
 

ใบเสนอราคาจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 
 

เรียน ................................................................................................................... 

 ๑. ข้าพเจ้า.................(ระบุช่ือบริษัท ห้าง).....................สํานักงานใหญ่ต้ังอยู่เลขที่......................... 
ถนน............................................... ตําบล/แขวง............................................ อําเภอ/เขต................................ 
จังหวัด............................... โทรศัพท์................................. โดย............................................. ผู้ลงนามข้างท้ายน้ี 
(ในกรณีที่ผู้รับจ้างเป็นบุคคลธรรมดาให้ใช้ข้อความว่า ข้าพเจ้า ......................................................……..……… 
อยู่บ้านเลขที่ …………….….…..…. ถนน…………………..……..…...……ตําบล/แขวง ……..………………….….………….
อําเภอ/เขต…………………….………….…..จังหวัด…………...…..…...……….……...……. ผู้ถือบัตรประจําตัวประชาชน
เลขที่............................... โทรศัพท์.................................) ได้พิจารณาเงื่อนไขต่างๆ ในเอกสารการจ้างที่ปรึกษา
โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปและเอกสารเพ่ิมเติม (ถ้ามี) เลขที่.................................โดยตลอดและยอมรับ
ข้อกําหนดและเง่ือนไขน้ันแล้ว รวมท้ังรับรองว่า ข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กําหนดและไม่เป็นผู้
ทิ้งงานของหน่วยงานของรัฐ 

 ๒.   ข้าพเจ้าขอเสนอที่จะทํางานจ้างที่ปรึกษา.......................................ตามข้อกําหนดเง่ือนไข 
รายการละเอียดแห่งเอกสารการจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ตามราคาดังที่ได้ระบุไว้ใบเสนอ
ราคาน้ี เป็นเงินทั้งสิ้น ....................... บาท (............................................) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมตลอดจน
ภาษีอากรอ่ืนๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว  

 ๓. ข้าพเจ้าจะยืนคําเสนอราคาน้ีเป็นระยะเวลา........................วัน ต้ังแต่วันย่ืนข้อเสนอ และ
...........................1 อาจรับคําเสนอนี้ ณ เวลาใดก็ได้ก่อนที่จะครบกําหนดระยะเวลาดังกล่าว หรือระยะเวลาที่ได้
ยืดออกไปตามเหตุผลอันสมควรที่ ................................1 ร้องขอ 

 ๔. ข้าพเจ้ารับรองว่าจะส่งมอบงานตามเงื่อนไขที่เอกสารการจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีประกาศเชิญชวน
ทั่วไปกําหนดไว้ 

 ๕. ในกรณีที่ข้าพเจ้าได้รับการพิจารณาให้เป็นผู้ได้รับการคัดเลือก ข้าพเจ้ารับรองที่จะ 

   ๕.๑ ทําสัญญาตามแบบสัญญาจ้างที่ปรึกษาแนบท้ายเอกสารการงานจ้างที่ปรึกษาหรือ
ตามที่สํานักงานอัยการสูงสุดได้แก้ไขเพ่ิมเติมแล้ว กับ ..................1 ภายใน.............วัน นับถัดจากวันที่ได้รับ
หนังสือให้ไปทําสัญญา 

   ๕.๒ มอบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา ตามที่ระบุไว้ในข้อ 6 ของเอกสารการจ้างที่
ปรึกษาโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ให้แก่...........................1 ขณะที่ได้ลงนามในสัญญาเป็นจํานวนร้อยละ
................. ของราคาตามสัญญาที่ได้ระบุไว้ในใบเสนอราคานี้ เพ่ือเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาโดย
ถูกต้องและครบถ้วน 
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   หากข้าพเจ้าไม่ปฏิบัติให้ครบถ้วนตามท่ีระบุไว้ในข้อ ๕.๑ และ/หรือข้อ ๕.๒ ดังกล่าวข้างต้น
น้ี ข้าพเจ้ายอมชดใช้ค่าเสียหายใดๆ ที่อาจมีแก่ .......................1 และ.....................1 มีสิทธิจะให้ที่ปรึกษาราย
อ่ืนเป็นผู้ได้รับการคัดเลือก หรือ .....................1อาจดําเนินการจัดจ้างที่ปรึกษาใหม่ก็ได้  

   ๖. ข้าพเจ้ายอมรับว่า..........................1 ไม่มีความผูกพันที่จะรับคําเสนอน้ี หรือใบเสนอราคาใดๆ 
รวมทั้งไม่ต้องรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายใดๆ อันอาจเกิดขึ้นในการที่ข้าพเจ้าได้เข้าเสนอราคาคร้ังน้ี 

 ๗. ข้าพเจ้าได้ตรวจทานตัวเลขและเอกสารต่างๆ ที่ได้ย่ืนพร้อมเอกสารเสนองานน้ีโดยละเอียดแล้ว 
และเข้าใจดีว่า..........................1 ไม่ต้องรับผิดชอบใดๆ ในความผิดพลาดหรือตกหล่น 

 ๘. ใบเสนอราคาน้ีได้ย่ืนเสนอโดยบริสุทธ์ิยุติธรรม และปราศจากกลฉ้อฉล หรือการสมรู้ร่วมคิดกัน 
โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายกับบุคคลใดบุคคลหน่ึงหรือหลายบุคคล หรือกับห้างหุ้นส่วน บริษัทใดๆ ที่ได้ย่ืนเสนอราคา 
ในคราวเดียวกัน 

 

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

                  

 

 

 

          ลงช่ือ  ..................................................... 

                    (..........................................................) 
             ตําแหน่ง........................................................... 
      

หมายเหตุ 

 1  คําว่า“หน่วยงานของรัฐ” หมายถึง หน่วยงานผู้ดําเนินการจ้างที่ปรึกษา ซึ่งอาจเลือกใช้คําอ่ืน เช่น 
“กรม” “จังหวัด”  “สํานักงาน”  ตามความเหมาะสมและให้ใช้คําดังกล่าวในส่วนที่เก่ียวข้องทั้งหมด 

   

 



แบบสัญญา 

สัญญาจ้างผู้เชี่ยวชาญรายบุคคลหรือจ้างบริษัทท่ีปรึกษา 

 

สัญญาเลขท่ี………….…… (1) ...........……..…… 

 สัญญาฉบับนี้ท าขึ้น ณ …………….....……..………..……………………..…………………………………………….......
ต าบล/แขวง..………………..………..………………….……………….อ าเภอ/เขต..……………………….….……………………………...
จงัหวัด…….…………………………………….…………. เมื่อวันที่ ……….…… เดือน ………………….…………….. พ.ศ. …...………
ระหว่าง …………………………….…………………………………..…… (2) ..………………………………………………………………………..
โดย.....………...…………….……………………………........................ (3) …..........…..…………………………………………..…………….              
ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับ ………….……..………..…… (4 ก) ………………......…………………….
ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ ……………………………………..………………………………………………………….………….……..
มีส านักงานใหญ่อยู่เลขที่…………………….....……ถนน...……………….……………..ต าบล/แขวง.…….……….…..……….…....
อ าเภอ/เขต………………………………..…….จังหวัด………..………………..….โดย......………….………………………………..……...
ผู้มีอ านาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของส านักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท......……………..…… 
ลงวันที่…………………………..…..… (5) (และหนังสือมอบอ านาจลงวันที่...........…………………….…..) แนบท้ายสัญญานี้ 
(6) (ในกรณีที่ที่ปรึกษาเป็นบุคคลธรรมดาให้ใช้ข้อความว่า กับ …………..................….… (4 ข) ……........…….....….....  
อยู่บ้านเลขที่……………………...….…..….ถนน…………………..……..…...……ต าบล/แขวง……..………………….….…………….
อ าเภอ/เขต…………………….…………………...…..จังหวัด…………...…..………….……...……. ผู้ถือบัตรประจ าตัวประชาชน
เลขที่....................... ดังปรากฏตามส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนแนบท้ายสัญญานี้) ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า 
“ที่ปรึกษา” อีกฝ่ายหนึ่ง 
 ทั้งสองฝ่ายได้ตกลงท าสัญญากันมีข้อความดังต่อไปนี้ 

