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คํานํา
ดว ยมติ คณะรั ฐมนตรีมีมติเ มื่อวั น ที่ 1 กัน ยายน 2558 เห็น ชอบใหกระทรวงมหาดไทยเป น
หนวยงานรับผิดชอบดําเนินการตามมาตรการสงเสริมความเปนอยูระดับตําบล โดยจัดสรรงบประมาณให
ตําบลละ 5 ลานบาท จํานวน 7,255 ตําบล วงเงินรวม 36,275 ลานบาท เพื่อจัดทําโครงการที่จะกอใหเกิด
การจางงาน การบริโภคและการลงทุนในพื้นที่ เพื่อชวยเหลือประชาชนผูมีรายไดนอยที่ไดรับผลกระทบจาก
ภาวะเศรษฐกิจ และราคาสินคาการเกษตรตกต่ํา โดยใหกระทรวงมหาดไทยกําหนดระเบียบ หลักเกณฑ
เงื่อนไขตางๆ ของโครงการ เสนอคณะรัฐมนตรีใหความเห็นชอบตอไป
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 8 กันยายน 2558 เห็นชอบหลักเกณฑ ขั้นตอน แนวทาง และคูมือ
การดํ า เนิ น งานมาตรการส ง เสริ ม ความเป น อยู ร ะดั บ ตํ า บลตามที่ ก ระทรวงมหาดไทยเสนอ โดยให
กระทรวงมหาดไทยและคณะกรรมการบูรณาการกลั่นกรองโครงการในระดับจังหวัดและคณะกรรมการระดับอําเภอ
เรงรัดตรวจสอบกลั่นกรองและจัดทํารายละเอียดโครงการและคาใชจายประกอบการพิจารณาใหครบถวน
แล วจั ดส งสํ านั กจั ดทํางบประมาณเขตพื้นที่ 1 – 18 สํานักงบประมาณ ภายในวั นที่ 30 กันยายน 2558
เพื่อพิจารณาอนุมัติกอนเบิกจายตอไป
กระทรวงการคลัง กําหนดหลักเกณฑวิธีปฏิบัติในการเบิกจายเงินสําหรับโครงการตามมาตรการ
ส ง เสริ ม ความเป น อยู ร ะดั บ ตํา บล ตามหนั ง สื อ กระทรวงการคลั ง ด ว นที่ สุ ด ที่ กค 0406.3/ว 114
ลงวันที่ 29 กันยายน 2558 ใหสํานักงานจังหวัด และอําเภอ ปฏิบัติในการเบิกจายเงินตามโครงการตาม
มาตรการส งเสริ มความเปน อยูระดับตําบล เพื่อให การปฏิบัติงานดานการเงิน การบั ญชี และการพัส ดุ
ของสํา นั กงานจั งหวั ดได ถูกต อ ง และเป น ไปในแนวทางเดี ย วกัน
สํ า นั ก งานปลั ด กระทรวงมหาดไทยรวมกั บ กรมการปกครอง จึ ง ได จ ั ด แนวทางการ
ปฏิบัติงานดานการเงิน และการพัสดุ สําหรับโครงการตามมาตรการสงเสริมความเปนอยูระดับตําบล โดยได
รวบรวมขั้นตอนการดําเนินการตามระเบียบฯ การพัสุด ตัวอยางหนังสือ คําสั่ง แบบฟอรมตาง ๆ ที่เกี่ยวของ
กับการเงินและการพัสดุ รวมทั้งมติคณะรัฐ มนตรี หนั งสือสั่งการตาง ๆ ทั้งของกระทรวงมหาดไทย และ
กรมการปกครอง เพือ่ เปนการอํานวยความสะดวกในการดําเนินการของเจาหนาที่ในระดับจังหวัด และอําเภอ
กระทรวงมหาดไทย
14 ตุลาคม ๒๕๕๘
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บทที่ 1
ความเปนมา
******************
มาตรการสงเสริมความเปนอยูระดับตําบล
1. มติคณะรัฐมนตรี
1.1 มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2558 เห็นชอบและอนุมัติตามที่กระทรวงการคลัง
(กค.) เสนอ โดยเห็นชอบใหกระทรวงมหาดไทยเปนผูรับผิดชอบมาตรการสงเสริมความเปนอยูระดับตําบล และ
กําหนดใหใชจายเงินตามโครงการใหเสร็จสิ้นภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2558
1.2 มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 8 กันยายน 2558 เห็นชอบหลักเกณฑ ขั้นตอน แนวทาง และ
คู มื อ การดํ า เนิ น งานมาตรการส ง เสริ ม ความเป น อยู ร ะดั บ ตํ า บลตามที่ ก ระทรวงมหาดไทยเสนอ และให
กระทรวงมหาดไทยดํ า เนิ น การตามความเห็ น ของสํ า นั ก งบประมาณ โดยให ก ระทรวงมหาดไทยจั ด ทํ า
รายละเอียดขอมูลวงเงินตามสัดสวนจํานวนตําบลและหลักเกณฑที่กระทรวงมหาดไทยเสนอจําแนกเปนรายจังหวัด
และตําบล ภายในกรอบวงเงิน 37,913.7763 ลานบาท ทั้งนี้ ขอใหกระทรวงมหาดไทยและคณะกรรมการ
บูรณาการกลั่นกรองโครงการในระดับจังหวัดและคณะกรรมการระดับอําเภอเรงรัดตรวจสอบกลั่นกรองและ
จัดทํารายละเอียดโครงการและคาใชจายประกอบการพิจารณาใหครบถวน แลวจัดสงสํานักจัดทํางบประมาณ
เขตพื้นที่ 1 – 18 สํานักงบประมาณ ภายในวันที่ 30 กันยายน 2558 เพื่อพิจารณาอนุมัติกอ นเบิกจายตอไป
1.3 มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2558 เห็นชอบใหดําเนินมาตรการสงเสริมความ
เปนอยูระดับตําบล และจัดสรรงบประมาณใหระดับตําบล ตําบลละ 5 ลานบาท วงเงิน 36,275 ลานบาท และ ให
นับรวมโครงการตามมาตรการชวยเหลือเกษตรกรและคนยากจนในการสงเสริมความเขมแข็งอยางยั่งยืน และ
มาตรการในการจัดหาเครื่องจักรกลการเกษตรใหแกกลุมสหกรณ/กลุมเกษตรกร ที่ไมซ้ําซอนกันดวย ทั้งนี้ เมื่อ
จังหวัดและกระทรวงมหาดไทยยืนยันวาโครงการตาง ๆ ภายใต 3 มาตรการไมมีความซ้ําซอนกัน ก็ใหสํานัก
งบประมาณจัดสรรงบประมาณสําหรับ 3 มาตรการดังกลาว ในวงเงินรวมไมเกิน 39,743.7763 ลานบาท โดยให
จังหวัดสงรายละเอียดโครงการใหสํานักจัดทํางบประมาณเขตพื้นที่ 1 – 18 ภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2558
2. แนวทางการดําเนินงานของมาตรการสงเสริมความเปนอยูระดับตําบล ประกอบดวย
2.1 วัตถุประสงค เพื่อชวยเหลือประชาชนผูมีรายไดนอยในตางจังหวัดที่ไดรับผลกระทบ
จากภาวะเศรษฐกิจและราคาสินคาเกษตรตกต่ํา ซึ้งมีผลกระทบตอกําลังซื้อของประชาชนผูมีรายไดนอยออนแอ
ลง โดยมาตรการสงเสริมความเปนอยูในระดับตําบลจะชวยใหเกิดการจางงาน การบริโภคและการลงทุนใน
ระบบเศรษฐกิจเพิม่ ขึ้นจากการจัดสรรงบประมาณลงในระดับตําบล
2.2 ลักษณะของโครงการ
1) เป น โครงการเกี่ ย วกั บ การซ อ มแซมหรื อ บู ร ณะทรั พ ย สิ น ที่ เ ป น ประโยชน ต อ
สาธารณะ เชน การซอมแซมแหลงน้ําและระบบสงน้ํา การซอมแซมสถานพยาบาล โรงเรียน ตลาดกลาง และ
การปรับปรุงและฟนฟูแหลงขยะ เปนตน
2) เปนโครงการสงเสริมการพัฒนาชุมชนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง การปรับเปลี่ยน
การปลูกพืชใหมที่มีตลาด การเปลี่ยนแปลงอาชีพ การสรางฝาย ปลูกตนไมหรือปาชุมชน เปนตน
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3) โครงการดานเศรษฐกิจและสังคม เชน การเพิ่มศักยภาพในการประกอบอาชีพของ
คนในหมูบาน/ชุมชน สงเสริมการประกอบอาชีพ การปรับปรุงซอมแซมศูนยเด็กเล็ก ศูนยบริการผูสูงอายุ เปนตน
2.3 หลักเกณฑการตรวจสอบกลั่นกรองโครงการ
1) โครงการไดผานความเห็นชอบของคณะกรรมการหมูบาน/คณะกรรมการชุมชน
2) จะต องไมซ้ําซอนกับแผนงาน/โครงงาน/กิจกรรม ของสว นราชการ/หนว ยงาน/
องคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ดําเนินการในพื้นที่
3) เปนโครงการที่หมูบาน/ชุมชนสามารถดูแลรักษาและสามารถใชประโยชนไดอยางตอเนื่อง
4) มีความพรอมที่จะดําเนินการไดทันทีที่มีการอนุมัติโครงการ
5) ควรเปนโครงการที่สามารถดําเนินการไดภายใน 31 ธันวาคม 2558
6) เป นโครงการที่จ ะช ว ยในการบรรเทาหรือแกไขปญหาประชาชนในหมูบานหรื อ
ชุมชนที่กําลังประสบปญหาในสภาวการณปจจุบัน
7) สถานที่ดําเนินการตองเปนสถานที่สาธารณะที่มีหนังสืออนุญาตใหใชประโยชนจาก
หนวยงานที่ดูแลหรือหากเปนสถานที่สวนบุคคลตองมีเอกสารยืนยันใหใชสถานที่ โดยระบุเปนลายลักษณอักษรมี
ระยะเวลาสอดคลองกับการใชอาคารสถานที่นั้นๆ
2.4 ขั้นตอนการดําเนินงาน
กระทรวงมหาดไทย
1) นําเสนอหลักเกณฑ แนวทาง ขั้นตอน และคูมือ ในการดําเนินทางมาตรการสงเสริม
ความเปนอยูระดับตําบล ใหคณะรัฐมนตรีพิจารณาใหความเห็นชอบ
2) เสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณ จากงบกลางวงเงินสํารองจายเพื่อกรณีฉุกเฉิน
หรือจําเปนประจําปงบประมาณ 2558 เปนรายจังหวัด ตอสํานักงบประมาณ
3) แจ ง หลั กเกณฑ แนวทาง ขั้ น ตอน และคูมือ การจั ด ทํา โครงการตามมาตรการ
สงเสริมความเปนอยูระดับตําบล ของงบประมาณรายจังหวัด ใหจังหวัดทราบ เพื่อจัดนําโครงการ โดยการ
ขอรับการจัดสรรงบประมาณ และใหแตงตั้งกรรมการบูรณาการกลั่นกรองโครงการ ในระดับจังหวัด และระดับอําเภอ
4) เปดเผยขอมูลโครงการใหประชาชนทราบ
5) จัดทํารายงานการประเมินผลโครงการเสนอตอคณะรัฐมนตรี ภายในเดือน มกราคม 2559
สํานักงบประมาณ
1) จั ด สรรงบประมาณ งบกลาง รายการสํ า รองจ า ยเพื่ อ กรณี ฉุ ก เฉิ น หรื อ จํ า เป น
ประจําปงบประมาณ 2558 ใหกระทรวงมหาดไทยแยกเปนจังหวัดตามสัดสวนจํานวนตําบลของแตละจังหวัด
(แตมีเงื่อนไขใหตกลงในรายละเอียดกับสํานักงบประมาณ)
2) มอบหมายให สํ า นั ก จั ด หางบประมาณเขตพื้ น ที่ 1 - 18 เป น ผู พิ จ ารณาอนุ มั ติ
รายละเอียดโครงการและคาใชจายประกอบการจัดสรรงบประมาณ ใหกระทรวงมหาดไทยและจังหวัด ตามขอ 1)
กอนเบิกจาย
3) นําเสนอผลการปฏิบัติงาน และผลการใชจายงบประมาณใหคณะรัฐมนตรีทราบ
จังหวัด
1) แตงตั้งคณะกรรมการบูรณาการกลั่นกรองโครงการในระดับจังหวัด และคณะกรรมการ
ระดับอําเภอ เพื่อทําหนาที่ตรวจสอบ กลั่นกรองโครงการ และกํากับติดตามการดําเนินงานโครงการ
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2) จัดทําขอมูลโครงการจัดสรรงบประมาณตามมาตรการสําคัญเรงดวน เพื่อชวยเหลือ
เกษตรกรและคนยากจนในการเสริมสรางความเขมแข็งอยางยั่งยืนของกระทรวงมหาดไทย รายตําบล เพื่อเปน
ขอมูลประกอบการตรวจสอบกับกรอบงบประมาณรายตําบลที่กระทรวงมหาดไทยแจงใหทราบ ตําบลใดไดรับ
การจัดสรรงบประมาณเต็มกรอบวงเงิน 5 ลานบาท แลวจะไมไดรับการจัดสรรงบประมาณอีก
3) แจงกรอบงบประมาณรายตําบล ใหอําเภอทราบ เพื่อแจงใหหมูบาน/ตําบล เปน
กรอบในการจัดทําโครงการตามหลักเกณฑและแนวทางที่กําหนด
4) ใหหมูบาน/ชุมชนจัดทําโครงการ เสนอตอคณะกรรมการบูรณาการกลั่นกรองโครงการ
ระดับอําเภอ
5) คณะกรรมการบูร ณาการกลั่ น กรองระดั บอําเภอ รวบรวมและรับ รอง แผนงาน
โครงการของหมูบาน/ชุมชน เสนอตอนายอําเภอ
6) นายอําเภอเสนอโครงการตอคณะกรรมการบูรณาการกลั่นกรองในระดับจังหวัด
7) คณะกรรมการบูรณาการกลั่นกรองโครงการระดับจังหวัด พิจารณาอนุมัติแผนงาน/
โครงการ และจัดสงรายละเอียดตอสํานักงบประมาณ (สํานักจัดทํางบประมาณเขตพื้นที่ 1 - 18)
8) รายงานผลปฏิ บั ติ งาน/ผลการใช จ ายงบประมาณให กระทรวงมหาดไทยและสํ านั ก
งบประมาณทราบ
******************************
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บทที่ 2
แนวทางการฏิบัติงานดานการเงิน และการพัสดุ
สําหรับโครงการตามมาตรการสงเสริมความเปนอยูระดับตําบล
***************
สํานักงานจังหวัด

