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(ตัวอย่าง)
เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธปี ระกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e – bidding)
เลขที่ …………………..
การจ้างก่อสร้าง…………………(ระบุชื่องานที่จา้ งก่อสร้าง)………………
ตามประกาศ กรมชลประทาน
ลงวันที่ ………………………………………….
----------------------------------------กรมชลประทานซึ่ ง ต่ อ ไปนี้ เ รี ย กว่ า กรมมี ค วามประสงค์ จ ะประกวดราคาจ้ า งก่ อ สร้ า ง
..............................................................................................................................................................................
ณ ………….........................................................………………………………ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
โดยมีข้อแนะนําและข้อกําหนดดังต่อไปนี้
๑. เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
1.1 แบบรูปและรายการละเอียด
1.2 แบบใบเสนอราคาที่กําหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
1.3 แบบสัญญาจ้างก่อสร้าง
1.4 แบบหนังสือค้ําประกัน
(1) หลักประกันการเสนอราคา
(2) หลักประกันสัญญา
(3) หลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้า
(4) หลักประกันผลงาน
๑.๕ สูตรการปรับราคา
๑.๖ บทนิยาม
(๑) ผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน
(๒) การขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม
๑.๗ แบบบัญชีเอกสารที่กําหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
(๑) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑
(๒) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒
๑.๘ รายละเอียดการคํานวณราคากลางงานก่อสร้างตาม BOQ (Bill of Quantities)
เอกสารเพิ่มเติมอื่นๆ
๑.๙ ใบแจ้งปริมาณงานและราคา (แนบไฟล์ใบแจ้งปริมาณงานและราคาทุกกรณี)
๑.๑๐ แบบหนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
๑.๑๑ หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการโอนสิทธิ์เรียกร้องในการรับเงิน
๑.๑๒ แบบบัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ/หุ้นส่วนผู้จัดการ/ผู้มีอํานาจควบคุม และบัญชีผู้ถือ
หุ้นรายใหญ่
๑.๑๓ วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้พันธบัตรรัฐบาลเป็นหลักประกัน
๑.๑๔ เงื่อนไขทั่วไปของงานก่อสร้าง

-๒๑.๑๕ เงื่อนไขเฉพาะของงานก่อสร้าง
๑.๑๖ รายละเอียดด้านวิศวกรรม
๑.๑๗ ระบบความปลอดภัยในการทํางานก่อสร้าง(ให้ใช้ในกรณีที่งานเข้าข่ายมติคณะรัฐมนตรี
แจ้งตามหนังสือที่ นร 0205/ว 84 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2543)
1.18ปะหน้าขอบเขตของงาน (ใช้สําหรับการประกวดราคาที่กําหนดให้มีการวิจารณ์)
๒. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ
2.1 มีความสามารถตามกฎหมาย
2.2 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
2.3 ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
2.4 ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทําสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้
ชั่ วคราวเนื่ อ งจากเป็ น ผู้ ที่ ไม่ ผ่ านเกณฑ์ ก ารประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ งานของผู้ ป ระกอบการตามระเบี ย บที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกําหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
2.5 ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงาน
ของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วน
ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
2.6 มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐกําหนดในราชกิจจานุเบกษา
2.7 เป็น  บุคคลธรรมดา หรือ นิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ดังกล่าว (กรณีงานก่อสร้างที่มีวงเงินตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป ต้องเป็นนิติบุคคลตามกฎหมาย)
2.8 ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่กรม ณ วัน
ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม ใน
การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
2.9 ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาล
ของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคําสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
ข้อ 2.10 ใช้ในกรณีกําหนดชั้นให้แก้ไขข้อความใน Template
๒.๑๐ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเป็นนิติบุคคล หรือกลุ่มกิจการร่วมค้าที่ประกอบด้วยนิติบุคคลซึ่งมี
อาชีพรับจ้างก่อสร้าง โดยมีรายละเอียดดังนี้
2.10.1 ผู้ยื่นข้อเสนอในนามตนเองเพียงรายเดียว ต้องผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติ
เบื้องต้นในการจ้างของกรมชลประทาน ชั้นพิเศษ หรือชั้นที่ ... หรือชั้นที่ ... หรือชั้นที่ ... หรือชั้นที่ ... และ
ไม่ขาดคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์การขึ้นบัญชีนั้น
๒.๑๐.2 ผู้ยื่นข้อเสนอในนามกลุ่มกิจการร่วมค้าที่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ กลุ่ม
กิจการร่วมค้าต้องผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างของกรมชลประทานชั้นพิเศษ หรือชั้นที่ ...
หรือชั้นที่ ... หรือชั้นที่ .... หรือชั้นที่ ….และไม่ขาดคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์การขึ้นบัญชีนั้น
๒.๑๐.3 ผู้ ยื่นข้อเสนอในนามกลุ่มกิจการร่วมค้าที่ ไม่ ได้จดทะเบี ยนเป็ นนิ ติบุ คคลใหม่
นิ ติบุ คคลที่ เข้าร่วมค้ าทุ กรายต้ องผ่ านการคั ดเลือกผู้มี คุ ณสมบั ติเบื้ องต้ นในการจ้างของกรมชลประทานชั้ น
พิเศษ หรือชั้นที่ .... หรือชั้นที่ .... หรือชั้นที่ …. หรือชั้นที่ ... และไม่ขาดคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์การขึ้น
บัญชีนั้น

-๓ข้อ 2.11ใช้ในกรณีกําหนดผลงาน
2.11 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง
ในวงเงินไม่น้อยกว่า.................บาท (........................................) และเป็นผลงานที่เป็ นคู่สัญ ญาโดยตรงกับ
หน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานเอกชนที่กรมเชื่อถือ
ผู้ยื่นข้อเสนอที่เสนอราคาในรูปแบบของ “กิจการร่วมค้า” ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
(1) กรณีที่กิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ กิจการร่วมค้าจะต้องมีคุณสมบัติ
ครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กําหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา และการเสนอราคาให้เสนอราคาในนาม “กิจการร่วม
ค้า”ส่วนคุณสมบัติด้านผลงานก่อสร้าง กิจการร่วมค้าดังกล่าวสามารถนําผลงานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้ามาใช้
แสดงเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่เข้าประกวดราคาได้
(2) กรณีที่กิจการร่วมค้าไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ นิติบุคคลแต่ละนิติบุคคลที่เข้า
ร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กําหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา เว้นแต่ในกรณีที่
กิจการร่วมค้าได้มีข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าเป็นลายลักษณ์อักษรกําหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็น
ผู้รับผิดชอบหลักในการเข้าเสนอราคากับหน่วยงานของรัฐ และแสดงหลักฐานดังกล่าวมาพร้อมการยื่นข้อเสนอ
ประกวดราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ กิจการร่วมค้านั้นสามารถใช้ผลงานก่อสร้างของ
ผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่ยื่นเสนอราคาได้
ทั้ งนี้ “กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิ ติบุคคลใหม่” หมายความว่า กิจการร่วมค้าที่ จด
ทะเบียนเป็นนิติบุคคลต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
2.12 ผู้ ยื่ น ข้ อ เสนอต้ อ งลงทะเบี ย นในระบบจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งภาครั ฐ ด้ ว ยอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์
(Electronic Government Procurement:e - GP) ของกรมบัญชีกลาง
2.13 ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับการคัดเลือกเป็ นคู่สัญ ญาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครั ฐ ด้ ว ยอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ (Electronic Government Procurement:e - GP) ของกรมบั ญ ชี ก ลางตามที่
คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด
2.14 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับ
รายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสําคัญตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด
2.15 ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่
การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญ ญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ตามที่ค ณะกรรมการ
ป.ป.ช. กําหนด
2.16 ........................... (คุณสมบัติอื่น)..............................
๓. หลักฐานการยื่นข้อเสนอ
ผู้ ยื่ น ข้ อ เสนอจะต้ อ งเสนอเอกสารหลั ก ฐานยื่ น มาพร้ อ มกั บ การเสนอราคาทางระบบจั ด ซื้ อ
จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยแยกเป็น 2 ส่วน คือ
๓.๑ ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
(๑) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคล
(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจํากัด ให้ยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน
นิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอํานาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสําเนาถูกต้อง

-๔(ข) บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด ให้ยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน
นิติบุคคลหนังสือบริคณห์สนธิ บัญ ชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอํานาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญ ชีผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสําเนาถูกต้อง
(๒) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคลให้ยื่นสําเนา
บัตรประจําตัวประชาชนของผู้นั้น สําเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน หรือสําเนาหนังสือเดินทางของผู้เป็นหุ้นส่วนที่มิได้ถือสัญชาติไทยพร้อมทั้งรับรอง
สําเนาถูกต้อง
(๓) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ยื่นข้อเสนอร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นสําเนาสัญญา
ของการเข้าร่วมค้า และเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (1) หรือ (2) ของผู้ร่วมค้า แล้วแต่กรณี
(๔) เอกสารเพิ่ ม เติม อื่นๆ (ระบุเอกสารอื่นตามที่หน่วยงานของรัฐที่ดําเนินการจัดจ้าง
เห็นสมควรกําหนด) เช่น
(๔.๑) สําเนาใบทะเบียนพาณิชย์ (ถ้ามี) พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง
(๔.๒) สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี) พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง
(4.3) ...........................................................
(๕) บัญชี เอกสารส่ วนที่ ๑ ทั้ งหมดที่ ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๗ (๑) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบPDF File (Portable DocumentFormat)
ทั้ ง นี้ เมื่ อ ผู้ ยื่ น ข้ อ เสนอดํ า เนิ น การแนบไฟล์ เอกสารตามบั ญ ชี เอกสารส่ ว นที่ ๑
ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ตามแบบใน
ข้อ ๑.๗ (๑) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable
Document Format)
๓.๒ ส่วนที่ ๒อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
(1) ในกรณี ที่ ผู้ ยื่ น ข้ อ เสนอมอบอํ านาจให้ บุ ค คลอื่ น กระทํ าการแทนให้ แ นบหนั งสื อ
มอบอํานาจซึ่งติดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผู้มอบอํานาจและผู้รับมอบอํานาจ
ทั้งนี้หากผู้รับมอบอํานาจเป็นบุคคลธรรมดาต้องเป็นผู้ที่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแล้วเท่านั้น
(๒) หลักประกันการเสนอราคา ตามข้อ ๕
(๓) สําเนาหนังสือรับรองผลงานก่อสร้างพร้อมทั้งรับรองสําเนาถูกต้อง (ให้ใช้ในกรณีที่มี
การกําหนดผลงานตามข้อ 2.11 เท่านั้น)
(๔) บัญชีรายการก่อสร้างหรือใบแจ้งปริมาณงานและราคาซึ่งจะต้องแสดงรายการวัสดุ
อุปกรณ์ ค่าแรงงาน ภาษีประเภทต่างๆ รวมทั้งกําไรไว้ด้วย
(5) เอกสารเพิ่ ม เติ ม อื่ นๆ (ระบุ เอกสารอื่ น ตามที่ ห น่วยงานของรัฐที่ ดําเนิ น การจั ดจ้ าง
เห็นสมควรกําหนด) เช่น
(5.1) ระบบการจัดการความปลอดภั ยในการทํ างานก่ อสร้าง โดยมี รายละเอีย ด
ตามที่กําหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ (ให้ใช้ในกรณีที่งาน
เข้าข่ายมติคณะรัฐมนตรี แจ้งตามหนังสือที่ นร 0205/ว 84 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2543)
(5.2) ........................... ตามเงื่อนไขเฉพาะ ข้อ.................
(6) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตามแบบในข้อ ๑.๗ (๒) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document
Format)

-๕ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดําเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญ ชีเอกสารส่วนที่ ๒ ครบถ้วน
ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ตามแบบในข้อ ๑.๗ (๒)
ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญ ชีเอกสารส่วนที่ ๒ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document
Format)
๔. การเสนอราคา
4.1 ผู้ ยื่ น ข้ อ เสนอต้ อ งยื่ น ข้ อ เสนอและเสนอราคาทางระบบจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งภาครั ฐ ด้ ว ย
อิเล็กทรอนิกส์ตามที่กําหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะต้อง
กรอกข้อความให้ ถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั้งหลักฐานแสดงตัวตนและทําการยืนยันตัวตนของผู้ยื่นข้อเสนอ
โดยไม่ต้องแนบใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)
4.2ผู้ ยื่ น ข้ อ เสนอจะต้ อ งกรอกรายละเอี ย ดการเสนอราคาในใบเสนอราคาตามข้ อ 1.2
พร้อมจัดทําใบแจ้งปริมาณงานและราคา ใบบัญชีรายการก่อสร้างให้ครบถ้วน
ในการเสนอราคาให้เสนอราคาเป็นเงินบาทและเสนอราคาได้เพียงครั้งเดียวและราคาเดียว
โดยเสนอราคารวมหรือราคาต่อหน่วย หรือราคาต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง ทั้งนี้
ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกัน ให้ถือตัวหนังสือเป็น
สําคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอื่น และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้แล้ว
ราคาที่เสนอจะต้องเสนอกําหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า.....240......วันตั้งแต่วันเสนอราคาโดยภายใน
กําหนดยืนราคา ผู้ยื่นข้อเสนอต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้และจะถอนการเสนอราคามิได้
๔.๓ผู้ ยื่ น ข้ อ เสนอจะต้ อ งเสนอกํ าหนดเวลาดํ าเนิ น การก่ อ สร้ างแล้ วเสร็ จ ไม่ เกิ น ............วั น
 นั บถัดจากวันลงนามในสั ญญาจ้าง หรือ  วันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากกรมให้ เริ่มทํ างาน (ให้เลือกใช้ตาม
ข้อเท็จจริง)
๔.๔ก่ อนเสนอราคาผู้ ยื่ น ข้ อ เสนอควรตรวจดู ร่ างสั ญ ญา แบบรู ป และรายการละเอี ยด ฯลฯ
ให้ ถี่ ถ้ วนและเข้ า ใจเอกสารประกวดราคาจ้ า งอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ ทั้ ง หมดเสี ย ก่ อ นที่ จ ะตกลงยื่ น ข้ อ เสนอ
ตามเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์
๔ .๕ ผู้ ยื่ น ข้ อ เสนอจะต้ อ งยื่ น ข้ อ เสนอและเสนอราคาทางระบบจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งภาครั ฐ
ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่…………………………….... ระหว่างเวลา………………..น. ถึง…………………น. และเวลาในการ
เสนอราคาให้ถือตามเวลาของระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เป็นเกณฑ์
เมื่ อ พ้ น กํ าหนดเวลายื่น ข้ อ เสนอและเสนอราคาแล้ว จะไม่ รับ เอกสารการยื่ น ข้ อเสนอ
และเสนอราคาใดๆ โดยเด็ดขาด
4.6 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องจัดทําเอกสารสําหรับใช้ในการเสนอราคาในรูปแบบไฟล์เอกสารประเภท
PDF File (Portable Document Format) โดยผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นผู้รับผิดชอบตรวจสอบความครบถ้วน
ถู ก ต้ อ ง และชั ด เจนของเอกสาร PDF File ก่ อ นที่ จ ะยื น ยั น การเสนอราคา แล้ ว จึ ง ส่ งข้ อ มู ล (Upload)
เพื่อเป็นการเสนอราคาให้แก่ กรมผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
4.7 คณะกรรมการพิ จ ารณาผลการประกวดราคาอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ จะดํ าเนิ น การตรวจสอบ
คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอแต่ละรายว่า เป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นตาม
ข้อ ๑.๖ (๑) หรือไม่ หากปรากฏว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอ
รายอื่นคณะกรรมการฯ จะตั ดรายชื่อผู้ ยื่น ข้ อเสนอราคาที่ มีผลประโยชน์ ร่วมกัน นั้ นออกจากการเป็ น ผู้ ยื่น
ข้อเสนอ
หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ว่า ก่อนหรือในขณะ
ที่มีการพิจารณาข้อเสนอ มีผู้ยื่นข้อเสนอรายใดกระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมตาม
ข้ อ ๑.๖ (๒) และคณะกรรมการฯ เชื่ อ ว่ า มี ก ารกระทํ า อั น เป็ น การขั ด ขวางการแข่ ง ขั น อย่ า งเป็ น ธรรม

-๖คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ และกรมจะพิจารณาลงโทษผู้
ยื่นข้อเสนอดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน เว้นแต่กรมจะพิจารณาเห็นว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น มิใช่เป็นผู้ริเริ่มให้มีการกระทํา
ดังกล่าวและได้ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของกรม
4.8ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติ ดังนี้
(1) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(2) ราคาที่ เ สนอจะต้ อ งเป็ น ราคาที่ ร วมภาษี มู ล ค่ า เพิ่ ม และภาษี อื่ น ๆ (ถ้ า มี )
รวมค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว
(3) ผู้ ยื่น ข้ อ เสนอจะต้ อ งลงทะเบี ย นเพื่ อ เข้ าสู่ ก ระบวนการเสนอราคา ตามวั น เวลา
ที่กําหนด
(4) ผู้ยื่นข้อเสนอจะถอนการเสนอราคาที่เสนอแล้วไม่ได้
(5) ผู้ยื่นข้อเสนอต้องศึกษาและทําความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอราคาด้วยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลางที่แสดงไว้ในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th
๕. หลั ก ประกั น การเสนอราคา (ใช้ สํ าหรั บกรณี ที่ มี วงเงิ นงบประมาณการจ้ างก่ อสร้ างเกิ นกว่ า
5,000,000 บาท)
ผู้ยื่นข้อเสนอต้องวางหลักประกันการเสนอราคาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐ ด้ว ยอิเ ล็ก ทรอนิก ส์ โดยใช้ หลั กประกั นอย่ างหนึ่ งอย่ างใดดั งต่ อไปนี้ จํ านวน ...........................บาท
(............................................)
5.1 เช็คหรือดราฟท์ที่ธนาคารเซ็นสั่งจ่าย ซึ่งเป็นเช็คหรือดราฟท์ลงวันที่ที่ใช้เช็คหรือดราฟท์นั้น
ชําระต่อเจ้าหน้าที่ในวันที่ยื่นข้อเสนอ หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน 3 วันทําการ
5.2 หนั งสือค้ําประกั นอิ เล็กทรอนิกส์ของธนาคารภายในประเทศตามแบบที่ คณะกรรมการนโยบาย
กําหนด
5.3 พันธบัตรรัฐบาลไทย
5.4 หนั งสื อ ค้ํ า ประกั น ของบริ ษั ท เงิ น ทุ น หรื อ บริ ษั ท เงิน ทุ น หลั ก ทรั พ ย์ ที่ ได้ รั บ อนุ ญ าตให้
ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ําประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย
ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือ
ค้ําประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกําหนด
กรณี ที่ผู้ยื่นข้อเสนอนําเช็คหรือดราฟท์ ที่ธนาคารสั่งจ่ายหรือพันธบั ตรรัฐบาลไทยหรือหนังสือ
ค้ําประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ มาวางเป็นหลักประกันการเสนอราคาจะต้องส่งต้นฉบับ
เอกสารดังกล่ าวมาให้ กรมตรวจสอบความถู กต้ องในวันที่ .......(ให้ กําหนด 3 วันทํ าการนั บถั ดจากวั นเสนอ
ราคา)...........................ระหว่างเวลา.................................น. ถึง.............................น.
กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ “กิจการร่วมค้า” ประสงค์จะใช้หนังสือค้ําประกัน
อิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารในประเทศเป็นหลักประกันการเสนอราคา ให้ระบุชื่อผู้ยื่นข้อเสนอในหนังสือค้ําประกัน
อิเล็กทรอนิกส์ฯ ดังนี้
(1) กรณีที่กิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ ให้ระบุชื่อกิจการร่วมค้าดังกล่าวเป็น
ผู้ยื่นข้อเสนอ
(2) กรณีที่กิจการร่วมค้าไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ ให้ระบุชื่อผู้เข้าร่วมค้ารายที่สัญญา
ร่วมค้ากําหนดให้เป็นผู้เข้ายื่นข้อเสนอกับหน่วยงานของรัฐเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ
ทั้งนี้ “กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่” หมายความว่า กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียน
เป็นนิติบุคคลต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

-๗หลักประกันการเสนอราคาตามข้อนี้กรมจะคืนให้ผู้ยื่นข้อเสนอหรือผู้ค้ําประกันภายใน ๑๕ วันนับ
ถัดจากวันที่กรมได้พิจารณาเห็นชอบรายงานผลคัดเลือกผู้ชนะการประกวดราคาเรียบร้อยแล้ว เว้นแต่ผู้ยื่นข้อเสนอ
รายที่ คั ดเลือกไว้ซึ่งเสนอราคาต่ําสุดหรือได้ คะแนนรวมสูงสุ ดไม่ เกิ น 3 ราย ให้ คื นได้ ต่อเมื่ อได้ ทํ าสั ญ ญาหรือ
ข้อตกลง หรือผู้ยื่นข้อเสนอได้พ้นจากข้อผูกพันแล้ว
การคืนหลักประกันการเสนอราคา ไม่ว่าในกรณีใดๆ จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย
๖. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา
6.1 การพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ กรมจะพิจารณาตัดสินโดย
ใช้หลักเกณฑ์…………….(หลักเกณฑ์ราคา/หลักเกณฑ์ราคาประกอบเกณฑ์อื่น)……….
6.2การพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ
(ก) กรณี ใช้ ห ลั ก เกณฑ์ ร าคาการพิ จ ารณาผู้ ช นะการยื่ น ข้ อ เสนอกรมจะพิ จ ารณาจาก
........................(ราคารวม/ราคาต่อรายการ/ราคาต่อหน่วย) ....................
(ข) กรณีใช้หลักเกณฑ์ราคาประกอบเกณฑ์อื่นในการพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ กรมจะ
พิจารณาโดยให้คะแนนตามปัจจัยหลักและน้ําหนักที่กําหนด ดังนี้
(1) ราคาที่ยื่นข้อเสนอ (Price) กําหนดน้ําหนักเท่ากับร้อยละ ...............................
(2) .......................................... กําหนดน้ําหนักเท่ากับร้อยละ ...............................
(3) .......................................... กําหนดน้ําหนักเท่ากับร้อยละ ...............................
(4) .......................................... กําหนดน้ําหนักเท่ากับร้อยละ ...............................
(5) .......................................... กําหนดน้ําหนักเท่ากับร้อยละ ...............................
โดยกําหนดให้น้ําหนักรวมทั้งหมดเท่ากับร้อยละ 100
6.3 หากผู้ยื่นข้อเสนอรายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ 2 หรือยื่นหลักฐานการยื่นข้อเสนอ
ไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ แล้ว คณะกรรมการพิจารณาผลการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ย่ืนข้อเสนอรายนั้น เว้นแต่ผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเสนอ
เอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะจ้างไม่ครบถ้วน หรือเสนอรายละเอียด
แตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กรมกําหนดไว้ในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนที่มิใช่
สาระสําคัญและความแตกต่างนั้นไม่มีผลทําให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบต่อผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเป็นการ
ผิดพลาดเล็กน้อย คณะกรรมการฯ อาจพิจารณาผ่อนปรนการตัดสิทธิผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น
6.4 กรมสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่มีการผ่อนผัน ในกรณีดังต่อไปนี้
(1) ไม่ปรากฏชื่อผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นในบัญชีรายชื่อผู้รับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือบัญชีรายชื่อผู้ซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทางระบบจัดซื้อ
จัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ของกรม
(2) ไม่กรอกชื่อผู้ยื่นข้อเสนอในการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์
(3) เสนอรายละเอี ย ดแตกต่ า งไปจากเงื่ อ นไขที่ กํ า หนดในเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสาระสําคัญ หรือมีผลทําให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น
๖.5 ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือในการทําสัญญา คณะกรรมการพิจารณาผล
การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือกรมมีสิทธิให้ผู้ยื่นข้อเสนอชี้แจงข้อเท็จจริงเพิ่มเติมได้ กรมมีสิทธิที่จะไม่รับ
ข้อเสนอ ไม่รับราคาหรือไม่ทําสัญญา หากข้อเท็จจริงดังกล่าวไม่เหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง
๖.6 กรมทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ําสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได้
และอาจพิจารณาเลือกจ้างในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของทาง

-๘ราชการเป็นสําคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของกรมเป็นเด็ดขาดผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้องค่าใช้จ่าย หรือค่าเสียหาย
ใดๆ มิได้ รวมทั้งกรมจะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และลงโทษผูย้ ื่นข้อเสนอเป็นผู้ทิ้งงานไม่ว่า
จะเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อถือได้ว่ายื่นข้อเสนอกระทําการโดยไม่สุจริต
เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เป็นต้น
ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอรายที่เสนอราคาต่ําสุด เสนอราคาต่ําจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจ
ดําเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
หรือกรมจะให้ผู้ยื่นข้อเสนอนั้ นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทําให้เชื่อได้ว่าผู้ยื่นข้อเสนอสามารถดําเนินงานตาม
เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบูรณ์ หากคําชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้ กรมมีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอ
หรือไม่รับราคาของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น5ทั้งนี้ผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่าวไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหาย
ใดๆ จากกรม
๖.7 ก่อนลงนามในสัญญากรมอาจประกาศยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หากปรากฏ
ว่ามีการกระทําที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการประกวดราคาหรือที่ได้รับการคัดเลือกมีผลประโยชน์ร่วมกัน
หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือสมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอ
รายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระทําการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา
๗. การทําสัญญาจ้างก่อสร้าง
ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะต้องทําสัญญาจ้างตามแบบสัญญา ดังระบุในข้อ ๑.๓
หรือทําข้อตกลงเป็นหนังสือกับกรมภายใน...15....วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกัน
สัญญาเป็นจํานวนเงินเท่ากับร้อยละ....5...ของราคาค่าจ้างที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ให้กรมยึดถือไว้ในขณะ
ทําสัญญาโดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้
7.1 เงินสด
7.2 เช็คหรือดราฟท์ที่ธนาคารเซ็นสั่งจ่ายซึ่งเป็นเช็คหรือดราฟท์ลงวันที่ที่ใช้เช็คหรือดราฟท์นั้น
ชําระต่อเจ้าหน้าที่ในวันทําสัญญา หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน 3 วันทําการ
7.3 หนังสือค้ําประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามตัวอย่างที่คณะกรรมการนโยบายกําหนด
ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒)หรือจะเป็นหนังสือค้ําประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกําหนด
7.4 หนั งสื อ ค้ํ าประกั น ของบริ ษั ท เงิน ทุ น หรือ บริษั ท เงิ น ทุ น หลั ก ทรั พ ย์ ที่ ได้ รั บ อนุ ญ าตให้
ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ําประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย
ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือ
ค้ําประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกําหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒)
7.5 พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วันนับถัดจากวันที่ผู้ชนะการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (ผู้รับจ้าง) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว
๘. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน
๘.๑ (สําหรับการจ้างที่เป็นราคาต่อหน่วย)
กรมจะจ่ายค่าจ้างต่อหน่วยของงานแต่ละรายการที่ได้ทําสําเร็จจริงตามราคาต่อหน่วยที่
กําหนดไว้ในใบแจ้งปริมาณงานและราคา นอกจากในกรณีต่อไปนี้
(๑) เมื่อปริมาณงานที่ทําเสร็จจริงในส่วนที่เกินกว่าร้อยละ ๑๒๕ (หนึ่งร้อยยี่สิบห้า) แต่ไม่เกิน
ร้อยละ ๑๕๐ (หนึ่งร้อยห้าสิบ) ของปริมาณงานที่กําหนดไว้ในสัญญาหรือใบแจ้งปริมาณงานและราคา จะจ่ายให้
ในอัตราร้อยละ ๙๐ (เก้าสิบ) ของราคาต่อหน่วยตามสัญญา

-๙(๒) เมื่ อปริ ม าณงานที่ ทํ าเสร็ จจริ งในส่ วนที่ เกิ น กว่ าร้ อ ยละ ๑๕๐ (หนึ่ งร้ อ ยห้ าสิ บ )
ของปริมาณงานที่กําหนดไว้ในสัญญาหรือใบแจ้งปริมาณงานและราคา จะจ่ายให้ในอัตราร้อยละ ๘๓(แปดสิบสาม)
ของราคาต่อหน่วยตามสัญญา
(๓) เมื่อปริมาณงานที่ทําเสร็จจริงน้อยกว่าร้อยละ ๗๕ (เจ็ดสิบห้า) ของปริมาณงานที่กําหนด
ไว้ในสัญญาหรือใบแจ้งปริมาณงานและราคา จะจ่ายให้ตามราคาต่อหน่วยในสัญญา และจะจ่ายเพิ่มชดเชยเป็นค่า
overhead และ mobilization สํ าหรับ งานรายการนั้ น ในอั ต ราร้อ ยละ ๑๗ (สิ บ เจ็ ด ) ของผลต่ างระหว่ าง
ปริมาณงานทั้งหมดของงานรายการนั้นตามสัญญาโดยประมาณ กับปริมาณงานที่ทําเสร็จจริงคูณด้วยราคาต่อหน่วย
ตามสัญญาทั้งนี้ การจ่ายเงินเพิ่มชดเชยเป็นค่า Overhead และ Mobilization ดังกล่าว ผู้ว่าจ้างจะจ่ายให้แก่ผู้รับ
จ้างในงวดสุดท้ายของการจ่ายเงินค่างานตามสัญญา
(๔) กรมจะจ่ายเงินที่ เพิ่ มขึ้นตาม (1) และ (2) ดั งกล่าวข้างต้น ในงวดสุดท้ ายของการ
จ่ายเงิน หรือก่อนงวดสุดท้ายของการจ่ายเงิน ตามที่กรมจะพิ จารณาตามที่เห็น สมควร เว้นแต่กรณี ที่ กรม
พิจารณาเห็นว่าปริมาณงานที่ทําเสร็จจริงดังกล่าว มิได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับงานอื่นที่เหลือ อีกทั้งงานที่เหลืออยู่ก็
มิได้มีผลกระทบต่อการจ่ายเงินค่างานที่แล้วเสร็จจริงในงวดดังกล่าว ทั้งนี้กรมอาจจ่ายเงินที่เพิ่มขึ้นให้แก่ผู้
รับจ้างพร้อมกับการจ่ายเงินค่างานงวดนั้นๆและการพิจารณาว่างานใดอยู่ในหลักเกณฑ์ดังกล่าวหรือไม่เป็น
ดุลพินิจโดยเด็ดขาดของกรม
กรมจะจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างเป็นรายเดือนตามเนื้องานที่ทําเสร็จจริง เมื่อกรมหรือ
เจ้าหน้าที่ของกรมได้ทําการตรวจสอบผลงานที่ทําเสร็จแล้ว และปรากฏว่าเป็นที่พอใจตรงตามข้อกําหนดแห่ง
สัญญาทุกประการกรมจะออกหนังสือรับรองการรับมอบงานนั้นให้ไว้แก่ผู้รับจ้าง
การจ่ายเงินงวดสุดท้ายจะจ่ายให้เมื่องานทั้งหมดตามสัญญาได้แล้วเสร็จทุกประการ
๘.๒ (สําหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม)
กรมจะจ่ายค่าจ้างซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวง
ด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวมเป็นเกณฑ์ และกําหนดการจ่ายเงินเป็นจํานวน..........................งวด ดังนี้
งวดที่ ๑ เป็ นจํ านวนเงิ น ในอั ตราร้ อ ยละ….....……ของค่ าจ้ าง เมื่ อผู้ รั บ จ้ างได้
ปฏิบัติงาน……………… ให้แล้วเสร็จภายใน…………………วัน
งวดที่ ๒ เป็ นจํ า นวนเงิ น ในอั ตราร้ อ ยละ… … … … ของค่ าจ้ า ง เมื่ อผู้ รั บ จ้ า งได้
ปฏิบัติงาน……………. ให้แล้วเสร็จภายใน…………………วัน
……………………………..ฯลฯ……………………………
งวดสุ ด ท้ า ย เป็ น จํ า นวนเงิ น ในอั ต ราร้ อ ยละ…………….ของค่ า จ้ า ง เมื่ อ ผู้ รั บ จ้ า งได้
ปฏิบัติงานทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยตามสัญญาหรือข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือ รวมทั้งทําสถานที่ก่อสร้างให้
สะอาดเรียบร้อย
๙. อัตราค่าปรับ
ค่าปรับตามสัญญาจ้างแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ หรือข้อตกลงจ้างเป็น
หนังสือจะกําหนด ดังนี้
9.1 กรณีที่ผู้รับจ้างนํางานที่รับจ้างไปจ้างช่วงให้ผู้อื่นทําอีกทอดหนึ่งโดยไม่ได้รับอนุญาตจาก
กรม จะกําหนดค่าปรับสําหรับการฝ่าฝืนดังกล่าวเป็นจํานวนร้อยละ....10...ของวงเงินของงานจ้างช่วงนั้น
9.2 กรณีที่ผู้รับจ้างปฏิบัติผิดสัญญาจ้างก่อสร้าง นอกเหนือจากข้อ 9.1 จะกําหนดค่าปรับเป็น
รายวันเป็นจํานวนเงินตายตัวในอัตราร้อยละ...0.10.... ของราคางานจ้าง

-๑๐๑๐. การรับประกันความชํารุดบกพร่อง
ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งได้ทําสัญญาจ้างตามแบบดังระบุในข้อ ๑.๓หรือข้อตกลง
จ้างเป็นหนังสือ แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชํารุดบกพร่องของงานจ้างที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า
...………………ปี……………..เดือนนับถัดจากวันที่กรมได้รับมอบงาน โดยต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดี
ดังเดิมภายใน……15.….วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชํารุดบกพร่อง
๑๑. การจ่ายเงินล่วงหน้า
ผู้ยื่นข้อเสนอมีสิทธิเสนอขอรับเงินล่วงหน้า ในอัตราไม่เกินร้อยละ…...….ของราคาค่าจ้างทั้งหมด
แต่ทั้งนี้จะต้องส่งมอบหลักประกันเงินล่วงหน้า เป็นพันธบัตรรัฐบาลไทย หรือหนังสือค้ําประกันหรือหนังสือค้ํา
ประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารในประเทศตามแบบดังระบุในข้อ ๑.๔ (๓) ให้แก่กรมก่อนการรับเงินล่วงหน้า
นั้น
๑๒. การหักเงินประกันผลงาน2
ในการจ่ายเงินแต่ละงวด กรมจะหักเงินจํานวนร้อยละ....10..... ของเงินที่ต้องจ่ายในงวดนั้น
เพื่อเป็นประกันผลงาน ในกรณีที่เงินประกันผลงานจะต้องถูกหักไว้ไม่ต่ํากว่าร้อยละ......5...ของค่าจ้างทั้งหมด
ผู้รับจ้างมีสิทธิที่จะขอเงินประกันผลงานคืน โดยผู้รับจ้างจะต้องนําหนังสือค้ําประกันของธนาคารหรือหนังสือค้ํา
ประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารภายในประเทศตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุในข้อ ๑.๔ (๔) มาวางไว้
ต่อกรมเพื่อเป็นหลักประกันแทน
กรมจะคืนเงินประกันผลงาน และ/หรือหนังสือค้ําประกันของธนาคารดังกล่าวให้แก่ผู้รับจ้าง
พร้อมกับการจ่ายเงินค่าจ้างงวดสุดท้าย
๑๓. ข้อสงวนสิทธิ์ในการยื่นข้อเสนอและอื่นๆ
๑๓.๑ เงินค่าจ้างสําหรับงานจ้างครั้งนี้ ได้มาจากเงินงบประมาณ.........................../เงินกู้จาก
................................../เงินช่วยเหลือจาก…………………………….
การลงนามในสัญญาจะกระทําได้ต่อเมื่อ กรมได้รับอนุมัติเงินค่าก่อสร้างจากงบประมาณ
................................./เงินกู้จาก...........…………………./เงินช่วยเหลือจาก……………………….แล้วเท่านั้น
๑๓.๒ เมื่ อ กรมได้ คั ด เลื อ กผู้ ยื่ น ข้ อ เสนอรายใดให้ เป็ น ผู้ รั บ จ้ าง และได้ ต กลงจ้ างตามการ
ประกวดราคาอิเล็ก ทรอนิก ส์แ ล้ว ถ้า ผู้รับ จ้า งจะต้อ งสั่ง หรือ นํ า สิ ่ง ของมาเพื ่อ งานจ้า งดังกล่าวเข้ ามาจาก
ต่างประเทศ และของนั้นต้องนําเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่า
ด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้
(๑) แจ้งการสั่งหรือนําสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อกรมเจ้าท่า ภายใน ๗ วัน
นับตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างสั่งหรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศ
ยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้
(๒) จัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย
จากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกสิ่งของนั้น โดยเรืออื่น
ที่มิใช่เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
คมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น
(๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม(๑)หรือ(๒) ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วยการ
ส่งเสริมการพาณิชยนาวี

-๑๑๑๓.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งกรมได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปทําสัญญาหรือข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือภายใน
เวลาที่กําหนดดังระบุไว้ในข้อ ๗ กรมจะริบหลักประกันการยื่นข้อเสนอ หรือเรียกร้องจากผู้ออกหนังสือค้ํา
ประกันการยื่นข้อเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้
ทิ้งงานตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
๑๓.๔ กรมสงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือข้อกําหนดในแบบสัญญาหรือข้อตกลง
จ้างเป็นหนังสือให้เป็นไปตามความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)
13.5 ในกรณีที่เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ มีความขัดหรือแย้ง
กันผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติตามคําวินิจฉัยของกรม คําวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด และผู้ยื่นข้อเสนอไม่มี
สิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติม
13.6 กรมอาจประกาศยกเลิกการจัดจ้างในกรณี ต่ อไปนี้ ได้ โดยที่ ผู้ ยื่ นข้ อเสนอจะเรีย กร้อ ง
ค่าเสียหายใดๆ จากกรมไม่ได้
(1) กรมไม่ ได้ รับ การจั ด สรรเงิน ที่ จะใช้ ในการจั ด จ้างหรือ ได้ รับ จั ด สรรแต่ ไม่ เพี ย ง
พอที่จะทําการจัดจ้างครั้งนี้ต่อไป
(2) มีการกระทําที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการจัดจ้างหรือที่ได้รับการคัดเลือกมี
ผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมหรือสมยอมกัน
กับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นหรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระทําการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา
(3) การทําการจัดจ้างครั้งนี้ต่อไปอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่กรมหรือกระทบต่อ
ประโยชน์สาธารณะ
(4) กรณี อื่ น ในทํ า นองเดี ย วกั บ (1) (2) หรื อ (3) ตามที่ กํ า หนดในกฎกระทรวง
ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
๑๔. การปรับราคาค่างานก่อสร้าง
การปรับ ราคาค่างานก่อสร้างตามสูตรการปรับ ราคาดั งระบุ ในข้อ ๑.๕จะนํ ามาใช้ในกรณี ที่
ค่างานก่อสร้างลดลงหรือเพิ่มขึ้น โดยวิธีการต่อไปนี้
ตามเงื่ อ นไข หลั ก เกณฑ์ สู ต รและวิ ธี คํ า นวณที่ ใ ช้ กั บ สั ญ ญาแบบปรั บ ราคาได้ ต ามมติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่อง การพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบอาชีพงานก่อสร้าง ตาม
หนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒
สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) จะต้องคงที่ที่ระดับที่กําหนดไว้ในวันแล้วเสร็จตามที่กําหนดไว้ใน
สัญญา หรือภายในระยะเวลาที่กรมได้ขยายออกไป โดยจะใช้สูตรของทางราชการที่ได้ระบุในข้อ ๑.๕
๑๕. มาตรฐานฝีมือช่าง
เมื่อกรมได้คัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอรายใดให้เป็นผู้รับจ้างและได้ตกลงจ้างก่อสร้างตามประกาศนี้แล้วผู้
ยื่นข้อเสนอจะต้องตกลงว่าในการปฏิบัติงานก่อสร้างดังกล่าว ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบ
มาตรฐานฝีมือช่างหรือผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างจาก...…สถาบันของทางราชการ....หรือผู้มีวุฒิบัตร
ระดั บปวช. ปวส.และปวท.หรื อเที ยบเท่ าจากสถาบั นการศึ กษาที่ ก.พ. รั บรองให้ เข้ ารั บราชการได้ ในอั ต รา
ไม่ ต่ํ า กว่ าร้อ ยละ…10....ของแต่ ล ะสาขาช่ างแต่ จ ะต้ อ งมี จํ านวนช่ างอย่ างน้ อ ย ๑ คน ในแต่ ล ะสาขาช่ าง
ดังต่อไปนี้
๑๕.๑ …………………………………………………………………………………
๑๕.๒ ……………………...……………………………………………………………
…………………ฯลฯ……………………

-๑๒๑๖. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ
ในระหว่างระยะเวลาการก่อสร้าง ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้รับจ้างต้องปฏิบัติ
ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบได้กําหนดไว้โดยเคร่งครัด
17. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ
กรมสามารถนําผลการปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามสัญญาของผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้
เป็นผู้รับจ้างเพื่อนํามาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ
ทั้งนี้ หากผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกไม่ผ่านเกณฑ์ที่กําหนดจะถูกระงับการยื่นข้อเสนอ
หรือทําสัญญากับกรมไว้ชั่วคราว
กรมชลประทาน
……………….(วัน เดือน ปี)………….……

การกําหนดเงื่อนไขและรายละเอียดในสัญญาจ้างก่อสร้าง
การกําหนดเงื่อนไขในแบบสัญญาจ้างก่อสร้าง

กฎหมาย ระเบียบ คําสัง่ หรือแนวทางปฏิบัตทิ ี่เกี่ยวข้อง

แบบสัญญา
สัญญาจ้างก่อสร้าง
สัญญาเลขที…่ …...…...................….……

ให้หน่วยงานที่จดั ทําสัญญาเป็นผู้กําหนดเอง

สัญญาฉบับนี้ทําขึ้น ณ ………….……..………………………………………………………….......ตําบล/แขวง…………………..………………..
อําเภอ/เขต……………………... จังหวัด…….…………………………. เมื่อวันที่ ..... เดือน.……………….……... พ.ศ. ....……… ระหว่าง …..........
(ชื่ อหน่ วยงานที่ จัดทํ าสั ญ ญา).........กรมชลประทาน……….………… โดย………...…………….…………………….……………………..…
ตําแหน่ง……………………………… (ได้รับมอบอํานาจตามคําสัง่ กรมชลประทาน ที่...................... ลงวันที่..................) ซึ่งต่อไปในสัญญา
นี้ เรี ย กว่ า “ผู้ ว่ า จ้ า ง” ฝ่ า ยหนึ่ ง กั บ …………….…………....……………..…………………….ซึ่ ง จดทะเบี ย นเป็ น นิ ติ บุ ค คล ณ
……………………………… ………….………….…….. มี สํ านั ก งานใหญ่ อ ยู่ เลขที่ … …………......……ถนน………..………………….. ตํ าบล/
แขวง…….………..……….... อําเภอ/เขต…………….…..…….จังหวัด………..…….…. โดย………….…………………………………..……...ผู้มีอํานาจ
ลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของสํานักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท..…………… ลงวันที่…………………………………
(และหนังสือมอบอํานาจลงวันที่....………….…….……..) แนบท้ายสัญญานี้ (ในกรณีที่ผู้รับจ้างเป็นบุคคลธรรมดาให้ใช้ข้อความว่า กับ
……………..……..….…………………………………………….....อยู่บ้านเลขที่……………..…..…. ถนน…………….…...…… ตําบล/แขวง.……...…….
อําเภอ/เขต………………….…..จังหวัด…………..……..……. ผู้ถือบัตรประจําตัวประชาชนเลขที่.......................... ดังปรากฏตามสําเนาบัตร
ประจําตัวประชาชนแนบท้ายสัญญานี้) ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง
คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ข้อตกลงว่าจ้าง
ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทํางาน….……….…….………………………….…...….……… ณ …..……………..................
ตําบล/แขวง….…………………………….…….. อําเภอ/เขต.........…………..…………..…จังหวัด……………………….……….….. ตามข้อกําหนด
และเงื่อนไขแห่งสัญญานี้รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา
ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆ ชนิดดีเพื่อใช้ในงานจ้างตามสัญญานี้

(1) ให้หน่วยงานผู้จัดทําสัญญาระบุข้อความตาม
ข้อเท็จจริง
(2) ให้หน่วยงานผู้จัดทําเพิ่มเติมข้อความ
(ชื่ อหน่ วยงานที่ จั ด ทําสั ญ ญ า) กรมชลประทาน
โดย………..….............................…….……………………..…
ตําแหน่ง……………………………… (ได้รับมอบอํานาจตาม
คํ าสั่ งกรมชลป ระทาน ที่ ...................... ลงวั น ที่
..................) เพื่ อ ให้ เกิ ด ความชั ด เจนซึ่ ง เป็ น ผู้ มี อํ า นาจ
ผูกพันสัญญาแทนกรม ในฐานะผู้ได้รับมอบอํานาจ

ให้หน่วยงานผู้จดั ทําสัญญาระบุข้อความตามข้อเท็จจริง

1

การกําหนดเงื่อนไขในแบบสัญญาจ้างก่อสร้าง
ข้อ 2 เอกสารอันเป็นส่วนหนึง่ ของสัญญา
เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้
๒.๑ ผนวก ๑ .…….….(แบบรูป)……........…......….......….. จํานวน.…..(…..…….….) หน้า
๒.๒ ผนวก ๒ ………...(รายการละเอียด)…….....…….......
จํานวน.…..(…..…….….) หน้า
๒.๓ ผนวก ๓ …........(ใบแจ้งปริมาณงานและราคา)...... จํานวน.…..(…..…….….) หน้า
๒.๔ ผนวก ๔ ……….(ใบเสนอราคา)….........…………....... จํานวน.…..(…..…….….) หน้า
๒.5 ผนวก 5 ……….(สูตรการปรับราคา)….......
จํานวน.…..(…..…….….) หน้า
…………..……………..……ฯลฯ……….………..……………
ความใดในเอกสารแนบท้ ายสั ญ ญาที่ ขั ดหรือแย้ งกั บข้ อความในสั ญ ญานี้ ให้ ใช้ ข้ อความในสั ญ ญานี้ บั งคั บ และในกรณี ที่
เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคําวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คําวินิจฉัยของผู้ว่าจ้างให้ถือเป็นที่สุด และ
ผู้รับจ้างไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าจ้าง ค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติมจากผู้ว่าจ้างทั้งสิ้น
ข้อ ๓ หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา
ในขณะทําสัญญานี้ผู้รับจ้างได้นําหลักประกันเป็น…………..…...…..…....……….เป็นจํานวนเงิน………....บาท (………….…..………….)
ซึ่งเท่ากับร้อยละ…….…(……..………...) ของราคาค่าจ้างตามสัญญา มามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้
กรณีผู้รับจ้างใช้หนังสือค้ําประกันมาเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา หนังสือค้ําประกันดังกล่าวจะต้องออกโดยธนาคาร
ที่ประกอบกิจการในประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อ
การพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ําประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศ
ไทยแจ้งเวียนให้ทราบตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกําหนด หรืออาจเป็นหนังสือค้ํา
ประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกําหนดก็ได้ และจะต้องมีอายุการค้ําประกันตลอดไปจนกว่าผู้รับจ้างพ้นข้อผูกพัน
ตามสัญญานี้
หลักประกันที่ผู้รับจ้างนํามามอบให้ตามวรรคหนึ่ง จะต้องมีอายุครอบคลุมความรับผิดทั้งปวงของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ถ้า
หลักประกันที่ผู้รับจ้างนํามามอบให้ดังกล่าวลดลงหรือเสื่อมค่าลง หรือมีอายุไม่ครอบคลุมถึงความรับผิดของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา
ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม รวมถึงกรณี ผู้รับจ้างส่งมอบงานล่าช้าเป็นเหตุให้ระยะเวลาแล้วเสร็จหรือวันครบกําหนดความรับผิดในความชํารุด
บกพร่องตามสัญญาเปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่าจะเกิดขึ้นคราวใด ผู้รับจ้างต้องหาหลักประกันใหม่หรือหลักประกันเพิ่มเติมให้มีจํานวน
ครบถ้วนตามวรรคหนึ่งมามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างภายใน......15.....(…สิบห้า.….) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง
หลักประกันที่ผู้รับจ้างนํามามอบไว้ตามข้อนี้ ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างโดยไม่มีดอกเบี้ยเมื่อผู้รับจ้างพ้นจากข้อผูกพันและ
ความรับผิดทั้งปวงตามสัญญานี้แล้ว

กฎหมาย ระเบียบ คําสัง่ หรือแนวทางปฏิบัตทิ ี่เกี่ยวข้อง
ให้หน่วยงานผู้จดั ทําสัญญาระบุข้อความตามข้อเท็จจริง

เพิ่มเติมข้อ 2.5 ให้สอดคล้องกับหนังสือด่วนทีส่ ุด
ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 110 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2561

1. การใช้หลักประกันสัญญา เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ข้อ 167
2. ให้กําหนดมูลค่าเป็นจํานวนเต็มในอัตราร้อยละ 5 ของ
ราคาค่าจ้างตามสัญญา ตามระเบียบฯ ข้อ 168