 ข้อ 1 ข้อตกลงว่าจ้าง 
  1.1 ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและที่ปรึกษาตกลงรับจ้างปฏิบัติงานตามโครงการ.............................. 
......................................................... (ชื่อโครงการและรายละเอียดที่ส าคัญทุกรายการ)……………………..……………………  
……………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………..…………………………………………………………………….……………………………………………… 
ตามข้อก าหนดและเง่ือนไขแห่งสัญญานี้รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญาผนวก ....... ทั้งนี้ ที่ปรึกษาจะต้องปฏิบัติงาน
ให้เป็นไปตามหลักวิชาการและมาตรฐานวิชาชีพทางด้าน............................................. และบทบัญญัติแห่งกฎหมาย              
ที่เก่ียวข้อง 
  1.๒ ที่ปรึกษาจะต้องเริ่มลงมือท างานภายในวันที่ …… เดือน …..................…….….. พ.ศ. ….…  
และจะต้องด าเนินการตามสัญญานี้ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ …… เดือน …..................…….….. พ.ศ. ….… 

 ข้อ 2 เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา 
  เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้ 
  2.1 ผนวก 1 …(ขอบข่ายของงานและก าหนดระยะเวลาการท างาน)… จ านวน.... (.…) หน้า 
  2.2 ผนวก 2 …(ก าหนดระยะเวลาการท างานของที่ปรึกษา)…        จ านวน.... (….) หน้า 
  2.3 ผนวก 3 ...(ค่าจ้างและวิธีการจ่ายค่าจ้าง)…        จ านวน…. (….) หน้า 
    …………………………………….ฯลฯ…………………………………… 
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  ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดหรือแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความ       
ในสัญญานี้บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ที่ปรึกษาจะต้องปฏิบัติตามค าวินิจฉัยของ 
ผู้ว่าจ้าง ค าวินิจฉัยของผู้ว่าจ้างให้ถือเป็นที่สุด และท่ีปรึกษาไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าจ้าง ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ 
เพ่ิมเติมจากผู้ว่าจ้างทั้งสิ้น 

ถ้าสิ่งใดหรือการอันหนึ่งอันใดที่มิได้ระบุไว้ในรายการละเอียดแนบท้ายสัญญานี้ แต่เป็นการ
อันจ าเป็นต้องท าเพ่ือให้งานแล้วเสร็จบริบูรณ์ถูกต้องหรือบรรลุผลตามวัตถุประสงค์แห่งสัญญานี้ ที่ปรึกษาต้อง
จัดท าการนั้นๆ ให้โดยไม่คิดเอาค่าเสียหาย ค่าใช้จ่ายหรือค่าตอบแทนเพ่ิมเติมใดๆ ทั้งสิ้น 

 ข้อ 3 ค่าจ้างและการจ่ายเงิน 
  ผู้ว่าจ้างและที่ปรึกษาได้ตกลงราคาค่าจ้างตามสัญญานี้ เป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น.................บาท 
(………….......…….…....…..) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม เป็นเงินจ านวน…………...…….……..บาท (………..………………….…) 
ตลอดจนภาษีอากรอ่ืนๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว 
  ค่าจ้างจะแบ่งออกเป็น………….….(.......................) งวด ซึ่งแต่ละงวดจะจ่ายให้เมื่อที่ปรึกษา
ได้ปฏิบัติงานตามที่ก าหนดในเอกสารแนบท้ายสัญญาผนวก ....... และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้พิจารณาแล้ว
เห็นว่าครบถ้วนถูกต้องและตรวจรับเรียบร้อยแล้ว  
  ผู้ว่าจ้างอาจจะยึดหน่วงเงินค่าจ้างงวดใดๆ ไว้ก็ได้ หากที่ปรึกษาปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามสัญญา 
และจะจ่ายให้ต่อเมื่อที่ปรึกษาได้ท าการแก้ไขข้อบกพร่องนั้นแล้ว  
  (7) การจ่ายเงินตามเงื่อนไขแห่งสัญญานี้ ผู้ว่าจ้างจะโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของ    
ที่ปรึกษา ชื่อธนาคาร……………………...............…สาขา………....………………………ชือ่บัญชี……..…………..…….…………….  
เลขที่บัญชี.....……..…………………… ทั้งนี ้ที่ปรึกษาตกลงเป็นผู้รับภาระเงินค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการอ่ืนใดเกี่ยวกับ
การโอน รวมทั้งค่าใช้จ่ายอ่ืนใด (ถ้ามี) ที่ธนาคารเรียกเก็บและยินยอมให้มีการหักเงินดังกล่าวจากจ านวนเงินโอน 
ในงวดนั้นๆ (ความในวรรคนี้ใช้ส าหรับกรณีที่หน่วยงานของรัฐจะจ่ายเงินตรงให้แก่ที่ปรึกษา (ระบบ Direct 
Payment) โดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของที่ปรึกษา ตามแนวทางที่กระทรวงการคลังหรือหน่วยงาน
ของรัฐเจ้าของงบประมาณเป็นผู้ก าหนด แล้วแต่กรณี) 
  ค่าใช้จ่ายส่วนที่เบิกคืนได้ (ถ้ามี) ผู้ว่าจ้างจะจ่ายคืนให้แก่ที่ปรึกษาส าหรับค่าใช้จ่าย 
ซึ่งที่ปรึกษาได้ใช้จ่ายไปตามความเป็นจริงตามเง่ือนไขท่ีก าหนดไว้ในเอกสารแนบท้ายสัญญาผนวก .....   