แนวทางการปฏิบัติงานดานการเงิน และการพัสดุ สําหรับโครงการตามมาตรการสงเสริมความเปนอยู
ระดับตําบล
กระทรวงการคลัง กําหนดหลักเกณฑวิธีปฏิบัติในการเบิกจายเงินสําหรับโครงการตามมาตรการ
ส ง เสริ ม ความเป น อยู ร ะดั บ ตํา บล ตามหนั ง สื อ กระทรวงการคลั ง ด ว นที่ สุ ด ที่ กค 0406.3/ว 114
ลงวันที่ 29 กันยายน 2558 ใหสํานักงานจังหวัด และอําเภอ ปฏิบัติในการเบิกจายเงินตามโครงการตาม
มาตรการส งเสริ มความเปน อยู ร ะดับ ตํ าบล เพื่อให การปฏิบั ติ งานดานการเงิน การบั ญชี และการพัส ดุ
ของสํา นั ก งานจั ง หวั ด ได ถู ก ต อ ง และเป น ไปในแนวทางเดี ย วกั น สํา นั ก งานปลั ด กระทรวงมหาดไทยจึ ง
ได จั ด ทําคูมือปฏิบัติงานดานการเงินการบัญชี และการพัสดุโครงการตามมาตรการสงเสริมความเปนอยูระดับตําบล
สําหรับสํานักงานจังหวัด ดังนี้
1. การเปดบัญชีเงินฝากธนาคาร
ใหสํ า นัก งานจัง หวัด เปด บัญ ชีเ งิน ฝากธนาคาร ประเภทกระแสรายวัน ไวที ่ธ นาคาร
รัฐวิสาหกิจ จํานวน 2 บัญชี ประกอบดวย
1.1 บัญชี “เงินงบประมาณตามมาตรการสงเสริมความเปนอยูระดับตําบล จังหวัด..........”
และ “Budget of Stimulus Measures at Sub – district Level Province ...........”
1.2 บัญชี “ เงินนอกงบประมาณตามมาตรการสงเสริมความเปนอยูระดับตําบล จังหวัด
..........” และ “Non Budget of Stimulus Measures at Sub – district Level Province ...........”
ใหสงสําเนาหนาสมุดเช็ค/สําเนาใบคําขอเปดบัญชีเงินฝากธนาคารและกรอกรายละเอียดใน
ใบขอเปลี่ยนแปลงขอมูลหลักผูขายของสวนราชการสงใหสํานักงานคลังจังหวัดเพื่อดําเนินการเพิ่มบัญชีเงินฝาก
ธนาคาร
2. การสรางขอมูลหลักผูขาย
2.1 เมื่อไดรับขอมูลหลักผูขายตามแบบ 1จากอําเภอ ใหสํานักงานจังหวัดจัดทําขอมูลหลัก
ผูขายของเจาหนี้หรือคูสัญญาในระบบ GFMIS
2.2 การจัดหาพัสดุที่มีใบสั่งซื้อสั่งจาง สัญญา หรือขอตกลง ซึ่งมีวงเงินตั้งแต 5,000 บาทขึ้นไป
ใหสํานักงานจังหวัดทําการจองงบประมาณในระบบ (PO) ดวย
3. การจายเงินกรณีการจัดหาพัสดุ
การจายเงินแบบมี PO (แบบ 2) และ ไมมี PO (แบบ 3) ใหสํานักงานจังหวัดขอเบิกเงินจาก
คลังเพื่อจายเขาบัญชีเงินฝากธนาคารของเจาหนี้ หรือคูสัญญาของอําเภอที่แจงขอเบิกเงินโดยตรง และใหพิมพ
รายงานการจายเงินในระบบ GFMIS ไวเปนหลักฐานการจายพรอมทั้งจัดสงสําเนารายงานการจายเงินในระบบ
ดังกลาวใหอําเภอที่แจงขอเบิก เพื่อใหอําเภอติดตามเรียกใบเสร็จรับเงินจากเจาหนี้ หรือคูสัญญามาเก็บไวรอ
ตรวจสอบตอไป
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4. การจายตามสัญญายืมเงิน
4.1 ใหผูยืมจัดทําสัญญายืมเงิน จํานวน 2 ฉบับ เมื่อผูยืมไดรับเงินตามสัญญายืมใหสํานักงานจังหวัด
เก็บไวเปนหลักฐาน 1 ฉบับ ใหอําเภอเก็บไว 1 ฉบับ
4.2 ผูยืมคือนายอําเภอ
4.3 ใหหัวหนาสํานักงานจังหวัดหรือผูที่ไดรับมอบหมาย เปนผูอนุมัติสัญญายืมเงิน
4.4 นายอําเภอสามารถยืมเงินหลายสัญญาได โดยยังไมตองคืนเงินยืมตามสัญญาเกาใหเสร็จสิ้น
ไปกอน และการยืมเงินใหยืม 1 สัญญาตอ 1 โครงการ (สําหรับผูที่ยืมเงินจากอําเภอใหยืมได 1 โครงการตอ 1
สัญญา หากไมสงใชคืนเงินยืมตามสัญญาเกาใหเสร็จสิ้นกอน จะไมไดรับอนุมัติใหยืมเงินในสัญญาใหม)
4.5 ใหจายเงินยืมเปนเช็ค สั่งจายในนามของที่ทําการปกครองอําเภอ ผูยืม
4.6 สํานักงานจังหวัดจะตองควบคุมสัญญาการยืมเงินและการรับจายเงินยืมตามทะเบียนคุม
สัญญาการยืมเงินตามแบบ 4
4.7 ระยะเวลาการใหยื มเงิน คราวละไมเ กิน 60 วั น และไมเ กินวงเงิน ที่ได รั บอนุ มัติ ต าม
โครงการ
4.8 สัญญายืมเงินใหระบุวันครบกําหนดใหครบถวนทุกครั้ง
4.9 สํานักงานจังหวัด จะไดรับรายงานสรุปการใชจายเงินงบประมาณรายจายตามมาตรการ
สงเสริมความเปนอยูระดับตําบล (แบบ 6) พรอมเงินเหลือจาย (ถามี) ไวเปนหลักฐานการคืนเงินยืมตามสัญญา
แตละฉบับ
5. เงินฝากคลัง
5.1 ใหสํ านั กงานจั งหวั ดเปดบั ญชี เงินฝากกระทรวงการคลัง ชื่ อบัญชี “เงินฝากเงิน นอก
งบประมาณตามมาตรการสงเสริมความเปนอยูระดับตําบล...........” เพื่อเก็บรักษาเงินนอกประมาณ ประเภท
เงินประกันซอง เงินประกันสัญญา หรือเงินนอกงบประมาณอื่น ๆ
5.2 ให มี ก ารจั ด ทํ า ทะเบี ย นคุ ม การรั บ จ า ยเงิ น ฝากคลั ง แยกเป น รายการตามแบบที่
กรมบัญชีกลางกําหนด
5.3 เมื่อรั บ เงิน นอกงบประมาณจากอําเภอ ใหสํ านักงานจังหวัด ออกใบเสร็ จรั บ เงิน ระบุ
รายการที่รับและหนวยงานที่นําสงใหชัดเจนเพื่อเปนหลักฐานการรับเงินระหวางสํานักงานจังหวัดกับอําเภอ
ผูนําสงและใหนําเงินฝากในบัญชีเงินฝากกระทรวงการคลังสําหรับเก็บรักษาเงินนอกงบประมาณขางตนตอไป
6. การรับเงินรายไดแผน
ใหสํานักงานจังหวัดออกใบเสร็จรับเงิน ระบุรายการที่รับเงิน และหนวยงานที่นําสงใหชัดเจน
เพื่อเปนหลักฐานการรับ และนําสงรายไดแผนดิน กอนนําเงินสงคลังเปนรายได
7. ใบเสร็จรับเงิน
ใบเสร็จรับเงินใหแยกเลมเพื่อใชสําหรับโครงการตามมาตรการสงเสริมความเปนอยูระดั บ
ตําบลเปนการเฉพาะเทานั้น
8. ทะเบียนคุมทรัพยสิน
เมื่ออําเภอไดดําเนินการตามโครงการนั้นๆเสร็จสิ้นแลว กรณีมีรายการครุภัณฑ/สิ่งกอสราง
เกิดขึ้นขอใหอําเภอรายงานรายการครุภัณฑ/สิงกอสรางใหสํานักงานจังหวัดทราบดวยเพื่อสํานักงานจังหวัดจะ
ไดดําเนินการจัดทําทะเบียนคุมทรัพยสิน และจัดทําหลักฐานการยืมใชทรัพยสินระหวางสํานักงานจังหวัดและ
อําเภอเปนรายปตอไป
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9. ทะเบียนตาง ๆ
เพื่อประโยชน ในการควบคุมและตรวจสอบการเบิ กจ ายเงิน ในส ว นของสํ านั กงานจั งหวั ด
ขอใหสํานักงานจังหวัดจัดทําทะเบียนดังตอไปนี้
- ทะเบี ยนคุ มการรั บแบบแจ งการใช งบประมาณรายจ ายตามมาตรการส งเสริ มความเป นอยู
ระดับตําบล (แบบ 1)
- ทะเบียนคุมการรับแบบแจงการขอเบิกเงินงบประมาณที่ทํา PO (แบบ 2)
- ทะเบียนคุมการรับแบบแจงการขอเบิกเงินงบประมาณที่ไมตองทํา PO (แบบ 3)
- ทะเบียนคุมสัญญาการยืมเงินตามมาตรการสงเสริมความเปนอยูระดับตําบล แยกเปนราย
อําเภอ (แบบ 4)
- ทะเบียนคุมการรับ/จายเช็ค
- ทะเบียนคุมเงินฝากธนาคาร
- ทํางบเทียบยอดเงินฝากธนาคารทุกสิ้นเดือน (Bank statement)
- กรณีมีการรับเงินสดและนําสงเงินไมทันภายในวันที่รับเงินใหบันทึกในรายงานเงินคงเหลือ
ประจําวันดวย โดยหมายเหตุวาเปนการรับเงินตามโครงการมาตรการสงเสริมความเปนอยูระดับตําบล
10. หลักฐานตาง ๆ
ใหสํานักงานจังหวัดเก็บหลักฐานไวเพื่อรอการตรวจสอบ ประกอบดวย
- แบบแจงการใชจายเงิน (ขอมูลหลักผูขายและขอมูลสัญญา ) แบบ 1
- แบบแจงการขอเบิกเงินงบประมาณรายจายที่ทํา PO ใบระบบ GFMIS แบบ 2
- แบบแจงการขอเบิกเงินงบประมาณรายจายที่ไมตองทํา PO แบบ 3
- ทะเบียนคุมสัญญาการยืมเงินตามมาตรการสงเสริมความเปนอยูในระดับตําบล แบบ 4 และ
สัญญายืมเงิน
- ทะเบียนคุมการรับจายเงินยืมตามมาตรการสงเสริมความเปนอยูระดับตําบล แบบ 5
- รายงานสรุปการใชจายเงินงบประมาณรายจายตามมาตรการสงเสริมความเปนอยูระดับ
ตําบล แบบ 6
สําหรั บ หลั กฐานที่เ กี่ย วกับ การจั ด หาพัส ดุ ห รื อการดํ าเนิ น โครงการตามมาตรการส งเสริ ม
ความเปนอยูระดับตําบล ใหเก็บไวที่อําเภอเพื่อรอการตรวจสอบตอไป
ขอพึงระวัง

(1) การจายเงินทุกกรณีใหสอบทานความถูกตองของเอกสารที่ขอเบิก ไดแก ชื่อโครงการ จํานวน
เงินในโครงการ รายการที่ขอเบิก (ควรมีใบ check list )
(2) ควรวางระบบควบคุม ภายในเช น แต งตั้ งเจ าหน า ที่สํ าหรั บ ตรวจสอบความความถู กต อ ง
ครบถวนของเอกสารกอนสงใหเจาหนาที่การเงินเบิกจาย
(3) เนื่ อ งจากมี ร ายการขอเบิ ก เงิ น ตามโครงการมาตรการส ง เสริ ม ความเป น อยู ร ะดั บ ตํ า บล
เป น จํ านวนมาก เพื่อลดป ญหาขอผิ ด พลาดซึ่งอาจจะเกิด ขึ้น ได หั ว หน าสํ านั กงานจั งหวัด ควรเรี ยกรายงาน
การขอเบิกเงินมาตรวจสอบคูกับทะเบียนคุมหลักฐานขอเบิก (แยกเปนรายอําเภอ)เปนประจําทุกวัน
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ที่ทําการปกครองอําเภอ

แนวทางการปฏิบัติงานดานการเงิน และการพัสดุ สําหรับโครงการตามมาตรการสงเสริมความเปนอยูระดับ
ตําบล
กระทรวงการคลัง กําหนดหลักเกณฑวิธีปฏิบัติในการเบิกจายเงินสําหรับโครงการตามมาตรการ
ส ง เสริ ม ความเป น อยู ร ะดั บ ตํา บล ตามหนั ง สื อ กระทรวงการคลั ง ด ว นที่ สุ ด ที่ กค 0406.3/ว 114
ลงวันที่ 29 กันยายน 2558 ใหสํานักงานจังหวัด และอําเภอ ปฏิบัติในการเบิกจายเงินตามโครงการตาม
มาตรการสงเสริมความเปนอยูระดับตําบล เพื่อใหการปฏิบัติงานดานการเงิน และการพัสดุข องที่ ทํา การ
ปกครองอํา เภอ ได ถู ก ต อ งและเป น ไปในแนวทางเดี ย วกั น กรมการปกครองจึ ง ได จ ั ด ทํา แนวทางการ
ปฏิบัติ งานด านการเงิ น และการพัสดุ โครงการตามมาตรการส งเสริ มความเป นอยูระดับตํ าบล สําหรับที่ทําการ
ปกครองอําเภอ ดังนี้

