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กระบวนงานการจดัซื้อ/จดัจา้ง โครงการพัฒนาพืน้ที่ต้นแบบการพัฒนาคณุภาพชีวติตามหลักทฤษฎีใหม ่ หน้า ก 

ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”   

ค าน า 

 คูม่ือการปฏิบัติงาน : กระบวนงานการจัดซื้อ/จัดจ้าง โครงการพัฒนาพ้ืนที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่  “โคก หนอง นา โมเดล”  เล่มนี้  ได้รวบรวมขั้นตอนการด าเนินงาน  
การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง และวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามพระราชบัญญัติการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง                    
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และระเบียบอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมีขั้นตอนการปฏิบัติงานตามระเบียบฯ  
อย่างละเอียด ตัวอย่างการจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจรับพัสดุ และค าถามค าตอบที่ส าคัญในการด าเนินงานโครงการ
พัฒนาพ้ืนที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” กิจกรรมที่ 2. 
สร้างพ้ืนที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต (Community Lab Model for quality of life : CLM) 
ระดับต าบลพ้ืนทีข่นาด 10 ไร่ ปริมาตรดินขุด 19,200 ลบ.ม., พ้ืนที่ขนาด 15 ไร่ ปริมาตรดินขุด 28,800 ลบ.ม. 
และพัฒนาพ้ืนที่ครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต (Household Lab Model for quality of life : HLM) 
พ้ืนที่ขนาด 1 ไร่ ปริมาตรดินขุด 1,500 ลบ.ม., พ้ืนที่ขนาด 3 ไร่ ปริมาตรดินขุด 4,000 ลบ.ม.  
 คณะผู้จัดท า หวังเป็นอย่างยิ่งว่า คู่มือการปฏิบัติงานเล่มนี้  จะเป็นประโยชน์ต่อส านักงาน                 
พัฒนาชุมชนจังหวัด ส านักงานพัฒนาชุมชนอ าเภอ และผู้เกี่ยวข้องน าไปปรับใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน
การจัดซื้อจัดจ้างในระดับพ้ืนที่ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป 
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คู่มือการปฏิบัติงาน : กระบวนงานการจัดซื้อ/จัดจ้าง 
โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่  

“โคก หนอง นา โมเดล”  
กิจกรรมที่ 2. สร้างพื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

 (Community Lab Model for quality of life : CLM) ระดับต าบล และพัฒนาพื้นที่ครัวเรือนต้นแบบ
การพัฒนาคุณภาพชีวิต (Household lab Model for quality of life: HLM) ระดับครัวเรือน 

************************* 
1. วัตถุประสงค์  

1.1 เพ่ือให้ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด/อ าเภอ มีคู่มือการปฏิบัติงานที่ชัดเจน อย่างเป็น             
ลายลักษณ์อักษรที่แสดงถึงรายละเอียด ขั้นตอนการปฏิบัติงานของกิจกรรม/กระบวนงานต่าง ๆ และสร้าง
มาตรฐานการปฏิบัติงานที่มุ่งไปสู่การบริหารคุณภาพทั่วทั้ งองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดผลงาน                      
ที่ได้มาตรฐานเป็นไปตามเป้าหมาย  

1.2 เพ่ือเป็นหลักฐานแสดงวิธีการท างานที่สามารถถ่ายทอดให้กับผู้เข้ามาปฏิบัติงานใหม่ พัฒนาให้
การท างานเป็นมืออาชีพ รวมทั้งแสดงหรือเผยแพร่ให้กับบุคคลภายนอก หรือผู้ใช้บริการ ให้สามารถเข้าใจ
กระบวนงาน 

1.3 เ พ่ือ ให้ เกิ ดความรู้ คว าม เข้ า ใจที่ ถู กต้อ ง เกี่ ย วกับกระบวนงาน  การจั ดซื้ อจั ดจ้ า ง                            
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างฯ พ.ศ. 2560 มาตรา 56 (2) (ข) วงเงินไม่เกิน 
500,000 บาท และใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องสอดคล้องกับวิธีการและแนวทาง
ปฏิบัติงานที่ได้มีการก าหนดไว้ 

1.4 เพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับกระบวนงานการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) งานก่อสร้าง ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างฯ พ.ศ. 2560 และใช้เป็น
แนวทางในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องสอดคล้องกับวิธีการและแนวทางปฏิบัติงานที่ได้มีการก าหนดไว้ 

2. ขอบเขต 

คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนงานการจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง และวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
โครงการพัฒนาพ้ืนที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” 
กิจกรรมที่ 2. สร้างพ้ืนที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต (Community Lab Model for quality 
of life : CLM) ในพ้ืนที่ขนาด 1 ไร่ จ านวน 1,500 ลบ.ม., พ้ืนที่ขนาด 3 ไร่ จ านวน 4,000 ลบ.ม., พ้ืนที่
ขนาด 10 ไร่ จ านวน 19 ,200 ลบ.ม. ครอบคลุมทุกขั้นตอนของการจัดซื้อจัดจ้าง ตั้งแต่การแต่งตั้ง
คณะกรรมการท ารายงานผลการพิจารณา ประกาศผู้ชนะ และการจัดท าสัญญา ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง โดยระบุ
ระยะเวลา และผู้รับผิดชอบในแต่ละข้ันตอนของการด าเนินงาน 
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3. ค าจ ากัดความ 

3.1 “วิธีเฉพาะเจาะจง” ได้แก่ การที่หน่วยงานของรัฐเชิญชวนผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติตรงตาม
เงื่อนไขที่หน่วยงานของรัฐก าหนดรายใดรายหนึ่งให้เข้ายื่นข้อเสนอ หรือให้เข้ามาเจรจาต่อรองราคา                
รวมทั้งการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุกับผู้ประกอบการโดยตรงในวงเงินเล็กน้อยตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง  
  *(ข) การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่มีการผลิต จ าหน่าย ก่อสร้าง หรือให้บริการทั่วไป และมีวงเงิน                
ในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกินวงเงินตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
 ค าอธิบาย การจัดซื้อจัดจ้างโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎี
ใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” กิจกรรมที่ 2. สร้างพื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต วงเงินไม่เกิน 500,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (พรบ.ฯ มาตรา 56 (2)) 

3.2 “วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)” คือ การซื้อหรือจ้างครั้งหนึ่งซึ่งมีวงเงินเกิน 
๕๐๐,๐๐๐ บาท และเป็นสินค้าหรืองานบริการที่ไม่ได้ก าหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ                 
ไว้ ในระบบข้อมู ลสินค้ า  (e-catalog)  โดย ให้ด า เนิ นการ ในระบบประกวดราคา อิ เล็ กทรอนิ กส์                   
(Electronic Bidding : e-bidding) ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางก าหนด 

ค าอธิบาย การจัดซื้อจัดจ้างโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎี
ใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” กิจกรรมที่ 2. สร้างพื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต วงเงินเกิน  500,000 บาท โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ระเบียบฯ ข้อ 31) 

3.3 “งานก่อสร้าง” หมายความว่า งานก่อสร้างอาคาร งานก่อสร้างสาธารณูปโภค หรือสิ่งปลูกสร้างอ่ืนใด 
และการซ่อมแซม ต่อเติม ปรับปรุง รื้อถอน หรือการกระท า อ่ืนที่มีลักษณะท านองเดียวกันต่ออาคาร
สาธารณูปโภคหรือสิ่งปลูกสร้างดังกล่าว รวมทั้งงานบริการที่รวมอยู่ ในงานก่อสร้างนั้นด้วย แต่มูลค่าของงาน
บริการต้องไม่สูงกว่ามูลค่าของงานก่อสร้างนั้น 

ค าอธิบาย  กรณีงานปรับพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลัก
ทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” เป็นงานก่อสร้างชลประทาน ซึ่งจะหมายถึง การก่อสร้าง 
ปรับปรุง ซ่อมแซม รื้อถอน และหรือต่อเติมสิ่งก่อสร้างที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมน้ าเพื่อการชลประทาน              
หรือเพื่อการอ่ืน เช่น การประมง การเกษตรกรรม การป้องกันน้ าเค็ม การผันน้ า การจัดรูปที่ดิน                        
และหรือเพื่อการผลิตกระแสไฟฟ้า เป็นต้น โดยท าการก่อสร้างอาคารและหรือสิ่งก่อสร้างต่าง  ๆ เช่น    
เขื่อนทดน้ า อาคารประกอบของเขื่อนทดน้ า เขื่อนกักน้ า อาคารประกอบของเขื่อนเก็บกักน้ า คลองส่งน้ า 
อาคารของคลองส่งน้ า คลองระบายน้ า คูส่งน้ า คูระบายน้ า สถานีสูบน้ า เป็นต้น และให้หมายความรวมถึง
สิ่งก่อสร้างอ่ืนใด ซึ่งมีลักษณะ รูปแบบ วัตถุประสงค์ หรือโครงสร้างคล้ายกับสิ่งก่อสร้างดังกล่าว                   
หรือเป็นส่วนประกอบ และหรือเกี่ยวเนื่องกับสิ่งก่อสร้างดังกล่าวด้วย (ที่มา : กรมบัญชีกลาง                       
โดยคณะกรรมการก ากับหลักเกณฑ์และตรวจสอบราคากลางงานก่อสร้าง และคณะอนุกรรมการก ากับ
หลักเกณฑ์การค านวณราคากลางงานก่อสร้าง) 
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3.4 “ราคากลาง” (พรบ.มาตรา 4) หมายความว่า ราคาเพ่ือใช้เป็นฐานส าหรับเปรียบเทียบราคา                 
ที่ผู้ยื่นข้อเสนอได้ยื่นเสนอไว้ ซึ่งสามารถจัดซื้อจัดจ้างได้จริงตามล าดับ ดังต่อไปนี้  

(๑) ราคาที่ได้มาจากการค านวณตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการราคากลางก าหนด  
(๒) ราคาที่ได้มาจากฐานข้อมูลราคาอ้างอิงของพัสดุที่กรมบัญชีกลางจัดท า  
(๓) ราคามาตรฐานที่ส านักงบประมาณหรือหน่วยงานกลางอ่ืนก าหนด  
(๔) ราคาที่ได้มาจากการสืบราคาจากท้องตลาด  
(๕) ราคาที่เคยซื้อหรือจ้างครั้งหลังสุดภายในระยะเวลาสองปีงบประมาณ  
(๖) ราคาอ่ืนใดตามหลักเกณฑ์ วิธีการ หรือแนวทางปฏิบัติของหน่วยงานของรัฐนั้น ๆ  
ในกรณีที่มีราคาตาม (๑) ให้ใช้ราคาตาม (๑) ก่อน ในกรณีที่ไม่มีราคาตาม (๑) แต่มีราคาตาม 

(๒) หรือ (๓) ให้ใช้ราคาตาม (๒) หรือ (๓) ก่อน โดยจะใช้ราคาใดตาม (๒) หรือ (๓) ให้ค านึงถึงประโยชน์                 
ของหน่วยงานของรัฐเป็นส าคัญ ในกรณีที่ไม่มีราคาตาม (๑) (๒) และ (๓) ให้ใช้ราคาตาม (๔) (๕) หรือ (๖)            
โดยจะใช้ราคาใดตาม (๔) (๕) หรือ (๖) ให้ค านึงถึงประโยชน์ของหน่วยงานของรัฐเป็นส าคัญ 

ค าอธิบาย งานปรับพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่
ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ตามมาตรา 4 (1) ในกรณีที่มีราคาตาม (1) ให้ใช้ราคาตาม (1) ก่อน 
ในกรณีที่ไม่มีราคาตาม (1) แต่มีราคาตาม (๒) หรือ (๓) ให้ใช้ราคาตาม (๒) หรือ (๓) ก่อน โดยจะใช้
ราคาใดตาม (๒) หรือ (๓) ให้ค านึงถึงประโยชน์ของหน่วยงานของรัฐเป็นส าคัญ ในกรณีที่ไม่มีราคาตาม 
(๑) (๒) และ (๓) ให้ใช้ราคาตาม (๔) (๕) หรือ (๖) โดยจะใช้ราคาใดตาม (๔) (๕) หรือ (๖)                      
ให้ค านึงถึงประโยชน์ของหน่วยงานของรัฐเป็นส าคัญ 

 3.5 “หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ” (ระเบียบฯ ข้อ 4) หมายความว่า ผู้ด ารงต าแหน่งในหน่วยงานของรัฐ 
ดังต่อไปนี้  

(๑) ราชการส่วนกลาง หมายถึง อธิบดี หรือหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนและมีฐานะเป็นนิติบุคคล  
(๒) ราชการส่วนภูมิภาค หมายถึง ผู้ว่าราชการจังหวัด  

 ค าอธิบาย ผู้ ว่าราชการจังหวัด ตามที่ได้รับมอบอ านาจการจัดซื้อจัดจ้าง อ้างตามค าสั่ง               
กรมการพัฒนาชุมชน ที่  578/2560 เรื่อง มอบอ านาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทนอธิบดี
กรมการพัฒนาชุมชน สั่ง ณ วันที่  7 กันยายน พ.ศ. 2560 หรือค าสั่งมอบอ านาจของจังหวัด                   
กรณีมีการอ านาจให้พัฒนาการจังหวัดและพัฒนาการอ าเภอ 

 3.6 “หัวหน้าเจ้าหน้าที่”  หมายความว่า ผู้ด ารงต าแหน่งหัวหน้าสายงานซึ่งปฏิบัติงานเกี่ยวกับ           
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุตามที่กฎหมายเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของหน่วยงานของรัฐนั้น
ก าหนดหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้เป็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่ (ระเบียบฯ ข้อ 4)  

ค าอธิบาย  - กรณีส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด  คือ ผู้ อ านวยการกลุ่มงานประสาน                      
และสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน หรือผู้ได้รับการแต่งตั้ง 

   - กรณีส านักงานพัฒนาชุมชนอ าเภอ คือ พัฒนาการอ าเภอหรือผู้ได้รับการแต่งตั้ง 

 3.7 “เจ้าหน้าที่” หมายความว่า ผู้มีหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุ หรือผู้ที่ได้รับ
มอบหมายจากผู้มีอ านาจให้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุของหน่วยงานของรัฐ  
 ค าอธิบาย เจ้าหน้าที่ คือ ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นเจ้าหน้าที่พัสดุของส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด 
และส านักงานพัฒนาชุมชนอ าเภอ 
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4. หน้าที่ความรับผิดชอบ 

 4.1 หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ/หรือผู้ได้รับมอบอ านาจ  
 (1) มีอ านาจในการสั่งซื้อสั่งจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงครั้งหนึ่ง ภายในวงเงินไม่เกิน 50,000,000 
บาท (ทั้ งนี้หากวงเงินเกิน  50,000,000 บาท จะเป็นอ านาจของผู้ มีอ านาจเหนือขึ้นไปหนึ่ งชั้น )                        
(ระเบียบฯ ข้อ 86) 
 ค าอธิบาย อ านาจในการอนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงของหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ 
ภายในวงเงินไ ม่ เกิน 50,000,000 บาท แต่ถ้ าด า เนินการจัดซื้อจัดจ้าง วิธี เฉพาะเจาะจง                 
ตามมาตรา 56 (2) (ข) คือการจัดซื้อจัดจ้างตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง ซึ่งได้ก าหนดวงเงินจัดซื้อจัดจ้าง
ครั้งหนึ่งไม่เกิน 500,000 บาท 

 (2) อ านาจในการด าเนินการซื้อหรือจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างฯ 
พ.ศ. 2560 มาตรา 56 (2) (ข) และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560 ดังนี้ 
  (2.1) เห็นชอบให้ด าเนินการซื้อหรือจ้างในรายงานขอซื้อขอจ้าง  

     (2.2) แต่งตั้งคณะกรรมการซื้อหรือจ้าง  
- คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
- คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ/ผู้ตรวจรับพัสดุ  
- ผู้ควบคุมงาน 

 (2.3) เห็นชอบรายงานผลการพิจารณาของคณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
และอนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง 

     (2.4) เห็นชอบรายงานผลการตรวจรับพัสดุของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ  
     (2.5) ลงนามในสัญญา และการแก้ไขสัญญา (กรณีจัดท าสัญญา) 

 4.2 เจ้าหน้าที่ /หัวหน้าเจ้าหน้าที่ 
 (1) จัดท ารายงานขอซื้อหรือขอจ้างเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพ่ือขอความเห็นชอบ              
โดยเสนอผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่ (ระเบียบฯ ข้อ 22)  
  ค าอธิบาย เจ้าหน้าที่ท ารายงานขอซื้อขอจ้างตามระเบียบข้อ 22 โดยเสนอผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่ 
เพื่อขอความเห็นชอบจากผู้มีอ านาจอนุมัติ ตามรายการดังต่อไปนี้ 
  ๑) เหตุผลและความจ าเป็นที่ต้องซ้ือหรือจ้าง 
  ๒) ขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุหรือแบบรูปรายการ          
งานก่อสร้างท่ีจะซ้ือหรือจ้าง แล้วแต่กรณี 
  ๓) ราคากลางของพัสดุที่จะซ้ือหรือจ้าง 
  ๔) วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง  โดยให้ระบุวงเงินงบประมาณ  ถ้าไม่มีวงเงินดังกล่าวให้ระบุ
วงเงินที่ประมาณว่าจะซ้ือหรือจ้างในครั้งนั้น 
  ๕) ก าหนดเวลาที่ต้องการใช้พัสดุนั้นหรือให้งานนั้นแล้วเสร็จ 
  ๖) วิธีที่จะซื้อหรือจ้างและเหตุผลที่ต้องซ้ือหรือจ้างโดยวิธีนั้น 
  ๗) หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ 
  ๘)  ข้ อ เ สนอ อ่ืน  ๆ เช่ น  การขออนุ มัติ แต่ งตั้ ง คณะกรรมการต่ า ง  ๆ  ที่ จ า เป็ น                     
ในการซื้อหรือจ้างการออกประกาศและเอกสารเชิญชวนและหนังสือเชิญชวน 
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 (2) จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการซื้อหรือจ้าง  
 1) คณะกรรมการซื้อหรือจ้าง (วิธีเฉพาะเจาะจง) 
 2) คณะกรรมการจัดท าร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อ  
     หรือจ้าง (ระเบียบฯ ข้อ 21)  
 3) คณะกรรมการจัดท าแบบรูปรายการงานก่อสร้างชลประทาน (วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  
     (e-bidding)) 
 4) คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา (วิธปีระกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding))  
 5) คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ/ผู้ตรวจรับพัสดุ 
 6) คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ/ผู้ตรวจรับพัสดุ ในงานจ้างก่อสร้าง 
 7) ผู้ควบคุมงาน 

