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เลขที่ .............../.................
งานจ้าง.............................................................................................

ทะเบียนงานเลขที่.......................
หน่วยงาน/โครงการ.................................. สํานัก/กอง/กลุ่ม.........................
เอกสารชุดที่.............
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ประกาศกรมชลประทาน
เรื่อง สอบราคาจ้าง...............................................................................
เลขที.่ ............................
----------------------------กรมชลประทาน โดย...........(ระบุ ชื่ อ หน่ ว ยงาน)................มี ค วามประสงค์ จ ะสอบราคาจ้ า ง
............................................................................................................................. ของงาน/กิ จ กรรม
....................................................................................................
ผู้มีสทิ ธิเสนอราคาจะต้องมีคณ
ุ สมบัติ ดังต่อไปนี้
๑. เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้างดังกล่าว
๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่
เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของ
ผู้เสนอราคาได้มีคําสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่กรมชลประทาน ณ
วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบ
ราคาครั้งนี้
**** 5. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย
หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสําคัญ
**** 6. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งได้ดําเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement: e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของ
กรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
**** 7. คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่ การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกิน
สามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้
8. ........................... (คุณสมบัติอื่น) *** ..............................
กําหนดยื่นซองสอบราคาได้ตั้งแต่วันที่...................................ถึงวันที่.............................ในวันและ
เวลาราชการ ณ..................................................................... และกํ าหนดเปิ ด ซองใบเสนอราคาในวั น ที่
...................................ตั้งแต่เวลา.......................น. เป็นต้นไป ณ ....................................................................
ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่................................................................... ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
จนถึงวันที่................................ หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข...................................ในวันและเวลา
ราชการ หรือตรวจสอบข้อมูลทางเว็บไซต์กรมชลประทาน (http://procurement.rid.go.th) หรือเว็บไซต์
กรมบัญชีกลาง (www.gprocurement.go.th)
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การสอบราคาครั้งนี้ จะดําเนินการโดยใช้จ่ายจากเงิน...............................................................
กรมชลประทานสงวนสิ ท ธิ ที่ จ ะยกเลิ ก การสอบราคา หากไม่ ได้ รั บ อนุ มั ติ เงิ น งบประมาณ และในกรณี
ผู้เสนอราคาซึ่งกรมฯ ได้ คัด เลือ กแล้ วไม่ ไปทํ าสั ญ ญาหรือ ข้อตกลงภายในเวลาที่ ราชการกํ าหนด กรมจะ
พิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ค่าเสียหายอื่น (ถ้ามี) อาทิเช่น ค่าความเสียหายกรณีที่ผู้เสนอราคาต่ําสุดซึ่งทาง
ราชการเรียกให้เข้ามาทําสัญญาแล้วไม่มาทําสัญญา อันส่งผลให้ราชการต้องจ้างกับผู้เสนอราคารายอื่นในราคา
ที่สูงกว่า เป็นต้น รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการด้วย
ประกาศ ณ วันที่.....................……………............

...........................ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมชลประทาน
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เอกสารสอบราคาจ้าง เลขที…
่ ..................
การจ้าง........................................................................
ตามประกาศกรมชลประทาน
ลงวันที่..............................................................
-----------------------------กรมชลประทาน ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “กรม” มีความประสงค์จะสอบราคาจ้าง.................................
……………………………………………..……………………………………..… ณ…….…….........................................................
โดยมีข้อแนะนําและข้อกําหนด ดังต่อไปนี้

1. เอกสารแนบท้ายเอกสารสอบราคา
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

1.7
๑.8
1.9

แบบรูป รายการละเอียด
แบบใบเสนอราคา
แบบสัญญาจ้าง
แบบหนังสือค้ําประกัน
(1) หลักประกันสัญญา
(2) วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้พันธบัตรรัฐบาลเป็นหลักประกัน
บทนิยาม
(1) ผู้เสนอราคาทีม่ ีผลประโยชน์ร่วมกัน
(2) การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
แบบบัญชีเอกสาร
(1) บัญชีเอกสารส่วนที่ 1
- แบบบัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ/หุ้นส่วนผู้จัดการ/ผู้มีอํานาจควบคุม
(2) บัญชีเอกสารส่วนที่ 2
แบบหนังสือบอกกล่าวการโอนสิทธิเรียกร้องในการรับเงิน
เงื่อนไขเฉพาะ
…………ฯลฯ..............

2. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา
2.1 ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้างดังกล่าว
2.2 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ และได้
แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่น เป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของ
ทางราชการ
2.3 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศ
สอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมตามข้อ 1.4
2.4 ผู้ เสนอราคาต้ อ งไม่ เป็ น ผู้ ได้ รั บ เอกสิ ท ธิ์ ห รื อ ความคุ้ ม กั น ซึ่ ง อาจปฏิ เสธไม่ ย อมขึ้ น
ศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคําสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
**** 2.5 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ
รายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสําคัญ
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**** 2.6 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งได้ดําเนินการจัดซื้อจัด
จ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement: e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์
ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
**** 2.7 คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่ การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่
เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้
2.8 ........................... (คุณสมบัติอื่น) *** ..............................

3. หลักฐานการเสนอราคา
ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยืน่ มาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกไว้นอกซอง
ใบเสนอราคาเป็น 2 ส่วน คือ
3.1 ส่วนที่ 1 อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
(1) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล
(ก) ห้ างหุ้นส่วนสามัญ หรือห้ างหุ้นส่วนจํากัด ให้ ยื่น สําเนาหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอํานาจควบคุม พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง
(ข) บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด ให้ยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน
นิติบุคคล สําเนาหนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอํานาจควบคุม และบัญชีผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง
(2) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล ให้ยื่นสําเนา
บัตรประจําตัวประชาชนของผู้นั้น สําเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง
(3) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นผู้เสนอราคาร่วมกันในฐานะผู้ร่วมค้า ให้ยื่นสําเนาสัญญา
ของการเข้าร่วมค้า สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า และในกรณีที่ผู้เข้าร่วมค้าฝ่ายใดเป็นบุคคล
ธรรมดาที่มิใช่สัญชาติไทย ก็ให้ยื่นสําเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคล ให้ยื่นเอกสาร
ตามที่ระบุไว้ใน (1)
(4) สําเนาใบทะเบียนพาณิชย์ สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี) พร้อมรับรอง
สําเนาถูกต้อง
(5) บัญชีเอกสารส่วนที่ 1 ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบในข้อ
1.5 (1)
3.2 ส่วนที่ 2 อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
(1) หนั งสื อ มอบอํ านาจซึ่ งปิ ด อากรแสตมป์ ต ามกฎหมายในกรณี ที่ ผู้เสนอราคามอบ
อํานาจให้บุคคลอื่นลงนามในใบเสนอราคาแทน
(2) บัญชีเอกสารส่วนที่ 2 ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบในข้อ
1.5 (2)

4. การเสนอราคา
4.1 ผู้เสนอราคาต้องยื่ น เสนอราคาตามแบบที่ กําหนดไว้ในเอกสารสอบราคานี้ โดยไม่ มี
เงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่อของผู้เสนอราคาให้ชัดเจน
จํานวนเงินที่เสนอจะต้องระบุตรงกันทั้งตัวเลขและตัวอักษร โดยไม่มีการขูดลบหรือแก้ไข หากมีการขูดลบ ตก
เติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง จะต้องลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) กํากับไว้ทุกแห่ง
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4.2 ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอราคาเป็นเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดยเสนอ
ราคารวม และหรือราคาต่อหน่วย และหรือต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง
ทั้งนี้ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกันให้ถือตัวหนังสือ
เป็นสําคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวง จนกระทั่งส่ง
มอบพัสดุให้ ณ .......................................................................................................
ราคาที่เสนอจะต้องเสนอกําหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า...................วัน นับแต่วันเปิดซอง
ใบเสนอราคา โดยภายในกําหนดยืนราคาผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้ และจะถอนการ
เสนอราคามิได้
4.3 ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกําหนดเวลาส่งมอบงานไม่เกิน........วัน นับถัดจากวันลงนามใน
สัญญา
4.4 ก่อนยื่นซองสอบราคา ผู้เสนอราคาควรตรวจดูร่างสัญญา แบบรูป และรายละเอียด ฯลฯ
ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารสอบราคาทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นซองสอบราคาตามเงื่อนไขในเอกสารสอบ
ราคา
4.5 ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นซองใบเสนอราคาที่ปิดผนึกซองเรียบร้อย จ่าหน้าซองถึงประธาน
กรรมการเปิ ด ซองสอบราคา โดยระบุ ไ ว้ ที่ ห น้ า ซองว่ า “ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบราคาเลขที่
...........................................” ยื่นต่อเจ้าหน้าที่รับซองสอบราคาได้ตั้งแต่วันประกาศสอบราคาเป็นต้นไป จนถึง
วันที่........................................ณ ...................................................................... ในวัน และเวลาราชการ
เมื่อพ้นกําหนดเวลายื่นซองสอบราคาแล้ว จะไม่รับซองสอบราคาโดยเด็ดขาด
คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาแต่ละ
รายว่า เป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ตามข้อ 1.5 (1) ณ วันประกาศสอบ
ราคาหรือไม่ และประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกก่อนการเปิดซองใบเสนอราคา
หากปรากฏต่อคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาก่อนหรือในขณะที่มีการเปิดซองใบเสนอ
ราคาว่า มีผู้เสนอราคากระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ 1.5 (2) และ
คณะกรรมการฯ เชื่อว่ามีการกระทําอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม คณะกรรมการฯ จะ
ตัดรายชื่อผู้เสนอราคารายนั้นออกจากการเป็นผู้เสนอราคา และประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการ
คัดเลือก และกรมจะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคาดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน เว้นแต่คณะกรรมการฯ จะวินิจฉัยได้
ว่าผู้เสนอราคารายนั้นเป็นผู้ที่ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของทางราชการและมิได้เป็นผู้ริเริ่ม
ให้มีการกระทําดังกล่าว
ผู้เสนอราคาที่ถูกตัดรายชื่อออกจากการเป็นผู้เสนอราคาเพราะเหตุเป็นผู้เสนอราคาที่มี
ผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศสอบราคา หรือเป็นผู้เสนอราคาที่กระทําการอัน
เป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม อาจอุทธรณ์คําสั่งดังกล่าวต่อปลัดกระทรวงภายใน 3 วันนับ
แต่วันที่ได้รับแจ้งจากคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา การวินิจฉัยอุทธรณ์ของปลัดกระทรวงให้ถือเป็นที่สุด
คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจะเปิดซองใบเสนอราคาของผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับ
การคัดเลือกดังกล่าวข้างต้น ณ ..............................................................................................................ในวันที่
...................................................ตั้งแต่เวลา.......................น. เป็นต้นไป
การยื่นอุทธรณ์ตามวรรค 5 ย่อมไม่เป็นเหตุให้มีการขยายระยะเวลาการเปิดซองใบเสนอ
ราคา เว้นแต่ปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นว่า การขยายระยะเวลาดังกล่าวจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่าง
ยิ่ง และในกรณีที่ปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นด้วยกับคําคัดค้านของผู้อุทธรณ์และเห็นว่าการยกเลิกการเปิดซอง
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เอกสารสอบราคาจ้างทั่วไป
ใบเสนอราคาที่ได้ดําเนินการไปแล้ว จะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง ให้ปลัดกระทรวงมีอํานาจยกเลิก
การเปิดซองใบเสนอราคาดังกล่าวได้

5. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา
5.1 ในการสอบราคาครั้งนี้ กรมจะพิจารณาตัดสินด้วยราคารวมทั้งสิ้นที่ปรากฏไว้ในใบเสนอ
ราคา
5.2 หากผู้เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ 2 หรือยื่นหลักฐานการเสนอราคา
ไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนตามข้อ 3 หรือยื่นซองสอบราคาไม่ถูกต้องตามข้อ 4 แล้ว คณะกรรมการฯ จะไม่
รับพิจารณาราคาของผู้เสนอราคารายนั้น เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กน้อย หรือที่ผิดพลาดไป
จากเงื่อนไขของเอกสารสอบราคาในส่วนที่ มิใช่ สาระสํ าคัญ ทั้งนี้ เฉพาะในกรณี ที่ พิจารณาเห็ นว่าจะเป็ น
ประโยชน์ต่อกรมเท่านั้น
5.3 กรมสงวนสิทธิไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราคา โดยไม่มีการผ่อนผัน ในกรณีดังต่อไปนี้
(1) ไม่ปรากฏชื่อผู้เสนอราคารายนั้น ในบัญชีผู้รับเอกสารสอบราคา หรือในหลักฐาน
การรับเอกสารสอบราคาของกรม
(2) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคล (บุคคลธรรมดา) หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหนึ่งอย่าง
ใด หรือทั้งหมดในใบเสนอราคา
(3) เสนอรายละเอี ย ดแตกต่ า งไปจากเงื่ อ นไขที่ กํ า หนดในเอกสารสอบราคาที่ เป็ น
สาระสําคัญ หรือมีผลทําให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอราคารายอื่น
(4) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง โดยผู้เสนอราคามิได้ลง
ลายมือชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) กํากับไว้
5.4 ในการตัดสินการสอบราคาหรือในการทําสัญญา คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาหรือ
กรมมีสิทธิให้ผู้เสนอราคาชี้แจงข้อเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือข้อเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับผู้เสนอราคาได้
กรมมีสิทธิที่จะไม่รับราคาหรือไม่ทําสัญญา หากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง
5.5 กรมทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ําสุด หรือราคาหนึ่งราคาใดหรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็
ได้ และอาจพิจารณาเลือกจ้างในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิก
การสอบราคาโดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นสําคัญ
และให้ถือว่าการตัดสินของกรมเป็นเด็ดขาด ผู้เสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ มิได้ รวมทั้งกรม จะ
พิ จารณายกเลิก การสอบราคาและลงโทษผู้ เสนอราคาเป็ น ผู้ทิ้ งงาน ไม่ ว่าจะเป็ น ผู้ เสนอราคาที่ ได้ รับ การ
คัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อได้ว่าการเสนอราคากระทําการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอราคาอันเป็น
เท็จ หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เป็นต้น
ในกรณีที่ผู้เสนอราคาต่ําสุด เสนอราคาต่ําจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจดําเนินงานตามสัญญา
ได้ คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา หรือกรมจะให้ผู้เสนอราคานั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทําให้เชื่อได้ว่าผู้
เสนอราคาสามารถดําเนินงานตามสอบราคาจ้างให้เสร็จสมบูรณ์ หากคําชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้ กรมมีสิทธิที่จะ
ไม่รับราคาของผู้เสนอราคารายนั้น
5.6 ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังจากการเปิดซองสอบราคาว่า ผู้เสนอราคาที่มีสิทธิ
ได้ รั บ การคั ด เลื อ กตามที่ ได้ ป ระกาศรายชื่ อ ไว้ ตามข้ อ 4.5 เป็ น ผู้ เสนอราคาที่ มี ผ ลประโยชน์ ร่ว มกั น กั บ
ผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศสอบราคา หรือเป็นผู้เสนอราคาที่กระทําการอันเป็นการขัดขวางการ
แข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ 1.7 กรมมีอํานาจที่จะตัดรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือก
ดังกล่าวออกจากประกาศรายชื่อ ตามข้อ 4.5 และกรมจะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคารายนั้นเป็นผู้ทิ้งงาน
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เอกสารสอบราคาจ้างทั่วไป
ในกรณีนี้หากปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นว่า การยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาที่ได้
ดําเนินการไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง ปลัดกระทรวงมีอํานาจยกเลิกการเปิดซองใบเสนอ
ราคาดังกล่าวได้

6. การทําสัญญาจ้าง
ผู้ชนะการสอบราคาจะต้องทําสัญ ญาจ้างตามแบบสัญ ญาดังระบุในข้อ 1.3 กับกรมภายใน
15 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจํานวนเงินเท่ากับร้อยละ 5 ของ
ราคาค่าจ้างที่สอบราคาได้ให้กรมยึดถือไว้ในขณะทําสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้
6.1 เงินสด
6.2 เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่กรม โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ทําสัญญาหรือก่อนหน้านั้น ไม่เกิน
3 วันทําการของทางราชการ
6.3 หนังสือค้ําประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ําประกันระบุในข้อ 1.5 (1)
6.4 หนังสือค้ําประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัท เงินทุนหลักทรัพย์ ที่ได้รับอนุญ าตให้
ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ําประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย
ซึ่งได้แจ้งชื่อเวียนให้ส่วนราชการต่าง ๆทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุในข้อ
1.5 (1)
6.5 พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ผู้ชนะการสอบราคา
(ผู้รับจ้าง) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว

7. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน
กรมจะจ่ายเงินค่าจ้าง โดยแบ่งออกเป็น………..........…….งวด ดังนี้
งวดที่ 1 เป็นจํานวนเงินในอัตราร้อยละ…..........……….ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน
.........….………………………..ให้แล้วเสร็จภายใน……........…….วัน
งวดที่ 2 เป็นจํานวนเงินในอัตราร้อยละ……...........…....ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน
..........…………………………..ให้แล้วเสร็จภายใน……........…….วัน
……………….ฯลฯ……………….
งวดสุดท้าย เป็นจํานวนเงินในอัตราร้อยละ……..............ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน
ทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยตามสัญญา

8. อัตราค่าปรับ
ค่าปรับตามแบบสัญญาจ้างข้อ ..... จะกําหนดในอัตราร้อยละ 0.10 ของค่าจ้างตามสัญญาต่อวัน

9. การรับประกันความชํารุดบกพร่อง
ผู้ชนะการสอบราคาซึ่งได้ทําข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือทําสัญญาจ้างตามแบบดังระบุในข้อ 1.4
แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชํารุดบกพร่องของงานจ้างที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลา ไม่น้อยกว่า............ปี
..........เดือน นับถัดจากวันที่กรมได้รับมอบงาน โดยผู้รับจ้างต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิม
ภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชํารุดบกพร่อง
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10. ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอืน่ ๆ
10.1 เงินค่าจ้างสําหรับงานจ้างครั้งนี้ ได้มาจากเงินงบประมาณประจําปี...........................
เงินกู้จาก..................................................และเงินช่วยเหลือจาก.......................................................................
การลงนามในสัญญาจะกระทําได้ต่อเมื่อกรมได้รับอนุมัติเงินค่าก่อสร้างจากงบประมาณประจําปี
......................... เงินกู้จาก.......................................และเงินช่วยเหลือจาก..................................แล้วเท่านั้น
10.2 เมื่อกรมได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้รับจ้าง และได้ตกลงจ้างตามสอบราคาจ้าง
แล้ว ถ้าผู้รับจ้างจะต้องสั่งหรือนําสิ่งของมาเพื่องานจ้างดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศและของนั้นต้องนําเข้า
มาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
คมนาคมประกาศกําหนด ผู้เสนอราคาซึ่งเป็ นผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการ
พาณิชยนาวี ดังนี้
(1) แจ้งการสั่งหรือนําสิ่งของที่จ้างดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อกรมเจ้าท่าภายใน
7 วัน นับถัดจากวันที่ผู้รับจ้างสั่งหรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
คมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้
(2) จัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจาก
ต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าให้บรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออื่นที่มิใช่เรือ
ไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
ประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น
(3) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (1) หรือ (2) ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วยการ
ส่งเสริมการพาณิชยนาวี
10.3 ผู้เสนอราคาซึ่งกรมได้คัดเลือกแล้วไม่ไปทําสัญญาหรือข้อตกลงภายในเวลาที่ทางราชการ
กําหนดดังระบุในข้อ 6 กรมจะพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) อาทิเช่น ค่าความเสียหาย
กรณีที่ผู้เสนอราคาต่ําสุดซึ่งทางราชการเรียกให้เข้ามาทําสัญญาแล้วไม่มาทําสัญญา อันส่งผลให้ราชการต้องจ้าง
ผู้เสนอราคารายอื่นในราคาที่สูงกว่า เป็นต้น รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
10.4 กรม สงวนสิทธิที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไขหรือข้อกําหนดในแบบสัญ ญาให้เป็นไปตาม
ความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)

11. มาตรฐานฝีมือช่าง
เมื่อกรมได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้รับจ้างและได้ตกลงจ้างตามประกาศนี้แล้ว
ผู้เสนอราคาจะต้องตกลงว่าในการปฏิบัติงานดังกล่าว ผู้เสนอราคาจะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐาน
ฝีมือช่างจาก (สถาบันของทางราชการ) หรือผู้มีวุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส. และ ปวท. หรือเทียบเท่าจาก
สถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ ในอัตราไม่ต่ํากว่า ร้อยละ 10 ของแต่ละสาขาช่าง แต่
จะต้องมีช่างจํานวนอย่างน้อย 1 คน ในแต่ละสาขาช่างดังต่อไปนี้
11.1 …………………………………………………………………………………
11.2 …………………………………………………………………………………
………………………………ฯ ล ฯ…………………………………………..
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12. การปฏิบัตติ ามกฎหมายและระเบียบ
ในระหว่างระยะเวลาการจ้างผู้รับจ้างพึงปฏิ บัติตามหลักเกณฑ์ที่ กฎหมายและระเบี ยบได้
กําหนดไว้โดยเคร่งครัด
.......กรมชลประทาน…….
...../........./ ........

