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ประกาศในระบบ e-GP และเว็บไซต์หน่วยงาน และปิดประกาศโดยเปิดเผย

จัดทําราคากลางจัดทําขอบเขตของงาน

เจ้าหน้าที่พัสดุจัดทํารายงานขอจ้างเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่
เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ พร้อมเสนอแต่งตัง้คณะกรรมการจ้างโดยวิธคีดัเลือก 

และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

เชิญผู้ประกอบการ SMEs
ในจังหวัดเข้าเสนอราคา

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

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

มีผู้ประกอบการ SMEs 
ในจังหวัดที่ตั้งของหน่วยจัดซ้ือ

ไม่น้อยกว่า 3 ราย

ไม่มีผู้ประกอบการ SMEs ในจังหวัด
หรือมีแต่ไม่ถึง 3 ราย แต่มี SMEs ของ

จังหวัดอื่น รวมกันทั้งหมดไม่น้อยกว่า  3 ราย

ผู้ประกอบการ SMEs
ยื่นซองข้อเสนอตามวัน เวลาท่ีกําหนด

คณะกรรมการจ้างโดยวิธีคัดเลือก ตรวจสอบคุณสมบัติ /เอกสารหลักฐานของผู้ยื่นข้อเสนอ
แต่ละราย และจัดทํารายงานผลการพิจารณาเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่

ผู้มีอํานาจอนุมัตส่ัิงจ้าง และประกาศผู้ชนะการเสนอราคาหรือได้รับการคัดเลือก

ทําสัญญา

ผูรับจางจัดทําแผนการ

ใชพัสดุท่ีผลิต

ภายในประเทศ (ผนวก 

2) เสนอผูวาจางภายใน 

30 วัน นับถัดจาก

วันลงนามในสัญญา

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

ฉลากผลิตภณัฑ

สงมอบงานงวดสุดทาย 

และการรายงานผล
ใหคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 
เปนผูจัดทํารายงานผลการใช
พัสดุที่ผลิตภายในประเทศ 

(ภาคผนวก 4) เสนอผูวาจาง
ทราบพรอมกับรายงานผลการ

ตรวจรับงานงวดสุดทาย



 

            บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ  
ที่  วันท่ี        
เรื่อง ขออนุมัติแต่งต้ังคณะกรรมการกำหนดขอบเขตของงานจ้าง..............

เรียน  
 

 ด้วยโครงการ/สำนักงาน................................................................................... จะดำเนินการจ้าง
.........................................................................................จำนวน.............รายการ วงเงินงบประมาณ
..................................บาท ดังนั ้น เพื ่อให้การกำหนดขอบเขตของงานดังกล่าว เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื ้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ข้อ 21  จึงขอแต่งต้ัง
คณะกรรมการเพื่อกำหนดขอบเขตของงาน เพื่อใช้สำหรับการดำเนินการจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ 
ประกอบด้วย 
 1. ......................................... ตำแหน่ง............................ ประธานกรรมการ 
 2. ......................................... ตำแหน่ง............................ กรรมการ 
 3. ......................................... ตำแหน่ง............................ กรรมการ 
 โดยให้มีหน้าที่  
 (1) จัดทำรายละเอียดขอบเขตของงาน และกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ โดย
ให้มีรายละเอียดเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือส่ังการ และแนวทางปฏิบัติท่ีเก่ียวข้อง 
 (2) จัดทำราคากลางของพัสดุตามนัยมาตรา 4 คำนิยามราคากลาง แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 หนังสือส่ังการ และแนวทางปฏิบัติที่เก่ียวข้อง 
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ  
 
 

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

เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ/หัวหน้าเจ้าหน้าที่ 
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           บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ  

ที่   วันที่      

เรื่อง ขออนุมัติไม่ใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศ หรือจะใช้ หรือใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศไม่ครบร้อยละ 60 

เรียน  หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ..... (ระบุตำแหน่งตามข้อเท็จจริง) 

 ตามที่สำนักงาน...................................... มีความประสงค์จะจ้างหมาตัดเย็บชุดพละ สำหรับ
นักเรียนช้ัน อ.1-2 และช้ัน ป.1-6 จำนวน 4,607 ชุด ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 256๔ และ....(ระบุ
ตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงาน).... แต่งต้ังคณะกรรมการกำหนดขอบเขตของงานตามระเบียบกระทรวงการคลังว่า
ด้วยการจัดซื้อจัดจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 21 และตามหนังสือคณะกรรมการ
วินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 89 ลงวันที่ 18 
กุมภาพันธ์ 2564  เร่ือง แนวทางทางปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐ
ต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563  ข้อ 2.3.1 กำหนดให้หน่วยงานของรัฐต้องใช้พัสดุ
ประเภทวัสดุหรือครุภัณฑ์ภายในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของมูลค่าวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่จะใช้ในงานจ้างน้ัน 
 การจ้างหมาตัดเย็บชุดพละ สำหรับนักเรียนช้ัน อ.1-2 และช้ัน ป.1-6 จำนวน 4,607 ชุด 
ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 256๔ ครั้งน้ี  มีความจำเป็นที่จะไม่ใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศ หรือจะใช้ หรือใช้
พัสดุที่ผลิตภายในประเทศไม่ครบร้อยละ 60 เน่ืองจาก.........................(ระบุเหตุผลความจำเป็น)..........................
และเพ่ือให้เป็นไปตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 และหนังสือหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 89 ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 ข้อ 2.3.2 จึงเห็นควรนำเสนอ
ผู้มีอำนาจเหนือขึ้นไปอนุมัติเห็นชอบก่อนดำเนินการกำหนดรายละเอียดขอบเขตของงาน 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 
   (ลงช่ือ)…………………………………………ประธานกรรมการ 
       (..............................................) 
   (ลงช่ือ)…………………………………………กรรมการ 
       (..............................................) 
   (ลงช่ือ)…………………………………………กรรมการ 
       (..............................................) 
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ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) 
จ้างเหมาตัดเย็บชุดพละ สำหรับนักเรยีนชั้น อ.1-2 และชั้น ป.1-6 จำนวน 4,607 ชดุ 

ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 256๔ 
--------------------------------  

1.  ความเป็นมา 
       สำนักงาน................... ได้รับงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แผนงานบริหาร
การศึกษา งานบริหารการศึกษา หมวดรายจ่ายอ่ืน รายการค่าใช้จ่ายตามโครงการเรียนฟรี  เรียนดีอย่างมีคุณภาพ
โรงเรียนสังกัด..............................รายการค่าชุดลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด/ชุดพละ/ชุดนอน โดยจัดสรรให้
นักเรียนช้ันอนุบาล 1-2 และช้ัน ป.1-6 จำนวน 4,607 คนๆ ละ 450 บาท รวมเป็นเงิน 2,073,150.-บาท                 
(สองล้านเจ็ดหมื่นสามพันหน่ึงร้อยห้าสิบบาทถ้วน)  มีรายละเอียดดังน้ี 

1. ขนาดเสื้อและกางเกง  เบอร์ 28        จำนวน   279 ชุด 
2. ขนาดเสื้อและกางเกง  เบอร์ 30          จำนวน   350 ชุด 
3. ขนาดเสื้อและกางเกง  เบอร์ 32        จำนวน   600 ชุด 
4. ขนาดเสื้อและกางเกง  เบอร์ 34          จำนวน   750 ชุด 
5. ขนาดเสื้อและกางเกง  เบอร์ 36       จำนวน   700 ชุด 
6. ขนาดเสื้อและกางเกง  เบอร์ 38          จำนวน   400 ชุด 
7. ขนาดเสื้อและกางเกง  เบอร์ 40          จำนวน   390 ชุด 
8. ขนาดเสื้อและกางเกง  เบอร์ 42          จำนวน   350 ชุด 
9. ขนาดเสื้อและกางเกง  เบอร์ 44          จำนวน   250 ชุด 
10.ขนาดเสื้อและกางเกง  เบอร์ 46         จำนวน   200 ชุด 

                11.ขนาดเสื้อและกางเกง  เบอร์ 48          จำนวน   200 ชุด 
                12.ขนาดเสื้อและกางเกง  เบอร์ 50          จำนวน   138 ชุด 

2.  วัตถุประสงค ์
                2.1  เพ่ือให้นักเรียนได้รับงบประมาณที่เพียงพอต่อการให้บริการทางการศึกษา แก่นักเรียนในระดับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และเหมาะสมกับความต้องการของผู้ปกครอง 
                2.2  เพ่ื อให้ คุณภาพการศึกษาของโรงเรียนได้มาตรฐานทัดเที ยมกัน  โดยไม่มี ข้อจำกัด                 
ในเรื่องงบประมาณ ที่ต้องระดมทรัพยากรจากภายนอกเข้ามาสนับสนุน 

3.  คุณสมบัติของผู้ประสงค์จะเสนอราคา 
        3.1  มคีวามสามารถตามกฎหมาย 
        3.2  ไมเ่ป็นบุคคลล้มละลาย 
                 3.3  ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ 
                 3.4  ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการย่ืนข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐ          
ไว้ช่ัวคราวเน่ืองจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรี
กระทรวงการคลังกำหนดตามท่ีประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง 
 

 
 
 
 

- 2 – 

- 3 -

ตวัอย่างเอกสารดาํเนินการจ้างโดยวธิีคดัเลือก



 
                3.5  ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุช่ือไว้ในบัญชีรายช่ือผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนช่ือให้เป็นผู้ทิ้งงาน        
ของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลท่ีผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วน
ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย 
                3.6  มีคุณสมบัติและไม่มีทักษะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและ           
การบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา 
                3.7  เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานดังกล่าว 
                3.8  ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ย่ืนเสนอราคารายอ่ืนที่เข้าย่ืนเสนอให้แก่ ฝ่ายการศึกษา
สำนักงานเขตสายไหม กรุงเทพมหานคร ณ  วันที่ย่ืนข้อเสนอ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการ
แข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการจ้างคร้ังน้ี   
                3.9  ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธ์ิหรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้ย่ืน
เสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธ์ิและความคุ้มกันเช่นว่าน้ัน 

4.  รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ   
               4.1  ชุดพละ ประกอบด้วย เสื้อสีเหลือง กางเกงวอร์มสีดำติดตะเข็บข้างสีเหลือง ต้องแนบตัวอย่างชุด
เสื้อผ้าทุกรายการตามที่โรงเรียน..................... กำหนดทุกขนาด อย่างละ 1 ชุด เพ่ือประกอบการพิจารณาของ
คณะกรรมการพิจารณาผลฯ ดังน้ี 

                 4.1.1. ชุดพละ ระดับช้ันอนุบาล ๑-๒ และช้ัน ป.1-6  ประกอบด้วย 
                                เสือ้พละ   
                   ๑. เสื้อผ้ายืด/ผ้าคอตตอน แขนสั้นคอโปโล ปกพับติดกระดุม 3 เม็ด  กระเป๋าด้านซ้าย 
 ๑ ใบปักตราสัญลักษณแ์ละขอ้ความท่ีกำหนดให้               
                               ๒. สีเสื้อพ้ืนสีเหลอืง ย้อมพิเศษ  สีไม่ตก มีความงดงาม ความคงทนของสีตามมาตรฐาน 
ไม่น้อยกว่าระดับ ๔  
                               3. ผ้าคอตตอนต้องมีน้ำหนักผ้าไม่น้อยกว่า 150 กรัม ต่อตารางเมตร     
 4. รายการขนาดนอกเหนือจากตารางด้านล่าง ให้จัดให้นักเรียนมาสามารถสวมใส่ได้  
ตามความเป็นจริง 
เสื้อ(นิ้ว) 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 

ไหล่ 14 14 15 15 16 16 17 17 20 20 20 
รอบคอ 15 15 15.5 15.5 16.5 16.5 17 17 18 18 18 
แขนยาว 7 7 7.5 7.5 8 8 9 9 10 10 10 
รอบอก 30 32 34 36 38 470 42 44 46 48 50 
ตัวยาว 20 21 22 23 24 25 26 27 30 30 30 

รอบแปลายแขน 12 12 12 12 14 14 15 15.5 15.5 15.5 15.5 
สาบยาว 9 9 9 9 10 10 10 10 10.5 10.5 10.5 
กระเป๋า 4x4.5 4x4.5 4x4.5 4x4.5 4.5x5 4.5x5 4.5x5.5 4.5x5.5 5x55 5x5.5 5x5.5 

พับชายเสื้อ 1 1 1 1 1 1 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 
พับปลายแขน 1 1 1 1 1 1 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 
สาบกว้าง 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1/4    1 1/4    1 1/4  

กระดุม 3 เม็ด 3 เม็ด 3 เม็ด 3 เม็ด 3 เม็ด 3 เม็ด 3 เม็ด 3 เม็ด 3 เม็ด 3 เม็ด 3 เม็ด 
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                      กางเกงพละ    
                      ๑. กางเกงวอร์มขายาวสีดำ เอวยืด ติดแถบตะเข็บข้างสีเหลือง    
                                2. ทั้งสองข้างเจาะกระเป๋า ๒ ใบ  ใส่ซิป 
                                3. ผ้าวอร์ม ๒ หน้าส่วนผสม โพลีเอสเตอร์ ๑๐๐% 
                                4. กางเกงย้อมพิเศษสีไม่ตกมคีวามงดงาม  ความคงทนของสีตามมาตรฐาน 
 ไม่น้อยกว่าระดับ 4  
                                5. รายการขนาดนอกเหนือจากตารางด้านล่าง ให้จัดให้นักเรียนมาสามารถสวมใส่ได้      
ตามความเป็นจริง 
 

กางเกง(นิ้ว) 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 
รอบเอว(ยางยืด) 20 21 22 23 24 25 26 27 28 30 32 32 
สะโพก 30 32 34 36 38 42 44 48 50 52 54 54 
ตัวยาว 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 48 
รอบปลายขา 14 14 14 15 15 15 16 16 16 16 16 16 
พับปลายขา 3/4 3/4 3/4 14 1 1 1 1 1/4 1 1/4 1 1/4 1 1/4 1 1/4 

ขนาดยางยืด 1 1 1 1/4 1 1/4 1 1/4 1 1/4 1 1/2 1 1/2 1 1/2 1 1/2 1 1/2 1 1/2 
 

 4.2 ผู้ย่ืนข้อเสนอต้องจัดส่งตัวอย่างชุดเสื้อผ้าทุกรายการตามที่โรงเรียน  ทุกขนาดอย่างละ 1 ชุดเพ่ือ
ประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาผลประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือคณะกรรมการจ้างโดยวิธี
คัดเลือก ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ย่ืนข้อเสนอที่แนบตัวอย่างไม่ครบตามรายการที่กำหนด  

 
5. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ 
      พิจารณาจากเกณฑ์ราคา   โดยพิจารณาจากราคารวม 
 
6. ระยะเวลาส่งมอบ 
   กำหนดส่งมอบงานภายใน  30 วัน นับถัดจากวันลงนาม ในสญัญา 
 
7. วงเงินในการจัดจ้าง 
        งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แผนงานบริหารการศึกษา งานบริหารการศึกษา 
หมวดรายจ่ายอ่ืน รายการค่าใช้จ่ายตามโครงการเรียนฟรี  เรียนดีอย่างมีคุณภาพโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 
รายการค่าชุดลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด/ชุดพละ/ชุดนอน โดยจัดสรรให้นักเรียนช้ันอนุบาล  1-2 และช้ัน ป.1-6 
จำนวน 4,607 คน เป็นเงิน 2,073,150.-บาท (สองล้านเจ็ดหมื่นสามพันหน่ึงร้อยห้าสิบ-บาทถ้วน)  
 
8.  การส่งเสริมพัสดุที่ผลิตภายในประเทศ 

 ผู้รับจ้างต้องใช้พัสดุประเภทวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่ผลิตภายในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ 60  
ของมูลค่าวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่จะใช้ในงานจ้างน้ัน โดยต้องจัดทำแผนการใช้พัสดุที่ผลิตในประเทศ เสนอผู้ว่าจ้าง
ภายใน 30 วัน นับถัดจากวันที่ได้ลงนามสัญญา  
 