ดานการเงิน

การเบิกจายเงิน มี 2 ลักษณะ คือ
1. เบิกจายเงินกรณีการจัดหาพัสดุ : ใหจัดทําเอกสารหลักฐานขอเบิกตามประเภทโครงการ
ที่ขอเบิกเงิน พรอมแบบ 2 (มี PO) หรือ แบบ 3 (ไมมี PO) สงใหสํานักงานจังหวัด ซึ่งเปนผูเบิกจากระบบ
GFMIS เพื่อโอนเงินใหแกเจาหนี้หรือคูสัญญาหรือผูมีสิทธิของอําเภอ ที่แจงขอเบิกโดยตรง
2. เบิกจายเงินกรณีอื่นๆ : ใหจัดทําสัญญายืมเงิน ตามประเภทโครงการที่จะตองยืมเงิน พรอมแบบ 3
(ไมมี PO) สงใหสํานักงานจังหวัดซึ่งเปนผูเบิกจากระบบ GFMIS โดยสํานักงานจังหวัด จะจายเช็คใหแกอําเภอ
ผูยืม ในนามที่ทําการปกครองอําเภอ
วิธีปฏิบัติดานการเงินและทะเบียนตาง ๆ
1. อําเภอเปดบัญชีเงินฝากธนาคาร ประเภทกระแสรายวัน ไวที่ธนาคารรัฐวิสากิจ 1 บัญชี
ชื่ อ บั ญ ชี “มาตรการส ง เสริ ม ความเป น อยู ร ะดั บ อํ า เภอ..........” และ “Stimulus Measures at
Sub – district Level District ...........” ไวสําหรับรับเงินตามสัญญาการยืมเงินจากสํานักงานจังหวัด
2. จัดทําทะเบียนคุมเงินฝากธนาคารบัญชี “มาตรการสงเสริมความเปนอยูระดับอําเภอ...........”
และ “Stimulus Measures at Sub – district Level District ...............” สําหรับบันทึกขอมูลการนําเงิน
ฝาก -ถอน ทุกครั้ง
3. จัดทําทะเบียนคุมการรับเช็ค โครงการตามมาตรการสงเสริมความเปนอยูระดับตําบล ใชแบบ
ตามระบบควบคุมการเงินของหนวยงานยอย เพื่อบันทึกขอมูลการรับเช็คไวเปนหลักฐานทุกครั้ง
4. จั ดทําทะเบียนคุ มการจ ายเช็ค ให เจ าหนี้ หรื อผู มีสิ ทธิ โครงการตามมาตรการส งเสริ มความ
เปนอยูระดับตําบล ใชแบบตามระบบควบคุมการเงินของหนวยงานยอย เพื่อบันทึกขอมูลการจายเช็คไวเป น
หลักฐานทุกครั้ง
5. จัดทําสัญญาการยืมเงินโครงการจากสํานักงานจังหวัด โดยนายอําเภอหรือผูไดรับมอบหมาย
เปน ผู ล งนามในสั ญญาการยืมเงิน ส งให สํานั กงานจั งหวั ดซึ่งเป นผู อนุ มัติสั ญญาการยืมเงิน เพื่อเบิกเงิน ยื ม
ราชการในระบบ GFMIS กําหนดใหจัดทําสัญญายืมเงิน 1 โครงการตอ 1 สัญญา
6. ที่ทําการปกครองอําเภอรับเงินยืมราชการจากสํานักงานจังหวัดซึ่งจายเปนเช็คในนามที่ทําการ
ปกครองอําเภอ โดยคณะกรรมการรับเงินของอําเภอนําเช็คฝากธนาคารบัญชี“มาตรการสงเสริมความเปนอยู
ระดับอําเภอ...........” และ ” Stimulus Measures at Sub – district Level District ...........” พรอมสง
สําเนาสัญญาการยืมเงินที่ไดรับอนุมัติแลวใหที่ทําการปกครองอําเภอเก็บไวเปนหลักฐาน 1 ฉบับ
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7. จัดทําทะเบียนคุมการรับจายเงินยืมงบประมาณรายจายตามมาตรการสงเสริมความเปนอยู
ระดับตําบล (ใชแบบ 5 ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ดวนที่สุด ที่ กค 0406.3/ว 114 ลงวันที่ 29 กันยายน
2558) โดยจัดทําเปนแผนการด สัญญาละ 1 แผน ติดไวหนาสัญญา เพื่อบันทึกขอมูลเกี่ยวกับการรับ – จายเงินยืม
กรณีที่เจาหนาที่ของอําเภอที่ไดรับมอบหมายมีความจําเปนตองใชจายเงินโครงการ และไดทําสัญญาการยืมเงิน
จากที่ทําการปกครองอําเภอ
8. ที่ทํ า การปกครองอํ า เภอจา ยเงิน ใหผู ม ีส ิท ธิห รือ จา ยเงิน ยืม ตามสัญ ญาการยื มเงินของ
เจาหนาที่โครงการใหจายเปนเช็ค
9. การส งใช เ งิ น ยื มตามสั ญ ญาการยื มเงิ น แต ล ะฉบั บ ให จั ด ทํ า รายงานสรุ ป การใช จ า ยเงิ น
งบประมาณรายจายตามมาตรการสงเสริมความเปนอยูระดับตําบล (ใชแบบ 6 ตามหนังสือกระทรวงการคลัง
ดวนที่สุด ที่ กค 0406.3/ว 114 ลงวันที่ 29 กันยายน 2558 ) พรอมเงินเหลือจาย (ถามี) สงสํานักงานจังหวัด
ภายใน 15 วัน นับแตวันเสร็จสิ้นโครงการสําหรับเอกสารหลักฐานการจายเก็บไวที่อําเภอ
10. จัดทําทะเบียนคุมทุกประเภท ตามแบบที่กําหนดไวในระบบการควบคุมการเงินของหนวยงานยอย
โดยแยกเฉพาะโครงการตามมาตรการสงเสริมความเปนอยูระดับตําบล เพื่อสะดวกในการควบคุมและตรวจสอบ
11. รายงานเงินคงเหลือประจําวัน ใหจัดทํา 1 ชุด ตามระเบียบการเก็บรักษาเงินและการนําเงินสง
คลังในหนาที่ของอําเภอและกิ่งอําเภอ พ.ศ. 2520 โดยแสดงรายการรวมกับงบประมาณตามปกติ
12. ใบเสร็จรับเงินทั่วไป ใชแยกเลมเฉพาะโครงการตามมาตรการสงเสริมความเปนอยูระดับตําบล
เพื่อรับเงินตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับโครงการนี้

ดานการพัสดุ

1. การดําเนิ นการจั ด หาพัสดุต ามที่น ายอําเภอไดรั บ มอบอํานาจจากผูว าราชการจั งหวั ด ทุก
ขั้นตอนตามวงเงิน และตามวิธีจัดหาพัสดุโดยถือปฏิบัติตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. 2535 และฉบับแกไข
เพิ่มเติมประกาศสํ านั ก นายกรั ฐ มนตรี เรื่ อง แนวทางปฏิ บั ติ ในการจั ด หาพั ส ดุ ด ว ยวิ ธี ต ลาดอิเ ล็ ก ทรอนิ ก ส
(Electronic Market : e-market) และดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (Electronic Bidding : e-bidding)
หนังสือ กวพ. ดวนที่สุด ที่ กค(กวพ) 0421.3/ว 299 ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2558 และหนังสือ กระทรวงการคลัง
ดวนที่สุด ที่ กค 0406.3/ว 114 ลงวันที่ 29 กันยายน 2558
2. ที่ทําการปกครองอําเภอเปนผูบ ันทึกรายการในระบบ e-GP ทุกขั้นตอน
3. ที่ทําการปกครองอําเภอแจ งให สํา นั ก งานจั งหวัด สร า งขอมูลหลัก ผูขายของเจ าหนี้ ห รื อ
คูสัญญาเมื่อดําเนินการจัดหาผูรับจางหรือผูขายไดแลว (ใชแบบ 1 ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ดวนที่สุด
ที่ กค 0406.3/ว 114 ลงวันที่ 29 กันยายน 2558) พรอมสงเอกสารประกอบ โดยรับรองสําเนา และ
ประทับตราบริษัท/หจก. ทุกฉบับ ดังนี้
- สําเนาหนาสมุดบัญชีธนาคาร/เอกสารทางธนาคาร (กระแสรายวัน ใชหนาเช็ค/หนังสื อ
รับรองของธนาคาร/สเต็ทเมนท)
- สําเนาบัตรประจําตัวผูเสียภาษีอากร/ใบทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม (ภ.พ.20)
- สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน/ใบสําคัญแสดงการจดทะเบียนหางหุนสวนบริษัท/
หนังสือจดทะเบียนการคา
- สําเนาสัญญาจาง/สัญญาซื้อขาย/สัญญาเชาหนังสือตกลง/ใบสั่งจาง/ใบสั่งซื้อ
4. ที่ทําการปกครองอําเภอแจงใหสํานักงานจังหวัด ทําการจองงบประมาณ(PO) ในระบบ
GFMIS กรณีการจัดหาพัสดุที่มีวงเงินตั้งแต 5,000 บาท ขึ้นไป
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5. การขอเบิกเงินที่ไดดําเนินการจัดหาพัสดุตามระเบียบฯ แลว ใหที่ทําการปกครองอําเภอจัดสง
เอกสารหลักฐานขอเบิกเงินไปสํานักงานจังหวัด ดังนี้
5.1 กรณีขอเบิกเงินงบประมาณรายจายที่มีการจัดทํา (PO) ในระบบ GFMIS วงเงินตั้งแต
5,000 บาทขึ้นไป (ใชแบบ 2 ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ดวนที่สุด ที่ กค 0406.3/ว 114 ลงวันที่ 29
กันยายน 2558)
5.2 กรณีขอเบิกเงินงบประมาณรายจายที่ไมตองจัดทํา (PO) ในระบบ GFMIS (ใชแบบ 3
ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ดวนที่สุด ที่ กค 0406.3/ว 114 ลงวันที่ 29 กันยายน 2558)
6. ทีท่ ําการปกครองอําเภอติดตามเรียกใบเสร็จรับเงินจากเจาหนี้หรือคูสัญญามาเก็บไวเปนหลักฐาน
ประกอบการตรวจสอบ เมื่ อ สํ า นั ก งานจั ง หวั ด จั ด ส ง สํ า เนารายงานการจ า ยเงิ น ในระบบ GFMIS พร อ ม
หลักฐานการเบิกจายที่ไดรับอนุมัติเบิกจายเรียบรอยแลวใหที่ทําการปกครองอําเภอเก็บรักษาไวตรวจสอบ
กรณีที่ดําเนินการติดตามเรียกใบเสร็จรับเงินจากผูรับจาง หรือคูสัญญาไมไดใหที่ทําการปกครองอําเภอแจงสํานักงาน
สรรพากรพื้นที่ หรือสํานักงานสรรพากรพื้นที่สาขา ดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของ
7. ที่ ทํ าการปกครองอํ าเภอสามารถดาวน โหลดแบบฟอร มการจั ดซื้ อจั ดจ างได ที่ เว็ บไซต ของ
กระทรวงมหาดไทย www.moi.go.th หัวขอ “แนวทางการปฏิบัติงานดานการเงิน และการพัสดุ สําหรับ
โครงการตามมาตรการสงเสริมความเปนอยูระดับตําบล”
…………………………………………………
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บทที่ 3
ขั้นตอนการดําเนินการตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2535
และแกไขเพิ่มเติมฯ และประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แนวทางปฏิบัติ
ในการจัดหาพัสดุดวยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส (Electronic Market : e-market)
และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ
***************

ผังกระบวนการขั้นตอนการจัดหาพัสดุ

ขั้นตอนการจัดหาพัสดุ
การซื้อ – จาง วิธีตกลงราคา (วงเงินไมเกิน 500,000 บาท)
ผังกระบวนการ
ระยะเวลา
รายละเอียด
-

รายงานความตองการ
-

1 วัน

รายงานขอซื้อ/ขอจาง (ขอ 27)

ประกาศราคากลาง

ตกลงราคากับผูขาย/ผูรับจาง

ผูรับผิดชอบ

-กําหนดรายละเอียดพัสดุ และกําหนดราคากลางกรณี
-หนวยงานที่ใชพัสดุ /
จัดซื้อจัดจางเกินกวา 100,000 บาท โดยเจาหนาที่/
เจาหนาที่พัสดุ
คณะกรรมการกําหนดราคากลาง และเสนอใหหัวหนาสวน
ราชการ (นอ.) ใหความเห็นชอบ
-แจงเหตุและความจําเปนตองใช
-หนวยงานที่ใชพัสดุ
-กําหนดวงเงิน
-รายชื่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ/การจาง
-รายงานขอความเห็นชอบดําเนินการซื้อ / จาง
1) เหตุผลและความจําเปนที่ตองซื้อหรือจาง
2) รายละเอียดของพัสดุที่จะซื้อหรืองานที่จะจาง
3) ราคามาตรฐาน หรือราคากลาง
ของทางราชการ หรือราคาที่เคยซื้อหรือจางครัง้ หลังสุด
ภายในระยะเวลา 2 ปงบประมาณ
4) วงเงินที่จะซื้อหรือจางโดยใหระบุวงเงินงบประมาณ
วงเงินตามโครงการเงินกูหรือเงินชวยเหลือที่จะซื้อหรือ
จางในครั้งนั้นทั้งหมด ถาไมมีวงเงินดังกลาวใหระบุ
วงเงินที่ประมาณวาจะซื้อหรือจางในครั้งนั้น
5) กําหนดเวลาที่ตองการใชพัสดุนั้น หรือใหงานนั้นแลว
เสร็จ
6) วิธีที่จะซื้อหรือจาง และเหตุผลที่ตองซื้อหรือจางโดย
วิธีการตกลงราคา
-ขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ/การจาง

-เจาหนาที่พัสดุ
-ผูมีอํานาจอนุมัติ

ภายใน 3 วัน นับ ประกาศรายละเอียดขอมูลราคากลาง และการคํานวณ -เจาหนาที่พัสดุ
แตวันที่อนุมัติขอ ราคากลางการจัดซือ้ /จัดจาง ที่มีวงเงินเกินกวา 100,000
ซื้อ/ขอจาง บาท ในเว็บไซตของกรมบัญชีกลาง และเว็บไซตของ
หนวยงาน

2 วัน

-ติดตอตกลงราคากับผูขาย/ผูรับจาง
-ขออนุมัติซื้อ/จาง

-เจาหนาที่พัสดุ
-ผูขาย/ผูรับจาง
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รายละเอียด

