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(ร�าง) ขอบเขตงาน (Term of Reference : TOR) 

โครงการจ�างปรับปรุงและตกแต�งสํานักงานสาขาอุดรธาน ี
ด�วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส. (e-bidding) 
_________________________________ 

 
1. ความเป8นมา 

บรรษัทประกันสินเช่ืออุตสาหกรรมขนาดย�อม  สํานักงานตั้งอยู�เลขท่ี 2922/243 อาคารชาญอิสสระทาวเวอร- 2 ช้ัน  
18 ถนนเพชรบุรีตัดใหม� เขตห วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 ซ่ึงต�อไปน้ีเรียกว�า “บสย.”  มีความประสงค-จะประกวดราคา
จ างการปรับปรุงและตกแต�งสํานักงานสาขาอุดรธานี ด วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส- (e-bidding) เพ่ือเปEนการปรับปรุง
พ้ืนท่ีรองรับการปฏิบัติงานให เปEนสัดส�วน สามารถปฏิบัติงานได อย�างมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน  
 
2. วัตถุประสงค. 
 2.1 เพ่ือปรับปรุง ตกแต�งภายในและภายนอกสํานักงานท่ีเช�าให มีความสวยงาม ทันสมัย เปEนสัดส�วนเหมาะสมกับ
การปฏิบติงานและสามารถรองรับบุคคลภายนอกท่ีเข ามาติดต�อใช บริการ 

 2.2 ปรับปรุงระบบประกอบอาคารท้ังหมด งานระบบไฟฟJา งานระบบปรับอากาศ งานระบบประปาและ 
สุขาภิบาล งานปJาย ให มีความพร อมใช สําหรับเปEนสถานท่ีปฏิบัติงาน 
 
3.    สถานท่ีปรับปรุง 
 อาคารเลขท่ี 239/5 ถนนอุดรดุษฎี ตําบลหมากแข ง อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 
 
4.    คุณสมบัติของผู�ย่ืนข�อเสนอ 

4.1 เปEนนิติบุคคลประเภทบริษัทจํากัด บริษัทจํากัด (มหาชน) ห างหุ นส�วนจํากัด หรือห างหุ นส�วนสามัญ นิติบุคคล ท่ี 
จดทะเบียนในประเทศไทยและจดทะเบียนภาษีมูลค�าเพ่ิม โดยมีหลักฐานการจดทะเบียน ซ่ึงกรมพัฒนาธุรกิจการค า กระทรวง
พาณิชย-หรือหน�วยงานราชการอ่ืนออกให  ซ่ึงรับรองไม�เกิน 90 วันนับถึงวันยื่นข อเสนอ  

4.2 ไม�เปEนบุคคลล มละลาย 
4.3 ไม�เปEนบุคคลท่ีอยู�ระหว�างเลิกกิจการ 
4.4 ไม�เปEนบุคคลซ่ึงอยู�ระหว�างถูกระงับการยื่นข อเสนอหรือทําสัญญากับหน�วยงานของรัฐไว ช่ัวคราว เน่ืองจากเปEนผู  

ท่ีไม�ผ�านเกณฑ-การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู ประกอบการตามระเบียบท่ีรัฐมนตรีว�าการกระทรวงการคลังกําหนดตามท่ี
ประกาศเผยแพร�ในระบบเครือข�ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง 

4.5 ไม�เปEนบุคคลซ่ึงถูกระบุช่ือไว ในบัญชีรายช่ือผู ท้ิงงานและได แจ งเวียนช่ือให เปEนผู ท้ิงงานของหน�วยงานของรัฐใน 
ระบบเครือข�ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซ่ึงรวมถึงนิติบุคคลท่ีผู ท้ิงงานเปEนหุ นส�วนผู จัดการ กรรมการผู จัดการ ผู บริหาร ผู 
มีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคลน้ันด วย 

4.6 มีคุณสมบัติและไม�มีลักษณะต องห ามตามท่ีคณะกรรมการนโยบายการจัดซ้ือจัดจ างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
กําหนด 
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4.7 มีอาชีพรับจ างในงานท่ีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส-ดังกล�าว 
4.8 ไม�เปEนผู มีผลประโยชน-ร�วมกันกับผู ยื่นข อเสนอรายอ่ืนท่ีเข ายื่นข อเสนอให แก� บสย. ณ วันประกาศประกวดราคา 

อิเล็กทรอนิกส- หรือไม�เปEนผู กระทําการอันเปEนการขัดขวางการแข�งขันอย�างเปEนธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส-ครั้งน้ี 
4.9 ไม�เปEนผู ได รับเอกสิทธ์ิหรือความคุ มกัน ซ่ึงอาจปฏิเสธไม�ยอมข้ึนศาลไทย เว นแต�รัฐบาลของผู ยื่นข อเสนอได มี 

คําสั่งให สละเอกสิทธ์ิและความคุ มกันเช�นว�าน้ัน 
4.10 เปEนผู ประกอบการท่ีข้ึนทะเบียนงานก�อสร างสาขา.........-..........ไว กับกรมบัญชีกลาง 
(กรณีคณะกรรมการราคากลางได ประกาศกําหนดให งานก�อสร างสาขาน้ันต องข้ึนทะเบียนผู ประกอบการ 

ไว กับกรมบัญชีกลาง) 
4.11 ผู ยื่นข อเสนอต องมีผลงานก�อสร างประเภทเดียวกันกับงานท่ีประกวดราคาจ างก�อสร างในวงเงินไม�น อยกว�า  

1,100,000 บาท (ในสัญญาเดียวกัน) อย�างน อย 1 ผลงาน ในระยะเวลาไม�เกิน 5 ปV นับถึงวันยื่นข อเสนอ และเปEนผลงานท่ีเปEน
คู�สัญญาโดยตรงกับหน�วยงานของรัฐหรือหน�วยงานเอกชนท่ี บสย. เช่ือถือผู ยื่นข อเสนอท่ีเสนอราคาในรูปแบบของ “กิจการร�วม
ค า” ต องมีคุณสมบัติ ดังน้ี 
 (1) กรณีท่ีกิจการร�วมค าได จดทะเบียนเปEนนิติบุคคลใหม� กิจการร�วมค าจะต องมีคุณสมบัติครบถ วนตาม
เง่ือนไขท่ีกําหนดไว ในเอกสารประกวดราคา และการเสนอราคาให เสนอราคาในนาม “กิจการร�วมค า” ส�วนคุณสมบัติด านผลงาน
ก�อสร าง กิจการร�วมค าดังกล�าวสามารถนําผลงานก�อสร างของผู เข าร�วมค ามาใช แสดงเปEนผลงานก�อสร างของกิจการร�วมค าท่ี
เข าประกวดราคาได  
 (2) กรณีท่ีกิจการร�วมค าไม�ได จดทะเบียนเปEนนิติบุคคลใหม� นิติบุคคลแต�ละนิติบุคคลท่ีเข าร�วมค าทุกรายจะต อง
มีคุณสมบัติครบถ วนตามเง่ือนไขท่ีกําหนดไว ในเอกสารประกวดราคา เว นแต� ในกรณีท่ีกิจการร�วมค าได มีข อตกลงระหว�างผู เข าร�วม
ค าเปEนลายลักษณ-อักษรกําหนดให ผู เข าร�วมค ารายใดรายหน่ึงเปEนผู รับผิดชอบหลักในการเข าเสนอราคากับหน�วยงานของรัฐ 
และแสดงหลักฐานดังกล�าวมาพร อมการยื่นข อเสนอประกวดราคาทางระบบจัดซ้ือจัดจ างภาครัฐด วยอิเล็กทรอนิกส- กิจการร�วม
ค าน้ันสามารถใช ผลงานก�อสร างของผู เข าร�วมค าหลักรายเดียวเปEนผลงานก�อสร างของกิจการร�วมค าท่ียื่นเสนอราคาได  

ท้ังน้ี “กิจการร�วมค าท่ีจดทะเบียนเปEนนิติบุคคลใหม�” หมายความว�า กิจการร�วมค าท่ีจดทะเบียนเปEนนิติ 
บุคคลต�อกรมพัฒนาธุรกิจการค า กระทรวงพาณิชย- 

4.12 ผู ยื่นข อเสนอต องลงทะเบียนในระบบการจัดซ้ือจัดจ างภาครัฐ (Thai Government Procurement : e-GP)  
ของกรมบัญชีกลาง 

4.13 ผู ยื่นข อเสนอซ่ึงได รับคัดเลือกเปEนคู�สัญญาต องลงทะเบียนในระบบการจัดซ้ือจัดจ างภาครัฐ (Thai  
Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช.กําหนด 

4.14 ผู ยื่นข อเสนอต องไม�อยู�ในฐานะเปEนผู ไม�แสดงบัญชีรายรับรายจ�าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ�ายไม�ถูกต อง  
ครบถ วนในสาระสําคัญ ตามท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช.กําหนด 

4.15 ผู ยื่นข อเสนอซ่ึงได รับคัดเลือกเปEนคู�สัญญาต องรับและจ�ายเงินผ�านบัญชีธนาคาร เว นแต�การจ�ายเงินแต�ละครั้งซ่ึง 
มีมูลค�าไม�เกินสามหมื่นบาทคู�สัญญาอาจจ�ายเปEนเงินสดก็ได  ตามท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช.กําหนด 

4.16 ไม�เปEนผู ถูก บสย.เคยบอกยกเลิกสัญญา หรือมีหน้ีสินค างชําระ หรือมีปdญหาข อโต แย งหรือข อพิพาทใดๆกับ  
บสย.ไม�ว�าข อโต แย ง หรือข อพิพาทจะอยู�ระหว�างเจรจาไกล�เกลี่ย หรือเปEนคดีในช้ันศาลหรืออนุญาโตตุลาการ ในขณะยื่น
ข อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส- กรณีดังกล�าว รวมถึงบริษัทในเครือ กรรมการ ผู ถือหุ น หรือหุ นส�วนของผู ยื่นข อเสนอด วย 

4.17 ผู ยื่นข อเสนอต องมีวิศวกรท่ีเก่ียวข องกับโครงการน้ีประกอบด วย วิศวกรโยธา และ วิศวกรไฟฟJา ระดับไม�ต่ํา 
กว�าระดับสามัญ อย�างน อยสาขาละ 1 คน ซ่ึงเปEนผู รับผิดชอบควบคุมและดูแลการก�อสร างในระบบน้ัน ๆ โดยตรงให เปEนไป
ตามรูปแบบข อกําหนดและเง่ือนไขการจ าง โดยจะต องเปEนผู ได รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพถูกต องตามกฎหมาย 
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4.18 ผู ยื่นข อเสนอต องมีคุณสมบัติครบถ วนและปฏิบัติตามเง่ือนไขในข อ 4.1 – 4.17 ทุกประการ ในกรณีท่ีผู ยื่น
ข อเสนอรายใดปฏิบัติไม�ถูกต องตามเง่ือนไขดังกล�าว บสย. สงวนสิทธิท่ีจะไม�รับพิจารณาราคาของผู ยื่นข อเสนอรายน้ันๆ และจะ
ถือว�าเปEนผู ไม�มีสิทธิเสนอราคา” 
 
5. แบบรูปและรายละเอียดของงาน 

งานจ างปรับปรุงและตกแต�งสํานักงานสาขาอุดรธานี  เปEนงานท่ีต องเสนอรายละเอียด โดยมีการปรับปรุงและตกแต�ง
ภายในสํานักงาน งานระบบประกอบอาคาร งานระบบไฟฟJา งานระบบปรับอากาศ งานระบบประปาและสุขาภิบาล รวมถึง
งานปJาย เพ่ือใช เปEนท่ีทําการของสํานักงานสาขาอุดรธานี  (ตามแบบและรายละเอียดตามเอกสารแนบ) 
 
6. ระบบการจัดการความปลอดภัยในการทํางานก�อสร�าง 

งานจ างปรับปรุงและตกแต�งสํานักงานสาขาอุดรธานี  ได กําหนดมาตรการปJองกันและควบคุมอุบัติเหตุในการก�อสร างตาม
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 20 มิถุนายน 2543 แจ งโดยหนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีท่ี นร 0205/ว84 ลงวันท่ี 28 
มิถุนายน 2543 โดยกําหนดให ผู ยื่นข อเสนอต องดําเนินการดังน้ี 
 6.1 ผู ยื่นข อเสนอต องคํานวณปริมาณงานก�อสร างปรับปรุงและตกแต�งภายในสํานักงานสาขาอุดรธานี ให ครอบคลุม
ค�าใช จ�ายเก่ียวกับการปJองกันอุบัติเหตุ และโรคอันเน่ืองจากการทํางานท่ีเกิดข้ึนจากการก�อสร างตามมาตรฐานความปลอดภัย
ในการทํางานก�อสร างและกฎหมายท่ีเก่ียวข อง 
 6.2 ผู ยื่นข อเสนอต องเตรียมบุคลากรท่ีมีความรู ความเข าใจเก่ียวกับการปJองกันอุบัติเหตุอันตรายท่ีอาจเกิดข้ึนให 
เพียงพอเหมาะสมเพ่ือดําเนินการตามสัญญาว�าจ าง 
 6.3 ผู ยื่นข อเสนอต องจัดทําเอกสารรายละเอียดเปEนภาษาไทยเก่ียวกับ “ระบบการจัดการความปลอดภัยในการ
ทํางานก�อสร าง” ยื่นมาพร อมกับการเสนอราคาทางระบบการจัดซ้ือจัดจ างภาครัฐ โดยมีข อกําหนดท่ีสําคัญ ๆ ประกอบด วย   
  6.3.1 กําหนดนโยบายความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยในการทํางาน 
  6.3.2 การจัดองค-กรความปลอดภัยฯในงานก�อสร างและหน าท่ีความรับผิดชอบ 
  6.3.3 กฎหมายและข อกําหนดต�าง ๆ ท่ีเก่ียวข อง 
  6.3.4 การฝiกอบรม 
  6.3.5 การกําหนดมาตรการปJองกันและควบคุมอุบัติเหตุ 
  6.3.6 การตรวจความปลอดภัยในการทํางานก�อสร าง 
  6.3.7 กําหนดกฎความปลอดภัยในการทํางานก�อสร าง 
  6.3.8 การควบคุมดูแลความปลอดภัยฯของผู รับเหมาช�วง 
  6.3.9 การตรวจสอบและการติดตามผลความปลอดภัยฯ 
  6.3.10 การรายงานอุบัติเหตุ และการสอบสวน วิเคราะห-อุบัติเหตุ 
  6.3.11 การรณรงค-ส�งเสริมความปลอดภัยฯ 
  6.3.12 การปฐมพยาบาล 
  6.3.13 การวางแผนฉุกเฉิน 
  6.3.14 การจัดเก็บเอกสารท่ีเก่ียวข อง 
  6.3.15 แผนปฏิบัติงานความปลอดภัยฯ 
 6.4 ผู ยื่นข อเสนอต องศึกษารายละเอียดเอกสารท่ียื่นเสนอตามข อ 6.3 ให เข าใจ   
 6.5 ผู ยื่นข อเสนอรรายใดได รับการคัดเลือกจาก บสย.แล ว เมื่อได ดําเนินการก�อสร างตามแบบแปลนท่ีกําหนดจะต อง
ให มีวิศวกรให การรับรองระบบไฟฟJาท่ีดําเนินการไว  
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7.    การจัดทําประกันภัย 

 ผู ยื่นข อเสนอต องจัดให มีการประกันภัยสําหรับงานตามสัญญา รวมท้ังงานท่ีแล วเสร็จและงานท่ีอยู�ระหว�างงานก�อสร าง  
ในวงเงินเอาประกันไม�น อยกว�าวงเงินค�าจ างตามสัญญา แบบคุ มครองจากภัยทุกชนิด ( ALL RISK ) ซ่ึงรวมถึงบุคคลและ
ทรัพย-สินของบุคคลท่ีสาม โดยระยะเวลาการคุ มครองนับตั้งแต�วันเริ่มลงนามในสัญญาจ างไปจนสิ้นสุดสัญญาจ าง และสัญญา
จ างส�วนท่ีขยายออกไปโดยส�งเอกสารหลักฐานการทําประกันภัยในวันทําสัญญาและส�งมอบสําเนากรมธรรม-ประกันภัยให กับ 
บสย.ภายใน 7 วันหลังลงนามในสัญญา 
 
8.   ระยะเวลาดําเนินการ 

กําหนดระยะเวลาดําเนินการภายใน 45 วัน นับถัดจากวันท่ีได รับหนังสือแจ งจาก บสย. ให เริ่มทํางาน 
  
9.    เง่ือนไขการส�งมอบงาน 
      ในการส�งมอบงานผู ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส-ต องจัดทําหลักฐานประกอบการส�งมอบงานและการเบิกเงิน  พร อมมี
หนังสือแจ งการส�งมอบงานล�วงหน าไม�น อยกว�า 7 วัน ให แก�คณะกรรมการตรวจรับของ บสย. ดังน้ี 
  1. แบบ AS-BUILT เปEนกระดาษไข จํานวน 1 ชุด และพิมพ-เขียว 1 ชุด 
  2. แบบ AS-BUILT บันทึกลง CD/DVD ในรูปแบบไฟล- Auto.CAD (*.Dwg) และ PDF File จํานวน 1 ชุด 
  3. หนังสือรับประกันอุปกรณ- พร อมหนังสือคู�มือการใช อุปกรณ- 
  4. เมื่อผู ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส-ดําเนินงานการตกแต�งปรับปรุงแล วเสร็จสมบูรณ- พร อมท้ังส�ง
มอบกุญแจ โดยมีรายละเอียดอย�างชัดเจน 
  5. รายละเอียดการดําเนินงานและภาพถ�าย จํานวน 1 ชุด 

ท้ังน้ี หาก บสย.ได ทําการตรวจสอบแล ว พบว�าไม�ครบถ วนตามท่ีระบุไว ในขอบเขตงานหรือสัญญาว�าจ าง ผู ชนะการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส-ต องทําการแก ไขและส�งมอบงานให แก� บสย.ใหม�ภายใน 15 วัน นับถัดจากวันท่ี บสย.แจ งให แก ไข
เปEนลายลักษณ-อักษร 
 การส�งมอบงานท่ีจะถือว�าแล วเสร็จถูกต องครบถ วนตามสัญญาก็ต�อเมื่อ บสย.ได รับมอบงานท้ังหมด ครบถ วน ถูกต อง
ทุกรายการจากผู ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส- และสามารถใช งานได สมเจตนารมณ-ของ บสย.ทุกประการแล ว 
 
10. ค�าจ�างและการจ�ายเงิน 

บสย. จะชําระเงินค�าจ างตามสัญญา เมื่อผู ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส-ได ดําเนินการปฏิบัติงานถูกต อง 
ครบถ วนตามเง่ือนไขในสัญญา โดยมีเอกสารการส�งมอบตามข อ 9 และ คณะกรรมการตรวจรับได ทําการตรวจรับงานจ าง
เรียบร อยแล ว  
 
11.   หลักเกณฑ.และสิทธิในการพิจารณา 

11.1 การพิจารณาผลการยื่นข อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส-ครั้งน้ี บสย.จะพิจารณาตัดสินโดยใช หลักเกณฑ-ราคา
ต่ําสุด ซ่ึงได รวมภาษีมูลค�าเพ่ิมและค�าใช จ�ายอ่ืน ๆ แล ว 

11.2 การพิจารณาผู ชนะการยื่นข อเสนอ บสย.จะพิจารณาจากราคารวม 
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11.3 หากผู ยื่นข อเสนอรายใดมีคุณสมบัติไม�ถูกต องตามข อ 2 หรือยื่นหลักฐานการยื่นข อเสนอไม�ถูกต อง หรือไม�ครบ 

ถ วนตามข อ 3 หรือยื่นข อเสนอไม�ถูกต องตามข อ 4 แล ว คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส-จะไม�รับ
พิจารณาข อเสนอของผู ยื่นข อเสนอรายน้ัน เว นแต�ผู ยื่นข อเสนอรายใดเสนอเอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณ
ลักษณะเฉพาะของพัสดุท่ีจะจ างไม�ครบถ วนหรือเสนอรายละเอียดแตกต�างไปจากเง่ือนไขท่ี บสย. กําหนดไว ในประกาศและ
เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส- ในส�วนท่ีมิใช�สาระสําคัญและความแตกต�างน้ันไม�มีผลทําให เกิดการได เปรียบเสียเปรียบต�อ
ผู ยื่นข อเสนอรายอ่ืน หรือเปEนการผิดพลาดเล็กน อย คณะกรรมการฯ อาจพิจารณาผ�อนปรนการตัดสิทธิผู ยื่นข อเสนอรายน้ัน 

11.4 บสย. สงวนสิทธิไม�พิจารณาข อเสนอของผู ยื่นข อเสนอโดยไม�มีการผ�อนผัน ในกรณีดังต�อไปน้ี 
(1)   ไม�ปรากฏช่ือผู ยื่นข อเสนอรายน้ันในบัญชีรายช่ือผู รบัเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส-ทาง

ระบบการจัดซ้ือจัดจ างด วยอิเล็กทรอนิกส- หรือบัญชีรายช่ือผู ซื้อเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส-ทางระบบจัดซ้ือจัดจ างด วยวิธีอิเล็กทรอนิกส- ของ บสย. 