8. สถานที่ติดต่อเพื่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติม 
  ฝ่ายการศึกษา สำนักงานเขตสายไหม  เลขที่  222 หมู่ 5  ถนนสุขาภิบาล 5  แขวงออเงิน  เขตสาย
ไหม  กรุงเทพมหานคร 10220   

 โทรศัพท์/โทรสาร : 0 2 158 7361  e-mail   saimai_edu@hotmail.com 
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ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 
ในการจัดซื้อจดัจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง 

 
1. ช่ือโครงการ                   เรียนฟรี เรียนดี อย่างมีคุณภาพ  รายการจ้างเหมาตัดเย็บชุดพละ 

                           สำหรับนักเรียนช้ัน อ. 1-2 และช้ัน ป.1-6 จำนวน 4,607 ชุด 
 

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ   โรงเรียน 
 

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 
            งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แผนงานบริหารการศึกษา งานบริหารการศึกษา  
หมวดรายจ่ายอ่ืน รายการค่าใช้จ่ายตามโครงการเรียนฟรี  เรียนดีอย่างมีคุณภาพโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 
รายการค่าชุดลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด/ชุดพละ/ชุดนอน โดยจัดสรรให้นักเรียนช้ันอนุบาล 1-2 และช้ัน ป.1-6 
จำนวน 4,607 คนๆ ละ 450 บาท รวมเป็นเงิน 2,073,150.-บาท (สองล้านเจ็ดหมื่นสามพันหนึ่งร้อยห้าสิบ-
บาทถ้วน)  

 
4. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)  วันที่  14 พฤษภาคม  2564 
    เป็นเงิน 1,899,500.-บาท (หน่ึงล้านแปดแสนเก้าหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน)   
 
5.  แหล่งที่มาราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 

5.1  บริษัท เชาวไร จำกัด 
5.2  บริษัท กรีนออสการ์ จำกัด 
5.3 ร้าน เค.พี.มาร์เก็ตต้ิง 

 
6. รายช่ือเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน 
     6.1 นางสาวหน่ึงฤทัย มั่นคง    ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา              ประธานกรรมการ 
     6.2 นายสง่า  วงษ์ยา            ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ        กรรมการ 
     6.3 นายนรณัช  จิตนอก        ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ              กรรมการ 
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ตัวอยางรายงานขอจางโดยวิธีคัดเลือก 
 

 
           บันทึกขอความ 

สวนราชการ  

ท่ี  วันท่ี        

เรื่อง   รายงานขอจางเหมาตัดเย็บชุดพละ สำหรับนักเรียนช้ัน อ.1-2 และช้ัน ป.1-6 จำนวน 4,607 ชุด 
     โดยวิธีคัดเลือก 

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

 ดวยสำนักงาน............................................มีความประสงคจะจางเหมาตัดเย็บชุดพละ สำหรับ
นักเรียนช้ัน อ.1-2 และช้ัน ป.1-6 จำนวน 4,607 ชุด ประจำปงบประมาณ  พ.ศ. 256๔ โดยวิธีคัดเลือก ซึ่ง
มีรายละเอียดดังตอไปน้ี 
 1. เหตุผลและความจำเปนที่ตองจาง 
                 การจัดหาชุดพละใหกับนักเรียนชั ้น อ.1-2 และชั ้น ป.1-6 โรงเรียน................... มี
วัตถุประสงคเพื่อใหนักเรียนไดรับงบประมาณที่เพียงพอตอการใหบริการทางการศึกษา แกนักเรียนในระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยไมเสียคาใชจาย และเหมาะสมกับความตองการของผูปกครอง และเพื่อใหคุณภาพ
การศึกษาของโรงเรียนไดมาตรฐานทัดเทียมกัน โดยไมมีขอจำกัด  ในเรื่องงบประมาณ ที่ตองระดมทรัพยากร
จากภายนอกเขามาสนับสนุน  9k,แผนงานบริหารการศึกษา งานบริหารการศึกษา หมวดรายจายอื่น รายการ
คาใชจายตามโครงการเรียนฟรี  เรียนดีอยางมีคุณภาพโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร รายการคาชุดลูกเสือ/
เนตรนารี/ยุวกาชาด/ชุดพละ/ชุดนอน 

 2. ขอบเขตของงานจาง 

  รายละเอียดตามเอกสารแนบทาย 

 3. ราคากลางของพัสดุที่จะจาง  เปนเงิน 1,899,500.-บาท (หนึ่งลานแปดแสนเกาหมื่นเกา
พันหารอยบาทถวน) โดยการสืบราคาจากผูประกอบการโดยตรง จำนวน 3 ราย ตามนัยมาตรา 4 แหง
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 

 4. วงเงินที่จะจาง 2,073,150.- บาท (สองลานเจ็ดหมื่นสามพันหน่ึงรอยหาสิบบาทถวน) 

 5 กำหนดเวลาที่ตองการใชพัสดุ กำหนดสงมอบงานภายใน  30 วัน นับถัดจากวันลงนาม ใน
สัญญา 

 6. วิธีที่จะซื้อหรือจาง และเหตุผลที่จะตองจางโดยวิธีนั้น 
   ดำเนินการดวยวิธีคัดเลือก ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ. 2560 มาตรา 56 (1) (ซ) กฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจางพัสดุที่รัฐตองการสงเสริม
หรือสนับสนุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 ประกอบหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยการจัดซื้อจัดจางและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ ดวนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 89 ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ 2564 
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 7. หลักเกณฑการพิจารณาคัดเลือกขอเสนอ 
   การพิจารณาคัดเลือกขอเสนอโดยใชเกณฑราคา 

               8. กำหนดระยะเวลาในการพิจารณาผลการเสนอราคา 

                   กำหนดระยะเวลาในการพิจารณาผลการเสนอราคาใหแลวเสร็จภายใน .......วัน/ วันทำการ นับ
ถัดจากวันย่ืนขอเสนอ 

 9. การขออนุมัติแตงต้ังคณะกรรมการตาง ๆ 
  เห็นควรใหมีการแตงตั้งคณะกรรมการจางโดยวิธีคัดเลือก และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 
โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 
  9.1 คณะกรรรมการจางโดยวิธีคัดเลือก  
     1) ..........................................................ประธานกรรมการ 
     2) ..........................................................กรรมการ 
     3) ..........................................................กรรมการ 
  9.2 คณะกรรรมการตรวจรับพัสดุ  
     1) ..........................................................ประธานกรรมการ 
     2) ..........................................................กรรมการ 
     3) ..........................................................กรรมการ 
 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอไดโปรด 
 1. อนุมัติใหดำเนินการ ตามรายละเอียดในรายงานขอจางดังกลาวขางตน 
 2. ลงนามในคำสั่งแตงต้ังคณะกรรมการจางโดยวิธีคัดเลือก และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 
 

(.........................................................) 
เจาหนาที่ 

 
ความเห็นของหัวหนาเจาหนาที่ 
......................................................................................................................................................................  
 ลงช่ือ ………………………………………..… หัวหนาเจาหนาที่ 
          (……………………………………..) 
                     วันที่............................... 
คำสั่ง 

 -เห็นชอบ 
 -ลงนามแลว 
 
 ลงช่ือ …………………………….…………………. 
         (………….……………………………….. ) 
        ผูอำนวยการ.................... 
         วันที่............................................ 
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(ตัวอย่าง) 
เอกสารจ้างโดยวิธีคัดเลือก 

เลขที่  ………………….. 
การจ้าง…………………..................……………… 

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

 
 กรม/จังหวัด/สำนักงาน......... ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “กรม/จังหวัด/สำนักงาน” มีความประสงค์จะจ้าง
..............................................………….........................................................................โดยวิธีคัดเลือก โดยมี
ข้อแนะนำและข้อกำหนด  ดังต่อไปน้ี 
 1. เอกสารแนบทา้ยเอกสารจ้างโดยวิธีคัดเลือก 

1.1 ขอบเขตของงานหรือรายละเอียดการจ้าง 
 1.2 แบบใบเสนอราคา 
 1.3 แบบสัญญาจ้างทำของ/แบบสัญญาจ้าง....... 
 1.4 แบบหนังสือค้ำประกัน 
  (1) หลักประกันสัญญา 
 1.5 บทนิยาม 
  (1) ผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน 
  (2) การขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม 
 1.6 แบบบัญชีเอกสาร 
  (1) บัญชีเอกสารสว่นที่ 1 
  (2) บัญชีเอกสารสว่นที่ 2 
 1.7  แผนการใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศ  
 1.8 ................อ่ืนๆ........................... 
 2. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ 
  2.1 มีความสามารถตามกฎหมาย 
  2.2 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
  2.3 ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ 
  2.4 ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้
ชั ่วคราวเนื ่องจากเป็นผู ้ท ี ่ ไม ่ผ ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัต ิงานของผู ้ประกอบการตามระเบียบ 
ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามท่ีประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง 
  2.5 ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงาน
ของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วน
ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย 
  2.6 มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา 
  2.7 เป็นบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล ผู้มีอาชีพรับจ้างงานดังกล่าว  
  2.8 ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู ้ยื ่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื ่นข้อเสนอให้แก่กรม/
จังหวัด/สำนักงาน ณ วันที่มีหนังสือเชิญชวนให้เข้ายื่นข้อเสนอ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการ
แข่งขันอย่างเป็นธรรม ในการจ้างคร้ังน้ี 
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  2.9 ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธ์ิหรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาล 
ของผู้ย่ืนข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธ์ิและความคุ้มกันเช่นว่าน้ัน 
  2.10 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงานประเภทเดียวกันกับงานที่จ้างในวงเงินไม่น้อยกว่า.................
บาท (........................................) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับหน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงาน
เอกชนที่กรม/จังหวัด/สำนักงานเช่ือถือ  (กรณีกำหนดผลงาน) 
  2.11 ผู้ย่ืนข้อเสนอที่ย่ืนข้อเสนอในรูปแบบของ “กิจการร่วมค้า” ต้องมีคุณสมบัติ ดังน้ี 
   กรณีข้อตกลงฯ กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ข้อตกลงฯ 
จะต้องมีการกำหนดสัดส่วนหน้าที่ และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของ หรือมูลค่าตามสัญญาของ
ผู้เข้าร่วมค้าหลักมากกว่าผู้เข้าร่วมค้ารายอ่ืนทุกราย 
      กรณีข้อตกลงฯ กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหน่ึงเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก กิจการร่วมค้า
นั้นต้องใช้ผลงานของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียว เป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ (เลือกใช้ในกรณี
กำหนดผลงาน) 
   สำหรับข้อตกลงฯ ที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดเป็นผู้เข้าร่วมหลัก ผู้เข้าร่วมค้าทุก
รายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเง่ือนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน 
            2.12...........................(คุณสมบัติอ่ืน)..............................  

 3. หลักฐานการย่ืนข้อเสนอ 
 ผู้ย่ืนข้อเสนอจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานย่ืนมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกเป็น 2 ส่วน คือ 
 3.1 ส่วนที่ 1 อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
 (1) ในกรณีผู้ย่ืนข้อเสนอเป็นนิติบุคคล 
 (ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน 
นิติบุคคล บัญชีรายช่ือหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง 
 (ข) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน 
นิติบุคคลหนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชีผู้ถือหุ้น 
รายใหญ่ (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง 
 (2) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคลให้ยื่นสำเนา
บัตรประจำตัวประชาชนของผู้นั้น สำเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สำเนาบัตรประจำตัว
ประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน หรือสำเนาหนังสือเดินทางของผู้เป็นหุ้นส่วนที่มิได้ถือสัญชาติไทยพร้อมทั้งรับรอง
สำเนาถูกต้อง 
 (3) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ยื่นข้อเสนอร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นสำเนาสัญญา
ของการเข้าร่วมค้า และเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (1) หรือ (2) ของผู้ร่วมค้า แล้วแต่กรณี 
 (4)  เอกสารเพิ่มเติมอื่นๆ (ระบุเอกสารอื่นตามที่หน่วยงานของรัฐที่ดำเนินการจัดจ้าง
เห็นสมควรกำหนด)  เช่น 
  (5.1) สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง (ถ้ามี) 
  (5.2) สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง (ถ้ามี) 
  (5.3)  …………………………..ฯลฯ.............................................. 
 (6) บัญชีเอกสารส่วนที่ 1 ทั้งหมดที่ได้ย่ืนพร้อมกับซองใบเสนอราคา 
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 3.2 ส่วนที่ 2 อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี ้
  (1) ในกรณีที ่ผู้ยื ่นข้อเสนอมอบอำนาจให้บุคคลอื ่นกระทำการแทนให้แนบหนังสือ 
มอบอำนาจซึ่งติดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ
ทั้งน้ีหากผู้รับมอบอำนาจเป็นบุคคลธรรมดาต้องเป็นผู้ที่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแล้วเท่าน้ัน 
  (2) สำเนาหนังสือรับรองผลงานพร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง (ให้ใช้ในกรณีที่มีการ
กำหนดผลงาน) 
 (3)  เอกสารเพิ่มเติมอื่นๆ (ระบุเอกสารอื่นตามที่หน่วยงานของรัฐที่ดำเนินการจัดจ้าง
เห็นสมควรกำหนด)  เช่น 
  (3.1) สำเนาใบขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)  
  (3.2) เอกสารประกอบการพิจารณา ตามที่กำหนดในรายละเอียดขอบเขตของงาน
ข้อ....... 
  (3.3) ............................ฯลฯ.......................................... 
 (6) บัญชีเอกสารส่วนที่ 2 ทั้งหมดที่ได้ย่ืนพร้อมกับซองใบเสนอราคา 
 
 4. การเสนอราคา 
  4.1 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องเสนอราคาตามแบบที่กำหนด โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะต้อง
กรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่อของผู้ยื่นข้อเสนอให้ชัดเจน จำนวนเงินที่เสนอต้องระบุตรงกัน
ทั้งตัวเลขและตัวหนังสือโดยไม่มีการขูดลบหรือแก้ไข หากมีการขูดลบ ตกเติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง จะต้อง 
ลงลายมือช่ือผู้ย่ืนข้อเสนอ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) กำกับไว้ด้วยทุกแห่ง 
  4.2 ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอราคาเป็นเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดยเสนอราคา
รวม หรือราคาต่อหน่วย หรือราคาต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง ทั้งนี้ ราคารวมที่
เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกันให้ถือตัวหนังสือเป็นสำคัญ โดยคิด
ราคารวมท้ังสิ้น ซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอากรอ่ืน และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ทั้งปวงไว้แล้ว 
 ราคาที่เสนอจะต้องเสนอกำหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า..............วัน นับตั้งแต่วันยื่นข้อเสนอ 
โดยภายในกำหนดยืนราคา ผู้ย่ืนข้อเสนอต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้และจะถอนการเสนอราคามิได้ 
  4.3 ผู้ย ื ่ นข ้อ เสนอจะต ้องเสนอกำหนดเวลาดำเน ินการแล ้วเสร ็จไม ่ เก ิน . . . . . . . . . . . . วัน  
นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง หรือวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากกรม/จังหวัด/สำนักงานให้เริ่มทำงาน (ให้
เลือกใช้ตามข้อเท็จจริง) 

  4.4 ก่อนเสนอราคาผู้ย ื ่นข้อเสนอควรตรวจดูร่างสัญญา แบบรูป และรายการละเอียด ฯลฯ 
ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารจ้างโดยวิธีคัดเลือกทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นข้อเสนอตามเงื่อนไขในเอกสารจ้าง
โดยวิธีคัดเลือก 
  4.5 ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องยื่นข้อเสนอในวันที่…………………………….... ระหว่างเวลา………………..น. 
ถึง…………………น.  ณ............................................................... 
   เมื่อพ้นกำหนดเวลายื่นข้อเสนอแล้ว จะไม่รับเอกสารการยื่นข้อเสนอและเสนอราคาใดๆ 
โดยเด็ดขาด 
  4.6 คณะกรรมการจ้างโดยวิธีคัดเลือกจะดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ย่ืนข้อเสนอแต่ละ
รายว่า เป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือไม่ หากปรากฏว่าผู้ยื่นข้อเสนอราย
ใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นคณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอ
ราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันน้ันออกจากการเป็นผู้ย่ืนข้อเสนอ 

