
กรณีศึกษา

การกอสรางโดยวิธีคัดเลือก

พรอมตวัอยางเอกสารประกอบ

การจัดซื้อจัดจ้างตามแนวทางปฏิบัติ ว 89

คู่มอื

เอกสารประกอบการเรียนออนไลนวันที่ 12 และ 13 มิถุนายน 2564

โดยอธิวัฒน โยอาศรี
ชมรมเครือขายผูปฏิบัติงานดานการจัดซ้ือจัดจางและ

การบริหารพัสดุภาครัฐ



อธิวัฒน โยอาศรี
ชมรมเครือขายผูปฏิบัติงานจัดซ้ือจัดจางภาครัฐ

จัดทําโดย

อธิวัฒน โยอาศรี 

(@athiwatbook)
ขั้นตอนดําเนินการจ้างโดยวิธีคัดเลือก

(กรณีจ้างผู้ประกอบการ SMEs)
จัดทํา “แผนการจัดซ้ือจัดจ้างประจําป”ี 

ประกาศในระบบ e-GP และเว็บไซต์หน่วยงาน และปิดประกาศโดยเปิดเผย

จัดทําราคากลางแบบรูปรายการก่อสร้าง

เจ้าหน้าที่พัสดุจัดทํารายงานขอจ้างเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่
เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ พร้อมเสนอแต่งตัง้คณะกรรมการจ้างโดยวิธคีดัเลือก 

และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

เชิญผู้ประกอบการ SMEs
ในจังหวัดเข้าเสนอราคา

เชิญผู้ประกอบการ SMEs ในจังหวัดก่อน 
(ถ้ามี) แล้วจึงเชิญ SMEs ของจังหวัดอื่นๆ 
รวมกันไม่น้อยกว่า 3 ราย เข้ามาเสนอราคา

คณะกรรมการจ้างโดยวิธีคัดเลือก ตรวจสอบรายช่ือสินคา้/บริการ และรายช่ือผู้ประกอบการ SMEs
ที่ได้ข้ึนบัญชีได้ที่ www.thaismegp.com ของ สสว.

มีผู้ประกอบการ SMEs 
ในจังหวัดที่ตั้งของหน่วยจัดซ้ือ

ไม่น้อยกว่า 3 ราย

ไม่มีผู้ประกอบการ SMEs ในจังหวัด
หรือมีแต่ไม่ถึง 3 ราย แต่มี SMEs ของ

จังหวัดอื่น รวมกันทั้งหมดไม่น้อยกว่า  3 ราย

ผู้ประกอบการ SMEs
ยื่นซองข้อเสนอตามวัน เวลาท่ีกําหนด

คณะกรรมการจ้างโดยวิธีคัดเลือก ตรวจสอบคุณสมบัติ /เอกสารหลักฐานของผู้ยื่นข้อเสนอ
แต่ละราย และจัดทํารายงานผลการพิจารณาเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่

ผู้มีอํานาจอนุมัตส่ัิงจ้าง และประกาศผู้ชนะการเสนอราคาหรือได้รับการคัดเลือก

ทําสัญญา

ผูรับจางจัดทําแผนการ

ใชพัสดุท่ีผลิต

ภายในประเทศ (ผนวก 

2) เสนอผูวาจางภายใน 

30 วัน นับถัดจาก

วันลงนามในสัญญา

การตรวจรับงานจาง
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 
ตรวจสอบพัสดุที่สงมอบเปน
พัสดุที่ผลิตภายในประเทศ
ตามเงื่อนไขที่กําหนดใน
สัญญาโดยตรวจสอบจาก 
www.mit.fti.or.th หรือ

ฉลากผลิตภณัฑ

สงมอบงานงวดสุดทาย 

และการรายงานผล
ใหคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 
เปนผูจัดทํารายงานผลการใช
พัสดุที่ผลิตภายในประเทศ 

(ภาคผนวก 4) เสนอผูวาจาง
ทราบพรอมกับรายงานผลการ

ตรวจรับงานงวดสุดทาย



ในกรณีท่ีหน่วยงานท่ีมีแบบรปูรายการก่อสร้างแล้ว จะจดัทาํ TOR หรือไม่กไ็ด้ 

 
           บันทึกขอความ 

สวนราชการ  

ท่ี  วันท่ี        

เรื่อง
   

ขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการกําหนดขอบเขตของงานจางกอสราง.............. 

 
เรียน  
 

 ดวยโครงการ/สํานักงาน................................................................................... จะดําเนินการจาง
......................................................................................... วงเงินงบประมาณ..................................บาท ดังนั้น 
เพ่ือใหการกําหนดขอบเขตของงานดังกลาว เปนไปตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซ้ือจัดจางและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ขอ 21  จึงขอแตงตั้งคณะกรรมการเพ่ือกําหนดขอบเขตของงาน เพ่ือใช
สําหรับการดําเนินการจางตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ ประกอบดวย 
 1. ......................................... ตําแหนง............................ ประธานกรรมการ 
 2. ......................................... ตําแหนง............................ กรรมการ 
 3. ......................................... ตําแหนง............................ กรรมการ 
 โดยใหมีหนาท่ี จัดทํารายละเอียดขอบเขตของงาน และกําหนดหลักเกณฑการพิจารณาคัดเลือก
ขอเสนอ โดยใหมีรายละเอียดเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ และแนวทางปฏิบัติท่ีเก่ียวของ 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติ  
 

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

................................................ 
เจาหนาท่ีผูรับผิดชอบ/หัวหนาเจาหนาท่ี 
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จัดทําโดยชมรมเครอืข่ายผู้ปฏิบัตงิานดา้นการจัดซือ้จัดจา้งและการบรหิารพัสดภุาครฐั



 
           บันทึกขอความ 

สวนราชการ  

ท่ี   วันท่ี      

เรื่อง
   

ขออนุมัติไมใชพัสดุท่ีผลิตภายในประเทศ หรือจะใช หรือใชพัสดุท่ีผลิตภายในประเทศไมครบรอยละ 60 

เรียน  หัวหนาหนวยงานของรัฐ..... (ระบุตําแหนงตามขอเท็จจริง) 

 ตาม ท่ี สํ านั ก ง าน . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  มี ค ว ามประส งค จ ะจ า งก อส ร า ง
.................................................................................... และ....(ระบุตําแหนงหัวหนาหนวยงาน).... ตาม
กฎกระทรวงกฎกระทรวงกําหนดพัสดุและวิธีการจัดซ้ือจัดจางพัสดุท่ีรัฐตองการสงเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับท่ี 
2) พ.ศ. 2563 ขอ 27/3 (2) การจัดจางงานกอสราง ใหหนวยงานของรัฐกําหนดรายละเอียดในแบบรูป
รายการงานกอสรางวา “ใหใชพัสดุสงเสริมการผลิตภายในประเทศไมนอยกวารอยละ  60 ของพัสดุท่ีจะใชใน
การงานกอสราง และในกรณีท่ีไมสามารถใชพัสดุสงเสริมการผลิตภายในประเทศไดตามอัตรารอยละท่ีกําหนด
หนวยงานของรัฐตองไดรับอนุมัติจากผูมีอํานาจเหนือข้ึนไปหนึ่งชั้นกอน” 

 จากการตรวจสอบแบบรูปรายการกอสราง และรายละเอียดพัสดุท่ีใชในงานกอสรางแลว มีความ
จําเปนท่ีจะไมใชพัสดุท่ีผลิตภายในประเทศ หรือจะใช หรือใชพัสดุท่ีผลิตภายในประเทศไมครบรอยละ 60 
เนื่องจาก.....................(ระบุเหตุผลความจําเปน) ................................................................................................. 
..............................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
ดังนั้น เพ่ือใหเปนไปตามกฎกระทรวงกําหนดพัสดุและวิธีการจัดซ้ือจัดจางพัสดุท่ีรัฐตองการสงเสริมหรือ
สนับสนุน (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2563 และหนังสือหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปญหาการจัดซ้ือจัดจางและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ ดวนท่ีสุด ท่ี กค (กวจ) 0405.2/ว 89 ลงวันท่ี 18 กุมภาพันธ 2564 ขอ 2.2.2 จึงเห็น
ควรนําเสนอผูมีอํานาจเหนือข้ึนไปอนุมัติเห็นชอบกอนดําเนินการกําหนดรายละเอียดขอบเขตของงาน 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 
   (ลงชื่อ)…………………………………………ประธานกรรมการ 
       (..............................................) 
   (ลงชื่อ)…………………………………………กรรมการ 
       (..............................................) 
   (ลงชื่อ)…………………………………………กรรมการ 
       (..............................................) 
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จัดทําโดยชมรมเครอืข่ายผู้ปฏิบัตงิานดา้นการจัดซือ้จัดจา้งและการบรหิารพัสดภุาครฐั



 (1) ตัวอยางบันทึก/คําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการกําหนดราคากลางงานกอสราง 
 

 
           บันทึกขอความ 

สวนราชการ  

ท่ี  วันท่ี        

เรื่อง
   

แตงตั้งคณะกรรมการกําหนดราคากลางงานกอสราง  งาน 

เรียน     

 ดวย................................................................ มีความประสงคจะดําเนินการจางกอสราง/
ปรับปรุง/ซอมแซม........................................ ประจําปงบประมาณ...................... วงเงินงบประมาณ
......................... บาท 

 ดังนั้น เพ่ือใหการคํานวณราคากลางงานกอสรางของงานดังกลาว เปนไปตามพระราชบัญญัติการ
จัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 มาตรา 4 ประกอบหลักเกณฑการคํานวณราคากลางงาน
กอสรางตามประกาศคณะกรรมการกําหนดราคากลางและข้ึนทะเบียนผูประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑและ
วิธีการกําหนดราคากลางงานกอสราง จึงเห็นสมควรแตงต้ังคณะกรรมการกําหนดราคากลางของงาน
..................ประกอบดวย 
 1. .................................................. ตําแหนง............................ ประธานกรรมการ 
 2. .................................................. ตําแหนง............................ กรรมการ 
 3. .................................................. ตําแหนง............................ กรรมการ 
 โดยใหมีหนาท่ีและรับผิดชอบดังนี้ 
 1. คํานวณราคากลางงานกอสรางภายใตหลักเกณฑการคํานวณราคากลางงานกอสราง  แลว
นําเสนอหัวหนาหนวยงานของรัฐใหความเห็นชอบ  
 2. ในกรณีท่ีราคาของผูเสนอราคารายท่ีหนวยงานของรัฐเห็นสมควรจางแตกตางจากราคากลาง
ท่ีคณะกรรมการกําหนดราคากลางคํานวณไว ตั้งแตรอยละ 15 ข้ึนไป โดยใชราคาของผูเสนอราคารายท่ี
หนวยงานของรัฐเห็นสมควรจางเปนฐานในการคํานวณ ใหแจงรายละเอียดการคํานวณราคากลางงานกอสราง
นั้นใหสํานักงานการตรวจเงินแผนดินทราบโดยเร็ว 
 3. ดําเนินการอ่ืนๆ ตามท่ีไดรับมอบหมายและเพ่ือใหการดําเนินการคํานวณราคากลางแลวเสร็จ
และเปนไปตามหลักเกณฑและแนวทางปฏิบัติท่ีเก่ียวของ 

 ท้ังนี้ อํานาจอนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการเปนของ............... ตามคําสั่งกรม/สํานักงาน........ ท่ี  
........./..........  ลงวันท่ี................... 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติ 
(.......................................................) 

................................................ 
เจาหนาท่ี/ผูรับผิดชอบงานกอสราง 
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จัดทําโดยชมรมเครอืข่ายผู้ปฏิบัตงิานดา้นการจัดซือ้จัดจา้งและการบรหิารพัสดภุาครฐั



 

 

 

 

คําสั่งกรม/สํานักงาน................. 

ท่ี............../....................... 

เรื่อง  แตงตั้งคณะกรรมการกําหนดราคากลางงานกอสราง งาน............................... 

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

 ดวย................................................................ มีความประสงคจะดําเนินการจางกอสราง/
ปรับปรุง/ซอมแซม........................................ ประจําปงบประมาณ...................... วงเงินงบประมาณ
......................... บาท 

 ดังนั้น เพ่ือใหการคํานวณราคากลางงานกอสรางของงานดังกลาว เปนไปตามพระราชบัญญัติการ
จัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 มาตรา 4 ประกอบหลักเกณฑการคํานวณราคากลางงาน
กอสรางตามประกาศคณะกรรมการกําหนดราคากลางและข้ึนทะเบียนผูประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑและ
วิธีการกําหนดราคากลางงานกอสราง จึงเห็นสมควรแตงตั้งคณะกรรมการกําหนดราคากลางของงาน
..................ประกอบดวย 
 1. .................................................. ตําแหนง............................ ประธานกรรมการ 
 2. .................................................. ตําแหนง............................ กรรมการ 
 3. .................................................. ตําแหนง............................ กรรมการ 
 โดยใหมีหนาท่ีและรับผิดชอบดังนี้ 
 1. คํานวณราคากลางงานกอสรางภายใตหลักเกณฑการคํานวณราคากลางงานกอสราง แลว
นําเสนอหัวหนาหนวยงานของรัฐใหความเห็นชอบ  
 2. ในกรณีท่ีราคาของผูเสนอราคารายท่ีหนวยงานของรัฐเห็นสมควรจางแตกตางจากราคากลาง
ท่ีคณะกรรมการกําหนดราคากลางคํานวณไว ตั้งแตรอยละ 15 ข้ึนไป โดยใชราคาของผูเสนอราคารายท่ี
หนวยงานของรัฐเห็นสมควรจางเปนฐานในการคํานวณ ใหแจงรายละเอียดการคํานวณราคากลางงานกอสราง
นั้นใหสํานักงานการตรวจเงินแผนดินทราบโดยเร็ว 
 3. ดําเนินการอ่ืนๆ ตามท่ีไดรับมอบหมายและเพ่ือใหการดําเนินการคํานวณราคากลางแลวเสร็จ
และเปนไปตามหลักเกณฑและแนวทางปฏิบัติท่ีเก่ียวของ 

 

สัง่ ณ วันท่ี...................................................... 
 
 

(..............................................) 
หัวหนาหนวยงาน/ผูไดรับมอบอํานาจ 
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 (2) ตัวอยางบันทึกขอความเห็นชอบราคากลางงานกอสราง 
 

 
           บันทึกขอความ 

สวนราชการ  

ท่ี  วันท่ี        

เรื่อง
   

ขอความเห็นชอบราคากลางงานกอสราง........................................................ 
 
เรียน   
 
 ตามบันทึก/คําสั่ง ท่ี........../................ ลงวันท่ี........................................ แตงต้ังคณะกรรมการ
กําหนดราคากลางงาน............................................................................................. นั้น 
 บัดนี้ คณะกรรมการกําหนดราคากลาง ไดดําเนินการคํานวณราคากลางของงานกอสรางดังกลาว 
ตาม หลักเกณฑและวิธีการกําหนดราคากลางงานกอสราง และหนังสือเวียนท่ีเก่ียวของ เสร็จเรียบรอยแลว 
ราคากลางของงานท่ีคํานวณได  เปนเงิน.............................บาท ตามรายละเอียดการคํานวณราคากลางท่ีแนบ 
ท้ังนี้ เปนอํานาจการเห็นชอบราคากลางเปนของ...................... ตามคําสั่งกรม/สํานักงาน........ ท่ี  ........./..........  
ลงวันท่ี................... 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาเห็นชอบ  
 
 
   (ลงชื่อ)..............................................ประธานกรรมการ 
    (.............................................) 
 
   (ลงชื่อ)...............................................กรรมการ 
    (.............................................) 
 
   (ลงชื่อ)...............................................กรรมการ 
    (.............................................) 
 

             เห็นชอบ 
 
 

(.....................................................) 
หัวหนาหนวยงาน.......................... 
วันท่ี........../............../................  
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ตัวอยางรายงานขอจางกอสรางโดยวิธีคัดเลือก 
 

 
           บันทึกขอความ 

สวนราชการ  

ที่  วันที่        

เร่ือง   ขอรายงานจางกอสราง                                                                       โดยวธิีคัดเลือก 

เรียน  ผูอํานวยการ................................................... 

 ด วยสํ านั กงาน . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . มีความประสงค จะจ า งกอสร าง
.............................................................................................. โดยวิธีคัดเลือก ซ่ึงมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 
 1. เหตุผลและความจําเปนท่ีตองจาง 
                  

 2. แบบรูปรายการกอสราง และขอบเขตของงานจาง 

  รายละเอียดตามเอกสารแนบทาย 

 3. ราคากลางของพัสดุท่ีจะจาง  เปนเงิน ……………….. บาท (.....................................................) 
เปนราคาท่ีไดมาจากการคํานวณตามหลักเกณฑท่ีคณะกรรมการราคากลางกําหนด ตามนัยมาตรา 4 แหง
พระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และประกาศคณะกรรมการราคา
กลางและข้ึนทะเบียนผูประกอบการ 

 4. วงเงินท่ีจะจาง ........................... บาท (......................................................) 

 5 กําหนดเวลาท่ีตองการใหงานแลวเสร็จ กําหนดสงมอบงานภายใน ..........วัน นับถัดจากวันลง
นามในสัญญา หรือวันท่ีไดรับหนังสือแจงใหเริ่มทํางาน 

 6. วิธีท่ีจะซ้ือหรือจาง และเหตุผลท่ีจะตองซ้ือโดยวิธีนั้น 
   ดําเนินการดวยวิธีคัดเลือก ตามพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ. 2560 มาตรา 56 (1) (ซ) กฎกระทรวงกําหนดพัสดุและวิธีการจัดซ้ือจัดจางพัสดุท่ีรัฐตองการสงเสริมหรือ
สนับสนุน (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2563 ประกอบหนังสือคณะกรรมการวินจิฉัยการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ ดวนท่ีสุด ท่ี กค (กวจ) 0405.2/ว 89 ลงวันท่ี 18 กุมภาพันธ 2564 

 7. หลักเกณฑการพิจารณาคัดเลือกขอเสนอ 
   การพิจารณาคัดเลือกขอเสนอโดยใชเกณฑราคา 

               8. กําหนดระยะเวลาในการพิจารณาผลการเสนอราคา 

                   กําหนดระยะเวลาในการพิจารณาผลการเสนอราคาใหแลวเสร็จภายใน .......วัน/ วันทําการ นับ
ถัดจากวันยื่นขอเสนอ 
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 9. การขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการตาง ๆ 
  เห็นควรใหมีการแตงตั้งคณะกรรมการจางโดยวิธีคัดเลือก และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 
โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
  9.1 คณะกรรรมการจางโดยวิธีคัดเลือก  
     1) ..........................................................ประธานกรรมการ 
     2) ..........................................................กรรมการ 
     3) ..........................................................กรรมการ 
  9.2 คณะกรรรมการตรวจรับพัสดุ  
     1) ..........................................................ประธานกรรมการ 
     2) ..........................................................กรรมการ 
     3) ..........................................................กรรมการ 
  9.3 ผูควบคุมงาน  
     1) .......................................................... 
     2) .......................................................... 
     3) .......................................................... 
 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอไดโปรด 
 1. อนุมัติใหดําเนินการ ตามรายละเอียดในรายงานขอจางดังกลาวขางตน 
 2. ลงนามในคําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการจางโดยวิธีคัดเลือก คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ  และ 
ผูควบคุมงาน 
 

(.........................................................) 
เจาหนาท่ี 
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ความเห็นของหัวหนาเจาหนาท่ี 
...................................................................................................................................................................... 
 
 ลงชื่อ ………………………………………..… หัวหนาเจาหนาท่ี 
          (……………………………………..) 
                     วันท่ี............................... 
 