(2)   ไม�กรอกผู ยื่นข อเสนอในการเสนอราคาทางระบบการจัดซ้ือจัดจ างด วยวิธีอิเล็กทรอนิกส- 
(3)   เสนอรายละเอียดแตกต�างไปจากเง่ือนไขท่ีกําหนดในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส- ท่ี

เปEนสาระสําคัญ หรือมีผลทําให เกิดความได เปรียบเสียเปรียบแก�ผู ยื่นข อเสนอรายอ่ืน 
11.5 ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส-หรือในการทําสัญญา คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส-หรือ บสย. มีสิทธิให ผู ยื่นข อเสนอช้ีแจงข อเท็จจริงเพ่ิมเติมได  บสย.มีสิทธิท่ีจะไม�รับข อเสนอ ไม�รับราคา หรือไม�
ทําสัญญาหากข อเท็จจริงดังกล�าวไม�มีความเหมาะสมหรือไม�ถูกต อง 

11.6 บสย.ทรงไว ซ่ึงสิทธิท่ีจะไม�รับราคาต่ําสุด หรือราคาหน่ึงราคาใด หรือราคาท่ีเสนอท้ังหมดก็ได และอาจพิจารณาเลือก
จ าง ในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหน่ึงรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส-โดยไม�
พิจารณาจัดจ างเลยก็ได  สุดแต�จะพิจารณา ท้ังน้ีเพ่ือประโยชน-ของ บสย. เปEนสําคัญ และให ถือว�าการตัดสินของ บสย.เปEน
เด็ดขาด ผู ยื่นข อเสนอจะเรียกร องค�าเสียหายใดๆ มิได  รวมท้ัง บสย.จะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส-และ
ลงโทษผู ยื่นข อเสนอเปEนผู ท้ิงงานไม�ว�าจะเปEนผู ยื่นข อเสนอท่ีได รับการคัดเลือกหรือไม�ก็ตาม หากมีเหตุท่ีเช่ือถือได ว�าการยื่นเสนอ
ราคากระทําการโดยไม�สุจริต เช�น การเสนอเอกสารอันเปEนเท็จ หรือใช ช่ือบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอ่ืนมาเสนอราคาแทน 
เปEนต น 

ในกรณีท่ีผู ยื่นข อเสนอรายท่ีเสนอราคาต่ําสุด เสนอราคาต่ําจนคาดหมายได ว�าไม�อาจดําเนินงานตามเอกสารประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส-ได  คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส-หรือ บสย. จะให ผู ยื่นข อเสนอน้ันช้ีแจงและแสดง
หลักฐานท่ีทําให เช่ือได ว�า ผู ยื่นข อเสนอสามารถดําเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส-ให เสร็จสมบูรณ- หากคําช้ีแจงไม�
เปEนท่ีรับฟdงได  บสย. มีสิทธิท่ีจะไม�รับข อเสนอหรือไม�รับราคาของผู ยื่นข อเสนอรายน้ัน ท้ังน้ี ผู ยื่นข อเสนอดังกล�าวไม�มีสิทธิ
เรียกร องค�าใช จ�ายหรือค�าเสียหายใดๆ จาก บสย. 

11.7 ก�อนลงนามในสัญญา บสย. อาจประกาศยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส- หากปรากฏว�ามีการกระทําท่ี
เข าลักษณะผู ยื่นข อเสนอท่ีชนะการประกวดราคาหรือท่ีได รับการคัดเลือกมีผลประโยชน-ร�วมกัน หรือมีส�วนได เสียกับผู ยื่นข อเสนอ
รายอ่ืน หรือขัดขวางการแข�งขันอย�างเปEนธรรม หรือสมยอมกันกับผู ยื่นข อเสนอรายอ่ืน หรือเจ าหน าท่ีในการเสนอราคา หรือส�อ
ว�ากระทําการทุจริตอ่ืนใดในการเสนอราคา 

ในกรณีนี้หากผู จัดการทั่วไป พิจารณาเห็นว�าการยกเลิกการพิจารณาผลการเสนอราคาที่ได ดําเนินการไปแล วจะ
เปEนประโยชน-แก�ทางบสย. อย�างยิ่ง ผู จัดการท่ัวไปมีอํานาจยกเลิกการพิจารณาผลการเสนอราคาดังกล�าวได  
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12. การบอกเลิกสัญญา 
12.1 ในกรณีท่ีผลงานของผู ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส-ในข้ันตอนใดไม�ผ�านการตรวจรับจาก บสย. และต อง

ปรับปรุงแก ไขให เปEนไปตามท่ีกําหนดไว ในขอบเขตการดําเนินงานน้ีหรือตามท่ีได ตกลงกัน ถ าการแก ไขดังกล�าวยังไม�ผ�านการ
ตรวจรับอีก บสย. อาจพิจารณาบอกเลิกสัญญาจ างมิให ดําเนินการต�อไปโดยท่ี บสย. ไม�ต องรับผิดชอบใดๆ ท้ังสิ้น 

12.2 บสย. มีสิทธิจะบอกเลิกสัญญาจ างในกรณีท่ี บสย.พิจารณาแล วเห็นว�า การดําเนินงานของผู ชนะการประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส-ไม�ได เปEนไปตามมาตรฐานวิชาชีพ หรืออาจไม�สามารถทํางานให แล วเสร็จตามเวลาท่ีกําหนดในสัญญาได  

12.3 ในกรณีท่ี บสย. ใช สิทธิบอกเลิกสัญญาไม�ว�ากรณีใดๆ บสย. มีสิทธิริบหลักประกันหรือเรียกร องจากธนาคารผู 
ออกหนังสือคํ้าประกันตามสัญญาเปEนจํานวนเงินท้ังหมดหรือแต�บางส�วนก็ได แล วแต� บสย. จะเห็นสมควร ตลอดจนมีสิทธิเรียก
ค�าเสียหายใดๆ อันเน่ืองจากผู ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส-ไม�ปฏิบัติตามสัญญา และถ า บสย. ต องจ างผู อ่ืนดําเนินงาน
โครงการน้ีแทนผู ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส-จะต องชดใช ราคาท่ีเพ่ิมข้ึนจากราคาท่ีกําหนดไว ในสัญญาด วย 

 
13.  อัตราค�าปรับ 

13.1 กรณีท่ีผู ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส-นํางานท่ีรับจ างไปจ างช�วงให ผู อ่ืนทําอีกทอดหน่ึงโดยไม�ได รับ
อนุญาตจาก บสย. จะกําหนดค�าปรับสําหรับการฝzาฝ{นดังกล�าวเปEนจํานวนร อยละ 10 ของวงเงินของงานจ างช�วงน้ัน 

13.2 กรณีท่ีผู ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส-ปฏิบัติผิดสัญญาจ างก�อสร าง นอกเหนือจากข อ 13.1 จะ
กําหนดค�าปรับเปEนรายวันเปEนจํานวนเงินตายตัวในอัตราร อยละ 0.10 ของราคางานจ าง  
 
14.  วงเงินงบประมาณ 
 วงเงินงบประมาณในการจัดจ าง จํานวนเงินท้ังสิ้น 2,200,000 บาท (สองล านสองแสนบาทถ วน) ซ่ึงเปEนราคาท่ีได รวม
ภาษีมูลค�าเพ่ิม ภาษีอากรอ่ืน ๆ และค�าใช จ�ายท้ังปวงไว ด วยแล ว 
  
15.  หน�วยงานท่ีรับผิดชอบ 
 ฝzายบริหารสํานักงาน บรรษัทประกันสินเช่ืออุตสาหกรรมขนาดย�อม (บสย.) เลขท่ี 2922/243 อาคารชาญอิสสระ 
ทาวเวอร- 2 ช้ัน 18 ถนนเพชรบุรีตัดใหม� แขวงบางกะป| เขตห วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 โทรศัพท- 0-2890-9988 
โทรสาร 0-2890-9900 ผู สนใจสามารถส�งข อเสนอแนะ วิจารณ- หรือแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับร�างขอบเขตงานน้ีเปEนลาย
ลักษณ-อักษร ส�งตามท่ีอยู�ข างต นหรือทางเว็บไซต- www.tcg.or.th โดยระบุช่ือ ท่ีอยู� หมายเลขโทรศัพท-ท่ีสามารถติดต�อได  
สอบถามรายละเอียดได ในวันและเวลาทําการของ บสย.  
 
 
 
.....................................................       ................................................            ................................................. 
( นายประเสริฐ ชัยชาญอุดมสุข )            ( นายจิรัฎฐ- จิรวุฒินันท- )  ( นางสาวพิไลพร ซุงสุวรรณ- ) 
        ประธานกรรมการ        กรรมการ     กรรมการและเลขานุการ 
 



 

เอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส� (e–bidding)  

เลขท่ี .............../2561 

โครงการจางปรับปรุงและตกแต0งสํานักงานสาขาอุดรธาน ี

ตามประกาศ บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย0อม 

ลงวันท่ี ............... กันยายน 2561 

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

     บรรษัทประกันสินเช่ืออุตสาหกรรมขนาดย�อม ซ่ึงต�อไปน้ีเรียกว�า “บสย.” มีความประสงค'จะประกวดราคาจ)าง
ด)วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส'  โครงการจ)างปรับปรุงตกแต�งสํานักงานสาขาอุดรธานี ณ บรรษัทประกันสินเช่ืออุตสาหกรรม
ขนาดย�อม โดยมีข)อแนะนําและข)อกําหนดดังต�อไปน้ี 

1. เอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส� 
1.1 แบบรูปและรายการละเอียด  
1.2 แบบใบเสนอราคาท่ีกําหนดไว)ในระบบการจัดซ้ือจัดจ)างภาครัฐ 
1.3 แบบสัญญาจ)างก�อสร)าง 
1.4 แบบหนังสือคํ้าประกัน 
         (1)   หลักประกันสญัญา 

 1.5 บทนิยาม 
 (1)   ผู)มีผลประโยชน'ร�วมกัน 
 (2)   การขัดขวางการแข�งขันราคาอย�างเป>นธรรม 
 1.6 แบบบัญชีเอกสารท่ีกําหนดไว)ในระบบการจัดซ้ือจัดจ)างภาครัฐ 
 (1)   บัญชีเอกสารส�วนท่ี 1  
 (2)   บัญชีเอกสารส�วนท่ี 2  
 1.7 รายละเอียดการคํานวณราคากลางงานก�อสร)างตาม BOQ (Bill of Quantities) 
 
2. คุณสมบัติของผูย่ืนขอเสนอ 

2.1 เป>นนิติบุคคลประเภทบริษัทจํากัด บริษัทจํากัด (มหาชน) ห)างหุ)นส�วนจํากัด หรือห)างหุ)นส�วนสามัญ นิติบุคคล ท่ี 
จดทะเบียนในประเทศไทยและจดทะเบียนภาษีมูลค�าเพ่ิม โดยมีหลักฐานการจดทะเบียน ซ่ึงกรมพัฒนาธุรกิจการค)า กระทรวง
พาณิชย'หรือหน�วยงานราชการอ่ืนออกให) ซ่ึงรับรองไม�เกิน 90 วันนับถึงวันยื่นข)อเสนอ  

2.2 ไม�เป>นบุคคลล)มละลาย 
2.3 ไม�เป>นบุคคลท่ีอยู�ระหว�างเลิกกิจการ 
2.4 ไม�เป>นบุคคลซ่ึงอยู�ระหว�างถูกระงับการยื่นข)อเสนอหรือทําสัญญากับหน�วยงานของรัฐไว)ช่ัวคราว เน่ืองจากเป>นผู) 

ท่ีไม�ผ�านเกณฑ'การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู)ประกอบการตามระเบียบท่ีรัฐมนตรีว�าการกระทรวงการคลังกําหนดตามท่ี
ประกาศเผยแพร�ในระบบเครือข�ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง 

2.5 ไม�เป>นบุคคลซ่ึงถูกระบุช่ือไว)ในบัญชีรายช่ือผู)ท้ิงงานและได)แจ)งเวียนช่ือให)เป>นผู)ท้ิงงานของหน�วยงานของรัฐใน 
ระบบเครือข�ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซ่ึงรวมถึงนิติบุคคลท่ีผู)ท้ิงงานเป>นหุ)นส�วนผู)จัดการ กรรมการผู)จัดการ ผู)บริหาร ผู)
มีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคลน้ันด)วย  

2.6 มีคุณสมบัติและไม�มีลักษณะต)องห)ามตามท่ีคณะกรรมการนโยบายการจัดซ้ือจัดจ)างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
กําหนด 

2.7 มีอาชีพรับจ)างในงานท่ีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส'ดังกล�าว 
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2.8 ไม�เป>นผู)มีผลประโยชน'ร�วมกันกับผู)ยื่นข)อเสนอรายอ่ืนท่ีเข)ายื่นข)อเสนอให)แก� บสย. ณ วันประกาศประกวดราคา 

อิเล็กทรอนิกส' หรือไม�เป>นผู)กระทําการอันเป>นการขัดขวางการแข�งขันอย�างเป>นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส'ครั้งน้ี 
2.9 ไม�เป>นผู)ได)รับเอกสิทธ์ิหรือความคุ)มกัน ซ่ึงอาจปฏิเสธไม�ยอมข้ึนศาลไทย เว)นแต�รัฐบาลของผู)ยื่นข)อเสนอได)มี 

คําสั่งให)สละเอกสิทธ์ิและความคุ)มกันเช�นว�าน้ัน 
2.10 เป>นผู)ประกอบการท่ีข้ึนทะเบียนงานก�อสร)างสาขา.........-..........ไว)กับกรมบัญชีกลาง 
(กรณีคณะกรรมการราคากลางได)ประกาศกําหนดให)งานก�อสร)างสาขาน้ันต)องข้ึนทะเบียนผู)ประกอบการไว)กับ 

กรมบัญชีกลาง) 
2.11 ผู)ยื่นข)อเสนอต)องมีผลงานก�อสร)างประเภทเดียวกันกับงานท่ีประกวดราคาจ)างก�อสร)างในวงเงินไม�น)อยกว�า  

1,100,000 บาท (ในสัญญาเดียวกัน) อย�างน)อย 1 ผลงาน ในระยะเวลาไม�เกิน 5 ปY นับถึงวันยื่นข)อเสนอ และเป>นผลงานท่ีเป>น
คู�สัญญาโดยตรงกับหน�วยงานของรัฐหรือหน�วยงานเอกชนท่ี บสย. เช่ือถือ 
 ผู)ยื่นข)อเสนอท่ีเสนอราคาในรูปแบบของ “กิจการร�วมค)า” ต)องมีคุณสมบัติ ดังน้ี 
    (1) กรณีท่ีกิจการร�วมค)าได)จดทะเบียนเป>นนิติบุคคลใหม� กิจการร�วมค)าจะต)องมีคุณสมบัติครบถ)วนตาม
เง่ือนไขท่ีกําหนดไว)ในเอกสารประกวดราคา และการเสนอราคาให)เสนอราคาในนาม “กิจการร�วมค)า” ส�วนคุณสมบัติด)านผลงาน
ก�อสร)าง กิจการร�วมค)าดังกล�าวสามารถนําผลงานก�อสร)างของผู)เข)าร�วมค)ามาใช)แสดงเป>นผลงานก�อสร)างของกิจการร�วมค)าท่ี
เข)าประกวดราคาได) 
     (2) กรณีท่ีกิจการร�วมค)าไม�ได)จดทะเบียนเป>นนิติบุคคลใหม� นิติบุคคลแต�ละนิติบุคคลท่ีเข)าร�วมค)าทุกรายจะต)อง
มีคุณสมบัติครบถ)วนตามเง่ือนไขท่ีกําหนดไว)ในเอกสารประกวดราคา เว)นแต� ในกรณีท่ีกิจการร�วมค)าได)มีข)อตกลงระหว�างผู)เข)าร�วม
ค)าเป>นลายลักษณ'อักษรกําหนดให)ผู)เข)าร�วมค)ารายใดรายหน่ึงเป>นผู)รับผิดชอบหลักในการเข)าเสนอราคากับหน�วยงานของรัฐ 
และแสดงหลักฐานดังกล�าวมาพร)อมการยื่นข)อเสนอประกวดราคาทางระบบจัดซ้ือจัดจ)างภาครัฐด)วยอิเล็กทรอนิกส' กิจการร�วม
ค)าน้ันสามารถใช)ผลงานก�อสร)างของผู)เข)าร�วมค)าหลักรายเดียวเป>นผลงานก�อสร)างของกิจการร�วมค)าท่ียื่นเสนอราคาได) 
         ท้ังน้ี “กิจการร�วมค)าท่ีจดทะเบียนเป>นนิติบุคคลใหม�” หมายความว�า กิจการร�วมค)าท่ีจดทะเบียนเป>นนิติบุคคลต�อ
กรมพัฒนาธุรกิจการค)า กระทรวงพาณิชย' 

2.12 ผู)ยื่นข)อเสนอต)องลงทะเบียนในระบบการจัดซ้ือจัดจ)างภาครัฐ (Thai Government Procurement : e-GP)  
ของกรมบัญชีกลาง 

2.13 ผู)ยื่นข)อเสนอซ่ึงได)รับคัดเลือกเป>นคู�สัญญาต)องลงทะเบียนในระบบการจัดซ้ือจัดจ)างภาครัฐ (Thai  
Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช.กําหนด 

2.14 ผู)ยื่นข)อเสนอต)องไม�อยู�ในฐานะเป>นผู)ไม�แสดงบัญชีรายรับรายจ�าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ�ายไม�ถูกต)อง  
ครบถ)วนในสาระสําคัญ ตามท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช.กําหนด 

2.15 ผู)ยื่นข)อเสนอซ่ึงได)รับคัดเลือกเป>นคู�สัญญาต)องรับและจ�ายเงินผ�านบัญชีธนาคาร เว)นแต�การจ�ายเงินแต�ละครั้งซ่ึง 
มีมูลค�าไม�เกินสามหมื่นบาทคู�สัญญาอาจจ�ายเป>นเงินสดก็ได) ตามท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช.กําหนด 

2.16 ไม�เป>นผู)ถูก บสย.เคยบอกยกเลิกสัญญา หรือมีหน้ีสินค)างชําระ หรือมีปcญหาข)อโต)แย)งหรือข)อพิพาทใดๆกับ  
บสย.ไม�ว�าข)อโต)แย)ง หรือข)อพิพาทจะอยู�ระหว�างเจรจาไกล�เกลี่ย หรือเป>นคดีในช้ันศาลหรืออนุญาโตตุลาการ ในขณะยื่น
ข)อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส' กรณีดังกล�าว รวมถึงบริษัทในเครือ กรรมการ ผู)ถือหุ)น หรือหุ)นส�วนของผู)ยื่นข)อเสนอด)วย 

2.17 ผู)ยื่นข)อเสนอต)องมีวิศวกรท่ีเก่ียวข)องกับโครงการน้ีประกอบด)วย วิศวกรโยธา และ วิศวกรไฟฟfา ระดับไม�ต่ํา 
กว�าระดับสามัญ อย�างน)อยสาขาละ 1 คน ซ่ึงเป>นผู)รับผิดชอบควบคุมและดูแลการก�อสร)างในระบบน้ัน ๆ โดยตรงให)เป>นไป
ตามรูปแบบข)อกําหนดและเง่ือนไขการจ)าง โดยจะต)องเป>นผู)ได)รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพถูกต)องตามกฎหมาย 

  2.18 ผู)ยื่นข)อเสนอต)องมีคุณสมบัติครบถ)วนและปฏิบัติตามเง่ือนไขในข)อ 2.1 – 2.17 ทุกประการ ในกรณีท่ีผู)ยื่น
ข)อเสนอรายใดปฏิบัติไม�ถูกต)องตามเง่ือนไขดังกล�าว บสย. สงวนสิทธิท่ีจะไม�รับพิจารณาราคาของผู)ยื่นข)อเสนอรายน้ันๆ และจะ
ถือว�าเป>นผู)ไม�มีสิทธิเสนอราคา” 
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3.  หลักฐานการย่ืนขอเสนอ 

ผู)ยื่นข)อเสนอจะต)องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร)อมกับการเสนอราคาทางระบบการจัดซ้ือจัดจ)างภาครัฐ โดยแยก
เป>น 2 ส�วน คือ 

3.1 ส0วนท่ี 1 อย0างนอยตองมีเอกสารดังต0อไปนี้ 
(1) ในกรณีผู)ยื่นข)อเสนอเป>นนิติบุคคล 

 (ก)  ห)างหุ)นส�วนสามัญหรือห)างหุ)นส�วนจํากัด ให)ยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล 
บัญชีรายช่ือหุ)นส�วนผู)จัดการ ผู)มีอํานาจควบคุม (ถ)ามี) พร)อมรับรองสําเนาถูกต)อง 
 (ข)  บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด ให)ยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล 
หนังสือบริคณห'สนธิ บัญชีรายช่ือกรรมการผู)จัดการ ผู)มีอํานาจควบคุม (ถ)ามี) และบัญชีผู)ถือหุ)นรายใหญ� (ถ)ามี) พร)อมรับรอง
สําเนาถูกต)อง    
  (2) ในกรณีผู)ยื่นข)อเสนอเป>นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลท่ีมิใช�นิติบุคคลให)ยื่นสําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชนของผู)น้ัน สําเนาข)อตกลงท่ีแสดงถึงการเข)าเป>นหุ)นส�วน (ถ)ามี) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู)เป>นหุ)นส�วน หรือ
สําเนาหนังสือเดินทางของผู)เป>นหุ)นส�วนท่ีมิได)ถือสัญชาติไทย พร)อมท้ังรับรองสําเนาถูกต)อง 

(3) ในกรณีผู)ยื่นข)อเสนอเป>นผู)ยื่นข)อเสนอร�วมกันในฐานะเป>นผู)ร�วมค)า ให)ยื่นสําเนาสัญญาของการเข)าร�วม 
ค)า และเอกสารตามท่ีระบุไว)ใน (1) หรือ (2) ของผู)ร�วมค)า แล)วแต�กรณี 
    (4) สําเนาใบทะเบียนพาณิชย'และสําเนาใบทะเบียนภาษีมูลค�าเพ่ิม (ภพ.20) พร)อมรับรองสําเนาถูกต)อง 