- 11 -

ตวัอย่างเอกสารดาํเนินการจ้างโดยวธิีคดัเลือก



- 4 - 
 

  หากปรากฏต่อคณะกรรมการจ้างโดยวิธีคัดเลือกว่า ก่อนหรือในขณะที่มีการพิจารณา
ข้อเสนอ มีผู้ยื่นข้อเสนอรายใดกระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมตามข้อ 1.6 (2) และ
คณะกรรมการฯ เชื่อว่ามีการกระทำอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมคณะกรรมการฯ จะตัด
รายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ และกรม/จังหวัด/สำนักงานจะพิจารณาลงโทษผู้ย่ืน
ข้อเสนอดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน เว้นแต่กรม/จังหวัด/สำนักงานจะพิจารณาเห็นว่าผู้ย่ืนข้อเสนอรายน้ัน มิใช่เป็นผู้ริเริ่ม
ให้มีการกระทำดังกล่าวและได้ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของกรม/จังหวัด/สำนักงาน 
  4.7 ผู้ย่ืนข้อเสนอจะต้องปฏิบัติ ดังน้ี 
  (1) ปฏิบัติตามเง่ือนไขที่ระบุไว้ในเอกสารจ้างโดยวิธีคัดเลือก 
  (2) ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่นๆ (ถ้ามี) รวมค่าใช้จ่าย
ทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว 
  (3) ผู้ย่ืนข้อเสนอจะต้องย่ืนข้อเสนอราคาภายในวันเวลาที่กำหนด 
  (4) ผู้ย่ืนข้อเสนอจะถอนการเสนอราคาที่เสนอแล้วไม่ได้ 
 4.8 หากผู้ยื ่นข้อเสนอเป็นผู้ได้รับคัดเลือกเป็นผู้ชนะการเสนอราคาในครั้งน้ี จะต้องจัดทำ
แผนการใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศ  

 5. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา 
 5.1 การพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอครั้งนี้ กรม/จังหวัด/สำนักงานจะพิจารณาตัดสินโดยใช้
หลักเกณฑ์ราคา  และพิจารณาจากราคารวมที่ปรากฏในใบเสนอราคา 
 5.2 หากผู้ยื่นข้อเสนอรายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ 2 หรือยื่นหลักฐานการยื่นข้อเสนอ
ไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ 3 หรือยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้องตามข้อ 4 แล้ว คณะกรรมการจ้างโดยวิธี
คัดเลือก จะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น เว้นแต่ผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเสนอเอกสารทางเทคนิค
หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะจ้างไม่ครบถ้วน หรือเสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไข
ที่กรม/จังหวัด/สำนักงานกำหนดไว้ในเอกสารจ้างโดยวิธีคัดเลือก ในส่วนที่มิใช่สาระสำคัญและความแตกต่าง
นั้นไม่มีผลทำให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบต่อผู้ยื ่นข้อเสนอรายอื่น หรือเป็นการผิดพลาดเล็กน้อย คณะ
กรรมการฯ อาจพิจารณาผ่อนปรนการตัดสิทธิผู้ย่ืนข้อเสนอรายน้ัน 
 5.3 กรม/จังหวัด/สำนักงานสงวนสิทธ์ิไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่มีการผ่อน
ผัน ในกรณีดังต่อไปนี้ 
  (1) ไม่ปรากฏชื่อผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นในบัญชีรายชื่อส่งหรือรับหนังสือเชิญชวนให้เข้า
ย่ืนข้อเสนอของกรม/จังหวัด/สำนักงาน 
  (2) ไม่กรอกช่ือผู้ย่ืนข้อเสนอในบัญชีย่ืนซองข้อเสนอ 

  (3) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารจ้างโดยวิธีคัดเลือกที่
เป็นสาระสำคัญ หรือมีผลทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้ย่ืนข้อเสนอรายอ่ืน 
 5.5 ในการตัดสินการจ้างโดยวิธีคัดเลือกหรือในการทำสัญญา คณะกรรมการจ้างโดยวิธี
คัดเลือกหรือกรม/จังหวัด/สำนักงานมีสิทธิให้ผู้ย่ืนข้อเสนอช้ีแจงข้อเท็จจริงเพ่ิมเติมได้ กรม/จังหวัด/สำนักงานมี
สิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอ ไม่รับราคาหรือไม่ทำสัญญา หากข้อเท็จจริงดังกล่าวไม่เหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง 

 5.6 กรม/จังหวัด/สำนักงานทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ำสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคา
ที่เสนอทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกจ้างในจำนวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรือ
อาจจะยกเลิกการจ้างโดยวิธีคัดเลือกโดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของ
ทางราชการเป็นสำคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของกรม/จังหวัด/สำนักงานเป็นเด็ดขาดผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้อง
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ค่าใช้จ่าย หรือค่าเสียหายใดๆ มิได้ รวมทั้งกรม/จังหวัด/สำนักงานจะพิจารณายกเลิกการจ้างโดยวิธีคัดเลือกและ
ลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ทิ้งงานไม่ว่าจะเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อถือได้
ว่ายื่นข้อเสนอกระทำการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล
อ่ืนมาเสนอราคาแทน เป็นต้น 

          ในกรณีที่ผู้ยื ่นข้อเสนอรายที่เสนอราคาต่ำสุด เสนอราคาต่ำจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจ
ดำเนินงานตามเอกสารจ้างโดยวิธีคัดเลือกได้ คณะกรรมการจ้างโดยวิธีคัดเลือกหรือกรม/จังหวัด/สำนักงานจะให้ผู้ย่ืน
ข้อเสนอนั้นช้ีแจงและแสดงหลักฐานที่ทำให้เช่ือได้ว่าผู้ย่ืนข้อเสนอสามารถดำเนินงานตามเอกสารจ้างโดยวิธีคัดเลือก
ให้เสร็จสมบูรณ์ หากคำชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้ กรม/จังหวัด/สำนักงานมีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอหรือไม่รับราคา
ของผู้ยื ่นข้อเสนอรายนั้น  ทั้งนี้ผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่าวไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายใดๆ จากกรม/
จังหวัด/สำนักงาน 

 5.7 ก่อนลงนามในสัญญากรม/จังหวัด/สำนักงานอาจประกาศยกเลิกการจ้างโดยวิธีคัดเลือก 
หากปรากฏว่ามีการกระทำที ่เข้าลักษณะผู ้ยื ่นข้อเสนอที ่ชนะการเสนอราคาหรือที ่ได้รับการคัดเลือกมี
ผลประโยชน์ร่วมกันหรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือสมยอม
กันกับผู้ย่ืนข้อเสนอรายอ่ืน หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระทำการทุจริตอ่ืนใดในการเสนอราคา 
 5.8 หากผู้ยื ่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ประกอบการ SMEs เสนอราคาสูงกว่าราคาต่ำสุดของผู้ย่ืน
ข้อเสนอรายอ่ืนที่ไม่เกินร้อยละ 10 ให้หน่วยงานของรัฐจัดซื้อจัดจ้างจากผู้ประกอบการ SMEs ดังกล่าว โดยจัด
เรียงลำดับผู้ย่ืนข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ประกอบการ SMEs ซึ่งเสนอราคาสูงกว่าราคาต่ำสุดของผู้ย่ืนข้อเสนอรายอ่ืนไม่
เกินร้อยละ 10 ที่จะเรียกมาทำสัญญาไม่เกิน 3 ราย 
  อนึ่ง การพิจารณาผลตามเงื ่อนไขเอกสารจ้างโดยวิธีคัดเลือก จะพิจารณาจากเอกสาร
สำเนาใบทะเบียนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) เท่าน้ัน 
 5.9 หากผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งมิใช่ผู้ประกอบการ SMEs แต่เป็นบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทยหรือ
นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยเสนอราคาสูงกว่าราคาต่ำสุดของผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาที่มิได้
ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศไม่เกินร้อยละ 3 ให้หน่วยงานของรัฐ
จัดซื้อจัดจ้างจากผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย
ดังกล่าว 

 6. การทำสัญญาจ้าง 
 ผู้ชนะการเสนอราคาจะต้องทำสัญญาจ้างตามแบบสัญญา ดังระบุในข้อ 1.3 หรือทำข้อตกลง
เป็นหนังสือกับกรม/จังหวัด/สำนักงานภายใน...15....วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกัน
สัญญาเป็นจำนวนเงินเท่ากับร้อยละ....5...ของราคาค่าจ้าง  ให้กรม/จังหวัด/สำนักงานยึดถือไว้ในขณะทำ
สัญญาโดยใช้หลักประกันอย่างหน่ึงอย่างใดดังต่อไปนี้  
 6.1 เงินสด 
 6.2 เช็คหรือดราฟท์ที่ธนาคารเซ็นสั่งจ่ายซึ่งเป็นเช็คหรือดราฟท์ลงวันที่ที่ใช้เช็คหรือดราฟท์น้ัน
ชำระต่อเจ้าหน้าที่ในวันทำสัญญา หรือก่อนวันน้ันไม่เกิน 3 วันทำการ  
  6.3 หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามตัวอย่างที่คณะกรรมการนโยบาย
กำหนดหรือจะเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการท่ีกรมบัญชีกลางกำหนด 
  6.4 หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที ่ได้รับอนุญาตให้
ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย 
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ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือ 
ค้ำประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด  
  6.5 พันธบัตรรัฐบาลไทย 
  หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน 15 วันนับถัดจากวันที่ผู้ชนะการเสนอราคา 
(ผู้รับจ้าง) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว 

 7. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน 
  7.1 (สำหรับการจ้างที่จ่ายค่าจ้างให้ผู้รับจ้างคร้ังเดียว)  
  กรม/จังหวัด/สำนักงานจะจ่ายค่าจ้างซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมตลอดจนภาษีอากรอ่ืนๆ และ
ค่าใช้จ่ายทั้งปวงแล้วให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้รับจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานถูกต้อง
และครบถ้วนตามสัญญาจ้างหรือข้อตกลง และกรม/จังหวัด/สำนักงานได้ตรวจรับมอบงานจ้างเรียบร้อยแล้ว  
 7.2 (สำหรับการจ้างที่จ่ายค่าจ้างให้ผู้รับจ้างแบ่งเป็นงวด) 
  กรม/จังหวัด/สำนักงานจะจ่ายค่าจ้างซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมตลอดจนภาษีอากรอ่ืนๆ และ
ค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้วให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้รับจ้าง โดยแบ่งออกเป็น…………….งวด 
ดังน้ี 
  งวดที่ 1 เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ……ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน………….… 
ให้แล้วเสร็จภายใน…………………วัน 
        งวดที่ 2 เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ…....ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน…………. 
ให้แล้วเสร็จภายใน…………………วัน 
  ……………………………..ฯลฯ…………………………… 
  งวดสุดท้าย เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ…………….ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน
ทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยตามสัญญาหรือข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือ และกรม/จังหวัด/สำนักงาน ได้ตรวจรับ
มอบงานจ้างเรียบร้อยแล้ว 

 8. อัตราค่าปรับ 
 ค่าปรับตามสัญญาจ้างแนบท้ายเอกสารจ้างโดยวิธีคัดเลือกนี้ หรือข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือจะ
กำหนด ดังน้ี 
 8.1 กรณีที่ผู้รับจ้างนำงานที่รับจ้างไปจ้างช่วงให้ผู้อื่นทำอีกทอดหนึ่งโดยไม่ได้รับอนุญาตจาก
กรม/จังหวัด/สำนักงาน จะกำหนดค่าปรับสำหรับการฝ่าฝืนดังกล่าวเป็นจำนวนร้อยละ...10...ของวงเงินของ
งานจ้างช่วงน้ัน 
 8.2 กรณีที่ผู้รับจ้างปฏิบัติผิดสัญญาจ้าง นอกเหนือจากข้อ 9.1 จะกำหนดค่าปรับเป็นรายวัน
เป็นจำนวนเงินตายตัวในอัตราร้อยละ...0.10.... ของราคางานจ้าง 

 9. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง 
 ผู้ชนะการเสนอราคาซึ่งได้ทำสัญญาจ้างตามแบบดังระบุในข้อ 1.3 หรือข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือ 
แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของงานจ้างที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า...………………
ปี……………..เดือนนับถัดจากวันที่กรม/จังหวัด/สำนักงานได้รับมอบงาน โดยต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้
การได้ดีดังเดิมภายใน……15.….วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง 
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 10. ข้อสงวนสิทธิ์ในการย่ืนข้อเสนอและอ่ืนๆ 
 10.1 เงินค่าจ้างสำหรับงานจ้างครั้งนี้ ได้มาจากเงินงบประมาณ.........................../เงินกู้จาก

................................../เงินช่วยเหลือจาก……………………………. 

 การลงนามในสัญญาจะกระทำได้ต่อเมื่อ กรม/จังหวัด/สำนักงานได้รับอนุมัติเงินค่าจ้าง
จากงบประมาณ................................./เงินกู้จาก...........…………………./เงินช่วยเหลือจาก……………………….แล้ว
เท่าน้ัน 
 10.2 เมื่อกรม/จังหวัด/สำนักงานได้คัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอรายใดให้เป็นผู้รับจ้าง และได้ตกลง
จ้างตามการจ้างโดยวิธีคัดเลือกแล้ว ถ้าผู้รับจ้างจะต้องสั่งหรือนำสิ่งของมาเพื่องานจ้างดังกล่าวเข้ามาจาก
ต่างประเทศ และของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามท่ี
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่า
ด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี ดังน้ี 
 (1) แจ้งการสั่งหรือนำสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อกรมเจ้าท่า ภายใน 7 วัน
นับตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างสั่งหรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศ
ยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืนได้ 
 (2) จัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย
จากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกสิ่งของนั้น โดยเรืออ่ืน 
ที่มิใช่เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
คมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืน 
 (3) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม(1)หรือ(2) ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วยการ
ส่งเสริมการพาณิชยนาวี 
 10.3 ผู้ย่ืนข้อเสนอซึ่งกรม/จังหวัด/สำนักงานได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปทำสัญญาหรือข้อตกลง
จ้างเป็นหนังสือภายในเวลาที่กำหนดดังระบุไว้ในข้อ 7 กรม/จังหวัด/สำนักงานอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้
ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัด
จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
 10.4 กรม/จังหวัด/สำนักงานสงวนสิทธ์ิที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือข้อกำหนดในแบบ
สัญญาหรือข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือให้เป็นไปตามความเห็นของสำนักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี) 
 10.5 ในกรณีที่เอกสารแนบท้ายเอกสารจ้างโดยวิธีคัดเลือกนี้ มีความขัดหรือแย้งกันผู้ย่ืน
ข้อเสนอจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของกรม/จังหวัด/สำนักงาน คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด และผู้ย่ืน
ข้อเสนอไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายใดๆ เพ่ิมเติม 
 10.6 กรม/จังหวัด/สำนักงานอาจยกเลิกการจัดจ้างในกรณีต่อไปนี้ได้ โดยที่ผู้ยื่นข้อเสนอจะ
เรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากกรม/จังหวัด/สำนักงานไม่ได้ 
  (1) กรม/จังหวัด/สำนักงานไม่ได้รับการจัดสรรเงินที่จะใช้ในการจัดจ้างหรือได้รับ
จัดสรรแต่ไม่เพียงพอที่จะทำการจัดจ้างคร้ังน้ีต่อไป 
  (2) มีการกระทำที่เข้าลักษณะผู้ย่ืนข้อเสนอที่ชนะการจัดจ้างหรือที่ได้รับการคัดเลือกมี
ผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมหรือสมยอมกัน
กับผู้ย่ืนข้อเสนอรายอ่ืนหรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระทำการทุจริตอ่ืนใดในการเสนอราคา 
  (3) การทำการจัดจ้างครั ้งน้ีต่อไปอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่กรม/จังหวัด/
สำนักงานหรือกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ 
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  (4) กรณีอื ่นในทำนองเดียวกับ (1) (2) หรือ (3) ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง 
ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 

11. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ 
ในระหว่างระยะเวลาการจ้าง ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตาม

หลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบได้กำหนดไว้โดยเคร่งครัด 

12. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ 
 กรม/จังหวัด/สำนักงานสามารถนำผลการปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามสัญญาของผู้ยื่นข้อเสนอที่

ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้รับจ้างเพ่ือนำมาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ  
 ทั้งนี้ หากผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกไม่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดจะถูกระงับการยื่นข้อเสนอ

หรือทำสัญญากับกรม/จังหวัด/สำนักงานไว้ช่ัวคราว 
 
 

……………….กรม/จังหวัด/สำนักงาน………….…… 
……………….(วัน เดือน ปี)………….…… 
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บทนิยาม 
 

 ผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน หมายความว่า บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่เข้าเสนอราคาหรือเข้าย่ืน
ข้อเสนอในการจัดซื้อจัดจ้างต่อหน่วยงานของรัฐใด เป็นผู้มีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในกิจการ
ของบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอ่ืนที่เข้าเสนอราคาหรือเข้าย่ืนข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐน้ันในคราวเดียวกัน 
 การมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมของบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลดังกล่าวข้างต้น ได้แก่ 
การที่บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลดังกล่าวมีความสัมพันธ์กันในลักษณะ ดังต่อไปนี้ 
 (1) มีความสัมพันธ์กันในเชิงบริหาร โดยผู้จัดการ หุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร 
หรือผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของบุคคลธรรมดาหรือของนิติบุคคลรายหนึ่ง มีอำนาจหรือสามารถ
ใช้อำนาจในการบริหารจัดการกิจการของบุคคลธรรมดา หรือของนิติบุคคลอีกรายหนึ่งหรือหลายราย ที่เข้า
เสนอราคาหรือเข้าย่ืนข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐน้ันในคราวเดียวกัน 
 (2) มีความสัมพันธ์กันในเชิงทุน โดยผู้เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือผู้เป็นหุ้นส่วนไม่จำกัด
ความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด เป็นหุ้นส่วนใน
ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัดอีก
รายหน่ึงหรือหลายราย ที่เข้าเสนอราคาหรือเข้าย่ืนข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐน้ันในคราวเดียวกัน 
  คำว่า “ผู้ถือหุ้นรายใหญ”่ ให้หมายความว่า ผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 25 ในกิจการน้ันหรอืใน
อัตราอ่ืนตามที่ผู้รักษาการตามระเบียบเห็นสมควรประกาศกำหนดสำหรับกิจการบางประเภทหรือบางขนาด 
 (3) มีความสัมพันธ์กันในลักษณะไขว้กันระหว่าง (1) และ (2) โดยผู้จัดการ หุ้นส่วนผู้จัดการ 
กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของบุคคลธรรมดาหรือของนิติบุคคลราย
หนึ่ง เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัทจำกัดหรือ
บริษัทมหาชนจำกัดอีกรายหนึ่งหรือหลายราย ที่เข้าเสนอราคาหรือเข้ายื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐนั้นใน
คราวเดียวกัน หรือในนัยกลับกัน 
  การดำรงตำแหน่ง การเป็นหุ้นส่วน หรือการเข้าถือหุ้นดังกล่าวข้างต้นของคู่สมรสหรือบุตรที่ยัง
ไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลใน (1) (2) หรือ (3) ให้ถือว่าเป็นการดำรงตำแหน่ง การเป็นหุ้นส่วนหรือการถือหุ้น
ของบุคคลดังกล่าว 
  ในกรณีบุคคลใดใช้ชื่อบุคคลอื่นเป็นผู้จัดการ หุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารผู้เป็น
หุ้นส่วน หรือผู้ถือหุ้นโดยที่ตนเองเป็นผู้ใช้อำนาจในการบริหารที่แท้จริง หรือเป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นที่แท้จริง
ของห้างหุ้นส่วน หรือบริษัทจำกัด หรือบริษัทมหาชนจำกัด แล้วแต่กรณี และห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทจำกัด หรือ
บริษัทมหาชนจำกัดที่เกี่ยวข้องได้เข้าเสนอราคาหรือเข้ายื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐนั้นในคราวเดียวกัน ให้
ถือว่าผู้ย่ืนข้อเสนอนั้นมีความสัมพันธ์กันตาม (1) (2) หรือ (3) แล้วแต่กรณี 

 การขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม 
 การที่ผู ้ยื ่นข้อเสนอรายหนึ่งหรือหลายราย กระทำการอย่างใดๆ อันเป็นการขัดขวาง หรือเป็น
อุปสรรค หรือไม่เปิดโอกาสให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการยื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐ ไม่ว่าจะ
กระทำโดยการสมยอมกัน หรือโดยการให้ ขอให้ หรือ รับว่าจะให้ เรียก รับ หรือยอมจะรับเงิน หรือทรัพย์สิน 
หรือประโยชน์อ่ืนใด หรือใช้กำลังประทุษร้าย หรือข่มขู่ ว่าจะใช้กำลังประทุษร้าย หรือแสดงเอกสารอันเป็นเท็จ 
หรือส่อว่ากระทำการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา ทั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะแสวงหาประโยชน์ในระหว่างผู้
ยื่นข้อเสนอด้วยกัน หรือเพื่อให้ประโยชน์แก่ผู้ยื่น ข้อเสนอรายหนึ่งรายใดเป็นผู้มีสิทธิทำสัญญากับหน่วยงาน
ของรัฐน้ัน หรือเพ่ือหลีกเลี่ยงการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือเพ่ือให้เกิดความได้เปรียบหน่วยงานของรัฐโดยมิใช่
เป็นไปในทางการประกอบธุรกิจปกติ 
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บัญชเีอกสารส่วนที่ 1 
 
 1.  ในกรณีผู้ยืน่ข้อเสนอเป็นนิติบคุคล 
     (ก)  ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุน้ส่วนจำกัด 
 - สำเนาหนังสอืรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล  จำนวน................แผ่น  
 - บัญชีรายช่ือหุ้นส่วนผู้จัดการ จำนวน................แผ่น 
 - ผูม้ีอำนาจควบคุม (ถ้าม)ี    
     ไม่มผีู้มีอำนาจควบคุม จำนวน................แผ่น 
     มผีู้มีอำนาจควบคุม จำนวน................แผ่น 

  
     (ข)  บริษัทจำกัดหรอืบริษัทมหาชนจำกัด 
 - สำเนาหนังสอืรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล   จำนวน................แผ่น    
 - สำเนาหนังสอืบริคณห์สนธิ   จำนวน................แผ่น  
 - บัญชีรายช่ือกรรมการผู้จัดการ จำนวน................แผ่น 
 - บัญชีผูถ้ือหุ้นรายใหญ ่(ถ้าม)ี   
     ไม่มีผูถ้ือหุน้รายใหญ ่ จำนวน................แผ่น 
   มีผู้ถือหุ้นรายใหญ ่          จำนวน................แผ่น 
 -  ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี)  
    ไม่มผีู้มีอำนาจควบคุม จำนวน................แผ่น 
    มผีู้มีอำนาจควบคุม จำนวน................แผ่น 
 2.  ในกรณีผู้ยืน่ข้อเสนอไม่เป็นนิติบุคคล 
     (ก)  บุคคลธรรมดา 
 - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้น้ัน    จำนวน................แผ่น 
     (ข)  คณะบคุคล 
 - สำเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน จำนวน................แผ่น 
  - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน จำนวน................แผ่น 
  3.  ในกรณีผู้ยืน่ข้อเสนอเป็นผู้ยืน่ข้อเสนอร่วมกันในฐานะเป็นผู้รว่มค้า 
 - สำเนาสญัญาของการเข้าร่วมค้า   จำนวน................แผ่น  
     (ก)  ในกรณผีู้ร่วมคา้เปน็บคุคลธรรมดา 
     -  บุคคลสัญชาติไทย 
    สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน................แผน่ 
      -  บุคคลท่ีมิใช่สัญชาติไทย 
     สำเนาหนังสือเดินทาง จำนวน................แผ่น 
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     (ข)  ในกรณผีู้ร่วมคา้เปน็นิติบุคคล 
      -  ห้างหุ้นส่วนสามัญหรอืห้างหุน้ส่วนจำกัด 
  - สำเนาหนังสอืรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล จำนวน................แผ่น 
  - บัญชีรายช่ือหุ้นส่วนผู้จัดการ จำนวน................แผ่น 
  -  ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) 
    ไม่มีผูค้วบคุม จำนวน................แผ่น 
    มีผู้ควบคมุ จำนวน................แผ่น 

-  บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด 
  - สำเนาหนังสอืรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล จำนวน................แผ่น 
  - สำนาหนังสือบริคณห์สนธิ  จำนวน................แผ่น 
  -  บัญชีรายช่ือกรรมการผู้จัดการ  จำนวน................แผ่น 
  -  บัญชีผู้ถือหุน้รายใหญ ่(ถ้ามี)  
      ไม่มีผูถ้ือหุน้รายใหญ ่ จำนวน................แผ่น 
    มีผู้ถือหุ้นรายใหญ ่ จำนวน................แผ่น 
  - ผูม้ีอำนาจควบคุม (ถ้าม)ี  
    ไม่มีผูม้ีอำนาจควบคุม จำนวน................แผ่น 
    มีผู้มีอำนาจควบคุม จำนวน................แผ่น 

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

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

จำนวน …………….......แผ่น 
   ........................................................................................................................................................ 
                จำนวน …………….......แผ่น 
  
 ข้าพเจ้าขอรับรองว่า เอกสารหลักฐานที่ข้าพเจ้ายื่นพร้อมใบเสนอราคาในการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธี
คัดเลือกคร้ังน้ีถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ 
 
 
      ลงช่ือ.............................................................ผู้ย่ืนข้อเสนอ 
             (...........................................................) 
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บัญชเีอกสารส่วนที่ 2 
 

 1. แคตตาล็อกและหรือแบบรูปรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ  
    จำนวน ………..…….......แผ่น 
 2. หนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้ย่ืนข้อเสนอมอบอำนาจให้บุคคลอ่ืน                
 ลงนามในใบเสนอราคาแทน    จำนวน …………….......แผ่น 
 3.  อ่ืนๆ (ถ้ามี) 
     3.1............................................................................................................................................... 
                    จำนวน …………….......แผ่น 
     3.2............................................................................................................................................... 
                    จำนวน …………….......แผ่น 
     3.3............................................................................................................................................... 
                    จำนวน …………….......แผ่น 
 ข้าพเจ้าขอรับรองว่าเอกสารหลักฐานที่ข้าพเจ้าได้ยื่นมาพร้อมใบเสนอราคาในการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธี
คัดเลือกคร้ังน้ีถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ 
 
 
              ลงช่ือ.............................................................ผู้ย่ืนข้อเสนอ 

                    (...........................................................) 
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ที่............................................ 
 

 

 
 
 

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

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

    …………………………………. 

เรื่อง   เชิญชวนใหมาเสนอราคา 

เรียน   

สิ่งที่สงมาดวย   เอกสารการจางโดยวิธีคัดเลือก 

 ดวยกรม/จังหวัด/สำนักงาน................................... มีความประสงคจะจาง............... 
.......................................................... โดยวิธีคัดเลือก  โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 
 1. รายการงานที่ตองการจาง   ตามเอกสารสิ่งที่สงมาดวย 
 2. วงเงินงบประมาณ................................บาท (...........................................................) 
 3. ราคากลาง ...................................บาท (...........................................................) 
 4. คุณสมบัติของผูเสนอราคา 
  4.1 มีความสามารถตามกฎหมาย 
  4.2  ไมเปนบุคคลลมละลาย 
  4.3  ไมอยูระหวางเลิกกิจการ 
  4.4 ไมเปนบุคคลซึ่งอยูระหวางถูกระงับการยื่นขอเสนอหรือทำสัญญากับหนวยงานของ
รัฐไวชั่วคราวเนื่องจากเปนผูที่ไมผานเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการตามระเบียบที่
ร ัฐมนตรีว าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที ่ประกาศเผยแพรในระบบเครือขายสารสนเทศของ
กรมบัญชีกลาง 
  4.5  ไมเปนบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานและไดแจงเวียนชื่อใหเปนผูทิ้ง
งานของหนวยงานของรัฐในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผูทิ้งงานเปน
หุนสวน ผูจัดการ กรรมการผูจัดการ ผูบริหาร ผูมีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลน้ันดวย 
  4.6 มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจาง
และการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา 
  4.7 เปนบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผูมีอาชีพรับจางทำงานดังกลาว   
  4.8 ไมเปนผูไดรับเอกสารสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย เวนแต
รัฐบาลของผูย่ืนขอเสนอไดมีคำสั่งใหสละเอกสิทธ์ิและความคุมกันเชนวาน้ัน 
  4.9 ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอื่นที่เขายื่นขอเสนอใหแกกรม  
ณ วันที่มีหนังสือเชิญชวนใหเขายื่นขอเสนอ หรือไมเปนผูกระทำการอันเปนการขัดขวางการแขงขันอยางเปน
ธรรม ในการจางครั้งน้ี 
  4.11 ผูยื่นขอเสนอตองมีผลงานจางประเภทเดียวกันกับงานที่จางในวงเงินไมนอยกวา
.................บาท (...............................) และเปนผลงานที่เปนคูสัญญาโดยตรงกับหนวยงานของรัฐ หรือ
หนวยงานเอกชนที่หนวยงานของรัฐเช่ือถือ 
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  4.12 ผูย่ืนขอเสนอที่ย่ืนขอเสนอในรูปแบบของ “กิจการรวมคา” ตองมีคุณสมบัติ ดังน้ี 
   กรณีขอตกลงฯ กำหนดใหผูเขารวมคารายใดรายหนึ่งเปนผูเขารวมคาหลัก ขอตกลงฯ 
จะตองมีการกำหนดสัดสวนหนาที่ และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของ หรือมูลคาตามสัญญาของ
ผูเขารวมคาหลักมากกวาผูเขารวมคารายอ่ืนทุกราย 
       กรณีขอตกลงฯ กำหนดใหผูเขารวมคารายใดรายหนึ่งเปนผูเขารวมคาหลัก กิจการ
รวมคานั้นตองใชผลงานของผูเขารวมคาหลักรายเดียว เปนผลงานของกิจการรวมคาที่ยื่นขอเสนอ (เลือกใชใน
กรณีกำหนดผลงาน) 
   สำหรับขอตกลงฯ ที่ไมไดกำหนดใหผูเขารวมคารายใดเปนผูเขารวมหลัก ผูเขารวม
คาทุกรายจะตองมีคุณสมบัติครบถวนตามเง่ือนไขที่กำหนดไวในเอกสารเชิญชวน 
  4.13  ………คุณสมบัติอ่ืน ๆ……….* 
 5. เกณฑการพิจารณาผลการย่ืนขอเสนอครั้งน้ี  จะพิจารณาตัดสินโดยใชหลักเกณฑ ราคา 
 กำหนดยื่นขอเสนอ ในวันที่ .................................... ระหวางเวลา ....................  ถึง ............... 
ณ .................................................................................................... 