(8) ข้อ 4  เงินค่าจ้างล่วงหน้า 
  ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ที่ปรึกษา เป็นจ านวนเงิน…………………...…..…บาท
(……………………....….…) ซึ่งเท่ากับร้อยละ……....…(……….……....) ของค่าจ้างตามสัญญา 
  เงินค่าจ้างล่วงหน้าดังกล่าวจะจ่ายให้ภายหลังจากที่ที่ปรึกษาได้วางหลักประกันการรับเงิน
ค่าจ้างล่วงหน้าเป็น............................................... (หนังสือค้ าประกันหรือหนังสือค้ าประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคาร
ภายในประเทศ …………………………....เต็มตามจ านวนเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นให้แก่ผู้ว่าจ้าง ที่ปรึกษาจะต้องออก
ใบเสร็จรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าตามแบบที่ผู้ว่าจ้างก าหนดให้และที่ปรึกษาตกลงที่จะกระท าตามเงื่อนไขอันเกี่ยวกับ
การใช้จ่ายและการใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้น ดังต่อไปนี้ 
  4.1 ที่ปรึกษาจะใช้เงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานตามสัญญา
เท่านั้น หากที่ปรึกษาใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นในทางอ่ืน ผู้ว่าจ้าง
อาจจะเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นคืนจากที่ปรึกษาหรือบังคับเอาจากหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ทันท ี
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  4.2 เมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง ที่ปรึกษาต้องแสดงหลักฐานการใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้า      
เพ่ือพิสูจน์ว่าได้เป็นไปตามข้อ ๔.๑ ภายในก าหนด 15 (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันได้รับแจ้งจากผู้ว่าจ้าง  
หากที่ปรึกษาไม่อาจแสดงหลักฐานดังกล่าว ภายในก าหนด 15 (สิบห้า) วัน ผู้ว่าจ้างอาจเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้า 
คืนจากที่ปรึกษาหรือบังคับเอาจากหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ทันที 
  4.3 ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แกท่ี่ปรึกษาตามข้อ 3 ผู้ว่าจ้างจะหักชดใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้า
ในแต่ละงวดไว้จ านวนร้อยละ.............................(....................................) ของจ านวนเงินค่าจ้างในแต่ละงวดจนกว่า
จ านวนเงินที่หักไว้จะครบตามจ านวนเงินที่หักค่าจ้างล่วงหน้าที่ที่ปรึกษาได้รับไปแล้ว ยกเว้นค่าจ้างงวดสุดท้าย 
จะหักไว้เป็นจ านวนเท่ากับจ านวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือทั้งหมด 
  4.4 เงินจ านวนใดๆ ก็ตามที่ที่ปรึกษาจะต้องจ่ายให้แก่ผู้ว่าจ้างเพ่ือช าระหนี้หรือเพ่ือชดใช้
ความรับผิดต่างๆ ตามสัญญา ผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากเงินค่าจ้างงวดที่จะจ่ายให้แก่ที่ปรึกษาก่อนที่จะหักชดใช้คืนเงิน
ค่าจ้างล่วงหน้า 
  4.5 ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญา หากเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือเกินกว่าจ านวนเงินที่     
ที่ปรึกษาจะได้รับหลังจากหักชดใช้ในกรณีอ่ืนแล้ว ที่ปรึกษาจะต้องจ่ายคืนเงินจ านวนที่เหลือนั้นให้แก่ผู้ว่าจ้าง 
ภายใน 7 (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง  
  4.6 ผู้ว่าจ้างจะคืนหลักประกันเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ที่ปรึกษาต่อเมื่อผู้ว่าจ้างได้หักเงิน
ค่าจ้างไว้จนครบจ านวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าตามข้อ ๔.๓ แล้ว 

 ข้อ 5 ความรับผิดชอบของท่ีปรึกษา 
  5.1 ที่ปรึกษาจะต้องส่งมอบผลงานตามรูปแบบและวิธีการ................................................. 
จ านวน………..…(…………..) ชุด ให้แก่ผู้ว่าจ้างตามท่ีก าหนดไว้ในเอกสารแนบท้ายสัญญาผนวก 1  
  5.2 ในกรณีที่ผลงานของที่ปรึกษาบกพร่องหรือไม่เป็นไปตามข้อก าหนดและเงื่อนไข                        
ตามสัญญาหรือมิได้ด าเนินการให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ หรือวิชาชีพ......................... และ/หรือบทบัญญัติแห่ง
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ที่ปรึกษาต้องรีบท าการแก้ไขให้เป็นที่เรียบร้อย โดยไม่คิดค่าจ้าง ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ        
จากผู้ว่าจ้างอีก ถ้าที่ปรึกษาหลีกเลี่ยงหรือไม่รีบจัดการแก้ไขให้เป็นที่เรียบร้อยในก าหนดเวลาที่ผู้ว่าจ้างแจ้ง 
เป็นหนังสือ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิจ้างที่ปรึกษารายอ่ืนท าการแทน โดยที่ปรึกษาจะต้องรับผิดชอบจ่ายเงินค่าจ้างในการนี้ 
แทนผู้ว่าจ้างโดยสิ้นเชิง 
 ถ้ามีความเสียหายเกิดขึ้นจากงานตามสัญญานี้ ไม่ว่าจะเนื่องมาจากการที่ที่ปรึกษา           
ไดป้ฏิบัติงานไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการ หรือวิชาชีพ......................... และ/หรือบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
หรือเหตุใด ที่ปรึกษาจะต้องท าการแก้ไขความเสียหายดังกล่าว ภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างก าหนดให้ ถ้าที่ปรึกษา           
ไม่สามารถแก้ไขได้ ที่ปรึกษาจะต้องชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นแก่ผู้ว่าจ้างโดยสิ้นเชิง ซึ่งรวมทั้งความเสียหายที่
เกิดข้ึนโดยตรง และโดยส่วนที่เกี่ยวเนื่องกับความเสียหายที่เกิดข้ึนจากงานตามสัญญานี้ด้วย 
           การที่ผู้ว่าจ้างได้ให้การรับรองหรือความเห็นชอบหรือความยินยอมใดๆ ในการปฏิบัติงาน
หรือผลงานของที่ปรึกษาหรือการช าระเงินค่าจ้างตามสัญญาแก่ที่ปรึกษา  ไม่เป็นการปลดเปลื้องพันธะและ        
ความรับผิดชอบใดๆ ของที่ปรึกษาตามสัญญานี้ 