 ค าอธิบาย เจ้าหน้าที่จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการซื้อหรือจ้าง เสนอผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ 
เพื่อขอความชอบจากผู้มีอ านาจอนุมัติ โดยคณะกรรมการฯ มีหน้าที่ดังนี้ 
 1) คณะกรรมการซื้อหรือจ้าง (วิธีเฉพาะเจาะจง) 
  1.1) จัดท าหนังสือเชิญชวนผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่หน่วยงานของรัฐ
ก าหนดรายใดรายหนึ่งให้เข้ายื่นข้อเสนอหรือให้เข้ามาเจรจาต่อรองราคา หลังจากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ
ให้ความเห็นชอบรายงานขอซื้อหรือขอจ้างแล้ว (ระเบียบฯ ข้อ 78 (1))  
   1.2) จัดท ารายงานผลการพิจารณาและความเห็นพร้อมด้วยเอกสารที่ได้รับไว้ทั้งหมด
เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐหรือผู้ได้รับมอบอ านาจ ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่เพื่อให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ           
หรือผู้ได้รับมอบอ านาจพิจารณาให้ความเห็นชอบและอนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง (ระเบียบฯ ข้อ 78 (2)             
โดยให้น าความใน ระเบียบข้อ 55 (4) มาบังคับใช้) 
  2) คณะกรรมการจัดท าร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ          
ที่จะซ้ือหรือจ้าง (ระเบียบฯ ข้อ 21) 
 ในการซื้อหรือจ้างที่ มิ ใช่งานจ้างก่อสร้าง ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐแต่งตั้ ง
คณะกรรมการขึ้นมาคณะหนึ่งหรือจะให้เจ้าหน้าที่หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งรับผิดชอบในการจัดท าร่าง
ขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง รวมทั้งก าหนดหลักเกณฑ์
การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอด้วยเพื่อให้การก าหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อ            
หรือจ้างมีมาตรฐาน และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ หากพัสดุที่จะซื้อหรือจ้างใดมีประกาศก าหนด
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมแล้ว ให้ก าหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง 
หรือรายการในการก่อสร้างตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือเพื่อความสะดวกจะระบุเฉพาะ
หมายเลขมาตรฐานก็ได้  หรือในกรณีพัสดุที่จะซื้อหรือจ้างใดยังไม่มีประกาศก าหนดมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม แต่มีผู้ได้รับการจดทะเบียนผลิตภัณฑ์ไว้กับกระทรวงอุตสาหกรรมแล้ว ให้ก าหนด
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่ จะซื้อหรือจ้าง หรือรายการในการก่อสร้างให้สอดคล้อง           
กับรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะตามที่ระบุในคู่มือผู้ซื้อ หรือใบแทรกคู่มือผู้ซื้อที่กระทรวงอุตสาหกรรมจัดท าขึ้น 
 3) คณะกรรมการจัดท าแบบรูปรายการงานก่อสร้างชลประทาน (วิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)) (ระเบียบฯ ข้อ 21) 
 ในการจ้างก่อสร้าง ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาคณะหนึ่ง 
หรือจะให้เจ้าหน้าที่หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งจัดท าแบบรูปรายการงานก่อสร้าง หรือจะด าเนินการจ้าง           
ตามความในหมวด 4 งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างก็ได้ องค์ประกอบ ระยะเวลาการพิจารณา 
และการประชุมของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง และวรรคสองให้เป็นไปตามที่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ
ก าหนดตามความจ าเป็นและเหมาะสม  
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  4) คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา  (วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์               
(e-bidding)) (ระเบียบฯข้อ 25 (1)) 
 4.๑) จัดพิมพ์ใบเสนอราคาและเอกสารการเสนอราคาของผู้ยื่นข้อเสนอทุกราย            
จากระบบประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  จ านวน ๑ ชุด โดยให้กรรมการทุกคนลงลายมือชื่อก ากับไว้        
ในใบเสนอราคาและเอกสารการเสนอราคาของผู้ย่ืนข้อเสนอทุกแผ่น 
    ทัง้นี้ การซื้อหรือจ้างท่ีมีการก าหนดคุณลักษณะเฉพาะที่จะต้องค านึงถึงเทคโนโลยี
ของพัสดุหรือคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ ซึ่งอาจจะมีข้อเสนอที่ไม่อยู่ในฐานเดียวกันเป็นเหตุให้มีปัญหา   
ในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ ให้หน่วยงานของรัฐก าหนดเป็นเงื่อนไขให้มีการยื่นข้อเสนอด้านเทคนิค 
หรือข้อเสนออ่ืนแยกมาต่างหาก ในกรณีเช่นว่านี้  คณะกรรมการยังไม่ต้องจัดพิมพ์ใบเสนอราคาจนกว่า         
จะด าเนินการตามข้อ ๘๓(๓) แล้วเสร็จ  
    4.๒) ตรวจสอบการมีผลประโยชน์ร่วมกัน  และเอกสารหลักฐานการเสนอราคาต่าง ๆ 
และพัสดุตัวอย่าง(ถ้ามี) หรือพิจารณาการน าเสนองานของผู้ยื่นข้อเสนอทุกราย หรือเอกสารที่ก าหนดให้
จัดส่งภายหลังจากวันเสนอราคาตามข้อ ๔๔ แล้วคัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอที่ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน               
และยื่นเอกสารการเสนอราคาครบถ้วน ถูกต้อง มีคุณสมบัติและข้อเสนอทางด้านเทคนิคหรือเสนอพัสดุ          
ที่มีรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครบถ้วน ถูกต้อง ตามเงื่อนไขที่หน่วยงานของรัฐก าหนดไว้ในประกาศ
และเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
   ในกระบวนการพิจารณา คณะกรรมการอาจสอบถามข้อเท็จจริงเพิ่มเติม            
จากผู้ยื่นข้อเสนอรายใดก็ได้ แต่จะให้ผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเปลี่ยนแปลงสาระส าคัญที่เสนอไว้แล้วมิได้             
และหากคณะกรรมการเห็นว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายใดมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามเงื่อนไขที่หน่วยงานของรัฐ
ก าหนดไว้ในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ให้คณะกรรมการตัดรายชื่อของผู้ยื่นข้อเสนอ
รายนั้นออกจากการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ในครั้งนั้นในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเสนอเอกสาร              
ทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้างไม่ครบถ้วน หรือเสนอรายละเอียด
แตกต่างไปจากเงื่อนไขที่หน่วยงานของรัฐก าหนดไว้ในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  
ในส่วนที่มิใช่สาระส าคัญและความแตกต่างนั้นไม่มีผลท าให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบต่อผู้ยื่นข้อเสนอ
รายอ่ืนหรือเป็นการผิดพลาดเล็กน้อย ให้พจิารณาผ่อนปรนการตัดสิทธิ์ผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น 
    4.๓) พิจารณาคัดเลือกพัสดุหรือคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอที่ถูกต้องตาม  4.๒)               
และพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  
โดยให้จัดเรียงล าดับผู้ที่เสนอราคาต่ าสุดหรือได้คะแนนรวมสูงสุด ไม่เกิน ๓ รายในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอ          
รายที่คัดเลือกไว้ไม่ยอมเข้า ท าสัญญาหรือข้อตกลงกับหน่วยงานของรัฐในเวลาที่ก าหนดตามเอกสาร
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ให้คณะกรรมการพิจารณาผู้ที่เสนอราคาต่ ารายถัดไปหรือผู้ที่ได้คะแนนรวมสูง
รายถัดไปตามล าดับ แล้วแต่กรณี 
    4.๔) จัดท ารายงานผลการพิจารณาและความเห็นพร้อมด้วยเอกสารที่ได้รับไว้ทั้งหมด
เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ รายงานผล         
การพิจารณาดังกล่าว ให้ประกอบด้วยรายการอย่างน้อย ดังต่อไปนี้ 
  (ก) รายการพัสดุที่จะซ้ือหรือจ้าง 
  (ข) รายช่ือผู้ย่ืนข้อเสนอ ราคาที่เสนอ และข้อเสนอของผู้ย่ืนข้อเสนอทุกราย 
  (ค) รายช่ือผู้ย่ืนข้อเสนอที่ผ่านการคัดเลือกว่าไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน 
  (ง) หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ พร้อมเกณฑ์การให้คะแนน 
  (จ) ผลการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอและการให้คะแนนข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอ
ทุกรายพร้อมเหตุผลสนับสนุนในการพิจารณา 
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               5) คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ/ผู้ตรวจรับพัสดุ (ระเบียบฯ ข้อ 175) 
             5.1) ตรวจรับพัสดุ ณ ที่ท าการของผู้ใช้พัสดุนั้น หรือสถานที่ซึ่งก าหนดไว้ในสัญญา                  
หรือข้อตกลงการตรวจรับพัสดุ ณ สถานที่อ่ืน ในกรณีที่ไม่มีสัญญาหรือข้อตกลง จะต้องได้รับอนุมัติ                    
จากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐหรือผู้ได้รับมอบอ านาจก่อน  
             5.2) ตรวจรับพัสดุให้ถูกต้องครบถ้วนตามหลักฐานที่ตกลงกันไว้ส าหรับกรณี                       
ที่มีการทดลองหรือตรวจสอบในทางเทคนิคหรือทางวิทยาศาสตร์จะเชิญผู้ช านาญการหรือผู้ทรงคุณวุฒิ
เกี่ยวกับพัสดุนั้นมาให้ค าปรึกษา หรือส่งพัสดุนั้นไปทดลองหรือตรวจสอบ ณ สถานที่ของผู้ช านาญการ               
หรือผู้ทรงคุณวุฒินั้น ๆ ก็ได้ ในกรณีจ าเป็นที่ไม่สามารถตรวจนับเป็นจ านวนหน่วยทั้งหมดได้ให้ตรวจรับ               
ตามหลักวิชาการสถิติ  
   5.3) ให้ตรวจรับพัสดุในวันที่ผู้ขายหรือผู้รับจ้างน าพัสดุมาส่งและให้ด าเนินการให้เสร็จสิ้น 
โดยเร็วที่สุด  
   5 .4) เม่ือตรวจถูกต้องครบถ้วนแล้ว ให้รับพัสดุไว้และถือว่าผู้ขายหรือผู้รับจ้าง             
ได้ส่งมอบพัสดุ ถูกต้องครบถ้วนตั้งแต่วันที่ผู้ขายหรือผู้รับจ้างน าพัสดุนั้นมาส่ง แล้วมอบแก่เจ้าหน้าที่     
พร้อมกับท าใบตรวจรับ โดยลงชื่อไว้เป็นหลักฐานอย่างน้อย ๒ ฉบับ มอบแก่ผู้ขายหรือผู้รับจ้าง ๑ ฉบับ 
และเจ้าหน้าที่ ๑ ฉบับ เพื่อด าเนินการเบิกจ่ายเงินตามระเบียบของหน่วยงานของรัฐและรายงาน          
ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐทราบ ในกรณีที่เห็นว่าพัสดุที่ส่งมอบ มีรายละเอียดไม่เป็นไปตามข้อก าหนด   
ในสัญญาหรือข้อตกลงให้รายงานหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่ เพื่อทราบและสั่งการ 
   5.๕) ในกรณีที่ผู้ขายหรือผู้รับจ้างส่งมอบพัสดุถูกต้องแต่ไม่ครบจ านวน หรือส่งมอบครบ
จ านวนแต่ไม่ถูกต้องทั้งหมด ถ้าสัญญาหรือข้อตกลงมิได้ก าหนดไว้เป็นอย่างอ่ืน ให้ตรวจรับไว้เฉพาะจ านวน
ที่ถูกต้องโดยถือปฏิบัติตาม 5.๔) และให้รีบรายงานหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่เพื่อแจ้ง
ให้ผู้ขายหรือ ผู้รับจ้างทราบภายใน ๓ วันท าการ นับถัดจากวันตรวจพบ แต่ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิ์หน่วยงานของรัฐ  
ที่จะปรับผู้ขายหรือผู้รับจ้างในจ านวนที่ส่งมอบไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้องนั้น 
   5.๖) การตรวจรับพัสดุที่ประกอบกันเป็นชุดหรือหน่วย ถ้าขาดส่วนประกอบอย่างใด
อย่างหนึ่งไปแล้วจะไม่สามารถใช้การได้โดยสมบูรณ์ ให้ถือว่าผู้ขายหรือผู้รับจ้างยังมิได้ส่งมอบพัสดุนั้น  
และโดยปกติให้รีบรายงานหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อแจ้งให้ผู้ขายหรือผู้รับจ้างทราบภายใน ๓ วันท าการ 
นับถัดจากวันที่ตรวจพบ 
   5.๗) ถ้ากรรมการตรวจรับพัสดุบางคนไม่ยอมรับพัสดุโดยท าความเห็นแย้งไว้ให้เสนอ
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อพิจารณาสั่งการ  ถ้าหัวหน้าหน่วยงานของรัฐสั่งการให้รับพัสดุนั้นไว้                 
จึงด าเนินการตาม 5.๔) หรือ 5.๕) แล้วแต่กรณี 
 6) คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ/ผู้ตรวจรับพัสดุ ในงานจ้างก่อสร้าง (ระเบียบฯ ข้อ 176) 
      6.๑) ตรวจสอบคุณวุฒิของผู้ควบคุมงานก่อสร้างของผู้รับจ้างให้เป็นไปตามกฎหมายว่า
ด้วยการควบคุมอาคาร 
            6.๒) ตรวจสอบรายงานการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และเหตุการณ์แวดล้อมที่ผู้ควบคุมงาน
ของหน่วยงานของรัฐรายงาน  โดยตรวจสอบกับแบบรูปรายการละเอียดและข้อก าหนดในสัญญา               
หรือข้อตกลงทุกสัปดาห์ รวมทั้งรับทราบหรือพิจารณาการสั่งหยุดงาน หรือพักงานของผู้ควบคุมงานแล้ว
รายงานหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อพิจารณาสั่งการต่อไป 
   6.๓) ให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการตรวจรับ
พัสดุออกตรวจงานจ้าง ณ สถานที่ที่ก าหนดไว้ในสัญญาหรือที่ตกลงให้ท างานจ้างนั้น  ๆ ตามเวลา            
ที่เหมาะสม และเห็นสมควร และจัดท าบันทึกผลการออกตรวจงานจ้างนั้นไว้เพื่อเป็นหลักฐานด้วย 
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            6.๔) นอกจากการด าเนินการตาม 6.๑) และ 6.๒) ในกรณีมีข้อสงสัยหรือมีกรณีที่เห็นว่า                   
แบบรูปรายการละเอียดและข้อก าหนดในสัญญาหรือมีข้อตกลงมีข้อความคลาดเคลื่อนเล็กน้อย                   
หรือไม่เป็นไปตามหลักวิชาการช่างให้มีอ านาจสั่งเปลี่ยนแปลงแก้ไขเพิ่มเติม  หรือตัดทอนงานจ้าง                 
ได้ตามที่เห็นสมควร และตามหลักวิชาการช่าง เพื่อให้เป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียด 
          6.๕) โดยปกติให้ตรวจผลงานที่ผู้รับจ้างส่งมอบภายใน ๓ วันท าการ นับแต่วันที่ประธาน
กรรมการได้รับทราบการส่งมอบงาน และให้ท าการตรวจรับให้เสร็จสิ้นไปโดยเร็วท่ีสุด 
  6.๖) เม่ือตรวจเห็นว่าเป็นการถูกต้องครบถ้วนเป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียด                  
และข้อก าหนดในสัญญาหรือข้อตกลงแล้ว ให้ถือว่าผู้รับจ้างส่งมอบงานครบถ้วนตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้าง                 
ส่งงานจ้างนั้น และให้ท าใบรับรองผลการปฏิบัติงานทั้งหมดหรือเฉพาะงวด แล้วแต่กรณี โดยลงชื่อ             
ไว้เป็นหลักฐานอย่างน้อย ๒ ฉบับ มอบให้แก่ผู้รับจ้าง ๑ ฉบับ และเจ้าหน้าที่ ๑ ฉบับ เพื่อท าการเบิกจ่ายเงิน
ตามระเบียบว่าด้วย การเบิกจ่ายเงินของหน่วยงานของรัฐ และรายงานให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐทราบ 
       ในกรณีที่ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เห็น ว่าผลงานที่ ส่ งมอบทั้ งหมด            
หรืองวดใดก็ตามไม่เป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียดและข้อก าหนดในสัญญาหรือข้อตกลง ให้รายงาน
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่เพื่อทราบหรือสั่งการแล้วแต่กรณี 
   6.๗) ในกรณีที่กรรมการตรวจรับพัสดุบางคนไม่ยอมรับงานโดยท าความเห็นแย้งไว้   ให้
เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อพิจารณาสั่งการ ถ้าหัวหน้าหน่วยงานของรัฐสั่งการให้ตรวจรับงานจ้างนั้นไว้               
จึงด าเนินการตาม 6.๖) 
               7) ผู้ควบคุมงาน (ระเบียบฯ ข้อ 178) 
 ในการจ้างก่อสร้างแต่ละครั้งที่มีขั้นตอนการด าเนินการเป็นระยะ ๆ อันจ าเป็นต้องมี         
การควบคุมงานอย่างใกล้ชิด หรือมีเงื่อนไขการจ่ายเงินเป็นงวดตาความก้าวหน้าของงาน ให้หัวหน้าหน่วยงาน
ของรัฐแต่งตั้ งผู้ควบคุมงานที่ มีความรู้ความช านาญทางด้านช่างตามลักษณะของงานก่อสร้าง                     
จากข้ าราชการ ลูกจ้ า งประจ า  พนักงานราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย  พนักงานของรั ฐ                  
หรือพนักงานของหน่วยงานของรัฐที่ เรียกชื่ออย่างอ่ืนของหน่วยงานของรัฐนั้ น หรือข้าราชการ 
ลูกจ้างประจ าพนักงานราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานของรัฐ หรือพนักงานของหน่วยงานของรัฐ
ที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนของหน่วยงานของรัฐอ่ืนตามที่ได้รับความยินยอมจากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐที่ผู้นั้น
สังกัดแล้ว ในกรณีที่ลักษณะของงานก่อสร้างมีความจ าเป็นต้องใช้ความรู้ความช านาญหลายด้านจะแต่งตั้ง
ผู้ควบคุมงานเฉพาะด้านหรือเป็นกลุ่มบุคคลก็ได้ผู้ควบคุมงานควรมีคุณวุฒิตามที่ผู้ออกแบบเสนอแนะ    
และโดยปกติจะต้องมีคุณวุฒิไม่ต่ ากว่าระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพในกรณีจ าเป็นจะต้องจ้างผู้ให้บริการ
ควบคุมงานก่อสร้าง เป็นผู้ควบคุมงาน ให้ด าเนินการจ้างโดยถือปฏิบัติตามหมวด ๔ (ตามระเบียบฯ ข้อ ๑๗๗)
 7.๑) ตรวจและควบคุมงาน  ณ สถานที่ ที่ ก าหนดไ ว้ ในสัญญา  หรื อที่ ตกลง                         
ให้ท างานจ้างนั้น ๆ ทุกวันให้เป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียด และข้อก าหนดในสัญญาทุกประการ             
โดยสั่งเปลี่ยนแปลงแก้ไขเพิ่มเติม หรือตัดทอนงานจ้างได้ตามที่เห็นสมควร และตามหลักวิชาช่าง               
เพื่อให้เป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียดและข้อก าหนดในสัญญา ถ้าผู้รับจ้างขัดขืนไม่ปฏิบัติตาม               
ก็สั่งให้หยุดงานนั้นเฉพาะส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดแล้วแต่กรณีไว้ก่อน  จนกว่าผู้รับจ้างจะปฏิบัติ               
ให้ถูกต้องตามค าสั่งและให้รายงานคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ท าหน้าที่
รับผิดชอบการบริหารสัญญาหรือข้อตกลง และการตรวจรับพัสดุที่เป็นงานจ้างก่อสร้างทันที 
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     7.๒) ในกรณีที่ปรากฏว่าแบบรูปรายการละเอียด หรือข้อก าหนดในสัญญามีข้อความ
ขัดกัน หรือเป็นที่คาดหมายได้ว่าถึงแม้ว่างานนั้นจะได้เป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียด และข้อก าหนด 
ในสัญญา แต่เม่ือส าเร็จแล้วจะไม่ม่ันคงแข็งแรง หรือไม่เป็นไปตามหลักวิชาช่างที่ดี  หรือไม่ปลอดภัย            
ให้สั่งพักงานนั้นไว้ก่อน แล้วรายงานคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ท าหน้าที่
รับผิดชอบการบริหารสัญญา หรือข้อตกลงและการตรวจรับพัสดุที่เป็นงานจ้างก่อสร้างโดยเร็ว 
  7.๓) จดบันทึกสภาพการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างและเหตุการณ์แวดล้อมเป็นรายวัน 
พร้อมทั้งผลการปฏิบัติงาน หรือการหยุดงานและสาเหตุที่มีการหยุดงานอย่างน้อย ๒ ฉบับ เพื่อรายงาน                           
ให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ท าหน้าที่รับผิดชอบการบริหารสัญญาหรือ
ข้อตกลงและการตรวจรับพัสดุที่เป็นงานจ้างก่อสร้างทราบทุกสัปดาห์ และเก็บรักษาไว้เพื่อมอบให้แก่เจ้าหน้าที่
เม่ือเสร็จงานแต่ละงวด โดยถือว่าเป็นเอกสารส าคัญของทางราชการเพื่อประกอบการตรวจสอบ               
ของผู้มีหน้าที่การบันทึกการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างให้ระบุรายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงานและวัสดุที่ใช้ด้วย 
   7.๔) ในวันก าหนดเริ่มงานของผู้รับจ้างตามสัญญาและในวันถึงก าหนดส่งมอบงาน           
แต่ละงวด ให้รายงานผลการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างว่าเป็นไปตามสัญญาหรือไม่ ให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 
หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ท าหน้าที่รับผิดชอบการบริหารสัญญาหรือข้อตกลงและการตรวจรับพัสดุ                 
ทีเ่ป็นงานจ้างก่อสร้างทราบภายใน ๓ วันท าการ นับแต่วันถึงก าหนดนั้น ๆ 

  7 .5 )  รวบรวมร ายง านผลการพิ จ า รณาของคณะกรรมการซื้ อหรื อจ้ า ง                         
โดยวิธีเฉพาะเจาะจงพร้อมด้วยเอกสารในการยื่นข้อเสนอของผู้ประกอบการ เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ 
หรือผู้ได้รับมอบอ านาจผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่ เพื่อเห็นชอบรายงานผลการพิจารณา  
  7.6) ปิดประกาศผู้ชนะการซื้อหรือจ้างโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศ                    
ของหน่วยงานของรัฐ (ระเบียบฯ ข้อ 81)  
   7.7 ) จัดท าสัญญาหรือบันทึกข้อตกลง เพื่อ เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรั ฐ                
หรือผู้มีอ านาจลงนาม หรือจัดท าใบสั่งซื้อ/จ้าง เพื่อเสนอหัวหน้าเจ้าหน้าที่ลงนาม 
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5. ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง งานปรับพื้นที่ดินในรูปแบบแปลน โคก หนอง นา โมเดล 

 5.1 วิธีเฉพาะเจาะจง  

ผู้รับผิดชอบ ขั้นตอน รายละเอียดการด าเนินการ Check 
 List 

เจ้าหน้าที ่ 1.ขออนุมัติแต่งตั้ง
คณะกรรมการ
ก าหนดราคากลาง 

แต่งตั้งคณะกรรมการก าหนดราคากลางตาม
หลักเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการราคากลางก าหนด  

√ 

 

หัวหน้าหน่วยงาน
ของรัฐ หรือ 
ผู้รับมอบอ านาจ 

2.พิจารณาแต่งตั้ง 
คณะกรรมการ
ก าหนดราคากลาง 

พิจารณาอนุมัติค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการก าหนด
ราคากลางให้เจ้าหน้าที่ด าเนินการต่อไป 
 
 

√ 

 

คณะกรรมการ
ก าหนดราคากลาง 

3.ประชุมราคากลาง 
และจัดท าราคา
กลาง 

ประชุม พร้อมจัดท าราคากลาง ตารางแสดงวงเงิน
งบประมาณท่ีได้รับจัดสรรและราคากลาง                      
ในงานจ้างก่อสร้าง  

 

√ 

 

เจ้าหน้าที่ 4.ขอความเห็นชอบ
ราคากลาง 

ขอความเห็นชอบราคากลางงานขุดดิน โครงการ
พัฒนาพ้ืนที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตาม
หลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” 
 

√ 

 

เจ้าหน้าที่, 
หัวหน้าเจ้าหน้าที่ 

5.จัดท ารายงาน 
ขอจ้าง 
(ตามพ.ร.บ.มาตรา 
55 และระเบียบฯ  
ข้อ 78 ข้อ 22) 
 

1.เจ้าหน้าที่จัดท ารายงานขอจ้าง งานขุดดิน 
โครงการพัฒนาพ้ืนที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
ตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา 
โมเดล” โดยวิธีเฉพะเจาะจง ประกอบด้วย 

- เหตุผลและความจ าเป็นที่ต้องจ้าง 
- ขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุหรือแบบรูปรายการงานก่อสร้างที่จะซื้อ
หรือจ้าง 
- ราคากลางของพัสดุที่จะจ้าง 
- วงเงินที่จะด าเนินการจัดจ้าง 
- ก าหนดเวลาให้งานแล้วเสร็จ 
- วิธีที่จะจ้าง และเหตุผลที่ต้องจ้างโดยวิธีนั้น 
- หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ 
- ข้อเสนออ่ืน ๆ 

2.ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการจ้างโดย  
วิธีเฉพาะเจาะจง จ านวน 3 ราย  
และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ จ านวน 3 ราย 
และผู้ควบคุมงาน 

3.ขออนุมัติตารางแสดงวงเงินงบประมาณ 
ที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง 
(แบบ บก.01) 
 

√ 

 



 

 

กระบวนงานการจดัซื้อ/จดัจา้ง โครงการพัฒนาพืน้ที่ต้นแบบการพัฒนาคณุภาพชีวติตามหลักทฤษฎีใหม่                               หน้า ๑๑ 
ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”    

ผู้รับผิดชอบ ขั้นตอน รายละเอียดการด าเนินการ Check 
 List 

หัวหน้าหน่วยงาน
ของรัฐ หรือ 
ผู้รับมอบอ านาจ 

6. พิจารณาให้
ความเห็นชอบ
รายงานขอจ้าง 

พิจารณาเห็นชอบรายงานขอจ้างงานขุดดิน 
โครงการพัฒนาพ้ืนที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวติ 
ตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา 
โมเดล”โดยวิธีเฉพะเจาะจง และอนุมัติตารางแสดง
วงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรรและราคากลางใน
งานจ้างก่อสร้าง (แบบ บก.01) เพ่ือให้เจ้าหน้าที่
ด าเนินการต่อไป 

√ 

 

เจ้าหน้าที่ 7. ด าเนินการใน
ระบบ e-GP 

1.สร้างโครงการในระบบ e-GP 
2.เผยแพร่ราคากลางประกาศในระบบเครือข่าย
สารสนเทศของกรมบัญชีกลาง และหน่วยงานของรัฐ 
3.จัดท าหนังสือแจ้งคณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้ง
ทราบ 

√ 

 

คณะกรรมการจ้าง 8.จัดท าหนังสือ
เชิญเสนอราคา 

ท าหนังสือเชิญเสนอราคาให้ผู้รับจ้างรายใดราย
หนึ่งที่เคยทราบหรือเห็นความสามารถ และมี
คุณสมบัติที่เหมาะสมกับการจ้างงานนี้ เพื่อเข้ายื่น
ข้อเสนอ 

√ 

 

คณะกรรมการจ้าง 9.คณะกรรมการ
จ้างประชุม
พิจารณาข้อเสนอ 

1. คณะกรรมการจ้างพิจารณาข้อเสนอและต่อรอง
ราคาที่เหมาะสม เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงาน
ของรัฐและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการจ้าง
ครั้งนี้  
2. รายงานผลการพิจาณาเสนอความเห็นต่อ
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ 

√ 

 

เจ้าหน้าที่ 10.รายงานผลการ
พิจ า รณา  พร้ อม
ประกาศผู้ชนะ 
(ตามพ.ร.บ. มาตรา 
66 และระเบียบฯ            
ข้อ 42, 84 (1)) 

เจ้าหน้าทีร่ายงานผลการพิจารณา และจัดท า
ประกาศผู้ชนะ เสนอหัวหน้าหน้าหน่วยงานของรัฐ
เพ่ืออนุมัติซื้อหรือจ้าง 

√ 

 

หัวหน้าหน่วยงาน
ของรัฐ หรือ 
ผู้รับมอบอ านาจ 

11.พิจารณาอนุมัติ
จ้าง 

หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ หรือผู้รับมอบอ านาจ
พิจารณาอนุมัติจ้างงาน 

√ 

 

หัวหน้าเจ้าหน้าที่ 12. ด าเนินการ
ประกาศในระบบ 
 e-GP 

หัวหน้าเจ้าหน้าที่ประกาศผู้ชนะท่ีได้รับ 
การคัดเลือก ในระบบเครือข่ายสารสนเทศ 
ของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐ 
ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางก าหนด  

√ 

 

เจ้าหน้าที่ 13. ปิดประกาศ
เผยแพร่ 

ปิดประกาศเผยแพร่ ณ สถานที่ปิดประกาศ 
ของหน่วยงานของรัฐนั้น 

√ 

 



 

 

กระบวนงานการจดัซื้อ/จดัจา้ง โครงการพัฒนาพืน้ที่ต้นแบบการพัฒนาคณุภาพชีวติตามหลักทฤษฎีใหม่                               หน้า ๑๒ 
ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”    

ผู้รับผิดชอบ ขั้นตอน รายละเอียดการด าเนินการ Check 
 List 

เจ้าหน้าที่ 14. แจ้งท าสัญญา จัดท าเอกสารแจ้งท าสัญญาจ้างงานขุดดิน โครงการ
พัฒนาพ้ืนที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต  
ตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา 
โมเดล” ส่งให้ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก เพื่อจัดเตรียม
เอกสาร และแจ้งลงนามในสัญญา 

√ 

 

เจ้าหน้าที่, 
หัวหน้าเจ้าหน้าที่ 

15.จัดท าสัญญา
จ้างและแจ้ง
คณะกรรมการ
ตรวจรับพัสดุเสนอ
หัวหน้าหน่วยงาน
ของรัฐ หรือ 
ผู้รับมอบอ านาจ 

ลงนามสัญญาจ้างตามแบบที ่
คณะกรรมการนโยบายก าหนด (วิธีเฉพาะเจาะจง
ไม่ต้องรอให้พ้นระยะเวลาอุทธรณ์) 
1.ตรวจสอบเอกสารของผู้ว่าจ้าง 
2.ตรวจสอบหลักประกันสัญญา 
3.จัดท าสัญญา 
4.ส่งส าเนาสัญญาแจ้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
ทราบ 
(ตามระเบียบฯ ข้อ 175) 

√ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

กระบวนงานการจดัซื้อ/จดัจา้ง โครงการพัฒนาพืน้ที่ต้นแบบการพัฒนาคณุภาพชีวติตามหลักทฤษฎีใหม่                               หน้า ๑๓ 
ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”    

 5.2 วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
ผู้รับผิดชอบ ขั้นตอน รายละเอียดการด าเนินการ Check 

List 

เจ้าหน้าที ่ 1.จัดท าแผนการ
จัดซื้อจัดจ้าง 
(ตามพ.ร.บ..มาตรา 11 
และระเบียบ ข้อ 11) 

เจ้าหน้าทีข่อความเห็นชอบแผนการจัดซื้อจัดจ้าง 
เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบ 

√ 

หัวหน้าหน่วยงาน
ของรัฐ หรือ
ผู้รับมอบอ านาจ 

2. เห็นชอบแผนการ
จัดซื้อจัดจ้าง 

เห็นชอบแผนการจัดซื้อจัดจ้าง 
 

√ 

 

เจ้าหน้าที่ 3.ประกาศเผยแพร่
แผนการจัดซื้อ            
จัดจ้าง 

เจ้าหน้าที่ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง           
ในระบบเครือข่ายสารสนเทศ ของกรมบัญชีกลางและ
เว็บไซต์ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ประกอบด้วย
รายการ ดังนี้ 
  1) ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจ้าง 
  2) วงเงินที่จะจัดซื้อจัดจ้างโดยประมาณ 
  3) ระยะเวลาที่คาดว่าจะจัดซื้อจัดจ้าง 
  4) รายการอ่ืนตามที่กรมบัญชีกลางก าหนด 
*** หากไม่ได้ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 
โครงการใดในระบบเครือข่ายสารสนเทศของ
กรมบัญชีกลาง จะไม่สามารถด าเนินการจัดซื้อ 
จัดจ้างในโครงการนั้นได้ *** 

√ 

 

เจ้าของเรื่อง/
เจ้าหน้าที่ 
ผู้ได้รับมอบ 
ท าโครงการ 

4.1 ขออนุมัติ
โครงการ 

เจ้าของเรื่อง/เจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบ 
ท าโครงการขออนุมัติโครงการ 

√ 

4.2 ขออนุมัติ
ด าเนินงาน 

เจ้าของเรื่อง/เจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบ 
ท าโครงการขออนุมัติด าเนินงาน 

√ 

เจ้าหน้าที่,
หัวหน้า
เจ้าหน้าที่ 

5.ขออนุมัติแต่งตั้ง
คณะกรรมการ
ก าหนดราคากลาง 

1.เจ้าหน้าที่ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการก าหนดราคา
กลาง ตามหลักเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการ 
ราคากลางก าหนด 
2.เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบ/
อนุมัติ และส่งส าเนาค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ ให้ผู้
ได้รับการแต่งตั้งด าเนินการต่อไป  
(ตามพ.ร.บ. มาตรา 4 (1)) 

√ 

 

คณะกรรมการ
ก าหนดราคา
กลาง 

6.ประชุมราคากลาง 
และจัดท าราคากลาง 

คณะกรรมการก าหนดราคากลางที่ได้รับ 
การแต่งตั้ง จัดประชุม พร้อมจัดท าราคากลาง  
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรรและราคา
กลางในงานจ้างก่อสร้าง ตามพรบ.มาตรา 4 (๑) ราคา
ที่ได้มาจากการค านวณตามหลักเกณฑ์ท่ี
คณะกรรมการราคากลางก าหนด 

√ 
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กระบวนงานการจดัซื้อ/จดัจา้ง โครงการพัฒนาพืน้ที่ต้นแบบการพัฒนาคณุภาพชีวติตามหลักทฤษฎีใหม่                               หน้า ๑๔ 
ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”    

ผู้รับผิดชอบ ขั้นตอน รายละเอียดการด าเนินการ Check 
List 

เจ้าหน้าที่ 7.ขอความเห็นชอบ
ราคากลาง 

ขอความเห็นชอบราคากลางงานปรับพ้ืนที่ดินในรูปแบบ
แปลน โครงการพัฒนาพ้ืนที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต ตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่  
“โคก หนอง นา โมเดล” 

√ 

 

คณะกรรมการ
ก าหนดราคา
กลาง 

8. ส่งเอกสารการ
ก าหนดราคากลาง 
และแบบสรุปราคา
กลางงานก่อสร้าง
ชลประทาน, เอกสาร
แบ่งงวดงานก่อสร้าง, 
แบบแปลนก่อสร้าง 

คณะกรรมการก าหนดราคากลาง ส่งราคากลาง 
 (แบบ บก. 01 การเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้าง) 
พร้อมรายชื่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์และคณะกรรมการตรวจรับพัสด ุ
ให้เจ้าหน้าที่ด าเนินการ 
 ระยะเวลาด าเนินการ 1 วันท าการ 

*** ห้ามแต่งตั้งผู้ที่เป็นกรรมการพิจารณาผลการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เป็นกรรมการตรวจรับ
พัสดุ คณะกรรมการซื้อหรือจ้างทุกคณะ ควรแต่งตั้ง
ผู้ช านาญการหรือผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับงานซื้อหรือจ้าง
นั้น ๆ เข้าร่วมเป็นกรรมการ *** 

√ 

 

เจ้าหน้าที่,
หัวหน้า
เจ้าหน้าที่ 

9.จัดท ารายงาน 
ขอจ้าง (ตามพ.ร.บ. 
มาตรา 55 (1), 62 
และระเบียบฯ ข้อ 
22) และส่งส าเนา
ค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการฯ ให้ผู้
ได้รับการแต่งตั้ง
ด าเนินการ (ตาม
พ.ร.บ. มาตรา 61, 
100, 101 และ
ระเบียบฯ ข้อ 25 
(1) (5) และ ข้อ 
177) 
 

1. เจ้าหน้าที่จัดท ารายงานขอซือ้ขอจ้าง ประกาศและ
เอกสารประกวดราคา พร้อมเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการ
พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
คณะกรรมการตรวจรบัพัสดุ และผู้ควบคุมงาน ด้วยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เสนอหัวหนา้
หน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบ/อนุมัติ รายงานขอซื้อ
หรือขอจ้าง ตามรายการดังต่อไปนี้ 
  ๑) เหตุผลและความจ าเป็นที่ต้องซื้อหรือจ้าง   
  ๒) ขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
ของพัสดุหรือแบบรูปรายการงานก่อสร้างที่จะซื้อหรือจ้าง 
แล้วแต่กรณี   
  3) ราคากลางของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง 
  4) วงเงินทีจ่ะซื้อหรือจ้าง โดยให้ระบุวงเงินงบประมาณ  
  5) ก าหนดเวลาที่ต้องการใช้พัสดุนั้น หรือให้งานนั้น
แล้วเสร็จ  
  6) วิธีที่จะซื้อหรือจ้างและเหตุผลที่ต้องซื้อหรือจ้าง
โดยวิธีนั้น  
  7) หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ 
  8) ข้อเสนออ่ืน ๆ การอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการต่าง ๆ 
ที่จ าเป็นในการซื้อหรือจ้าง แบบประกาศและเอกสาร
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างดว้ยวธิีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

√ 

 



 

 

กระบวนงานการจดัซื้อ/จดัจา้ง โครงการพัฒนาพืน้ที่ต้นแบบการพัฒนาคณุภาพชีวติตามหลักทฤษฎีใหม่                               หน้า ๑๕ 
ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”    

ผู้รับผิดชอบ ขั้นตอน รายละเอียดการด าเนินการ Check 
List 

เจ้าหน้าที่,
หัวหน้า
เจ้าหน้าที่ 

10.จัดท าเอกสาร
ประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์  
(e-bidding) 
*ตามหนังสือ
คณะกรรมการวินิจฉัย
ปัญหาการจัดซื้อจัด
จ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ ด่วน
ที่สุด ที่ กค (กวจ) 
0405.2/ว 54 ลง
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 
2562 ฯลฯ 

ตัดความในแบบประกาศและเอกสารเชิญชวนที่
คณะกรรมการนโนบายก าหนด กรณีคุณสมบัติของ            
ผู้ยื่นข้อเสนอตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด ดังนี้ 
  1. ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับการคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้อง
ลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government: e-GP)  
ของกรมบัญชีกลาง 
      2. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดง
บัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่
ถูกต้องครบถ้วน 
ในสาระส าคัญ 
      3. ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้อง
รับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคารเว้นแต่ 
การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาท
คู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ 