3. ระบุ.. 15.. วัน
เหตุผล : ให้ผู้รบั จ้างมีระยะเวลาเพื่อไปทําธุรกรรมทางการ
เงินกับสถาบันการเงิน
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การกําหนดเงื่อนไขในแบบสัญญาจ้างก่อสร้าง
ข้อ ๔ (ก) ค่าจ้างและการจ่ายเงิน
(สําหรับสัญญาที่เป็นราคาต่อหน่วย)
ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายและผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างเป็นจํานวนเงิน……………………..บาท (……………………….…..) ซึ่งได้รวม
ภาษีมูลค่าเพิ่มจํานวน………….……..บาท (...........................................) ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือ
ราคาต่อหน่วยเป็นเกณฑ์ตามรายการแต่ละประเภทดังที่ได้กําหนดไว้ในใบแจ้งปริมาณงานและราคา ตามเอกสารแนบท้ายสัญญา
ผนวก ๓
คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายต่างตกลงว่าจํานวนปริมาณงานที่กําหนดไว้ในบัญชีรายการก่อสร้างหรือใบแจ้งปริมาณงานและราคานี้เป็น
จํานวนโดยประมาณเท่านั้น จํานวนปริมาณงานที่แท้จริงอาจจะมากหรือน้อยกว่านี้ก็ได้ ซึ่งผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้าง
ตามราคาต่อหน่วยของงานแต่ละรายการที่ได้ทําเสร็จจริง คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายต่างตกลงที่จะไม่เปลี่ยนแปลงราคาต่อหน่วยหรือ
เรียกร้องค่าสินไหมทดแทนอันเกิดจากการที่จํานวนปริมาณงานในแต่ละรายการได้แตกต่างไปจากที่กําหนดไว้ในสัญญา ทั้งนี้ นอกจากใน
กรณีต่อไปนี้
๔.๑ เมื่อปริมาณงานที่ทําเสร็จจริงในส่วนที่เกินกว่าร้อยละ ๑๒๕ (หนึ่งร้อยยี่สิบห้า) แต่ไม่เกินร้อยละ ๑๕๐ (หนึ่งร้อยห้า
สิบ) ของปริมาณงานที่กําหนดไว้ในสัญญาหรือใบแจ้งปริมาณงานและราคา จะจ่ายให้ในอัตราร้อยละ ๙๐ (เก้าสิบ) ของราคาต่อ
หน่วยตามสัญญา
๔.๒ เมื่อปริมาณงานที่ทําเสร็จจริงในส่วนที่เกินกว่าร้อยละ ๑๕๐ (หนึ่งร้อยห้าสิบ) ของปริมาณงานที่กําหนดไว้ในสัญญาหรือ
ใบแจ้งปริมาณงานและราคา จะจ่ายให้ในอัตราร้อยละ ๘๓ (แปดสิบสาม) ของราคาต่อหน่วยตามสัญญา
๔.๓ เมื่อปริมาณงานที่ทําเสร็จจริงน้อยกว่าร้อยละ ๗๕ (เจ็ดสิบห้า) ของปริมาณงานที่กําหนดไว้ในสัญญาหรือใบแจ้งปริมาณ
งานและราคา จะจ่ายให้ตามราคาต่อหน่วยในสัญญาและจะจ่ายเพิ่มชดเชยเป็นค่า Overhead และ Mobilization สําหรับงานรายการ
นั้นในอัตราร้อยละ ๑๗ (สิบเจ็ด) ของผลต่างระหว่างปริมาณงานทั้งหมดของงานรายการนั้นตามสัญญาโดยประมาณกับปริมาณงานที่ทํา
เสร็จจริงคูณด้วยราคาต่อหน่วยตามสัญญา ทั้งนี้ การจ่ายเงินเพิ่มชดเชยเป็นค่า Overhead และ Mobilizationดังกล่าว ผู้ว่าจ้างจะ
จ่ายให้แก่ผู้รับจ้างในงวดสุดท้ายของการจ่ายเงินค่างานตามสัญญา
๔.๔ ผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินที่เพิ่มขึ้นตามข้อ ๔.๑ หรือ ๔.๒ ดังกล่าวข้างต้น ในงวดสุดท้ายของการจ่ายเงินหรือก่อนงวดสุดท้าย
ของการจ่ายเงินตามที่ผู้ว่าจ้างจะพิจารณาเห็นสมควร เว้นแต่กรณีที่ผู้ว่าจ้างพิจารณาเห็นว่าปริมาณงานที่ทําเสร็จจริงดังกล่าว มิได้มี
ส่วนเกี่ยวข้องกับงานอื่นที่เหลือ อีกทั้งงานที่เหลืออยู่ก็มิได้มีผลกระทบต่อการจ่ายเงินค่างานที่แล้วเสร็จจริงในงวดดังกล่าว ทั้งนี้ ผู้ว่า
จ้าง อาจจ่ายเงินที่เพิ่มขึ้นให้แก่ผู้รับจ้างพร้อมกับการจ่ายเงินค่างานงวดนั้นๆ และการพิจารณาว่างานใด อยู่ในหลักเกณฑ์ดังกล่าว

กฎหมาย ระเบียบ คําสัง่ หรือแนวทางปฏิบัตทิ ี่เกี่ยวข้อง
การเลือกใช้ข้อ 4 (ก) หรือข้อ 4 (ข) ให้หน่วยงานผู้จัดทํา
สัญญาดูเงือ่ นไขเฉพาะงานก่อสร้างและเงื่อนไขเอกสาร
ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง
1. ระบุวงเงินค่าจ้าง
2. ภาษีมูลค่าเพิ่ม ให้ระบุกรณีผู้รับจ้างได้เข้าระบบ
ภาษีมูลค่าเพิ่ม (วงเงินค่าจ้าง X 7/107) เช่น
วงเงินค่าจ้าง 2,000,000 บาท ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
2,000,0000 x 7
107

= 130,841.12

ภาษีมูลค่าเพิ่ม = 130,841.12 บาท
ถ้าผู้รับจ้างไม่เข้าระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม ให้ระบุ 0 บาท
(ศูนย์)
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การกําหนดเงื่อนไขในแบบสัญญาจ้างก่อสร้าง
หรือไม่ เป็นดุลพินิจโดยเด็ดขาดของผู้ว่าจ้าง
ผู้ว่าจ้างตกลงที่จะจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างเป็นรายเดือนตามเนื้องานที่ทําเสร็จจริง เมื่อผู้ว่าจ้างหรือเจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้างได้
ทําการตรวจสอบผลงานที่ทําเสร็จแล้ว และปรากฏว่าเป็นที่พอใจตรงตามข้อกําหนดแห่งสัญญานี้ทุกประการ ผู้ว่าจ้างจะออกหนังสือ
รับรองการรับมอบงานนั้น ให้ไว้แก่ผู้รับจ้าง
การจ่ายเงินงวดสุดท้ายจะจ่ายให้เมื่องานทั้งหมดตามสัญญาได้แล้วเสร็จทุกประการรวมทั้งการทําสถานที่ก่อสร้างให้สะอาด
เรียบร้อยตามที่กําหนดไว้ในข้อ ๒๐
การจ่ายเงินตามเงื่อนไขแห่งสัญญานี้ ผู้ว่าจ้างจะโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้รับจ้าง ชื่อธนาคาร…...………….………….
สาขา……….….…..ชื่ อ บั ญ ชี … ………………………………เลขที่ บั ญ ชี … …………………………… ทั้ งนี้ ผู้ รั บ จ้ างตกลงเป็ น ผู้ รั บ ภาระเงิน
ค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการอื่นใดเกี่ยวกับการโอน รวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่นใด (ถ้ามี) ที่ธนาคารเรียกเก็บ และยินยอมให้มีการหักเงิน
ดังกล่าวจากจํานวนเงินโอนในงวดนั้นๆ (ความในวรรคนี้ใช้สําหรับกรณีที่หน่วยงานของรัฐจะจ่ายเงินตรงให้แก่ผู้รับจ้าง (ระบบ Direct
Payment) โดยการโอนเงินเข้ าบั ญชี เงิ นฝากธนาคารของผู้ รั บจ้ าง ตามแนวทางที่ กระทรวงการคลั งหรื อ หน่ ว ยงานของรั ฐ เจ้ า ของ
งบประมาณเป็นผู้กําหนด แล้วแต่กรณี)
ข้อ ๔ (ข) ค่าจ้างและการจ่ายเงิน
(สําหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม)
ผู้ ว่าจ้างตกลงจ่า ยและผู้ รับ จ้ างตกลงรับ เงิน ค่ าจ้ างจํ านวนเงิน ……………………..บาท (…………………………..…) ซึ่ งได้ ร วม
ภาษีมูลค่าเพิ่ม จํานวน…………..…………บาท (......................................) ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดย
ถือราคาเหมารวมเป็นเกณฑ์ และกําหนดการจ่ายเงินเป็นงวดๆ ดังนี้
งวดที่ ๑ เป็นจํานวนเงิน……………….……...บาท (……………………………..…….) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน………………………..……
ให้แล้วเสร็จภายใน…………………………………………………..
งวดที่ ๒ เป็นจํานวนเงิน……………….……...บาท (……………………………..…….) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน………………………..……
ให้แล้วเสร็จภายใน…………………………………………………..
..............................................ฯลฯ.............................................
งวดสุดท้าย เป็นจํานวนเงิน……………..………....บาท (…………………………………...….…..) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทั้งหมดให้
แล้วเสร็จเรียบร้อยตามสัญญา รวมทั้งทําสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อยตามที่กําหนดไว้ในข้อ ๒๐
การจ่ายเงินตามเงื่อนไขแห่งสัญญานี้ ผู้ว่าจ้างจะโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้รับจ้าง ชื่อธนาคาร…………….…….….
สาขา……….…..…….….…..ชื่ อ บั ญ ชี … …………………………เลขที่ บั ญ ชี … …………………….… ทั้ งนี้ ผู้ รับ จ้ างตกลงเป็ น ผู้ รับ ภาระเงิน
ค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการอื่นใดเกี่ยวกับการโอน รวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่นใด (ถ้ามี) ที่ธนาคารเรียกเก็บ และยินยอมให้มีการหักเงิน

กฎหมาย ระเบียบ คําสัง่ หรือแนวทางปฏิบัตทิ ี่เกี่ยวข้อง

3. บัญชีเงินฝากธนาคารของผูร้ ับจ้าง จะต้องเป็นบัญชี
ผู้ขายที่ได้อนุมตั ิข้อมูลผู้ขายในระบบ GFMIS แล้ว

1. การเลือกใช้ข้อ 4 (ก) หรือข้อ 4 (ข) ให้หน่วยงาน
ผู้จัดทําสัญญาดูเงื่อนไขเฉพาะงานก่อสร้างและเงื่อนไข
เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้าง
2. การกําหนดงวดงานจะต้องสอดคล้องกับที่ระบุไว้ใน
เงื่อนไขเฉพาะงานก่อสร้างและเงื่อนไขเอกสารประกวด
ราคา

3. บัญชีเงินฝากธนาคารของผูร้ ับจ้าง จะต้องเป็นบัญชี
ผู้ขายที่ได้อนุมตั ิข้อมูลผู้ขายในระบบ GFMIS แล้ว
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ดั ง กล่ า วจากจํ า นวนเงิ น โอนในงวดนั้ น ๆ (ความในวรรคนี้ ใ ช้ สํ า หรั บ กรณี ที่ ห น่ ว ยงานของรั ฐ จะจ่ า ยเงิ น ตรงให้ แ ก่ ผู้ รั บ จ้ า ง
(ระบบ Direct Payment) โดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้รับจ้าง ตามแนวทางที่กระทรวงการคลังหรือหน่วยงานของรัฐ
เจ้าของงบประมาณเป็นผู้กําหนด แล้วแต่กรณี)
ข้อ ๕ เงินค่าจ้างล่วงหน้า
ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้าง เป็นจํานวนเงิน…………...…บาท (………..….…) ซึ่งเท่ากับร้อยละ…….15...…
(……….…………....) ของราคาค่าจ้าง ตามสัญญาที่ระบุไว้ในข้อ ๔
เงินค่าจ้างล่วงหน้าดังกล่าวจะจ่ายให้ภายหลังจากที่ผู้รับจ้างได้วางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าเป็น................(หนังสือ
ค้ําประกันหรือหนังสือค้ําประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารภายในประเทศหรือพันธบัตรรัฐบาลไทย)……..เต็มตามจํานวนเงินค่าจ้าง
ล่วงหน้านั้นให้แก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องออกใบเสร็จรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าตามแบบที่ผู้ว่าจ้างกําหนดให้และผู้รับจ้างตกลงที่จะ
กระทําตามเงื่อนไขอันเกี่ยวกับการใช้จ่ายและการใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้น ดังต่อไปนี้
๕.๑ ผู้รับจ้างจะใช้เงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานตามสัญญาเท่านั้น หากผู้รับจ้างใช้จ่ายเงินค่าจ้าง
ล่วงหน้าหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นในทางอื่น ผู้ว่าจ้างอาจจะเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นคืนจากผู้รับจ้างหรือ
บังคับเอาจากหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ทันที
๕.๒ เมื่ อ ผู้ ว่ า จ้ า งเรี ย กร้ อ ง ผู้ รั บ จ้ า งต้ อ งแสดงหลั ก ฐานการใช้ จ่ า ยเงิ น ค่ า จ้ า งล่ ว งหน้ า เพื่ อ พิ สู จ น์ ว่ า ได้ เป็ น ไปตาม
ข้ อ ๕.๑ ภายในกํ าหนด ๑๕ (สิ บ ห้ า) วัน นั บ ถั ด จากวัน ได้ รับ แจ้ งเป็ น หนั งสื อ จากผู้ ว่าจ้ าง หากผู้ รับ จ้ างไม่ อ าจแสดงหลั ก ฐาน
ดังกล่าว ภายในกําหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน ผู้ว่าจ้างอาจเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้าคืนจากผู้รับจ้างหรือบังคับเอาจากหลักประกันการรับ
เงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ทันที
๕.๓ (ก) (สําหรับสัญญาที่เป็นราคาต่อหน่วย)
ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามข้อ ๔ (ก) ผู้ว่าจ้างจะหักเงินค่าจ้าง ในแต่ละงวดเพื่อชดใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้
จํานวนร้อยละ......15......(....สิบห้า.....) ของจํานวนเงินค่าจ้างในแต่ละงวด ทั้งนี้ จนกว่าจํานวนเงินที่หักไว้จะครบตามจํานวนเงิน
ค่าจ้างล่วงหน้าที่ผู้รับจ้างได้รับไปแล้ว ยกเว้นค่าจ้างงวดสุดท้ายจะหักไว้เป็นจํานวนเท่ากับจํานวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือทั้งหมด
๕.๓ (ข) (สําหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม)
ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามข้อ ๔ (ข) ผู้ว่าจ้างจะหักเงินค่าจ้าง ในแต่ละงวดเพื่อชดใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้
จํานวนร้อยละ.....15.........(.......สิบห้า.....) ของจํานวนเงินค่าจ้างในแต่ละงวดจนกว่าจํานวนเงินที่หักไว้จะครบตามจํานวนเงิน
ค่าจ้างล่วงหน้าที่ผู้รับจ้างได้รับไปแล้ว ยกเว้นค่าจ้างงวดสุดท้ายจะหักไว้เป็นจํานวนเท่ากับจํานวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือทั้งหมด
๕.๔ เงินจํานวนใดๆ ก็ตามที่ ผู้รับ จ้างจะต้องจ่ายให้ แก่ผู้ว่าจ้างเพื่ อชําระหนี้ หรือเพื่ อชดใช้ความรับ ผิดต่างๆ ตามสัญ ญา
ผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากเงินค่าจ้างงวดที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก่อนที่จะหักชดใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้า

กฎหมาย ระเบียบ คําสัง่ หรือแนวทางปฏิบัตทิ ี่เกี่ยวข้อง

ข้อ 5 การจ่ายเงินล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้าง จะระบุในกรณี
การคํานวณราคากลางใช้ Factor จ่ายเงินล่วงหน้า และ
ระบุในเงื่อนไขเอกสารประกวดราคา โดยให้จ่ายในอัตรา
ร้อยละ 15 ของราคาค่าจ้าง เป็นไปตามคําสั่งกรม
ชลประทาน ที่ 195/2560 ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน
2560 ข้อ 7.2

1. แก้ไข “ในแต่ละเดือน” เป็น “ในแต่ละงวด”
เพื่อให้สอดคล้องกับระเบียบข้อ 91 วรรคสอง
แก้ไข “ค่าจ้างเดือนสุดท้าย” เป็น “ค่าจ้างงวด
สุดท้าย” เพื่อให้สอดคล้องกับการจ่ายเงินเป็นงวด
2. การหักเพือ่ ชดใช้คนื เงินค่าจ้างล่วงหน้าในแต่ละงวด
ตามข้อ 5.3 (ก) และข้อ 5.3 (ข) กําหนดจํานวนร้อยละ
15 ของจํานวนค่าจ้างในแต่ละงวด
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กฎหมาย ระเบียบ คําสัง่ หรือแนวทางปฏิบัตทิ ี่เกี่ยวข้อง

๕.๕ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญา หากเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือเกินกว่าจํานวนเงินที่ผู้รับจ้างจะได้รับหลังจากหักชดใช้ใน
กรณีอื่นแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายคืนเงินจํานวนที่เหลือนั้นให้แก่ผู้ว่าจ้าง ภายใน ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันได้รับแจ้งเป็นหนังสือจาก
ผู้ว่าจ้าง
๕.๖ (ก) (สําหรับสัญญาที่เป็นราคาต่อหน่วย)
ผู้ว่าจ้างจะคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้าง ต่อเมื่อผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างไว้ครบจํานวนเงินค่าจ้าง
ล่วงหน้าตามข้อ ๕.๓ (ก)
๕.๖ (ข) (สําหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม)
ผู้ว่าจ้างจะคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้างต่อเมื่อผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างไว้ครบจํานวนเงินค่าจ้าง
ล่วงหน้าตามข้อ ๕.๓ (ข)
ข้อ ๖ การหักเงินประกันผลงาน
ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างแต่ละงวด ผู้ว่าจ้างจะหักเงินจํานวนร้อยละ.......10.....(…สิบ……) ของเงินที่ต้องจ่ายในงวดนั้น
เพื่ อ เป็ น ประกั น ผลงาน ในกรณี ที่ เงิน ประกั น ผลงานถู ก หั ก ไว้แ ล้ วเป็ น จํา นวนเงิน ไม่ ต่ํ ากว่า……(คิ ด ร้ อ ยละ 5 ของวงเงิน ตาม
สัญญา).........บาท (……………………...) ผู้รับจ้างมีสิทธิที่จะขอเงินประกันผลงานคืน โดยนําหนังสือค้ําประกันของธนาคารหรือหนังสือ
ค้ําประกันอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งออกโดยธนาคารภายในประเทศมามอบให้ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันแทนก็ได้
ผู้ว่าจ้างจะคืนเงินประกันผลงาน และ/หรือหนังสือค้ําประกันของธนาคารดังกล่าวตามวรรคหนึ่งโดยไม่มีดอกเบี้ยให้แก่ผู้รับ
จ้างพร้อมกับการจ่ายเงินค่าจ้างงวดสุดท้าย

1. ข้อ 6 การหักเงินประกันผลงาน กําหนดขึน้ ตาม
ความเหมาะสม เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่า
ด้วยการจัดซือ้ จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.
2560 ข้อ 173 และสอดคล้องกับการคํานวณราคากลาง
งานก่อสร้าง
2. ผู้รับจ้างมีสทิ ธิจะขอเงินประกันผลงานคืน เมื่อถูก
หักไว้แล้วเป็นจํานวนเงินไม่ต่ํากว่าร้อยละ 5 ของวงเงิน
ตามสัญญา
1. การเลือกข้อ 7(ก) ใช้ในกรณีอายุสัญญา นับถัดจาก
ข้อ ๗ (ก) กําหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา
ภายในกําหนด…15..(....สิบห้า.....) วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องเสนอแผนงานให้เป็นที่พอใจแก่ผู้ว่าจ้าง วันที่ได้รับหนังสือแจ้งให้เริ่มทํางาน
โดยแสดงถึงขั้นตอนของการทํางานและกําหนดเวลาที่ต้องใช้ในการทํางานหลักต่างๆ ให้แล้วเสร็จ
2. ข้อ 7 (ก) วรรคแรก ระบุจาํ นวนวันให้สอดคล้องกับ
ผู้รับจ้างต้องเริ่มทํางานที่รับจ้างภายในกําหนด……๑๕..(....สิบห้า...) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งให้เริ่มงาน และ เงื่อนไขเฉพาะงานก่อสร้าง
2. ข้อ 7 (ก) วรรคสอง ระบุจาํ นวนวันให้สอดคล้องกับ
จะต้องทํางานให้แล้วเสร็จภายในกําหนด………………..(...................) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งดังกล่าวนั้น
ถ้าผู้รับจ้างมิได้เสนอแผนงาน หรือมิได้ลงมือทํางานภายในกําหนดเวลาหรือไม่สามารถทํางานให้แล้วเสร็จตามกําหนดเวลา หรือ เงื่อนไขเฉพาะงานก่อสร้าง
มีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทํางานให้แล้วเสร็จภายในกําหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากําหนดเวลา หรือผู้รับจ้าง
ทําผิดสัญ ญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็นผู้ถูก พิทั ก ษ์ท รัพ ย์เด็ดขาด หรือตกเป็ นผู้ล้มละลาย หรือเพิ กเฉยไม่ปฏิบั ติตามคําสั่งของ
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาซึ่งได้รับมอบอํานาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญา
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นี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทํางานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปได้ด้วย การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้นไม่กระทบสิทธิของผู้
ว่าจ้างที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้รับจ้าง
การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นนั้น ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดตามสัญญา
ข้อ ๗ (ข) กําหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา
ผู้รับจ้างต้องเริ่มทํางานที่รับจ้างภายในวันที่ ….... เดือน ..………….…………… พ.ศ. ……. และจะต้องทํางานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์
ภายในวันที่ ….... เดือน ..………….….. พ.ศ. ...…. ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทํางานภายในกําหนดเวลา หรือไม่สามารถทํางานให้แล้วเสร็จ
ตามกําหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทํางานให้แล้วเสร็จภายในกําหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่า
กําหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทําผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็นผู้ถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด หรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่
ปฏิบัติตามคําสั่งของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษา ซึ่งได้รับมอบอํานาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมี
สิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่ เข้าทํางานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปด้วย การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้น
ไม่กระทบสิทธิของผู้ว่าจ้างที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้รับจ้าง
การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดตามสัญญา
ข้อ ๘ ความรับผิดชอบในความชํารุดบกพร่องของงานจ้าง
เมื่องานแล้วเสร็จบริบูรณ์ และผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจากผู้รับจ้างหรือจากผู้รับจ้างรายใหม่ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญาตาม
ข้อ ๗ หากมีเหตุชํารุดบกพร่องหรือเสียหายเกิดขึ้นจากการจ้างนี้ ภายในกําหนด........…..(……..…..) ปี …….…(…...….) เดือน นับถัด
จากวันที่ได้รับมอบงานดังกล่าว ซึ่งความชํารุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเกิดจากความบกพร่องของผู้รับจ้างอันเกิดจากการใช้วัสดุที่ไม่
ถูกต้องหรือทําไว้ไม่เรียบร้อย หรือทําไม่ถูกต้องตามมาตรฐานแห่งหลักวิชา ผู้รับจ้างจะต้องรีบทําการแก้ไขให้เป็นที่เรียบร้อยโดยไม่
ชักช้า โดยผู้ว่าจ้างไม่ต้องออกเงินใดๆ ในการนี้ทั้งสิ้น หากผู้รับจ้างไม่กระทําการดังกล่าวภายในกําหนด……15…..(…สิบห้า.…) วัน นับ
ถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างหรือไม่ทําการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างกําหนด ให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่
จะทําการนั้นเองหรือจ้างผู้อื่นให้ทํางานนั้น โดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น
ในกรณีเร่งด่วนจําเป็นต้องรีบแก้ไขเหตุชํารุดบกพร่องหรือเสียหายโดยเร็ว และไม่อาจรอให้ผู้รับจ้างแก้ไขในระยะเวลาที่
กําหนดไว้ตามวรรคหนึ่งได้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิเข้าจัดการแก้ไขเหตุชํารุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ซ่อมแซมความชํารุด
บกพร่องหรือเสียหาย โดยผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบชําระค่าใช้จ่ายทั้งหมด
การที่ผู้ว่าจ้างทําการนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ทํางานนั้นแทนผู้รับจ้าง ไม่ทําให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจากความรับผิดตามสัญญา หาก
ผู้รับจ้างไม่ชดใช้ค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายตามที่ผู้ว่าจ้างเรียกร้องผู้ว่าจ้างมีสทิ ธิบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้