                  5.3 บุคลากรหลักของที่ปรึกษา ต้องมีระยะเวลาปฏิบัติงานตามสัญญานี้ไม่ซ้ าซ้อนกับงานใน
โครงการอ่ืนๆ ของที่ปรึกษาที่ด าเนินการในช่วงเวลาเดียวกัน หากผู้ว่าจ้างพบว่าบุคลากรหลักไม่ว่าคนหนึ่งคนใด
หรือหลายคนปฏิบัติงานซ้ าซ้อนกับงานในโครงการอื่นๆ ไม่ว่าจะพบในระหว่างปฏิบัติงานตามสัญญาหรือในภายหลัง 
ผู้ว่าจ้างมีสิทธิบอกเลิกสัญญา และ/หรือเรียกค่าเสียหายจากท่ีปรึกษาหรือปรับลดค่าจ้างได้                               
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 ข้อ 6 การระงับการท างานชั่วคราวและการบอกเลิกสัญญา 
  6.1  ผู้ว่าจ้างมีสิทธิบอกเลิกสัญญาในกรณีดังต่อไปนี้ 
     (ก) หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าที่ปรึกษามิได้ปฏิบัติงานด้วยความช านาญหรือด้วยความเอาใจใส่
ในวิชาชีพของที่ปรึกษาเท่าที่พึงคาดหมายได้จากที่ปรึกษาในระดับเดียวกัน หรือมิได้ปฏิบัติตามสัญญาข้อใด 
ข้อหนึ่ง ในกรณีเช่นนี้ผู้ว่าจ้างจะบอกกล่าวให้ที่ปรึกษาทราบถึงเหตุผลที่จะบอกเลิกสัญญา ถ้าที่ปรึกษามิได้
ด าเนินการแก้ไขให้ผู้ว่าจ้างพอใจภายในระยะเวลา..................(…..............….) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับค าบอกกล่าว 
ผู้ว่าจ้างมีสิทธิบอกเลิกสัญญาโดยการส่งค าบอกกล่าวแก่ที่ปรึกษา เมื่อที่ปรึกษาได้รับหนังสือบอกกล่าวนั้นแล้ว       
ที่ปรึกษาต้องหยุดปฏิบัติงานทันที และด าเนินการทุกวิถีทางเพ่ือลดค่าใช้จ่ายใดๆ ที่อาจมีในระหว่างการหยุด
ปฏิบัติงานนั้นให้น้อยที่สุด 
     (ข) หากที่ปรึกษามิได้ลงมือท างานภายในก าหนดเวลา หรือไม่สามารถท างานให้แล้วเสร็จ
ตามก าหนดเวลา หรือมีเหตุให้ผู้ว่าจ้างเชื่อได้ว่าที่ปรึกษาไม่สามารถท างานให้แล้วเสร็จภายในก าหนดเวลา  
หรือล่วงเลยก าหนดเวลาแล้วเสร็จไปแล้ว หรือตกเป็นผู้ล้มละลาย ผู้ว่าจ้างมีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้ทันท ี
   การบอกเลิกสัญญาตามข้อ ๖.๑ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิริบหรือบังคับจากหลักประกันเงินค่าจ้าง
ล่วงหน้า หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาและเงินประกันผลงานทั้งหมดหรือแต่บางส่วน และมีสิทธิเรียก
ค่าเสียหายอ่ืน (ถ้ามี) จากที่ปรึกษาด้วย 
  6.2 ผู้ว่าจ้างอาจมีหนังสือบอกกล่าวให้ที่ปรึกษาทราบล่วงหน้าเมื่อใดก็ได้ว่าผู้ว่าจ้างมีเจตนา
ที่จะระงับการท างานของที่ปรึกษาไว้ชั่วคราวไม่ว่าทั้งหมดหรือแต่บางส่วน หรือจะบอกเลิกสัญญา ในกรณีที่ผู้ว่าจ้าง  
จะบอกเลิกสัญญา การบอกเลิกสัญญาดังกล่าวจะมีผลในเวลาไม่น้อยกว่า...................(....................) วัน นับถัดจาก
วันที่ที่ปรึกษาได้รับหนังสือบอกกล่าวนั้น หรืออาจเร็วกว่าหรือช้ากว่าก าหนดเวลานั้นก็ได้แล้วแต่คู่สัญญาจะท า
ความตกลงกัน เมื่อที่ปรึกษาได้รับหนังสือบอกกล่าวนั้นแล้ว ที่ปรึกษาต้องหยุดปฏิบัติงานทันที ทั้งนี้ ที่ปรึกษาไม่มี
สิทธิได้รับค่าจ้างในระหว่างระงับการท างานไว้ชั่วคราว และที่ปรึกษาจะต้องด าเนินการทุกวิถีทางเพ่ือลดค่าใช้จ่าย
ใดๆ ที่อาจมีในระหว่างการหยุดปฏิบัติงานนั้นให้น้อยที่สุด  
  กรณีที่มีการระงับการท างานชั่วคราวตามข้อ ๖.๒ ผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินเป็นค่าใช้จ่าย
เท่าท่ีจ าเป็นให้แก่ที่ปรึกษาตามท่ีผู้ว่าจ้างเห็นสมควร 
   กรณีที่มีการเลิกสัญญาตามข้อ ๖.๒ ผู้ว่าจ้างจะช าระค่าจ้างตามส่วนที่เป็นธรรมและ
เหมาะสมที่ก าหนดในเอกสารแนบท้ายสัญญาผนวก ...... ให้แก่ที่ปรึกษา โดยค านวณตั้งแต่วันเริ่มปฏิบัติงานจนถึง
วันบอกเลิกสัญญา นอกจากนี้ผู้ว่าจ้างจะคืนหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาหรือเงินประกันผลงาน รวมทั้ง 
เงินชดเชยค่าเดินทางและเงินค่าใช้จ่ายที่ได้ทดรองจ่ายไปตามสมควรและตามความเป็นจริง ซึ่งผู้ว่าจ้างยังมิได้ช าระ
ให้แก่ที่ปรึกษาด้วย อย่างไรก็ตาม เงินชดเชยและเงินที่ได้ช าระไปแล้วทั้งหมดจะต้องไม่เกินราคาค่าจ้างตามข้อ ๓ 
 ข้อ 7 สิทธิและหน้าที่ของท่ีปรึกษา 
  7.1 ที่ปรึกษาจะต้องใช้ความช านาญ  ความระมัดระวัง  และความขยันหมั่นเพียร               
ในการปฏิบัติงานตามสัญญาอย่างมีประสิทธิภาพ และจะต้องปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบให้ส าเร็จลุล่วง 
เป็นไปตามมาตรฐานของวิชาชีพที่ยอมรับนับถือกันโดยทั่วไป 
  7.2 ค่าจ้างซึ่งผู้ว่าจ้างจะช าระแก่ที่ปรึกษาตามข้อ ๓ เป็นค่าตอบแทนเพียงอย่างเดียว
เท่านั้นซึ่งที่ปรึกษาจะได้รับเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตามสัญญานี้ ที่ปรึกษาจะต้องไม่รับค่านายหน้าทางการค้า 
ส่วนลด เบี้ยเลี้ยง เงินช่วยเหลือหรือผลประโยชน์ใดๆ ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม หรือสิ่งตอบแทนใดๆ 
ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสัญญานี้ หรือที่เก่ียวกับการปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญานี้ 
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  7.3 ที่ปรึกษาจะต้องไม่มีผลประโยชน์ใดๆ ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในเงินค่าสิทธิ  
เงินบ าเหน็จ หรือค่านายหน้าใดๆ ที่เกี่ยวกับการน าวัสดุสิ่งของหรือกรรมวิธีใดๆ ที่มีทะเบียนสิทธิบัตรหรือได้รับ 
การคุ้มครองทางทรัพย์สินทางปัญญาหรือตามกฎหมายอ่ืนใดมาใช้เพ่ือวัตถุประสงค์ของสัญญานี้ เว้นแต่คู่สัญญา 
ทั้งสองฝ่ายจะได้ตกลงกันเป็นหนังสือว่าที่ปรึกษาอาจจะได้ผลประโยชน์หรือเงินเช่นว่านั้นได้ 
  7.4 บรรดางานและเอกสารที่ที่ปรึกษาได้จัดท าขึ้นเกี่ยวกับสัญญานี้ให้ถือเป็นความลับและ 
ให้ตกเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ว่าจ้าง ที่ปรึกษาจะต้องส่งมอบบรรดางานและเอกสารดังกล่าวให้แก่ผู้ว่าจ้างเมื่อสิ้นสุด
สัญญานี้ ที่ปรึกษาอาจเก็บส าเนาเอกสารไว้กับตนได้แต่ต้องไม่น าข้อความในเอกสารนั้นไปใช้ในกิจการอ่ืนที่                
ไม่เก่ียวกับงานโดยไม่ได้รับความยินยอมล่วงหน้าเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน 
  7.5 ผู้ว่าจ้างเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์หรือสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา รวมถึงสิทธิใดๆ ในผลงาน
ที่ที่ปรึกษาได้ปฏิบัติงานตามสัญญานี้แต่เพียงฝ่ายเดียว และที่ปรึกษาจะน าผลงาน และ/หรือรายละเอียดของงาน
ตามสัญญานี้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนไปใช้ หรือเผยแพร่ในกิจการอ่ืน นอกเหนือจากที่ได้ระบุไว้ในสัญญานี้ไม่ได้ 
เว้นแต่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน 
  7.6 บรรดาเครื่องมือ เครื่องใช้ และวัสดุอุปกรณ์ทั้งหลาย ซึ่งผู้ว่าจ้างได้จัดให้ที่ปรึกษา 
ใช้หรือซึ่งที่ปรึกษาซื้อมาด้วยทุนทรัพย์ของผู้ว่าจ้าง หรือซึ่งผู้ว่าจ้างเป็นผู้จ่ายชดใช้คืนให้ ถือว่าเป็นกรรมสิทธิ์ของ  
ผู้ว่าจ้างและต้องท าข้อความและเครื่องหมายที่แสดงว่าเป็นของผู้ว่าจ้างไว้ที่ทรัพย์สินดังกล่าวด้วย ทั้งนี้ ที่ปรึกษา
ต้องใช้เครื่องมือเครื่องใช้และวัสดุอุปกรณ์ดังกล่าวอย่างเหมาะสมตามระเบียบของผู้ว่าจ้างหรือของทางราชการ          
ที่เก่ียวข้องเพ่ือกิจการทีเ่กี่ยวกับการจ้างที่ปรึกษาเท่านั้น 
  เมื่อที่ปรึกษาท างานเสร็จหรือมีการเลิกสัญญา ที่ปรึกษาจะต้องท าบัญชีแสดงรายการ
เครื่องมือเครื่องใช้และวัสดุอุปกรณ์ทั้งหลายข้างต้นที่ยังคงเหลืออยู่ และจัดการโยกย้ายไปเก็บรักษาตามค าสั่ง  
ผู้ว่าจ้างโดยพลัน ที่ปรึกษาต้องดูแลเครื่องมือเครื่องใช้และวัสดุอุปกรณ์ดังกล่าวอย่างเหมาะสมตลอดเวลาที่
ครอบครอง และต้องคืนเครื่องมือเครื่องใช้และวัสดุอุปกรณ์ดังกล่าวให้ครบถ้วนในสภาพดีตามความเหมาะสม  
แต่ไม่ต้องรับผิดชอบส าหรับความเสื่อมสภาพจากการใช้งานตามปกติ 
  7.7 ที่ปรึกษาจะจัดให้มีบุคลากรที่มีความรู้และความช านาญงานมาปฏิบัติงานให้เหมาะสม 
กับสภาพการปฏิบัติ งานตามสัญญานี้และให้สอดคล้องกับขอบเขตของงานของที่ปรึกษาตามที่ปรากฏ                 
ในเอกสารแนบท้ายสัญญาผนวก ….. การเปลี่ยนแปลงบุคลากรดังกล่าวจะต้องได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจาก 
ผู้ว่าจ้างก่อน 
  7.8 ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างพิจารณาเห็นว่า การด าเนินงานของบุคลากรที่ที่ปรึกษาจัดหามา 
จะก่อให้เกิดความเสียหายแก่งานตามสัญญานี้ ไม่ว่าในกรณีใดก็ตามผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะให้ที่ปรึกษาเปลี่ยนบุคลากร 
บางคนหรือท้ังหมดนั้นได้ และที่ปรึกษาต้องด าเนินการตามความประสงค์ของผู้ว่าจ้างโดยเร็ว 
  การเปลี่ยนบุคลากรตามความในวรรคก่อน ที่ปรึกษาจะต้องเสนอรายชื่อบุคลากรที่จะ
ปฏิบัติงานแทนนั้น ต่อผู้ว่าจ้างเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อน  