√ 

 

หัวหน้า
หน่วยงานของรัฐ 

11. เห็นชอบ
รายงานขอซื้อขอจ้าง 

เห็นชอบรายงานขอซื้อขอจ้าง พร้อมแต่งตั้งคณะกรรมการ
พิจารณาผลฯ และคณะกรรมการตรวจรับพัสด ุ

 

เจ้าหน้าที ่ 12. สร้างโครงการใน
ระบบ e-GP 
(ตามระเบียบฯ ข้อ 
51) 

เจ้าหน้าที่สร้างโครงการในระบบจัดซื้อ 
จัดจ้างภาครัฐ (e-GP) และเผยแพร่ราคากลางก่อสร้าง, 
ประกาศประกวดราคา, เอกสารประกวดราคา,  
แบบปรับพ้ืนที่ดิน ผ่านเว็บไซต์กรมบัญชีกลาง 
(www.gprocurement.go.th) และเว็บไซต์ส านักงาน
พัฒนาชุมชนจังหวัด/เว็บไซต์ส านักงานพัฒนาชุมชน
อ าเภอ(แล้วแต่กรณี) 

√ 

 

เจ้าหน้าที่,
หัวหน้า
เจ้าหน้าที่ 

 
 

   การซื้อหรือจ้างครั้งหนึ่ง ซึ่งมีวงเงินเกิน 5,000,000 
บาท ให้หน่วยงานของรัฐ น าร่างประกาศและร่างเอกสาร
ซื้อหรือจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือ
เผยแพร่รับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบการ 
   ในกรณีท่ีหนว่ยงานของรัฐน าร่างประกาศและร่าง
เอกสารซื้อหรือจ้างดว้ยวธิีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
เผยแพร่เพ่ือรับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบการตามข้อ 
45 ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่ด าเนินการน าร่างเอกสาร
ดังกล่าวเผยแพร่ในระบบเครือขา่ยสารสนเทศของ
กรมบัญชีกลางและหนว่ยงานของรัฐ เปน็เวลาติดต่อกัน
ไม่น้อยกว่า 3 วันท าการ เพ่ือให้ผู้ประกอบการมีความ
คิดเห็นไปยังหนว่ยงานของรัฐทีจ่ัดซื้อจัดจ้างโดยตรงโดย
เปิดเผยตัว  

 



 

 

กระบวนงานการจดัซื้อ/จดัจา้ง โครงการพัฒนาพืน้ที่ต้นแบบการพัฒนาคณุภาพชีวติตามหลักทฤษฎีใหม่                               หน้า ๑๖ 
ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”    

ผู้รับผิดชอบ ขั้นตอน รายละเอียดการด าเนินการ Check 
List 

 ร ะ ย ะ เ ว ล า ก า ร
เผยแพร่ เอกสารฯ
(ระเบียบฯ ข้อ 51 
(5/10/12/20)) 
 

ระยะเวลาเผยแพร่เอกสารฯและจัดเตรียมเอกสารฯ 
เพ่ือยื่นข้อเสนอผ่านระบบ e-gp ให้ค านึงถึงระยะเวลา
ในการให้ผู้ประกอบการเตรียมการจัดท าเอกสาร เพ่ือ
ยื่นข้อเสนอด้วยโดยมีเงื่อนไข ดังนี้ 

(1) การซื้อหรือจ้างครั้งหนึ่งซึ่งวงเงิน 
เกิน5 แสนแต่ไม่เกิน 5 ล้านบาท ระยะเวลาเผยแพร่
เอกสารฯ ไม่น้อยกว่า 5 วันท าการ 

(2) การซื้อหรือจ้างครั้งหนึ่งซึ่งม ี
วงเงินกิน 5 ล้าน แต่ไม่เกิน 10 ล้านบาท ระยะเวลา
เผยแพร่เอกสารฯ 
 ไม่น้อยกว่า 10 วัน ท าการ 

(3) การซื้อหรือจ้างครั้งหนึ่งซึ่งม ี
วง เงิน เกิน  10 ล้ าน  แต่ ไม่ เกิน  50 ล้ านบาท 
ระยะเวลาเผยแพร่เอกสารฯ 
 ไม่น้อยกว่า 12 วันท าการ 

(4) การซื้อหรือจ้างครั้งหนึ่งซึ่งม ี
วงเงินเกิน 50 ล้านบาทขึ้นไประยะเวลาเผยแพร่
เอกสารฯ ไม่น้อยกว่า 20 วันท าการ 
 
 
 

√ 

 

ผู้ประกอบการ 13.ดาวน์โหลด
เอกสาร และ 
ยื่นข้อเสนอในระบบ  
e-GP 

ผู้ยื่นข้อเสนอดาวน์โหลดเอกสารทางระบบการจัดซื้อ
จัดจ้างภาครัฐ e-GP และยื่นข้อเสนอพร้อมเสนอราคา
ทางระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
ตามวัน เวลาที่ก าหนดไว้ในระบบฯ การซื้อหรือจ้างด้วย
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์                 
*วงเงินงบประมาณ ไม่เกนิ ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท  
ไม่ต้องมีหลักประกันการเสนอราคา 
 
 
 

√ 

 

เจ้าหน้าที่  
/คณะกรรมการ
พิจารณาผลฯ 

14.ดาวน์โหลด
เอกสารของผู้ยื่น
ข้อเสนอทุกราย ใน
ระบบ e-GP  

เมื่อสิ้นสุดการเสนอราคา ให้จัดพิมพ์ใบเสนอราคาและ
เอกสารการเสนอราคาของผู้ยื่นข้อเสนอทุกรายจาก
ระบบให้ครบถ้วนและส่งให้คณะกรรมการพิจารณาผลฯ 
ทุกคนลงลายมือชื่อก ากับทุกแผ่น 
 
 
 

√ 

 



 

 

กระบวนงานการจดัซื้อ/จดัจา้ง โครงการพัฒนาพืน้ที่ต้นแบบการพัฒนาคณุภาพชีวติตามหลักทฤษฎีใหม่                               หน้า ๑๗ 
ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”    

ผู้รับผิดชอบ ขั้นตอน รายละเอียดการด าเนินการ Check 
List 

คณะกรรมการ
พิจารณาผลฯ 

15. ตรวจสอบ
เอกสารและพิจารณา
ผล(ตามระเบียบฯ 
ข้อ 55 (4)) 

ลงลายมือชื่อก ากับเอกสารเสนอราคาทุกแผ่น และ
ตรวจเอกสารหลักฐานการเสนอราคาต่าง ๆ จัดท า
รายงานผลการพิจารณาและความเห็นพร้อมด้วย
เอกสาร เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้า
เจ้าหน้าที่ ให้ประกอบด้วยรายการอย่างน้อย 
ดังต่อไปนี้ 
 ก) รายการพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง 
 ข) รายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอ ราคาที่เสนอ และ
ข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอทุกราย 
 ค) รายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอที่ผ่านการคัดเลือกว่าไม่
เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน 
 ง) หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ 
พร้อมเกณฑ์การให้คะแนน 
 จ) ผลการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอและการให้
คะแนนข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอทุกราย 
จัดท าเป็นรายงานการประชุม 
 

 

เจ้าหน้าที ่ 16.จัดท ารายงานผล
การพิจารณา พร้อม
ประกาศผู้ชนะ 
(ตามพ.ร.บ.   มาตรา 
66 และระเบี ยบฯ  
ข้อ 42, 84 (1)) 
 
 

เจ้าหน้าที่รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติซื้อ
หรือจ้าง พร้อมประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เสนอ
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบ/อนุมัติ                   

√ 

 

หัวหน้า
เจ้าหน้าที่ 

17.ประกาศผู้ชนะ
ผ่านเว็บไซต์ 

หัวหน้าเจ้าหน้าที่ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาใน
ระบบฯ ผ่านเว็บไซต์กรมบัญชีกลาง 
(www.gprocurement.go.th) และเว็บไซต์ส านักงาน
พัฒนาชุมชนจังหวัด 
(ตามพ.ร.บ. มาตรา 66 และระเบียบฯ ข้อ 42) *ตาม
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560การลงนามในสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง
จะกระท าได้ต่อเมื่อล่วงพ้นระยะเวลาอุทธรณ์ภายใน  
7 วันท าการนับแต่วันประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง         
ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง 
และผลปรากฏไม่มีผู้อุทธรณ์ 
 

√ 

 



 

 

กระบวนงานการจดัซื้อ/จดัจา้ง โครงการพัฒนาพืน้ที่ต้นแบบการพัฒนาคณุภาพชีวติตามหลักทฤษฎีใหม่                               หน้า ๑๘ 
ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”    

ผู้รับผิดชอบ ขั้นตอน รายละเอียดการด าเนินการ Check 
List 

 18.ระยะเวลาในการ
อุทธรณ์ 

***กรณีมีการอุทธรณ์ภายใน 7 วันท าการ นับแต่วัน
ประกาศผล หน่วยงานต้องพิจารณาให้เสร็จภายใน 7 
วัน หากเห็นด้วยให้ด าเนินการตามความเห็น หากไม่
เห็นด้วยให้รายงานไปยังคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ 
ภายใน 3 วันท าการ เพ่ือคณะกรรมการฯ วินิจฉัย ให้
แล้วเสร็จภายใน 30 วัน ขยายได้  2 ครั้ง ๆ ละไม่เกิน 
15 วัน หากอุทธรณ์ฟังขึ้นให้หน่วยงานด าเนินการใหม่ 
หากอุทธรณ์ฟังไม่ขึ้นให้หน่วยงานด าเนินการต่อไป ผู้มี
สิทธิอุทธรณ์จะยื่นอุทธรณ์ในเรื่องดังต่อไปนี้ไม่ได้  
   1) การเลือกใช้วิธีการจัดซื้อจัดจ้างหรือเกณฑ์ที่ใช้ในการ
พิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้าง  
   ๒) การยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้างตามมาตรา ๖๗  
   ๓ )  การละ เว้ นการ อ้ า งถึ งพระราชบัญญั ติ นี้ 
กฎกระทรวง ระเบียบ หรือประกาศ  
   ๔) กรณีอ่ืนตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง ก าหนด
เรื่องการจัดซื้อจัดจ้างกับหน่วยงานของรัฐที่ใช้สิทธิ
อุทธรณ์ไม่ได้ พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ วันที่ ๒๓ สิงหาคม พ.ศ. 
๒๕๖๐ ดังนี้  
       (1) คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืนที่เข้าร่วม
การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุในครั้งนั้น 
      (๒) อุทธรณ์ในเรื่องขอบเขตของงานที่มิได้วิจารณ์
หรือเสนอแนะร่างขอบเขตของงาน 
ระยะเวลาด าเนินการ 7 วันท าการ 
 
 
 
 

√ 

เจ้าหน้าที ่ 19.รายงานผลการ
อุทธรณ์  
(ตามพ.ร.บ. มาตรา 
๑๑๗ และระเบียบฯ 
ข้อ 161) 
 

เจ้าหน้าที่รายงานผลการอุทธรณ์การประกวดราคาจ้าง
ก่อสร้างพร้อมมีหนังสือแจ้งท าสัญญาถึงผู้ชนะการ
เสนอราคา เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ 
ความเห็นชอบ  
 
 
 
 
 
 
 

√ 



 

 

กระบวนงานการจดัซื้อ/จดัจา้ง โครงการพัฒนาพืน้ที่ต้นแบบการพัฒนาคณุภาพชีวติตามหลักทฤษฎีใหม่                               หน้า ๑๙ 
ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”    

ผู้รับผิดชอบ ขั้นตอน รายละเอียดการด าเนินการ Check 
List 

เจ้าหน้าที่ 20.แจ้งท าสัญญา
(ตามพ.ร.บ. มาตรา 
93 และระเบียบฯ 
ข้อ 167) 

เจ้าหน้าที่แจ้งผู้ชนะการประกวดราคาจ้างก่อสร้าง
จัดท าหลักประกันสัญญาพร้อมเตรียมเอกสารตาม
หนังสือแจ้งท าสัญญาและมาท าสัญญาจ้างก่อสร้าง
ภายในเวลาที่ก าหนดนับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้ง
ท าสัญญา โดยให้ผู้ประกอบการจัดเตรียมเอกสาร ดังนี้ 
     1) ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล 
ของคู่สัญญาและรับรองส าเนาถูกต้องโดยผู้มีอ านาจ
ตามหนังสือรับรองฯ หรืออาจมอบอ านาจกระท าการ
แทนนิติบุคคลพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) 
 2) กรณีมอบอ านาจ ให้มีส าเนาบัตรประจ าตัว
ประชาชนผู้มอบอ านาจและ ผู้รับมอบอ านาจพร้อมปิด
อากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีท่ีผู้มีอ านาจลงนาม
ในสัญญามอบอ านาจกระท าการแทนนิติบุคคล 
 3) ส าเนาหน้าบัญชีธนาคาร รับรองส าเนาถูกต้อง 
 4) หลักประกันสัญญาอย่างหนึ่งอย่างใด มูลค่า
หลักประกันร้อยละ 5  ของวงเงินตามสัญญา ตาม
ระเบียบกระทรวงการคลังฯ ดังนี้ 
           (1) เงินสด 
    (2) เช็คหรือดราฟท์ที่ธนาคารเซ็นสั่งจ่าย ซึ่งลง
วันที่ที่ใช้เช็คหรือดราฟท์ช าระต่อเจ้าหน้าที่ หรือก่อนวัน
นั้นไม่เกิน ๓ วันท าการ 
             (3) หนังสือค ้าประกันของธนาคาร
ภายในประเทศตามตัวอย่างที่คณะกรรมการนโยบาย
ก าหนด  
  (4) หนังสือค้ าประกันของบริษัทเงินทุนหรือ
บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาต                  
    (5) พันธบัตรรัฐบาลไทย 
 
 

√ 

 

เจ้าหน้าที่ 21.จัดท าสัญญา เจ้าหน้าที่จัดเตรียมสัญญาตามแบบที่
คณะกรรมการนโยบายก าหนดพร้อมเอกสารแนบท้าย
สัญญาที่คู่สัญญาได้ลงนามแล้ว เสนอหัวหน้า
หน่วยงานของรัฐลงนามสัญญาจ้างก่อสร้าง 
(ตามระเบียบฯ ข้อ 161) 
 
 
 
 

√ 

 



 

 

กระบวนงานการจดัซื้อ/จดัจา้ง โครงการพัฒนาพืน้ที่ต้นแบบการพัฒนาคณุภาพชีวติตามหลักทฤษฎีใหม่                               หน้า ๒๐ 
ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”    

ผู้รับผิดชอบ ขั้นตอน รายละเอียดการด าเนินการ Check 
List 

เจ้าหน้าที ่ 22.บันทึกร่างสัญญา
ในระบบ e-GP 

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลสัญญาจ้างก่อสร้างในระบบการ
จัดซื้อจ้างภาครัฐ e-GP และบันทึก Po ในระบบ 
GFMIS (ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบ
อิเล็กทรอนิกส์)  

√ 

 

เจ้าหน้าที่ 23.แจ้งคู่สัญญาน า
สัญญาจ้างไปตีตรา
สารที่กรมสรรพากร 

เจ้าหน้าที่แจ้งคู่สัญญา ให้น าสัญญาไปตีตราสาร ที่
กรมสรรพากรภายใน 15 วัน นับแต่วันลงนามใน
สัญญามีผลบังคับ 
 1) การปิดอากรแสตมป์หรือการตีตราสาร 
ลักษณะแห่งตราสารการจ้างท าของทุกจ านวนเงิน 
1,000 บาท หรือเศษของ 1,000 บาท คิดค่าอากร
แสตมป์ โดยผู้รับจ้างเป็นผู้ที่ต้องเสียอากรและเป็นผู้ที่
ต้องขีดฆ่าแสตมป์ ดังนั้นเมื่อหน่วยงานท าใบสั่งจ้าง/
ข้อตกลงเป็นหนังสือ/สัญญาจ้างจะต้องปิดอากร
แสตมป์ทีต่้นฉบับ 1 บาท ของทุกจ านวนเงิน 1,000 
บาท และจะต้องปิดอากรแสตมป์ที่คู่ฉบับ 5 บาท 
 2) วิธีการคิดค่าอากรแสตมป์ จะต้องติดอากร
แสตมป์ 1 บาท ของทุกจ านวนเงิน 1,000 บาท หรือ
เรียกว่า “ติดอากรพันละ 1 บาท วิธีคิดก็คือ น า
จ านวน 1,000 หารวงเงิน ที่จ้าง ตัวอย่างเช่น งาน
จ้าง 20,000 บาท หารด้วย 1,000 ก็จะได้เท่ากับ 
20 บาท แต่มีวิธีที่ง่าย ๆ ก็คือ ตัดตัวเลขสามตัวหลัง
เครื่องหมายจุลภาค “, “ ออกไปหากมีเศษก็ติดเพ่ิม 
 1 บาท 

√ 

 

   
        *หมายเหตุ 
  1. ก าหนดเวลา (วันท าการ) สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม 
  2. พรบ. = พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
  3. ระเบียบ = ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

  4. หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ หมายถึง ผู้ราชการจังหวัด หรือผู้ได้รับมอบอ านาจจากผู้ว่าราชการจังหวัด 

  5. หัวหน้าเจ้าหน้าที่ หมายถึง หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุที่ได้รับการแต่งตั้งจากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ 
6. เจ้าหน้าที่ หมายถึง เจ้าหน้าที่พัสดุที่ได้รับการแต่งตั้งจากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ 

 

 

 

 

http://www1.gfmis.go.th/gfmis_us3.html
http://www1.gfmis.go.th/gfmis_us3.html


 

 

กระบวนงานการจดัซื้อ/จดัจา้ง โครงการพัฒนาพืน้ที่ต้นแบบการพัฒนาคณุภาพชีวติตามหลักทฤษฎีใหม่                               หน้า ๒๑ 
ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”    

6. การบริหารสัญญา เมื่อได้ด าเนินตามกระบวนการจ้างตามข้อ 5 เรียบแล้ว ขั้นตอนต่อไปเป็นหน้าที่ของ
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุม ซึ่งควรด าเนินการดังนี้ 

ผู้รับผิดชอบ ขั้นตอน รายละเอียดการด าเนินการ Check 
List 

ผู้ควบคุมงาน 1 . ต ร ว จ แ ล ะ
ค ว บ คุ ม ง า น ใ น
สถานที่ว่าจ้าง 
(ตามพ.ร.บ. มาตรา 
100 และระเบียบฯ 
ข้อ 178) 
 

ผู้ควบคุมงาน มีหน้าที่ตรวจและควบคุมงาน ณ 
สถานที่ที่ก าหนดไว้ในสัญญา หรือท่ีตกลงให้
ท างานจ้างนั้น ๆ ให้เป็นไปตามแบบรูปรายการ
ละเอียด และข้อก าหนดในสัญญาทุกประการ   

√ 

 

คณะกรรมการ
ตรวจรับพัสดุ 

2. ต ร ว จ รั บ ง า น
ตามที่ ก าหนด ใน
สัญญา 
 (ตามพ.ร.บ. 
มาตรา 100 และ
ระเบียบฯ ข้อ 
176) 
 

ผู้รับจ้างส่งมอบงานให้กับคณะกรรมการตรวจ
รับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง โดยคณะกรรมการ
ตรวจผลงานที่ผู้รับจ้างส่งมอบภายใน 5 วันท า
การ นับแต่วันที่ประธานกรรมการได้รับทราบ
การส่งมอบงานและให้ท าการตรวจรับให้เสร็จ
สิ้นไปโดยเร็วที่สุด 
 

√ 

 

เจ้าหน้าที ่ 3.จัดท ารายงานผล
การตรวจรับพัสดุ
และขออนุมัติ เบิก
จ่ายเงิน 

เจ้าหน้าที่รายงานผลการตรวจรับพัสดุและขอ
อนุมัติเบิกจ่ายเงินค่าจ้างตามสัญญา เสนอ
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบ/
อนุมัติ และส่งเบิกเงินค่าจ้างไปที่การเงิน
เพ่ือท าการเบิกจ่ายเงิน ตามระเบียบว่าด้วย
การจ่ายเงินฯ  
 

√ 

 

เจ้าหน้าที ่ 4 . แจ้ ง ก า ร เ รี ย ก
ค่าปรับ กรณีผู้ ว่ า
จ้างปฏิบัติ งานไม่
เ ป็ น ไ ป ต า ม ที่
ก าหนด 

หากผู้รับจ้างไม่สามารถท างานให้แล้วเสร็จตาม
เวลาที่ก าหนดไว้ในสัญญาและ ผู้ว่าจ้างยังมิได้
บอกเลิกสัญญา ให้ท าหนังสือแจ้งการเรียก
ค่าปรับไปยังผู้รับจ้างและเร่งรัดการท างานให้
แล้วเสร็จโดยเร็ว  เมื่อผู้รับจ้างส่งมอบงาน
ทั้งหมดแล้วเสร็จ ให้ท าหนังสือสงวนสิทธิ์
การเรียกค่าปรับพร้อม แจ้งจ านวนค่าปรับ
ทั้งหมดไปยังผู้รับจ้าง และให้ผู้รับจ้างมี
หนังสือยืนยันยินยอมเสียค่าปรับมายัง
หน่วยงานภายในระยะเวลาที่ก าหนดตาม
หนังสือแจ้ง 
 

√ 

 



 

 

กระบวนงานการจดัซื้อ/จดัจา้ง โครงการพัฒนาพืน้ที่ต้นแบบการพัฒนาคณุภาพชีวติตามหลักทฤษฎีใหม่                               หน้า ๒๒ 
ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”    

ผู้รับผิดชอบ ขั้นตอน รายละเอียดการด าเนินการ Check 
List 

เจ้าหน้าที ่ 5.คืนหลักประกัน
สัญญา 

1.งานขุดลอกสระ รับประกันความช ารุด
บกพร่องของงานจ้าง ภายในก าหนด 1 ปีงาน
ก่อสร้างมีการรับประกันความช ารุดบกพร่อง
ของงานจ้าง ภายในก าหนด 2 ปี ก่อนสิ้นสุด
ระยะเวลาของการประกันความช ารุดบกพร่อง
ภายใน 30 วัน ส าหรับหลักประกันที่มี
ระยะเวลาของการประกันตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป 
ให้ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบ ตรวจสอบความช ารุด
และรายงานหัวหน้าหน่วยงานของรัฐทราบ 
หากปรากฏว่ามีความช ารุดรีบแจ้งให้ผู้ขายหรือ
ผู้รับจ้างด าเนินการแก้ไขหรือซ่อมแซมก่อน
สิ้นสุดระยะเวลา ของการประกันความช ารุด 
พร้อมแจ้งผู้ค้ าประกัน (ถ้ามี)  (ตามระเบียบฯ 
ข้อ 184, 185) 
*ตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วน
ที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 117 ลงวันที่ 
12 มีนาคม 2562 เรื่อง การก าหนดวิธีปฏิบัติ
เพ่ิมเติมเกี่ยวกับ 
การตรวจสอบความช ารุดบกพร่อง 
ก่อนการคืนหลักประกันสัญญา 
2. เมื่อด าเนินการตรวจสอบและยืนยันความ
ช ารุดบกพร่องของงานเรียบร้อยแล้วให้คืน
หลักประกันสัญญาโดยเร็ว และอย่างช้าต้องไม่
เกิน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่คู่สัญญาพ้นจากข้อ
ผูกพันตามสัญญาแล้ว 
(ตามระเบียบฯ ข้อ 170) 

√ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

กระบวนงานการจดัซื้อ/จดัจา้ง โครงการพัฒนาพืน้ที่ต้นแบบการพัฒนาคณุภาพชีวติตามหลักทฤษฎีใหม่                               หน้า ๒๓ 
ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”    

7. ขั้นตอนส าคัญในการด าเนินงานปรับพื้นที่  
 7.1 ขั้นตอนการออกแบบแปลง พื้นที่โคก หนอง นา โมเดล (งานขุดสระ/ขุดลอกสระ)  

        ***ให้ถ่ายภาพประกอบทุกขั้นตอน*** 

ที ่ รายการ Check list 
1 ลงพ้ืนทีแ่ปลงที่จะด าเนินการเพ่ือส ารวจพื้นที่ ก าหนดจุด หรือแนวที่จะขุด √ 

2 ปักหมุดเป็นแนวเขตโดยรอบพ้ืนที่ทีจ่ะขุด √ 

3 การปักหมุดควรก าหนดระยะห่างเท่า ๆ กัน ประมาณ 3 เมตร หรือ 4 เมตร เพื่อความ
สะดวกในการขุดและการวัดในการค านวณปริมาณดิน 

√ 

4 ปรับแบบรูปรายการงานก่อสร้างให้ตรงกับพ้ืนที่แปลงที่จะด าเนินการ โดยก าหนดระยะ 
(Scale) ให้ถูกต้อง 

√ 

5 ทบทวน ข้อ 1 ถึง ข้อ 4 ให้ถูกต้องตรงกัน  √ 

6 จัดท าแบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน  เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการจัดท า   
ราคากลาง 

√ 

 
 7.2 ขั้นตอนการขุด การควบคุมงาน โคก หนอง นา โมเดล (งานขุดสระ/ขุดลอกสระ) 

        ***ให้ถ่ายภาพประกอบทุกขั้นตอน*** 

ที ่ รายการ Check list 
1 ขุดตามแนวหมุด โดยให้แนวหมุดเป็นตะพักแรก โดยมีระยะลาดเอียงประมาณ  

45 องศา 
√ 

2 ให้น าดินจากการขุดวางกองหลังแนวหมุดอย่างน้อย 2 เมตร √ 

3 ในการขุดหากต้องการตะพักที่สอง หลังจากขุดลึกจากผิวดินเดิม แล้ววัดแนวดิ่งได้
ประมาณ 2 เมตร ให้ปักหมุดแนวเขตเพ่ือก าหนดเป็นตะพักที่สองและขุดอีกครั้งให้ได้
ความลาดเอียงประมาณ 45 องศา จนลึกได้ตามความต้องการ 

√ 

4 ในการขุดดินให้ค านวณปริมาณดินเป็นระยะ ๆ √ 

5 กรณขีุดดินแล้วได้ปริมาณดินน้อยกว่าข้อตกลง/สัญญา ให้ขุดเพ่ิมในระยะความลึก √ 

6 พ้ืนทีบ่างแปลงอาจเพ่ิมตะพักที่ 3 ให้ขุดอีก โดยด าเนินการตามข้อ ๓ √ 

7 ผู้ควบคุมงาน ตรวจ ควบคุมงานที่ตกลงจ้างให้เป็นไปตามแบบรูปรายละเอียด และ
ข้อก าหนดในสัญญา   

√ 

8 ผู้ควบคุมงานรายงานผลการด าเนินงานแก่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ/ผู้ตรวจรับพัสดุ  √ 

9 ผู้รายงานผล   √ 

         

 



 

 

กระบวนงานการจดัซื้อ/จดัจา้ง โครงการพัฒนาพืน้ที่ต้นแบบการพัฒนาคณุภาพชีวติตามหลักทฤษฎีใหม่                               หน้า ๒๔ 
ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”    

7.3 ขั้นตอนการตรวจรับพัสดุงาน โคก หนอง นา โมเดล (งานขุดสระ/ขุดลอกสระ) 
   ***ให้ถ่ายภาพประกอบทุกขั้นตอน*** 

ที ่ รายการ Check list 
 ก่อนด าเนินการขุด  

1 ผู้ควบคุมงาน เจ้าของแปลง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ/ผู้ตรวจรับพัสดุ และผู้รับจ้าง
ต้องศึกษาแบบรูปรายการงานก่อสร้าง และสัญญาให้เข้าใจถูกต้องตรงกัน และ
ด าเนินการร่วมกันในการลงพ้ืนที่แปลงที่จะขุด ก าหนดจุด แนววางดินจากการขุด    
เพ่ือจะได้เห็นสภาพแปลงพ้ืนที่ก่อนการขุด  

√ 

2 จุดอ้างอิง ควรมีมากกว่า 1 จุด และใกล้กับจุดที่จะวางดิน อาจก าหนดจุดเป็น ต้นไม้ 
เสา ฯลฯ 

√ 

 ระหว่างการขุด  
3 วัดระยะความสูงกับระดับอ้างอิง ตามข้อ 2 เพ่ือค านวณปริมาณดิน √ 

4 ให้ปฏิบัติตามข้ันตอนการควบคุมงาน โคก หนอง นา โมเดล (งานขุดสระ/ขุดลอกสระ) 
ข้อ 1-9 

√ 

 เมื่อใกล้สิ้นสุดงาน  

5 ผู้ควบคุมงาน เจ้าของแปลง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ/ผู้ตรวจรับพัสดุ และผู้รับจ้าง 
ร่วมกันตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน หากไม่ถูกต้อง ครบถ้วน ต้องแก้ไขให้ถูกต้อง
ก่อนการเคลื่อนย้ายเครื่องจักรออกจากพื้นทีแ่ปลง 