ผูรับผิดชอบ

ผังกระบวนการ

ระยะเวลา

สัญญา ซื้อ / จาง
ใบสั่ง ซื้อ / จาง
ขอ 132 , ขอ 133(1)

5 – 7 วัน

-จัดทําสัญญาซื้อ / จาง
(ใบสั่ง ซื้อ / จาง)
-แจงคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ/การจาง
-บริหารสัญญา

-เจาหนาที่พัสดุ
-ผูขาย/ผูรับจาง
-คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ/
การจาง

1 – 3 วัน

-สงมอบพัสดุ/งานจาง
-ตรวจรับพัสดุ/การจาง

-ผูขาย/ผูรับจาง
-ผูควบคุมงาน (งานกอสราง)
-คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
-เจาหนาที่พัสดุ (งานคลัง
พัสดุ)

-เตรียมเอกสารขอเบิกเงิน
-วางฎีกาการเบิกจาย
-เก็บรักษาเอกสาร

-เจาหนาที่พัสดุ
-เจาหนาที่การเงิน

สงมอบ / ตรวจรับ

เบิกจายเงิน

1 วัน
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ขั้นตอนการจัดหาพัสดุ
การซื้อ – จาง วิธีสอบราคา (วงเงินเกิน 500,000 บาท แตไมเกิน 2,000,000 บาท)
ผังกระบวนการ
ระยะเวลา
รายละเอียด
ผูรับผิดชอบ
-

รายงานความตองการ
-

1 วัน
รายงานขอซื้อ/ขอจาง (ขอ 27)

ประกาศราคากลาง

เผยแพรประกาศสอบราคา

รับซองสอบราคา

จนถึงวันที่อนุมัติ
รับคําเสนอซื้อ/จาง
หรือพัน 30 วัน นับ
แต คกก.พิจารณา
ผลฯเสนอผูมีอํานาจ
อนุมัติ

1 วัน

7 วัน

-กําหนดรายละเอียดพัสดุ และกําหนดราคากลาง
กรณีจัดซื้อจัดจางเกินกวา 100,000 บาท โดย
เจาหนาที่/คณะกรรมการกําหนดราคากลาง และ
เสนอใหหัวหนาสวนราชการ (นอ.) ใหความ
เห็นชอบ
-แจงเหตุและความจําเปนตองใช
-กําหนดวงเงิน
-รายชื่อคณะกรรมการเปดซองสอบราคา
-รายชื่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ/การจาง
-รายงานขอความเห็นชอบดําเนินการซื้อ / จาง
1) เหตุผลและความจําเปนที่ตองซื้อหรือจาง
2) รายละเอียดของพัสดุที่จะซื้อหรืองานที่จะจาง
3) ราคามาตรฐาน หรือราคากลาง
ของทางราชการ หรือราคาที่เคยซื้อหรือจางครั้ง
หลังสุดภายในระยะเวลา 2 ปงบประมาณ
4) วงเงินที่จะซื้อหรือจางโดยใหระบุวงเงิน
งบประมาณ วงเงินตามโครงการเงินกูหรือเงิน
ชวยเหลือที่จะซื้อหรือจางในครั้งนั้นทั้งหมด ถาไม
มีวงเงินดังกลาวใหระบุวงเงินที่ประมาณวาจะซื้อ
หรือจางในครั้งนั้น
5) กําหนดเวลาที่ตองการใชพัสดุนั้น หรือใหงาน
นั้นแลวเสร็จ
6) วิธีที่จะซื้อหรือจาง และเหตุผลที่ตองซื้อหรือ
จางโดยวิธสี อบราคา
-เห็นชอบและลงนามรางประกาศสอบราคา
พรอมขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการเปดซองสอบ
ราคาและกรรมการตรวจรับพัสดุ/การจาง

-หนวยงานที่ใชพัสดุ / เจาหนาที่พัสดุ

-หนวยงานที่ใชพัสดุ

-เจาหนาทีพ่ ัสดุ
-ผูมีอํานาจอนุมัติ

ประกาศรายละเอียดขอมูลราคากลาง และการ
-เจาหนาทีพ่ ัสดุ
คํานวณราคากลางการจัดซื้อ/จัดจาง ที่มีวงเงินเกิน
กวา 100,000 บาท ในเว็บไซตของกรมบัญชีกลาง
และเว็บไซตของหนวยงาน

-สงประกาศสอบราคาใหผูมีอาชีพโดยตรงทาง

-เจาหนาทีพ่ ัสดุ

-รับซองราคาและเอกสาร
-ออกหลักฐานรับซองสอบราคา
-สงมอบซองเสนอราคาทัง้ หมดให หน.เจาหนาที่
พัสดุเก็บรักษา

-เจาหนาทีพ่ ัสดุ
-หน.เจาหนาที่พัสดุ

ไปรษณีย
-ประกาศเผยแพรในเว็บไซตกรมบัญชีกลาง(e-GP)
และกรมฯ
-ปดประกาศที่บอรดของหนวยงาน
-แจงคณะกรรมการเปดซองสอบราคา
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ผังกระบวนการ
เปดซองสอบราคา

พิจารณาเอกสาร / ใบเสนอราคา

ขออนุมัติซื้อ/จาง

สัญญาซื้อ/จาง (ใบสั่ง)

ระยะเวลา
1 วัน

3 – 5 วัน

ผูรับผิดชอบ

-หน.จนท.พัสดุสงมอบซองเสนอราคาทั้งหมดให -หน.จนท.พัสดุ
-คณะกรรมการเปดซองสอบราคา
คณะกรรมการเปดซองสอบราคาในวันเปดซอง
-เปดซองเสนอราคาพรอมอานราคาลงนามกํากับ
ทุกแผน
-ตรวจสอบคุณสมบัติใบเสนอราคา รูปแบบ เปนไป -คณะกรรมการเปดซองสอบราคา
ตามเงื่อนไขเอกสารสอบราคาหรือไม
-สรุปความเห็นซื้อ/จางจากผ็มีคุณสมบัติถูกตอง
ราคาต่ําเปนประโยชนแกทางราชการ
รายงานผลการพิจารณาพรอมความเห็นผาน หน.
จนท.พัสดุ

-คณะกรรมการเปดซองสอบราคา
-หน.จนท.พัสดุ

5 – 7 วัน

-จัดทําสัญญาซื้อ / จาง (ใบสั่ง ซื้อ / จาง)
-แจงคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
-บริหารสัญญา

1 – 3 วัน

-สงมอบพัสดุ / งานจาง
-ตรวจรับพัสดุ / การจาง

1 วัน

-เตรียมเอกสารขอเบิกเงิน
-วางฎีกาการเบิกจาย
-เก็บรักษาเอกสาร

-เจาหนาทีพ่ ัสดุ
-ผูขาย/ผูรับจาง
-คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ/การ
จาง
-ผูขาย / ผูรับจาง
-ผูควบคุมงาน (งานกอสราง)
-คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ/การ
จาง
-เจาหนาทีพ่ ัสดุ(งานคลังพัสดุ)
-เจาหนาทีพ่ ัสดุ
-เจาหนาทีก่ ารเงิน

2 วัน

สงมอบ – ตรวจรับ

เบิกจายเงิน

รายละเอียด
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ขั้นตอนการจัดหาพัสดุ
การซื้อ – จาง วิธีพิเศษ (วงเงินเกิน 500,000 บาท)
ระยะเวลา
รายละเอียด
-

รายงานความตองการ
-

รายงานขอซื้อ/ขอจาง (ขอ 27)

ประกาศราคากลาง

1 วัน

-กําหนดรายละเอียดพัสดุ และกําหนดราคากลางกรณี
จัดซื้อจัดจางเกินกวา 100,000 บาท โดยเจาหนาที่/
คณะกรรมการกําหนดราคากลาง และเสนอใหหัวหนา
สวนราชการ (นอ.) ใหความเห็นชอบ
-แจงเหตุและความจําเปนตองใช
-กําหนดรายละเอียดพัสดุ
-กําหนดวงเงิน
-รายชื่อคณะกรรมการจัดซื้อ/จาง โดยวิธีพิเศษ
-รายชื่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ/การจาง
-รายงานขอความเห็นชอบดําเนินการซือ้ /จาง
1) เหตุผลและความจําเปนที่ตองซื้อหรือจาง
2) รายละเอียดของพัสดุที่จะซื้อหรืองานที่จะจาง
3) ราคามาตรฐาน หรือราคากลาง
ของทางราชการ หรือราคาที่เคยซื้อหรือจางครั้งหลังสุด
ภายในระยะเวลา 2 ปงบประมาณ
4) วงเงินที่จะซื้อหรือจางโดยใหระบุวงเงินงบประมาณ
วงเงินตามโครงการเงินกูหรือเงินชวยเหลือที่จะซื้อหรือ
จางในครั้งนั้นทั้งหมด ถาไมมีวงเงินดังกลาวใหระบุ
วงเงินที่ประมาณวาจะซื้อหรือจางในครั้งนั้น
5) กําหนดเวลาที่ตองการใชพัสดุนั้น หรือใหงานนั้นแลว
เสร็จ
6) วิธีที่จะซื้อหรือจาง และเหตุผลที่ตองซื้อหรือจางโดย
วิธีพิเศษ
-ขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการจัดซื้อ/จางโดยวิธีพิเศษ
และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ/ตรวจการจาง

ผูรับผิดชอบ

-หนวยงานที่ใชพัสดุ / เจาหนาที่
พัสดุ
-หนวยงานที่ใชพัสดุ

-เจาหนาที่พัสดุ
-ผูมีอํานาจอนุมัติ

ภายใน 3 วัน นับ ประกาศรายละเอียดขอมูลราคากลาง และการคํานวณ -เจาหนาที่พัสดุ
แตวันที่อนุมัติ ราคากลางการจัดซือ้ /จัดจาง ที่มีวงเงินเกินกวา 100,000
ขอซื้อ/ขอจาง บาท ในเว็บไซตของกรมบัญชีกลาง และเว็บไซตของ
หนวยงาน
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คณะกรรมการจัดซื้อ/จาง วิธีพิเศษ
-ขายทอดตลาด
-ซื้อเรงดวน
-ซอมพัสดุ
-ราชการลับ
-ซื้อเพิ่ม
-ซื้อจากตางประเทศ
-จําเปนตองระบุยี่หอ
-ใชวิธีอื่นไมไดผล
-ซื้อที่ดิน/สิ่งกอสรางเฉพาะแหง

เสนอราคา/ตอรองราคา (ขอ 57-58)

ขออนุมัติซื้อ/จาง

ระยะเวลา
3 – 5 วัน

2 วัน

1 วัน

5 – 7 วัน
สัญญาซื้อ/จาง (ใบสั่ง)
(ขอ 132 – 135)

รายละเอียด

ผูรับผิดชอบ

-รายงานผลการพิจารณาซื้อ/จาง
-เสนอความเห็นตอหัวหนาสวนราชการเพื่อสั่งการผาน
หัวหนาเจาหนาที่พัสดุ

-คณะกรรมการจัดซื้อ/จาง วิธี
พิเศษ
-หัวหนาสวนราชการ
-เจาหนาที่พัสดุ
-เจาหนาที่พัสดุ
-ผูขาย/ผูรับจาง
-คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ/
การจาง

ในกรณี
-คณะกรรมการจัดซื้อ/จาง วิธี
-ขายทอดตลาด เจรจาตกลงราคา
พิเศษ
-ซื้อเรงดวน เชิญผูมีอาชีพมาเสนอราคาและตอรอง
-ซอมพัสดุที่ตองถอดตรวจ เชิญผูมีอาชีพมาเสนอราคา
และตอรอง
-ราชการลับ เชิญผูมีอาชีพมาเสนอราคาและตอรอง
-ซื้อเพิ่ม เจราจาผูขายรายเดิมเงื่อนไขเดิมหรือดีกวา
-ซื้อจากตางประเทศ สั่งซื้อโดยตรงโดยใหหนวยงานอื่นใน
ตางประเทศสืบราคาให
-จําเปนตองระบุยี่หอ เชิญผูผลิต/ผูแทนจําหนายมาเสนอ
ราคาและตอรอง
-ใชวิธีอื่นไมไดผล สืบราคาผูมีอาชีพขายรายอื่น
เปรียบเทียบกับผูเสนอราคาเดิมและตอรอง
-ซื้อที่ดิน/สิ่งกอสรางเฉพาะแหง เชิญเจาของมาเสนอ
ราคาและตอรอง
-พิจารณา/คุณสมบัติผูเสนอราคา
-คณะกรรมการจัดซื้อ/จาง วิธี
พิเศษ
-เจาหนาที่พัสดุ

-จัดทําสัญญาซื้อ / จาง (ใบสั่งซื้อ/จาง)
-แจงคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ/การจาง
-บริหารสัญญา
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ขั้นตอนการจัดหาพัสดุ
การซื้อ – จาง วิธีกรณีพิเศษ (ไมจํากัดวงเงิน)
รายละเอียด
ระยะเวลา
-

รายงานความตองการ
-

รายงานขอซื้อ/ขอจาง (ขอ 27)

ประกาศราคากลาง

เสนอราคา
ผูขาย/ผูรับจาง
-สวนราชการ
-รัฐวิสาหกิจ
-หนวยงานตามกฎหมายทองถิ่น

1 วัน

-กําหนดรายละเอียดพัสดุ และกําหนดราคากลาง
-หนวยงานที่ใชพัสดุ /เจาหนาที่พัสดุ
กรณีจัดซื้อจัดจางเกินกวา 100,000 บาท โดย
เจาหนาที่/คณะกรรมการกําหนดราคากลาง และ
เสนอใหหัวหนาสวนราชการ (นอ.) ใหความเห็นชอบ
-หนวยงานที่ใชพัสดุ
-แจงเหตุและความจําเปนตองใช
-กําหนดรายละเอียดพัสดุ
-กําหนดวงเงิน
-รายชื่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ/การจาง

