


























 

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 

   

 















 
แบบสัญญา 

สัญญาจ้างก่อสร้าง 
 
สัญญาเลขท่ี……...…......…(๑).................….…… 

 สัญญาฉบับนี้ท าขึ้น ณ ………….……..………………………………………………………………………….......
ต าบล/แขวง…………………..………………….………………..อ าเภอ/เขต……………………….….……………………………...
จังหวัด…….…………………………….…………. เมื่อวันที่ ...……….. เดือน.……………….……….………... พ.ศ. .....……… 
ระหว่าง ………………………………….……………….………… (๒) ………………………………………………………………………..
โดย ………...…………….…………………………….…………… (๓) ………..…………………………………………..…………………
ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับ …………….…………....…… (๔ ก) …………..…………………….
ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ ……………………………………………………………………………………….………….……..
มีส านักงานใหญ่อยู่เลขที่……………......……ถนน………..……….……………..ต าบล/แขวง…….……….…..……….…....
อ าเภอ/เขต………………….…..…….จังหวัด………..…………………..….โดย………….…………………………………..……...
ผู้มีอ านาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของส านักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท..…………… 
ลงวันที่………………………………… (๕) (และหนังสือมอบอ านาจลงวันที่....………….…….……..) แนบท้ายสัญญานี้  
(๖) (ในกรณีที่ผู้รับจ้างเป็นบุคคลธรรมดาให้ใช้ข้อความว่า กับ ……………..……..….… (๔ ข) …………………….....
อยู่บ้านเลขท่ี…………….….…..….ถนน…………………..……….…...……ต าบล/แขวง.……...………………….….………….
อ าเภอ/เขต…………………….………….…..จังหวัด…………...…..………….……...……. ผู้ถือบัตรประจ าตัวประชาชน
เลขที่.......................... ดังปรากฏตามส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนแนบท้ายสัญญานี้) ซึ่งต่อไปในสัญญานี้
เรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง 
 คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้ 

 ข้อ ๑ ข้อตกลงว่าจ้าง 
  ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างท างาน….……….…….…(๗)…….…...….……… 
ณ …..……………................... ต าบล/แขวง….…………………………….…….. อ าเภอ/เขต.........…………..…………..…
จังหวัด……………………….……….….. ตามข้อก าหนดและเง่ือนไขแห่งสัญญานี้รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา 
  ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆ 
ชนิดดีเพื่อใช้ในงานจ้างตามสัญญานี้ 

 ข้อ ๒ เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา 
  เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้ 

๒.๑ ผนวก ๑ .…….….(แบบรูป)……........…......….......….. จ านวน.…..(…..…….….) หน้า 
  ๒.๒ ผนวก ๒ ………...(รายการละเอียด)…….....……....... จ านวน.…..(…..…….….) หน้า 
  ๒.๓ ผนวก ๓ …........(ใบแจ้งปริมาณงานและราคา)...... จ านวน.…..(…..…….….) หน้า 
  ๒.๔ ผนวก ๔ ……….(ใบเสนอราคา)….........…………....... จ านวน.…..(…..…….….) หน้า 
  …………..……………..……ฯลฯ……….………..…………… 
  ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดหรือแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความ 
ในสัญญานี้บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามค าวินิจฉัย
ของผู้ว่าจ้าง ค าวินิจฉัยของผู้ว่าจ้างให้ถือเป็นที่สุด และผู้รับจ้างไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าจ้าง ค่าเสียหายหรือ
ค่าใช้จ่ายใดๆ เพ่ิมเติมจากผู้ว่าจ้างทั้งสิ้น 
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 ข้อ ๓ หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา 
  ในขณะท าสัญญานี้ผู้รับจ้างได้น าหลักประกันเป็น…………..…...…..(๘)…....………..……… 
เป็นจ านวนเงิน……………....บาท (………….…..………….) ซึ่งเท่ากับร้อยละ……….…(๙)……...…(…………..………...) 
ของราคาค่าจ้างตามสัญญา มามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างเพ่ือเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้  
  (๑๐) กรณีผู้รับจ้างใช้หนังสือค้ าประกันมาเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา  
หนังสือค้ าประกันดังกล่าวจะต้องออกโดยธนาคารที่ประกอบกิจการในประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทุน
หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชย์และประกอบธุรกิ จ 
ค้ าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทย
แจ้งเวียนให้ทราบตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐก าหนด 
หรืออาจเป็นหนังสือค้ าประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางก าหนดก็ได้  และจะต้องมีอายุ 
การค้ าประกันตลอดไปจนกว่าผู้รับจ้างพ้นข้อผูกพันตามสัญญานี้  
  หลักประกันที่ผู้รับจ้างน ามามอบให้ตามวรรคหนึ่ง จะต้องมีอายุครอบคลุมความรับผิด
ทั้งปวงของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ถ้าหลักประกันที่ผู้รับจ้างน ามามอบให้ดังกล่าวลดลงหรือเสื่อมค่าลง 
หรือมีอายุไม่ครอบคลุมถึงความรับผิดของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม รวมถึงกรณี 
ผู้รับจ้างส่งมอบงานล่าช้าเป็นเหตุให้ระยะเวลาแล้วเสร็จหรือวันครบก าหนดความรับผิดในความช ารุดบกพร่อง 
ตามสัญญาเปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่าจะเกิดข้ึนคราวใด ผู้รับจ้างต้องหาหลักประกันใหม่หรือหลักประกันเพ่ิมเติม
ให้มีจ านวนครบถ้วนตามวรรคหนึ่งมามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างภายใน...........(…….….) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง
เป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง  
  หลักประกันที่ผู้รับจ้างน ามามอบไว้ตามข้อนี้ ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างโดยไม่มี
ดอกเบี้ยเมื่อผู้รับจ้างพ้นจากข้อผูกพันและความรับผิดทั้งปวงตามสัญญานี้แล้ว 

 ข้อ ๔ (ก) ค่าจ้างและการจ่ายเงิน 
  (ส าหรับสัญญาที่เป็นราคาต่อหน่วย) 
  ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายและผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างเป็นจ านวนเงิน……………………..บาท 
(……………………………….…..) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมจ านวน………….……..บาท (...........................................)
ตลอดจนภาษีอากรอ่ืนๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาต่อหน่วยเป็นเกณฑ์ตามรายการ                
แต่ละประเภทดังท่ีได้ก าหนดไว้ในใบแจ้งปริมาณงานและราคา ตามเอกสารแนบท้ายสัญญาผนวก ๓ 
  คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายต่างตกลงว่าจ านวนปริมาณงานที่ก าหนดไว้ในบัญชีรายการ
ก่อสร้างหรือใบแจ้งปริมาณงานและราคานี้เป็นจ านวนโดยประมาณเท่านั้น  จ านวนปริมาณงานที่แท้จริง
อาจจะมากหรือน้อยกว่านี้ก็ได้ ซึ่งผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามราคาต่อหน่วยของงาน       
แต่ละรายการท่ีได้ท าเสร็จจริง คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายต่างตกลงที่จะไม่เปลี่ยนแปลงราคาต่อหน่วยหรือเรียกร้อง
ค่าสินไหมทดแทนอันเกิดจากการที่จ านวนปริมาณงานในแต่ละรายการได้แตกต่างไปจากที่ก าหนดไว้ในสัญญา 
ทั้งนี ้นอกจากในกรณีต่อไปนี้ (๑๑) 
  ๔.๑ เมื่อปริมาณงานที่ท าเสร็จจริงในส่วนที่เกินกว่าร้อยละ ๑๒๕ (หนึ่งร้อยยี่สิบห้า) 
แต่ไม่เกินร้อยละ ๑๕๐ (หนึ่งร้อยห้าสิบ) ของปริมาณงานที่ก าหนดไว้ในสัญญาหรือใบแจ้งปริมาณงาน    
และราคา จะจ่ายให้ในอัตราร้อยละ ๙๐ (เก้าสิบ) ของราคาต่อหน่วยตามสัญญา 
  ๔.๒ เมื่อปริมาณงานที่ท าเสร็จจริงในส่วนที่เกินกว่าร้อยละ ๑๕๐ (หนึ่งร้อยห้าสิบ) 
ของปริมาณงานที่ก าหนดไว้ในสัญญาหรือใบแจ้งปริมาณงานและราคา  จะจ่ายให้ในอัตราร้อยละ ๘๓  
(แปดสิบสาม) ของราคาต่อหน่วยตามสัญญา 
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  ๔.๓ เมื่อปริมาณงานที่ท าเสร็จจริงน้อยกว่าร้อยละ ๗๕ (เจ็ดสิบห้า) ของปริมาณงาน
ที่ก าหนดไว้ในสัญญาหรือใบแจ้งปริมาณงานและราคา จะจ่ายให้ตามราคาต่อหน่วยในสัญญาและจะจ่ายเพ่ิม
ชดเชยเป็นค่า Overhead และ Mobilization ส าหรับงานรายการนั้นในอัตราร้อยละ  ๑๗ (สิบเจ็ด)      
ของผลต่างระหว่างปริมาณงานทั้งหมดของงานรายการนั้นตามสัญญาโดยประมาณกับปริมาณงานที่ท าเสร็จจริง
คูณด้วยราคาต่อหน่วยตามสัญญา ทั้งนี้ การจ่ายเงินเพ่ิมชดเชยเป็นค่า Overhead และ Mobilization
ดังกล่าว ผู้ว่าจ้างจะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างในงวดสุดท้ายของการจ่ายเงินค่างานตามสัญญา 
  ๔.๔ ผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินที่เพ่ิมขึ้นตามข้อ ๔.๑ หรือ ๔.๒ ดังกล่าวข้างต้น ในงวด
สุดท้ายของการจ่ายเงินหรือก่อนงวดสุดท้ายของการจ่ายเงินตามที่ผู้ว่าจ้างจะพิจารณาเห็นสมควร เว้นแต่
กรณีที่ผู้ว่าจ้างพิจารณาเห็นว่าปริมาณงานที่ท าเสร็จจริงดังกล่าว มิได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับงานอ่ืนที่เหลือ    
อีกทั้งงานที่เหลืออยู่ก็มิได้มีผลกระทบต่อการจ่ายเงินค่างานที่แล้วเสร็จจริงในงวดดังกล่าว ทั้งนี้ ผู้ว่าจ้าง  
อาจจ่ายเงินที่เพ่ิมขึ้นให้แก่ผู้รับจ้างพร้อมกับการจ่ายเงินค่างานงวดนั้นๆ  และการพิจารณาว่างานใด           
อยู่ในหลักเกณฑ์ดังกล่าวหรือไม่ เป็นดุลพินิจโดยเด็ดขาดของผู้ว่าจ้าง 
  ผู้ว่าจ้างตกลงที่จะจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างเป็นรายเดือนตามเนื้องานที่ท าเสร็จจริง 
เมื่อผู้ว่าจ้างหรือเจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้างได้ท าการตรวจสอบผลงานที่ท าเสร็จแล้ว และปรากฏว่าเป็นที่พอใจ 
ตรงตามข้อก าหนดแห่งสัญญานี้ทุกประการ ผู้ว่าจ้างจะออกหนังสือรับรองการรับมอบงานนั้น ให้ไว้แก่ผู้รับจ้าง 
  การจ่ายเงินงวดสุดท้ายจะจ่ายให้เมื่องานทั้งหมดตามสัญญาได้แล้วเสร็จทุกประการ
รวมทั้งการท าสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อยตามท่ีก าหนดไว้ในข้อ ๒๐ 
  (๑๒) การจ่ายเงินตามเงื่อนไขแห่งสัญญานี้ ผู้ว่าจ้างจะโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร
ของผู้รับจ้าง ชื่อธนาคาร….....………....….………….สาขา………..….…….…..ชื่อบัญชี……………………………………
เลขที่บัญชี…………………………………ทั้งนี้ ผู้รับจ้างตกลงเป็นผู้รับภาระเงินค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการอ่ืนใด
เกี่ยวกับการโอน รวมทั้งค่าใช้จ่ายอ่ืนใด (ถ้ามี) ที่ธนาคารเรียกเก็บ และยินยอมให้มีการหักเงินดังกล่าวจาก 
จ านวนเงินโอนในงวดนั้นๆ (ความในวรรคนี้ใช้ส าหรับกรณีที่หน่วยงานของรัฐจะจ่ายเงินตรงให้แก่ผู้รับจ้าง 
(ระบบ Direct Payment) โดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้รับจ้าง ตามแนวทางที่กระทรวงการคลัง
หรือหน่วยงานของรัฐเจ้าของงบประมาณเป็นผู้ก าหนด แล้วแต่กรณี) 

 ข้อ ๔ (ข) ค่าจ้างและการจ่ายเงิน  
  (ส าหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม) 
  ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายและผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจ านวนเงิน…………………………..บาท
(………………………………..…) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม จ านวน…………..…………บาท (......................................) 
ตลอดจนภาษีอากรอ่ืนๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวมเป็นเกณฑ์ และก าหนดการ
จ่ายเงินเป็นงวดๆ ดังนี้ 
  งวดที่ ๑ เป็นจ านวนเงิน……………….………...บาท (…………………………………...………….) 
เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน……………………………………ให้แล้วเสร็จภายใน………………………………………………….. 
  งวดที่ ๒ เป็นจ านวนเงิน…….………………...บาท (…………………………………...………….) 
เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน…………………………..…..……ให้แล้วเสร็จภายใน…………………………………………………. 
  ..............................................ฯลฯ............................................. 
  งวดสุดท้าย เป็นจ านวนเงิน……………..………....บาท (…………………………………...….…..) 
เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยตามสัญญา รวมทั้งท าสถานที่ก่อสร้างให้สะอาด
เรียบร้อยตามที่ก าหนดไว้ในข้อ ๒๐ 
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  (๑๓) การจ่ายเงินตามเงื่อนไขแห่งสัญญานี้ ผู้ว่าจ้างจะโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร
ของผู้รับจ้าง ชื่อธนาคาร……………….….…….….สาขา……….…..…….…….…..ชื่อบัญชี……………………………………
เลขที่บัญชี……………………………….… ทั้งนี ้ผู้รับจ้างตกลงเป็นผู้รับภาระเงินค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการอ่ืนใด
เกี่ยวกับการโอน รวมทั้งค่าใช้จ่ายอ่ืนใด (ถ้ามี) ที่ธนาคารเรียกเก็บ และยินยอมให้มีการหักเงินดังกล่าวจาก
จ านวนเงินโอนในงวดนั้นๆ (ความในวรรคนี้ใช้ส าหรับกรณีที่หน่วยงานของรัฐจะจ่ายเงินตรงให้แก่ผู้รับจ้าง 
(ระบบ Direct Payment) โดยการโอนเงินเข้ าบัญชี เงินฝากธนาคารของผู้ รั บจ้ าง  ตามแนวทางที่
กระทรวงการคลังหรือหน่วยงานของรัฐเจ้าของงบประมาณเป็นผู้ก าหนด แล้วแต่กรณี) 