 ข้อ 8 ความรับผิดชอบของท่ีปรึกษาต่อบุคคลภายนอก 
  8.1 ที่ปรึกษาจะต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้ว่าจ้าง และป้องกันมิให้ผู้ว่าจ้างต้องรับผิดชอบ
ในบรรดาสิทธิเรียกร้อง ค่าเสียหาย ค่าใช้จ่าย หรือราคา รวมตลอดถึงการเรียกร้องโดยบุคคลภายนอกอันเกิดจาก
ความผิดพลาดหรือการละเว้นไม่กระท าการของที่ปรึกษา หรือของลูกจ้างของที่ปรึกษา 
  8.2 ที่ปรึกษาจะต้องรับผิดชอบต่อการละเมิดบทบัญญัติแห่งกฎหมาย หรือการละเมิดลิขสิทธิ์ 
หรือสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาอ่ืน รวมถึงสิทธิใดๆ ต่อบุคคลภายนอกเนื่องจากการปฏิบัติงานตามสัญญานี้      
โดยสิ้นเชิง 
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  (9) 8.3 ที่ปรึกษาจะต้องจัดการประกันภัยกับบริษัทประกันภัยที่ผู้ว่าจ้างเห็นชอบ 
เพ่ือความรับผิดต่อบุคคลภายนอก และเพ่ือความสูญหายหรือเสียหายในทรัพย์สินซึ่งผู้ว่าจ้างเป็นผู้จัดหาให้ 
หรือสั่งซื้อโดยทุนทรัพย์ของผู้ว่าจ้าง เพ่ือให้ที่ปรึกษาไว้ใช้ในการปฏิบัติงานตามสัญญานี้ โดยที่ปรึกษาเป็น  
ผู้ออกค่าใช้จ่ายในการประกันภัยเอง ทั้งนี้ เว้นแต่จะมีการตกลงกันไว้เป็นอย่างอ่ืนในสัญญานี้ 

 ข้อ 9 พันธะหน้าที่ของผู้ว่าจ้าง 
  ผู้ว่าจ้างจะมอบข้อมูลและสถิติต่างๆ ที่เกี่ยวข้องซึ่งผู้ว่าจ้างมีอยู่ให้แก่ที่ปรึกษาโดยไม่คิด
มูลค่าและภายในเวลาอันควร 
  ในกรณีที่ที่ปรึกษาร้องขอความช่วยเหลือ ผู้ว่าจ้างจะพิจารณาให้ความช่วยเหลืออ านวย
ความสะดวกตามสมควร ทั้งนี้ เพ่ือให้การปฏิบัติงานของที่ปรึกษาตามสัญญานี้ลุล่วงไปได้ด้วยดี  

 ข้อ 10 ค่าปรับ 
  กรณีที่ที่ปรึกษาท างานไม่แล้วเสร็จตามเวลาที่ก าหนดในข้อ 1 ที่ปรึกษาจะต้องเสียค่าปรับ
ให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นรายวัน ในอัตราร้อยละ.......(10).......(.........................) ของวงเงินค่าจ้างตามข้อ 3 นับถัดจาก           
วันครบก าหนดในข้อ 1 จนถึงวันที่ที่ปรึกษาปฏิบัติตามสัญญาถูกต้องครบถ้วน และผู้ว่าจ้างได้ตรวจรับงานแล้ว 

 ข้อ 11 การบังคับค่าปรับ ค่าเสียหาย และค่าใช้จ่าย 
 ในกรณีที่ที่ปรึกษาไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่งด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม จนเป็นเหตุให้เกิด