√ 

 เมื่องานแล้วเสร็จ ตรวจรับพัสดุ  

6 ผู้ควบคุมงาน เจ้าของแปลง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ/ผู้ตรวจรับพัสดุ และผู้รับจ้าง
ร่วมกันตรวจสอบพื้นที่แปลงที่ด าเนินการแล้วเสร็จว่าถูกต้อง ครบถ้วน ตรงตามสัญญา
ที่ก าหนด 

√ 

7 ตรวจสอบงานจ้างที่ด าเนินการแล้วเสร็จว่าตรงตามที่ผู้ควบคุมงานรายงานหรือไม่ √ 

8 หากตรวจพบว่าการด าเนินงานไม่ถูกต้อง ครบถ้วน ต้องแจ้งให้ผู้รับจ้างด าเนินการ
แก้ไข 

√ 

9 การตรวจรับพัสดุให้ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน ตามสัญญาที่ก าหนดและแบบรูป
รายการงานก่อสร้าง 

√ 

หมายเหตุ ก่อนขุด ระหว่างขุด หลังขุด ให้ถ่ายภาพประกอบทุกขั้นตอน     
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กระบวนงานการจดัซื้อ/จดัจา้ง โครงการพัฒนาพืน้ที่ต้นแบบการพัฒนาคณุภาพชีวติตามหลักทฤษฎีใหม่                               หน้า ๒๕ 
ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”    

8. ค าถาม – ค าตอบ ที่ส าคัญกับโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่
ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล””  

ที ่ ค าถาม ค าตอบ 

1 วิธีวัดปริมาตรดินที่ขุด โดยใช้เครื่องวัดของ 
Gistda โดยวิธีตรวจสอบจากดินที่ขุดขึ้นได้
หรือไม่ (ตามวิธีการของเหมืองแร่) 

วิธีวัดปริมาตรงานขุดดิน โดยใช้เครื่องวัดของ Gistda   
ท าได้แต่ผลการค านวณมีค่าคลาดเคลื่อนสูง ควร
ทดสอบโปรแกรมโดยการค านวณจากดินขุดมา               
10 คิว แล้ววัดโดยวิธีของ Gistda เปรียบเทียบกับ
ปริมาณดินขุดจริ ง  จะได้ค่ าคลาดเคลื่ อนเท่า ไร             
และรู้ค่าคลาดเคลื่อนบวกหรือลบกี่เปอร์เซ็นต์  
ข้อแนะน า ควรมีการทดสอบโปรแกรมก่อน 
 
 

2 หากขุดดินเป็นรูปแบบต่าง ๆ จะค านวณ
วิธีการใด 

ตามหลักการให้หาค่าเฉลี่ย 
1. กรณีขุดเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า/สี่เหลี่ยมจัตุรัส 
ให้ค านวณจากพื้นที่เฉลี่ยของสระคูณด้วยความลึก
ของสระ เช่น ขนาดพ้ืนที่สระที่จะขุด 18 × 40 × 3 ม. 
พท.เฉลี่ยของสระ = (พท.ปากสระ + พท.ก้นสระ) / 2 

พท.ปากสระ = 18 × 40 = 720 ตร.ม. 
พท.ก้นสระ = 9 × 32 = 288 ตร.ม. 
พท.เฉลี่ยของสระ = (720 + 288) / 2 = 504 ตรม. 
ปริมาณดินขุดของสระ = 504 × 3 = 1,512 ลบ.ม. 
2. กรณีขุดไม่เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า/สี่เหลี่ยมจัตุรัส ให้ใช้
วิธีค านวณปริมาณดินตามข้อ 1 โดยประมาณ กรณีเป็น
รูปทรงอิสระ (รูปแบบเว้าแหว่ง) ให้วัดแนวกลาง            
ซึ่งขอบบ่อจะไม่เป็นเส้นตรง ใช้วิธีขีดเส้นตรงขึ้นมาได้ 
และหาค่าเฉลี่ยของเส้น เมื่อได้หาค่าเฉลี่ยของเส้น ให้น า
ค่าเฉลี่ยของเส้น  มาค านวณหาปริมาณดินขุด โดยตัด
เป็นสัดส่วน ขีดเป็นค่าเฉลี่ย ให้ได้ค่าเฉลี่ยตรงกลาง และ
คิดปริมาตรดิน โดยเฉลี่ยได้ ซึ่งเป็นหลักการทั่วไป ไม่ว่า
จะขุดเป็นรูปแบบใด สามารถตัดเป็นรูปเรขาคณิตได้ 
 
 

3 การตรวจรับพัสดุปริมาณคิวดินขุด จะตรวจรับ 
/ตรวจสอบจากคิวดินไหน (การวัดปริมาณ
คิวดิน มี 2 วิธีคือ ปริมาณคิวดินแน่น คือ
ปริมาณดินจากหลุมที่ขุดลงไป หรือปริมาณ
คิวดินหลวม คือ ปริมาณดินที่กองข้างบน 
(ตามหลักของกรมโยธาธิการและผังเมือง มี
ค่าความต่างการวัดปริมาณคิวหลวมต่างกับ
การวั ดปริ ม าณคิ วดิ นแน่ น  ประมาณ         
40 เปอร์เซ็นต์) 
 

การตรวจรับพัสดุ/ตรวจสอบปริมาณคิวดินขุด ให้
ตรวจสอบจากหลุมที่ขุดว่าได้ปริมาตรดินตามที่ก าหนด
หรือไม่ โดยวัดเป็นจุด ๆ/พล็อตเป็นจุด ๆ และค านวณ
ปริมาตรดินที่ขุด ทั้งหมด วัดความกว้าง ความยาว               
ความลึกเป็นระยะ ๆ (ตามหลั กการวัดของกรม
ชลประทาน จะวัดความกว้าง ความยาว ความลึก)              
ความลึกจะเป็นตัวปัญหาในการขุดลอกคลอง 
ข้อแนะน า ควรภาพถ่ายขณะขุด ภาพตัวเลขที่วัดได้     
และน าขึ้นเฟสบุ๊ค วันที่ถ่ายภาพ 



 

 

กระบวนงานการจดัซื้อ/จดัจา้ง โครงการพัฒนาพืน้ที่ต้นแบบการพัฒนาคณุภาพชีวติตามหลักทฤษฎีใหม่                               หน้า ๒๖ 
ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”    

ที ่ ค าถาม ค าตอบ 

4 งานขุดสระ/ขุดลอกสระ ต้องท าขอบเขต
ของงานด้วยหรือไม่ 

1. ไม่ต้องท าขอบเขตของงาน เนื่องจากเป็นงาน
ก่อสร้าง ตาม พ.ร.บ. มาตรา 60 ก าหนดให้มีแบบ          
รูปรายการ งานก่อสร้างก่อนที่จะด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 
เป็นแบบกลาง (แบบมาตรฐาน) (แบบรูปรายการงาน
ก่อสร้าง ที่สามารถด าเนินการจัดจ้างได้จริง หมายถึง 
แบบรูปรายการงานก่อสร้างที่ปรับให้เหมาะสมกับ
พ้ืนที่ที่จะด าเนินการจัดจ้าง ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์              
แ ล ะวิ ธี ก า ร ก า หนดร าค ากล า ง  ตั ว อย่ า ง เ ช่ น           
หากต้องการก าหนดว่าต้องมีการบดอัดตลิ่ง/ขอบสระ 
ปลูกหญ้าแฝกเสริมดิน เสริมหิน เสริมทราย ก็สามารถ
ก าหนดในแบบรูปรายการงานก่อสร้าง)          
2.  เ มื่ อมี แบบรู ป รายง านการก่ อส ร้ า งแล้ ว ให้
คณะกรรมการก าหนดราคากลางจัดท าราคากลาง             
โดย ถอดราคาจากแบบรูปรายการงานก่อสร้ าง           
กรณีจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์              
(e-bidding)  ต้ องจั ดท าประกาศประกวดราคา                 
และเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  
 
 
 

5 1. กรณีขุดสระแล้วไม่มีน้ าขัง จะด าเนินการ
อย่างไร 
 
 
 
2. กรณีขุดสระแล้วมีน้ าขัง แต่น้ าได้แห้ง  
ไปแล้ว คงเหลือร่องรอยให้เห็น  

1. วัตถุประสงค์ของการด าเนินงาน เพ่ือต้องการ          
ขุดสระส าหรับกักเก็บน้ าไว้ใช้ หากด าเนินการแล้ว            
ไม่สามารถกักเก็บน้ าได้ ถือว่าการด าเนินงานไม่บรรลุ                        
ตามวัตถุประสงค์ หากหน่วยงานที่มีหน้าที่ตรวจสอบ            
เข้าตรวจสอบจะพิจารณาว่าไม่มีผลสัมฤทธิ์ของงาน   
๒. หากหน่วยงานตรวจสอบเข้าตรวจสอบงานขุดสระ   
ซึ่งเคยมีน้ าขัง แต่น้ าได้แห้งไปแล้ว คงเหลือร่องรอย     
ให้เห็น อาจชี้แจงได้ว่า เมื่อด าเนินการแล้วเสร็จได้มีน้ าขัง 
แต่เมื่อเปลี่ยนเป็นฤดูแล้ง น้ าได้แห้งไป เป็นเหตุผล        
ที่สามารถน ามาชี้แจงได้ แล้วแต่กรณี หากเหตุผลที่
ชี้แจงฟังไม่ขึ้น หน่วยงานตรวจสอบจะมีหนังสือ
ทักท้วง หากตรวจสอบในช่วงฤดูฝนแต่ไม่มีน้ าขัง           
กัก เก็บน้ า ไม่ ได้  ถือว่ าการด า เนินงานไม่บรรลุ
วัตถุประสงค์ หากตรวจสอบในช่วงเดือนมีนาคม/
เมษายน  ปรากฏว่าไม่มีน้ าขัง เนื่องจากเป็นช่วงฤดูร้อน 
พิจารณาว่ าขุดสระเ พ่ือกักเก็บน้ า ในช่วงฤดูฝน              
ช่วงไหนที่ฝนไม่ตก สระที่ขุดไว้น้ าแห้ง ก็ไม่ถือเป็น
ข้อบกพร่องแต่อย่างใด   
 



 

 

กระบวนงานการจดัซื้อ/จดัจา้ง โครงการพัฒนาพืน้ที่ต้นแบบการพัฒนาคณุภาพชีวติตามหลักทฤษฎีใหม่                               หน้า ๒๗ 
ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”    

ที ่ ค าถาม ค าตอบ 

6 ราคากลาง แบบ ปร.4 ปร.5 ผู้จัดท าเป็น  
นายช่างโยธา/นายช่าง ผู้ ที่ มีความรู้ 
เท่านั้นใช่หรือไม ่

คณะกรรมการก าหนดราคากลางเป็นผู้จัดท าราคา
กลางตามหลักเกณฑ์การค านวณราคากลางงาน
ก่อสร้างชลประทานที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรกรรม  
ให้ก าหนดราคากลางตามประกาศคณะกรรมการราคา
กลาง และขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์              
และวิธีการก าหนดราคากลางงานก่อสร้าง ประกาศ               
ณ วันที่ ๑๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยให้จัดท าแบบ
สรุปราคากลาง  งานก่อสร้างชลประทาน (แบบตาม
ภาคผนวก) จึงไม่ต้องจัดท าแบบ ปร.๔ ปร.๕ 
 

7 แ บ บ ส รุ ป ร า ค า ก ล า ง ง า น ก่ อ ส ร้ า ง
ชลประทาน ที่ ใช้ประกอบสัญญาจ้าง
สามารถเปลี่ยนแปลงได้หรือไม่   

สามารถเปลี่ยนแปลงแบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง
ชลประทานที่ใช้ประกอบสัญญาจ้างได้ ในกรณีมีการ
เปลี่ยนแปลงปริมาณงาน และกรณีที่จ าเป็นเท่านั้น  
ซึ่งต้องด าเนินการแก้ไขสัญญา โดยส่วนราชการไม่เสีย
ประโยชน์ หรือเพ่ือประโยชน์ของทางราชการ      
 

8 แบบรูปรายการงานก่อสร้างที่ใช้ในการ   
จัดจ้าง 

แบบรูปรายการงานก่อสร้าง และราคากลาง (แบบ
สรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน) เป็นแบบที่
จัดท าส าหรับประกอบการของบประมาณ เมื่อได้รับ
งบประมาณแล้ว และเริ่มกระบวนการจัดจ้าง
ส าม า รถปรั บ แบบ รู ป ร า ยกา ร ง านก่ อ ส ร้ า ง           
ใ ห้ เ ห ม า ะ ส ม กั บ ส ภ า พ พ้ื น ที่ ที่ จ ะ จั ด จ้ า ง 
คณะกรรมการก าหนดราคากลางจัดท าราคากลาง
โดยถอดราคาจากแบบรูปรายการงานก่อสร้างที่ปรับแล้ว 
ซึ่งเป็นราคาที่เหมาะสม เป็นปัจจุบัน สามารถใช้ใน
การจัดจ้างได้ ในการจัดท าแบบรูปรายการงาน
ก่อสร้างสามารถด าเนินการได้ ดังนี้ 
1. จัดท าแบบรูปรายการงานก่อสร้างโดยผู้จัดท า
ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมหรือ
วิศวกรรม เป็นผู้รับรองแบบ 
๒. ขอแบบรูปรายการงานก่อสร้างจากหน่วยงานที่มี
การออกแบบ เช่น กรมโยธาธิการและผังเมือง                  
กรมชลประทาน  
(ระเบียบฯ ข้อ ๑๓๑) 
 

9 ผู้จัดท าราคากลาง ต้องเป็นช่างโยธา
หรือไม่  
 

ผู้จัดท าราคากลางจะเป็นนายช่างโยธา หรือเจ้าหน้าที่               
ที่มีความรู้ ความสามารถด้านช่างก็ได้ 
 
 



 

 

กระบวนงานการจดัซื้อ/จดัจา้ง โครงการพัฒนาพืน้ที่ต้นแบบการพัฒนาคณุภาพชีวติตามหลักทฤษฎีใหม่                               หน้า ๒๘ 
ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”    

ที ่ ค าถาม ค าตอบ 

10 ช่าง อบต. รับรองแบบได้หรือไม่ การรับรองแบบรูปรายการงานก่อสร้างเป็นไปตาม
พระร าชบัญญั ติ ค วบคุ ม อาคา ร  พ . ศ .  ๒๕๒๒ 
พ ร ะ ร า ช บั ญ ญั ติ วิ ศ ว ก ร  พ . ศ .  ๒ ๕ ๔ ๒  แ ล ะ
พระราชบัญญัติสถาปนิก พ.ศ. ๒๕๔๓ นายช่าง อบต. 
ผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรม หรือ
วิศวกรรม ก็สามารถรับรองแบบรูปรายการงาน
ก่อสร้างได้  
 

11 ผู้ควบคุมงานเป็นคณะกรรมการตรวจรับ
พัสดุ/ผู้ตรวจรับพัสดุ ได้หรือไม่อย่างไร 

ระเบียบฯ ไม่ได้ห้าม แต่ไม่ควรเป็นคณะกรรมการ
ตรวจรับพัสดุ/ผู้ตรวจรับพัสดุในงานจ้างที่ตนเองเป็นผู้
ควบคุมงาน 
  

12 สามารถแต่งตั้ งให้ช่างชุมชน/ปราชญ์
ชุมชนเป็นผู้ควบคุมงานได้หรือไม่ 
   

ระเบียบฯ ข้อ 177 ไม่สามารถแต่งตั้งได้ 
 

13 งานขุดสระ/ขุดลอกสระ ไม่แต่งตั้ งผู้
ควบคุมงานได้หรือไม่  

ผู้ ค วบคุม งานมีหน้ าที่ ต รวจและควบคุมงาน                   
ณ สถานที่ ที่ ก าหนดในสัญญาหรือข้อตกลงให้             
ท า งานจ้ างนั้ น  ๆ  ต าม ร ะ เบี ยบฯ  ข้ อ  ๑๗๗                
การแต่งตั้งผู้ควบคุมงานให้อยู่ในดุลพินิจของหัวหน้า
หน่วยงานของรัฐที่จะแต่งตั้งหรือไม่ โดยค านึงถึง
ลักษณะงาน และความจ าเป็น   
ข้อเแนะน า ควรแต่งตั้งผู้ควบคุมงาน เนื่องจาก
งานขุดสระ/ขุดลอกสระ เป็นงานที่มีข้อเทคนิค
ด้านช่าง จึงมีความจ าเป็นต้องแต่งตั้งผู้ควบคุมงาน 
หากไม่มีผู้ควบคุมงานให้ขอความร่วมมือกับ
หน่วยงานใกล้เคียง เช่น กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น 
 

14 การเขียนแบบรูปรายการงานก่อสร้าง   
ควรก าหนดแบบอย่าง ไร เ พ่ือให้การ
ด าเนินงานเสร็จทันเวลาที่ก าหนด 

การเขียนแบบรูปรายการงานก่อสร้างไม่มีผลต่อ
ความเร็วในการด าเนินงาน แต่การถอดแบบรูปรายการ
งานก่อสร้างมีผลต่อระยะเวลาแล้วเสร็จของงานว่าตรง
ตามก าหนดเวลาหรือไม่ 
        
 

15 กรณีขุดดินแล้วจ านวนดินเหลือเกินจาก
การท าเป็นโคก ชาวบ้านสามารถน าดิน          
ที่เหลือไปปรับปรุงพื้นที่อ่ืนได้หรือไม่ 

ดินที่ขุดในพ้ืนที่ของทางราชการ ไม่สามารถน าไปใช้ได้ 
แต่ถ้าดินที่ขุดในพ้ืนที่ของชาวบ้าน ซึ่งชาวบ้านอุทิศให้
เป็นศูนย์สาธิตสามารถน าดินไปใช้ได้   
 
 



 

 

กระบวนงานการจดัซื้อ/จดัจา้ง โครงการพัฒนาพืน้ที่ต้นแบบการพัฒนาคณุภาพชีวติตามหลักทฤษฎีใหม่                               หน้า ๒๙ 
ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”    

ที ่ ค าถาม ค าตอบ 

16 ก าหนดค่าตอบแทนผู้ ควบคุมงานใน
ขอบเขตของงานได้หรือไม่  

งานขุดสระ/ขุดลอกสระเป็นลักษณะงานก่อสร้าง
ช ล ป ร ะ ท า น  ไ ม่ ต้ อ ง จั ด ท า ข อ บ เ ข ต ข อ ง ง า น                   
การเบิกจ่ายค่าตอบแทนผู้ควบคุมงานให้ด าเนินการ 
ต า ม ห นั ง สื อ ก ร ะ ท ร ว ง ก า ร ค ลั ง  ด่ ว น ที่ สุ ด                       
ที่ กค ๐๔๐๒.๕/๘๕ ลงวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๑   
 

17 พัฒนาการอ าเภอได้รับการแต่งตั้ ง เป็น
หั วหน้ า เจ้ าหน้ าที่  และ พัฒนากร เป็ น
เ จ้ า ห น้ า ที่  ส า ม า ร ถ แ ต่ ง ตั้ ง เ ป็ น
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ/ผู้ตรวจรับพัสดุ
ได้หรือไม่   
 

ระเบียบฯ ไม่ได้ห้าม แต่เนื่องจากเป็นผู้ด าเนินการ               
จัดจ้าง หัวหน้าเจ้าหน้าที่ เป็นผู้ลงนามผ่านเรื่ อง              
จึงไม่เหมาะสม ที่จะเป็นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ/
ผู้ตรวจรับพัสดุ  
 

18 งานขุดสระ/ขุดลอกสระต้องมีการประกัน
ความช ารุดบกพร่องด้วยหรือไม่ 

งานขุดสระ/ขุดลอกสระ ก าหนดรับประกันความ
ช ารุดบกพร่อง 1 ปี งานก่อสร้างที่เป็นงานคอนกรีต 
รับประกันความช ารุดบกพร่อง ๒ ปี  ส่วนงาน                
ซื้อครุภัณฑ์จะรับประกันความช ารุดบกพร่องตาม
อายุการใช้งานของครุภัณฑ์นั้น ๆ    
 

19 ไม่ก าหนดให้ผู้ยื่นข้อเสนอยื่นหนังสือรับรอง
ผลงานได้หรือไม่   
 
  

การก าหนดให้ยื่นหนังสือรับรองผลงานเป็นการแสดง    
ให้ เห็นว่ าผู้ ยื่ นข้ อ เสนอเคยผ่ านงานจ้ างนั้ น  ๆ                
โดยก าหนดเกณฑ์ผลงานได้ตั้งแต่ร้อยละ ๐ – ๕๐      
ของวงเงินงบประมาณ ถ้าก าหนดเกณฑ์ผลงานร้อยละ ๐            
ก็ไม่ต้องยื่นหนังสือรับรองผลงาน 
ข้อแนะน า ควรตรวจสอบหนังสือรับรองผลงาน      
โดยสอบถามหน่วยงานที่ออกหนังสือรับรองผลงาน 
เพื่อยืนยัน  
 

20 กรณีเจ้าของแปลงพ้ืนที่ยินยอมให้ใช้ที่ดิน  
ในการด าเนินงาน ก าหนดระยะเวลา ๕ ปี 
และเมื่อด าเนินการแล้ว แต่ยังไม่ครบ
ก าหนดเวลา ๕ ปี มีการเปลี่ยนเจ้าของ
แปลง พ้ืนที่  (ทายาทรับมรดก)  ต้อ ง
ด าเนินการตามกฎหมายหรือแนวทางใด  

ให้เจ้าหน้าที่จัดท าหนังสือแสดงความประสงค์ของ
เจ้าของที่ดินเก่ียวกับการอุทิศท่ีดินให้กับทางราชการ
หรือยินยอมให้ทางราชการเข้ า ไปด าเนินการ          
ตามหลักการและแนวทางปฏิบัติกรณีทางราชการ   
ขอให้ราษฎรอุทิศที่ดินให้ หรือกรณีเข้าไปด าเนินการ   
ในที่ดินของเอกชนเพ่ือใช้ประโยชน์ร่วมกัน ตาม
ห นั ง สื อ ส า นั ก เ ล ข า ธิ ก า ร ค ณ ะ รั ฐ ม น ต รี                      
ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๑๑๑ ลงวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๕๐ 
ข้อแนะน า  ที่ ดิ นแปลงที่ เ จ้ าของยิ นยอมให้
ด าเนินงานไม่สามารถจ าหน่ายภายในระยะเวลา
สัญญาได้  
 



 

 

กระบวนงานการจดัซื้อ/จดัจา้ง โครงการพัฒนาพืน้ที่ต้นแบบการพัฒนาคณุภาพชีวติตามหลักทฤษฎีใหม่                               หน้า ๓๐ 
ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”    

ที ่ ค าถาม ค าตอบ 

21 ผลผลิ ตที่ ไ ด้ จ ากการด า เ นิ น ง านตาม
โครงการฯ เป็นของเจ้าของแปลงพ้ืนที่ หรือ
ต้องน าส่งเป็นรายได้แผ่นดิน   
 

วัตถุประสงค์ของโครงการฯ เพ่ือสร้างรายได้ให้แก่
ประชาชน โดยหน่วยงานราชการเป็นผู้ลงทุนให้              
ถ้าไม่ได้ระบุในสัญญาเรื่องการแบ่งสัดส่วนรายได้ 
ผลผลิตที่ได้ให้เป็นของชาวบ้าน ซึ่งจะสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ของโครงการฯ 

22 ส านักงานพัฒนาชุมชนอ าเภอได้รับการ
จัดสรรงบประมาณในการขุดสระ/ขุดลอก
สระ ซึ่งพื้นท่ีแปลงที่จะด าเนินงานมีลักษณะ
แตกต่างกัน กรณีจัดจ้างแยกสัญญาจะถือ
เป็นการแบ่งซื้อแบ่งจ้างหรือไม่ มีหลักการ
พิจารณาอย่างไร 
 

กรณีการแบ่งซื้อแบ่งจ้าง เช่น ครุภัณฑ์ประเภท
เดียวกัน งบประมาณเดียวกัน ความต้องการในเวลา
เดียวกัน และด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างแยกกัน มีผล
ท าให้อ านาจของผู้อนุมัติเปลี่ยน หรือวิธีการจัดซื้อ
จัดจ้างเปลี่ยน กรณีเช่นนี้เข้าข่ายเป็นการแบ่งซื้อ
แบ่งจ้าง กรณีงาน  ขุดสระ/ขุดลอกสระ ซึ่งพ้ืนที่
ด าเนินงานอยู่ต่างท่ีกัน สภาพพ้ืนที่แตกต่างกัน กรณี
เช่นนี้ไม่เข้าข่ายการแบ่งซื้อแบ่งจ้าง ซึ่งเป็นกรณีใน
ลักษณะเดียวกับที่เคยมีค าวินิจฉัยของศาลปกครอง 
ถ้างานก่อสร้างอยู่คนละสถานที่และสถานที่นั้นไม่
ต่อเนื่องกัน ไม่เปน็การแบ่งซื้อแบ่งจ้าง เพราะอยู่ต่าง
พ้ืนที่กัน  

23 หลักเกณฑ์ในการตรวจสอบของส านักงาน
ตรวจเงินแผ่นดิน 
 

หลักเกณฑ์ในการตรวจสอบของส านักงานตรวจเงิน
แผ่นดิน มีดังนี้ 
๑. กฎหมาย คือ ต้องด าเนินการให้เป็นไปตาม
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ กฎต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
๒. วัตถุประสงค์ของโครงการฯ คือ ต้องด าเนินการ
ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯ ที่ตั้งไว้ 
๓. ผลสัมฤทธิ์ คือ ด าเนินการให้ใช้ประโยชน์ได้ตาม
วัตถุประสงค์ มีความคุ้มประโยชน์ในการด าเนินงาน 
เป็นไปตามผลที่คาดว่าจะได้รับ ผลลัพธ์ที่ก าหนด      
ใช้ประโยชน์ได้  

24 งานขุดสระ/ขุดลอกสระ เป็นงานที่มีความ
เสี่ยงสูงในการถูกตรวจสอบ จะด าเนินการ
อย่างไรเพื่อเป็นการป้องกันการผิดพลาด 

งานที่มีความเสี่ยงสูงในการถูกตรวจสอบ ซึ่งหน่วยงาน
ตรวจสอบจะพิจารณา ดังนี้ งานที่มีปริมาณงานมาก 
หรือมีงบประมาณสูง เช่น การตรวจคิวดิน ถ้าได้รับ 
การแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ/ผู้ตรวจรับ
พัสดุ จะต้องวัดความกว้าง ความยาว และความลึก
ของ พ้ืนที่ ที่ ด า เ นิ นการ  โ ดยวั ด เป็ น ระยะ  ๆ                
และถ่ายภาพประกอบรายงานการประชุม ซึ่งต้อง
ตรวจรับอย่างละเอียด รอบคอบ และถูกต้องตาม
สัญญา/ข้อตกลง ส านักงานตรวจเงินแผ่นดินจะวัด
ร่องน้ า เช่น ร่องน้ า กว้าง ๒ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร 
ลึก ๑ เมตร วิธีการตรวจสอบ จะวัดจากสถานที่จริง
ว่าถูกต้องตรงตามท่ีก าหนดหรือไม่   
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2๕ แบบรูปรายการงานก่อสร้างชลประทาน      
ที่ชัดเจนจะจัดท าหลังจากการร่วมประชุม 
เพ่ือเรียนรู้เรื่องการออกแบบงานงานขุด
สระ/ขุดลอกสระ ได้หรือไม่       

๑ .  กา รด า เ นิ น ง านต้ อ ง เ ป็ น ไปตามกฎหมาย              
การด าเนินงานเรื่องใหม่ก็ต้องอยู่ภายใต้กฎหมาย    
ระเบียบ ข้อบังคับ งานขุดสระ/ขุดลอกสระ มุ่งเน้นให้
มีปริมาณน้ าที่กักเก็บได้ การด าเนินงานให้จัดท าแบบ
รูปรายการงานก่อสร้างชลประทานเป็นแบบมาตรฐาน       
ไว้ก่อน และสามารถปรับแก้ไขให้เหมาะสมกับสภาพ
พ้ืนที่แปลงที่จะ ด าเนินการ แต่ต้องมีปริมาณดินที่ขุด
ไม่น้อยกว่าที่ก าหนด 
๒. การพัฒนาพ้ืนที่ หากตามโครงการฯ ก าหนดไม่ใช่ 
มีแต่งานขุดสระ/ขุดลอกสระอย่างเดียว เป็นการขุดดิน 
แล้วน าดินไปท าโคก โคกสูงเท่าไร บนโคกปลูกต้นไม้/                   
ต้นอะไรบ้าง ถ้าไม่มีการก าหนดชนิดพันธุ์ของต้นไม้             
ก็จะไม่สามารถก าหนดราคาต้นไม้ได้ จึงต้องก าหนดว่า       
จะปลูกต้นไม้อะไรบ้าง แล้วจึงไปปรับให้เหมาะสมกับ
สภาพพ้ืนที่ ปรับราคา กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างให้
เป็นแบบฟอร์มกลางไม่แยก เพราะจะท าให้การท างานยาก 
ต้องการให้เป็นแบบเดียวกัน ๕๐ แบบ ๑๐๐ แบบ 
แล้วแต่พ้ืนที่จะไปปรับใช้พ้ืนที่ไหนจะตรงกับแบบไหน 