กฎหมาย ระเบียบ คําสัง่ หรือแนวทางปฏิบัตทิ ี่เกี่ยวข้อง

1. ระบุระยะเวลาการรับประกันความชํารุดบกพร่องให้
สอดคล้องกับเงือ่ นไขเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้าง
2. ระบุจํานวนวันให้สอดคล้องกับเงือ่ นไขเอกสารประกวด
ราคาจ้างก่อสร้าง
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ข้อ ๙ การจ้างช่วง
ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานทั้งหมดหรือแต่บางส่วนแห่งสัญญานี้ไปจ้างช่วงอีกทอดหนึ่ง เว้นแต่การจ้างช่วงงานแต่บางส่วนที่
ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างแล้ว การที่ผู้ว่าจ้างได้อนุญาตให้จ้างช่วงงานแต่บางส่วนดังกล่าวนั้น ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุด
พ้นจากความรับผิดหรือพันธะหน้าที่ตามสัญญานี้ และผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับผิดในความผิดและความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้าง
ช่วง หรือของตัวแทนหรือลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วงนั้นทุกประการ
กรณีผู้รับจ้างไปจ้างช่วงงานแต่บางส่วนโดยฝ่าฝืนความในวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้าง ต้องชําระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจํานวนเงินใน
อัตราร้อยละ...…..10.....(...สิบ....) ของวงเงินของงานที่จ้างช่วงตามสัญญา ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา
ข้อ ๑๐ การควบคุมงานของผู้รับจ้าง
ผู้รับจ้างจะต้องควบคุมงานที่รับจ้างอย่างเอาใจใส่ ด้วยประสิทธิภาพและความชํานาญ และในระหว่างทํางานที่รับจ้างจะต้องจัด
ให้มีผู้แทนซึ่งทํางานเต็มเวลาเป็นผู้รับผิดชอบควบคุมงานของผู้รับจ้าง ผู้แทนดังกล่าวจะต้องได้รับมอบอํานาจจากผู้รับจ้าง คําสั่งหรือ
คําแนะนําต่างๆ ที่ผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้งได้แจ้งแก่ผู้แทนเช่นว่านั้น
ให้ถือว่าเป็นคําสั่งหรือคําแนะนําที่ได้แจ้งแก่ผู้รับจ้าง การแต่งตั้งผู้แทนตามข้อนี้จะต้องทําเป็นหนังสือและต้องได้รับความเห็นชอบ
เป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง การเปลี่ยนตัวหรือแต่งตั้งผู้แทนใหม่จะทํามิได้หากไม่ได้รับความเห็นชอบเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน
ผู้ว่าจ้างมี สิท ธิที่ จ ะขอให้ เปลี่ ยนตั วผู้แ ทนตามวรรคหนึ่ ง โดยแจ้ งเป็ น หนั งสือ ไปยั งผู้รับ จ้าง และผู้ รับ จ้ างจะต้ อ งทํ าการ
เปลี่ยนตัวผู้แทนนั้นโดยพลัน โดยไม่คิดค่าจ้างหรือราคาเพิ่มหรืออ้างเป็นเหตุเพื่อขยายอายุสัญญาอันเนื่องมาจากเหตุนี้
ข้อ ๑๑ ความรับผิดของผู้รับจ้าง
ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดต่ออุบัติเหตุ ความเสียหาย หรือภยันตรายใดๆ อันเกิดจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และจะต้องรับผิด
ต่อความเสียหายจากการกระทําของลูกจ้างหรือตัวแทนของผู้รับจ้าง และจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างช่วงด้วย (ถ้ามี)
ความเสียหายใดๆ อันเกิดแก่งานที่ผู้รับจ้างได้ทําขึ้น แม้จะเกิดขึ้นเพราะเหตุสุดวิสัยก็ตาม ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบโดย
ซ่อมแซมให้คืนดีหรือเปลี่ยนให้ใหม่โดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง เว้นแต่ความเสียหายนั้นเกิดจากความผิดของผู้ว่าจ้าง ทั้งนี้ ความรับ
ผิดของผู้รับจ้างดังกล่าวในข้อนี้จะสิ้นสุดลง เมื่อผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานครั้งสุดท้าย ซึ่งหลังจากนั้นผู้รับจ้างคงต้องรับผิดเพียงในกรณี
ชํารุดบกพร่อง หรือความเสียหายดังกล่าวในข้อ ๘ เท่านั้น
ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดต่อบุคคลภายนอกในความเสียหายใดๆ อันเกิดจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง หรือลูกจ้างหรือตัวแทนของ
ผู้รับจ้าง รวมถึงผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ตามสัญญานี้ หากผู้ว่าจ้าง ถูกเรียกร้องหรือฟ้องร้องหรือต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่บุคคลภายนอก
ไปแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องดําเนินการใดๆ เพื่อให้มีการว่าต่างแก้ต่างให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง รวมทั้งผู้รับจ้างจะต้อง
ชดใช้ค่าเสียหายนั้นๆ ตลอดจนค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกิดจากการถูกเรียกร้องหรือถูกฟ้องร้องให้แก่ผู้ว่าจ้างทันที

กฎหมาย ระเบียบ คําสัง่ หรือแนวทางปฏิบัตทิ ี่เกี่ยวข้อง
ข้อ 9 กําหนดค่าปรับกรณีคู่สัญญาไปจ้างช่วงเป็นจํานวน
ร้อยละ 10 ของวงเงินที่จ้างช่วงตามสัญญา ทัง้ นี้ ตาม
พระราชบัญญัตกิ ารจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 95 และจะต้องสอดคล้อง
กับเงือ่ นไขเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้าง
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กฎหมาย ระเบียบ คําสัง่ หรือแนวทางปฏิบัตทิ ี่เกี่ยวข้อง

ข้อ ๑๒ การจ่ายเงินแก่ลูกจ้าง
ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินแก่ลูกจ้างที่ผู้รับจ้างได้จ้างมาในอัตราและตามกําหนดเวลาที่ผู้รับจ้างได้ตกลงหรือทําสัญญาไว้ต่อ
ลูกจ้างดังกล่าว
ถ้าผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้างหรือค่าทดแทนอื่นใดแก่ลูกจ้างดังกล่าวในวรรคหนึ่ง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะเอาเงินค่าจ้างที่จะต้องจ่าย
แก่ผู้รับจ้างมาจ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างดังกล่าว และให้ถือว่าผู้ว่าจ้างได้จ่ายเงินจํานวนนั้นเป็นค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามสัญญาแล้ว
ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีประกันภัยสําหรับลูกจ้างทุกคนที่จ้างมาทํางาน โดยให้ครอบคลุมถึงความรับผิดทั้งปวงของผู้รับจ้าง
รวมทั้งผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ในกรณีความเสียหายที่คิดค่าสินไหมทดแทนได้ตามกฎหมาย ซึ่งเกิดจากอุบัติเหตุหรือภยันตรายใดๆ ต่อ
ลูกจ้างหรือบุคคลอื่นที่ผู้รับจ้างหรือผู้รับจ้างช่วงจ้างมาทํางาน ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวพร้อมทั้งหลักฐาน
การชําระเบี้ยประกันให้แก่ผู้ว่าจ้างเมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง
ข้อ ๑๓ การตรวจงานจ้าง
ถ้าผู้ ว่าจ้างแต่งตั้ ง คณะกรรมการตรวจรับ พั ส ดุ ผู้ค วบคุ ม งาน หรือ บริษั ท ที่ ป รึกษา เพื่ อ ควบคุ มการทํ างานของผู้ รับ จ้าง
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้น มีอํานาจเข้าไปตรวจการงานในโรงงานและสถานที่ก่อสร้างได้ทุก
เวลา และผู้รับจ้างจะต้องอํานวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือในการนั้นตามสมควร
การที่มีคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้น หาทําให้ผู้รับจ้างพ้นความรับผิดชอบตามสัญญานี้
ข้อใดข้อหนึ่งไม่
ข้อ ๑๔ แบบรูปและรายการละเอียดคลาดเคลื่อน
ผู้รับจ้างรับรองว่าได้ตรวจสอบและทําความเข้าใจในแบบรูปและรายการละเอียด โดยถี่ถ้วนแล้ว หากปรากฏว่าแบบรูปและ
รายการละเอียดนั้นผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อนไปจากหลักการทางวิศวกรรมหรือทางเทคนิค ผู้รับจ้างตกลงที่จะปฏิบัติตามคําวินิจฉัยของ
ผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง เพื่อให้งานแล้วเสร็จบริบูรณ์ คําวินิจฉัย
ดังกล่าว ให้ถือเป็นที่สุด โดยผู้รับจ้างจะคิดค่าจ้าง ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มขึ้นจากผู้ว่าจ้าง หรือขอขยายอายุสัญญาไม่ได้
ข้อ ๑๕ การควบคุมงานโดยผู้ว่าจ้าง
ผู้รับจ้างตกลงว่าคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง มีอํานาจที่จะตรวจสอบและ
ควบคุมงานเพื่อให้เป็นไปตามสัญญานี้และมีอํานาจที่จะสั่งให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม หรือตัดทอนซึ่งงานตามสัญญานี้ หากผู้รับจ้าง
ขัดขืนไม่ปฏิบัติตาม ผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษา มีอํานาจที่จะสั่งให้หยุดการนั้นชั่วคราวได้
ความล่าช้าในกรณีเช่นนี้ ผู้รับจ้างจะถือเป็นเหตุขอขยายระยะเวลาการปฏิบัติงานตามสัญญาหรือเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น
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ข้อ ๑๖ งานพิเศษและการแก้ไขงาน
ผู้ว่าจ้างมีสิท ธิที่จะสั่งเป็นหนังสือให้ ผู้รับจ้างทํ างานพิเศษซึ่งไม่ได้แสดงไว้หรือรวมอยู่ในเอกสารสัญ ญานี้ หากงานพิ เศษ
นั้นๆ อยู่ในขอบข่ายทั่วไปแห่งวัตถุประสงค์ของสัญ ญานี้ นอกจากนี้ ผู้ว่าจ้างยังมีสิทธิสั่งให้เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขแบบรูปและ
ข้อกําหนดต่างๆ ในเอกสารสัญญานี้ด้วย
อัตราค่าจ้างหรือราคาที่กําหนดไว้ในสัญญานี้ ให้กําหนดใช้สําหรับงานพิเศษหรืองานที่เพิ่มเติมขึ้น หรือตัดทอนลงทั้งปวงตาม
คําสั่งของผู้ว่าจ้าง หากในสัญญาไม่ได้กําหนดไว้ถึงอัตราค่าจ้าง หรือราคาใดๆ ที่จะนํามาใช้สําหรับงานพิเศษหรืองานที่เพิ่มขึ้นหรือ
ลดลงดั ง กล่ า ว ผู้ ว่ า จ้ า งและผู้ รั บ จ้ า งจะได้ ต กลงกั น ที่ จ ะกํ า หนดอั ต ราค่ า จ้ า งหรื อ ราคาที่ เพิ่ ม ขึ้ น หรื อ ลดลง รวมทั้ ง การขยาย
ระยะเวลา (ถ้ามี) กันใหม่เพื่อความเหมาะสม ในกรณีที่ตกลงกันไม่ได้ ผู้ว่าจ้างจะกําหนดอัตราจ้างหรือราคาตามแต่ผู้ว่าจ้างจะเห็นว่า
เหมาะสมและถูกต้อง ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติงานตามคําสั่งของผู้ว่าจ้างไปก่อนเพื่อมิให้เกิดความเสียหายแก่งานที่จ้าง
ข้อ ๑๗ ค่าปรับ
หากผู้รับจ้างไม่สามารถทํางานให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กําหนดไว้ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญ ญา ผู้รับจ้าง
จะต้องชําระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจํานวนเงินวันละ…....................….บาท (……....................) และจะต้องชําระค่าใช้จ่ายในการ
ควบคุมงาน (ถ้ามี) ในเมื่อผู้ว่าจ้างต้องจ้างผู้ควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็นจํานวนเงินวันละ….……(วงเงินตามสัญญา X ๓%)/ระยะเวลา
ตามสัญญา(วัน)).....บาท (…........................) นับถัดจากวันที่ครบกําหนดเวลาแล้วเสร็จของงานตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้
ขยายเวลาทํางานให้จนถึงวันที่ทํางานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้าง
ทํางานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจํานวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย
ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างจะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้
สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๘ ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้าง ได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกําหนดเวลาแล้วเสร็จของงาน
ขอให้ชําระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

กฎหมาย ระเบียบ คําสัง่ หรือแนวทางปฏิบัตทิ ี่เกี่ยวข้อง

1. การคํานวณค่าปรับให้ตามทีร่ ะบุไว้ในเอกสาร
ประกวดราคา กรณีงานจ้างตามคําสั่งกรมที่ 195/2560
ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2560 กําหนดให้คิดในอัตรา
ร้อยละ 0.10 ของค่าจ้าง
2. ในเมื่อผู้ว่าจ้างต้องจ้างผู้ควบคุมงานอีกต่อหนึ่ง
เป็นจํานวนเงินวันละ….……(วงเงินตามสัญญา X ๓%)/
ระยะเวลาตามสัญญา(วัน)).....บาท ซึง่ นําหลักการตั้ง
งบประมาณค่าควบคุมงานก่อสร้างมาปรับใช้ และเห็นว่า
เป็นอัตราที่เหมาะสม
ตัวอย่าง วงเงินตามสัญญา 5,000,000 บาท อายุ
สัญญา 180 วัน = (5,000,000 x 3%)/180
= 833.33 บาท

ข้อ ๑๘ สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังบอกเลิกสัญญา
ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา ผู้ว่าจ้างอาจทํางานนั้นเองหรือว่าจ้างผู้อื่นให้ทํางานนั้นต่อจนแล้วเสร็จก็ได้ ผู้ว่าจ้างหรือผู้ที่
รับจ้างทํางานนั้นต่อมีสิทธิใช้เครื่องใช้ในการก่อสร้าง สิ่งที่สร้างขึ้นชั่วคราวสําหรับงานก่อสร้าง และวัสดุต่างๆ ซึ่งเห็นว่าจะต้องสงวน
เอาไว้เพื่อการปฏิบัติงานตามสัญญาตามที่จะเห็นสมควร
ในกรณี ดั ง กล่ าว ผู้ ว่ าจ้ างมี สิ ท ธิ ริบ หรื อ บั ง คั บ จากหลั ก ประกั น การปฏิ บั ติ ต ามสั ญ ญา ทั้ งหมดหรื อ บางส่ ว น ตามแต่ จ ะ
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เห็นสมควร นอกจากนั้น ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหายซึ่งเป็นจํานวนเกินกว่าหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา รวมทั้ง
ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นในการทํางานนั้นต่อให้แล้วเสร็จตามสัญญา ตลอดจนค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานเพิ่ม (ถ้ามี) ซึ่งผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากเงิน
ประกันผลงานหรือจํานวนเงินใดๆ ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก็ได้
ข้อ ๑๙ การบังคับค่าปรับ ค่าเสียหาย และค่าใช้จ่าย
ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่งด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม จนเป็นเหตุ ให้เกิดค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่าย ข้อ 19 วรรคหนึ่งและวรรคสอง ระบุภายในกําหนด 15
แก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างต้องชดใช้ค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยสิ้นเชิงภายในกําหนด.....15..(...สิบห้า...) วัน ซึ่งเห็นว่าเป็นระยะเวลาที่เหมาะสม และให้เป็นไปใน
วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หากผู้รับจ้างไม่ชดใช้ให้ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างมี แนวทางเดียวกัน
สิทธิที่จะหักเอาจากจํานวนเงินค่าจ้างที่ต้องชําระ หรือจากเงินประกันผลงานของผู้รับจ้าง หรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตาม
สัญญาได้ทันที
หากค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายที่บังคับจากเงินค่าจ้างที่ต้องชําระ เงินประกันผลงานหรือหลักประกันการปฏิบัติตาม
สัญญาแล้วยังไม่เพียงพอ ผู้รับจ้างยินยอมชําระส่วนที่เหลือที่ยังขาดอยู่จนครบถ้วนตามจํานวนค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายนั้น
ภายในกําหนด......15....(....สิบห้า.....) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง
หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแล้วยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับ
จ้างทั้งหมด
ข้อ ๒๐ การทําบริเวณก่อสร้างให้เรียบร้อย
ผู้ รับ จ้ า งจะต้ อ งรั ก ษาบริเวณสถานที่ ป ฏิ บั ติ ง านตามสั ญ ญานี้ รวมทั้ ง โรงงานหรื อ สิ่ งอํ านวยความสะดวกในการทํ างานของ
ผู้รับจ้าง ลูกจ้าง ตัวแทน หรือผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ให้สะอาด ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพในการใช้งานตลอดระยะเวลาการจ้าง และเมื่อ
ทํางานเสร็จสิ้นแล้วจะต้องขนย้ายบรรดาเครื่องใช้ในการทํางานจ้างรวมทั้งวัสดุ ขยะมูลฝอย และสิ่งก่อสร้างชั่วคราวต่างๆ (ถ้ามี) ทั้ง
จะต้องกลบเกลี่ยพื้นดินให้เรียบร้อยเพื่อให้บริเวณทั้งหมดอยู่ในสภาพที่สะอาดและใช้การได้ทันที
ข้อ ๒๑ การงดหรือลดค่าปรับ หรือการขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา
ในกรณีที่มีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง หรือเหตุสุดวิสัย หรือเกิดจากพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่ผู้
รับจ้างไม่ต้องรับผิดตามกฎหมาย หรือเหตุอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ ทําให้ผู้รับจ้างไม่สามารถทํางานให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไขและกําหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้ง
เหตุหรือพฤติการณ์ ดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบ เพื่อของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทํางานออกไป
ภายใน ๑๕ (สิบห้า) วันนับถัดจากวันที่เหตุนั้นสิ้นสุดลง หรือตามที่กาํ หนดในกฎกระทรวงดังกล่าว แล้วแต่กรณี
ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้รับจ้างได้สละสิทธิเรียกร้องในการที่จะของดหรือลดค่าปรับ
หรือขยายเวลาทํางานออกไปโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้างซึ่งมี
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กฎหมาย ระเบียบ คําสัง่ หรือแนวทางปฏิบัตทิ ี่เกี่ยวข้อง

หลักฐานชัดแจ้งหรือผู้ว่าจ้างทราบดีอยู่แล้วตั้งแต่ต้น
การงดหรือลดค่าปรับ หรือขยายกําหนดเวลาทํางานตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจของผู้ว่าจ้างที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร
ข้อ ๒๒ การใช้เรือไทย
ในการปฏิบัติตามสัญญานี้ หากผู้รับจ้างจะต้องสั่งหรือนําของเข้ามาจากต่างประเทศรวมทั้งเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ต้องนําเข้า
มาเพื่อปฏิบัติงานตามสัญญา ไม่ว่าผู้รับจ้างจะเป็นผู้ที่นําของเข้ามาเองหรือนําเข้ามาโดยผ่านตัวแทนหรือบุคคลอื่นใด ถ้าสิ่งของนั้น
ต้องนําเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางเดินเรือที่มีเรือไทยเดินอยู่และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
ประกาศกําหนด ผู้รับจ้างต้องจัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายัง
ประเทศไทย เว้นแต่ จะได้รับ อนุ ญ าตจากกรมเจ้าท่ าก่ อนบรรทุ กของนั้นลงเรืออื่น ที่ มิใช่เรือ ไทยหรือ เป็ นของที่ รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้ ทั้งนี้ไม่ว่าการสั่งหรือนําเข้าสิ่งของดังกล่าวจากต่างประเทศจะเป็นแบบใด
ในการส่งมอบงานตามสัญ ญาให้แก่ผู้ว่าจ้าง ถ้างานนั้นมีสิ่งของตามวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบใบตราส่ง (Bill of
Lading) หรือสําเนาใบตราส่งสําหรับของนั้น ซึ่งแสดงว่าได้บรรทุกมาโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยให้แก่ผู้ว่าจ้าง
พร้อมกับการส่งมอบงานด้วย
ในกรณีที่สิ่งของดังกล่าวไม่ได้บรรทุกจากต่างประเทศมายังประเทศไทยโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย ผู้รับ
จ้างต้องส่งมอบหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้รับอนุญ าตจากกรมเจ้าท่ า ให้บรรทุกของโดยเรืออื่นได้หรือหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้ชําระ
ค่าธรรมเนียมพิเศษเนื่องจากการไม่บรรทุกของโดยเรือไทยตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวีแล้วอย่างใดอย่างหนึ่งแก่
ผู้ว่าจ้างด้วย
ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ส่งมอบหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่งดังกล่าวในวรรคสองและวรรคสามให้แก่ผู้ว่าจ้าง แต่จะขอส่งมอบงาน
ดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างก่อนโดยไม่รับชําระเงินค่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิรับงานดังกล่าวไว้ก่อน และชําระเงินค่าจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติ
ถูกต้องครบถ้วนดังกล่าวแล้วได้
ข้อ ๒๓ มาตรฐานฝีมือช่าง
ผู้รับจ้างตกลงเป็นเงื่อนไขสําคัญว่า ผู้รับจ้างจะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่าง จาก ....สถาบันของทาง ระบุข้อความให้สอดคล้องกับเงือ่ นไขเฉพาะงานก่อสร้าง
ราชการ......... หรือผู้มีวุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส. หรือ ปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ และเงือ่ นไขเอกสารประกวดราคา และเป็นแนวทางที่กรม
ในอัตราไม่ต่ํากว่าร้อยละ…10…(…สิบ…..) ของแต่ละสาขาช่าง แต่จะต้องมีช่างจํานวนอย่างน้อย ๑ (หนึ่ง) คน ในแต่ละสาขาช่าง เคยถือปฏิบัติ
ดังต่อไปนี้
๒๓.๑ …………………………………………………..……
๒๓.๒ ……………………………………………….….……
…………………………..ฯลฯ……………….……
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ผู้รับจ้างจะต้องจัดทําบัญชีแสดงจํานวนช่างทั้งหมดโดยจําแนกตามแต่ละสาขาช่างและระดับช่าง พร้อมกับระบุรายชื่อช่างผู้ที่
ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างหรือผู้มีวุฒิบัตรดังกล่าวในวรรคหนึ่ง นํามาแสดงพร้อมหลักฐานต่างๆ ต่อคณะกรรมการตรวจรับ
พัสดุ หรือผู้ควบคุมงานก่อนเริ่มลงมือทํางาน และพร้อมที่จะให้ผู้ว่าจ้างหรือเจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้างตรวจสอบดูได้ตลอดเวลาทํางาน
ตามสัญญานี้ของผู้รับจ้าง
ข้อ ๒4 การปรับราคาค่าจ้าง
ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ตกลงกันให้ใช้สัญญาปรับราคาได้ สําหรับราคางานก่อสร้างตามสัญญานี้ โดยการนําสูตร Escalation
Factor (K) มาใช้ในการคํานวณราคาค่างานที่เปลี่ยนแปลงไป โดยวิธีการต่อไปนี้
ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ สูตรและวิธีคํานวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม
๒๕๓๒ เรื่อง การพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบอาชีพงานก่อสร้าง ตามหนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙
ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒
สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) จะต้องคงที่ที่ระดับที่กําหนดไว้ในวันแล้วเสร็จตามที่กําหนดไว้ในสัญญา หรือภายในระยะเวลา
ที่กรมได้ขยายออกไป โดยจะใช้สูตรของทางราชการที่ได้ระบุตามภาคผนวก..5....
สัญญานี้ทําขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความ โดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลง
ลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสําคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

กฎหมาย ระเบียบ คําสัง่ หรือแนวทางปฏิบัตทิ ี่เกี่ยวข้อง

เพิ่ ม เติ ม ข้ อ ความตามหนั ง สื อ ด่ ว นที่ สุ ด ที่ กค (กวจ)
0405.2/ว110 ลงวั น ที่ 5 มี น าคม 2561 เรื่ อ ง ซ้ อ ม
แนวทางปฏิ บั ติ ใ นการกํ า หนดเงื่ อ นไขและหลั ก เกณฑ์
สัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) ไว้ในสัญญาจ้างก่อสร้าง

(ลงชื่อ)…………………………………………...ผู้ว่าจ้าง
(……........……...…………………….)

1. ผู้ว่าจ้าง หมายถึง อธิบดีกรมชลประทาน หรือผู้ได้รับ
มอบอํานาจจากกรม

(ลงชื่อ)…………………………………..……….ผู้รับจ้าง
(……........……...…………………….)