 
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

 
     ขอแสดงความนับถือ 

 
 

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

................................................. 
โทร............................................ 
โทรสาร..................................... 
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ใบเสนอราคาจางโดยวิธคีัดเลือก 

 

เรียน ประธานคณะกรรมการจางโดยวิธีคัดเลือก 

 1. ขาพเจา............(ระบุชื ่อบริษัท หาง ราน)..........................สำนักงานใหญตั ้งอยู เลขที่
.............................................ถนน.................................................ตำบล/แขวง............................................
อำเภอ/เขต.....................................จังหวัด..........................................โทรศัพท..................................................
โดย.....................................ผูลงนามขางทายนี้ (ในกรณีผูรับจางเปนบุคคลธรรมดาใหใชขอความวา ขาพเจา
........................(ระบุช่ือบุคคลธรรมดา)........................................อยูบานเลขที่..............................................ถนน
...............................................ตำบล/แขวง...........................................อำเภอ/เขต.............................................
จังหวัด...................................................ผูถือบัตรประจำตัวประชาชน เลขที่............................................
โทรศัพท.....................................โดย.....................................ไดพิจารณาเงื่อนไขตางๆ ในเอกสารจางโดยวิธี
คัดเลือก และเอกสารเพ่ิมเติม (ถามี) เลขที่.................................โดยตลอดและยอมรับขอกำหนดและเง่ือนไขน้ัน
แลว รวมทั้งรับรองวา ขาพเจาเปนผูมีคุณสมบัติครบถวนตามที่กำหนดและไมเปนผูทิ้งงานของหนวยงานของรัฐ 

 2. ขาพเจาขอเสนอที่จะทำงานจาง.................................................................................... 
.....................................................................ตามขอกำหนดเงื่อนไขรายละเอียดแหงเอกสารจางโดยวิธีคัดเลอืก 
ตามราคาดังที่ไดระบุไวในใบเสนอราคานี้ เปนเงินทั้งสิ้น ............................... บาท (........................................) 
ซึ่งไดรวมภาษีมูลคาเพ่ิม ตลอดจนภาษีอากรอ่ืนๆ และคาใชจายทั้งปวงไวดวยแลว  

 3. ขาพเจาจะยืนคำเสนอราคานี้เปนระยะเวลา..................วัน ตั้งแตวันย่ืนขอเสนอ และกรม
ชลประทานอาจรับคำเสนอนี้ ณ เวลาใดก็ไดกอนที่จะครบกำหนดระยะเวลาดังกลาว หรือระยะเวลาที่ไดยืด
ออกไปตามเหตุผลอันสมควรที่กรมชลประทานรองขอ 

 4. ขาพเจารับรองวาจะสงมอบงานตามเง่ือนไขที่เอกสารจางโดยวิธีคัดเลือกกำหนดไว 

 5. ในกรณีที่ขาพเจาไดรับการพิจารณาใหเปนผูชนะการเสนอราคา ขาพเจารับรองที่จะ 
  5.1  ทำสัญญาตามแบบสัญญาจางแนบทาย หรือตามที่สำนักงานอัยการสูงสุดไดแกไข
เพ่ิมเติมแลว กับกรมชลประทาน ภายใน.............วัน นับถัดจากวันที่ไดรับหนังสือใหไปทำสัญญา 
  5.2 มอบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา ตามที่ระบุไวในเอกสารการจางโดยวิธีคัดเลือก 
ใหแก กรมชลประทานขณะที่ไดลงนามในสัญญาเปนจำนวนรอยละ....................ของราคาตามสัญญาที่ไดระบุไว
ในใบเสนอราคาน้ี เพ่ือเปนหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาโดยถูกตองและครบถวน 
    หากขาพเจาไมปฏิบัติใหครบถวนตามที่ระบุในขอ 5.1 และ/หรือขอ 5.2 ดังกลาว
ขางตน ขาพเจายอมชดใชคาเสียหายใดๆ ที่อาจมีแกกรมชลประทาน และกรมชลประทาน มีสิทธิจะใหผูย่ืน
ขอเสนอรายอ่ืนเปนผูชนะการเสนอราคาได หรือกรมชลประทานอาจดำเนินการจัดจางใหมก็ได 
   6. ขาพเจายอมรับวา กรมชลประทานไมมีความผูกพันที่จะรับคำเสนอนี้ หรือใบเสนอราคาใดๆ 
รวมทั้งไมตองรับผิดชอบในคาใชจายใดๆ อันอาจเกิดขึ้นในการที่ขาพเจาไดเขาย่ืนขอเสนอครั้งน้ี 

 7. ขาพเจาไดตรวจทานตัวเลขและตรวจสอบเอกสารตางๆ ที่ไดยื ่นพรอมใบเสนอราคานี้โดย
ละเอียดแลว และเขาใจดีวา กรม.....*ไมตองรับผิดชอบใดๆ ในความผิดพลาดหรือตกหลน 
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 8. ใบเสนอราคานี้ ไดยื่นเสนอโดยบริสุทธิ์ยุติธรรม และปราศจากกลฉอฉล หรือการสมรูรวมคิดกัน 
โดยไมชอบดวยกฎหมายกับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือหลายบุคคล หรือกับหางหุนสวน บริษัทใดๆ ที่ไดเสนอราคา 
ในคราวเดียวกัน 

 

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

 

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

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

             ตำแหนง........................................................... 
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บัญชีสงหรือรับหนังสือเชิญชวนใหเขายื่นขอเสนอ ซ้ือหรือจางโดยวิธีคดัเลอืก 
เริ่มดำเนินการ  (     ) แจก  (     ) ขาย ต้ังแตวันท่ี………………..……. ถึงวันท่ี ……………………… 

 

ลำดับ วัน เดือน ป ชื่อราน หางฯ บริษัท 
ชื่อผูจัดการหรือผูรับ

มอบอำนาจ 

สงทางไปรษณีย 
(หมายเลข) 

ลายมือชื่อ 

ผูรับหนังสือ 

      
      

      
      

      
 

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

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

ใบรบัซองเอกสารขอเสนอ 
 

                 หนวยงาน…………………………………………ไดรับซองขอเสนอ  และเอกสารที่ยื่นมาพรอมกับซอง
ขอเสนอ  ดังรายการในบัญชีเอกสารสวนที่  1  และ  2  ตามเอกสารซื้อหรือจางโดยวิธีคัดเลือก ตามหนังสือ
เชิญชวน เลขที่............................. ลงวันที่........................จาก………..(ชื่อบริษัท/หาง/ราน)………….ไวแลว  เมื่อ
วันที่…………………….. เวลา…………น. 
 

                        จึงออกใบรับใหไวเปนหลักฐาน 
 

              ลงช่ือ…………..………………………… 

                   (……………………………………) 
                   ผูรับซอง 
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ทะเบียนรับซองขอเสนอการซื้อหรือจางโดยวิธีคัดเลือก 

หนวยงาน  …………………………………………………………………………………………………. ………………………………… 
พัสดุที่จัดซื้อหรือจาง  ……………….................……………………………………………………………………………………  
 

ลำดับ
ท่ี 

รายละเอียดการย่ืนขอเสนอ ผูรับซองขอเสนอ หมายเหตุ 
วัน/เดือน/ป เวลา ชื่อบุคคล/บริษัท/หางฯ ชื่อ ลายมือชื่อ 

       

       

       

       

       

 

เรียน  ประธานกรรมการซื้อหรือจางโดยวิธีคัดเลือก 
ขอสงมอบเอกสารหลักฐานตามบัญชีรายการเอกสารสวนที่ 1 และเอกสารสวนที่ 2  ของผูย่ืน

ขอเสนอจำนวน …………….. ราย 
 
 ลงช่ือ ……………………………………. 
    (……………………………………. ) 
    เจาหนาที ่

 
 
ลงช่ือ ……………………………………………… ประธานกรรมการซื้อหรือจางโดยวิธีคัดเลือก 
 (……………………………………… ) 
วันที่............................................. เวลา...............น. 
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ตัวอย่างรายงานผลการพิจารณาของคณะกรรมการจ้างโดยวิธีคัดเลือก  (ผู้ประกอบการ SMEs) 

            บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ  
ที่  วันท่ี        
เรื่อง รายงานผลการพิจารณาการดำเนินการซื้อ

 โดยวิธีคัดเลือก 

เรียน   ผู้อำนวยการ................................. 

 ตามที่ผู้อำนวยการ............................. ได้อนุมัติเมื่อวันที่...................................ให้ดำเนินการจ้าง
.......................................................................... โดยวิธีคัดเลือก พร้อมทั้งแต่งตั้งคณะกรรมการซื้อโดยวิธีคัดเลือก 
เพื ่อดำเนินการตามกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื ้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และ
คณะกรรมการมีหนังสือเชิญชวนผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติตามเงื่อนไขเอกสารซื้อโดยวิธีคัดเลือก  กำหนดยื่น
ข้อเสนอ ในวันที่ .....................................ระหว่างเวลา ................. น. ถึง เวลา  ........... น.  คณะกรรมการซื้อโดย
วิธีคัดเลือก ขอรายงานผลการดำเนินการ ดังน้ี 

 (ก) รายการพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง 
 งานซื้อ.......................................................................... จำนวน........รายการ วงเงินงบประมาณ 
............................บาท (......................................)  ราคากลาง ........................ บาท 

 (ข) รายชื่อผู้ย่ืนข้อเสนอ ราคาท่ีเสนอ และข้อเสนอของผู้ย่ืนข้อเสนอทุกราย 
 การจ้างโดยวิธีคัดเลือกครั้งนี้ คณะกรรมการจ้างโดยวิธีคัดเลือกมีหนังสือเชิญชวนผู้ประกอบการ 
SMEs ที่มีคุณสมบัติตามเง่ือนไขที่กำหนดในเอกสารเชิญชวน เข้ายื่นข้อเสนอ จำนวน.........ราย มีผู้ย่ืนข้อเสนอตาม
วัน เวลา ที่กำหนด จำนวน...........ราย  มีรายละเอียดดังน้ี 
 1. บริษัท/ห้าง...................................... (ผู้ย่ืนข้อเสนอลำดับที่….) ราคาที่เสนอ ...............บาท กำหนด
ยืนราคา............วัน 
 2. บริษัท/ห้าง........ (ผู้ยื่นข้อเสนอลำดับที่….) ไม่ปรากฏราคาที่เสนอเนื่องจากไม่ผ่านการตรวจสอบ  
ย่ืนเอกสารไม่ถูกต้องและครบถ้วน / มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน / ย่ืนข้อเสนอทางเทคนิคไม่เป็นไปตามประกาศ 

 (ค) รายชื่อผู้ย่ืนข้อเสนอท่ีผ่านการคัดเลือกว่าไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน 
 1. บริษัท/ห้าง...................................... (ผู้ย่ืนข้อเสนอลำดับที่….) 
 2. บริษัท/ห้าง...................................... (ผู้ย่ืนข้อเสนอลำดับที่….) 

 (ง) หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ พร้อมเกณฑ์การให้คะแนน 
 หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ ใช้เกณฑ์..(เกณฑ์ราคา/เกณฑ์ราคาประกอบเกณฑ์อ่ืน)  
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 (จ) ผลการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอและการให้คะแนนข้อเสนอของผู้ยื ่นข้อเสนอทุกราย 
พร้อมเหตุผลสนับสนุนในการพิจารณา 
   คณะกรรมการจัดซื้อโดยวิธีคัดเลือก ได้พิจารณาคัดเลือกข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอทุกรายตาม
เง่ือนไขเอกสารซ้ือโดยวิธีคัดเลือก สรุปได้ดังน้ี 
 1. บริษัท/ห้าง...................................... (ผู้ย่ืนข้อเสนอลำดับที่….) 
    เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอทางด้านเทคนิคถูกต้องครบถ้วน แต่ไม่เป็นผู้เสนอข้อเสนอที่ดีที่สุด 
   เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอทางด้านเทคนิคถูกต้องครบถ้วน แต่ไม่เป็นผู้ได้คะแนนรวมสูงสุด 
   ไม่ผ่านการตรวจสอบ ดังน้ี 
    ยื่นเอกสารไม่ถูกต้องและครบถ้วน ตามเงื่อนไขเอกสารซื้อโดยวิธีคัดเลือก ข้อ..... 
(ระบุรายละเอียดและเหตุผล).......... 
    ย่ืนข้อเสนอทางเทคนิคไม่เป็นไปตามเงื่อนไขเอกสารซื้อโดยวิธีคัดเลือก ข้อ....... (ระบุ
รายละเอียดและเหตุผล)....... 
   คณะกรรมการจ้างโดยวิธีคัดเลือก พิจารณาแล้วเห็นว่า...เป็นสาระสำคัญ........จึง
พิจารณาให้เป็นผู้ไม่ผ่านการคัดเลือกข้อเสนอ 
 2. บริษัท/ห้าง...................................... (ผู้ยื่นข้อเสนอลำดับที่….) ราคาที่เสนอ ...............บาท ซึ่ง
เป็นผู้ได้รับการคัดเลือก เนื่องจาก เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอทางด้านเทคนิคถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นผู้เสนอ
ราคาต่ำสุด 
 คณะกรรมการจ้างโดยวิธีคัดเลือก ได้พิจารณาราคาของผู้ยื่นข้อเสนอที่มีคุณสมบัติและปฏิบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไขเอกสารจ้างโดยวิธีคัดเลือก ปรากฏผลการเสนอราคาตามใบเสนอราคา บริษัท/ห้าง.................. 
(ผู้ย่ืนข้อเสนอลำดับที่.......) เป็นผู้ได้รับการคัดเลือก เน่ืองจาก เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอทางด้านเทคนิคถูกต้อง 
ครบถ้วน และเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด  เสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น...........................บาท (...............................) ต่ำกว่า
วงเงินงบประมาณเป็นเงิน................บาท (.....(ราคางบประมาณ)...... –...(ราคาที่เสนอ).......) คิดเป็น 
...............% ของวงเงินงบประมาณ  กำหนดส่งมอบพัสดุภายใน.............วัน   และกำหนดยืนราคา...........วัน 
ครบกำหนดยืนราคาวันที่.........................  
 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา  
 

                                                  (ลงช่ือ)……………………………………………ประธานกรรมการ 
   (................................................) 
  (ลงช่ือ)………………………………..………… กรรมการ 
   (................................................) 
                                                    (ลงชื่อ)...................................................กรรมการ 
   (................................................) 
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           บันทึกขอ้ความ 

ส่วนราชการ  
ท่ี  วันท่ี        
เรื่อง   รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งจ้าง....................................................................................................

 โดยวิธีคัดเลือก 

เรียน   ผู้อำนวยการ................................. 
 ตามที่ผู ้อำนวยการ............................. ได้อนุมัติเมื่อวันที่..........................ให้ดำเนินการจ้าง
.......................................................................... โดยวิธีคัดเลือก  นั้น 
 บัดนี้ คณะกรรมการจ้างโดยวิธีการคัดเลือก ได้พิจารณาผลการจัดจ้าง......................................... 
เรียบร้อยแล้ว งานพัสดุ จึงขอรายงานผลการพิจารณาการจัดจ้างดังกล่าว ดังน้ี 
 การจ้าง..........................................................................ผู้ยื่นข้อเสนอเสนอที่ชนะการเสนอราคา 
ได้แก่ บริษัท/ห้าง...................................................... เสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั ้งสิ ้น .......................... บาท 
(...........................................) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ทั้งปวง ซึ่งต่ำ
กว่าเงินงบประมาณ...................... บาท คิดเป็นอัตราร้อยละ……….. 
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 1. เห็นชอบผลการพิจารณาจัดจ้าง............................. ตามที่คณะกรรมการจ้างโดยวิธีคัดเลือก
รายงานเสนอ ตามบันทึกที่................  ลงวันที่............. 
 2. อนุมัติสั่งจ้าง................................................................................................................. จากบริษัท/
ห้าง...................................... เป็นเงินทั้งส้ิน..............................บาท (...................................) 
 3. ลงนามในประกาศผู้ชนะการเสนอราคาที่เสนอมาพร้อมน้ี 
 4. ลงนามหนังสือแจ้งผลการจัดซื้อจัดจ้าง 
 

(...........................................) 
เจ้าหน้าท่ี 

 
ความเห็นของหัวหน้าเจ้าหน้าที่ 
......................................................................... 
 
 
           (.......................................................) 
             ...................................................... 

ความเห็นผู้มีอำนาจสั่งจ้าง 
 (   ) เห็นชอบ 
 (   ) อนุมัติ 
 (   ) ลงนามแล้ว 
 

(.................................................) 
.................................. 
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แบบสัญญา 
สัญญาจ้างทำของ 

 
สัญญาเลขที่………….…… (1)...........……..……... 