                 (๑๔) ข้อ ๕ เงินค่าจ้างล่วงหน้า 
  ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้าง เป็นจ านวนเงิน…………..…..…บาท
(………………..….…) ซึ่งเท่ากับร้อยละ……....…(……….…………....) ของราคาค่าจ้าง ตามสัญญาที่ระบุไว้ในข้อ ๔ 
  เงินค่าจ้างล่วงหน้าดังกล่าวจะจ่ายให้ภายหลังจากท่ีผู้รับจ้างได้วางหลักประกันการรับ
เงินค่าจ้างล่วงหน้าเป็น............................(หนังสือค้ าประกันหรือหนังสือค้ าประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคาร
ภายในประเทศหรือพันธบัตรรัฐบาลไทย)…………………....เต็มตามจ านวนเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นให้แก่ผู้ว่าจ้าง 
ผู้รับจ้างจะต้องออกใบเสร็จรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าตามแบบที่ผู้ว่าจ้างก าหนดให้และผู้รับจ้างตกลงที่จะ
กระท าตามเงื่อนไขอันเกี่ยวกับการใช้จ่ายและการใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้น ดังต่อไปนี้ 
  ๕.๑ ผู้รับจ้างจะใช้เงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานตามสัญญา
เท่านั้น หากผู้รับจ้างใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นในทางอ่ืน     
ผู้ว่าจ้างอาจจะเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นคืนจากผู้รับจ้างหรือบังคับเอาจากหลักประกันการรับเงินค่าจ้าง
ล่วงหน้าได้ทันท ี
  ๕.๒ เมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง ผู้รับจ้างต้องแสดงหลักฐานการใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้า 
เพ่ือพิสูจน์ว่าได้เป็นไปตามข้อ ๕.๑ ภายในก าหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันได้รับแจ้งเป็นหนังสือจาก   
ผู้ว่าจ้าง หากผู้รับจ้างไม่อาจแสดงหลักฐานดังกล่าว ภายในก าหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน ผู้ว่าจ้างอาจเรียกเงิน
ค่าจ้างล่วงหน้าคืนจากผู้รับจ้างหรือบังคับเอาจากหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ทันที 
  (๑๕) ๕.๓ (ก) (ส าหรับสัญญาที่เป็นราคาต่อหน่วย) 
        ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามข้อ ๔ (ก) ผู้ว่าจ้างจะหักเงินค่าจ้าง      
ในแต่ละเดือนเพ่ือชดใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้จ านวนร้อยละ................(..................) ของจ านวนเงินค่าจ้าง
ในแต่ละเดือน (๑๖) ทั้งนี้ จนกว่าจ านวนเงินที่หักไว้จะครบตามจ านวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่ผู้รับจ้างได้รับไปแล้ว 
ยกเว้นค่าจ้างเดือนสุดท้ายจะหักไว้เป็นจ านวนเท่ากับจ านวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือทั้งหมด 
  (๑๗) ๕.๓ (ข) (ส าหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม)  
          ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามข้อ ๔ (ข) ผู้ว่าจ้างจะหักเงินค่าจ้าง                 
ในแต่ละงวดเพ่ือชดใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้จ านวนร้อยละ..............(......................) ของจ านวนเงินค่าจ้าง
ในแต่ละงวดจนกว่าจ านวนเงินที่หักไว้จะครบตามจ านวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่ผู้รับจ้างได้รับไปแล้ว ยกเว้น
ค่าจ้างงวดสุดท้ายจะหักไว้เป็นจ านวนเท่ากับจ านวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือทั้งหมด 
  ๕.๔ เงินจ านวนใดๆ ก็ตามที่ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายให้แก่ผู้ว่าจ้างเพ่ือช าระหนี้หรือ 
เพ่ือชดใช้ความรับผิดต่างๆ ตามสัญญา ผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากเงินค่าจ้างงวดที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก่อนที่จะ
หักชดใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้า 
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  ๕.๕ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญา หากเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือเกินกว่าจ านวนเงิน
ที่ผู้รับจ้างจะได้รับหลังจากหักชดใช้ในกรณีอ่ืนแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายคืนเงินจ านวนที่เหลือนั้นให้แก่ผู้ว่าจ้าง 
ภายใน ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง 
    ๕.๖ (ก) (ส าหรับสัญญาที่เป็นราคาต่อหน่วย) 
             ผู้ว่าจ้างจะคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้าง ต่อเมื่อ 
ผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างไว้ครบจ านวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าตามข้อ ๕.๓ (ก)  
  ๕.๖ (ข) (ส าหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม) 
             ผู้ว่าจ้างจะคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้าง 
ต่อเมื่อผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างไว้ครบจ านวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าตามข้อ ๕.๓ (ข) 
 (๑8) ข้อ ๖ การหักเงินประกันผลงาน 
  ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างแต่ละงวด ผู้ว่าจ้างจะหักเงินจ านวนร้อยละ
...................(…………………) ของเงินที่ต้องจ่ายในงวดนั้นเพ่ือเป็นประกันผลงาน ในกรณีที่เงินประกันผลงาน 
ถูกหักไว้แล้วเป็นจ านวนเงินไม่ต่ ากว่า………....... . . . . . .บาท (……………………...) ผู้ รับจ้างมีสิทธิที่จะ 
ขอเงินประกันผลงานคืน โดยน าหนังสือค้ าประกันของธนาคารหรือหนังสือค้ าประกันอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งออก
โดยธนาคารภายในประเทศมามอบให้ผู้ว่าจ้างเพ่ือเป็นหลักประกันแทนก็ได้ 
  ผู้ว่าจ้างจะคืนเงินประกันผลงาน และ/หรือหนังสือค้ าประกันของธนาคารดังกล่าว 
ตามวรรคหนึ่งโดยไม่มีดอกเบี้ยให้แก่ผู้รับจ้างพร้อมกับการจ่ายเงินค่าจ้างงวดสุดท้าย 

 ข้อ ๗ (ก) ก าหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา 
  (19) ภายในก าหนด………………......(.....................) วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา               
ผู้รับจ้างจะต้องเสนอแผนงานให้เป็นที่พอใจแก่ผู้ว่าจ้าง โดยแสดงถึงขั้นตอนของการท างานและก าหนดเวลา 
ที่ต้องใช้ในการท างานหลักต่างๆ ให้แล้วเสร็จ 
  ผู้รับจ้างต้องเริ่มท างานที่รับจ้างภายในก าหนด…………....(...................) วัน นับถัดจาก
วันทีไ่ด้รับหนังสือแจ้งให้เริ่มงาน และจะต้องท างานให้แล้วเสร็จภายในก าหนด………………..(...................) วัน  
นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งดังกล่าวนั้น 
  ถ้าผู้รับจ้างมิได้เสนอแผนงาน หรือมิได้ลงมือท างานภายในก าหนดเวลาหรือไม่สามารถ
ท างานให้แล้วเสร็จตามก าหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถท างานให้แล้วเสร็จภายใน
ก าหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่าก าหนดเวลา หรือผู้รับจ้างท าผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็น
ผู้ถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด หรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามค าสั่งของคณะกรรมการ     
ตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาซึ่งได้รับมอบอ านาจจากผู้ว่าจ้าง  ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะ         
บอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าท างานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปได้ด้วย การใช้สิทธิ
บอกเลิกสัญญานั้นไม่กระทบสิทธิของผู้ว่าจ้างที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้รับจ้าง 
  การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นนั้น ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจาก
ความรับผิดตามสัญญา 

 ข้อ ๗ (ข) ก าหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา 
  ผู้รับจ้างต้องเริ่มท างานท่ีรับจ้างภายในวันที่ ….... เดือน ..………….…………… พ.ศ. ……. 
และจะต้องท างานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ ….... เดือน ..………….….. พ.ศ. ...…. ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือ
ท างานภายในก าหนดเวลา หรือไม่สามารถท างานให้แล้วเสร็จตามก าหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่า 
ผู้รับจ้างไม่สามารถท างานให้แล้วเสร็จภายในก าหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่าก าหนดเวลา  
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หรือผู้รับจ้างท าผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็นผู้ถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด หรือตกเป็นผู้ล้มละลาย     
หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามค าสั่งของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษา         
ซึ่งได้รับมอบอ านาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่          
เข้าท างานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปด้วย การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้นไม่กระทบสิทธิของผู้ว่าจ้างที่จะ
เรียกร้องค่าเสียหายจากผู้รับจ้าง 
  การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจาก 
ความรับผิดตามสัญญา 
 
 

 ข้อ ๘ ความรับผิดชอบในความช ารุดบกพร่องของงานจ้าง 
  เมื่องานแล้วเสร็จบริบูรณ์ และผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจากผู้รับจ้างหรือจากผู้รับจ้าง
รายใหม่ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญาตามข้อ ๗ หากมีเหตุช ารุดบกพร่องหรือเสียหายเกิดขึ้นจากการจ้างนี้  
ภายในก าหนด.......(๒0)..…..(……..….…..) ปี …….…(………....….) เดือน นับถัดจากวันที่ได้รับมอบงานดังกล่าว 
ซึ่งความช ารุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเกิดจากความบกพร่องของผู้รับจ้างอันเกิดจากการใช้วัสดุที่ไม่ถูกต้อง
หรือท าไว้ไม่เรียบร้อย หรือท าไม่ถูกต้องตามมาตรฐานแห่งหลักวิชา ผู้รับจ้างจะต้องรีบท าการแก้ไข 
ให้ เป็นที่ เ รี ยบร้อยโดยไม่ชักช้ า  โดยผู้ ว่ าจ้ างไม่ต้องออกเงินใดๆ ในการนี้ ทั้ งสิ้ น หากผู้ รับจ้ าง 
ไม่กระท าการดังกล่าวภายในก าหนด………..(………..……) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง
หรือไม่ท าการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างก าหนด  ให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะท าการนั้นเอง 
หรือจ้างผู้อื่นให้ท างานนั้น โดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น  
  ในกรณีเร่งด่วนจ าเป็นต้องรีบแก้ไขเหตุช ารุดบกพร่องหรือเสียหายโดยเร็ว และไม่อาจ
รอให้ผู้รับจ้างแก้ไขในระยะเวลาที่ก าหนดไว้ตามวรรคหนึ่งได้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิเข้าจัดการแก้ไขเหตุช ารุด
บกพร่องหรือเสียหายนั้นเอง หรือจ้างผู้ อ่ืนให้ซ่อมแซมความช ารุดบกพร่องหรือเสียหาย โดยผู้รับจ้าง 
ต้องรับผิดชอบช าระค่าใช้จ่ายทั้งหมด 
  การที่ผู้ว่าจ้างท าการนั้นเอง หรือจ้างผู้อ่ืนให้ท างานนั้นแทนผู้รับจ้าง ไม่ท าให้ผู้รับจ้าง 
หลุดพ้นจากความรับผิดตามสัญญา หากผู้รับจ้างไม่ชดใช้ค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายตามที่ผู้ว่าจ้างเรียกร้อง
ผู้ว่าจ้างมีสิทธิบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้ 

 ข้อ ๙ การจ้างช่วง 
  ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานทั้งหมดหรือแต่บางส่วนแห่งสัญญานี้ไปจ้างช่วงอีกทอดหนึ่ง 
เว้นแต่การจ้างช่วงงานแต่บางส่วนที่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างแล้ว การที่ผู้ว่าจ้างได้อนุญาต 
ให้จ้างช่วงงานแต่บางส่วนดังกล่าวนั้น ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจากความรับผิดหรือพันธะหน้าที่ 
ตามสัญญานี้ และผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับผิดในความผิดและความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างช่วง  
หรือของตัวแทนหรือลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วงนั้นทุกประการ 
 กรณีผู้รับจ้างไปจ้างช่วงงานแต่บางส่วนโดยฝ่าฝืนความในวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้าง       
ต้องช าระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจ านวนเงินในอัตราร้อยละ..........(๒1)….......(.........................) ของวงเงิน
ของงานที่จ้างช่วงตามสัญญา ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา 

 ข้อ ๑๐ การควบคุมงานของผู้รับจ้าง 
   ผู้รับจ้างจะต้องควบคุมงานที่รับจ้างอย่างเอาใจใส่ ด้วยประสิทธิภาพและความช านาญ 
และในระหว่างท างานที่รับจ้างจะต้องจัดให้มีผู้แทนซึ่งท างานเต็มเวลาเป็นผู้ รับผิดชอบควบคุมงาน 
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ของผู้รับจ้าง ผู้แทนดังกล่าวจะต้องได้รับมอบอ านาจจากผู้รับจ้าง ค าสั่งหรือค าแนะน าต่างๆ ที่ผู้ว่าจ้าง 
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้งได้แจ้งแก่ผู้แทนเช่นว่านั้น  
ให้ถือว่าเป็นค าสั่งหรือค าแนะน าที่ได้แจ้งแก่ผู้รับจ้าง การแต่งตั้งผู้แทนตามข้อนี้จะต้องท าเป็นหนังสือ 
และต้องได้รับความเห็นชอบเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง การเปลี่ยนตัวหรือแต่งตั้งผู้แทนใหม่จะท ามิได้ 
หากไม่ได้รับความเห็นชอบเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน 
 ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะขอให้เปลี่ยนตัวผู้แทนตามวรรคหนึ่ง โดยแจ้งเป็นหนังสือไปยัง 
ผู้รับจ้าง และผู้รับจ้างจะต้องท าการเปลี่ยนตัวผู้แทนนั้นโดยพลัน โดยไม่คิดค่าจ้างหรือราคาเพ่ิม 
หรืออ้างเป็นเหตุเพื่อขยายอายุสัญญาอันเนื่องมาจากเหตุนี้ 

 ข้อ ๑๑ ความรับผิดของผู้รับจ้าง 
 ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดต่ออุบัติเหตุ ความเสียหาย หรือภยันตรายใดๆ อันเกิดจาก 
การปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และจะต้องรับผิดต่อความเสียหายจากการกระท าของลูกจ้างหรือตัวแทน 
ของผู้รับจ้าง และจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างช่วงด้วย (ถ้ามี) 
 ความเสียหายใดๆ อันเกิดแก่งานที่ผู้รับจ้างได้ท าขึ้น แม้จะเกิดขึ้นเพราะเหตุสุดวิสัย 
ก็ตาม ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบโดยซ่อมแซมให้คืนดีหรือเปลี่ยนให้ใหม่โดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง เว้นแต่
ความเสียหายนั้นเกิดจากความผิดของผู้ว่าจ้าง ทั้งนี้ ความรับผิดของผู้รับจ้างดังกล่าวในข้อนี้จะสิ้นสุดลง  
เมื่อผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานครั้งสุดท้าย ซึ่งหลังจากนั้นผู้รับจ้างคงต้องรับผิดเพียงในกรณีช ารุดบกพร่อง  
หรือความเสียหายดังกล่าวในข้อ ๘ เท่านั้น 
  ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดต่อบุคคลภายนอกในความเสียหายใดๆ อันเกิดจากการปฏิบัติงาน
ของผู้รับจ้าง หรือลูกจ้างหรือตัวแทนของผู้รับจ้าง รวมถึงผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ตามสัญญานี้ หากผู้ว่าจ้าง    
ถูกเรียกร้องหรือฟ้องร้องหรือต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่บุคคลภายนอกไปแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องด าเนินการใดๆ 
เพ่ือให้มีการว่าต่างแก้ต่างให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง รวมทั้งผู้รับจ้างจะต้องชดใช้
ค่าเสียหายนั้นๆ ตลอดจนค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกิดจากการถูกเรียกร้องหรือถูกฟ้องร้องให้แก่ผู้ว่าจ้างทันที 

ข้อ ๑๒ การจ่ายเงินแก่ลูกจ้าง 
 ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินแก่ลูกจ้างที่ผู้รับจ้างได้จ้างมาในอัตราและตามก าหนดเวลา  
ที่ผู้รับจ้างได้ตกลงหรือท าสัญญาไว้ต่อลูกจ้างดังกล่าว 
 ถ้าผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้างหรือค่าทดแทนอ่ืนใดแก่ลูกจ้างดังกล่าวในวรรคหนึ่ง  
ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะเอาเงินค่าจ้างที่จะต้องจ่ายแก่ผู้รับจ้างมาจ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างดังกล่าว และให้ถือว่า
ผู้ว่าจ้างได้จ่ายเงินจ านวนนั้นเป็นค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามสัญญาแล้ว 
  ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีประกันภัยส าหรับลูกจ้างทุกคนที่จ้างมาท างาน  โดยให้
ครอบคลุมถึงความรับผิดทั้งปวงของผู้รับจ้าง รวมทั้งผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ในกรณีความเสียหายที่คิดค่าสินไหม
ทดแทนได้ตามกฎหมาย ซึ่งเกิดจากอุบัติเหตุหรือภยันตรายใดๆ ต่อลูกจ้างหรือบุคคลอ่ืนที่ผู้รับจ้าง 
หรือผู้รับจ้างช่วงจ้างมาท างาน ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวพร้อมทั้งหลักฐาน 
การช าระเบี้ยประกันให้แก่ผู้ว่าจ้างเมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง 
 
 

ข้อ ๑๓ การตรวจงานจ้าง 
 ถ้าผู้ว่าจ้างแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษา  
เพ่ือควบคุมการท างานของผู้รับจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้น  
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มีอ านาจเข้าไปตรวจการงานในโรงงานและสถานที่ก่อสร้างได้ทุกเวลา  และผู้รับจ้างจะต้องอ านวย 
ความสะดวกและให้ความช่วยเหลือในการนั้นตามสมควร 
 การที่มีคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้น หาท าให้
ผู้รับจ้างพ้นความรับผิดชอบตามสัญญานี้ข้อใดข้อหนึ่งไม ่