(5) สําเนาแบบแสดงการลงทะเบียนในระบบ EGP พร)อมรับรองสําเนาถูกต)อง 
(6) สําเนาหน)าสมุดบัญชีธนาคารในนามของผู)ยื่นข)อเสนอ พร)อมรับรองสําเนาถูกต)อง 
(7) บัญชีเอกสารส�วนท่ี 1 ท้ังหมดท่ีได)ยื่นพร)อมกับการเสนอราคาทางระบบการจัดซ้ือจัดจ)างภาครัฐ ตามแบบในข)อ  

1.6 (1)  โดยไม�ต)องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format) 
 ท้ังน้ี เมื่อผู)ยื่นข)อเสนอดําเนินการแนบไฟล'เอกสารตามบัญชีเอกสารส�วนท่ี 1 ครบถ)วน ถูกต)องแล)ว ระบบการจัดซ้ือจัด
จ)างภาครัฐจะสร)างบัญชีเอกสารส�วนท่ี 1 ตามแบบในข)อ 1.6 (1) ให)โดยผู)ยื่นข)อเสนอไม�ต)องแนบบัญชีเอกสารส�วนท่ี 1 ดังกล�าวใน
รูปแบบ PDF File (Portable Document Format) 

 3.2 ส0วนท่ี 2 อย0างนอยตองมีเอกสารดังต0อไปนี้ 
(1) ในกรณีท่ีผู)ยื่นข)อเสนอมอบอํานาจให)บุคคลอ่ืนกระทําการแทนให)แนบหนังสือมอบอํานาจซ่ึงปmดอากรแสตมปn 

ตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผู)มอบอํานาจและผู)รับมอบอํานาจ ท้ังน้ี หากผู)รับมอบอํานาจเป>นบุคคลธรรมดาต)อง
เป>นผู)ท่ีบรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแล)วเท�าน้ัน 
  (2) ผลงานก�อสร)างประเภทเดียวกันกับงานท่ีประกวดราคาจ)างก�อสร)างในวงเงินไม�น)อยกว�า 1,100,000 
บาท (ในสัญญาเดียวกัน) อย�างน)อย 1 ผลงาน ในระยะเวลาไม�เกิน 5 ปY นับถึงวันยื่นข)อเสนอ โดยให)แนบสําเนาหนังสือรับรอง
ผลงาน หรือ สําเนาสัญญาจ)าง พร)อมท้ังรับรองสําเนาถูกต)อง 

 (3) บัญชีรายการก�อสร)างหรือใบแจ)งปริมาณงานและราคา ซ่ึงจะต)องแสดงรายการวัสดุอุปกรณ' ค�าแรงงาน ภาษี 
ประเภทต�าง ๆ พร)อมรับรองสําเนาถูกต)อง  
  (5) สําเนาหลักฐานการข้ึนทะเบียนงานก�อสร)างสาขา .............-................ ไว)กับกรมบัญชีกลาง (ถ)ามี) 
พร)อมรับรองสําเนาถูกต)อง (กรณีคณะกรรมการราคากลางได)ประกาศกําหนดให)งานก�อสร)างสาขาน้ันต)องข้ึนทะเบียน
ผู)ประกอบการไว)กับกรมบัญชีกลาง)   

(6) สําเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรโยธาและวิศวกรไฟฟfา ระดับไม�ต่ํากว�าระดับสามัญ อย�างน)อย 
สาขาละ 1 คน พร)อมรับรองสําเนาถูกต)อง 
  (7) เอกสารระบบจัดการความปลอดภัยในการทํางานก�อสร)าง ประกอบด)วย 
   7.1 กําหนดนโยบายความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยในการทํางาน 
   7.2 การจัดองค'กรความปลอดภัยฯในงานก�อสร)างและหน)าท่ีความรับผิดชอบ 
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   7.3 กฎหมายและข)อกําหนดต�าง ๆ ท่ีเก่ียวข)อง 
   7.4 การฝqกอบรม 
   7.5 การกําหนดมาตรการปfองกันและควบคุมอุบัติเหตุ 
   7.6 การตรวจความปลอดภัยในการทํางานก�อสร)าง 
   7.7 กําหนดกฎความปลอดภัยในการทํางานก�อสร)าง 
   7.8 การควบคุมดูแลความปลอดภัยฯของผู)รับเหมาช�วง 
   7.9 การตรวจสอบและการติดตามผลความปลอดภัยฯ 
   7.10 การรายงานอุบัติเหตุ และการสอบสวน วิเคราะห'อุบัติเหตุ 
   7.11 การรณรงค'ส�งเสริมความปลอดภัยฯ 
   7.12 การปฐมพยาบาล 
   7.13 การวางแผนฉุกเฉิน 
   7.14 การจัดเก็บเอกสารท่ีเก่ียวข)อง 
   7.15 แผนปฏิบัติงานความปลอดภัยฯ 

(8) บัญชีเอกสารส�วนท่ี 2 ท้ังหมดท่ีได)ยื่นพร)อมกับการเสนอราคาทางระบบการจัดซ้ือจัดจ)างภาครัฐ ตาม 
แบบในข)อ 1.6 (2)  โดยไม�ต)องแนบในรูปแบบ  PDF File (Portable Document Format) 
 ท้ังน้ี เมื่อผู)ยื่นข)อเสนอดําเนินการแนบไฟล'เอกสารตามบัญชีเอกสารส�วนท่ี 2 ครบถ)วน ถูกต)องแล)ว ระบบการจัดซ้ือจัด
จ)างภาครัฐจะสร)างบัญชีเอกสารส�วนท่ี 2 ตามแบบในข)อ 1.6 (2) ให)โดยผู)ยื่นข)อเสนอไม�ต)องแนบบัญชีเอกสารส�วนท่ี 2 ดังกล�าว
ในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format) 
 
4.   การเสนอราคา 

4.1 ผู)ยื่นข)อเสนอต)องยื่นข)อเสนอและเสนอราคาทางระบบการจัดซ้ือจัดจ)างภาครัฐด)วยอิเล็กทรอนิกส'ตามท่ีกําหนดไว)
ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส'น้ี โดยไม�มีเง่ือนไขใดๆ ท้ังสิ้นและจะต)องกรอกข)อความให)ถูกต)องครบถ)วน พร)อมท้ัง
หลักฐานแสดงตัวตนและทําการยืนยันตัวตนของผู)ยื่นข)อเสนอโดยไม�ต)องแนบใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable 
Document Format) 
 4.2 ผู)ยื่นข)อเสนอจะต)องกรอกรายละเอียดการเสนอราคาในใบเสนอราคาตามข)อ 1.2 พร)อมท้ังจัดทําใบแจ)งปริมาณงาน
และราคา ในบัญชีรายการก�อสร)างให)ครบถ)วน 

ในการเสนอราคาให)เสนอราคาเป>นเงินบาทและเสนอราคาได)เพียงครั้งเดียวและราคาเดียวโดยเสนอราคารวม ตามเง่ือนไข
ท่ีระบุไว)ท)ายใบเสนอราคาให)ถูกต)อง ท้ังน้ี ราคารวมท่ีเสนอจะต)องตรงกันท้ังตัวเลขและตัวหนังสือ    ถ)าตัวเลขและตัวหนังสือไม�
ตรงกัน ให)ถือตัวหนังสือเป>นสําคัญ โดยคิดราคารวมท้ังสิ้นซ่ึงรวมค�าภาษีมูลค�าเพ่ิม ภาษีอากรอ่ืน และค�าใช)จ�ายอ่ืนๆ ท้ังปวงไว)แล)ว 
 ราคาท่ีเสนอจะต)องเสนอกําหนดยืนราคาไม�น)อยกว�า 90 วัน ตั้งแต�วันเสนอราคาโดยภายในกําหนดยืนราคา ผู)ยื่นข)อ 
เสนอต)องรับผิดชอบราคาท่ีตนได)เสนอไว)และจะถอนการเสนอราคามิได) 

4.3 ผู)ยื่นข)อเสนอจะต)องเสนอกําหนดเวลาดําเนินการก�อสร)างแล)วเสร็จไม�เกิน 45 วัน นับถัดจากวันท่ีได)รับหนังสือแจ)ง
จาก บสย. ให)เริ่มทํางาน 
 4.4 ก�อนเสนอราคา ผู)ยื่นข)อเสนอควรตรวจดูร�างสัญญา แบบรูป และรายการละเอียด ฯลฯ ให)ถ่ีถ)วนและเข)าใจ
เอกสารประกวดราคาจ)างอิเล็กทรอนิกส'ท้ังหมดเสียก�อนท่ีจะตกลงยื่นข)อเสนอตามเง่ือนไขในเอกสารประกวดราคาจ)าง
อิเล็กทรอนิกส' 
 4.5 ผู)ยื่นข)อเสนอจะต)องยื่นข)อเสนอและเสนอราคาทางระบบการจัดซ้ือจัดจ)างภาครัฐในวันท่ี ...................................... 
ระหว�างเวลา 8.30 น. ถึง 16.30 น. และเวลาในการเสนอราคาให)ถือตามเวลาของระบบการจัดซ้ือจัดจ)างภาครัฐเป>นเกณฑ' 
 เมื่อพ)นกําหนดเวลายื่นข)อเสนอและเสนอราคาแล)ว จะไม�รับเอกสารการยื่นข)อเสนอและเสนอราคาใดๆ โดยเด็ดขาด 

4.6  ผู)ยื่นข)อเสนอต)องจัดทําเอกสารสําหรับใช)ในการเสนอราคาในรูปแบบไฟล'เอกสารประเภท PDF File (Portable 
Document Format) โดยผู)ยื่นข)อเสนอต)องเป>นผู)รับผิดชอบตรวจสอบความครบถ)วน ถูกต)อง และชัดเจนของเอกสาร PDF 
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File ก�อนท่ีจะยืนยันการเสนอราคา แล)วจึงส�งข)อมูล (Upload) เพ่ือเป>นการเสนอราคาให)แก� บสย. ผ�านทางระบบการจัดซ้ือจัด
จ)างภาครัฐ 

 4.7 คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส'จะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู)ยื่นข)อเสนอ
แต�ละรายว�า เป>นผู)ยื่นข)อเสนอท่ีมีผลประโยชน'ร�วมกันกับผู)ยื่นข)อเสนอรายอ่ืนตามข)อ 1.5 (1) หรือไม� หากปรากฏว�า ผู)ยื่น
ข)อเสนอรายใดเป>นผู)ยื่นข)อเสนอท่ีมีผลประโยชน'ร�วมกันกับผู)ยื่นข)อเสนอรายอ่ืน คณะกรรมการฯ จะตัดรายช่ือผู)ยื่นข)อเสนอท่ีมี
ผลประโยชน'ร�วมกันน้ันออกจากการเป>นผู)ยื่นข)อเสนอ 
 หากปรากฏต�อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส'ว�า ก�อนหรือในขณะท่ีมีการพิจารณาข)อเสนอ มีผู)ยื่น
ข)อเสนอรายใดกระทําการอันเป>นการขัดขวางการแข�งขันอย�างเป>นธรรมตามข)อ 1.5 (2) และคณะกรรมการฯ เช่ือว�ามีการ
กระทําอันเป>นการขัดขวางการแข�งขันอย�างเป>นธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดรายช่ือผู)ยื่นข)อเสนอรายน้ันออกจากการเป>นผู)ยื่น
ข)อเสนอ และ บสย.จะพิจารณาลงโทษผู)ยื่นข)อเสนอดังกล�าวเป>นผู)ท้ิงงาน เว)นแต� บสย. จะพิจารณาเห็นว�าผู)ยื่นข)อเสนอรายน้ัน
มิใช�เป>นผู)ริเริ่มให)มีการกระทําดังกล�าวและได)ให)ความร�วมมือเป>นประโยชน'ต�อการพิจารณาของ บสย. 

4.8 ผู)ยื่นข)อเสนอจะต)องปฏิบัติ ดงัน้ี 
  (1) ปฏิบัติตามเง่ือนไขท่ีระบุไว)ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส' 
  (2) ราคาท่ีเสนอจะต)องเป>นราคาท่ีรวมภาษีมูลค�าเพ่ิม และภาษีอ่ืนๆ  (ถ)ามี) รวมค�าใช)จ�ายท้ังปวงไว)ด)วยแล)ว 
  (3) ผู)ยื่นข)อเสนอจะต)องลงทะเบียนเพ่ือเข)าสู�กระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา ท่ีกําหนด 
  (4) ผู)ยื่นข)อเสนอจะถอนการเสนอราคาท่ีเสนอแล)วไม�ได) 
  (5) ผู)ยื่นข)อเสนอต)องศึกษาและทําความเข)าใจในระบบและวิธีการเสนอราคาด)วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส' ของกรมบัญชีกลางท่ีแสดงไว)ในเว็บไซต' www.gprocurement.go.th  
 
5.   หลักเกณฑ�และสิทธิในการพิจารณา 

5.1 การพิจารณาผลการยื่นข)อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส'ครั้งน้ี บสย.จะพิจารณาตัดสินโดยใช)หลักเกณฑ'ราคา
ต่ําสุด ซ่ึงได)รวมภาษีมูลค�าเพ่ิมและค�าใช)จ�ายอ่ืน ๆ แล)ว 

5.2 การพิจารณาผู)ชนะการยื่นข)อเสนอ บสย.จะพิจารณาจากราคารวม 
5.3 หากผู)ยื่นข)อเสนอรายใดมีคุณสมบัติไม�ถูกต)องตามข)อ 2 หรือยื่นหลักฐานการยื่นข)อเสนอไม�ถูกต)อง หรือไม�ครบ 

ถ)วนตามข)อ 3 หรือยื่นข)อเสนอไม�ถูกต)องตามข)อ 4 แล)ว คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส'จะไม�รับ
พิจารณาข)อเสนอของผู)ยื่นข)อเสนอรายน้ัน เว)นแต�ผู)ยื่นข)อเสนอรายใดเสนอเอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณ
ลักษณะเฉพาะของพัสดุท่ีจะจ)างไม�ครบถ)วนหรือเสนอรายละเอียดแตกต�างไปจากเง่ือนไขท่ี บสย. กําหนดไว)ในประกาศและ
เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส' ในส�วนท่ีมิใช�สาระสําคัญและความแตกต�างน้ันไม�มีผลทําให)เกิดการได)เปรียบเสียเปรียบต�อ
ผู)ยื่นข)อเสนอรายอ่ืน หรือเป>นการผิดพลาดเล็กน)อย คณะกรรมการฯ อาจพิจารณาผ�อนปรนการตัดสิทธิผู)ยื่นข)อเสนอรายน้ัน 

5.4 บสย. สงวนสิทธิไม�พิจารณาข)อเสนอของผู)ยื่นข)อเสนอโดยไม�มีการผ�อนผัน ในกรณีดังต�อไปน้ี 
(1)   ไม�ปรากฏช่ือผู)ยื่นข)อเสนอรายน้ันในบัญชีรายช่ือผู)รบัเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส'ทาง

ระบบการจัดซ้ือจัดจ)างด)วยอิเล็กทรอนิกส' หรือบัญชีรายช่ือผู)ซื้อเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส'ทางระบบจัดซ้ือจัดจ)างด)วยวิธีอิเล็กทรอนิกส' ของ บสย. 

(2)   ไม�กรอกช่ือผู)ยื่นข)อเสนอในการเสนอราคาทางระบบการจัดซ้ือจัดจ)างด)วยวิธีอิเล็กทรอนิกส' 
(3)   เสนอรายละเอียดแตกต�างไปจากเง่ือนไขท่ีกําหนดในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส' ท่ี

เป>นสาระสําคัญ หรือมีผลทําให)เกิดความได)เปรียบเสียเปรียบแก�ผู)ยื่นข)อเสนอรายอ่ืน 
5.5 ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส'หรือในการทําสัญญา คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส'หรือ บสย. มีสิทธิให)ผู)ยื่นข)อเสนอช้ีแจงข)อเท็จจริงเพ่ิมเติมได) บสย.มีสิทธิท่ีจะไม�รับข)อเสนอ ไม�รับราคา หรือไม�
ทําสัญญาหากข)อเท็จจริงดังกล�าวไม�มีความเหมาะสมหรือไม�ถูกต)อง 

5.6 บสย.ทรงไว)ซ่ึงสิทธิท่ีจะไม�รับราคาต่ําสุด หรือราคาหน่ึงราคาใด หรือราคาท่ีเสนอท้ังหมดก็ได)และอาจพิจารณาเลือก
จ)าง ในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหน่ึงรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส'โดยไม�
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พิจารณาจัดจ)างเลยก็ได) สุดแต�จะพิจารณา ท้ังน้ีเพ่ือประโยชน'ของ บสย. เป>นสําคัญ และให)ถือว�าการตัดสินของ บสย.เป>น
เด็ดขาด ผู)ยื่นข)อเสนอจะเรียกร)องค�าเสียหายใดๆ มิได) รวมท้ัง บสย.จะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส'และ
ลงโทษผู)ยื่นข)อเสนอเป>นผู)ท้ิงงานไม�ว�าจะเป>นผู)ยื่นข)อเสนอท่ีได)รับการคัดเลือกหรือไม�ก็ตาม หากมีเหตุท่ีเช่ือถือได)ว�าการยื่นเสนอ
ราคากระทําการโดยไม�สุจริต เช�น การเสนอเอกสารอันเป>นเท็จ หรือใช)ช่ือบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอ่ืนมาเสนอราคาแทน 
เป>นต)น 

ในกรณีท่ีผู)ยื่นข)อเสนอรายท่ีเสนอราคาต่ําสุด เสนอราคาต่ําจนคาดหมายได)ว�าไม�อาจดําเนินงานตามเอกสารประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส'ได) คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส'หรือ บสย. จะให)ผู)ยื่นข)อเสนอน้ันช้ีแจงและแสดง
หลักฐานท่ีทําให)เช่ือได)ว�า ผู)ยื่นข)อเสนอสามารถดําเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส'ให)เสร็จสมบูรณ' หากคําช้ีแจงไม�
เป>นท่ีรับฟcงได) บสย. มีสิทธิท่ีจะไม�รับข)อเสนอหรือไม�รับราคาของผู)ยื่นข)อเสนอรายน้ัน ท้ังน้ี ผู)ยื่นข)อเสนอดังกล�าวไม�มีสิทธิ
เรียกร)องค�าใช)จ�ายหรือค�าเสียหายใดๆ จาก บสย. 

5.7 ก�อนลงนามในสัญญา บสย. อาจประกาศยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส' หากปรากฏว�ามีการกระทําท่ี
เข)าลักษณะผู)ยื่นข)อเสนอท่ีชนะการประกวดราคาหรือท่ีได)รับการคัดเลือกมีผลประโยชน'ร�วมกัน หรือมีส�วนได)เสียกับผู)ยื่นข)อเสนอ
รายอ่ืน หรือขัดขวางการแข�งขันอย�างเป>นธรรม หรือสมยอมกันกับผู)ยื่นข)อเสนอรายอ่ืน หรือเจ)าหน)าท่ีในการเสนอราคา หรือส�อ
ว�ากระทําการทุจริตอ่ืนใดในการเสนอราคา ในกรณีน้ีหากผู)จัดการท่ัวไป พิจารณาเห็นว�าการยกเลิกการพิจารณาผลการเสนอ
ราคาที่ได)ดําเนินการไปแล)วจะเป>นประโยชน'แก�ทางบสย. อย�างยิ่ง ผู)จัดการท่ัวไปมีอํานาจยกเลิกการพิจารณาผลการเสนอ
ราคาดังกล�าวได) 
 
6.   การทําสัญญาจาง 

6.1 ผู)ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส'จะต)องทําสัญญาจ)างตามแบบสัญญา ดังระบุในข)อ 1.3 กับ บสย. ภายใน 15 
วันนับถัดจากวันท่ีได)รับแจ)ง ท้ังน้ี ในการจัดทําสัญญาจะใช)สัญญาท่ีออกโดย บสย.เท�าน้ัน และจะต)องวางหลักประกันสัญญา
เป>นจํานวนเงินเท�ากับร)อยละ 5 ของราคาค�าจ)างท่ีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส'ได)ให) บสย.ยึดถือไว)ในขณะทําสัญญาโดยใช)
หลักประกันอย�างหน่ึงอย�างใดดังต�อไปน้ี  
  (1)  เงินสด 
  (2)  เช็คหรือดราฟท'ท่ีธนาคารเซ็นสั่งจ�ายให)แก� บสย. ซ่ึงเป>นเช็คหรือดราฟท'ลงวันท่ีท่ีใช)เช็คหรือดราฟท'
น้ันชําระต�อเจ)าหน)าท่ีในวันทําสัญญา หรือก�อนวันน้ันไม�เกิน 3 วันทําการ 
       (3)  หนังสือคํ้าประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามตัวอย�างท่ีคณะกรรมการนโยบายกําหนด  
ดังระบุในข)อ 1.4 (1) หรือจะเป>นหนังสือคํ้าประกันอิเล็กทรอนิกส'ตามวิธีการท่ีกรมบัญชีกลางกําหนด 
        (4)   หนังสือคํ้าประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลกัทรัพย'ท่ีได)รบัอนุญาตให)ประกอบ
กิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชย'และประกอบธุรกิจคํ้าประกันตามประกาศของธนาคารแห�งประเทศไทยตามรายช่ือบริษัทเงินทุนท่ี
ธนาคารแห�งประเทศไทยแจ)งเวียนให)ทราบ โดยอนุโลมให)ใช)ตามตัวอย�างหนังสือคํ้าประกันของธนาคารท่ีคณะกรรมการนโยบาย
กําหนด ดังระบุในข)อ 1.4 (1) 
          (5)  พันธบัตรรัฐบาลไทย 
  หลักประกันน้ีให)มีระยะเวลาครอบคลุมการรับประกันความชํารุดบกพร�องด)วย ท้ังน้ี บสย.จะคืนให)โดยไม�มี
ดอกเบ้ียภายใน 15 วันนับถัดจากวันท่ีผู)ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส' (ผู)รับจ)าง) พ)นจากข)อผูกพันตามสัญญาจ)างแล)ว  
 6.2 เอกสารเสนอราคา ขอบเขตของงาน (TOR) และเอกสารประกวดราคาจ)างด)วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส' 
รวมถึงข)อเสนอของผู)ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส'ถือเป>นภาระผูกพันและเป>นส�วนหน่ึงของสัญญาจ)าง 