หมายเหตุ
* ให้ใช้ข้อความดังกล่าวในส่วนที่เกี่ยวข้อง และเลือกใช้ตามความจําเป็นและเหมาะสม ไม่ใช้ให้ตัดข้อความ
ดังกล่าวออก
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ข้อ ๑.1 แบบรูป และรายการละเอียด

ข้อ 1.1 : แบบรูป และรายการละเอียด

แบบรูป และรายการละเอียด
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ข้อ ๑.2 ใบเสนอราคา

ข้อ 1.2 : ใบเสนอราคา

แบบใบเสนอราคา
เรียน ประธานคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา
๑. ข้าพเจ้า...........................................................................อยู่เลขที่ ......................................
ถนน.................................................ตําบล/แขวง.........................................อําเภอ/เขต...................................
จังหวัด.............................โทรศัพท์..............................................โดย..............................................................
ผู้ลงนามข้างท้ายนี้ ได้พิจารณาเงื่อนไขต่างๆ ในเอกสารสอบราคาจ้างเลขที่................................ และเอกสาร
เพิ่มเติม (ถ้ามี) เลขที่.................................. โดยตลอดและยอมรับข้อกําหนดและเงื่อนไขนั้นแล้ว รวมทั้ง
รับรองว่าข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กําหนดและไม่เป็นผู้ทิ้งงานของทางราชการ
๒. ข้าพเจ้าขอเสนอที่จะทํางาน......................................................................................................
ตามข้ อ กํ า หนดเงื่ อ นไข แบบรู ป รายการละเอี ย ดแห่ ง เอกสารสอบราคา ราคารวมทั้ ง สิ้ น เป็ น เงิ น
..............................................บาท (..............................................................................) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
จํานวน.......................บาท ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว
๓. คําเสนอนี้จะยืนอยู่เป็นระยะเวลา…………………..วัน นับแต่วันเปิดซองสอบราคา และกรม
ชลประทานอาจรับคําเสนอนี้ ณ เวลาใดก็ได้ก่อนที่จะครบกําหนดระยะเวลาดังกล่าว หรือระยะเวลาที่ได้ยืด
ออกไปตามเหตุผลอันสมควรที่กรมชลประทานร้องขอ
๔. กําหนดเวลาส่ งมอบ ข้าพเจ้ารับ รองที่ จะเริ่ม ทํ างานตามสั ญ ญาทั น ที ที่ ได้รับ แจ้ งจากกรม
ชลประทานว่ า ให้ เริ่ ม ทํ า งานตามสั ญ ญา และจะส่ ง มอบงานตามเอกสารสอบราคาโดยครบถ้ ว นถู ก ต้ อ ง
ภายใน…………….วัน *นับถัดจากวันลงนามในสัญญา
๕. ในกรณีที่ข้าพเจ้าได้รับการพิจารณาให้เป็นผู้ชนะการสอบราคา ข้าพเจ้ารับรองที่จะ
๕.๑ ทําสัญญาตามแบบสัญญาจ้างแนบท้ายเอกสารสอบราคากับกรมชลประทาน ภายใน
๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือให้ไปทําสัญญา
๕.๒ มอบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาตามที่ระบุไว้ในข้อ 5 ของเอกสารสอบราคา
ให้แก่กรมชลประทานก่อน หรือขณะที่ได้ลงนามในสัญญาเป็นจํานวนร้อยละ ๕ (ห้า) ของราคาตามสัญญา ที่
ได้ระบุไว้ในใบเสนอราคานี้ เพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาโดยถูกต้องและครบถ้วน
หากข้าพเจ้าไม่ปฏิบัติให้ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ข้างต้นนี้ ข้าพเจ้ายินดีชดใช้ค่าเสียหายใดๆ ที่
อาจมีแก่กรม และกรมมีสิทธิจะให้ผู้เสนอราคารายอื่นเป็นผู้สอบราคาได้ หรือกรมอาจเรียกสอบราคาใหม่ก็ได้
๖. ข้าพเจ้ายอมรับว่ากรมไม่มีความผูกพันที่จะรับคําเสนอนี้ หรือใบเสนอราคาใดๆ รวมทั้งไม่ต้อง
รับผิดชอบในค่าใช้จ่ายใดๆ อันอาจเกิดขึ้นในการที่ข้าพเจ้าได้เข้าเสนอราคา
7. ข้าพเจ้าได้ตรวจทานตัวเลขและตรวจสอบเอกสารต่างๆ ที่ได้ยื่นพร้อมใบเสนอราคานี้โดย
ละเอียดแล้ว และเข้าใจดีว่ากรมไม่ต้องรับผิดชอบใดๆ ในความผิดพลาด หรือตกหล่น
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-๒8. ใบเสนอราคานี้ ได้ยื่นเสนอโดยบริสุทธิ์ยุติธรรม และปราศจากกลฉ้อฉล หรือการสมรู้ร่วมคิด
กันโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายกับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือหลายบุคคล หรือกับห้างหุ้นส่วนบริษัทใดๆ ที่ได้ยื่น
เสนอราคาในคราวเดียวกัน
เสนอมา ณ วันที่.................เดือน..............................พ.ศ. ..................
ลงชื่อ............................................................
(...........................................................)
ตําแหน่ง.....................................................
ประทับตรา (ถ้ามี)
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ข้อ ๑.3 แบบสัญญาจ้าง