2๖ ถ้ า น า แ บ บ รู ป ร า ย ก า ร ง า น ก่ อ ส ร้ า ง
ชลประทาน แบบมาตรฐานไปใช้ในการ            
จัดจ้างแล้ว  ( เอกสารแนบท้ายสัญญา) 
ระหว่ างด า เนิ นการพบว่ า ไม่ ส ามารถ
ด าเนินการตามแบบรูปรายการงานก่อสร้าง
ชลประทานดังกล่าวได้ จะมีวิธีด าเนินการ
แก้ไขอย่างไร และด าเนินการตรวจรับพัสดุ
อย่างไร     

๑. การน าแบบรูปรายการงานก่อสร้างชลประทาน         
เป็นเอกสารแนบท้ายสัญญา หากตรวจพบว่าไม่
สามารถด าเนินการตามแบบรูปรายการงานก่อสร้าง
ชลประทานดังกล่าวได้ ต้องปรับแบบรูปรายการงาน
ก่อสร้างชลประทาน และแก้ไขสัญญาเ พ่ิมเติม 
(ส านั ก งานตรวจ เ งิ นแผ่ นดิ น เคยทั กท้ ว งกรณี
เปลี่ยนแปลงแบบรูปรายการงานก่อสร้างแล้วไม่แก้ไข
สัญญาเพิ่มเติม) 
๒. เมื่อแก้ไขสัญญาเพ่ิมเติมแล้ว การตรวจรับพัสดุ         
ก็สามารถด า เนินการตรวจสอบได้ตามสัญญา/
ข้อตกลง สัญญาแก้ไขเพ่ิมเติม และแบบรูปรายการ
งานก่อสร้างชลประทานที่ปรับแก้ไขแบบแล้ว 
 

27 งบประมาณจัดซื้อต้นไม้ เช่น ถ้าก าหนดให้
จัดซื้อ จ านวน ๕ รายการ ภายในวงเงิน
งบประมาณ ๙,๐๐๐ บาท แต่เมื่อมีการ
ส ารวจความต้องการของชาวบ้าน/เจ้าของ
แปลงพ้ืนที่ ซึ่งต้องการ จ านวน ๓ รายการ
จากที่ก าหนด หรือมากกว่า ๕ รายการ         
แต่อยู่ภายในวงเงินงบประมาณ ๙,๐๐๐ บาท 
สามารถด าเนินการได้หรือไม่  

หากยังไม่ได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง หรือยังไม่มีการ
ประกาศเชิญชวน สามารถแก้ไขได้ 
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๒8 เพ่ือความสะดวกในการตรวจสอบ ป้องกัน   
การผิดพลาด เสนอให้ออกแบบเพื่อใช้เป็น
แนวทางเดียวกันได้หรือไม่ 
 

ถ้าจัดท าแบบดังกล่าวได้ จะเป็นสิ่งที่ดี  

29 แต่ละพ้ืนที่มีความต้องการต้นไม้แตกต่างกัน 
เน้นต้นไม้ ๕ ระดับ  
 

ภูมิภาค/จังหวัดเดียวกัน หรือจังหวัดใกล้ เคียงกัน            
ควรก าหนดราคาต้นไม้เป็นราคาเดียวกัน ตามที่ส านักงาน
ตรวจเงินแผ่นดินเคยตรวจสอบงานนวัตวิถี ซึ่งมีการ
จัดซื้อต้นไม้ในพ้ืนที่ใกล้เคียงกัน แต่ราคาแตกต่างกันมาก    
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ตัวอย่างการหาปริมาตรดิน (อ้าง : การค านวณพ้ืนที่และปริมาตร รศ. รังสรรค์ วงศ์บุญ)  
การหาปริมาตรโดยอาศัยพ้ืนที่หน้าตัด โดยทั่วไปการหาปริมาตรโดยอาศัยพื้นที่หน้าตัด จะหาได้ 2 แบบ คือ 

ก. สูตร Average End Area  
V = L x [(A1 + A2)/2] โดยคิดครั้งละ 2 Section ที่อยู่ติดกัน 
 V  = ปริมาตรดินขุด หน่วยเป็น ลูกบาศก์เมตร (ลบ.ม.) 
 A1 และ A2 = พ้ืนที่รูปตัดขวางสองรูปที่อยู่ต่อเนื่องกัน หน่วยเป็น ตารางเมตร (ตร.ม.) 
 L   = ระยะห่างระหว่าง A1 และ A2 หน่วยเป็น เมตร (ม.) 
 

 
ภาพที่ 1 การหาปริมาตร โดยใช้ สูตร Average End Area (ท่ีมา : รังสรรค์ วงศ์บุญ, มปป.) 

 ข้อจ ากัด : กรณีพ้ืนที่รูปตัดขวางมีขนาดต่างกันมาก ๆ ปริมาตรดินที่ค านวณได้จะให้ค่าที่ผิดพลาด
จากความจริงมาก 

ข. สูตร Prismoidal Formula 
V = L x [(A1 + 4 Am + A2)/6] โดยคิดครั้งละ 3 Sections ที่อยู่ติดกัน โดยที่  
 V  = ปริมาตรดินขุด หน่วยเป็น ลูกบาศก์เมตร (ลบ.ม.) 
 A1 และ A2 = พ้ืนที่รูปตัดขวางตรงปลายทั้งสองของช่วงคลองที่ตัดแบ่ง  
หน่วยเป็น ตารางเมตร (ตร.ม.) 
 Am  = พ้ืนที่รูปตัดขวางที่อยู่กึ่งกลางระหว่าง A1 และ A2 หน่วยเป็น 
ตารางเมตร (ตร.ม.)  
 L   = ระยะห่างระหว่าง A1 กับ A2 

 
ภาพที่ 2 การหาปริมาตร โดยใช้ สูตร Prismoidal Formula  (ท่ีมา : รังสรรค์ วงศ์บุญ, มปป.) 
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แบบ บก.01 

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง 
 

 
1. ชื่อโครงการ......โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ 

             ประยุกต์สู่ “โคกหนองนา โมเดล” 

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ ...................................................................................................... .................. 
3. วงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร ...................................................... บาท 

4. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)  โครงการพัฒนาพ้ืนที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ 
ประยุกต์ สู่  “โคกหนองนา โมเดล” 

5. ราคากลางค านวณ ณ วันที่ .......................................... เป็นเงิน .................................................... บาท 

6. บัญชีประมาณการราคากลาง 

    6.1 .......................................................................................................................... ........................... 
    6.2 ............................................................................................................................. ........................ 
    6.3 .................................................................................................. ................................................... 
    6.4 .......................................................................................................................... ........................... 
    6.5 .....................................................................................................................................................  

7. รายชื่อคณะกรรมการก าหนดราคากลาง  

7.1 …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
7.2 …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

    7.3 …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
7.4 …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
7.5 …………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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 ตัวอย่างแบบ 

ประกาศ.......................................................................... 1 
เรื่อง  ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง.................................................... 

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
 

-------------------------------------- 
 ...........................................................................................1 มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้าง
....................................................................  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ราคากลางของงานก่อสร้าง 
ในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น..............................บาท (..........................................) 
 ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ2 ดังต่อไปนี้ 
  1. มีความสามารถตามกฎหมาย 
  2. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
  3. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ 
  4. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือท าสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว
เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลังก าหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง 
 5. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงาน           
ของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วน
ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจในการด าเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย 
 6. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้าง                 
และการบริหารพัสดุภาครัฐก าหนดในราชกิจจานุเบกษา 
  7. เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว3 
  8. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืนที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่........................ 1

 

ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม 
ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี ้
  9. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาล 

ของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีค าสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น  
 10. เป็นผู้ประกอบการที่ขึ้นทะเบียนงานก่อสร้างสาขา........................ ไว้กับกรมบัญชีกลาง  

 

(กรณีคณะกรรมการราคากลางได้ประกาศก าหนดให้งานก่อสร้างสาขานั้นต้องขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการไว้กับ
กรมบัญชีกลาง) 

 11. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้างก่อสร้างในวงเงิน
ไม่น้อยกว่า.................บาท (...............................) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับหน่วยงานของรัฐ  
หรือหน่วยงานเอกชนที.่........................................1เชื่อถือ๔

 

 ผู้ยื่นข้อเสนอที่เสนอราคาในรูปแบบของ “กิจการร่วมค้า” ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
 (1) กรณีที่กิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ กิจการร่วมค้าจะต้องมีคุณสมบัติ
ครบถ้วนตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา และการเสนอราคาให้เสนอราคาในนาม “กิจการร่วมค้า” 
ส่วนคุณสมบัติด้านผลงานก่อสร้าง กิจการร่วมค้าดังกล่าวสามารถน าผลงานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้ามาใช้แสดง
เป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่เข้าประกวดราคาได้ 

3
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 (2) กรณีที่กิจการร่วมค้าไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ นิติบุคคลแต่ละนิติบุคคล 

ที่เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา เว้นแต่   
ในกรณีที่กิจการร่วมค้าได้มีข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าเป็นลายลักษณ์อักษรก าหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใด  

รายหนึ่งเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการเข้าเสนอราคากับหน่วยงานของรัฐ และแสดงหลักฐานดังกล่าวมาพร้อม
การยื่นข้อเสนอประกวดราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ กิจการร่วมค้านั้น สามารถใช้
ผลงานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอได้ 
  ทั้งนี้ “กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่” หมายความว่า กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียน
เป็นนิติบุคคลต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ 
  12. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic 
Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง  
  13. ........................... (คุณสมบตัิอ่ืน)๔ .............................. 
  ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์  
ในวันที่...........................ระหว่างเวลา........ ........น.  ถึง..............น. 
  ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบ
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ได้ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา5 
  ผู้สนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ...................บาท 
(.....................................) ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์และช าระเงินผ่านทางธนาคาร 
ตั้งแต่วันที่..................................ถึงวันที่.................................. โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อ 

จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ได้ภายหลังจากช าระเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วจนถึงก่อนวันเสนอราคา5 
  ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ ............... ๖ หรือ www.gprocurement.go.th หรือ
สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข....................... ในวันและเวลาราชการ 
  ผู้สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพ่ิมเติมเกี่ยวกับสถานที่หรือแบบรูปรายการละเอียด  
โปรดสอบถามมายัง...........................1 ผ่านทางอีเมล์...................๖ หรือช่องทางตามที่กรมบัญชีกลางก าหนด 

ภายในวันที่...........................................๕ โดย...................1  จะชี้แจงรายละเอียดดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์
......................................๖ และ www.gprocurement.go.th ในวันที่...................................๕ 

 
    ประกาศ ณ วันที่ .................................. พ.ศ. ................... 

    (ลงชื่อ)   ............................................ 
             (............................................) 
         ต าแหน่ง ............................................ 

 
หมายเหตุ   1

 ระบุชื่อหน่วยงานของรัฐ ที่ด าเนินการจัดจ้าง 
   2 การก าหนดเงื่อนไขคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอในประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

จะต้องตรงกับคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  
3
 กรณีการประกวดราคาจ้างก่อสร้างที่มีวงเงินงบประมาณตั้งแต่ 1,000,000 บาท 

ขึ้นไป ผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นนิติบุคคลตามกฎหมาย 
 4 เลือกใช้ตามความเหมาะสมหรือจ าเป็น 

  5 หน่วยงานของรัฐผู้ออกประกาศเป็นผู้ก าหนด 
 

6 ระบุชื่อเว็บไซต์หรืออีเมล์ของหน่วยงานของรัฐที่ด าเนินการจัดจ้าง 

http://www.gprocurement.go.th/
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ตัวอย่างแบบ 

เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding)  
เลขที่  ………………….. 

การจ้างก่อสร้าง…………………(ระบุชื่องานที่จ้างก่อสร้าง)……………… 
ตามประกาศ  …………….................................................……………..๑ 

ลงวันที่  …………………………………………. 
 

----------------------------------------- 
......................................๑ ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า ………...................๑ก มีความประสงค์จะประกวดราคา

จ้างก่อสร้าง............................................. ณ ………………………………………… ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  
โดยมีข้อแนะน าและข้อก าหนดดังต่อไปนี้ 
 ๑. เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 

1.1 แบบรูปและรายการละเอียด 
 1.2 แบบใบเสนอราคาที่ก าหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
 1.3 แบบสัญญาจ้างก่อสร้าง 
 1.4 แบบหนังสือค้ าประกัน 
  (1) หลักประกันการเสนอราคา  
  (2) หลักประกันสัญญา 
  (3) หลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้า2 
   (4) หลักประกันผลงาน2   
   ๑.๕ สูตรการปรับราคา2 
 ๑.๖ บทนิยาม 
  (๑) ผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน 
  (๒) การขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม 
 ๑.๗ แบบบัญชีเอกสารที่ก าหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
  (๑) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ 

  (๒) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ 

 ๑.๘ รายละเอียดการค านวณราคากลางงานก่อสร้างตาม BOQ (Bill of Quantities)  
 1.9 ..................ฯลฯ................... 
 ๒. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ  
  2.1 มีความสามารถตามกฎหมาย 
  2.2 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
  2.3 ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ 
  2.4 ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือท าสัญญากับหน่วยงานของรัฐ  

ไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบ  

ที่รั ฐมนตรีว่ าการกระทรวงการคลังก าหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ ในระบบเครือข่ายสารสนเทศ  

ของกรมบัญชีกลาง   
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  2.5 ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่ อให้เป็นผู้ทิ้งงาน
ของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วน
ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจในการด าเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย 
  2.6 มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้าง            
และการบริหารพัสดุภาครัฐก าหนดในราชกิจจานุเบกษา 
  2.7 เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว3  
 2.8 ไม่ เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืนที่ เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ 
..................1ก ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวาง 

การแข่งขันอย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี ้
 2.9 ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาล 

ของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีค าสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น  
2.10 เป็นผู้ประกอบการที่ขึ้นทะเบียนงานก่อสร้างสาขา........................ ไว้กับกรมบัญชีกลาง                     

(กรณีคณะกรรมการราคากลางได้ประกาศก าหนดให้งานก่อสร้างสาขานั้นต้องขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการไว้กับ
กรมบัญชีกลาง) 

2.11 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง              
ในวงเงินไม่น้อยกว่า.................บาท (........................................) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับ                    
หน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานเอกชนที่ ......................1ก เชื่อถือ2 
 ผู้ยื่นข้อเสนอที่เสนอราคาในรูปแบบของ “กิจการร่วมค้า” ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
 (1) กรณีที่กิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ กิจการร่วมค้าจะต้องมีคุณสมบัติ
ครบถ้วนตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา และการเสนอราคาให้เสนอราคาในนาม “กิจการร่วมค้า” 
ส่วนคุณสมบัติด้านผลงานก่อสร้าง กิจการร่วมค้าดังกล่าวสามารถน าผลงานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้ามาใช้    
แสดงเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่เข้าประกวดราคาได้ 
 (2) กรณี ที่ กิ จ กา ร ร่ ว มค้ า ไม่ ไ ด้ จ ดทะ เบี ยน เป็ นนิ ติ บุ คคล ใหม่  นิ ติ บุ คคลแต่ ล ะ 

นิติบุคคลที่เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา เว้นแต่  
ในกรณีที่กิจการร่วมค้าได้มีข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าเป็นลายลักษณ์อักษรก าหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใด  

รายหนึ่งเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการเข้าเสนอราคากับหน่วยงานของรัฐ และแสดงหลักฐานดั งกล่าวมาพร้อม
การยื่นข้อเสนอประกวดราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ กิจการร่วมค้านั้นสามารถ              
ใช้ผลงานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่ยื่นเสนอราคาได้ 
  ทั้งนี้ “กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่” หมายความว่า กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียน
เป็นนิติบุคคลต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ 
  2.12 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic 
Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง 
 2.13 ........................... (คุณสมบตัิอ่ืน)2............................. 
.     ๓. หลักฐานการยื่นข้อเสนอ 
 ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อ 

จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยแยกเป็น 2 ส่วน คือ 
 ๓.๑ ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
 (๑) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคล 
 (ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจ ากัด ให้ยื่นส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน 

นิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอ านาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกต้อง 
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 (ข) บริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัด ให้ยื่นส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน 

นิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอ านาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชีผู้ถือหุ้น  

รายใหญ่ (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกต้อง 
 (๒) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล ให้ยื่นส าเนา
บัตรประจ าตัวประชาชนของผู้นั้น ส าเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) ส าเนาบัตรประจ าตัว
ประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน หรือส าเนาหนังสือเดินทางของผู้เป็นหุ้นส่วนที่มิได้ถือสัญชาติไทย พร้อมทั้งรับรอง
ส าเนาถูกต้อง 
 (๓) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ยื่นข้อเสนอร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นส าเนาสัญญา
ของการเข้าร่วมค้า และเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (1) หรือ (2) ของผู้ร่วมค้า แล้วแต่กรณี 
 (๔) .....………. (ระบุเอกสารอ่ืนตามที่หน่วยงานของรัฐที่ด าเนินการจัดจ้างเห็นสมควรก าหนด 
เช่น ส าเนาใบทะเบียนพาณิชย์ ส าเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม เป็นต้น) ……………..2 

(๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๗ (๑) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document 
Format)  

 ทั้งนี้  เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอด าเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ 
ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ตามแบบใน
ข้อ ๑.๗ (๑) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable 
Document Format) 
 ๓.๒ ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
  (1) ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอมอบอ านาจให้บุคคลอ่ืนกระท าการแทนให้แนบหนังสือ 

มอบอ านาจซึ่งติดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผู้มอบอ านาจและผู้รับมอบอ านาจ 
ทั้งนี้หากผู้รับมอบอ านาจเป็นบุคคลธรรมดาต้องเป็นผู้ที่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแล้วเท่านั้น  
 (๒) หลักประกันการเสนอราคา ตามข้อ ๕ 

  (๓) ส าเนาหนังสือรับรองผลงานก่อสร้างพร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกต้อง (ให้ใช้ในกรณี             
ที่มีการก าหนดผลงานตามข้อ 2.11 เท่านั้น)2 
 (๔) บัญชีรายการก่อสร้างหรือใบแจ้งปริมาณงานและราคา ซึ่งจะต้องแสดงรายการ             
วัสดุอุปกรณ์ ค่าแรงงาน ภาษีประเภทต่าง ๆ รวมทั้งก าไรไว้ด้วย2 
 (5) ส าเนาหลักฐานการขึน้ทะเบียนงานก่อสร้างสาขา...................... ไว้กับกรมบัญชีกลาง 

พร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกต้อง (กรณีคณะกรรมการราคากลางได้ประกาศก าหนดให้งานก่อสร้างสาขานั้น               
ต้องขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการไว้กับกรมบัญชีกลาง) 
 (6) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตามแบบในข้อ ๑.๗ (๒) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)  
  ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอด าเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ครบถ้วน 
ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ตามแบบในข้อ ๑.๗ (๒) 
ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format) 
 
 
 



 

 

กระบวนงานการจดัซื้อ/จดัจา้ง โครงการพัฒนาพืน้ที่ต้นแบบการพัฒนาคณุภาพชีวติตามหลักทฤษฎีใหม ่ หน้า 58 

ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”   

 ๔. การเสนอราคา 
  4.1 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอ และเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ตามที่ก าหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้  โดยไม่มีเงื่อนไขใด  ๆ ทั้งสิ้น                  
และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั้งหลักฐานแสดงตัวตนและท าการยืนยันตัวตนของ             
ผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่ต้องแนบใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)  
 4.2 ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องกรอกรายละเอียดการเสนอราคาในใบเสนอราคาตามข้อ 1.2 
พร้อมจัดท าใบแจ้งปริมาณงานและราคา ใบบัญชีรายการก่อสร้างให้ครบถ้วน 

 ในการเสนอราคาให้เสนอราคาเป็นเงินบาทและเสนอราคาได้เพียงครั้งเดียวและราคาเดียว
โดยเสนอราคารวม หรือราคาต่อหน่วย หรือราคาต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง ทั้งนี้ 
ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกัน ให้ถือตัวหนังสือ                   
เป็นส าคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม ภาษีอากรอ่ืน และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้แล้ว 
 ราคาที่เสนอจะต้องเสนอก าหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า...............วัน ตั้งแต่วันเสนอราคาโดยภายใน
ก าหนดยืนราคา ผู้ยื่นข้อเสนอต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้และจะถอนการเสนอราคามิได้ 
 ๔.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอก าหนดเวลาด าเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จไม่เกิน............วัน  
นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง หรือวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจาก………...................๑ก ให้เริ่มท างาน2 

 ๔.๔ ก่อนเสนอราคา ผู้ยื่นข้อเสนอควรตรวจดูร่างสัญญา แบบรูป และรายการละเอียด ฯลฯ 

ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์ทั้ งหมดเสีย ก่อนที่จะตกลงยื่นข้อเสนอ 

ตามเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์ 
 ๔ .๕  ผู้ ยื่ นข้อ เสนอจะต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้ อจัดจ้ างภาครั ฐ 

ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่…………………………….... ระหว่างเวลา………………..น. ถึง…………………น. และเวลา               
ในการเสนอราคาให้ถือตามเวลาของระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เป็นเกณฑ์  
   เมื่อพ้นก าหนดเวลายื่นข้อเสนอและเสนอราคาแล้ว จะไม่รับเอกสารการยื่นข้อเสนอ 

และเสนอราคาใด ๆ โดยเด็ดขาด 
 4.6 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องจัดท าเอกสารส าหรับใช้ในการเสนอราคาในรูปแบบไฟล์เอกสารประเภท 
PDF File (Portable Document Format) โดยผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นผู้รับผิดชอบตรวจสอบความครบถ้วน 
ถูกต้อง และชัดเจนของเอกสาร PDF File ก่อนที่จะยืนยันการเสนอราคา แล้วจึงส่งข้อมูล (Upload) 
เพ่ือเป็นการเสนอราคาให้แก่………...................๑ก ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
 4.7 คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะด าเนินการตรวจสอบ
คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอแต่ละรายว่า เป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืน            
ตามข้อ ๑.๖ (๑) หรือไม่ หากปรากฏว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่น
ข้อเสนอรายอ่ืน คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันนั้นออกจากการเป็น             
ผู้ยื่นข้อเสนอ  
  หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ว่า ก่อนหรือในขณะ 

ที่มีการพิจารณาข้อเสนอ มีผู้ยื่นข้อเสนอรายใดกระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมตาม 

ข้อ ๑.๖ (๒) และคณะกรรมการฯ เชื่อว่ามีการกระท าอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม  

คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ และ………...................๑ก  
จะพิจารณาลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน เว้นแต่………...................๑ก จะพิจารณาเห็นว่า 
ผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น มิใช่เป็นผู้ริเริ่มให้มีการกระท าดังกล่าวและได้ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณา
ของ………...................๑ก  
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 4.8 ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติ ดังนี้ 
  (1) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
  (2) ราคาที่ เสนอจะต้องเป็นราคาที่ รวมภาษีมูลค่าเ พ่ิม และภาษี อ่ืน  ๆ (ถ้ามี )  
รวมค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว 
  (3) ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องลงทะเบียนเพ่ือเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา  
ที่ก าหนด 
  (4) ผู้ยื่นข้อเสนอจะถอนการเสนอราคาที่เสนอแล้วไม่ได้ 
  (5) ผู้ยื่นข้อเสนอต้องศึกษาและท าความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอราคาด้วยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลางที่แสดงไว้ในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th  
 ๕.  หลักประกันการเสนอราคา (ใช้ส าหรับกรณีที่มีวงเงินงบประมาณการจ้างก่อสร้างเกินกว่า 
5,000,000 บาท) 

 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องวางหลักประกันการเสนอราคาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ จ านวน ...........................บาท 
(............................................)4  
 5.1 เช็คหรือดราฟท์ที่ธนาคารเซ็นสั่งจ่าย ซึ่งเป็นเช็คหรือดราฟท์ลงวันที่ที่ใช้เช็คหรือดราฟท์นั้น
ช าระต่อเจ้าหน้าที่ในวันที่ยื่นข้อเสนอ หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน 3 วันท าการ  
 5 .2  หนั ง สื อค้ า ป ระกั น อิ เ ล็ กทรอนิ กส์ ของธนาคารภาย ในประ เทศตามแบบที่
คณะกรรมการนโยบายก าหนด 

 5.3 พันธบัตรรัฐบาลไทย 
 5.4 หนังสือค้ าประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้
ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย 

ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ ตามตัวอย่างหนังสือ 

ค้ าประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายก าหนด 
 กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอน าเช็คหรือดราฟท์ที่ธนาคารสั่งจ่ายหรือพันธบัตรรัฐบาลไทยหรือหนังสือ 

ค้ าประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ มาวางเป็นหลักประกันการเสนอราคาจะต้องส่งต้นฉบับ
เอกสารดังกล่าวมาให้………...................๑ก ตรวจสอบความถูกต้องในวันที่..................................ระหว่างเวลา
.................................น. ถึง.............................น.  
 กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ “กิจการร่วมค้า” ประสงค์จะใช้หนังสือค้ าประกัน
อิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารในประเทศเป็นหลักประกันการเสนอราคา ให้ระบุชื่อผู้ยื่นข้อเสนอในหนังสือค้ าประกัน
อิเล็กทรอนิกส์ฯ ดังนี้ 
 (1) กรณีที่กิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ ให้ระบุชื่อกิจการร่วมค้าดังกล่าวเป็น 

ผู้ยื่นข้อเสนอ 
 (2) กรณีที่กิจการร่วมค้าไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ ให้ระบุชื่อผู้เข้าร่วมค้ารายที่สัญญา
ร่วมค้าก าหนดให้เป็นผู้เข้ายื่นข้อเสนอกับหน่วยงานของรัฐเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ 
 ทั้งนี้ “กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่” หมายความว่า กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียน
เป็นนิติบุคคลต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ 

http://www.gprocurement.go.th/
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 หลักประกันการเสนอราคาตามข้อนี้……...................๑ก จะคืนให้ผู้ยื่นข้อเสนอ หรือผู้ค้ าประกันภายใน 
๑๕ วัน นับถัดจากวันที่………...................๑ก ได้พิจารณาเห็นชอบรายงานผลคัดเลือกผู้ชนะการประกวดราคา
เรียบร้อยแล้ว เว้นแต่ผู้ยื่นข้อเสนอรายที่คัดเลือกไว้ซึ่งเสนอราคาต่ าสุดหรือได้คะแนนรวมสูงสุดไม่เกิน 3 ราย  
ให้คืนได้ต่อเมื่อได้ท าสัญญาหรือข้อตกลง หรือผู้ยื่นข้อเสนอได้พ้นจากข้อผูกพันแล้ว 
 การคืนหลักประกันการเสนอราคา ไม่ว่าในกรณีใด ๆ จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย 

 ๖. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา 
  6.1 การพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ ………...................๑ก

 

จะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ …………….(หลักเกณฑ์ราคา/หลักเกณฑ์ราคาประกอบเกณฑ์อ่ืน)……….2 
       6.2 การพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ 

   (ก) กรณีใช้หลักเกณฑ์ราคาการพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ………...................๑ก 

จะพิจารณาจาก ........................(ราคารวม/ราคาต่อรายการ/ราคาต่อหน่วย) .....................2 

   (ข) กรณีใช้หลักเกณฑ์ราคาประกอบเกณฑ์อ่ืนในการพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ 
………...................๑ก จะพิจารณาโดยให้คะแนนตามปัจจัยหลักและน้ าหนักที่ก าหนด2 ดังนี้ 
 (1) ราคาที่ยื่นข้อเสนอ (Price) ก าหนดน้ าหนักเท่ากับร้อยละ ............................... 
 (2) .......................................... ก าหนดน้ าหนักเท่ากับร้อยละ ............................... 
 (3) .......................................... ก าหนดน้ าหนักเท่ากับร้อยละ ............................... 
 (4) .......................................... ก าหนดน้ าหนักเท่ากับร้อยละ ............................... 
 (5) .......................................... ก าหนดน้ าหนักเท่ากับร้อยละ ............................... 
 โดยก าหนดให้น้ าหนักรวมทั้งหมดเท่ากับร้อยละ 100 
 6.3 หากผู้ยื่นข้อเสนอรายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ 2 หรือยื่นหลักฐานการยื่นข้อเสนอ
ไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ แล้ว คณะกรรมการพิจารณาผลการ
ประกวดราคา อิ เ ล็ กทรอนิ กส์ จ ะ ไม่ รั บ พิ จ า รณาข้ อ เ สนอของผู้ ยื่ น ข้ อ เ สนอรายนั้ น  เ ว้ น แ ต่ 
ผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเสนอเอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะจ้างไม่ครบถ้วน  
หรือเสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่………...................๑ก ก าหนดไว้ในประกาศและเอกสารประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนที่มิใช่สาระส าคัญและความแตกต่างนั้นไม่มีผลท าให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบ  

