เอกสารประกอบการเรียนออนไลนวันที่ 12 และ 13 มิถุนายน 2564

คู่มอื
การจัดซื้อจัดจ้างตามแนวทางปฏิบัติ ว 89

กรณีศึกษา
การกอสรางโดยวิธคี ัดเลือก
พรอมตัวอยางเอกสารประกอบ

โดยอธิวัฒน โยอาศรี

ชมรมเครือขายผูปฏิบัติงานดานการจัดซื้อจัดจางและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ

จัดทําโดย
อธิวัฒน โยอาศรี
(@athiwatbook)

ขั้นตอนดําเนินการจ้างโดยวิธีคัดเลือก
(กรณีจ้างผู้ประกอบการ SMEs)

จัดทํา “แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจําปี”
ประกาศในระบบ e-GP และเว็บไซต์หน่วยงาน และปิดประกาศโดยเปิดเผย
แบบรูปรายการก่อสร้าง

จัดทําราคากลาง

เจ้าหน้าที่พัสดุจัดทํารายงานขอจ้างเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่
เพื่ อพิ จารณาให้ความเห็นชอบ พร้อมเสนอแต่งตัง
้ คณะกรรมการจ้างโดยวิธค
ี ด
ั เลือก
และคณะกรรมการตรวจรับพั สดุ
คณะกรรมการจ้างโดยวิธีคัดเลือก ตรวจสอบรายชื่อสินค้า/บริการ และรายชื่อผู้ประกอบการ SMEs
ที่ได้ขึ้นบัญชีได้ที่ www.thaismegp.com ของ สสว.

มีผู้ประกอบการ SMEs
ในจังหวัดที่ตั้งของหน่วยจัดซื้อ
ไม่น้อยกว่า 3 ราย

ไม่มีผู้ประกอบการ SMEs ในจังหวัด
หรือมีแต่ไม่ถึง 3 ราย แต่มี SMEs ของ
จังหวัดอื่น รวมกันทั้งหมดไม่น้อยกว่า 3 ราย

เชิญผู้ประกอบการ SMEs
ในจังหวัดเข้าเสนอราคา

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

ผู้ประกอบการ SMEs
ยื่นซองข้อเสนอตามวัน เวลาที่กําหนด
คณะกรรมการจ้างโดยวิธีคัดเลือก ตรวจสอบคุณสมบัติ /เอกสารหลักฐานของผู้ยื่นข้อเสนอ
แต่ละราย และจัดทํารายงานผลการพิ จารณาเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่
ผู้มีอํานาจอนุมัตส
ิ ั่งจ้าง และประกาศผู้ชนะการเสนอราคาหรือได้รับการคัดเลือก

ทําสัญญา

อธิวัฒน โยอาศรี

ผูรับจางจัดทําแผนการ
ใชพัสดุที่ผลิต
ภายในประเทศ (ผนวก
2) เสนอผูวาจางภายใน
30 วัน นับถัดจาก
วันลงนามในสัญญา

ชมรมเครือขายผูปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจางภาครัฐ

การตรวจรับงานจาง

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

สงมอบงานงวดสุดทาย
และการรายงานผล

ใหคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
เปนผูจัดทํารายงานผลการใช
พัสดุที่ผลิตภายในประเทศ
(ภาคผนวก 4) เสนอผูวาจาง
ทราบพรอมกับรายงานผลการ
ตรวจรับงานงวดสุดทาย
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ในกรณี ที่หน่ วยงานที่มีแบบรูปรายการก่อสร้างแล้ว จะจัดทํา TOR หรือไม่กไ็ ด้

บันทึกขอความ

สวนราชการ
ที่
วันที่
เรื่อง ขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการกําหนดขอบเขตของงานจางกอสราง..............
เรียน
ดวยโครงการ/สํานักงาน................................................................................... จะดําเนินการจาง
......................................................................................... วงเงินงบประมาณ..................................บาท ดังนั้น
เพื่อใหการกําหนดขอบเขตของงานดังกลาว เปนไปตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ขอ 21 จึงขอแตงตั้งคณะกรรมการเพื่อกําหนดขอบเขตของงาน เพื่อใช
สําหรับการดําเนินการจางตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ ประกอบดวย
1. ......................................... ตําแหนง............................
ประธานกรรมการ
2. ......................................... ตําแหนง............................
กรรมการ
3. ......................................... ตําแหนง............................
กรรมการ
โดยใหมีหนาที่ จัดทํารายละเอียดขอบเขตของงาน และกําหนดหลักเกณฑการพิจารณาคัดเลือก
ขอเสนอ โดยใหมีรายละเอียดเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ และแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวของ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

(.......................................................)
................................................
เจาหนาที่ผูรับผิดชอบ/หัวหนาเจาหนาที่

จัดทําโดยชมรมเครือข่ายผู้ปฏิบัตงิ านด้านการจัดซือ้ จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
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บันทึกขอความ

สวนราชการ
ที่
วันที่
เรื่อง ขออนุมัติไมใชพัสดุที่ผลิตภายในประเทศ หรือจะใช หรือใชพัสดุที่ผลิตภายในประเทศไมครบรอยละ 60
เรียน หัวหนาหนวยงานของรัฐ..... (ระบุตําแหนงตามขอเท็จจริง)
ตามที่ สํ า นั ก งาน. ... ..... .... ..... .... ..... .... .... ... มี ค ว ามประส งค จ ะจ า งก อ ส ร า ง
.................................................................................... และ....(ระบุตําแหนงหัวหนาหนวยงาน).... ตาม
กฎกระทรวงกฎกระทรวงกําหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจางพัสดุที่รัฐตองการสงเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่
2) พ.ศ. 2563 ขอ 27/3 (2) การจัดจางงานกอสราง ใหหนวยงานของรัฐกําหนดรายละเอียดในแบบรูป
รายการงานกอสรางวา “ใหใชพัสดุสงเสริมการผลิตภายในประเทศไมนอยกวารอยละ 60 ของพัสดุที่จะใชใน
การงานกอสราง และในกรณีที่ไมสามารถใชพัสดุสงเสริมการผลิตภายในประเทศไดตามอัตรารอยละที่กําหนด
หนวยงานของรัฐตองไดรับอนุมัติจากผูมีอํานาจเหนือขึ้นไปหนึ่งชั้นกอน”
จากการตรวจสอบแบบรูปรายการกอสราง และรายละเอียดพัสดุที่ใชในงานกอสรางแลว มีความ
จําเปนที่จะไมใชพัสดุที่ผลิตภายในประเทศ หรือจะใช หรือใชพัสดุที่ผลิตภายในประเทศไมครบรอยละ 60
เนื่องจาก.....................(ระบุเหตุผลความจําเปน) .................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
ดั งนั้ น เพื่ อให เ ป น ไปตามกฎกระทรวงกําหนดพัส ดุและวิธีการจัดซื้อจัดจางพัส ดุที่รัฐ ตองการสงเสริมหรือ
สนับสนุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 และหนังสือหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปญหาการจัดซื้อจัดจางและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ ดวนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 89 ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ 2564 ขอ 2.2.2 จึงเห็น
ควรนําเสนอผูมีอํานาจเหนือขึ้นไปอนุมัติเห็นชอบกอนดําเนินการกําหนดรายละเอียดขอบเขตของงาน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
(ลงชื่อ)…………………………………………ประธานกรรมการ
(..............................................)
(ลงชื่อ)…………………………………………กรรมการ
(..............................................)
(ลงชื่อ)…………………………………………กรรมการ
(..............................................)

จัดทําโดยชมรมเครือข่ายผู้ปฏิบัตงิ านด้านการจัดซือ้ จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

-3(1) ตัวอยางบันทึก/คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการกําหนดราคากลางงานกอสราง

บันทึกขอความ

สวนราชการ
ที่
วันที่
เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการกําหนดราคากลางงานกอสราง

งาน

เรียน
ดวย................................................................ มีความประสงคจะดําเนินการจางกอสราง/
ปรั บ ปรุ ง/ซ อมแซม........................................ ประจํ าป งบประมาณ...................... วงเงิ น งบประมาณ
......................... บาท
ดังนั้น เพื่อใหการคํานวณราคากลางงานกอสรางของงานดังกลาว เปนไปตามพระราชบัญญัติการ
จัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 มาตรา 4 ประกอบหลักเกณฑการคํานวณราคากลางงาน
กอสรางตามประกาศคณะกรรมการกําหนดราคากลางและขึ้นทะเบียนผูประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑและ
วิ ธี ก ารกํ า หนดราคากลางงานก อ สร า ง จึ ง เห็ น สมควรแต ง ตั้ ง คณะกรรมการกํ า หนดราคากลางของงาน
..................ประกอบดวย
1. .................................................. ตําแหนง............................ ประธานกรรมการ
2. .................................................. ตําแหนง............................ กรรมการ
3. .................................................. ตําแหนง............................ กรรมการ
โดยใหมีหนาที่และรับผิดชอบดังนี้
1. คํานวณราคากลางงานกอสรางภายใตหลักเกณฑการคํานวณราคากลางงานกอสราง แลว
นําเสนอหัวหนาหนวยงานของรัฐใหความเห็นชอบ
2. ในกรณีที่ราคาของผูเสนอราคารายที่หนวยงานของรัฐเห็นสมควรจางแตกตางจากราคากลาง
ที่คณะกรรมการกําหนดราคากลางคํานวณไว ตั้งแตรอยละ 15 ขึ้นไป โดยใชราคาของผูเสนอราคารายที่
หนวยงานของรัฐเห็นสมควรจางเปนฐานในการคํานวณ ใหแจงรายละเอียดการคํานวณราคากลางงานกอสราง
นั้นใหสํานักงานการตรวจเงินแผนดินทราบโดยเร็ว
3. ดําเนินการอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมายและเพื่อใหการดําเนินการคํานวณราคากลางแลวเสร็จ
และเปนไปตามหลักเกณฑและแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวของ
ทั้งนี้ อํานาจอนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการเปนของ............... ตามคําสั่งกรม/สํานักงาน........ ที่
........./.......... ลงวันที่...................
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

(.......................................................)
................................................
เจาหนาที่/ผูรับผิดชอบงานกอสราง

จัดทําโดยชมรมเครือข่ายผู้ปฏิบัตงิ านด้านการจัดซือ้ จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

-4-

คําสั่งกรม/สํานักงาน.................
ที่............../.......................
เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการกําหนดราคากลางงานกอสราง งาน...............................
---------------------ดวย................................................................ มีความประสงคจะดําเนินการจางกอสราง/
ปรั บ ปรุ ง/ซ อมแซม........................................ ประจํ าป งบประมาณ...................... วงเงิน งบประมาณ
......................... บาท
ดังนั้น เพื่อใหการคํานวณราคากลางงานกอสรางของงานดังกลาว เปนไปตามพระราชบัญญัติการ
จัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 มาตรา 4 ประกอบหลักเกณฑการคํานวณราคากลางงาน
กอสรางตามประกาศคณะกรรมการกําหนดราคากลางและขึ้นทะเบียนผูประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑและ
วิ ธี ก ารกํ า หนดราคากลางงานก อ สร า ง จึ ง เห็ น สมควรแต ง ตั้ ง คณะกรรมการกํ า หนดราคากลางของงาน
..................ประกอบดวย
1. .................................................. ตําแหนง............................ ประธานกรรมการ
2. .................................................. ตําแหนง............................ กรรมการ
3. .................................................. ตําแหนง............................ กรรมการ
โดยใหมีหนาที่และรับผิดชอบดังนี้
1. คํานวณราคากลางงานกอสรางภายใตหลักเกณฑการคํานวณราคากลางงานกอสราง แลว
นําเสนอหัวหนาหนวยงานของรัฐใหความเห็นชอบ
2. ในกรณีที่ราคาของผูเสนอราคารายที่หนวยงานของรัฐเห็นสมควรจางแตกตางจากราคากลาง
ที่คณะกรรมการกําหนดราคากลางคํานวณไว ตั้งแตรอยละ 15 ขึ้นไป โดยใชราคาของผูเสนอราคารายที่
หนวยงานของรัฐเห็นสมควรจางเปนฐานในการคํานวณ ใหแจงรายละเอียดการคํานวณราคากลางงานกอสราง
นั้นใหสํานักงานการตรวจเงินแผนดินทราบโดยเร็ว
3. ดําเนินการอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมายและเพื่อใหการดําเนินการคํานวณราคากลางแลวเสร็จ
และเปนไปตามหลักเกณฑและแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวของ
สัง่ ณ วันที่......................................................
(..............................................)
หัวหนาหนวยงาน/ผูไดรับมอบอํานาจ

จัดทําโดยชมรมเครือข่ายผู้ปฏิบัตงิ านด้านการจัดซือ้ จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

-5(2) ตัวอยางบันทึกขอความเห็นชอบราคากลางงานกอสราง

บันทึกขอความ

สวนราชการ
ที่
วันที่
เรื่อง ขอความเห็นชอบราคากลางงานกอสราง........................................................
เรียน
ตามบันทึก/คําสั่ง ที่........../................ ลงวันที่........................................ แตงตั้งคณะกรรมการ
กําหนดราคากลางงาน............................................................................................. นั้น
บัดนี้ คณะกรรมการกําหนดราคากลาง ไดดําเนินการคํานวณราคากลางของงานกอสรางดังกลาว
ตาม หลักเกณฑและวิธีการกําหนดราคากลางงานกอสราง และหนังสือเวียนที่เกี่ยวของ เสร็จเรียบรอยแลว
ราคากลางของงานที่คํานวณได เปนเงิน.............................บาท ตามรายละเอียดการคํานวณราคากลางที่แนบ
ทั้งนี้ เปนอํานาจการเห็นชอบราคากลางเปนของ...................... ตามคําสั่งกรม/สํานักงาน........ ที่ ........./..........
ลงวันที่...................
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาเห็นชอบ
(ลงชื่อ)..............................................ประธานกรรมการ
(.............................................)
(ลงชื่อ)...............................................กรรมการ
(.............................................)
(ลงชื่อ)...............................................กรรมการ
(.............................................)

เห็นชอบ
(.....................................................)
หัวหนาหนวยงาน..........................
วันที่........../............../................
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-6ตัวอยางรายงานขอจางกอสรางโดยวิธีคัดเลือก

บันทึกขอความ
สวนราชการ
ที่
เรื่อง ขอรายงานจางกอสราง

วันที่
โดยวิธีคัดเลือก

เรียน ผูอ ํานวยการ...................................................
ด ว ยสํ า นั ก งาน............................................มี ค วามประสงค จ ะจ า งก อ สร า ง
.............................................................................................. โดยวิธีคัดเลือก ซึ่งมีรายละเอียดดังตอไปนี้
1. เหตุผลและความจําเปนที่ตองจาง
2. แบบรูปรายการกอสราง และขอบเขตของงานจาง
รายละเอียดตามเอกสารแนบทาย
3. ราคากลางของพัสดุที่จะจาง เปนเงิน ……………….. บาท (.....................................................)
เปนราคาที่ไดมาจากการคํานวณตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการราคากลางกําหนด ตามนัยมาตรา 4 แหง
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และประกาศคณะกรรมการราคา
กลางและขึ้นทะเบียนผูประกอบการ
4. วงเงินที่จะจาง ........................... บาท (......................................................)
5 กําหนดเวลาที่ตองการใหงานแลวเสร็จ กําหนดสงมอบงานภายใน ..........วัน นับถัดจากวันลง
นามในสัญญา หรือวันที่ไดรับหนังสือแจงใหเริ่มทํางาน
6. วิธีที่จะซื้อหรือจาง และเหตุผลที่จะตองซื้อโดยวิธีนั้น
ดําเนินการดวยวิธีคัดเลือก ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ. 2560 มาตรา 56 (1) (ซ) กฎกระทรวงกําหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจางพัสดุที่รัฐตองการสงเสริมหรือ
สนับสนุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 ประกอบหนังสือคณะกรรมการวินจิ ฉัยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ ดวนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 89 ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ 2564
7. หลักเกณฑการพิจารณาคัดเลือกขอเสนอ
การพิจารณาคัดเลือกขอเสนอโดยใชเกณฑราคา
8. กําหนดระยะเวลาในการพิจารณาผลการเสนอราคา
กําหนดระยะเวลาในการพิจารณาผลการเสนอราคาใหแลวเสร็จภายใน .......วัน/ วันทําการ นับ
ถัดจากวันยื่นขอเสนอ
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-79. 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) ..........................................................

ผูควบคุมงาน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอไดโปรด
1. อนุมัติใหดําเนินการ ตามรายละเอียดในรายงานขอจางดังกลาวขางตน
2. ลงนามในคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการจางโดยวิธีคัดเลือก คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และ
(.........................................................)
เจาหนาที่
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-8ความเห็นของหัวหนาเจาหนาที่
......................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ………………………………………..… หัวหนาเจาหนาที่
(……………………………………..)
วันที่...............................

คําสั่ง

-เห็นชอบ
-ลงนามแลว
ลงชื่อ …………………………….………………….
(………….……………………………….. )
ผูอํานวยการ....................
วันที่............................................