-เจาหนาที่พัสดุ
-รายงานขอความเห็นชอบดําเนินการซือ้ /จาง
-ผูมอี ํานาจอนุมัติ
1) เหตุผลและความจําเปนที่ตองซื้อหรือจาง
2) รายละเอียดของพัสดุที่จะซื้อหรืองานที่จะจาง
3) ราคามาตรฐาน หรือราคากลาง
ของทางราชการ หรือราคาที่เคยซื้อหรือจางครั้ง
หลังสุดภายในระยะเวลา 2 ปงบประมาณ
4) วงเงินที่จะซื้อหรือจางโดยใหระบุวงเงิน
งบประมาณ วงเงินตามโครงการเงินกูหรือเงิน
ชวยเหลือที่จะซื้อหรือจางในครั้งนั้นทั้งหมด ถาไมมี
วงเงินดังกลาวใหระบุวงเงินที่ประมาณวาจะซื้อหรือ
จางในครั้งนั้น
5) กําหนดเวลาที่ตองการใชพัสดุนั้น หรือใหงานนั้น
แลวเสร็จ
6) วิธีที่จะซื้อหรือจาง และเหตุผลที่ตองซื้อหรือจาง
โดยวิธกี รณีพิเศษ
-เสนอขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ/
การจาง

ภายใน 3 วัน นับ ประกาศรายละเอียดขอมูลราคากลาง และการ
แตวันที่อนุมัติ คํานวณราคากลางการจัดซื้อ/จัดจาง ที่มีวงเงินเกิน
ขอซื้อ/ขอจาง กวา 100,000 บาท ในเว็บไซตของกรมบัญชีกลาง
และเว็บไซตของหนวยงาน
3 – 5 วัน

ผูรับผิดชอบ

-เจาหนาที่พัสดุ

-เจาหนาทีพ่ ัสดุติดตอกับผูขาย/ผูรับจาง
-เจาหนาที่พัสดุ
เงื่อนไข :
-เปนผูทํา/ผลิตเอง นายกรัฐมนตรีอนุมัติหลักการแลว
-มีกฎหมาย/มติคณะรัฐมนตรีใหผูซื้อ/จาง
(รวมหนวยงานอื่นที่มิใชสวนราชการ)
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ระยะเวลา
5 – 7 วัน

สัญญาซื้อ/จาง (ใบสั่ง)
(ขอ 132 ขอ 133(1))

รายละเอียด

ผูรับผิดชอบ

กรณีสัญญา
-ผูมีอํานาจอนุมัติ
- ขอความตางจาก กวพ.กําหนด
*สงรางสัญญาใหสํานักงานอัยการสูงสุดพิจารณา
กอน
-ภาษาตางประเทศ
*ใหทําเปนภาษาอังกฤษแตตองมีคําแปลตัวสัญญา
และเอกสารแนบทายสัญญาเฉพาะที่สําคัญเปน
ภาษาไทยไวดวย เวนแตทําตามตัวอยางที่ กวพ.
กําหนด
กรณีขอตกลง
- การซื้อ จางหรือการแลกเปลี่ยนโดยวิธีตก
ลงราคา การจางที่ปรึกษาโดยวิธีตกลง
วงเงินไมเกิน 100,000 บาท
- สงมอบพัสดุครบถวนภายใน 5 วันทําการ
ของทางราชการ
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ขั้นตอนจัดหาพัสดุ
วิธีตกลงราคา : งานกอสราง (วงเงินไมเกิน 500,000 บาท)
1.

2.
3.
4.
5.
6.

ขั้นตอน
แตงตั้งคณะกรรมการกําหนดราคากลาง
(เพื่อกําหนดราคากลาง ตามมติ ครม เมื่อวันที่ 13
มี.ค. 2555) อางถึงหนังสือกระทรวงการคลัง
ดวนที่สุด ที่ กค 0421.5/ว27 ลงวันที่ 30 มี.ค. 55
เรื่อง หลักเกณฑการคํานวณราคากลางงานกอสรางของ
ทางราชการ)
เชิญ ผูขาย/ผูรับจาง มาเสนอราคา
เสนออนุมัติจางผูรับจาง พรอมแตงตั้งคณะกรรมการ
ตรวจรับพัสดุ/คณะกรรมการตรวจการจาง
ถาเปนใบสั่งจาง/ใบสั่งซื้อ
ทําสัญญาจาง (แจงใหบริษัท/หางฯ) มาทําสัญญา
พรอมวางหลักประกัน
รวมระยะเวลาในการดําเนินงาน
(ไมรวมระยะเวลาคํานวณราคากลาง)

หวงเวลา
-

หมายเหตุ
ขึ้นอยูกับ
คณะกรรมการฯ
พิจารณาราคากลาง

1 วัน
1 วัน
1 วัน
ไมเกิน 5 วัน
ไมเกิน 7 วัน

งานกอสรางที่ตองคํานวณราคากลางตามหลักเกณฑการคํานวณราคากลางงานกอสรางนี้
กิจกรรม การกระทํา การประกอบ การติดตั้ง และหรือการดําเนินการอื่นใด เพื่อกอใหเกิดเปนสิ่งกอสราง
อันไดแก อาคาร โครงสราง ระบบสาธารณูปโภค หรือสิ่งอื่นใด ซึ่งมีลักษณะคงทน ถาวร และใชประโยชน
ได และใหหมายความรวมถึง การปรับปรุง การรื้อถอน การตอเติม และการซอมแซมสิ่งที่กอสราง
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วิธีสอบราคา : งานกอสราง (วงเงินเกิน 500,000 บาท แตไมเกิน 2,000,000 บาท)
1.

2.

3.
4
5.
6.
7.
8.
9.

ขั้นตอน
แตงตั้งคณะกรรมการกําหนดราคากลาง
(เพื่อกําหนดราคากลาง ตามมติ ครม เมื่อวันที่ 13
มี.ค. 2555) อางถึงหนังสือกระทรวงการคลัง ดวนที่สุด
ที่ กค 0421.5/ว27 ลงวันที่ 30 มี.ค. 55
เรื่อง หลักเกณฑการคํานวณราคากลางงานกอสรางของ
ทางราชการ)
เมื่อไดราคากลาง พรอมแบบ ปร. 4 , แบบ ปร. 5 แลว
เสนอหัวหนาสวนเห็นชอบราคากลาง และ
อนุมัติจาง.................. พรอมแตงตั้งคณะกรรมการ
1. เปดซองสอบราคา
2. ตรวจการจาง
3. ผูควบคุมงาน
พรอมลงนามในประกาศสอบราคาราจาง
ประกาศสอบราคา
ประกาศผูมีสิทธิ
เปดซองสอบราคาจาง
(พรอมตอรองราคา ตามระเบียบฯ)
เสนอหัวหนาสวนอนุมัติจาง ผูรับจาง

หวงเวลา
-

หมายเหตุ
ขึ้นอยูกับ
คณะกรรมการฯ
พิจารณาราคากลาง

1 วัน

ไมนอยกวา 10 วัน
1 วัน
1 วัน
2 วัน

ทําสัญญาจาง (แจงใหบริษัท/หางฯ) มาทําสัญญา
พรอมวางหลักประกัน
ทําสัญญาจาง

ไมเกิน 5 วัน

รวมระยะเวลาในการดําเนินงาน
(ไมรวมระยะเวลาคํานวณราคากลาง)

ไมเกิน 21 วัน

1 วัน

งานกอสรางที่ตองคํานวณราคากลางตามหลักเกณฑการคํานวณราคากลางงานกอสรางนี้
กิจกรรม การกระทํา การประกอบ การติดตั้ง และหรือการดําเนินการอื่นใด เพื่อกอใหเกิดเปนสิง่ กอสราง
อันไดแก อาคาร โครงสราง ระบบสาธารณูปโภค หรือสิ่งอืน่ ใด ซึง่ มีลักษณะคงทน ถาวร และใชประโยชนได
และใหหมายความรวมถึง การปรับปรุง การรื้อถอน การตอเติม และการซอมแซมสิ่งที่กอ สราง
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ขั้นตอนในการจัดหาพัสดุ
วิธกี ารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) งานกอสราง (วงเงินเกิน 2,000,000 บาท)
1.

2.

3.

4.
5
6

ขั้นตอน
แตงตั้งคณะกรรมการกําหนดราคากลาง (เพื่อกําหนด
ราคากลาง ตามมติ ครม เมื่อวันที่ 13 มี.ค. 2555) อางถึง
หนังสือกระทรวงการคลัง ดวนที่สุด ที่ กค 0421.5/ว27
ลงวันที่ 30 มี.ค. 55 เรื่อง หลักเกณฑการคํานวณราคากลาง
งานกอสรางของทางราชการ)
เมื่อไดราคากลาง พรอมแบบปร. 4 , แบบ ปร. 5 แลว
เสนอหัวหนาสวนเห็นชอบราคากลาง

เสนออนุมัติจาง............โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส
(E-bidding) และอนุมัตินําราง ประกาศและรางเอกสาร
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสเผยแพรทางเว็บไซตของหนวยงาน
และเว็บไซตของกรมบัญชีกลาง พรอมแตงตั้งคณะกรรมการ
พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส และ แตงตั้ง
คณะกรรมการตรวจการจาง และผูควบคุมงาน
นํารางประกาศ และรางเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส
เผยแพรในเว็บไซตของหนวยงานและเว็บไซตของ
กรมบัญชีกลาง
เสนอหัวหนาสวนอนุมัติประกาศประกวดราคาจาง...........
ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส และลงประกาศเผยแพร
ทางเว็บไซตของหนวยงาน และของกรมบัญชีกลาง
ลงประกาศเผยแพรทางเว็บไซตของหนวยงาน และของ
กรมบัญชีกลาง

หวงเวลา
-

หมายเหตุ
ขึ้นอยูกับ
คณะกรรมการฯ
พิจารณาราคากลาง
หมายเหตุ หัวหนา
สวนราชการอาจ
แตงตั้งบุคคลใดบุคคล
หนึ่ง หรือแตงตั้ง
คณะกรรมการขึ้นมา
คณะหนึ่ง เพื่อ
รับผิดชอบจัดทํา
รายละเอียด
คุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุที่จะจัดหาได
ตามความจําเปนและ
เหมาะสม เพื่อใหตรง
กับความตองการของ
สวนราชการได

2 วัน

ไมนอยกวา
3 วันทําการ
2 วัน
ไมนอยกวา รายละเอียดการเผยแพร
5 วันทําการ หนังสือ ดวนที่สุดที่ กค
(กวพ) 0421.3/ว258
ลงวันที่ 24 ก.ค. 58

21
7

8
9
10
11
12

ขั้นตอน
กําหนดยื่นขอเสนอและใบเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจาง
ดวยอิเล็กทรอนิกส
เปดซองเอกสาร และพิจารณาผล โดยคณะกรรมการ
พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส
เสนอหัวหนาสวนอนุมัติจาง ผูรับจาง

หวงเวลา
หมายเหตุ
ไมนอยกวา รายละเอียดการเผยแพร
3 วันทําการ หนังสือ ดวนที่สุดที่ กค
3 วัน

(กวพ) 0421.3/ว258
ลงวันที่ 24 ก.ค. 58

2 วัน

ทําสัญญาจาง (แจงใหบริษัท/หางฯ) มาทําสัญญา
พรอมวางหลักประกัน
ทําสัญญาจาง

ไมเกิน 5
วัน
1 วัน

รวมระยะเวลาในการดําเนินงาน
(ไมรวมระยะเวลาคํานวณราคากลาง)

ไมเกิน 26
วัน

งานกอสรางที่ตองคํานวณราคากลางตามหลักเกณฑการคํานวณราคากลางงานกอสรางนี้
กิจกรรม การกระทํา การประกอบ การติดตั้ง และหรือการดําเนินการอื่นใด เพื่อกอใหเกิดเปนสิง่ กอสราง
อันไดแก อาคาร โครงสราง ระบบสาธารณูปโภค หรือสิ่งอืน่ ใด ซึง่ มีลักษณะคงทน ถาวร และใชประโยชนได
และใหหมายความรวมถึง การปรับปรุง การรื้อถอน การตอเติม และการซอมแซมสิ่งที่กอ สราง
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1.

2.

3.
4

ขั้นตอนการจัดหาพัสดุ
วิธีพิเศษ : งานกอสราง (วงเงินเกิน 500,000 บาท)
ขั้นตอน
หวงเวลา
แตงตั้งคณะกรรมการกําหนดราคากลาง
(เพื่อกําหนดราคากลาง ตามมติ ครม เมื่อวันที่ 13
มี.ค. 2555) อางถึงหนังสือกระทรวงการคลัง ดวนที่สุด
ที่ กค 0421.5/ว27 ลงวันที่ 30 มี.ค. 55
เรื่อง หลักเกณฑการคํานวณราคากลางงานกอสรางของ
ทางราชการ)
เมื่อไดราคากลาง พรอมแบบ ปร. 4 , แบบ ปร. 5 แลว
1 วัน
เสนอหัวหนาสวนเห็นชอบราคากลาง และ
อนุมัติจาง.................. พรอมแตงตั้งคณะกรรมการ
1. คณะการการจัดจางโดยวิธีพิเศษ
2. คณะกรรมการตรวจการจาง
3. ผูควบคุมงาน
คณะกรรมการจัดจางโดยวิธีพิเศษ
1 วัน
ประชุม (ครั้งที่ 1) เพื่อกําหนดคุณลักษณะของงานจาง
แจงให ผูมีอาชีพ มาเสนอราคางานจาง.............
3 วัน

5.

คณะกรรมการจัดจางโดยวิธีพิเศษ ประชุม (ครั้งที่ 2)
พิจารณาคุณสมบัติของผูเสนอราคาแตละราย

1 วัน

6.

เสนอหัวหนาสวนอนุมัติจาง ผูรับจาง

2 วัน

7.

ทําสัญญาจาง (แจงใหบริษัท/หางฯ) มาทําสัญญา
พรอมวางหลักประกัน
ทําสัญญาจาง

ไมเกิน 5 วัน

รวมระยะเวลาในการดําเนินงาน
(ไมรวมระยะเวลาคํานวณราคากลาง)

ไมเกิน 14 วัน

8.
9.