ข้อ 1.3 : แบบสัญญาจ้าง
แบบสัญญาจ้าง (จ้างทําของ)
สัญญาเลขที…่ …………………….
สั ญ ญาฉบั บ นี้ ทํ า ขึ้ น ณ ………………………………..…………ตํ า บล/แขวง……………………. อํ า เภอ/
เข ต ………………….จั ง ห วั ด …………………………….เมื่ อ วั น ที่ ………..เดื อ น ……………….. พ .ศ ………………
ระหว่ า ง……………….…………..……………………. โดย ………………………………………….. ซึ่ ง ต่ อ ไปในสั ญ ญ านี้
เรี ย ก ว่ า “ผู้ ว่ าจ้ าง” ฝ่ าย ห นึ่ ง กั บ ……..…………………………… ซึ่ งจ ด ท ะเบี ย น เป็ น นิ ติ บุ ค ค ล ณ
………….…………………………………..…………มีสํานักงานใหญ่อยู่เลขที่….……. ถนน…………….…………..…… ตําบล/
แ ข ว ง ………………………….อํ า เภ อ /เข ต ………………………….จั ง ห วั ด …………………………….……………. โ ด ย
………………………………………………… ผู้มีอํานาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของสํานักงาน
ทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท ที่……………...……….. ลงวันที่ …………………………. (และหนังสือมอบอํานาจ ที่…………..
ลงวั น ที่ ……………………) แนบท้ า ยสั ญ ญานี้ (ในกรณี ที่ ผู้ รั บ จ้ า งเป็ น บุ ค คลธรรมดาให้ ใ ช้ ข้ อ ความว่ า กั บ
......................................................... อยู่ บ้ า นเลขที่ .................ถนน........................... ตํ า บล/แขวง
.........................................อําเภอ/เขต..........................................จังหวัด.............................)* ซึ่งต่อไปในสัญญา
นี้เรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง
คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้
ข้อ 1. ข้อตกลงว่าจ้าง
ผู้ ว่ า จ้ า งตกลงจ้ า งและผู้ รั บ จ้ า งตกลงรั บ จ้ า งทํ า ………………………….…………………………….
……………………………………………………………………………………….….………………. ตามแบบรูป คุณลักษณะเฉพาะ
และเงื่อนไขแห่งสัญญานี้รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา
ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆ ชนิด
ดี เพื่อใช้ในงานจ้างตามสัญญานี้
ข้อ 2. เอกสารอันเป็นส่วนหนึง่ ของสัญญา
เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้
2.1 ผนวก 1 ……………………………………………………………….
2.2 ผนวก 2 ……………………………………………………………….
2.3 ผนวก 3 ……………………………………………………………….
…………………………ฯลฯ………………………………
ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดแย้งกับข้อความในสัญญานี้ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้
บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคําวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง
ข้อ 3. หลักประกันการปฏิบตั ติ ามสัญญา
ในขณะทําสัญ ญานี้ ผู้รับจ้างได้นําหลักประกันเป็ น………………………………. เป็นจํานวน
เงิน………………. บาท (………………………………………) มามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตาม
สัญญานี้
หลักประกันที่ผู้รับจ้างนํามามอบไว้ตามวรรคหนึ่ง ผู้ว่าจ้างจะคืนให้ เมื่อผู้รับจ้างพ้นจากข้อ
ผูกพันตามสัญญานี้แล้ว
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ข้อ 4. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน
ผู้ ว่ า จ้ า งตกลงจ่ า ยและผู้ รั บ จ้ า งตกลงรั บ เงิ น ค่ า จ้ า งจํ า นวนเงิ น …………………….บาท
(…………………………………………..) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มจํานวน………………บาท ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ
และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวมเป็นเกณฑ์และกําหนดการจ่ายเงิน เมื่อผู้รับจ้างได้ส่งมอบ
และปฏิบัติงานทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยตามสัญญา รวมทั้งทําสถานที่ทํางานจ้างให้สะอาดเรียบร้อยตามที่
กําหนดไว้ในข้อ 19
เพื่อประโยชน์ในการคิดราคางานที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงตามข้อ 14 และในการคิดค่าปรับตาม
ข้อ 15 คู่สั ญ ญาตกลงกั น ว่ าราคาเหมารวมดังกล่ าวในวรรคก่อ นประกอบด้ วยราคาต่ อ หน่ วยดั งระบุ ไว้ใน
ผนวก……….แนบท้ายสัญญานี้
การจ่ ายเงิ นตามเงื่ อนไขแห่ งสั ญ ญานี้ ผู้ ว่ าจ้ างจะโอนเงิ นเข้ าบั ญ ชี เงิ นฝากธนาคารของ
ผู้รับจ้างชื่อธนาคาร…………..….สาขา……………….ชื่อบัญชี………...……….…… และเลขที่บัญชี………………………….
ทั้งนี้ ผู้รับจ้างตกลงเป็นผู้รับภาระเงินค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการอื่นใดเกี่ยวกับการโอนเงินที่ธนาคารเรียกเก็บ
และยินยอมให้มีการหักเงินดังกล่าวจากจํานวนเงินโอนในงวดนั้นๆ
ข้อ 5. กําหนดเวลาแล้วเสร็จ และสิทธิของผู้วา่ จ้างในการบอกเลิกสัญญา
ผู้รับจ้างต้องทํางานที่รับจ้างให้แล้วเสร็จบริบูรณ์และส่งมอบให้แก่ผู้ว่าจ้าง ณ……………………
ภายในวันที่……..เดือน……………………..พ.ศ……….. ถ้าผู้รับจ้างไม่สามารถทํางานให้แล้วเสร็จและส่งมอบตาม
กําหนดเวลาหรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทํางานให้แล้วเสร็จภายในกําหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จ
ล่าช้าเกินกว่ากําหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทําผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่งหรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติ
ตามคําสั่งของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ หรือผู้ควบคุมงาน ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้และมีสิทธิ
จ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทํางานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปได้ด้วย
การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นนั้น ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับ
ผิดตามสัญญา
การส่งมอบงานจ้างตามสัญญานี้ ไม่ว่าจะเป็นการส่งมอบเพียงครั้งเดียว หรือส่งมอบหลาย
ครั้ง ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งกําหนดเวลาส่งมอบแต่ละครั้งโดยทําเป็นหนังสือนําไปยื่นต่อผู้ว่าจ้าง ณ…………………..
ในเวลาราชการ ก่อนวันส่งมอบไม่น้อยกว่า……….วันทําการ
ข้อ 6. เมื่อผู้ว่าจ้างได้ตรวจรับงานที่ส่งมอบและเห็นว่าถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาแล้ว ผู้ว่าจ้างจะ
ออกหลักฐานการรับมอบไว้ให้ เพื่อผู้รับจ้างนํามาเป็นหลักฐานประกอบการขอรับเงินค่าจ้างนั้น
ถ้าผลของการตรวจรับปรากฏว่างานที่ ผู้รับจ้างส่งมอบไม่ตรงตามแบบรูป คุณ ลักษณะ
เฉพาะและเงื่อนไขตามสัญญาข้อ 1 ผู้ว่าจ้างทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับงานนั้น ในกรณีเช่นว่านี้ ผู้รับจ้างต้องรีบ
นํางานซึ่งเป็นพัสดุนั้นกลับคืนโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะทําได้และนําพัสดุมาส่งมอบให้ใหม่ หรือต้องทําการแก้ไขให้
ถูกต้องตามสัญญาด้วยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง และระยะเวลาที่เสียไปเพราะเหตุดังกล่าว ผู้รับจ้างจะนํามา
อ้างเป็นเหตุขอขยายเวลาทําการตามสัญญาหรือของดหรือลดค่าปรับไม่ได้
ในกรณี ที่ ผู้ รับ จ้างส่ งมอบพั ส ดุ ถู ก ต้ อ งแต่ไม่ ค รบจํานวน หรือ ส่ งมอบครบจํ านวนแต่ ไม่
ถูกต้องทั้งหมด ผู้ว่าจ้างจะตรวจรับเฉพาะส่วนที่ถูกต้องโดยออกหลักฐานการตรวจรับเฉพาะส่วนนั้นก็ได้
ข้อ 7. ความรับผิดชอบในความชํารุดบกพร่องของงานจ้าง
เมื่องานแล้วเสร็จบริบูรณ์ และผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจากผู้รับจ้างหรือจากผู้รับจ้างรายใหม่
ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญาตามข้อ 5 หากมีเหตุชํารุดบกพร่องหรือเสียหายเกิดขึ้นจากงานจ้างนี้ ภายใน
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กําหนด…………………………… นับถัดจากวันที่ได้รับมอบงานทั้งหมดถูกต้องครบถ้วนบริบูรณ์ ตามสัญ ญา ซึ่ง
ความชํารุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเกิดจากความบกพร่องของผู้รับจ้าง อันเกิดจากการใช้วัสดุที่ไม่ถูกต้องหรือ
ทําไว้ไม่เรียบร้อย หรือทําไม่ถูกต้องตามมาตรฐานแห่งหลักวิชา ผู้รับจ้างจะต้องรีบทําการแก้ไขให้เป็นที่
เรียบร้อยโดยไม่ชักช้า โดยผู้ว่าจ้างไม่ต้องออกเงินใดๆ ในการนี้ทั้งสิ้น หากผู้รับจ้างบิดพริ้วไม่กระทําการ
ดังกล่าวภายในกําหนด………….วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างหรือไม่ทําการแก้ไขให้ถูกต้อง
เรียบร้อยภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างกําหนด ให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะทําการนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ทํางานนั้น โดย
ผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย
ข้อ 8. การจ้างช่วง
ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานทั้งหมดหรือบางส่วนแห่งสัญญานี้ไปจ้างช่วงอีกต่อหนึ่ง โดยไม่ได้
รับความยินยอมเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน ทั้งนี้ นอกจากในกรณีที่สัญญานี้จะได้ระบุไว้เป็นอย่างอื่น ความ
ยินยอมดังกล่าวนั้นไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจากความรับผิด หรือพันธะหน้าที่ตามสัญญานี้ และผู้รับจ้าง
จะยังคงต้องรับผิดในความผิดและความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างช่วงหรือของตัวแทนหรือลูกจ้างของผู้
รับจ้างช่วงนั้นทุกประการ
ข้อ 9. การควบคุมงานของผู้รับจ้าง
ผู้รับจ้างจะต้องควบคุมงานที่รับจ้างอย่างเอาใจใส่ด้วยประสิทธิภาพและความชํานาญ และ
ในระหว่างทํ างานที่รับจ้างจะต้องจัดให้ มีผู้แทนซึ่งทํางานเต็มเวลาเป็นผู้ควบคุมงาน ผู้ควบคุมงานดังกล่าว
จะต้องเป็นผู้แทนได้รับมอบอํานาจจากผู้รับจ้าง คําสั่ง หรือคําแนะนําต่างๆ ที่ได้แจ้งแก่ผู้แทนผู้ได้รับมอบ
อํานาจนั้นให้ถือว่าเป็นคําสั่งหรือคําแนะนําที่ได้แจ้งแก่ผู้รับจ้าง การแต่งตั้งผู้ควบคุมงานนั้นจะต้องทําเป็น
หนังสือและต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้าง การเปลี่ยนตัวหรือแต่งตั้งผู้ควบคุมงานใหม่จะกระทํามิได้หาก
ไม่ได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้างก่อน
ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะขอให้เปลี่ยนตัวผู้แทนได้รับมอบอํานาจนั้น โดยแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้