 
 
 
คําส่ัง 

 -เห็นชอบ 
 -ลงนามแลว 
 
 ลงชื่อ …………………………….…………………. 
         (………….……………………………….. ) 
        ผูอํานวยการ.................... 
         วันท่ี............................................ 
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(ตัวอยาง) 
เอกสารจางกอสรางโดยวิธีคัดเลือก 

เลขท่ี  ………………….. 
การจางกอสราง…………………..................……………… 

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

 
 กรม/จังหวัด/สํานักงาน............. ซ่ึงตอไปนี้เรียกวา “กรม/จังหวัด/สํานักงาน” มีความประสงคจะจาง
กอสราง....................................…………..............................................................................................................
โดยวิธีคัดเลือก ณ............................................... โดยมีขอแนะนําและขอกําหนด  ดังตอไปนี้ 

 1. เอกสารแนบทายเอกสารจางกอสรางโดยวิธีคัดเลือก 
1.1 แบบรูปและรายการละเอียด 

 1.2 แบบใบเสนอราคา 
 1.3 แบบสัญญาจางกอสราง 
 1.4 แบบหนังสือคํ้าประกัน 
  (1) หลักประกันสัญญา 
  (2) หลักประกันการรับเงินคาจางลวงหนา 
   (3) หลักประกันผลงาน   
 1.5 สูตรการปรับราคา 
 1.6 บทนิยาม 
  (1) ผูมีผลประโยชนรวมกัน 
  (2) การขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม 
 1.7 แบบบัญชีเอกสาร 
  (1) บัญชีเอกสารสวนท่ี 1 
  (2) บัญชีเอกสารสวนท่ี 2 
 1.8  ตารางแผนการใชพัสดุท่ีผลิตภายในประเทศและแผนการใชเหล็กท่ีผลิตภายในประเทศ  
 1.10  ................ฯลฯ...................   

 2. คุณสมบัติของผูย่ืนขอเสนอ 
  2.1 มีความสามารถตามกฎหมาย 
  2.2 ไมเปนบุคคลลมละลาย 
  2.3 ไมอยูระหวางเลิกกิจการ 
  2.4 ไมเปนบุคคลซ่ึงอยูระหวางถูกระงับการยื่นขอเสนอหรือทําสัญญากับหนวยงานของรัฐไว
ชั่วคราวเนื่องจากเปนผู ท่ี ไมผานเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการตามระเบียบ 
ท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังกําหนดตามท่ีประกาศเผยแพรในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง 
  2.5 ไมเปนบุคคลซ่ึงถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูท้ิงงานและไดแจงเวียนชื่อใหเปนผูท้ิงงาน
ของหนวยงานของรัฐในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซ่ึงรวมถึงนิติบุคคลท่ีผูท้ิงงานเปนหุนสวน
ผูจัดการ กรรมการผูจัดการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นดวย 
  2.6 มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามท่ีคณะกรรมการนโยบายการจัดซ้ือจัดจางและ
การบริหารพัสดุภาครัฐกําหนดในราชกิจจานุเบกษา 
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  2.7 เปนบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล ผูมีอาชีพรับจางงานดังกลาว  (กรณีงานกอสรางท่ีมีวงเงิน
ตั้งแต 1 ลานบาทข้ึนไป ตองเปนนิติบุคคลตามกฎหมาย) 
  2.8 ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอ่ืนท่ีเขายื่นขอเสนอใหแกกรม  
ณ วันท่ีมีหนังสือเชิญชวนใหเขายื่นขอเสนอ หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันอยางเปน
ธรรม ในการจางครั้งนี้ 
  2.9 ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซ่ึงอาจปฏิเสธไมยอมข้ึนศาลไทย เวนแตรัฐบาล 
ของผูยื่นขอเสนอไดมีคําสั่งใหสละเอกสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น 
  2.10 เปนผูประกอบการท่ีข้ึนทะเบียนงานกอสรางสาขา.....................ไมนอยกวาชั้น.............
ประเภท.................ไวกับกรมบัญชีกลาง (ใชในกรณีกําหนดชั้น) 
  2.11 ผูยื่นขอเสนอตองมีผลงานกอสรางประเภทเดียวกันกับงานท่ีจางกอสรางในวงเงินไมนอยกวา
...............บาท (........................................) และเปนผลงานท่ีเปนคูสัญญาโดยตรงกับหนวยงานของรัฐ หรือ
หนวยงานเอกชนท่ีกรม/จังหวัด/สํานักงานเชื่อถือ 
  2.12 ผูยื่นขอเสนอท่ียื่นขอเสนอในรูปแบบของ “กิจการรวมคา” ตองมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
   กรณีขอตกลงฯ กําหนดใหผูเขารวมคารายใดรายหนึ่งเปนผูเขารวมคาหลัก ขอตกลงฯ 
จะตองมีการกําหนดสัดสวนหนาท่ี และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของ หรือมูลคาตามสัญญาของ
ผูเขารวมคาหลักมากกวาผูเขารวมคารายอ่ืนทุกราย 
      * กรณีขอตกลงฯ กําหนดใหผูเขารวมคารายใดรายหนึ่งเปนผูเขารวมคาหลัก กิจการรวมคา
นั้นตองใชผลงานของผูเขารวมคาหลักรายเดียว เปนผลงานของกิจการรวมคาท่ียื่นขอเสนอ (เลือกใชในกรณี
กําหนดผลงานกอสราง) 
          **  กรณีท่ีขอตกลงฯ กําหนดใหผูเขารวมคารายใดรายหนึ่งเปนผูเขารวมคาหลัก ผูเขารวมคาหลัก 
จะตองเปนผูประกอบการท่ีข้ึนทะเบียนไวกับกรมบัญชีกลาง  ในสวนของผูเขารวมคาท่ีไมใชผูเขารวมคาหลักจะ
เปนผูประกอบการท่ีข้ึนทะเบียนในสาขางานกอสรางไวกับกรมบัญชีกลางหรือไมก็ได (เลือกใชในกรณีกําหนดชั้น) 
   สําหรับขอตกลงฯ ท่ีไมไดกําหนดใหผูเขารวมคารายใดเปนผูเขารวมหลัก ผูเขารวมคาทุกราย
จะตองมีคุณสมบัติครบถวนตามเง่ือนไขท่ีกําหนดไวในเอกสารเชิญชวน 
  2.13 เปนผูประกอบการท่ีข้ึนทะเบียนรายชื่อผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 
(SMEs) กับสํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (สสว.) (ระบุในกรณีท่ีใชวิธีคัดเลือกตาม ว89) 
             2.14...........................(คุณสมบัติอ่ืน)..............................  

 3. หลักฐานการย่ืนขอเสนอ 
 ผูยื่นขอเสนอจะตองเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพรอมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกเปน 2 สวน คือ 
 3.1 สวนท่ี 1 อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้ 
 (1) ในกรณีผูยื่นขอเสนอเปนนิติบุคคล 
 (ก) หางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน 
นิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุนสวนผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม (ถามี) พรอมท้ังรับรองสําเนาถูกตอง 
 (ข) บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน 
นิติบุคคลหนังสือบริคณหสนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม (ถามี) และบัญชีผูถือหุนรายใหญ 
(ถามี) พรอมท้ังรับรองสําเนาถูกตอง 
 (2) ในกรณีผูยื่นขอเสนอเปนบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลท่ีมิใชนิติบุคคลใหยื่นสําเนา
บัตรประจําตัวประชาชนของผูนั้น สําเนาขอตกลงท่ีแสดงถึงการเขาเปนหุนสวน (ถามี) สําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชนของผูเปนหุนสวน หรือสําเนาหนังสือเดินทางของผูเปนหุนสวนท่ีมิไดถือสัญชาติไทยพรอมท้ังรับรอง
สําเนาถูกตอง 
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 (3) ในกรณีผูยื่นขอเสนอเปนผูยื่นขอเสนอรวมกันในฐานะเปนผูรวมคา ใหยื่นสําเนาสัญญา
ของการเขารวมคา และเอกสารตามท่ีระบุไวใน (1) หรือ (2) ของผูรวมคา แลวแตกรณี 
 (4)  เอกสารเพ่ิมเติมอ่ืนๆ (ระบุเอกสารอ่ืนตามท่ีหนวยงานของรัฐท่ีดําเนินการจัดจาง
เห็นสมควรกําหนด)  เชน 
  (5.1) สําเนาใบทะเบียนพาณิชย พรอมรับรองสําเนาถูกตอง (ถามี) 
  (5.2) สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลคาเพ่ิม พรอมรับรองสําเนาถูกตอง (ถามี) 
  (5.3)  …………………………..ฯลฯ.............................................. 
 (6) บัญชีเอกสารสวนท่ี 1 ท้ังหมดท่ีไดยื่นพรอมกับซองใบเสนอราคา 

 3.2 สวนท่ี 2 อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้ 
  (1) ในกรณีท่ีผูยื่นขอเสนอมอบอํานาจใหบุคคลอ่ืนกระทําการแทนใหแนบหนังสือ 
มอบอํานาจซ่ึงติดอากรแสตมปตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผูมอบอํานาจและผูรับมอบอํานาจ
ท้ังนี้หากผูรับมอบอํานาจเปนบุคคลธรรมดาตองเปนผูท่ีบรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแลวเทานั้น 
 (2) สําเนาหลักฐานการข้ึนทะเบียนงานกอสรางสาขา...................ไมนอยกวาชั้น
.................ประเภท................ไวกับกรมบัญชีกลาง (ใชในกรณีการกําหนดชั้น) 
  (3) สําเนาหนังสือรับรองผลงานกอสรางพรอมท้ังรับรองสําเนาถูกตอง (ใหใชในกรณีท่ีมี
การกําหนดผลงาน) 
 (4)  เอกสารเพ่ิมเติมอ่ืนๆ (ระบุเอกสารอ่ืนตามท่ีหนวยงานของรัฐท่ีดําเนินการจัดจาง
เห็นสมควรกําหนด)  เชน 
  (4.1) สําเนาใบข้ึนทะเบียนผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) 
  (4.2) ............................ฯลฯ.......................................... 
 (5) บัญชีเอกสารสวนท่ี 2 ท้ังหมดท่ีไดยื่นพรอมกับซองใบเสนอราคา 
 
 4. การเสนอราคา 
  4.1 ผูยื่นขอเสนอตองเสนอราคาตามแบบท่ีกําหนด โดยไมมีเง่ือนไขใดๆ ท้ังสิ้น และจะตอง
กรอกขอความใหถูกตองครบถวน ลงลายมือชื่อของผูยื่นขอเสนอใหชัดเจน จํานวนเงินท่ีเสนอตองระบุตรงกัน
ท้ังตัวเลขและตัวหนังสือโดยไมมีการขูดลบหรือแกไข หากมีการขูดลบ ตกเติม แกไข เปลี่ยนแปลง จะตองลง
ลายมือชื่อผูยื่นขอเสนอ พรอมท้ังประทับตรา (ถามี) กํากับไวดวยทุกแหง 
  4.2 ผูยื่นขอเสนอจะตองเสนอราคาเปนเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดยเสนอราคา
รวม หรือราคาตอหนวย หรือราคาตอรายการ ตามเง่ือนไขท่ีระบุไวทายใบเสนอราคาใหถูกตอง ท้ังนี้ ราคารวมท่ี
เสนอจะตองตรงกันท้ังตัวเลขและตัวหนังสือ ถาตัวเลขและตัวหนังสือไมตรงกันใหถือตัวหนังสือเปนสําคัญ โดยคิด
ราคารวมท้ังสิ้น ซ่ึงรวมคาภาษีมูลคาเพ่ิมและภาษีอากรอ่ืน และคาใชจายอ่ืนๆ ท้ังปวงไวแลว 
 ราคาท่ีเสนอจะตองเสนอกําหนดยืนราคาไมนอยกวา................วัน นับตั้งแตวันยื่นขอเสนอ 
โดยภายในกําหนดยืนราคา ผูยื่นขอเสนอตองรับผิดชอบราคาท่ีตนไดเสนอไวและจะถอนการเสนอราคามิได 
  4.3 ผูยื่นขอเสนอจะตองเสนอกําหนดเวลาดําเนินการกอสรางแลวเสร็จไมเกิน............วัน  
นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจาง หรือวันท่ีไดรับหนังสือแจงจากกรม/จังหวัด/สํานักงานใหเริ่มทํางาน (ให
เลือกใชตามขอเท็จจริง) 

  4.4 กอนเสนอราคาผูยื่นขอเสนอควรตรวจดูรางสัญญา แบบรูป และรายการละเอียด ฯลฯ 
ใหถ่ีถวนและเขาใจเอกสารจางกอสรางโดยวิธีคัดเลือกท้ังหมดเสียกอนท่ีจะตกลงยื่นขอเสนอตามเง่ือนไขใน
เอกสารจางกอสรางโดยวิธีคัดเลือก 
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  4.5 ผูยื่นขอเสนอจะตองยื่นขอเสนอในวันท่ี…………………………….... ระหวางเวลา………………..น. 
ถึง…………………น.  ณ............................................................... 
   เม่ือพนกําหนดเวลายื่นขอเสนอแลว จะไมรับเอกสารการยื่นขอเสนอและเสนอราคาใดๆ 
โดยเด็ดขาด 
  4.6 คณะกรรมการจางโดยวิธีคัดเลือกจะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผูยื่นขอเสนอแตละ
รายวา เปนผูยื่นขอเสนอท่ีมีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอ่ืน หรือไม หากปรากฏวาผูยื่นขอเสนอราย
ใดเปนผูยื่นขอเสนอท่ีมีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอ่ืนคณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผูยื่นขอเสนอ
ราคาท่ีมีผลประโยชนรวมกันนั้นออกจากการเปนผูยื่นขอเสนอ 
  หากปรากฏตอคณะกรรมการจางโดยวิธีคัดเลือกวา กอนหรือในขณะท่ีมีการพิจารณา
ขอเสนอ มีผูยื่นขอเสนอรายใดกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรมตามขอ 1.6 (2) และ
คณะกรรมการฯ เชื่อวามีการกระทําอันเปนการขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรมคณะกรรมการฯ จะตัด
รายชื่อผูยื่นขอเสนอรายนั้นออกจากการเปนผูยื่นขอเสนอ และกรม/จังหวัด/สํานักงานจะพิจารณาลงโทษผูยื่น
ขอเสนอดังกลาวเปนผูท้ิงงาน เวนแตกรม/จังหวัด/สํานักงานจะพิจารณาเห็นวาผูยื่นขอเสนอรายนั้น มิใชเปนผูริเริ่ม
ใหมีการกระทําดังกลาวและไดใหความรวมมือเปนประโยชนตอการพิจารณาของกรม/จังหวัด/สํานักงาน 
  4.7 ผูยื่นขอเสนอจะตองปฏิบัติ ดังนี้ 
  (1) ปฏิบัติตามเง่ือนไขท่ีระบุไวในเอกสารจางกอสรางโดยวิธีคัดเลือก 
  (2) ราคาท่ีเสนอจะตองเปนราคาท่ีรวมภาษีมูลคาเพ่ิม และภาษีอ่ืนๆ (ถามี) รวมคาใชจาย
ท้ังปวงไวดวยแลว 
  (3) ผูยื่นขอเสนอจะตองยื่นขอเสนอราคาภายในวันเวลาท่ีกําหนด 
  (4) ผูยื่นขอเสนอจะถอนการเสนอราคาท่ีเสนอแลวไมได 
 4.8 หากผูยื่นขอเสนอเปนผูไดรับคัดเลือกเปนผูชนะการเสนอราคาในครั้งนี้ จะตองจัดทํา
แผนการใชพัสดุท่ีผลิตภายในประเทศและแผนการใชเหล็กท่ีผลิตภายในประเทศ 

 5. หลักเกณฑและสิทธิในการพิจารณา 
 5.1 การพิจารณาผลการยื่นขอเสนอครั้งนี้ กรม/จังหวัด/สํานักงานจะพิจารณาตัดสินโดยใช
หลักเกณฑราคา  และพิจารณาจากราคารวมท่ีปรากฏในใบเสนอราคา 
 5.2 หากผูยื่นขอเสนอรายใดมีคุณสมบัติไมถูกตองตามขอ 2 หรือยื่นหลักฐานการยื่นขอเสนอ
ไมถูกตอง หรือไมครบถวนตามขอ 3 หรือยื่นขอเสนอไมถูกตองตามขอ 4 แลว คณะกรรมการจางโดยวิธี
คัดเลือก จะไมรับพิจารณาขอเสนอของผูยื่นขอเสนอรายนั้น เวนแตผูยื่นขอเสนอรายใดเสนอเอกสารทางเทคนิค
หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุท่ีจะจางไมครบถวน หรือเสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเง่ือนไข
ท่ีกรม/จังหวัด/สํานักงานกําหนดไวในเอกสารจางกอสรางโดยวิธีคัดเลือก ในสวนท่ีมิใชสาระสําคัญและความ
แตกตางนั้นไมมีผลทําใหเกิดการไดเปรียบเสียเปรียบตอผูยื่นขอเสนอรายอ่ืน หรือเปนการผิดพลาดเล็กนอย 
คณะกรรมการฯ อาจพิจารณาผอนปรนการตัดสิทธิผูยื่นขอเสนอรายนั้น 
 5.3 กรม/จังหวัด/สํานักงานสงวนสิทธิ์ไมพิจารณาขอเสนอของผูยื่นขอเสนอโดยไมมีการผอน
ผัน ในกรณีดังตอไปนี้ 
  (1) ไมปรากฏชื่อผูยื่นขอเสนอรายนั้นในบัญชีรายชื่อสงหรือรับหนังสือเชิญชวนใหเขา
ยื่นขอเสนอของกรม/จังหวัด/สํานักงาน 
  (2) ไมกรอกชื่อผูยื่นขอเสนอในบัญชียื่นซองขอเสนอ 
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  (3) เสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเง่ือนไขท่ีกําหนดในเอกสารจางกอสรางโดยวิธี
คัดเลือกท่ีเปนสาระสําคัญ หรือมีผลทําใหเกิดความไดเปรียบเสียเปรียบแกผูยื่นขอเสนอรายอ่ืน 
 5.5 ในการตัดสินการจางโดยวิธีคัดเลือกหรือในการทําสัญญา คณะกรรมการจางโดยวิธี
คัดเลือกหรือกรม/จังหวัด/สํานักงานมีสิทธิใหผูยื่นขอเสนอชี้แจงขอเท็จจริงเพ่ิมเติมได กรม/จังหวัด/สํานักงานมี
สิทธิท่ีจะไมรับขอเสนอ ไมรับราคาหรือไมทําสัญญา หากขอเท็จจริงดังกลาวไมเหมาะสมหรือไมถูกตอง 

 5.6 กรม/จังหวัด/สํานักงานทรงไวซ่ึงสิทธิท่ีจะไมรับราคาต่ําสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคา
ท่ีเสนอท้ังหมดก็ได และอาจพิจารณาเลือกจางในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรือ
อาจจะยกเลิกการจางโดยวิธีคัดเลือกโดยไมพิจารณาจัดจางเลยก็ได สุดแตจะพิจารณา ท้ังนี้ เพ่ือประโยชนของ
ทางราชการเปนสําคัญ และใหถือวาการตัดสินของกรม/จังหวัด/สํานักงานเปนเด็ดขาดผูยื่นขอเสนอจะเรียกรอง
คาใชจาย หรือคาเสียหายใดๆ มิได รวมท้ังกรม/จังหวัด/สํานักงานจะพิจารณายกเลิกการจางโดยวิธีคัดเลือกและ
ลงโทษผูยื่นขอเสนอเปนผูท้ิงงานไมวาจะเปนผูยื่นขอเสนอท่ีไดรับการคัดเลือกหรือไมก็ตาม หากมีเหตุท่ีเชื่อถือได
วายื่นขอเสนอกระทําการโดยไมสุจริต เชน การเสนอเอกสารอันเปนเท็จ หรือใชชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล
อ่ืนมาเสนอราคาแทน เปนตน 

          ในกรณีท่ีผูยื่นขอเสนอรายท่ีเสนอราคาต่ําสุด เสนอราคาต่ําจนคาดหมายไดวาไมอาจ
ดําเนินงานตามเอกสารจางกอสรางโดยวิธีคัดเลือกได คณะกรรมการจางโดยวิธีคัดเลือกหรือกรม/จังหวัด/สํานักงาน
จะใหผูยื่นขอเสนอนั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานท่ีทําใหเชื่อไดวาผูยื่นขอเสนอสามารถดําเนินงานตามเอกสารจาง
กอสรางโดยวิธีคัดเลือกใหเสร็จสมบูรณ หากคําชี้แจงไมเปนท่ีรับฟงได กรม/จังหวัด/สํานักงานมีสิทธิท่ีจะไมรับ
ขอเสนอหรือไมรับราคาของผูยื่นขอเสนอรายนั้น  ท้ังนี้ผูยื่นขอเสนอดังกลาวไมมีสิทธิเรียกรองคาใชจายหรือ
คาเสียหายใดๆ จากกรม/จังหวัด/สํานักงาน 