หมายเหตุ
ขึ้นอยูกับ
คณะกรรมการฯ
พิจารณาราคากลาง

1 วัน

งานกอสรางที่ตองคํานวณราคากลางตามหลักเกณฑการคํานวณราคากลางงานกอสรางนี้
กิจกรรม การกระทํา การประกอบ การติดตั้ง และหรือการดําเนินการอื่นใด เพื่อกอใหเกิดเปนสิ่งกอสราง
อันไดแก อาคาร โครงสราง ระบบสาธารณูปโภค หรือสิ่งอื่นใด ซึ่งมีลักษณะคงทน ถาวร และใชประโยชน
ได และใหหมายความรวมถึง การปรับปรุง การรื้อถอน การตอเติม และการซอมแซมสิ่งที่กอสราง
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วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส
(Electronic Bidding : e-bidding)
(วงเงินเกิน 2,000,000 บาท)

วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e – bidding)
เปนการจัดหาพัสดุที่มีรายละเอียดคุณลักษณะที่มีความซับซอน มีเทคนิคเฉพาะหรือเปนสินคาหรือบริการที่
ไมไดกําหนดไวในระบบ e-market
การนับวันดําเนินการ - การเผยแพรรางประกาศและรางเอกสาร
- การจัดหาพัสดุครั้งหนึ่ง ซึ่งมีราคาเกิน 100,000 บาท แตไมเกิน 5,000,000 บาท ใหอยูในดุลพินิจ
ของสวนราชการ ที่จะใหมีการเผยแพรใหสาธารณชนเสนอแนะ วิจารณ หรือมีความเห็นเปนลายลักษณอักษร
หรือไมก็ได
การนับวันดําเนินการ - การเผยแพรประกาศและเอกสาร
- นําประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส เผยแพรทางเว็บไซตของสวนราชการและเว็บไซต
ของกรมบัญชีกลาง ดังนี้
ระยะเวลาการเผยแพร
คํานวณราคา
วงเงินที่จัดหา
ไมนอยกวา (วันทําการ)

เกิน 1,000,000 บาทแตไมเกิน 5,000,000 บาท

ไมนอยกวา (วันทําการ)

5

3

การเสนอราคา
- ผูเสนอราคาจะตองจัดทําเอกสารสําหรับใชในการเสนอราคา โดยเสนอเอกสารและราคา
ผานระบบ e–GP ในวันทําการถัดจากวันสุดทายของการคํานวณราคา
- กรณีที่สวนราชการกําหนดเงื่อนไขใหผูเสนอราคานําตัวอยางพัสดุมาแสดง หรือทดลองหรือ
ทดสอบ ณ สวนราชการที่จัดหาพัสดุ ตามวันและเวลาทีก่ ําหนด ภายใน 5 วันทําการนับถัดจากวันเสนอราคา
การพิจารณาผล
- คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส รับเอกสารและราคาในวันทําการ
ถัดจากวันเสนอราคา โดยกําหนดใหรับเอกสารทั้งหมดผานทางระบบ e-GP เทานั้น
หมายเหตุ ดาวนโหลดแบบฟอรมจากเว็บไซตของกรมบัญชีกลาง (www.cgd.go.th)
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ขั้นตอนการจัดหาพัสดุ
การซื้อ – จาง ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (Electronic Bidding : e-bidding)
วงเงินเกิน 2,000,000 บาท ตามนัยหนังสือกรมบัญชีกลาง ดวนที่สุด ที่ กค(กวพ) 0421.3/ว 299
ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2558
ผังกระบวนการ
ระยะเวลา
รายละเอียด
ผูรับผิดชอบ
-

รายงานความตองการ

-

1 วัน
รายงานขอซื้อ/ขอจาง (ขอ 27)

เผยแพรรางประกาศและราง
เอกสารประกวดราคาใหเสนอแนะ
วิจารณ

ไมนอยกวา
3 วันทําการ

-กําหนดรายละเอียดพัสดุ และกําหนดราคากลางกรณี
จัดซื้อจัดจางเกินกวา 100,000 บาท โดยเจาหนาที่/
คณะกรรมการกําหนดราคากลาง และเสนอใหหัวหนาสวน
ราชการ (นอ.) ใหความเห็นชอบ
-แจงเหตุและความจําเปนตองใช
-กําหนดวงเงิน
-รายชื่อคณะกรรมการกําหนดรายละเอียดคุณลักษณะ
เฉพาะ (จะแตงตั้งหรือไมก็ได แลวแต ดุลยพินิจของ หน.
สวนราชการ)
-รายชื่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส
-รายชื่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ/การจาง
-รายงานขอความเห็นชอบดําเนินการซือ้ /จาง
1) เหตุผลและความจําเปนที่ตองซื้อหรือจาง
2) รายละเอียดของพัสดุที่จะซื้อหรืองานที่จะจาง
3) ราคามาตรฐาน หรือราคากลาง
ของทางราชการ หรือราคาที่เคยซื้อหรือจางครั้งหลังสุด
ภายในระยะเวลา 2 ปงบประมาณ
4) วงเงินที่จะซื้อหรือจางโดยใหระบุวงเงินงบประมาณ
วงเงินตามโครงการเงินกูหรือเงินชวยเหลือที่จะซื้อหรือ
จางในครั้งนั้นทั้งหมด ถาไมมีวงเงินดังกลาวใหระบุ
วงเงินที่ประมาณวาจะซื้อหรือจางในครั้งนั้น
5) กําหนดเวลาที่ตองการใชพัสดุนั้น หรือใหงานนั้นแลว
เสร็จ
6) วิธีที่จะซื้อหรือจาง และเหตุผลที่ตองซื้อหรือจางโดย
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส
-ขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ/
ตรวจการจาง
-นํารางประกาศและรางเอกสารประกวดราคาฯ เผยแพร
ในเว็บไซตของหนวยงานและเว็บไซตของกรมบัญชีกลาง
ใหสาธารณชนเสนอแนะ หรือมีความเห็นเปนลายลักษณ
อักษร (วงเงินไมเกิน 5 ลานบาท จะประกาศรางหรือไมก็
ได แลวแตดุลยพินิจ ของ หน.สวนราชการ ตามนัยหนังสือ
กรมบัญชีกลาง ดวนที่สุด ที่ กค(กวพ) 0421.3/ว 258
ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2558)

-หนวยงานที่ใชพัสดุ /เจาหนาที่
พัสดุ
-หนวยงานที่ใชพัสดุ

-เจาหนาทีพ่ ัสดุ
-ผาน หน.จนท.พัสดุ
-ผูมีอํานาจอนุมัติ
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ผังกระบวนการ
ประกาศประกวดราคา

พิจารณาราคา/ตกลงกับผูขาย/ผูรับ
จาง

ระยะเวลา

รายละเอียด

ผูรับผิดชอบ

-เสนอหัวหนาสวนราชการอนุมัติประกาศประกวดราคาฯ --เจาหนาที่พัสดุ
และลงประกาศเผยแพรทางเว็บไซตของหนวยงานและ -ผาน หน.จนท.พัสดุ
ของกรมบัญชีกลาง
-ผูมีอํานาจอนุมัติ
(วงเงินไมเกิน 5 ลานบาท ระยะเวลาเผยแพรไมนอยกวา 5
คํานวณราคาไม วันทําการ คํานวณราคาไมนอยกวา 3 วันทําการ ตามนัย
นอยกวา 3 วัน หนังสือกรมบัญชีกลาง ดวนที่สุด ที่ กค(กวพ) 0421.3/ว
258 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2558)
ทําการ
เผยแพร
ไมนอยกวา
5 วันทําการ

1 วัน

-กําหนดยื่นขอเสนอและใบเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัด -เจาหนาทีพ่ ัสดุ
จางดวยอิเล็กทรอนิกส
-คณะกรรมการพิจารณาผลฯ

3 วัน

-Download เอกสารการเสนอราคา โดยสงมอบให

คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาฯ

-เสนอหัวหนาสวนราชการอนุมัติซื้อ/จาง

-เจาหนาทีพ่ ัสดุ
-คณะกรรมการพิจารณาผลฯ

-เจาหนาทีพ่ ัสดุ

-ผาน หน.จนท.พัสดุ
-ผูมีอํานาจอนุมัติ

สัญญาซื้อ/จาง
ใบสั่งซื้อ/จาง
ขอ 132, ขอ 133(1)

5-7 วัน

-แจงใหผูชนะการเสนอราคา มาทําสัญญา พรอมวาง
หลักประกัน
-แจงคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ/การจาง
-บริหารสัญญา

-เจาหนาทีพ่ ัสดุ
-ผูขาย/ผูรับจาง
-คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ/
การจาง

สงมอบ / ตรวจรับ

1-3 วัน

-สงมอบพัสดุ/งานจาง
-ตรวจรับพัสดุ/การจาง

-ผูขาย/ผูรับจาง

-เตรียมเอกสารขอเบิกเงิน
-วางฎีกาการเบิกจาย
-เก็บรักษาเอกสาร

-เจาหนาทีพ่ ัสดุ
-เจาหนาทีก่ ารเงิน

เบิกจายเงิน

1 วัน

-คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ/
การ
จาง

หมายเหตุ ประกาศรายละเอียดขอมูลราคากลาง และการคํานวณราคากลางการจัดซื้อ/จัดจาง ที่มีวงเงินเกินกวา 100,000 บาท ในเว็บไซตของ
กรมบัญชีกลาง และเว็บไซตของหนวยงาน จนถึงวันที่อนุมัติรับคําเสนอซื้อ/จาง หรือพัน 30 วัน นับแต คกก.พิจารณาผลฯเสนอผูมีอํานาจอนุมัติ
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แบบเบิกจายในโครงการตามมาตรการ
สงเสริมความเปนอยูระดับตําบล
แบบที่ 1 – 6
(หนังสือกระทรวงการคลัง ดวนที่สุด ที่ กค 0406.3/ว 114
ลงวันที่ 29 กันยายน 2558)

บททีไ โ
นวทางการปฏิบัติงานดຌานการงิน ละการพัสดุ
ครงการตามมาตรการสงสริมความป็นอยูระดับตาบล

นวทางการปฏิบัติงานดຌานการงิน ละการพัสดุ
ครงการตามมาตรการสงสริมความป็นอยูระดับตาบล
สาหรับ
สานักงานจังหวัด

นวทางการปฏิบัติงานดຌานการงิน ละการพัสดุ
ครงการตามมาตรการสงสริมความป็นอยูระดับตาบล
สาหรับ
ทีไทาการปกครองอาภอ

นวทางการปฏิบัติงานดຌานการงิน ละการพัสดุ ครงการตามมาตรการ
สงสริมความป็นอยูระดับตาบล สาหรับทีไทาการปกครองอาภอ
กระทรวงการคลัง กาหนดหลักกณฑ์วิธีปฏิบัติ฿นการบิกจายงินสาหรับครงการตามมาตรการ
ส ง สริ ม ความป็ น อยู ร ะดั บ ตาบล ตามหนั ง สื อ กระทรวงการคลั ง ด ว นทีไ สุ ด ทีไ กค 0406.3/ว 114
ลงวันทีไ 29 กันยายน 2558 ฿หຌสานักงานจังหวัด ละอาภอ ปฏิบัติ฿นการบิกจายงินตามครงการตาม
มาตรการสงสริมความป็นอยูระดับตาบล พืไอ฿หຌการปฏิบัติงานดຌานการงิน ละการพัสดุ ของทีไทาการ
ปกครองอาภอ เดຌ ถู กตຌ อง ละป็น เป฿นนวทางดียวกัน กรมการปกครองจึ ง เดຌจั ดทานวทางการ
ปฏิบัติงานดຌานการงิน ละการพัสดุครงการตามมาตรการสงสริมความป็นอยูระดับตาบล สาหรับทีไทาการ
ปกครองอาภอ ดังนีๅ

ดຌานการงิน
การบิกจายงิน มี 2 ลักษณะ คือ
1. บิกจายงินกรณีการจัดหาพัสดุ : ฿หຌจัดทาอกสารหลักฐานขอบิก ตามประภทครงการ
ทีไขอบิกงิน พรຌอมบบ โ ิมี PO) หรือ บบ ใ ิเมมี PO) สง฿หຌสานักงานจังหวัด ซึไงป็นผูຌบิกจากระบบ
GFMIS พืไออนงิน฿หຌกจຌาหนีๅหรือคูสัญญาหรือผูຌมีสิทธิของอาภอ ทีไจຌงขอบิกดยตรง
2. บิกจายงินกรณีอนืไ โ : ฿หຌจัดทาสัญญายืมงิน ตามประภทครงการทีไจะตຌองยืมงิน พรຌอมบบ ใ
ิเมมี PO) สง฿หຌสานักงานจังหวัดซึไงป็น ผูຌบิกจากระบบ GFMIS ดยสานักงานจังหวัด จะจายชใค฿หຌกอาภอ
ผูຌยืม ฿นนามทีไทาการปกครองอาภอ
วิธีปฏิบัติดຌานการงินละทะบียนตาง โ
1. อาภอปิดบัญชีงินฝากธนาคาร ประภทกระสรายวัน เวຌทีไธนาคารรัฐวิสากิจ 1 บัญชี
ชืไอบัญชี “มาตรการสงสริมความป็นอยูระดับอาภอ.......... ละ “Stimulus Measures at
Sub – district Level District ........... เวຌสาหรับรับงินตามสัญญาการยืมงินจากสานักงานจังหวัด
2. จัดทาทะบียนคุมงินฝากธนาคารบัญชี “มาตรการสงสริมความป็นอยูระดับอาภอ...........
ละ “Stimulus Measures at Sub – district Level District ........... สาหรับบันทึกขຌอมูลการนางิน
ฝาก-ถอน ทุกครัๅง
3. จัดทาทะบียนคุมการรับชใค ครงการตามมาตรการสงสริมความป็นอยูระดับตาบล ฿ชຌบบตาม
ระบบควบคุมการงินของหนวยงานยอย พืไอบันทึกขຌอมูลการรับชใคเวຌป็นหลักฐานทุกครัๅง
4. จัดทาทะบียนคุมการจายชใค ฿หຌจຌาหนีๅหรือผูຌมีสิทธิครงการตามมาตรการสงสริมความป็นอยู
ระดับตาบล ฿ชຌบบตามระบบควบคุมการงินของหนวยงานยอย พืไอบันทึกขຌอมูลการจายชใคเวຌป็นหลักฐาน
ทุกครัๅง
5. จัดทาสัญญาการยืมงินครงการจากสานักงานจังหวัด ดยนายอาภอหรือผูຌเดຌรับมอบหมายป็น
ผูຌลงนาม฿นสัญญาการยืมงิน สง฿หຌสานักงานจังหวัดซึไงป็นผูຌอนุมัติสัญญาการยืมงิน พืไอบิกงินยืมราชการ฿น
ระบบ GFMIS กาหนด฿หຌจัดทาสัญญายืมงิน แ ครงการตอ แ สัญญา