จัดทําโดยชมรมเครือข่ายผู้ปฏิบัตงิ านด้านการจัดซือ้ จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

-9(ตัวอยาง)
เอกสารจางกอสรางโดยวิธีคัดเลือก
เลขที่ …………………..
การจางกอสราง…………………..................………………
----------------------------------------กรม/จังหวัด/สํานักงาน............. ซึ่งตอไปนี้เรียกวา “กรม/จังหวัด/สํานักงาน” มีความประสงคจะจาง
กอสราง....................................…………..............................................................................................................
โดยวิธีคัดเลือก ณ............................................... โดยมีขอแนะนําและขอกําหนด ดังตอไปนี้
1. เอกสารแนบทายเอกสารจางกอสรางโดยวิธีคัดเลือก
1.1 แบบรูปและรายการละเอียด
1.2 แบบใบเสนอราคา
1.3 แบบสัญญาจางกอสราง
1.4 แบบหนังสือค้ําประกัน
(1) หลักประกันสัญญา
(2) หลักประกันการรับเงินคาจางลวงหนา
(3) หลักประกันผลงาน
1.5 สูตรการปรับราคา
1.6 บทนิยาม
(1) ผูมีผลประโยชนรวมกัน
(2) การขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม
1.7 แบบบัญชีเอกสาร
(1) บัญชีเอกสารสวนที่ 1
(2) บัญชีเอกสารสวนที่ 2
1.8 ตารางแผนการใชพัสดุที่ผลิตภายในประเทศและแผนการใชเหล็กที่ผลิตภายในประเทศ
1.10 ................ฯลฯ...................
2. คุณสมบัติของผูยื่นขอเสนอ
2.1 มีความสามารถตามกฎหมาย
2.2 ไมเปนบุคคลลมละลาย
2.3 ไมอยูระหวางเลิกกิจการ
2.4 ไมเปนบุคคลซึ่งอยูระหวางถูกระงับการยื่นขอเสนอหรื อทําสัญญากับหนวยงานของรั ฐไว
ชั่ ว คราวเนื่ อ งจากเป น ผู ที่ ไ ม ผ า นเกณฑ ก ารประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านของผู ป ระกอบการตามระเบี ย บ
ที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังกําหนดตามที่ประกาศเผยแพรในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
2.5 ไมเปนบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานและไดแจงเวียนชื่อใหเปนผูทิ้งงาน
ของหนวยงานของรัฐในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผูทิ้งงานเปนหุนสวน
ผูจัดการ กรรมการผูจัดการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นดวย
2.6 มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจางและ
การบริหารพัสดุภาครัฐกําหนดในราชกิจจานุเบกษา
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- 10 2.7 เปนบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล ผูมีอาชีพรับจางงานดังกลาว (กรณีงานกอสรางที่มีวงเงิน
ตั้งแต 1 ลานบาทขึ้นไป ตองเปนนิติบุคคลตามกฎหมาย)
2.8 ไม เ ป น ผู มี ผ ลประโยชน ร ว มกั น กั บ ผู ยื่ น ข อ เสนอรายอื่ น ที่ เ ข า ยื่ น ข อ เสนอให แ ก ก รม
ณ วันที่มีหนังสือเชิญชวนใหเขายื่นขอเสนอ หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันอยางเปน
ธรรม ในการจางครั้งนี้
2.9 ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย เวนแตรัฐบาล
ของผูย ื่นขอเสนอไดมีคําสั่งใหสละเอกสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น
2.10 เปนผูประกอบการที่ ขึ้นทะเบี ยนงานก อสร างสาขา.....................ไมน อยกว าชั้ น.............
ประเภท.................ไวกับกรมบัญชีกลาง (ใชในกรณีกําหนดชั้น)
2.11 ผูยื่นขอเสนอตองมีผลงานกอสรางประเภทเดียวกันกับงานที่จางกอสรางในวงเงินไมนอยกวา
...............บาท (........................................) และเปนผลงานที่เปนคูสัญญาโดยตรงกับหนวยงานของรัฐ หรือ
หนวยงานเอกชนที่กรม/จังหวัด/สํานักงานเชื่อถือ
2.12 ผูยื่นขอเสนอที่ยื่นขอเสนอในรูปแบบของ “กิจการรวมคา” ตองมีคุณสมบัติ ดังนี้
กรณีขอตกลงฯ กําหนดใหผูเขารวมคารายใดรายหนึ่งเปนผูเขารวมคาหลัก ขอตกลงฯ
จะตองมีการกําหนดสัดสว นหน าที่ และความรับผิดชอบในปริ มาณงาน สิ่งของ หรือมูลคาตามสั ญญาของ
ผูเขารวมคาหลักมากกวาผูเขารวมคารายอื่นทุกราย
* กรณีขอตกลงฯ กําหนดใหผูเขารวมคารายใดรายหนึ่งเปนผูเขารวมคาหลัก กิจการรวมคา
นั้นตองใชผลงานของผูเขารวมคาหลักรายเดียว เปนผลงานของกิจการรวมคาที่ยื่นขอเสนอ (เลือกใชในกรณี
กําหนดผลงานกอสราง)
** กรณีที่ขอตกลงฯ กําหนดใหผูเขารวมคารายใดรายหนึ่งเปนผูเขารวมคาหลัก ผูเขารวมคาหลัก
จะตองเปนผูประกอบการที่ขึ้นทะเบียนไวกับกรมบัญชีกลาง ในสวนของผูเขารวมคาที่ไมใชผูเขารวมคาหลักจะ
เปนผูประกอบการที่ขึ้นทะเบียนในสาขางานกอสรางไวกับกรมบัญชีกลางหรือไมก็ได (เลือกใชในกรณีกําหนดชั้น)
สําหรับขอตกลงฯ ที่ไมไดกําหนดใหผูเขารวมคารายใดเปนผูเขารวมหลัก ผูเขารวมคาทุกราย
จะตองมีคุณสมบัติครบถวนตามเงื่อนไขที่กําหนดไวในเอกสารเชิญชวน
2.13 เปนผูประกอบการที่ขึ้นทะเบียนรายชื่อผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
(SMEs) กับสํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (สสว.) (ระบุในกรณีที่ใชวิธีคัดเลือกตาม ว89)
2.14...........................(คุณสมบัติอื่น)..............................
3. หลักฐานการยื่นขอเสนอ
ผูยื่นขอเสนอจะตองเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพรอมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกเปน 2 สวน คือ
3.1 สวนที่ 1 อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้
(1) ในกรณีผูยื่นขอเสนอเปนนิติบุคคล
(ก) หางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน
นิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุนสวนผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม (ถามี) พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง
(ข) บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน
นิติบุคคลหนังสือบริคณหสนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม (ถามี) และบัญชีผูถือหุนรายใหญ
(ถามี) พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง
(2) ในกรณีผูยื่นขอเสนอเปนบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใชนิติบุคคลใหยื่นสําเนา
บัตรประจําตัวประชาชนของผูนั้น สําเนาขอตกลงที่แสดงถึงการเขาเปนหุนสวน (ถามี) สําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชนของผูเปนหุนสวน หรือสําเนาหนังสือเดินทางของผูเปนหุนสวนที่มิไดถือสัญชาติไทยพรอมทั้งรับรอง
สําเนาถูกตอง
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- 11 (3) ในกรณีผูยื่นขอเสนอเปนผูยื่นขอเสนอรวมกันในฐานะเปนผูรวมคา ใหยื่นสําเนาสัญญา
ของการเขารวมคา และเอกสารตามที่ระบุไวใน (1) หรือ (2) ของผูรวมคา แลวแตกรณี
(4) เอกสารเพิ่มเติมอื่นๆ (ระบุเอกสารอื่นตามที่หนวยงานของรัฐ ที่ดําเนินการจั ดจ าง
เห็นสมควรกําหนด) เชน
(5.1) สําเนาใบทะเบียนพาณิชย พรอมรับรองสําเนาถูกตอง (ถามี)
(5.2) สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม พรอมรับรองสําเนาถูกตอง (ถามี)
(5.3) …………………………..ฯลฯ..............................................
(6) บัญชีเอกสารสวนที่ 1 ทั้งหมดที่ไดยื่นพรอมกับซองใบเสนอราคา
3.2 สวนที่ 2 อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้
(1) ในกรณี ที่ ผู ยื่ น ข อ เสนอมอบอํ า นาจให บุ ค คลอื่ น กระทํ า การแทนให แ นบหนั ง สื อ
มอบอํานาจซึ่งติดอากรแสตมปตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผูมอบอํานาจและผูรับมอบอํานาจ
ทั้งนี้หากผูรับมอบอํานาจเปนบุคคลธรรมดาตองเปนผูที่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแลวเทานั้น
(2) สํ า เนาหลั ก ฐานการขึ้ น ทะเบี ย นงานก อ สร า งสาขา...................ไม น อ ยกว า ชั้ น
.................ประเภท................ไวกับกรมบัญชีกลาง (ใชในกรณีการกําหนดชั้น)
(3) สําเนาหนังสือรับรองผลงานกอสรางพรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง (ใหใชในกรณีที่มี
การกําหนดผลงาน)
(4) เอกสารเพิ่มเติมอื่น ๆ (ระบุเอกสารอื่นตามที่หนวยงานของรัฐที่ดํ าเนิน การจั ด จ าง
เห็นสมควรกําหนด) เชน
(4.1) สําเนาใบขึ้นทะเบียนผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs)
(4.2) ............................ฯลฯ..........................................
(5) บัญชีเอกสารสวนที่ 2 ทั้งหมดที่ไดยื่นพรอมกับซองใบเสนอราคา
4. การเสนอราคา
4.1 ผูยื่นขอเสนอตองเสนอราคาตามแบบที่กําหนด โดยไมมีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะตอง
กรอกขอความใหถูกตองครบถวน ลงลายมือชื่อของผูยื่นขอเสนอใหชัดเจน จํานวนเงินที่เสนอตองระบุตรงกัน
ทั้งตัวเลขและตัวหนังสือโดยไมมีการขูดลบหรือแกไข หากมีการขูดลบ ตกเติม แกไข เปลี่ยนแปลง จะตองลง
ลายมือชื่อผูยื่นขอเสนอ พรอมทั้งประทับตรา (ถามี) กํากับไวดวยทุกแหง
4.2 ผูยื่นขอเสนอจะตองเสนอราคาเปนเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดยเสนอราคา
รวม หรือราคาตอหนวย หรือราคาตอรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไวทายใบเสนอราคาใหถูกตอง ทั้งนี้ ราคารวมที่
เสนอจะตองตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถาตัวเลขและตัวหนังสือไมตรงกันใหถือตัวหนังสือเปนสําคัญ โดยคิด
ราคารวมทั้งสิ้น ซึ่งรวมคาภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีอากรอื่น และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวงไวแลว
ราคาที่เสนอจะตองเสนอกําหนดยืนราคาไมนอยกวา................วัน นับตั้งแตวันยื่นขอเสนอ
โดยภายในกําหนดยืนราคา ผูยื่นขอเสนอตองรับผิดชอบราคาที่ตนไดเสนอไวและจะถอนการเสนอราคามิได
4.3 ผู ยื่ น ข อ เสนอจะต องเสนอกํ าหนดเวลาดํ าเนิ นการก อสร างแล วเสร็ จไม เกิ น............วั น
นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจาง หรือวันที่ไดรับหนังสือแจงจากกรม/จังหวัด/สํานักงานใหเริ่มทํางาน (ให
เลือกใชตามขอเท็จจริง)
4.4 ก อนเสนอราคาผู ยื่ น ข อ เสนอควรตรวจดู ร างสั ญญา แบบรู ป และรายการละเอี ยด ฯลฯ
ใหถี่ถวนและเขาใจเอกสารจางก อสรางโดยวิธีคัดเลือกทั้งหมดเสียก อนที่จ ะตกลงยื่นข อเสนอตามเงื่ อนไขใน
เอกสารจางกอสรางโดยวิธีคัดเลือก
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- 12 4.5 ผูยื่นขอเสนอจะตองยื่นขอเสนอในวันที่…………………………….... ระหวางเวลา………………..น.
ถึง…………………น. ณ...............................................................
เมื่อพนกําหนดเวลายื่นขอเสนอแลว จะไมรับเอกสารการยื่นขอเสนอและเสนอราคาใดๆ
โดยเด็ดขาด
4.6 คณะกรรมการจางโดยวิธีคัดเลือกจะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผูยื่นขอเสนอแตละ
รายวา เปนผูยื่นขอเสนอที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอื่น หรือไม หากปรากฏวาผูยื่นขอเสนอราย
ใดเปนผูยื่นขอเสนอที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอื่นคณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผูยื่นขอเสนอ
ราคาที่มีผลประโยชนรวมกันนั้นออกจากการเปนผูยื่นขอเสนอ
หากปรากฏตอคณะกรรมการจางโดยวิธี คัดเลื อกวา กอนหรือในขณะที่มีการพิจ ารณา
ขอเสนอ มีผูยื่นขอเสนอรายใดกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรมตามขอ 1.6 (2) และ
คณะกรรมการฯ เชื่อวามีการกระทําอันเปนการขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรมคณะกรรมการฯ จะตัด
รายชื่อผูยื่นขอเสนอรายนั้นออกจากการเปนผูย ื่นขอเสนอ และกรม/จังหวัด/สํานักงานจะพิจารณาลงโทษผูยื่น
ขอเสนอดังกลาวเปนผูทิ้งงาน เวนแตกรม/จังหวัด/สํานักงานจะพิจารณาเห็นวาผูยื่นขอเสนอรายนั้น มิใชเปนผูริเริ่ม
ใหมีการกระทําดังกลาวและไดใหความรวมมือเปนประโยชนตอการพิจารณาของกรม/จังหวัด/สํานักงาน
4.7 ผูยื่นขอเสนอจะตองปฏิบัติ ดังนี้
(1) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไวในเอกสารจางกอสรางโดยวิธีคัดเลือก
(2) ราคาที่เสนอจะตองเปนราคาที่รวมภาษีมูลคาเพิ่ม และภาษีอื่นๆ (ถามี) รวมคาใชจาย
ทั้งปวงไวดวยแลว
(3) ผูยื่นขอเสนอจะตองยื่นขอเสนอราคาภายในวันเวลาที่กําหนด
(4) ผูยื่นขอเสนอจะถอนการเสนอราคาที่เสนอแลวไมได
4.8 หากผู ยื่ น ข อเสนอเปน ผูไดรับ คัดเลือกเปน ผูช นะการเสนอราคาในครั้งนี้ จะตองจัดทํา
แผนการใชพัสดุที่ผลิตภายในประเทศและแผนการใชเหล็กที่ผลิตภายในประเทศ
5. หลักเกณฑและสิทธิในการพิจารณา
5.1 การพิ จารณาผลการยื่นข อเสนอครั้ งนี้ กรม/จังหวัด /สํา นั กงานจะพิจารณาตัดสินโดยใช
หลักเกณฑราคา และพิจารณาจากราคารวมที่ปรากฏในใบเสนอราคา
5.2 หากผูยื่นขอเสนอรายใดมีคุณสมบัติไมถูกตองตามขอ 2 หรือยื่นหลักฐานการยื่นขอเสนอ
ไมถูกตอง หรือไมครบถวนตามขอ 3 หรือยื่นขอเสนอไม ถูกต องตามข อ 4 แลว คณะกรรมการจางโดยวิธี
คัดเลือก จะไมรับพิจารณาขอเสนอของผูยื่นขอเสนอรายนั้น เวนแตผูยื่นขอเสนอรายใดเสนอเอกสารทางเทคนิค
หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะจางไมครบถวน หรือเสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเงื่อนไข
ที่กรม/จังหวัด/สํานักงานกําหนดไวในเอกสารจางกอสรางโดยวิธีคัดเลือก ในสวนที่มิใชสาระสําคัญและความ
แตกตางนั้นไมมีผลทําใหเกิดการไดเปรียบเสียเปรียบตอผูยื่นขอเสนอรายอื่น หรือเปนการผิดพลาดเล็กน อย
คณะกรรมการฯ อาจพิจารณาผอนปรนการตัดสิทธิผูยื่นขอเสนอรายนั้น
5.3 กรม/จังหวัด/สํานักงานสงวนสิทธิ์ไมพิจารณาขอเสนอของผูยื่นขอเสนอโดยไมมีการผอน
ผัน ในกรณีดังตอไปนี้
(1) ไมปรากฏชื่อผูยื่นขอเสนอรายนั้นในบัญชีรายชื่อสงหรือรับหนังสือเชิญชวนใหเขา
ยื่นขอเสนอของกรม/จังหวัด/สํานักงาน
(2) ไมกรอกชื่อผูยื่นขอเสนอในบัญชียื่นซองขอเสนอ
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- 13 (3) เสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเงื่อนไขที่กําหนดในเอกสารจางกอสรางโดยวิธี
คัดเลือกที่เปนสาระสําคัญ หรือมีผลทําใหเกิดความไดเปรียบเสียเปรียบแกผูยื่นขอเสนอรายอื่น
5.5 ในการตั ด สิ น การจ า งโดยวิ ธี คั ด เลื อ กหรื อ ในการทํ า สั ญญา คณะกรรมการจ า งโดยวิ ธี
คัดเลือกหรือกรม/จังหวัด/สํานักงานมีสิทธิใหผูยื่นขอเสนอชี้แจงขอเท็จจริงเพิ่มเติมได กรม/จังหวัด/สํานักงานมี
สิทธิที่จะไมรับขอเสนอ ไมรับราคาหรือไมทําสัญญา หากขอเท็จจริงดังกลาวไมเหมาะสมหรือไมถูกตอง
5.6 กรม/จังหวัด/สํานักงานทรงไวซึ่งสิทธิที่จะไมรับราคาต่ําสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคา
ที่เสนอทั้งหมดก็ได และอาจพิจารณาเลือกจางในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรือ
อาจจะยกเลิกการจางโดยวิธีคัดเลือกโดยไมพิจารณาจัดจางเลยก็ได สุดแตจะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชนของ
ทางราชการเปนสําคัญ และใหถือวาการตัดสินของกรม/จังหวัด/สํานักงานเปนเด็ดขาดผูยื่นขอเสนอจะเรียกรอง
คาใชจาย หรือคาเสียหายใดๆ มิได รวมทั้งกรม/จังหวัด/สํานักงานจะพิจารณายกเลิกการจางโดยวิธีคัดเลือกและ
ลงโทษผูยื่นขอเสนอเปนผูทิ้งงานไมวาจะเปนผูยื่นขอเสนอที่ไดรับการคัดเลือกหรือไมก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อถือได
วายื่นขอเสนอกระทําการโดยไมสุจริต เชน การเสนอเอกสารอันเปนเท็จ หรือใชชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล
อื่นมาเสนอราคาแทน เปนตน
ในกรณี ที่ผู ยื่ น ข อเสนอรายที่เสนอราคาต่ําสุ ด เสนอราคาต่ําจนคาดหมายไดวา ไม อ าจ
ดําเนินงานตามเอกสารจางกอสรางโดยวิธีคัดเลือกได คณะกรรมการจางโดยวิธีคัดเลือกหรือกรม/จังหวัด/สํานักงาน
จะใหผูยื่นขอเสนอนั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทําใหเชื่อไดวาผูยื่นขอเสนอสามารถดําเนินงานตามเอกสารจ าง
กอสรางโดยวิธีคัดเลือกใหเสร็จสมบูรณ หากคําชี้แจงไมเปนที่รับฟงได กรม/จังหวัด/สํานักงานมีสิทธิที่จะไมรั บ
ข อเสนอหรื อไมรั บราคาของผู ยื่ นข อเสนอรายนั้น ทั้งนี้ผูยื่นขอเสนอดังกลาวไมมีสิทธิเรียกรองคาใชจายหรื อ
คาเสียหายใดๆ จากกรม/จังหวัด/สํานักงาน
5.7 กอนลงนามในสัญญากรม/จังหวัด/สํานักงานอาจประกาศยกเลิกการจางโดยวิธีคัดเลื อก
หากปรากฏว า มี ก ารกระทํ า ที่ เ ข า ลั ก ษณะผู ยื่ น ข อ เสนอที่ ช นะการเสนอราคาหรื อที่ ได รั บการคั ดเลื อ กมี
ผลประโยชนรวมกันหรือมีสวนไดเสียกับผูยื่นขอเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม หรือสมยอม
กันกับผูยื่นขอเสนอรายอื่น หรือเจาหนาที่ในการเสนอราคา หรือสอวากระทําการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา
5.8 หากผู ยื่ น ข อเสนอซึ่ งเปน ผูป ระกอบการ SMEs เสนอราคาสูงกวาราคาต่ําสุดของผูยื่น
ขอเสนอรายอื่นที่ไมเกินรอยละ 10 ใหหนวยงานของรัฐจัดซื้อจัดจางจากผูประกอบการ SMEs ดังกลาว โดยจัด
เรียงลําดับผูยื่นขอเสนอซึ่งเปนผูประกอบการ SMEs ซึ่งเสนอราคาสูงกวาราคาต่ําสุดของผูยื่นขอเสนอรายอื่นไม
เกินรอยละ 10 ที่จะเรียกมาทําสัญญาไมเกิน 3 ราย
อนึ่ง การพิจารณาผลตามเงื่อนไขเอกสารจางก อสรางโดยวิธีคัดเลือก จะพิจารณาจาก
เอกสารสําเนาใบทะเบียนผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) เทานั้น
5.9 หากผูยื่นขอเสนอซึ่งมิใชผูประกอบการ SMEs แตเปนบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทยหรือ
นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยเสนอราคาสูงกวาราคาต่ําสุดของผูยื่นขอเสนอซึ่งเปนบุคคลธรรมดาที่มิได
ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายของตางประเทศไมเกิ นรอยละ 3 ใหหนวยงานของรัฐ
จัดซื้อจัดจางจากผูยื่นขอเสนอซึ่งเปนบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย
ดังกลาว
6. การทําสัญญาจางกอสราง
ผูชนะการเสนอราคาจะตองทําสัญญาจางตามแบบสัญญา ดังระบุในขอ 1.3 หรือทําขอตกลง
เปนหนังสือกับกรม/จังหวัด/สํานักงานภายใน...15....วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจง และจะตองวางหลักประกัน
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- 14 สัญญาเปนจํานวนเงินเทากับรอยละ....5...ของราคาคาจาง ใหกรม/จังหวัด/สํานักงานยึดถือไวในขณะทํา
สัญญาโดยใชหลักประกันอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้
6.1 เงินสด
6.2 เช็คหรือดราฟทที่ธนาคารเซ็นสั่งจายซึ่งเปนเช็คหรือดราฟทลงวันที่ที่ใชเช็คหรือดราฟทนั้น
ชําระตอเจาหนาที่ในวันทําสัญญา หรือกอนวันนั้นไมเกิน 3 วันทําการ
6.3 หนั งสื อค้ํ า ประกั น ของธนาคารภายในประเทศ ตามตัว อยางที่คณะกรรมการนโยบาย
กําหนดหรือจะเปนหนังสือค้ําประกันอิเล็กทรอนิกสตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกําหนด
6.4 หนั ง สื อ ค้ํ า ประกั น ของบริ ษั ท เงิ น ทุ น หรื อ บริ ษั ท เงิ น ทุ น หลั ก ทรั พ ย ที่ ไ ด รั บ อนุ ญ าตให
ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชยและประกอบธุรกิจค้ําประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย
ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแหงประเทศไทยแจงเวียนใหทราบ โดยอนุโลมใหใชตามตัวอยางหนั งสื อ
ค้ําประกันของธนาคารทีค่ ณะกรรมการนโยบายกําหนด
6.5 พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันนี้จะคืนให โดยไมมีดอกเบี้ยภายใน 15 วันนับถัดจากวันที่ผูชนะการเสนอราคา
(ผูรับจาง) พนจากขอผูกพันตามสัญญาจางแลว
7. คาจางและการจายเงิน
7.1 (สําหรับการจางที่เปนราคาตอหนวย)
กรม/จังหวัด/สํานักงานจะจายคาจางตอหนวยของงานแตละรายการที่ไดทําสําเร็จจริง
ตามราคาตอหนวยที่กําหนดไวในใบแจงปริมาณงานและราคา นอกจากในกรณีตอไปนี้
(1) เมื่อปริมาณงานที่ทําเสร็จจริงในสวนที่เกินกวารอยละ 125 (หนึ่งรอยยี่สิบหา) แตไมเกิน
รอยละ 150 (หนึ่งรอยหาสิบ) ของปริมาณงานที่กําหนดไวในสัญญาหรือใบแจงปริมาณงานและราคา จะจายให
ในอัตรารอยละ 90 (เกาสิบ) ของราคาตอหนวยตามสัญญา
(2) เมื่ อปริ มาณงานที่ ทํ าเสร็ จ จริ งในส ว นที่ เ กิ น กว าร อยละ 150 (หนึ่ งร อยห า สิ บ )
ของปริมาณงานที่กําหนดไวในสัญญาหรือใบแจงปริมาณงานและราคา จะจายใหในอัตรารอยละ 83 (แปดสิบสาม)
ของราคาตอหนวยตามสัญญา
(3) เมื่อปริมาณงานที่ทําเสร็จจริงนอยกวารอยละ 75 (เจ็ดสิบหา) ของปริมาณงานที่กําหนด
ไวในสัญญาหรือใบแจงปริมาณงานและราคา จะจายใหตามราคาตอหนวยในสัญญา และจะจายเพิ่มชดเชยเปนคา
overhead และ mobilization สําหรับงานรายการนั้นในอัตรารอยละ 17 (สิบเจ็ด) ของผลตางระหวางปริมาณ
งานทั้งหมดของงานรายการนั้นตามสัญญาโดยประมาณ กับปริมาณงานที่ทําเสร็จจริงคูณดวยราคาตอหนวยตาม
สัญญา ทั้งนี้ การจายเงินเพิ่มชดเชยเปนคา Overhead และ Mobilization ดังกลาว ผูวาจางจะจายใหแกผูรับ
จางในงวดสุดทายของการจายเงินคางานตามสัญญา
(4) กรม/จังหวัด/สํานักงานจะจายเงินที่เพิ่มขึ้นตาม (1) และ (2) ดังกลาวขางตน ในงวด
สุดทายของการจายเงิน หรือกอนงวดสุดทายของการจายเงิน ตามที่กรม/จังหวัด/สํานักงานจะพิจารณาตามที่
เห็นสมควร เวนแตกรณีที่กรม/จังหวัด/สํานักงานพิจารณาเห็นวาปริมาณงานที่ทําเสร็จจริงดังกลาว มิไดมีสวน
เกี่ยวของกับงานอื่นที่เหลือ อีกทั้งงานที่เหลืออยูก็มิไดมีผลกระทบตอการจายเงินคางานที่แลวเสร็จจริงในงวด
ดังกลาว ทั้งนี้กรม/จังหวัด/สํานักงานอาจจายเงินที่เพิ่มขึ้นใหแกผูรับจางพรอมกับการจายเงินคางานงวดนั้นๆ
และการพิจารณาวางานใดอยูในหลักเกณฑดังกลาวหรือไมเปนดุลพินิจโดยเด็ดขาดของกรม/จังหวัด/สํานักงาน
กรม/จังหวัด/สํานักงานจะจายเงินคาจางใหแกผูรับจางเปนรายเดือนตามเนื้องานที่ทําเสร็จ
จริง เมื่อกรม/จังหวัด/สํานักงานหรือเจาหนาที่ของกรม/จังหวัด/สํานักงานไดทําการตรวจสอบผลงานที่ทําเสร็จ
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- 15 แลว และปรากฏวาเปนที่พอใจตรงตามขอกําหนดแหงสัญญาทุกประการกรม/จังหวัด/สํานักงานจะออกหนังสือ
รับรองการรับมอบงานนั้นใหไวแกผูรับจาง
การจายเงินงวดสุดทายจะจายใหเมื่องานทั้งหมดตามสัญญาไดแลวเสร็จทุกประการ
7.2 (สําหรับสัญญาที่เปนราคาเหมารวม)
กรม/จังหวัด/สํานักงานจะจายคาจางซึ่งไดรวมภาษีมูลคาเพิ่ม ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ
และค า ใช จ า ยทั้ ง ปวงด ว ยแล ว โดยถื อ ราคาเหมารวมเป น เกณฑ และกํ า หนดการจ า ยเงิ น เป น จํ า นวน
..........................งวด ดังนี้
งวดที่ 1 เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ…..……ของคาจาง เมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงาน…........……
ใหแลวเสร็จภายใน…………………วัน
งวดที่ 2 เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ…...…ของคาจาง เมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงาน…………….
ใหแลวเสร็จภายใน…………………วัน
……………………………..ฯลฯ……………………………
งวดสุดทาย เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ………….......….ของคาจาง เมื่อผูรับจางได
ปฏิบัติงานทั้งหมดใหแลวเสร็จเรียบรอยตามสัญญาหรือขอตกลงจางเปนหนังสือ รวมทั้งทําสถานที่กอสรางให
สะอาดเรียบรอย
8. อัตราคาปรับ
คาปรับตามสัญญาจางแนบทายเอกสารจางกอสรางโดยวิธีคัดเลือกนี้ หรือขอตกลงจางเป น
หนังสือจะกําหนด ดังนี้
8.1 กรณีที่ผูรับจางนํางานที่รับจางไปจางชวงใหผูอื่นทําอีกทอดหนึ่งโดยไมไดรับอนุญาตจาก
กรม/จังหวัด/สํานักงาน จะกําหนดคาปรับสําหรับการฝาฝนดังกลาวเปนจํานวนรอยละ...10...ของวงเงินของ
งานจางชวงนั้น
8.2 กรณีที่ผูรับจางปฏิบัติผิดสัญญาจางกอสราง นอกเหนือจากขอ 9.1 จะกําหนดคาปรับเปน
รายวันเปนจํานวนเงินตายตัวในอัตรารอยละ...0.10.... ของราคางานจาง
9. การรับประกันความชํารุดบกพรอง
ผูชนะการเสนอราคาซึ่งไดทําสัญญาจางตามแบบดังระบุในขอ 1.3 หรือขอตกลงจางเปนหนังสื อ
แลวแตกรณี จะตองรับประกันความชํารุดบกพรองของงานจางที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไมนอยกวา...………………
ป……………..เดือนนับถัดจากวันที่กรม/จังหวัด/สํานักงานไดรับมอบงาน โดยตองรีบจัดการซอมแซมแกไขใหใช
การไดดีดังเดิมภายใน……15.….วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจงความชํารุดบกพรอง
10. การจายเงินลวงหนา
ผู ยื่ นข อเสนอมี สิ ทธิ เสนอขอรับเงินลวงหนา ในอัตราไมเกินรอยละ…..15.….ของราคาค าจ าง
ทั้งหมดแต ทั้งนี้จะต องส งมอบหลั กประกั นเงินลวงหน า เปนพันธบัตรรัฐบาลไทย หรือหนังสื อค้ําประกั นหรื อ
หนังสือค้ําประกันอิเล็กทรอนิกสของธนาคารในประเทศตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายกําหนด ใหแกกรม/
จังหวัด/สํานักงานกอนการรับเงินลวงหนานั้น
11. การหักเงินประกันผลงาน
ในการจายเงินแตละงวด กรม/จังหวัด/สํานักงานจะหักเงินจํานวนรอยละ....10..... ของเงินที่
ตองจายในงวดนั้นเพื่อเปนประกันผลงาน ในกรณีที่เงินประกันผลงานจะตองถูกหักไวไมต่ํากวารอยละ....5...
ของคาจางทั้งหมดผูรับจางมีสิทธิที่จะขอเงินประกันผลงานคืน โดยผูรับจางจะตองนําหนังสือค้ําประกันของธนาคาร
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- 16 หรือหนังสือค้ําประกันอิเล็กทรอนิกสของธนาคารภายในประเทศตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุในขอ 1.4
(4) มาวางไวตอกรม/จังหวัด/สํานักงานเพื่อเปนหลักประกันแทน
กรม/จั งหวั ด/สํ านั กงานจะคืน เงิน ประกัน ผลงาน และ/หรือหนังสือค้ําประกัน ของธนาคาร
ดังกลาวใหแกผูรับจางพรอมกับการจายเงินคาจางงวดสุดทาย
12. ขอสงวนสิทธิ์ในการยื่นขอเสนอและอื่นๆ
12.1 เงินคาจางสําหรับงานจางครั้งนี้ ไดมาจากเงินงบประมาณ.........................../เงินกูจาก
................................../เงินชวยเหลือจาก…………………………….
การลงนามในสั ญญาจะกระทําได ตอเมื่อ กรม/จังหวัด/สํานักงานไดรับอนุมัติเงิ นค า
กอสรางจากงบประมาณ................................./เงินกูจาก........... ………./เงินชวยเหลือจาก…………….แลวเทานั้น
12.2 เมื่อกรม/จังหวัด/สํานักงานไดคัดเลือกผูยื่นขอเสนอรายใดใหเปนผูรับจาง และไดตกลง
จางตามการจางโดยวิธีคัดเลือกแลว ถา ผูรับ จา งจะตอ งสั่ง หรือ นําสิ่งของมาเพื่อ งานจา งดังกลาวเขามาจาก
ตางประเทศ และของนั้นตองนําเขามาโดยทางเรือในเสนทางที่มีเรือไทยเดินอยู และสามารถใหบริการรับขนไดตามที่
รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด ผูยื่นขอเสนอซึ่งเปนผูรับจางจะตองปฏิบัติตามกฎหมายวา
ดวยการสงเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้
(1) แจงการสั่งหรือนําสิ่งของดังกลาวเขามาจากตางประเทศตอกรมเจาทา ภายใน 7 วัน
นับตั้งแตวันที่ผูรับจางสั่งหรือซื้อของจากตางประเทศ เวนแตเปนของที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศ
ยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่นได
(2) จัดการใหสิ่งของดังกลาวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเชนเดียวกับเรือไทย
จากตางประเทศมายังประเทศไทย เวนแตจะไดรับอนุญาตจากกรมเจาทา ใหบรรทุกสิ่งของนั้น โดยเรืออื่น
ที่มิใชเรือไทย ซึ่งจะตองไดรับอนุญาตเชนนั้นกอนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเปนของที่รัฐมนตรีวาการกระทรวง
คมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่น
(3) ในกรณีที่ไมปฏิบัติตาม(1)หรือ(2) ผูรับจางจะตองรับผิดตามกฎหมายวาดวยการ
สงเสริมการพาณิชยนาวี
12.3 ผูยื่นขอเสนอซึ่งกรม/จังหวัด/สํานักงานไดคัดเลือกแลว ไมไปทําสัญญาหรือขอตกลง
จางเปนหนังสือภายในเวลาที่กําหนดดังระบุไวในขอ 7 กรม/จังหวัด/สํานักงานอาจพิจารณาเรียกรองใหชดใช
ความเสียหายอื่น (ถามี) รวมทั้งจะพิจารณาใหเปนผูทิ้งงานตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัด
จางและการบริหารพัสดุภาครัฐ
12.4 กรม/จังหวัด/สํานักงานสงวนสิทธิ์ที่จะแกไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือขอกําหนดในแบบ
สัญญาหรือขอตกลงจางเปนหนังสือใหเปนไปตามความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด (ถามี)
12.5 ในกรณีที่เอกสารแนบทายเอกสารจางกอสรางโดยวิธีคัดเลือกนี้ มีความขัดหรือแยงกัน
ผูยื่นขอเสนอจะตองปฏิบัติตามคําวินิจฉัยของกรม/จังหวัด/สํานักงาน คําวินิจฉัยดังกลาวใหถือเปนที่สุด และผู
ยื่นขอเสนอไมมีสิทธิเรียกรองคาใชจายใดๆ เพิ่มเติม
12.6 กรม/จั งหวั ด/สํ า นักงานอายกเลิกการจัดจางในกรณีตอไปนี้ได โดยที่ผูยื่นขอเสนอจะ
เรียกรองคาเสียหายใดๆ จากกรม/จังหวัด/สํานักงานไมได
(1) กรม/จังหวัด/สํานักงานไมไดรับการจัดสรรเงิน ที่จะใชในการจัดจางหรื อไดรับ
จัดสรรแตไมเพียงพอที่จะทําการจัดจางครั้งนี้ตอไป
(2) มีการกระทําที่เขาลักษณะผูยื่นขอเสนอที่ชนะการจัดจางหรือที่ไดรับการคัดเลือกมี
ผลประโยชนรวมกัน หรือมีสวนไดเสียกับผูยื่นขอเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรมหรือสมยอมกัน
กับผูยื่นขอเสนอรายอื่นหรือเจาหนาที่ในการเสนอราคา หรือสอวากระทําการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา
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- 17 (3) การทํ า การจั ด จ า งครั้ ง นี้ ต อ ไปอาจก อ ให เ กิ ด ความเสี ย หายแก ก รม/จั ง หวั ด /
สํานักงานหรือกระทบตอประโยชนสาธารณะ
(4) กรณี อื่ น ในทํ า นองเดี ย วกั บ (1) (2) หรื อ (3) ตามที่ กํ า หนดในกฎกระทรวง
ซึ่งออกตามความในกฎหมายวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ
13. การปรับราคาคางานกอสราง
การปรับราคาคางานกอสรางตามสูตรการปรับราคาดังระบุในขอ 1.5 จะนํามาใชในกรณีที่
คางานกอสรางลดลงหรือเพิ่มขึ้น โดยวิธีการตอไปนี้
ตามเงื่ อ นไข หลั ก เกณฑ สู ต รและวิ ธี คํ า นวณที่ ใ ช กั บ สั ญ ญาแบบปรั บ ราคาได ต ามมติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2532 เรื่อง การพิจารณาชวยเหลือผูประกอบอาชีพงานกอสราง ตาม
หนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0203/ว 109 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2532 และหนังสือสํานัก
งบประมาณ ที่ นร 0731.1/ว 104 ลงวันที่ 13 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซอมความเขาใจแนวทางปฏิบัติ
เกี่ยวกับวันเปดซองที่ใชในการคํานวณเงินเพิ่มหรือลดคางานตามสัญญาแบบปรับราคาได (คา K)
สูตรการปรับราคา (สูตรคา K) จะตองคงที่ที่ระดับที่กําหนดไวในวันแลวเสร็จตามที่กําหนดไวใน
สัญญา หรือภายในระยะเวลาที่กรม/จังหวัด/สํานักงานไดขยายออกไป โดยจะใชสูตรของทางราชการที่ไดระบุ
ในขอ 1.5
14. มาตรฐานฝมือชาง
เมื่อกรม/จังหวัด/สํานักงานไดคัดเลือกผูยื่นขอเสนอรายใดใหเปนผูรับจางและไดตกลงจางกอสราง
ตามประกาศนี้แลวผูยื่นขอเสนอจะตองตกลงวาในการปฏิบัติงานกอสรางดังกลาว ผูยื่นขอเสนอจะตองมีและใชผู
ผานการทดสอบมาตรฐานฝมือชางหรือผูผานการทดสอบมาตรฐานฝมือชางจาก..…สถาบันของทางราชการ....
หรือผูมีวุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส.และ ปวท. หรือเทียบเทาจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองใหเขารับราชการได
ในอัตรา
ไม ต่ํ า กว า ร อยละ…10....ของแต ล ะสาขาช างแต จ ะต องมีจํ านวนช างอยา งน อย 1 คน ในแต ล ะสาขาช า ง
ดังตอไปนี้
14.1 …………………………………………………………………………………
14.2 ……………………...……………………………………………………………
……..……………ฯลฯ……………………
15. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ
ในระหวางระยะเวลาการกอสราง ผูยื่นขอเสนอที่ไดรับการคัดเลือกใหเปนผูรับจางตองปฏิบัติ
ตามหลักเกณฑที่กฎหมายและระเบียบไดกําหนดไวโดยเครงครัด
16. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการ
กรม/จังหวัด/สํานักงานสามารถนําผลการปฏิบัติงานแลวเสร็จตามสัญญาของผูยื่นขอเสนอที่
ไดรับการคัดเลือกใหเปนผูรับจางเพื่อนํามาประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการ
ทั้งนี้ หากผูยื่นขอเสนอที่ไดรับการคัดเลือกไมผานเกณฑที่กําหนดจะถูกระงับการยื่นขอเสนอ
หรือทําสัญญากับกรม/จังหวัด/สํานักงานไวชั่วคราว
……………….กรม/จังหวัด/สํานักงาน………….……
……………….(วัน เดือน ป)………….……
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บทนิยาม
ผูมีผลประโยชนรวมกัน หมายความวา บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่เขาเสนอราคาหรือเขายื่น
ขอเสนอในการจัดซื้อจัดจางตอหนวยงานของรัฐใด เปนผูมีสวนไดเสียไมวาโดยทางตรงหรือทางออมในกิจการ
ของบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอื่นที่เขาเสนอราคาหรือเขายื่นขอเสนอตอหนวยงานของรัฐนั้นในคราวเดียวกัน
การมีสวนไดเสียไมวาโดยทางตรงหรือทางออมของบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลดังกลาวขางตน ไดแก
การที่บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลดังกลาวมีความสัมพันธกันในลักษณะ ดังตอไปนี้
(1) มีความสัมพันธกันในเชิงบริหาร โดยผูจัดการ หุนสวนผูจัดการ กรรมการผูจัดการ ผูบริหาร
หรือผูมีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของบุคคลธรรมดาหรือของนิติบุคคลรายหนึ่ง มีอํานาจหรือสามารถ
ใชอํานาจในการบริหารจัดการกิจการของบุคคลธรรมดา หรือของนิติบุคคลอีกรายหนึ่งหรือหลายราย ที่เขา
เสนอราคาหรือเขายื่นขอเสนอตอหนวยงานของรัฐนั้นในคราวเดียวกัน
(2) มีความสัมพันธกันในเชิงทุน โดยผูเปนหุนสวนในหางหุนสวนสามัญ หรือผูเปนหุนสวนไมจํากัด
ความรับผิดในหางหุนสวนจํากัด หรือผูถือหุนรายใหญในบริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด เปนหุนสวนใน
หางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนจํากัด หรือเปนผูถือหุนรายใหญในบริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัดอีก
รายหนึ่งหรือหลายราย ที่เขาเสนอราคาหรือเขายื่นขอเสนอตอหนวยงานของรัฐนั้นในคราวเดียวกัน
คําวา “ผูถือหุนรายใหญ” ใหหมายความวา ผูถือหุนซึ่งถือหุนเกินกวารอยละ 25 ในกิจการนั้นหรือ
ในอัตราอื่นตามที่ผูรักษาการตามระเบียบเห็นสมควรประกาศกําหนดสําหรับกิจการบางประเภทหรือบางขนาด
(3) มี ค วามสั ม พั น ธ กั น ในลั ก ษณะไขว กั น ระหว า ง (1) และ (2) โดยผู จั ด การ หุ น ส ว นผู จั ด การ
กรรมการผูจัดการ ผูบริหาร หรือผูมีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของบุคคลธรรมดาหรือของนิติบุคคลราย
หนึ่ง เปนหุนสวนในหางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนจํากัด หรือเปนผูถือหุนรายใหญในบริษัทจํากัดหรื อ
บริษัทมหาชนจํากัดอีกรายหนึ่งหรือหลายราย ที่เขาเสนอราคาหรือเขายื่นขอเสนอตอหนวยงานของรัฐนั้นใน
คราวเดียวกัน หรือในนัยกลับกัน
การดํารงตําแหนง การเปนหุนสวน หรือการเขาถือหุนดังกลาวขางตนของคูสมรสหรือบุตรที่ยัง
ไมบรรลุนิติภาวะของบุคคลใน (1) (2) หรือ (3) ใหถือวาเปนการดํารงตําแหนง การเปนหุนสวนหรือการถือหุน
ของบุคคลดังกลาว
ในกรณีบุคคลใดใชชื่อบุคคลอื่นเปนผูจัดการ หุนสวนผูจัดการ กรรมการผูจัดการ ผูบริหารผูเปน
หุนสวน หรือผูถือหุนโดยที่ตนเองเปนผูใชอํานาจในการบริหารที่แทจริง หรือเปนหุนสวนหรือผูถือหุนที่แทจริง
ของหางหุนสวน หรือบริษัทจํากัด หรือบริษัทมหาชนจํากัด แลวแตกรณี และหางหุนสวนหรือบริษัทจํากัด หรือ
บริษัทมหาชนจํากัดที่เกี่ยวของไดเขาเสนอราคาหรือเขายื่นขอเสนอตอหนวยงานของรัฐนั้นในคราวเดียวกัน ให
ถือวาผูยื่นขอเสนอนั้นมีความสัมพันธกันตาม (1) (2) หรือ (3) แลวแตกรณี
การขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม
การที่ ผู ยื่ น ข อเสนอรายหนึ่ งหรื อหลายราย กระทําการอยางใดๆ อัน เปน การขัดขวาง หรือเปน
อุปสรรค หรือไมเปดโอกาสใหมีการแขงขันอยางเปนธรรมในการยื่นข อเสนอต อหนวยงานของรัฐ ไมวาจะ
กระทําโดยการสมยอมกัน หรือโดยการให ขอให หรือ รับวาจะให เรียก รับ หรือยอมจะรับเงิน หรือทรัพยสิน
หรือประโยชนอื่นใด หรือใชกําลังประทุษราย หรือขมขู วาจะใชกําลังประทุษราย หรือแสดงเอกสารอันเปนเท็จ
หรือสอวากระทําการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา ทั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงคที่จะแสวงหาประโยชนในระหวางผู
ยื่นขอเสนอดวยกัน หรือเพื่อใหประโยชนแกผูยื่น ขอเสนอรายหนึ่งรายใดเปนผูมีสิทธิทําสัญญากับหนวยงาน
ของรัฐนั้น หรือเพื่อหลีกเลี่ยงการแขงขันอยางเปนธรรม หรือเพื่อใหเกิดความไดเปรียบหนวยงานของรัฐโดยมิใช
เปนไปในทางการประกอบธุรกิจปกติ
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- 19 บัญชีเอกสารสวนที่ 1
 1. ในกรณีผูยื่นขอเสนอเปนนิติบุคคล
 (ก) หางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนจํากัด
- สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล
- บัญชีรายชื่อหุนสวนผูจัดการ
- ผูมีอํานาจควบคุม (ถามี)
 ไมมีผูมีอํานาจควบคุม
 มีผูมีอํานาจควบคุม
 (ข) บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด
- สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล
- สําเนาหนังสือบริคณหสนธิ
- บัญชีรายชื่อกรรมการผูจัดการ
- บัญชีผูถือหุนรายใหญ (ถามี)
 ไมมีผูถือหุนรายใหญ
 มีผูถือหุนรายใหญ
- ผูมีอํานาจควบคุม (ถามี)
 ไมมีผูมีอํานาจควบคุม
 มีผูมีอํานาจควบคุม
 2. ในกรณีผูยื่นขอเสนอไมเปนนิติบุคคล
 (ก) บุคคลธรรมดา
- สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูนั้น
 (ข) คณะบุคคล
- สําเนาขอตกลงที่แสดงถึงการเขาเปนหุนสวน
- สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูเปนหุนสวน
 3. ในกรณีผูยื่นขอเสนอเปนผูยื่นขอเสนอรวมกันในฐานะเปนผูรวมคา
- สําเนาสัญญาของการเขารวมคา
 (ก) ในกรณีผูรวมคาเปนบุคคลธรรมดา
- บุคคลสัญชาติไทย
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
- บุคคลที่มิใชสัญชาติไทย
สําเนาหนังสือเดินทาง