2. ผู้รับจ้าง หมายถึง ผู้มีอํานาจลงนามผูกพันนิติบุคคล
ปรากฏตามหนังสือรับรองของสํานักงานทะเบียนหุ้นส่วน
บริษทั หรือผู้ได้รับมอบอํานาจให้กระทําการลงนามผูกพัน
นิติบุคคล
3. พยาน ให้หน่วยงานพิจารณาตามความเหมาะสม

(ลงชื่อ)………………………………………..….พยาน
(……........……...…………………….)
(ลงชื่อ)………………………………..………….พยาน
(……........……...…………………….)
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สัญญาจ้างก่อสร้าง
สัญญาเลขที่……...…......….................….……
สัญญาฉบับนี้ทําขึ้น ณ ………….……..………………………………………………………………………….......
ตําบล/แขวง…………………..………………….………………..อําเภอ/เขต……………………….….……………………………...
จังหวัด…….…………………………….…………. เมื่อวันที่ ...……….. เดือน.……………….……….………... พ.ศ. .....………
ระหว่ าง ……..........(ชื่ อ หน่ วยงานที่ จั ด ทํ าสั ญ ญา).........กรมชลประทาน…..............................…….…………
โดย………...…………….…………………….……………………..…ตําแหน่ง……………………………… (ได้รับมอบอํานาจตาม
คําสั่งกรมชลประทาน ที่...................... ลงวันที่..................) ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับ

…………….…………....………………..…………………….ซึ่ ง จดทะเบี ย นเป็ น นิ ติ บุ ค คล ณ ………………………………
……………………………………………………….………….……..มีสํานักงานใหญ่อยู่เลขที่……………………………......……
ถ น น ………..……….……………..ตํ า บ ล /แ ข ว ง…….……….…..……….…....อํ า เภ อ /เข ต ………………….…..…….
จังหวัด………..…………………..….โดย………….…………………………………..……...ผู้มีอํานาจลงนามผูกพันนิติบุคคล
ปรากฏตามหนังสือรับรองของสํานักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท..…………… ลงวันที่…………………………………
(และหนั งสื อ มอบอํ านาจลงวัน ที่ ....………….…….……..) แนบท้ า ยสั ญ ญานี้ (ในกรณี ที่ ผู้ รั บ จ้ างเป็ น บุ ค คล
ธรรมดาให้ ใ ช้ ข้ อ ความว่ า กั บ ……………..……..….……………………….....อยู่ บ้ า นเลขที่ …………….….…..….
ถนน………………….….…………….……ตําบล/แขวง.……..............…………….….………….อําเภอ/เขต…………….…..
จังหวัด…………...…..………….……...……. ผู้ถือบัตรประจําตัวประชาชนเลขที่.......................... ดังปรากฏตาม
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนแนบท้ายสัญญานี้) ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง
คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ข้อตกลงว่าจ้าง
ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทํางาน….……….…….…….…….…...….………
ณ …..……………................... ตําบล/แขวง….…………………………….…….. อําเภอ/เขต.........…………..…………..…
จังหวัด……………………….……….….. ตามข้อกําหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญานี้รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา
ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆ
ชนิดดีเพื่อใช้ในงานจ้างตามสัญญานี้
ข้อ 2 เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา
เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้
2.1 ผนวก 1 .…….….(แบบรูป)……........…......….......….. จํานวน.…..(…..…….….) หน้า
2.2 ผนวก 2 ………...(รายการละเอียด)…….....……....... จํานวน.…..(…..…….….) หน้า
2.3 ผนวก 3 …........(ใบแจ้งปริมาณงานและราคา)...... จํานวน.…..(…..…….….) หน้า
2.4 ผนวก 4 ……….(ใบเสนอราคา)….........…………....... จํานวน.…..(…..…….….) หน้า
2.5 ผนวก 5 ……….(สูตรการปรับราคา)..............…....... จํานวน.…..(…..…….….) หน้า
…………..……………..……ฯลฯ……….………..……………
ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดหรือแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความ
ในสัญญานี้บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคําวินิจฉัย

-2ของผู้ว่าจ้าง คําวินิจฉัยของผู้ว่าจ้างให้ถือเป็นที่สุด และผู้รับจ้างไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าจ้าง ค่าเสียหายหรือ
ค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติมจากผู้ว่าจ้างทั้งสิ้น
ข้อ 3 หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา
ในขณะทําสัญญานี้ผู้รับจ้างได้นําหลักประกันเป็น…………..…...……..…....………..………
เป็ น จํ านวนเงิ น ……………....บาท (………….…..………….) ซึ่ งเท่ ากั บ ร้อ ยละ……….….…(…………….…..………...)
ของราคาค่าจ้างตามสัญญา มามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้
กรณี ผู้ รั บ จ้ า งใช้ ห นั ง สื อ ค้ํ า ประกั น มาเป็ น หลั ก ประกั น การปฏิ บั ติ ต ามสั ญ ญา
หนังสือค้ําประกันดังกล่าวจะต้องออกโดยธนาคารที่ประกอบกิจการในประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทุน
หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจ
ค้ําประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทย
แจ้งเวียนให้ทราบตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกําหนด
หรืออาจเป็นหนังสือค้ําประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญ ชีกลางกําหนดก็ได้ และจะต้องมีอายุ
การค้ําประกันตลอดไปจนกว่าผู้รับจ้างพ้นข้อผูกพันตามสัญญานี้
หลักประกันที่ผู้รับจ้างนํามามอบให้ตามวรรคหนึ่ง จะต้องมีอายุครอบคลุมความรับผิด
ทั้งปวงของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ถ้าหลักประกันที่ผู้รับจ้างนํามามอบให้ดังกล่าวลดลงหรือเสื่อมค่าลง
หรือมีอายุไม่ครอบคลุมถึงความรับผิดของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม รวมถึงกรณี
ผู้รับจ้างส่งมอบงานล่าช้าเป็นเหตุให้ระยะเวลาแล้วเสร็จหรือวันครบกําหนดความรับผิดในความชํารุดบกพร่อง
ตามสัญญาเปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่าจะเกิดขึ้นคราวใด ผู้รับจ้างต้องหาหลักประกันใหม่หรือหลักประกันเพิ่มเติม
ให้มีจํานวนครบถ้วนตามวรรคหนึ่งมามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างภายใน......15.....(…สิบห้า.….) วัน นับถัดจากวันที่
ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง
หลักประกันที่ผู้รับจ้างนํามามอบไว้ตามข้อนี้ ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างโดยไม่มี
ดอกเบี้ยเมื่อผู้รับจ้างพ้นจากข้อผูกพันและความรับผิดทั้งปวงตามสัญญานี้แล้ว
ข้อ 4 (ก) ค่าจ้างและการจ่ายเงิน
(สําหรับสัญญาที่เป็นราคาต่อหน่วย)
ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายและผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างเป็นจํานวนเงิน……………………..บาท
(……………………………….…..) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มจํานวน………….……..บาท (...........................................)
ตลอดจนภาษี อ ากรอื่ น ๆ และค่ าใช้ จ่ ายทั้ งปวงด้ ว ยแล้ ว โดยถื อ ราคาต่ อ หน่ ว ยเป็ น เกณฑ์ ต ามรายการ
แต่ละประเภทดังที่ได้กําหนดไว้ในใบแจ้งปริมาณงานและราคา ตามเอกสารแนบท้ายสัญญาผนวก 3
คู่ สั ญ ญาทั้ งสองฝ่ า ยต่ างตกลงว่ าจํานวนปริม าณงานที่ กํ าหนดไว้ในบั ญ ชี รายการ
ก่อสร้างหรือใบแจ้งปริมาณงานและราคานี้เป็นจํานวนโดยประมาณเท่านั้น จํานวนปริมาณงานที่แท้จริง
อาจจะมากหรือ น้ อ ยกว่านี้ ก็ได้ ซึ่ งผู้ ว่าจ้ างจะจ่ ายเงิน ค่ าจ้ างให้ แ ก่ผู้ รับ จ้ างตามราคาต่ อหน่ วยของงาน
แต่ละรายการที่ได้ทําเสร็จจริง คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายต่างตกลงที่จะไม่เปลี่ยนแปลงราคาต่อหน่วยหรือเรียกร้อง
ค่าสินไหมทดแทนอันเกิดจากการที่จํานวนปริมาณงานในแต่ละรายการได้แตกต่างไปจากที่กําหนดไว้ในสัญญา
ทั้งนี้ นอกจากในกรณีต่อไปนี้
4.1 เมื่อปริมาณงานที่ทําเสร็จจริงในส่วนที่เกินกว่าร้อยละ 125 (หนึ่งร้อยยี่สิบห้า)
แต่ไม่เกินร้อยละ 150 (หนึ่งร้อยห้ าสิ บ) ของปริม าณงานที่ กําหนดไว้ในสัญ ญาหรือใบแจ้งปริม าณงาน
และราคา จะจ่ายให้ในอัตราร้อยละ 90 (เก้าสิบ) ของราคาต่อหน่วยตามสัญญา

-34.2 เมื่อปริมาณงานที่ทําเสร็จจริงในส่วนที่เกินกว่าร้อยละ 150 (หนึ่งร้อยห้าสิบ)
ของปริม าณงานที่ กํ าหนดไว้ในสัญ ญาหรือใบแจ้งปริม าณงานและราคา จะจ่ ายให้ ในอัต ราร้อ ยละ 83
(แปดสิบสาม) ของราคาต่อหน่วยตามสัญญา
4.3 เมื่อปริมาณงานที่ทําเสร็จจริงน้อยกว่าร้อยละ 75 (เจ็ดสิบห้า) ของปริมาณงาน
ที่กําหนดไว้ในสัญญาหรือใบแจ้งปริมาณงานและราคา จะจ่ายให้ตามราคาต่อหน่วยในสัญญาและจะจ่ายเพิ่ม
ชดเชยเป็ น ค่ า Overhead และ Mobilization สํ า หรั บ งานรายการนั้ น ในอั ต ราร้ อ ยละ 17 (สิ บ เจ็ ด )
ของผลต่างระหว่างปริมาณงานทั้งหมดของงานรายการนั้นตามสัญญาโดยประมาณกับปริมาณงานที่ทําเสร็จจริง
คู ณ ด้วยราคาต่ อ หน่ วยตามสัญ ญา ทั้ งนี้ การจ่ายเงินเพิ่ มชดเชยเป็ นค่ า Overhead และ Mobilization
ดังกล่าว ผู้ว่าจ้างจะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างในงวดสุดท้ายของการจ่ายเงินค่างานตามสัญญา
4.4 ผู้ ว่าจ้างจะจ่ายเงิน ที่ เพิ่ ม ขึ้น ตามข้อ 4.1 หรือ 4.2 ดั งกล่าวข้ างต้ น ในงวด
สุดท้ายของการจ่ายเงินหรือก่อนงวดสุดท้ายของการจ่ายเงินตามที่ผู้ว่าจ้างจะพิจารณาเห็นสมควร เว้นแต่
กรณี ที่ผู้ว่าจ้างพิจารณาเห็นว่าปริมาณงานที่ทําเสร็จจริงดังกล่าว มิได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับงานอื่นที่เหลือ
อีกทั้งงานที่เหลืออยู่ก็มิได้มีผลกระทบต่อการจ่ายเงินค่างานที่แล้วเสร็จจริงในงวดดังกล่าว ทั้งนี้ ผู้ว่าจ้าง
อาจจ่ า ยเงิน ที่ เพิ่ ม ขึ้ น ให้ แ ก่ ผู้ รับ จ้ างพร้อ มกั บ การจ่ ายเงิน ค่ างานงวดนั้ น ๆ และการพิ จ ารณาว่างานใด
อยู่ในหลักเกณฑ์ดังกล่าวหรือไม่ เป็นดุลพินิจโดยเด็ดขาดของผู้ว่าจ้าง
ผู้ว่าจ้างตกลงที่จะจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างเป็นรายเดือนตามเนื้องานที่ทําเสร็จจริง
เมื่อผู้ว่าจ้างหรือเจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้างได้ทําการตรวจสอบผลงานที่ทําเสร็จแล้ว และปรากฏว่าเป็นที่พอใจ
ตรงตามข้อกําหนดแห่งสัญญานี้ทุกประการ ผู้ว่าจ้างจะออกหนังสือรับรองการรับมอบงานนั้น ให้ไว้แก่ผู้รับจ้าง
การจ่ายเงินงวดสุดท้ายจะจ่ายให้เมื่องานทั้งหมดตามสัญญาได้แล้วเสร็จทุกประการ
รวมทั้งการทําสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อยตามที่กําหนดไว้ในข้อ 20
การจ่ายเงินตามเงื่อนไขแห่งสัญญานี้ ผู้ว่าจ้างจะโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของ
ผู้รับจ้าง ชื่อธนาคาร….....………....….………….สาขา………..….…….…..ชื่อบัญชี……………………………………เลขที่
บั ญ ชี …………………………………ทั้ งนี้ ผู้ รั บ จ้ า งตกลงเป็ น ผู้ รั บ ภาระเงิน ค่ าธรรมเนี ย มหรื อ ค่ า บริ ก ารอื่ น ใด
เกี่ยวกับการโอน รวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่นใด (ถ้ามี) ที่ธนาคารเรียกเก็บ และยินยอมให้มีการหักเงินดังกล่าวจาก
จํานวนเงินโอนในงวดนั้นๆ (ความในวรรคนี้ใช้สําหรับกรณีที่หน่วยงานของรัฐจะจ่ายเงินตรงให้แก่ผู้รับจ้าง
(ระบบ Direct Payment) โดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้รับจ้าง ตามแนวทางที่กระทรวงการคลัง
หรือหน่วยงานของรัฐเจ้าของงบประมาณเป็นผู้กําหนด แล้วแต่กรณี)
ข้อ 4 (ข) ค่าจ้างและการจ่ายเงิน
(สําหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม)
ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายและผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจํานวนเงิน…………………………..บาท
(………………………………..…) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จํานวน…………..…………บาท (......................................)
ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวมเป็นเกณฑ์ และกําหนดการ
จ่ายเงินเป็นงวดๆ ดังนี้
งวดที่ 1 เป็นจํานวนเงิน……………….………...บาท (…………………………………...………….)
เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน……………………………………ให้แล้วเสร็จภายใน…………………………………………………..
งวดที่ 2 เป็นจํานวนเงิน…….………………...บาท (…………………………………...………….)
เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน…………………………..…..……ให้แล้วเสร็จภายใน………………………………………………….
..............................................ฯลฯ.............................................

-4งวดสุดท้าย เป็นจํานวนเงิน……………..………....บาท (…………………………………...….…..)
เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยตามสัญ ญา รวมทั้งทําสถานที่ก่อสร้างให้สะอาด
เรียบร้อยตามที่กําหนดไว้ในข้อ 20
การจ่ายเงินตามเงื่อนไขแห่งสัญญานี้ ผู้ว่าจ้างจะโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของ
ผู้ รั บ จ้ า ง ชื่ อ ธนาคาร……………….….…….….สาขา……….…..…….…….…..ชื่ อ บั ญ ชี ……………………………………
เลขที่บัญชี……………………………….… ทั้งนี้ ผู้รับจ้างตกลงเป็นผู้รับภาระเงินค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการอื่นใด
เกี่ยวกับการโอน รวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่นใด (ถ้ามี) ที่ธนาคารเรียกเก็บ และยินยอมให้มีการหักเงินดังกล่าวจาก
จํานวนเงินโอนในงวดนั้นๆ (ความในวรรคนี้ใช้สําหรับกรณีที่หน่วยงานของรัฐจะจ่ายเงินตรงให้แก่ผู้รับจ้าง
(ระบบ Direct Payment) โดยการโอนเงิ น เข้ า บั ญ ชี เงิ น ฝากธนาคารของผู้ รั บ จ้ า ง ตามแนวทางที่
กระทรวงการคลังหรือหน่วยงานของรัฐเจ้าของงบประมาณเป็นผู้กําหนด แล้วแต่กรณี)
ข้อ 5 เงินค่าจ้างล่วงหน้า
ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้าง เป็นจํานวนเงิน…………..…..…บาท
(………………..….…) ซึ่งเท่ากับร้อยละ……....…(……….…………....) ของราคาค่าจ้าง ตามสัญญาที่ระบุไว้ในข้อ 4
เงินค่าจ้างล่วงหน้าดังกล่าวจะจ่ายให้ภายหลังจากที่ผู้รับจ้างได้วางหลักประกันการรับ
เงินค่าจ้างล่วงหน้าเป็น............................(หนังสือค้ําประกันหรือหนังสือค้ําประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคาร
ภายในประเทศหรือพันธบัตรรัฐบาลไทย)…………………....เต็มตามจํานวนเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นให้แก่ผู้ว่าจ้าง
ผู้รับจ้างจะต้องออกใบเสร็จรับเงินค่าจ้างล่วงหน้ าตามแบบที่ ผู้ว่าจ้างกําหนดให้ และผู้รับจ้างตกลงที่จะ
กระทําตามเงื่อนไขอันเกี่ยวกับการใช้จ่ายและการใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้น ดังต่อไปนี้
5.1 ผู้รับจ้างจะใช้เงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานตามสัญญา
เท่านั้น หากผู้รับจ้างใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นในทางอื่น
ผู้ว่าจ้างอาจจะเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นคืนจากผู้รับจ้างหรือบังคับเอาจากหลักประกันการรับเงินค่าจ้าง
ล่วงหน้าได้ทันที
5.2 เมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง ผู้รับจ้างต้องแสดงหลักฐานการใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้า
เพื่อพิสูจน์ว่าได้เป็นไปตามข้อ 5.1 ภายในกําหนด 15 (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันได้รับแจ้งเป็นหนังสือจาก
ผู้ว่าจ้าง หากผู้รับจ้างไม่อาจแสดงหลักฐานดังกล่าว ภายในกําหนด 15 (สิบห้า) วัน ผู้ว่าจ้างอาจเรียกเงิน
ค่าจ้างล่วงหน้าคืนจากผู้รับจ้างหรือบังคับเอาจากหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ทันที
5.3 (ก) (สําหรับสัญญาที่เป็นราคาต่อหน่วย)
ในการจ่ า ยเงิน ค่ าจ้ างให้ แ ก่ ผู้ รับ จ้ างตามข้ อ 4 (ก) ผู้ ว่ าจ้ างจะหั ก เงิน ค่ าจ้ าง
ในแต่ละงวดเพื่อชดใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้จํานวนร้อยละ......15..........(......สิบห้า........) ของจํานวนเงิน
ค่าจ้างในแต่ละงวด ทั้งนี้ จนกว่าจํานวนเงินที่หักไว้จะครบตามจํานวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่ผู้รับจ้างได้รับไป
แล้ว ยกเว้นค่าจ้างงวดสุดท้ายจะหักไว้เป็นจํานวนเท่ากับจํานวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือทั้งหมด
5.3 (ข) (สําหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม)
ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามข้อ 4 (ข) ผู้ว่าจ้างจะหักเงินค่าจ้าง
ในแต่ละงวดเพื่อชดใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้จํานวนร้อยละ.....15.........(..........สิบห้า............) ของจํานวน
เงินค่าจ้างในแต่ละงวดจนกว่าจํานวนเงินที่หักไว้จะครบตามจํานวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่ผู้รับจ้างได้รับไป
แล้ว ยกเว้นค่าจ้างงวดสุดท้ายจะหักไว้เป็นจํานวนเท่ากับจํานวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือทั้งหมด

-55.4 เงิน จํานวนใดๆ ก็ ต ามที่ ผู้ รับ จ้ างจะต้ อ งจ่ ายให้ แ ก่ ผู้ ว่าจ้ างเพื่ อ ชํ าระหนี้ ห รือ
เพื่อชดใช้ความรับผิดต่างๆ ตามสัญญา ผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากเงินค่าจ้างงวดที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก่อนที่จะ
หักชดใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้า
5.5 ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญา หากเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือเกินกว่าจํานวนเงิน
ที่ผู้รับจ้างจะได้รับหลังจากหักชดใช้ในกรณีอื่นแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายคืนเงินจํานวนที่เหลือนั้นให้แก่ผู้ว่าจ้าง
ภายใน 7 (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง
5.6 (ก) (สําหรับสัญญาที่เป็นราคาต่อหน่วย)
ผู้ว่าจ้างจะคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้าง ต่อเมื่อ
ผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างไว้ครบจํานวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าตามข้อ 5.3 (ก)
5.6 (ข) (สําหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม)
ผู้ ว่ า จ้ า งจะคื น หลั ก ประกั น การรั บ เงิ น ค่ า จ้ า งล่ ว งหน้ า ให้ แ ก่ ผู้ รั บ จ้ า ง
ต่อเมื่อผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างไว้ครบจํานวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าตามข้อ 5.3 (ข)
ข้อ 6 การหักเงินประกันผลงาน
ในการจ่ ายเงิ น ค่ าจ้ างให้ แ ก่ ผู้ รั บ จ้ างแต่ ล ะงวด ผู้ ว่ าจ้ างจะหั ก เงิ น จํ านวนร้ อ ยละ
.......10........(…สิบ……) ของเงินที่ต้องจ่ายในงวดนั้นเพื่อเป็นประกันผลงาน ในกรณี ที่เงินประกันผลงาน
ถู ก หั ก ไว้ แ ล้ ว เป็ น จํ า นวนเงิ น ไม่ ต่ํ า กว่ า ……(คิ ด ร้ อ ยละ 5 ของวงเงิ น ตามสั ญ ญ า).........บาท
(……………………...) ผู้รับจ้างมีสิทธิที่จะขอเงินประกันผลงานคืน โดยนําหนังสือค้ําประกันของธนาคารหรือ
หนังสือค้ําประกันอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งออกโดยธนาคารภายในประเทศมามอบให้ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกัน
แทนก็ได้
ผู้ว่าจ้างจะคืนเงินประกันผลงาน และ/หรือหนังสือค้ําประกันของธนาคารดังกล่าว
ตามวรรคหนึ่งโดยไม่มีดอกเบี้ยให้แก่ผู้รับจ้างพร้อมกับการจ่ายเงินค่าจ้างงวดสุดท้าย
ข้อ 7 (ก) กําหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา
ภายในกํ า หนด………15.....(....สิ บ ห้ า .....) วั น นั บ ถั ด จากวั น ลงนามในสั ญ ญา
ผู้รับจ้างจะต้องเสนอแผนงานให้เป็นที่พอใจแก่ผู้ว่าจ้าง โดยแสดงถึงขั้นตอนของการทํางานและกําหนดเวลา
ที่ต้องใช้ในการทํางานหลักต่างๆ ให้แล้วเสร็จ
ผู้รับจ้างต้องเริ่มทํางานที่รับจ้างภายในกําหนด……15..(....สิบห้า...) วัน นับถัดจาก
วันที่ได้รับหนังสือแจ้งให้เริ่มงาน และจะต้องทํางานให้แล้วเสร็จภายในกําหนด………………..(...................) วัน
นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งดังกล่าวนั้น
ถ้าผู้รับจ้างมิได้เสนอแผนงาน หรือมิได้ลงมือทํางานภายในกําหนดเวลาหรือไม่สามารถ
ทํางานให้แล้วเสร็จตามกําหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทํางานให้แล้วเสร็จภายใน
กําหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากําหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทําผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็น
ผู้ถูกพิ ทั กษ์ ท รัพ ย์เด็ ดขาด หรือตกเป็ นผู้ ล้มละลาย หรือเพิ กเฉยไม่ ปฏิ บั ติตามคําสั่งของคณะกรรมการ
ตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาซึ่งได้รับมอบอํานาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะ
บอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทํางานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปได้ด้วย การใช้สิทธิ
บอกเลิกสัญญานั้นไม่กระทบสิทธิของผู้ว่าจ้างที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้รับจ้าง
การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นนั้น ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจาก
ความรับผิดตามสัญญา