-26. ทีไทาการปกครองอาภอรับงินยืมราชการจากสานักงานจังหวัดซึไงจายป็นชใค฿นนามทีไทาการ
ปกครองอาภอ ดยคณะกรรมการรับงินของอาภอนาชใคฝากธนาคารบัญชี“มาตรการสงสริมความป็นอยู
ระดับอาภอ........... ละ  Stimulus Measures at Sub – district Level District ........... พรຌอมสง
สานาสัญญาการยืมงินทีไเดຌรับอนุมัติลຌว฿หຌทีไทาการปกครองอาภอกใบเวຌป็นหลักฐาน 1 ฉบับ
7. จัดทาทะบียนคุมการรับจายงินยืมงบประมาณรายจายตามมาตรการสงสริมความป็นอยูระดับ
ตาบล ิ฿ชຌบบ 5 ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ดวนทีไสุด ทีไ กค 0406.3/ว 114 ลงวันทีไ 29 กันยายน 2558ี
ดยจัดทาป็นผนการ์ด สัญญาละ 1 ผน ติดเวຌหนຌาสัญญา พืไอบันทึกขຌอมูลกีไยวกับการรับ – จายงินยืม กรณี
ทีไจຌาหนຌาทีไของอาภอทีไเดຌรับมอบหมายมีความจาป็นตຌอง฿ชຌจายงินครงการ ละเดຌทาสัญญาการยืมงินจาก
ทีไทาการปกครองอาภอ
8. ทีไทาการปกครองอาภอจายงิน฿หຌผຌูมีสิทธิหรือจายงินยืมตามสัญญาการยืมงินของจຌาหนຌาทีไ
ครงการ฿หຌจายป็นชใค
9. การสง฿ชຌงินยืมตามสัญญาการยืมงินตละฉบับ฿หຌจัดทารายงานสรุปการ฿ชຌจายงินงบประมาณ
รายจายตามมาตรการสงสริมความป็นอยูระดับตาบล ิ฿ชຌบบ 6 ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ดวนทีไสุด
ทีไ กค 0406.3/ว 114 ลงวันทีไ 29 กันยายน 2558 ี พรຌอมงินหลือจาย ิถຌามีี สงสานักงานจังหวัด ภาย฿น แ5 วัน
นับตวันสรใจสิๅนครงการสาหรับอกสารหลักฐานการจายกใบเวຌทีไอาภอ
10. จัดทาทะบียนคุมทุกประภท ตามบบทีไกาหนดเวຌ฿นระบบการควบคุมการงินของหนวยงานยอย
ดยยกฉพาะครงการตามมาตรการสงสริมความป็นอยูระดับตาบล พืไอสะดวก฿นการควบคุมละตรวจสอบ
11. รายงานงินคงหลือประจาวัน ฿หຌจัดทา แ ชุด ตามระบียบการกใบรักษางินละการนางินสงคลัง
฿นหนຌาทีไของอาภอละกิไงอาภอ พ.ศ. โ5โเ ดยสดงรายการรวมกับงบประมาณตามปกติ
12. ฿บสรใจรับงินทัไวเป ฿ชຌยกลมฉพาะครงการตามมาตรการสงสริมความป็นอยูระดับตาบล
พืไอรับงินตาง โ ทีไกีไยวขຌองกับครงการนีๅ

ดຌานการพัสดุ
แ. การดานินการจัดหาพัสดุตามทีนไ ายอาภอเดຌรับมอบอานาจจากผูຌวาราชการจังหวัดทุกขัๅนตอน
ตามวงงิน ละตามวิธีจัดหาพัสดุดยถือปฏิบัติตามระบียบสานักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. 2535 ละฉบับกຌเขพิไมติม
ประกาศสานักนายกรัฐมนตรี รืไอง นวทางปฏิบัติ฿นการจัดหาพัสดุดຌวยวิธีตลาดอิลใกทรอนิกส์ ิElectronic
Market : e-marketี ละดຌวยวิธีประกวดราคาอิลใกทรอนิกส์ ิElectronic Bidding : e-biddingี หนังสือ กวพ.
ดวนทีไสุด ทีไ กคิกวพี เไโแ.ใ/วโ้้ ลงวันทีไ โ่ สิงหาคม โ55่ ละหนังสือ กระทรวงการคลัง ดวนทีไสุด ทีไ กค
เไเๆ.ใ/ว แแไ ลงวันทีไ โ้ กันยายน โ55่
2. ทีไทาการปกครองอาภอป็นผูຌบันทึกรายการ฿นระบบ e-GP ทุกขัๅนตอน

-33. ทีไทาการปกครองอาภอจຌง฿หຌสานักงานจังหวัดสรຌางขຌอมูลหลักผูຌขายของจຌาหนีๅหรือคูสัญญา
มืไอดานินการจัดหาผูຌรับจຌางหรือผูຌขายเดຌลຌว ิ฿ชຌบบ 1 ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ดวนทีไสุด ทีไ กค
0406.3/ว 114 ลงวันทีไ 29 กันยายน 2558ี พรຌอมสงอกสารประกอบ ดยรับรองสานา ละประทับตรา
บริษัท/หจก. ทุกฉบับ ดังนีๅ
-สานาหนຌาสมุดบัญชีธนาคาร/อกสารทางธนาคาร ิกระสรายวัน ฿ชຌหนຌาชใค / หนังสือรับรอง
ของธนาคาร / สตใทมຌนท์ี
สานาบัตรประจาตัวผูຌสียภาษีอากร / ฿บทะบียนภาษีมูลคาพิไม ิภ.พ.โเี
-สานาหนังสือรับรองการจดทะบียน / ฿บสาคัญสดงการจดทะบียนหຌางหุຌนสวนบริษัท/
หนังสือจดทะบียนการคຌา
สานาสัญญาจຌาง / สัญญาซืๅอขาย / สัญญาชาหนังสือตกลง / ฿บสัไงจຌาง / ฿บสัไงซืๅอ
ไ. ทีไทาการปกครองอาภอจຌง฿หຌสานักงานจังหวัด ทาการจองงบประมาณิPO) ฿นระบบ GFMIS
กรณีการจัดหาพัสดุทีไมีวงงินตัๅงต 5ุเเเ บาท ขึๅนเป
5. การขอบิกงินทีไเดຌดานินการจัดหาพัสดุตามระบียบฯ ลຌว ฿หຌทีไทาการปกครองอาภอจัดสง
อกสารหลักฐานขอบิกงินเปสานักงานจังหวัด ดังนีๅ
5.แ กรณีขอบิกงินงบประมาณรายจายทีไมีการจัดทา ิPOี ฿นระบบ GFMIS วงงินตัๅงต
5ุเเเ บาทขึๅนเป ิ฿ชຌบบ 2 ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ดวนทีไสุด ทีไ กค 0406.3/ว 114 ลงวันทีไ 29
กันยายน 2558ี
5.โ กรณีขอบิกงินงบประมาณรายจายทีไเมตຌองจัดทา ิPOี ฿นระบบ GFMIS ิ฿ชຌบบ 3
ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ดวนทีไสุด ทีไ กค 0406.3/ว 114 ลงวันทีไ 29 กันยายน 2558ี
ๆ. ทีทไ าการปกครองอาภอติดตามรียก฿บสรใจรับงินจากจຌาหนีๅหรือคูสัญญามากใบเวຌป็นหลักฐาน
ประกอบการตรวจสอบ มืไอสานักงานจังหวัดจัดสงสานารายงานการจายงิน฿นระบบ GFMIS พรຌอม
หลักฐานการบิกจายทีไเดຌรับอนุมัติบิกจายรียบรຌอยลຌว฿หຌทีไทาการปกครองอาภอกใบรักษาเวຌตรวจสอบ
กรณีทีไดานินการติดตามรียก฿บสรใจรับงินจากผูຌรับจຌาง หรือคูสัญญาเมเดຌ฿หຌทีไทาการปกครองอาภอจຌงสานักงาน
สรรพากรพืๅนทีไ หรือสานักงานสรรพากรพืๅนทีไสาขา ดานินการ฿นสวนทีไกีไยวขຌอง
7. ทีไทาการปกครองอาภอสามารถดาวน์หลดบบฟอร์มการจัดซืๅอจัดจຌางเดຌทีไวใบเซต์ของ
กระทรวงมหาดเทย www.moi.go.th หัวขຌอ นวทางการปฏิบัติงานดຌานการงิน ละการพัสดุ สาหรับ
ครงการตามมาตรการสงสริมความป็นอยูระดับตาบล
…………………………………………………
กองคลัง กรมการปกครอง

บททีไ 3
ขัๅนตอนการดานินการตามระบียบสานักนายกรัฐมนตรีวาดຌวยการพัสดุ พ.ศ. โ5ใ5
ละกຌเขพิไมติมฯ ละประกาศสานักนายกรัฐมนตรี รืไอง นวทางปฏิบตั ิ฿นการจัดหาพัสดุ
ดຌวยวิธีตลาดอิลใกทรอนิกส์ ิElectronic Market : e-marketี ละหนังสือสัไงการทีไกีไยวขຌอง

ขัๅนตอนการจัดหาพัสดุ

ผังกระบวนการขัๅนตอนการจัดหาพัสดุ

การซืๅอ – จຌาง วิธีตกลงราคา ิวงงินเมกิน 5เเุเเเ บาที
ผังกระบวนการ
ระยะวลา
รายละอียด
-

รายงานความตຌองการ
-

แ วัน

รายงานขอซืๅอ/ขอจຌาง ิขຌอ โ็ี

ผูຌรับผิดชอบ

-กาหนดรายละอียดพัสดุ ละกาหนดราคากลางกรณี
-หนวยงานทีไ฿ชຌพัสดุ /
จัดซืๅอจัดจຌางกินกวา แเเุเเเ บาท ดยจຌาหนຌาทีไ/
จຌาหนຌาทีไพัสดุ
คณะกรรมการกาหนดราคากลาง ละสนอ฿หຌหัวหนຌาสวน
ราชการ ินอ.ี ฿หຌความหในชอบ
-จຌงหตุละความจาป็นตຌอง฿ชຌ
-หนวยงานทีไ฿ชຌพัสดุ
-กาหนดวงงิน
-รายชืไอคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ/การจຌาง
-รายงานขอความหในชอบดานินการซือๅ / จຌาง
แี หตุผลละความจาป็นทีไตຌองซืๅอหรือจຌาง
โี รายละอียดของพัสดุทีไจะซืๅอหรืองานทีไจะจຌาง

-จຌาหนຌาทีพไ ัสดุ
-ผูຌมีอานาจอนุมัติ

ใี ราคามาตรฐาน หรือราคากลาง
ของทางราชการ หรือราคาทีไคยซืๅอหรือจຌางครัๅงหลังสุด
ภาย฿นระยะวลา โ ปงบประมาณ
ไี วงงินทีไจะซืๅอหรือจຌางดย฿หຌระบุวงงินงบประมาณ
วงงินตามครงการงินกูຌหรืองินชวยหลือทีไจะซืๅอหรือ
จຌาง฿นครัๅงนัๅนทัๅงหมด ถຌาเมมีวงงินดังกลาว฿หຌระบุ
วงงินทีไประมาณวาจะซืๅอหรือจຌาง฿นครัๅงนัๅน
5ี กาหนดวลาทีไตຌองการ฿ชຌพัสดุนัๅน หรือ฿หຌงานนัๅนลຌว
สรใจ
ๆี วิธีทีไจะซืๅอหรือจຌาง ละหตุผลทีไตຌองซืๅอหรือจຌางดย
วิธีการตกลงราคา
-ขออนุมัติตงตัๅงคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ/การจຌาง

ประกาศราคากลาง

ตกลงราคากับผูຌขาย/ผูรຌ ับจຌาง

ภาย฿น ใ วัน นับ ประกาศรายละอียดขຌอมูลราคากลาง ละการคานวณ -จຌาหนຌาทีพไ ัสดุ
ตวันทีไอนุมัติขอ ราคากลางการจัดซือๅ /จัดจຌาง ทีไมวี งงินกินกวา แเเุเเเ
ซืๅอ/ขอจຌาง บาท ฿นวใบเซต์ของกรมบัญชีกลาง ละวใบเซต์ของ
หนวยงาน
2 วัน

-ติดตอตกลงราคากับผูຌขาย/ผูຌรับจຌาง
-ขออนุมัติซืๅอ/จຌาง

-จຌาหนຌาทีพไ ัสดุ
-ผูຌขาย/ผูຌรับจຌาง

ผังกระบวนการ

ระยะวลา

สัญญา ซืๅอ / จຌาง
฿บสัไง ซืๅอ / จຌาง
ขຌอ แใโ ุ ขຌอ แใใิแี

5 – ็ วัน

-จัดทาสัญญาซืๅอ / จຌาง
ิ฿บสัไง ซืๅอ / จຌางี
-จຌงคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ/การจຌาง
-บริหารสัญญา

-จຌาหนຌาทีพไ ัสดุ
-ผูຌขาย/ผูຌรับจຌาง
-คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ/
การจຌาง

แ – ใ วัน

-สงมอบพัสดุ/งานจຌาง
-ตรวจรับพัสดุ/การจຌาง

-ผูຌขาย/ผูຌรับจຌาง
-ผูຌควบคุมงาน ิงานกอสรຌางี
-คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
-จຌาหนຌาทีพไ ัสดุ ิงานคลัง
พัสดุี

-ตรียมอกสารขอบิกงิน
-วางฎีกาการบิกจาย
-กใบรักษาอกสาร

-จຌาหนຌาทีพไ ัสดุ
-จຌาหนຌาทีกไ ารงิน

สงมอบ / ตรวจรับ

บิกจายงิน

แ วัน

รายละอียด

ผูຌรับผิดชอบ

ขัๅนตอนการจัดหาพัสดุ
การซืๅอ – จຌาง วิธีสอบราคา ิวงงินกิน 5เเุเเเ บาท ตเมกิน โุเเเุเเเ บาที
ผังกระบวนการ
ระยะวลา
รายละอียด
ผูຌรับผิดชอบ
-

รายงานความตຌองการ
-

แ วัน
รายงานขอซืๅอ/ขอจຌาง ิขຌอ โ็ี

-กาหนดรายละอียดพัสดุ ละกาหนดราคากลาง
กรณีจัดซืๅอจัดจຌางกินกวา แเเุเเเ บาท ดย
จຌาหนຌาทีไ/คณะกรรมการกาหนดราคากลาง ละ
สนอ฿หຌหัวหนຌาสวนราชการ ินอ.ี ฿หຌความ
หในชอบ
-จຌงหตุละความจาป็นตຌอง฿ชຌ
-กาหนดวงงิน
-รายชืไอคณะกรรมการปຂดซองสอบราคา
-รายชืไอคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ/การจຌาง
-รายงานขอความหในชอบดานินการซือๅ / จຌาง
แี หตุผลละความจาป็นทีไตຌองซืๅอหรือจຌาง
โี รายละอียดของพัสดุทีไจะซืๅอหรืองานทีไจะจຌาง