จํานวน................แผน
จํานวน................แผน
จํานวน................แผน
จํานวน................แผน
จํานวน................แผน
จํานวน................แผน
จํานวน................แผน
จํานวน................แผน
จํานวน................แผน
จํานวน................แผน
จํานวน................แผน

จํานวน................แผน
จํานวน................แผน
จํานวน................แผน
จํานวน................แผน
จํานวน................แผน
จํานวน................แผน
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- 20  (ข) ในกรณีผูรวมคาเปนนิติบุคคล
- หางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนจํากัด
- สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล
- บัญชีรายชื่อหุนสวนผูจัดการ
- ผูมีอํานาจควบคุม (ถามี)
 ไมมีผูควบคุม
 มีผูควบคุม
- บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด
- สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล
- สํานาหนังสือบริคณหสนธิ
- บัญชีรายชื่อกรรมการผูจัดการ
- บัญชีผูถือหุนรายใหญ (ถามี)
 ไมมีผูถือหุนรายใหญ
 มีผูถือหุนรายใหญ
- ผูมีอํานาจควบคุม (ถามี)
 ไมมีผูมีอํานาจควบคุม
 มีผูมีอํานาจควบคุม

จํานวน................แผน
จํานวน................แผน
จํานวน................แผน
จํานวน................แผน
จํานวน................แผน
จํานวน................แผน
จํานวน................แผน
จํานวน................แผน
จํานวน................แผน
จํานวน................แผน
จํานวน................แผน

 4. อื่น ๆ (ถามี)
 .......................................................................................................................................................
จํานวน …………….......แผน
 ......................................................................................................................................................
จํานวน …………….......แผน
 ........................................................................................................................................................
จํานวน …………….......แผน
ขาพเจาขอรับรองวา เอกสารหลักฐานที่ขาพเจายื่นพรอมใบเสนอราคาในการจัดซื้ อจัดจางโดยวิ ธี
คัดเลือกครั้งนี้ถูกตองและเปนความจริงทุกประการ
ลงชื่อ.............................................................ผูย่นื ขอเสนอ
(...........................................................)
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1. แคตตาล็อกและหรือแบบรูปรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
จํานวน ………..…….......แผน
2. หนังสือมอบอํานาจซึ่งปดอากรแสตมปตามกฎหมายในกรณีที่ผูยื่นขอเสนอมอบอํานาจใหบุคคลอื่น
ลงนามในใบเสนอราคาแทน จํานวน …………….......แผน
3. อื่นๆ (ถามี)
3.1...............................................................................................................................................
จํานวน …………….......แผน
3.2...............................................................................................................................................
จํานวน …………….......แผน
3.3...............................................................................................................................................
จํานวน …………….......แผน

ขาพเจาขอรับรองวาเอกสารหลักฐานที่ขาพเจาไดยื่นมาพรอมใบเสนอราคาในการจัดซื้อจัดจางโดยวิธี
คัดเลือกครั้งนี้ถูกตองและเปนความจริงทุกประการ
ลงชื่อ.............................................................ผูยื่นขอเสนอ
(...........................................................)
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ที่............................................

....................................................
......................................................
………………………………….

เรื่อง เชิญชวนใหมาเสนอราคา
เรียน
สิ่งที่สงมาดวย เอกสารการจางโดยวิธีคัดเลือก
ด ว ยกรม/จั งหวั ด/สํ า นั กงาน................................... มี ความประสงค จ ะจ า ง...............
.......................................................... โดยวิธีคัดเลือก โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. รายการงานที่ตองการจาง ตามเอกสารสิ่งที่สงมาดวย
2. วงเงินงบประมาณ................................บาท (...........................................................)
3. ราคากลาง ...................................บาท (...........................................................)
4. คุณสมบัติของผูเสนอราคา
4.1 มีความสามารถตามกฎหมาย
4.2 ไมเปนบุคคลลมละลาย
4.3 ไมอยูระหวางเลิกกิจการ
4.4 ไมเปนบุคคลซึ่งอยูระหวางถูกระงับการยื่นขอเสนอหรือทําสัญญากับหนวยงานของ
รัฐไวชั่วคราวเนื่องจากเปนผูที่ไมผานเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการตามระเบี ยบที่
รั ฐ มนตรี ว า การกระทรวงการคลั ง กํ า หนดตามที่ ป ระกาศเผยแพร ใ นระบบเครื อ ข า ยสารสนเทศของ
กรมบัญชีกลาง
4.5 ไมเปนบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานและไดแจงเวียนชื่อใหเปนผูทิ้ง
งานของหนวยงานของรัฐในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผูทิ้งงานเปน
หุนสวน ผูจัดการ กรรมการผูจัดการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นดวย
4.6 มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจาง
และการบริหารพัสดุภาครัฐกําหนดในราชกิจจานุเบกษา
4.7 เปนบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผูมีอาชีพรับจางทํางานดังกลาว
4.8 ไมเปนผูไดรับเอกสารสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย เวนแต
รัฐบาลของผูยื่นขอเสนอไดมีคําสั่งใหสละเอกสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น
4.9 ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอื่นที่เขายื่นขอเสนอใหแกกรม
ณ วันที่มีหนังสือเชิญชวนใหเขายื่นขอเสนอ หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันอยางเปน
ธรรม ในการจางครั้งนี้
4.11 ผูยื่นขอเสนอตองมีผลงานจางประเภทเดียวกันกับงานที่จางในวงเงินไมนอยกวา
.................บาท (...............................) และเปนผลงานที่ เป น คูสั ญญาโดยตรงกั บหนวยงานของรัฐ หรื อ
หนวยงานเอกชนที่หนวยงานของรัฐเชื่อถือ
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- 23 4.12 ผูยื่นขอเสนอที่ยื่นขอเสนอในรูปแบบของ “กิจการรวมคา” ตองมีคุณสมบัติ ดังนี้
กรณีขอตกลงฯ กําหนดใหผูเขารวมคารายใดรายหนึ่งเปนผูเขารวมคาหลัก ขอตกลงฯ
จะตองมีการกําหนดสัดสว นหน าที่ และความรับผิดชอบในปริ มาณงาน สิ่งของ หรือมูลคาตามสั ญญาของ
ผูเขารวมคาหลักมากกวาผูเขารวมคารายอื่นทุกราย
กรณีขอตกลงฯ กําหนดใหผูเขารวมคารายใดรายหนึ่งเปนผูเขารวมคาหลัก กิจการ
รวมคานั้นตองใชผลงานของผูเขารวมคาหลักรายเดียว เปนผลงานของกิจการรวมคาที่ยื่นขอเสนอ (เลือกใชใน
กรณีกําหนดผลงาน)
สําหรับขอตกลงฯ ที่ไมไดกําหนดใหผูเขารวมคารายใดเปนผูเขารวมหลัก ผูเขารวม
คาทุกรายจะตองมีคุณสมบัติครบถวนตามเงื่อนไขที่กําหนดไวในเอกสารเชิญชวน
4.13 เปนผูประกอบการที่ขึ้นทะเบียนรายชื่อผูประกอบการวิส าหกิจ ขนาดกลางและ
ขนาดยอม (SMEs) กับสํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (สสว.) (ระบุในกรณีที่ใชวิธีคัดเลือก
ตาม ว89)
4.14 ………คุณสมบัติอื่น ๆ……….*
5. เกณฑการพิจารณาผลการยื่นขอเสนอครั้งนี้ จะพิจารณาตัดสินโดยใชหลักเกณฑ ราคา
กําหนดยื่นขอเสนอ ในวันที่ .................................... ระหวางเวลา .................... ถึง ...............
ณ ....................................................................................................
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ

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

(...........................................)
ประธานคณะกรรมการจางโดยวิธีคัดเลือก
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- 24 ใบเสนอราคาจางโดยวิธีคัดเลือก
เรียน ประธานคณะกรรมการจางโดยวิธีคัดเลือก
1. ข า พเจ า ............(ระบุ ชื่ อ บริ ษั ท ห า ง ร า น)..........................สํ า นั ก งานใหญ ตั้ ง อยู เ ลขที่
.............................................ถนน.................................................ตําบล/แขวง............................................
อําเภอ/เขต.....................................จังหวัด..........................................โทรศัพท..................................................
โดย.....................................ผูลงนามขางทายนี้ (ในกรณีผูรับจางเปนบุคคลธรรมดาใหใชขอความวา ขาพเจา
........................(ระบุชื่อบุคคลธรรมดา)........................................อยูบานเลขที่..............................................ถนน
...............................................ตําบล/แขวง...........................................อําเภอ/เขต.............................................
จังหวัด...................................................ผูถือบัตรประจําตัวประชาชน เลขที่............................................
โทรศัพท.....................................โดย.....................................ไดพิจารณาเงื่อนไขตางๆ ในเอกสารจางโดยวิธี
คัดเลือก และเอกสารเพิ่มเติม (ถามี) เลขที่.................................โดยตลอดและยอมรับขอกําหนดและเงื่อนไขนั้น
แลว รวมทั้งรับรองวา ขาพเจาเปนผูมีคุณสมบัติครบถวนตามที่กําหนดและไมเปนผูทิ้งงานของหนวยงานของรัฐ
2. ขาพเจาขอเสนอที่จ ะทํางานจาง....................................................................................
.....................................................................ตามขอกําหนดเงื่อนไขรายละเอียดแหงเอกสารจางโดยวิธีคดั เลือก
ตามราคาดังที่ไดระบุไวในใบเสนอราคานี้ เปนเงินทั้งสิ้น ............................... บาท (........................................)
ซึ่งไดรวมภาษีมูลคาเพิ่ม ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และคาใชจายทั้งปวงไวดวยแลว
3. ขาพเจาจะยืนคําเสนอราคานี้เ ปนระยะเวลา..................วัน ตั้งแตวันยื่นขอเสนอ และกรม
ชลประทานอาจรับคําเสนอนี้ ณ เวลาใดก็ไดกอนที่จะครบกําหนดระยะเวลาดังกลาว หรือระยะเวลาที่ไดยืด
ออกไปตามเหตุผลอันสมควรที่กรมชลประทานรองขอ
4. ขาพเจารับรองวาจะสงมอบงานตามเงื่อนไขที่เอกสารจางโดยวิธีคัดเลือกกําหนดไว
5. ในกรณีที่ขาพเจาไดรับการพิจารณาใหเปนผูชนะการเสนอราคา ขาพเจารับรองที่จะ
5.1 ทํ า สั ญ ญาตามแบบสัญ ญาจางแนบทาย หรือตามที่สํานักงานอัย การสูงสุดไดแ ก ไ ข
เพิ่มเติมแลว กับกรมชลประทาน ภายใน.............วัน นับถัดจากวันที่ไดรับหนังสือใหไปทําสัญญา
5.2 มอบหลักประกัน การปฏิ บัติตามสัญญา ตามที่ระบุไวในเอกสารการจางโดยวิธี คัด เลื อ ก
ใหแก กรมชลประทานขณะที่ไดลงนามในสัญญาเปนจํานวนรอยละ....................ของราคาตามสัญญาที่ไดระบุไว
ในใบเสนอราคานี้ เพื่อเปนหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาโดยถูกตองและครบถวน
หากข า พเจ า ไม ป ฏิบัติใหครบถว นตามที่ร ะบุในข อ 5.1 และ/หรื อข อ 5.2 ดังกลาว
ขางตน ขาพเจายอมชดใชคาเสียหายใดๆ ที่อาจมีแกกรมชลประทาน และกรมชลประทาน มีสิทธิจะใหผูยื่น
ขอเสนอรายอื่นเปนผูชนะการเสนอราคาได หรือกรมชลประทานอาจดําเนินการจัดจางใหมก็ได
6. ขาพเจายอมรับวา กรมชลประทานไมมีความผูกพันที่จะรับคําเสนอนี้ หรือใบเสนอราคาใดๆ
รวมทั้งไมตองรับผิดชอบในคาใชจายใดๆ อันอาจเกิดขึ้นในการที่ขาพเจาไดเขายื่นขอเสนอครั้งนี้
7. ข า พเจ า ได ตรวจทานตั ว เลขและตรวจสอบเอกสารตางๆ ที่ไดยื่น พรอมใบเสนอราคานี้โ ดย
ละเอียดแลว และเขาใจดีวา กรม.....*ไมตองรับผิดชอบใดๆ ในความผิดพลาดหรือตกหลน
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- 25 8. ใบเสนอราคานี้ ไดยื่นเสนอโดยบริสุทธิ์ยุติธรรม และปราศจากกลฉอฉล หรือการสมรูรวมคิดกัน
โดยไมชอบดวยกฎหมายกับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือหลายบุคคล หรือกับหางหุนสวน บริษัทใดๆ ที่ไดเสนอราคา
ในคราวเดียวกัน
เสนอมา ณ วันที่............... เดือน.................................... พ.ศ. ..............................
ลงชื่อ .....................................................
(..........................................................)
ตําแหนง...........................................................
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บัญชีสงหรือรับหนังสือเชิญชวนใหเขายื่นขอเสนอ ซื้อหรือจางโดยวิธีคัดเลือก
เริ่มดําเนินการ (

ลําดับ

วัน เดือน ป

) แจก (

) ขาย ตั้งแตวันที่………………..……. ถึงวันที่ ………………………

ชื่อราน หางฯ บริษัท

ชื่อผูจัดการหรือผูรับ
มอบอํานาจ

สงทางไปรษณีย
(หมายเลข)

ลายมือชื่อ
ผูรับหนังสือ

(ลงชื่อ)……………………..………………...ประธานกรรมการ
(……………………………………….)
(ลงชื่อ)……………………..………………...กรรมการ
(……………………………………….)
(ลงชื่อ)……………………..………………...กรรมการ
(……………………………………….)