ข้อ ๑๔ แบบรูปและรายการละเอียดคลาดเคลื่อน 
  ผู้รับจ้างรับรองว่าได้ตรวจสอบและท าความเข้าใจในแบบรูปและรายการละเอียด        
โดยถี่ถ้วนแล้ว หากปรากฏว่าแบบรูปและรายการละเอียดนั้นผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อนไปจากหลักการ        
ทางวิศวกรรมหรือทางเทคนิค ผู้รับจ้างตกลงที่จะปฏิบัติตามค าวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ  
ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง  เพ่ือให้งานแล้วเสร็จบริบูรณ์ ค าวินิจฉัยดังกล่าว          
ให้ถือเป็นที่สุด โดยผู้รับจ้างจะคิดค่าจ้าง ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพ่ิมขึ้นจากผู้ว่าจ้าง หรือขอขยาย
อายุสัญญาไม่ได ้

ข้อ ๑๕ การควบคุมงานโดยผู้ว่าจ้าง 
  ผู้รับจ้างตกลงว่าคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษา 
ที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง มีอ านาจที่จะตรวจสอบและควบคุมงานเพ่ือให้เป็นไปตามสัญญานี้และมีอ านาจที่จะสั่งให้
แก้ไขเปลี่ยนแปลงเพ่ิมเติม หรือตัดทอนซึ่งงานตามสัญญานี้  หากผู้รับจ้างขัดขืนไม่ปฏิบัติตาม ผู้ว่าจ้าง 
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษา มีอ านาจที่จะสั่งให้หยุดการนั้นชั่วคราวได้ 
ความล่าช้าในกรณีเช่นนี้ ผู้รับจ้างจะถือเป็นเหตุขอขยายระยะเวลาการปฏิบัติงานตามสัญญาหรือเรียกร้อง
ค่าเสียหายใดๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น 

ข้อ ๑๖ งานพิเศษและการแก้ไขงาน  
  ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะสั่งเป็นหนังสือให้ผู้รับจ้างท างานพิเศษซึ่งไม่ได้แสดงไว้หรือรวมอยู่
ในเอกสารสัญญานี้ หากงานพิเศษนั้นๆ อยู่ในขอบข่ายทั่วไปแห่งวัตถุประสงค์ของสัญญานี้ นอกจากนี้  
ผู้ว่าจ้างยังมีสิทธิสั่งให้เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขแบบรูปและข้อก าหนดต่างๆ ในเอกสารสัญญานี้ด้วย 
  อัตราค่าจ้างหรือราคาที่ก าหนดไว้ในสัญญานี้  ให้ก าหนดใช้ส าหรับงานพิเศษ 
หรืองานที่เพ่ิมเติมขึ้น หรือตัดทอนลงทั้งปวงตามค าสั่งของผู้ว่าจ้าง  หากในสัญญาไม่ได้ก าหนดไว้ถึง     
อัตราค่าจ้าง หรือราคาใดๆ ที่จะน ามาใช้ส าหรับงานพิเศษหรืองานที่เพ่ิมขึ้นหรือลดลงดังกล่าว ผู้ว่าจ้าง 
และผู้รับจ้างจะได้ตกลงกันที่จะก าหนดอัตราค่าจ้างหรือราคาที่เพ่ิมขึ้นหรือลดลง รวมทั้งการขยาย
ระยะเวลา (ถ้ามี) กันใหม่เพ่ือความเหมาะสม ในกรณีที่ตกลงกันไม่ได้ ผู้ว่าจ้างจะก าหนดอัตราจ้างหรือราคา
ตามแต่ผู้ว่าจ้างจะเห็นว่าเหมาะสมและถูกต้อง ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติงานตามค าสั่งของผู้ว่าจ้างไปก่อน
เพ่ือมิให้เกิดความเสียหายแก่งานที่จ้าง 

ข้อ ๑๗ ค่าปรับ 
  หากผู้รับจ้างไม่สามารถท างานให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่ก าหนดไว้ในสัญญา 
และผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องช าระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจ านวนเงินวันละ       
…........(๒2)……..….บาท (……...................………...) และจะต้องช าระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงาน (ถ้ามี)  
ในเมื่อผู้ว่าจ้างต้องจ้างผู้ควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็นจ านวนเงินวันละ…....(๒3)….....บาท (…..................)    
นับถัดจากวันที่ครบก าหนดเวลาแล้วเสร็จของงานตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายเวลาท างานให้    
จนถึงวันที่ท างานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที ่  
ผู้รับจ้างท างานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจ านวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย 
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  ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างจะไม่สามารถ
ปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๘ ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้าง   
ได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบก าหนดเวลาแล้วเสร็จของงานขอให้ช าระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิ  
ที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย 

ข้อ ๑๘ สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังบอกเลิกสัญญา 
  ในกรณีท่ีผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา ผู้ว่าจ้างอาจท างานนั้นเองหรือว่าจ้างผู้อ่ืนให้ท างานนั้น
ต่อจนแล้วเสร็จก็ได้ ผู้ว่าจ้างหรือผู้ที่รับจ้างท างานนั้นต่อมีสิทธิใช้เครื่องใช้ ในการก่อสร้าง สิ่งที่สร้างขึ้น
ชั่วคราวส าหรับงานก่อสร้าง และวัสดุต่างๆ ซึ่งเห็นว่าจะต้องสงวนเอาไว้เพ่ือการปฏิบัติงานตามสัญญา 
ตามท่ีจะเห็นสมควร 
 ในกรณีดังกล่าว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิริบหรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา 
ทั้งหมดหรือบางส่วน ตามแต่จะเห็นสมควร นอกจากนั้น ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหายซึ่งเป็น
จ านวนเกินกว่าหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เพ่ิมขึ้นในการท างานนั้นต่อให้แล้วเสร็จ
ตามสัญญา ตลอดจนค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานเพ่ิม (ถ้ามี) ซึ่งผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากเงินประกันผลงานหรือ
จ านวนเงินใดๆ ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก็ได้ 

ข้อ ๑๙ การบังคับค่าปรับ ค่าเสียหาย และค่าใช้จ่าย 
 ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่งด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม จนเป็นเหตุ 
ให้เกิดค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างต้องชดใช้ค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่าย
ดังกล่าวให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยสิ้นเชิงภายในก าหนด....................(.....................) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง 
เป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หากผู้รับจ้างไม่ชดใช้ให้ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาดังกล่าวให้ ผู้ว่าจ้าง           
มีสิทธิที่จะหักเอาจากจ านวนเงินค่าจ้างที่ต้องช าระ หรือจากเงินประกันผลงานของผู้รับจ้าง หรือบังคับจาก
หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาไดท้ันท ี
  หากค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายที่บังคับจากเงินค่าจ้างที่ต้องช าระ เงินประกัน
ผลงานหรือหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาแล้วยังไม่เพียงพอ ผู้รับจ้างยินยอมช าระส่วนที่เหลือที่ยังขาดอยู่
จนครบถ้วนตามจ านวนค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายนั้น ภายในก าหนด..................(......................) วัน 
นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง 

หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแล้ว 
ยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างทั้งหมด 

ข้อ ๒๐ การท าบริเวณก่อสร้างให้เรียบร้อย 
 ผู้รับจ้างจะต้องรักษาบริเวณสถานที่ปฏิบัติงานตามสัญญานี้  รวมทั้งโรงงานหรือ 
สิ่งอ านวยความสะดวกในการท างานของผู้รับจ้าง ลูกจ้าง ตัวแทน หรือผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ให้สะอาด ปลอดภัย 
และมีประสิทธิภาพในการใช้งานตลอดระยะเวลาการจ้าง และเมื่อท างานเสร็จสิ้นแล้วจะต้องขนย้าย 
บรรดาเครื่องใช้ในการท างานจ้างรวมทั้งวัสดุ  ขยะมูลฝอย และสิ่งก่อสร้างชั่วคราวต่างๆ (ถ้ามี) ทั้งจะต้อง 
กลบเกลี่ยพื้นดินให้เรียบร้อยเพ่ือให้บริเวณท้ังหมดอยู่ในสภาพที่สะอาดและใช้การได้ทันที 

ข้อ ๒๑ การงดหรือลดค่าปรับ หรือการขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา 
  ในกรณีที่มีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง หรือเหตุสุดวิสัย  
หรือเกิดจากพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดตามกฎหมาย หรือเหตุอ่ืนตามที่ก าหนด 
ในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  ท าให้       
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ผู้รับจ้างไม่สามารถท างานให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไขและก าหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้  ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุ
หรือพฤติการณ์ดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบ เพ่ือของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลา
ท างานออกไปภายใน ๑๕ (สิบห้า) วันนับถัดจากวันที่เหตุนั้นสิ้นสุดลง หรือตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง
ดังกล่าว แล้วแต่กรณี 
  ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้รับจ้างได้สละสิทธิ
เรียกร้องในการที่จะของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาท างานออกไปโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่ 
กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้างซึ่งมีหลักฐานชัดแจ้งหรือผู้ว่าจ้างทราบดีอยู่แล้ว
ตั้งแต่ต้น 
  การงดหรือลดค่าปรับ หรือขยายก าหนดเวลาท างานตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจของ
ผู้ว่าจ้างที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร 

 (๒4) ข้อ ๒๒ การใช้เรือไทย 
  ในการปฏิบัติตามสัญญานี้ หากผู้รับจ้างจะต้องสั่งหรือน าของเข้ามาจากต่างประเทศ
รวมทั้งเครื่องมือและอุปกรณ์ท่ีต้องน าเข้ามาเพ่ือปฏิบัติงานตามสัญญา ไม่ว่าผู้รับจ้างจะเป็นผู้ที่น าของเข้ามาเอง
หรือน าเข้ามาโดยผ่านตัวแทนหรือบุคคลอ่ืนใด ถ้าสิ่งของนั้นต้องน าเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางเดินเรือ      
ที่มีเรือไทยเดินอยู่และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศก าหนด 
ผู้รับจ้างต้องจัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศ
มายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าก่อนบรรทุกของนั้นลงเรืออ่ืนที่มิใช่เรือไทยหรือ 
เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืนได้  ทั้งนี้ไม่ว่าการสั่งหรือ
น าเข้าสิ่งของดังกล่าวจากต่างประเทศจะเป็นแบบใด 
 ในการส่งมอบงานตามสัญญาให้แก่ผู้ว่าจ้าง  ถ้างานนั้นมีสิ่งของตามวรรคหนึ่ง  
ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบใบตราส่ง (Bill of Lading) หรือส าเนาใบตราส่งส าหรับของนั้น ซึ่งแสดงว่าได้บรรทุก
มาโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยให้แก่ผู้ว่าจ้างพร้อมกับการส่งมอบงานด้วย 

 ในกรณีที่สิ่งของดังกล่าวไม่ได้บรรทุกจากต่างประเทศมายังประเทศไทยโดยเรือไทย
หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย ผู้รับจ้างต้องส่งมอบหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า 
ให้บรรทุกของโดยเรืออ่ืนได้หรือหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้ช าระค่าธรรมเนียมพิเศษเนื่องจากการไม่บรรทุกของ
โดยเรือไทยตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวีแล้วอย่างใดอย่างหนึ่งแก่ผู้ว่าจ้างด้วย 
 ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ส่งมอบหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่งดังกล่าวในวรรคสองและ
วรรคสามให้แก่ผู้ว่าจ้าง แต่จะขอส่งมอบงานดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างก่อนโดยไม่รับช าระเงินค่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิ
รับงานดังกล่าวไว้ก่อน และช าระเงินค่าจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติถูกต้องครบถ้วนดังกล่าวแล้วได้ 

ข้อ ๒๓ มาตรฐานฝีมือช่าง 
 ผู้รับจ้างตกลงเป็นเงื่อนไขส าคัญว่า ผู้รับจ้างจะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบ
มาตรฐานฝีมือช่าง จาก ........................................................... หรือผู้มีวุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส. หรือ ปวท. 
หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ ในอัตราไม่ต่ ากว่าร้อยละ……(……..) 
ของแต่ละสาขาช่าง แต่จะต้องมีช่างจ านวนอย่างน้อย ๑ (หนึ่ง) คน ในแต่ละสาขาช่างดังต่อไปนี้ 
 ๒๓.๑ …………………………………………………..…… 
 ๒๓.๒ ……………………………………………….….…… 
         …………………………..ฯลฯ……………….…… 
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 ผู้รับจ้างจะต้องจัดท าบัญชีแสดงจ านวนช่างทั้งหมดโดยจ าแนกตามแต่ละสาขาช่าง  
และระดับช่าง พร้อมกับระบุรายชื่อช่างผู้ที่ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างหรือผู้มีวุฒิบัตรดังกล่าว 
ในวรรคหนึ่ง น ามาแสดงพร้อมหลักฐานต่างๆ ต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ หรือผู้ควบคุมงานก่อนเริ่มลงมือ
ท างาน และพร้อมที่จะให้ผู้ว่าจ้างหรือเจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้างตรวจสอบดูได้ตลอดเวลาท างานตามสัญญานี้
ของผู้รับจ้าง 

สัญญานี้ท าขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความ  
โดยละเอียดตลอดแล้ว  จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นส าคัญต่อหน้าพยาน  
และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ 

 
(ลงชื่อ)…………………………………………...ผู้ว่าจ้าง 
        (……........……...…………………….) 
 
(ลงชื่อ)…………………………………..……….ผู้รับจ้าง 
        (……........……...…………………….) 
 
(ลงชื่อ)………………………………………..….พยาน 
        (……........……...…………………….) 
 
(ลงชื่อ)………………………………..………….พยาน 
        (……........……...…………………….) 
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วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับสัญญาจ้างก่อสร้าง 
(๑) ให้ระบุเลขที่สัญญาในปีงบประมาณหนึ่งๆ ตามล าดับ 
(๒) ให้ระบุชื่อของหน่วยงานของรัฐที่เป็นนิติบุคคล เช่น กรม ก. หรือรัฐวิสาหกิจ ข. เป็นต้น 
(๓) ให้ระบุชื่อและต าแหน่งของหัวหน้าหน่วยงานของรัฐที่เป็นนิติบุคคลนั้น หรือผู้ที่ได้รับมอบอ านาจ 

เช่น นาย ก. อธิบดีกรม……………...หรือ นาย ข. ผู้ได้รับมอบอ านาจจากอธิบดีกรม……………….. 
(๔) ให้ระบุชื่อผู้รับจ้าง 

ก. กรณีนิติบุคคล เช่น ห้างหุ้นส่วนสามัญจดทะเบียน ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บริษัทจ ากัด 
 ข. กรณีบุคคลธรรมดา ให้ระบุชื่อและที่อยู่ 
 (๕) เป็นข้อความหรือเงื่อนไขเพ่ิมเติม ซึ่งหน่วยงานของรัฐผู้ท าสัญญาอาจเลือกใช้หรือตัดออก
ได้ตามข้อเท็จจริง 
 (๖) เป็นข้อความหรือเงื่อนไขเพ่ิมเติม ซึ่งหน่วยงานของรัฐผู้ท าสัญญาอาจเลือกใช้หรือตัดออก
ได้ตามข้อเท็จจริง 

(๗) ให้ระบุงานที่ต้องการจ้าง 
(๘) “หลักประกัน” หมายถึง หลักประกันที่ผู้รับจ้างน ามามอบไว้แก่หน่วยงานของรัฐเมื่อลงนาม

ในสัญญา เพ่ือเป็นการประกันความเสียหายที่อาจจะเกิดข้ึนจากการปฏิบัติตามสัญญา ดังนี้ 
 (๑) เงินสด  
 (๒) เช็คหรือดราฟท์ ที่ธนาคารเซ็นสั่งจ่าย ซึ่งเป็นเช็คหรือดราฟท์ลงวันที่ที่ใช้เช็ค 

หรือดราฟท์นั้นช าระต่อเจ้าหน้าที่ หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน ๓ วันท าการ  
 (๓) หนังสือค ้าประกันของธนาคารภายในประเทศตามตัวอย่างที่คณะกรรมการนโยบาย

ก าหนด โดยอาจเป็นหนังสือค้ าประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางก าหนดก็ได้ 
 (๔) หนังสือค้ าประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาต

ให้ประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ าประกันตามประกาศของธนาคาร  
แห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลม  
ให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือค้ าประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายก าหนด 

 (๕) พันธบัตรรัฐบาลไทย 
(๙) ให้ก าหนดจ านวนเงินหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาตามระเบียบกระทรวงการคลัง 

ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๖๘ 
 (๑๐) เป็นข้อความหรืองเงื่อนไขเพ่ิมเติม ซึ่งหน่วยงานของรัฐผู้ท าสัญญาอาจเลือกใช้หรือตัดออก
ได้ตามข้อเท็จจริง 
 (๑๑) อัตราร้อยละที่ระบุไว้ต่อไปนี้ อาจพิจารณาแก้ไขได้ตามความเหมาะสม 
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 (๑๒) เป็นข้อความหรือเงื่อนไขเพ่ิมเติม ซึ่งหน่วยงานของรัฐผู้ท าสัญญาอาจเลือกใช้หรือตัดออกได้
ตามข้อเท็จจริง 

(๑๓) เป็นข้อความหรือเงื่อนไขเพ่ิมเติม ซึ่งหน่วยงานของรัฐผู้ท าสัญญาอาจเลือกใช้หรือตัดออกได้
ตามข้อเท็จจริง 

(๑๔) เป็นข้อความหรือเงื่อนไขเพ่ิมเติม ซึ่งหน่วยงานของรัฐผู้ท าสัญญาอาจเลือกใช้หรือตัดออกได้
ตามข้อเท็จจริง 

(๑๕) เป็นข้อความหรือเงื่อนไขเพ่ิมเติม ซึ่งหน่วยงานของรัฐผู้ท าสัญญาอาจเลือกใช้หรือตัดออกได้
ตามข้อเท็จจริง 

(๑๖) ในกรณีที่หน่วยงานผู้ว่าจ้างเห็นเป็นการจ าเป็นและสมควรจะหักค่าจ้างในแต่ละเดือน   
ไว้จ านวนทั้งหมดก็ได้ 

(๑๗) เป็นข้อความหรือเงื่อนไขเพ่ิมเติม ซึ่งหน่วยงานของรัฐผู้ท าสัญญาอาจเลือกใช้หรือ 
ตัดออกได้ตามข้อเท็จจริง 

(๑8) เป็นข้อความหรือเงื่อนไขเพ่ิมเติม ซึ่งหน่วยงานของรัฐผู้ท าสัญญาอาจเลือกใช้หรือตัดออกได้
ตามข้อเท็จจริง 

(19) เป็นข้อความหรือเงื่อนไขเพ่ิมเติม ซึ่งหน่วยงานของรัฐผู้ท าสัญญาอาจเลือกใช้หรือตัดออกได้
ตามข้อเท็จจริง 

(๒0) ก าหนดเวลาที่ผู้รับจ้างจะรับผิดในความช ารุดบกพร่อง โดยปกติจะต้องก าหนด 
ไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับถัดจากวันที่ผู้รับจ้างได้รับมอบงานจ้างก่อสร้าง 

(๒1) อัตราค่าปรับตามสัญญาข้อ ๙ กรณีผู้รับจ้างไปจ้างช่วงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาต 
จากผู้ว่าจ้าง ต้องก าหนดค่าปรับเป็นจ านวนเงินไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของวงเงินของงานที่จ้างช่วงตามสัญญา 

(๒2) อัตราค่าปรับตามสัญญาข้อ ๑๗ ให้ก าหนดเป็นรายวันในอัตราระหว่างร้อยละ  
๐.๐๑-๐.๑๐ ของราคางานจ้างนั้น ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๖๒ ส่วนกรณีจะปรับร้อยละเท่าใด ให้อยู่ในดุลพินิจของหน่วยงานของรัฐ 
ผู้ว่าจ้างที่จะพิจารณา โดยค านึงถึงราคาและลักษณะของพัสดุที่จ้าง ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการที่ผู้รับจ้าง  
จะหลีกเลี่ยงไม่ปฏิบัติตามสัญญา แต่ทั้งนี้การที่จะก าหนดค่าปรับเป็นร้อยละเท่าใด จะต้องก าหนดไว้  
ในเอกสารเชิญชวนด้วย 

(๒3) ถ้าต้องจ่ายค่าควบคุมงานวันละเท่าใด ให้เรียกค่าควบคุมงานจากผู้รับจ้างวันละเท่านั้น  
ตามจ านวนที่ล่วงเลยก าหนดสัญญาไป แต่สัญญาข้อนี้ไม่รวมถึงค่าควบคุมงานในกรณีที่ต้องต่ออายุสัญญา  

(๒4) เป็นข้อความหรือเงื่อนไขเพ่ิมเติม ซึ่งหน่วยงานของรัฐผู้ท าสัญญาอาจเลือกใช้หรือตัดออกได้
ตามข้อเท็จจริง 

 



แบบหนังสือค้ําประกัน 

 
(หลักประกันซองการจ�าง) 

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

ข�าพเจ�า..........(ชื่อธนาคาร/บริษัทเงินทุน).........สํานักงานต้ังอยู) เลขท่ี.............ถนน............. 
ตําบล/แขวง.............อําเภอ/เขต..............จังหวัด..............โดย............ผู�มีอํานาจลงนามผูกพันธนาคาร/ 
บริษัทเงินทุน ขอทําหนังสือคํ้าประกันฉบับนี้ให�ไว�ต'อ..........(ชื่อส)วนราชการผู�ประกวดราคา)...........ดังมี 
ข�อความต)อไปนี้ 

1. ตามท่ี..........(ชื่อผู�เสนอราคา)..........ได�ยื่นซองประกวดราคาสําหรับการจัดจ�าง.......................... 
ตามเอกสารประกวดราคาเลขท่ี.........................ซ่ึงต�องวางหลักประกันซองตามเง่ือนไขการประกวดราคาต)อ
...............(ชื่อส)วนราชการผู�ประกวดราคา)............เป4นจํานวนเงิน............................บาท(...........................) นั้น 

 
ข�าพเจ�ายินยอมผูกพันตนโดยไม)มีเง่ือนไขท่ีจะคํ้าประกันการชําระเงินตามสิทธิเรียกร�องของ................ 

(ชื่อส)วนราชการผู�ประกวดราคา)......................จํานวนไม)เกิน.................บาท (.......................) ในฐานะ 
เป4นลูกหนี้ร)วม ในกรณี..............(ชื่อผู� เสนอราคา).................ไม)ปฏิบัติตามเง่ือนไขในการประกวดราคา  
อันเป4นเหตุให�.................(ชื่อส)วนราชการผู�ประกวดราคา)..................มีสิทธิริบหลักประกันซองประกวดราคา
หรือชดใช�ค)าเสียหายใดๆ รวมท้ังกรณีท่ี...............(ชื่อผู�เสนอราคา)................ได�ถอนใบเสนอราคาของตน 
ภายในระยะเวลาท่ีใบเสนอราคายังมีผลอยู) หรือมิได�ไปลงนามในสัญญาเม่ือได�รับแจ�งไปทําสัญญาหรือมิได� 
วางหลักประกันสัญญาภายในระยะเวลาท่ีกําหนดในเอกสารประกวดราคา โดย.........(ชื่อส)วนราชการ 
ผู�ประกวดราคา)..........ไม)จําเป4นต�องเรียกร�องให�.................(ชื่อผู�เสนอราคา)...............ชําระหนี้ก)อน 

2. หนังสือคํ้าประกันนี้มีผลใช�บังคับต้ังแต)วันท่ี....................ถึงวันท่ี....................และข�าพเจ�าจะไม) 
เพิกถอนการคํ้าประกันนี้ภายในระยะเวลาท่ีกําหนดไว� 

3. ถ�า....................(ชื่อผู�เสนอราคา)..................ขยายกําหนดเวลายืนราคาของการเสนอราคาออกไป 
ข�าพเจ�ายินยอมท่ีจะขยายกําหนดระยะเวลาการคํ้าประกันนี้ออกไปตลอดระยะเวลายืนราคาท่ีได�ขยายออกไป
ดังกล)าว 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 

 



เงื่อนไข หลักเกณฑ์ ประเภทงานก่อสร้าง 
สูตรและวิธีการค านวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ 

 
ก.  เงื่อนไขและหลักเกณฑ์ 
  1.  สัญญาแบบปรับราคาได้นี้ให้ใช้กับงานก่อสร้างทุกประเภท  รวมถึงงานปรับปรุงและ
ซ่อมแซมซึ่งเบิกจ่ายค่างานในลักษณะหมวดค่าครุภัณฑ์  ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  หมวดเงินอุดหนุนและหมวด
รายจ่ายอื่นท่ีเบิกจ่ายในลักษณะค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง  ที่อยู่ในเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ตามท่ีได้ก าหนดนี้ 
  2.  สัญญาแบบปรับราคาได้นี้ให้ใช้ทั้งกรณีเพ่ิมหรือลดค่างานจากค่างานเดิมตามสัญญา  เมื่อ
ดัชนีราคา  ซึ่งจัดท าขึ้นโดยกระทรวงพาณิชย์มีการเปลี่ยนแปลงสูงขึ้นหรือลดจากเดิม  ขณะเมื่อวันเปดดซอง
ประกวดราคา  ส าหรับกรณีท่ีจัดจ้างโดยวิธีอ่ืนให้ใช้วันเปดดซองราคาแทน  
  3.  การน าสัญญาแบบปรับราคาได้ไปใช้นั้น  ผู้ว่าจ้างต้องแจ้งและประกาศให้ผู้รับจ้างทราบ  
เช่น  ในการประกาศประกวดราคาฯ  และต้องระบุในสัญญาจ้างด้วยว่างานจ้างเหมานั้น ๆ จะใช้สัญญาแบบ
ปรับราคาได้  พร้อมทั้งก าหนดประเภทของงานก่อสร้าง  สูตรและวิธีการค านวณที่ให้มีการปรับเพ่ิมหรือลดค่า
งานไว้ให้ชัดเจน 
  ในกรณีที่มีงานก่อสร้างหลายประเภทในงานจ้างคราวเดียวกัน  จะต้องแยกประเภทงาน
ก่อสร้างแต่ละประเภทให้ชัดเจนตามลักษณะของงานก่อสร้างนั้น ๆ และให้สอดคล้องกับสูตรที่ก าหนดไว้ 
  4.  การขอเงินเพ่ิมค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้  เป็นหน้าที่ของผู้รับจ้างที่
จะต้องเรียกร้องภายในก าหนด 90 วัน  นับตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานงวดสุดท้าย  หากพ้นก าหนดนี้ไป
แล้ว  ผู้รับจ้างไม่มีสิทธิ์ที่จะเรียกร้องเงินเพ่ิมค่างานก่อสร้างจากผู้ว่าจ้างได้อีกต่อไป  และในกรณีที่ผู้ว่าจ้าง
จะต้องเรียกเงินคืนจากผู้รับจ้าง  ให้ผู้ว่าจ้างที่เป็นคู่สัญญารีบเรียกเงินคืนจากผู้รับจ้างโดยเร็วหรือให้หักค่างาน
ของงวดต่อไป  หรือให้หักเงินจากหลักประกันสัญญาแล้วแต่กรณี 
  5.  การพิจารณาค านวณเงินเพ่ิมหรือลด  และการจ่ายเงินเพ่ิมหรือเรียกเงินคืนจากผู้รับจ้าง
ตามเงื่อนไขของสัญญาแบบปรับราคาได้  ต้องได้รับการตรวจสอบและเห็นชอบจากส านักงบประมาณและให้
ถือการพิจารณาวินิจฉัยของส านักงบประมาณเป็นที่สิ้นสุด 
ข.  ประเภทงานก่อสร้าง  และสูตรที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ 
  ในการพิจารณาเพ่ิมหรือลดราคาค่างานจ้างเหมาก่อสร้างให้ค านวณตามสูตร  ดังนี้ 
   P  =     (PO)  x (K) 
ก าหนดให้ P      =  ราคาค่างานต่อหน่วยหรือราคาค่างานเป็นงวดที่จะต้องจ่ายให้ผู้รับจ้าง 
  PO   =   ราคาค่างานต่อหน่วยที่ผู้รับจ้างประมูลได้  หรือราคาค่างานเป็นงวด  ซึ่งระบุไว้                
    ในสัญญาแล้วแต่กรณี 
  K      =    ESCALATION  FACTOR   ที่หักด้วย  4%  เมื่อต้องเพ่ิมค่างานหรือบวกเพ่ิม 
       4%  เมื่อต้องเรียกค่างานคืน 
    ------------------------------------ 
ESCALATION  FACTOR  K   หาได้จากสูตร  ซึ่งแบ่งตามประเภทและลักษณะงาน  ดังนี้ 
 
หมวดที่ 1  งานอาคาร 



 งานอาคาร   หมายถึง  ตัวอาคาร  เช่น  ที่ท าการ  โรงเรียน  โรงพยาบาล  หอพัก  ที่พักอาศัย  
หอประชุม  ยิมเนเซียม  สระว่ายน้ า  โรงอาหาร  คลังพัสดุ  โรงงาน  รั้ว  อัฒจันทร์  เป็นต้น  และให้
หมายความรวมถึง 
 1.1  ไฟฟ้า  ของอาคารบรรจบถึงสายเมนจ าหน่าย  แต่ไม่รวมถึงหม้อแปลงและระบบไฟฟ้าภายใน
บริเวณ 
 1.2  ประปา  ของอาคารบรรจบถึงท่อเมนจ าหน่าย  แต่ไม่รวมถึงระบบประปาภายในบริเวณ 
 1.3  ระบบท่อหรือระบบสายต่าง ๆ ที่ติดหรือฝังอยู่ในส่วนของอาคาร  เช่น  ท่อปรับอากาศ  ท่อก๊าซ  
สายไฟฟ้าส าหรับเครื่องปรับอากาศ  สายล่อฟ้า  ฯลฯ 
 1.4  ทางระบายน้ าของอาคารจนถึงทางระบายน้ าภายนอก 
 1.5  ส่วนประกอบที่จ าเป็นส าหรับอาคาร  เฉพาะส่วนที่ติดกับอาคารโดยต้องสร้างหรือประกอบ 
พร้อมกับการก่อสร้างอาคาร  แต่ไม่รวมถึงเครื่องจักรหรือเครื่องมือกลที่น ามาประกอบหรือติดตั้ง เช่น  ลิฟท์  
เครื่องคอมพิวเตอร์  เครื่องสูบน้ า  เครื่องปรับอากาศ  พัดลม ฯลฯ 
 1.6  ทางเท้ารอบอาคาร  ดินถม  ดินตัก  ห่างจากอาคารโดยรอบไม่เกิน  3 เมตร 
         ใช้สูตร  K  =    0.25 + 0.15  It / Io  +0.10  Ct / Co  +  0.40  Mt / Mo + 0.10 St / So 
 
หมวดที่ 2  งานดิน 
 2.1  งานดิน  หมายถึง  การขุดดิน  การตัดดิน  การบดอัดดิน  การขุดเปดดหน้าดิน  การเกลี่ยบดอัด
ดิน  การขุด-ถมบดอัดแน่น  เขื่อน  คลอง คันคลอง คันกั้นน้ า คันทาง  ซึ่งต้องใช้เครื่องจักรเครื่องมือกล
ปฏิบัติงาน 
 ส าหรับการถมดินให้หมายถึงการถมดินหรือทรายหรือวัสดุอ่ืน ที่มีการควบคุมคุณสมบัติของวัสดุนั้น ๆ 
และมีข้อก าหนดวิธีการถม  รวมทั้งมีการบดอัดแน่นโดยใช้เครื่องจักรเครื่องมือกล  เพ่ือให้ได้มาตรฐานตามที่
ก าหนดไว้ เช่นเดียวกับงานก่อสร้างถนนหรือเข่ือนชลประทาน 
 ทั้งนี้ให้รวมถึงงานประเภท  EMBANKENT, EXCAVATION,  SURRASE,  SKLECTKD MATERIAL,  
UNTREATED  BASE และ SHOULDER 
 ใช้สูตร  K   =    0.30  +  0.10 It / Io  +  0.40 Et / Eo  +  0.20 Ft / Fo 
 