รับจ้าง และผู้รับจ้างจะต้องทําการเปลี่ยนตัวโดยพลัน โดยไม่คิดราคาเพิ่มหรืออ้างเป็นเหตุเพื่อขยายอายุ
สัญญาอันเนื่องมาจากเหตุนี้
ข้อ 10. ความรับผิดของผู้รับจ้าง
ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดต่ออุปัทวเหตุ ความเสียหาย หรือภยันตรายใดๆ อันเกิดจากการ
ปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และจะต้องรับผิดต่อความเสียหายจากการกระทําของลูกจ้างของผู้รับจ้าง
ความเสี ย หายใดๆ อั น เกิ ด แก่ งานที่ ผู้ รั บ จ้ างได้ ทํ าขึ้ น แม้ จ ะเกิ ด ขึ้ น เพราะเหตุ สุ ด วิสั ย
นอกจากกรณีอันเกิดจากความผิดของผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดโดยซ่อมแซมให้คืนดีหรือเปลี่ยนให้ใหม่
โดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง ความรับผิดของผู้รับจ้างดังกล่าวในข้อนี้จะสิ้นสุดลงเมื่อผู้ว่าจ้างได้รับมอบงาน
ครั้งสุดท้าย ซึ่งหลังจากนั้นผู้รับจ้างคงต้องรับผิดเพียงในกรณีชํารุดบกพร่อง หรือความเสียหายดังกล่าวในข้อ
7 เท่านั้น
ข้อ 11. การตรวจงานจ้าง
ถ้าผู้ว่าจ้างแต่งตั้งกรรมการตรวจรับพัสดุ หรือผู้ควบคุมงาน เพื่อควบคุมการทํางานของผู้
รับจ้าง กรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงาน นั้น มีอํานาจเข้าไปตรวจการงานในโรงงานและสถานที่ที่
ทํางานจ้างได้ทุกเวลา และผู้รับจ้างจะต้องอํานวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือในการนั้นตามสมควร
การที่มีกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงานหาทําให้ผู้รับจ้างพ้นความรับผิดชอบตาม
สัญญานี้ข้อหนึ่งข้อใดไม่
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ข้อ 12. แบบรูปและรายการละเอียดคลาดเคลื่อน
ผู้รับจ้างจะต้องรับรองว่าได้ตรวจสอบและทําความเข้าใจในแบบรูปรายการละเอียดโดยถี่
ถ้วนแล้ ว หากปรากฏว่ าแบบรูป และรายการละเอี ย ดนั้ น ผิ ด พลาดหรือ คลาดเคลื่ อ นไปจากหลั ก การทาง
วิศวกรรม หรือทางเทคนิค ผู้รับจ้างตกลงที่จะปฏิบัติตามคําวินิจฉัยของกรรมการตรวจรับพัสดุ หรือผู้ควบคุม
งานที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้งเพื่อให้งานแล้วเสร็จบริบูรณ์โดยจะคิดค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มขึ้นจากผู้ว่าจ้างไม่ได้
ข้อ 13. การควบคุมงานโดยผู้ว่าจ้าง
ผู้รับ จ้างตกลงว่า กรรมการตรวจรับพั ส ดุ และ/หรือผู้ค วบคุม งานที่ ผู้ว่าจ้ างแต่งตั้ ง มี
อํ า นาจที่ จ ะตรวจสอบและควบคุ ม งานเพื่ อ ให้ เป็ น ไปตามเอกสารสั ญ ญา และมี อํ า นาจที่ จ ะสั่ งให้ แ ก้ ไข
เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม หรือตัดทอน ซึ่งงานตามสัญญานี้หากผู้รับจ้างขัดขืนไม่ปฏิบัติตาม กรรมการตรวจรับ
พัสดุหรือผู้ควบคุมงานแล้วแต่กรณี มีอํานาจที่จะสั่งให้หยุดกิจการนั้นชั่วคราวได้ ความล่าช้าในกรณีเช่นนี้ผู้
รับจ้างจะถือเป็นเหตุขอขยายวันทําการออกไปมิได้
ข้อ 14. งานพิเศษและการแก้ไขงาน
ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะสั่งให้ผู้รับจ้างทํางานพิเศษซึ่งไม่ได้แสดงไว้ หรือรวมอยู่ในเอกสารสัญญา หาก
งานพิเศษนั้นๆ อยู่ในขอบข่ายทั่วไปแห่งวัตถุประสงค์ของสัญญานี้ นอกจากนี้ผู้ว่าจ้างยังมีสิทธิสั่งให้เปลี่ยนแปลง
หรือแก้ไขแบบรูป และข้อกําหนดต่างๆ ในเอกสารสัญญานี้ด้วย โดยไม่ทําให้สัญญาเป็นโมฆะแต่อย่างใด
ราคาต่อหน่วยที่กําหนดไว้ในผนวก……….ให้กําหนดใช้สําหรับงานพิเศษ หรืองานที่เพิ่มเติม
ขึ้น หรือตัดทอนลงทั้งปวงตามคําสั่งของผู้ว่าจ้าง หากในผนวกไม่ได้กําหนดไว้ถึงอัตราค่าจ้างหรือราคาใดๆ ที่
จะนํามาใช้สําหรับงานพิเศษหรืองานที่เพิ่มขึ้นหรือตัดทอนลงดังกล่าว ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างจะได้ตกลงกันที่จะ
กําหนดอัตราหรือราคา รวมทั้งการขยายระยะเวลา (ถ้ามี) กันใหม่เพื่อความเหมาะสม ในกรณีที่ตกลงกัน
ไม่ได้ ผู้ว่าจ้างจะกําหนดอัตราจ้าง หรือราคาตายตัวตามแต่ผู้ว่าจ้างจะเห็นว่าเหมะสมและถูกต้อง ซึ่งผู้รับ
จ้างจะต้องปฏิบัติงานตามคําสั่งของผู้ว่าจ้าง
ข้อ 15. ค่าปรับ
“ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างยังมิได้ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาตามสัญญาข้อ 16 ผู้รับจ้างจะต้องชําระ
ค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นรายวันในอัตราร้อยละ 0.10 ของราคางานจ้างตามสัญญา แต่จะต้องไม่ต่ํากว่า
วันละ 100 บาท และจะต้องชําระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานในเมื่อผู้ว่าจ้างต้องจ้างผู้ควบคุมงานอีกต่อหนึ่ง
เป็นจํานวนเงินวันละ...........บาท นับถัดจากวันที่กําหนดแล้วเสร็จตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายให้จนถึง
วันที่ส่งมอบงานทั้งหมดถูกต้องครบถ้วนบริบูรณ์ตามสัญญา นอกจากนี้ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหาย
อันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทํางานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจํานวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย”
ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมิได้ใช้สิทธิบอกเลิกสัญ ญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างจะไม่
สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ 16 ก็ได้ และถ้าผู้
ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกําหนดแล้วเสร็จของงานขอให้ชําระค่าปรับแล้วผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่
จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย
ข้อ 16. สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังบอกเลิกสัญญา
เมื่อครบกําหนดเวลาแล้วเสร็จและส่งมอบงานตามสัญญานี้แล้ว ถ้าผู้รับจ้างไม่ส่งมอบงาน
ให้แก่ผู้ว่าจ้างหรือส่งมอบไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบจํานวน ผู้ว่าจ้างมีสิทธิบอกเลิกสัญญาทั้งหมดหรือบางส่วนได้
ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญาตามวรรคหนึ่งหรือข้อ 5 ผู้ว่าจ้างอาจทํางานนั้นเองหรือ
ว่าจ้างผู้อื่นให้ทํางานนั้นต่อจนแล้วเสร็จได้ ผู้ว่าจ้างหรือผู้ที่รับจ้างทํางานนั้นต่อมีสิทธิใช้เครื่องใช้ในการทํางาน
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จ้างสิ่งที่สร้างขึ้นชั่วคราวสําหรับงานจ้างและวัสดุต่างๆ ซึ่งเห็นว่าจะต้องสงวนเอาไว้เพื่อการปฏิบัติงานตาม
สัญญาตามที่จะเห็นสมควร
ในกรณีดังกล่าว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิริบหลักประกันตามสัญญาข้อ 3 หรือเรียกร้องจากธนาคารผู้
ออกหนั ง สื อ ค้ํ า ประกั น ตามสั ญ ญาข้ อ 3 เป็ น จํ า นวนเงิ น ทั้ ง หมด หรื อ บางส่ ว นตามแต่ จ ะเห็ น สมควร
นอกจากนั้นผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหายซึ่งเป็นจํานวนเกินกว่าหลักประกันการปฏิบัติงาน และ
ค่าเสี ย หายต่ างๆ ที่ เกิ ด ขึ้ น รวมทั้ งค่าใช้ จ่ายที่ เพิ่ ม ขึ้น ในการทํ างานนั้ น ต่อให้ แ ล้วเสร็จ ตามสัญ ญา และ
ค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานเพิ่ม (ถ้ามี) ซึ่งผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากจํานวนเงินใดๆ ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก็ได้
ข้อ 17. การชดใช้ค่าเสียหาย
ค่าปรับหรือค่าเสียหายซึ่งเกิดขึ้นจากผู้รับจ้างตามสัญญานี้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะหักเอาจาก
จํานวนเงินค่าจ้างที่ค้างจ่ายของผู้รับจ้างหรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาก็ได้
หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ และค่าเสียหายแล้วยังเหลืออยู่อีกเท่าใด
ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างทั้งหมด
ข้อ 18. การทําสถานที่ให้เรียบร้อย
ผู้รับจ้างจะต้องรักษาบริเวณสถานที่ทํางานจ้างตามสัญญานี้ รวมทั้งโรงงานชั่วคราว หรือ
สิ่งอํานวยความสะดวกในการทํางานของผู้รับจ้าง ลูกจ้าง ตัวแทน หรือของผู้รับจ้างช่วง ให้อยู่ในความ
สะอาด ปลอดภัย และมีประสิท ธิภาพในการใช้งานตลอดระยะเวลาการจ้างและเมื่อทํางานเสร็จสิ้นแล้ว
จะต้องขนย้ายบรรดาเครื่องใช้ในการทํางานจ้าง รวมทั้งวัสดุ ขยะมูลฝอย และสิ่งก่อสร้างชั่วคราวต่างๆ (ถ้า
มี) เพื่อให้บริเวณทั้งหมดอยู่ในสภาพที่สะอาด และใช้การได้ทันที
ข้อ 19. การขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา
ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัย หรือเหตุใดๆ อันเนื่องมาจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้
ว่าจ้าง หรือพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดตามกฎหมาย ทําให้ผู้รับจ้างไม่สามารถทํางานให้
แล้วเสร็จตามเงื่อนไขและกําหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุหรือพฤติการณ์ดังกล่าวพร้อม
หลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบเพื่อขอขยายเวลาทํางานออกไปภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่เหตุนั้น
สิ้นสุดลง
ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้รับจ้างได้สละสิทธิเรียกร้อง
ในการที่จะขอขยายเวลาทํางานออกไปโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความ
บกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้างซึ่งมีหลักฐานชัดแจ้ง หรือผู้ว่าจ้างทราบดีอยู่แล้วตั้งแต่ต้น
การขยายกําหนดเวลาทํางานตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจของผู้ว่าจ้างที่จะพิจารณาตามที่
เห็นสมควร
ข้อ 20. การใช้เรือไทย
ในการปฏิ บั ติ ต ามสั ญ ญานี้ หากผู้ รับ จ้ างจะต้ อ งสั่ งหรื อ นํ าของเข้ ามาจากต่ างประเทศ
รวมทั้งเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ต้องนําเข้ามาเพื่อปฏิบัติงานตามสัญญาไม่ว่าผู้รับจ้างจะเป็นผู้ที่นําของเข้ามาเอง
หรือนําเข้ามาโดยผ่านตัวแทนหรือบุคคลอื่นใด ถ้าสิ่งของนั้นต้องนําเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางเดินเรือที่มีเรือ
ไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด ผู้รับ
จ้างต้องจัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายัง
ประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าก่อนบรรทุกของนั้นลงเรืออื่นที่มิใช่เรือไทย หรือเป็นของที่