ใบรับซองเอกสารขอเสนอ
หนวยงาน…………………………………………ไดรับซองขอเสนอ และเอกสารที่ยื่นมาพรอมกับซอง
ขอเสนอ ดังรายการในบัญชีเอกสารสวนที่ 1 และ 2 ตามเอกสารซื้อหรือจางโดยวิธีคัดเลือก ตามหนังสือ
เชิญชวน เลขที่............................. ลงวันที่........................จาก………..(ชื่อบริษัท/หาง/ราน)………….ไวแลว เมื่อ
วันที่…………………….. เวลา…………น.
จึงออกใบรับใหไวเปนหลักฐาน
ลงชื่อ…………..…………………………
(……………………………………)
ผูรับซอง
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ทะเบียนรับซองขอเสนอการซื้อหรือจางโดยวิธีคัดเลือก
หนวยงาน …………………………………………………………………………………………………. …………………………………
พัสดุที่จัดซื้อหรือจาง ……………….................……………………………………………………………………………………
ลําดับ
รายละเอียดการยื่นขอเสนอ
ที่ วัน/เดือน/ป เวลา
ชื่อบุคคล/บริษัท/หางฯ

ผูรับซองขอเสนอ
ชื่อ
ลายมือชื่อ

หมายเหตุ

เรียน ประธานกรรมการซื้อหรือจางโดยวิธีคัดเลือก
ขอสงมอบเอกสารหลักฐานตามบัญชีรายการเอกสารสวนที่ 1 และเอกสารสวนที่ 2 ของผูยื่น
ขอเสนอจํานวน …………….. ราย
ลงชื่อ …………………………………….
(……………………………………. )
เจาหนาที่
ลงชื่อ ……………………………………………… ประธานกรรมการซื้อหรือจางโดยวิธีคัดเลือก
(……………………………………… )
วันที่............................................. เวลา...............น.
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- 28 แบบสัญญา
สัญญาจางกอสราง
สัญญาเลขที่……...…......…(๑).................….……
สัญญาฉบับนี้ทําขึ้น ณ ………….……..………………………………………………………………………….......
ตําบล/แขวง…………………..………………….………………..อําเภอ/เขต……………………….….……………………………...
จังหวัด…….…………………………….…………. เมื่อวันที่ ...……….. เดือน.……………….……….………... พ.ศ. .....………
ระหวาง ………………………………….……………….………… (๒) ………………………………………………………………………..
โดย ………...…………….…………………………….…………… (๓) ………..…………………………………………..…………………
ซึ่งตอไปในสัญญานี้เรียกวา “ผูวาจาง” ฝายหนึ่ง กับ …………….…………....…… (๔ ก) …………..…………………….
ซึ่งจดทะเบียนเปนนิติบุคคล ณ ……………………………………………………………………………………….………….……..
มีสํานักงานใหญอยูเลขที่……………......……ถนน………..……….……………..ตําบล/แขวง…….……….…..……….…....
อําเภอ/เขต………………….…..…….จังหวัด………..…………………..….โดย………….…………………………………..……...
ผูมีอํานาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของสํานักงานทะเบียนหุนสวนบริษัท..……………
ลงวันที่………………………………… (๕) (และหนังสือมอบอํานาจลงวันที่....………….…….……..) แนบทายสัญญานี้
(๖) (ในกรณีที่ผูรับจางเปนบุคคลธรรมดาใหใชขอความวา กับ ……………..……..….… (๔ ข) …………………….....
อยูบานเลขที่…………….….…..….ถนน…………………..……….…...……ตําบล/แขวง.……...………………….….………….
อําเภอ/เขต…………………….………….…..จังหวัด…………...…..………….……...……. ผูถือบัตรประจําตัวประชาชน
เลขที่.......................... ดังปรากฏตามสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนแนบทายสัญญานี้) ซึ่งตอไปในสัญญานี้
เรียกวา “ผูรับจาง” อีกฝายหนึ่ง
คูสัญญาไดตกลงกันมีขอความดังตอไปนี้
ขอ ๑ ขอตกลงวาจาง
ผูวาจางตกลงจางและผูรับจางตกลงรับจางทํางาน….……….…….…(๗)…….…...….………
ณ …..……………................... ตําบล/แขวง….…………………………….…….. อําเภอ/เขต.........…………..…………..…
จังหวัด……………………….……….….. ตามขอกําหนดและเงื่อนไขแหงสัญญานี้รวมทั้งเอกสารแนบทายสัญญา
ผูรับจางตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช ตลอดจนอุปกรณตางๆ
ชนิดดีเพื่อใชในงานจางตามสัญญานี้
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……….………..……………
ความใดในเอกสารแนบทายสัญญาที่ขัดหรือแยงกับขอความในสัญญานี้ ใหใชขอความ
ในสัญญานี้บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบทายสัญญาขัดแยงกันเอง ผูรับจางจะตองปฏิบัติตามคําวินิจฉัย
ของผูวาจาง คําวินิจฉัยของผูวาจางใหถือเปนที่สุด และผูรับจางไมมีสิทธิเรียกรองคาจาง คาเสียหายหรือ
คาใชจายใดๆ เพิ่มเติมจากผูวาจางทั้งสิ้น
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- 29 ขอ ๓ หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา
ในขณะทําสัญญานี้ผูรับจางไดนําหลักประกันเปน…………..…...…..(๘)…....………..………
เปนจํานวนเงิน……………....บาท (………….…..………….) ซึ่งเทากับรอยละ……….…(๙)……...…(…………..………...)
ของราคาคาจางตามสัญญา มามอบใหแกผูวาจางเพื่อเปนหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้
(๑๐) กรณีผูรับจางใชหนังสือค้ําประกัน มาเปนหลักประกั นการปฏิบั ติตามสัญ ญา
หนังสือค้ําประกันดังกลาวจะตองออกโดยธนาคารที่ประกอบกิจการในประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทุน
หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพยที่ไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชยและประกอบธุรกิจ
ค้ําประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแหงประเทศไทย
แจงเวียนใหทราบตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐกํ าหนด
หรืออาจเปนหนังสือค้ําประกันอิเล็กทรอนิกสตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกําหนดก็ได และจะตองมีอายุ
การค้ําประกันตลอดไปจนกวาผูรับจางพนขอผูกพันตามสัญญานี้
หลักประกันที่ผูรับจางนํามามอบใหตามวรรคหนึ่ง จะตองมีอายุครอบคลุมความรับผิด
ทั้งปวงของผูรับจางตลอดอายุสัญญา ถาหลักประกันที่ผูรับจางนํามามอบใหดังกลาวลดลงหรือเสื่อมคาลง
หรือมีอายุไมครอบคลุมถึงความรับผิดของผูรับจางตลอดอายุสัญญา ไมวาดวยเหตุใดๆ ก็ตาม รวมถึงกรณี
ผูรับจางสงมอบงานลาชาเปนเหตุใหระยะเวลาแลวเสร็จหรือวันครบกําหนดความรับผิดในความชํารุดบกพรอง
ตามสัญญาเปลี่ยนแปลงไป ไมวาจะเกิดขึ้นคราวใด ผูรับจางตองหาหลักประกันใหมหรือหลักประกันเพิ่มเติม
ใหมีจํานวนครบถวนตามวรรคหนึ่งมามอบใหแกผูวาจางภายใน...........(…….….) วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจง
เปนหนังสือจากผูวาจาง
หลักประกันที่ผูรับจางนํามามอบไวตามขอนี้ ผูวาจางจะคืนใหแกผูรับจางโดยไมมี
ดอกเบี้ยเมื่อผูรับจางพนจากขอผูกพันและความรับผิดทั้งปวงตามสัญญานี้แลว
ขอ ๔ (ก) คาจางและการจายเงิน
(สําหรับสัญญาที่เปนราคาตอหนวย)
ผูวาจางตกลงจายและผูรับจางตกลงรับเงินคาจางเปนจํานวนเงิน……………………..บาท
(……………………………….…..) ซึ่งไดรวมภาษีมูลคาเพิ่มจํานวน………….……..บาท (...........................................)
ตลอดจนภาษี อากรอื่ น ๆ และค า ใช จ า ยทั้ งปวงดว ยแลว โดยถือราคาต อหนว ยเปน เกณฑ ตามรายการ
แตละประเภทดังที่ไดกําหนดไวในใบแจงปริมาณงานและราคา ตามเอกสารแนบทายสัญญาผนวก ๓
คู สั ญ ญาทั้ งสองฝ ายตา งตกลงว าจํ านวนปริม าณงานที่ กํา หนดไว ในบั ญ ชีร ายการ
กอสรางหรือใบแจงปริมาณงานและราคานี้เปนจํานวนโดยประมาณเทานั้น จํานวนปริมาณงานที่แทจ ริง
อาจจะมากหรื อน อยกว า นี้ ก็ได ซึ่ งผู ว า จางจะจายเงิน คาจางใหแกผูรับ จางตามราคาตอหนว ยของงาน
แตละรายการที่ไดทําเสร็จจริง คูสัญญาทั้งสองฝายตางตกลงที่จะไมเปลี่ยนแปลงราคาตอหนวยหรือเรียกรอง
คาสินไหมทดแทนอันเกิดจากการที่จํานวนปริมาณงานในแตละรายการไดแตกตางไปจากที่กําหนดไวในสัญญา
ทั้งนี้ นอกจากในกรณีตอไปนี้ (๑๑)
๔.๑ เมื่อปริมาณงานที่ทําเสร็จจริงในสวนที่เกินกวารอยละ ๑๒๕ (หนึ่งรอยยี่สิบหา)
แตไมเกิน ร อยละ ๑๕๐ (หนึ่งรอยห าสิ บ ) ของปริมาณงานที่กําหนดไวในสัญญาหรือใบแจงปริมาณงาน
และราคา จะจายใหในอัตรารอยละ ๙๐ (เกาสิบ) ของราคาตอหนวยตามสัญญา
๔.๒ เมื่อปริมาณงานที่ทําเสร็จจริงในสวนที่เกินกวารอยละ ๑๕๐ (หนึ่งรอยหาสิบ)
ของปริ มาณงานที่ กํา หนดไว ในสั ญ ญาหรือใบแจงปริมาณงานและราคา จะจายใหในอัตรารอยละ ๘๓
(แปดสิบสาม) ของราคาตอหนวยตามสัญญา
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- 30 ๔.๓ เมื่อปริมาณงานที่ทําเสร็จจริงนอยกวารอยละ ๗๕ (เจ็ดสิบหา) ของปริมาณงาน
ที่กําหนดไวในสัญญาหรือใบแจงปริมาณงานและราคา จะจายใหตามราคาตอหนวยในสัญญาและจะจายเพิ่ ม
ชดเชยเปนคา Overhead และ Mobilization สําหรับงานรายการนั้นในอัตรารอยละ ๑๗ (สิบเจ็ด) ของ
ผลตางระหวางปริมาณงานทั้งหมดของงานรายการนั้นตามสัญญาโดยประมาณกับปริมาณงานที่ทําเสร็จจริงคูณ
ดวยราคาตอหนวยตามสัญญา ทั้งนี้ การจายเงินเพิ่มชดเชยเปนคา Overhead และ Mobilizationดังกลาว
ผูวาจางจะจายใหแกผูรับจางในงวดสุดทายของการจายเงินคางานตามสัญญา
๔.๔ ผู ว า จ า งจะจ า ยเงิน ที่เพิ่มขึ้น ตามขอ ๔.๑ หรื อ ๔.๒ ดังกลาวขางตน ในงวด
สุดทายของการจายเงินหรือกอนงวดสุดทายของการจายเงินตามที่ผูวาจางจะพิจารณาเห็นสมควร เวนแต
กรณีที่ผูวาจางพิจารณาเห็นวาปริมาณงานที่ทําเสร็จจริงดังกลาว มิไดมีสวนเกี่ยวของกับงานอื่นที่เ หลื อ
อีกทั้งงานที่เหลืออยูก็มิไดมีผลกระทบตอการจายเงินคางานที่แลวเสร็จจริงในงวดดังกลาว ทั้งนี้ ผูวาจาง
อาจจ ายเงิ น ที่ เ พิ่ มขึ้ น ให แ ก ผู รั บ จ า งพร อมกั บ การจ ายเงิน ค างานงวดนั้น ๆ และการพิจ ารณาว างานใด
อยูในหลักเกณฑดังกลาวหรือไม เปนดุลพินิจโดยเด็ดขาดของผูวาจาง
ผูวาจางตกลงที่จะจายเงินคาจางใหแกผูรับจางเปนรายเดือนตามเนื้องานที่ทําเสร็จจริง
เมื่อผูวาจางหรือเจาหนาที่ของผูวาจางไดทําการตรวจสอบผลงานที่ ทําเสร็จแลว และปรากฏวาเปนที่ พอใจ
ตรงตามขอกําหนดแหงสัญญานี้ทุกประการ ผูวาจางจะออกหนังสือรับรองการรับมอบงานนั้น ใหไวแกผูรับจาง
การจายเงินงวดสุดทายจะจายใหเมื่องานทั้งหมดตามสัญญาไดแลวเสร็จทุกประการ
รวมทั้งการทําสถานที่กอสรางใหสะอาดเรียบรอยตามที่กําหนดไวในขอ ๒๐
(๑๒) การจายเงินตามเงื่อนไขแหงสัญญานี้ ผูวาจางจะโอนเงินเขาบัญชีเงินฝากธนาคาร
ของผูรับจาง ชื่อธนาคาร….....………....….………….สาขา………..….…….…..ชื่อบัญชี……………………………………
เลขที่บัญชี…………………………………ทั้งนี้ ผูรับจางตกลงเปนผูรับภาระเงินคาธรรมเนียมหรือคาบริการอื่นใด
เกี่ยวกับการโอน รวมทั้งคาใชจายอื่นใด (ถามี) ที่ธนาคารเรียกเก็บ และยินยอมใหมีการหักเงินดังกลาวจาก
จํานวนเงินโอนในงวดนั้นๆ (ความในวรรคนี้ใชสําหรับกรณีที่หนวยงานของรัฐจะจายเงินตรงใหแกผูรับจาง
(ระบบ Direct Payment) โดยการโอนเงินเขาบัญชีเงินฝากธนาคารของผูรับจาง ตามแนวทางที่กระทรวงการคลัง
หรือหนวยงานของรัฐเจาของงบประมาณเปนผูกําหนด แลวแตกรณี)
ขอ ๔ (ข) คาจางและการจายเงิน
(สําหรับสัญญาที่เปนราคาเหมารวม)
ผูวาจางตกลงจายและผูรับจางตกลงรับเงินคาจางจํานวนเงิน…………………………..บาท
(………………………………..…) ซึ่งไดรวมภาษีมูลคาเพิ่ม จํานวน…………..…………บาท (......................................)
ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และคาใชจายทั้งปวงดวยแลว โดยถือราคาเหมารวมเปนเกณฑ และกําหนดการ
จายเงินเปนงวดๆ ดังนี้
งวดที่ ๑ เปนจํานวนเงิน……………….………...บาท (…………………………………...………….)
เมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงาน……………………………………ใหแลวเสร็จภายใน…………………………………………………..
งวดที่ ๒ เปนจํานวนเงิน…….………………...บาท (…………………………………...………….)
เมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงาน…………………………..…..……ใหแลวเสร็จภายใน………………………………………………….
..............................................ฯลฯ.............................................
งวดสุดทาย เปนจํานวนเงิน……………..………....บาท (…………………………………...….…..)
เมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงานทั้งหมดใหแลวเสร็จเรียบรอยตามสัญญา รวมทั้งทําสถานที่กอสรางใหสะอาด
เรียบรอยตามที่กําหนดไวในขอ ๒๐
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- 31 (๑๓) การจายเงินตามเงื่อนไขแหงสัญญานี้ ผูวาจางจะโอนเงินเขาบัญชีเงินฝากธนาคาร
ของผูรับจาง ชื่อธนาคาร……………….….…….….สาขา……….…..…….…….…..ชื่อบัญชี……………………………………
เลขที่บัญชี……………………………….… ทั้งนี้ ผูรับจางตกลงเปนผูรับภาระเงินคาธรรมเนียมหรือคาบริการอื่นใด
เกี่ยวกับการโอน รวมทั้งคาใชจายอื่นใด (ถามี) ที่ธนาคารเรียกเก็บ และยินยอมใหมีการหักเงินดังกลาวจาก
จํานวนเงินโอนในงวดนั้นๆ (ความในวรรคนี้ใชสําหรับกรณีที่หนวยงานของรัฐจะจายเงินตรงใหแกผูรับจาง
(ระบบ Direct Payment) โดยการโอนเงิ น เข า บั ญ ชี เ งิ น ฝากธนาคารของผู รั บ จ า ง ตามแนวทางที่
กระทรวงการคลังหรือหนวยงานของรัฐเจาของงบประมาณเปนผูกําหนด แลวแตกรณี)
(๑๔) ขอ ๕ เงินคาจางลวงหนา
ผูวาจางตกลงจายเงินคาจางลวงหนาใหแกผูรับจาง เปนจํานวนเงิน…………..…..…บาท
(………………..….…) ซึ่งเทากับรอยละ……....…(……….…………....) ของราคาคาจาง ตามสัญญาที่ระบุไวในขอ ๔
เงินคาจางลวงหนาดังกลาวจะจายใหภายหลังจากที่ผูรับจางไดวางหลักประกันการรับ
เงินคาจางลวงหนาเปน............................(หนังสือค้ําประกันหรือหนังสือค้ําประกันอิเล็กทรอนิกสของธนาคาร
ภายในประเทศหรือพันธบัตรรัฐบาลไทย)…………………....เต็มตามจํานวนเงินคาจางลวงหนานั้นใหแกผูวาจาง
ผูรับจางจะตองออกใบเสร็จรั บเงิ นค าจางลวงหนาตามแบบที่ผูวาจ างกําหนดใหและผูรับจางตกลงที่จ ะ
กระทําตามเงื่อนไขอันเกี่ยวกับการใชจายและการใชคืนเงินคาจางลวงหนานั้น ดังตอไปนี้
๕.๑ ผูรับจางจะใชเงินคาจางลวงหนานั้นเพื่อเปนคาใชจายในการปฏิบัติงานตามสัญญา
เทานั้น หากผูรับจางใชจายเงินคาจางลวงหนาหรือสวนใดสวนหนึ่งของเงินคาจางลวงหนานั้นในทางอื่น
ผูวาจางอาจจะเรียกเงินคาจางลวงหนานั้นคืนจากผูรับจางหรือบังคับเอาจากหลักประกันการรับเงินคาจาง
ลวงหนาไดทันที
๕.๒ เมื่อผูวาจางเรียกรอง ผูรับจางตองแสดงหลักฐานการใชจายเงินคาจางลวงหนา
เพื่อพิสูจนวาไดเปนไปตามขอ ๕.๑ ภายในกําหนด ๑๕ (สิบหา) วัน นับถัดจากวันไดรับแจงเปนหนังสือจาก
ผูวาจาง หากผูรับจางไมอาจแสดงหลักฐานดังกลาว ภายในกําหนด ๑๕ (สิบหา) วัน ผูวาจางอาจเรียกเงิน
คาจางลวงหนาคืนจากผูรับจางหรือบังคับเอาจากหลักประกันการรับเงินคาจางลวงหนาไดทันที
(๑๕) ๕.๓ (ก) (สําหรับสัญญาที่เปนราคาตอหนวย)
ในการจ า ยเงิ น คาจางใหแ กผูรับ จา งตามข อ ๔ (ก) ผู ว า จางจะหักเงิน ค า จ า ง
ในแตละเดือนเพื่อชดใชคืนเงินคาจางลวงหนาไวจํานวนรอยละ................(..................) ของจํานวนเงินคาจาง
ในแตละเดือน (๑๖) ทั้งนี้ จนกวาจํานวนเงินที่หักไวจะครบตามจํานวนเงินคาจางลวงหนาที่ผูรับจางไดรับไปแลว
ยกเวนคาจางเดือนสุดทายจะหักไวเปนจํานวนเทากับจํานวนเงินคาจางลวงหนาที่เหลือทั้งหมด
(๑๗) ๕.๓ (ข) (สําหรับสัญญาที่เปนราคาเหมารวม)
ในการจายเงินคาจางใหแกผูรับจางตามขอ ๔ (ข) ผูวาจางจะหักเงินคาจาง
ในแตละงวดเพื่อชดใชคืนเงินคาจางลวงหนาไวจํานวนรอยละ..............(......................) ของจํานวนเงินคาจาง