 5.7 กอนลงนามในสัญญากรม/จังหวัด/สํานักงานอาจประกาศยกเลิกการจางโดยวิธีคัดเลือก 
หากปรากฏวามีการกระทําท่ีเขาลักษณะผูยื่นขอเสนอท่ีชนะการเสนอราคาหรือท่ีไดรับการคัดเลือกมี
ผลประโยชนรวมกันหรือมีสวนไดเสียกับผูยื่นขอเสนอรายอ่ืน หรือขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม หรือสมยอม
กันกับผูยื่นขอเสนอรายอ่ืน หรือเจาหนาท่ีในการเสนอราคา หรือสอวากระทําการทุจริตอ่ืนใดในการเสนอราคา 
 5.8 หากผูยื่นขอเสนอซ่ึงเปนผูประกอบการ SMEs เสนอราคาสูงกวาราคาต่ําสุดของผูยื่น
ขอเสนอรายอ่ืนท่ีไมเกินรอยละ 10 ใหหนวยงานของรัฐจัดซ้ือจัดจางจากผูประกอบการ SMEs ดังกลาว โดยจัด
เรียงลําดับผูยื่นขอเสนอซ่ึงเปนผูประกอบการ SMEs ซ่ึงเสนอราคาสูงกวาราคาต่ําสุดของผูยื่นขอเสนอรายอ่ืนไม
เกินรอยละ 10 ท่ีจะเรียกมาทําสัญญาไมเกิน 3 ราย 
  อนึ่ง การพิจารณาผลตามเง่ือนไขเอกสารจางกอสรางโดยวิธีคัดเลือก จะพิจารณาจาก
เอกสารสําเนาใบทะเบียนผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) เทานั้น 
 5.9 หากผูยื่นขอเสนอซ่ึงมิใชผูประกอบการ SMEs แตเปนบุคคลธรรมดาท่ีถือสัญชาติไทยหรือ
นิติบุคคลท่ีจัดตั้งข้ึนตามกฎหมายไทยเสนอราคาสูงกวาราคาต่ําสุดของผูยื่นขอเสนอซ่ึงเปนบุคคลธรรมดาท่ีมิได
ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลท่ีจัดตั้งข้ึนตามกฎหมายของตางประเทศไมเกินรอยละ 3 ใหหนวยงานของรัฐ
จัดซ้ือจัดจางจากผูยื่นขอเสนอซ่ึงเปนบุคคลธรรมดาท่ีถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลท่ีจัดตั้งข้ึนตามกฎหมายไทย
ดังกลาว 

 6. การทําสัญญาจางกอสราง 
 ผูชนะการเสนอราคาจะตองทําสัญญาจางตามแบบสัญญา ดังระบุในขอ 1.3 หรือทําขอตกลง
เปนหนังสือกับกรม/จังหวัด/สํานักงานภายใน...15....วัน นับถัดจากวันท่ีไดรับแจง และจะตองวางหลักประกัน
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สัญญาเปนจํานวนเงินเทากับรอยละ....5...ของราคาคาจาง  ใหกรม/จังหวัด/สํานักงานยึดถือไวในขณะทํา
สัญญาโดยใชหลักประกันอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้  
 6.1 เงินสด 
 6.2 เช็คหรือดราฟทท่ีธนาคารเซ็นสั่งจายซ่ึงเปนเช็คหรือดราฟทลงวันท่ีท่ีใชเช็คหรือดราฟทนั้น
ชําระตอเจาหนาท่ีในวันทําสัญญา หรือกอนวันนั้นไมเกิน 3 วันทําการ  
  6.3 หนังสือคํ้าประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามตัวอยางท่ีคณะกรรมการนโยบาย
กําหนดหรือจะเปนหนังสือคํ้าประกันอิเล็กทรอนิกสตามวิธีการท่ีกรมบัญชีกลางกําหนด 
  6.4 หนังสือคํ้าประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพยท่ีไดรับอนุญาตให
ประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชยและประกอบธุรกิจคํ้าประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย 
ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนท่ีธนาคารแหงประเทศไทยแจงเวียนใหทราบ โดยอนุโลมใหใชตามตัวอยางหนังสือ 
คํ้าประกันของธนาคารท่ีคณะกรรมการนโยบายกําหนด  
  6.5 พันธบัตรรัฐบาลไทย 
  หลักประกันนี้จะคืนให โดยไมมีดอกเบี้ยภายใน 15 วันนับถัดจากวันท่ีผูชนะการเสนอราคา 
(ผูรับจาง) พนจากขอผูกพันตามสัญญาจางแลว 

 7. คาจางและการจายเงิน 
  7.1 (สําหรับการจางท่ีเปนราคาตอหนวย) 
 กรม/จังหวัด/สํานักงานจะจายคาจางตอหนวยของงานแตละรายการท่ีไดทําสําเร็จจริง
ตามราคาตอหนวยท่ีกําหนดไวในใบแจงปริมาณงานและราคา นอกจากในกรณีตอไปนี้ 

  (1) เม่ือปริมาณงานท่ีทําเสร็จจริงในสวนท่ีเกินกวารอยละ 125 (หนึ่งรอยยี่สิบหา) แตไมเกิน 
รอยละ 150 (หนึ่งรอยหาสิบ) ของปริมาณงานท่ีกําหนดไวในสัญญาหรือใบแจงปริมาณงานและราคา จะจายให 
ในอัตรารอยละ 90 (เกาสิบ) ของราคาตอหนวยตามสัญญา 
  (2) เม่ือปริมาณงานท่ีทําเสร็จจริงในสวนท่ีเกินกวารอยละ 150 (หนึ่งรอยหาสิบ)  
ของปริมาณงานท่ีกําหนดไวในสัญญาหรือใบแจงปริมาณงานและราคา จะจายใหในอัตรารอยละ 83 (แปดสิบสาม) 
ของราคาตอหนวยตามสัญญา 
  (3) เม่ือปริมาณงานท่ีทําเสร็จจริงนอยกวารอยละ 75 (เจ็ดสิบหา) ของปริมาณงานท่ีกําหนด
ไวในสัญญาหรือใบแจงปริมาณงานและราคา จะจายใหตามราคาตอหนวยในสัญญา และจะจายเพ่ิมชดเชยเปนคา 
overhead และ mobilization สําหรับงานรายการนั้นในอัตรารอยละ 17 (สิบเจ็ด) ของผลตางระหวางปริมาณ
งานท้ังหมดของงานรายการนั้นตามสัญญาโดยประมาณ กับปริมาณงานท่ีทําเสร็จจริงคูณดวยราคาตอหนวยตาม
สัญญา  ท้ังนี้ การจายเงินเพ่ิมชดเชยเปนคา Overhead และ Mobilization ดังกลาว ผูวาจางจะจายใหแกผูรับ
จางในงวดสุดทายของการจายเงินคางานตามสัญญา 

 (4) กรม/จังหวัด/สํานักงานจะจายเงินท่ีเพ่ิมข้ึนตาม (1) และ (2) ดังกลาวขางตน ในงวด
สุดทายของการจายเงิน หรือกอนงวดสุดทายของการจายเงิน ตามท่ีกรม/จังหวัด/สํานักงานจะพิจารณาตามท่ี
เห็นสมควร เวนแตกรณีท่ีกรม/จังหวัด/สํานักงานพิจารณาเห็นวาปริมาณงานท่ีทําเสร็จจริงดังกลาว มิไดมีสวน
เก่ียวของกับงานอ่ืนท่ีเหลือ อีกท้ังงานท่ีเหลืออยูก็มิไดมีผลกระทบตอการจายเงินคางานท่ีแลวเสร็จจริงในงวด
ดังกลาว ท้ังนี้กรม/จังหวัด/สํานักงานอาจจายเงินท่ีเพ่ิมข้ึนใหแกผูรับจางพรอมกับการจายเงินคางานงวดนั้นๆ
และการพิจารณาวางานใดอยูในหลักเกณฑดังกลาวหรือไมเปนดุลพินิจโดยเด็ดขาดของกรม/จังหวัด/สํานักงาน 
 กรม/จังหวัด/สํานักงานจะจายเงินคาจางใหแกผูรับจางเปนรายเดือนตามเนื้องานท่ีทําเสร็จ
จริง เม่ือกรม/จังหวัด/สํานักงานหรือเจาหนาท่ีของกรม/จังหวัด/สํานักงานไดทําการตรวจสอบผลงานท่ีทําเสร็จ
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แลว และปรากฏวาเปนท่ีพอใจตรงตามขอกําหนดแหงสัญญาทุกประการกรม/จังหวัด/สํานักงานจะออกหนังสือ
รับรองการรับมอบงานนั้นใหไวแกผูรับจาง 
 การจายเงินงวดสุดทายจะจายใหเม่ืองานท้ังหมดตามสัญญาไดแลวเสร็จทุกประการ 
  7.2 (สําหรับสัญญาท่ีเปนราคาเหมารวม) 
 กรม/จังหวัด/สํานักงานจะจายคาจางซ่ึงไดรวมภาษีมูลคาเพ่ิม ตลอดจนภาษีอากรอ่ืนๆ 
และคาใชจายท้ังปวงดวยแลว โดยถือราคาเหมารวมเปนเกณฑ และกําหนดการจายเงินเปนจํานวน
..........................งวด ดังนี้ 
 งวดท่ี 1 เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ…..……ของคาจาง เม่ือผูรับจางไดปฏิบัติงาน…........…… 
ใหแลวเสร็จภายใน…………………วัน 
 งวดท่ี 2 เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ…...…ของคาจาง เม่ือผูรับจางไดปฏิบัติงาน……………. 
ใหแลวเสร็จภายใน…………………วัน 
 ……………………………..ฯลฯ…………………………… 
 งวดสุดทาย เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ………….......….ของคาจาง  เม่ือผูรับจางได
ปฏิบัติงานท้ังหมดใหแลวเสร็จเรียบรอยตามสัญญาหรือขอตกลงจางเปนหนังสือ รวมท้ังทําสถานท่ีกอสรางให
สะอาดเรียบรอย 

 8. อัตราคาปรับ 
 คาปรับตามสัญญาจางแนบทายเอกสารจางกอสรางโดยวิธีคัดเลือกนี้ หรือขอตกลงจางเปน
หนังสือจะกําหนด ดังนี้ 
 8.1 กรณีท่ีผูรับจางนํางานท่ีรับจางไปจางชวงใหผูอ่ืนทําอีกทอดหนึ่งโดยไมไดรับอนุญาตจาก
กรม/จังหวัด/สํานักงาน จะกําหนดคาปรับสําหรับการฝาฝนดังกลาวเปนจํานวนรอยละ...10...ของวงเงินของ
งานจางชวงนั้น 
 8.2 กรณีท่ีผูรับจางปฏิบัติผิดสัญญาจางกอสราง นอกเหนือจากขอ 9.1 จะกําหนดคาปรับเปน
รายวันเปนจํานวนเงินตายตัวในอัตรารอยละ...0.10.... ของราคางานจาง 

 9. การรับประกันความชํารุดบกพรอง 
 ผูชนะการเสนอราคาซ่ึงไดทําสัญญาจางตามแบบดังระบุในขอ 1.3 หรือขอตกลงจางเปนหนังสือ 
แลวแตกรณี จะตองรับประกันความชํารุดบกพรองของงานจางท่ีเกิดข้ึนภายในระยะเวลาไมนอยกวา...………………
ป……………..เดือนนับถัดจากวันท่ีกรม/จังหวัด/สํานักงานไดรับมอบงาน โดยตองรีบจัดการซอมแซมแกไขใหใช
การไดดีดังเดิมภายใน……15.….วัน นับถัดจากวันท่ีไดรับแจงความชํารุดบกพรอง 

 10. การจายเงินลวงหนา 

 ผูยื่นขอเสนอมีสิทธิเสนอขอรับเงินลวงหนา ในอัตราไมเกินรอยละ…..15.….ของราคาคาจาง
ท้ังหมดแตท้ังนี้จะตองสงมอบหลักประกันเงินลวงหนา เปนพันธบัตรรัฐบาลไทย หรือหนังสือคํ้าประกันหรือ
หนังสือคํ้าประกันอิเล็กทรอนิกสของธนาคารในประเทศตามแบบท่ีคณะกรรมการนโยบายกําหนด ใหแกกรม/
จังหวัด/สํานักงานกอนการรับเงินลวงหนานั้น  

 11. การหักเงินประกันผลงาน 
 ในการจายเงินแตละงวด กรม/จังหวัด/สํานักงานจะหักเงินจํานวนรอยละ....10..... ของเงินท่ี
ตองจายในงวดนั้นเพ่ือเปนประกันผลงาน ในกรณีท่ีเงินประกันผลงานจะตองถูกหักไวไมต่ํากวารอยละ....5...
ของคาจางท้ังหมดผูรับจางมีสิทธิท่ีจะขอเงินประกันผลงานคืน โดยผูรับจางจะตองนําหนังสือคํ้าประกันของธนาคาร
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หรือหนังสือคํ้าประกันอิเล็กทรอนิกสของธนาคารภายในประเทศตามแบบหนังสือคํ้าประกันดังระบุในขอ 1.4 
(4) มาวางไวตอกรม/จังหวัด/สํานักงานเพ่ือเปนหลักประกันแทน 
 กรม/จังหวัด/สํานักงานจะคืนเงินประกันผลงาน และ/หรือหนังสือคํ้าประกันของธนาคาร
ดังกลาวใหแกผูรับจางพรอมกับการจายเงินคาจางงวดสุดทาย 

12. ขอสงวนสิทธิ์ในการย่ืนขอเสนอและอ่ืนๆ 
 12.1 เงินคาจางสําหรับงานจางครั้งนี้ ไดมาจากเงินงบประมาณ.........................../เงินกูจาก

................................../เงินชวยเหลือจาก……………………………. 

 การลงนามในสัญญาจะกระทําไดตอเม่ือ กรม/จังหวัด/สํานักงานไดรับอนุมัติเงินคา
กอสรางจากงบประมาณ................................./เงินกูจาก........... ………./เงินชวยเหลือจาก…………….แลวเทานั้น 
 12.2 เม่ือกรม/จังหวัด/สํานักงานไดคัดเลือกผูยื่นขอเสนอรายใดใหเปนผูรับจาง และไดตกลง
จางตามการจางโดยวิธีคัดเลือกแลว ถาผูรับจางจะตองสั่งหรือนําสิ่งของมาเพื่องานจางดังกลาวเขามาจาก
ตางประเทศ และของนั้นตองนําเขามาโดยทางเรือในเสนทางท่ีมีเรือไทยเดินอยู และสามารถใหบริการรับขนไดตามท่ี
รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด ผูยื่นขอเสนอซ่ึงเปนผูรับจางจะตองปฏิบัติตามกฎหมายวา
ดวยการสงเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้ 
 (1) แจงการสั่งหรือนําสิ่งของดังกลาวเขามาจากตางประเทศตอกรมเจาทา ภายใน 7 วัน
นับตั้งแตวันท่ีผูรับจางสั่งหรือซ้ือของจากตางประเทศ เวนแตเปนของท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศ
ยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออ่ืนได 
 (2) จัดการใหสิ่งของดังกลาวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือท่ีมีสิทธิเชนเดียวกับเรือไทย
จากตางประเทศมายังประเทศไทย เวนแตจะไดรับอนุญาตจากกรมเจาทา ใหบรรทุกสิ่งของนั้น โดยเรืออ่ืน 
ท่ีมิใชเรือไทย ซ่ึงจะตองไดรับอนุญาตเชนนั้นกอนบรรทุกของลงเรืออ่ืน หรือเปนของท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวง
คมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออ่ืน 
 (3) ในกรณีท่ีไมปฏิบัติตาม(1)หรือ(2) ผูรับจางจะตองรับผิดตามกฎหมายวาดวยการ
สงเสริมการพาณิชยนาวี 
 12.3 ผูยื่นขอเสนอซ่ึงกรม/จังหวัด/สํานักงานไดคัดเลือกแลว ไมไปทําสัญญาหรือขอตกลง
จางเปนหนังสือภายในเวลาท่ีกําหนดดังระบุไวในขอ 7 กรม/จังหวัด/สํานักงานอาจพิจารณาเรียกรองใหชดใช
ความเสียหายอ่ืน (ถามี) รวมท้ังจะพิจารณาใหเปนผูท้ิงงานตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซ้ือจัด
จางและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
 12.4 กรม/จังหวัด/สํานักงานสงวนสิทธิ์ท่ีจะแกไขเพ่ิมเติมเง่ือนไข หรือขอกําหนดในแบบ
สัญญาหรือขอตกลงจางเปนหนังสือใหเปนไปตามความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด (ถามี) 
 12.5 ในกรณีท่ีเอกสารแนบทายเอกสารจางกอสรางโดยวิธีคัดเลือกนี้ มีความขัดหรือแยงกัน
ผูยื่นขอเสนอจะตองปฏิบัติตามคําวินิจฉัยของกรม/จังหวัด/สํานักงาน คําวินิจฉัยดังกลาวใหถือเปนท่ีสุด และผู
ยื่นขอเสนอไมมีสิทธิเรียกรองคาใชจายใดๆ เพ่ิมเติม 
 12.6 กรม/จังหวัด/สํานักงานอายกเลิกการจัดจางในกรณีตอไปนี้ได โดยท่ีผูยื่นขอเสนอจะ
เรียกรองคาเสียหายใดๆ จากกรม/จังหวัด/สํานักงานไมได 
  (1) กรม/จังหวัด/สํานักงานไมไดรับการจัดสรรเงินท่ีจะใชในการจัดจางหรือไดรับ
จัดสรรแตไมเพียงพอท่ีจะทําการจัดจางครั้งนี้ตอไป 
  (2) มีการกระทําท่ีเขาลักษณะผูยื่นขอเสนอท่ีชนะการจัดจางหรือท่ีไดรับการคัดเลือกมี
ผลประโยชนรวมกัน หรือมีสวนไดเสียกับผูยื่นขอเสนอรายอ่ืน หรือขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรมหรือสมยอมกัน
กับผูยื่นขอเสนอรายอ่ืนหรือเจาหนาท่ีในการเสนอราคา หรือสอวากระทําการทุจริตอ่ืนใดในการเสนอราคา 
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  (3) การทําการจัดจางครั้งนี้ตอไปอาจกอใหเกิดความเสียหายแกกรม/จังหวัด/
สํานักงานหรือกระทบตอประโยชนสาธารณะ 
  (4) กรณีอ่ืนในทํานองเดียวกับ (1) (2) หรือ (3) ตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 
ซ่ึงออกตามความในกฎหมายวาดวยการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ 

 13. การปรับราคาคางานกอสราง 

 การปรับราคาคางานกอสรางตามสูตรการปรับราคาดังระบุในขอ 1.5 จะนํามาใชในกรณีท่ี 
คางานกอสรางลดลงหรือเพ่ิมข้ึน โดยวิธีการตอไปนี้ 
 ตามเ ง่ือนไข หลักเกณฑ สูตรและวิธี คํานวณท่ีใช กับสัญญาแบบปรับราคาไดตามมติ
คณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี 22 สิงหาคม 2532 เรื่อง การพิจารณาชวยเหลือผูประกอบอาชีพงานกอสราง ตาม
หนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ท่ี นร 0203/ว 109 ลงวันท่ี 24 สิงหาคม 2532 และหนังสือสํานัก
งบประมาณ ท่ี นร 0731.1/ว 104 ลงวันท่ี 13 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซอมความเขาใจแนวทางปฏิบัติ
เก่ียวกับวันเปดซองท่ีใชในการคํานวณเงินเพ่ิมหรือลดคางานตามสัญญาแบบปรับราคาได (คา K) 
 สูตรการปรับราคา (สูตรคา K) จะตองคงท่ีท่ีระดับท่ีกําหนดไวในวันแลวเสร็จตามท่ีกําหนดไวใน
สัญญา หรือภายในระยะเวลาท่ีกรม/จังหวัด/สํานักงานไดขยายออกไป โดยจะใชสูตรของทางราชการท่ีไดระบุ
ในขอ 1.5 