ค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแก่ผู้ว่าจ้าง ที่ปรึกษาต้องชดใช้ค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แก่ 
ผู้ว่าจ้างโดยสิ้นเชิงภายในก าหนด..........................(............................) วนั นบัถัดจากวันท่ีได้รบัแจง้เปน็หนังสือจาก 
ผู้ว่าจ้าง หากที่ปรึกษาไม่ชดใช้ให้ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาดังกล่าว ให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะหักเอาจาก 
จ านวนเงินค่าจ้างของที่ปรึกษาที่ต้องช าระ หรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา หรือเงินประกันผลงาน 
ไดท้ันท ี
  หากค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายที่บังคับจากเงินค่าจ้างที่ต้องช าระ หลักประกัน          
การปฏิบัติตามสัญญา และเงินประกันผลงานแล้วยังไม่เพียงพอ ที่ปรึกษายินยอมช าระส่วนที่เหลือที่ยังขาดอยู่ 
จนครบถ้วนตามจ านวนค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายนั้น ภายในก าหนด............ ......(....................) วัน 
นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง 
  หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแล้วยังเหลืออยู่
อีกเท่าใด ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ที่ปรึกษาทั้งหมด 

 (11) ข้อ 12 (ก) เงินประกันผลงาน 
  ในการจ่ายเงินให้แก่ที่ปรึกษาแต่ละงวด ผู้ว่าจ้างจะหักเงินจ านวนร้อยละ…(12)….(................) 
ของเงินที่ต้องจ่ายในงวดนั้นเพ่ือเป็นประกันผลงาน หรือที่ปรึกษาอาจน าหนังสือค้ าประกันของธนาคารหรือหนังสือ
ค้ าประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารภายในประเทศซึ่งมีอายุการค้ าประกันตลอดอายุสัญญามามอบให้ผู้ว่าจ้าง 
ทั้งนีเ้พ่ือเป็นหลักประกันแทนก็ได้ 
  ผู้ว่าจ้างจะคืนเงินประกันผลงาน และ/หรือหนังสือค้ าประกันของธนาคารดังกล่าวตามวรรคหนึ่ง
โดยไม่มีดอกเบี้ยให้แก่ที่ปรึกษาพร้อมกับการจ่ายเงินค่าจ้างงวดสุดท้าย 

 ข้อ ๑๒ (ข) หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา 
  ในขณะท าสัญญานี้ที่ปรึกษาได้น าหลักประกันเป็น……........(13)….….....….เป็นจ านวนเงิน 
…..……….……บาท (………………………) ซึ่งเท่ากับร้อยละ.…(14)....(……………….......) ของราคาค่าจ้างตามสัญญา  
มามอบไว้แก่ผู้ว่าจ้างเพ่ือเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้  
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  (15) กรณีที่ปรึกษาใช้หนั งสือค้ าประกันมาเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา  
หนังสือค้ าประกันดังกล่าวจะต้องออกโดยธนาคารที่ประกอบกิจการในประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทุนหรือ
บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ าประกัน  
ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ
ตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐก าหนด  หรืออาจเป็นหนังสือ 
ค้้าประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางก้าหนดก็ได้ และจะต้องมีอายุการค้ าประกันตลอดไปจนกว่า 
ที่ปรึกษาพ้นข้อผูกพันตามสัญญานี้  
  หลักประกันจะต้องมีอายุครอบคลุมความรับผิดทั้งปวงของที่ปรึกษาตลอดอายุสัญญา        
ถ้าหลักประกันที่ที่ปรึกษาน ามามอบให้ดังกล่าวลดลงหรือเสื่อมค่าลง หรือมีอายุไม่ครอบคลุมถึงความรับผิดของ     
ที่ปรึกษาตลอดอายุสัญญา ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม รวมถึงกรณีที่ปรึกษาส่งมอบงานล่าช้าเป็นเหตุให้ระยะเวลา 
แล้วเสร็จตามสัญญาเปลี่ยนแปลงไป ที่ปรึกษาต้องหาหลักประกันใหม่หรือหลักประกันเพ่ิมเติมให้มีจ านวนครบถ้วน 
ตามวรรคหนึ่งมามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างภายใน.............(………..….) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง  
  หลักประกันที่ผู้รับจ้างน ามามอบไว้ตามข้อนี้ ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ที่ปรึกษาโดยไม่มีดอกเบี้ย  
เมื่อที่ปรึกษาพ้นจากข้อผูกพันและความรับผิดทั้งปวงตามสัญญานี้แล้ว 

 ข้อ ๑๓  การจ้างช่วง 
  ที่ปรึกษาจะต้องไม่เอางานทั้งหมดหรือแต่บางส่วนแห่งสัญญานี้ไปจ้างช่วงอีกทอดหนึ่ง  
เว้นแต่การจ้างช่วงงานแต่บางส่วนที่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน การที่ผู้ว่าจ้างได้อนุญาตให้จ้างช่วงงาน
แต่บางส่วนดังกล่าวนั้น ไม่ เป็นเหตุให้ที่ปรึกษาหลุดพ้นจากความรับผิดหรือพันธะหน้าที่ตามสัญญานี้  
และที่ปรึกษาจะยังคงต้องรับผิดในความผิดและความประมาทเลินเล่อของผู้รับช่วงงาน หรือของตัวแทน 
หรือลูกจ้างของผู้รับช่วงงานนั้นทุกประการ 
  กรณีที่ปรึกษาไปจ้างช่วงงานแต่บางส่วนโดยฝ่าฝืนความในวรรคหนึ่ง ที่ปรึกษาต้องช าระ
ค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจ านวนเงินในอัตราร้อยละ........(16)….....(..................................) ของวงเงินของงาน  
ที่จ้างช่วงตามสัญญา ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา 

 ข้อ ๑๔ การโอนสิทธิตามสัญญา 
  ที่ปรึกษาจะต้องไม่โอนสิทธิประโยชน์ใดๆ ตามสัญญานี้ให้แก่ผู้อ่ืนโดยไม่ได้รับความยินยอม
เป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน เว้นแต่การโอนสิทธิที่จะรับเงินค่าจ้างตามสัญญานี้ 

 ข้อ ๑๕ การงดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา 
  ในกรณีที่มี เหตุ เกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของผู้ ว่ าจ้างหรือเหตุสุดวิสัย  
หรือเกิดจากพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่ที่ปรึกษาไม่ต้องรับผิดตามกฎหมาย หรือเหตุอ่ืนตามที่ก้าหนดในกฎกระทรวง 
ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ท้าให้ที่ปรึกษาไม่สามารถท้างาน
ให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไขและก้าหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ที่ปรึกษาจะต้องแจ้งเหตุหรือพฤติการณ์ดังกล่าว        
พร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบ เพ่ือของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาท้างานออกไปภายใน  ๑๕  
(สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่เหตุนั้นสิ้นสุดลง หรือตามท่ีก้าหนดในกฎกระทรวงดังกล่าว แล้วแต่กรณี 
  ถ้าที่ปรึกษาไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าที่ปรึกษาได้สละสิทธิเรียกร้อง 
ในการที่จะของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาท้างานออกไปโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ  ทั้งสิ้น เว้นแต่กรณีเหตุเกิดจาก
ความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้างซึ่งมีหลักฐานชัดแจ้งหรือผู้ว่าจ้างทราบดีอยู่แล้วตั้งแต่ต้น 
  การงดหรือลดค่าปรับ หรือขยายก้าหนดเวลาท้างานตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจของผู้ว่าจ้าง 
ที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร 
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 สัญญานี้ท าขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียด
ตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นส าคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ 
ฝ่ายละหนึ่งฉบับ 

 
(ลงชื่อ)……………………………………..…….ผู้ว่าจ้าง 
        (……........……...…………………….) 
 
(ลงชื่อ)………………………………..………….ที่ปรึกษา 
        (……........……...…………………….) 
 