-5 -

ข้อ 1.3 : แบบสัญญาจ้าง
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้ ทั้งนี้ ไม่ว่าการสั่งหรือสั่งซื้อสิ่งของ
ดังกล่าวจากต่างประเทศจะเป็นแบบ เอฟโอบี, ซีเอฟอาร์, ซีไอเอฟ หรือแบบอื่นใด
ในการส่งมอบงานตามสัญญาให้แก่ผู้ว่าจ้าง ถ้างานนั้นมีสิ่งของตามสัญญาวรรคแรก ผู้รับ
จ้างจะต้องส่งมอบใบตราส่ง ( Bill of Lading ) หรือสําเนาใบตราส่งสําหรับของนั้น ซึ่งแสดงว่าได้บรรทุกมา
โดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยให้แก่ผู้ว่าจ้างพร้อมกับการส่งมอบงานด้วย
ในกรณีที่สิ่งของดังกล่าวไม่ได้บรรทุกจากต่างประเทศมายังประเทศไทยโดยเรือไทย หรือ
เรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย ผู้รับจ้างต้องส่งมอบหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าให้บรรทุก
ของโดยเรืออื่นได้ หรือหลักฐานซึ่งแสดงว่า ได้ชําระค่าธรรมเนียมพิเศษ เนื่องจากการไม่บรรทุกของโดยเรือ
ไทยตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวีแล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่งแก่ผู้ว่าจ้างด้วย
ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ส่งมอบหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่งดังกล่าวในสองวรรคข้างต้น ให้แก่ผู้
ว่าจ้าง แต่จะขอส่งมอบงานดั งกล่าวให้ผู้ว่าจ้างก่อน โดยยังไม่รับชํ าระเงิน ค่าจ้าง ผู้ว่าจ้ างมีสิท ธิรับ งาน
ดังกล่าวไว้ก่อนและชําระเงินค่าจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติถูกต้องครบถ้วนดังกล่าวแล้วได้
ข้อ 21. มาตรฐานฝีมอื ช่าง
ผู้รับจ้างตกลงเป็นเงื่อนไขสําคัญว่า ผู้รับจ้างจะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐาน
ฝี มื อ ช่าง จาก……………………………….. หรือ ผู้ มีวุฒิ บั ต รระดับ ปวช. ปวส. และ ปวท. หรือเที ยบเท่ าจาก
สถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ ในอัตราไม่ต่ํากว่าร้อยละ……. ของแต่ละสาขาช่าง แต่
จะต้องมีช่างจํานวนอย่างน้อย 1 คน ในแต่ละสาขาช่าง ดังต่อไปนี้
21.1 ……………………………..
21.2 ………………………………..
ผู้รับจ้างจะต้องจัดทําบัญชีแสดงจํานวนช่างทั้งหมดโดยจําแนกตามแต่ละสาขาช่างและระดับ
ช่าง พร้อมกับระบุ รายชื่อช่างผู้ที่ ผ่ านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างหรือผู้มีวุฒิ บัตรดังกล่าวในวรรคแรก
นํามาแสดงพร้อมหลักฐานต่างๆ ต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงานภายในกําหนด……..วัน นับ
แต่วันทําสัญญานี้ และพร้อมที่จะให้ผู้ว่าจ้างหรือเจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้างตรวจสอบดูได้ตลอดเวลาการทํางาน
ตามสัญญานี้ของผู้รับจ้าง
สัญ ญานี้ ทํ าขึ้น เป็ น สองฉบั บ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่ สัญ ญาได้อ่านและเข้ าใจข้อความโดย
ละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสําคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญา
ต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ
ลงชื่อ…………………………..…………ผู้ว่าจ้าง
( ……………………………….)
ลงชื่อ……………………………………..ผู้รับจ้าง
( ……………………………….)
ลงชื่อ……………………………..………พยาน
( ……………………………….)
ลงชื่อ……………………………..………พยาน
( ……………………………….)
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เอกสารแนบท้ายเอกสารสอบราคา
๑.4 แบบหนังสือค้ําประกัน
(1) หลักประกันสัญญา
(2) วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้พันธบัตรรัฐบาล
เป็นหลักประกัน

ข้อ 1.4 : แบบหนังสือค้ําประกัน

แบบหนังสือค้าํ ประกัน
(หลักประกันสัญญาจ้าง)
เลขที่.................................

วันที่.........................................

ข้าพเจ้า...................................(ชื่อธนาคาร)............................สํานักงานตั้งอยู่เลขที่.........................
ถนน........................ตําบล/แขวง............................อําเภอ/เขต.............................จังหวัด.....................................
โดย...................................................................ผู้มีอํานาจลงนามผูกพันธนาคาร ขอทําหนังสือค้ําประกันฉบับนี้
ไว้ต่อ...............(ชื่อส่วนราชการผู้ว่าจ้าง)..................ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ดังมีขอ้ ความต่อไปนี้
1. ตามที่...............(ชื่ อผู้รับจ้าง).................ซึ่งต่ อไปนี้เรียกว่า “ผู้รับจ้ าง” ได้ทํ าสัญญาจ้าง
.........................................กับผู้ว่าจ้างตามสัญญาเลขที่..........................ลงวันที่.................ซึ่งผู้รับจ้างต้องวาง
หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาต่อผู้ว่าจ้าง เป็นจํานวนเงิน..................บาท (................................................)
ซึ่งเท่ากับร้อยละ................ (...............%) ของมูลค่าทั้งหมดของสัญญา
ข้าพเจ้ายอมผูกพันตนโดยไม่มีเงื่อนไขที่จะค้ําประกันในการชําระเงินให้ตามสิทธิเรียกร้องของผู้
ว่าจ้าง จํานวนไม่เกิน........................................บาท (...................................) ในฐานะเป็นลูกหนี้ร่วม ในกรณีที่
ผู้รับจ้างก่อให้เกิดความเสียหายใดๆ หรือต้องชําระค่าปรับ หรือค่าใช้จ่ายใดๆ หรือผู้รับจ้างมิได้ปฏิบัติตาม
ภาระหน้าที่ใดๆ ที่กําหนดในสัญญาดังกล่าวข้างต้น ทั้งนี้ โดยผู้ว่าจ้างไม่จําเป็นต้องเรียกร้องให้ผู้รับจ้างชําระหนี้
นั้นก่อน
2. หนังสือค้ําประกันนี้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันทําสัญญาจ้างดังกล่าวข้างต้นจนถึงวันที่........เดือน
..............พ.ศ.............(ระบุวันที่ครบกําหนดสัญญารวมกับระยะเวลาการรับประกันความชํารุดบกพร่อง) และ
ข้าพเจ้าจะไม่เพิกถอนการค้ําประกันภายในระยะเวลาที่กําหนดไว้
3. หากผู้ว่าจ้างได้ขยายระยะเวลาให้แก่ผู้รับจ้าง ให้ถือว่าข้าพเจ้ายินยอมในกรณีนั้นๆ ด้วย โดย
ให้ขยายระยะเวลาการค้ําประกันนี้ ออกไปตลอดระยะเวลาที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายระยะเวลาให้แก่ผู้รับจ้างดังกล่าว
ข้างต้น
ข้าพเจ้าได้ลงนามและประทับตราไว้ต่อหน้าพยานเป็นสําคัญ
(ลงชื่อ)................................................ผู้ค้ําประกัน
(..............................................)
ตําแหน่ง...............................................
(ลงชื่อ)................................................พยาน
(................................................)
(ลงชื่อ).................................................พยาน
(................................................)
(ตามหนังสือคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) 0421.3/ว 509 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2558)
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เอกสารแนบท้ายเอกสารสอบราคา
ข้อ ๑.5 บทนิยาม
(๑) ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
(๒) การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม

ข้อ 1.5 : บทนิยาม

บทนิยาม
"ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน" หมายความว่า บุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลที่เข้าเสนอ
ราคาเพื่อรับจ้างในการสอบราคาของกรม เป็นผู้มีส่วนได้เสีย ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในกิจการของบุคคล
ธรรมดาหรือนิติบุคคลอื่น ที่เข้าเสนอราคาขายในการสอบราคาเพื่อรับจ้างของกรมในคราวเดียวกัน
การมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมของบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลดังกล่าวข้างต้น
ได้แก่ การที่บุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลดังกล่าว มีความสัมพันธ์กัน ในลักษณะดังต่อไปนี้
(1) มีความสัมพันธ์กัน ในเชิงบริหาร โดยผู้จัดการ หุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร
หรือผู้มีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของบุคคลธรรมดา หรือของนิติบุคคลรายหนึ่ง มี
อํานาจ หรือสามารถใช้อํานาจในการบริหารจัดการกิจการของบุคคลธรรมดา หรือของนิติ
บุคคลอีกรายหนึ่งหรือหลายราย ที่เสนอราคาให้แก่กรมในการสอบราคาครั้งนี้
(2) มีความสัมพันธ์กันในเชิงทุน โดยผู้เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือผู้เป็นหุ้นส่วนไม่
จํากัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจํากัด หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัทจํากัด หรือบริษัทมหาชน
จํากัด เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจํากัด หรือเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ใน
บริษัทจํากัด หรือบริษัทมหาชนจํากัด อีกรายหนึ่งหรือหลายรายที่เสนอราคาให้แก่กรมในการ
สอบราคาครั้งนี้
คําว่า “ผู้ถือหุ้น รายใหญ่ ” ให้ หมายความว่า ผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้ นเกิน กว่าร้อยละยี่สิบ ห้ าใน
กิจการนั้น หรือในอัตราอื่นตามที่คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ เห็นสมควรประกาศกําหนด
สําหรับกิจการบางประเภทหรือบางขนาด
(3) มีความสัมพันธ์กัน ในลักษณะไขว้กันระหว่าง (1) และ (2) โดยผู้จัดการ หุ้นส่วนผู้จัดการ
กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของบุคคลธรรมดา
หรือของนิติบุคคลรายหนึ่ง เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจํากัด หรือเป็นผู้
ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัทจํากัด หรือบริษัทมหาชนจํากัด อีกรายหนึ่งหรือหลายราย ที่เข้าเสนอ
ราคาให้แก่กรมในการสอบราคาครั้งนี้ หรือในนัยกลับกัน
การดํารงตําแหน่ง การเป็นหุ้นส่วน หรือเข้าถือหุ้นดังกล่าวข้างต้นของคู่สมรส หรือบุตรที่ยังไม่
บรรลุนิติภาวะของบุคคลใน (1) (2) หรือ (3) ให้ถือว่าเป็นการดํารงตําแหน่ง การเป็นหุ้นส่วน หรือการถือหุ้น
ของบุคคลดังกล่าว
ในกรณีบุคคลใดใช้ชื่อบุคคลอื่นเป็นผู้จัดการ หุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้เป็น
หุ้นส่วน หรือผู้ถือหุ้นโดยที่ตนเอง เป็นผู้ใช้อํานาจในการบริหารที่แท้จริง หรือเป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นที่แท้จริง
ของห้างหุ้นส่วน หรือบริษัทจํากัด หรือบริษัทมหาชนจํากัด แล้วแต่กรณี และห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทจํากัด หรือ
บริษัทมหาชนจํากัดที่เกี่ยวข้อง ได้เสนอราคาให้แก่กรมในการสอบราคาจ้างคราวเดียวกัน ให้ถือว่าผู้เสนอราคา
หรือเสนองานนั้น มีความสัมพันธ์กันตาม (1) (2) หรือ (3) แล้วแต่กรณี
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ข้อ 1.5 : บทนิยาม