14. มาตรฐานฝมือชาง 
 เม่ือกรม/จังหวัด/สํานักงานไดคัดเลือกผูยื่นขอเสนอรายใดใหเปนผูรับจางและไดตกลงจางกอสราง
ตามประกาศนี้แลวผูยื่นขอเสนอจะตองตกลงวาในการปฏิบัติงานกอสรางดังกลาว ผูยื่นขอเสนอจะตองมีและใชผู
ผานการทดสอบมาตรฐานฝมือชางหรือผูผานการทดสอบมาตรฐานฝมือชางจาก..…สถาบันของทางราชการ....
หรือผูมีวุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส.และ ปวท. หรือเทียบเทาจากสถาบันการศึกษาท่ี ก.พ. รับรองใหเขารับราชการได
ในอัตรา 
ไมต่ํากวารอยละ…10....ของแตละสาขาชางแตจะตองมีจํานวนชางอยางนอย 1 คน ในแตละสาขาชาง 
ดังตอไปนี้ 
 14.1   ………………………………………………………………………………… 
 14.2   ……………………...…………………………………………………………… 
                             ……..……………ฯลฯ…………………… 

15. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ 
ในระหวางระยะเวลาการกอสราง ผูยื่นขอเสนอท่ีไดรับการคัดเลือกใหเปนผูรับจางตองปฏิบัติ

ตามหลักเกณฑท่ีกฎหมายและระเบียบไดกําหนดไวโดยเครงครัด 

16. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการ 
 กรม/จังหวัด/สํานักงานสามารถนําผลการปฏิบัติงานแลวเสร็จตามสัญญาของผูยื่นขอเสนอท่ี

ไดรับการคัดเลือกใหเปนผูรับจางเพ่ือนํามาประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการ  
 ท้ังนี้ หากผูยื่นขอเสนอท่ีไดรับการคัดเลือกไมผานเกณฑท่ีกําหนดจะถูกระงับการยื่นขอเสนอ

หรือทําสัญญากับกรม/จังหวัด/สํานักงานไวชั่วคราว 
 

……………….กรม/จังหวัด/สํานกังาน………….…… 
……………….(วัน เดือน ป)………….…… 
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บทนิยาม 
 

 ผูมีผลประโยชนรวมกัน หมายความวา บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลท่ีเขาเสนอราคาหรือเขายื่น
ขอเสนอในการจัดซ้ือจัดจางตอหนวยงานของรัฐใด เปนผูมีสวนไดเสียไมวาโดยทางตรงหรือทางออมในกิจการ
ของบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอ่ืนท่ีเขาเสนอราคาหรือเขายื่นขอเสนอตอหนวยงานของรัฐนั้นในคราวเดียวกัน 
 การมีสวนไดเสียไมวาโดยทางตรงหรือทางออมของบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลดังกลาวขางตน ไดแก 
การท่ีบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลดังกลาวมีความสัมพันธกันในลักษณะ ดังตอไปนี้ 
 (1) มีความสัมพันธกันในเชิงบริหาร โดยผูจัดการ หุนสวนผูจัดการ กรรมการผูจัดการ ผูบริหาร 
หรือผูมีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของบุคคลธรรมดาหรือของนิติบุคคลรายหนึ่ง มีอํานาจหรือสามารถ
ใชอํานาจในการบริหารจัดการกิจการของบุคคลธรรมดา หรือของนิติบุคคลอีกรายหนึ่งหรือหลายราย ท่ีเขา
เสนอราคาหรือเขายื่นขอเสนอตอหนวยงานของรัฐนั้นในคราวเดียวกัน 
 (2) มีความสัมพันธกันในเชิงทุน โดยผูเปนหุนสวนในหางหุนสวนสามัญ หรือผูเปนหุนสวนไมจํากัด
ความรับผิดในหางหุนสวนจํากัด หรือผูถือหุนรายใหญในบริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด เปนหุนสวนใน
หางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนจํากัด หรือเปนผูถือหุนรายใหญในบริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัดอีก
รายหนึ่งหรือหลายราย ท่ีเขาเสนอราคาหรือเขายื่นขอเสนอตอหนวยงานของรัฐนั้นในคราวเดียวกัน 
  คําวา “ผูถือหุนรายใหญ” ใหหมายความวา ผูถือหุนซ่ึงถือหุนเกินกวารอยละ 25 ในกิจการนั้นหรือ
ในอัตราอ่ืนตามท่ีผูรักษาการตามระเบียบเห็นสมควรประกาศกําหนดสําหรับกิจการบางประเภทหรือบางขนาด 
 (3) มีความสัมพันธกันในลักษณะไขวกันระหวาง (1) และ (2) โดยผูจัดการ หุนสวนผูจัดการ 
กรรมการผูจัดการ ผูบริหาร หรือผูมีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของบุคคลธรรมดาหรือของนิติบุคคลราย
หนึ่ง เปนหุนสวนในหางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนจํากัด หรือเปนผูถือหุนรายใหญในบริษัทจํากัดหรือ
บริษัทมหาชนจํากัดอีกรายหนึ่งหรือหลายราย ท่ีเขาเสนอราคาหรือเขายื่นขอเสนอตอหนวยงานของรัฐนั้นใน
คราวเดียวกัน หรือในนัยกลับกัน 
  การดํารงตําแหนง การเปนหุนสวน หรือการเขาถือหุนดังกลาวขางตนของคูสมรสหรือบุตรท่ียัง
ไมบรรลุนิติภาวะของบุคคลใน (1) (2) หรือ (3) ใหถือวาเปนการดํารงตําแหนง การเปนหุนสวนหรือการถือหุน
ของบุคคลดังกลาว 
  ในกรณีบุคคลใดใชชื่อบุคคลอ่ืนเปนผูจัดการ หุนสวนผูจัดการ กรรมการผูจัดการ ผูบริหารผูเปน
หุนสวน หรือผูถือหุนโดยท่ีตนเองเปนผูใชอํานาจในการบริหารท่ีแทจริง หรือเปนหุนสวนหรือผูถือหุนท่ีแทจริง
ของหางหุนสวน หรือบริษัทจํากัด หรือบริษัทมหาชนจํากัด แลวแตกรณี และหางหุนสวนหรือบริษัทจํากัด หรือ
บริษัทมหาชนจํากัดท่ีเก่ียวของไดเขาเสนอราคาหรือเขายื่นขอเสนอตอหนวยงานของรัฐนั้นในคราวเดียวกัน ให
ถือวาผูยื่นขอเสนอนั้นมีความสัมพันธกันตาม (1) (2) หรือ (3) แลวแตกรณี 

 การขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม 
 การท่ีผูยื่นขอเสนอรายหนึ่งหรือหลายราย กระทําการอยางใดๆ อันเปนการขัดขวาง หรือเปน
อุปสรรค หรือไมเปดโอกาสใหมีการแขงขันอยางเปนธรรมในการยื่นขอเสนอตอหนวยงานของรัฐ ไมวาจะ
กระทําโดยการสมยอมกัน หรือโดยการให ขอให หรือ รับวาจะให เรียก รับ หรือยอมจะรับเงิน หรือทรัพยสิน 
หรือประโยชนอ่ืนใด หรือใชกําลังประทุษราย หรือขมขู วาจะใชกําลังประทุษราย หรือแสดงเอกสารอันเปนเท็จ 
หรือสอวากระทําการทุจริตอ่ืนใดในการเสนอราคา ท้ังนี้ โดยมีวัตถุประสงคท่ีจะแสวงหาประโยชนในระหวางผู
ยื่นขอเสนอดวยกัน หรือเพ่ือใหประโยชนแกผูยื่น ขอเสนอรายหนึ่งรายใดเปนผูมีสิทธิทําสัญญากับหนวยงาน
ของรัฐนั้น หรือเพ่ือหลีกเลี่ยงการแขงขันอยางเปนธรรม หรือเพ่ือใหเกิดความไดเปรียบหนวยงานของรัฐโดยมิใช
เปนไปในทางการประกอบธุรกิจปกติ 
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บัญชีเอกสารสวนท่ี 1 

 

 1.  ในกรณีผูย่ืนขอเสนอเปนนิติบุคคล 
     (ก)  หางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนจํากัด 
 - สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล  จํานวน................แผน  
 - บัญชีรายชื่อหุนสวนผูจัดการ จํานวน................แผน 
 - ผูมีอํานาจควบคุม (ถามี)    
     ไมมีผูมีอํานาจควบคุม จํานวน................แผน 
     มีผูมีอํานาจควบคุม จํานวน................แผน 

  
     (ข)  บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด 
 - สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล   จํานวน................แผน    
 - สําเนาหนังสือบริคณหสนธิ   จํานวน................แผน  
 - บัญชีรายชื่อกรรมการผูจัดการ จํานวน................แผน 
 - บัญชีผูถือหุนรายใหญ (ถามี)   
     ไมมีผูถือหุนรายใหญ จํานวน................แผน 
   มีผูถือหุนรายใหญ           จํานวน................แผน 
 -  ผูมีอํานาจควบคุม (ถามี)  
    ไมมีผูมีอํานาจควบคุม จํานวน................แผน 
    มีผูมีอํานาจควบคุม จํานวน................แผน 

 2.  ในกรณีผูย่ืนขอเสนอไมเปนนิติบุคคล 
     (ก)  บุคคลธรรมดา 
 - สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูนั้น    จํานวน................แผน 
     (ข)  คณะบุคคล 
 - สําเนาขอตกลงท่ีแสดงถึงการเขาเปนหุนสวน จํานวน................แผน 
  - สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูเปนหุนสวน จํานวน................แผน 

  3.  ในกรณีผูย่ืนขอเสนอเปนผูย่ืนขอเสนอรวมกันในฐานะเปนผูรวมคา 
 - สําเนาสัญญาของการเขารวมคา   จํานวน................แผน  
     (ก)  ในกรณีผูรวมคาเปนบุคคลธรรมดา 
     -  บุคคลสัญชาติไทย 
    สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน จํานวน................แผน 
      -  บุคคลท่ีมิใชสัญชาติไทย 
     สําเนาหนังสือเดินทาง จํานวน................แผน 
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     (ข)  ในกรณีผูรวมคาเปนนิติบุคคล 
      -  หางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนจํากัด 
  - สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล จํานวน................แผน 
  - บัญชีรายชื่อหุนสวนผูจัดการ จํานวน................แผน 
  -  ผูมีอํานาจควบคุม (ถามี) 
    ไมมีผูควบคุม จํานวน................แผน 
    มีผูควบคุม จํานวน................แผน 

-  บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด 
  - สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล จํานวน................แผน 
  - สํานาหนังสือบริคณหสนธิ  จํานวน................แผน 
  -  บัญชีรายชื่อกรรมการผูจัดการ  จํานวน................แผน 
  -  บัญชีผูถือหุนรายใหญ (ถามี)  
      ไมมีผูถือหุนรายใหญ จํานวน................แผน 
    มีผูถือหุนรายใหญ จํานวน................แผน 
  - ผูมีอํานาจควบคุม (ถามี)  
    ไมมีผูมีอํานาจควบคุม จํานวน................แผน 
    มีผูมีอํานาจควบคุม จํานวน................แผน 

  4.  อ่ืน ๆ (ถามี) 
  ....................................................................................................................................................... 

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

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

 ขาพเจาขอรับรองวา เอกสารหลักฐานท่ีขาพเจายื่นพรอมใบเสนอราคาในการจัดซ้ือจัดจางโดยวิธี
คัดเลือกครั้งนี้ถูกตองและเปนความจริงทุกประการ 
 
 
      ลงชื่อ.............................................................ผูยื่นขอเสนอ 
             (...........................................................) 
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บัญชีเอกสารสวนท่ี 2 
 

 1. แคตตาล็อกและหรือแบบรูปรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ  
    จํานวน ………..…….......แผน 
 2. หนังสือมอบอํานาจซ่ึงปดอากรแสตมปตามกฎหมายในกรณีท่ีผูยื่นขอเสนอมอบอํานาจใหบุคคลอ่ืน                
 ลงนามในใบเสนอราคาแทน    จํานวน …………….......แผน 
 3.  อ่ืนๆ (ถามี) 
     3.1............................................................................................................................................... 
                    จํานวน …………….......แผน 
     3.2............................................................................................................................................... 
                    จํานวน …………….......แผน 
     3.3............................................................................................................................................... 
                    จํานวน …………….......แผน 

 ขาพเจาขอรับรองวาเอกสารหลักฐานท่ีขาพเจาไดยื่นมาพรอมใบเสนอราคาในการจัดซ้ือจัดจางโดยวิธี
คัดเลือกครั้งนี้ถูกตองและเปนความจริงทุกประการ 
 
 
              ลงชื่อ.............................................................ผูยื่นขอเสนอ 

                    (...........................................................) 
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ท่ี............................................ 
 

 

 
 
 

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

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

    …………………………………. 

เรื่อง   เชิญชวนใหมาเสนอราคา 

เรียน   

สิ่งท่ีสงมาดวย   เอกสารการจางโดยวิธีคัดเลือก 

 ดวยกรม/จังหวัด/สํานักงาน................................... มีความประสงคจะจาง............... 
.......................................................... โดยวิธีคัดเลือก  โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 1. รายการงานท่ีตองการจาง   ตามเอกสารสิ่งท่ีสงมาดวย 
 2. วงเงินงบประมาณ................................บาท (...........................................................) 
 3. ราคากลาง ...................................บาท (...........................................................) 
 4. คุณสมบัติของผูเสนอราคา 
  4.1 มีความสามารถตามกฎหมาย 
  4.2  ไมเปนบุคคลลมละลาย 
  4.3  ไมอยูระหวางเลิกกิจการ 
  4.4 ไมเปนบุคคลซ่ึงอยูระหวางถูกระงับการยื่นขอเสนอหรือทําสัญญากับหนวยงานของ
รัฐไวชั่วคราวเนื่องจากเปนผูท่ีไมผานเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการตามระเบียบท่ี
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังกําหนดตามท่ีประกาศเผยแพรในระบบเครือขายสารสนเทศของ
กรมบัญชีกลาง 
  4.5  ไมเปนบุคคลซ่ึงถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูท้ิงงานและไดแจงเวียนชื่อใหเปนผูท้ิง
งานของหนวยงานของรัฐในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซ่ึงรวมถึงนิติบุคคลท่ีผูท้ิงงานเปน
หุนสวน ผูจัดการ กรรมการผูจัดการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นดวย 
  4.6 มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามท่ีคณะกรรมการนโยบายการจัดซ้ือจัดจาง
และการบริหารพัสดุภาครัฐกําหนดในราชกิจจานุเบกษา 
  4.7 เปนบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผูมีอาชีพรับจางทํางานดังกลาว   
  4.8 ไมเปนผูไดรับเอกสารสิทธิ์หรือความคุมกัน ซ่ึงอาจปฏิเสธไมยอมข้ึนศาลไทย เวนแต
รัฐบาลของผูยื่นขอเสนอไดมีคําสั่งใหสละเอกสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น 
  4.9 ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอ่ืนท่ีเขายื่นขอเสนอใหแกกรม  
ณ วันท่ีมีหนังสือเชิญชวนใหเขายื่นขอเสนอ หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันอยางเปน
ธรรม ในการจางครั้งนี้ 
  4.11 ผูยื่นขอเสนอตองมีผลงานจางประเภทเดียวกันกับงานท่ีจางในวงเงินไมนอยกวา
.................บาท (...............................) และเปนผลงานท่ีเปนคูสัญญาโดยตรงกับหนวยงานของรัฐ หรือ
หนวยงานเอกชนท่ีหนวยงานของรัฐเชื่อถือ 
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  4.12 ผูยื่นขอเสนอท่ียื่นขอเสนอในรูปแบบของ “กิจการรวมคา” ตองมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
   กรณีขอตกลงฯ กําหนดใหผูเขารวมคารายใดรายหนึ่งเปนผูเขารวมคาหลัก ขอตกลงฯ 
จะตองมีการกําหนดสัดสวนหนาท่ี และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของ หรือมูลคาตามสัญญาของ
ผูเขารวมคาหลักมากกวาผูเขารวมคารายอ่ืนทุกราย 
       กรณีขอตกลงฯ กําหนดใหผูเขารวมคารายใดรายหนึ่งเปนผูเขารวมคาหลัก กิจการ
รวมคานั้นตองใชผลงานของผูเขารวมคาหลักรายเดียว เปนผลงานของกิจการรวมคาท่ียื่นขอเสนอ (เลือกใชใน
กรณีกําหนดผลงาน) 
   สําหรับขอตกลงฯ ท่ีไมไดกําหนดใหผูเขารวมคารายใดเปนผูเขารวมหลัก ผูเขารวม
คาทุกรายจะตองมีคุณสมบัติครบถวนตามเง่ือนไขท่ีกําหนดไวในเอกสารเชิญชวน 
  4.13 เปนผูประกอบการท่ีข้ึนทะเบียนรายชื่อผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอม (SMEs) กับสํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (สสว.) (ระบุในกรณีท่ีใชวิธีคัดเลือก
ตาม ว89) 
  4.14  ………คุณสมบัติอ่ืน ๆ……….* 
 5. เกณฑการพิจารณาผลการยื่นขอเสนอครั้งนี้  จะพิจารณาตัดสินโดยใชหลักเกณฑ ราคา 
 กําหนดยื่นขอเสนอ ในวันท่ี .................................... ระหวางเวลา ....................  ถึง ............... 
ณ .................................................................................................... 

 
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

 
     ขอแสดงความนับถือ 

 
 

                          (...........................................) 
                          ประธานคณะกรรมการจางโดยวิธีคัดเลือก 

................................................. 
โทร............................................ 
โทรสาร..................................... 

 

 

 

 

 

 

  

- 23 -

จัดทําโดยชมรมเครอืข่ายผู้ปฏิบัตงิานดา้นการจัดซือ้จัดจา้งและการบรหิารพัสดภุาครฐั



ใบเสนอราคาจางโดยวิธีคัดเลือก 

 

เรียน ประธานคณะกรรมการจางโดยวิธีคัดเลือก 

 1. ขาพเจา............(ระบุชื่อบริษัท หาง ราน)..........................สํานักงานใหญตั้งอยู เลขท่ี
.............................................ถนน.................................................ตําบล/แขวง............................................
อําเภอ/เขต.....................................จังหวัด..........................................โทรศัพท..................................................
โดย.....................................ผูลงนามขางทายนี้ (ในกรณีผูรับจางเปนบุคคลธรรมดาใหใชขอความวา ขาพเจา
........................(ระบุชื่อบุคคลธรรมดา)........................................อยูบานเลขท่ี..............................................ถนน
...............................................ตําบล/แขวง...........................................อําเภอ/เขต.............................................
จังหวัด...................................................ผูถือบัตรประจําตัวประชาชน เลขท่ี............................................
โทรศัพท.....................................โดย.....................................ไดพิจารณาเง่ือนไขตางๆ ในเอกสารจางโดยวิธี
คัดเลือก และเอกสารเพ่ิมเติม (ถามี) เลขท่ี.................................โดยตลอดและยอมรับขอกําหนดและเง่ือนไขนั้น
แลว รวมท้ังรับรองวา ขาพเจาเปนผูมีคุณสมบัติครบถวนตามท่ีกําหนดและไมเปนผูท้ิงงานของหนวยงานของรัฐ 

 2. ขาพเจาขอเสนอท่ีจะทํางานจาง.................................................................................... 
.....................................................................ตามขอกําหนดเง่ือนไขรายละเอียดแหงเอกสารจางโดยวิธีคัดเลือก 
ตามราคาดังท่ีไดระบุไวในใบเสนอราคานี้ เปนเงินท้ังสิ้น ............................... บาท (........................................) 
ซ่ึงไดรวมภาษีมูลคาเพ่ิม ตลอดจนภาษีอากรอ่ืนๆ และคาใชจายท้ังปวงไวดวยแลว  

 3. ขาพเจาจะยืนคําเสนอราคานี้เปนระยะเวลา..................วัน ตั้งแตวันยื่นขอเสนอ และกรม
ชลประทานอาจรับคําเสนอนี้ ณ เวลาใดก็ไดกอนท่ีจะครบกําหนดระยะเวลาดังกลาว หรือระยะเวลาท่ีไดยืด
ออกไปตามเหตุผลอันสมควรท่ีกรมชลประทานรองขอ 

 4. ขาพเจารับรองวาจะสงมอบงานตามเง่ือนไขท่ีเอกสารจางโดยวิธีคัดเลือกกําหนดไว 

 5. ในกรณีท่ีขาพเจาไดรับการพิจารณาใหเปนผูชนะการเสนอราคา ขาพเจารับรองท่ีจะ 
  5.1  ทําสัญญาตามแบบสัญญาจางแนบทาย หรือตามท่ีสํานักงานอัยการสูงสุดไดแกไข
เพ่ิมเติมแลว กับกรมชลประทาน ภายใน.............วัน นับถัดจากวันท่ีไดรับหนังสือใหไปทําสัญญา 
  5.2 มอบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา ตามท่ีระบุไวในเอกสารการจางโดยวิธีคัดเลือก 
ใหแก กรมชลประทานขณะท่ีไดลงนามในสัญญาเปนจํานวนรอยละ....................ของราคาตามสัญญาท่ีไดระบุไว
ในใบเสนอราคานี้ เพ่ือเปนหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาโดยถูกตองและครบถวน 
    หากขาพเจาไมปฏิบัติใหครบถวนตามท่ีระบุในขอ 5.1 และ/หรือขอ 5.2 ดังกลาว
ขางตน ขาพเจายอมชดใชคาเสียหายใดๆ ท่ีอาจมีแกกรมชลประทาน และกรมชลประทาน มีสิทธิจะใหผูยื่น
ขอเสนอรายอ่ืนเปนผูชนะการเสนอราคาได หรือกรมชลประทานอาจดําเนินการจัดจางใหมก็ได 
   6. ขาพเจายอมรับวา กรมชลประทานไมมีความผูกพันท่ีจะรับคําเสนอนี้ หรือใบเสนอราคาใดๆ 
รวมท้ังไมตองรับผิดชอบในคาใชจายใดๆ อันอาจเกิดข้ึนในการท่ีขาพเจาไดเขายื่นขอเสนอครั้งนี้ 

 7. ขาพเจาไดตรวจทานตัวเลขและตรวจสอบเอกสารตางๆ ท่ีไดยื่นพรอมใบเสนอราคานี้โดย
ละเอียดแลว และเขาใจดีวา กรม.....*ไมตองรับผิดชอบใดๆ ในความผิดพลาดหรือตกหลน 
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 8. ใบเสนอราคานี้ ไดยื่นเสนอโดยบริสุทธิ์ยุติธรรม และปราศจากกลฉอฉล หรือการสมรูรวมคิดกัน 
โดยไมชอบดวยกฎหมายกับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือหลายบุคคล หรือกับหางหุนสวน บริษัทใดๆ ท่ีไดเสนอราคา 
ในคราวเดียวกัน 

 

     เสนอมา ณ วันท่ี............... เดือน.................................... พ.ศ. .............................. 