(ลงชื่อ)……………………..…………………….พยาน 
        (……........……....…………………….) 
 
(ลงชื่อ)……………………..…………………….พยาน 
        (……........……...…………………….) 
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วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับสัญญาจ้างผู้เชี่ยวชาญรายบุคคลหรือจ้างบริษัทที่ปรึกษา 

(1) ให้ระบุเลขที่สัญญาในปีงบประมาณหนึ่งๆ ตามล าดับ 
(2) ให้ระบุชื่อของหน่วยงานของรัฐที่เป็นนิติบุคคล เช่น กรม ก. หรือรัฐวิสาหกิจ ข. เป็นต้น 
(3) ให้ระบุชื่อและต าแหน่งของหัวหน้าหน่วยงานของรัฐที่เป็นนิติบุคคลนั้น หรือผู้ที่ได้รับมอบอ านาจ 

เช่น นาย ก. อธิบดีกรม……………… หรือ นาย ข. ผู้ได้รับมอบอ านาจจากอธิบดีกรม……………….. 
(4) ให้ระบุชื่อที่ปรึกษา 

ก. กรณีนิติบุคคล เช่น ห้างหุ้นส่วนสามัญจดทะเบียน ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บริษัทจ ากัด 
 ข. กรณีบุคคลธรรมดา ให้ระบุชื่อและที่อยู่ 
 (5) เป็นข้อความหรือเงื่อนไขเพ่ิมเติม ซึ่งหน่วยงานของรัฐผู้ท าสัญญาอาจเลือกใช้หรือตัดออก 
ได้ตามข้อเท็จจริง 
 (6) เป็นข้อความหรือเงื่อนไขเพ่ิมเติม ซึ่งหน่วยงานของรัฐผู้ท าสัญญาอาจเลือกใช้หรือตัดออก 
ได้ตามข้อเท็จจริง 
 (7) เป็นข้อความหรือเงื่อนไขเพ่ิมเติม ซึ่งหน่วยงานของรัฐผู้ท าสัญญาอาจเลือกใช้หรือตัดออก 
ได้ตามข้อเท็จจริง 
 (8) เป็นข้อความหรือเงื่อนไขเพ่ิมเติม ซึ่งหน่วยงานของรัฐผู้ท าสัญญาอาจเลือกใช้หรือตัดออก 
ได้ตามข้อเท็จจริง 
 (9) เป็นข้อความหรือเงื่อนไขเพ่ิมเติม ซึ่งหน่วยงานของรัฐผู้ท าสัญญาอาจเลือกใช้หรือตัดออก 
ได้ตามข้อเท็จจริง 
 (10) ให้ก าหนดตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  
พ.ศ. 2560 ข้อ 162 
 (11) ให้ก าหนดไว้ในกรณีที่คู่สัญญาเป็นหน่วยงานของรัฐ 
 (12) ให้ก าหนดตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ. 2560 ข้อ 174 
       (13) “หลักประกัน” หมายถึง หลักประกันที่ผู้รับจ้างน ามามอบไว้แก่หน่วยงานของรัฐ เมื่อลงนาม 
ในสัญญา เพ่ือเป็นการประกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นจากการปฏิบัติตามสัญญา ดังนี้ 
    (1) เงินสด 
    (2) เช็คหรือดราฟท์ ที่ธนาคารเซ็นสั่งจ่าย ซึ่งเป็นเช็คหรือดราฟท์ลงวันที่ที่ใช้เช็คหรือดราฟท์นั้น
ช าระต่อเจ้าหน้าที่ หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน 3 วันท าการ 
    (3) หนังสือค้ าประกันของธนาคารภายในประเทศตามตัวอย่างที่คณะกรรมการนโยบายก าหนด 
โดยอาจเป็นหนังสือค้ าประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางก าหนดก็ได้ 
    (4) หนังสือค้ าประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบ
กิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อ
บริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือค้ าประกัน  
ของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายก าหนด 
    (5) พันธบัตรรัฐบาลไทย 
 (14) ให้ก าหนดจ านวนเงินหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 168 
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 (15) ให้ก าหนดไว้ในกรณีที่ปรึกษาใช้หนังสือค้ าประกันมาเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา 

(16) อัตราค่าปรับตามสัญญาข้อ 13 กรณีผู้รับจ้างไปจ้างช่วงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาต 
จากผู้ว่าจ้าง ต้องก าหนดค่าปรับเป็นจ านวนเงินไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของวงเงินของงานที่จ้างช่วงตามสัญญา 



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 

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

 

 

 



 

แบบหนังสือค ำ้ประกัน 
(หลักประกันการรับเงินประกันผลงาน) 

 
เลขที่…………………..                                                                   วันที…่…………………………. 

 
ข้าพเจ้า………...(ชื่อธนาคาร)……..ส านักงานตั้งอยู่เลขที่……….…ถนน…………...ต าบล/แขวง……..…… 

อ าเภอ/เขต………จังหวัด………..โดย…………ผู้มีอ านาจลงนามผูกพันธนาคารขอท าหนังสือค้ าประกันฉบับนี้ 
ให้ไว้ต่อ………(ชื่อส่วนราชการผู้ว่าจ้าง)……….ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ดังมีข้อความต่อไปนี้ 

 1. ตามที่…………….(ชื่อผู้รับจ้าง)….…ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “ผู้รับจ้าง” ได้ท าสัญญาจ้างกับผู้ว่าจ้าง  
ตามสัญญาเลขที่……………………..ลงวันที่….................……..โดยตามสัญญาดังกล่าวผู้ว่าจ้างจะหักเงิน 
ประกันผลงานไว้ในอัตราร้อยละ…………. (……..%) ของค่าจ้างแต่ละงวดที่ถึงก าหนดจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างนั้น 

 2. ข้าพเจ้ายอมผูกพันตนเป็นผู้ค้ าประกันผู้รับจ้าง ส าหรับเงินประกันผลงาน ซึ่งผู้ว่าจ้างได้หักไว้
จากค่าจ้างที่ได้จ่ายให้แก่ผู้รับจ้างตั้งแต่งวดที่….....…ถึงงวดที่…………..เป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น..………..บาท 
(………………….) ซึ่งผู้รับจ้างได้ขอรับคืนไป กล่าวคือหากผู้รับจ้างปฏิบัติบกพร่อง หรือผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง 
อันก่อให้ เกิดความเสียหายใดแก่ผู้ ว่าจ้ าง  หรือจะต้องรับผิดชดใช้หนี้ แก่ผู้ ว่ าจ้ างไม่ ว่ากรณี ใด 
ข้าพเจ้ายอมช าระเงินค่าเสียหายหรือหนี้ดังกล่าวข้างต้นให้แก่ผู้ว่าจ้างทันทีที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือ  
จากผู้ว่าจ้างโดยผู้ว่าจ้างไม่ต้องใช้สิทธิทางศาลก่อนทั้งผู้ว่าจ้างไม่มีหน้าที่ต้องพิสูจน์ถึงข้อบกพร่องดังกล่าว 
ของผู้รับจ้างแต่ประการใดอีกด้วย 

 3. หนังสือค้ าประกันนี้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันท าสัญญารับเงินประกันผลงานดังกล่าวข้างต้น 
จนถึงวันที่......................และข้าพเจ้าจะไม่เพิกถอนการค้ าประกันภายในระยะเวลาที่ก าหนดไว้  

ข้าพเจ้าได้ลงนามและประทับตราไว้ต่อหน้าพยานเป็นส าคัญ 
 

(ลงชื่อ)……………………………………….ผู้ค้ าประกัน 
        (……........……...…………………….) 
ต าแหน่ง.......................................................... 
 

