………………………… 
(ลงช่ือ)………………………………………………. 
            (…………………………………………….) 

              ประทบัตรา 
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