 

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

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

             ตําแหนง........................................................... 
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บัญชีสงหรือรับหนังสือเชิญชวนใหเขายื่นขอเสนอ ซื้อหรือจางโดยวิธีคัดเลือก 
เร่ิมดําเนินการ  (     ) แจก  (     ) ขาย ต้ังแตวันท่ี………………..……. ถึงวันท่ี ……………………… 

 

ลําดับ วัน เดือน ป ช่ือราน หางฯ บริษัท 
ช่ือผูจัดการหรือผูรับ

มอบอํานาจ 

สงทางไปรษณยี 
(หมายเลข) 

ลายมือช่ือ 

ผูรับหนังสือ 

      

      

      
      

      

 

 (ลงช่ือ)……………………..………………...ประธานกรรมการ 
         (……………………………………….) 
 

 (ลงช่ือ)……………………..………………...กรรมการ 
         (……………………………………….) 
   
 (ลงช่ือ)……………………..………………...กรรมการ 
         (……………………………………….) 
   
   
 

ใบรับซองเอกสารขอเสนอ 
 

                 หนวยงาน…………………………………………ไดรับซองขอเสนอ  และเอกสารท่ียื่นมาพรอมกับซอง
ขอเสนอ  ดังรายการในบัญชีเอกสารสวนท่ี  1  และ  2  ตามเอกสารซ้ือหรือจางโดยวิธีคัดเลือก ตามหนังสือ
เชิญชวน เลขท่ี............................. ลงวันท่ี........................จาก………..(ชื่อบริษัท/หาง/ราน)………….ไวแลว  เม่ือ
วันท่ี…………………….. เวลา…………น. 
 

                        จึงออกใบรับใหไวเปนหลักฐาน 
 

              ลงชื่อ…………..………………………… 

                   (……………………………………) 
                   ผูรับซอง 
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ทะเบียนรับซองขอเสนอการซื้อหรือจางโดยวิธีคัดเลอืก 

หนวยงาน  …………………………………………………………………………………………………. ………………………………… 
พัสดุท่ีจัดซ้ือหรือจาง  ……………….................……………………………………………………………………………………  
 

ลําดับ
ท่ี 

รายละเอียดการยื่นขอเสนอ ผูรับซองขอเสนอ หมายเหต ุ
วัน/เดือน/ป เวลา ช่ือบุคคล/บริษัท/หางฯ ช่ือ ลายมือช่ือ 

       

       

       

       

       

 

เรียน  ประธานกรรมการซ้ือหรือจางโดยวิธีคัดเลือก 
ขอสงมอบเอกสารหลักฐานตามบัญชีรายการเอกสารสวนท่ี 1 และเอกสารสวนท่ี 2  ของผูยื่น

ขอเสนอจํานวน …………….. ราย 
 
 ลงชื่อ ……………………………………. 
    (……………………………………. ) 
    เจาหนาท่ี 

 
 
ลงชื่อ ……………………………………………… ประธานกรรมการซ้ือหรือจางโดยวิธีคัดเลือก 
 (……………………………………… ) 
วันท่ี............................................. เวลา...............น. 
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แบบสัญญา 
สัญญาจางกอสราง 

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

 สัญญาฉบับนี้ทําข้ึน ณ ………….……..………………………………………………………………………….......
ตําบล/แขวง…………………..………………….………………..อําเภอ/เขต……………………….….……………………………...
จังหวัด…….…………………………….…………. เม่ือวันท่ี ...……….. เดือน.……………….……….………... พ.ศ. .....……… 
ระหวาง ………………………………….……………….………… (๒) ………………………………………………………………………..
โดย ………...…………….…………………………….…………… (๓) ………..…………………………………………..…………………
ซ่ึงตอไปในสัญญานี้เรียกวา “ผูวาจาง” ฝายหนึ่ง กับ …………….…………....…… (๔ ก) …………..…………………….
ซ่ึงจดทะเบียนเปนนิติบุคคล ณ ……………………………………………………………………………………….………….……..
มีสํานักงานใหญอยูเลขท่ี……………......……ถนน………..……….……………..ตําบล/แขวง…….……….…..……….…....
อําเภอ/เขต………………….…..…….จังหวัด………..…………………..….โดย………….…………………………………..……...
ผูมีอํานาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของสํานักงานทะเบียนหุนสวนบริษัท..…………… 
ลงวันท่ี………………………………… (๕) (และหนังสือมอบอํานาจลงวันท่ี....………….…….……..) แนบทายสัญญานี้  
(๖) (ในกรณีท่ีผูรับจางเปนบุคคลธรรมดาใหใชขอความวา กับ ……………..……..….… (๔ ข) …………………….....
อยูบานเลขท่ี…………….….…..….ถนน…………………..……….…...……ตําบล/แขวง.……...………………….….………….
อําเภอ/เขต…………………….………….…..จังหวัด…………...…..………….……...……. ผูถือบัตรประจําตัวประชาชน
เลขท่ี.......................... ดังปรากฏตามสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนแนบทายสัญญานี้) ซ่ึงตอไปในสัญญานี้
เรียกวา “ผูรับจาง” อีกฝายหนึ่ง 
 คูสัญญาไดตกลงกันมีขอความดังตอไปนี้ 

 ขอ ๑ ขอตกลงวาจาง 
  ผูวาจางตกลงจางและผูรับจางตกลงรับจางทํางาน….……….…….…(๗)…….…...….……… 
ณ …..……………................... ตําบล/แขวง….…………………………….…….. อําเภอ/เขต.........…………..…………..…
จังหวัด……………………….……….….. ตามขอกําหนดและเง่ือนไขแหงสัญญานี้รวมท้ังเอกสารแนบทายสัญญา 
  ผูรับจางตกลงท่ีจะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช ตลอดจนอุปกรณตางๆ 
ชนิดดีเพ่ือใชในงานจางตามสัญญานี้ 

 ขอ ๒ เอกสารอันเปนสวนหนึ่งของสัญญา 
  เอกสารแนบทายสัญญาดังตอไปนี้ใหถือเปนสวนหนึ่งของสัญญานี้ 

๒.๑ ผนวก ๑ .…….….(แบบรูป)……........…......….......….. จํานวน.…..(…..…….….) หนา 

  ๒.๒ ผนวก ๒ ………...(รายการละเอียด)…….....……....... จํานวน.…..(…..…….….) หนา 

  ๒.๓ ผนวก ๓ …........(ใบแจงปริมาณงานและราคา)...... จํานวน.…..(…..…….….) หนา 

  ๒.๔ ผนวก ๔ ……….(ใบเสนอราคา)….........…………....... จํานวน.…..(…..…….….) หนา 

  …………..……………..……ฯลฯ……….………..…………… 
  ความใดในเอกสารแนบทายสัญญาท่ีขัดหรือแยงกับขอความในสัญญานี้ ใหใชขอความ 
ในสัญญานี้บังคับ และในกรณีท่ีเอกสารแนบทายสัญญาขัดแยงกันเอง ผูรับจางจะตองปฏิบัติตามคําวินิจฉัย
ของผูวาจาง คําวินิจฉัยของผูวาจางใหถือเปนท่ีสุด และผูรับจางไมมีสิทธิเรียกรองคาจาง คาเสียหายหรือ
คาใชจายใดๆ เพ่ิมเติมจากผูวาจางท้ังสิ้น 
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 ขอ ๓ หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา 
  ในขณะทําสัญญานี้ผูรับจางไดนําหลักประกันเปน…………..…...…..(๘)…....………..……… 
เปนจํานวนเงิน……………....บาท (………….…..………….) ซ่ึงเทากับรอยละ……….…(๙)……...…(…………..………...) 
ของราคาคาจางตามสัญญา มามอบใหแกผูวาจางเพ่ือเปนหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้  
  (๑๐) กรณีผูรับจางใชหนังสือคํ้าประกันมาเปนหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา  
หนังสือคํ้าประกันดังกลาวจะตองออกโดยธนาคารท่ีประกอบกิจการในประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทุน
หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพยท่ีไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชยและประกอบธุรกิจ 
คํ้าประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนท่ีธนาคารแหงประเทศไทย
แจงเวียนใหทราบตามแบบท่ีคณะกรรมการนโยบายการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐกําหนด 
หรืออาจเปนหนังสือคํ้าประกันอิเล็กทรอนิกสตามวิธีการท่ีกรมบัญชีกลางกําหนดก็ได และจะตองมีอาย ุ
การคํ้าประกันตลอดไปจนกวาผูรับจางพนขอผูกพันตามสัญญานี้  
  หลักประกันท่ีผูรับจางนํามามอบใหตามวรรคหนึ่ง จะตองมีอายุครอบคลุมความรับผิด
ท้ังปวงของผูรับจางตลอดอายุสัญญา ถาหลักประกันท่ีผูรับจางนํามามอบใหดังกลาวลดลงหรือเสื่อมคาลง 
หรือมีอายุไมครอบคลุมถึงความรับผิดของผูรับจางตลอดอายุสัญญา ไมวาดวยเหตุใดๆ ก็ตาม รวมถึงกรณี 
ผูรับจางสงมอบงานลาชาเปนเหตุใหระยะเวลาแลวเสร็จหรือวันครบกําหนดความรับผิดในความชํารุดบกพรอง 
ตามสัญญาเปลี่ยนแปลงไป ไมวาจะเกิดข้ึนคราวใด ผูรับจางตองหาหลักประกันใหมหรือหลักประกันเพ่ิมเติม
ใหมีจํานวนครบถวนตามวรรคหนึ่งมามอบใหแกผูวาจางภายใน...........(…….….) วัน นับถัดจากวันท่ีไดรับแจง
เปนหนังสือจากผูวาจาง  
  หลักประกันท่ีผูรับจางนํามามอบไวตามขอนี้ ผูวาจางจะคืนใหแกผูรับจางโดยไมมี
ดอกเบี้ยเม่ือผูรับจางพนจากขอผูกพันและความรับผิดท้ังปวงตามสัญญานี้แลว 

 ขอ ๔ (ก) คาจางและการจายเงิน 
  (สําหรับสัญญาท่ีเปนราคาตอหนวย) 
  ผูวาจางตกลงจายและผูรับจางตกลงรับเงินคาจางเปนจํานวนเงิน……………………..บาท 
(……………………………….…..) ซ่ึงไดรวมภาษีมูลคาเพ่ิมจํานวน………….……..บาท (...........................................)
ตลอดจนภาษีอากรอ่ืนๆ และคาใชจายท้ังปวงดวยแลว โดยถือราคาตอหนวยเปนเกณฑตามรายการ                
แตละประเภทดังท่ีไดกําหนดไวในใบแจงปริมาณงานและราคา ตามเอกสารแนบทายสัญญาผนวก ๓ 
  คูสัญญาท้ังสองฝายตางตกลงวาจํานวนปริมาณงานท่ีกําหนดไวในบัญชีรายการ
กอสรางหรือใบแจงปริมาณงานและราคานี้เปนจํานวนโดยประมาณเทานั้น จํานวนปริมาณงานท่ีแทจริง
อาจจะมากหรือนอยกวานี้ก็ได ซ่ึงผูวาจางจะจายเงินคาจางใหแกผูรับจางตามราคาตอหนวยของงาน       
แตละรายการท่ีไดทําเสร็จจริง คูสัญญาท้ังสองฝายตางตกลงท่ีจะไมเปลี่ยนแปลงราคาตอหนวยหรือเรียกรอง
คาสินไหมทดแทนอันเกิดจากการท่ีจํานวนปริมาณงานในแตละรายการไดแตกตางไปจากท่ีกําหนดไวในสัญญา 
ท้ังนี้ นอกจากในกรณีตอไปนี้ (๑๑) 
  ๔.๑ เม่ือปริมาณงานท่ีทําเสร็จจริงในสวนท่ีเกินกวารอยละ ๑๒๕ (หนึ่งรอยยี่สิบหา) 
แตไมเกินรอยละ ๑๕๐ (หนึ่งรอยหาสิบ) ของปริมาณงานท่ีกําหนดไวในสัญญาหรือใบแจงปริมาณงาน    
และราคา จะจายใหในอัตรารอยละ ๙๐ (เกาสิบ) ของราคาตอหนวยตามสัญญา 
  ๔.๒ เม่ือปริมาณงานท่ีทําเสร็จจริงในสวนท่ีเกินกวารอยละ ๑๕๐ (หนึ่งรอยหาสิบ) 
ของปริมาณงานท่ีกําหนดไวในสัญญาหรือใบแจงปริมาณงานและราคา จะจายใหในอัตรารอยละ ๘๓  
(แปดสิบสาม) ของราคาตอหนวยตามสัญญา 
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  ๔.๓ เม่ือปริมาณงานท่ีทําเสร็จจริงนอยกวารอยละ ๗๕ (เจ็ดสิบหา) ของปริมาณงาน
ท่ีกําหนดไวในสัญญาหรือใบแจงปริมาณงานและราคา จะจายใหตามราคาตอหนวยในสัญญาและจะจายเพ่ิม
ชดเชยเปนคา Overhead และ Mobilization สําหรับงานรายการนั้นในอัตรารอยละ ๑๗ (สิบเจ็ด)      ของ
ผลตางระหวางปริมาณงานท้ังหมดของงานรายการนั้นตามสัญญาโดยประมาณกับปริมาณงานท่ีทําเสร็จจริงคูณ
ดวยราคาตอหนวยตามสัญญา ท้ังนี้ การจายเงินเพ่ิมชดเชยเปนคา Overhead และ Mobilizationดังกลาว 
ผูวาจางจะจายใหแกผูรับจางในงวดสุดทายของการจายเงินคางานตามสัญญา 
  ๔.๔ ผูวาจางจะจายเงินท่ีเพ่ิมข้ึนตามขอ ๔.๑ หรือ ๔.๒ ดังกลาวขางตน ในงวด
สุดทายของการจายเงินหรือกอนงวดสุดทายของการจายเงินตามท่ีผูวาจางจะพิจารณาเห็นสมควร เวนแต
กรณีท่ีผูวาจางพิจารณาเห็นวาปริมาณงานท่ีทําเสร็จจริงดังกลาว มิไดมีสวนเก่ียวของกับงานอ่ืนท่ีเหลือ    
อีกท้ังงานท่ีเหลืออยูก็มิไดมีผลกระทบตอการจายเงินคางานท่ีแลวเสร็จจริงในงวดดังกลาว ท้ังนี้ ผูวาจาง  
อาจจายเงินท่ีเพ่ิมข้ึนใหแกผูรับจางพรอมกับการจายเงินคางานงวดนั้นๆ และการพิจารณาวางานใด           
อยูในหลักเกณฑดังกลาวหรือไม เปนดุลพินิจโดยเด็ดขาดของผูวาจาง 
  ผูวาจางตกลงท่ีจะจายเงินคาจางใหแกผูรับจางเปนรายเดือนตามเนื้องานท่ีทําเสร็จจริง 
เม่ือผูวาจางหรือเจาหนาท่ีของผูวาจางไดทําการตรวจสอบผลงานท่ีทําเสร็จแลว และปรากฏวาเปนท่ีพอใจ 
ตรงตามขอกําหนดแหงสัญญานี้ทุกประการ ผูวาจางจะออกหนังสือรับรองการรับมอบงานนั้น ใหไวแกผูรับจาง 
  การจายเงินงวดสุดทายจะจายใหเม่ืองานท้ังหมดตามสัญญาไดแลวเสร็จทุกประการ
รวมท้ังการทําสถานท่ีกอสรางใหสะอาดเรียบรอยตามท่ีกําหนดไวในขอ ๒๐ 
  (๑๒) การจายเงินตามเง่ือนไขแหงสัญญานี้ ผูวาจางจะโอนเงินเขาบัญชีเงินฝากธนาคาร
ของผูรับจาง ชื่อธนาคาร….....………....….………….สาขา………..….…….…..ชื่อบัญชี……………………………………
เลขท่ีบัญชี…………………………………ท้ังนี้ ผูรับจางตกลงเปนผูรับภาระเงินคาธรรมเนียมหรือคาบริการอ่ืนใด
เก่ียวกับการโอน รวมท้ังคาใชจายอ่ืนใด (ถามี) ท่ีธนาคารเรียกเก็บ และยินยอมใหมีการหักเงินดังกลาวจาก 
จํานวนเงินโอนในงวดนั้นๆ (ความในวรรคนี้ใชสําหรับกรณีท่ีหนวยงานของรัฐจะจายเงินตรงใหแกผูรับจาง 
(ระบบ Direct Payment) โดยการโอนเงินเขาบัญชีเงินฝากธนาคารของผูรับจาง ตามแนวทางท่ีกระทรวงการคลงั
หรือหนวยงานของรัฐเจาของงบประมาณเปนผูกําหนด แลวแตกรณี) 

 ขอ ๔ (ข) คาจางและการจายเงิน  
  (สําหรับสัญญาท่ีเปนราคาเหมารวม) 
  ผูวาจางตกลงจายและผูรับจางตกลงรับเงินคาจางจํานวนเงิน…………………………..บาท
(………………………………..…) ซ่ึงไดรวมภาษีมูลคาเพ่ิม จํานวน…………..…………บาท (......................................) 
ตลอดจนภาษีอากรอ่ืนๆ และคาใชจายท้ังปวงดวยแลว โดยถือราคาเหมารวมเปนเกณฑ และกําหนดการ
จายเงินเปนงวดๆ ดังนี้ 
  งวดท่ี ๑ เปนจํานวนเงิน……………….………...บาท (…………………………………...………….) 
เม่ือผูรับจางไดปฏิบัติงาน……………………………………ใหแลวเสร็จภายใน………………………………………………….. 
  งวดท่ี ๒ เปนจํานวนเงิน…….………………...บาท (…………………………………...………….) 
เม่ือผูรับจางไดปฏิบัติงาน…………………………..…..……ใหแลวเสร็จภายใน…………………………………………………. 
  ..............................................ฯลฯ............................................. 
  งวดสุดทาย เปนจํานวนเงิน……………..………....บาท (…………………………………...….…..) 
เม่ือผูรับจางไดปฏิบัติงานท้ังหมดใหแลวเสร็จเรียบรอยตามสัญญา รวมท้ังทําสถานท่ีกอสรางใหสะอาด
เรียบรอยตามท่ีกําหนดไวในขอ ๒๐ 
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  (๑๓) การจายเงินตามเง่ือนไขแหงสัญญานี้ ผูวาจางจะโอนเงินเขาบัญชีเงินฝากธนาคาร
ของผูรับจาง ชื่อธนาคาร……………….….…….….สาขา……….…..…….…….…..ชื่อบัญชี……………………………………
เลขท่ีบัญชี……………………………….… ท้ังนี้ ผูรับจางตกลงเปนผูรับภาระเงินคาธรรมเนียมหรือคาบริการอ่ืนใด
เก่ียวกับการโอน รวมท้ังคาใชจายอ่ืนใด (ถามี) ท่ีธนาคารเรียกเก็บ และยินยอมใหมีการหักเงินดังกลาวจาก
จํานวนเงินโอนในงวดนั้นๆ (ความในวรรคนี้ใชสําหรับกรณีท่ีหนวยงานของรัฐจะจายเงินตรงใหแกผูรับจาง 
(ระบบ Direct Payment) โดยการโอนเงินเข าบัญชี เ งินฝากธนาคารของผู รับจ าง ตามแนวทางท่ี
กระทรวงการคลังหรือหนวยงานของรัฐเจาของงบประมาณเปนผูกําหนด แลวแตกรณี) 