หมวดที่  3   งานทาง 
 3.1  งานผิวทาง   PRIBE  COAT ,  TACK  COAT,  SEAL  COAT 
        ใช้สูตร  K  =  0.30  +  0.40 At / Ao  +  0.20 Et / Eo  +  0.10 Ft / Fo 
 3.2  งานผิวทาง   SURFACE  TREATMENT  SLURRY  SEAL 
        ใช้สูตร  K  =  0.30  +  0.10Mt / Mo  +  0.30 At / Ao  +  0.20 Et / Eo  +  0.10 Ft / Fo 
 3.3   งานผิวทาง   ASPHALTIC  CONCRETE ,    PENETRATION  MACADAM 
         ใช้สูตร  K = 0.30  +  0.10 Mt / Mo  +  0.40 At / Ao  +  0.10 Et / Eo  +  0.10 Ft / Fo 
 3.4  งานผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมายถึง  ผิวถนนคอนกรีตที่ใช้เหล็กเสริมซึ่งประกอบด้วย
ตะแกรงเหล็กเส้นหรือตะแกรงเหล็กกล้าเชื่อมติด  (WELDED  STEEL  WIRE  FABRIC)  เหล็กเดือย 
(DOWELBAR)  เหล็กยึด (DEFORMED  TIE  BAR) และรอยต่อต่าง ๆ (JOINT)  ทั้งนี้ ให้หมายความรวมถึง
แผ่นพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก  บริเวณคอสะพาน  (R.C.BRIDGE  APPROACH)  ด้วย 
         ใช้สูตร  K  =    0.30 + 0.10 It / Io  + 0.35 Ct / Co  +  0.10 Mt / Mo + 0.15St / So 



ดัชนีราคาที่ใช้ค านวณตามสูตรที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้  จัดท าขึ้นโดยกระทรวงพาณิชย์ 
 K =   ESCALATION  FACTOR 
 It =   ดัชนีราคาผู้บริโภคท่ัวไปของประเทศ  ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด    
 Io =   ดัชนีราคาผู้บริโภคท่ัวไปของประเทศ  ในเดือนที่เปดดซองประกวดราคา 
 Ct =   ดัชนีราคาซีเมนต์  ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด 
 Co =   ดัชนีราคาซีเมนต์  ในเดือนที่เปดดซองประกวดราคา 
 Mt =   ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง  (ไม่รวมเหล็กและซีเมนต์)  ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด 
 Mo =   ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง  (ไม่รวมเหล็กและซีเมนต์)  ในเดือนที่เปดดซองประกวดราคา 
 St =   ดัชนีราคาเหล็ก  ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด  
 So =   ดัชนีราคาเหล็ก  ในเดือนที่เปดดซองประกวดราคา 
 Gt =   ดัชนีราคาเหล็กแผ่นเรียบที่ผลิตในประเทศ  ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด 
 Go =   ดัชนีราคาเหล็กแผ่นเรียบที่ผลิตในประเทศ  ในเดือนที่เปดดซองประกวดราคา 
 At =   ดัชนีราคาแอสฟัลท์ ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด 
 Ao =    ดัชนีราคาแอสฟัลท์ ในเดือนที่เปดดซองประกวดราคา 
 Et =   ดัชนีราคาเครื่องจักรกลและบริภัณฑ์  ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด 
 Eo =   ดัชนีราคาเครื่องจักรกลและบริภัณฑ์  ในเดือนที่เปดดซองประกวดราคา 
 Ft =   ดัชนีราคาน้ ามันดีเซลหมุนเร็ว  ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด 
 Fo =   ดัชนีราคาน้ ามันดีเซอลหมุนเร็ว  ในเดือนที่เปดดซองประกวดราคา 
 ACT =   ดัชนีราคาท่อซีเมนต์ใยหิน  ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด 
 ACo =   ดัชนีราคาท่อซีเมนต์ใยหิน  ในเดือนที่เปดดซองประกวดราคา 
 PVCt =   ดัชนีราคาท่อ  PVC  ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด 
 PVCo =   ดัชนีราคารท่อ PVC  ในเดือนที่เปดดซองประกวดราคา 
 GIPt =   ดัชนีราคาท่อเหล็กอาบสังกะสี  ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด 
 GIPo =   ดัชนีราคาท่าอเหล็กอาบสังกะสี  ในเดือนที่เปดดซองประกวดราคา 
 PRt =   ดัชนีราคาท่อ  HYDENSITY  POLYETHYLEHE  ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด 
 PRo =   ดัชนีราคาท่อ  HYDENSITY  POLYETHYLEHE  ในเดือนที่เปดดซองประกวดราคา 
 Wt =   ดัชนีราคาสายไฟฟ้า  ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด 
 Wo =   ดัชนีราคาสายไฟฟ้า  ในเดือนที่เปดดซองประกวดราคา 
 
 
ค.  วิธีการค านวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ 
 1.  การค านวณค่า  K  จากสูตรตามลักษณะงานนั้น ๆ ให้ใช้ตัวเลขดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างของ
กระทรวงพาณชิย์  โดยใช้ฐานของปี 2550  เป็นเกณฑ์ในการค านวณ 
 2. การค านวณค่า  K   ส าหรับกรณีที่มีงานก่อสร้างหลายประเภทรวมอยู่ในสัญญาเดียวกันจะต้องแยก
ค่างานก่อสร้างแต่ละประเภทให้ชัดเจนตามลักษณะของงานนั้น  และให้สอดคล้องกับสูตรที่ได้ก าหนดไว้ 
 3. การค านวณค่า  K   ก าหนดให้ใช้เลขทศนิยม  3  ต าแหน่ง  ทุกขั้นตอนโดยไม่มีการปัดเศษและ
ก าหนดให้ท าเลขสัมพันธ์  (เปรียบเทียบ)  ให้เป็นผลส าเร็จก่อนแล้วจึงน าผลลัพธ์ไปคูณกับตัวเลขคงที่หน้าเลข
สัมพันธ์นั้น 



 4.  ให้พิจารณาเงินเพ่ิมหรือลดราคาค่างานจากราคาที่ผู้รับจ้างท าสัญญาตกลงกับผู้ว่าจ้าง  เมื่อค่า  K  
ตามสูตรส าหรับงานก่อสร้างนั้น ๆ ในเดือนที่ส่งมอบงานมีค่าเปลี่ยนแปลงไปจากค่า  K  ในเดือนเปดดซองราคา
มากกว่า  4 %  ขึ้นไป  โดยน าเฉพาะส่วนที่เกิน  4 %  มาค านวณปรับเพ่ิมหรือลดค่างาน  แล้วแต่กรณี (โดย
ไม่คิด 4 % แรกให้) 
 5.  ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างไม่สามารถท าการก่อสร้างให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาในสัญญาโดยเป็นความผิด
ของผู้รับจ้าง  ค่า  k  ตามสูตรต่าง ๆ ที่จะน ามาใช้ในการค านวณค่างานให้ใช้ค่า  K  ของเดือนสุดท้ายตามอายุ
สัญญา หรือค่า  K  ของเดือนที่ส่งมอบงานจริง  แล้วแต่ว่าค่า  K  ตัวใดจะมีค่าน้อยกว่า 
 6.  การจ่ายเงินแต่ละงวดให้จ่ายค่าจ้างงานที่ผู้.รับจ้างท าได้แต่ละงวดตามสัญญาไปก่อนส่วนค่างาน
เพ่ิมหรือค่างานลดลง  ซึ่งจะค านวณได้ต่อเมื่อทราบดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง  ซึ่งน ามาค านวณหาค่า  K   ของ
เดือนที่ส่งมอบงานงวดนั้น ๆ เป็นที่แน่นอนแล้ว  เมื่อค านวณเงินเพ่ิมได้ให้ขอท าความตกลงเรื่องการเงินกับ
ส านักงบประมาณ 
 
      กลุ่มมาตรฐานอาคารและสิ่งก่อสร้าง 
              ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 



บทนิยาม 
  

  “ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน”  หมายความว่า บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่เข้า
เสนอราคาเพ่ือรับจ้างในการประกวดราคาจ้างของส านักงานฯ เป็นผู้มีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม 
ในกิจการของบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอ่ืนที่เข้าเสนอราคาเพ่ือรับจ้างในการประกวดราคาจ้างของส านักงานฯ ใน
คราวเดียวกัน 

  การมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมของบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลดังกล่าว
ข้างต้น ได้แก่การที่บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลดังกล่าวมีความสัมพันธ์กันในลักษณะดังต่อไปนี้ 

  (1)  มีความสัมพันธ์กันในเชิงบริหาร โดยผู้จัดการ หุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ      
ผู้บริหาร หรือผู้มีอ านาจในการด าเนินงานในกิจการของบุคคลธรรมดาหรือของนิติบุคคลรายหนึ่ง มีอ านาจหรือ
สามารถใช้อ านาจในการบริหารจัดการกิจการของบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอีกรายหนึ่งหรือหลายราย ที่
เสนอราคาให้แก่ส านักงานฯ ในการประกวดราคาจ้างครั้งนี้ 

  (2)  มีความสัมพันธ์กันในเชิงทุน โดยผู้เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือผู้เป็นหุ้นส่วนไม่
จ ากัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจ ากัด หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัทจ ากัด หรือบริษัทมหาชนจ ากัด เป็น
หุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจ ากัด หรือเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัทจ ากัด หรือบริษัทมหาชน
จ ากัด อีกรายหนึ่งหรือหลายรายที่เสนอราคาให้แก่ส านักงานฯ ในการประกวดราคาจ้างครั้งนี้ 

  ค าว่า “ผู้ถือหุ้นรายใหญ่”  ให้หมายความว่า ผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นเกินกว่าร้อยละยี่สิบห้าใน
กิจการนั้น หรือในอัตราอ่ืนตามที่คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุเห็นสมควรประกาศก าหนด    ส าหรับกิจการ
บางประเภท หรือบางขนาด  

  (3)  มีความสัมพันธ์กันในลักษณะไขว้กันระหว่าง  (1)  และ  (2)     โดยผู้จัดการ  หุ้นส่วน
ผู้จัดการ   กรรมการผู้จัดการ  ผู้บริหาร  หรือผู้มีอ านาจในการด าเนินงานในกิจการของบุคคลธรรมดาหรือนิติ
บุคคลรายหนึ่งเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจ ากัด หรือเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัทจ ากัด
หรือบริษัทมหาชนจ ากัด  อีกรายหนึ่งหรือหลายรายที่เข้าเสนอราคาให้แก่ส านักงานฯ  ในการประกวดราคา
จ้างครั้งนี้ หรือในนัยกลับกัน 

  การด ารงต าแหน่งการเป็นหุ้นส่วน หรือเข้าถือหุ้นดังกล่าวข้างต้นของคู่สมรส หรือบุตร ที่ยัง
ไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลใน (1) (2) หรือ (3) ให้ถือว่าเป็นการด ารงต าแหน่งการเป็นหุ้นส่วน หรือการถือหุ้น
ของบุคคลดังกล่าว 

  ในกรณีบุคคลใดใช้ชื่อบุคคลอ่ืนเป็นผู้จัดการ หุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้
เป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้น โดยที่ตนเองเป็นผู้ใช้อ านาจในการบริหารที่แท้จริง หรือเป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้น ที่
แท้จริงของห้างหุ้นส่วน   หรือบริษัทจ ากัด   หรือบริษัทมหาชนจ ากัด   แล้วแต่กรณีและห้างหุ้นส่วน 

 
หรือบริษทัจ ากัด หรือบริษัทมหาชนจ ากัดที่เก่ียวข้อง  ได้เสนอราคาให้แก่ส านักงานฯ ในการประกวดราคา

จ้างคราวเดียวกัน  ให้ถือว่าผู้เสนอราคาหรือผู้เสนองานนั้นมีความสัมพันธ์กันตาม   (1)  (2)  หรือ  (3) แล้วแต่
กรณ ี

 
 
 
 



  “การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม” หมายความว่า การที่ผู้เสนอราคารายหนึ่ง
หรือหลายรายกระท าการอย่างใด ๆ อันเป็นการขัดขวาง   หรือเป็นอุปสรรคหรือไม่เปิดโอกาสให้มีการแข่งขัน
ราคาอย่างเป็นธรรมในการเสนอราคาต่อส านักงานฯ ไม่ว่าจะกระท าโดยการสมยอมกัน หรือโดยการให้  ขอให้ 
หรือรับว่าจะให้  เรียก  รับ  หรือยอมจะรับเงินหรือทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใด หรือใช้ก าลังประทุษร้าย  
หรือข่มขู่ว่าจะใช้ก าลังประทุษร้าย หรือแสดงเอกสารอันเป็นเท็จ หรือกระท าการใดโดยทุจริต ทั้งนี้ โดยมี
วัตถุประสงค์ที่จะแสวงหาประโยชน์ในระหว่างผู้เสนอราคาด้วยกัน หรือเพ่ือให้ประโยชน์แก่ผู้เสนอราคาราย
หนึ่งรายใดเป็นผู้มีสิทธิท าสัญญากับส านักงานฯ หรือเพ่ือหลีกเลี่ยงการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม หรือเพ่ือให้
เกิดความได้เปรียบส านักงานฯ  โดยมิใช่เป็นไปในทางประกอบธุรกิจปกติ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

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 
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  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 

                    (...........................................................) 
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บัญชีรายช่ือกรรมการผู้จัดการ/หุน้ส่วนผู้จัดการ  

ห้าง / บริษัท............................................................................ 

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

นิติบุคคลประเภทห้าง / บริษทั............................................................................................................................ 
ทะเบียนเลขที่................................................................จดทะเบียนเมื่อวันที่....................................................... 
ทุนจดทะเบียน.................................................. บาท (........................................................................................) 
สํานักงานแห่งใหญ่ต้ังอยู่เลขที่....................... ซอย.............................................ถนน......................................... 
ตําบล/แขวง........................................อําเภอ / เขต........................................จังหวัด......................................... 
 

 รายชื่อกรรมการผู้จัดการ/หุน้ส่วนผู้จัดการ   มีจํานวน............................คน 
 1 ....................................................................................................... 
 2 ....................................................................................................... 
 3 ....................................................................................................... 
 4 ....................................................................................................... 
 5 ....................................................................................................... 
 6 ....................................................................................................... 
 7 ....................................................................................................... 
 8 ....................................................................................................... 
 9 ....................................................................................................... 
 10 ....................................................................................................... 
 
 
 

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

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

ประทับตรา (ถา้มี) 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ : ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐาน ย่ืนมาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ตามเง่ือนไขประกวดราคาข้อ 3 หลักฐานการยื่นข้อเสนอ 
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บัญชีผู้มีอํานาจควบคมุ 

ห้าง / บริษัท............................................................................ 

  ไม่มีผู้มีอํานาจควบคุม 

  มีผู้มีอํานาจควบคุม  จํานวน............................คน  ตามรายช่ือดังต่อไปน้ี 
 1 .................................................................................................................................................... 
 2 .................................................................................................................................................... 
 3 .................................................................................................................................................... 
 4 .................................................................................................................................................... 
 5 .................................................................................................................................................... 
 
 
 

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

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

ผู้มีอํานาจกระทําการแทนนิติบุคคล 
ประทับตรา (ถา้มี) 

 
 
 

 
หมายเหตุ : ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐาน ย่ืนมาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้าง

ภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ตามเง่ือนไขประกวดราคาข้อ 3 หลักฐานการยื่นข้อเสนอ 
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บัญชีรายช่ือผู้ถือหุ้นรายใหญ ่
บริษัท …………………………..…………………… 

 

 

นิติบุคคลประเภท บริษัท...................................................................................................................................... 
ทะเบียนเลขที่................................................................จดทะเบียนเมื่อวันที่....................................................... 
ทุนจดทะเบียน.................................................. บาท (........................................................................................) 
สํานักงานแห่งใหญ่ต้ังอยู่เลขที่....................... ซอย.............................................ถนน......................................... 
ตําบล/แขวง........................................อําเภอ / เขต........................................จังหวัด......................................... 

  ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใหญ ่

  มีผู้ถือหุ้นรายใหญ ่ จํานวน............................คน  ตามรายช่ือดังต่อไปน้ี 
 

ชื่อ-สกลุ ถือหุ้นจํานวน (หุ้น) หุน้ละ เป็นจํานวนเงนิ 
    
    
    
    
    
    
    
    
    

 
 

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

(ลงช่ือ).........................................................  
(............................................................) 
ผู้มีอํานาจกระทําการแทนนิติบุคคล 

ประทับตรา (ถา้มี) 
 

 
หมายเหตุ : ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐาน ย่ืนมาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้าง

ภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ตามเง่ือนไขประกวดราคาข้อ 3 หลักฐานการยื่นข้อเสนอ 
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mη側OJun∩ ∩inく  unっ しLuつ 1彫∩u劉 oくl∩ 5く aζηく膏u¬ ta81」 l」

蘭詢 倫 くη彫あ く山uttυ員∩%oυ l∩ 8ドηLOu∩ ηヽ 比乱劉mη脚バη50句絢 剛eく ∩創8∩ 55潤∩ηヽ 口ヽ つつ詢 偽 q

4.4 n■■00oLLUⅧ dOnallnttn l■ 58νう1くデ∩ou∩弓mバηそヽ しし呵く瀧 uLしllυИボ0 デηttl:iデ q∩ ∩5彫ηυ∩1彫 L'Ou

lu∩ ∩aouL適■詢 剛η∩ ∩ηぅoo∩しLt」 υИバoη8∩ぅ彫ザntttmn潤 ♂∩υ創彫l∩ 1(arnく LLa彫 8ヽUttLnan∩ くu ∩o

くηuLLtJtlua0
」uttL8Jum」 o、口LLatln

」、8LnⅥИ嘔ヾ

」u%じ別■m」 o、口LLaun

」5彫 mman田

―ししUll」 18∩ outtno∩ ηuLLa彫筍n■ 5η ́   ∩

中ししυυ」1彰∩outtηくLantLa彫∩1しLⅦヾ

―しLυ llanく 5oく 、uⅦu

―比Uυ 50(lυ Ⅶ■000出槻 蒲 n∩ anく伽 弱 ∩句u∩、υ

―しιυUan(10く 、u∩nu

―LLllυ 10く Uヽ∩η■00∩しLa淵ドη∩anく∩nu

lう6∩旬u∩511

2」u

3前J

14仇

28メ油J

14れ

28=u

2」u

21u

7」u

14イu

7うu

14伽

l∩ 1(alηくυηヾ OUnくデintaum。く。o∩ LLUυ mη脚しつanデ LLm∩ mnく ∩つni うnっ ∩、句彫ιttuζ ttη Ⅵ
・

∩ しLattυ uⅥ∩lう

lua潤∩υη滅η∩くηu Ⅵ10∩ nИunt」がuuLL」 aくl飢■5彫 Mηηく∩ntuu∩η、∩oa5nく

しJ000∩ Lしuυ l10000∩ LLan lヽη∩因つ∩o■∩5m働
]7N、

uLしmlJぶく因Q∩ nη」lu剛 oく LⅥ a∩ LaヽN∩Ou∩、m lデルqn∩ η5

ししmく因つ∩ou∩ぅm∩lol■ηlη 飢ジ乳弓Uυlou Иη∩凶η∩Ou∩ lm員 ]躙lua∩ Lttnaoし Manta5N∩ ou∩lm lデ晰
∩つUq潤 lη uく ηu

lデ∩銀彫∩55、コ∩nimヽ ηQギu7Naq L引 0研 句81斉ルin∩ η、mloη aouLし a80旬 η、創ηしし斉1剛 dol」  因an¶ n5o4η 劉。く

∩創 8∩ 1ヽ脚 ∩η5mヽつ旬ヽ uwaq Mloonη ∩ぅし1■」、彰∩nil∩  晰ittJη ηくη8moく」ilJOmη 潤 しtattη 彫olく LttuLη′ηlu∩ ni

lttu∩ ζoく RuL薇脚明号0剛 OdOttQυ ttηnt斉

5。  ηヾlJLηanta■ 8JnOun、ロ

5。 l  L明ぶnLattNno■ n号口 LИバ∩研』nttη l著者oll斉3Jn m 5厨 n■ 因am∩ 創晰qmanⅥ h55N し1.しИ春∩研員つa彫 Oη ∩

」、η輌Qη ∩ぼ為脚u a nu l∩ au Ⅵ5oau脚劉脚 ∩η、L∩ ULMa∩ ηttmooし∩υl机u'da8ol∩  脚研″蹴ぼiη  』ηttu aく lal∩、∩

∩、∩ バηく nらo mυnu出 a彫が、a∩」、∩0」 ηdu糸 伽 01号 υttn品 酪υ偽 需 LⅥ ぶ錮 1ぶく 団 バ∩諸u魏都 0くl」
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Ll■au測型測 anNLnanau脚旬uunqLan■ OUlデ L∩ηttlデИQn∩ ouunl」lイ しνa∩デLiOuが くan」、∩dul∩ mOくⅥη∩つη脚

a8oη∩nouu札観檎 ηu

5。2乱 Qttnl‖ 醐石nι請田nO■謂nl飢机

`稲

1

醐annaN l飢イ1掏∩制nη¶ sR24 Ⅵlo SRR24

LИan■Ooou lジ乱価 ∩創∩ηⅦmη脚研ぅ彫l丸机 uしLul15」 Иloli伽∩創nηⅦ研網く∩っηしⅥnitt Иη∩lJ働∩ηぅ、彫υ

l机 uしLuυ、観 飢

=」

u∩創nnⅦ sD30 ИttO sD40 Иtto sD501群

5。3 nη ,電 nLИバn LИぶ∩例ηくηl観∩1く aζlヾ ∩a.a.高 oくデη∩ηぅ商 繭 比a彫倫っηくl魏詢un∩∩っηtt unつ

しLζ 彫ヽヽ」寸ηく9ηηコLLulli」1ドηИ■gn6tn′f

∩n,∩ ∩LИぶ∩ 轟01lJヾ o∩ざul」∩♂υttnっ 14LaUttη ttq 」anuLζ uLn4石 ∩lデイ∩lo剛oИloく oQn∩ mη脚脚nm15η 蹴

肖ulttLd憫膚ηⅥ■ハデ向■o」ηdu∩ ni繭団ぶ∩∩o山剛oく ∩η制あ く昴∩l偽∩斉oヾ バo■』nt」」58∩ oduttuu

しИバ∩陥SN 斉oくld凡ヂo∩斉oく m3関虜ηしLИ 嘔ヽ 研膚ηⅥunlttuし しυul」 ∩niLし」くしⅥぶ∩し網号脚lu研 辱ヾ 員LL∩ uしⅥぶ∩

La弓測L]u∩″uⅥ anu η Lttu Lを■ mη コソっ∩ηu 者0くデnttQ8∩ nn3JattL68∩ 」5彫翻m li∩ nn3J、 彫脚∩ぅ彰つくlデa∩ 轟oく

しし」■o■ しし∩u LⅥバ∩しa号潤Ⅵ∩しL∩ u轟0く 0」研ηく″uL18く 釧0 しlolヂ∩o■∩弓mLしⅥ ∩ヽLint」t貌∩8a彫∩っ∩ Lta彫斉0ヾ£aっ∩

しⅥan閃∩しLulJ

lジ亀仇Иぶ∩∩っnN8ηっし

`脚

剛lJη ∩ (lo.00N.   4ヽ10 12.00N.)  L引 ndη彫ザηlttmn3JLLυ ul∩ uⅥ8nun3」

Иぶ∩しぶuくlJRギ LИ石∩イロ ししa81劇乱痢∩η5酬 oLⅥぶ∩3Jn∩ιしチくl∩ olJヾηし1明 シ110m5く η∩研lJしνttη 8a脚 0■ OoQLl■o■minu

md∩、くa、ηくanuuu η
:   

“
      よ           

“  Fu∩ attlデくo劉 oしLattdOη nulJ晰ou∩づn50 tvlη 剛00制 un∩∩nimoしИa∩∩ηu  Ⅵ■  しLattLan tMa∩ La

しぎuttη nuJ∩ anく しⅥバ∩ LИぶ∩iOざ 001ヂloQη ∩ししattdoη ηulJ《oo∩うn40 L引 η剛0く劉■1∩ Lttu閃 lqu」∩anoし n45∩

∩η5mOL14a∩ ∩nuつ o∩nloolくdilデ 0」lunauッNu句剛oく つnつ ∩ヽ   ししa彫∩創彫∩ぅ、N∩ η5mヽっ旬、u7Naq研 旬彫ⅦQη、創n∩ Qη 脚

LИ Nη tta飢 u剛創彰∩oalη o

18U彫 5彫ИうηくRntИぶ∩tattN(l引凡」しνぶ∩」aO∩ )召IJ粛つ∩o■∩号ml∩ uジhl■几デ6o」Я]翁  δ禽]

(∩ ) ]n■ 5n∩ moJo                研nく″u      = 5 %潤 .

(1ln∩ バoaζηくlu研の制Lパ 841ttunuttnu5η∩しLattmOJol労働1彫 u彫引η(1彫 11う nく 粛っしИぶ∩ta弓脚有|」員っ

∩ou∩号mt拍■7.5%関 .)

(側 )Lan ∩nu                   サηo∩u     = 25-3 %潤 .

(∩ )1■ 斉柚an∩  l」七l∩            研nくがu     = 2 %潤 .

(く )■o∩勺n∩デぅ彫ulttuttuυ向 ■o」ηdu乱 蒲 Omη劇デ5彫 観 u比υυ
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υin創∩anく ∩n■ししa彫Ⅶu
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 へ   よ ,ン

デ。」inく 調 uくlJ∩っ帆デo飢u比■っ酬 uっれ 比a彫∩っ、団がo脚伽loomo剛 oく Ln4a∩ La5脚∩n■ししa彫Ⅶl」 Lし matttauャ

」58渕ηol l.00 し潤m5 Иη∩lJinL適 ■η号くη ししaっ n4nttdotn4ぶ ∩δ魚∩バηninく mu d3■しИぶ∩ta号 関しanlヂdot斉Ⅵ∩Jη ししИ」く

8∩しっ嘔luttη LしV嘔く調しИぶ∩しanし La彫 しИぶ∩∩n■し彎oNl」 1、ηlJ∩umnN588彫∩つη田
筍

剛ヾ0く Lし研a彫%ul∩ uη∩1¶ u轟0。l因うしⅥぶ∩

at∩うn58前亀 L樹 0"OMバ∩ぼ 脚υu亀 偽 研Ol」

01剣 nml飢倫 彫醜∩、くMぶ∩♂η爵句
]」

脚0∩・737-2531比 ηum彫 R∩、く団 ボ∩昭袖 デバηИ■∩tttuRuυ ぅ」

mnNmη lη 祀ヾ弓uυしⅥull劉 0く因因am

6. olunoun■ロ

6。1 偽n飢《mttnou謂ロ

6.1.1  」lJttL3J■百 」uaL測■析デlttlu∩ η、因a3J∩ o■∩号m98轟 ooし僣u」 uらし脚u析研1群脚nm55η u

因am♂た口晰。manИ∩11田   ∩ηぅしバU旬彫mOく し石lll机■1、くし石tJ研」0く れ ∩っnttau デηttlギ」■辱しN■J,taoN∩ 鋼nηⅦ研し∩∩

句η∩∩nnコ]uИ弓oしな電く商句Ll■斉OLA∩ 8鯛∩剛η∩

」■SL脚■欄 因a脚∩ou∩号ロゴηИttυl∩、くainく ,γっlぜtず1=」 uaし潤u析」。gmしLau百」ヽ彫しnⅥⅥ伺く v号 o

Mη∩者ol∩ ni%」■]し脚u析」oゞmttau百」58しnη anttlデ」弓∩υnう nっ∩1粛oO∩しLυυバOudntO■ ∩η、

1■ 1■デデl斉ギuぅⅥ3躙 aη n∩ loぼinⅥ 彫しal∩ Om、く lni(agnヾ ∩。u∩弓mLa33JLИ ξ∩漁ミИN∩ (8∩ 肖羽

昭η面脚∩0■∩弓m論比、く比a彰調u∩0■帰m論比、く)l飢旬u]幽 u訴」Ogmttau百」、彫mⅥ 5辱くQぶnИ u∩lデバOuザη∩nl

6。 1.2 Ⅵ,η u lジ亀倫 510ぜ n寄∩5,1脚 %naざ∩υ創彫LJuししく し面∩しし∩Jく lJ働洲n。  ∩、∩ И号oし∩6oし寄o」u

」、η口旬η∩内u 引く ∩u し」がo∩Иoo o■η、Uanヽ しtattou η η、ηuanⅥ lutta潤∩ou∩lmlttun∩  1.5-3.O NN. Иη∩脚

稀 ∩du」 uバ0観机 デイouttη um彫 比簡 く η、n8♂ nИ詢 因a脚」uQηυl飢倫 looa彫め u∩ 面∩ぶ∩劉un∩ o.o5-1.5N脚 .

∩nlし∩llη lη UmOく L∩υ∩0くlうUuデa800∩し1■ 1彫しl18ulJ側 がくa∩」、∩ Ⅵ5o潤 unlal∩ 、∩lИ attη■  oη∩0くlhu∩ umoく

Lバυ∩ηη∩υSLna几デ88υギOu tth調几倫 in8u弓しっ創粛っ6■

6。 1.3 0■ Na3Jno■ n、口 lin.デ 働∩っn3JLL∩ くヽⅥnt」 斉o(a80n∩」、η閂旬n∩∩u ttu ν5o因く」■ OJun∩ fiイ

因a関∩o■ ∩lml喘亀倫 un∩例しa∩研antJttη ∩nn l.5-2.5%脚 .劉■η∩lmデ antJし∩■ 5嗜N.ν制しυ01ν僣く剛un∩ 2-2.5%脚
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ИuしU01a00 剛un∩  2.5-5%潤 . しつuLLm句彫∩ηИunluしLUUヽ 」ヽ ηu∩η、1イL」■000く du Иη∩田が。」uし10■ LJoQttlぼ斉0ヾ

anくlデa8oloLa8バ Ou ∩ηぅ∩。10■斉0くしLu∩∩0く 00∩し僣uttun∩ l lJ」彰」u″u デ011訛∩lJ10■ 01劉ηml颯
=∩

lo∩

LしⅥ観 斉 剛■1∩仇

=L%uLnUつ
nUⅥu

6。 1。4 Jη ttd8JnO■ nin ず予nfiギ劇d田∩o■∩ヽ ml喘乱イ」ηtta彫 Oη∩lJ働口彰∩ou И5oomat旬 o」uLИNη彫研η8

因aN∩ ou∩弓m出 a彫論 魏 面 高 」調 」η乱飢 掘 1」榔 」ηttИ N∩

6.1.5ふ o■閃attnO■謂 口 面■ ふ uη栴 釉 ふ uη 面コ膚η漁 ∩Ou∩号m蠅■れ Ⅵl∩ゴηttu高oくlイ И号o

LしUυ
]」

inⅥu∩tiQ彰轟oヾ」Лせamη潤もっドηttun剛 ooィ閃amずin8ni範 ηl∩ uし∩Jo∩ぶ∩

6。2 n■ ,閃 d別oo■ nl働

6.2.l L∩10く因aょ几∩uttl」 l瀧ギL溺 00ししuuttИNuttuL溺 0く∩a ttOl刊 引η

6.2.2愉∩因aN辱園utt ηぅηu nu La彫ふ 高。。1前■lo SNη制 La彫∩創a脚愉 mη脚偽 6.1

6.2.3 5m、 13っ u凶 aN∩ olJ∩ 口ヽ l薇もdっ uttattmη N研バηИuntttuLLUUう 」5nu∩ ηぅ Иη∩脚l斉膚lИunt机喘lギ

aっ uttaコ ∩ヾ u

(∩ )。ηu∩ou∩号m飢ぼう■ 5m51Jっ u興 aコl∩ u」号コnm、 = 辱LNu百 :V1lnu:Ou ttaコ ∩くu

∩551■Ⅵι:      LU05Иdく  Om5naっ u因 a脚   = 1:2:3

∩ぅ51%νu     しυO,aol om53aっ utta別   = 1:2:4

n45oom、η衝つu凶 attηっ何っ∩ヽ na脚測lm15n■ oo∩ηうしLattaヾ ∩oa、ηo oη句句彫∩nИu∩lデmη田∩っn3J

団 Nη ttaN旬 001∩ ぅoa、 1loo∩ nl 日Ju aっ u剛 olnlυ」気 ∩、u.。 .Ⅵ 101nヽ aヾlol研 働団 a∩ Laう測И■1し田Ju Li]umu