”การขัดขวางการแข่งขันราคา อย่างเป็นธรรม” หมายความว่า การที่ผู้เสนอราคาหรือหลาย
รายกระทําการอย่างใดๆ อันเป็นการขัดขวาง หรือเป็นอุปสรรค หรือไม่เปิดโอกาสให้มีการแข่งขันราคา อย่าง
เป็นธรรมในการเสนอราคาต่อกรม ไม่ว่าจะกระทําโดยการสมยอมกัน หรือโดยการให้ ขอให้หรือรับว่าจะให้
เรียก รับ หรือยอมจะรับเงินหรือทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด หรือใช้กําลังประทุษร้าย หรือข่มขู่ว่าจะใช้กําลัง
ประทุษร้าย หรือแสดงเอกสารอันเป็นเท็จ หรือกระทําการใดโดยทุจริต ทั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะแสดงหา
ประโยชน์ ในระหว่างผู้เสนอราคาด้วยกัน หรือเพื่อให้ประโยชน์แก่ผู้เสนอราคารายหนึ่งรายใด เป็นผู้มีสิทธิทํา
สัญญากับกรม หรือเพื่อหลีกเลี่ยงการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม หรือเพื่อให้เกิดความได้เปรียบกรม โดยมิใช่
เป็นไปในทางประกอบธุรกิจปกติ

--------------------------------------
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เอกสารแนบท้ายเอกสารสอบราคา
ข้อ ๑.6 บทนิยาม
(๑) ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
(๒) การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม

ข้อ 1.6 : บัญชีเอกสารส่วนที่ 1 และส่วนที่ 2

บัญชีเอกสารส่วนที่ 1
 1. ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล
O (ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจํากัด
สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล
บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ
ผู้มีอํานาจควบคุม (ถ้ามี)
O (ข) บริษัทจํากัด หรือบริษัทมหาชนจํากัด
สําเนาหนังสือรับรอง การจดทะเบียนนิติบุคคล
สําเนาหนังสือบริคณห์สนธิ
บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ
บัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ผู้มีอํานาจควบคุม (ถ้ามี)
 2. ในกรณีผู้เสนอราคาไม่เป็นนิติบุคคล
O (ก) บุคคลธรรมดา
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้นั้น
O (ข) คณะบุคคล
สําเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน
 3. ในกรณีผู้เสนอราคา เป็นผู้เสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า
สําเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า
O (ก) ในกรณีผู้ร่วมค้าเป็นบุคคลธรรมดา
-บุคคลสัญชาติไทย
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
-บุคคลทีม่ ิใช่สญ
ั ชาติไทย
สําเนาหนังสือเดินทาง
O (ข) ในกรณีผู้ร่วมค้าเป็นนิติบุคคล
-ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจํากัด
สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล
บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ
ผู้มีอํานาจควบคุม (ถ้ามี)
-บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด
สําเนาหนังสือรับรอง การจดทะเบียนนิติบุคคล
สําเนาหนังสือบริคณห์สนธิ
บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ
บัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ผู้มีอํานาจควบคุม (ถ้ามี)
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จํานวน……………..แผ่น
จํานวน……………..แผ่น
จํานวน……………..แผ่น
จํานวน……………..แผ่น
จํานวน……………..แผ่น
จํานวน……………..แผ่น
จํานวน……………..แผ่น
จํานวน……………..แผ่น
จํานวน……………..แผ่น
จํานวน……………..แผ่น
จํานวน……………..แผ่น
จํานวน……………..แผ่น
จํานวน……………..แผ่น
จํานวน……………..แผ่น
จํานวน……………..แผ่น
จํานวน……………..แผ่น
จํานวน……………..แผ่น
จํานวน……………..แผ่น
จํานวน……………..แผ่น
จํานวน……………..แผ่น
จํานวน……………..แผ่น
จํานวน……………..แผ่น

ข้อ 1.6 : บัญชีเอกสารส่วนที่ 1 และส่วนที่ 2

4. อื่น ๆ (ถ้ามี)
O ………………………………………………………………………
O ………………………………………………………………………
O ………………………………………………………………………
O ………………………………………………………………………
O ………………………………………………………………………
ข้า พเจ้า ขอรับ รองว่า เอกสารหลัก ฐานที ่ข ้า พเจ้า ยื ่น พร้อ มซองใบเสนอราคาในการ
สอบราคาจ้าง และเป็นความจริงทุกประการ
ลงชื่อ…………………….………………..ผู้เสนอราคา
(……………………………..……)
ประทับตรา (ถ้ามี)

หมายเหตุ : ในกรณี ที่เอกสารใด ส่วนราชการมิได้เป็นผู้จัดทําให้ตามมาตรฐานของทางราชการ
ผู้เสนอราคาสามารถจัดทํา และรับรองความถูกต้องของเอกสารได้ เช่น บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ บัญชี
รายชื่อกรรมการผู้จัดการ และบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น เป็นต้น
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ข้อ 1.6 : บัญชีเอกสารส่วนที่ 1 และส่วนที่ 2

บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ / หุ้นส่วนผู้จดั การ / ผู้มีอํานาจควบคุม
ห้าง / บริษทั ............................................................................
----------------------------------

นิติบุคคลประเภทห้าง / บริษทั ............................................................................................................................
ทะเบียนเลขที่................................................................จดทะเบียนเมื่อวันที่.......................................................
ทุนจดทะเบียน.................................................. บาท (........................................................................................)
สํานักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่เลขที่....................... ซอย.............................................ถนน.........................................
ตําบล/แขวง........................................อําเภอ / เขต........................................จังหวัด.........................................
รายชื่อกรรมการผู้จดั การ/หุน้ ส่วนผู้จดั การ
มีจํานวน............................คน
1 .......................................................................................................
2 .......................................................................................................
3 .......................................................................................................
4 .......................................................................................................
5 .......................................................................................................
6 .......................................................................................................
7 .......................................................................................................
8 .......................................................................................................
9 .......................................................................................................
10 .......................................................................................................
รายชื่อผู้มีอํานาจควบคุม (ถ้ามี)
มีจํานวน............................คน
1 .......................................................................................................
2 .......................................................................................................
3 .......................................................................................................
4 .......................................................................................................
5 .......................................................................................................
รับรองไว้ ณ วันที่ ..........................................................
(ลงชื่อ).................................................................
(............................................................)
ประทับตรา (ถ้ามี)
หมายเหตุ :

ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นบัญชีนี้มาพร้อมกับบัญชีเอกสารส่วนที่ 1 หากไม่ยื่นจะถือว่าผิดเงื่อนไขเอกสารสอบราคาในส่วนที่เป็น
สาระสําคัญ
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ข้อ 1.6 : บัญชีเอกสารส่วนที่ 1 และส่วนที่ 2

บัญชีเอกสารส่วนที่ 2
 1. หนังสือมอบอํานาจ ซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย
ในกรณีทผี่ ู้เสนอราคามอบอํานาจให้บุคคลอืน่ ทําการแทน
จํานวน …………..แผ่น
 2. ใบแจ้งปริมาณงานและราคา
จํานวน..............แผ่น
 3. อื่นๆ (ถ้ามี)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
ข้า พเจ้า ขอรับ รองว่า เอกสารหลัก ฐานที ่ข ้า พเจ้า ยื ่น พร้อ มซองใบเสนอราคาในการ
สอบราคาจ้าง และเป็นความจริงทุกประการ
ลงชื่อ…………………….………………..ผู้เสนอราคา
(……………………………..……)
ประทับตรา (ถ้ามี)
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.

เอกสารแนบท้ายเอกสารสอบราคา
ข้อ ๑.7 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการโอนสิทธิเรียกร้องในการรับเงิน

ข้อ 1.7 : หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการโอนสิทธิเรียกร้องในการรับเงิน

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการโอนสิทธิเรียกร้องในเงินค่าจ้างหรือค่าซื้อทรัพย์สนิ
(แนบท้ายคําสัง่ กรมชลประทาน ที่ 501/2545 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2545)
1. การโอนสิทธิเรียกร้องในเงินค่าจ้างหรือซื้อทรัพย์สินให้กระทําได้ ดังนี้
1.1 ผู้รับจ้างหรือผู้ขาย โอนให้แก่ธนาคารภายในประเทศ บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
บริษัทเงินทุนหรือบริษทั เงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รบั อนุญาต ให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจ
ค้ําประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ทางธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียน
ให้ส่วนราชการต่าง ๆ ทราบ
1.2 ผู้รับโอนตามข้อ 1.1 ดังข้างต้นโอนกลับคืนให้แก่ผู้รับจ้างหรือผู้ขาย
2. ห้ามมิให้มีการโอนสิทธิเรียกร้องในเงินค่าจ้างหรือค่าซือ้ ทรัพย์สนิ ในกรณีดังต่อไปนี้
2.1 สัญญา ใบสั่ง หรือข้อตกลงที่กําหนดการจ่ายเงินค่าจ้างหรือค่าซื้อทรัพย์สินโดยวิธีจ่ายผ่านธนาคาร
เว้นแต่จะมีระเบียบหลักเกณฑ์ของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องรวมทั้งระเบียบหลักเกณฑ์ที่จะออกมาในภายหลัง
กําหนดไว้เป็นอย่างอื่น
2.2 สัญญา ใบสั่ง หรือข้อตกลงภายใต้โครงการที่ดําเนินการด้วยเงินกู้หรือเงินช่วยเหลือจากต่างประเทศที่
กําหนดให้จ่ายเงินค่าจ้างหรือค่าซื้อทรัพย์สิน เบิกจ่ายด้วยวิธีเบิกตรง (Direct Payment)
3. การโอนสิท ธิเรียกร้อ งในเงิน ค่าจ้างหรือค่าซื้ อทรัพ ย์สิน ผู้โอนและผู้รับโอนจะต้องมีห นังสือ บอกกล่าวให้
กรมชลประทานทราบตามแบบฟอร์มที่แนบ และจะต้องตกลงยินยอมผูกพันกับกรมชลประทาน ดังต่อไปนี้
3.1 หากมีค่าเสียหายหรือเงินอื่นใดที่กรมชลประทานมีสิทธิจะได้รับ หรือหักออกจากค่าจ้างหรือค่าซื้อ
ทรัพย์สิน ตามเงื่อนไขสัญญา ใบสั่ง หรือข้อตกลง ผู้รับโอนยินยอมให้กรมชลประทานรับหรือหักออกไว้ได้ทันที
3.2 หากกรมชลประทาน มี ค วามจํ า เป็ น ต้ อ งสั่ ง จ่ า ยเงิ น ค่ า จ้ า งหรื อ ค่ า ซื้ อ ทรั พ ย์ สิ น ล่ า ช้ า เกิ น กว่ า
กําหนดเวลาที่สมควร ไม่ว่าเนื่องจากสาเหตุการอนุมัติเงินประจํางวดล่าช้า หรือเหตุอื่นใดก็ตาม ผู้รับโอนยินยอมสละ
สิทธิ์ในการเรียกดอกเบี้ยหรือค่าเสียหายอื่นใดในระหว่างที่ล่าช้านั้น จากกรมชลประทาน
3.3 หากกรมชลประทาน มีสิทธิเรียกเงินที่ผู้รับโอนได้รับไปคืนทั้งหมดหรือเพียงบางส่วนแล้ว ผู้โอนและ
ผู้รับโอนจะรับผิดชอบใช้เงินให้กรมชลประทานภายในระยะเวลาที่กรมชลประทานกําหนด
3.4 หากกรมชลประทาน มีสิทธิเรียกร้องจากผู้โอนและผู้รับโอน ไม่ว่าสิทธิเรียกร้องนั้นจะเกิดจากมูลหนี้
ใดๆ หรือจะเกิดขึ้นก่อนหรือหลังการโอนสิทธิเรียกร้องในครั้งนี้ ผู้รับโอนยินยอมให้กรมชลประทานนําสิทธิเรียกร้อง
ดังกล่าวมาหักกลบลบกับเงินค่าจ้างหรือค่าซื้อทรัพย์สินที่ผู้รับโอนจะได้รับตามสัญญาโอนสิทธิเรียกร้อง
3.5 หากกรมชลประทาน มีข้อต่อสู้ใดๆ ต่อผู้โอน ผู้รับโอนยินยอมให้กรมชลประทานยกเป็นข้อตกลงต่อสู้
ต่อผู้รับโอนได้เช่นกัน
4. การส่งหนังสือบอกกล่าวการโอนสิทธิเรียกร้อง ให้ผู้โอนและผู้รับโอนส่งที่กองการเงินและบัญชีหรือหน่วยงาน
ในท้องถิ่น ซึ่งเป็นผู้เบิกจ่ายเงินค่าจ้างหรือค่าซื้อทรัพย์สินตามสัญญาใบสั่งหรือข้อตกลงดังกล่าว
5. ผู้รับจ้างหรือผู้ขายจะต้องเป็นผู้ออกใบกํากับภาษีตามจํานวนเงินที่ระบุในใบส่งมอบงานหรือใบส่งของ
6. ผู้รับโอนจะต้องเป็นผู้ออกใบเสร็จรับเงินตามจํานวนเงินสุทธิที่ได้รับ
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ข้อ 1.7 : หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการโอนสิทธิเรียกร้องในการรับเงิน