ต่อผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืน หรือเป็นการผิดพลาดเล็กน้อย คณะกรรมการฯ อาจพิจารณาผ่ อนปรนการตัดสิทธิ 
ผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น 

 6.4 ………...................๑กสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่มีการผ่อนผัน  
ในกรณีดังต่อไปนี้ 
  (1) ไม่ปรากฏชื่อผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นในบัญชีรายชื่อผู้รับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือบัญชีรายชื่อผู้ซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทางระบบจัดซื้อ
จัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ของ ………...................๑ก

 

  (2) ไม่กรอกชื่อผู้ยื่นข้อเสนอในการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 

  (3) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่ก าหนดในเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสาระส าคัญ หรือมีผลท าให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืน 
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 ๖.5 ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือในการท าสัญญา คณะกรรมการพิจารณาผล          
การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือ………...................๑ก มีสิทธิให้ผู้ยื่นข้อเสนอชี้แจงข้อเท็จจริงเพ่ิมเติมได้ 
………...................๑ก มีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอ ไม่รับราคา หรือไม่ท าสัญญา หากข้อเท็จจริงดังกล่าวไม่เหมาะสม                 
หรือไม่ถูกต้อง 

 ๖.6 ………...................๑ก ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ าสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคา           
ที่เสนอทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกจ้างในจ านวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด  
หรืออาจจะยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้  
เพ่ือประโยชน์ของทางราชการเป็นส าคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของ………...................๑ก เป็นเด็ดขาด 

ผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้องค่าใช้จ่าย หรือค่าเสียหายใด ๆ มิได้ รวมทั้ง………...................๑กจะพิจารณายกเลิก            
การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ทิ้งงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับ                 
การคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อถือได้ว่ายื่นข้อเสนอกระท าการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสาร
อันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เป็นต้น5 

  ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอรายที่เสนอราคาต่ าสุด เสนอราคาต่ าจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจ
ด าเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
หรื อ………. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ๑ ก  จ ะ ใ ห ้ผู้ ยื่ นข้ อเสนอนั้ นชี้ แจงและแสดงหลั กฐานที่ ท าให้ เชื่ อ ได้ ว่ า 

ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถด าเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบูรณ์ หากค าชี้แจงไม่เป็นที่รับ
ฟังได้ ………...................๑ก มีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอหรือไม่รับราคาของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น5 ทั้งนี้ 
ผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่าวไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายใด ๆ จาก………...................๑ก  

 ๖.7 ก่อนลงนามในสัญญา……….... ... ... ... ... ...๑ก อาจประกาศยกเลิกการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ หากปรากฏว่ามีการกระท าที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการประกวดราคาหรือที่ได้รับ            
การคัดเลือกมีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืน หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม 
หรือสมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืน หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระท าการทุจริตอ่ืนใดใน           
การเสนอราคา 

 ๗. การท าสัญญาจ้างก่อสร้าง 
 ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะต้องท าสัญญาจ้างตามแบบสัญญา ดังระบุในข้อ ๑.๓ 

หรือท าข้อตกลงเป็นหนังสือกับ………...................๑ก ภายใน...…….วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวาง
หลักประกันสัญญาเป็นจ านวนเงินเท่ากับร้อยละ.....................6 ของราคาค่าจ้างที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
ให้………...................๑ก ยึดถือไว้ในขณะท าสัญญาโดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้  
 7.1 เงินสด 

 7.2 เช็คหรือดราฟทท์ี่ธนาคารเซ็นสั่งจ่าย ซึ่งเป็นเช็คหรือดราฟท์ลงวันที่ที่ใช้เช็คหรือดราฟท์นั้น
ช าระต่อเจ้าหน้าที่ในวันท าสัญญา หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน 3 วันท าการ  
  7.3 หนังสือค้ าประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามตัวอย่างที่คณะกรรมการนโยบายก าหนด  
ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒) หรือจะเป็นหนังสือค้ าประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางก าหนด 
 



 

 

กระบวนงานการจดัซื้อ/จดัจา้ง โครงการพัฒนาพืน้ที่ต้นแบบการพัฒนาคณุภาพชีวติตามหลักทฤษฎีใหม ่ หน้า 62 

ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”   

  7.4 หนังสือค้ าประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้
ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย 
ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือ  

ค้ าประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายก าหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒) 
  7.5 พันธบัตรรัฐบาลไทย 
  หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ผู้ชนะการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (ผู้รับจ้าง) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว 

 ๘. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน  
  ๘.๑ (ส าหรับการจ้างที่เป็นราคาต่อหน่วย)2 
 ………...................๑ก จะจ่ายค่าจ้างต่อหน่วยของงานแต่ละรายการที่ได้ท าส าเร็จจริง                 
ตามราคาต่อหน่วยที่ก าหนดไว้ในใบแจ้งปริมาณงานและราคา นอกจากในกรณีต่อไปนี้ 

  (๑) เมื่อปริมาณงานที่ท าเสร็จจริงในส่วนที่เกินกว่าร้อยละ ๑๒๕ (หนึ่งร้อยยี่สิบห้า) แต่ไม่เกิน 

ร้อยละ ๑๕๐ (หนึ่งร้อยห้าสิบ) ของปริมาณงานที่ก าหนดไว้ในสัญญาหรือใบแจ้งปริมาณงานและราคา จะจ่ายให้ 
ในอัตราร้อยละ ๙๐ (เก้าสิบ) ของราคาต่อหน่วยตามสัญญา7  
  (๒) เมื่อปริมาณงานที่ท าเสร็จจริงในส่วนที่เกินกว่าร้อยละ ๑๕๐ (หนึ่งร้อยห้าสิบ)  
ของปริมาณงานที่ก าหนดไว้ในสัญญาหรือใบแจ้งปริมาณงานและราคา จะจ่ายให้ในอัตราร้อยละ ๘๓ (แปดสิบสาม) 
ของราคาต่อหน่วยตามสัญญา7 

  (๓) เมื่อปริมาณงานที่ท าเสร็จจริงน้อยกว่าร้อยละ ๗๕ (เจ็ดสิบห้า) ของปริมาณงานที่ก าหนด
ไว้ในสัญญาหรือใบแจ้งปริมาณงานและราคา จะจ่ายให้ตามราคาต่อหน่วยในสัญญา และจะจ่ายเพิ่มชดเชยเป็น           
ค่า overhead และ mobilization ส าหรับงานรายการนั้นในอัตราร้อยละ ๑๗ (สิบเจ็ด) ของผลต่างระหว่าง
ปริมาณงานทั้งหมดของงานรายการนั้นตามสัญญาโดยประมาณ กับปริมาณงานที่ท าเสร็จจริงคูณด้วยราคาต่อหน่วย
ตามสัญญา ทั้งนี้ การจ่ายเงินเพ่ิมชดเชยเป็นค่า Overhead และ Mobilization ดังกล่าว ผู้ว่าจ้างจะจ่ายให้แก่
ผู้รับจ้างในงวดสุดท้ายของการจ่ายเงินค่างานตามสัญญา7 

 (๔) ………...................๑ก จะจ่ายเงินที่เพ่ิมขึ้นตาม (1) และ (2) ดังกล่าวข้างต้น ในงวด
สุดท้ายของการจ่ายเงิน หรือก่อนงวดสุดท้ายของการจ่ายเงิน ตามที่………...................๑ก จะพิจารณา                
ตามที่เห็นสมควร เว้นแต่กรณีที่………...................๑ก พิจารณาเห็นว่าปริมาณงานที่ท าเสร็จจริงดังกล่าว               
มิได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับงานอ่ืนที่เหลือ อีกทั้งงานที่เหลืออยู่ก็มิได้มีผลกระทบต่อการจ่ายเงินค่างานที่แล้วเสร็จ
จริงในงวดดังกล่าว ทั้งนี้………...................๑ก อาจจ่ายเงินที่เพ่ิมขึ้นให้แก่ผู้รับจ้างพร้อมกับการจ่ายเงินค่างาน
งวดนั้ น  ๆและการพิจารณาว่ างานใดอยู่ ในหลักเกณฑ์ดั งกล่ าวหรือไม่ เป็นดุล พินิ จ โดยเด็ดขาด
ของ………...................๑ก 

 ………...................๑ก จะจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างเป็นรายเดือนตามเนื้องานที่ท าเสร็จจริง 
เมื่อ………................๑ก หรือเจ้าหน้าที่ของ………๑ก ได้ท าการตรวจสอบผลงานที่ท าเสร็จแล้ว และปรากฏว่าเป็นที่
พอใจตรงตามข้อก าหนดแห่งสัญญาทุกประการ………...................๑ก จะออกหนังสือรับรองการรับมอบงานนั้น
ให้ไว้แก่ผู้รับจ้าง 
 การจ่ายเงินงวดสุดท้ายจะจ่ายให้เมื่องานทั้งหมดตามสัญญาได้แล้วเสร็จทุกประการ 
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 ๘.๒ (ส าหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม)2 
 ………..................๑ก จะจ่ายค่าจ้างซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม ตลอดจนภาษีอากรอ่ืน ๆ  
และค่า ใช้จ่ ายทั้ งปวงด้ วยแล้ ว  โดยถือราคาเหมารวมเป็น เกณฑ์  และก าหนดการจ่ าย เงิน เป็น  

จ านวน..........................งวด ดังนี้ 
 งวดที่  ๑ เป็นจ านวนเงินในอัตราร้ อยละ….. . . .……ของค่ าจ้ าง เมื่ อผู้ รั บจ้ างได้
ปฏิบัติงาน……………… ให้แล้วเสร็จภายใน…………………วัน 

 งวดที่  ๒ เป็ นจ านวนเงิ นในอัตราร้ อยละ…………ของค่ าจ้ าง เมื่ อผู้ รั บจ้ างได้
ปฏิบัติงาน……………. ให้แล้วเสร็จภายใน…………………วัน 
 ……………………………..ฯลฯ…………………………… 
 งวดสุดท้าย เป็นจ านวนเงินในอัตราร้อยละ…………….ของค่าจ้าง  เมื่อผู้รับจ้างได้
ปฏิบัติงานทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยตามสัญญาหรือข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือ รวมทั้งท าสถานที่ก่อสร้างให้
สะอาดเรียบร้อย 

 ๙. อัตราค่าปรับ 

 ค่าปรับตามสัญญาจ้างแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ หรือข้อตกลงจ้างเป็น
หนังสือจะก าหนด ดังนี้ 
 9.1 กรณีที่ผู้รับจ้างน างานที่รับจ้างไปจ้างช่วงให้ผู้ อ่ืนท าอีกทอดหนึ่งโดยไม่ได้รับอนุญาต
จาก………...................๑ก จะก าหนดค่าปรับส าหรับการฝ่าฝืนดังกล่าวเป็นจ านวนร้อยละ..........................8  

ของวงเงินของงานจ้างช่วงนั้น 

 9.2 กรณีท่ีผู้รับจ้างปฏิบัติผิดสัญญาจ้างก่อสร้าง นอกเหนือจากข้อ 9.1 จะก าหนดค่าปรับเป็น
รายวันเป็นจ านวนเงินตายตัวในอัตราร้อยละ................. 9  ของราคางานจ้าง 

 ๑๐. การรับประกันความช ารุดบกพร่อง 
 ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งได้ท าสัญญาจ้างตามแบบดังระบุในข้อ ๑.๓ หรือข้อตกลง
จ้างเป็นหนังสือ แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความช ารุดบกพร่องของงานจ้างที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า
...………………ปี……………..เดือน10 นับถัดจากวันที่……..................๑ก ได้รับมอบงาน โดยต้องรีบจัดการซ่อมแซม
แก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน……..….วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความช ารุดบกพร่อง 

 ๑๑. การจ่ายเงินล่วงหน้า2 

 ผู้ยื่นข้อเสนอมีสิทธิเสนอขอรับเงินล่วงหน้า ในอัตราไม่เกินร้อยละ…...….11 ของราคาค่าจ้าง
ทั้งหมด แต่ทั้งนี้จะต้องส่งมอบหลักประกันเงินล่วงหน้า เป็นพันธบัตรรัฐบาลไทย หรือหนังสือค้ าประกันหรือ
หนังสือค้ าประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารในประเทศตามแบบดังระบุในข้อ ๑.๔ (๓) ให้แก่………................๑ก 
ก่อนการรับเงินล่วงหน้านั้น 
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 ๑๒. การหักเงินประกันผลงาน2 

 ในการจ่ายเงินแต่ละงวด ………...................๑ก จะหักเงินจ านวนร้อยละ.............................
12 ของเงินที่ต้องจ่ายในงวดนั้นเพื่อเป็นประกันผลงาน ในกรณีที่เงินประกันผลงานจะต้องถูกหักไว้  
ไม่ต่ ากว่าร้อยละ.............................12 ของค่าจ้างทั้งหมดผู้รับจ้างมีสิทธิที่จะขอเงินประกันผลงานคืน 
โดยผู้รับจ้างจะต้องน าหนังสือค้ าประกันของธนาคารหรือหนังสือค้ าประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคาร
ภายในประเทศตามแบบหนังสือค้ าประกันดังระบุในข้อ ๑.๔ (๔) มาวางไว้ต่อ………...................๑ก              

เพื่อเป็นหลักประกันแทน 

 ………...................๑ก จะคืนเงินประกันผลงาน และ/หรือหนังสือค้ าประกันของธนาคาร
ดังกล่าวให้แก่ผู้รับจ้างพร้อมกับการจ่ายเงินค่าจ้างงวดสุดท้าย  

๑๓. ข้อสงวนสิทธิ์ในการยื่นข้อเสนอและอ่ืน ๆ 

 ๑๓.๑ เงินค่าจ้างส าหรับงานจ้างครั้งนี้ ได้มาจากเงินงบประมาณ.........................../เงินกู้จาก
................................../เงินชว่ยเหลอืจาก…………………………….2 

 การลงนามในสัญญาจะกระท าได้ต่อเมื่อ ………...... ... ... .... ...๑ก ได้รับอนุมัติเงิน 

ค่าก่อสร้างจากงบประมาณ................................./เงินกู้จาก...........…………………./เงินช่วยเหลือจาก……………………….
แล้วเท่านั้น2 

 ๑๓.๒ เมื่อ………...................๑ก ได้คัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอรายใดให้เป็นผู้รับจ้าง และได้ตกลงจ้าง
ตามการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้รับจ้างจะต้องสั่งหรือน าสิ่งของมาเพื่องานจ้างดังกล่าวเข้ามา
จากต่างประเทศ และของนั้นต้องน าเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้
ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศก าหนด ผู้ยื ่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตาม
กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้ 
 (๑) แจ้งการสั่งหรือน าสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อกรมเจ้าท่า ภายใน ๗ วัน
นับตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างสั่งหรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศ
ยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืนได้ 
 (๒) จัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย
จากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกสิ่งของนั้น โดยเรืออ่ืน  

ที่มิใช่เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออ่ืน หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
คมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืน 

 (๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วย
การส่งเสริมการพาณิชยนาวี  
 ๑๓.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอซ่ึง……….............๑กได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปท าสัญญาหรือข้อตกลงจ้างเป็น
หนังสือภายในเวลาที่ก าหนดดังระบุไว้ในข้อ ๗  …….............๑ก จะริบหลักประกันการยื่นข้อเสนอ หรือเรียกร้อง
จากผู้ออกหนังสือค้ าประกันการยื่นข้อเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอ่ืน (ถ้ามี) 
รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ



 

 

กระบวนงานการจดัซื้อ/จดัจา้ง โครงการพัฒนาพืน้ที่ต้นแบบการพัฒนาคณุภาพชีวติตามหลักทฤษฎีใหม ่ หน้า 65 

ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”   

 ๑๓.๔ ………...................๑ก สงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขเพ่ิมเติมเงื่อนไข หรือข้อก าหนดในแบบสัญญา
หรือข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือให้เป็นไปตามความเห็นของส านักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)  
 13.5 ในกรณีที่เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ มีความขัดหรือแย้ง
กันผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติตามค าวินิจฉัยของ………...................๑ก ค าวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด 
และผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายใด ๆ เพิ่มเติม 

 13.6 ………. . . . . . . . . . . . . . . . . . .๑ก  อาจประกาศยกเลิกการจัดจ้างในกรณีต่อไปนี้ ได้                        
โดยที่ผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ จาก………...................๑กไม่ได้  
  (1) ………...................๑กไม่ได้รับการจัดสรรเงินที่จะใช้ในการจัดจ้างหรือได้รับ
จัดสรรแต่ไม่เพียงพอที่จะท าการจัดจ้างครั้งนี้ต่อไป 

  (2) มีการกระท าที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการจัดจ้างหรือที่ได้รับ 

การคัดเลือกมีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่าง
เป็นธรรมหรือสมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระท า
การทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา 

  (3) การท าการจัดจ้างครั้งนี้ต่อไปอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่……...............๑ก 
หรือกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ 

  (4) กรณีอื่นในท านองเดียวกับ (1) (2) หรือ (3) ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 

 ๑๔. การปรับราคาค่างานก่อสร้าง2 

 การปรับราคาค่างานก่อสร้างตามสูตรการปรับราคาดังระบุในข้อ ๑.๕ จะน ามาใช้ในกรณีที่ 
ค่างานก่อสร้างลดลงหรือเพ่ิมข้ึน โดยวิธีการต่อไปนี้ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) จะต้องคงที่ที่ระดับที่ก าหนดไว้ในวันแล้วเสร็จตามที่ก าหนดไว้ใน
สัญญา หรือภายในระยะเวลาที่………...................๑ก ได้ขยายออกไป โดยจะใช้สูตรของทางราชการที่ได้ระบุในข้อ ๑.๕ 

๑๕. มาตรฐานฝีมือช่าง  
 เมื่อ………...................๑ก ได้คัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอรายใดให้เป็นผู้รับจ้างและได้ตกลงจ้างก่อสร้าง
ตามประกาศนี้แล้วผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องตกลงว่าในการปฏิบัติงานก่อสร้างดังกล่าว ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีและ 

ใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างหรือผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างจาก…………………………….2 หรือ
ผู้มีวุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส. และ ปวท.หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้2  
ในอัตราไม่ต่ ากว่าร้อยละ………………13 ของแต่ละสาขาช่างแต่จะต้องมีจ านวนช่างอย่างน้อย ๑ คน  
ในแต่ละสาขาช่าง ดังต่อไปนี้ 
 ๑๕.๑   ……………………………………………………………………………………… 
 ๑๕.๒  ……………………...………………………………………………………………… 

…………………ฯลฯ…………………… 
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๑๖. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ 
ในระหว่างระยะเวลาการก่อสร้าง ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้รับจ้างต้องปฏิบัติ

ตามหลักเกณฑ์ท่ีกฎหมายและระเบียบได้ก าหนดไว้โดยเคร่งครัด 

17. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ 
 ………...................๑ก สามารถน าผลการปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามสัญญาของผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับ

การคัดเลือกให้เป็นผู้รับจ้างเพ่ือน ามาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ  
 ทั้งนี้ หากผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกไม่ผ่านเกณฑ์ที่ก าหนดจะถูกระงับการยื่นข้อเสนอ

หรือท าสัญญากับ………...................๑ก ไว้ชั่วคราว 

………………………………..…14…………………………..……… 
……………….(วัน เดือน ปี)………….…… 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
หมายเหตุ   1  ให้ระบุชื่อหน่วยงานของรัฐที่ด าเนินการจัดจ้าง 
  1ก ให้ระบุชื่อย่อของหน่วยงานของรัฐที่ด าเนินการจัดจ้าง เช่น กรม หรือจังหวัด หรือทีโอที เป็นต้น 

    2 เลือกใช้ตามความเหมาะสมหรือจ าเป็น 
               3     กรณีการประกวดราคาจ้างก่อสร้างที่มีวงเงินงบประมาณตั้งแต่ 1,000,000 บาท ขึ้นไป  
                    ผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นนิติบุคคลตามกฎหมาย 
  4 ให้ก าหนดจ านวนเงินหลักประกันการเสนอราคาตามที่ก าหนดไว้ในระเบียบกระทรวงการคลัง

ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 168 
5 หน่วยงานของรัฐจะต้องใช้ดุลพินิจโดยชอบด้วยกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง ประกอบกับต้องมี

หลักฐานและข้อเท็จจริงที่ชัดเจนโดยปราศจากข้อโต้แย้งในด้านคุณภาพ คุณสมบัติทางเทคนิค 
หรือเหตุอ่ืนใดว่า สินค้า บริการ งานจ้างดังกล่าวไม่เป็นประโยชน์ต่อทางราชการ หรือมีหลักฐาน
และข้อเท็จจริงชัดเจนที่เชื่อได้ว่าการยื่นข้อเสนอกระท าการโดยไม่สุจริต 

 6 อัตราตามที่ก าหนดไว้ในระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 168 

 7
 อัตราร้อยละที่ระบุไว้ต่อไปนี้ อาจพิจารณาแก้ไขได้ตามความเหมาะสม 

 8 อัตราค่าปรับกรณีผู้รับจ้างน างานที่รับจ้างไปจ้างช่วงให้ผู้อ่ืนท าอีกทอดหนึ่งโดยไม่ได้รับอนุญาต
จากผู้ว่าจ้างต้องก าหนดค่าปรับเป็นจ านวนเงินไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของวงเงินที่จ้างช่วงตามสญัญา 

 9 อัตราตามที่ก าหนดไว้ในระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 162 

 10 ก าหนดเวลาที่ผู้รับจ้างจะรับผิดในความช ารุดบกพร่อง โดยปกติจะต้องก าหนดไม่น้อยกว่า 2 
ปี นับถัดจากวันที่ผู้รับจ้างได้รับมอบงานจ้าง  

 11 อัตราตามที่ก าหนดไว้ในระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 89 

 12 ให้หน่วยงานของรัฐใช้ดุลพินิจก าหนดตามนัยระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 173 

 13 หน่วยงานของรัฐใช้ดุลพินิจก าหนดได้ตามความเหมาะสม 

     14     ให้ระบุชื่อ หน่วยงานของรัฐ ที่ด าเนินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์พร้อมประทับตรา 

 ชื่อหน่วยงานของรัฐ โดยหัวหน้าเจ้าหน้าที่เป็นผู้ลงชื่อย่อก ากับตรา 
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ใบเสนอราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  (e-bidding) 
 

เรียน ......................(ระบชุื่อต าแหน่งหวัหน้าหน่วยงานของรฐั).................. 
 ๑. ข้าพเจ้า............(ระบุชื่อบริษัท ห้าง ร้าน)..........................ส านักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขท่ี...................
ถนน.....................ต าบล/แขวง....................... ....อ าเภอ/เขต.......................จังหวัด.......................โทรศัพท์
...................... โดย..............................ผู้ลงนามข้างท้ายนี้ (ในกรณีผู้รับจ้างเป็นบุคคลธรรมดาให้ใช้ข้อความว่า 
ข้าพเจ้า..........................(ระบุชื่อบุคคลธรรมดา)............................อยู่บ้านเลขที่..............................................
ถนน......................................................................ต าบล/แขวง........................................... ........................
อ าเภอ/เขต............................จงัหวดั.................................ผู้ถือบัตรประชาชน เลขที่..........................................
โทรศัพท์.............................................. ) โดย.................................................................. .......... ได้พิจารณา
เ งื่ อ น ไ ขต่ า ง  ๆ  ใ น เ อกส า ร ก า รประกว ดร าค า อิ เ ล็ กท รอนิ ก ส์  แ ล ะ เ อกส า ร เ พ่ิ ม เ ติ ม  ( ถ้ า มี )                                  
เลขที่.................................โดยตลอดและยอมรับข้อก าหนดและเงื่อนไขนั้นแล้ว รวมทั้งรับรองว่า  ข้าพเจ้า              
เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ก าหนดและไม่เป็นผู้ทิ้งงานของหน่วยงานของรัฐ 
 ๒. ข้าพเจ้าขอเสนอที่จะท างาน...............................ตามข้อก าหนดเงื่อนไขแบบรูปรายการละเอียด
แห่งเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ตามราคาดังที่ได้ระบุไว้ในบัญชีรายการก่อสร้างหรือใบแจ้งปริมาณ
และราคา๒ เป็นเงินทั้งสิ้น ................................... บาท (..............................................................) ซึ่งได้รวม
ภาษีมูลค่าเพ่ิมตลอดจนภาษีอากรอ่ืน ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว  
 ๓. ข้าพเจ้าจะยืนค าเสนอราคานี้ เป็นระยะเวลา........................วัน ตั้ งแต่วันยื่นข้อเสนอ                         
และ................................1 อาจรับค าเสนอนี้ ณ เวลาใดก็ได้ก่อนที่จะครบก าหนดระยะเวลาดังกล่าว                     
หรือระยะเวลาที่ได้ยืดออกไปตามเหตุผลอันสมควรที่................................๑ ร้องขอ 
 4. ข้าพเจ้ารับรองว่าจะส่งมอบงานตามเงื่อนไขที่เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ก าหนดไว้ 
 5. ในกรณีที่ข้ าพเจ้าได้ รับการพิจารณาให้ เป็นผู้ชนะการประกวดราคาอิ เล็กทรอนิกส์ 
ข้าพเจ้ารับรองที่จะ 
   5.๑ ท าสัญญาตามแบบสัญญาจ้างก่อสร้ างแนบท้ายเอกสารการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์หรือตามท่ีส านักงานอัยการสูงสุดได้แก้ไขเพ่ิมเติมแล้ว กับ............................๑  ภายใน.............วัน 
นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือให้ไปท าสัญญา 
   5.๒ มอบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา ตามที่ระบุไว้ในข้อ 7 ของเอกสารการประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์ ให้แก่............................1 ขณะที่ได้ลงนามในสัญญาเป็นจ านวนร้อยละ............ ........ของ
ราคาตามสัญญาที่ได้ระบุไว้ในใบเสนอราคานี้ เพ่ือเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาโดยถูกต้องและ
ครบถ้วน 
   หากข้าพเจ้าไม่ปฏิบัติให้ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในข้อ ๕.๑ และ/หรือข้อ ๕.๒ ดังกล่าวข้างต้น 
ข้าพเจ้ายอมให้................................๑  ริบหลักประกันการเสนอราคา หรือเรียกร้องจากผู้ออกหนังสือค้ าประกัน 
ข้าพเจ้ายอมชดใช้ค่าเสียหายใด ๆ ที่อาจมีแก่................................๑  และ................................๑  มีสิทธิจะให้              
ผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืนเป็นผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ หรือ................................๑ อาจด าเนินการ 
จัดจ้างการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ก็ได้ 
   6. ข้าพเจ้ายอมรับว่า.............................๑ ไม่มีความผูกพันที่จะรับค าเสนอนี้ หรือใบเสนอราคาใด ๆ 
รวมทั้งไม่ต้องรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายใด ๆ อันอาจเกิดข้ึนในการที่ข้าพเจ้าได้เข้ายื่นข้อเสนอครั้งนี ้
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 7. เพ่ือเป็นหลักประกันในการปฏิบัติโดยถูกต้อง ตามที่ได้ท าความเข้าใจและผูกพันแห่งค าเสนอนี้ 
ข้าพเจ้าขอมอบ.......................................เพ่ือเป็นหลักประกันการเสนอราคาเป็นจ านวนเงิน.........................บาท 
(....................................) มาพร้อมนี้ 
 ๘. ข้าพเจ้าได้ตรวจทานตัวเลขและตรวจสอบเอกสารต่าง ๆ ที่ได้ยื่นพร้อมใบเสนอราคานี้ 
โดยละเอียดแล้ว และเข้าใจดีว่า..............................๑ ไม่ต้องรับผิดชอบใด ๆ ในความผิดพลาดหรือตกหล่น 
 ๙. ใบเสนอราคานี้ ได้ยื่นเสนอโดยบริสุทธิ์ยุติธรรม และปราศจากกลฉ้อฉล หรือการสมรู้ร่วมคิดกัน 

โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายกับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือหลายบุคคล หรือกับห้างหุ้นส่วน บริษัทใด ๆ ที่ได้ยื่นยื่นข้อเสนอ
ในคราวเดียวกัน 
   เสนอมา ณ วันที่............... เดือน.................................... พ.ศ. ..............................  
                    ลงชื่อ  .....................................................  

                    (..........................................................) 
             ต าแหน่ง...........................................................  
      