-6ข้อ 7 (ข) กําหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา
ผู้รับจ้างต้องเริ่มทํางานที่รับจ้างภายในวันที่ ….... เดือน ..………….…………… พ.ศ. …….
และจะต้องทํางานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่….... เดือน ..………….….. พ.ศ. ...…. ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือ
ทํางานภายในกําหนดเวลา หรือไม่ส ามารถทํ างานให้แ ล้วเสร็จตามกําหนดเวลา หรือมีเหตุให้ เชื่อได้ว่า
ผู้รับจ้างไม่สามารถทํางานให้แล้วเสร็จภายในกําหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากําหนดเวลา
หรือผู้รับจ้ างทําผิ ดสัญ ญาข้อใดข้อหนึ่ ง หรือตกเป็ นผู้ ถูกพิ ทักษ์ท รัพ ย์เด็ดขาด หรือตกเป็ นผู้ล้ม ละลาย
หรือเพิ กเฉยไม่ปฏิบัติตามคําสั่งของคณะกรรมการตรวจรับพั สดุหรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัท ที่ ปรึกษา
ซึ่งได้รับมอบอํานาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่
เข้ าทํ างานของผู้ รับ จ้างให้ ลุ ล่วงไปด้ วย การใช้สิ ท ธิบ อกเลิ ก สัญ ญานั้ น ไม่ ก ระทบสิ ท ธิ ข องผู้ ว่าจ้างที่ จ ะ
เรียกร้องค่าเสียหายจากผู้รับจ้าง
การที่ ผู้ ว่าจ้ างไม่ ใช้ สิ ท ธิ เลิ ก สั ญ ญาดั งกล่ าวข้ างต้ น ไม่ เป็ น เหตุ ให้ ผู้ รั บ จ้ างพ้ น จาก
ความรับผิดตามสัญญา
ข้อ 8 ความรับผิดชอบในความชํารุดบกพร่องของงานจ้าง
เมื่องานแล้วเสร็จบริบูรณ์ และผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจากผู้รับจ้างหรือจากผู้รับจ้าง
รายใหม่ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญาตามข้อ 7 หากมีเหตุชํารุดบกพร่องหรือเสียหายเกิดขึ้นจากการจ้างนี้
ภายในกําหนด.........…..(……..….…..) ปี …….…(………....….) เดือน นับถัดจากวันที่ได้รับมอบงานดังกล่าว ซึ่ง
ความชํารุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเกิดจากความบกพร่องของผู้รับจ้างอันเกิดจากการใช้วัสดุที่ไม่ถูกต้อง
หรื อ ทํ า ไว้ ไม่ เรีย บร้ อ ย หรือ ทํ า ไม่ ถู ก ต้ อ งตามมาตรฐานแห่ งหลั ก วิ ช า ผู้ รั บ จ้ างจะต้ อ งรี บ ทํ าการแก้ ไข
ให้ เ ป็ น ที่ เ รี ย บร้ อ ยโดยไม่ ชั ก ช้ า โดยผู้ ว่ า จ้ า งไม่ ต้ อ งออกเงิ น ใดๆ ในการนี้ ทั้ ง สิ้ น หากผู้ รั บ จ้ า ง
ไม่กระทําการดังกล่าวภายในกําหนด……15…..(……สิบห้า.……) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือ
จากผู้ว่าจ้างหรือไม่ทําการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างกําหนด ให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะทํา
การนั้นเองหรือจ้างผู้อื่นให้ทํางานนั้น โดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น
ในกรณีเร่งด่วนจําเป็นต้องรีบแก้ไขเหตุชํารุดบกพร่องหรือเสียหายโดยเร็ว และไม่อาจ
รอให้ ผู้ รับจ้างแก้ ไขในระยะเวลาที่ กําหนดไว้ตามวรรคหนึ่งได้ ผู้ว่าจ้างมีสิ ท ธิเข้าจัดการแก้ไขเหตุ ชํารุด
บกพร่องหรือเสี ย หายนั้ น เอง หรือจ้ างผู้ อื่น ให้ ซ่ อ มแซมความชํ ารุด บกพร่องหรือเสีย หาย โดยผู้ รับ จ้าง
ต้องรับผิดชอบชําระค่าใช้จ่ายทั้งหมด
การที่ผู้ว่าจ้างทําการนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ทํางานนั้นแทนผู้รับจ้าง ไม่ทําให้ผู้รับจ้าง
หลุดพ้นจากความรับผิดตามสัญญา หากผู้รับจ้างไม่ชดใช้ค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายตามที่ผู้ว่าจ้างเรียกร้อง
ผู้ว่าจ้างมีสิทธิบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้
ข้อ 9 การจ้างช่วง
ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานทั้งหมดหรือแต่บางส่วนแห่งสัญญานี้ไปจ้างช่วงอีกทอดหนึ่ง
เว้นแต่การจ้างช่วงงานแต่บางส่วนที่ได้รับอนุญ าตเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างแล้ว การที่ผู้ว่าจ้างได้อนุญ าต
ให้ จ้างช่ วงงานแต่ บางส่วนดังกล่าวนั้น ไม่เป็ นเหตุ ให้ ผู้รับ จ้างหลุดพ้ นจากความรับ ผิดหรือพั น ธะหน้ าที่
ตามสั ญ ญานี้ และผู้ รับ จ้ างจะยั งคงต้ อ งรั บ ผิ ด ในความผิ ด และความประมาทเลิ น เล่ อ ของผู้ รั บ จ้ างช่ ว ง
หรือของตัวแทนหรือลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วงนั้นทุกประการ
กรณี ผู้ รั บ จ้ า งไปจ้ า งช่ ว งงานแต่ บ างส่ ว นโดยฝ่ า ฝื น ความในวรรคหนึ่ ง ผู้ รั บ จ้ า ง
ต้องชําระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจํานวนเงินในอัตราร้อยละ.....…..10.....(...สิบ....) ของวงเงินของงานที่
จ้างช่วงตามสัญญา ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

-7ข้อ 10 การควบคุมงานของผู้รับจ้าง
ผู้รับจ้างจะต้องควบคุมงานที่รับจ้างอย่างเอาใจใส่ ด้วยประสิทธิภาพและความชํานาญ
และในระหว่ า งทํ า งานที่ รั บ จ้ า งจะต้ อ งจั ด ให้ มี ผู้ แ ทนซึ่ ง ทํ า งานเต็ ม เวลาเป็ น ผู้ รั บ ผิ ด ชอบควบคุ ม งาน
ของผู้รับจ้าง ผู้แทนดังกล่าวจะต้องได้รับมอบอํานาจจากผู้รับจ้าง คําสั่งหรือคําแนะนําต่างๆ ที่ผู้ว่าจ้าง
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้งได้แจ้งแก่ผู้แทนเช่นว่านั้น
ให้ ถือว่าเป็ นคําสั่งหรือคําแนะนํ าที่ได้ แจ้งแก่ผู้รับจ้ าง การแต่งตั้งผู้แทนตามข้อนี้จะต้องทํ าเป็น หนั งสือ
และต้ อ งได้ รับ ความเห็ น ชอบเป็ น หนั งสื อ จากผู้ ว่ าจ้ าง การเปลี่ ย นตั ว หรือ แต่ งตั้ งผู้ แ ทนใหม่ จ ะทํ ามิ ได้
หากไม่ได้รับความเห็นชอบเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน
ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะขอให้เปลี่ยนตัวผู้แทนตามวรรคหนึ่ง โดยแจ้งเป็นหนังสือไปยัง
ผู้ รั บ จ้ า ง และผู้ รั บ จ้ า งจะต้ อ งทํ า การเปลี่ ย นตั ว ผู้ แ ทนนั้ น โดยพลั น โดยไม่ คิ ด ค่ า จ้ า งหรื อ ราคาเพิ่ ม
หรืออ้างเป็นเหตุเพื่อขยายอายุสัญญาอันเนื่องมาจากเหตุนี้
ข้อ 11 ความรับผิดของผู้รับจ้าง
ผู้รับ จ้างจะต้ องรับ ผิดต่ ออุบั ติเหตุ ความเสีย หาย หรือ ภยันตรายใดๆ อัน เกิดจาก
การปฏิบั ติงานของผู้รับจ้าง และจะต้องรับผิดต่ อความเสียหายจากการกระทํ าของลู กจ้างหรือตัวแทน
ของผู้รับจ้าง และจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างช่วงด้วย (ถ้ามี)
ความเสียหายใดๆ อันเกิดแก่งานที่ผู้รับจ้างได้ทําขึ้น แม้จะเกิดขึ้นเพราะเหตุสุดวิสัย
ก็ตาม ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบโดยซ่อมแซมให้คืนดีหรือเปลี่ยนให้ใหม่โดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง เว้นแต่
ความเสียหายนั้นเกิดจากความผิดของผู้ว่าจ้าง ทั้งนี้ ความรับผิดของผู้รับจ้างดังกล่าวในข้อนี้จะสิ้นสุดลง
เมื่อผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานครั้งสุดท้าย ซึ่งหลังจากนั้นผู้รับจ้างคงต้องรับผิดเพี ยงในกรณี ชํารุดบกพร่อง
หรือความเสียหายดังกล่าวในข้อ 8 เท่านั้น
ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดต่อบุคคลภายนอกในความเสียหายใดๆ อันเกิดจากการปฏิบัติงาน
ของผู้รับจ้าง หรือลูกจ้างหรือตัวแทนของผู้รับจ้าง รวมถึงผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ตามสัญญานี้ หากผู้ว่าจ้าง
ถูกเรียกร้องหรือฟ้องร้องหรือต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่บุคคลภายนอกไปแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องดําเนินการใดๆ
เพื่ อ ให้ มี ก ารว่ า ต่ า งแก้ ต่ า งให้ แ ก่ ผู้ ว่ า จ้ า งโดยค่ า ใช้ จ่ า ยของผู้ รั บ จ้ า งเอง รวมทั้ งผู้ รั บ จ้ า งจะต้ อ งชดใช้
ค่าเสียหายนั้นๆ ตลอดจนค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกิดจากการถูกเรียกร้องหรือถูกฟ้องร้องให้แก่ผู้ว่าจ้างทันที
ข้อ 12 การจ่ายเงินแก่ลูกจ้าง
ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินแก่ลูกจ้างที่ผู้รับจ้างได้จ้างมาในอัตราและตามกําหนดเวลา
ที่ผู้รับจ้างได้ตกลงหรือทําสัญญาไว้ต่อลูกจ้างดังกล่าว
ถ้าผู้ รับ จ้างไม่จ่ ายเงิน ค่ าจ้างหรือค่าทดแทนอื่ นใดแก่ลูกจ้างดังกล่าวในวรรคหนึ่ ง
ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะเอาเงินค่าจ้างที่จะต้องจ่ายแก่ผู้รับจ้างมาจ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างดังกล่าว และให้ถือว่า
ผู้ว่าจ้างได้จ่ายเงินจํานวนนั้นเป็นค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามสัญญาแล้ว
ผู้ รั บ จ้ า งจะต้ อ งจั ด ให้ มี ป ระกั น ภั ย สํ า หรั บ ลู ก จ้ า งทุ ก คนที่ จ้ า งมาทํ า งาน โดยให้
ครอบคลุมถึงความรับผิดทั้งปวงของผู้รับจ้าง รวมทั้งผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ในกรณีความเสียหายที่คิดค่าสินไหม
ทดแทนได้ ต ามกฎหมาย ซึ่ ง เกิ ด จากอุ บั ติ เหตุ ห รื อ ภยั น ตรายใดๆ ต่ อ ลู ก จ้ า งหรื อ บุ ค คลอื่ น ที่ ผู้ รั บ จ้ า ง
หรือผู้รับ จ้างช่วงจ้างมาทํ างาน ผู้ รับ จ้างจะต้องส่ งมอบกรมธรรม์ป ระกัน ภั ยดังกล่าวพร้อมทั้ งหลักฐาน
การชําระเบี้ยประกันให้แก่ผู้ว่าจ้างเมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง
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ถ้าผู้ว่าจ้างแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษา
เพื่อควบคุมการทํางานของผู้รับจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้น
มี อํ า นาจเข้ า ไปตรวจการงานในโรงงานและสถานที่ ก่ อ สร้ า งได้ ทุ ก เวลา และผู้ รั บ จ้ า งจะต้ อ งอํ า นวย
ความสะดวกและให้ความช่วยเหลือในการนั้นตามสมควร
การที่มีคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้น หาทําให้
ผู้รับจ้างพ้นความรับผิดชอบตามสัญญานี้ข้อใดข้อหนึ่งไม่
ข้อ 14 แบบรูปและรายการละเอียดคลาดเคลื่อน
ผู้รับจ้างรับรองว่าได้ตรวจสอบและทําความเข้าใจในแบบรูปและรายการละเอียด
โดยถี่ถ้วนแล้ว หากปรากฏว่าแบบรูปและรายการละเอียดนั้นผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อนไปจากหลักการ
ทางวิศวกรรมหรือทางเทคนิค ผู้รับจ้างตกลงที่จะปฏิบัติตามคําวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
ผู้ ค วบคุ ม งาน หรือ บริ ษั ท ที่ ป รึ ก ษาที่ ผู้ ว่ าจ้ า งแต่ งตั้ ง เพื่ อ ให้ งานแล้ ว เสร็จ บริ บู ร ณ์ คํ าวิ นิ จ ฉั ย ดั งกล่ า ว
ให้ถือเป็นที่สุด โดยผู้รับจ้างจะคิดค่าจ้าง ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มขึ้นจากผู้ว่าจ้าง หรือขอขยาย
อายุสัญญาไม่ได้
ข้อ 15 การควบคุมงานโดยผู้ว่าจ้าง
ผู้ รับจ้ างตกลงว่ าคณะกรรมการตรวจรับ พั ส ดุ ผู้ ควบคุ มงาน หรื อบริ ษั ท ที่ ปรึ กษา
ที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง มีอํานาจที่จะตรวจสอบและควบคุมงานเพื่อให้เป็นไปตามสัญญานี้และมีอํานาจที่จะสั่งให้
แก้ ไขเปลี่ ยนแปลงเพิ่ มเติ ม หรื อตั ดทอนซึ่ งงานตามสั ญ ญานี้ หากผู้ รับจ้างขั ดขื นไม่ ปฏิ บั ติ ตาม ผู้ ว่าจ้ าง
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษา มีอํานาจที่จะสั่งให้หยุดการนั้นชั่วคราวได้
ความล่าช้าในกรณีเช่นนี้ ผู้รับจ้างจะถือเป็นเหตุขอขยายระยะเวลาการปฏิบัติงานตามสัญญาหรือเรียกร้อง
ค่าเสียหายใดๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น
ข้อ 16 งานพิเศษและการแก้ไขงาน
ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะสั่งเป็นหนังสือให้ผู้รับจ้างทํางานพิเศษซึ่งไม่ได้แสดงไว้หรือรวมอยู่
ในเอกสารสัญ ญานี้ หากงานพิ เศษนั้ นๆ อยู่ในขอบข่ายทั่วไปแห่งวัตถุประสงค์ของสัญ ญานี้ นอกจากนี้
ผู้ว่าจ้างยังมีสิทธิสั่งให้เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขแบบรูปและข้อกําหนดต่างๆ ในเอกสารสัญญานี้ด้วย
อั ต ราค่ า จ้ า งหรื อ ราคาที่ กํ า หนดไว้ ใ นสั ญ ญานี้ ให้ กํ า หนดใช้ สํ า หรั บ งานพิ เศษ
หรื อ งานที่ เพิ่ ม เติ ม ขึ้ น หรือ ตั ด ทอนลงทั้ งปวงตามคํ าสั่ งของผู้ ว่ า จ้ า ง หากในสั ญ ญาไม่ ได้ กํ า หนดไว้ ถึ ง
อัตราค่าจ้าง หรือราคาใดๆ ที่จะนํามาใช้สําหรับงานพิเศษหรืองานที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงดังกล่าว ผู้ว่าจ้าง
และผู้ รั บ จ้ า งจะได้ ต กลงกั น ที่ จ ะกํ า หนดอั ต ราค่ า จ้ า งหรื อ ราคาที่ เพิ่ ม ขึ้ น หรื อ ลดลง รวมทั้ ง การขยาย
ระยะเวลา (ถ้ามี) กันใหม่เพื่อความเหมาะสม ในกรณีที่ตกลงกันไม่ได้ ผู้ว่าจ้างจะกําหนดอัตราจ้างหรือราคา
ตามแต่ผู้ว่าจ้างจะเห็นว่าเหมาะสมและถูกต้อง ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติงานตามคําสั่งของผู้ว่าจ้างไปก่อน
เพื่อมิให้เกิดความเสียหายแก่งานที่จ้าง
ข้อ 17 ค่าปรับ
หากผู้ รั บ จ้ า งไม่ ส ามารถทํ า งานให้ แ ล้ ว เสร็ จ ภายในเวลาที่ กํ า หนดไว้ ใ นสั ญ ญา
และผู้ ว่ า จ้ า งยั งมิ ได้ บ อกเลิ ก สั ญ ญา ผู้ รั บ จ้ า งจะต้ อ งชํ า ระค่ า ปรั บ ให้ แ ก่ ผู้ ว่ า จ้ า งเป็ น จํ า นวนเงิน วั น ละ
…........……..….บาท (……..........................................................................………...) และจะต้องชําระค่าใช้จ่าย
ในการควบคุ ม งาน (ถ้ ามี ) ในเมื่ อ ผู้ ว่าจ้างต้ อ งจ้ างผู้ ค วบคุ ม งานอี ก ต่ อ หนึ่ งเป็ น จํ านวนเงิน วัน ละ…..……
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กําหนดเวลาแล้วเสร็จของงานตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายเวลาทํางานให้จนถึงวันที่ทํางานแล้วเสร็จ
จริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทํางานล่าช้าเฉพาะส่วน
ที่เกินกว่าจํานวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย
ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างจะไม่สามารถ
ปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ 18 ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้าง
ได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกําหนดเวลาแล้วเสร็จของงานขอให้ชําระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิ
ที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย
ข้อ 18 สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังบอกเลิกสัญญา
ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา ผู้ว่าจ้างอาจทํางานนั้นเองหรือว่าจ้างผู้อื่นให้ทํางานนั้น
ต่อจนแล้วเสร็จก็ได้ ผู้ว่าจ้างหรือผู้ที่รับจ้างทํางานนั้ นต่อมีสิท ธิใช้เครื่องใช้ในการก่อสร้าง สิ่งที่สร้างขึ้น
ชั่วคราวสําหรับงานก่อสร้าง และวัสดุต่างๆ ซึ่งเห็นว่าจะต้องสงวนเอาไว้เพื่ อการปฏิบัติงานตามสัญ ญา
ตามที่จะเห็นสมควร
ในกรณีดังกล่าว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิริบหรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา
ทั้งหมดหรือบางส่วน ตามแต่จะเห็นสมควร นอกจากนั้น ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหายซึ่งเป็น
จํานวนเกินกว่าหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นในการทํางานนั้นต่อให้แล้วเสร็จ
ตามสัญญา ตลอดจนค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานเพิ่ม (ถ้ามี) ซึ่งผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากเงินประกันผลงานหรือ
จํานวนเงินใดๆ ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก็ได้
ข้อ 19 การบังคับค่าปรับ ค่าเสียหาย และค่าใช้จ่าย
ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่งด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม จนเป็นเหตุ
ให้เกิดค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างต้องชดใช้ค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่าย
ดังกล่าวให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยสิ้นเชิงภายในกําหนด.......15......(....สิบห้า........) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง
เป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หากผู้รับจ้างไม่ชดใช้ให้ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิ
ที่ จะหั กเอาจากจํ านวนเงิน ค่ าจ้างที่ ต้อ งชําระ หรือจากเงิน ประกัน ผลงานของผู้ รับ จ้าง หรือบั งคั บ จาก
หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้ทันที
หากค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายที่บังคับจากเงินค่าจ้างที่ต้องชําระ เงินประกัน
ผลงานหรือหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาแล้วยังไม่เพียงพอ ผู้รับจ้างยินยอมชําระส่วนที่เหลือที่ยังขาดอยู่
จนครบถ้วนตามจํานวนค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายนั้น ภายในกําหนด......15.....(....สิบห้า......) วัน
นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง
หากมีเงินค่าจ้างตามสั ญญาที่ หักไว้จ่ายเป็ นค่าปรับ ค่ าเสี ยหาย หรือค่ าใช้ จ่ายแล้ว
ยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างทั้งหมด
ข้อ 20 การทําบริเวณก่อสร้างให้เรียบร้อย
ผู้ รับ จ้ างจะต้ องรัก ษาบริเวณสถานที่ ป ฏิ บั ติ งานตามสัญ ญานี้ รวมทั้ งโรงงานหรือ
สิ่ งอํ านวยความสะดวกในการทํ างานของผู้ รับจ้ าง ลูกจ้ าง ตั วแทน หรือผู้รับจ้างช่ วง (ถ้ามี ) ให้ สะอาด ปลอดภั ย
และมี ป ระสิ ท ธิภ าพในการใช้ งานตลอดระยะเวลาการจ้ าง และเมื่ อ ทํ างานเสร็จ สิ้ น แล้ วจะต้ องขนย้าย
บรรดาเครื่องใช้ในการทํ างานจ้ างรวมทั้ งวัสดุ ขยะมู ลฝอย และสิ่ งก่อสร้างชั่วคราวต่ างๆ (ถ้ามี ) ทั้งจะต้ อง
กลบเกลี่ยพื้นดินให้เรียบร้อยเพื่อให้บริเวณทั้งหมดอยู่ในสภาพที่สะอาดและใช้การได้ทันที

- 10 ข้อ 21 การงดหรือลดค่าปรับ หรือการขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา
ในกรณีที่มีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง หรือเหตุสุดวิสัย
หรือ เกิ ด จากพฤติ ก ารณ์ อั น หนึ่ งอั น ใดที่ ผู้ รับ จ้ างไม่ ต้ อ งรับ ผิ ด ตามกฎหมาย หรื อ เหตุ อื่ น ตามที่ กํ าหนด
ในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ทําให้
ผู้รับจ้างไม่สามารถทํางานให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไขและกําหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุ
หรือพฤติการณ์ดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบ เพื่อของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลา
ทํางานออกไปภายใน 15 (สิบห้ า) วันนั บถัดจากวันที่เหตุนั้นสิ้นสุดลง หรือตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
ดังกล่าว แล้วแต่กรณี
ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้รับจ้างได้สละสิทธิ
เรียกร้องในการที่จะของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทํางานออกไปโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่
กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้างซึ่งมีหลักฐานชัดแจ้งหรือผู้ว่าจ้างทราบดีอยู่แล้ว
ตั้งแต่ต้น
การงดหรือลดค่าปรับ หรือขยายกําหนดเวลาทํางานตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจของ
ผู้ว่าจ้างที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร
ข้อ 22 การใช้เรือไทย
ในการปฏิบัติตามสัญญานี้ หากผู้รับจ้างจะต้องสั่งหรือนําของเข้ามาจากต่างประเทศ
รวมทั้งเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ต้องนําเข้ามาเพื่อปฏิบัติงานตามสัญญา ไม่ว่าผู้รับจ้างจะเป็นผู้ที่นําของเข้ามาเอง
หรือนําเข้ามาโดยผ่านตัวแทนหรือบุคคลอื่นใด ถ้าสิ่งของนั้นต้องนําเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางเดินเรือ
ที่มีเรือไทยเดินอยู่และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด
ผู้รับจ้างต้องจัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศ
มายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าก่อนบรรทุกของนั้นลงเรืออื่นที่มิใช่เรือไทยหรือ
เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้ ทั้งนี้ไม่ว่าการสั่งหรือ
นําเข้าสิ่งของดังกล่าวจากต่างประเทศจะเป็นแบบใด
ในการส่ งมอบงานตามสั ญ ญาให้ แ ก่ ผู้ ว่ าจ้ าง ถ้ า งานนั้ น มี สิ่ งของตามวรรคหนึ่ ง
ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบใบตราส่ง (Bill of Lading) หรือสําเนาใบตราส่งสําหรับของนั้น ซึ่งแสดงว่าได้บรรทุก
มาโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยให้แก่ผู้ว่าจ้างพร้อมกับการส่งมอบงานด้วย
ในกรณีที่สิ่งของดังกล่าวไม่ได้บรรทุกจากต่างประเทศมายังประเทศไทยโดยเรือไทย
หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย ผู้รับจ้างต้องส่งมอบหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า
ให้บรรทุกของโดยเรืออื่นได้หรือหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้ชําระค่าธรรมเนียมพิเศษเนื่องจากการไม่บรรทุกของ
โดยเรือไทยตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวีแล้วอย่างใดอย่างหนึ่งแก่ผู้ว่าจ้างด้วย
ในกรณี ที่ผู้รับจ้างไม่ส่งมอบหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่งดังกล่าวในวรรคสองและ
วรรคสามให้แก่ผู้ว่าจ้าง แต่จะขอส่งมอบงานดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างก่อนโดยไม่รับชําระเงินค่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิ
รับงานดังกล่าวไว้ก่อน และชําระเงินค่าจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติถูกต้องครบถ้วนดังกล่าวแล้วได้
ข้อ 23 มาตรฐานฝีมือช่าง
ผู้รั บ จ้ างตกลงเป็ น เงื่อ นไขสํ าคั ญ ว่า ผู้ รับ จ้างจะต้ อ งมี แ ละใช้ ผู้ ผ่ านการทดสอบ
มาตรฐานฝีมือช่าง จาก .....สถาบันของทางราชการ............. หรือผู้มีวุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส. หรือ ปวท.
หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ ในอัตราไม่ต่ํากว่าร้อยละ…10…(…
สิบ..) ของแต่ละสาขาช่าง แต่จะต้องมีช่างจํานวนอย่างน้อย 1 (หนึ่ง) คน ในแต่ละสาขาช่างดังต่อไปนี้

- 11 23.1 …………………………………………………..……
23.2 ……………………………………………….….……
…………………………..ฯลฯ……………….……
ผู้รับจ้างจะต้องจัดทําบัญชีแสดงจํานวนช่างทั้งหมดโดยจําแนกตามแต่ละสาขาช่าง
และระดับช่าง พร้อมกั บระบุรายชื่อช่างผู้ที่ ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างหรือผู้มีวุฒิ บัตรดังกล่าว
ในวรรคหนึ่ง นํามาแสดงพร้อมหลักฐานต่างๆ ต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ หรือผู้ควบคุมงานก่อนเริ่มลงมือ
ทํางาน และพร้อมที่จะให้ผู้ว่าจ้างหรือเจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้างตรวจสอบดูได้ตลอดเวลาทํางานตามสัญญานี้
ของผู้รับจ้าง
ข้อ 24 การปรับราคาค่าจ้าง
ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ตกลงกันให้ใช้สัญญาปรับราคาได้ สําหรับราคางานก่อสร้าง
ตามสัญญานี้ โดยการนําสูตร Escalation Factor (K) มาใช้ในการคํานวณราคาค่างานที่เปลี่ยนแปลงไป
โดยวิธีการต่อไปนี้
ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ สูตรและวิธีคํานวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ตามมติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2532 เรื่อง การพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบอาชีพงานก่อสร้าง ตาม
หนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0203/ว 109 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2532
สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) จะต้องคงที่ที่ระดับที่กําหนดไว้ในวันแล้วเสร็จตามที่
กําหนดไว้ในสัญญา หรือภายในระยะเวลาที่กรมได้ขยายออกไป โดยจะใช้สูตรของทางราชการที่ได้ระบุตาม
ภาคผนวก..5.....
สัญ ญานี้ ทําขึ้นเป็นสองฉบับ มี ข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญ ญาได้อ่านและเข้าใจข้อความ
โดยละเอี ย ดตลอดแล้ ว จึ ง ได้ ล งลายมื อ ชื่ อ พร้ อ มทั้ ง ประทั บ ตรา (ถ้ า มี ) ไว้ เป็ น สํ า คั ญ ต่ อ หน้ า พยาน
และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ
(ลงชื่อ)…………………………………………...ผู้ว่าจ้าง
(……........……...…………………….)
(ลงชื่อ)…………………………………..……….ผู้รับจ้าง
(……........……...…………………….)
(ลงชื่อ)………………………………………..….พยาน
(……........……...…………………….)
(ลงชื่อ)………………………………..………….พยาน
(……........……...…………………….)

การกําหนดรายละเอียดและเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
การกําหนดเงื่อนไขในตัวอย่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้าง

กฎหมาย ระเบียบ คําสัง่ หรือแนวทางปฏิบัตทิ ี่เกี่ยวข้อง

(ตัวอย่าง)
เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธปี ระกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e – bidding)
เลขที่ …………………..
การจ้างก่อสร้าง…………………(ระบุชื่องานที่จา้ งก่อสร้าง)………………
ตามประกาศ กรมชลประทาน
ลงวันที่ ………………………………………….
กรมชลประท านซึ่ ง ต่ อ ไปนี้ เ รี ย กว่ า กรมมี ค วามประสงค์ จ ะประกวดราคาจ้ า งก่ อ สร้ า ง........................ ให้เจ้าหน้าทีร่ ะบุตามข้อเท็จจริง
............................................................................................................ ณ … … … … .............................
............................………………………………ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีข้อแนะนําและข้อกําหนดดังต่อไปนี้
๑. เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
1.1 แบบรูปและรายการละเอียด
1.2 แบบใบเสนอราคาที่กําหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
1.3 แบบสัญญาจ้างก่อสร้าง
1.4 แบบหนังสือค้ําประกัน
(1) หลักประกันการเสนอราคา
(2) หลักประกันสัญญา
(3) หลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้า
(4) หลักประกันผลงาน
๑.๕ สูตรการปรับราคา
๑.๖ บทนิยาม
(๑) ผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน
(๒) การขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม
๑.๗ แบบบัญชีเอกสารทีก่ ําหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
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(๑) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑
(๒) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒
๑.๘ รายละเอียดการคํานวณราคากลางงานก่อสร้างตาม BOQ (Bill of Quantities)
เอกสารเพิ่มเติมอื่นๆ
ข้อ 1.9 - 1.18 กําหนดตามที่กรมเคยถือปฏิบัติ
๑.๙ ใบแจ้งปริมาณงานและราคา (แนบไฟล์ใบแจ้งปริมาณงานและราคาทุกกรณี)
๑.๑๐ แบบหนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
๑.๑๑ หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการโอนสิทธิ์เรียกร้องในการรับเงิน
๑.๑๒ แบบบัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ/หุ้นส่วนผู้จัดการ/ผู้มีอํานาจควบคุม และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่
๑.๑๓ วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้พันธบัตรรัฐบาลเป็นหลักประกัน
๑.๑๔ เงื่อนไขทั่วไปของงานก่อสร้าง
๑.๑๕ เงื่อนไขเฉพาะของงานก่อสร้าง
๑.๑๖ รายละเอียดด้านวิศวกรรม
๑.๑๗ ระบบความปลอดภัยในการทํางานก่อสร้าง (ให้ใช้ในกรณีที่งานเข้าข่ายมติคณะรัฐมนตรีแจ้งตามหนังสือที่ นร
0205/ว 84 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2543)
1.18 ปะหน้าขอบเขตของงาน (ใช้สําหรับการประกวดราคาที่กําหนดให้มีการวิจารณ์)
๒. คุณสมบัติของผู้ยนื่ ข้อเสนอ
2.1 มีความสามารถตามกฎหมาย
2.2 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
2.3 ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
2.4 ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทําสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราวเนื่องจากเป็นผู้ที่
ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกําหนดตามที่ประกาศ
เผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
2.5 ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของหน่วยงานของรัฐ
ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มี
อํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
2.6 มีคุณ สมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
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ภาครัฐกําหนดในราชกิจจานุเบกษา
2.7 เป็น  บุคคลธรรมดา หรือ นิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว (กรณีงาน
ก่อสร้างที่มีวงเงินตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป ต้องเป็นนิติบุคคลตามกฎหมาย)
2.8 ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่กรม ณ วันประกาศประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
2.9 ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มี
คําสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
ข้อ 2.10 ใช้ในกรณีกําหนดชั้น
๒.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเป็นนิติบุคคล หรือกลุ่มกิจการร่วมค้าที่ประกอบด้วยนิติบุคคลซึ่งมีอาชีพรับจ้างก่อสร้าง ข้อ 2.10 เป็นไปตามคําสั่งกรมชลประทานที่
โดยมีรายละเอียดดังนี้
124/2560 ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2560
2.10.1 ผู้ยื่นข้อเสนอในนามตนเองเพียงรายเดียว ต้องผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างของ
กรมชลประทาน ชั้นพิเศษ หรือชั้นที่... หรือชั้นที่ ... หรือชั้นที่ ... หรือชั้นที่ ... และไม่ขาดคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์การขึ้นบัญชีนั้น
๒.๑๐.2 ผู้ยื่นข้อเสนอในนามกลุ่มกิจการร่วมค้าที่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ กลุ่มกิจการร่วมค้าต้อง
ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างของกรมชลประทานชั้นพิเศษ หรือชั้นที่ ... หรือชั้นที่ ... หรือชั้นที่ .... หรือชั้นที่
….และไม่ขาดคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์การขึ้นบัญชีนั้น
๒.๑๐.3 ผู้ยื่นข้อเสนอในนามกลุ่มกิจการร่วมค้าที่ไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ นิติบุคคลที่เข้าร่วมค้าทุก
รายต้องผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างของกรมชลประทานชั้นพิเศษ หรือชั้นที่ .... หรือชั้นที่ .... หรือชั้นที่ …. หรือ
ชั้นที่ ... และไม่ขาดคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์การขึ้นบัญชีนั้น
ข้อ 2.11ใช้ในกรณีกําหนดผลงาน
2.11 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้างก่อสร้างในวงเงินไม่น้อยกว่า ข้อ 2.11 ให้เป็นไปตามคําสั่งกรมชลประทานที่
.................บาท (........................................) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับหน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานเอกชนที่กรม 124/2560 ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2560
เชื่อถือ
ผู้ยื่นข้อเสนอที่เสนอราคาในรูปแบบของ “กิจการร่วมค้า” ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
(1) กรณีที่กิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ กิจการร่วมค้าจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่
กําหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา และการเสนอราคาให้เสนอราคาในนาม “กิจการร่วมค้า”ส่วนคุณสมบัติด้านผลงานก่อสร้าง กิจการ
ร่วมค้าดังกล่าวสามารถนําผลงานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้ามาใช้แสดงเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่เข้าประกวดราคาได้
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(2) กรณีที่กิจการร่วมค้าไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ นิติบุคคลแต่ละนิติบุคคลที่เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมี
คุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กําหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา เว้นแต่ในกรณีที่กิจการร่วมค้าได้มีข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้า
เป็นลายลักษณ์อักษรกําหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการเข้าเสนอราคากับหน่วยงานของรัฐ และแสดง
หลักฐานดังกล่าวมาพร้อมการยื่นข้อเสนอประกวดราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ กิจการร่วมค้านั้นสามารถใช้
ผลงานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่ยื่นเสนอราคาได้
ทั้งนี้ “กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่” หมายความว่า กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลต่อ
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
2.12 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government
Procurement:e - GP) ของกรมบัญชีกลาง
2.13 ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
(Electronic Government Procurement:e - GP) ของกรมบัญชีกลางตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด
2.14 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้อง
ครบถ้วนในสาระสําคัญตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด
2.15 ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้ง
ซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด
2.16 ........................... (คุณสมบัติอื่น)..............................
๓. หลักฐานการยื่นข้อเสนอ
ผู้ ยื่ น ข้ อ เสนอจะต้ อ งเสนอเอกสารหลั ก ฐานยื่ น มาพร้ อ มกั บ การเสนอราคาทางระบบจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งภาครั ฐ ด้ ว ย
อิเล็กทรอนิกส์ โดยแยกเป็น 2 ส่วน คือ
๓.๑ ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
(๑) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคล
(ก) ห้ างหุ้ นส่วนสามั ญ หรื อ ห้ างหุ้ นส่ วนจํากั ด ให้ ยื่ นสํ าเนาหนั งสื อรั บ รองการจดท ะเบี ย น
นิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอํานาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสําเนาถูกต้อง
(ข) บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด ให้ยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลหนังสือ
บริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอํานาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสําเนาถูกต้อง
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(๒) ในกรณี ผู้ ยื่ น ข้ อ เสนอเป็ น บุ ค คลธรรมดาหรื อ คณะบุ ค คลที่ มิ ใช่ นิ ติ บุ ค คลให้ ยื่ น สํ าเนาบั ต รประจํ าตั ว
ประชาชนของผู้นั้น สําเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน หรือสําเนา
หนังสือเดินทางของผู้เป็นหุ้นส่วนที่มิได้ถือสัญชาติไทยพร้อมทั้งรับรองสําเนาถูกต้อง
(๓) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ยื่นข้อเสนอร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นสําเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า
และเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (1) หรือ (2) ของผู้ร่วมค้า แล้วแต่กรณี
(๔) เอกสารเพิ่มเติมอื่นๆ (ระบุเอกสารอื่นตามที่หน่วยงานของรัฐที่ดําเนินการจัดจ้างเห็นสมควรกําหนด) เช่น
(๔.๑) สําเนาใบทะเบียนพาณิชย์ (ถ้ามี) พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง
(๔.๒) สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี) พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง
(4.3) ...........................................................
(๕) บั ญ ชี เอกสารส่ ว นที่ ๑ ทั้ ง หมดที่ ได้ ยื่ น พร้ อ มกั บ การเสนอราคาทางระบบจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งภาครั ฐ ด้ ว ย
อิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๗ (๑) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบPDF File (Portable DocumentFormat)
ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดําเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบ
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ตามแบบในข้อ ๑.๗ (๑) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชี
เอกสารส่วนที่ ๑ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)
๓.๒ ส่วนที่ ๒อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
(1) ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอมอบอํานาจให้บุคคลอื่นกระทําการแทนให้แนบหนังสือมอบอํานาจซึ่งติดอากร
แสตมป์ตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผู้มอบอํานาจและผู้รับมอบอํานาจทั้งนี้หากผู้รับมอบอํานาจเป็นบุคคลธรรมดา
ต้องเป็นผู้ที่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแล้วเท่านั้น
(๒) หลักประกันการเสนอราคา ตามข้อ ๕
(๓) สําเนาหนังสือรับรองผลงานก่อสร้างพร้อมทั้งรับรองสําเนาถูกต้อง (ให้ใช้ในกรณีที่มีการกําหนดผลงาน
ตามข้อ 2.11 เท่านั้น)
(๔) บัญชีรายการก่อสร้างหรือใบแจ้งปริมาณงานและราคาซึ่งจะต้องแสดงรายการวัสดุอุปกรณ์ ค่าแรงงาน
ภาษีประเภทต่างๆ รวมทั้งกําไรไว้ด้วย
(5) เอกสารเพิ่มเติมอื่นๆ (ระบุเอกสารอื่นตามที่หน่วยงานของรัฐที่ดําเนินการจัดจ้างเห็นสมควรกําหนด) เช่น
(5.1) ระบบการจัด การความปลอดภั ยในการทํ างานก่อ สร้าง โดยมี รายละเอีย ดตามที่ กํ าหนดไว้ใน
เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ (ให้ใช้ในกรณีที่งานเข้าข่ายมติคณะรัฐมนตรี แจ้งตามหนังสือ
ที่ นร 0205/ว 84 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2543)
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(4) เอกสารเพิ่มเติมอื่นๆ ระบุตวั อย่างเอกสารที่เห็นว่า
หน่วยงานของรัฐมีความจําเป็นต้องให้ผู้ยื่นข้อเสนอยื่นมา
เพื่อประกอบการพิจารณา ตามระเบียบกระทรวงการคลัง
ว่าด้วยการจัดซือ้ จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.
2560 ข้อ 15(4)

(5) เอกสารเพิ่มเติมอื่นๆ ระบุตวั อย่างเอกสารที่เห็นว่า
หน่วยงานของรัฐมีความจําเป็นต้องให้ผู้ยื่นข้อเสนอยื่นมา
เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาผล
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ สําหรับรายการอืน่ ๆ ที่
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(5.2) ........................... ตามเงื่อนไขเฉพาะ ข้อ.................
(6) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
ตามแบบในข้อ ๑.๗ (๒) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)
ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดําเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ตามแบบในข้อ ๑.๗ (๒) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒
ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)
๔. การเสนอราคา
4.1 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตามที่กําหนดไว้ใน
เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั้งหลักฐานแสดง
ตัวตนและทําการยืนยันตัวตนของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่ต้องแนบใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)
4.2 ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องกรอกรายละเอียดการเสนอราคาในใบเสนอราคาตามข้อ 1.2 พร้อมจัดทําใบแจ้งปริมาณ
งานและราคา ใบบัญชีรายการก่อสร้างให้ครบถ้วน
ในการเสนอราคาให้เสนอราคาเป็นเงินบาทและเสนอราคาได้เพียงครั้งเดียวและราคาเดียวโดยเสนอราคารวม
หรือราคาต่อหน่วย หรือราคาต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง ทั้งนี้ ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัว
เลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกัน ให้ถือตัวหนังสือเป็นสําคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษี
อากรอื่น และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้แล้ว
ราคาที่เสนอจะต้องเสนอกําหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า.....240......วันตั้งแต่วันเสนอราคาโดยภายในกําหนดยืน
ราคา ผู้ยื่นข้อเสนอต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้และจะถอนการเสนอราคามิได้
๔.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอกําหนดเวลาดําเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จไม่เกิน............วัน  นับถัดจากวันลงนาม
ในสัญญาจ้าง หรือ  วันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากกรมให้เริ่มทํางาน (ให้เลือกใช้ตามข้อเท็จจริง)
๔.๔ ก่อนเสนอราคาผู้ยื่นข้อเสนอควรตรวจดูร่างสัญ ญา แบบรูป และรายการละเอียด ฯลฯให้ถี่ถ้วนและเข้าใจ
เอกสารประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นข้อเสนอตามเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์
๔.๕ ผู้ ยื่ น ข้ อ เสนอจะต้ อ งยื่ น ข้ อ เสนอและเสนอราคาทางระบบจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งภาครั ฐ ด้ ว ยอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ ใ น
วันที่…………………………….... ระหว่างเวลา………………..น. ถึง…………………น. และเวลาในการเสนอราคาให้ถือตามเวลาของระบบ
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เป็นเกณฑ์
เมื่อพ้นกําหนดเวลายื่นข้อเสนอและเสนอราคาแล้ว จะไม่รับเอกสารการยื่นข้อเสนอและเสนอราคาใดๆ โดย
เด็ดขาด
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นอกเหนือจากตัวอย่าง หน่วยงานผู้จัดทําจะต้องเป็น
ผู้กําหนดเอง

1. ข้อ 4.2 วรรคสาม กําหนดยืนราคา 240 วัน เป็นไป
ตามคําสั่งกรมชลประทานที่ 195/2560 ลงวันที่ 24
พฤศจิกายน 2560 ข้อ 5.2
2. ข้อ 4.3 ระบุระยะเวลากําหนดดําเนินการก่อสร้างแล้ว
เสร็จ ให้สอดคล้องกับเงื่อนไขเฉพาะงานก่อสร้าง
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4.6 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องจัดทําเอกสารสําหรับใช้ในการเสนอราคาในรูปแบบไฟล์เอกสารประเภท PDF File (Portable
Document Format) โดยผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นผู้รับผิดชอบตรวจสอบความครบถ้วน ถูกต้อง และชัดเจนของเอกสาร PDF File
ก่อนที่จะยืนยันการเสนอราคา แล้วจึงส่งข้อมูล (Upload)เพื่อเป็นการเสนอราคาให้แก่ กรมผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์
4.7 คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ
แต่ละรายว่า เป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นตามข้อ ๑.๖ (๑) หรือไม่ หากปรากฏว่าผู้ยื่นข้อเสนอ
รายใดเป็ น ผู้ ยื่ น ข้ อ เสนอที่ มี ผ ลประโยชน์ ร่ วมกั น กั บ ผู้ ยื่ น ข้ อ เสนอรายอื่ น คณะกรรมการฯ จะตั ด รายชื่ อ ผู้ ยื่ น ข้ อ เสนอราคาที่ มี
ผลประโยชน์ร่วมกันนั้นออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ
หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ว่า ก่อนหรือในขณะที่มีการพิจารณา
ข้อเสนอ มีผู้ยื่นข้อเสนอรายใดกระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมตามข้อ ๑.๖ (๒) และคณะกรรมการฯ เชื่อว่า
มีการกระทําอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมคณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นออกจากการเป็นผู้ยื่น
ข้อเสนอ และกรมจะพิจารณาลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน เว้นแต่กรมจะพิจารณาเห็นว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น มิใช่เป็นผู้
ริเริ่มให้มีการกระทําดังกล่าวและได้ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของกรม
4.8ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติ ดังนี้
(1) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(2) ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่นๆ (ถ้ามี) รวมค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว
(3) ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา ที่กําหนด
(4) ผู้ยื่นข้อเสนอจะถอนการเสนอราคาที่เสนอแล้วไม่ได้
(5) ผู้ ยื่ น ข้ อ เสนอต้ อ งศึ ก ษาและทํ า ความเข้ า ใจในระบบและวิ ธี ก ารเสนอราคาด้ ว ยวิ ธี ป ระกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลางที่แสดงไว้ในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th
๕. หลักประกันการเสนอราคา (ใช้สําหรับกรณีที่มีวงเงินงบประมาณการจ้างก่อสร้างเกินกว่า 5,000,000 บาท)
ผู้ ยื่ น ข้ อ เสนอต้ อ งวางหลั ก ประกั น การเสนอราคาพร้ อ มกั บ การเสนอราคาทางระบบจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งภาครั ฐ ด้ ว ย
อิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้จํานวน ...........................บาท (............................................)
5.1 เช็คหรือดราฟท์ที่ธนาคารเซ็นสั่งจ่าย ซึ่งเป็นเช็คหรือดราฟท์ลงวันที่ที่ใช้เช็คหรือดราฟท์นั้นชําระต่อเจ้าหน้าที่
ในวันที่ยื่นข้อเสนอ หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน 3 วันทําการ
5.2 หนังสือค้ําประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารภายในประเทศตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายกําหนด
5.3 พันธบัตรรัฐบาลไทย
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หลักประกันการเสนอราคา ให้กําหนดมูลค่าเต็มในอัตรา
ร้อยละ 5 ของวงเงินงบประมาณ ตามระเบียบข้อ 168
ตัวอย่าง วงเงินงบประมาณ 5,567,600 บาท คิดเป็น
5,567,625 x 5% = 278,381.25 บาท
กําหนดเป็นมูลค่าเต็ม = 278,382 บาท
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5.4 หนังสือค้ําประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อ
การพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ําประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทยตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศ
ไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือค้ําประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกําหนด
กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอนําเช็คหรือดราฟท์ที่ธนาคารสั่งจ่ายหรือพันธบัตรรัฐบาลไทยหรือหนังสือค้ําประกันของบริษัท ข้อ 5.4 วรรคสอง กําหนดตามที่กรมเคยถือปฏิบัติ
เงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ มาวางเป็นหลักประกันการเสนอราคาจะต้องส่งต้นฉบับเอกสารดังกล่าวมาให้กรมตรวจสอบ
ความถูกต้องในวันที่.......(ให้กําหนด 3 วันทําการนับถัดจากวันเสนอราคา).........ระหว่างเวลา......................น. ถึง..............น.
กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ “กิจการร่วมค้า” ประสงค์จะใช้หนังสือค้ําประกันอิเล็กทรอนิกส์ของ
ธนาคารในประเทศเป็นหลักประกันการเสนอราคา ให้ระบุชื่อผู้ยื่นข้อเสนอในหนังสือค้ําประกันอิเล็กทรอนิกส์ฯ ดังนี้
(1) กรณีที่กิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ ให้ระบุชื่อกิจการร่วมค้าดังกล่าวเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ
(2) กรณีที่กิจการร่วมค้าไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ ให้ระบุชื่อผู้เข้าร่วมค้ารายที่สัญญาร่วมค้ากําหนดให้
เป็นผู้เข้ายื่นข้อเสนอกับหน่วยงานของรัฐเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ
ทั้งนี้ “กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่” หมายความว่า กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลต่อ
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
หลักประกันการเสนอราคาตามข้อนี้กรมจะคืนให้ผู้ยื่นข้อเสนอหรือผู้ค้ําประกันภายใน ๑๕ วันนับถัดจากวันที่กรมได้
พิจารณาเห็นชอบรายงานผลคัดเลือกผู้ชนะการประกวดราคาเรียบร้อยแล้ว เว้นแต่ผู้ยื่นข้อเสนอรายที่คัดเลือกไว้ซึ่งเสนอราคาต่ําสุด
หรือได้คะแนนรวมสูงสุดไม่เกิน 3 ราย ให้คืนได้ต่อเมื่อได้ทําสัญญาหรือข้อตกลง หรือผู้ยื่นข้อเสนอได้พ้นจากข้อผูกพันแล้ว
การคืนหลักประกันการเสนอราคา ไม่ว่าในกรณีใดๆ จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย
๖. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา
6.1 การพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ กรมจะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ ข้อ 6.1 และข้อ 6.2 ให้หน่วยงานเจ้าของงานพิจารณา
…………….(หลักเกณฑ์ราคา/หลักเกณฑ์ราคาประกอบเกณฑ์อื่น)……….
ตามข้อเท็จจริง
6.2การพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ
(ก) กรณีใช้หลักเกณฑ์ราคาการพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอกรมจะพิจารณาจาก .............(ราคารวม/ราคา
ต่อรายการ/ราคาต่อหน่วย) ....................
(ข) กรณีใช้หลักเกณฑ์ราคาประกอบเกณฑ์อื่นในการพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ กรมจะพิจารณาโดยให้
คะแนนตามปัจจัยหลักและน้ําหนักที่กําหนด ดังนี้
(1) ราคาที่ยื่นข้อเสนอ (Price) กําหนดน้ําหนักเท่ากับร้อยละ ...............................
(2) .......................................... กําหนดน้ําหนักเท่ากับร้อยละ ...............................
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(3) .......................................... กําหนดน้ําหนักเท่ากับร้อยละ ...............................
(4) .......................................... กําหนดน้ําหนักเท่ากับร้อยละ ...............................
(5) .......................................... กําหนดน้ําหนักเท่ากับร้อยละ ...............................
โดยกําหนดให้น้ําหนักรวมทั้งหมดเท่ากับร้อยละ 100
6.3 หากผู้ยื่นข้อเสนอรายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ 2 หรือยื่นหลักฐานการยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้อง หรือไม่
ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ แล้ว คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะไม่รับ
พิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น เว้นแต่ผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเสนอเอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุที่จะจ้างไม่ครบถ้วน หรือเสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กรมกําหนดไว้ในประกาศและเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนที่มิใช่สาระสําคัญและความแตกต่างนั้นไม่มีผลทําให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบต่อผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือ
เป็นการผิดพลาดเล็กน้อย คณะกรรมการฯ อาจพิจารณาผ่อนปรนการตัดสิทธิผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น
6.4 กรมสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่มีการผ่อนผัน ในกรณีดังต่อไปนี้
(1) ไม่ปรากฏชื่อผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นในบัญชีรายชื่อผู้รับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทางระบบ
จัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือบัญชีรายชื่อผู้ซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์
ของกรม
(2) ไม่กรอกชื่อผู้ยื่นข้อเสนอในการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์
(3) เสนอรายละเอี ย ดแตกต่ างไปจากเงื่อ นไขที่ กํ าหนดในเอกสารประกวดราคาอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ ที่ เป็ น
สาระสําคัญ หรือมีผลทําให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น
๖.5 ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือในการทําสัญญา คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือกรมมีสิทธิให้ผู้ยื่นข้อเสนอชี้แจงข้อเท็จจริงเพิ่มเติมได้ กรมมีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอ ไม่รับราคาหรือไม่ทํา
สัญญา หากข้อเท็จจริงดังกล่าวไม่เหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง
๖.6 กรมทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ําสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณา
เลือกจ้างในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พิจารณา
จัดจ้างเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นสําคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของกรมเป็นเด็ดขาดผู้ยื่น
ข้อเสนอจะเรียกร้องค่าใช้จ่าย หรือค่าเสียหายใดๆ มิได้ รวมทั้งกรมจะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และลงโทษผู้
ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ทิ้งงานไม่ว่าจะเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อถือได้ว่ายื่นข้อเสนอกระทําการ
โดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เป็นต้น
ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอรายที่เสนอราคาต่ําสุด เสนอราคาต่ําจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจดําเนินงานตามเอกสาร
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ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือกรมจะให้ผู้ยื่นข้อเสนอนั้นชี้แจงและ
แสดงหลักฐานที่ทําให้เชื่อได้ว่าผู้ยื่นข้อเสนอสามารถดําเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบูรณ์ หากคํา
ชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้ กรมมีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอหรือไม่รับราคาของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น5ทั้งนี้ผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่าวไม่มีสิทธิ
เรียกร้องค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายใดๆ จากกรม
๖.7 ก่อนลงนามในสัญญากรมอาจประกาศยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หากปรากฏว่ามีการกระทําที่
เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการประกวดราคาหรือที่ได้รับการคัดเลือกมีผลประโยชน์ร่วมกันหรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอราย
อื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือสมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือส่อว่า
กระทําการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา
๗. การทําสัญญาจ้างก่อสร้าง
ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะต้องทําสัญญาจ้างตามแบบสัญญา ดังระบุในข้อ ๑.๓ หรือทําข้อตกลงเป็น
หนังสือกับกรมภายใน...15....วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจํานวนเงินเท่ากับร้อยละ....5...
ของราคาค่าจ้างที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ให้กรมยึดถือไว้ในขณะทําสัญญาโดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้
7.1 เงินสด
7.2 เช็คหรือดราฟท์ที่ธนาคารเซ็นสั่งจ่ายซึ่งเป็นเช็คหรือดราฟท์ลงวันที่ที่ใช้เช็คหรือดราฟท์นั้นชําระต่อเจ้าหน้าที่ใน
วันทําสัญญา หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน 3 วันทําการ
7.3 หนังสือค้ําประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามตัวอย่างที่คณะกรรมการนโยบายกําหนดดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒)หรือ
จะเป็นหนังสือค้ําประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกําหนด
7.4 หนังสือค้ําประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อ
การพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ําประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศ
ไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือค้ําประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกําหนด ดังระบุในข้อ
๑.๔ (๒)
7.5 พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วันนับถัดจากวันที่ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ผู้รับ
จ้าง) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว

ข้อ 7. กําหนดให้ผู้ชนะการประกวดราคาต้องทําสัญญา
หรือข้อตกลงภายใน 15 วัน นับถ้ดจากวันที่ได้รับแจ้ง
เป็นไปตามทีก่ รมเคยถือปฏิบัติ และการวางหลักประกัน
สัญญา ร้อยละ 5 ของวงเงินตามสัญญา เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 168
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๘. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน
๘.๑ (สําหรับการจ้างที่เป็นราคาต่อหน่วย)
กรมจะจ่ายค่าจ้างต่อหน่วยของงานแต่ละรายการที่ได้ทําสําเร็จจริงตามราคาต่อหน่วยที่กําหนดไว้ในใบแจ้ง
ปริมาณงานและราคา นอกจากในกรณีต่อไปนี้
(๑) เมื่อปริมาณงานที่ทําเสร็จจริงในส่วนที่เกินกว่าร้อยละ ๑๒๕ (หนึ่งร้อยยี่สิบห้า) แต่ไม่เกินร้อยละ ๑๕๐ (หนึ่ง
ร้อยห้าสิบ) ของปริมาณงานที่กําหนดไว้ในสัญญาหรือใบแจ้งปริมาณงานและราคา จะจ่ายให้ในอัตราร้อยละ ๙๐ (เก้าสิบ) ของราคาต่อ
หน่วยตามสัญญา
(๒) เมื่อปริมาณงานที่ทําเสร็จจริงในส่วนที่เกินกว่าร้อยละ ๑๕๐ (หนึ่งร้อยห้าสิบ) ของปริมาณงานที่กําหนดไว้
ในสัญญาหรือใบแจ้งปริมาณงานและราคา จะจ่ายให้ในอัตราร้อยละ ๘๓(แปดสิบสาม) ของราคาต่อหน่วยตามสัญญา
(๓) เมื่อปริมาณงานที่ทําเสร็จจริงน้อยกว่าร้อยละ ๗๕ (เจ็ดสิบห้า) ของปริมาณงานที่กําหนดไว้ในสัญญาหรือใบ
แจ้งปริมาณงานและราคา จะจ่ายให้ตามราคาต่อหน่วยในสัญญา และจะจ่ายเพิ่มชดเชยเป็นค่า overhead และ mobilization สําหรับ
งานรายการนั้นในอัตราร้อยละ ๑๗ (สิบเจ็ด) ของผลต่างระหว่างปริมาณงานทั้งหมดของงานรายการนั้นตามสัญญาโดยประมาณ กับ
ปริมาณงานที่ทําเสร็จจริงคูณด้วยราคาต่อหน่วยตามสัญญาทั้งนี้ การจ่ายเงินเพิ่มชดเชยเป็นค่า Overhead และ Mobilization ดังกล่าว
ผู้ว่าจ้างจะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างในงวดสุดท้ายของการจ่ายเงินค่างานตามสัญญา
(๔) กรมจะจ่ายเงินที่เพิ่มขึ้นตาม (1) และ (2) ดังกล่าวข้างต้น ในงวดสุดท้ายของการจ่ายเงิน หรือก่อนงวด
สุดท้ายของการจ่ายเงิน ตามทีก่ รมจะพิจารณาตามที่เห็นสมควร เว้นแต่กรณีที่กรมพิจารณาเห็นว่าปริมาณงานที่ทําเสร็จจริงดังกล่าว
มิได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับงานอื่นที่เหลือ อีกทัง้ งานที่เหลืออยู่กม็ ิได้มีผลกระทบต่อการจ่ายเงินค่างานที่แล้วเสร็จจริงในงวดดังกล่าว ทั้งนี้
กรมอาจจ่ายเงินที่เพิ่มขึ้นให้แก่ผู้รับจ้างพร้อมกับการจ่ายเงินค่างานงวดนั้นๆและการพิจารณาว่างานใดอยูใ่ นหลักเกณฑ์ดงั กล่าว
หรือไม่เป็นดุลพินิจโดยเด็ดขาดของกรม
กรมจะจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างเป็นรายเดือนตามเนื้องานที่ทําเสร็จจริง เมื่อกรมหรือเจ้าหน้าที่ของกรมได้
ทําการตรวจสอบผลงานที่ทําเสร็จแล้ว และปรากฏว่าเป็นที่พอใจตรงตามข้อ กําหนดแห่งสัญญาทุกประการกรมจะออกหนังสือ
รับรองการรับมอบงานนั้นให้ไว้แก่ผู้รับจ้าง
การจ่ายเงินงวดสุดท้ายจะจ่ายให้เมื่องานทั้งหมดตามสัญญาได้แล้วเสร็จทุกประการ
๘.๒ (สําหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม)
กรมจะจ่ายค่าจ้างซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือ
ราคาเหมารวมเป็นเกณฑ์ และกําหนดการจ่ายเงินเป็นจํานวน..........................งวด ดังนี้
งวดที่ ๑ เป็นจํานวนเงินในอัตราร้อยละ….....……ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน……………… ให้แล้วเสร็จ

กฎหมาย ระเบียบ คําสัง่ หรือแนวทางปฏิบัตทิ ี่เกี่ยวข้อง
ข้อ 8 ค่าจ้างและการจ่ายเงิน ให้หน่วยงานผู้จดั ทํา
เอกสารกําหนดให้สอดคล้องกับเงื่อนไขเฉพาะงานก่อสร้าง
ใช้เงือ่ นไขการจ่ายเงิน “ราคาต่อหน่วย” หรือ
“ราคาเหมารวม”
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ภายใน…………………วัน
งวดที่ ๒ เป็นจํานวนเงินในอัตราร้อยละ…………ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน……………. ให้แล้วเสร็จ
ภายใน…………………วัน
……………………………..ฯลฯ……………………………
งวดสุดท้าย เป็นจํานวนเงินในอัตราร้อยละ…………….ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทั้งหมดให้แล้ว
เสร็จเรียบร้อยตามสัญญาหรือข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือ รวมทั้งทําสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย
๙. อัตราค่าปรับ
ค่าปรับตามสัญญาจ้างแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ หรือข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือจะกําหนด ดังนี้
9.1 กรณีที่ผู้รับจ้างนํางานที่รับจ้างไปจ้างช่วงให้ผู้อื่นทําอีกทอดหนึ่งโดยไม่ได้รับอนุญาตจากกรม จะกําหนดค่าปรับ
สําหรับการฝ่าฝืนดังกล่าวเป็นจํานวนร้อยละ....10...ของวงเงินของงานจ้างช่วงนั้น
9.2 กรณีที่ผู้รับจ้างปฏิบัติผิดสัญญาจ้างก่อสร้าง นอกเหนือจากข้อ 9.1 จะกําหนดค่าปรับเป็นรายวันเป็นจํานวน
เงินตายตัวในอัตราร้อยละ...0.10.... ของราคางานจ้าง
๑๐. การรับประกันความชํารุดบกพร่อง
ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งได้ทําสัญญาจ้างตามแบบดังระบุในข้อ ๑.๓หรือข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือ แล้วแต่
กรณี จะต้องรับประกันความชํารุดบกพร่องของงานจ้างทีเ่ กิดขึน้ ภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า...…… …ปี…..เดือนนับถัดจากวันที่กรมได้รับมอบ
งาน โดยต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน……15.….วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชํารุดบกพร่อง
๑๑. การจ่ายเงินล่วงหน้า
ผู้ยื่นข้อเสนอมีสิทธิเสนอขอรับเงินล่วงหน้า ในอัตราไม่เกินร้อยละ….15..….ของราคาค่าจ้างทั้งหมดแต่ทั้งนี้จะต้อง
ส่งมอบหลักประกันเงินล่วงหน้า เป็นพันธบัตรรัฐบาลไทย หรือหนังสือค้ําประกันหรือหนังสือค้ําประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารใน
ประเทศตามแบบดังระบุในข้อ ๑.๔ (๓) ให้แก่กรมก่อนการรับเงินล่วงหน้านั้น
๑๒. การหักเงินประกันผลงาน
ในการจ่ายเงินแต่ละงวด กรมจะหักเงินจํานวนร้อยละ....10..... ของเงินที่ตอ้ งจ่ายในงวดนั้นเพื่อเป็นประกันผลงาน
ในกรณีทเี่ งินประกันผลงานจะต้องถูกหักไว้ไม่ตา่ํ กว่าร้อยละ.....5...ของค่าจ้างทั้งหมดผู้รับจ้างมีสิทธิที่จะขอเงินประกันผลงานคืน โดย
ผู้รับจ้างจะต้องนําหนังสือค้ําประกันของธนาคารหรือหนังสือค้ําประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารภายในประเทศตามแบบหนังสือค้ํา
ประกันดังระบุในข้อ ๑.๔ (๔) มาวางไว้ตอ่ กรมเพื่อเป็นหลักประกันแทน

ข้อ 9.1 กําหนดค่าปรับกรณีคสู่ ัญญาไปจ้างช่วงเป็น
จํานวนร้อยละ 10 ของวงเงินที่จ้างช่วงตามสัญญา ทัง้ นี้
ตามพระราชบัญญัติการจัดซือ้ จัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 95
ข้อ 9.2 กําหนดค่าปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ 0.10
ของราคางานจ้าง เป็นไปตามคําสั่งกรมชลประทานที่
195/2560 ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2560 ข้อ 11.3
ข้อ 10 กําหนดให้คู่สัญญาจัดการซ่อมแซมงานที่ชํารุด
บกพร่องเป็น 15 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชํารุด
ทั้งนี้ กําหนดตามที่กรมเคยถือปฏิบัติ
ข้อ 11. กําหนดการจ่ายเงินล่วงหน้าร้อยละ 15 ของ
ราคาค่าจ้างทัง้ หมด เป็นไปตามคําสั่งกรมชลประทานที่
195/2560 ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2560 ข้อ 7.2
ข้อ 12. การหักเงินประกันผลงาน กําหนดขึ้นตามความ
เหมาะสม เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
ข้อ 173
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กรมจะคืนเงินประกันผลงาน และ/หรือหนังสือค้ําประกันของธนาคารดังกล่าวให้แก่ผู้รับจ้างพร้อมกับการจ่ายเงิน
ค่าจ้างงวดสุดท้าย
๑๓. ข้อสงวนสิทธิ์ในการยื่นข้อเสนอและอื่นๆ
๑๓.๑ เงินค่าจ้างสําหรับงานจ้างครั้งนี้ ได้มาจากเงินงบประมาณ.........................../เงินกูจ้ าก.................................. ข้อ 13.1 ให้ผจู้ ัดทําเอกสารระบุข้อความให้สอดคล้องกับ
/เงินช่วยเหลือจาก…………………………….
ข้อเท็จจริง
การลงนามในสัญญาจะกระทําได้ต่อเมื่อ กรมได้รับอนุมัติเงินค่าก่อสร้างจากงบประมาณ................................./
เงินกู้จาก...........…………………./เงินช่วยเหลือจาก……………………….แล้วเท่านั้น
๑๓.๒ เมื่ อ กรมได้ คั ด เลื อ กผู้ ยื่ น ข้ อ เสนอรายใดให้ เป็ น ผู้ รั บ จ้ า ง และได้ ต กลงจ้ า งตามการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้รับจ้างจะต้องสั่งหรือนําสิ่งของมาเพื่องานจ้างดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ และของนั้นต้องนําเข้ามาโดย
ทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด ผู้ยื่น
ข้อเสนอซึ่งเป็นผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้
(๑) แจ้งการสั่งหรือนําสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อกรมเจ้าท่า ภายใน ๗ วันนับตั้งแต่วันที่ผู้
รับจ้างสั่งหรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้
(๒) จัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายัง
ประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกสิ่งของนั้น โดยเรืออื่นที่มิใช่เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้น
ก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น
(๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม(๑)หรือ(๒) ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี
๑๓.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งกรมได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปทําสัญญาหรือข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือภายในเวลาที่กําหนดดังระบุไว้
ในข้อ ๗ กรมจะริบหลักประกันการยื่นข้อเสนอ หรือเรียกร้องจากผู้ออกหนังสือค้ําประกันการยื่นข้อเสนอทันที และอาจพิจารณา
เรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ
๑๓.๔ กรมสงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือข้อกําหนดในแบบสัญญาหรือข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือให้
เป็นไปตามความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)
13.5 ในกรณี ที่ เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ มีความขัดหรือแย้งกันผู้ยื่นข้อเสนอ
จะต้องปฏิบัติตามคําวินิจฉัยของกรม คําวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด และผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติม
13.6 กรมอาจประกาศยกเลิกการจัดจ้างในกรณีต่อไปนี้ได้ โดยที่ผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากกรม
ไม่ได้
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กฎหมาย ระเบียบ คําสัง่ หรือแนวทางปฏิบัตทิ ี่เกี่ยวข้อง

(1) กรมไม่ได้รับการจัดสรรเงินที่จะใช้ในการจัดจ้างหรือได้รับจัดสรรแต่ไม่เพียงพอที่จะทําการจัดจ้างครั้ง
นี้ต่อไป
(2) มีการกระทําที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการจัดจ้างหรือที่ได้รับการคัดเลือกมีผลประโยชน์ร่วมกัน
หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมหรือสมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นหรือเจ้าหน้าที่ใน
การเสนอราคา หรือส่อว่ากระทําการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา
(3) การทําการจัดจ้างครั้งนีต้ ่อไปอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่กรมหรือกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ
(4) กรณีอื่นในทํานองเดียวกับ (1) (2) หรือ (3) ตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซือ้ จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
๑๔. การปรับราคาค่างานก่อสร้าง
การปรับราคาค่างานก่อสร้างตามสูตรการปรับราคาดังระบุในข้อ ๑.๕ จะนํามาใช้ในกรณีที่ค่างานก่อสร้างลดลงหรือ
เพิ่มขึ้น โดยวิธีการต่อไปนี้
ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ สูตรและวิธีคํานวณที่ใช้กับสัญ ญาแบบปรับราคาได้ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒
สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่อง การพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบอาชีพงานก่อสร้าง ตามหนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/
ว ๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒
สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) จะต้องคงที่ที่ระดับที่กําหนดไว้ในวันแล้วเสร็จตามที่กําหนดไว้ในสัญญา หรือภายใน
ระยะเวลาที่กรมได้ขยายออกไป โดยจะใช้สูตรของทางราชการที่ได้ระบุในข้อ ๑.๕

ข้อ 14 วรรคสอง ให้ระบุ
ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ สูตรและวิธีคํานวณทีใ่ ช้กับสัญญา
แบบปรับราคาได้ตามมติคณะรัฐมนตรีเมือ่ วันที่ ๒๒
สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่อง การพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบ
อาชีพงานก่อสร้าง ตามหนังสือสํานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔
สิงหาคม ๒๕๓๒

๑๕. มาตรฐานฝีมือช่าง
เมื่อกรมได้คัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอรายใดให้เป็นผู้รับจ้างและได้ตกลงจ้างก่อสร้างตามประกาศนี้แล้วผู้ยื่นข้อเสนอจะต้อง ข้อ 15 กําหนดตามแนวทางทีก่ รมเคยปฏิบัติ
ตกลงว่าในการปฏิบัติงานก่อสร้างดังกล่าว ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างหรือผู้ผ่านการทดสอบ ผูจ้ ัดทําเอกสารประกวดราคาระบุให้สอดคล้องกับเงือ่ นไข
มาตรฐานฝีมือช่างจาก...…สถาบันของทางราชการ....หรือผู้มีวุฒิบัตรระดับปวช. ปวส.และ ปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ เฉพาะงานก่อสร้าง
ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ในอัตราไม่ต่ํากว่าร้อยละ…10....ของแต่ละสาขาช่างแต่จะต้องมีจํานวนช่างอย่างน้อย ๑ คน ในแต่ละ
สาขาช่าง ดังต่อไปนี้
๑๕.๑ …………………………………………………………………………………
๑๕.๒ ……………………...……………………………………………………………
…………………ฯลฯ……………………
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กฎหมาย ระเบียบ คําสัง่ หรือแนวทางปฏิบัตทิ ี่เกี่ยวข้อง

๑๖. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ
ในระหว่างระยะเวลาการก่อสร้าง ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่
กฎหมายและระเบียบได้กําหนดไว้โดยเคร่งครัด
17. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ
กรมสามารถนําผลการปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามสัญญาของผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้รับจ้างเพื่อนํามา
ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ
ทั้งนี้ หากผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกไม่ผ่านเกณฑ์ที่กําหนดจะถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทําสัญญากับกรมไว้
ชั่วคราว
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แนวทางการปรับปรุงข้อความสัญญาในขั้นตอน Template สัญญาหรือข้อตกลง
ลําดับ

เพิ่มเติมข้อความใน template สัญญา

1. สัญญาจ้างก่อสร้าง
สัญญาจ้างก่อสร้าง ภาค ก

วรรคหนึ่ง กรณีบุคคลธรรมดาให้บันทึกเลขที่บัตรประจําตัวประชาชน
ข้อ ๓ วรรคสาม ผู้รับจ้างต้องหาหลักประกันใหม่หรือหลักประกันเพิ่มเติมให้มีจํานวนครบถ้วนตามวรรคหนึ่งมามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างภายใน.........(…….) วัน
นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือ
ข้อ ๕.๓ (ก) ผู้ว่าจ้างจะหักเงินค่าจ้างในแต่ละเดือนเพื่อชดใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้จํานวนร้อยละ..........(.........) ของจํานวนเงินค่าจ้างในแต่ละเดือน
ข้อ ๙ ผู้รับจ้างต้องชําระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจํานวนเงินในอัตราร้อยละ.........(..........) ของวงเงินของงานที่จ้างช่วงตามสัญญา
ข้อ ๑๙ วรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างต้องชดใช้ค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยสิ้นเชิงภายในกําหนด.......(.......) วัน
นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง
ข้อ ๑๙ วรรคสาม ผู้รับจ้างยินยอมชําระส่วนที่เหลือที่ยังขาดอยู่จนครบถ้วนตามจํานวนค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายนั้น ภายในกําหนด......(........) วัน
นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง
ข้อ ๒๔ วรรคหนี่ง ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ตกลงกันให้ใช้สัญญาปรับราคาได้ สําหรับราคางานก่อสร้างตามสัญญานี้โดยการนําสูตร Escalation Factor (K)
มาใช้คาํ นวณราคาค่างานที่เปลี่ยนแปลงไป โดยวิธีการต่อไปนี้ ....................................................................................
ข้อ ๒๔ วรรคสอง

สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) จะต้องคงที่ที่ระดับที่กําหนดไว้ในวันแล้วเสร็จตามที่กําหนดไว้ในสัญญา หรือภายในระยะเวลาที่ ..............

ได้ขยายออกไป โดยจะใช้สูตรของทางราชการที่ได้ระบุตามภาคผนวก ............
สัญญาจ้างก่อสร้าง ภาค ข

วรรคหนึ่ง กรณีบุคคลธรรมดาให้บันทึกเลขที่บัตรประจําตัวประชาชน
ข้อ ๓ ผู้รับจ้างต้องหาหลักประกันใหม่หรือหลักประกันเพิ่มเติมให้มีจํานวนครบถ้วนตามวรรคหนึ่งมามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างภายใน.........(….….) วัน
นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือ
ข้อ ๕.๓ (ข) ผู้ว่าจ้างจะหักเงินค่าจ้างแต่ละงวดเพื่อชดใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้จํานวนร้อยละ........(...........) ของจํานวนเงินค่าจ้างในแต่ละงวด
ข้อ ๙ ผู้รับจ้างต้องชําระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจํานวนเงินในอัตราร้อยละ.........(..........) ของวงเงินของงานที่จ้างช่วงตามสัญญา
ข้อ ๑๙ วรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างต้องชดใช้ค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยสิ้นเชิงภายในกําหนด..........(.........) วัน

ลําดับ

เพิ่มเติมข้อความใน template สัญญา
นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง
ข้อ ๑๙ วรรคสาม ผู้รับจ้างยินยอมชําระส่วนที่เหลือที่ยังขาดอยู่จนครบถ้วนตามจํานวนค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายนั้น ภายในกําหนด........(........) วัน
นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง
ข้อ ๒๔ วรรคหนี่ง ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ตกลงกันให้ใช้สัญญาปรับราคาได้ สําหรับราคางานก่อสร้างตามสัญญานี้โดยการนําสูตร Escalation Factor (K)
มาใช้คํานวณราคาค่างานที่เปลี่ยนแปลงไป โดยวิธีการต่อไปนี้ ....................................................................................
ข้อ ๒๔ วรรคสอง

สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) จะต้องคงที่ที่ระดับที่กําหนดไว้ในวันแล้วเสร็จตามที่กําหนดไว้ในสัญญา หรือภายในระยะเวลาที่ ..........

ได้ขยายออกไป โดยจะใช้สูตรของทางราชการที่ได้ระบุตามภาคผนวก ............
2. สัญญาซื้อขาย

วรรคหนึ่ง กรณีบุคคลธรรมดาให้บันทึกเลขที่บัตรประจําตัวประชาชน
ข้อ ๒ เอกสารแนบท้ายสัญญาผนวก....................................
ข้อ ๘ วรรคสาม ผู้ขายต้องหาหลักประกันใหม่หรือหลักประกันเพิ่มเติมให้มีจํานวนครบถ้วนตามวรรคหนึ่งมามอบให้แก่ผู้ซื้อภายใน...........(……....) วัน
นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ซื้อ
ข้อ ๑๑. วรรคหนึ่ง ผู้ขายต้องชดใช้ค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แก่ผู้ซื้อโดยสิ้นเชิงภายในกําหนด................(.................) วัน
นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือ
ข้อ ๑๑ วรรคสอง ผู้ขายยินยอมชําระส่วนที่เหลือที่ยังขาดอยู่จนครบถ้วนตามจํานวนค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายนั้น ภายในกําหนด...........(..........) วัน
นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือ

3. สัญญาซื้อขายคอมพิวเตอร์

วรรคหนึ่ง กรณีบุคคลธรรมดาให้บันทึกเลขที่บัตรประจําตัวประชาชน
ข้อ ๘ วรรคสาม ผู้ขายต้องหาหลักประกันใหม่หรือหลักประกันเพิ่มเติมให้มีจํานวนครบถ้วนตามวรรคหนึ่งมามอบให้แก่ผู้ซื้อภายใน.......(……....) วัน
นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ซื้อ
ข้อ ๑๐ ดําเนินการฝึกอบรมให้แล้วเสร็จภายใน...............(.............) วันนับถัดจากวันที่ผู้ซื้อได้รับมอบคอมพิวเตอร์
ข้อ ๑๑ วรรคหนึ่ง ผู้ขายต้องชดใช้ค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แก่ผู้ซื้อโดยสิ้นเชิงภายในกําหนด.............(..............) วัน