  6.3 ผู)ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส'ต)องรับผิดชอบในการดําเนินงานไม�ให)มีการละเมิดสิทธิหรือทรัพย'สินทาง 
ปcญญาของบุคคลใดๆ ท้ังน้ี หากมีความเสียหายเกิดข้ึนผู)ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส'ต)องรับผิดชอบชดใช)ค�าเสียหายท่ี
เกิดข้ึนท้ังหมด 
              6.4 บสย. ขอสงวนสิทธ์ิในการตรวจสอบภายหลังในทุกกรณี หากพบว�าไม�เป>นไปตามสัญญาท่ีทําไว)กับ บสย. โดย 
บสย. สามารถยกเลิกสัญญาและเรียกร)องค�าเสียหายได) 
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7.    ค0าจางและการจ0ายเงิน 

บสย. จะชําระเงินค�าจ)างตามสัญญาภายหลังจากผู)ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส'ได)ปฏิบัติถูกต)องครบถ)วน
ตามท่ี บสย.กําหนด โดยมีหนังสือแจ)งการส�งมอบงานล�วงหน)าก�อนวันครบกําหนดส�งมอบงาน ไม�น)อยกว�า 7 วัน และ บสย. ได)
ทําการตรวจรับโดยคณะกรรมการตรวจรับเรียบร)อยแล)ว  

   บสย.จะจ�ายเงินให)เมื่อผู)ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส' ส�งมอบงานตามท่ีกําหนดไว)ครบถ)วน โดยมีข้ันตอนดังน้ี 
   7.1. คณะกรรมการตรวจรับทําการตรวจรับงาน เมื่อดําเนินการเรียบร)อยแล)วก็จะส�งหนังสือแจ)งการรับมอบต�อผู)ชนะ

การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส'เพ่ือให)ผู)ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส'ส�งใบเรียกเก็บเงินมายัง บสย. 
   7.2. บสย.จะชําระเงิน ภายใน 30 วันนับตั้งแต�วันท่ีได)รับใบเรียกเก็บเงินโดยวิธีโอนเงินเข)าบัญชีเงินฝากธนาคารของ 

ผู)ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส'โดยตรง ท้ังน้ี ผู)ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส'ตกลงเป>นผู)รับภาระเงิน
ค�าธรรมเนียมหรือค�าบริการอ่ืนใดอันเก่ียวกับการโอนเงิน ท่ีธนาคารเรียกเก็บ และยินยอมให)มีการหักเงินดังกล�าวจากจํานวน
เงินท่ีโอนน้ันๆ 

    7.3. ผู)ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส'จะต)องส�งใบเสร็จรับเงินให) บสย. ภายใน 7 วันทําการนับตั้งแต�วันท่ีได)รับ
เงิน 

 
8.   อัตราค0าปรับ 

8.1 กรณีท่ีผู)ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส'นํางานท่ีรับจ)างไปจ)างช�วงให)ผู)อ่ืนทําอีกทอดหน่ึงโดยไม�ได)รับ
อนุญาตจาก บสย. จะกําหนดค�าปรับสําหรับการฝyาฝzนดังกล�าวเป>นจํานวนร)อยละ 10 ของวงเงินของงานจ)างช�วงน้ัน 

8.2 กรณีท่ีผู)ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส'ปฏิบัติผิดสัญญาจ)างก�อสร)าง นอกเหนือจากข)อ 8.1 จะกําหนดค�า
ปรับเป>นรายวันเป>นจํานวนเงินตายตัวในอัตราร)อยละ 0.10 ของราคางานจ)าง  

 
9.   การรับประกันความชํารุดบกพร0อง 

ผู)ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส'ซ่ึงได)ทําสัญญาจ)างตามแบบดังระบุในข)อ 1.3 หรือข)อตกลงจ)างเป>นหนังสือ 
แล)วแต�กรณ{ จะต)องรับประกันความชํารุดบกพร�องของงานจ)างท่ีเกิดข้ึนภายในระยะเวลาไม�น)อยกว�า 2 ปYนับถัดจากวันท่ี บสย.
ได)รับมอบงาน โดยต)องรีบจัดการซ�อมแซมแก)ไขให)ใช)การได)ดีดังเดิมภายใน 15 วัน นับถัดจากวันท่ีได)รับแจ)งความชํารุด
บกพร�อง  

 
10.   ขอสงวนสิทธิในการย่ืนขอเสนอและอ่ืน ๆ 

10.1 เงินค�าจ)างสําหรับงานจ)างครั้งน้ี ได)มาจากเงินงบประมาณประจําปY 2561 
 10.2 เมื่อ บสย.ได)คัดเลือกผู)ยื่นข)อเสนอราคารายใดให)เป>นผู)รับจ)าง และได)ตกลงจ)างตามประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส'
แล)ว ถ)าผู)รับจ)างจะต)องสั่งหรือนําสิ่งของมาเพ่ืองานจ)างดังกล�าวเข)ามาจากต�างประเทศ และของน้ันต)องนําเข)ามาโดยทางเรือใน
เส)นทางท่ีมีเรือไทยเดินอยู� และสามารถให)บริการรับขนได)ตามท่ีรัฐมนตรีว�าการกระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด ผู)ยื่นข)อเสนอ
ซ่ึงเป>นผู)รับจ)างจะต)องปฏิบัติตามกฎหมายว�าด)วยการส�งเสริมการพาณิชยนาวี ดังน้ี 
  (1) แจ)งการสั่งหรือนําสิ่งของดังกล�าวเข)ามาจากต�างประเทศต�อกรมเจ)าท�า ภายใน 7 วัน นับตั้งแต�วันท่ีผู)
ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส'สั่งหรือซ้ือของจากต�างประเทศ เว)นแต�เป>นของท่ีรัฐมนตรีว�าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว)น
ให)บรรทุกโดยเรืออ่ืนได) 

(2) จัดการให)สิ่งของดังกล�าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือท่ีมีสิทธิเช�นเดียวกับเรือไทยจากต�างประเทศมายัง 
ประเทศไทย เว)นแต�จะได)รับอนุญาตจากกรมเจ)าท�า ให)บรรทุกสิ่งของน้ัน โดยเรืออ่ืนท่ีมิใช�เรือไทย ซ่ึงจะต)องได)รับอนุญาต
เช�นน้ันก�อนบรรทุกของลงเรืออ่ืน หรือเป>นของท่ีรัฐมนตรีว�าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว)นให)บรรทุกโดยเรืออ่ืน 

(3) ในกรณีท่ีไม�ปฏิบัติตาม (1) หรือ (2) ผู)ชนะการประกวดราคาอิเลก็ทรนอิกส'จะต)องรบัผิดตามกฎหมาย 
ว�าด)วยการส�งเสริมการพาณิชยนาวี 
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 10.3 ผู)ยื่นข)อเสนอซ่ึง บสย. ได)คัดเลือกแล)ว ไม�ไปทําสัญญาหรือข)อตกลงจ)างเป>นหนังสือภายในเวลาท่ีกําหนดดังระบุไว)ใน
ข)อ 6 บสย. จะริบหลักประกันการยื่นข)อเสนอ หรือเรียกร)องจากผู)ออกหนังสือคํ้าประกันการยื่นข)อเสนอทันที และอาจพิจารณา
เรียกร)องให)ชดใช)ความเสียหายอ่ืน (ถ)ามี) รวมท้ังจะพิจารณาให)เป>นผู)ท้ิงงานตามระเบียบกระทรวงการคลังว�าด)วยการจัดซ้ือจัดจ)าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ 

10.4 บสย. สงวนสิทธ์ิท่ีจะแก)ไขเพ่ิมเติมเง่ือนไข หรือข)อกําหนดในแบบสัญญา หรือข)อตกลงจ)างเป>นหนังสือให)เป>นไป
ตามความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด (ถ)ามี) 

10.5 ในกรณีท่ีเอกสารแนบท)ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส'น้ี มีความขัดหรือแย)งกัน ผู)ยื่นข)อเสนอจะต)อง
ปฏิบัติตามคําวินิจฉัยของ บสย. คําวินิจฉัยดังกล�าวให)ถือเป>นท่ีสุด และผู)ยื่นข)อเสนอไม�มสีิทธิเรยีกร)องค�าใช)จ�ายใดๆ เพ่ิมเติม 

10.6 บสย. อาจประกาศยกเลิกการจัดจ)างในกรณีต�อไปน้ีได) โดยท่ีผู)ยื่นข)อเสนอจะเรียกร)องค�าเสียหายใดๆ จาก 
บสย. ไม�ได)  
  (1) บสย. ไม�ได)รับการจัดสรรเงินท่ีจะใช)ในการจัดจ)างหรือได)รับจัดสรรแต�ไม�เพียงพอท่ีจะทําการจัดจ)างครั้ง
น้ีต�อไป 
  (2) มีการกระทําท่ีเข)าลักษณะผู)ยื่นข)อเสนอท่ีชนะการจัดจ)างหรือท่ีได)รับการคัดเลือกมีผลประโยชน'ร�วมกัน 
หรือมีส�วนได)เสียกับผู)ยื่นข)อเสนอรายอ่ืน หรือขัดขวางการแข�งขันอย�างเป>นธรรม หรือสมยอมกันกับผู)ยื่นข)อเสนอรายอ่ืน หรือ
เจ)าหน)าท่ีในการเสนอราคา หรือส�อว�ากระทําการทุจริตอ่ืนใดในการเสนอราคา 
  (3) การทําการจัดจ)างครั้งน้ีต�อไปอาจก�อให)เกิดความเสียหายแก� บสย. หรือกระทบต�อประโยชน'สาธารณะ 
  (4) กรณีอ่ืนในทํานองเดียวกับ (1) (2) หรือ (3) ตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวงซ่ึงออกตามความในกฎหมาย
ว�าด)วยการจัดซ้ือจัดจ)างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
 
11.   มาตรฐานฝJมือช0าง 
 เมื่อ บสย. ได)คัดเลือกผู)ยื่นข)อเสนอรายใดให)เป>นผู)รับจ)างและได)ตกลงจ)างก�อสร)างตามประกาศน้ีแล)วผู)ยื่นข)อเสนอ
จะต)องตกลงว�าในการปฏิบัติงานก�อสร)างดังกล�าว ผู)ยื่นข)อเสนอจะต)องมีและใช)ผู)ผ�านการทดสอบมาตรฐานฝYมือช�างหรือผู)ผ�าน
การทดสอบมาตรฐานฝYมือช�างจากสถาบันของทางราชการหรือผู)มีวุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส. และ ปวท. หรือเทียบเท�าจาก
สถาบันการศึกษาท่ี ก.พ. รับรองให)เข)ารับราชการได)ในอัตราไม�ต่ํากว�าร)อยละ 10 ของแต�ละสาขาช�างแต�จะต)องมีจํานวนช�าง
อย�างน)อย 1 คนในแต�ละสาขาช�างดังต�อไปน้ี 
 11.1 ช�างโยธาหรือช�างก�อสร)าง 
 11.2 ช�างไฟฟfา 
 
12.   การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ 

ในระหว�างระยะเวลาการจ)าง ผู)ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส'พึงปฏิบัติตามหลักเกณฑ'ท่ีกฎหมายและระเบียบ
ได)กําหนดโดยเคร�งครัด    
 
13.   การประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการ 
 บสย. สามารถนําผลการปฏิบัติงานแล)วเสร็จตามสญัญาของผู)ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส'เพ่ือนํามาประเมินผล
การปฏิบัติงานของผู)ประกอบการ 

ท้ังน้ี หากผู)ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส'ไม�ผ�านเกณฑ'ท่ีกําหนดจะถูกระงับการยื่นข)อเสนอหรือทําสัญญา
กับบสย. ไว)ช่ัวคราว 

 
 

.....................................................  .................................................. ............................................... 
( นายประเสริฐ ชัยชาญอุดมสุข )      ( นายจิรัฎฐ' จิรวุฒินันท' )  ( นางสาวพิไลพร ซุงสุวรรณ' ) 
        ประธานกรรมการ    กรรมการ     กรรมการและเลขานุการ 



 

ใบเสนอราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  (e-bidding) 
 

เรียน ......................(ระบชุื่อต าแหน่งหวัหน้าหน่วยงานของรฐั).................. 

 ๑. ข้าพเจ้า............(ระบุชื่อบริษัท ห้าง ร้าน)..........................ส านักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขท่ี...................
ถนน.....................ต าบล/แขวง...........................อ าเภอ/เขต.......................จังหวัด.......................โทร ศัพท์
...................... โดย..............................ผู้ลงนามข้างท้ายนี้ ( ในกรณีผู้รับจ้างเป็นบุคคลธรรมดาให้ใช้ข้อความว่า 
ข้าพเจ้า..........................(ระบุชื่อบุคคลธรรมดา)............................ อยู่บ้านเลขที่..............................................
ถนน......................................................................ต าบล/แขวง............ .......................................................
อ าเภอ/เขต............................จังหวัด.................................ผู้ถือบัตรประชาชน เลขที่..........................................
โทรศัพท์..............................................) โดย.................................................................. .......... ได้พิจารณา
เงื่อน ไขต่ างๆ  ใน เอกสารการประกวดราคาอิ เล็ กทรอนิ กส์  และเอกสารเพ่ิ ม เติ ม  (ถ้ ามี ) เลขที่
.................................โดยตลอดและยอมรับข้อก าหนดและเง่ือนไขนั้นแล้ว รวมท้ังรับรองว่า ข้าพเจ้าเป็นผู้มี
คุณสมบัติครบถ้วนตามท่ีก าหนดและไม่เป็นผู้ทิ้งงานของหน่วยงานของรัฐ 

 ๒. ข้าพเจ้าขอเสนอที่จะท างาน.........................................ตามข้อก าหนดเง่ือนไขแบบรูป 
รายการละเอียดแห่งเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ตามราคาดังที่ได้ระบุไว้ ในบัญชีรายการก่อสร้างหรือ
ใบแจ้งปริมาณและราคา๒ เป็นเงินทั้งสิ้น ................................... บาท (..............................................................) 
ซ่ึงได้รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมตลอดจนภาษีอากรอ่ืนๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว  

 ๓. ข้าพเจ้าจะยืนค าเสนอราคานี้ เป็นระยะเวลา........................วัน ตั้งแต่วันยื่นข้อเสนอ และ
................................1 อาจรับค าเสนอนี้ ณ เวลาใดก็ได้ก่อนที่จะครบก าหนดระยะเวลาดังกล่าว หรือระยะเวลาที่
ได้ยืดออกไปตามเหตุผลอันสมควรที่................................๑ ร้องขอ 

 4. ข้าพเจ้ารับรองว่าจะส่งมอบงานตามเงื่อนไขที่เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ก าหนดไว้ 

 5. ในกรณีที่ ข้ าพเจ้าได้ รับการพิจารณาให้ เป็นผู้ชนะการประกวดราคาอิ เล็กทรอนิกส์ 
ข้าพเจ้ารับรองที่จะ 

   5.๑ ท าสัญญาตามแบบสัญญาจ้ างก่อสร้างแนบท้ ายเอกสารการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์หรือตามที่ส านักงานอัยการสูงสุดได้แก้ไขเพ่ิมเติมแล้ว กับ............................๑  ภายใน.............วัน 
นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือให้ไปท าสัญญา 

   5.๒ มอบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา ตามที่ระบุไว้ในข้อ 7 ของเอกสารการประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์ ให้แก่............................1 ขณะที่ได้ลงนามในสัญญาเป็นจ านวนร้อยละ............ ........ของ
ราคาตามสัญญาที่ได้ระบุไว้ในใบเสนอราคานี้ เพ่ือเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาโดยถูกต้องและ
ครบถ้วน 

   หากข้าพเจ้าไม่ปฏิบัติให้ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในข้อ ๕.๑ และ/หรือข้อ ๕.๒ ดังกล่าวข้างต้น 
ข้าพเจ้ายอมให้................................๑  ริบหลักประกันการเสนอราคา หรือเรียกร้องจากผู้ออกหนังสือค้ าประกัน 
ข้าพเจ้ายอมชดใช้ค่าเสียหายใดๆ ที่อาจมีแก่................................๑  และ................................๑  มีสิทธิจะให้ผู้ยื่น
ข้อเสนอรายอ่ืนเป็นผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ หรือ................................๑ อาจด าเนินการจัดจ้าง
การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ก็ได้ 

   6. ข้าพเจ้ายอมรับว่า..............................๑ ไม่มีความผูกพันที่จะรับค าเสนอนี้ หรือใบเสนอราคาใดๆ 
รวมทั้งไม่ต้องรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายใดๆ อันอาจเกิดขึ้นในการที่ข้าพเจ้าได้เข้ายื่นข้อเสนอครั้งนี ้
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 7. เพ่ือเป็นหลักประกันในการปฏิบัติโดยถูกต้อง ตามที่ได้ท าความเข้าใจและผูกพันแห่งค าเสนอนี้ 
ข้าพเจ้าขอมอบ.......................................เพ่ือเป็นหลักประกันการเสนอราคาเป็นจ านวนเงิน.........................บาท 
(....................................) มาพร้อมนี้ 

 ๘. ข้าพเจ้าได้ตรวจทานตัวเลขและตรวจสอบเอกสารต่างๆ ที่ ได้ยื่นพร้อมใบเสนอราคานี้ 
โดยละเอียดแล้ว และเข้าใจดีว่า..............................๑ ไม่ต้องรับผิดชอบใดๆ ในความผิดพลาดหรือตกหล่น 

 ๙. ใบเสนอราคานี้ ได้ยื่นเสนอโดยบริสุทธิ์ยุติธรรม และปราศจากกลฉ้อฉล หรือการสมรู้ร่วมคิดกัน 
โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายกับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือหลายบุคคล หรือกับห้างหุ้นส่วน บริษัทใดๆ ที่ได้ยื่นยื่นข้อเสนอ
ในคราวเดียวกัน 

   เสนอมา ณ วันที่............... เดือน.................................... พ.ศ. ..............................  

                    ลงชื่อ  .....................................................  

                    (..........................................................) 

             ต าแหน่ง........................................................... 