 สัญญาฉบับน้ีทำขึ้น ณ ………….……..………………………………………………………………………….......
ตำบล/แขวง…………………..………………….………………. อำเภอ/เขต……………………….….……………………………...
จังหวัด…….…………………………….………….เมื่อวันที่ ……….……… เดือน …………………….. พ .ศ . ……....……… 
ระหว่าง……………………………………………………………… (2) ………………………………………………………………………..
โดย………...…………….…………………………….…………… (3) ………..…………………………………………..…………………
ซึ่งต่อไปในสัญญาน้ีเรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหน่ึง กับ…………….…………..…… (4 ก) …………..…………………….
ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ ……………………………………………………………………………………….………….……..
มีสำนักงานใหญ่อยู่เลขท่ี ……………......……ถนน……………….……………..ตำบล/แขวง…….……….…..……….…....
อำเภอ/เขต………………….…..…….จังหวัด………..…………………..….โดย………….…………………………………..……...
ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท …………… 
ลงวันที่………………………………..… (5)(และหนังสือมอบอำนาจลงวันที่ ……………….……..) แนบท้ายสัญญาน้ี  
(6)(ในกรณีที่ผู้รับจ้างเป็นบุคคลธรรมดาให้ใช้ข้อความว่า กับ …………………..….… (4 ข) …………………….....  
อยู่บ้านเลขที่ …………….….…..….ถนน…………………..……..…...……ตำบล/แขวง ……..………………….….………….
อำเภอ/เขต…………………….………….…..จังหวัด…………...…..………….……...……. ผู้ถือบัตรประจำตัวประชาชน 
เลขที่................................ ดังปรากฏตามสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนแนบท้ายสัญญาน้ี) ซึ่งต่อไปใน
สัญญาน้ีเรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหน่ึง 
 คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้ 

 ข้อ 1 ข้อตกลงว่าจ้าง 

  ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงาน….………….…… (7) ………...…..……… 
ณ …..……………................. ตำบล/แขวง….…………………………….…….. อำเภอ/เขต …………..…………..………
จังหวัด……………………….……….….. ตามข้อกำหนดและเง่ือนไขแห่งสัญญาน้ีรวมท้ังเอกสารแนบท้ายสัญญา 
  ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเคร่ืองใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆ 
ชนิดดีเพ่ือใช้ในงานจ้างตามสัญญานี้ 

 ข้อ 2 เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา 
  เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปน้ีให้ถือเป็นส่วนหน่ึงของสัญญาน้ี 

2.1 ผนวก 1.………..….(รายละเอียดงานจ้าง)…….…….. จำนวน.…..(…..….….….) หน้า 
  2.2 ผนวก 2……….…....(ใบเสนอราคา)…………….…...... จำนวน……(………….….) หน้า 
                 …………..……………ฯลฯ……………..…………. 
  ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดหรือแย้งกับข้อความในสัญญาน้ี ให้ใช้ข้อความ 
ในสัญญาน้ีบังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัย
ของผู้ว่าจ้าง คำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้างให้ถือเป็นที่สุด และผู้รับจ้างไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าจ้าง หรือค่าเสียหาย 
หรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพ่ิมเติมจากผู้ว่าจ้างทั้งสิ้น 
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 ข้อ 3 หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา 
  ในขณะทำสัญญาน้ีผู้รับจ้างได้นำหลักประกันเป็น…………….…...….. (8) ..………..……… 
เป็นจำนวนเงิน…………….... บาท (……………..………….) ซึ่งเท่ากับร้อยละ………(9)…..…(…………..………...) 
ของราคาค่าจ้างตามสัญญา มามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างเพ่ือเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้  
  (10)กรณีผู้รับจ้างใช้หนังสือค้ำประกันมาเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา  
หนังสือค้ำประกันดังกล่าวจะต้องออกโดยธนาคารที่ประกอบกิจการในประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทุน
หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชย์และประกอบธุรกิจ 
ค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายช่ือบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทย
แจ้งเวียนให้ทราบตามแบบท่ีคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนด 
หรืออาจเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดก็ได้ และจะต้องมีอายุ 
การค้ำประกันตลอดไปจนกว่าผู้รับจ้างพ้นข้อผูกพันตามสัญญาน้ี  
  หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ตามวรรคหน่ึง จะต้องมีอายุครอบคลุมความรับผิด 
ทั้งปวงของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ถ้าหลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ดังกล่าวลดลงหรือเสื่อมค่าลง 
หรือมีอายุไม่ครอบคลุมถึงความรับผิดของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม รวมถึงกรณี 
ผู้รับจ้างส่งมอบงานล่าช้าเป็นเหตุให้ระยะเวลาแล้วเสร็จหรือวันครบกำหนดความรับผิดในความชำรุด
บกพร่องตามสัญญาเปลี่ยนแปลงไป ไม่ ว่าจะเกิดขึ้นคราวใด ผู้รับจ้างต้องหาหลักประกันใหม่หรือ
หลักประกันเพ่ิมเติมให้มีจำนวนครบถ้วนตามวรรคหนึ่ งมามอบให้แก่ผู้ ว่าจ้างภายใน ...............
(……………………..….) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง 
  หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบไว้ตามข้อน้ี ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างโดยไม่มี
ดอกเบ้ียเมื่อผู้รับจ้างพ้นจากข้อผูกพันและความรับผิดทั้งปวงตามสัญญาน้ีแล้ว 
 ข้อ 4   ค่าจ้างและการจ่ายเงิน  
  (11)(ก) สำหรับการจ่ายเงินค่าจ้างให้ผู้รับจ้างเป็นงวด 
   ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายและผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน……………………..บาท
(……………………………..…) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม จำนวน…………………บาท (......................................) 
ตลอดจนภาษีอากรอ่ืนๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยกำหนดการจ่ายเงินเป็นงวดๆ ดังน้ี 
  งวดท่ี 1 เป็นจำนวนเงิน………………………...บาท (…………………………………...………….) 
เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน……………………………………ให้แล้วเสร็จภายใน………………………………………………….. 
  งวดที่ 2 เป็นจำนวนเงิน…….………………...บาท (…………………………………...………….) 
เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน…………………………..…..……ให้แล้วเสร็จภายใน…………………………………………… 
  ..............................................ฯลฯ............................................. 
  งวดสุดท้าย เป็นจำนวนเงิน……………..………....บาท (…………………………………...….…..) 
เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานท้ังหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยตามสัญญาและผู้ว่าจ้างได้ตรวจรับงานจ้างตามข้อ 11 
ไว้โดยครบถ้วนแล้ว 
  (12)(ข) สำหรับการจ่ายเงินค่าจ้างให้ผู้รับจ้างคร้ังเดียว 
   ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายและผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน……………………..บาท
(……………………………..…) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม จำนวน…………………บาท (......................................) 
ตลอดจนภาษีอากรอ่ืนๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทั้งหมดให้แล้วเสร็จ
เรียบร้อยตามสัญญาและผู้ว่าจ้างได้ตรวจรับงานจ้างตามข้อ 11 ไว้โดยครบถ้วนแล้ว  
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  (13)การจ่ายเงินตามเง่ือนไขแห่งสัญญาน้ี ผู้ว่าจ้างจะโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร
ของผู้รับจ้าง ช่ือธนาคาร………..………….……….สาขา……………..…….…..ช่ือบัญชี……………….……………………
เลขที่บัญชี……………………………ทั้งน้ี ผู้รับจ้างตกลงเป็นผู้รับภาระเงินค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการอ่ืนใด
เก่ียวกับการโอน รวมทั้งค่าใช้จ่ายอ่ืนใด (ถ้ามี) ที่ธนาคารเรียกเก็บ และยินยอมให้มีการหักเงินดังกล่าว 
จากจำนวนเงินโอนในงวดน้ันๆ (ความในวรรคนี้ ใช้สำหรับกรณีที่หน่วยงานของรัฐจะจ่ายเงินตรง 
ให้แก่ผู้ รับ จ้าง (ระบบ  Direct Payment) โดยการโอนเงินเข้าบัญ ชีเงินฝากธนาคารของผู้ รับ จ้าง  
ตามแนวทางที่กระทรวงการคลังหรือหน่วยงานของรัฐเจ้าของงบประมาณเป็นผู้กำหนด แล้วแต่กรณี) 

 (14)ข้อ 5 เงินค่าจ้างล่วงหน้า 
  ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้าง เป็นจำนวนเงิน…………..…..…บาท
(………………..….…) ซึ่งเท่ากับร้อยละ……....…(……….…………....) ของราคาค่าจ้างตามสัญญาที่ระบุไว้ในข้อ 4 
  เงินค่าจ้างล่วงหน้าดังกล่าวจะจ่ายให้ภายหลังจากที่ผู้รับจ้างได้วางหลักประกันการรับเงิน
ค่าจ้างล่วงหน้าเป็น...................... (หนังสือค้ำประกันหรือหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคาร 
ภายในประเทศหรือพันธบัตรรัฐบาลไทย) ………………....เต็มตามจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าน้ันให้แก่ผู้ว่าจ้าง 
ผู้รับจ้างจะต้องออกใบเสร็จรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าตามแบบที่ผู้ว่าจ้างกำหนดให้และผู้รับจ้างตกลงท่ีจะ
กระทำตามเง่ือนไขอันเกี่ยวกับการใช้จ่ายและการใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้าน้ัน ดังต่อไปนี้ 
  5.1 ผู้รับจ้างจะใช้เงินค่าจ้างล่วงหน้าน้ันเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานตามสัญญา
เท่าน้ัน หากผู้รับจ้างใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าหรือส่วนใดส่วนหน่ึงของเงินค่าจ้างล่วงหน้าน้ันในทางอ่ืน ผู้ว่าจ้าง
อาจจะเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้าน้ันคืนจากผู้รับจ้างหรือบังคับเอาจากหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้า 
ได้ทันที 
  5.2 เมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง ผู้รับจ้างต้องแสดงหลักฐานการใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้า 
เพ่ือพิสูจน์ว่าได้เป็นไปตามข้อ 5.1 ภายในกำหนด 15 (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง  
หากผู้รับจ้างไม่อาจแสดงหลักฐานดังกล่าวภายในกำหนด 15 (สิบห้า) วัน ผู้ว่าจ้างอาจเรียกเงินค่าจ้าง
ล่วงหน้าคืนจากผู้รับจ้างหรือบังคับเอาจากหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ทันที 
  5.3 ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามข้อ 4  ผู้ว่าจ้างจะหักคืนเงินค่าจ้าง
ล่วงหน้าในแต่ละงวดเพ่ือชดใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้จำนวนร้อยละ .............(...........) ของจำนวนเงิน
ค่าจ้างในแต่ละงวดจนกว่าจำนวนเงินที่หักไว้จะครบตามจำนวนเงินที่หักค่าจ้างล่วงหน้าที่ผู้รับจ้างได้รับไปแล้ว 
ยกเว้นค่าจ้างงวดสุดท้ายจะหักไว้เป็นจำนวนเท่ากับจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือทั้งหมด 
  5.4 เงินจำนวนใดๆ ก็ตามท่ีผู้รับจ้างจะต้องจ่ายให้แก่ผู้ว่าจ้างเพ่ือชำระหน้ีหรือ 
เพ่ือชดใช้ความรับผิดต่างๆ ตามสัญญา ผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากเงินค่าจ้างงวดที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้าง 
ก่อนที่จะหักชดใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้า 
  5.5 ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญา หากเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือเกินกว่าจำนวนเงินที่
ผู้รับจ้างจะได้รับหลังจากหักชดใช้ในกรณีอ่ืนแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายคืนเงินจำนวนที่เหลือน้ันให้แก่ 
ผู้ว่าจ้างภายใน 7 (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง 
    5.6  ผู้ว่าจ้างจะคืนหลักประกันเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้างต่อเมื่อผู้ว่าจ้างได้หักเงิน
ค่าจ้างไว้ครบจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าตามข้อ 5.3 
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 ข้อ 6   กำหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา 
  ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่….... เดือน……………… พ.ศ. ………. 
และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ ….... เดือน …………. พ.ศ. …...…. ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือ
ทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เช่ือได้ว่า 
ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา  
หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหน่ึง หรือตกเป็นผู้ถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดหรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือ
เพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญาน้ีได้ และมีสิทธิ
จ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปได้ด้วย การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาน้ันไม่กระทบสิทธิ
ของผู้ว่าจ้างที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้รับจ้าง   
  การท่ีผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นน้ัน ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจาก 
ความรับผิดตามสัญญา 

 (15)ข้อ 7 ความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง 
  เมื่องานแล้วเสร็จบริบูรณ์ และผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจากผู้รับจ้างหรือจากผู้รับจ้างรายใหม่ 
ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญาตามข้อ 6 หากมีเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายเกิดข้ึนจากการจ้างน้ี  
ภายในกำหนด.....(16)…..….(……..…..) ปี …….…(……....….) เดือน นับถัดจากวันที่ได้รับมอบงานดังกล่าว  
ซึ่งความชำรุดบกพร่องหรือเสียหายน้ันเกิดจากความบกพร่องของผู้รับจ้างอันเกิดจากการใช้วัสดุที่ไม่ถูกต้อง
หรือทำไว้ไม่เรียบร้อย หรือทำไม่ถูกต้องตามมาตรฐานแห่งหลักวิชา ผู้รับจ้างจะต้องรีบทำการแก้ไข 
ให้เป็นที่เรียบร้อยโดยไม่ชักช้า โดยผู้ว่าจ้างไม่ต้องออกเงินใดๆ ในการน้ีทั้งสิ้น หากผู้รับจ้างไม่กระทำการ 
ดังกล่าวภายในกำหนด……...(………..……) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างหรือไม่ทำการ
แก้ ไขให้ ถู ก ต้องเรียบ ร้อยภายใน เวลาที่ ผู้ ว่ าจ้ างกำหนด  ให้ผู้ ว่ าจ้ างมี สิท ธิที่ จะทำการน้ัน เอง 
หรือจ้างผู้อ่ืนให้ทำงานน้ัน โดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น 
  ในกรณีเร่งด่วนจำเป็นต้องรีบแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายโดยเร็ว และไม่อาจ
รอให้ผู้รับจ้างแก้ไขในระยะเวลาท่ีกำหนดไว้ตามวรรคหนึ่งได้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิเข้าจัดการแก้ไขเหตุชำรุด
บกพร่องหรือเสียหายน้ันเอง หรือจ้างผู้ อ่ืนให้ซ่อมแซมความชำรุดบกพร่องหรือเสียหาย โดยผู้รับจ้าง 
ต้องรับผิดชอบชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมด 
  การท่ีผู้ว่าจ้างทำการน้ันเอง หรือจ้างผู้อ่ืนให้ทำงานน้ันแทนผู้รับจ้าง ไม่ทำให้ผู้รับจ้าง 
หลุดพ้นจากความรับผิดตามสัญญา หากผู้รับจ้างไม่ชดใช้ค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายตามท่ีผู้ว่าจ้างเรียกร้อง
ผู้ว่าจ้างมีสิทธิบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้ 

 ข้อ 8 การจ้างช่วง 
  ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานทั้งหมดหรือแต่บางส่วนแห่งสัญญาน้ีไปจ้างช่วงอีกทอดหน่ึง 
เว้นแต่การจ้างช่วงงานแต่บางส่วนที่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างแล้ว การที่ผู้ว่าจ้างได้อนุญาต 
ให้จ้างช่วงงานแต่บางส่วนดังกล่าวน้ัน ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจากความรับผิดหรือพันธะหน้าที่ 
ตามสัญญาน้ี และผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับผิดในความผิดและความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างช่วง  
หรือของตัวแทนหรือลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วงน้ันทุกประการ 
 กรณีผู้รับจ้างไปจ้างช่วงงานแต่บางส่วนโดยฝ่าฝืนความในวรรคหน่ึง ผู้รับจ้างต้องชำระ
ค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ........(17)….....(.........................) ของวงเงินของงาน 
ที่จ้างช่วงตามสัญญา ทั้งน้ี ไม่ตัดสิทธิผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา 
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 ข้อ 9 ความรับผิดของผู้รับจ้าง 
 ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดต่ออุบัติเหตุ ความเสียหาย หรือภยันตรายใดๆ อันเกิดจาก 
การปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และจะต้องรับผิดต่อความเสียหายจากการกระทำของลูกจ้างหรือตัวแทน 
ของผู้รับจ้าง และจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างช่วงด้วย (ถ้ามี) 
 ความเสียหายใดๆ อันเกิดแก่งานที่ผู้รับจ้างได้ทำขึ้น แม้จะเกิดขึ้นเพราะเหตุสุดวิสัย 
ก็ตาม ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบโดยซ่อมแซมให้คืนดีหรือเปลี่ยนให้ใหม่โดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง เว้นแต่
ความเสียหายน้ันเกิดจากความผิดของผู้ว่าจ้าง ทั้งน้ี ความรับผิดของผู้รับจ้างดังกล่าวในข้อน้ีจะสิ้นสุดลง 
เมื่อผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานครั้งสุดท้าย ซึ่งหลังจากน้ันผู้รับจ้างคงต้องรับผิดเพียงในกรณีชำรุดบกพร่อง  
หรือความเสียหายดังกล่าวในข้อ 7 เท่าน้ัน 
  ผู้ รับจ้างจะต้องรับผิดต่อบุคคลภายนอกในความเสียหายใดๆ  อันเกิดจาก 
การปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง หรือลูกจ้างหรือตัวแทนของผู้รับจ้าง รวมถึงผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ตามสัญญาน้ี 
หากผู้ว่าจ้างถูกเรียกร้องหรือฟ้องร้องหรือต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่บุคคลภายนอกไปแล้ว ผู้รับจ้างจะต้อง 
ดำเนินการใดๆ เพ่ือให้มีการว่าต่างแก้ต่างให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง รวมทั้งผู้รับจ้างจะต้อง
ชดใช้ค่าเสียหายน้ันๆ ตลอดจนค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกิดจากการถูกเรียกร้องหรือถูกฟ้องร้องให้แก่ผู้ว่าจ้างทันที 