ในแตละงวดจนกวาจํานวนเงินที่หักไวจะครบตามจํานวนเงินคาจางลวงหนาที่ผูรับจางไดรับไปแลว ยกเวน
คาจางงวดสุดทายจะหักไวเปนจํานวนเทากับจํานวนเงินคาจางลวงหนาที่เหลือทั้งหมด
๕.๔ เงิ น จํ า นวนใดๆ ก็ตามที่ผูรับ จางจะตองจา ยใหแ กผูวาจา งเพื่ อชําระหนี้ ห รื อ
เพื่อชดใชความรับผิดตางๆ ตามสัญญา ผูวาจางจะหักเอาจากเงินคาจางงวดที่จะจายใหแกผูรับจางกอนที่จะ
หักชดใชคืนเงินคาจางลวงหนา
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- 32 ๕.๕ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญา หากเงินคาจางลวงหนาที่เหลือเกินกวาจํานวนเงิน
ที่ผูรับจางจะไดรับหลังจากหักชดใชในกรณีอื่นแลว ผูรับจางจะตองจายคืนเงินจํานวนที่เหลือนั้นใหแกผูวาจาง
ภายใน ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันไดรับแจงเปนหนังสือจากผูวาจาง
๕.๖ (ก) (สําหรับสัญญาที่เปนราคาตอหนวย)
ผูวาจางจะคืนหลักประกันการรับเงินคาจางลวงหนาใหแกผูรับจาง ตอเมื่อ
ผูวาจางไดหักเงินคาจางไวครบจํานวนเงินคาจางลวงหนาตามขอ ๕.๓ (ก)
๕.๖ (ข) (สําหรับสัญญาที่เปนราคาเหมารวม)
ผู ว า จ า งจะคื น หลั ก ประกั น การรั บ เงิ น ค า จ า งล ว งหน า ให แ ก ผู รั บ จ า ง
ตอเมื่อผูวาจางไดหักเงินคาจางไวครบจํานวนเงินคาจางลวงหนาตามขอ ๕.๓ (ข)
(๑8) ขอ ๖ การหักเงินประกันผลงาน
ในการจ า ยเงิ น ค า จ างให แก ผู รั บ จ างแต ล ะงวด ผู ว าจ างจะหั กเงิ น จํ านวนร อยละ
...................(…………………) ของเงินที่ตองจายในงวดนั้นเพื่อเปนประกันผลงาน ในกรณีที่เงินประกันผลงาน
ถู ก หั ก ไว แ ล ว เป น จํ า นวนเงิ น ไม ต่ํ า กว า ……….............บาท (……………………...) ผู รั บ จ า งมี สิ ท ธิ ที่ จ ะ
ขอเงินประกันผลงานคืน โดยนําหนังสือค้ําประกันของธนาคารหรือหนังสือค้ําประกันอิเล็กทรอนิกสซึ่งออก
โดยธนาคารภายในประเทศมามอบใหผูวาจางเพื่อเปนหลักประกันแทนก็ได
ผูวาจางจะคืนเงินประกันผลงาน และ/หรือหนังสือค้ําประกันของธนาคารดังกลาว
ตามวรรคหนึ่งโดยไมมีดอกเบี้ยใหแกผูรับจางพรอมกับการจายเงินคาจางงวดสุดทาย
ขอ ๗ (ก) กําหนดเวลาแลวเสร็จและสิทธิของผูวาจางในการบอกเลิกสัญญา
(19) ภายในกําหนด………………......(.....................) วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา
ผูรับจางจะตองเสนอแผนงานใหเปนที่พอใจแกผูวาจาง โดยแสดงถึงขั้นตอนของการทํางานและกําหนดเวลา
ที่ตองใชในการทํางานหลักตางๆ ใหแลวเสร็จ
ผูรับจางตองเริ่มทํางานที่รับจางภายในกําหนด…………....(...................) วัน นับถัดจาก
วันที่ไดรับหนังสือแจงใหเริ่มงาน และจะตองทํางานใหแลวเสร็จภายในกําหนด………………..(...................) วัน
นับถัดจากวันที่ไดรับหนังสือแจงดังกลาวนั้น
ถาผูรับจางมิไดเสนอแผนงาน หรือมิไดลงมือทํางานภายในกําหนดเวลาหรือไมสามารถ
ทํางานใหแลวเสร็จตามกําหนดเวลา หรือมีเหตุใหเชื่อไดวาผูรับจางไมสามารถทํางานใหแลวเสร็จภายใน
กําหนดเวลา หรือจะแลวเสร็จลาชาเกินกวากําหนดเวลา หรือผูรับจางทําผิดสัญญาขอใดขอหนึ่ง หรือตกเปน
ผู ถูกพิ ทักษ ทรั พย เ ด็ ดขาด หรื อตกเป น ผูลมละลาย หรือเพิกเฉยไมป ฏิบัติตามคําสั่งของคณะกรรมการ
ตรวจรับพัสดุหรือผูควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาซึ่งไดรับมอบอํานาจจากผูวาจาง ผูวาจางมีสิทธิที่จะ
บอกเลิกสัญญานี้ได และมีสิทธิจางผูรับจางรายใหมเขาทํางานของผูรับจางใหลุลวงไปไดดวย การใชสิทธิ
บอกเลิกสัญญานั้นไมกระทบสิทธิของผูวาจางที่จะเรียกรองคาเสียหายจากผูรับจาง
การที่ผูวาจางไมใชสิทธิเลิกสัญญาดังกลาวขางตนนั้น ไมเปนเหตุใหผูรับจางพนจาก
ความรับผิดตามสัญญา
ขอ ๗ (ข) กําหนดเวลาแลวเสร็จและสิทธิของผูวาจางในการบอกเลิกสัญญา
ผูรับจางตองเริ่มทํางานที่รับจางภายในวันที่ ….... เดือน ..………….…………… พ.ศ. …….
และจะตองทํางานใหแลวเสร็จบริบูรณภายในวันที่ ….... เดือน ..………….….. พ.ศ. ...…. ถาผูรับจางมิไดลงมือ
ทํางานภายในกําหนดเวลา หรือไมสามารถทํางานให แลว เสร็จตามกํ าหนดเวลา หรือมีเหตุใหเชื่ อ ได ว า
ผูรับจางไมสามารถทํ างานให แลวเสร็จภายในกําหนดเวลา หรือจะแลวเสร็จลาชาเกิน กวากําหนดเวลา
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- 33 หรื อผู รั บ จ า งทํ า ผิดสั ญ ญาข อใดข อหนึ่ ง หรือตกเปน ผูถูกพิทักษทรัพยเด็ดขาด หรือตกเปน ผูลมละลาย
หรือเพิกเฉยไม ปฏิ บัติตามคํ าสั่ งของคณะกรรมการตรวจรั บ พัส ดุห รือผูควบคุมงานหรือบริษัทที่ป รึ กษา
ซึ่งไดรับมอบอํานาจจากผูวาจาง ผูวาจางมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได และมีสิทธิจางผูรับจางรายใหม
เข า ทํ า งานของผู รั บ จ า งให ลุ ล ว งไปด ว ย การใชสิทธิบ อกเลิกสัญ ญานั้น ไมกระทบสิทธิข องผูวาจ า งที่ จ ะ
เรียกรองคาเสียหายจากผูรับจาง
การที่ ผู ว า จ า งไม ใชสิ ทธิเ ลิกสั ญ ญาดัง กล าวขา งต น ไม เป น เหตุใ หผูรั บ จ างพ น จาก
ความรับผิดตามสัญญา
ขอ ๘ ความรับผิดชอบในความชํารุดบกพรองของงานจาง
เมื่องานแลวเสร็จบริบูรณ และผูวาจางไดรับมอบงานจากผูรับจางหรือจากผูรับจาง
รายใหม ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญาตามขอ ๗ หากมีเหตุชํารุดบกพรองหรือเสียหายเกิดขึ้นจากการจางนี้
ภายในกําหนด.......(๒0)..…..(……..….…..) ป …….…(………....….) เดือน นับถัดจากวันที่ไดรับมอบงานดังกลาว
ซึ่งความชํารุดบกพรองหรือเสียหายนั้นเกิดจากความบกพรองของผูรับจางอันเกิดจากการใชวัสดุที่ไมถูกตอง
หรื อ ทํ า ไว ไ ม เ รี ย บร อ ย หรื อ ทํ า ไม ถู ก ต อ งตามมาตรฐานแห ง หลั ก วิ ช า ผู รั บ จ า งจะต อ งรี บ ทํ า การแก ไข
ให เ ป น ที่ เ รี ย บร อ ยโดยไม ชั ก ช า โดยผู ว า จ า งไม ต อ งออกเงิ น ใดๆ ในการนี้ ทั้ ง สิ้ น หากผู รั บ จ า ง
ไมกระทําการดังกลาวภายในกําหนด………..(………..……) วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจงเปนหนังสือจากผูวาจาง
หรือไมทําการแกไขใหถูกตองเรียบรอยภายในเวลาที่ผูวาจางกําหนด ใหผูวาจางมีสิทธิที่จะทําการนั้นเอง
หรือจางผูอื่นใหทํางานนั้น โดยผูรับจางตองเปนผูออกคาใชจายเองทั้งสิ้น
ในกรณีเรงดวนจําเปนตองรีบแกไขเหตุชํารุดบกพรองหรือเสียหายโดยเร็ว และไมอาจ
รอใหผูรับจางแกไขในระยะเวลาที่กําหนดไวต ามวรรคหนึ่ งได ผูวาจางมีสิทธิเขาจัด การแก ไขเหตุ ชํ า รุ ด
บกพร องหรื อเสี ย หายนั้ น เอง หรื อจ า งผูอื่น ใหซอมแซมความชํารุดบกพรอ งหรือเสีย หาย โดยผูรับ จาง
ตองรับผิดชอบชําระคาใชจายทั้งหมด
การที่ผูวาจางทําการนั้นเอง หรือจางผูอื่นใหทํางานนั้นแทนผูรับจาง ไมทําใหผูรับจาง
หลุดพนจากความรับผิดตามสัญญา หากผูรับจางไมชดใชคาใชจายหรือคาเสียหายตามที่ผูวาจางเรียกรอง
ผูวาจางมีสิทธิบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได
ขอ ๙ การจางชวง
ผูรับจางจะตองไมเอางานทั้งหมดหรือแตบางสวนแหงสัญญานี้ไปจางชวงอีกทอดหนึ่ง
เวนแตการจางชวงงานแตบางสวนที่ไดรับอนุญาตเปนหนังสือจากผูวาจางแลว การที่ผูวาจางไดอนุญาต
ใหจางชวงงานแต บางส วนดังกลาวนั้น ไมเปนเหตุใหผูรับจางหลุดพนจากความรับผิดหรือพันธะหน า ที่
ตามสั ญญานี้ และผู รั บ จ า งจะยั ง คงต อ งรั บ ผิ ดในความผิ ด และความประมาทเลิน เล อ ของผูรั บ จ า งช ว ง
หรือของตัวแทนหรือลูกจางของผูรับจางชวงนั้นทุกประการ
กรณี ผู รั บ จ า งไปจ า งช ว งงานแต บ างส ว นโดยฝ า ฝ น ความในวรรคหนึ่ ง ผู รั บ จ า ง
ตองชําระคาปรับใหแกผูวาจางเปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ..........(๒1)….......(.........................) ของวงเงิน
ของงานที่จางชวงตามสัญญา ทั้งนี้ ไมตัดสิทธิผูวาจางในการบอกเลิกสัญญา
ขอ ๑๐ การควบคุมงานของผูรับจาง
ผูรับจางจะตองควบคุมงานที่รับจางอยางเอาใจใส ดวยประสิทธิภาพและความชํานาญ
และในระหว า งทํ า งานที่ รั บ จ า งจะต อ งจั ด ให มี ผู แ ทนซึ่ ง ทํ า งานเต็ ม เวลาเป น ผู รั บ ผิ ด ชอบควบคุ ม งาน
ของผูรับจาง ผูแทนดังกลาวจะตองไดรับมอบอํานาจจากผูรับจาง คําสั่งหรือคําแนะนําตางๆ ที่ผูวาจาง
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผูควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผูวาจางแตงตั้งไดแจงแกผูแทนเชนวา นั้น
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- 34 ให ถือว าเป น คํ า สั่งหรื อคํ า แนะนํา ที่ ได แจงแกผูรับ จาง การแต งตั้ งผูแทนตามข อนี้จะตองทําเปนหนังสือ
และต อ งได รั บ ความเห็ น ชอบเป น หนั ง สื อ จากผูวา จา ง การเปลี่ ย นตั ว หรื อ แต ง ตั้ ง ผู แ ทนใหม จ ะทํ า มิ ได
หากไมไดรับความเห็นชอบเปนหนังสือจากผูวาจางกอน
ผูวาจางมีสิทธิที่จะขอใหเปลี่ยนตัวผูแทนตามวรรคหนึ่ง โดยแจงเปนหนังสือไปยัง
ผู รั บ จ า ง และผู รั บ จ า งจะต อ งทํ า การเปลี่ ย นตั ว ผู แ ทนนั้ น โดยพลั น โดยไม คิ ด ค า จ า งหรื อ ราคาเพิ่ ม
หรืออางเปนเหตุเพื่อขยายอายุสัญญาอันเนื่องมาจากเหตุนี้
ขอ ๑๑ ความรับผิดของผูรับจาง
ผู รั บ จ า งจะตองรั บผิดตออุบัติเ หตุ ความเสีย หาย หรือภยัน ตรายใดๆ อัน เกิดจาก
การปฏิ บั ติ งานของผูรับ จา ง และจะต องรับ ผิดตอความเสีย หายจากการกระทําของลูกจางหรือตั วแทน
ของผูรับจาง และจากการปฏิบัติงานของผูรับจางชวงดวย (ถามี)
ความเสียหายใดๆ อันเกิดแกงานที่ผูรับจางไดทําขึ้น แมจะเกิดขึ้นเพราะเหตุสุดวิสัย
ก็ตาม ผูรับจางจะตองรับผิดชอบโดยซอมแซมใหคืนดีหรือเปลี่ยนใหใหมโดยคาใชจายของผูรับจางเอง เวนแต
ความเสียหายนั้นเกิดจากความผิดของผูวาจาง ทั้งนี้ ความรับผิดของผูรับจางดังกลาวในขอนี้จะสิ้นสุดลง
เมื่อผูวาจางไดรับ มอบงานครั้ งสุด ทาย ซึ่งหลังจากนั้นผูรับจางคงตองรับ ผิดเพี ยงในกรณีชํารุด บกพร อง
หรือความเสียหายดังกลาวในขอ ๘ เทานั้น
ผูรับจางจะตองรับผิดตอบุคคลภายนอกในความเสียหายใดๆ อันเกิดจากการปฏิบัติงาน
ของผูรับจาง หรือลูกจางหรือตัวแทนของผูรับจาง รวมถึงผูรับจางชวง (ถามี) ตามสัญญานี้ หากผูวาจาง
ถูกเรียกรองหรือฟองรองหรือตองชดใชคาเสียหายใหแกบุคคลภายนอกไปแลว ผูรับจางจะตองดําเนินการใดๆ
เพื่ อ ให มี ก ารว า ต า งแก ต า งให แ ก ผู ว า จ า งโดยค า ใช จ า ยของผู รั บ จ า งเอง รวมทั้ ง ผู รั บ จ า งจะต อ งชดใช
คาเสียหายนั้นๆ ตลอดจนคาใชจายใดๆ อันเกิดจากการถูกเรียกรองหรือถูกฟองรองใหแกผูวาจางทันที
ขอ ๑๒ การจายเงินแกลูกจาง
ผูรับจางจะตองจายเงินแกลูกจางที่ผูรับจางไดจางมาในอัตราและตามกําหนดเวลา
ที่ผูรับจางไดตกลงหรือทําสัญญาไวตอลูกจางดังกลาว
ถ า ผู รั บ จ า งไม จ ายเงิน คาจางหรือคาทดแทนอื่น ใดแกลูกจางดังกลาวในวรรคหนึ่ง
ผูวาจางมีสิทธิที่จะเอาเงินคาจางที่จะตองจายแกผูรับจางมาจายใหแกลูกจางของผูรับจางดังกลาว และใหถือวา
ผูวาจางไดจายเงินจํานวนนั้นเปนคาจางใหแกผูรับจางตามสัญญาแลว
ผู รั บ จ า งจะต อ งจั ด ให มี ป ระกั น ภั ย สํ า หรั บ ลู ก จ า งทุ ก คนที่ จ า งมาทํ า งาน โดยให
ครอบคลุมถึงความรับผิดทั้งปวงของผูรับจาง รวมทั้งผูรับจางชวง (ถามี) ในกรณีความเสียหายที่คิดคาสินไหม
ทดแทนได ต ามกฎหมาย ซึ่ ง เกิ ด จากอุ บั ติ เ หตุ ห รื อ ภยั น ตรายใดๆ ต อ ลู ก จ า งหรื อ บุ ค คลอื่ น ที่ ผู รั บ จ า ง
หรื อผู รั บ จ า งช วงจ างมาทํ า งาน ผู รั บ จ า งจะตองสงมอบกรมธรรมป ระกัน ภัยดังกลาวพรอมทั้งหลักฐาน
การชําระเบี้ยประกันใหแกผูวาจางเมื่อผูวาจางเรียกรอง
ขอ ๑๓ การตรวจงานจาง
ถาผูวาจางแตงตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัส ดุ ผูควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึ กษา
เพื่อควบคุมการทํางานของผูรับจาง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผูควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้น
มี อํ า นาจเข า ไปตรวจการงานในโรงงานและสถานที่ ก อ สร า งได ทุ ก เวลา และผู รั บ จ า งจะต อ งอํ า นวย
ความสะดวกและใหความชวยเหลือในการนั้นตามสมควร
การที่มีคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผูควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้น หาทําให
ผูรับจางพนความรับผิดชอบตามสัญญานี้ขอใดขอหนึ่งไม
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- 35 ขอ ๑๔ แบบรูปและรายการละเอียดคลาดเคลื่อน
ผูรับจางรับรองวาไดตรวจสอบและทําความเขาใจในแบบรูปและรายการละเอี ย ด
โดยถี่ถวนแลว หากปรากฏวาแบบรูปและรายการละเอียดนั้นผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อนไปจากหลักการ
ทางวิศวกรรมหรือทางเทคนิค ผูรับจางตกลงที่จะปฏิบัติตามคําวินิจฉัยของผูวาจาง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
ผู ค วบคุ ม งาน หรื อ บริ ษั ท ที่ ป รึ ก ษาที่ ผู ว าจ า งแต ง ตั้ ง เพื่ อ ให ง านแล ว เสร็ จ บริ บู ร ณ คํ า วิ นิ จ ฉั ย ดั งกล าว
ใหถือเปนที่สุด โดยผูรับจางจะคิดคาจาง คาเสียหาย หรือคาใชจายใดๆ เพิ่มขึ้นจากผูวาจาง หรือขอขยาย
อายุสัญญาไมได
ขอ ๑๕ การควบคุมงานโดยผูวาจาง
ผู รั บจ างตกลงว าคณะกรรมการตรวจรั บ พั ส ดุ ผู ควบคุ มงาน หรื อบริ ษั ทที่ ปรึ กษา
ที่ผูวาจางแตงตั้ง มีอํานาจที่จะตรวจสอบและควบคุมงานเพื่อใหเปนไปตามสัญญานี้และมีอํานาจที่จะสั่งให
แก ไ ขเปลี่ ยนแปลงเพิ่ มเติ ม หรื อตั ดทอนซึ่ งงานตามสั ญญานี้ หากผู รั บจ างขั ดขื นไม ปฏิ บั ติ ตาม ผู ว าจ าง
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผูควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษา มีอํานาจที่จะสั่งใหหยุดการนั้นชั่วคราวได
ความลาชาในกรณีเชนนี้ ผูรับจางจะถือเปนเหตุขอขยายระยะเวลาการปฏิบัติงานตามสัญญาหรือเรียกรอง
คาเสียหายใดๆ ไมไดทั้งสิ้น
ขอ ๑๖ งานพิเศษและการแกไขงาน
ผูวาจางมีสิทธิที่จะสั่งเปนหนังสือใหผูรับจางทํางานพิเศษซึ่งไมไดแสดงไวหรือรวมอยู
ในเอกสารสั ญญานี้ หากงานพิเ ศษนั้น ๆ อยูในขอบขายทั่ว ไปแหงวัตถุประสงคของสัญ ญานี้ นอกจากนี้
ผูวาจางยังมีสิทธิสั่งใหเปลี่ยนแปลงหรือแกไขแบบรูปและขอกําหนดตางๆ ในเอกสารสัญญานี้ดวย
อั ต ราค า จ า งหรื อ ราคาที่ กํ า หนดไว ใ นสั ญ ญานี้ ให กํ า หนดใช สํ า หรั บ งานพิ เ ศษ
หรืองานที่เพิ่มเติมขึ้น หรือตัดทอนลงทั้งปวงตามคําสั่งของผูวาจาง หากในสัญญาไมไดกําหนดไวถึง อัตรา
ค า จ า ง หรื อ ราคาใดๆ ที่ จ ะนํ า มาใช สํ า หรั บ งานพิ เ ศษหรื อ งานที่ เ พิ่ ม ขึ้ น หรื อ ลดลงดั ง กล า ว ผู ว า จ า ง
และผู รั บ จ า งจะได ต กลงกั น ที่ จ ะกํ า หนดอั ต ราค า จ า งหรื อ ราคาที่ เ พิ่ ม ขึ้ น หรื อ ลดลง รวมทั้ ง การขยาย
ระยะเวลา (ถามี) กันใหมเพื่อความเหมาะสม ในกรณีที่ตกลงกันไมได ผูวาจางจะกําหนดอัตราจางหรือราคา
ตามแตผูวาจางจะเห็นวาเหมาะสมและถูกตอง ซึ่งผูรับจางจะตองปฏิบัติงานตามคําสั่งของผูวาจางไปกอน
เพื่อมิใหเกิดความเสียหายแกงานที่จาง
ขอ ๑๗ คาปรับ