      

หมายเหตุ 

 1  ให้ระบุชื่อย่อหน่วยงานของรัฐที่ด าเนินการจัดจัดจ้าง เช่น กรม หรือจังหวัด หรือ ทีโอที เป็นต้น 

   2  บัญชีรายการก่อสร้าง ใบแจ้งปริมาณงานและราคา ให้จัดท าตามความเหมาะสม 
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สัญญาจ้างปรับปรุงและตกแตง่ส านักงานสาขาอุดรธานี 
 

สัญญาเลขท่ี บร………/2561 
 

สัญญาฉบับนี้ท าขึ้น ณ บรรษัทประกันสินเช่ืออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ส านักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 2922/243 
อาคารชาญอิสสระทาวเวอร์ 2 ช้ัน 16 - 18 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 
… .................. 2561 ระหว่าง บรรษัทประกันสินเช่ืออุตสาหกรรมขนาดย่อม โดย............................................................. 
ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า“ผู้ว่าจ้าง”ฝ่ายหนึ่ง กับบริษัท ................................................ จ ากัด ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 
........................................... ส านักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ ...................................................................................  โดย
............................................... ผู้มีอ านาจลงนามผูกพันนิติบุคคล ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า“ผู้รับจ้าง”อีกฝ่ายหนึ่ง 

 

คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้ 
 

 ข้อ 1 ข้อตกลงว่าจ้าง 
ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างท างานปรับปรุงและตกแต่งส านักงานสาขาอุดรธานี ณ อาคาร

เลขท่ี 239/5 ถนนอุดรดุษฎี ต าบลหมากแข้ง อ าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ตามข้อก าหนดและเง่ือนไขแห่งสัญญานี้รวมทั้ง
เอกสารแนบท้ายสัญญา ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “งานก่อสร้าง” 

ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆ ชนิดดีเพื่อใช้ในงานจ้าง
ตามสัญญานี้ 
 
 ข้อ 2 เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา 

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ ให้ถือเป็นส่วนหน่ึงของสัญญานี้ 
2.1 ผนวก 1 ขอบเขตงานพร้อมแบบและรายละเอียดตามเอกสารแนบ จ านวน  .. หน้า 
2.2 ผนวก 2 เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จ านวน  .. หน้า 
2.3 ผนวก 3 ใบแจ้งปริมาณงานและราคา จ านวน  .. หน้า 
2.4 ผนวก 4 ใบเสนอราคา จ านวน  .. หน้า 
ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดหรือแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้บังคับ 

และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามค าวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง ค าวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง
ให้ถือเป็นท่ีสุด และผู้รับจ้างไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าจ้าง ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติมจากผู้ว่าจ้างท้ังสิ้น 

 
ข้อ 3 หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา 

  ในขณะท าสัญญานี้ ผู้รับจ้างได้น าหลักประกันเป็น...................................... เป็นจ านวนเงิน ........................ บาท 
(.........................................) ซึ่งเท่ากับร้อยละ 5 ของราคาค่าจ้างทั้งหมดตามสัญญา มามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันการ
ปฏิบัติตามสัญญานี ้ 

กรณีผู้รับจ้างใช้หนังสือค้ าประกันมาเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา หนังสือค้ าประกันดังกล่าว
จะต้องออกโดยธนาคารที่ประกอบกิจการในประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาต
ให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายช่ือ
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บริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทย แจ้งเวียนให้ทราบตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐก าหนด หรืออาจเป็นหนังสือค้ าประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางก าหนดก็ได้และจะต้องมีอายุ 
การค้ าประกันตลอดไปจนกว่าผู้รับจ้างพ้นข้อผูกพันตามสัญญานี้ 

หลักประกันที่ผู้รับจ้างน ามามอบให้ตามวรรคหนึ่ง จะต้องมีอายุครอบคลุมความรับผิดทั้งปวงของผู้รับจ้าง
ตลอดอายุสัญญา ถ้าหลักประกันท่ีผู้รับจ้างน ามามอบให้ดังกล่าวลดลงหรือเสื่อมค่าลงหรือมีอายุไม่ครอบคลุมถึงความรับผิด
ของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม รวมถึงกรณีผู้รับจ้างส่งมอบงานล่าช้าเป็นเหตุให้ระยะเวลาแล้วเสร็จ
หรือวันครบก าหนดความรับผิดในความช ารุดบกพร่องตามสัญญาเปลี่ยนแปลงไป  ไม่ว่าจะเกิดขึ้นคราวใด ผู้รับจ้างต้องหา
หลักประกันใหม่หรือหลักประกันเพิ่มเติมให้มีจ านวนครบถ้วนตามวรรคหนึ่งมามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างภายใน 30 วัน นับถัดจาก
วันท่ีได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง 

หลักประกันที่ผู้รับจ้างน ามามอบไว้ในข้อนี้ ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างโดยไม่มีดอกเบี้ย เมื่อผู้รับจ้างพ้นจาก
ข้อผูกพันและความรับผิดทั้งปวงตามสัญญานี้แล้ว   

 
ข้อ 4 ค่าจ้างและการจ่ายเงิน 

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายและผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจ านวนเงิน …………………... บาท (............................)
ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จ านวน .......................... บาท (...............................................) ตลอดจนภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่าย

ทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวมเป็นเกณฑ์ เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยตามสัญญา และ

คณะกรรมการตรวจรับได้ตรวจรับงานจ้างเรียบร้อยแล้ว รวมทั้งท าสถานท่ีก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อยตามที่ก าหนดไว้ในข้อ 
20 

ในการช าระค่าจ้าง ผู้รับจ้างต้องส่งใบเรียกเก็บค่าจ้างมายังผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างจะด าเนินการช าระค่าจ้าง
ภายใน 30 วันหลังจากได้รับใบเรียกเก็บค่าจ้างแล้ว ผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินโดยวิธีโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้รับจ้าง ทั้งนี้     
ผู้รับจ้างตกลงเป็นผู้รับภาระเงินค่าธรรมเนียมหรือค่าจ้างบริการอื่นใดอันเกี่ยวกับการโอนเงินท่ีธนาคารเรียกเก็บ และยินยอม
ให้มีการหักเงินดังกล่าวจากเงินที่ได้รับนั้น และเมื่อได้รับเงินแล้วผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบใบเสร็จรับเงินและใบก ากับภาษีที่เกี่ยวข้อง
ที่มีข้อความถูกต้องตรงตามที่กฎหมายก าหนดไว้ให้แก่ผู้ว่าจ้างภายใน 7 วันท าการ 

 
ข้อ 5 การส่งมอบ 
 ผู้รับจ้างจะส่งมอบงานให้ถูกต้องและครบถ้วนตามที่ก าหนดไวใ้นสัญญาให้แก่ผู้ว่าจ้าง ณ สถานท่ีท าการของ

ผู้ว่าจ้าง ดังนี ้ 
 5.1 ส่งมอบเอกสารการประกันภัยภายใต้เงื่อนไขสัญญาข้อ 13 ภายในก าหนดดังต่อไปนี้ 
  5.1.1 หลักฐานการท าประกันภัยในวันลงนามสัญญาฉบับน้ี 
  5.1.2 ส าเนากรมธรรม์ประกันภัย ภายใน 7 วันนับถัดจากวันลงนามสัญญา 

5.2 ส่งมอบเอกสารดังต่อไปนี้ ภายใน 45 วันนับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากผู้ว่าจ้างให้เริ่มท างาน 
 5.2.1 แบบ AS-BUILT เป็นกระดาษไข จ านวน 1 ชุด และพิมพ์เขียว 1 ชุด 
 5.2.2 แบบ AS-BUILT บันทึกลง CD/DVD ในรูปแบบไฟล์ Auto.CAD (*.Dwg) และ PDF File จ านวน 1 ชุด 
 5.2.3 หนังสือรับประกันอุปกรณ์ พร้อมหนังสือคู่มือการใช้อุปกรณ์ 
 5.2.4 ส่งมอบกุญแจ โดยมีรายละเอียดอย่างชัดเจน 
 5.2.5 รายละเอียดการด าเนินงานและภาพถ่าย จ านวน 1 ชุด 
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 การส่งมอบงานตามสัญญานี้ไม่ว่าจะมีกี่คราวก็ตาม เว้นแต่การส่งมอบตามข้อ 5.1 ผู้รับจ้างจะต้องแจ้ง
ก าหนดเวลาส่งมอบงานแต่ละครั้ง โดยท าเป็นหนังสือยื่นต่อผู้ว่าจ้าง ณ ส านักงานใหญ่ ในวันและเวลาท าการของผู้ว่าจ้าง ก่อนวัน
ส่งมอบไม่น้อยกว่า 7 วัน 
 

ข้อ 6  การตรวจรับ 
 เมื่อผู้ว่าจ้างหรือคณะกรรมการตรวจรับของผู้ว่าจ้างได้ตรวจรับงานจ้างและเห็นว่าถูกต้องครบถ้วนตาม
สัญญานี้แล้ว ผู้ว่าจ้างจะออกหลักฐานการรับมอบไว้เป็นหนังสือ เพื่อผู้รับจ้างน ามาใช้เป็นหลักฐานประกอบการขอรับเงิน
ตามที่ก าหนดไว้ในข้อ 4 

 ถ้าผลของการตรวจรับปรากฏว่างานที่ผู้รับจ้างส่งมอบไม่ตรงตามที่ก าหนดไว้ในสัญญานี้ ผู้ว่าจ้างทรงไว้
ซึ่งสิทธิท่ีจะไม่รับงาน ในกรณีเช่นว่านี้ผู้รับจ้างจะต้องท าการแก้ไขและส่งมอบงานให้ใหม่ ภายใน 15 วัน นับจากวันที่ผู้ว่าจ้างแจ้ง
ให้แก้ไขเป็นลายลักษณ์อักษร  

 
ข้อ 7  ก าหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา 

ผู้รับจ้างต้องเริ่มท างานที่รับจ้างนับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งให้เริ่มงาน และจะต้องท างานให้แล้วเสร็จ
ภายในก าหนด 45 วันนับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งดังกล่าวนั้น ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือท างานภายในก าหนดเวลา หรือไม่
สามารถท างานให้แล้วเสร็จตามก าหนดเวลา หรือมีเหตุให้เช่ือได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถท างานให้แล้วเสร็จภายในก าหนดเวลา 
หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่าก าหนดเวลา หรือผู้รับจ้างท าผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็นผู้ถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด หรือ
ตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามค าสั่งของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ หรือผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษา 
ซึ่งได้รับมอบอ านาจจากผู้ว่าจ้างหรือการด าเนินงานของผู้รับจ้างไม่ได้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพหรือไม่สามารถท างานให้แล้ว
เสร็จตามก าหนด หรือผลงานของผู้รับจ้างในขั้นตอนใดไม่ผ่านการตรวจรับจากผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างต้องปรับปรุงแก้ไขให้เป็นไป
ตามที่ก าหนดไว้ในสัญญาหรือตามที่ได้ตกลงกันไว้    ถ้าการแก้ไขดังกล่าวยังไม่ผ่านการตรวจรับอีก ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิก
สัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าท างานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปได้ด้วย การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้นไม่กระทบ
สิทธิของผู้ว่าจ้างที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้รับจ้าง 

การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นนั้น ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดตามสัญญา 
 

ข้อ 8  ความรับผิดชอบในความช ารุดบกพร่องของงานจ้าง 
เมื่องานแล้วเสร็จบริบูรณ์ และผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจากผู้รับจ้างหรือจากผู้รับจ้างรายใหม่ ในกรณีที่มี

การบอกเลิกสัญญาตามข้อ 7 หากมีเหตุช ารุดบกพร่องหรือเสียหายเกิดขึ้นจากการจ้างน้ี ภายในก าหนด 2 ปี นับถัดจากวันท่ี
ได้รับมอบงานดังกล่าว ซึ่งความช ารุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเกิดจากความบกพร่องของผู้รับจ้างอันเกิดจากการใช้วัสดุที่ไม่
ถูกต้องหรือท าไว้ไม่เรียบร้อย หรือท าไม่ถูกต้องตามมาตรฐานแห่งหลักวิชา ผู้รับจ้างจะต้องรีบท าการแก้ไขให้เป็นท่ีเรียบร้อย
โดยไม่ชักช้า โดยผู้ว่าจ้างไม่ต้องออกเงินใดๆ ในการนี้ทั้งสิ้น หากผู้รับจ้างไม่กระท าการดังกล่าวภายในก าหนด 15 วัน นับถัด
จากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างหรือไม่ท าการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างก าหนด ให้ผู้ว่าจ้างมี
สิทธิที่จะท าการนั้นเองหรือจ้างผู้อื่นให้ท างานนั้น โดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น 

ในกรณีเร่งด่วนจ าเป็นต้องรีบแก้ไขเหตุช ารุดบกพร่องหรือเสียหายโดยเร็ว และไม่อาจรอให้ผู้รับจ้างแกไ้ข
ในระยะเวลาที่ก าหนดไว้ตามวรรคหนึ่งได้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิเข้าจัดการแก้ไขเหตุช ารุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่น
ให้ซ่อมแซมความช ารุดบกพร่องหรือเสียหาย โดยผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบช าระค่าใช้จ่ายทั้งหมด 
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การที่ผู้ว่าจ้างท าการนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ท างานนั้นแทนผู้รับจ้าง ไม่ท าให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจากความ
รับผิดตามสัญญา หากผู้รับจ้างไม่ชดใช้ค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายตามที่ผู้ว่าจ้างเรียกร้องผู้ว่าจ้างมีสิทธิบังคับจากหลักประกัน
การปฏิบัติตามสัญญาได้ 

 
ข้อ 9 การจ้างช่วง 

ผู้รับจ้างต้องไม่เอางานทั้งหมดหรือแต่บางส่วนแห่งสัญญานี้ไปจ้างช่วงอีกทอดหนึ่ง  เว้นแต่การจ้างช่วง
แต่บางส่วนจะได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างแล้ว การที่ผู้ว่าจ้างได้อนุญาตให้จ้างช่วงงานแต่บางส่วนดังกล่าวนั้น               
ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจากความรับผิดหรือพันธะหน้าท่ีตามสัญญานี้ และผู้รับจ้างยังต้องรับผิดในความผิดและความ
ประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างช่วง หรือของตัวแทน หรือลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วงนั้นทุกประการ 

กรณีผู้รับจ้างไปจ้างช่วงงานแต่บางส่วนโดยฝ่าฝืนความในวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างต้องช าระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้าง
เป็นจ านวนเงินในอัตราร้อยละ 10 ของวงเงินของงานท่ีจ้างช่วงตามสัญญา ทั้งนี ้ไม่ตัดสิทธิผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา 

 
ข้อ 10 การควบคุมงานของผู้รับจ้าง 

ผู้รับจ้างจะต้องควบคุมงานที่รับจ้างอย่างเอาใจใส่ ด้วยประสิทธิภาพและความช านาญ และในระหว่างท างาน
ที่รับจ้างจะต้องจัดให้มีผู้แทนซึ่งท างานเต็มเวลาเป็นผู้รับผิดชอบควบคุมงานของผู้รับจ้าง ผู้แทนดังกล่าวจะต้องได้รับมอบอ านาจ
จากผู้รับจ้าง ค าสั่งหรือค าแนะน าต่างๆ ที่ผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้าง
แต่งตั้งได้แจ้งแก่ผู้แทนเช่นว่านั้นให้ถือว่าเป็นค าสั่งหรือค าแนะน าที่ได้แจ้งแก่ผู้รับจ้าง การแต่งตั้งผู้แทนตามข้อนี้จะต้องท า
เป็นหนังสือและต้องได้รับความเห็นชอบเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง การเปลี่ยนตัวหรือแต่งตั้งผู้แทนใหม่จะท ามิได้หากไม่ได้รับ
ความเห็นชอบเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน 

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะขอให้เปลี่ยนตัวผู้แทนตามวรรคหนึ่ง โดยแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้รับจ้าง และผู้รับจ้าง
จะต้องท าการเปลี่ยนตัวผู้แทนนั้นโดยพลัน โดยไม่คิดค่าจ้างหรือราคาเพิ่มหรืออ้างเป็นเหตุเพื่อขยายอายุสัญญาอันเนื่องมาจาก
เหตุนี้ 

 
ข้อ 11 ความรับผิดของผู้รับจ้าง 

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดต่ออุบัติเหตุ ความเสียหาย หรือภยันตรายใดๆ อันเกิดจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง 
และจะต้องรับผิดต่อความเสียหายจากการกระท าของลูกจ้างหรือตัวแทนของผู้รับจ้าง และจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างช่วงด้วย 
(ถ้ามี) 

ความเสียหายใดๆ อันเกิดแก่งานที่ผู้รับจ้างได้ท าขึ้น แม้จะเกิดขึ้นเพราะเหตุสุดวิสัยก็ตาม ผู้รับจ้างจะต้อง
รับผิดชอบโดยซ่อมแซมให้คืนดีหรือเปลี่ยนให้ใหม่โดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง เว้นแต่ความเสียหายนั้นเกิดจากความผิดของ 
ผู้ว่าจ้าง ทั้งนี ้ความรับผิดของผู้รับจ้างดังกล่าวในข้อนี้จะสิ้นสุดลงเมื่อผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานครั้งสุดท้าย ซึ่งหลังจากนั้นผู้รับจ้าง
คงต้องรับผิดเพียงในกรณีช ารุดบกพร่องหรือความเสียหายดังกล่าวในข้อ 8 เท่านั้น 

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดต่อบุคคลภายนอกในความเสียหายใดๆ อันเกิดจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง หรือ
ลูกจ้างหรือตัวแทนของผู้รับจ้าง รวมถึงผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ตามสัญญานี้ หากผู้ว่าจ้างถูกเรียกร้องหรือฟ้องร้องหรือต้องชดใช้
ค่าเสียหายให้แก่บุคคลภายนอกไปแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องด าเนินการใดๆ เพื่อให้มีการว่าต่างแก้ต่างให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยค่าใช้จ่าย
ของผู้รับจ้างเอง รวมทั้งผู้รับจ้างจะต้องชดใช้ค่าเสียหายนั้นๆ ตลอดจนค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกิดจากการถูกเรียกร้องหรือถูกฟ้องร้อง
ให้แก่ผู้ว่าจ้างทันที 
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ข้อ 12 การจ่ายเงินแก่ลูกจ้าง 
ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินแก่ลูกจ้างที่ผู้รับจ้างได้จ้างมาในอัตราและตามก าหนดเวลาที่ผู้รับจ้างไดต้กลงหรอื

ท าสัญญาไว้ต่อลูกจ้างดังกล่าว 
ถ้าผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้างหรือค่าทดแทนอื่นใดแก่ลูกจ้างดังกล่าวในวรรคหนึ่ง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะเอา

เงินค่าจ้างที่จะต้องจ่ายแก่ผู้รับจ้างมาจ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างดังกล่าว และให้ถือว่าผู้ว่าจ้างได้จ่ายเงินจ านวนนั้นเป็น
ค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามสัญญาแล้ว 

ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีประกันภัยส าหรับลูกจ้างทุกคนที่จ้างมาท างาน โดยให้ครอบคลุมถึงความรับผิดทั้งปวง
ของผู้รับจ้าง รวมทั้งผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ในกรณีความเสียหายที่คิดค่าสินไหมทดแทนได้ตามกฎหมาย ซึ่งเกิดจากอุบัติเหตุหรือ
ภยันตรายใดๆ ต่อลูกจ้างหรือบุคคลอื่นที่ผู้รับจ้างหรือผู้รับจ้างช่วงจ้างมาท างาน ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบกรมธรรม์ประกันภัย
ดังกล่าวพร้อมท้ังหลักฐานการช าระเบี้ยประกันให้แก่ผู้ว่าจ้างเมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง 

 
ข้อ 13 การประกันภัยงานก่อสร้าง 
 ผู้รับจ้างต้องจัดให้มีการประกันภัยส าหรับงานตามสัญญา รวมทั้งงานที่แล้วเสร็จและงานที่อยู่ระหว่าง

งานก่อสร้างในวงเงินเอาประกันไม่น้อยกว่าวงเงินค่าจ้างตามสัญญา แบบคุ้มครองจากภัยทุกชนิด (All Risk) ซึ่งรวมถึงบุคคล
และทรัพย์สินของบุคคลที่สาม โดยระยะเวลาการคุ้มครองนับตั้งแต่วันเริ่มลงนามในสัญญาจ้างไปจนสิ้นสุดสัญญาจ้าง และ
สัญญาจ้างส่วนท่ีขยายออกไป 

 
ข้อ 14 การตรวจงานจ้าง 

  ถ้าผู้ว่าจ้างแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทท่ีปรึกษาเพื่อควบคุมการท างาน
ของผู้รับจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้นมีอ านาจเข้าไปตรวจการงานในโรงงานและ
สถานท่ีก่อสร้างได้ทุกเวลา และผู้รับจ้างจะต้องอ านวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือในการนั้นตามสมควร 

การที่มีคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้น หาท าให้ผู้รับจ้างพ้นความรับผิดชอบ
ตามสัญญานี้ข้อใดข้อหนึ่งไม่ 

 
ข้อ 15 แบบรูปและรายการละเอียดคลาดเคลื่อน 

ผู้รับจ้างรับรองว่าได้ตรวจสอบและท าความเข้าใจในแบบรูปและรายการละเอียดโดยถี่ถ้วนแล้ว หากปรากฏว่า
แบบรูปและรายการละเอียดนั้นผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อนไปจากหลักการทางวิศวกรรมหรือทางเทคนิค ผู้รับจ้างตกลงที่จะ
ปฏิบัติตามค าวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง เพื่อให้งาน
แล้วเสร็จบริบูรณ์ ค าวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด โดยผู้รับจ้างจะคิดค่าจ้าง ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มขึ้นจาก 
ผู้ว่าจ้าง หรือขอขยายอายุสัญญาไม่ได้ 
 

ข้อ 16  การควบคุมงานโดยผู้ว่าจ้าง 
  ผู้รับจ้างตกลงว่าคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง มีอ านาจที่
จะตรวจสอบและควบคุมงานเพื่อให้เป็นไปตามสัญญานี้และมีอ านาจที่จะสั่งให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม หรือตัดทอนซึ่งงาน
ตามสัญญานี้ หากผู้รับจ้างขัดขืนไม่ปฏิบัติตาม ผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษา     
มีอ านาจท่ีจะสั่งให้หยุดการนั้นช่ัวคราวได้ ความล่าช้าในกรณีเช่นนี้ผู้รับจ้างจะถือเป็นเหตุขอขยายระยะเวลาการปฏิบัติงาน
ตามสัญญาหรือเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น 



 
 

6 
 

 

ข้อ 17  งานพิเศษและการแก้ไขงาน 
  ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะสั่งเป็นหนังสือให้ผู้รับจ้างท างานพิเศษซึ่งไม่ได้แสดงไว้หรือรวมอยู่ในเอกสารสัญญานี้ 
หากงานพิเศษนั้นๆ อยู่ในขอบข่ายทั่วไปแห่งวัตถุประสงค์ของสัญญานี้ นอกจากนี้ผู้ว่าจ้างยังมีสิทธิสั่งให้เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไข
แบบรูปและข้อก าหนดต่างๆ ในเอกสารสัญญานี้ด้วย 

อัตราค่าจ้างหรือราคาที่ก าหนดไว้ในสัญญานี้ ให้ก าหนดใช้ส าหรับงานพิเศษหรืองานที่เพิ่มเติมขึ้น หรือ
ตัดทอนลงท้ังปวงตามค าสั่งของผู้ว่าจ้าง หากในสัญญาไม่ได้ก าหนดไว้ถึงอัตราค่าจ้าง หรือราคาใดๆ ที่จะน ามาใช้ส าหรับงาน
พิเศษหรืองานที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงดังกล่าว ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างจะได้ตกลงกันที่จะก าหนดอัตราค่าจ้างหรือราคาที่เพิ่มขึ้นหรือ
ลดลง รวมทั้งการขยายระยะเวลา (ถ้ามี) กันใหม่เพื่อความเหมาะสม ในกรณีที่ตกลงกันไม่ได้ ผู้ว่าจ้างจะก าหนดอัตราจ้าง
หรือราคาตามแต่ผู้ว่าจ้างจะเห็นว่าเหมาะสมและถูกต้อง ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติงานตามค าสั่งของผู้ว่าจ้างไปก่อนเพื่อมิให้
เกิดความเสียหายแก่งานที่จ้าง 