                 (๑๔) ขอ ๕ เงินคาจางลวงหนา 
  ผูวาจางตกลงจายเงินคาจางลวงหนาใหแกผูรับจาง เปนจํานวนเงิน…………..…..…บาท
(………………..….…) ซ่ึงเทากับรอยละ……....…(……….…………....) ของราคาคาจาง ตามสัญญาท่ีระบุไวในขอ ๔ 
  เงินคาจางลวงหนาดังกลาวจะจายใหภายหลังจากท่ีผูรับจางไดวางหลักประกันการรับ
เงินคาจางลวงหนาเปน............................(หนังสือคํ้าประกันหรือหนังสือคํ้าประกันอิเล็กทรอนิกสของธนาคาร
ภายในประเทศหรือพันธบตัรรัฐบาลไทย)…………………....เต็มตามจํานวนเงินคาจางลวงหนานั้นใหแกผูวาจาง 
ผูรับจางจะตองออกใบเสร็จรับเงินคาจางลวงหนาตามแบบท่ีผูวาจางกําหนดใหและผูรับจางตกลงท่ีจะ
กระทําตามเง่ือนไขอันเก่ียวกับการใชจายและการใชคืนเงินคาจางลวงหนานั้น ดังตอไปนี้ 
  ๕.๑ ผูรับจางจะใชเงินคาจางลวงหนานั้นเพ่ือเปนคาใชจายในการปฏิบัติงานตามสัญญา
เทานั้น หากผูรับจางใชจายเงินคาจางลวงหนาหรือสวนใดสวนหนึ่งของเงินคาจางลวงหนานั้นในทางอ่ืน    
ผูวาจางอาจจะเรียกเงินคาจางลวงหนานั้นคืนจากผูรับจางหรือบังคับเอาจากหลักประกันการรับเงินคาจาง
ลวงหนาไดทันที 
  ๕.๒ เม่ือผูวาจางเรียกรอง ผูรับจางตองแสดงหลักฐานการใชจายเงินคาจางลวงหนา 
เพ่ือพิสูจนวาไดเปนไปตามขอ ๕.๑ ภายในกําหนด ๑๕ (สิบหา) วัน นับถัดจากวันไดรับแจงเปนหนังสือจาก   
ผูวาจาง หากผูรับจางไมอาจแสดงหลักฐานดังกลาว ภายในกําหนด ๑๕ (สิบหา) วัน ผูวาจางอาจเรียกเงิน
คาจางลวงหนาคืนจากผูรับจางหรือบังคับเอาจากหลักประกันการรับเงินคาจางลวงหนาไดทันที 
  (๑๕) ๕.๓ (ก) (สําหรับสัญญาท่ีเปนราคาตอหนวย) 
        ในการจายเงินคาจางใหแกผูรับจางตามขอ ๔ (ก) ผูวาจางจะหักเงินคาจาง      
ในแตละเดือนเพ่ือชดใชคืนเงินคาจางลวงหนาไวจํานวนรอยละ................(..................) ของจํานวนเงินคาจาง
ในแตละเดือน (๑๖) ท้ังนี้ จนกวาจํานวนเงินท่ีหักไวจะครบตามจํานวนเงินคาจางลวงหนาท่ีผูรับจางไดรับไปแลว 
ยกเวนคาจางเดือนสุดทายจะหักไวเปนจํานวนเทากับจํานวนเงินคาจางลวงหนาท่ีเหลือท้ังหมด 
  (๑๗) ๕.๓ (ข) (สําหรับสัญญาท่ีเปนราคาเหมารวม)  
          ในการจายเงินคาจางใหแกผูรับจางตามขอ ๔ (ข) ผูวาจางจะหักเงินคาจาง                 
ในแตละงวดเพ่ือชดใชคืนเงินคาจางลวงหนาไวจํานวนรอยละ..............(......................) ของจํานวนเงินคาจาง
ในแตละงวดจนกวาจํานวนเงินท่ีหักไวจะครบตามจํานวนเงินคาจางลวงหนาท่ีผูรับจางไดรับไปแลว ยกเวน
คาจางงวดสุดทายจะหักไวเปนจํานวนเทากับจํานวนเงินคาจางลวงหนาท่ีเหลือท้ังหมด 
  ๕.๔ เงินจํานวนใดๆ ก็ตามท่ีผูรับจางจะตองจายใหแกผูวาจางเพ่ือชําระหนี้หรือ 
เพ่ือชดใชความรับผิดตางๆ ตามสัญญา ผูวาจางจะหักเอาจากเงินคาจางงวดท่ีจะจายใหแกผูรับจางกอนท่ีจะ
หักชดใชคืนเงินคาจางลวงหนา 
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  ๕.๕ ในกรณีท่ีมีการบอกเลิกสัญญา หากเงินคาจางลวงหนาท่ีเหลือเกินกวาจํานวนเงิน
ท่ีผูรับจางจะไดรับหลังจากหักชดใชในกรณีอ่ืนแลว ผูรับจางจะตองจายคืนเงินจํานวนท่ีเหลือนั้นใหแกผูวาจาง 
ภายใน ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันไดรับแจงเปนหนังสือจากผูวาจาง 
    ๕.๖ (ก) (สําหรับสัญญาท่ีเปนราคาตอหนวย) 
             ผูวาจางจะคืนหลักประกันการรับเงินคาจางลวงหนาใหแกผูรับจาง ตอเม่ือ 
ผูวาจางไดหักเงินคาจางไวครบจํานวนเงินคาจางลวงหนาตามขอ ๕.๓ (ก)  
  ๕.๖ (ข) (สําหรับสัญญาท่ีเปนราคาเหมารวม) 
             ผูวาจางจะคืนหลักประกันการรับเงินคาจางลวงหนาใหแกผูรับจาง 
ตอเม่ือผูวาจางไดหักเงินคาจางไวครบจํานวนเงินคาจางลวงหนาตามขอ ๕.๓ (ข) 
 (๑8) ขอ ๖ การหักเงินประกันผลงาน 
  ในการจายเงินคาจางใหแกผูรับจางแตละงวด ผูวาจางจะหักเงินจํานวนรอยละ
...................(…………………) ของเงินท่ีตองจายในงวดนั้นเพ่ือเปนประกันผลงาน ในกรณีท่ีเงินประกันผลงาน 
ถูกหักไวแลวเปนจํานวนเงินไมต่ํากวา………........ .... .บาท (……………………...) ผูรับจางมีสิทธิท่ีจะ 
ขอเงินประกันผลงานคืน โดยนําหนังสือคํ้าประกันของธนาคารหรือหนังสือคํ้าประกันอิเล็กทรอนิกสซ่ึงออก
โดยธนาคารภายในประเทศมามอบใหผูวาจางเพ่ือเปนหลักประกันแทนก็ได 
  ผูวาจางจะคืนเงินประกันผลงาน และ/หรือหนังสือคํ้าประกันของธนาคารดังกลาว 
ตามวรรคหนึ่งโดยไมมีดอกเบี้ยใหแกผูรับจางพรอมกับการจายเงินคาจางงวดสุดทาย 

 ขอ ๗ (ก) กําหนดเวลาแลวเสร็จและสิทธิของผูวาจางในการบอกเลิกสัญญา 
  (19) ภายในกําหนด………………......(.....................) วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา               
ผูรับจางจะตองเสนอแผนงานใหเปนท่ีพอใจแกผูวาจาง โดยแสดงถึงข้ันตอนของการทํางานและกําหนดเวลา 
ท่ีตองใชในการทํางานหลักตางๆ ใหแลวเสร็จ 
  ผูรับจางตองเริ่มทํางานท่ีรับจางภายในกําหนด…………....(...................) วัน นับถัดจาก
วันท่ีไดรับหนังสือแจงใหเริ่มงาน และจะตองทํางานใหแลวเสร็จภายในกําหนด………………..(...................) วัน  
นับถัดจากวันท่ีไดรับหนังสือแจงดังกลาวนั้น 
  ถาผูรับจางมิไดเสนอแผนงาน หรือมิไดลงมือทํางานภายในกําหนดเวลาหรือไมสามารถ
ทํางานใหแลวเสร็จตามกําหนดเวลา หรือมีเหตุใหเชื่อไดวาผูรับจางไมสามารถทํางานใหแลวเสร็จภายใน
กําหนดเวลา หรือจะแลวเสร็จลาชาเกินกวากําหนดเวลา หรือผูรับจางทําผิดสัญญาขอใดขอหนึ่ง หรือตกเปน
ผูถูกพิทักษทรัพยเด็ดขาด หรือตกเปนผูลมละลาย หรือเพิกเฉยไมปฏิบัติตามคําสั่งของคณะกรรมการ     
ตรวจรับพัสดุหรือผูควบคุมงานหรือบริษัทท่ีปรึกษาซ่ึงไดรับมอบอํานาจจากผูวาจาง ผูวาจางมีสิทธิท่ีจะ         
บอกเลิกสัญญานี้ได และมีสิทธิจางผูรับจางรายใหมเขาทํางานของผูรับจางใหลุลวงไปไดดวย การใชสิทธิ
บอกเลิกสัญญานั้นไมกระทบสิทธิของผูวาจางท่ีจะเรียกรองคาเสียหายจากผูรับจาง 
  การท่ีผูวาจางไมใชสิทธิเลิกสัญญาดังกลาวขางตนนั้น ไมเปนเหตุใหผูรับจางพนจาก
ความรับผิดตามสัญญา 

 ขอ ๗ (ข) กําหนดเวลาแลวเสร็จและสิทธิของผูวาจางในการบอกเลิกสัญญา 
  ผูรับจางตองเริ่มทํางานท่ีรับจางภายในวันท่ี ….... เดือน ..………….…………… พ.ศ. ……. 
และจะตองทํางานใหแลวเสร็จบริบูรณภายในวันท่ี ….... เดือน ..………….….. พ.ศ. ...…. ถาผูรับจางมิไดลงมือ
ทํางานภายในกําหนดเวลา หรือไมสามารถทํางานใหแลวเสร็จตามกําหนดเวลา หรือมีเหตุใหเชื่อไดวา 
ผูรับจางไมสามารถทํางานใหแลวเสร็จภายในกําหนดเวลา หรือจะแลวเสร็จลาชาเกินกวากําหนดเวลา  
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หรือผูรับจางทําผิดสัญญาขอใดขอหนึ่ง หรือตกเปนผูถูกพิทักษทรัพยเด็ดขาด หรือตกเปนผูลมละลาย     
หรือเพิกเฉยไมปฏิบัติตามคําสั่งของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผูควบคุมงานหรือบริษัทท่ีปรึกษา         
ซ่ึงไดรับมอบอํานาจจากผูวาจาง ผูวาจางมีสิทธิท่ีจะบอกเลิกสัญญานี้ได และมีสิทธิจางผูรับจางรายใหม          
เขาทํางานของผูรับจางใหลุลวงไปดวย การใชสิทธิบอกเลิกสัญญานั้นไมกระทบสิทธิของผูวาจางท่ีจะ
เรียกรองคาเสียหายจากผูรับจาง 
  การท่ีผูวาจางไมใชสิทธิเลิกสัญญาดังกลาวขางตนไมเปนเหตุใหผูรับจางพนจาก 
ความรับผิดตามสัญญา 

 ขอ ๘ ความรับผิดชอบในความชํารุดบกพรองของงานจาง 
  เม่ืองานแลวเสร็จบริบูรณ และผูวาจางไดรับมอบงานจากผูรับจางหรือจากผูรับจาง
รายใหม ในกรณีท่ีมีการบอกเลิกสัญญาตามขอ ๗ หากมีเหตุชํารุดบกพรองหรือเสียหายเกิดข้ึนจากการจางนี้  
ภายในกําหนด.......(๒0)..…..(……..….…..) ป …….…(………....….) เดือน นับถัดจากวันท่ีไดรับมอบงานดังกลาว 
ซ่ึงความชํารุดบกพรองหรือเสียหายนั้นเกิดจากความบกพรองของผูรับจางอันเกิดจากการใชวัสดุท่ีไมถูกตอง
หรือทําไวไมเรียบรอย หรือทําไมถูกตองตามมาตรฐานแหงหลักวิชา ผูรับจางจะตองรีบทําการแกไข 
ให เปน ท่ี เรียบรอยโดยไมชั กช า  โดยผู ว าจ างไมตองออกเงินใดๆ ในการนี้ ท้ั งสิ้ น หากผู รับจ าง 
ไมกระทําการดังกลาวภายในกําหนด………..(………..……) วัน นับถัดจากวันท่ีไดรับแจงเปนหนังสือจากผูวาจาง
หรือไมทําการแกไขใหถูกตองเรียบรอยภายในเวลาท่ีผูวาจางกําหนด ใหผูวาจางมีสิทธิท่ีจะทําการนั้นเอง 
หรือจางผูอ่ืนใหทํางานนั้น โดยผูรับจางตองเปนผูออกคาใชจายเองท้ังสิ้น  
  ในกรณีเรงดวนจําเปนตองรีบแกไขเหตุชํารุดบกพรองหรือเสียหายโดยเร็ว และไมอาจ
รอใหผูรับจางแกไขในระยะเวลาท่ีกําหนดไวตามวรรคหนึ่งได ผูวาจางมีสิทธิเขาจัดการแกไขเหตุชํารุด
บกพรองหรือเสียหายนั้นเอง หรือจางผูอ่ืนใหซอมแซมความชํารุดบกพรองหรือเสียหาย โดยผูรับจาง 
ตองรับผิดชอบชําระคาใชจายท้ังหมด 
  การท่ีผูวาจางทําการนั้นเอง หรือจางผูอ่ืนใหทํางานนั้นแทนผูรับจาง ไมทําใหผูรับจาง 
หลุดพนจากความรับผิดตามสัญญา หากผูรับจางไมชดใชคาใชจายหรือคาเสียหายตามท่ีผูวาจางเรียกรอง
ผูวาจางมีสิทธิบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได 

 ขอ ๙ การจางชวง 
  ผูรับจางจะตองไมเอางานท้ังหมดหรือแตบางสวนแหงสัญญานี้ไปจางชวงอีกทอดหนึ่ง 
เวนแตการจางชวงงานแตบางสวนท่ีไดรับอนุญาตเปนหนังสือจากผูวาจางแลว การท่ีผูวาจางไดอนุญาต 
ใหจางชวงงานแตบางสวนดังกลาวนั้น ไมเปนเหตุใหผูรับจางหลุดพนจากความรับผิดหรือพันธะหนาท่ี 
ตามสัญญานี้ และผูรับจางจะยังคงตองรับผิดในความผิดและความประมาทเลินเลอของผูรับจางชวง  
หรือของตัวแทนหรือลูกจางของผูรับจางชวงนั้นทุกประการ 
 กรณีผูรับจางไปจางชวงงานแตบางสวนโดยฝาฝนความในวรรคหนึ่ง ผูรับจาง       
ตองชําระคาปรับใหแกผูวาจางเปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ..........(๒1)….......(.........................) ของวงเงิน
ของงานท่ีจางชวงตามสัญญา ท้ังนี้ ไมตัดสิทธิผูวาจางในการบอกเลิกสัญญา 

 ขอ ๑๐ การควบคุมงานของผูรับจาง 
   ผูรับจางจะตองควบคุมงานท่ีรับจางอยางเอาใจใส ดวยประสิทธิภาพและความชํานาญ 
และในระหวางทํางานท่ีรับจางจะตองจัดใหมีผูแทนซ่ึงทํางานเต็มเวลาเปนผูรับผิดชอบควบคุมงาน 
ของผูรับจาง ผูแทนดังกลาวจะตองไดรับมอบอํานาจจากผูรับจาง คําสั่งหรือคําแนะนําตางๆ ท่ีผูวาจาง 
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผูควบคุมงาน หรือบริษัทท่ีปรึกษาท่ีผูวาจางแตงต้ังไดแจงแกผูแทนเชนวานั้น  
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ใหถือวาเปนคําสั่งหรือคําแนะนําท่ีไดแจงแกผูรับจาง การแตงตั้งผูแทนตามขอนี้จะตองทําเปนหนังสือ 
และตองไดรับความเห็นชอบเปนหนังสือจากผูวาจาง การเปลี่ยนตัวหรือแตงตั้งผูแทนใหมจะทํามิได 
หากไมไดรับความเห็นชอบเปนหนงัสือจากผูวาจางกอน 
 ผูวาจางมีสิทธิท่ีจะขอใหเปลี่ยนตัวผูแทนตามวรรคหนึ่ง โดยแจงเปนหนังสือไปยัง 
ผูรับจาง และผูรับจางจะตองทําการเปลี่ยนตัวผูแทนนั้นโดยพลัน โดยไมคิดคาจางหรือราคาเพ่ิม 
หรืออางเปนเหตุเพ่ือขยายอายุสัญญาอันเนื่องมาจากเหตุนี้ 

 ขอ ๑๑ ความรับผิดของผูรับจาง 
 ผูรับจางจะตองรับผิดตออุบัติเหตุ ความเสียหาย หรือภยันตรายใดๆ อันเกิดจาก 
การปฏิบัติงานของผูรับจาง และจะตองรับผิดตอความเสียหายจากการกระทําของลูกจางหรือตัวแทน 
ของผูรับจาง และจากการปฏิบัติงานของผูรับจางชวงดวย (ถามี) 
 ความเสียหายใดๆ อันเกิดแกงานท่ีผูรับจางไดทําข้ึน แมจะเกิดข้ึนเพราะเหตุสุดวิสัย 
ก็ตาม ผูรับจางจะตองรับผิดชอบโดยซอมแซมใหคืนดีหรือเปลี่ยนใหใหมโดยคาใชจายของผูรับจางเอง เวนแต
ความเสียหายนั้นเกิดจากความผิดของผูวาจาง ท้ังนี้ ความรับผิดของผูรับจางดังกลาวในขอนี้จะสิ้นสุดลง  
เม่ือผูวาจางไดรับมอบงานครั้งสุดทาย ซ่ึงหลังจากนั้นผูรับจางคงตองรับผิดเพียงในกรณีชํารุดบกพรอง  
หรือความเสียหายดังกลาวในขอ ๘ เทานั้น 
  ผูรับจางจะตองรับผิดตอบุคคลภายนอกในความเสียหายใดๆ อันเกิดจากการปฏิบัติงาน
ของผูรับจาง หรือลูกจางหรือตัวแทนของผูรับจาง รวมถึงผูรับจางชวง (ถามี) ตามสัญญานี้ หากผูวาจาง    
ถูกเรียกรองหรือฟองรองหรือตองชดใชคาเสียหายใหแกบุคคลภายนอกไปแลว ผูรับจางจะตองดําเนินการใดๆ 
เพ่ือใหมีการวาตางแกตางใหแกผูวาจางโดยคาใชจายของผูรับจางเอง รวมท้ังผูรับจางจะตองชดใช
คาเสียหายนั้นๆ ตลอดจนคาใชจายใดๆ อันเกิดจากการถูกเรียกรองหรือถูกฟองรองใหแกผูวาจางทันที 