หากผู รั บ จ า งไม ส ามารถทํ า งานให แ ล ว เสร็ จ ภายในเวลาที่ กํ า หนดไว ใ นสั ญ ญา
และผู ว า จ า งยั ง มิ ไ ด บ อกเลิ ก สั ญ ญา ผู รั บ จ า งจะต อ งชํ า ระค า ปรั บ ให แ ก ผู ว า จ า งเป น จํ า นวนเงิ น วั น ละ
…........(๒2)……..….บาท (……...................………...) และจะตองชําระคาใชจายในการควบคุมงาน (ถามี)
ในเมื่อผูวาจางตองจางผูควบคุมงานอีกตอหนึ่งเปนจํานวนเงินวันละ…....(๒3)….....บาท (…..................)
นั บ ถั ด จากวั น ที่ครบกํ า หนดเวลาแล วเสร็จ ของงานตามสัญญาหรือวัน ที่ผูวาจางไดขยายเวลาทํ างานให
จนถึงวันที่ทํางานแลวเสร็จจริง นอกจากนี้ ผูรับจางยอมใหผูวาจางเรียกคาเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่
ผูรับจางทํางานลาชาเฉพาะสวนที่เกินกวาจํานวนคาปรับและคาใชจายดังกลาวไดอีกดวย
ในระหวางที่ผูวาจางยังมิไดบอกเลิกสัญญานั้น หากผูวาจางเห็นวาผูรับจางจะไมสามารถ
ปฏิบัติตามสัญญาตอไปได ผูวาจางจะใชสิทธิบอกเลิกสัญญาและใชสิทธิตามขอ ๑๘ ก็ได และถาผูวาจาง ได
แจงขอเรียกรองไปยังผูรับจางเมื่อครบกําหนดเวลาแลวเสร็จของงานขอใหชําระคาปรับแลว ผูวาจางมีสิทธิ ที่
จะปรับผูรับจางจนถึงวันบอกเลิกสัญญาไดอีกดวย
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- 36 ขอ ๑๘ สิทธิของผูวาจางภายหลังบอกเลิกสัญญา
ในกรณีที่ผูวาจางบอกเลิกสัญญา ผูวาจางอาจทํางานนั้นเองหรือวาจางผูอื่นใหทํางานนั้น
ตอจนแลวเสร็จก็ได ผูวาจางหรือผูที่รับจางทํางานนั้นตอมีสิทธิใชเครื่องใชในการกอสราง สิ่งที่สรางขึ้ น
ชั่วคราวสําหรับงานกอสราง และวัสดุตางๆ ซึ่งเห็นวาจะตองสงวนเอาไวเพื่ อการปฏิบัติ งานตามสั ญ ญา
ตามที่จะเห็นสมควร
ในกรณีดังกลาว ผูวาจางมีสิทธิริบหรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา
ทั้งหมดหรือบางสวน ตามแตจะเห็นสมควร นอกจากนั้น ผูรับจางจะตองรับผิดชอบในคาเสียหายซึ่งเปน
จํานวนเกินกวาหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา รวมทั้งคาใชจายที่เพิ่มขึ้นในการทํางานนั้นตอใหแลวเสร็จ
ตามสัญญา ตลอดจนคาใชจายในการควบคุมงานเพิ่ม (ถามี) ซึ่งผูวาจางจะหักเอาจากเงินประกันผลงานหรือ
จํานวนเงินใดๆ ที่จะจายใหแกผูรับจางก็ได
ขอ ๑๙ การบังคับคาปรับ คาเสียหาย และคาใชจาย
ในกรณีที่ผูรับจางไมปฏิบัติตามสัญญาขอใดขอหนึ่งดวยเหตุใดๆ ก็ตาม จนเปนเหตุ
ใหเกิดคาปรับ คาเสียหาย หรือคาใชจายแกผูวาจาง ผูรับจางตองชดใชคาปรับ คาเสียหาย หรือคาใชจาย
ดังกลาวใหแกผูวาจางโดยสิ้นเชิงภายในกําหนด....................(.....................) วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจง
เป น หนั งสื อจากผู วา จา ง หากผู รั บ จ า งไมช ดใชใหถูกตองครบถวนภายในระยะเวลาดังกลาวใหผูวาจาง
มีสิทธิที่จะหักเอาจากจํานวนเงินคาจางที่ตองชําระ หรือจากเงินประกันผลงานของผูรับจาง หรือบังคับจาก
หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาไดทันที
หากคาปรับ คาเสียหาย หรือคาใชจายที่บังคับจากเงินคาจางที่ตองชําระ เงินประกัน
ผลงานหรือหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาแลวยังไมเพียงพอ ผูรับจางยินยอมชําระสวนที่เหลือที่ยังขาดอยู
จนครบถวนตามจํานวนคาปรับ คาเสียหาย หรือคาใชจายนั้น ภายในกําหนด..................(......................) วัน
นับถัดจากวันที่ไดรับแจงเปนหนังสือจากผูวาจาง
หากมี เงิ นค าจางตามสัญญาที่ หักไว จ ายเป นคาปรั บ คาเสี ยหาย หรือคาใชจายแล ว
ยังเหลืออยูอีกเทาใด ผูวาจางจะคืนใหแกผูรับจางทั้งหมด
ขอ ๒๐ การทําบริเวณกอสรางใหเรียบรอย
ผู รั บ จ า งจะต องรั กษาบริเวณสถานที่ป ฏิบัติง านตามสั ญ ญานี้ รวมทั้ งโรงงานหรื อ
สิ่งอํานวยความสะดวกในการทํางานของผูรั บจาง ลูกจาง ตัวแทน หรือผูรับจางชวง (ถามี) ใหสะอาด ปลอดภัย
และมี ป ระสิ ทธิ ภ าพในการใช งานตลอดระยะเวลาการจาง และเมื่อทํางานเสร็จ สิ้น แลว จะต องขนย าย
บรรดาเครื่ องใช ในการทํ างานจ างรวมทั้ งวัสดุ ขยะมูลฝอย และสิ่งก อสร างชั่วคราวต างๆ (ถามี) ทั้งจะต อง
กลบเกลี่ยพื้นดินใหเรียบรอยเพื่อใหบริเวณทั้งหมดอยูในสภาพที่สะอาดและใชการไดทันที
ขอ ๒๑ การงดหรือลดคาปรับ หรือการขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา
ในกรณีที่มีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพรองของฝายผูวาจาง หรือเหตุสุดวิสัย
หรื อเกิ ด จากพฤติ การณ อัน หนึ่ ง อั น ใดที่ ผูรั บ จ างไม ต อ งรั บ ผิ ด ตามกฎหมาย หรือเหตุอื่น ตามที่ กํ า หนด
ในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในกฎหมายวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ ทําให
ผูรับจางไมสามารถทํางานใหแลวเสร็จตามเงื่อนไขและกําหนดเวลาแหงสัญญานี้ได ผูรับจางจะตองแจงเหตุ
หรือพฤติการณดังกลาวพรอมหลักฐานเปนหนังสือใหผูวาจางทราบ เพื่อของดหรือลดคาปรับ หรือขยายเวลา
ทํางานออกไปภายใน ๑๕ (สิบหา) วันนับถัดจากวันที่เหตุนั้นสิ้นสุดลง หรือตามที่ กําหนดในกฎกระทรวง
ดังกลาว แลวแตกรณี
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- 37 ถาผูรับจางไมปฏิบัติใหเปนไปตามความในวรรคหนึ่ง ใหถือวาผูรับจางไดสละสิทธิ
เรียกรองในการที่จะของดหรือลดคาปรับ หรือขยายเวลาทํางานออกไปโดยไมมีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น เวนแต
กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพรองของฝายผูวาจางซึ่งมีหลักฐานชัดแจงหรือผูวาจางทราบดีอยูแลว
ตั้งแตตน
การงดหรือลดคาปรับ หรือขยายกําหนดเวลาทํางานตามวรรคหนึ่ง อยูในดุลพินิจของ
ผูวาจางที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร
(๒4) ขอ ๒๒ การใชเรือไทย
ในการปฏิบัติตามสัญญานี้ หากผูรับจางจะตองสั่งหรือนําของเขามาจากตางประเทศ
รวมทั้งเครื่องมือและอุปกรณที่ตองนําเขามาเพื่อปฏิบัติงานตามสัญญา ไมวาผูรับจางจะเปนผูที่นําของเขามาเอง
หรือนําเขามาโดยผานตัวแทนหรือบุคคลอื่นใด ถาสิ่งของนั้นตองนําเขามาโดยทางเรือในเสนทางเดินเรื อ
ที่มีเรือไทยเดินอยูและสามารถใหบริการรับขนไดตามที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด
ผูรับจางตองจัดการใหสิ่งของดังกลาวบรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเชนเดียวกับเรือไทยจากตางประเทศ
มายังประเทศไทย เวนแตจะไดรับอนุญาตจากกรมเจาทากอนบรรทุกของนั้นลงเรืออื่นที่มิใชเรือไทยหรื อ
เปนของที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่นได ทั้งนี้ไมวาการสั่งหรือ
นําเขาสิ่งของดังกลาวจากตางประเทศจะเปนแบบใด
ในการส ง มอบงานตามสั ญ ญาให แ ก ผู ว าจ า ง ถ า งานนั้ น มี สิ่ ง ของตามวรรคหนึ่ ง
ผูรับจางจะตองสงมอบใบตราสง (Bill of Lading) หรือสําเนาใบตราสงสําหรับของนั้น ซึ่งแสดงวาไดบรรทุก
มาโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเชนเดียวกับเรือไทยใหแกผูวาจางพรอมกับการสงมอบงานดวย
ในกรณีที่สิ่งของดังกลาวไมไดบรรทุกจากตางประเทศมายังประเทศไทยโดยเรือไทย
หรือเรือที่มีสิทธิเชนเดียวกับเรือไทย ผูรับจางตองสงมอบหลักฐานซึ่งแสดงวาไดรับอนุญาตจากกรมเจาทา
ใหบรรทุกของโดยเรืออื่นไดหรือหลักฐานซึ่งแสดงวาไดชําระคาธรรมเนียมพิเศษเนื่องจากการไมบรรทุกของ
โดยเรือไทยตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการพาณิชยนาวีแลวอยางใดอยางหนึ่งแกผูวาจางดวย
ในกรณีที่ผูรับจางไมสงมอบหลักฐานอยางใดอยางหนึ่งดังกลาวในวรรคสองและ
วรรคสามใหแกผูวาจาง แตจะขอสงมอบงานดังกลาวใหผูวาจางกอนโดยไมรับชําระเงินคาจาง ผูวาจางมีสิทธิ
รับงานดังกลาวไวกอน และชําระเงินคาจางเมื่อผูรับจางไดปฏิบัติถูกตองครบถวนดังกลาวแลวได
ขอ ๒๓ มาตรฐานฝมือชาง
ผู รั บ จ า งตกลงเปน เงื่อนไขสําคั ญ วา ผู รั บ จางจะตองมีและใชผูผานการทดสอบ
มาตรฐานฝมือชาง จาก ........................................................... หรือผูมีวุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส. หรือ ปวท.
หรือเทียบเทาจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองใหเขารับราชการได ในอัตราไมต่ํากวารอยละ……(……..)
ของแตละสาขาชาง แตจะตองมีชางจํานวนอยางนอย ๑ (หนึ่ง) คน ในแตละสาขาชางดังตอไปนี้
๒๓.๑ …………………………………………………..……
๒๓.๒ ……………………………………………….….……
…………………………..ฯลฯ……………….……
ผูรับจางจะตองจัดทําบัญชีแสดงจํานวนชางทั้งหมดโดยจําแนกตามแตละสาขาชาง
และระดับชาง พรอมกับระบุร ายชื่ อชา งผูที่ผานการทดสอบมาตรฐานฝมือชางหรือผูมีวุฒิบัตรดัง กลาว
ในวรรคหนึ่ง นํามาแสดงพรอมหลักฐานตางๆ ตอคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ หรือผูควบคุมงานกอนเริ่มลงมือ
ทํางาน และพรอมที่จะใหผูวาจางหรือเจาหนาที่ของผูวาจางตรวจสอบดูไดตลอดเวลาทํางานตามสัญญานี้
ของผูรับจาง
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- 38 สัญญานี้ทําขึ้นเปน สองฉบั บ มีขอความถู กต องตรงกัน คูสัญญาไดอานและเข าใจข อ ความ
โดยละเอี ย ดตลอดแล ว จึ ง ได ล งลายมื อ ชื่ อ พร อ มทั้ ง ประทั บ ตรา (ถ า มี ) ไว เ ป น สํ า คั ญ ต อ หน า พยาน
และคูสัญญาตางยึดถือไวฝายละหนึ่งฉบับ
(ลงชื่อ)…………………………………………...ผูวาจาง
(……........……...…………………….)
(ลงชื่อ)…………………………………..……….ผูรับจาง
(……........……...…………………….)
(ลงชื่อ)………………………………………..….พยาน
(……........……...…………………….)
(ลงชื่อ)………………………………..………….พยาน
(……........……...…………………….)
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- 39 วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับสัญญาจางกอสราง
(๑) ใหระบุเลขที่สัญญาในปงบประมาณหนึ่งๆ ตามลําดับ
(๒) ใหระบุชื่อของหนวยงานของรัฐที่เปนนิติบุคคล เชน กรม ก. หรือรัฐวิสาหกิจ ข. เปนตน
(๓) ใหระบุชื่อและตําแหนงของหัวหนาหนวยงานของรัฐที่เปนนิติบุคคลนั้น หรือผูที่ไดรับมอบอํานาจ
เชน นาย ก. อธิบดีกรม……………...หรือ นาย ข. ผูไดรับมอบอํานาจจากอธิบดีกรม………………..
(๔) ใหระบุชื่อผูรับจาง
ก. กรณีนิติบุคคล เชน หางหุนสวนสามัญจดทะเบียน หางหุนสวนจํากัด บริษัทจํากัด
ข. กรณีบุคคลธรรมดา ใหระบุชื่อและที่อยู
(๕) เปนขอความหรือเงื่อนไขเพิ่มเติม ซึ่งหนวยงานของรัฐผูทําสัญญาอาจเลือกใชหรือตัดออก
ไดตามขอเท็จจริง
(๖) เปนขอความหรือเงื่อนไขเพิ่มเติม ซึ่งหนวยงานของรัฐผูทําสัญญาอาจเลือกใชหรือตัดออก
ไดตามขอเท็จจริง
(๗) ใหระบุงานที่ตองการจาง
(๘) “หลักประกัน” หมายถึง หลักประกันที่ผูรับจางนํามามอบไวแกหนวยงานของรัฐเมื่อลงนาม
ในสัญญา เพื่อเปนการประกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นจากการปฏิบัติตามสัญญา ดังนี้
(๑) เงินสด
(๒) เช็คหรือดราฟท ที่ธนาคารเซ็นสั่ งจาย ซึ่งเปนเช็คหรือดราฟท ลงวันที่ ที่ใช เ ช็ ค
หรือดราฟทนั้นชําระตอเจาหนาที่ หรือกอนวันนั้นไมเกิน ๓ วันทําการ
(๓) หนังสือคํ้าประกันของธนาคารภายในประเทศตามตัวอยางที่คณะกรรมการนโยบาย
กําหนด โดยอาจเปนหนังสือค้ําประกันอิเล็กทรอนิกสตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกําหนดก็ได
(๔) หนังสือค้ําประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพยที่ไดรับอนุญาต
ให ป ระกอบกิ จ การเงิ น ทุ น เพื่ อ การพาณิ ช ย แ ละประกอบธุ ร กิ จ ค้ํ า ประกั น ตามประกาศของธนาคาร
แห งประเทศไทย ตามรายชื่ อบริ ษั ทเงิ น ทุน ที่ธ นาคารแหง ประเทศไทยแจ งเวีย นให ท ราบ โดยอนุโ ลม
ใหใชตามตัวอยางหนังสือค้ําประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกําหนด
(๕) พันธบัตรรัฐบาลไทย
(๙) ใหกําหนดจํานวนเงินหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาตามระเบียบกระทรวงการคลัง
วาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ขอ ๑๖๘
(๑๐) เปนขอความหรืองเงื่อนไขเพิ่มเติม ซึ่งหนวยงานของรัฐผูทําสัญญาอาจเลือกใชหรือตัดออก
ไดตามขอเท็จจริง
(๑๑) อัตรารอยละที่ระบุไวตอไปนี้ อาจพิจารณาแกไขไดตามความเหมาะสม
(๑๒) เปนขอความหรือเงื่อนไขเพิ่มเติม ซึ่งหนวยงานของรัฐผูทําสัญญาอาจเลือกใชหรือตัดออกได
ตามขอเท็จจริง
(๑๓) เปนขอความหรือเงื่อนไขเพิ่มเติม ซึ่งหนวยงานของรัฐผูทําสัญญาอาจเลือกใชหรือตัดออกได
ตามขอเท็จจริง
(๑๔) เปนขอความหรือเงื่อนไขเพิ่มเติม ซึ่งหนวยงานของรัฐผูทําสัญญาอาจเลือกใชหรือตัดออกได
ตามขอเท็จจริง
(๑๕) เปนขอความหรือเงื่อนไขเพิ่มเติม ซึ่งหนวยงานของรัฐผูทําสัญญาอาจเลือกใชหรือตัดออกได
ตามขอเท็จจริง
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- 40 (๑๖) ในกรณีที่หนวยงานผูวาจางเห็นเปนการจําเปนและสมควรจะหักคาจางในแตละเดือน
ไวจํานวนทั้งหมดก็ได
(๑๗) เป น ข อความหรื อเงื่ อนไขเพิ่มเติม ซึ่งหนว ยงานของรัฐ ผูทําสัญ ญาอาจเลือกใชห รื อ
ตัดออกไดตามขอเท็จจริง
(๑8) เปนขอความหรือเงื่อนไขเพิ่มเติม ซึ่งหนวยงานของรัฐผูทําสัญญาอาจเลือกใชหรือตัดออกได
ตามขอเท็จจริง
(19) เปนขอความหรือเงื่อนไขเพิ่มเติม ซึ่งหนวยงานของรัฐผูทําสัญญาอาจเลือกใชหรือตัดออกได
ตามขอเท็จจริง
(๒0) กํ า หนดเวลาที่ ผู รั บ จ า งจะรั บ ผิ ด ในความชํ า รุ ด บกพร อ ง โดยปกติ จ ะต อ งกํ า หนด
ไมนอยกวา ๒ ป นับถัดจากวันที่ผูรับจางไดรับมอบงานจางกอสราง
(๒1) อัตราคาปรับตามสัญญาขอ ๙ กรณีผูรับจางไปจางชวงบางสวนโดยไมไดรับ อนุ ญาต
จากผูวาจาง ตองกําหนดคาปรับเปนจํานวนเงินไมนอยกวารอยละสิบของวงเงินของงานที่จางชวงตามสัญญา
(๒2) อั ต ราค า ปรั บ ตามสั ญ ญาข อ ๑๗ ให กํ า หนดเป น รายวั น ในอั ต ราระหว า งร อ ยละ
๐.๐๑-๐.๑๐ ของราคางานจางนั้น ตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุ
ภาครั ฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข อ ๑๖๒ ส ว นกรณีจ ะปรับ รอยละเทาใด ใหอยูในดุล พินิจ ของหนว ยงานของรั ฐ
ผูวาจางที่จะพิจารณา โดยคํานึงถึงราคาและลักษณะของพัสดุที่จาง ซึ่งอาจมีผลกระทบตอการที่ผูรับจาง
จะหลี กเลี่ ย งไม ป ฏิ บั ติตามสั ญ ญา แต ทั้งนี้การที่จ ะกําหนดคาปรับ เปน รอยละเทาใด จะตองกําหนดไว
ในเอกสารเชิญชวนดวย
(๒3) ถาตองจายคาควบคุมงานวันละเทาใด ใหเรียกคาควบคุมงานจากผูรับจางวันละเทานั้น
ตามจํานวนที่ลวงเลยกําหนดสัญญาไป แตสัญญาขอนี้ไมรวมถึงคาควบคุมงานในกรณีที่ตองตออายุสัญญา
(๒4) เปนขอความหรือเงื่อนไขเพิ่มเติม ซึ่งหนวยงานของรัฐผูทําสัญญาอาจเลือกใชหรือตัดออกได
ตามขอเท็จจริง
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ผนวก 2
ตารางรายงานการจัดทําแผนการใชพัสดุที่ผลิตภายในประเทศ
โครงการ..............................................................................................................
รายการพัสดุหรือครุภัณฑที่ใชในโครงการ
แผนการใชพัสดุที่ผลิตภายในประเทศ
ลําดับ
1
2
3
4
5
รวม
อัตรา
(รอยละ)