 
 ข้อ 18 ค่าปรับ 

หากผู้รับจ้างไม่สามารถท างานให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่ก าหนดไว้ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิก
สัญญา ผู้รับจ้างจะต้องช าระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นรายวันในอัตราร้อยละ 0.10 ของราคางานจ้าง และจะต้องช าระค่าใช้จ่าย
ในการควบคุมงาน (ถ้ามี) ในเมื่อผู้ว่าจ้างต้องจ้างผู้ควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็นจ านวนเงินวันละ.................บาท (…..................) 
นับถัดจากวันท่ีครบก าหนดเวลาแล้วเสร็จของงานตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายเวลาท างานให้จนถึงวันที่ท างานแล้ว
เสร็จจริง นอกจากน้ี ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างท างานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่า
จ านวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย 

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างจะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญา
ต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ 19 ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อ
ครบก าหนดเวลาแล้วเสร็จของงานขอให้ช าระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย 
 

ข้อ 19 สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังบอกเลิกสัญญา 
ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา ผู้ว่าจ้างอาจท างานนั้นเองหรือว่าจ้างผู้อื่นให้ท างานนั้นต่อจนแล้วเสร็จ

ก็ได้ ผู้ว่าจ้างหรือผู้ที่รับจ้างท างานนั้นต่อมีสิทธิใช้เครื่องใช้ในการก่อสร้าง สิ่งที่สร้างขึ้นช่ัวคราวส าหรับงานก่อสร้าง และวัสดุ
ต่างๆ ซึ่งเห็นว่าจะต้องสงวนเอาไว้เพื่อการปฏิบัติงานตามสัญญาตามที่จะเห็นสมควร 

ในกรณีดังกล่าว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิริบหรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาทั้งหมดหรือบางส่วน 
ตามแต่จะเห็นสมควร นอกจากนั้น ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหายซึ่งเป็นจ านวนเกินกว่าหลักประกันการปฏิบัติตาม
สัญญา รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นในการท างานนั้นต่อให้แล้วเสร็จตามสัญญา ตลอดจนค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานเพิ่ม (ถ้ามี) 
ซึ่งผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากเงินประกันผลงานหรือจ านวนเงินใดๆ ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก็ได้ 

 
ข้อ 20 การบังคับค่าปรับ ค่าเสียหาย และค่าใช้จ่าย 

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่งด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม จนเป็นเหตุให้เกิดค่าปรับ ค่าเสียหาย 
หรือค่าใช้จ่ายแก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างต้องชดใช้ค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยสิ้นเชิงภายในก าหนด 
30 วัน นับถัดจากวันท่ีได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หากผู้รับจ้างไม่ชดใช้ให้ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาดังกล่าว
ให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะหักเอาจากจ านวนเงินค่าจ้างที่ต้องช าระหรือจากเงินประกันผลงานของผู้รับจ้างหรือบังคับจากหลักประกัน 
การปฏิบัติตามสัญญาได้ทันท ี
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หากค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายที่บังคับจากเงินค่าจ้างที่ต้องช าระ เงินประกันผลงานหรือหลักประกัน
การปฏิบัติตามสัญญาแล้วยังไม่เพียงพอ ผู้รับจ้างยินยอมช าระส่วนที่เหลือที่ยังขาดอยู่จนครบถ้วนตามจ านวนค่าปรับ ค่าเสียหาย 
หรือค่าใช้จ่ายนั้น ภายในก าหนด 30 วันนับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง 

หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแล้วยังเหลืออยู่อีกเท่าใด 
ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างท้ังหมด 

 
ข้อ 21 การท าบริเวณก่อสร้างให้เรียบร้อย 

ผู้รับจ้างจะต้องรักษาบริเวณสถานที่ปฏิบัติงานตามสัญญานี้ รวมทั้งโรงงานหรือสิ่งอ านวยความสะดวก
ในการท างานของผู้รับจ้าง ลูกจ้าง ตัวแทน หรือผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ให้สะอาด ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพในการใช้งาน
ตลอดระยะเวลาการจ้าง และเมื่อท างานเสร็จสิ้นแล้วจะต้องขนย้ายบรรดาเครื่องใช้ในการท างานจ้างรวมทั้งวัสดุ ขยะมูลฝอย และ
สิ่งก่อสร้างช่ัวคราวต่างๆ (ถ้ามี) ทั้งจะต้องกลบเกลี่ยพื้นดินให้เรียบร้อยเพื่อให้บริเวณทั้งหมดอยู่ในสภาพที่สะอาดและใช้การได้
ทันท ี

 
ข้อ 22 การงดหรือลดค่าปรับ หรือการขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา 

ในกรณีที่มีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง หรือเหตุสุดวิสัย หรือเกิดจากพฤติการณ์
อันหนึ่งอันใดท่ีผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดตามกฎหมาย หรือเหตุอื่นตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่า
ด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ท าให้ผู้รับจ้างไม่สามารถท างานให้แล้วเสร็จตามเง่ือนไขและก าหนดเวลา
แห่งสัญญานี้ได้ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุหรือพฤติการณ์ดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบ เพื่อของดหรือ
ลดค่าปรับ หรือขยายเวลาท างานออกไปภายใน 15 วันนับถัดจากวันที่เหตุนั้นสิ้นสุดลง หรือตามที่ก าหนดในกฎกระทรวงดังกล่าว 
แล้วแต่กรณี 

ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้รับจ้างได้สละสิทธิเรียกร้องในการที่จะขอ
งดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาท างานออกไปโดยไม่มีเง่ือนไขใดๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่อง
ของฝ่ายผู้ว่าจ้างซึ่งมีหลักฐานชัดแจ้งหรือผู้ว่าจ้างทราบดีอยู่แล้วตั้งแต่ต้น 

การงดหรือลดค่าปรับ หรือขยายก าหนดเวลาท างานตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจของผู้ว่าจ้างที่จะพิจารณา
ตามที่เห็นสมควร 

 
ข้อ 23 มาตรฐานฝีมือช่าง 

ผู้รับจ้างตกลงเป็นเง่ือนไขส าคัญว่า ผู้รับจ้างจะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่าง      
จากสถาบันของทางราชการ หรือผู้มีวุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส. หรือ ปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. 
รับรองให้เข้ารับราชการได้ ในอัตราไม่ต่ ากว่าร้อยละ 10(สิบ) ของแต่ละสาขาช่าง แต่จะต้องมีช่างจ านวนอย่างน้อย 1 คน 
ในแต่ละสาขาช่างดังต่อไปนี้ 

23.1 ช่างโยธาหรือช่างก่อสร้าง 
23.2 ช่างไฟฟ้า                                  
ผู้รับจ้างจะต้องจัดท าบัญชีแสดงจ านวนช่างทั้งหมดโดยจ าแนกตามแต่ละสาขาช่าง และระดับช่าง พร้อมกับ

ระบุรายช่ือช่างผู้ที่ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างหรือผู้มีวุฒิบัตรดังกล่าวในวรรคหนึ่ง น ามาแสดงพร้อมหลักฐานต่างๆ 
ต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ หรือผู้ควบคุมงานก่อนเริ่มลงมือท างาน และพร้อมท่ีจะให้ผู้ว่าจ้างหรือเจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้าง
ตรวจสอบดูได้ตลอดเวลาท างานตามสัญญานี้ของผู้รับจ้าง 
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ข้อ 24 การรักษาความลับ 
  ผู้รับจ้างตกลงเก็บรักษาข้อมูลของผู้ว่าจ้าง และข้อมูลใดๆ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ ากัดเพียง ข้อมูลทางการเงิน 
ข้อมูลทางเทคนิค ข้อมูลลูกค้า สถิติ สูตร ระบบ แบบ แผนผัง แผนภาพ แผนธุรกิจ ตลอดจนเอกสารและความลับทางธุรกิจใดๆ 
ที่เกิดขึ้นหรือท่ีได้รับจากการด าเนินงานตามสัญญานี้ หรือจากการสื่อสารทางอื่นๆ ระหว่างคู่สัญญาไว้เป็นความลับ และจะ
ไม่เปิดเผยหรือยินยอมให้บุคคลอื่นใดเข้าถึงหรือใช้ข้อมูลดังกล่าว  เว้นแต่เป็นการเปิดเผยตามกฎหมาย หรือค าสั่งศาล หรือ
ได้รับความยินยอมจากผู้ว่าจ้างล่วงหน้าเป็นหนังสือ 
 

สัญญานี้ท าขึ้นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน  คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือช่ือ
พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นส าคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ 

 
       บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม              บริษัท .......................................................... จ ากัด 

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

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



แบบหนังสือค้ําประกัน 

 
(หลักประกันสัญญาจ�าง) 

 
เลขท่ี............................                  วันท่ี............................ 
 

ข�าพเจ�า..........(ชื่อธนาคาร)............สาํนักงานต้ังอยู)เลขท่ี..............ถนน...............ตําบล/แขวง.................
อําเภอ/เขต........................จังหวัด.......................โดย..........................ผู�มีอํานาจลงนามผูกพันธนาคาร  
ขอทําหนังสือคํ้าประกันฉบับนี้ไว�ต)อ.................(ชื่อส)วนราชการผู�ว)าจ�าง)...........ซ่ึงต)อไปนี้เรียกว)า “ผู�ว)าจ�าง”  
ดังมีข�อความต)อไปนี้ 

1. ตามท่ี........(ชื่อผู�รับจ�าง).......ซ่ึงต)อไปนี้เรียกว)า “ผู�รับจ�าง” ได�ทําสัญญาจ�าง................กับผู�ว)าจ�าง
ตามสัญญาเลขท่ี....................ลงวันท่ี..................ซ่ึงผู�รับจ�างต�องวางหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา 
ต)อผู�ว)าจ�าง เป4นจํานวนเงิน...........บาท (...............) ซ่ึงเท)ากับร�อยละ......... (........) ของมูลค)าท้ังหมดของสัญญา 

ข� าพเจ� ายินยอมผูกพันตนโดยไม) มี เง่ือนไขท่ีจะคํ้ าประกันการชํ าระเงินให� ตามสิทธิ เรียกร�อง 
ของผู� ว) าจ� าง จํ านวนไม) เกิน................................บาท (......................................) ในฐานะเป4นลูกหนี้ ร)วม 
ในกรณีท่ีผู�รับจ�างก)อให�เกิดความเสียหายใดๆ หรือต�องชําระค)าปรับ หรือค)าใช�จ)ายใดๆ หรือผู�รับจ�างมิได�ปฏิบัติ 
ตามภาระหน�าท่ีใดๆ ท่ีกําหนดในสัญญาดังกล)าวข�างต�น ท้ังนี้ โดยผู�ว)าจ�างไม)จําเป4นต�องเรียกร�องให�ผู�รับจ�าง 
ชําระหนี้นั้นก)อน 

2. หนังสือคํ้าประกันนี้ มีผลใช�บังคับต้ังแต)วันทําสัญญาจ�างดังกล)าวข�างต�นจนถึงวันท่ี..................... 
เดือน.................... พ.ศ. ........................ (ระบุวันท่ีครบกําหนดสัญญารวมกับระยะเวลาการรับประกันความชํารุด
บกพร)อง) และข�าพเจ�าจะไม)เพิกถอนการคํ้าประกันภายในระยะเวลาท่ีกําหนดไว� 

3. หากผู�ว)าจ�างได�ขยายระยะเวลาให�แก)ผู�รับจ�าง ให�ถือว)าข�าพเจ�ายินยอมในกรณีนั้นๆ ด�วย โดยให�ขยาย
ระยะเวลาคํ้าประกันนี้ออกไปตลอดระยะเวลาท่ีผู�ซ้ือได�ขยายระยะเวลาให�แก)ผู�ขายดังกล)าวข�างต�น 

 
ข�าพเจ�าได�ลงนามและประทับตราไว�ต)อหน�าพยานเป4นสําคัญ 

 

   ลงชื่อ......................................................ผู�คํ้าประกัน 

           (....................................................) 

          ตําแหน)ง........................................................ 

    ลงชื่อ...................................................พยาน 

           (..................................................) 

    ลงชื่อ...................................................พยาน 

           (..................................................) 

 

 

 



บทนิยาม 
 
  “ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน” หมายความว่า บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล 
ที่เข้าเสนอราคาขายในการประกวดราคาซื้อของกรม เป็นผู้มีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมใน
กิจการของบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอื่นที่เข้าเสนอราคาขายในการประกวดราคาซื้อของกรมใน
คราวเดียวกัน 
  การมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมของบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลดังกล่าว
ข้างต้น ได้แก่การที่บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลดังกล่าวมีความสัมพันธ์กันในลักษณะดังต่อไปนี้ 

(1) มีความสัมพันธ์กันในเชิงบริหาร โดยผู้จัดการ หุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ 
 ผู้บริหาร หรือผู้มีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของบุคคลธรรมดาหรือของนิติบุคคลรายหนึ่ง  
มีอํานาจหรือสามารถใช้อํานาจในการบริหารจัดการกิจการของบุคคลธรรมดาหรือของนิติบุคคล 
อีกรายหนึ่งหรือหลายราย มีอํานาจหรือสามารถใช้อํานาจในการบริหารจัดการกิจการของบุคคล
ธรรมดาหรือของนิติบุคคลอีกรายหนึ่งหรือหลายราย ที่เสนอราคาให้แก่กรมในการประกวดราคาซื้อ
คร้ังนี้ 

(2) มีความสัมพันธ์กันในเชิงทุน โดยผู้เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือผู้เป็น
หุ้นส่วนไม่จํากัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจํากัด หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัทจํากัดหรือบริษัท
มหาชนจํากัด เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจํากัด หรือเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัท
จํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด อีกรายหน่ึงหรือหลายรายที่เสนอราคาให้แก่กรมในการประกวดราคาซื้อ
คร้ังนี้ 
   คําว่า “ผู้ถือหุ้นรายใหญ่” ให้หมายความว่า ผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นเกินกว่าร้อยละย่ีสิบห้าใน
กิจการนั้น หรือในอัตราอื่นตามที่คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุเห็นสมควรประกาศกําหนดสําหรับกิจการ
บางประเภทหรือบางขนาด 

(3) มีความสัมพันธ์กันในลักษณะไขว้กันระหว่าง (1) และ (2) โดยผู้จัดการ หุ้นส่วนผู้จัดการ  
กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของบุคคลธรรมดาหรือของ 
นิติบุคคลรายหนึ่ง เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจํากัด หรือเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ใน
บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด  อีกรายหนึ่งหรือหลายรายที่ เข้าเสนอราคาให้แก่กรม
ในการประกวดราคาซื้อคร้ังนี้ หรือในนัยกลับกัน 
 การดํารงตําแหน่ง การเป็นหุ้นส่วน หรือเข้าถือหุ้นดังกล่าวข้างต้นของคู่สมรส หรือบุตร
ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลใน (1) (2) หรือ (3) ให้ถือว่าเป็นการดํารงตําแหน่ง การเป็นหุ้นส่วน 
หรือการถือหุ้นของบุคคลดังกล่าว 
  ในกรณีบุคคลใดใช้ชื่อบุคคลอื่นเป็นผู้จัดการ หุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ
ผู้บริหาร ผู้เป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นโดยที่ตนเองเป็นผู้ใช้อํานาจในการบริหารที่แท้จริง หรือเป็นหุ้นส่วน
หรือผู้ถือหุ้นที่แท้จริงของห้างหุ้นส่วน หรือบริษัทจํากัด หรือบริษัทมหาชนจํากัด แล้วแต่กรณี และห้าง
หุ้นส่วน หรือบริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัดที่เก่ียวข้อง ได้เสนอราคาให้แก่กรมในการประกวด
ราคาซื้อคราวเดียวกัน ให้ถือว่าผู้เสนอราคาหรือผู้เสนองานนั้นมีความสัมพันธ์กันตาม (1) (2) หรือ (3) 
แล้วแต่กรณี  



“การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม”  หมายความว่า การท่ีผู้เสนอราคา
รายหนึ่งหรือหลายรายกระทําการอย่างใด ๆ อันเป็นการขัดขวาง หรือเป็นอุปสรรค หรือไม่เปิดโอกาส 
ให้มีการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการเสนอราคาต่อกรม ไม่ว่าจะกระทําโดยการสมยอมกัน หรือ 
โดยการให้ ขอให้หรือรับว่าจะให้ เรียก รับ หรือยอมจะรับเงินหรือทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด  
หรือใช้กําลังประทุษร้าย หรือข่มขู่ว่าจะใช้กําลังประทุษร้าย หรือแสดงเอกสารอันเป็นเท็จ หรือกระทํา
การใดโดยทุจริต ทั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะแสวงหาประโยชน์ในระหว่างผู้เสนอราคาด้วยกัน หรือ
เพื่อให้ประโยชน์แก่ผู้เสนอราคารายหนึ่งรายใดเป็นผู้มีสิทธิทําสัญญากับกรม หรือเพื่อหลีกเลี่ยงการแข่งขัน
ราคาอย่างเป็นธรรม หรือเพื่อให้เกิดความได้เปรียบกรมโดยมิใช่เป็นไปในทางประกอบธุรกิจปกติ 

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

บทนิยาม 



 

บัญชีเอกสารส่วนที่ 1 

 

    1.  ในกรณีผู้ย่ืนข้อเสนอเป็นนิติบุคคล 
     (ก)  ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจ ากัด 

- ส ำเนำหนังสือรับรองกำรจดทะเบียนนิติบุคคล   
        ไฟล์ข้อมูล………………………….……..ขนำดไฟล์....................... จ ำนวน …… …….......แผ่น 
     - บัญชีรำยชื่อหุ้นส่วนผู้จัดกำร    

     ไฟล์ข้อมูล………………………….……..ขนำดไฟล์....................... จ ำนวน …………….......แผ่น 
     - ผู้มีอ ำนำจควบคุม (ถ้ำมี)    
    ไม่มีผู้มีอ ำนำจควบคุม 
    มีผู้มีอ ำนำจควบคุม 

         ไฟล์ข้อมูล………………….……..ขนำดไฟล์....................... จ ำนวน …………….......แผ่น 
  

     (ข)  บริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัด 
      - ส ำเนำหนังสือรับรองกำรจดทะเบียนนิติบุคคล      

  ไฟล์ข้อมูล………………………….…...ขนำดไฟล์....................... จ ำนวน …………….......แผ่น 
     - ส ำเนำหนังสือบริคณห์สนธิ       

 ไฟล์ข้อมูล………………………….……..ขนำดไฟล์....................... จ ำนวน …………….......แผ่น 
     - บัญชีรำยชื่อกรรมกำรผู้จัดกำร      

    ไฟล์ข้อมูล……………………….……..ขนำดไฟล์....................... จ ำนวน ………….….......แผน่     
       บัญชีผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ (ถ้ำม)ี   

   ไม่มีผู้ถอืหุ้นรำยใหญ่ 
   มีผู้ถือหุ้นรำยใหญ่           

     ไฟล์ข้อมูล…………………………..ขนำดไฟล์....................... จ ำนวน …………….......แผ่น 
    -  ผู้มีอ ำนำจควบคุม (ถ้ำมี)  
   ไม่มีผู้มีอ ำนำจควบคุม 
   มีผู้มีอ ำนำจควบคุม 

        ไฟล์ข้อมูล………………….……..ขนำดไฟล์....................... จ ำนวน …………….......แผ่น 

    2.  ในกรณีผู้ย่ืนข้อเสนอไม่เป็นนิติบุคคล 
     (ก)  บุคคลธรรมดา 
      - ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนของผู้นั้น   

      ไฟล์ข้อมูล……………………….……..ขนำดไฟล์....................... จ ำนวน …………….......แผ่น 
     (ข)  คณะบุคคล 
     - ส ำเนำข้อตกลงที่แสดงถึงกำรเข้ำเป็นหุ้นส่วน 

  ไฟล์ข้อมูล………………………….……..ขนำดไฟล์....................... จ ำนวน …………….......แผ่น
     - ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนของผู้เป็นหุ้นส่วน 

 ไฟล์ข้อมูล………………………….……..ขนำดไฟล์....................... จ ำนวน ……….…….......แผ่น 
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    3.  ในกรณีผู้ย่ืนข้อเสนอเป็นผู้ย่ืนข้อเสนอร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า 
    - ส ำเนำสัญญำของกำรเข้ำร่วมค้ำ    

 ไฟล์ข้อมูล……………………………….……..ขนำดไฟล์....................... จ ำนวน …………….......แผ่น 
     (ก)  ในกรณีผู้ร่วมค้าเป็นบุคคลธรรมดา 
     -  บุคคลสัญชำติไทย 
        ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน 

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

 ไฟล์ข้อมูล…………………………….……..ขนำดไฟล์....................... จ ำนวน ………… ….......แผน่ 
     (ข)  ในกรณีผู้ร่วมค้าเป็นนิติบุคคล 
      -  ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจ ากัด 
         ส ำเนำหนังสือรับรองกำรจดทะเบียนนิติบุคคล 

 ไฟล์ข้อมูล…………………………….……..ขนำดไฟล์....................... จ ำนวน …………….......แผ่น 
      -  บัญชีรำยชื่อหุ้นส่วนผู้จดักำร 

 ไฟล์ข้อมูล…………………………….……..ขนำดไฟล์....................... จ ำนวน …………….......แผ่น 
      -  ผู้มีอ ำนำจควบคุม (ถ้ำมี) 

 ไม่มีผู้ควบคุม 
         มีผู้ควบคุม 

 ไฟล์ข้อมูล………………………….……..ขนำดไฟล์....................... จ ำนวน …………….......แผ่น
              -  บริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัด 
        ส ำเนำหนังสือรับรองกำรจดทะเบียนนิติบุคคล 

ไฟล์ข้อมูล……………………………….……..ขนำดไฟล์....................... จ ำนวน …………….......แผ่น 
     -  ส ำนำหนังสือบริคณห์สนธิ  

ไฟล์ข้อมูล……………………………….……..ขนำดไฟล์....................... จ ำนวน …………….......แผ่น 
 -  บัญชีรำยชื่อกรรมกำรผู้จัดกำร  

 ไฟล์ข้อมูล……………………………….……..ขนำดไฟล์....................... จ ำนวน …………….......แผ่น 
  -  บัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (ถ้ามี)  
    ไม่มีผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ 
  มีผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ 

        ไฟล์ข้อมูล……………………….……..ขนำดไฟล์....................... จ ำนวน …………….......แผ่น 
- ผู้มีอ ำนำจควบคุม (ถ้ำมี)  
 ไม่มีผู้มีอ ำนำจควบคุม 
 มีผู้มีอ ำนำจควบคุม 

 ไฟล์ข้อมูล……………………………….……..ขนำดไฟล์....................... จ ำนวน …………….......แผ่น 

 



 

- 3 - 

  4.  อ่ืน ๆ (ถ้ำมี) 
  ............................................................................................................................. .......................... 