(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 



บัญชเีอกสารส่วนที่ 1 

    1.  ในกรณีผูเ้สนอราคาเป็นนิติบคุคล 
     (ก)  ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุน้ส่วนจํากัด 

- สําเนาหนังสอืรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล   
        ไฟล์ข้อมลู………………………….……..ขนาดไฟล์....................... จํานวน …….…….......แผ่น 
     - บัญชีรายช่ือหุ้นส่วนผู้จัดการ    

     ไฟล์ข้อมูล………………………….……..ขนาดไฟล์....................... จํานวน …………….......แผ่น 
     - ผูม้ีอํานาจควบคุม (ถา้ม)ี    

 ไฟล์ข้อมูล………………………….……..ขนาดไฟล์....................... จํานวน …………….......แผ่น  
  (ข)  บรษัิทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด 

      - สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล      
  ไฟล์ข้อมลู………………………….…...ขนาดไฟล์....................... จํานวน …………….......แผ่น 

     - สําเนาหนังสือบริคณห์สนธิ       
 ไฟล์ข้อมูล………………………….……..ขนาดไฟล์....................... จํานวน …………….......แผ่น 

     - บัญชีรายช่ือกรรมการผู้จดัการ      
    ไฟล์ข้อมลู……………………….……..ขนาดไฟล์....................... จํานวน ………….….......แผ่น     

       บัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ ่   
   ไมม่ีผู้ถือหุ้นรายใหญ ่
   มีผู้ถือหุ้นรายใหญ ่          

     ไฟล์ข้อมูล…………………………..ขนาดไฟล์....................... จํานวน …………….......แผ่น 
    -  ผูม้ีอํานาจควบคุม (ถ้าม)ี  
   ไม่มผีู้มีอํานาจควบคุม 
   มผีู้มีอํานาจควบคุม 

        ไฟลข์้อมูล………………….……..ขนาดไฟล.์...................... จํานวน …………….......แผน่ 

    2.  ในกรณีผูเ้สนอราคาไม่เปน็นิติบคุคล 
     (ก)  บุคคลธรรมดา 
      - สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้น้ัน   

      ไฟล์ข้อมลู……………………….……..ขนาดไฟล์....................... จํานวน …………….......แผ่น 
     (ข)  คณะบคุคล 
     - สําเนาข้อตกลงท่ีแสดงถงึการเข้าเป็นหุ้นส่วน 

  ไฟล์ข้อมลู………………………….……..ขนาดไฟล์....................... จํานวน …………….......แผน่
     - สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน 



- ๒ - 
 

 ไฟล์ข้อมูล………………………….……..ขนาดไฟล์....................... จํานวน …………….......แผ่น  
 
 
 
 

    3.  ในกรณีผูเ้สนอราคาเป็นผูเ้สนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้รว่มค้า 
    - สําเนาสญัญาของการเข้าร่วมค้า    

 ไฟล์ข้อมูล……………………………….……..ขนาดไฟล์....................... จํานวน …………….........แผ่น 
     (ก)  ในกรณผีู้ร่วมคา้เปน็บคุคลธรรมดา 
     -  บุคคลสัญชาติไทย 
        สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 

ไฟล์ข้อมูล……………………………….……..ขนาดไฟล์....................... จํานวน …………….......แผ่น 
      -  บุคคลท่ีมิใช่สัญชาติไทย 
         สําเนาหนังสือเดินทาง 

 ไฟล์ข้อมูล…………………………….……..ขนาดไฟล์....................... จํานวน ………… ….......แผ่น 
     (ข)  ในกรณผีู้ร่วมคา้เปน็นิติบุคคล 
      -  ห้างหุ้นส่วนสามัญหรอืห้างหุน้ส่วนจํากัด 
         สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล 

 ไฟล์ข้อมูล…………………………….……..ขนาดไฟล์....................... จํานวน …………….......แผน่ 
      -  บัญชีรายช่ือหุ้นส่วนผู้จัดการ 

 ไฟล์ข้อมูล…………………………….……..ขนาดไฟล์....................... จํานวน …………….......แผน่ 
      -  ผูม้ีอํานาจควบคุม (ถ้าม)ี 

� ไม่มีผู้มีอํานาจควบคุม 
         มผีู้มอํีานาจควบคุม 

 ไฟล์ข้อมูล………………………….……..ขนาดไฟล์....................... จํานวน …………….......แผ่น
              -  บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด 
        สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล 

ไฟล์ข้อมูล……………………………….……..ขนาดไฟล์....................... จํานวน …………….......แผ่น 
     -  สํานาหนังสือบริคณห์สนธิ  

ไฟล์ข้อมูล……………………………….……..ขนาดไฟล์....................... จํานวน …………….......แผ่น    
  -  บัญชีรายช่ือกรรมการผู้จดัการ  

  ไฟล์ข้อมลู……………………………….……..ขนาดไฟล์....................... จํานวน …………….......แผ่น 



- ๓ - 
 

   -  บัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ ่ 
    ไม่มีผูถ้ือหุ้นรายใหญ ่
  มีผู้ถือหุ้นรายใหญ ่

      ไฟล์ข้อมูล………………………….…..ขนาดไฟล์....................... จํานวน ……………........แผ่น 
- ผู้มีอํานาจควบคุม (ถ้ามี)  

� ไม่มีผู้มีอํานาจควบคุม 
         มผีู้มอํีานาจควบคุม 

       ไฟล์ข้อมลู……………………….……..ขนาดไฟล์....................... จํานวน …………….......แผ่น 
 
 
 

  4.  อ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
  ....................................................................................................................................................... 

จํานวน …………….......แผ่น 
   ...................................................................................................................................................... 

จํานวน …………….......แผ่น 
   ........................................................................................................................................................ 

จํานวน …………….......แผ่น 
  

 ข้าพเจ้าขอรับรองว่า เอกสารหลักฐานที่ข้าพเจ้าย่ืนพร้อมการเสนอราคาในงานจ้างที่ปรึกษาครั้งน้ีถูกต้อง
และเป็นความจริงทุกประการ 
 
 
              ลงช่ือ.............................................................ผู้เสนอราคา 
                     (...........................................................) 
 
      

   
 
 
 



 

บัญชเีอกสารส่วนที่ 2 
 

 1.  หนังสือมอบอํานาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้ เสนอราคามอบอํานาจให้ 
      บุคคลอ่ืนลงนามในใบเสนอราคาแทน  

 จํานวน …………….......แผ่น 

 2.  อ่ืนๆ (ถ้ามี) 
     2.1............................................................................................................................................... 

จํานวน …………….......แผ่น 
     2.2............................................................................................................................................... 

จํานวน …………….......แผ่น 
     2.3............................................................................................................................................... 
จํานวน …………….......แผ่น 
 

 ข้าพเจ้าขอรับรองว่าเอกสารหลักฐานที่ข้าพเจ้าได้ย่ืนมาพร้อมการเสนอราคาในงานจ้างที่ปรึกษาครั้งน้ี
ถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ 
 
 
               ลงช่ือ.............................................................ผู้เสนอราคา 
                       (...........................................................) 
      

 