(剛)くηu∩outtm飢イ∩、っ∩論lηJQ観∩8償劇ηm、 辱田■析l dou:Ⅵ、η82dつu:∩loo 3 dou

剛■η∩劉0く ∩ヽつ飢デ働剛un∩ 1.5-4%田 .∩ ag∩u

6。2.4 nl,nつ odttutta3Joo■ n19

(∩ )辱田u飢飢ぼ因a渕,attQく ざηlttLNuJNdデmっく商u∩ 18uttmつ く

0)'■しLa彰Ⅵうndヂザη∩58uttmnd魏斉5mlndっ un、彫u彫研働剛un∩Ⅶ00旬飢d」■lL測■輌礼斉

l QoⅥ O例  ヂηttmっく可Lttu百 Ⅵ、10 0■  群っuら著∩η、du η

(n)嶺hfれ

=凶

aNl喘亀赫 、ndっ u』η例o8LN■百 」ヽ 83Jη 創 20-25 8m、  do」 u辱し脚u百 10ヾ  Иl∩剛■

鵬 ∩anutta田∩ou∩lm∩っu∩ηうanνu 旬η∩aっ utta田 1:2 :4 Li3mtta脚 1:2:3 し適蜘 因aN l:l1/2 : 3  LJo

凶a脚∩ounimta、 句ししaっИ13JLmコ unaヾl」う∩ 漁ミ]JOonη uooく∩っn3JttutソanwottLn/43Jη彫∩lJ∩ ηゞ liヾ ηu ∩nゞし静』η3Jη ∩

硲観」η彫ザ■掘 っutta脚比m∩繭 辱駒 飢J01則1酬飢航η∩Outtm
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6.4 nη lLη no■ nlo
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も。くれ ふ 閃u辱 (。 n句旬彫働偽 糸 lu、 8Иづηヾ 研13漁田 ∩Ou∩弓m Ⅵlonη uИ漁 田 ∩ounttm昭謁 ■ぎη 出dttlJ■ 1く商

品 Ol飢倫 Ou∩弓mttuQ鋼網N怖研ドηИun亀 くザn∩η、田∩ou∩弓成デ∩ndo詢旬u巌 旬nldunandinνun

6.4.2 ∩ou研旬彫Lη∩Ou∩ lmaヾ tuLしUUνao 旬彰moo句∩∩1うし∩υ∩ηη∩ 『 几労働1しが00 Ⅵ,0しnU%u И5o因 o

倒ηく110可luLLυ υνがo研¶彰しⅥ∩Ou∩弓m  Jl員がくl∩ oJnnuluし LUυ Иバ0旬 彫斉oく さ∩∩η、L0100∩ バOu ∩Ou∩号m輌句彰

」ηl」 しγttuししuυИdo句彰轟oo制 udく高hu∩ηηN、彫Jh、彫憔  しlol劇乱デdっ utta脚∩ou∩号mしL8∩商ちOo∩旬η∩′瓶  辱く旬彫ザnlヂ

∩創nηⅦ剛oく∩ou∩5manao  し∩5ooコ oanИ υヽtta潤 LLattη lo∩ ou∩ 5m句 8molⅥ nnっ 1脚a8oη ∩∩ouⅥ Q彰し、脚ヾ ηu LLa彫

Q8者oく しバutthυηL∩号0く loLИバηゞたムin∩ 81J乱デ∩ou∩弓m仙喬句し∩η彰∩∩LしJu

6.4.3 ∩Ou∩弓m研因aNluデジ千η潤ヴktれ nuし∩unうn30■η輌∩15LⅥ ∩Ou∩弓mlデLⅥ覇a彫

=u%uИ
do η tJし∩u

50 %田 . しLa彫剛創8ザη∩nぅしⅥ∩ou∩弓m η彫斉oくlイ LИ石∩ししuo ∩18ηくLし aじlit∩ loo♂u∩ ou∩弓mlジ縄僣o劉 oo∩ ou∩号m

Чum3剛∩」58an■∩uLしJuしLa彫旬υL]0しⅥぶ∩ln8aN月 1面 lJ働、lⅥ 5くし∩∩1■  ∩η、しⅥ∩ou∩弓mttu旬 8轟oく、8っくilデ

do■閃aN研向u倫観m出 u∩ oo∩l」 o」∩ua彰 Jηu陥帆儲Qutta酬田l」比論駄∩o問uL偽翻uっ栴 糸者。く、彫論、彰憔

Л乱デしИ石∩La号脚L∩がOutt И号0し」がuuしL」aこ」句1∩ La脚
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64.4 1u∩ 、剣iス 轟っくLη∩Ou∩、ml∩ uli,lon41ollく引っηヾ an∩脚n∩ η 5η くⅥ50ツ00f乱

=Q彫

口oく Ⅵη∩つUla31彫  11lo

っaqoooく Ju吋く∩1斉っula、18 LLa彫 旬彫mo(3J研 ♂ηνlu∩∩∩ou∩5mlジ亀Ⅵaqηl15oⅥ nη 0  145oonQn nく ti]η」ηoau η Qηく

lデ∩∩し高uっ  歌、ずL引。」。く″u∩ niししu∩輌千Q剛 oヾ∩o■∩弓m lu∩ 5翻 iЙ斉oく LⅥ ∩Ou∩弓maヾlu、彫u彫 筍
くL∩ u∩うn 150 しコmも

旬彫nsくlデ引o研」anu∩ nuanく ηNo」凡ufu∩ ou∩lm研しηL薇 渕lⅥ測0」 ma。∩しつan

6.4.5 ∩11しη∩0■∩号mη彫斉oく∩5彫 ,inttndottl」 ηu∩ 5彫軟ミし窟考ηau劉。くdnu偽η  し劇o旬彫しⅥ∩Ou∩号mdっ u

l∩ 1っ∩し晨uっ mao∩ nt荷 召l偽lЧ∩しⅥ∩0■∩号ml∩u縮び褐Qη∩m、く研膚ηИЧ∩lttuししuυИttom、くmn3JlηⅥ■∩∩oi

(∩ )]n■ lη飢デLⅥ Laldu∩糸翻uttutLdattЛ nu

o)イηИ
=七

LanlデしⅥぶく、彫

`穐

ずηttη ∩デoく∩n■ 2.5%脚 .

(∩ )Fην子も∩nu几デLⅥぶく∩anく∩nu比a8ザn潤測 9o oく nη ∩ηuq働 ∩っnttunη 商ヽ LLm 5.00し潤m5

1ジたⅥ∩ou∩弓mLattdu∩ 糸LaUつ

(く )Fην詢1■ Lηぶく∩anくしし閃u

(∩)戯∩乱ヂLη ttζO脚洵哺角しLJ」色l∩ しLa彫菊たJJul∩ⅥギoN偽∩nu=も劉oくυt几∩

(Q) 3nη ∩5 LLa彫 ∩創彫∩15潤 ∩ηヽ mヽっ旬、uttaQバ nν u∩lデ L毛 uしし研o η mηコ∩っη脚しソ脚ngatt L100彫 LⅥ

∩ou∩号mdOltttИ liヽ準膚η∩っ1渕a彫 oη∩ししa彫うη∩』nlデしlu∩  LLaつ li」 u可しNuJtta田 ⅥinudouattL引 ηl∩u Haコ Jη、n∩

l綱 udっ■研η8L10NmOLしaつつくしⅥ∩ou∩ lmmol」 l斉

6.5 n■■υttLLagn■ ■■nuηnalln、ロ

6.5.l luう 彫ИQηくデ∩Ou∩ lm∩ naoLL剛 mヾつluししυun′ aoluぅ彫u彫 しつan 24 %脚 . Иη脚∩1871U∩ 1彫 しⅥOIJν 1018∩

∩aOuLa■ Outtη ∩ lザoo∩ しtuυ tttmη 潤ドηИund、 彫ulう  LJ0000ししuuししぎつ斉0く百η∩ano釧 ■ ∩anく∩nudol」 6∩  14

っu an『几∩、くa5η くantJttη ttmOく ηnluJuう hl」  ηttmOく ∩η8■ 7ヽ■∩ntJLta彫 ∩uan∩ mol」 6∩ oolく ■o0 14 う」 ル1lo

句u∩ηnQ彫 oo∩メlη O■ LLattLLulJν aod3uυ■oo∩

6.5.2 し側ooo∩ LLυυИaOoo∩ ししaつ  因lυ句1く η彰口011デ晰∩っuq田 nヾuminη  an」 5η∩働うη田がくu∩Ⅶ50く し嗜u脚

lⅥ 5く しソuLMa∩ 因∩ミヽ υ創彫 m01Lし 乱 剛anu研 tバ uっ ∩υl∩ 5く a5ηくlllJlデ 0∩ moく し御u∩ 0■  ∩n5%o脚 lⅦ 5く ∩o■ ∩ヽ ロデ

しぶ∩1001喘亀イ 辱Lttu所 :Ⅵlo8  閃a脚1lLИ aつⅦOa潤∩つ、
Q∩

lジ乱弓uuしlut10ι ttuっ″u ∩η、loN∩ ou∩号mn38う 36■η

l晰o」lunaunQ句 劉。。らnっ ∩5∩υ∩創彫∩うヽ コ∩ηヽ mヽつ旬

=七

lγ酎∩研Q彫∂禽∩nl

6.5.3 Иδ` oo∩ しLυυИがOoo∩しLらち mヽ■QⅦυうn∩ ou∩号mttИがol机 Jl斉∩翻nηⅦ LLattlJanコ niaを oNしL%潤乱デ

l斉∩創nη■mη NデバηⅥunti 辱くLttuしИmlデ∩Ou∩、口し衝u∩ na、oし適■00oく 田n∩  つnつ∩1しLa彫 ∩鋼彫∩51測∩ηヽ mヽつQ ilJ、毬∩

Onη ttlttυ偽 比論 Иが■νJl斉

6.5.4 anuⅥ aく∩η、LⅥ ∩Ou∩ 5mLし aつ  24 もヽ 1測  ヾ  lデdn田」u∩nll∩ υntuo∩ ou∩ 、m∩っun5∩ niυ脚  ∩η5

11Nl∩ ul者Ⅵa∩∩nlっηηttnQくlヂ粛っ∩oun、口8J∩つη脚%■00maO∩しっantJ畜oo∩っn 14 う仙m∩mo∩ ullaく ∩niLⅥ∩0■∩lm
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1∩ u」∩molηlギianⅥⅥ31デ働∩っηNiut荷同  」∩∩Q脚
因つnou∩ぅmoumao∩ し3anし%u ∩ぅ彫aoυ」ηu Иη∩し1■1■η8

Иバ。」hしauくη5o∩ Q脚∩つUηl18 し1■m■ 1∩ u6oうηLttuⅥ晰η研旬oo晰予υ寄1ヾ研η彰斉01し60∩lイiaq Ⅵlo6S∩η、dno ηデ

∩測nυ脚∩ou∩、m Иη∩LaOnlイ」ぅ彰LnⅥ因annfuttanLうη
]」

 Ⅵ10ぼinuη  ∩15U測 -1∩ υη∩Ounimlデ」曇]翁口nNり 100JOく

ζttaml∩ UL∩ ぅヾ ∩5∩  Иη∩晰
=υ

ttnく attLaUL∩ Uつ ∩υ∩η5U3J∩ Ou∩、m 因∩っυ∩潤くnu Ⅵ、oo口つ∩5 Ⅵ,0∩ 鋼彫∩ヽ 1脚∩nl

m、簡 詢 偽 qη彫漁 ∩ni飢債 S∩η、η∩aOυデ団田ηtta飢斉
晰詢

倫 く酪 」ヾ昴愉 mηコ

7. 0■■別unaunindlし、■
1」

7.1 デunO■ nindηし,句こ」デJ18Jnttt Qttn3く し拍uttunOunimanし、句
]」

dl斉測lm、
Eη

uttamn鋼 晰qmanИ n、 1脚

]」
Ⅵふ繭 mη田、彫ゞ u比uu]」 山u剛 o■ⅥllJ員 loo比mttm∩ζηn du帰 0比m∩齋∩l∩ η ηoau

7.2 nη■つηヾ乱 oo■謂ndl愕 oこ」 lttna輛何ηlヾデドηИu飢薇uttuυ
]」

酬ntt lunl翻覇鋭角彫4うQ翻0ヾ

l輸何っ∩ぅし1■
晰
バηνun Ⅷu∩ ou∩lmanし、Q尋」しJOⅥηLalη しLaつ Qttmoく、uunⅥunu55η ∩」ao∩ nulttmη コ、8uluLしυU

l」
比attun罰研比υuR」鋭市ηⅥu∩l机蒲 o」o怖繭i

5bl斉 500 ∩∩./mη lηくし3Jm5-デoく」1彫lN ИoくaNn llく wa何∩υl 15ヾ謝∩ヾnu

ぅbl斉 400 ∩∩./ml、ηくしNml-1彫 しυUくηηOし∩u nlulu喘 ooし、ull」 01y局
∩n,

洵l斉 300∩∩./mη 5ηくLコ mう―nl飢uデ oく Su■ 1為t」漁ⅥN∩

υヽl斉  200 ∩∩./mllηくし測ml―an■ oη∩η、ッЧ∩01籠 U Lttu υηuⅥ∩∩l nη 1`1く  Иaヾ ∩η∩q測Ⅵつl」研nt斉

U｀ lη∩つa成∩η

7.3 nia:LaOnt感轟unO■ n,ロゴηし、oこ」fL斉田■口、
lη

lJ ttOn. 閃ぅυttη くmOくlデ晰因amilJ、 oく 因amn創 0/nⅥ unttnli

L咄 uⅥ哺魚aO 、彫ЧしLUυИunm∩  剛un∩  ∩つnN81っ  4η■っ■―剛un∩しИバ∩ta号 3Jm5ヾ ∩u研晰因amt斉予ulu。1則nmttamttf」晰

脚ηmぅ、n■omanИ∩、、3J l∩ 88Jヽ n8∩ n5∩ η■つ創ηnoつ nっ∩55潤 じta∩く∩っn3JanNnlo、 ujηИu∩ ll i、η∩」ao∩ nulttmnコ

イol硼 ∩luししuul」  しLa彫ら何ηnlィバηun創旬。oJttam轟 0くし1■」、彫tnη網1ぬ、 6口η∩、ⅥζoN∩υ5彫Ч§η■つuしし閃■1■qη8

unNnli″ ull■■ooη unOaヽ ηくl喘∩口っ∩ぅ剛0く∩
13Jttη

ml,1■ ol∩ nlしLa彫 がヾ ∩Oalηく釧ηnl鋼ηttη u∩翻彫∩11潤 ∩nimぅη旬lυ

wan∩ ouⅥη∩ηぅm∩」子q

7。410■ザηnl,an糸乱 nouttndl愕句層」 ηぶo諭比dく、彰前 dっu5oo観飢斉ぅ彰前 面n緬∩umao∩バou

∩5詞d3■ loく詢 Lmttηく前■Jttu 3厠 unttm、 l伽和比dく栴 u」 uη、10吼 a8vη∩硲u∩づn3厠 uattmi lデ

」子υしLdく 斉つU∩ ou∩号mtta田9■し∩バnしLηu Иη脚』ηnaqou η し嗜■ o2 oコ NO旬 しnぜlI NηИl■ し10」 予υ5彫″υl∩ u

し∩∩剛η∩ %つくⅥη∩剛0く ■■∩Ou∩、口′ηし、旬こ」
un∩ un3L∩ u∩つn 2.80  Lttm、  Qttmoく NLしuQ暦ちuu50く 、υ∩η、しLOun■

mou∩ anヾ 乱 ∩ou∩号m♂1蘭
]」

翻 0」れ 、彫前 l赫oo比閃u亀 酬η洵 バOu比 a彫旬8ooooo威疏」OM∩ Ou∩号mttИ晰1

昭号旬Suuζoo眈論 lJttu∩ うn3れ
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Ln4バ ∩La号脚がつuⅥυνinOJoくⅦu∩o■∩弓m′ηLttQl」lデルinmn脚 研ハnⅥ u∩luしLυ l15」lu∩1』研tJ員 5彫 υlutしυui」

l瀧
=LИ

ぶ∩ta号脚剛uη∩ の 6N脚 .o 020脚 .# ИttomttLし∩1ヾ しνバ∩′ηLttη
]」
 旬un∩ LttUυ mη脚

mninく脚nm、Enuぎ因am LLa彫 ∩1翻可っくⅦη∩剛0。 しL閃 u憫 uUnっ し∩■∩づn3.30 Lttmi l労 働LИバ∩La号脚ntnu ttun∩ の 9 3J脚 .