หมายเหตุ 
 

1  ให้ระบุชื่อย่อหน่วยงานของรัฐที่ด าเนินการจัดจัดจ้าง เช่น กรม หรือจังหวัด หรือ ทีโอที เป็นต้น 
   2  บัญชีรายการก่อสร้าง ใบแจ้งปริมาณงานและราคา ให้จัดท าตามความเหมาะสม 
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แบบสัญญา 

สัญญาจ้างก่อสร้าง 

 

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

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

 คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้ 
 ข้อ ๑ ข้อตกลงว่าจ้าง 
  ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างท างาน….……….…….…(๗)…….…...….………          
ณ …..……………................... ต าบล/แขวง….…………………………….…….. อ าเภอ/เขต.........…………..…………..…
จังหวัด……………………….……….….. ตามข้อก าหนดและเง่ือนไขแห่งสัญญานี้รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา 
  ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่าง  ๆ 
ชนิดดีเพื่อใช้ในงานจ้างตามสัญญานี้ 
 ข้อ ๒ เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา 

  เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้ 
๒.๑ ผนวก ๑ .…….….(แบบรูป)……........…......….......….. จ านวน.…..(…..…….….) หน้า 

  ๒.๒ ผนวก ๒ ………...(รายการละเอียด)…….....……....... จ านวน.…..(…..…….….) หน้า 
  ๒.๓ ผนวก ๓ …........(ใบแจ้งปริมาณงานและราคา)...... จ านวน.…..(…..…….….) หน้า 
  ๒.๔ ผนวก ๔ ……….(ใบเสนอราคา)….........…………....... จ านวน.…..(…..…….….) หน้า 
  …………..……………..……ฯลฯ……….………..…………… 
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  ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดหรือแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความ 

ในสัญญานี้บังคับ และในกรณีท่ีเอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามค าวินิจฉัยของ
ผู้ว่าจ้าง ค าวินิจฉัยของผู้ว่าจ้างให้ถือเป็นที่สุด และผู้รับจ้างไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าจ้าง ค่าเสียหายหรือ                
ค่าใช้จ่ายใด ๆ เพ่ิมเติมจากผู้ว่าจ้างทั้งสิ้น 

 ข้อ ๓ หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา 
  ในขณะท าสัญญานี้ผู้รับจ้างได้น าหลักประกันเป็น…………..…...…..(๘)…....………..……… 
เป็นจ านวนเงิน……………....บาท (………….…..………….) ซึ่งเท่ากับร้อยละ……….…(๙)……...…(…………..………...) 
ของราคาค่าจ้างตามสัญญา มามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างเพ่ือเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้  
  (๑๐) กรณีผู้รับจ้างใช้หนังสือค้ าประกันมาเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา  
หนังสือค้ าประกันดังกล่าวจะต้องออกโดยธนาคารที่ประกอบกิจการในประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทุน   
หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชย์และประกอบธุรกิจ 

ค้ าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทย    
แจ้งเวียนให้ทราบตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐก าหนด          
หรืออาจเป็นหนังสือค้ าประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางก าหนดก็ได้  และจะต้องมีอายุ 
การค้ าประกันตลอดไปจนกว่าผู้รับจ้างพ้นข้อผูกพันตามสัญญานี้  
  หลักประกันที่ผู้รับจ้างน ามามอบให้ตามวรรคหนึ่ง จะต้องมีอายุครอบคลุมความรับผิด     
ทั้งปวงของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ถ้าหลักประกันที่ผู้รับจ้างน ามามอบให้ดังกล่าวลดลงหรือเสื่อมค่าลง    
หรือมีอายุไม่ครอบคลุมถึงความรับผิดของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ไม่ว่าด้วยเหตุใด  ๆ ก็ตาม รวมถึงกรณี     
ผู้รับจ้างส่งมอบงานล่าช้าเป็นเหตุให้ระยะเวลาแล้วเสร็จหรือวันครบก าหนดความรับผิดในความช ารุดบกพร่อง 
ตามสัญญาเปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่าจะเกิดขึ้นคราวใด ผู้รับจ้างต้องหาหลักประกันใหม่หรือหลักประกันเพ่ิมเติม   
ให้มีจ านวนครบถ้วนตามวรรคหนึ่งมามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างภายใน...........(…….….) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง   
เป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง  
  หลักประกันที่ผู้รับจ้างน ามามอบไว้ตามข้อนี้  ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างโดยไม่มี
ดอกเบี้ยเมื่อผู้รับจ้างพ้นจากข้อผูกพันและความรับผิดทั้งปวงตามสัญญานี้แล้ว 
 ข้อ ๔ (ก) ค่าจ้างและการจ่ายเงิน 
  (ส าหรับสัญญาที่เป็นราคาต่อหน่วย) 
  ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายและผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างเป็นจ านวนเงิน……………………..บาท 
(……………………………….…..) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมจ านวน………….……..บาท (...........................................)
ตลอดจนภาษีอากรอ่ืน ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาต่อหน่วยเป็นเกณฑ์ตามรายการ                
แต่ละประเภทดังท่ีได้ก าหนดไว้ในใบแจ้งปริมาณงานและราคา ตามเอกสารแนบท้ายสัญญาผนวก ๓ 
  คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายต่างตกลงว่าจ านวนปริมาณงานที่ก าหนดไว้ในบัญชีรายการก่อสร้าง
หรือใบแจ้งปริมาณงานและราคานี้เป็นจ านวนโดยประมาณเท่านั้น จ านวนปริมาณงานที่แท้จริงอาจจะมาก 
หรือน้อยกว่านี้ก็ได ้ซึ่งผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามราคาต่อหน่วยของงาน แต่ละรายการที่ได้ท า
เสร็จจริง คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายต่างตกลงที่จะไม่เปลี่ยนแปลงราคาต่อหน่วยหรือเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนอันเกิด
จากการที่จ านวนปริมาณงานในแต่ละรายการได้แตกต่างไปจากที่ก าหนดไว้ในสัญญา ทั้งนี้ นอกจากในกรณีต่อไปนี้ 
(๑๑) 
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  ๔.๑ เมื่อปริมาณงานที่ท าเสร็จจริงในส่วนที่เกินกว่าร้อยละ ๑๒๕ (หนึ่งร้อยยี่สิบห้า)             
แต่ไม่เกินร้อยละ ๑๕๐ (หนึ่งร้อยห้าสิบ) ของปริมาณงานที่ก าหนดไว้ในสัญญาหรือใบแจ้งปริมาณงาน                
และราคา จะจ่ายให้ในอัตราร้อยละ ๙๐ (เก้าสิบ) ของราคาต่อหน่วยตามสัญญา 
  ๔.๒ เมื่อปริมาณงานที่ท าเสร็จจริงในส่วนที่เกินกว่าร้อยละ ๑๕๐ (หนึ่งร้อยห้าสิบ)             
ของปริมาณงานที่ก าหนดไว้ในสัญญาหรือใบแจ้งปริมาณงานและราคา  จะจ่ายให้ในอัตราร้อยละ ๘๓  
(แปดสิบสาม) ของราคาต่อหน่วยตามสัญญา 
  ๔.๓ เมื่อปริมาณงานที่ท าเสร็จจริงน้อยกว่าร้อยละ ๗๕ (เจ็ดสิบห้า) ของปริมาณงาน    
ที่ก าหนดไว้ในสัญญาหรือใบแจ้งปริมาณงานและราคา จะจ่ายให้ตามราคาต่อหน่วยในสัญญาและจะจ่ายเพ่ิมชดเชย
เป็นค่า Overhead และ Mobilization ส าหรับงานรายการนั้นในอัตราร้อยละ ๑๗ (สิบเจ็ด) ของผลต่าง
ระหว่างปริมาณงานทั้งหมดของงานรายการนั้นตามสัญญาโดยประมาณกับปริมาณงานที่ท าเสร็จจริงคูณด้วย         
ราคาต่อหน่วยตามสัญญา ทั้งนี ้การจ่ายเงินเพิ่มชดเชยเป็นค่า Overhead และ Mobilizationดังกล่าว ผู้ว่าจ้าง
จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างในงวดสุดท้ายของการจ่ายเงินค่างานตามสัญญา 
  ๔.๔ ผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินที่เพ่ิมขึ้นตามข้อ ๔.๑ หรือ ๔.๒ ดังกล่าวข้างต้น ในงวดสุดท้าย
ของการจ่ายเงินหรือก่อนงวดสุดท้ายของการจ่ายเงินตามที่ผู้ว่าจ้างจะพิจารณาเห็นสมควร เว้นแต่กรณี              
ที่ผู้ว่าจ้างพิจารณาเห็นว่าปริมาณงานที่ท าเสร็จจริงดังกล่าว มิได้มีส่ วนเกี่ยวข้องกับงานอ่ืนที่เหลืออีกทั้งงาน          
ที่เหลืออยู่ก็มิได้มีผลกระทบต่อการจ่ายเงินค่างานที่แล้วเสร็จจริงในงวดดังกล่าว ทั้งนี้ ผู้ว่าจ้า ง อาจจ่ายเงิน          
ที่เพ่ิมขึ้นให้แก่ผู้รับจ้างพร้อมกับการจ่ายเงินค่างานงวดนั้น  ๆ และการพิจารณาว่างานใดอยู่ในหลักเกณฑ์
ดังกล่าวหรือไม่ เป็นดุลพินิจโดยเด็ดขาดของผู้ว่าจ้าง 
  ผู้ว่าจ้างตกลงที่จะจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างเป็นรายเดือนตามเนื้องานที่ท าเสร็จจริง  
เมื่อผู้ว่าจ้างหรือเจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้างได้ท าการตรวจสอบผลงานที่ท าเสร็จแล้ว และปรากฏว่า เป็นที่พอใจ 
ตรงตามข้อก าหนดแห่งสัญญานี้ทุกประการ ผู้ว่าจ้างจะออกหนังสือรับรองการรับมอบงานนั้น ให้ไว้แก่ผู้รับจ้าง 
  การจ่ายเงินงวดสุดท้ายจะจ่ายให้เมื่องานทั้งหมดตามสัญญาได้แล้วเสร็จทุกประการ
รวมทั้งการท าสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อยตามท่ีก าหนดไว้ในข้อ ๒๐ 
  (๑๒) การจ่ายเงินตามเงื่อนไขแห่งสัญญานี้ ผู้ว่าจ้างจะโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร 
ของผู้รับจ้าง ชื่อธนาคาร….....………....….………….สาขา………..….…….…..ชื่อบัญชี…………………………………… 
เลขที่บัญชี…………………………………ทั้งนี้ ผู้รับจ้างตกลงเป็นผู้รับภาระเงินค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการอ่ืนใด
เกี่ยวกับการโอน รวมทั้งค่าใช้จ่ายอ่ืนใด (ถ้ามี) ที่ธนาคารเรียกเก็บ และยินยอมให้มีการหักเงินดังกล่าว                         
จากจ านวนเงินโอนในงวดนั้น ๆ (ความในวรรคนี้ใช้ส าหรับกรณีที่หน่วยงานของรัฐจะจ่ายเงินตรงให้แก่ผู้รับจ้าง 
(ระบบ Direct Payment) โดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้รับจ้าง ตามแนวทางที่กระทรวงการคลังหรือ
หน่วยงานของรัฐเจ้าของงบประมาณเป็นผู้ก าหนด แล้วแต่กรณี) 
 ข้อ ๔ (ข) ค่าจ้างและการจ่ายเงิน  
  (ส าหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม) 
  ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายและผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจ านวนเงิน…………………………..บาท
(………………………………..…) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม จ านวน…………..…………บาท (......................................) 
ตลอดจนภาษีอากรอ่ืน ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว  โดยถือราคาเหมารวมเป็นเกณฑ์ และก าหนด                 
การจ่ายเงินเป็นงวด ๆ ดังนี้ 
  งวดที่ ๑ เป็นจ านวนเงิน……………….………...บาท (…………………………………...………….) 
เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน……………………………………ให้แล้วเสร็จภายใน………………………………………………….. 
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  งวดที่ ๒ เป็นจ านวนเงิน…….………………...บาท (…………………………………...………….)  
เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน…………………………..…..……ให้แล้วเสร็จภายใน…………………………………………………. 
  ..............................................ฯลฯ............................................. 
  งวดสุดท้าย เป็นจ านวนเงิน……………..………....บาท (…………………………………...….…..) 
เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยตามสัญญา รวมทั้งท าสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย
ตามท่ีก าหนดไว้ในข้อ ๒๐ 
  (๑๓) การจ่ายเงินตามเงื่อนไขแห่งสัญญานี้ ผู้ว่าจ้างจะโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร
ของผู้รับจ้าง ชื่อธนาคาร……………….….…….….สาขา……….…..…….…….…..ชื่อบัญชี……………………………………
เลขที่บัญชี……………………………….… ทั้งนี้ ผู้รับจ้างตกลงเป็นผู้รับภาระเงินค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการอ่ืนใด
เกี่ยวกับการโอน รวมทั้งค่าใช้จ่ายอ่ืนใด (ถ้ามี)  ที่ธนาคารเรียกเก็บ และยินยอมให้มีการหักเงินดังกล่าว          
จากจ านวนเงินโอนในงวดนั้น ๆ (ความในวรรคนี้ใช้ส าหรับกรณีที่หน่วยงานของรัฐจะจ่ายเงินตรงให้แก่ผู้รับจ้าง 
(ระบบ Direct Payment) โดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้รับจ้าง ตามแนวทางที่กระทรวงการคลัง
หรือหน่วยงานของรัฐเจ้าของงบประมาณเป็นผู้ก าหนด แล้วแต่กรณี) 
                 (๑๔) ข้อ ๕ เงินค่าจ้างล่วงหน้า 
  ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้าง เป็นจ านวนเงิน…………..…..…บาท
(………………..….…) ซึ่งเท่ากับร้อยละ……....…(……….…………....) ของราคาค่าจ้าง ตามสัญญาที่ระบุไว้ในข้อ ๔ 
  เงินค่าจ้างล่วงหน้าดังกล่าวจะจ่ายให้ภายหลังจากท่ีผู้รับจ้างได้วางหลักประกันการรับเงิน
ค่าจ้างล่วงหน้าเป็น............................(หนังสือค้ าประกันหรือหนังสือค้ าประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคาร
ภายในประเทศหรือพันธบัตรรัฐบาลไทย)…………………....เต็มตามจ านวนเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นให้แก่ผู้ว่าจ้าง 
ผู้รับจ้างจะต้องออกใบเสร็จรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าตามแบบที่ผู้ว่าจ้างก าหนดให้และผู้รับจ้างตกลงที่จะกระท า
ตามเงื่อนไขอันเกี่ยวกับการใช้จ่ายและการใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้น ดังต่อไปนี้ 
  ๕.๑ ผู้รับจ้างจะใช้เงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานตามสัญญา
เท่านั้น หากผู้รับจ้างใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นในทางอ่ืน ผู้ว่าจ้าง
อาจจะเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นคืนจากผู้รับจ้างหรือบังคับเอาจากหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ทันที 
  ๕.๒ เมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง ผู้รับจ้างต้องแสดงหลักฐานการใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้า  
เพ่ือพิสูจน์ว่าได้เป็นไปตามข้อ ๕.๑ ภายในก าหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันได้รับแจ้งเป็นหนังสือ             
จากผู้ว่าจ้าง หากผู้รับจ้างไม่อาจแสดงหลักฐานดังกล่าว ภายในก าหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน ผู้ว่าจ้างอาจเรียกเงิน
ค่าจ้างล่วงหน้าคืนจากผู้รับจ้างหรือบังคับเอาจากหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ทันที 
  (๑๕) ๕.๓ (ก) (ส าหรับสัญญาที่เป็นราคาต่อหน่วย) 
        ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามข้อ  ๔ (ก) ผู้ว่าจ้างจะหักเงินค่าจ้าง                 
ในแต่ละเดือนเพื่อชดใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้จ านวนร้อยละ................(..................) ของจ านวนเงินค่าจ้างใน
แต่ละเดือน (๑๖) ทั้งนี้ จนกว่าจ านวนเงินที่หักไว้จะครบตามจ านวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่ผู้รับจ้างได้รับไปแล้ว 
ยกเว้นค่าจ้างเดือนสุดท้ายจะหักไว้เป็นจ านวนเท่ากับจ านวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือทั้งหมด 
  (๑๗) ๕.๓ (ข) (ส าหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม)  
          ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามข้อ ๔ (ข) ผู้ว่าจ้างจะหักเงินค่าจ้าง                 
ในแต่ละงวดเพ่ือชดใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้จ านวนร้อยละ..............(......................) ของจ านวนเงินค่าจ้างใน
แต่ละงวดจนกว่าจ านวนเงินที่หักไว้จะครบตามจ านวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่ผู้รับจ้างได้รับไปแล้ว ยกเว้นค่าจ้าง
งวดสุดท้ายจะหักไว้เป็นจ านวนเท่ากับจ านวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือทั้งหมด 
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  ๕.๔ เงินจ านวนใด ๆ ก็ตามที่ผู้ รับจ้างจะต้องจ่ายให้แก่ผู้ ว่ าจ้างเ พ่ือช าระหนี้                 
หรือเพ่ือชดใช้ความรับผิดต่าง ๆ ตามสัญญา ผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากเงินค่าจ้างงวดที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก่อนที่
จะหักชดใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้า 
  ๕.๕ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญา หากเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือเกินกว่าจ านวนเงิน         
ที่ผู้รับจ้างจะได้รับหลังจากหักชดใช้ในกรณีอ่ืนแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายคืนเงินจ านวนที่เหลือนั้นให้แก่ผู้ว่าจ้าง 
ภายใน ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง 
    ๕.๖ (ก) (ส าหรับสัญญาที่เป็นราคาต่อหน่วย) 
             ผู้ว่าจ้างจะคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้าง  ต่อเมื่อ 

ผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างไว้ครบจ านวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าตามข้อ ๕.๓ (ก)  
  ๕.๖ (ข) (ส าหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม) 
             ผู้ ว่ าจ้ างจะคืนหลักประกันการรับ เงินค่าจ้ างล่ วงหน้า ให้แก่ผู้ รับ จ้ า ง 
ต่อเมื่อผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างไว้ครบจ านวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าตามข้อ ๕.๓ (ข) 
 (๑8) ข้อ ๖ การหักเงินประกันผลงาน 
  ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างแต่ละงวด ผู้ว่าจ้างจะหักเงินจ านวนร้อยละ...................
(…………………) ของเงินที่ ต้องจ่ายในงวดนั้นเ พ่ือเป็นประกันผลงาน ในกรณีที่ เ งินประกันผลงาน 

ถูกหักไว้แล้ ว เป็นจ านวนเงิน ไม่ต่ ากว่ า………. . . . . . . . . . . . .บาท (……………………. . . )  ผู้ รับจ้ างมีสิทธิ                            
ที่จะขอเงินประกันผลงานคืน โดยน าหนังสือค้ าประกันของธนาคารหรือหนังสือค้ าประกันอิเล็กทรอนิกส์             
ซึ่งออกโดยธนาคารภายในประเทศมามอบให้ผู้ว่าจ้างเพ่ือเป็นหลักประกันแทนก็ได้ 
  ผู้ว่าจ้างจะคืนเงินประกันผลงาน และ/หรือหนังสือค้ าประกันของธนาคารดังกล่าว 

ตามวรรคหนึ่งโดยไม่มีดอกเบี้ยให้แก่ผู้รับจ้างพร้อมกับการจ่ายเงินค่าจ้างงวดสุดท้าย 

 ข้อ ๗ (ก) ก าหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา 
  (19) ภายในก าหนด………………......(.....................) วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา               
ผู้รับจ้างจะต้องเสนอแผนงานให้เป็นที่พอใจแก่ผู้ว่าจ้าง โดยแสดงถึงขั้นตอนของการท างานและก าหนดเวลา 

ที่ต้องใช้ในการท างานหลักต่าง ๆ ให้แล้วเสร็จ 
  ผู้รับจ้างต้องเริ่มท างานท่ีรับจ้างภายในก าหนด…………....(.................) วนั นับถัดจากวันที่
ได้รับหนังสือแจ้งให้เริ่มงาน และจะต้องท างานให้แล้วเสร็จภายในก าหนด……………..(.... ...... ...) วัน  
นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งดังกล่าวนั้น 
  ถ้าผู้รับจ้างมิได้เสนอแผนงาน หรือมิได้ลงมือท างานภายในก าหนดเวลาหรือไม่สามารถ
ท างานให้แล้วเสร็จตามก าหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถท างานให้แล้วเสร็จภายใน
ก าหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่าก าหนดเวลา หรือผู้รับจ้างท าผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็น           
ผู้ถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด หรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามค าสั่งของคณะกรรมการ                
ตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาซึ่งได้รับมอบอ านาจจากผู้ว่าจ้าง  ผู้ว่าจ้างมีสิทธิ                   
ที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าท างานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปได้ด้วย  การใช้สิทธิ
บอกเลิกสัญญานั้นไม่กระทบสิทธิของผู้ว่าจ้างที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้รับจ้าง 
  การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นนั้น  ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจาก 
ความรับผิดตามสัญญา 
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 ข้อ ๗ (ข) ก าหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา 
  ผู้รับจ้างต้องเริ่มท างานที่รับจ้างภายในวันที่ ….... เดือน ..………….…………… พ.ศ. ……. 
และจะต้องท างานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ ….... เดือน ..………….….. พ.ศ. ...…. ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือ
ท างานภายในก าหนดเวลา หรือไม่สามารถท างานให้แล้วเสร็จตามก าหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่า 

ผู้รับจ้างไม่สามารถท างานให้แล้วเสร็จภายในก าหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่าก าหนดเวลา  
หรือผู้รับจ้างท าผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง  หรือตกเป็นผู้ถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด  หรือตกเป็นผู้ล้มละลาย             
หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามค าสั่งของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษา                        
ซึ่งได้รับมอบอ านาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่           
เข้าท างานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปด้วย การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้นไม่กระทบสิทธิของผู้ว่าจ้างที่จะเรียกร้อง
ค่าเสียหายจากผู้รับจ้าง 
  การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจาก 

ความรับผิดตามสัญญา 
 ข้อ ๘ ความรับผิดชอบในความช ารุดบกพร่องของงานจ้าง 
  เมื่องานแล้วเสร็จบริบูรณ์ และผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจากผู้รับจ้างหรือจากผู้รับจ้างราย
ใหม่ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญาตามข้อ ๗ หากมีเหตุช ารุดบกพร่องหรือเสียหายเกิดขึ้นจากการจ้างนี้  
ภายในก าหนด.......(๒0)..…..(……..….…..) ปี …….…(………....….) เดือน นับถัดจากวันที่ได้รับมอบงานดังกล่าว  
ซึ่งความช ารุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเกิดจากความบกพร่องของผู้รับจ้างอันเกิดจากการใช้วัสดุที่ไม่ถูกต้อง
หรือท าไว้ไม่เรียบร้อย หรือท าไม่ถูกต้องตามมาตรฐานแห่งหลักวิชา ผู้รับจ้างจะต้องรีบท าการแก้ไข  
ให้ เป็ นที่ เ รี ยบร้ อยโดย ไม่ชั กช้ า  โดยผู้ ว่ าจ้ างไม่ต้ องออกเงินใด  ๆ ในการนี้ ทั้ งสิ้ น หากผู้ รั บจ้ าง 
ไม่กระท าการดังกล่าวภายในก าหนด………..(………..……) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง
หรือไม่ท าการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างก าหนด  ให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะท าการนั้นเอง 
หรือจ้างผู้อื่นให้ท างานนั้น โดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น  
  ในกรณีเร่งด่วนจ าเป็นต้องรีบแก้ไขเหตุช ารุดบกพร่องหรือเสียหายโดยเร็ว และไม่อาจรอ
ให้ผู้รับจ้างแก้ไขในระยะเวลาที่ก าหนดไว้ตามวรรคหนึ่งได้ ผู้ว่ าจ้างมีสิทธิเข้าจัดการแก้ไขเหตุช ารุดบกพร่อง          
หรื อ เสี ยหายนั้ น เอง  หรื อจ้ า งผู้ อ่ืน ให้ซ่ อมแซมความช ารุ ดบกพร่องหรือ เสี ยหาย โดยผู้ รั บจ้ า ง  

ต้องรับผิดชอบช าระค่าใช้จ่ายทั้งหมด 
  การที่ผู้ว่าจ้างท าการนั้นเอง หรือจ้างผู้อ่ืนให้ท างานนั้นแทนผู้รับจ้าง ไม่ท าให้ผู้ รับจ้าง 
หลุดพ้นจากความรับผิดตามสัญญา หากผู้รับจ้างไม่ชดใช้ค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายตามที่ผู้ว่าจ้างเรียกร้อง         
ผู้ว่าจ้างมีสิทธิบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้ 
 ข้อ ๙ การจ้างช่วง 
  ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานทั้งหมดหรือแต่บางส่วนแห่งสัญญานี้ไปจ้างช่วงอีกทอดหนึ่ง 
เว้นแต่การจ้างช่วงงานแต่บางส่วนที่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างแล้ว การที่ผู้ว่าจ้างได้อนุญาต  

ให้จ้างช่วงงานแต่บางส่วนดังกล่าวนั้น  ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจากความรับผิดหรือพันธะหน้าที่ 
ตามสัญญานี้ และผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับผิดในความผิดและความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างช่วง  
หรือของตัวแทนหรือลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วงนั้นทุกประการ 
 กรณีผู้ รับจ้างไปจ้างช่วงงานแต่บางส่วนโดยฝ่าฝืนคว ามในวรรคหนึ่ ง  ผู้รับจ้าง                  
ต้องช าระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจ านวนเงินในอัตราร้อยละ..........(๒1)….......(.........................) ของวงเงิน        
ของงานที่จ้างช่วงตามสัญญา ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา 
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 ข้อ ๑๐ การควบคุมงานของผู้รับจ้าง 
   ผู้รับจ้างจะต้องควบคุมงานที่รับจ้างอย่างเอาใจใส่ ด้วยประสิทธิภาพและความช านาญ             
และในระหว่างท างานที่รับจ้างจะต้องจัดให้มีผู้แทนซึ่งท างานเต็มเวลาเป็นผู้รับผิดชอบควบคุมงาน  

ของผู้รับจ้าง ผู้แทนดังกล่าวจะต้องได้รับมอบอ านาจจากผู้รับจ้าง  ค าสั่งหรือค าแนะน าต่าง ๆ ที่ผู้ว่าจ้าง 
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้งได้แจ้งแก่ผู้แทนเช่นว่านั้น  
ให้ถือว่าเป็นค าสั่งหรือค าแนะน าที่ได้แจ้งแก่ผู้รับจ้ าง การแต่งตั้งผู้แทนตามข้อนี้จะต้องท าเป็นหนังสือ 

และต้องได้รับความเห็นชอบเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง การเปลี่ยนตัวหรือแต่งตั้งผู้แทนใหม่จะท ามิได้  
หากไม่ได้รับความเห็นชอบเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน 
 ผู้ ว่ าจ้างมีสิทธิที่จะขอให้ เปลี่ยนตัวผู้ แทนตามวรรคหนึ่ ง  โดยแจ้ง เป็นหนังสือ                   
ไปยังผู้รับจ้าง และผู้รับจ้างจะต้องท าการเปลี่ยนตัวผู้แทนนั้นโดยพลัน  โดยไม่คิดค่าจ้างหรือราคาเพ่ิม 

หรืออ้างเป็นเหตุเพื่อขยายอายุสัญญาอันเนื่องมาจากเหตุนี้ 
 ข้อ ๑๑ ความรับผิดของผู้รับจ้าง 
 ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดต่ออุบัติเหตุ  ความเสียหาย หรือภยันตรายใด ๆ อันเกิดจาก 
การปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และจะต้องรับผิดต่อความเสียหายจากการกระท าของลูกจ้างหรือตัวแทน  
ของผู้รับจ้าง และจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างช่วงด้วย (ถ้ามี) 
 ความเสียหายใด ๆ อันเกิดแก่งานที่ผู้รับจ้างได้ท าขึ้น แม้จะเกิดขึ้นเพราะเหตุสุดวิสัย 

ก็ตาม ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบโดยซ่อมแซมให้คืนดีหรือเปลี่ยนให้ใหม่โดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง เว้นแต่
ความเสียหายนั้นเกิดจากความผิดของผู้ว่าจ้าง ทั้งนี้ ความรับผิดของผู้รับจ้างดังกล่าวในข้ อนี้จะสิ้นสุดลง               
เมื่อผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานครั้งสุดท้าย ซึ่งหลังจากนั้นผู้รับจ้างคงต้องรับผิดเพียงในกรณีช ารุดบกพร่อง  
หรือความเสียหายดังกล่าวในข้อ ๘ เท่านั้น 
  ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดต่อบุคคลภายนอกในความเสียหายใดๆ อันเกิดจากการปฏิบัติงาน
ของผู้รับจ้าง หรือลูกจ้างหรือตัวแทนของผู้รับจ้าง รวมถึงผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ตามสัญญานี้ หากผู้ว่าจ้าง             
ถูกเรียกร้องหรือฟ้องร้องหรือต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่บุคคลภายนอกไปแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องด าเนินการใด ๆ 
เพ่ือให้มีการว่าต่างแก้ต่างให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง รวมทั้งผู้รับจ้างจะต้องชดใช้ค่าเสียหาย
นั้น ๆ ตลอดจนค่าใช้จ่ายใด ๆ อันเกิดจากการถูกเรียกร้องหรือถูกฟ้องร้องให้แก่ผู้ว่าจ้างทันที 