รายการ

หนวย

ปริมาณ ราคาตอหนวย
(บาท)

เปนเงิน (รวม)

พัสดุใน
ประเทศ

พัสดุ
ตางประเทศ

XXX
100

XXX
70

XXX
30

ลงชื่อ...............................................(คูสัญญาฝายผูรับจาง)
(...............................................)
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ผนวก 3
ตารางรายงานการจัดทําแผนการใชเหล็กที่ผลิตภายในประเทศ
โครงการ..............................................................................................................
รายการพัสดุหรือครุภัณฑที่ใชในโครงการ
แผนการใชพัสดุที่ผลิตภายในประเทศ
ปริมาณเหล็กทั้งโครงการ
XXX (ตน)
ลําดับ
1
2
3
4
5
รวม
อัตรา
(รอยละ)

รายการ

หนวย

ปริมาณ

พัสดุในประเทศ

พัสดุตางประเทศ

XXX
100

XXX
90

XXX
10

ลงชื่อ...............................................(คูสัญญาฝายผูรับจาง)
(...............................................)
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ผนวก 4
ตารางรายงานผลการใชพัสดุที่ผลิตภายในประเทศ
การใชพัสดุทั้งโครงการ
รายการพัสดุทั้งโครงการ
มูลคาพัสดุทั้งโครงการ

XXX
XXX

รายการ
บาท

มูลคาการใชพัสดุที่ผลิตภายในประเทศ
รายการ
มูลคาพัสดุที่ผลิตภายในประเทศ
มูลคาพัสดุที่ผลิตจากตางประเทศ
ปริมาณการใชเหล็กทั้งโครงการ
ปริมาณการใชเหล็กทั้งโครงการ
XXX
รายการ
ปริมาณการใชเหล็ก
มูลคาพัสดุที่ผลิตจากตางประเทศ

หนวย (บาท)

ตน

จํานวนเงิน

มูลคาเหล็กทั้งโครงการ
หนวย
จํานวน
ตน
ตน

อัตรา (รอยละ)

XXX บาท
อัตรา (รอยละ)

สรุป
 เปนไปตามกฎกระทรวงกําหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจางพัสดุที่รัฐตองการสงเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.
2563
1. รอยละ 60 พัสดุทั่วไป (มูลคา)
2. รอยละ 90 เหล็ก (ปริมาณ)
 ไมเปนไปตามกฎกระทรวงกําหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจางพัสดุที่รัฐตองการสงเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.
2563
เหตุผล/ความจําเปนที่หนวยงานของรัฐไมสามารถดําเนินการได
...............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................

ลงชื่อ.......................................(ประธานคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ)
(.......................................)
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- 44 ตัวอยางหนังสือผูรับจางสงแผนการใชพัสดุที่ผลิตภายในประเทศ
แผนการใชเหล็กที่ผลิตภายในประเทศ
ที่
วันที่

เลขประจําตัวผูเสียภาษี/เลขบัตรประจําตัวประชาชน ---
บริษัท/หาง ……….…………………………….…….....................................................................
(ใหระบุใหชัดเจนวาเปนบริษัทจํากัด บริษัทมหาชนจํากัด หางหุนสวนจํากัด ฯลฯ)

ที่ตั้งสํานักงาน : อาคาร ...............................ชั้น .........หมูบาน........................เลขที่..........
หมูที่ .......ตรอก/ซอย ........................ถนน..............................ตําบล/แขวง .......................
อําเภอ/เขต.........................จังหวัด ……………….รหัสไปรษณีย 
โทรศัพท....................................... โทรสาร............................................

เรื่อง ขอสงแผนการใชพัสดุที่ผลิตภายในประเทศ และแผนการใชเหล็กที่ผลิตภายในประเทศ
เรียน ประธานคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
อางถึง สัญญาจางกอสราง เลขที.่ ............................. ลงวันที่..................................
สิ่งที่สงมาดวย แผนการใชพัสดุที่ผลิตภายในประเทศ และแผนการใชเหล็กที่ผลิตภายในประเทศ
ตามสัญญาที่อางถึง บริษัท/หาง..................................................................ไดทําสัญญารับจาง
กอสราง.....................................................................................กับกรม/สํานักงาน................................. วงเงิน
คาจางกอสราง .........................บาท (.........................................) กําหนดแลวเสร็จภายใน...........วัน และตาม
เงื่อนไขสัญญากําหนดใหสงผนการใชพัสดุที่ผลิตภายในประเทศ และแผนการใชเหล็กที่ผลิตภายในประเทศ ภายใน
30 นับแตวันลงนามในสัญญา นั้น
บริษัท/หาง..................................................... ขอสงแผนการใชพัสดุที่ผลิตภายในประเทศ และ
แผนการใชเหล็กที่ผลิตภายในประเทศ รายละเอียดตามสิ่งที่สงมาดวย
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ
(.........................................................................)
ตําแหนง................................................
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บันทึกขอความ

สวนราชการ
ที่
วันที่
เรื่อง รายการแผนการใชพัสดุที่ผลิตภายในประเทศ และแผนการใชเหล็กที่ผลิตภายในประเทศ
ตามสัญญาเลขที่............................. ลงวันที่..................

เรียน หัวหนาหนวยงาน..... (ระบุตําแหนงตามขอเท็จจริง)
ตามสัญญาเลขที่.........................ลงวันที่........................... กรม/สํานักงาน...................วาจาง
บริษัท/หาง.......................... ทํางานกอสราง....................................................................................................
โครงการ........................สํานัก/กอง.............................. วงเงินคากอสราง........................บาท กําหนดแลวเสร็จ
ภายใน.............วันนับถัดจากวันลงนามสัญญา/นับถัดจากวันที่ไดรับหนังสือแจงใหเริ่มทํางาน และตามเงื่อนไข
เอกสารแนบทายสัญญา ผนวก..... กําหนดวา “ผูรับจางตองใชพัสดุประเภทวัสดุหรือครุภัณฑที่จะใชในงาน
กอสรางเปนพัสดุที่ผลิตภายในประเทศโดยตองไมนอยกวารอยละ 60 ของมูลคาพัสดุที่จะใชในงานกอสราง
ทั้งหมดตามสัญญา และผูรับจางตองใชเหล็กที่ผลิตภายในประเทศไมนอยกวารอยละ 90 ของปริมาณเหล็กที่
ต อ งใช ทั้ ง หมดตามสั ญ ญา โดยต อ งจั ด ทํ า แผนการใช พั ส ดุ ที่ ผ ลิ ต ในประเทศและแผนการใช เ หล็ ก ที่ ผ ลิ ต
ภายในประเทศ เสนอผูวาจางภายใน 30 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา” นั้น
บัดนี้ บริษัท/หาง............................................... ไดจัดสงแผนการใชพัสดุที่ผลิตในประเทศและ
แผนการใชเหล็กที่ผลิตภายในประเทศ ตามหนังสือที่...........................ลงวันที่...................... และคณะกรรมการ
ตรวจรับพัสดุไดตรวจสอบแลวเปนไปตามเงื่อนไขสัญญา รายละเอียดตามที่แนบมาพรอมนี้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
(ลงชื่อ)…………………………………………ประธานกรรมการตรวจรับพัสดุ
(..............................................)
(ลงชื่อ)…………………………………………กรรมการ
(..............................................)
(ลงชื่อ)…………………………………………กรรมการ
(..............................................)

ผาน
(ลงชื่อ)............................................หัวหนาเจาหนาที่
(...........................................)

(ลงชื่อ)............................................หัวหนาฝาย................
(...........................................)
ทราบ
(ลงชื่อ)............................................หัวหนาหนวยงานของรัฐ
(...........................................)
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บันทึกขอความ

สวนราชการ
ที่
วันที่
เรื่อง รายการผลการใชพัสดุที่ผลิตภายในประเทศ ตามสัญญาเลขที่............................. ลงวันที่..................
เรียน หัวหนาหนวยงาน..... (ระบุตําแหนงตามขอเท็จจริง)
ตามสัญญาเลขที่.........................ลงวันที่........................... กรม/สํานักงาน...................วาจาง
บริษัท/หาง.......................... ทํางานกอสราง....................................................................................................
วงเงินคากอสราง...................บาท กําหนดแลวเสร็จภายใน.............วันนับถัดจากวันลงนามสัญญา/นับถัดจาก
วันที่ไดรับหนังสือแจงใหเริ่มทํางาน และตามเงื่อนไขเอกสารแนบทายสัญญา ผนวก..... กําหนดวา “ผูรับจาง
ตองใชพัสดุประเภทวัสดุหรือครุภัณฑที่จะใชในงานกอสรางเปนพัสดุที่ผลิตภายในประเทศโดยตองไมนอยกวา
ร อ ยละ 60 ของมู ล ค า พั ส ดุ ที่ จ ะใช ใ นงานก อ สร า งทั้ ง หมดตามสั ญ ญา และผู รั บ จ า งต อ งใช เ หล็ ก ที่ ผ ลิ ต
ภายในประเทศไมนอยกวารอยละ 90 ของปริมาณเหล็กที่ตองใชทั้งหมดตามสัญญา โดยตองจัดทําแผนการใช
พัสดุที่ผลิตในประเทศและแผนการใชเหล็กที่ผลิตภายในประเทศ เสนอผูวาจางภายใน 30 วัน นับถัดจากวันลง
นามในสัญญา” ซึ่งหัวหนาหนวยงานของรัฐไดรับทราบแลวเมื่อวันที่................... และเมื่อดําเนินการกอสราง
แลวเสร็จใหรายงานผลการใชพัสดุที่ผลิตภายในประเทศดังกลาว นั้น
บัดนี้ บริษัท/หาง............................................... ไดดําเนินการตามสัญญาและสงมอบงานงวด
สุดทายเมื่อวันที่................................... และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุพัสดุไดตรวจรับงานเรียบรอยเมื่อวันที่
................................................ จึงขอรายงานผลการใชพัสดุที่ผลิตในประเทศเพื่อใหเปนไปตามกฎกระทรวง
กําหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจางพัสดุที่รัฐตองการสงเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 ประกอบ
หนั งสื อคณะกรรมการวิ นิ จ ฉั ยป ญ หาการจัดซื้อจัดจางและการบริห ารพัส ดุภาครัฐ ดว นที่สุด ที่ กค (กวจ)
0405.2/ว 89 ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ 2564 ผลการใชพัสดุที่ผลิตในประเทศ สรุปไดดังนี้
 เปนไปตามกฎกระทรวงกําหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจางพัสดุที่รัฐตองการสงเสริ มหรื อ
สนับสนุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
1. รอยละ 60 พัสดุทั่วไป (มูลคา)
2. รอยละ 90 เหล็ก (ปริมาณ)
 ไมเปนไปตามกฎกระทรวงกําหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจางพัสดุที่รัฐตองการสงเสริมหรือ
สนับสนุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
เหตุผล/ความจําเปนที่หนวยงานของรัฐไมสามารถดําเนินการได
..........................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
....................................
รายละเอียดตามที่แนบมาพรอมนี้
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- 47 -2จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
(ลงชื่อ)…………………………………………ประธานกรรมการตรวจรับพัสดุ
(..............................................)
(ลงชื่อ)…………………………………………กรรมการ
(..............................................)
(ลงชื่อ)…………………………………………กรรมการ
(..............................................)
ผาน
(ลงชื่อ)............................................หัวหนาเจาหนาที่
(...........................................)
ทราบ
(ลงชื่อ)............................................หัวหนาหนวยงานของรัฐ
(...........................................)
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