ข้อ 10 การจ่ายเงินแก่ลูกจ้าง 
 ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินแก่ลูกจ้างที่ผู้รับจ้างได้จ้างมาในอัตราและตามกำหนดเวลา 
ที่ผู้รับจ้างได้ตกลงหรือทำสัญญาไว้ต่อลูกจ้างดังกล่าว 
 ถ้าผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้างหรือค่าทดแทนอ่ืนใดแก่ลูกจ้างดังกล่าวในวรรคหนึ่ง  
ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะเอาเงินค่าจ้างที่จะต้องจ่ายแก่ผู้รับจ้างมาจ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างดังกล่าว และให้ถือว่า
ผู้ว่าจ้างได้จ่ายเงินจำนวนน้ันเป็นค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามสัญญาแล้ว 
  ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีประกันภัยสำหรับลูกจ้างทุกคนท่ีจ้างมาทำงาน โดยให้
ครอบคลุมถึงความรับผิดทั้งปวงของผู้รับจ้าง รวมทั้งผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ในกรณีความเสียหายที่คิดค่าสินไหม
ทดแทนได้ตามกฎหมาย ซึ่งเกิดจากอุบัติเหตุหรือภยันตรายใดๆ ต่อลูกจ้างหรือบุคคลอ่ืนที่ผู้รับจ้าง 
หรือผู้รับจ้างช่วงจ้างมาทำงาน ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวพร้อมทั้งหลักฐาน 
การชำระเบ้ียประกันให้แก่ผู้ว่าจ้างเมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง 

ข้อ 11 การตรวจรับงานจ้าง 
        เมื่อผู้ว่าจ้างได้ตรวจรับงานจ้างที่ส่งมอบและเห็นว่าถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาแล้ว  
ผู้ว่าจ้างจะออกหลักฐานการรับมอบเป็นหนังสือไว้ให้ เพ่ือผู้รับจ้างนำมาเป็นหลักฐานประกอบการขอรับเงิน
ค่างานจ้างน้ัน 
        ถ้าผลของการตรวจรับงานจ้างปรากฏว่างานจ้างที่ผู้รับจ้างส่งมอบไม่ตรงตามสัญญา 
ผู้ว่าจ้างทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับงานจ้างน้ัน ในกรณีเช่นว่าน้ี ผู้รับจ้างต้องทำการแก้ไขให้ถูกต้องตาม 
สัญญาด้วยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง และระยะเวลาที่เสียไปเพราะเหตุดังกล่าวผู้รับจ้างจะนำมาอ้างเป็นเหตุ
ขอขยายเวลาส่งมอบงานจ้างตามสัญญาหรือของดหรือลดค่าปรับไม่ได้ 
       (18)ในกรณีที่ผู้รับจ้างส่งมอบงานจ้างถูกต้องแต่ไม่ครบจำนวน หรือส่งมอบครบ
จำนวน แต่ไม่ถูกต้องทั้งหมด ผู้ว่าจ้างจะตรวจรับงานจ้างเฉพาะส่วนที่ถูกต้อง โดยออกหลักฐานการตรวจรับ
งานจ้างเฉพาะส่วนน้ันก็ได้ (ความในวรรคสามน้ี จะไม่กำหนดไว้ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างต้องการงานจ้างทั้งหมด 
ในคราวเดียวกัน หรืองานจ้างที่ประกอบเป็นชุดหรือหน่วย ถ้าขาดส่วนประกอบอย่างหน่ึงอย่างใด 
ไปแล้ว จะไม่สามารถใช้งานได้โดยสมบูรณ์)  
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 ข้อ 12 รายละเอียดของงานจ้างคลาดเคลื่อน 
   ผู้รับจ้างรับรองว่าได้ตรวจสอบและทำความเข้าใจในรายละเอียดของงานจ้าง 
โดยถี่ถ้วนแล้ว หากปรากฏว่ารายละเอียดของงานจ้างน้ันผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อนไปจากหลักการ 
ทางวิศวกรรมหรือทางเทคนิค ผู้รับจ้างตกลงที่จะปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับ
พัสดุ เพ่ือให้งานแล้วเสร็จบริบูรณ์ คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด โดยผู้รับจ้างจะคิดค่าจ้าง ค่าเสียหาย 
หรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพ่ิมขึ้นจากผู้ว่าจ้าง หรือขอขยายอายุสัญญาไม่ได้ 

ข้อ 13 ค่าปรับ 
  หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญา 
และผู้ ว่าจ้างยังมิ ได้บอกเลิกสัญญา ผู้ รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ ว่าจ้างเป็นจำนวนเงิน 
วันละ…..(19)…. บาท (……………...) นับถัดจากวันที่ครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานตามสัญญาหรือวันที่ 
ผู้ ว่าจ้างได้ขยายเวลาทำงานให้ จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากน้ี ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ ว่าจ้าง 
เรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการท่ีผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับดังกล่าวได้อีกด้วย 
  ในระหว่างที่ผู้ ว่าจ้างยังมิ ได้บอกเลิกสัญญาน้ัน  หากผู้ ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้าง 
จะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ 14 ก็ได้  
และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว 
ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย 

ข้อ 14 สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังบอกเลิกสัญญา 
  ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา ผู้ว่าจ้างอาจทำงานน้ันเองหรือว่าจ้างผู้อ่ืนให้ทำงานน้ัน
ต่อจนแล้วเสร็จก็ได้ และในกรณีดังกล่าว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิริบหรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา
ทั้งหมดหรือบางส่วนตามแต่จะเห็นสมควร นอกจากน้ัน ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหายซึ่งเป็น
จำนวนเกินกว่าหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา รวมท้ังค่าใช้จ่ายที่เพ่ิมขึ้นในการทำงานน้ันต่อให้แล้วเสร็จ
ตามสัญญา ซึ่งผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากจำนวนเงินใดๆ ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก็ได้ 

ข้อ 15 การบังคับค่าปรับ ค่าเสียหาย และค่าใช้จ่าย 
 ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหน่ึงด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม จนเป็นเหตุ 
ให้เกิดค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างต้องชดใช้ค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่าย
ดังกล่าวให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยส้ินเชิงภายในกำหนด.................(....................) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง 
เป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หากผู้รับจ้างไม่ชดใช้ให้ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิ
ที่จะหักเอาจากจำนวนเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ หรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้ทันที 
  หากค่าปรับ  ค่าเสียหาย  หรือค่ าใช้จ่ ายที่ บั งคับจากเงินค่ าจ้ างที่ ต้องชำระ  
หรือหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาแล้วยังไม่เพียงพอ ผู้รับจ้างยินยอมชำระส่วนที่เหลือที่ยังขาดอยู่ 
จนครบถ้วนตามจำนวนค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายน้ัน ภายในกำหนด ..................(......................) วัน 
นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง 

หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแล้ว 
ยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างทั้งหมด 
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ข้อ 16 การงดหรือลดค่าปรับ หรือการขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา 
  ในกรณีที่มีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง หรือเหตุสุดวิสัย  
หรือเกิดจากพฤติการณ์อันหน่ึงอันใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดตามกฎหมาย หรือเหตุอ่ืนตามที่กำหนด 
ในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจดัจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ทำให้ผู้รับจ้าง
ไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเง่ือนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญาน้ีได้ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุหรือ
พฤติการณ์ดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบ เพ่ือของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลา
ทำงานออกไปภายใน 15 (สิบห้า) วันนับถัดจากวันที่เหตุน้ันสิ้นสุดลง หรือตามที่กำหนดในกฎกระทรวง
ดังกล่าว แล้วแต่กรณี 
  ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหน่ึง ให้ถือว่าผู้รับจ้างได้สละสิทธิ
เรียกร้องในการท่ีจะของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปโดยไม่มีเง่ือนไขใดๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่ 
กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง ซึ่งมีหลักฐานชัดแจ้ง หรือผู้ว่าจ้างทราบ 
ดีอยู่แล้วต้ังแต่ต้น 
  การงดหรือลดค่าปรับ หรือขยายกำหนดเวลาทำงานตามวรรคหน่ึง อยู่ในดุลพินิจ 
ของผู้ว่าจ้างที่จะพิจารณาตามท่ีเห็นสมควร 

 ข้อ ๑7 การใช้เรือไทย 
  ในการปฏิบัติตามสัญญาน้ี หากผู้รับจ้างจะต้องสั่งหรือนำของเข้ามาจากต่างประเทศ
รวมท้ังเคร่ืองมือและอุปกรณ์ที่ต้องนำเข้ามาเพ่ือปฏิบัติงานตามสัญญา ไม่ว่าผู้รับจ้างจะเป็นผู้ที่นำของเข้ามาเอง 
หรือนำเข้ามาโดยผ่านตัวแทนหรือบุคคลอ่ืนใด ถ้าสิ่งของน้ันต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางเดินเรือที่มี
เรือไทยเดินอยู่และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด  
ผู้รับจ้างต้องจัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศ
มายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าก่อนบรรทุกของนั้นลงเรืออ่ืนที่มิใช่เรือไทย 
หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืนได้ ทั้งน้ีไม่ว่าการสั่ง
หรือนำเข้าสิ่งของดังกล่าวจากต่างประเทศจะเป็นแบบใด 
 ในการส่งมอบงานตามสัญญาให้แก่ผู้ ว่าจ้าง ถ้างานน้ันมีสิ่งของตามวรรคหน่ึง  
ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบใบตราส่ง (Bill of Lading) หรือสำเนาใบตราส่งสำหรับของน้ัน ซึ่งแสดงว่าได้บรรทุก
มาโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยให้แก่ผู้ว่าจ้างพร้อมกับการส่งมอบงานด้วย 

 ในกรณีที่สิ่งของดังกล่าวไม่ได้บรรทุกจากต่างประเทศมายังประเทศไทยโดยเรือไทย
หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย ผู้รับจ้างต้องส่งมอบหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า 
ให้บรรทุกของโดยเรืออ่ืนได้ หรือหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้ชำระค่าธรรมเนียมพิเศษเน่ืองจากการไม่บรรทุกของ
โดยเรือไทยตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวีแล้วอย่างใดอย่างหน่ึงแก่ผู้ว่าจ้างด้วย 
 ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ส่งมอบหลักฐานอย่างใดอย่างหน่ึงดังกล่าวในวรรคสอง 
และวรรคสามให้แก่ผู้ว่าจ้าง แต่จะขอส่งมอบงานดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างก่อนโดยไม่รับชำระเงินค่าจ้าง ผู้ว่าจ้าง 
มีสิทธิรับงานดังกล่าวไว้ก่อน และชำระเงินค่าจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติถูกต้องครบถ้วนดังกล่าวแล้วได้ 
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 สัญญาน้ีทำขึ้น เป็นสองฉบับ  มีข้อความถูกต้องตรงกัน  คู่ สัญญาได้ อ่านและเข้าใจ 
ข้อความ โดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือช่ือ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน  
และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหน่ึงฉบับ 

 

 

 
(ลงช่ือ)……………………………………….ผู้ว่าจ้าง 
        (……........……...…………………….) 
 
(ลงช่ือ)……………………………………….ผู้รับจ้าง 
        (……........……...…………………….) 
 
(ลงช่ือ)……………………………………….พยาน 
        (……........……...…………………….) 
 
(ลงช่ือ)……………………………………….พยาน 
        (……........……...…………………….) 
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วิธีปฏิบัติเก่ียวกับสัญญาจ้าง 
(1) ให้ระบุเลขที่สัญญาในปีงบประมาณหน่ึงๆ ตามลำดับ 
(2) ให้ระบุช่ือของหน่วยงานของรัฐที่เป็นนิติบุคคล เช่น กรม ก. หรือรัฐวิสาหกิจ ข. เป็นต้น 
(3) ให้ระบุช่ือและตำแหน่งของหัวหน้าหน่วยงานของรัฐที่เป็นนิติบุคคลน้ัน หรือผู้ที่ได้รับมอบ

อำนาจ เช่น นาย ก. อธิบดีกรม……………… หรือ นาย ข. ผู้ได้รับมอบอำนาจจากอธิบดีกรม……………….. 
(4) ให้ระบุช่ือผู้รับจ้าง 

ก. กรณีนิติบุคคล เช่น ห้างหุ้นส่วนสามัญจดทะเบียน ห้างหุ้นส่วนจำกัด บริษัทจำกัด 
 ข. กรณีบุคคลธรรมดา ให้ระบุช่ือและที่อยู่ 
 (5) เป็นข้อความหรือเง่ือนไขเพ่ิมเติม ซึ่งหน่วยงานของรัฐผู้ทำสัญญาอาจเลือกใช้หรือตัดออกได้
ตามข้อเท็จจริง 
 (6) เป็นข้อความหรือเง่ือนไขเพ่ิมเติม ซึ่งหน่วยงานของรัฐผู้ทำสัญญาอาจเลือกใช้หรือตัดออกได้
ตามข้อเท็จจริง 

(7) ให้ระบุงานที่ต้องการจ้าง 
(8) “หลักประกัน” หมายถึง หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบไว้แก่หน่วยงานของรัฐ  

เมื่อลงนามในสัญญา เพ่ือเป็นการประกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นจากการปฏิบัติตามสัญญา  
ดังน้ี 

 (๑) เงินสด  
 (๒) เช็คหรือดราฟท์ ที่ธนาคารเซ็นสั่งจ่าย ซึ่งเป็นเช็คหรือดราฟท์ลงวันที่ที่ใช้เช็ค 

หรือดราฟท์น้ันชำระต่อเจ้าหน้าที่ หรือก่อนวันน้ันไม่เกิน ๓ วันทำการ  
 (๓) หนังสือค้ําประกันของธนาคารภายในประเทศตามตัวอย่างที่คณะกรรมการนโยบาย

กําหนด โดยอาจกำหนดเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการท่ีกรมบัญชีกลางกำหนดก็ได้ 
 (4) หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้

ประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคาร 
แห่งประเทศไทย ตามรายช่ือบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลม 
ให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือค้ำประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกําหนด 

 (5) พันธบัตรรัฐบาลไทย 
(9) ให้กำหนดจำนวนเงินหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาตามระเบียบกระทรวงการคลัง 

ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 168 
 (10) เป็นข้อความหรือเง่ือนไขเพิ่มเติม ซึ่งหน่วยงานของรัฐผู้ทำสัญญาอาจเลือกใช้หรือตัดออกได้
ตามข้อเท็จจริง 
 (11) เป็นข้อความหรือเง่ือนไขเพ่ิมเติม ซึ่งหน่วยงานของรัฐผู้ทำสัญญาอาจเลือกใช้หรือตัดออกได้
ตามข้อเท็จจริง 
 (12) เป็นข้อความหรือเง่ือนไขเพ่ิมเติม ซึ่งหน่วยงานของรัฐผู้ทำสัญญาอาจเลือกใช้หรือตัดออกได้
ตามข้อเท็จจริง 

(13) เป็นข้อความหรือเง่ือนไขเพ่ิมเติม ซึ่งหน่วยงานของรัฐผู้ทำสัญญาอาจเลือกใช้หรือตัดออกได้
ตามข้อเท็จจริง 

(14) เป็นข้อความหรือเง่ือนไขเพ่ิมเติม ซึ่งหน่วยงานของรัฐผู้ทำสัญญาอาจเลือกใช้หรือตัดออกได้
ตามข้อเท็จจริง 
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(15) เป็นข้อความหรือเง่ือนไขเพิ่มเติม ซึ่งหน่วยงานของรัฐผู้ทำสัญญาอาจเลือกใช้หรือตัดออกได้
ตามข้อเท็จจริง 

(16) กำหนดเวลาที่ผู้รับจ้างจะรับผิดในความชำรุดบกพร่อง โดยปกติจะต้องกำหนด 
ไม่น้อยกว่า 1 ปี นับถัดจากวันที่ผู้รับจ้างได้รับมอบงานจ้าง หรือกำหนดตามความเหมาะสม 

(17) อัตราค่าปรับตามสัญญาข้อ 8 กรณีผู้รับจ้างไปจ้างช่วงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาต 
จากผู้ว่าจ้าง ต้องกำหนดค่าปรับเป็นจำนวนเงินไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของวงเงินของงานที่จ้างช่วงตามสัญญา 

(18) ความในวรรคน้ี จะไม่กำหนดไว้ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างต้องการสิ่งของทั้งหมดในคราวเดียวกัน 
หรืองานจ้างที่ประกอบเป็นชุดหรือหน่วย ถ้าขาดส่วนประกอบอย่างหน่ึงอย่างใดไปแล้ว จะไม่สามารถใช้งาน
ได้โดยสมบูรณ์ 

(19) อัตราค่าปรับตามสัญญาข้อ 13 ให้กำหนด ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย
หลักเกณฑ์การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 162 ส่วนกรณีจะปรับร้อยละ
เท่าใด ให้อยู่ในดุลพินิจของหน่วยงานของรัฐผู้ว่าจ้างที่จะพิจารณาแต่ทั้งน้ีการที่จะกำหนดค่าปรับเป็นร้อยละ
เท่าใด จะต้องกำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวนด้วย 
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1 คู่มือขั้นตอนการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุ 
โดย อธิวัฒน์  โยอาศรี 

อธิวัฒน์  โยอาศรี 

ผนวก 2 
ตารางรายงานการจัดทำแผนการใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศ 

 
โครงการ.............................................................................................................. 