ข้อ ๑๒ การจ่ายเงินแก่ลูกจ้าง 
 ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินแก่ลูกจ้างที่ผู้รับจ้างได้จ้างมาในอัตราและตามก าหนดเวลา 
ที่ผู้รับจ้างได้ตกลงหรือท าสัญญาไว้ต่อลูกจ้างดังกล่าว 
 ถ้าผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้างหรือค่าทดแทนอ่ืนใดแก่ลูกจ้างดังกล่าวในวรรคหนึ่ง  
ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะเอาเงินค่าจ้างที่จะต้องจ่ายแก่ผู้รับจ้างมาจ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างดังกล่าว และให้ถือว่า 
ผู้ว่าจ้างได้จ่ายเงินจ านวนนั้นเป็นค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามสัญญาแล้ว 
  ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีประกันภัยส าหรับลูกจ้างทุกคนที่จ้างมาท างาน โดยให้ครอบคลุม
ถึงความรับผิดทั้งปวงของผู้รับจ้าง รวมทั้งผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ในกรณีความเสียหายที่คิดค่าสินไหมทดแทนได้            
ต ามกฎหมาย  ซึ่ ง เ กิ ด จ าก อุบั ติ เ ห ตุ ห รื อภยั น ตร าย ใด  ๆ  ต่ อลู กจ้ า งห รื อบุ ค คล อ่ื นที่ ผู้ รั บ จ้ า ง 
หรือผู้รับจ้างช่วงจ้างมาท างาน ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวพร้อมทั้งหลักฐาน 

การช าระเบี้ยประกันให้แก่ผู้ว่าจ้างเมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง 
 
 



 

 

กระบวนงานการจดัซื้อ/จดัจา้ง โครงการพัฒนาพืน้ที่ต้นแบบการพัฒนาคณุภาพชีวติตามหลักทฤษฎีใหม ่ หน้า 76 

ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”   

ข้อ ๑๓ การตรวจงานจ้าง 
 ถ้าผู้ว่าจ้างแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ  ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษา  
เพ่ือควบคุมการท างานของผู้รับจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้น  
มีอ านาจเข้าไปตรวจการงานในโรงงานและสถานที่ก่อสร้างได้ทุกเวลา และผู้รับจ้างจะต้องอ านวย  

ความสะดวกและให้ความช่วยเหลือในการนั้นตามสมควร 

 การที่มีคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้น หาท าให้          
ผู้รับจ้างพ้นความรับผิดชอบตามสัญญานี้ข้อใดข้อหนึ่งไม ่

ข้อ ๑๔ แบบรูปและรายการละเอียดคลาดเคลื่อน 

  ผู้รับจ้างรับรองว่าได้ตรวจสอบและท าความเข้าใจในแบบรูปและรายการละเอียด               
โดยถี่ถ้วนแล้ว หากปรากฏว่าแบบรูปและรายการละเอียดนั้นผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อนไปจากหลักการทางวิศวกรรม
หรือทางเทคนิค ผู้รับจ้างตกลงที่จะปฏิบัติตามค าวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน          
หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง เพ่ือให้งานแล้วเสร็จบริบูรณ์ ค าวินิจฉัยดังกล่าว ให้ถือเป็นที่สุด โดยผู้รับจ้างจะ
คิดค่าจ้าง ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใด ๆ เพ่ิมขึ้นจากผู้ว่าจ้าง หรือขอขยายอายุสัญญาไม่ได้ 

ข้อ ๑๕ การควบคุมงานโดยผู้ว่าจ้าง 
  ผู้รับจ้างตกลงว่าคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษา 

ที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง มีอ านาจที่จะตรวจสอบและควบคุมงานเพื่อให้เป็นไปตามสัญญานี้และมีอ านาจที่จะสั่งให้แก้ไข
เปลี่ยนแปลงเพ่ิมเติม หรือตัดทอนซึ่งงานตามสัญญานี้ หากผู้รับจ้างขัดขืนไม่ปฏิบัติตาม ผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการ
ตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษา มีอ านาจที่จะสั่งให้หยุดการนั้นชั่วคราวได้ ความล่าช้าในกรณีเช่นนี้ 
ผู้รับจ้างจะถือเป็นเหตุขอขยายระยะเวลาการปฏิบัติงานตามสัญญาหรือเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น 

ข้อ ๑๖ งานพิเศษและการแก้ไขงาน  
  ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะสั่งเป็นหนังสือให้ผู้รับจ้างท างานพิเศษซึ่งไม่ได้แสดงไว้หรือรวมอยู่ใน
เอกสารสัญญานี้ หากงานพิเศษนั้น ๆ อยู่ ในขอบข่ายทั่วไปแห่งวัตถุประสงค์ของสัญญานี้  นอกจากนี้  
ผู้ว่าจ้างยังมีสิทธิสั่งให้เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขแบบรูปและข้อก าหนดต่าง ๆ ในเอกสารสัญญานี้ด้วย 

  อัตราค่าจ้างหรือราคาที่ก าหนดไว้ ในสัญญานี้  ให้ก าหนด ใช้ส าหรับงานพิเศษ 

หรืองานที่ เ พ่ิมเติมขึ้น  หรือตัดทอนลงทั้งปวงตามค าสั่ งของผู้ว่ าจ้าง  หากในสัญญาไม่ ได้ก าหนดไว้                 
ถึงอัตราค่าจ้าง หรือราคาใด ๆ ที่จะน ามาใช้ส าหรับงานพิเศษหรืองานที่เพ่ิมขึ้นหรือลดลงดังกล่าว ผู้ว่าจ้าง 

และผู้รับจ้างจะได้ตกลงกันที่จะก าหนดอัตราค่าจ้างหรือราคาที่ เ พ่ิมขึ้นหรือลดลง  รวมทั้งการขยาย
ระยะเวลา (ถ้ามี) กันใหม่เ พ่ือความเหมาะสม  ในกรณีที่ตกลงกันไม่ได้  ผู้ว่าจ้างจะก าหนดอัตราจ้าง               
หรือราคาตามแต่ผู้ว่าจ้างจะเห็นว่าเหมาะสมและถูกต้อง ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติงานตามค าสั่งของผู้ว่าจ้างไปก่อน
เพ่ือมิให้เกิดความเสียหายแก่งานที่จ้าง 
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ข้อ ๑๗ ค่าปรับ 

  หากผู้รับจ้างไม่สามารถท างานให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่ก าหนดไว้ ในสัญญา 

และผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญา  ผู้รับจ้างจะต้องช าระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจ านวนเงินวันละ                      
.......(๒2)……..….บาท (……................ ...………...) และจะต้องช าระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงาน (ถ้ามี)  
ในเมื่อผู้ว่าจ้างต้องจ้างผู้ควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็นจ านวนเงินวันละ…....(๒3)….....บาท (…................. .)                
นับถัดจากวันที่ครบก าหนดเวลาแล้วเสร็จของงานตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายเวลาท างานให้  จนถึง
วันที่ท างานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้าง
ท างานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจ านวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย 

  ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างจะไม่สามารถ
ปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ  ๑๘ ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้าง                 
ได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบก าหนดเวลาแล้วเสร็จของงานขอให้ช าระค่าปรับแล้ว  ผู้ว่าจ้างมีสิทธิ             
ที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย 

ข้อ ๑๘ สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังบอกเลิกสัญญา 

  ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา ผู้ว่าจ้างอาจท างานนั้นเองหรือว่าจ้างผู้อ่ืนให้ท างานนั้น           
ต่อจนแล้วเสร็จก็ได้ ผู้ว่าจ้างหรือผู้ที่รับจ้างท างานนั้นต่อมีสิทธิใช้เครื่องใช้ในการก่อสร้าง สิ่งที่สร้างขึ้นชั่วคราว
ส าหรับงานก่อสร้าง และวัสดุต่าง ๆ ซึ่งเห็นว่าจะต้องสงวนเอาไว้เพ่ือการปฏิบัติงานตามสัญญาตามที่จะเห็นสมควร 
 ในกรณีดังกล่าว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิริบหรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาทั้งหมด
หรือบางส่วน ตามแต่จะเห็นสมควร นอกจากนั้น ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหายซึ่งเป็นจ านวนเกินกว่า
หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เพ่ิมขึ้นในการท างานนั้นต่อให้แล้วเสร็จตามสัญญา ตลอดจน
ค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานเพ่ิม (ถ้ามี) ซึ่งผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากเงินประกันผลงานหรือจ านวนเงินใด  ๆ              
ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก็ได้ 

ข้อ ๑๙ การบังคับค่าปรับ ค่าเสียหาย และค่าใช้จ่าย 

 ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่งด้วยเหตุใด ๆ ก็ตาม จนเป็นเหตุให้
เกิดค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างต้องชดใช้ค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าว
ให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยสิ้นเชิงภายในก าหนด.......... ....... ...(.... .... .............) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง 
เป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หากผู้รับจ้างไม่ชดใช้ให้ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้าง            
มีสิทธิที่จะหักเอาจากจ านวนเงินค่าจ้างที่ต้องช าระ หรือจากเงินประกันผลงานของผู้รับจ้าง หรือบังคับ               
จากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้ทันที 
  หากค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายที่บังคับจากเงินค่าจ้างที่ต้องช าระ เงินประกัน
ผลงานหรือหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาแล้วยังไม่เพียงพอ ผู้รับจ้างยินยอมช าระส่วนที่เหลือที่ยังขาดอยู่จน
ครบถ้วนตามจ านวนค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายนั้น ภายในก าหนด.. ......................(......................) วัน 
นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง 

หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแล้ว 

ยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างทั้งหมด 
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ข้อ ๒๐ การท าบริเวณก่อสร้างให้เรียบร้อย 

 ผู้ รับจ้ างจะต้องรักษาบริ เวณสถานที่ปฏิบัติ งานตามสัญญานี้  รวมทั้ ง โรงงาน                   
หรือสิ่งอ านวยความสะดวกในการท างานของผู้รับจ้าง ลูกจ้าง ตัวแทน หรือผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ให้สะอาด ปลอดภัย 

และมีประสิทธิภาพในการใช้งานตลอดระยะเวลาการจ้าง และเมื่อท างานเสร็จสิ้นแล้ว จะต้องขนย้าย 

บรรดาเครื่องใช้ในการท างานจ้างรวมทั้งวัสดุ ขยะมูลฝอย และสิ่งก่อสร้างชั่วคราวต่าง  ๆ (ถ้ามี) ทั้งจะต้อง 
กลบเกลี่ยพื้นดินให้เรียบร้อยเพ่ือให้บริเวณท้ังหมดอยู่ในสภาพที่สะอาดและใช้การได้ทันที 

ข้อ ๒๑ การงดหรือลดค่าปรับ หรือการขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา 

  ในกรณีที่มีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง หรือเหตุสุดวิสัย  
หรือเกิดจากพฤติการณ์อันหนึ่ งอันใดที่ผู้ รับจ้างไม่ต้องรับผิดตามกฎหมาย หรือเหตุ อ่ืนตามที่ก าหนด 

ในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ท าให้ผู้รับจ้าง       
ไม่สามารถท างานให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไขและก าหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุหรือพฤติการณ์
ดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบ เพ่ือของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาท างานออกไป
ภายใน ๑๕ (สิบห้า) วันนับถัดจากวันที่เหตุนั้นสิ้นสุดลง หรือตามที่ก าหนดในกฎกระทรวงดังกล่าว แล้วแต่กรณี 
  ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้รับจ้างได้สละสิทธิเรียกร้อง   
ในการที่จะของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาท างานออกไปโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่กรณีเหตุเกิดจาก
ความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้างซึ่งมีหลักฐานชัดแจ้งหรือผู้ว่าจ้างทราบดีอยู่แล้วตั้งแต่ต้น 
  การงดหรือลดค่าปรับ หรือขยายก าหนดเวลาท างานตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจ      
ของผู้ว่าจ้างที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร 

(๒4) ข้อ ๒๒ การใช้เรือไทย 

  ในการปฏิบัติตามสัญญานี้ หากผู้รับจ้างจะต้องสั่งหรือน าของเข้ามาจากต่างประเทศ
รวมทั้งเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ต้องน าเข้ามาเพ่ือปฏิบัติงานตามสัญญา ไม่ว่าผู้รับจ้างจะเป็นผู้ที่น าของเข้ามาเอง
หรือน าเข้ามาโดยผ่านตัวแทนหรือบุคคลอ่ืนใด ถ้าสิ่งของนั้นต้องน าเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางเดินเรือ        
ที่มีเรือไทยเดินอยู่และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศก าหนด     
ผู้รับจ้างต้องจัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายัง
ประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าก่อนบรรทุกของนั้นลงเรือ อ่ืนที่มิ ใช่ เรือไทย                 
หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืนได้  ทั้งนี้ไม่ว่าการสั่ง    
หรือน าเข้าสิ่งของดังกล่าวจากต่างประเทศจะเป็นแบบใด 
 ในการส่งมอบงานตามสัญญาให้แก่ผู้ว่าจ้าง  ถ้างานนั้นมีสิ่งของตามวรรคหนึ่ ง  
ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบใบตราส่ง (Bill of Lading) หรือส าเนาใบตราส่งส าหรับของนั้น ซึ่งแสดงว่าได้บรรทุก    
มาโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยให้แก่ผู้ว่าจ้างพร้อมกับการส่งมอบงานด้วย 

 ในกรณีที่สิ่งของดังกล่าวไม่ได้บรรทุกจากต่างประเทศมายังประเทศไทยโดยเรือไทย
หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย ผู้รับจ้างต้องส่งมอบหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า      
ให้บรรทุกของโดยเรืออ่ืนได้หรือหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้ช าระค่าธรรมเนียมพิเศษเนื่องจากการไม่บรรทุกของ     
โดยเรือไทยตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวีแล้วอย่างใดอย่างหนึ่งแก่ผู้ว่าจ้างด้วย 
 ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ส่งมอบหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่งดังกล่าวในวรรคสองและวรรค
สามให้แก่ผู้ว่าจ้าง แต่จะขอส่งมอบงานดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างก่อนโดยไม่รับช าระเงินค่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิรับงาน
ดังกล่าวไว้ก่อน และช าระเงินค่าจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติถูกต้องครบถ้วนดังกล่าวแล้วได้ 
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ข้อ ๒๓ มาตรฐานฝีมือช่าง 
 ผู้รับจ้างตกลงเป็นเงื่อนไขส าคัญว่า ผู้รับจ้างจะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐาน
ฝีมือช่าง จาก .......................................... ................. หรือผู้มีวุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส. หรือ ปวท.                     
หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาท่ี ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ ในอัตราไม่ต่ ากว่าร้อยละ……(……..) ของ
แต่ละสาขาช่าง แต่จะต้องมีช่างจ านวนอย่างน้อย ๑ (หนึ่ง) คน ในแต่ละสาขาช่างดังต่อไปนี้ 
 ๒๓.๑ …………………………………………………..…… 
 ๒๓.๒ ……………………………………………….….…… 
         …………………………..ฯลฯ……………….…… 
 ผู้รับจ้างจะต้องจัดท าบัญชีแสดงจ านวนช่างทั้งหมดโดยจ าแนกตามแต่ละสาขาช่าง 

และระดับช่าง พร้อมกับระบุรายชื่อช่างผู้ที่ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างหรือผู้มีวุฒิบัตรดังกล่าว 

ในวรรคหนึ่ง น ามาแสดงพร้อมหลักฐานต่าง ๆ ต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ หรือผู้ควบคุมงานก่อนเริ่มลงมือท างาน 
และพร้อมที่จะให้ผู้ว่าจ้างหรือเจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้างตรวจสอบดูได้ตลอดเวลาท างานตามสัญญานี้ของผู้รับจ้าง 

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

 
(ลงชื่อ)…………………………………………...ผู้ว่าจ้าง 
        (……........……...…………………….) 
 
(ลงชื่อ)…………………………………..……….ผู้รับจ้าง 
        (……........……...…………………….) 
 
(ลงชื่อ)………………………………………..….พยาน 
        (……........……...…………………….) 
 
(ลงชื่อ)………………………………..………….พยาน 
        (……........……...…………………….) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

กระบวนงานการจดัซื้อ/จดัจา้ง โครงการพัฒนาพืน้ที่ต้นแบบการพัฒนาคณุภาพชีวติตามหลักทฤษฎีใหม ่ หน้า 80 

ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”   

วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับสัญญาจ้างก่อสร้าง 
(๑) ให้ระบุเลขที่สัญญาในปีงบประมาณหนึ่ง ๆ ตามล าดับ 
(๒) ให้ระบุชื่อของหน่วยงานของรัฐที่เป็นนิติบุคคล เช่น กรม ก. หรือรัฐวิสาหกิจ ข. เป็นต้น 

(๓) ให้ระบุชื่อและต าแหน่งของหัวหน้าหน่วยงานของรัฐที่เป็นนิติบุคคลนั้น หรือผู้ที่ได้รับมอบอ านาจ   
เช่น นาย ก. อธิบดีกรม……………...หรือ นาย ข. ผู้ได้รับมอบอ านาจจากอธิบดีกรม……………….. 

(๔) ให้ระบุชื่อผู้รับจ้าง 
ก. กรณีนิติบุคคล เช่น ห้างหุ้นส่วนสามัญจดทะเบียน ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บริษัทจ ากัด 

 ข. กรณีบุคคลธรรมดา ให้ระบุชื่อและที่อยู่ 
 (๕) เป็นข้อความหรือเงื่อนไขเพ่ิมเติม ซึ่งหน่วยงานของรัฐผู้ท าสัญญาอาจเลือกใช้หรือตัดออกได้
ตามข้อเท็จจริง 
 (๖) เป็นข้อความหรือเงื่อนไขเพ่ิมเติม ซึ่งหน่วยงานของรัฐผู้ท าสัญญาอาจเลือกใช้หรือตัดออกได้
ตามข้อเท็จจริง 

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

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

หรอืดราฟท์นั้นช าระต่อเจ้าหน้าที่ หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน ๓ วันท าการ  
 (๓) หนังสือค ้าประกันของธนาคารภายในประเทศตามตัวอย่างที่คณะกรรมการนโยบาย

ก าหนด โดยอาจเป็นหนังสือค้ าประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางก าหนดก็ได้ 
 (๔) หนังสือค้ าประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาต     

ให้ประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ าประกันตามประกาศของธนาคาร  

แห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลม  

ให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือค้ าประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายก าหนด 
 (๕) พันธบัตรรัฐบาลไทย 

(๙) ให้ก าหนดจ านวนเงินหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาตามระเบียบกระทรวงการคลัง 

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

(๑๓) เป็นข้อความหรือเงื่อนไขเพ่ิมเติม ซึ่งหน่วยงานของรัฐผู้ท าสัญญาอาจเลือกใช้หรือตัดออกได้
ตามข้อเท็จจริง 

(๑๔) เป็นข้อความหรือเงื่อนไขเพ่ิมเติม ซึ่งหน่วยงานของรัฐผู้ท าสัญญาอาจเลือกใช้หรือตัดออกได้
ตามข้อเท็จจริง 

(๑๕) เป็นข้อความหรือเงื่อนไขเพ่ิมเติม ซึ่งหน่วยงานของรัฐผู้ท าสัญญาอาจเลือกใช้หรือตัดออกได้
ตามข้อเท็จจริง 
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(๑๖) ในกรณีที่หน่วยงานผู้ว่าจ้างเห็นเป็นการจ าเป็นและสมควรจะหักค่าจ้างในแต่ละเดือน                
ไว้จ านวนทั้งหมดก็ได้ 

(๑๗) เป็นข้อความหรือเงื่อนไขเ พ่ิมเติม ซึ่ งหน่วยงานของรัฐผู้ท าสัญญาอาจเลือกใช้              
หรือตัดออกได้ตามข้อเท็จจริง 

(๑8) เป็นข้อความหรือเงื่อนไขเพ่ิมเติม ซึ่งหน่วยงานของรัฐผู้ท าสัญญาอาจเลือกใช้หรือตัดออกได้
ตามข้อเท็จจริง 

(19) เป็นข้อความหรือเงื่อนไขเพ่ิมเติม ซึ่งหน่วยงานของรัฐผู้ท าสัญญาอาจเลือกใช้หรือตัดออกได้            
ตามข้อเท็จจริง 

(๒0) ก าหนดเวลาที่ผู้ รับจ้างจะรับผิดในความช ารุดบกพร่อง โดยปกติจะต้องก าหนด 
ไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับถัดจากวันที่ผู้รับจ้างได้รับมอบงานจ้างก่อสร้าง 

(๒1) อัตราค่าปรับตามสัญญาข้อ ๙ กรณีผู้รับจ้างไปจ้างช่วงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาต 

จากผู้ว่าจ้าง ต้องก าหนดค่าปรับเป็นจ านวนเงินไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของวงเงินของงานที่จ้างช่วงตามสัญญา 
(๒2)  อัตราค่าปรับตามสัญญาข้อ ๑๗ ให้ก าหนดเป็นรายวันในอัตราระหว่างร้อยละ  

๐.๐๑-๐.๑๐ ของราคางานจ้างนั้น ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๖๒ ส่วนกรณีจะปรับร้อยละเท่าใด ให้อยู่ในดุลพินิจของหน่วยงานของรัฐ 

ผู้ว่าจ้างที่จะพิจารณา โดยค านึงถึงราคาและลักษณะของพัสดุที่จ้าง ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการที่ผู้รับจ้าง  

จะหลีกเลี่ยงไม่ปฏิบัติตามสัญญา แต่ทั้งนี้การที่จะก าหนดค่าปรับเป็นร้อยละเท่าใ ด จะต้องก าหนดไว้ 
ในเอกสารเชิญชวนด้วย 

(๒3) ถ้าต้องจ่ายค่าควบคุมงานวันละเท่าใด ให้เรียกค่าควบคุมงานจากผู้รับจ้างวันละเท่านั้น  
ตามจ านวนที่ล่วงเลยก าหนดสัญญาไป แต่สัญญาข้อนี้ไม่รวมถึงค่าควบคุมงานในกรณีที่ต้องต่ออายุสัญญา  

(๒4) เป็นข้อความหรือเงื่อนไขเพ่ิมเติม ซึ่งหน่วยงานของรัฐผู้ท าสัญญาอาจเลือกใช้หรือตัดออกได้
ตามข้อเท็จจริง 
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 (ตัวอย่าง) 
ขั้นตอนและระยะเวลาด าเนินการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

(กรณีได้รับจัดสรรงบประมาณ วงเงินไม่เกิน 5 แสนบาท วันที่ 2 พฤศจิกายน 2563) 
 

ล าดับ ขั้นตอนการปฏิบัติ ระหว่างวันที่ หมายเหตุ 
1 จัดท าราคากลาง 

  
1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการก าหนดราคากลาง 2-3 พฤศจิกายน 2563 

 
1.2 คณะกรรมการฯ ด าเนินการ 3-5 พฤศจิกายน 2563 

 
2 จัดท ารายงานขอซื้อหรือขอจ้างและขอ

ความเห็นชอบราคากลาง   
2.1 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อหรือจ้างโดย
วิธีเฉพาะเจาะจง และคณะกรรมการตรวจรับ
พัสดุ 

5-9 พฤศจิกายน 2563 

 

2.2 เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความ
เห็นชอบรายงานขอซื้อขอจ้าง 

5-9 พฤศจิกายน 2563 
 

2.3 คณะกรรมการฯ จัดท าหนังสือเชิญชวน
ส่งไปยังผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติตามที่
ก าหนด 

9-10 พฤศจิกายน 2563 

 

2.4 ก าหนดยื่นข้อเสนอ 12 พฤศจิกายน 2563 
 

2.5 คณะกรรมการฯ พิจารณาข้อเสนอ 
ต่อรองราคา รายงานผลการพิจารณา 

13 พฤศจิกายน 2563 
 

3 เสนอผู้มีอ านาจอนุมัติซื้อหรือจ้าง เห็นชอบ
ผลการพิจารณา   
3.1 จัดท าประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 13-16 พฤศจิกายน 2563  

3.2 ลงนามใบสั่งซื้อหรือจ้าง (กรณีใบสั่งซื้อ
หรือจ้าง) 

16 พฤศจิกายน 2563 ไม่ต้องรอให้พ้น 

3.3 จัดท าหนังสือแจ้งท าสัญญาหรือบันทึก
ข้อตกลง (กรณีท าสัญญาหรือบันทึกข้อตกลง) 

16 พฤศจิกายน 2563 ระยะเวลาอุทธรณ์ 

4 ท าสัญญาหรือบันทึกข้อตกลง 25 พฤศจิกายน 2563 (19-22 พ.ย. 63 
วันหยุดราชการ) 
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(ตัวอย่าง) 
ขั้นตอนและระยะเวลาด าเนินการโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

(กรณีได้รับจัดสรรงบประมาณวงเงินไม่เกิน 5 ล้านบาท วันที่ 2 พฤศจิกายน 2563) 

ล าดับ ขั้นตอนการปฏิบัติ ระหว่างวันที่ หมายเหตุ 
1. จัดท าแผนการจัดซื้อจัดจ้าง (บันทึกแผนการ

จัดซื้อจัดจ้างในระบบ e-GP) 
2-3 พฤศจิกายน 2563  

2. จัดท าราคากลาง   

2.1 แต่งตั้งคณะกรรมการก าหนดราคากลาง 3-4 พฤศจิกายน 2563  

2.2 คณะกรรมการฯ ด าเนินการ 4-6 พฤศจิกายน 2563  

3. จัดท ารายงานขอซื้อหรือขอจ้างและขอความ
เห็นชอบราคากลาง 

9-10 พฤศจิกายน 2563  

3.1 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผล และ
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 

  

3.2 เจ้าหน้าที่จัดท าเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ 

  

3.3 เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความ
เห็นชอบรายงานขอซื้อขอจ้าง 

  

4. ด าเนินการเผยแพร่ประกาศเชิญชวน และ
เอกสารประกวดราคา  

10-17 พฤศจิกายน 2563 5 วันท าการ 

4.1 ปิดประกาศ ณ ที่ท าการของหน่วยงาน ประกาศ
ผ่านเวบ็ไซต์หน่วยงาน และ เว็บไซต์ระบบ  e-GP 

  

4.2 ระยะเวลาการเผยแพร่ และระยะเวลา
จัดเตรียมเอกสารและค านวณราคา 

  

4.3 การชี้แจงเพิ่มเติม   

5. ก าหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ 

18 พฤศจิกายน 2563 (19-22 พ.ย.
63 วันหยุด) 

6. คณะกรรมการพิจารณาฯ ดาวน์โหลดเอกสาร 
ตรวจสอบเอกสาร พิจารณาคัดเลือก 

23-27 พฤศจิกายน 2563  

และจัดท ารายงานผลการพิจารณาเสนอหัวหน้า
หน่วยงานให้ความเห็นชอบ 

  

7 เสนอผู้มีอ านาจอนุมัติซื้อหรือจ้าง เห็นชอบผล
การพิจารณา 

  

7.1 จัดท าประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 27-30 พฤศจิกายน 2563  

7.2 ระยะเวลาการอุทธรณ์  1-9 ธันวาคม 2563 7 วันท าการ 

8 ท าสัญญาหรือบันทึกข้อตกลง  
(พ้นระยะเวลาอุทธรณ์ผลการพิจารณา) 

18 ธันวาคม 2563  
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ที่ปรึกษา นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ   อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน 

นางวิไลวรรณ ไกรโสดา   รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน 

นายนิวัติ น้อยผาง   รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน 

  นางชยาณี มัจฉาเดช   ผู้อ านวยการกองคลัง 

 

คณะผู้จัดท า นางสุมาลี ศิริจินดา   ผู้อ านวยการกลุ่มงานพัสดุ 
  นายค านึง อินทรสิทธิ์   ผู้อ านวยการกลุ่มงานอาคารสถานที่และยานพาหนะ 

  นางสาวณัฐกานต ์กงแก้ว   นักวิชาการพัสดุช านาญการ 

  นางสาวกีรติยา รัตนอุบล   นักวิชาการพัสดุช านาญการ 

  นางสาวคัทลียา  วัชณะสวัสดิ์  นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ 

นางสาวนันทิภัคค์ เรืองประดิษฐ์  นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ 

  นายเวนิช ทองดี    นายช่างโยธาช านาญงาน 

  นางสุนันทา บ ารุงศิลป์   เจ้าพนักงานพัสดุช านาญงาน 

นางสาวอัจฉรา เสือครุฑ   เจ้าพนักงานพัสดุช านาญงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