หนังสือบอกกล่าวการโอนสิทธิเรียกร้อง
เขียนที…่ ………………………………..
วันที…่ ……เดือน……………………..พ.ศ…………..
เรียน อธิบดีกรมชลประทาน

ข้าพเจ้า….................…….(ชื่อผู้โอน)……………..…………โดย………….......…………………….อายุ…….…ปี
ตํ าแหน่ ง…………………………ผู้ มี อํ านาจลงนามผู ก พั น …………………….(ชื่ อ ผู้ โอน)……………ปรากฏตามหนั งสื อ
รับรองของ…….(สํานักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกรุงเทพมหานคร กรมทะเบียนการค้ากระทรวงพาณิชย์ /
สํานักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัด/และหรือหนังสือมอบอํานาจ)……….ดังแนบสํานักงานเลขที่……........…..
ถนน………………….ตําบล/แขวง……………………อําเภอ/เขต…………………จังหวัด………………….ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า
"ผู้ โ อ น " แ ล ะ ………(ชื่ อ ผู้ รั บ โ อ น )……........….โ ด ย ………................................……..อ า ยุ ………….ปี
ตําแหน่ง………………………เป็นผู้มีอํานาจลงนามผูกพัน………….(ชื่อผู้รับโอน)………ปรากฏตามหนังสือรับรอง
ของ……..(สํานักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกรุงเทพมหานคร กรมทะเบียนการค้ากระทรวงพาณิชย์/สํานักงาน
ทะเบี ย นหุ้ น ส่ ว นบริ ษั ท จั ง หวั ด /และหรื อ หนั ง สื อ มอบอํ า นาจ)……….ดั ง แนบสํ า นั ก งานเลขที่ …......……..
ถนน…………….ตํ าบล/แขวง…………………อํ าเภอ/เขต………………… จังหวัด……………………. ซึ่งต่อ ไปนี้ เรียกว่า
"ผู้รับโอน"
ข้าพเจ้าผู้โอนและผู้รับโอน ขอแจ้งให้กรมชลประทานทราบว่า บัดนี้ ผู้โอนได้โอนสิทธิเรียกร้อง
รั บ เงิ น …………...(ค่ า จ้ าง/ค่ า ซื้ อ ท รั พ ย์ สิ น )…………..ต า ม ……….…(สั ญ ญ า /ใบ สั่ ง/ข้ อ ต ก ล ง )…….…
เลขที่…..………………………..……….ลงวันที่….………………………………ตามที่ผู้โอนมีสิทธิได้รับรวมทั้งค่า K (ถ้ามี)
ภายในวงเงิน………………………………บาท (……………………………………)* /ทั้งหมดโดยไม่จํากัดวงเงิน**ให้แก่ผู้รับ
โอน ซึ่งปรากฏรายละเอียดตามสําเนาสัญญาโอนสิทธิเรียกร้องดังแนบ โดยผู้โอนและผู้รับโอนตกลงยินยอม
ผูกพันกับกรมชลประทานตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้
1. หากมีค่าเสียหายหรือเงินอื่นใดที่กรมชลประทานมีสิทธิจะได้รับ หรือหักออกจาก………….…
(ค่ า จ้ า ง / ค่ า ซื้ อ ทรั พ ย์ สิ น )……………..ตามเงื่ อ นไข………………..(สั ญ ญ า/ใบสั่ ง /ข้ อ ตกลง)………………..
เลขที่……………….ลงวันที่…………. .ผู้รับโอนยินยอมให้กรมชลประทานรับหรือหักออกไว้ได้ทันที
2. หากกรมชลประทาน มีความจําเป็นต้องสั่งจ่าย……(เงินค่าจ้าง/ค่าซื้อสินทรัพย์)……………..
ล่าช้าเกินกว่ากําหนดเวลาที่สมควร ไม่ว่าเนื่องจากสาเหตุการอนุมัติเงินประจํางวดล่าช้าหรือเหตุอื่นใดก็ตาม
ผู้รับโอนยินยอมสละสิทธิในการเรียกดอกเบี้ยหรือค่าเสียหายอื่นใดในระหว่างที่ล่าช้านั้นจากกรมชลประทาน
3. หากกรมชลประทาน มีสิทธิเรียกร้องเงิน…….(ค่าจ้าง/ค่าซื้อทรัพย์สิน)……...ที่ผู้รับโอนได้รับ
ไปคืนทั้งหมดหรือบางส่วนแล้ว ผู้โอนและผู้รับโอนขอรับผิดชอบใช้เงินให้กรมชลประทานภายในระยะเวลาที่
กรมชลประทานกําหนด
4. หากกรมชลประทานมีสิทธิเรียกร้องจากผู้โอนและหรือผู้รับโอน ไม่ว่าสิทธิเรียกร้องนั้น จะ
เกิ ด จากมู ล หนี้ ใดๆ หรือ จะเกิ ด ขึ้ น ก่ อ นหรือ หลังการโอนสิท ธิเรี ย กร้อ งในครั้งนี้ ผู้รั บ โอนยิ น ยอมให้ ก รม
ชลประทานนําสิทธิเรียกร้องดังกล่าวมาหักกลบลบกับเงิน………(ค่าจ้าง/ค่าซื้อทรัพย์สิน)…………..ที่ผู้รับโอนจะ
ได้รับตามสัญญาโอนสิทธิเรียกร้อง
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ข้อ 1.7 : หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการโอนสิทธิเรียกร้องในการรับเงิน

5. หากกรมชลประทาน มีข้อต่อสู้ใดๆ ต่อผู้โอน ผู้รับโอนยินยอมให้กรมชลประทานยกขึ้นเป็น
ข้อต่อสู้แก่ผู้รับโอนได้เช่นกัน
(ลงชื่อ)……………………………..………...ผู้โอน
(……………………………………….)
(ลงชื่อ)……………………………..………...ผู้รับโอน
(……………………………………….)
(ลงชื่อ)……………………………..………...พยาน
(……………………………………….)
(ลงชื่อ)……………………………..………...พยาน
(……………………………………….)
หมายเหตุ*/** : โปรดระบุให้ชัดเจนว่าต้องการโอนสิทธิเรียกร้องตาม * หรือ ** และขีดฆ่าข้อความที่
ไม่ต้องการออก
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เอกสารแนบท้ายเอกสารสอบราคา
ข้อ ๑.8 เงื่อนไขเฉพาะ

ข้อ 1.8 : เงื่อนไขเฉพาะ

เงื่อนไขเฉพาะ

1

ชื่อเอกสาร
หมายเลขเอกสาร
วัน เดือน ปี ที่จัดทํา

ตัวอย่างเอกสารสอบราคาจ้างที่มิใช่งานจ้างก่อสร้าง
กพด.58-1003
ธันวาคม 2558

ที่ปรึกษา
นายสําเริง แสงภู่วงค์
นางวิยะดา วัฒนโรจนินากร

ผู้อํานวยการกองพัสดุ
ผู้อํานวยการส่วนพัฒนาระบบพัสดุ

ผู้จัดทํา
นายอธิวัฒน์ โยอาศรี
นางสาวจันทนา กิตติภัทรวัฒน์
นางศิริรัตน์ กงชัยภูมิ
นางมุกญาดา ผิวขาว

นักวิชาการพัสดุชํานาญการพิเศษ
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาระบบพัสดุที่ 1
นักวิชาการพัสดุชํานาญการ
นักวิชาการพัสดุชํานาญการ
นักวิชาการพัสดุชํานาญการ

หน่วยงานรับผิดชอบ

ฝ่ายพัฒนาระบบพัสดุที่ 1
ส่วนพัฒนาระบบพัสดุ กองพัสดุ

โทรศัพท์
เว็บไซต์

0-2243-6946
www.supplyrid.com
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