รายการพัสดุหรือครุภัณฑ์ท่ีใช้ในโครงการ 
แผนการใช้พัสดุท่ีผลิตภายในประเทศ 

ลำดับ รายการ หน่วย ปริมาณ ราคาต่อหน่วย 
(บาท)

เป็นเงิน (รวม) พัสดุใน
ประเทศ 

พัสดุ
ต่างประเทศ

1     
2     
3     
4     
5     

รวม    XXX XXX XXX
อัตรา

(ร้อยละ) 
    100 70 30 

 
      ลงชื่อ...............................................(คู่สัญญาฝ่ายผู้รับจ้าง) 
            (...............................................) 
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2  
คู่มือขั้นตอนการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุ 
โดย อธิวัฒน์  โยอาศรี 

อธิวัฒน์  โยอาศรี 

ผนวก 3 
ตารางรายงานการจัดทำแผนการใช้เหล็กท่ีผลิตภายในประเทศ 

โครงการ.............................................................................................................. 
รายการพัสดุหรือครุภัณฑ์ท่ีใช้ในโครงการ 
แผนการใช้พัสดุท่ีผลิตภายในประเทศ 
ปริมาณเหล็กท้ังโครงการ         XXX   (ต้น) 

ลำดับ รายการ หน่วย ปริมาณ พัสดุในประเทศ พัสดุต่างประเทศ
1   
2   
3   
4   
5   

รวม  XXX XXX XXX
อัตรา

(ร้อยละ) 
  100 90 10 

 
      ลงชื่อ...............................................(คู่สัญญาฝ่ายผู้รับจ้าง) 
            (...............................................) 
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3 คู่มือขั้นตอนการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุ 
โดย อธิวัฒน์  โยอาศรี 

อธิวัฒน์  โยอาศรี 

ผนวก 4 
 

ตารางรายงานผลการใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศ 
 
การใช้พัสดุท้ังโครงการ 
รายการพัสดุท้ังโครงการ  XXX รายการ 
มูลค่าพัสดุท้ังโครงการ   XXX บาท 
 
มูลค่าการใช้พัสดุท่ีผลิตภายในประเทศ 

รายการ หน่วย (บาท) จำนวนเงิน อัตรา (ร้อยละ) 
มูลค่าพัสดุท่ีผลิตภายในประเทศ    
มูลค่าพัสดุท่ีผลิตจากต่างประเทศ    

 
ปริมาณการใช้เหล็กท้ังโครงการ 
ปริมาณการใช้เหล็กท้ังโครงการ  XXX ต้น มูลค่าเหล็กท้ังโครงการ  XXX บาท 

รายการ หน่วย จำนวน อัตรา (ร้อยละ) 
ปริมาณการใช้เหล็ก ต้น ต้น  
มูลค่าพัสดุท่ีผลิตจากต่างประเทศ    

 
สรุป 
 เป็นไปตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซ้ือจัดจ้างพัสดุท่ีรัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2563  
 1. ร้อยละ 60 พัสดุท่ัวไป  (มูลค่า) 
 2. ร้อยละ 90 เหล็ก (ปริมาณ) 
 
 ไม่เป็นไปตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 

2563 
 เหตุผล/ความจำเป็นท่ีหน่วยงานของรัฐไม่สามารถดำเนินการได้ 
 ......................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................... 
 
 
      ลงชื่อ.............................................(ประธานคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ) 
            (.............................................) 
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ตัวอย่างหนงัสอืผู้รับจ้างสง่แผนการใชพ้ัสดุที่ผลิตภายในประเทศ 
แผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศ 

 

ที่ 
วันที่ 

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/เลขบัตรประจำตัวประชาชน --- 
บริษัท/ห้าง   ……….…………………………….……..................................................................... 

                                        (ให้ระบุให้ชัดเจนว่าเป็นบริษัทจำกัด บริษัทมหาชนจำกัด ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฯลฯ) 

ท่ีตั้งสำนักงาน : อาคาร  ...............................ชั้น .........หมู่บ้าน........................เลขท่ี.......... 
หมู่ท่ี .......ตรอก/ซอย ........................ถนน..............................ตำบล/แขวง ....................... 

อำเภอ/เขต.........................จังหวัด ……………….รหัสไปรษณีย์   

โทรศัพท์....................................... โทรสาร............................................ 
 

เร่ือง  ขอส่งแผนการใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศ และแผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศ 
เรียน  ประธานคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ  
อ้างถึง  สัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่.............................. ลงวันที่.................................. 
สิ่งที่ส่งมาด้วย แผนการใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศ และแผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศ 
 ตามสัญญาที่อ้างถึง บริษัท/ห้าง..................................................................ได้ทำสัญญารับจ้าง
ก่อสร้าง.....................................................................................กับกรม/สำนักงาน................................. วงเงิน
ค่าจ้างก่อสร้าง .........................บาท (.........................................) กำหนดแล้วเสร็จภายใน...........วัน และตาม
เง่ือนไขสัญญากำหนดให้ส่งผนการใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศ และแผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศ ภายใน 
30 นับแต่วันลงนามในสัญญา น้ัน 
 บริษัท/ห้าง..................................................... ขอส่งแผนการใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศ และ
แผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศ รายละเอียดตามส่ิงที่ส่งมาด้วย 
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 

      ขอแสดงความนับถือ 
 

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

ส่วนราชการ  

ที่   วันที่      

เรื่อง รายการแผนการใช้พัสดุที่ผลติภายในประเทศ และแผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศ 
 ตามสัญญาเลขที่............................. ลงวันที่.................. 

เรียน  หัวหน้าหน่วยงาน..... (ระบุตำแหน่งตามข้อเท็จจริง) 

 ตามสัญญาเลขที่.........................ลงวันที่........................... กรม/สำนักงาน...................ว่าจ้าง
บริษัท/ห้าง.......................... ทำงานก่อสร้าง.................................................................................................... 
โครงการ........................สำนัก/กอง.............................. วงเงินค่าก่อสร้าง........................บาท กำหนดแล้วเสร็จ
ภายใน.............วันนับถัดจากวันลงนามสัญญา/นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งให้เริ่มทำงาน  และตามเง่ือนไข
เอกสารแนบท้ายสัญญา ผนวก..... กำหนดว่า “ผู้รับจ้างต้องใช้พัสดุประเภทวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่จะใช้ในงาน
ก่อสร้างเป็นพัสดุที่ผลิตภายในประเทศโดยต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของมูลค่าพัสดุที่จะใช้ในงานก่อสร้าง
ทั้งหมดตามสัญญา และผู้รับจ้างต้องใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของปริมาณเหล็กที่
ต้องใช้ทั้งหมดตามสัญญา โดยต้องจัดทำแผนการใช้พัสดุที่ผลิตในประเทศและแผนการใช้เหล็กที่ผลิต
ภายในประเทศ เสนอผู้ว่าจ้างภายใน 30 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา” น้ัน 
 บัดน้ี บริษัท/ห้าง............................................... ได้จัดส่งแผนการใช้พัสดุที่ผลิตในประเทศและ
แผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศ ตามหนังสือที่...........................ลงวันที่...................... และคณะกรรมการ
ตรวจรับพัสดุได้ตรวจสอบแล้วเป็นไปตามเง่ือนไขสัญญา รายละเอียดตามท่ีแนบมาพร้อมน้ี 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 
 
   (ลงช่ือ)…………………………………………ประธานกรรมการตรวจรับพัสดุ 
       (..............................................) 
   (ลงช่ือ)…………………………………………กรรมการ 
       (..............................................) 
   (ลงช่ือ)…………………………………………กรรมการ 
       (..............................................) 
ผ่าน 
(ลงช่ือ)............................................หัวหน้าเจ้าหน้าที่ 
        (...........................................) 
 
(ลงช่ือ)............................................หัวหน้าฝ่าย................ 
        (...........................................) 
 
ทราบ 
(ลงช่ือ)............................................หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ 
        (...........................................) 
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           บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ  

ที่   วันที่      

เรื่อง รายการผลการใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศ ตามสัญญาเลขที่............................. ลงวันที่..................

เรียน  หัวหน้าหน่วยงาน..... (ระบุตำแหน่งตามข้อเท็จจริง) 

 ตามสัญญาเลขที่.........................ลงวันที่........................... กรม/สำนักงาน...................ว่าจ้าง
บริษัท/ห้าง.......................... ทำงานก่อสร้าง.................................................................................................... 
วงเงินค่าก่อสร้าง...................บาท กำหนดแล้วเสร็จภายใน.............วันนับถัดจากวันลงนามสัญญา/นับถัดจาก
วันที่ได้รับหนังสือแจ้งให้เร่ิมทำงาน  และตามเง่ือนไขเอกสารแนบท้ายสัญญา ผนวก..... กำหนดว่า “ผู้รับจ้าง
ต้องใช้พัสดุประเภทวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่จะใช้ในงานก่อสร้างเป็นพัสดุที่ผลิตภายในประเทศโดยต้องไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 60 ของมูลค่าพัสดุที่จะใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา และผู้รับจ้างต้องใช้เหล็กที่ผลิต
ภายในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของปริมาณเหล็กที่ต้องใช้ทั้งหมดตามสัญญา โดยต้องจัดทำแผนการใช้
พัสดุที่ผลิตในประเทศและแผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศ เสนอผู้ว่าจ้างภายใน 30 วัน นับถัดจากวันลง
นามในสัญญา” ซึ่งหัวหน้าหน่วยงานของรัฐได้รับทราบแล้วเมื่อวันที่................... และเมื่อดำเนินการก่อสร้าง
แล้วเสร็จให้รายงานผลการใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศดังกล่าว น้ัน 
 บัดน้ี บริษัท/ห้าง............................................... ได้ดำเนินการตามสัญญาและส่งมอบงานงวด
สุดท้ายเมื่อวันที่................................... และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุพัสดุได้ตรวจรับงานเรียบร้อยเมื่อวันที่
................................................ จึงขอรายงานผลการใช้พัสดุที่ผลิตในประเทศเพ่ือให้เป็นไปตามกฎกระทรวง
กำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 ประกอบ
หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 
0405.2/ว 89 ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 ผลการใช้พัสดุที่ผลิตในประเทศ สรุปได้ดังน้ี 
  เป็นไปตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือ
สนับสนุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563  
  1. ร้อยละ 60 พัสดุทั่วไป  (มูลค่า) 
  2. ร้อยละ 90 เหล็ก (ปริมาณ) 
  ไม่เป็นไปตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือ
สนับสนุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 
 เหตุผล/ความจำเป็นที่หน่วยงานของรัฐไม่สามารถดำเนินการได้ 
 ..........................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.................................... 

รายละเอียดตามท่ีแนบมาพร้อมน้ี 
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- 2 - 

 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 
   (ลงช่ือ)…………………………………………ประธานกรรมการตรวจรับพัสดุ 
       (..............................................) 
   (ลงช่ือ)…………………………………………กรรมการ 
       (..............................................) 
   (ลงช่ือ)…………………………………………กรรมการ 
       (..............................................) 
 
 
ผ่าน 
(ลงช่ือ)............................................หัวหน้าเจ้าหน้าที่ 
        (...........................................) 
 
 
ทราบ 
(ลงช่ือ)............................................หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ 
        (...........................................) 
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อธิวัฒน โยอาศรี
ชมรมเครือขายผูปฏิบัติงานจัดซ้ือจัดจางภาครัฐ

จัดทําโดย

อธิวัฒน โยอาศรี 

(@athiwatbook)
ขั้นตอนดําเนินการจ้างโดยวิธีคัดเลือก

(กรณีจ้างผู้ประกอบการ SMEs)
จัดทํา “แผนการจัดซ้ือจัดจ้างประจําป”ี 

ประกาศในระบบ e-GP และเว็บไซต์หน่วยงาน และปิดประกาศโดยเปิดเผย

จัดทําราคากลางจัดทําขอบเขตของงาน

เจ้าหน้าที่พัสดุจัดทํารายงานขอจ้างเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่
เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ พร้อมเสนอแต่งตัง้คณะกรรมการจ้างโดยวิธคีดัเลือก 

และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

เชิญผู้ประกอบการ SMEs
ในจังหวัดเข้าเสนอราคา

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

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

มีผู้ประกอบการ SMEs 
ในจังหวัดที่ตั้งของหน่วยจัดซ้ือ

ไม่น้อยกว่า 3 ราย

ไม่มีผู้ประกอบการ SMEs ในจังหวัด
หรือมีแต่ไม่ถึง 3 ราย แต่มี SMEs ของ

จังหวัดอื่น รวมกันทั้งหมดไม่น้อยกว่า  3 ราย

ผู้ประกอบการ SMEs
ยื่นซองข้อเสนอตามวัน เวลาท่ีกําหนด

คณะกรรมการจ้างโดยวิธีคัดเลือก ตรวจสอบคุณสมบัติ /เอกสารหลักฐานของผู้ยื่นข้อเสนอ
แต่ละราย และจัดทํารายงานผลการพิจารณาเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่

ผู้มีอํานาจอนุมัตส่ัิงจ้าง และประกาศผู้ชนะการเสนอราคาหรือได้รับการคัดเลือก

ทําสัญญา

ผูรับจางจัดทําแผนการ

ใชพัสดุท่ีผลิต

ภายในประเทศ (ผนวก 

2) เสนอผูวาจางภายใน 

30 วัน นับถัดจาก

วันลงนามในสัญญา

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

ฉลากผลิตภณัฑ

สงมอบงานงวดสุดทาย 

และการรายงานผล
ใหคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 
เปนผูจัดทํารายงานผลการใช
พัสดุที่ผลิตภายในประเทศ 

(ภาคผนวก 4) เสนอผูวาจาง
ทราบพรอมกับรายงานผลการ

ตรวจรับงานงวดสุดทาย
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