ไฟล์ข้อมูล……………………………………….……..ขนำดไฟล์....................... จ ำนวน …………….......แผ่น 
   .............................................................................................................................. ........................ 

ไฟล์ข้อมูล…………….………………………….……..ขนำดไฟล์....................... จ ำนวน …………….......แผ่น 
   ........................................................................................................................................ ................ 
                ไฟล์ข้อมูล……………………………………….….…..ขนำดไฟล์....................... จ ำนวน …………….......แผ่น 
  

 ข้ำพ เจ้ ำขอรับ รองว่ำ  เอกสำรหลักฐำนที่ ข้ ำพ เจ้ำยื่ นพร้อมกำรเสนอรำคำทำงระบบจัดซื้ อ 
จัดจ้ำงภำครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในกำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ ถูกต้องและเป็นควำมจริง 
ทุกประกำร 
 
 
      ลงชื่อ.............................................................ผู้ยื่นข้อเสนอ 
             (...........................................................) 
 
      



 

บัญชีเอกสารส่วนที่ 2 
 

 1. แคตตาล็อกและหรือแบบรูปรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ  

    ไฟล์ข้อมูล……………………………….……..ขนาดไฟล์....................... จ านวน ………..…….......แผ่น 

 2.  หนังสือมอบอ านาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอมอบอ านาจให้บุคคลอ่ืน 
               ลงนามในใบเสนอราคาแทน  

      ไฟล์ข้อมูล……………………………….……..ขนาดไฟล์....................... จ านวน …………….......แผ่น 

 3.  หลักประกันการเสนอราคา 
                ไฟล์ข้อมูล……………………………….……..ขนาดไฟล์....................... จ านวน …………….......แผ่น 

 4. สรุปรายละเอียดประกอบการอธิบายเอกสารตามที่หน่วยงานของรัฐก าหนดให้จัดส่งภายหลัง 
วันเสนอราคา เพ่ือใช้ในประกอบการพิจารณา (ถ้ามี) ดังนี้ 

   4.1 …………………………………………………………………………………………………………………………… 
                     ไฟล์ข้อมูล……………………………….……..ขนาดไฟล์....................... จ านวน …………….......แผ่น 
   4.2 …………………………………………………………………………………………………………………………… 
                     ไฟล์ข้อมูล……………………………….……..ขนาดไฟล์....................... จ านวน …………….......แผ่น 

 5.  อ่ืนๆ (ถ้ามี) 
     5.1................................................................................................................................... ............ 
                    ไฟล์ข้อมูล……………………………….……..ขนาดไฟล์....................... จ านวน …………….......แผ่น 
     5.2................................................................................................................................... ............ 
                    ไฟล์ข้อมูล……………………………….……..ขนาดไฟล์....................... จ านวน …………….......แผ่น 
     5.3................................................................................................................................... ............ 
                    ไฟล์ข้อมูล……………………………….……..ขนาดไฟล์....................... จ านวน …………….......แผ่น 

 ข้าพเจ้าขอรับรองว่าเอกสารหลักฐานที่ข้าพเจ้าได้ยื่นมาพร้อมการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อ 
จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ ถูกต้องและเป็นความจริง 
ทุกประการ 
 
 
              ลงชื่อ.............................................................ผู้ยื่นข้อเสนอ 

                    (...........................................................) 
      



































































































































































































 

บญัชรีายการวสัดุตกแต่งพรอ้มตวัอยา่ง 

 บรรษทัประกนัสนิเชือ่อุตสาหกรรมขนาดยอ่ม สาขาอุดรธานี 

 

 

 

 

 

 

 

จดัท าโดย 

 

 

 

บรษิทั ทรสัท ีแมเนจเมนท ์จ ากดั 

47/90 ซอยแจง้วฒันะ-ปากเกรด็ 17 ถนนแจง้วฒันะ ต าบลบางพดู 

อ าเภอปากเกรด็ จงัหวดันนทบุร ี11120 

โทรศพัท ์: 02 964-9101-2  โทรสาร  : 02 964-9100 

อเีมลล ์: trustee_47@yahoo.com 

mailto:trustee_47@yahoo.com


สารบญั 

 

   1) รายละเอยีดประกอบแบบ งานพืน้ และบวัพืน้ 

   2) รายละเอยีดประกอบแบบ งานฝ้าเพดาน 

   3) รายละเอยีดประกอบแบบ งานผนงั 

   4) รายละเอยีดประกอบแบบ งานผนงัดา้นหน้าอาคาร 

   5)  รายละเอยีดประกอบแบบ งานประตู 

   6) รายละเอยีดประกอบแบบ งานอุปกรณ์ส าหรบัประตู 

   7) รายละเอยีดประกอบแบบ งานไฟฟ้าแสงสวา่ง 

   8) รายละเอยีดประกอบแบบ งานมา่น 

   9) รายละเอยีดประกอบแบบ งานสุขภณัฑห์อ้งน ้า 

   10) รายละเอยีดวสัดุประกอบเฟอรนิ์เจอรแ์ละวสัดุกรุพืน้ผวิ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายละเอยีดประกอบแบบ งานพืน้และบวัพืน้ 

 



รายละเอียดประกอบแบบงานตกแต่งภายใน 

บรษิทั ทรสัท ีแมเนจเมนท ์จ ากดั                 โครงการ : บรรษทัประกนัสนิเชื่ออุตสาหกรรมขนาดยอ่ม  

47/90 ซอยแจง้วฒันะ-ปากเกรด็ 17 ถนนแจง้วฒันะ ต าบลบางพดู         รหสัโครงการ :  
อ าเภอปากเกรด็ จงัหวดันนทบุร ี11120 
โทรศพัท ์: 02 964-9101-2   โทรสาร   02 964-9100              พืน้ที/่สาขา : สาขาทัว่ไป 
อเีมลล ์: trustee_47@yahoo.com            วสัดุ : งานพืน้และบวัพืน้ 
 
รหสั รายละเอียด ตวัแทนจ าหน่าย หมายเหต ุ
FL-X - พืน้เดมิท าความสะอาดซ่อมแซมสว่นทีช่ ารุดใหใ้ชง้านไดด้ ี

 
โดยผูร้บัเหมา -GENERAL AREA 

FL-1 - พืน้กระเบือ้ง GRANITO 0.60x0.60 m. 
N6F000  

Thai Soung  
(หรอืเทยีบเท่า) 

-RECEPTION 
-MANAGER ROOM 
-หอ้งใหค้ าปรกึษา 

FL-2 - พืน้กระเบือ้ง 0.40x0.40 m. (กนัลื่น) 
No. RSP-1125 PORCELAIN SIERRA BEIGE  

RCI (หรอืเทยีบเท่า) 
 

- หอ้งน ้า 
- พืน้ดา้นหน้าทางเขา้ 

FL-4 - พืน้กระเบือ้ง  0.30x0.30 m.  
FT  วลิลี ่เทาเขม้ PM  

COTTO (หรอืเทยีบเท่า) - PANTRY AREA 
- บนัได 
- ลานจอดรถ 

FL-6 - พืน้กระเบือ้งยางลายไม ้0.90x0.15 m. รหสั  AJW-006 
 

ของ V-flooring  
หรอืเทยีบเท่า 

-MANAGER ROOM 
 

FL-H - ตวัจบกระเบือ้งยาง 
 

โดยผูร้บัเหมา 
 

-MANAGER ROOM 
 

FL-G - จมกูบนัได PVC. STEP INFINITY 
(หรอืเทยีบเท่า) 

- พืน้ดา้นหน้าทางเขา้ 
- บนัได 
- PANTRY AREA 

SK-1 - บวัพืน้ ALUMINIUM 
 

ALLOY (BUILDERS 
SMART) หรอืเทยีบเท่า 

-RECEPTION 
-MANAGER ROOM 
-หอ้งใหค้ าปรกึษา 

SK-2 - บวัพืน้ PVC สดี า  ALLOY (BUILDERS 
SMART) หรอืเทยีบเท่า 

- PANTRY AREA 

หมายเหต ุ :  ผูร้บัเหมาเสนอตวัอยา่ง ให้ผูอ้อกแบบพิจารณาอนุมติัก่อนด าเนินการ   
 

 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายละเอยีดประกอบแบบ งานฝ้าเพดาน 



รายละเอียดประกอบแบบงานตกแต่งภายใน 

บรษิทั ทรสัท ีแมเนจเมนท ์จ ากดั     โครงการ : บรรษทัประกนัสนิเชือ่อุตสาหกรรมขนาดย่อม 

47/90 ซอยแจง้วฒันะ-ปากเกรด็ 17 ถนนแจง้วฒันะ ต าบลบางพดู         รหสัโครงการ :  
อ าเภอปากเกรด็ จงัหวดันนทบุร ี11120 
โทรศพัท ์: 02 964-9101-2   โทรสาร   02 964-9100             พืน้ที/่สาขา : สาขาทัว่ไป 
อเีมลล ์: trustee_47@yahoo.com            วสัดุ  : งานฝ้าเพดาน 
 
รหสั รายละเอียด ตวัแทนจ าหน่าย หมายเหต ุ
CL-X ฝ้าเพดานเดมิ 

- ฝ้าเพดานเดมิซ่อมแซม ทาส ีP-1 
โดยผูร้บัเหมา -GENERAL AREA 

 
CL-2 ฝ้าเพดานฉาบเรยีบ 

- ฝ้ายบิซัม่บอรด์ 9 มม.ฉาบเรยีบ ทาส ีP-1 
 

บจก. สยามอตุสาหกรรม 
ยปิซัม่บอรด์ 
TEL : 02 555-0073 

-RECEPTION 
-MANAGER ROOM 
-หอ้งใหค้ าปรกึษา 
-PANTRY AREA 
-หอ้งประชมุ 

CL-2A ฝ้าเรยีบกนัชืน้ 
- ฝ้ายบิซัม่บอรด์กนัชืน้ 9 มม.ฉาบเรยีบ ทาส ีP-1 

บจก. สยามอตุสาหกรรม 
ยปิซัม่บอรด์ 
TEL : 02 555-0073 
 

-หอ้งน ้า 
 
 
 

CL-6 ฝ้าเพดาน aluminium 
- ฝ้าเพดาน aluminium ตวั C 0.15X0.85 cm. 
 

M.P.V. FOUR STARS 
.CO.,LTD.  
หรอืเทยีบเท่า 

-ดา้นหน้าทางเขา้ 
 

หมายเหต ุ :   1. ผูร้บัเหมาเสนอตวัอย่าง ให้ผูอ้อกแบบพิจารณาอนุมติัก่อนด าเนินการ 
  2. ผลิตภณัฑสี์ใช้ของบริษทั TOA (TEL) : 02 381-6741 , 02 392-8461 หรอืเทียบเท่า 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายละเอยีดประกอบแบบ งานผนงั 



รายละเอียดประกอบแบบงานตกแต่งภายใน 

บรษิทั ทรสัท ีแมเนจเมนท ์จ ากดั     โครงการ : บรรษทัประกนัสนิเชือ่อุตสาหกรรมขนาดย่อม 

47/90 ซอยแจง้วฒันะ-ปากเกรด็ 17 ถนนแจง้วฒันะ ต าบลบางพดู         รหสัโครงการ :  
อ าเภอปากเกรด็ จงัหวดันนทบุร ี11120 
โทรศพัท ์: 02 964-9101-2   โทรสาร   02 964-9100             พืน้ที/่สาขา : สาขาทัว่ไป 
อเีมลล ์: trustee_47@yahoo.com            วสัดุ  : งานผนงั 
 
รหสั รายละเอียด ตวัแทนจ าหน่าย หมายเหต ุ
W-X ผนงัอาคารเดมิ 

- ผนงัอาคารเดมิ ลา้งท าความสะอาดและซ่อมแซมพืน้ผวิ 
ใหใ้ชง้านไดด้ ีตกแต่งผวิตามระบุในแบบ 
 

โดยผูร้บัเหมา 
 

-GENERAL AREA 
 

W-X1 ผนงัอาคารเดมิ 
- ผนงัอาคารเดมิ ฉาบปนูเรยีบ 

โดยผูร้บัเหมา 
 

-หอ้งน ้า 
-หอ้ง Control 

W-W เสาอาคารเดมิ 
- เสาอาคารเดมิ ท าความสะอาดและซ่อมแซมพืน้ผวิ 
สงูชนฝ้าเพดานใหใ้ชง้านไดด้ ีตกแต่งผวิตามระบุในแบบ 

โดยผูร้บัเหมา 
 

-หอ้งประชมุ 

W-1 ผนงักรุยปิซัม่บอรด์ 
- ผนงัโครง Metal Studd. กรุยบิซัม่บอรด์ 12 มม.ดา้น
เดยีว ฉาบเรยีบสงูชนทอ้งฝ้าเพดาน   

บจก.สยามอตุสาหกรรม
ยปิซัม่บอรด์ 
TEL : 02 555-0073 

-GENERAL AREA 
 
 

W-1A ผนงักรุยปิซัม่บอรด์ 
- ผนงัโครง Metal Studd. กรุยบิซัม่บอรด์ 12 มม. 2 ดา้น
ฉาบเรยีบสงูชนทอ้งฝ้าเพดาน 
  

บจก.สยามอตุสาหกรรม
ยปิซัม่บอรด์ 
TEL : 02 555-0073 

-GENERAL AREA 
 
 

W-1B ผนงักรุยปิซัม่บอรด์ 
- ผนงัโครง Metal Studd. กรุยบิซัม่บอรด์ 12 มม. 2 ดา้น 
ฉาบเรยีบสงู 0.80 m. 

บจก.สยามอตุสาหกรรม
ยปิซัม่บอรด์ 
TEL : 02 555-0073 

-GENERAL AREA 
 

W-3 
 

ผนงักระจกใส (TEMPERED) 
- ผนงักระจกใสหนา 12 มม.TEMPERED เฟรม ALU. 
อบขาว ALLOY 100 หรอืเทยีบเท่า สงูชนทอ้งฝ้าเพดาน 

ALLOY หรอืเทยีบเท่า -RECEPTION 
-MANAGER ROOM 
-หอ้งใหค้ าปรกึษา 

W-3B ผนงักระจกใส  
- ผนงักระจกใสหนา 10 มม. เฟรม ALU.อบขาว   
ALLOY 100  หรอืเทยีบเท่า สงูชนทอ้งฝ้าเพดาน 

ALLOY หรอืเทยีบเท่า -หอ้งประชมุ  

W-4 ผนงัอฐิมวลเบาฉาบปนู 
- ผนงัอฐิมวลเบา ฉาบเรยีบ 2 ดา้น 
 

โดยผูร้บัเหมา 
 

-ผนงัหอ้งน ้า 
 

หมายเหต ุ :  ผูร้บัเหมาเสนอตวัอยา่ง ให้ผูอ้อกแบบพิจารณาอนุมติัก่อนด าเนินการ 

 

 

 



 

รายละเอียดประกอบแบบงานตกแต่งภายใน 

บรษิทั ทรสัท ีแมเนจเมนท ์จ ากดั     โครงการ : บรรษทัประกนัสนิเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม 

47/90 ซอยแจง้วฒันะ-ปากเกรด็ 17 ถนนแจง้วฒันะ ต าบลบางพดู         รหสัโครงการ :  
อ าเภอปากเกรด็ จงัหวดันนทบุร ี11120 
โทรศพัท ์: 02 964-9101-2   โทรสาร   02 964-9100             พืน้ที/่สาขา : สาขาทัว่ไป 
อเีมลล ์: trustee_47@yahoo.com            วสัดุ  : งานผนงั 
รหสั รายละเอียด ตวัแทนจ าหน่าย หมายเหต ุ
P-1 
 

ผนงัสนี ้ำอะครลีคิ  
- ผนงัสนี ้ำอะครลีคิ No.A1003(AG) Semi Gloss 
#TOA 4 Seasons  

TOA (หรอืเทยีบเท่ำ) -GENERAL AREA 
 
 

P-3A ผนงัทำส ี
- ผนงัทำสฟ้ีำ เทยีบเทำ่ PP 4171 UN Electric # Formica 
(หรอืเทยีบเท่ำ) 
 

โดยผูร้บัเหมา 
 

-RECEPTION 
 

  P-4 ผนงัปิดอลมูเินียมคอมโพสติ 
- ผนงัปิดอลมูเินียมคอมโพสติ0.4/0.4หนำรวม 4มม. สเีทำ 
AM-702 เวน้ร่อง 10 มม. ยาดว้ยซลิโิคนสเีทาชนิดกนัน ้า 
  

ของ Atis หรอื Aluwell 
หรอืเทยีบเท่า  

-ผนงัดา้นหน้าอาคาร 

P-6 ผนงักรุกระเบือ้งเซรามคิ  
- ผนงักรุกระเบือ้งเซรามคิ 8"x16" ทราวสิ สเีทาเขม้  

ของ COTTO  
(หรอืเทยีบเท่า) 
 

-ผนงัหอ้งน ้า 
 
 

หมายเหต ุ :  ผูร้บัเหมาเสนอตวัอยา่ง ให้ผูอ้อกแบบพิจารณาอนุมติัก่อนด าเนินการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
รายละเอยีดประกอบแบบ งานผนงัดา้นหน้าอาคาร 



รายละเอียดประกอบแบบงานตกแต่งภายใน 

บรษิทั ทรสัท ีแมเนจเมนท ์จ ากดั     โครงการ : บรรษทัประกนัสนิเชือ่อุตสาหกรรมขนาดย่อม 

47/90 ซอยแจง้วฒันะ-ปากเกรด็ 17 ถนนแจง้วฒันะ ต าบลบางพดู         รหสัโครงการ :  
อ าเภอปากเกรด็ จงัหวดันนทบุร ี11120 
โทรศพัท ์: 02 964-9101-2   โทรสาร   02 964-9100             พืน้ที/่สาขา : สาขาทัว่ไป 
อเีมลล ์: trustee_47@yahoo.com            วสัดุ  : งานผนงัดา้นหน้าอาคาร 
 
รหสั รายละเอียด ตวัแทนจ าหน่าย หมายเหต ุ

  P-4 ผนงัปิดอลมูเินียมคอมโพสติ 
- ผนงัปิดอลมูเินียมคอมโพสติ0.4/0.4หนำรวม 4มม. สเีทำ 
AM-702 เวน้ร่อง 10 มม. ยาดว้ยซลิโิคนสเีทาชนิดกนัน ้า 
  

ของ Atis หรอื Aluwell 
หรอืเทยีบเท่า  

-ผนงัดา้นหน้าอาคาร 

 ผนงัปิดอลมูเินียมคอมโพสติ 
- ผนงัปิดอลมูเินียมคอมโพสติ0.4/0.4หนำรวม 4มม. สขีำว 
NP-V002A-FEVE เวน้ร่อง 10 มม.  
ยาดว้ยซลิโิคนสขีาวชนิดกนัน ้า 
 

ของ NANO PLUS 
หรอืเทยีบเท่า 

-ผนงัดา้นหน้าอาคาร 

 ผนงัปิด ALUMINIUM LOUVER  
- ผนงัปิด ALUMINIUM LOUVER (Z-LOUVER)  
รุ่น Z-70F  
 

ของ M.V.P   
หรอืเทยีบเท่า 

-ผนงัดา้นหน้าอาคาร 

  ผนงัปิด Metalsheet แผ่นเรยีบ 
- ผนงัปิด Metalsheet แผ่นเรยีบ 
 

โดยผูร้บัเหมา 
 

-ผนงัดา้นหน้าอาคาร 

หมายเหต ุ :  ผูร้บัเหมาเสนอตวัอยา่ง ให้ผูอ้อกแบบพิจารณาอนุมติัก่อนด าเนินการ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายละเอยีดประกอบแบบ งานประต ู



รายละเอียดประกอบแบบงานตกแต่งภายใน 

บรษิทั ทรสัท ีแมเนจเมนท ์จ ากดั     โครงการ : บรรษทัประกนัสนิเชือ่อุตสาหกรรมขนาดย่อม 
47/90 ซอยแจง้วฒันะ-ปากเกรด็ 17 ถนนแจง้วฒันะ ต าบลบางพดู         รหสัโครงการ :  
อ าเภอปากเกรด็ จงัหวดันนทบุร ี11120 
โทรศพัท ์: 02 964-9101-2   โทรสาร   02 964-9100                       พืน้ที/่สาขา : สาขาทัว่ไป 
อเีมลล ์: trustee_47@yahoo.com            วสัดุ  : งานประต ู

รหสั รายละเอียด ตวัแทนจ าหน่าย หมายเหต ุ
D-1 

 
ประตบูานเปิดคู่ (ประตทูางเขา้) 
- ประตบูานเปิดคู่ กระจกใส 12 มม. Tempered 
- ตดิอุปกรณ์มอืจบั บานพบั และลอ็ค ดรูายละเอยีดในงานอุปกรณ์ประตู 

VVP MARKETING 
CO.,LTD.  
หรอืเทยีบเท่า 

D-1 ขนาด 1.80 ม. 