ขอ ๑๒ การจายเงินแกลูกจาง 
 ผูรับจางจะตองจายเงินแกลูกจางท่ีผูรับจางไดจางมาในอัตราและตามกําหนดเวลา 
ท่ีผูรับจางไดตกลงหรือทําสัญญาไวตอลูกจางดังกลาว 
 ถาผูรับจางไมจายเงินคาจางหรือคาทดแทนอ่ืนใดแกลูกจางดังกลาวในวรรคหนึ่ง  
ผูวาจางมีสิทธิท่ีจะเอาเงินคาจางท่ีจะตองจายแกผูรับจางมาจายใหแกลูกจางของผูรับจางดังกลาว และใหถือวา
ผูวาจางไดจายเงินจํานวนนั้นเปนคาจางใหแกผูรับจางตามสัญญาแลว 
  ผูรับจางจะตองจัดใหมีประกันภัยสําหรับลูกจางทุกคนท่ีจางมาทํางาน โดยให
ครอบคลุมถึงความรับผิดท้ังปวงของผูรับจาง รวมท้ังผูรับจางชวง (ถามี) ในกรณีความเสียหายท่ีคิดคาสินไหม
ทดแทนไดตามกฎหมาย ซ่ึงเกิดจากอุบัติเหตุหรือภยันตรายใดๆ ตอลูกจางหรือบุคคลอ่ืนท่ีผูรับจาง 
หรือผูรับจางชวงจางมาทํางาน ผูรับจางจะตองสงมอบกรมธรรมประกันภัยดังกลาวพรอมท้ังหลักฐาน 
การชําระเบี้ยประกันใหแกผูวาจางเม่ือผูวาจางเรียกรอง 

ขอ ๑๓ การตรวจงานจาง 
 ถาผูวาจางแตงตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผูควบคุมงาน หรือบริษัทท่ีปรึกษา  
เพ่ือควบคุมการทํางานของผูรับจาง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผูควบคุมงาน หรือบริษัทท่ีปรึกษานั้น  
มีอํานาจเขาไปตรวจการงานในโรงงานและสถานท่ีกอสรางไดทุกเวลา และผูรับจางจะตองอํานวย 
ความสะดวกและใหความชวยเหลือในการนั้นตามสมควร 
 การท่ีมีคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผูควบคุมงาน หรือบริษัทท่ีปรึกษานั้น หาทําให
ผูรับจางพนความรับผิดชอบตามสัญญานี้ขอใดขอหนึ่งไม 
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ขอ ๑๔ แบบรูปและรายการละเอียดคลาดเคล่ือน 
  ผูรับจางรับรองวาไดตรวจสอบและทําความเขาใจในแบบรูปและรายการละเอียด        
โดยถ่ีถวนแลว หากปรากฏวาแบบรูปและรายการละเอียดนั้นผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อนไปจากหลักการ        
ทางวิศวกรรมหรือทางเทคนิค ผูรับจางตกลงท่ีจะปฏิบัติตามคําวินิจฉัยของผูวาจาง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ  
ผูควบคุมงาน หรือบริษัทท่ีปรึกษาท่ีผูวาจางแตงตั้ง เพ่ือใหงานแลวเสร็จบริบูรณ คําวินิจฉัยดังกลาว          
ใหถือเปนท่ีสุด โดยผูรับจางจะคิดคาจาง คาเสียหาย หรือคาใชจายใดๆ เพ่ิมข้ึนจากผูวาจาง หรือขอขยาย
อายุสัญญาไมได 

ขอ ๑๕ การควบคุมงานโดยผูวาจาง 
  ผูรับจางตกลงวาคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผูควบคุมงาน หรือบริษัทท่ีปรึกษา 
ท่ีผูวาจางแตงตั้ง มีอํานาจท่ีจะตรวจสอบและควบคุมงานเพ่ือใหเปนไปตามสัญญานี้และมีอํานาจท่ีจะสั่งให
แกไขเปลี่ยนแปลงเพ่ิมเติม หรือตัดทอนซ่ึงงานตามสัญญานี้ หากผูรับจางขัดขืนไมปฏิบัติตาม ผูวาจาง 
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผูควบคุมงาน หรือบริษัทท่ีปรึกษา มีอํานาจท่ีจะสั่งใหหยุดการนั้นชั่วคราวได 
ความลาชาในกรณีเชนนี้ ผูรับจางจะถือเปนเหตุขอขยายระยะเวลาการปฏิบัติงานตามสัญญาหรือเรียกรอง
คาเสียหายใดๆ ไมไดท้ังสิ้น 

ขอ ๑๖ งานพิเศษและการแกไขงาน  
  ผูวาจางมีสิทธิท่ีจะสั่งเปนหนังสือใหผูรับจางทํางานพิเศษซ่ึงไมไดแสดงไวหรือรวมอยู
ในเอกสารสัญญานี้ หากงานพิเศษนั้นๆ อยูในขอบขายท่ัวไปแหงวัตถุประสงคของสัญญานี้ นอกจากนี้  
ผูวาจางยังมีสิทธิสั่งใหเปลี่ยนแปลงหรือแกไขแบบรูปและขอกําหนดตางๆ ในเอกสารสัญญานี้ดวย 
  อัตราคาจางหรือราคาท่ีกําหนดไวในสัญญานี้ ใหกําหนดใชสําหรับงานพิเศษ 
หรืองานท่ีเพ่ิมเติมข้ึน หรือตัดทอนลงท้ังปวงตามคําสั่งของผูวาจาง หากในสัญญาไมไดกําหนดไวถึง     อัตรา
คาจาง หรือราคาใดๆ ท่ีจะนํามาใชสําหรับงานพิเศษหรืองานท่ีเพ่ิมข้ึนหรือลดลงดังกลาว ผูวาจาง 
และผูรับจางจะไดตกลงกันท่ีจะกําหนดอัตราคาจางหรือราคาท่ีเพ่ิมข้ึนหรือลดลง รวมท้ังการขยาย
ระยะเวลา (ถามี) กันใหมเพ่ือความเหมาะสม ในกรณีท่ีตกลงกันไมได ผูวาจางจะกําหนดอัตราจางหรือราคา
ตามแตผูวาจางจะเห็นวาเหมาะสมและถูกตอง ซ่ึงผูรับจางจะตองปฏิบัติงานตามคําสั่งของผูวาจางไปกอน
เพ่ือมิใหเกิดความเสียหายแกงานท่ีจาง 

ขอ ๑๗ คาปรับ 
  หากผูรับจางไมสามารถทํางานใหแลวเสร็จภายในเวลาท่ีกําหนดไวในสัญญา 
และผูวาจางยังมิไดบอกเลิกสัญญา ผูรับจางจะตองชําระคาปรับใหแกผูวาจางเปนจํานวนเงินวันละ       
…........(๒2)……..….บาท (……...................………...) และจะตองชําระคาใชจายในการควบคุมงาน (ถามี)  
ในเม่ือผูวาจางตองจางผูควบคุมงานอีกตอหนึ่งเปนจํานวนเงินวันละ…....(๒3)….....บาท (…..................)    
นับถัดจากวันท่ีครบกําหนดเวลาแลวเสร็จของงานตามสัญญาหรือวันท่ีผูวาจางไดขยายเวลาทํางานให    
จนถึงวันท่ีทํางานแลวเสร็จจริง นอกจากนี้ ผูรับจางยอมใหผูวาจางเรียกคาเสียหายอันเกิดข้ึนจากการท่ี   
ผูรับจางทํางานลาชาเฉพาะสวนท่ีเกินกวาจํานวนคาปรับและคาใชจายดังกลาวไดอีกดวย 
  ในระหวางท่ีผูวาจางยังมิไดบอกเลิกสัญญานั้น หากผูวาจางเห็นวาผูรับจางจะไมสามารถ
ปฏิบัติตามสัญญาตอไปได ผูวาจางจะใชสิทธิบอกเลิกสัญญาและใชสิทธิตามขอ ๑๘ ก็ได และถาผูวาจาง   ได
แจงขอเรียกรองไปยังผูรับจางเม่ือครบกําหนดเวลาแลวเสร็จของงานขอใหชําระคาปรับแลว ผูวาจางมีสิทธิ  ท่ี
จะปรับผูรับจางจนถึงวันบอกเลิกสัญญาไดอีกดวย 
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ขอ ๑๘ สิทธิของผูวาจางภายหลังบอกเลิกสัญญา 
  ในกรณีท่ีผูวาจางบอกเลิกสัญญา ผูวาจางอาจทํางานนั้นเองหรือวาจางผูอ่ืนใหทํางานนั้น
ตอจนแลวเสร็จก็ได ผูวาจางหรือผูท่ีรับจางทํางานนั้นตอมีสิทธิใชเครื่องใชในการกอสราง สิ่งท่ีสรางข้ึน
ชั่วคราวสําหรับงานกอสราง และวัสดุตางๆ ซ่ึงเห็นวาจะตองสงวนเอาไวเพ่ือการปฏิบัติงานตามสัญญา 
ตามท่ีจะเห็นสมควร 
 ในกรณีดังกลาว ผูวาจางมีสิทธิริบหรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา 
ท้ังหมดหรือบางสวน ตามแตจะเห็นสมควร นอกจากนั้น ผูรับจางจะตองรับผิดชอบในคาเสียหายซ่ึงเปน
จํานวนเกินกวาหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา รวมท้ังคาใชจายท่ีเพ่ิมข้ึนในการทํางานนั้นตอใหแลวเสร็จ
ตามสัญญา ตลอดจนคาใชจายในการควบคุมงานเพ่ิม (ถามี) ซ่ึงผูวาจางจะหักเอาจากเงินประกันผลงานหรือ
จํานวนเงินใดๆ ท่ีจะจายใหแกผูรับจางก็ได 

ขอ ๑๙ การบังคับคาปรับ คาเสียหาย และคาใชจาย 
 ในกรณีท่ีผูรับจางไมปฏิบัติตามสัญญาขอใดขอหนึ่งดวยเหตุใดๆ ก็ตาม จนเปนเหตุ 
ใหเกิดคาปรับ คาเสียหาย หรือคาใชจายแกผูวาจาง ผูรับจางตองชดใชคาปรับ คาเสียหาย หรือคาใชจาย
ดังกลาวใหแกผูวาจางโดยสิ้นเชิงภายในกําหนด....................(.....................) วัน นับถัดจากวันท่ีไดรับแจง 
เปนหนังสือจากผูวาจาง หากผูรับจางไมชดใชใหถูกตองครบถวนภายในระยะเวลาดังกลาวใหผูวาจาง           
มีสิทธิท่ีจะหักเอาจากจํานวนเงินคาจางท่ีตองชําระ หรือจากเงินประกันผลงานของผูรับจาง หรือบังคับจาก
หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาไดทันที 
  หากคาปรับ คาเสียหาย หรือคาใชจายท่ีบังคับจากเงินคาจางท่ีตองชําระ เงินประกัน
ผลงานหรือหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาแลวยังไมเพียงพอ ผูรับจางยินยอมชําระสวนท่ีเหลือท่ียังขาดอยู
จนครบถวนตามจํานวนคาปรับ คาเสียหาย หรือคาใชจายนั้น ภายในกําหนด..................(......................) วัน 
นับถัดจากวันท่ีไดรับแจงเปนหนังสือจากผูวาจาง 

หากมีเงินคาจางตามสัญญาท่ีหักไวจายเปนคาปรับ คาเสียหาย หรือคาใชจายแลว 
ยังเหลืออยูอีกเทาใด ผูวาจางจะคืนใหแกผูรับจางท้ังหมด 

ขอ ๒๐ การทําบริเวณกอสรางใหเรียบรอย 
 ผูรับจางจะตองรักษาบริเวณสถานท่ีปฏิบัติงานตามสัญญานี้ รวมท้ังโรงงานหรือ 
สิ่งอํานวยความสะดวกในการทํางานของผูรับจาง ลูกจาง ตัวแทน หรือผูรับจางชวง (ถามี) ใหสะอาด ปลอดภัย 
และมีประสิทธิภาพในการใชงานตลอดระยะเวลาการจาง และเม่ือทํางานเสร็จสิ้นแลวจะตองขนยาย 
บรรดาเครื่องใชในการทํางานจางรวมท้ังวัสดุ ขยะมูลฝอย และสิ่งกอสรางชั่วคราวตางๆ (ถามี) ท้ังจะตอง 
กลบเกลี่ยพ้ืนดินใหเรียบรอยเพ่ือใหบริเวณท้ังหมดอยูในสภาพท่ีสะอาดและใชการไดทันที 

ขอ ๒๑ การงดหรือลดคาปรับ หรือการขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา 
  ในกรณีท่ีมีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพรองของฝายผูวาจาง หรือเหตุสุดวิสัย  
หรือเกิดจากพฤติการณอันหนึ่งอันใดท่ีผูรับจางไมตองรับผิดตามกฎหมาย หรือเหตุอ่ืนตามท่ีกําหนด 
ในกฎกระทรวง ซ่ึงออกตามความในกฎหมายวาดวยการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ ทําให       
ผูรับจางไมสามารถทํางานใหแลวเสร็จตามเง่ือนไขและกําหนดเวลาแหงสัญญานี้ได ผูรับจางจะตองแจงเหตุ
หรือพฤติการณดังกลาวพรอมหลักฐานเปนหนังสือใหผูวาจางทราบ เพ่ือของดหรือลดคาปรับ หรือขยายเวลา
ทํางานออกไปภายใน ๑๕ (สิบหา) วันนับถัดจากวันท่ีเหตุนั้นสิ้นสุดลง หรือตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง
ดังกลาว แลวแตกรณี 
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  ถาผูรับจางไมปฏิบัติใหเปนไปตามความในวรรคหนึ่ง ใหถือวาผูรับจางไดสละสิทธิ
เรียกรองในการท่ีจะของดหรือลดคาปรับ หรือขยายเวลาทํางานออกไปโดยไมมีเง่ือนไขใดๆ ท้ังสิ้น เวนแต 
กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพรองของฝายผูวาจางซ่ึงมีหลักฐานชัดแจงหรือผูวาจางทราบดีอยูแลว
ตั้งแตตน 
  การงดหรือลดคาปรับ หรือขยายกําหนดเวลาทํางานตามวรรคหนึ่ง อยูในดุลพินิจของ
ผูวาจางท่ีจะพิจารณาตามท่ีเห็นสมควร 

 (๒4) ขอ ๒๒ การใชเรือไทย 
  ในการปฏิบัติตามสัญญานี้ หากผูรับจางจะตองสั่งหรือนําของเขามาจากตางประเทศ
รวมท้ังเครื่องมือและอุปกรณท่ีตองนําเขามาเพ่ือปฏิบัติงานตามสัญญา ไมวาผูรับจางจะเปนผูท่ีนําของเขามาเอง
หรือนําเขามาโดยผานตัวแทนหรือบุคคลอ่ืนใด ถาสิ่งของนั้นตองนําเขามาโดยทางเรือในเสนทางเดินเรือ      
ท่ีมีเรือไทยเดินอยูและสามารถใหบริการรับขนไดตามท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด 
ผูรับจางตองจัดการใหสิ่งของดังกลาวบรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือท่ีมีสิทธิเชนเดียวกับเรือไทยจากตางประเทศ
มายังประเทศไทย เวนแตจะไดรับอนุญาตจากกรมเจาทากอนบรรทุกของนั้นลงเรืออ่ืนท่ีมิใชเรือไทยหรือ 
เปนของท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออ่ืนได ท้ังนี้ไมวาการสั่งหรือ
นําเขาสิ่งของดังกลาวจากตางประเทศจะเปนแบบใด 
 ในการสงมอบงานตามสัญญาใหแกผูวาจาง ถางานนั้นมีสิ่งของตามวรรคหนึ่ง  
ผูรับจางจะตองสงมอบใบตราสง (Bill of Lading) หรือสําเนาใบตราสงสําหรับของนั้น ซ่ึงแสดงวาไดบรรทุก
มาโดยเรือไทยหรือเรือท่ีมีสิทธิเชนเดียวกับเรือไทยใหแกผูวาจางพรอมกับการสงมอบงานดวย 

 ในกรณีท่ีสิ่งของดังกลาวไมไดบรรทุกจากตางประเทศมายังประเทศไทยโดยเรือไทย
หรือเรือท่ีมีสิทธิเชนเดียวกับเรือไทย ผูรับจางตองสงมอบหลักฐานซ่ึงแสดงวาไดรับอนุญาตจากกรมเจาทา 
ใหบรรทุกของโดยเรืออ่ืนไดหรือหลักฐานซ่ึงแสดงวาไดชําระคาธรรมเนียมพิเศษเนื่องจากการไมบรรทุกของ
โดยเรือไทยตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการพาณิชยนาวีแลวอยางใดอยางหนึ่งแกผูวาจางดวย 
 ในกรณีท่ีผูรับจางไมสงมอบหลักฐานอยางใดอยางหนึ่งดังกลาวในวรรคสองและ
วรรคสามใหแกผูวาจาง แตจะขอสงมอบงานดังกลาวใหผูวาจางกอนโดยไมรับชําระเงินคาจาง ผูวาจางมีสิทธิ
รับงานดังกลาวไวกอน และชําระเงินคาจางเม่ือผูรับจางไดปฏิบัติถูกตองครบถวนดังกลาวแลวได 

ขอ ๒๓ มาตรฐานฝมือชาง 
 ผูรับจางตกลงเปนเง่ือนไขสําคัญวา ผูรับจางจะตองมีและใชผูผานการทดสอบ
มาตรฐานฝมือชาง จาก ........................................................... หรือผูมีวุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส. หรือ ปวท. 
หรือเทียบเทาจากสถาบันการศึกษาท่ี ก.พ. รับรองใหเขารับราชการได ในอัตราไมต่ํากวารอยละ……(……..) 
ของแตละสาขาชาง แตจะตองมีชางจํานวนอยางนอย ๑ (หนึ่ง) คน ในแตละสาขาชางดังตอไปนี้ 

 ๒๓.๑ …………………………………………………..…… 

 ๒๓.๒ ……………………………………………….….…… 

         …………………………..ฯลฯ……………….…… 
 ผูรับจางจะตองจัดทําบัญชีแสดงจํานวนชางท้ังหมดโดยจําแนกตามแตละสาขาชาง 
และระดับชาง พรอมกับระบุรายชื่อชางผูท่ีผานการทดสอบมาตรฐานฝมือชางหรือผูมีวุฒิบัตรดังกลาว 
ในวรรคหนึ่ง นํามาแสดงพรอมหลักฐานตางๆ ตอคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ หรือผูควบคุมงานกอนเริ่มลงมือ
ทํางาน และพรอมท่ีจะใหผูวาจางหรือเจาหนาท่ีของผูวาจางตรวจสอบดูไดตลอดเวลาทํางานตามสัญญานี้
ของผูรับจาง 

- 37 -

จัดทําโดยชมรมเครอืข่ายผู้ปฏิบัตงิานดา้นการจัดซือ้จัดจา้งและการบรหิารพัสดภุาครฐั



สัญญานี้ทําข้ึนเปนสองฉบับ มีขอความถูกตองตรงกัน คูสัญญาไดอานและเขาใจขอความ  
โดยละเอียดตลอดแลว จึงไดลงลายมือชื่อ พรอมท้ังประทับตรา (ถามี) ไวเปนสําคัญตอหนาพยาน  
และคูสัญญาตางยึดถือไวฝายละหนึ่งฉบับ 

 
(ลงชื่อ)…………………………………………...ผูวาจาง 
        (……........……...…………………….) 
 
(ลงชื่อ)…………………………………..……….ผูรับจาง 
        (……........……...…………………….) 
 
(ลงชื่อ)………………………………………..….พยาน 
        (……........……...…………………….) 
 