Un0 0.50コ .@0.40コ つηくu■ 眺■つ偽 亀 満 つくⅦη漏 1。く詢 昭コ。Q比υuデnUヽη8∩ ni働

∩ou∩ 5manuしⅥηllИ IJnⅥ u∩ o■∩imantiQ5d飢 iml脚 Lしυu5彫 u lu∩ 5創alJ員ぅ彫ЧluLしυυ
l」

lヂ Lη∩Ou∩、m

ИuntJ者00∩うn5%3J. l∩ 8∩ Ou∩号口lジ亀も帆n脚 110a8ι 38∩

=o6 LLa彫
9■研因a田∩Ou∩号mo躍旬ηmlジ亀

=9■
L∩♂∩LLη ul″

ⅥoくⅦu∩ ou∩、manLiQl」 t劇斉0く Qnυ」uししmlИ旬∩L剛つИ10し Lmく mη潤18ЧluLLυ Uこ」

8。 ηヾ観nioa勒くti

8。 1  1苗研l哺亀tJnη inaainoln、 a゙llヾ明anⅥっl」  lttlギHlCOLし剛ヾ研資qttnηッ、∩lJ£ 100Lしm∩ 10o  ∩∩ lバく

du∩ 5彫 丼 И弓0ィnl∩ l諭∩%0∩薇 ギ″0く 比偽 anηl爛∩η5o∩И∩商 研デηl偽∩∩∩っn脚 ぼ 8Иnunη uИ漁 ∩nia∩偽 誂a彫

因ぅもηnくっ彫moく ainく l、くL∩υli n410η∩νnanην研し∩υも0く ∩uし L∩∩ ギiη  碩iη 劇. ∩っn脚剛uし ta彰」aっ∩l斉00η ∩ヾ ∩っ100

1■fR」寸くa田 ,γ∩閃n襖此斉Lしa彫 Lバυl尚編γ司研呵』ntittηおくυSnttqバ Oaもhく

8.2  nnil机 飢 犠亀イロη8J」[U留η■01ηunl, 辱ヾ ∩,彫 Ⅵヽ つヾ口∩υηo∩η,ol脚 ml机∩8脚劉0∩ nИ u∩ ∩ヾ i

8.2.1 」guりⅥ l ,98J 31 ■Oo lジ亀ギ斉もがっ■Oη∩nidnヾ η lttИ ∩η研

8.2.2 ゼたu%η  2 ,つlJ 20 γOn  Lttuliし 10しし巧。研]∩っηtt Lし晰くしι、く しL例 働∩つn3Jttnuη η明mη潤5、1渕 %η∩

iou lジ亀

=L6uが
つ■」5彫 ∩Oυ刊0く On∩η5酬ηくη lttLlUヾ llnヾ iη 8∩ηぅしQν ηヽ彫がっ■研0」l■寸N IJQ∩ LL∩ ∩LLattQ∩ 洲翻 」an∩

tttanttη ia督nan81ttntt Lttu l∩ 5。И漁∩n8∩ LttLOく ηヽ81∩ぅく調翻(8∩ Lつ u偶■)l∩、く」口l∩ ηaη

8。2.3 ゼたuγη 3 198J 7 ■■n  taulittЛ ∩Q ηtttし剛くttiく ■08 Lじ m3J∩っn脚口nuⅥηumη田611田 %η 口脚η∩

l飢ギL]uがっu」調 ∩Oυ剛oヾ oη∩nうunヾ dO■ 月Ol=LQttη彫山 L81劇 憮 l∩ぅ。図η ηaη

8。2.4 ゼたu¶Ⅵ 4 ■つ3J 14 τun t]uliq働 ∩っn脚 しL剛くLLヽく3Jn∩  LLm∩つつコηuη n■ mη測。113J%nmtJ£ aOm

lジltaぅηくOn∩ n、」1彰 LnⅥ aつ脚 On∩η、%n∩ 5ηっt斉

仇 Lliti%|‖ llI可搾Rミ耽|‖|]罪llllrifl[η;::ヾ !1格 1llll!]IIf‖ll』彗‖∫電1‖III‖ょ
閃5υ Qnく moく aヾ mooOoく 11亀デ∩5脚』nti И501011く 3ヽ4っ∩mlo旬 3ouqttattum しLanaく因aw10脚 m000η otigヾ ηηヾ n,脚

』nti И号0』 nWittИう∩」、彫Ⅵum、η、u10ヾ lJ明 し]o雷づnし1■輸 o∩ l∩ 101∩ (ジ鶴nnυ ntⅥ uしLattnη υηう場∩qυ)  lデ

∩創彫∩15脚∩nim、っっ、l」ⅦaηnQn、創n バηlidnullJ∩ η5ギ子し6.1嗜 lJn研留0く xも、イnく歌ミ14脚∩ llJ∩ 翻ヽ11蘭予υinく Q彫劉Oltl翻

■0∩ LИ■09η∩ 4   ぜ側%η nulη 8∩ nilデぶ予u ttη くLa■OmO∩創彫∩55脚 ∩ηlmヽつつ、llⅦ aqη5nu∩ou Ⅶlo8J∩υ明naヾ

商 o」 nく嵐 ヂ∩ぅ渕」悩 mlっ旬Qtta脚 愉 冨 %0成消 く∩、コ」n嵐崩 1っっaOυqtta測怖 比論 比a彰∩椰 ∩,ぅ測∩n、 mlっ旬洵 焔 Q
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lttQnl創 η田4■つηttqttattυ mしⅥuυしηη∩υlid、彫ul机u」劉%%oli亀∩lデバoa、ηくanИlυくnumnttll側 %、η8101ゞ何油蘭l斉

8.4 n■■ati轟o■■1デ虜uυζouLLagLattOftt liし働datしよh轟ooしИぶoL働ざt飢J者ou∩うηttun∩繭di」覇

n?11.t14u'r1jo{1fi =

Ft?'rlJvu1lj0{1}i =

nx11JYu11J0{txi =

nlllJvu'lllo{'L}i =

n?l}rvu'trjo{lfi =

Fl'l1lJ14u1flo{lfi =

n?11]14u110ilfi =

n?11J14U11J0{1fi =

Fll',rl.rl4U',rlrO{lfi =

n?1lrilu'l1jo{t}j =

n?1:J14U1flO{tfi =

n?llJl4Ulljoilfi =

Fl1',DJl4U',rlj0{hi =

1/2"      taし LaつしИ6olJ嘴oo∩う1

3/4"    taLLanMaOIJ者 。u∩うn

l"   latし論団ぶotJttu∩ っη

l%"  la誂論団aiJ者。日∩うn

2"      lattanLИぶOIJ晰oo∩うη

2%"  laし LttLηら0礼J膏o8∩うη

3"   taしL論団80乱J《oo∩う1

4"     laし しanL明ぶOIJ者oo∩うη

5"      laLしaっしⅥぶolJ晰oo∩うη

6"   taししれしvぶ o乱働者oo∩うη

8"   laしLらh団バ0几J《oo∩うn

10"   latしよh団 6oLJ晰oo∩うn

12"   la出論LⅥら飢」者oo∩うn

=      3/8''

=      5/8''
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liL∩号oく働o∩ aCuИ号o」ロ

ー∩η、doan3Lin″υgauη LゞЮ ttQ」 ∩`飢刊刊n ltti soLDDERIESS L∪ G
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面コ乱糸諭

17.5.1 ソ脚oし L」 aヾ l刊引η

νη∩∩ηИunluLLυ υИコ0し L」 aヾl刊引nmOく l荷田nm511■ IEC,ANSI ИloしⅥ8tJLηη l∩ U因ぅυQlく
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Q∩

荷013Jη L」aUul流∩8116∩バnlギうnul∩ η Ln3J5■ デOa■

17.5.3 Lし因くa3m電几ソ地Lし くヽ訴n(MDB)

νηninⅥu∩luLLIJυ しぬ彫うη8∩ηl」 58∩ouLLυ tJ L酬《nmをし1.しLulJ FACTORY B∪ ILT

ASSEMBLIES,MOD∪ LARIZED DESIGN SYSttEM辱く」5彫 ∩Oυ∩30

- C∪ BICLES Nη 口illnu lEC 493

- B∪SBAR SYSttEM 剛uη∩lJじぶ∩∩うnしLllυ

―
Q」 ∩`Jnloく愉 l輸∩糸研撃爛 nmη脚比υυ Q」∩う面n10く愉糸Ⅵ潤∩酪 く因ら口l∩ uu号働

L∩ 8つ∩u

―
 Q」∩1面昴∩mou教戒u由翁Лttun∩ PoLE Att AF IC mη ttLLυυ

― ♂ην詢 比因くattm翻∩∩糸 nη u■。∩。η∩ηう0∪ T― DOOR WPD lttη 比υυ%00偽閃ul斉

17.5.4 LLAく aう mイ∩QυqttL沼 0く倫 1(coNTROL PANED

Ⅵn∩バlИ明∩lttLllυもしattin3∩η、」、彫∩OυししlJυ Lし因くaう mイし1■ LLUυ FA⊂ TORY B∪ ILT

ASSEMBLIES,MODULARIZED DESIGN SYSttEM,FRAMEザ n斉つ8LИ石∩GALVANIZE凩膏qザη斉っuし酬uLИぶ∩

GALVANIZE L∩ 60υ斉っua EPO×Y感 」ヾ1彫 ∩。υ∩っu

― C∪ BICLES Nnmヽ lo■ IEC 439

- B∪SBAR SYSttEM ttun∩ lJtバ∩∩づηLLυ ll

Q」∩5Jn10く愉 l輸∩糸研撃爛 nmn田比υυ q」∩5Jn寸 0く愉糸И渕∩斉。o因 aml∩ uυ号働

L∩ □つ∩■

一
 q」 ∩lJ昴∩mo■5mlu働翁 働剛un∩ PoLE AT AF IC mnttLLυ υ

―♂n明詢 LLAく aらm綱l MAGNE¬C STARTER ttlデ∩∩糸 mη ttnfttu比υu
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17.5.5 しL因くaう mぼ LLaく aづηく(LP)しLa彫しし閃くaうロイバηう機(PP)

―L圏くaつ m%し」uLLllllm∩aooⅥ因uQηη∩つu GALVANIZED CODED G∪ AGE SHEET STEEL

WITH GRAY BAKED ENAMEL FINISH働 」18η l∩副∩繭 uv倫
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「

BREAKER者 oく 向u比uu sEQ∪ ENCE WPE
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D∪PLEX vv/GROUND)剛 un∩ 16A250V働偽 酬oanuLLUυ LaUつ∩U剛。くaら mを
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η脚∩ηくOη n15
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]∩ ―祠∩l斉

17.5。 7 ∩つこ∩NLLattQ」∩`J

qtta∩υ創彫劉0く∩nd∩脚 lデ
Q、

ηua彫 しounmη 田覇、8tttuし LUυ

17.6 58Uuも oヾn■引η因■

Иη∩∩ηИu∩コ1彫ulJao引 nluLしull ttuFARADAY,LLUυ  EARLY STREAMER  EMISSION SYSTEM

罰ギn働者測∩5o(lJ畜oo∩う1覇 5彫 u∵島胤Lllu」、彫∩ou∩nU繭がo引 n(AIR ttERMAINAL)anuが o引η(DOヽヘノN COND∪⊂丁OR)

ししattИ anau(GRO∪ ND ROD)mη 襲潤nm、2nu]0く可因amlデ虜ntou∩ η5mηttuu
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し1バ 8くⅥO mOく m∩ t薇潤lヂLⅥ 8くⅦ01∩ 81J∩ ∩∩nlも芍nuL薇脚
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―luni配しLllυ
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4dYu
v,iuyt14u1fl at0{al u Lr/

(m:.ltt.)

づη鳴っutau剛 01anul刊刊n脚 1∩

'1∩

lu引。ζ。日anu・」unntaunっ

1/2 3/4 1 1/4 1 1/2 2 2 1/2 3 4

1

1.5

2.5

4

6

10

16

25

35

50

70

95

120

150

185

240

300

400

500

6

5

3

3

2

1

1

10

10

5

5

4

3

2

18

14

9

7

5

4

3

31

25

16

13

10

6

4

3

2

1

1

1

1

1

1

1

45

35

22

18

14

9

5

4

3

2

1

1

1

1

1

1

1

38

30

23

15

9

7

47

36

22

14

11

8

6

5

3

3

3

2

1

1

1

1

48

32

21

16

13

9

8

6

3

5

4

3

3

1

1

44

28

22

18

13

10

8

8

7

5

4

4

3

2

50

37

28

23

16

13

11

10

9

7

6

5

4

3
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mninヾⅥ 2

nniun■ o■ooanU

nl■1くη 3

剛unn■ oく anuO■ d■鍋詢 doanunllJ(NEUTRAL)l」 JQⅥざnanuau

%0∩引oζooan8(Qη ) 1彫 8彫チηolo18Иうηくmng∩ (lm)

1/2 -3/4

1

lt/4-lt/2

2  - 21/2

3  n15olm∩ っ1

10

12

14

16

20

OJ■1∩綱ηO」 彫ヽ51uanu(0つ )

(mη 5ηく働aうし潤m5)

剛un∩ mつun劉つ∩u

(mnlηくnaうし脚ml)

３５

５０

７０

９５

‐８５

３００

繭

Иlotan∩つ1

‐５０

２５０

５００

細０

４
ｍ
　
一
銀
　
´
ｍ

　

５０

10

16

25

35

50

70

95
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柄論Ⅵlo剛 un∩」怖品■oく商90u論lu輸

Mloaun∩ iN■ζ斉|」Ⅵnく剛0く 1811111刊 憫1(ttotttt」 f)

]un∩働3unanu∩ u

(働 150くnaaLN口 5)

10

15

20

30-60

100

200

400

600

800 ぶく

1200

1600

2000

2500

3000

4000

5000

6000

1000

1

25

4

6

10

16

35

50

70

95

120

150

185

240

300

400

500

1劇 しうu
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nボ ol周掲ano(PuLL BOX)

働15η くⅥ 6

ndoくdoanu(丁ERMINA丁10N BOX)

BO× DIMENS10N

(IN⊂ HES)

MA× N∪MBER OF COND∪⊂丁OR(SO mm)

25 4 6 10

4 x t'/a

4 x rt/,
4 x z1/u

11 l

4 /6Xt'/a

4t' / ruxt'/,
11 14 /rcXz'/s

3X2X t%

3X2X2

3X2X2%

3X2X2%

3X2X2%

4 X 2X'/rX 1'/,

4x21/Bx r7/B

4x21/8x 1,1/B

SQ

SQ.

SQ

SO.

SQ

SQ

9

10

15

12

14

21

3

5

5

6

7

5

6

7

8

9

13

11

13

18

3

4

4

4

6

4

5

6

7

8

12

10

11

16

3

4

4

4

5

4

5

5

6

7

10

8

9

14

2

3

3

4

4

3

4

4

明3Jη ULttn  t斉 働∩nl」 ζlJ」 5く ∩ξくlM側潤ηLl■ “Non.11-2553"ι La彫  ``3J l口

'lη

unη a`nilく ηηくt‖前η♂ηttζu

COND∪⊂丁OR SIZE(SQ mm) FREE SPA⊂ E IA/丁HIN BO× FOR EA⊂H COND∪⊂丁OR

25

40

60

100

160

2 5 0R LARGER(STRAIGH丁 )

2.5 0R LAARGER(ANGLE)

2   C∪ BI⊂ IN⊂ HES

2.25 ⊂∪BI⊂ IN⊂ HES

25  ⊂∪BI⊂ IN⊂ HES

3   ⊂∪BI⊂ IN⊂ HES

5   ⊂∪BI⊂ IN⊂ HES

―LIGH丁 OF ttHE BO× NO丁 LESS THAN 8丁 IMES

THE DIAMEttER OF ttHE LARGEStt RA⊂ EN/VAY

―LENGH丁 OF ttHE BO× NOtt LESS ttHAN 6丁 IMES

丁HE DIAMETER OF THE LARGER RA⊂ EIA/AY

」5彫 Lη ntη u Ⅶ.n.2556" 電 ドヾηttuntデ Li■dηuν dく剛0く、ηUnη 」ヽ58nollLιutJ《
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