D-1A ประตบูานเปิดเดีย่ว 
- ประตบูานเปิดเดีย่ว กระจกใส 12 มม. Tempered 
- ตดิอุปกรณ์มอืจบั บานพบั และลอ็ค ดรูายละเอยีดในงานอุปกรณ์ประตู 

VVP MARKETING 
CO.,LTD.  
หรอืเทยีบเท่า 

-MANAGER ROOM 
-หอ้งใหค้ าปรกึษา 
 

D-1B ประตบูานเปิดเดีย่ว 
- ประตบูานเปิดเดีย่ว กระจกใส 10 มม. 
- ตดิอุปกรณ์มอืจบั บานพบั และลอ็ค ดรูายละเอยีดในงานอุปกรณ์ประตู 
- วงกบประต ู100.02 + 100.07 ของ ALLOY 

บรษิทั ALLOY 
TEL : 02 683-4900 
หรอืเทยีบเท่า 
VVP MARKETING 
CO.,LTD. 
หรอืเทยีบเท่า 

-หอ้งประชมุ 

D-2 ประตบูานเปิดเดีย่ว 
- ประตบูานเปิดเดีย่วไมอ้ดัยาง ลกูฟกักระจกใส 6 mm. 
กรุลามเินตสขีาว 3200 UN Ultra White # Formica 
- ตดิอุปกรณ์มอืจบั บานพบั และลอ็ค ดรูายละเอยีดในงานอุปกรณ์ประตู 
- วงกบประต ู100.02 + 100.07 ของ ALLOY 

บรษิทั ALLOY 
TEL : 02 683-4900 
หรอืเทยีบเท่า 
VVP MARKETING 
CO.,LTD. 
หรอืเทยีบเท่า 

-PANTRY AREA 
 
 

D-2B ประตบูานเปิดเดีย่ว 
- ประตบูานเปิดเดีย่วไมอ้ดัยาง กรุลามเินตสขีาว 3200 UN Ultra White  
# Formica 
- ตดิอุปกรณ์มอืจบั บานพบั และลอ็ค ดรูายละเอยีดในงานอุปกรณ์ประตู 
- วงกบประต ู100.02 + 100.07 ของ ALLOY 

บรษิทั ALLOY 
TEL : 02 683-4900 
หรอืเทยีบเท่า 
VVP MARKETING 
CO.,LTD. 
หรอืเทยีบเท่า 

-หอ้ง Control 

D-3 ประตบูานมว้นไฟฟ้า (Rolling Shutter) 
- บานเหลก็สพี่นอบ สเีทา แบบทบึล่าง โปร่งบนลายก่ออฐิ ใบลอนเดีย่ว 
No.23 หนา 0.40 มม. 
- อุปกรณ์กุญแจ : ตามมาตรฐานผูผ้ลติ 

บรษิทั ออสเกท จ ากดั  
TEL :  0818085232 
หรอืเทยีบเท่า 

-ดา้นหน้าทางเขา้ 

หมายเหต ุ :  ผูร้บัเหมาเสนอตวัอยา่ง ให้ผูอ้อกแบบพิจารณาอนุมติัก่อนด าเนินการ 
 
 
 



 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายละเอยีดประกอบแบบ งานอุปกรณ์ส าหรบัประต ู



รายละเอียดประกอบแบบงานตกแต่งภายใน 

บรษิทั ทรสัท ีแมเนจเมนท ์จ ากดั     โครงการ : บรรษทัประกนัสนิเชือ่อุตสาหกรรมขนาดย่อม 
47/90 ซอยแจง้วฒันะ-ปากเกรด็ 17 ถนนแจง้วฒันะ ต าบลบางพดู         รหสัโครงการ :  
อ าเภอปากเกรด็ จงัหวดันนทบุร ี11120 
โทรศพัท ์: 02 964-9101-2   โทรสาร   02 964-9100                       พืน้ที/่สาขา : สาขาทัว่ไป 
อเีมลล ์: trustee_47@yahoo.com            วสัดุ  : งานอุปกรณ์ส าหรบัประต ู

ตวัอยา่ง รหสัสินค้า รายละเอียด หมายเหต ุ
D-1 

 
1 
 

 

FC-34 PSS โช๊คอพัฝงัพืน้  ของ VVP. หรอื เทยีบเท่า 

 

2 

 

FT-10 PSS ตวัหนบีล่าง  ของ VVP. หรอื เทยีบเท่า  

3 

 

FT-20 PSS ตวัหนบีบน  ของ VVP. หรอื เทยีบเท่า  

4 

 

FL-50 PSS อุปกรณ์กุญแจล๊อค ของ VVP. หรอื เทยีบเทา่ 

 

5 

 

No2755 
 

มอืจบัประตูกระจก  HD 157 ยาว 1m. ของ VVP. 
หรอื เทยีบเทา่ 

 

หมายเหต ุ :  ผูร้บัเหมาเสนอตวัอยา่ง ให้ผูอ้อกแบบพิจารณาอนุมติัก่อนด าเนินการ 
 
 
 
 



รายละเอียดประกอบแบบงานตกแต่งภายใน 

บรษิทั ทรสัท ีแมเนจเมนท ์จ ากดั     โครงการ : บรรษทัประกนัสนิเชือ่อุตสาหกรรมขนาดย่อม 
47/90 ซอยแจง้วฒันะ-ปากเกรด็ 17 ถนนแจง้วฒันะ ต าบลบางพดู         รหสัโครงการ :  
อ าเภอปากเกรด็ จงัหวดันนทบุร ี11120 
โทรศพัท ์: 02 964-9101-2   โทรสาร   02 964-9100                       พืน้ที/่สาขา : สาขาทัว่ไป 
อเีมลล ์: trustee_47@yahoo.com            วสัดุ  : งานอุปกรณ์ส าหรบัประต ู

ตวัอยา่ง รหสัสินค้า รายละเอียด หมายเหต ุ
D-1A 

 
1 
 

 

FC-34 PSS โช๊คอพัฝงัพืน้ ของ VVP. หรอื เทยีบเท่า 

 

2 

 

FT-10 PSS ตวัหนบีล่าง  ของ VVP. หรอื เทยีบเท่า  

3 

 

FT-20 PSS ตวัหนบีบน  ของ VVP. หรอื เทยีบเท่า  

4 

 

FT-41 PSS 
ตวัหนบีช่องเเสงบนและขา้ง  ของ VVP. 

หรอื เทยีบเทา่ 
 

5 

 

FL-50 PSS 
 

อุปกรณ์กุญแจล๊อค ของ VVP. หรอื เทยีบเทา่ 
 

 

6 

 

No 2244 
 

มอืจบัประตูกระจก  HD 142  ของ VVP. 
หรอื เทยีบเทา่ 

 

หมายเหต ุ :  ผูร้บัเหมาเสนอตวัอยา่ง ให้ผูอ้อกแบบพิจารณาอนุมติัก่อนด าเนินการ 



 

รายละเอียดประกอบแบบงานตกแต่งภายใน 
บรษิทั ทรสัท ีแมเนจเมนท ์จ ากดั     โครงการ : บรรษทัประกนัสนิเชือ่อุตสาหกรรมขนาดย่อม 
47/90 ซอยแจง้วฒันะ-ปากเกรด็ 17 ถนนแจง้วฒันะ ต าบลบางพดู         รหสัโครงการ :  
อ าเภอปากเกรด็ จงัหวดันนทบุร ี11120 
โทรศพัท ์: 02 964-9101-2   โทรสาร   02 964-9100                       พืน้ที/่สาขา : สาขาทัว่ไป 
อเีมลล ์: trustee_47@yahoo.com            วสัดุ  : งานอุปกรณ์ส าหรบัประต ู

ตวัอยา่ง รหสัสินค้า รายละเอียด หมายเหต ุ
D-1B 

 
1 
 

 

OC-35 (20NM) โช๊คอพัซ่อนในวงกบ ของ VVP. หรอื เทยีบเท่า 

 

2 

 

V39  
NO. SW-2AL 

อุปกรณ์กุญแจล๊อค  ของ VVP. หรอื เทยีบเทา่  

3 

 

No2056 
มอืจบัประตูกระจก : HD 150 ยาว 1m. ของ VVP. 

หรอื เทยีบเทา่ 
 

หมายเหต ุ :  ผูร้บัเหมาเสนอตวัอยา่ง ให้ผูอ้อกแบบพิจารณาอนุมติัก่อนด าเนินการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

รายละเอียดประกอบแบบงานตกแต่งภายใน 
บรษิทั ทรสัท ีแมเนจเมนท ์จ ากดั     โครงการ : บรรษทัประกนัสนิเชือ่อุตสาหกรรมขนาดย่อม 
47/90 ซอยแจง้วฒันะ-ปากเกรด็ 17 ถนนแจง้วฒันะ ต าบลบางพดู         รหสัโครงการ :  
อ าเภอปากเกรด็ จงัหวดันนทบุร ี11120 
โทรศพัท ์: 02 964-9101-2   โทรสาร   02 964-9100                       พืน้ที/่สาขา : สาขาทัว่ไป 
อเีมลล ์: trustee_47@yahoo.com            วสัดุ  : งานอุปกรณ์ส าหรบัประต ู

ตวัอยา่ง รหสัสินค้า รายละเอียด หมายเหต ุ
D-2 

 
1 
 

 

LM-TH-002-C 
มอืจบั  พรอ้มอุปกรณ์ล๊อค ของ VVP 

หรอื เทยีบเทา่ 

 

2 

 

MONOLIGHT 
SS4325 SS-FT 

บานพบัขา้ง  ของ VVP. หรอื เทยีบเท่า 

 

3 

 

รุ่น DC-100 
(แขนตัง้คา้ง) ส ี

Silver  
โช๊คประตูบานเปิด  ของ VVP.หรอื เทยีบเท่า 

 

หมายเหต ุ :  ผูร้บัเหมาเสนอตวัอยา่ง ให้ผูอ้อกแบบพิจารณาอนุมติัก่อนด าเนินการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
รายละเอียดประกอบแบบงานตกแต่งภายใน 

บรษิทั ทรสัท ีแมเนจเมนท ์จ ากดั     โครงการ : บรรษทัประกนัสนิเชือ่อุตสาหกรรมขนาดย่อม 
47/90 ซอยแจง้วฒันะ-ปากเกรด็ 17 ถนนแจง้วฒันะ ต าบลบางพดู         รหสัโครงการ :  
อ าเภอปากเกรด็ จงัหวดันนทบุร ี11120 
โทรศพัท ์: 02 964-9101-2   โทรสาร   02 964-9100                       พืน้ที/่สาขา : สาขาทัว่ไป 
อเีมลล ์: trustee_47@yahoo.com            วสัดุ  : งานอุปกรณ์ส าหรบัประต ู

 
ตวัอยา่ง รหสัสินค้า รายละเอียด หมายเหต ุ

D-2B 

1 

 

MONOLIGHT 
SS4325 SS-FT 

บานพบัขา้ง  ของ VVP. หรอื เทยีบเท่า  

หมายเหต ุ :  ผูร้บัเหมาเสนอตวัอยา่ง ให้ผูอ้อกแบบพิจารณาอนุมติัก่อนด าเนินการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
รายละเอยีดประกอบแบบ งานไฟฟ้าแสงสวา่ง 



รายละเอียดประกอบแบบงานตกแต่งภายใน 
บรษิทั ทรสัท ีแมเนจเมนท ์จ ากดั     โครงการ : บรรษทัประกนัสนิเชือ่อุตสาหกรรมขนาดย่อม 
47/90 ซอยแจง้วฒันะ-ปากเกรด็ 17 ถนนแจง้วฒันะ ต าบลบางพดู         รหสัโครงการ :  
อ าเภอปากเกรด็ จงัหวดันนทบุร ี11120 
โทรศพัท ์: 02 964-9101-2   โทรสาร   02 964-9100                       พืน้ที/่สาขา : สาขาทัว่ไป 
อเีมลล ์: trustee_47@yahoo.com            วสัดุ  : งานไฟฟ้าแสงสว่าง 

รหสั รายละเอียด ตวัแทนจ าหน่าย ตวัอยา่งวสัด ุ
L1 RECESSED PL DOWNLIGHT 

- หลอด LED/E27/9W 
- โคม DOENLIGHT 6" E27ขอบขาว  
- ไฟส ีDAY LIGHT 

บจก. อฟี ไลทต์ิง้ จ ากดั 
TEL : 02 538-9900 
FAX : 02 538-0202 
หรอืเทยีบเท่า 

 
L2 FLUORESCENT TURE SET 

- หลอด T8/18W 
- ชุดรางแอลอดี ีฟลเูซต็ Super SAVE T8 18W 
- ไฟส ีDAY LIGHT 

บจก. อฟี ไลทต์ิง้ จ ากดั 
TEL : 02 538-9900 
FAX : 02 538-0202 
หรอืเทยีบเท่า 

 
 

  L3    
 
 
 

RECESSED FLUORESCENT BOX 
- หลอด LED/T8/18W 
- โคมฝงัฝ้าหน้าตะแกรง ขัว้บดิเกลยีว 2x36w. 
   ขนาด 03 x 1.20 ม. (2 หลอด) 
- ไฟส ีDAY LIGHT 

บจก. อฟี ไลทต์ิง้ จ ากดั 
TEL : 02 538-9900 
FAX : 02 538-0202 
หรอืเทยีบเท่า 

 

 L4 RECESSED FLUORESCENT BOX 
- หลอด LED/T8/9W 
- โคมฝงัฝ้าหน้าตะแกรง ขัว้บดิเกลยีว 2x18w. 
   ขนาด 0.30 x 0.60 ม. (2 หลอด) 
- ไฟส ีDAY LIGHT 

บจก. อฟี ไลทต์ิง้ จ ากดั 
TEL : 02 538-9900 
FAX : 02 538-0202 
หรอืเทยีบเท่า 

  

 L5 FLUORESCENT BOX 
- หลอด LED/T8/18W 
- โคมตวัย ูหน้าพลาสตกิขัว้สปรงิ T8 1x36w. 
- ไฟส ีDAY LIGHT 

บจก. อฟี ไลทต์ิง้ จ ากดั 
TEL : 02 538-9900 
FAX : 02 538-0202 
หรอืเทยีบเท่า      

    
 L6 RECESSED DOWNLIGHT 

- หลอด LED/T8/9W 
- โคมดาวน์ไลท ์MR16 SP61 ปรบัองศา GU5.3 
- ไฟส ีWHI 

บจก. อฟี ไลทต์ิง้ จ ากดั 
TEL : 02 538-9900 
FAX : 02 538-0202 
หรอืเทยีบเท่า 

        
   

หมายเหต ุ :  ผูร้บัเหมาเสนอตวัอยา่ง ให้ผูอ้อกแบบพิจารณาอนุมติัก่อนด าเนินการ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายละเอยีดประกอบแบบ งานมา่น 



รายละเอียดประกอบแบบงานตกแต่งภายใน 

บรษิทั ทรสัท ีแมเนจเมนท ์จ ากดั     โครงการ : บรรษทัประกนัสนิเชือ่อุตสาหกรรมขนาดย่อม 
47/90 ซอยแจง้วฒันะ-ปากเกรด็ 17 ถนนแจง้วฒันะ ต าบลบางพดู         รหสัโครงการ :  
อ าเภอปากเกรด็ จงัหวดันนทบุร ี11120 
โทรศพัท ์: 02 964-9101-2   โทรสาร   02 964-9100                       พืน้ที/่สาขา : สาขาทัว่ไป 
อเีมลล ์: trustee_47@yahoo.com            วสัดุ  : งานม่าน 
 
รหสั รายละเอียด ตวัแทนจ าหน่าย ตวัอยา่งวสัด ุ

CU-1 - ม่านปรบัแสงแนวตัง้ (VERTICAL BLIND) 
CODE : VB 1011-SC/NOO3 
(ส าหรบัพืน้ทีท่ ัว่ไป) 

บจก. SMILE DESIGN 
TEL : 02 559-3675-7 
        02 935-6186-7  
        หรอืเทยีบเท่า 
 

 
หมายเหต ุ :  ผูร้บัเหมาเสนอตวัอยา่ง ให้ผูอ้อกแบบพิจารณาอนุมติัก่อนด าเนินการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายละเอยีดประกอบแบบ งานสขุภณัฑห์อ้งน ้า 



รายละเอียดประกอบแบบงานตกแต่งภายใน 

บรษิทั ทรสัท ีแมเนจเมนท ์จ ากดั     โครงการ : บรรษทัประกนัสนิเชือ่อุตสาหกรรมขนาดย่อม 
47/90 ซอยแจง้วฒันะ-ปากเกรด็ 17 ถนนแจง้วฒันะ ต าบลบางพดู         รหสัโครงการ :  
อ าเภอปากเกรด็ จงัหวดันนทบุร ี11120 
โทรศพัท ์: 02 964-9101-2   โทรสาร   02 964-9100                       พืน้ที/่สาขา : สาขาทัว่ไป 
อเีมลล ์: trustee_47@yahoo.com            วสัดุ  : งานสขุภณัฑห์อ้งน ้า 
รหสั รายละเอียด ตวัแทนจ าหน่าย ตวัอยา่งวสัด ุ

 โถสขุภณัฑ ์
-โถสขุภณัฑ ์K-6359X KARAT 
พรอ้มอุปกรณ์สายฉีดช าระ K-15781X-CP โครเมีย่ม  
ทีใ่สก่ระดาษช าระ TF-9253 หรอืเทยีบเท่า 
 
 

บจก. สยามซานิทารแีวร ์
อนิดสัตร ี
TEL : 02 973-5040#5950 
หรอืเทยีบเท่า 

 
 โถปสัสาวะชาย 

- CODE : TF-412 +ฟลชัวาลว์ 
 American standatd หรอืเทยีบเท่า 

บจก. สยามซานิทารแีวร ์
อนิดสัตร ี
TEL : 02 973-5040#5950 
หรอืเทยีบเท่า 
 

 
 อ่างลา้งหน้าชนิดฝงับนเคาน์เตอร ์

- อ่างลา้งหน้าชนิดฝงับนเคาน์เตอร ์TF-476S 
พรอ้มอุปกรณ์ก๊อกน ้า American standatd  
หรอืเทยีบเท่า 

บจก. สยามซานิทารแีวร ์
อนิดสัตร ี
TEL : 02 973-5040#5950 
หรอืเทยีบเท่า 

 
 อ่างลา้งหน้าชนิดแขวนผนงั 

- อ่างลา้งหน้าชนิดแขวนผนงั TF-0948  
พรอ้มอุปกรณ์ก๊อกน ้า American standatd  
หรอืเทยีบเท่า 

บจก. สยามซานิทารแีวร ์
อนิดสัตร ี
TEL : 02 973-5040#5950 
หรอืเทยีบเท่า 

 
หมายเหต ุ :  ผูร้บัเหมาเสนอตวัอยา่ง ให้ผูอ้อกแบบพิจารณาอนุมติัก่อนด าเนินการ 

 
 
 
 
 



บริษทั / ตวัแทนจ าหน่าย / ผูร้บัเหมา 
 
ประเภทงาน บริษทั / ตวัแทนจ าหน่าย เบอรโ์ทรศพัท ์ ผูร้บัติดต่อ 
งานพืน้ @ THAI SOUNG IMPORT EXPORT 

@ RCI 
@ V-flooring 
@ COTTO 

02 138-8911, 084 654-7772 
02 3799065-7 

02 895 6658 

02-918 9110 

คุณดรุณี 
 
 

งานฝ้าเพดาน @ สยามอุตสาหกรรมยปิซัม่ 
@ MVP FOUR STARS 
 
@ TOA 

02 555-0073 
02 320-1500 ext. 158 
081 555-6409 
02 335-5555, 02 312-8919 

คุณศริเิพญ็ ปุนณสรา้งเกยีรต ิ
คุณธณชัพล จนัทวงษ ์
 
 

งานผนงั @ สยามอุตสาหกรรมยปิซัม่ 
@ ALLOY 
@ TOA 
@ Atis 
@ Aluwell 
@ COTTO 
@ NANO PLUS 
@ M.V.P   

02 555-0073 
02 683-4900#503, 082 486-3819 
02 335-5555, 02 312-8919 
02 294 7479 
 
 

02-918 9110 
02 184-2821-2 
02 320-1500-11 

คุณศริเิพญ็ ปุนณสรา้งเกยีรต ิ
คุณชนิพรรธ ์
 

งานม่าน @ SMILE DESIGN 02 559-3675-7 คุณสรญัญา 
 

งานบวัพืน้ @ ALLOY (BUILDERS SMART) 
 

02 683-4900#503, 082 486-3819 
 

คุณชนิพรรธ ์

งานอุปกรณ์
ประต ู

@ ALLOY 
@ VVP MARKETING CO.,LTD. 
@ บรษิทั ออสเกท จ ากดั  
 

02 683-4900#503, 082 486-3819 
02 894-1007 
081 808 5232 

คุณชนิพรรธ ์
คุณวนิดา 
ณทัณิชชา พฒุภิสัเบญญา (ออ) 
 

งานไฟฟ้า @ EVE (LIGHTING) 02 538-9900 
098 250-6449 

คุณวรญัญา แขง็ขนั 

สขุภณัฑ ์ สยามซานิทารแีวร ์อนิดสัตร ี
@ KARAT 
@ Englefield 
@ AMERICAN STANDARD 

02 973-5040#5950 
 

 
 

จมกูบนัได @ STEP INFINITY 02 887-3351, 084 207-5258 คุณนิภาพร พึง่สามคัค ี
 

 

tel:02-9189110%20,%2002-9189999
tel:+246%20-%20542%20550%205462
tel:02-9189110%20,%2002-9189999