(ลงชื่อ)………………………………..………….พยาน 
        (……........……...…………………….) 
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วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับสัญญาจางกอสราง 
(๑) ใหระบุเลขท่ีสัญญาในปงบประมาณหนึ่งๆ ตามลําดับ 
(๒) ใหระบุชื่อของหนวยงานของรัฐท่ีเปนนิติบุคคล เชน กรม ก. หรือรัฐวิสาหกิจ ข. เปนตน 
(๓) ใหระบุชื่อและตําแหนงของหัวหนาหนวยงานของรัฐท่ีเปนนิติบุคคลนั้น หรือผูท่ีไดรับมอบอํานาจ 

เชน นาย ก. อธิบดีกรม……………...หรือ นาย ข. ผูไดรับมอบอํานาจจากอธิบดีกรม……………….. 
(๔) ใหระบุชื่อผูรับจาง 

ก. กรณีนิติบุคคล เชน หางหุนสวนสามัญจดทะเบียน หางหุนสวนจํากัด บริษัทจํากัด 
 ข. กรณีบุคคลธรรมดา ใหระบุชื่อและท่ีอยู 
 (๕) เปนขอความหรือเง่ือนไขเพ่ิมเติม ซ่ึงหนวยงานของรัฐผูทําสัญญาอาจเลือกใชหรือตัดออก
ไดตามขอเท็จจริง 
 (๖) เปนขอความหรือเง่ือนไขเพ่ิมเติม ซ่ึงหนวยงานของรัฐผูทําสัญญาอาจเลือกใชหรือตัดออก
ไดตามขอเท็จจริง 

(๗) ใหระบุงานท่ีตองการจาง 
(๘) “หลักประกัน” หมายถึง หลักประกันท่ีผูรับจางนํามามอบไวแกหนวยงานของรัฐเม่ือลงนาม

ในสัญญา เพ่ือเปนการประกันความเสียหายท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากการปฏิบัติตามสัญญา ดังนี้ 
 (๑) เงินสด  
 (๒) เช็คหรือดราฟท ท่ีธนาคารเซ็นสั่งจาย ซ่ึงเปนเช็คหรือดราฟทลงวันท่ีท่ีใชเช็ค 

หรือดราฟทนั้นชําระตอเจาหนาท่ี หรือกอนวันนั้นไมเกิน ๓ วันทําการ  
 (๓) หนังสือค้ําประกันของธนาคารภายในประเทศตามตัวอยางท่ีคณะกรรมการนโยบาย

กําหนด โดยอาจเปนหนังสือคํ้าประกันอิเล็กทรอนิกสตามวิธีการท่ีกรมบัญชีกลางกําหนดก็ได 
 (๔) หนังสือคํ้าประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพยท่ีไดรับอนุญาต

ใหประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชยและประกอบธุรกิจคํ้าประกันตามประกาศของธนาคาร 
แหงประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนท่ีธนาคารแหงประเทศไทยแจงเวียนใหทราบ โดยอนุโลม 
ใหใชตามตัวอยางหนังสือคํ้าประกันของธนาคารท่ีคณะกรรมการนโยบายกําหนด 

 (๕) พันธบัตรรัฐบาลไทย 
(๙) ใหกําหนดจํานวนเงินหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาตามระเบียบกระทรวงการคลัง 

วาดวยการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ขอ ๑๖๘ 
 (๑๐) เปนขอความหรืองเง่ือนไขเพ่ิมเติม ซ่ึงหนวยงานของรัฐผูทําสัญญาอาจเลือกใชหรือตัดออก
ไดตามขอเท็จจริง 
 (๑๑) อัตรารอยละท่ีระบุไวตอไปนี้ อาจพิจารณาแกไขไดตามความเหมาะสม 
 (๑๒) เปนขอความหรือเง่ือนไขเพ่ิมเติม ซ่ึงหนวยงานของรัฐผูทําสัญญาอาจเลือกใชหรือตัดออกได
ตามขอเท็จจริง 

(๑๓) เปนขอความหรือเง่ือนไขเพ่ิมเติม ซ่ึงหนวยงานของรัฐผูทําสัญญาอาจเลือกใชหรือตัดออกได
ตามขอเท็จจริง 

(๑๔) เปนขอความหรือเง่ือนไขเพ่ิมเติม ซ่ึงหนวยงานของรัฐผูทําสัญญาอาจเลือกใชหรือตัดออกได
ตามขอเท็จจริง 

(๑๕) เปนขอความหรือเง่ือนไขเพ่ิมเติม ซ่ึงหนวยงานของรัฐผูทําสัญญาอาจเลือกใชหรือตัดออกได
ตามขอเท็จจริง 
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(๑๖) ในกรณีท่ีหนวยงานผูวาจางเห็นเปนการจําเปนและสมควรจะหักคาจางในแตละเดือน   
ไวจํานวนท้ังหมดก็ได 

(๑๗) เปนขอความหรือเง่ือนไขเพ่ิมเติม ซ่ึงหนวยงานของรัฐผูทําสัญญาอาจเลือกใชหรือ 
ตัดออกไดตามขอเท็จจริง 

(๑8) เปนขอความหรือเง่ือนไขเพ่ิมเติม ซ่ึงหนวยงานของรัฐผูทําสัญญาอาจเลือกใชหรือตัดออกได
ตามขอเท็จจริง 

(19) เปนขอความหรือเง่ือนไขเพ่ิมเติม ซ่ึงหนวยงานของรัฐผูทําสัญญาอาจเลือกใชหรือตัดออกได
ตามขอเท็จจริง 

(๒0) กําหนดเวลาท่ีผูรับจางจะรับผิดในความชํารุดบกพรอง โดยปกติจะตองกําหนด 
ไมนอยกวา ๒ ป นับถัดจากวันท่ีผูรับจางไดรับมอบงานจางกอสราง 

(๒1) อัตราคาปรับตามสัญญาขอ ๙ กรณีผูรับจางไปจางชวงบางสวนโดยไมไดรับอนุญาต 
จากผูวาจาง ตองกําหนดคาปรับเปนจํานวนเงินไมนอยกวารอยละสิบของวงเงินของงานท่ีจางชวงตามสัญญา 

(๒2) อัตราคาปรับตามสัญญาขอ ๑๗ ใหกําหนดเปนรายวันในอัตราระหวางรอยละ  
๐.๐๑-๐.๑๐ ของราคางานจางนั้น ตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ขอ ๑๖๒ สวนกรณีจะปรับรอยละเทาใด ใหอยูในดุลพินิจของหนวยงานของรัฐ 
ผูวาจางท่ีจะพิจารณา โดยคํานึงถึงราคาและลักษณะของพัสดุท่ีจาง ซ่ึงอาจมีผลกระทบตอการท่ีผูรับจาง 
จะหลีกเลี่ยงไมปฏิบัติตามสัญญา แตท้ังนี้การท่ีจะกําหนดคาปรับเปนรอยละเทาใด จะตองกําหนดไว 
ในเอกสารเชิญชวนดวย 

(๒3) ถาตองจายคาควบคุมงานวันละเทาใด ใหเรียกคาควบคุมงานจากผูรับจางวันละเทานั้น  
ตามจํานวนท่ีลวงเลยกําหนดสัญญาไป แตสัญญาขอนี้ไมรวมถึงคาควบคุมงานในกรณีท่ีตองตออายุสัญญา  

(๒4) เปนขอความหรือเง่ือนไขเพ่ิมเติม ซ่ึงหนวยงานของรัฐผูทําสัญญาอาจเลือกใชหรือตัดออกได
ตามขอเท็จจริง 
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ผนวก 2 
 

ตารางรายงานการจัดทําแผนการใชพัสดุท่ีผลิตภายในประเทศ 
 

โครงการ.............................................................................................................. 
รายการพัสดุหรือครุภัณฑท่ีใชในโครงการ 
แผนการใชพัสดุท่ีผลิตภายในประเทศ 
 

ลําดับ รายการ หนวย ปริมาณ ราคาตอหนวย 
(บาท) 

เปนเงิน (รวม) พัสดุใน
ประเทศ 

พัสดุ
ตางประเทศ 

1        
2        
3        
4        
5        

รวม     XXX XXX XXX 
อัตรา

(รอยละ) 
    100 70 30 

 
      ลงช่ือ...............................................(คูสัญญาฝายผูรับจาง) 
            (...............................................) 
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ผนวก 3 
 

ตารางรายงานการจัดทําแผนการใชเหล็กท่ีผลิตภายในประเทศ 
โครงการ.............................................................................................................. 

รายการพัสดุหรือครุภัณฑท่ีใชในโครงการ 
แผนการใชพัสดุท่ีผลิตภายในประเทศ 
ปริมาณเหล็กท้ังโครงการ         XXX   (ตน) 

ลําดับ รายการ หนวย ปริมาณ พัสดุในประเทศ พัสดุตางประเทศ 
1      
2      
3      
4      
5      

รวม   XXX XXX XXX 
อัตรา

(รอยละ) 
  100 90 10 

 
      ลงช่ือ...............................................(คูสัญญาฝายผูรับจาง) 
            (...............................................) 
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ผนวก 4 
 

ตารางรายงานผลการใชพัสดุที่ผลิตภายในประเทศ 
 
การใชพัสดุท้ังโครงการ 
รายการพัสดุท้ังโครงการ  XXX รายการ 
มูลคาพัสดุท้ังโครงการ   XXX บาท 
 
มูลคาการใชพัสดุท่ีผลิตภายในประเทศ 

รายการ หนวย (บาท) จํานวนเงิน อัตรา (รอยละ) 
มูลคาพัสดุท่ีผลิตภายในประเทศ    
มูลคาพัสดุท่ีผลิตจากตางประเทศ    

 
ปริมาณการใชเหล็กท้ังโครงการ 
ปริมาณการใชเหล็กท้ังโครงการ  XXX ตน มูลคาเหล็กท้ังโครงการ  XXX บาท 

รายการ หนวย จํานวน อัตรา (รอยละ) 
ปริมาณการใชเหล็ก ตน ตน  
มูลคาพัสดุท่ีผลิตจากตางประเทศ    

 
สรุป 
 เปนไปตามกฎกระทรวงกําหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจางพัสดุท่ีรัฐตองการสงเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 

2563  
 1. รอยละ 60 พัสดุท่ัวไป  (มูลคา) 
 2. รอยละ 90 เหล็ก (ปริมาณ) 

 
 ไมเปนไปตามกฎกระทรวงกําหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจางพัสดุท่ีรัฐตองการสงเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 

2563 
 เหตุผล/ความจําเปนท่ีหนวยงานของรัฐไมสามารถดําเนินการได 
 ...............................................................................................................................................................................................

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

 

 
      ลงชื่อ.......................................(ประธานคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ) 
            (.......................................) 
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ตัวอยางหนังสือผูรับจางสงแผนการใชพัสดุท่ีผลิตภายในประเทศ 
แผนการใชเหล็กท่ีผลิตภายในประเทศ 

 

ท่ี 
วันท่ี 

เลขประจําตัวผูเสียภาษี/เลขบัตรประจําตัวประชาชน --- 
บริษัท/หาง   ……….…………………………….……..................................................................... 

                                        (ใหระบุใหชัดเจนวาเปนบริษัทจํากัด บริษัทมหาชนจํากัด หางหุนสวนจํากัด ฯลฯ) 

ท่ีตั้งสํานักงาน : อาคาร  ...............................ช้ัน .........หมูบาน........................เลขท่ี.......... 
หมูท่ี .......ตรอก/ซอย ........................ถนน..............................ตําบล/แขวง ....................... 

อําเภอ/เขต.........................จังหวัด ……………….รหัสไปรษณีย   

โทรศัพท....................................... โทรสาร............................................ 

 
เรื่อง  ขอสงแผนการใชพัสดุท่ีผลิตภายในประเทศ และแผนการใชเหล็กท่ีผลิตภายในประเทศ 

เรียน  ประธานคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ  

อางถึง  สัญญาจางกอสราง เลขท่ี.............................. ลงวันท่ี.................................. 

สิ่งท่ีสงมาดวย แผนการใชพัสดุท่ีผลิตภายในประเทศ และแผนการใชเหล็กท่ีผลิตภายในประเทศ 

 ตามสัญญาท่ีอางถึง บริษัท/หาง..................................................................ไดทําสัญญารับจาง
กอสราง.....................................................................................กับกรม/สํานักงาน................................. วงเงิน
คาจางกอสราง .........................บาท (.........................................) กําหนดแลวเสร็จภายใน...........วัน และตาม
เง่ือนไขสัญญากําหนดใหสงผนการใชพัสดุท่ีผลิตภายในประเทศ และแผนการใชเหล็กท่ีผลิตภายในประเทศ ภายใน 
30 นับแตวันลงนามในสัญญา นั้น 

 บริษัท/หาง..................................................... ขอสงแผนการใชพัสดุท่ีผลิตภายในประเทศ และ
แผนการใชเหล็กท่ีผลิตภายในประเทศ รายละเอียดตามสิ่งท่ีสงมาดวย 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 

      ขอแสดงความนับถือ 
 

  
 (.........................................................................) 
 ตําแหนง................................................ 
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           บันทึกขอความ 

สวนราชการ  

ท่ี   วันท่ี      

เรื่อง
   

รายการแผนการใชพัสดุท่ีผลิตภายในประเทศ และแผนการใชเหล็กท่ีผลิตภายในประเทศ 
 ตามสัญญาเลขท่ี............................. ลงวันท่ี.................. 

เรียน  หัวหนาหนวยงาน..... (ระบุตําแหนงตามขอเท็จจริง) 

 ตามสัญญาเลขท่ี.........................ลงวันท่ี........................... กรม/สํานักงาน...................วาจาง
บริษัท/หาง.......................... ทํางานกอสราง.................................................................................................... 
โครงการ........................สํานัก/กอง.............................. วงเงินคากอสราง........................บาท กําหนดแลวเสร็จ
ภายใน.............วันนับถัดจากวันลงนามสัญญา/นับถัดจากวันท่ีไดรับหนังสือแจงใหเริ่มทํางาน  และตามเง่ือนไข
เอกสารแนบทายสัญญา ผนวก..... กําหนดวา “ผูรับจางตองใชพัสดุประเภทวัสดุหรือครุภัณฑท่ีจะใชในงาน
กอสรางเปนพัสดุท่ีผลิตภายในประเทศโดยตองไมนอยกวารอยละ 60 ของมูลคาพัสดุท่ีจะใชในงานกอสราง
ท้ังหมดตามสัญญา และผูรับจางตองใชเหล็กท่ีผลิตภายในประเทศไมนอยกวารอยละ 90 ของปริมาณเหล็กท่ี
ตองใชท้ังหมดตามสัญญา โดยตองจัดทําแผนการใชพัสดุท่ีผลิตในประเทศและแผนการใชเหล็กท่ีผลิต
ภายในประเทศ เสนอผูวาจางภายใน 30 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา” นั้น 
 บัดนี้ บริษัท/หาง............................................... ไดจัดสงแผนการใชพัสดุท่ีผลิตในประเทศและ
แผนการใชเหล็กท่ีผลิตภายในประเทศ ตามหนังสือท่ี...........................ลงวันท่ี...................... และคณะกรรมการ
ตรวจรับพัสดุไดตรวจสอบแลวเปนไปตามเง่ือนไขสัญญา รายละเอียดตามท่ีแนบมาพรอมนี้ 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 
 
   (ลงชื่อ)…………………………………………ประธานกรรมการตรวจรับพัสดุ 
       (..............................................) 
   (ลงชื่อ)…………………………………………กรรมการ 
       (..............................................) 
   (ลงชื่อ)…………………………………………กรรมการ 
       (..............................................) 
ผาน 
(ลงชื่อ)............................................หัวหนาเจาหนาท่ี 
        (...........................................) 
 
(ลงชื่อ)............................................หัวหนาฝาย................ 
        (...........................................) 
 
ทราบ 
(ลงชื่อ)............................................หัวหนาหนวยงานของรัฐ 
        (...........................................) 
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           บันทึกขอความ 

สวนราชการ  

ท่ี   วันท่ี      

เรื่อง
   

รายการผลการใชพัสดุท่ีผลิตภายในประเทศ ตามสัญญาเลขท่ี............................. ลงวันท่ี.................. 

เรียน  หัวหนาหนวยงาน..... (ระบุตําแหนงตามขอเท็จจริง) 

 ตามสัญญาเลขท่ี.........................ลงวันท่ี........................... กรม/สํานักงาน...................วาจาง
บริษัท/หาง.......................... ทํางานกอสราง.................................................................................................... 
วงเงินคากอสราง...................บาท กําหนดแลวเสร็จภายใน.............วันนับถัดจากวันลงนามสัญญา/นับถัดจาก
วันท่ีไดรับหนังสือแจงใหเริ่มทํางาน  และตามเง่ือนไขเอกสารแนบทายสัญญา ผนวก..... กําหนดวา “ผูรับจาง
ตองใชพัสดุประเภทวัสดุหรือครุภัณฑท่ีจะใชในงานกอสรางเปนพัสดุท่ีผลิตภายในประเทศโดยตองไมนอยกวา
รอยละ 60 ของมูลคาพัสดุท่ีจะใชในงานกอสรางท้ังหมดตามสัญญา และผูรับจางตองใชเหล็กท่ีผลิต
ภายในประเทศไมนอยกวารอยละ 90 ของปริมาณเหล็กท่ีตองใชท้ังหมดตามสัญญา โดยตองจัดทําแผนการใช
พัสดุท่ีผลิตในประเทศและแผนการใชเหล็กท่ีผลิตภายในประเทศ เสนอผูวาจางภายใน 30 วัน นับถัดจากวันลง
นามในสัญญา” ซ่ึงหัวหนาหนวยงานของรัฐไดรับทราบแลวเม่ือวันท่ี................... และเม่ือดําเนินการกอสราง
แลวเสร็จใหรายงานผลการใชพัสดุท่ีผลิตภายในประเทศดังกลาว นั้น 
 บัดนี้ บริษัท/หาง............................................... ไดดําเนินการตามสัญญาและสงมอบงานงวด
สุดทายเม่ือวันท่ี................................... และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุพัสดุไดตรวจรับงานเรียบรอยเม่ือวันท่ี
................................................ จึงขอรายงานผลการใชพัสดุท่ีผลิตในประเทศเพ่ือใหเปนไปตามกฎกระทรวง
กําหนดพัสดุและวิธีการจัดซ้ือจัดจางพัสดุท่ีรัฐตองการสงเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2563 ประกอบ
หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปญหาการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ ดวนท่ีสุด ท่ี กค (กวจ) 
0405.2/ว 89 ลงวันท่ี 18 กุมภาพันธ 2564 ผลการใชพัสดุท่ีผลิตในประเทศ สรุปไดดังนี้ 
  เปนไปตามกฎกระทรวงกําหนดพัสดุและวิธีการจัดซ้ือจัดจางพัสดุท่ีรัฐตองการสงเสริมหรือ
สนับสนุน (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2563  
  1. รอยละ 60 พัสดุท่ัวไป  (มูลคา) 
  2. รอยละ 90 เหล็ก (ปริมาณ) 
  ไมเปนไปตามกฎกระทรวงกําหนดพัสดุและวิธีการจัดซ้ือจัดจางพัสดุท่ีรัฐตองการสงเสริมหรือ
สนับสนุน (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2563 
 เหตุผล/ความจําเปนท่ีหนวยงานของรัฐไมสามารถดําเนินการได 
 ..........................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.................................... 

รายละเอียดตามท่ีแนบมาพรอมนี้ 
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- 2 - 

 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 
   (ลงชื่อ)…………………………………………ประธานกรรมการตรวจรับพัสดุ 
       (..............................................) 
   (ลงชื่อ)…………………………………………กรรมการ 
       (..............................................) 
   (ลงชื่อ)…………………………………………กรรมการ 
       (..............................................) 
 
 
ผาน 
(ลงชื่อ)............................................หัวหนาเจาหนาท่ี 
        (...........................................) 
 
 
ทราบ 
(ลงชื่อ)............................................หัวหนาหนวยงานของรัฐ 
        (...........................................) 
 

- 47 -

จัดทําโดยชมรมเครอืข่ายผู้ปฏิบัตงิานดา้นการจัดซือ้จัดจา้งและการบรหิารพัสดภุาครฐั


	201 ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดขอบเขตของงานจ้าง
	ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดขอบเขตของงานจ้างก่อสร้าง..............

	202 บันทึกขออนุมัติไม่ใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศ หรือจะใช้ หรือใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศไม่ครบร้อยละ 60
	ขออนุมัติไม่ใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศ หรือจะใช้ หรือใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศไม่ครบร้อยละ 60

	203 บันทึก-คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง
	แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง  งาน
	ขอความเห็นชอบราคากลางงานก่อสร้าง........................................................

	204 รายงานขอจ้างก่อสร้าง
	ขอรายงานจ้างก่อสร้าง                                                                       โดยวิธีคัดเลือก

	205 เอกสารจ้างก่อสร้างโดยวิธีคัดเลือก
	206 หนังสือเชิญชวน บัญชีรับเอกสาร
	เรื่อง   เชิญชวนให้มาเสนอราคา
	เรียน
	โทร............................................


	208 สัญญาจ้างก่อสร้าง
	209 ผนวก 2-4
	210 ตัวอย่างหนังสือผู้รับจ้างส่งแผนการใช้พัสดุและเหล็กผลิตในประเทศ
	211 บันทึกของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุรายงานแผนเสนอผู้ว่าจ้าง
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