-หนวยงานทีไ฿ชຌพัสดุ / จຌาหนຌาทีพไ ัสดุ

-หนวยงานทีไ฿ชຌพัสดุ

-จຌาหนຌาทีพไ ัสดุ
-ผูຌมีอานาจอนุมัติ

ใี ราคามาตรฐาน หรือราคากลาง
ของทางราชการ หรือราคาทีไคยซืๅอหรือจຌางครัๅง
หลังสุดภาย฿นระยะวลา โ ปงบประมาณ
ไี วงงินทีไจะซืๅอหรือจຌางดย฿หຌระบุวงงิน
งบประมาณ วงงินตามครงการงินกูຌหรืองิน
ชวยหลือทีไจะซืๅอหรือจຌาง฿นครัๅงนัๅนทัๅงหมด ถຌาเม
มีวงงินดังกลาว฿หຌระบุวงงินทีไประมาณวาจะซืๅอ
หรือจຌาง฿นครัๅงนัๅน
5ี กาหนดวลาทีไตຌองการ฿ชຌพัสดุนัๅน หรือ฿หຌงาน
นัๅนลຌวสรใจ
ๆี วิธีทีไจะซืๅอหรือจຌาง ละหตุผลทีไตຌองซืๅอหรือ
จຌางดยวิธีสอบราคา
-หในชอบละลงนามรางประกาศสอบราคา
พรຌอมขออนุมัติตงตัๅงคณะกรรมการปຂดซองสอบ
ราคาละกรรมการตรวจรับพัสดุ/การจຌาง

ประกาศราคากลาง

จนถึงวันทีไอนุมัติ
รับคาสนอซืๅอ/
จຌาง หรือพัน ใเ
วัน นับต คกก.
พิจารณาผลฯ
สนอผูຌมีอานาจ
อนุมัติ

ประกาศรายละอียดขຌอมูลราคากลาง ละการ
-จຌาหนຌาทีพไ ัสดุ
คานวณราคากลางการจัดซืๅอ/จัดจຌาง ทีมไ ีวงงินกิน
กวา แเเุเเเ บาท ฿นวใบเซต์ของกรมบัญชีกลาง
ละวใบเซต์ของหนวยงาน

ผังกระบวนการ
ผยพรประกาศสอบราคา

รับซองสอบราคา

ปຂดซองสอบราคา

พิจารณาอกสาร / ฿บสนอราคา

ขออนุมัติซืๅอ/จຌาง

สัญญาซืๅอ/จຌาง ิ฿บสัไงี

ระยะวลา

ผูຌรับผิดชอบ

1 วัน

-สงประกาศสอบราคา฿หຌผูຌมอี าชีพดยตรงทาง
-จຌาหนຌาทีพไ ัสดุ
เปรษณีย์
-ประกาศผยพร฿นวใบเซต์กรมบัญชีกลางิe-GP)
ละกรมฯ
-ปຂดประกาศทีไบอร์ดของหนวยงาน
-จຌงคณะกรรมการปຂดซองสอบราคา

7 วัน

-รับซองราคาละอกสาร
-ออกหลักฐานรับซองสอบราคา
-สงมอบซองสนอราคาทัๅงหมด฿หຌ หน.จຌาหนຌาทีไ
พัสดุกใบรักษา
-หน.จนท.พัสดุสงมอบซองสนอราคาทัๅงหมด฿หຌ
คณะกรรมการปຂดซองสอบราคา฿นวันปຂดซอง
-ปຂดซองสนอราคาพรຌอมอานราคาลงนามกากับ
ทุกผน
-ตรวจสอบคุณสมบัติ฿บสนอราคา รูปบบ ป็นเป
ตามงืไอนเขอกสารสอบราคาหรือเม
-สรุปความหในซืๅอ/จຌางจากผใมีคุณสมบัติถูกตຌอง
ราคาตไาป็นประยชน์กทางราชการ

-จຌาหนຌาทีพไ ัสดุ
-หน.จຌาหนຌาทีไพัสดุ

รายงานผลการพิจารณาพรຌอมความหในผาน หน.
จนท.พัสดุ

-คณะกรรมการปຂดซองสอบราคา
-หน.จนท.พัสดุ

5 – ็ วัน

-จัดทาสัญญาซืๅอ / จຌาง ิ฿บสัไง ซืๅอ / จຌางี
-จຌงคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
-บริหารสัญญา

แ – ใ วัน

-สงมอบพัสดุ / งานจຌาง
-ตรวจรับพัสดุ / การจຌาง

แ วัน

-ตรียมอกสารขอบิกงิน
-วางฎีกาการบิกจาย
-กใบรักษาอกสาร

-จຌาหนຌาทีพไ ัสดุ
-ผูຌขาย/ผูຌรับจຌาง
-คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ/การ
จຌาง
-ผูຌขาย / ผูຌรับจຌาง
-ผูຌควบคุมงาน ิงานกอสรຌางี
-คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ/การ
จຌาง
-จຌาหนຌาทีพไ ัสดุิงานคลังพัสดุี
-จຌาหนຌาทีพไ ัสดุ
-จຌาหนຌาทีกไ ารงิน

แ วัน

ใ – 5 วัน

โ วัน

สงมอบ – ตรวจรับ

บิกจายงิน

รายละอียด

-หน.จนท.พัสดุ
-คณะกรรมการปຂดซองสอบราคา

-คณะกรรมการปຂดซองสอบราคา

ผังกระบวนการ

ขัๅนตอนการจัดหาพัสดุ
การซืๅอ – จຌาง วิธีพิศษ ิวงงินกิน 5เเุเเเ บาที
ระยะวลา
รายละอียด
-

รายงานความตຌองการ
-

รายงานขอซืๅอ/ขอจຌาง ิขຌอ โ็ี

แ วัน

-กาหนดรายละอียดพัสดุ ละกาหนดราคากลางกรณี
จัดซืๅอจัดจຌางกินกวา แเเุเเเ บาท ดยจຌาหนຌาทีไ/
คณะกรรมการกาหนดราคากลาง ละสนอ฿หຌหัวหนຌา
สวนราชการ ินอ.ี ฿หຌความหในชอบ
-จຌงหตุละความจาป็นตຌอง฿ชຌ
-กาหนดรายละอียดพัสดุ
-กาหนดวงงิน
-รายชืไอคณะกรรมการจัดซืๅอ/จຌาง ดยวิธีพิศษ
-รายชืไอคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ/การจຌาง
-รายงานขอความหในชอบดานินการซือๅ /จຌาง
แี หตุผลละความจาป็นทีไตຌองซืๅอหรือจຌาง
โี รายละอียดของพัสดุทีไจะซืๅอหรืองานทีไจะจຌาง

ผูຌรับผิดชอบ
-หนวยงานทีไ฿ชຌพัสดุ / จຌาหนຌาทีไ
พัสดุ

-หนวยงานทีไ฿ชຌพัสดุ

-จຌาหนຌาทีพไ ัสดุ
-ผูຌมีอานาจอนุมัติ

ใี ราคามาตรฐาน หรือราคากลาง
ของทางราชการ หรือราคาทีไคยซืๅอหรือจຌางครัๅงหลังสุด
ภาย฿นระยะวลา โ ปงบประมาณ
ไี วงงินทีไจะซืๅอหรือจຌางดย฿หຌระบุวงงินงบประมาณ
วงงินตามครงการงินกูຌหรืองินชวยหลือทีไจะซืๅอหรือ
จຌาง฿นครัๅงนัๅนทัๅงหมด ถຌาเมมีวงงินดังกลาว฿หຌระบุ
วงงินทีไประมาณวาจะซืๅอหรือจຌาง฿นครัๅงนัๅน
5ี กาหนดวลาทีไตຌองการ฿ชຌพัสดุนัๅน หรือ฿หຌงานนัๅนลຌว
สรใจ
ๆี วิธีทีไจะซืๅอหรือจຌาง ละหตุผลทีไตຌองซืๅอหรือจຌางดย
วิธีพิศษ
-ขออนุมัติตงตัๅงคณะกรรมการจัดซืๅอ/จຌางดยวิธีพิศษ
ละคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ/ตรวจการจຌาง

ประกาศราคากลาง

ภาย฿น ใ วัน นับ ประกาศรายละอียดขຌอมูลราคากลาง ละการคานวณ -จຌาหนຌาทีพไ ัสดุ
ตวันทีไอนุมัติ ราคากลางการจัดซือๅ /จัดจຌาง ทีไมวี งงินกินกวา แเเุเเเ
ขอซืๅอ/ขอจຌาง บาท ฿นวใบเซต์ของกรมบัญชีกลาง ละวใบเซต์ของ
หนวยงาน

ผังกระบวนการ
คณะกรรมการจัดซืๅอ/จຌาง วิธีพิศษ
-ขายทอดตลาด
-ซืๅอรงดวน
-ซอมพัสดุ
-ราชการลับ
-ซืๅอพิไม
-ซืๅอจากตางประทศ
-จาป็นตຌองระบุยีไหຌอ
-฿ชຌวิธีอืไนเมเดຌผล
-ซืๅอทีไดิน/สิไงกอสรຌางฉพาะหง

สนอราคา/ตอรองราคา ิขຌอ 5็-5่ี

ขออนุมัติซืๅอ/จຌาง

ระยะวลา
ใ – 5 วัน

โ วัน

แ วัน

5 – ็ วัน
สัญญาซืๅอ/จຌาง ิ฿บสัไงี
ิขຌอ แใโ – แใ5ี

รายละอียด

ผูຌรับผิดชอบ

฿นกรณี
-คณะกรรมการจัดซืๅอ/จຌาง วิธี
-ขายทอดตลาด จรจาตกลงราคา
พิศษ
-ซืๅอรงดวน ชิญผูຌมีอาชีพมาสนอราคาละตอรอง
-ซอมพัสดุทีไตຌองถอดตรวจ ชิญผูຌมีอาชีพมาสนอราคา
ละตอรอง
-ราชการลับ ชิญผูຌมีอาชีพมาสนอราคาละตอรอง
-ซืๅอพิไม จราจาผูຌขายรายดิมงืไอนเขดิมหรือดีกวา
-ซืๅอจากตางประทศ สัไงซืๅอดยตรงดย฿หຌหนวยงานอืไน฿น
ตางประทศสืบราคา฿หຌ
-จาป็นตຌองระบุยีไหຌอ ชิญผูຌผลิต/ผูຌทนจาหนายมาสนอ
ราคาละตอรอง
-฿ชຌวิธีอืไนเมเดຌผล สืบราคาผูຌมีอาชีพขายรายอืไน
ปรียบทียบกับผูຌสนอราคาดิมละตอรอง
-ซืๅอทีไดิน/สิไงกอสรຌางฉพาะหง ชิญจຌาของมาสนอ
ราคาละตอรอง
-พิจารณา/คุณสมบัติผูຌสนอราคา
-คณะกรรมการจัดซืๅอ/จຌาง วิธี
พิศษ
-จຌาหนຌาทีพไ ัสดุ

-รายงานผลการพิจารณาซืๅอ/จຌาง
-สนอความหในตอหัวหนຌาสวนราชการพืไอสัไงการผาน
หัวหนຌาจຌาหนຌาทีไพัสดุ
-จัดทาสัญญาซืๅอ / จຌาง ิ฿บสัไงซืๅอ/จຌางี
-จຌงคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ/การจຌาง
-บริหารสัญญา

-คณะกรรมการจัดซืๅอ/จຌาง วิธี
พิศษ
-หัวหนຌาสวนราชการ
-จຌาหนຌาทีพไ ัสดุ
-จຌาหนຌาทีพไ ัสดุ
-ผูຌขาย/ผูຌรับจຌาง
-คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ/
การจຌาง

ผังกระบวนการ

ขัๅนตอนการจัดหาพัสดุ
การซืๅอ – จຌาง วิธีกรณีพิศษ ิเมจากัดวงงินี
ระยะวลา
รายละอียด
-

รายงานความตຌองการ
-

รายงานขอซืๅอ/ขอจຌาง ิขຌอ โ็ี

แ วัน

ผูຌรับผิดชอบ

-กาหนดรายละอียดพัสดุ ละกาหนดราคากลาง
-หนวยงานทีไ฿ชຌพัสดุ /จຌาหนຌาทีไพัสดุ
กรณีจัดซืๅอจัดจຌางกินกวา แเเุเเเ บาท ดย
จຌาหนຌาทีไ/คณะกรรมการกาหนดราคากลาง ละ
สนอ฿หຌหัวหนຌาสวนราชการ ินอ.ี ฿หຌความหในชอบ
-จຌงหตุละความจาป็นตຌอง฿ชຌ
-หนวยงานทีไ฿ชຌพัสดุ
-กาหนดรายละอียดพัสดุ
-กาหนดวงงิน
-รายชืไอคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ/การจຌาง
-รายงานขอความหในชอบดานินการซือๅ /จຌาง
แี หตุผลละความจาป็นทีไตຌองซืๅอหรือจຌาง
โี รายละอียดของพัสดุทีไจะซืๅอหรืองานทีไจะจຌาง

-จຌาหนຌาทีพไ ัสดุ
-ผูຌมีอานาจอนุมัติ

ใี ราคามาตรฐาน หรือราคากลาง
ของทางราชการ หรือราคาทีไคยซืๅอหรือจຌางครัๅง
หลังสุดภาย฿นระยะวลา โ ปงบประมาณ
ไี วงงินทีไจะซืๅอหรือจຌางดย฿หຌระบุวงงิน
งบประมาณ วงงินตามครงการงินกูຌหรืองิน
ชวยหลือทีไจะซืๅอหรือจຌาง฿นครัๅงนัๅนทัๅงหมด ถຌาเมมี
วงงินดังกลาว฿หຌระบุวงงินทีไประมาณวาจะซืๅอหรือ
จຌาง฿นครัๅงนัๅน
5ี กาหนดวลาทีไตຌองการ฿ชຌพัสดุนัๅน หรือ฿หຌงานนัๅน
ลຌวสรใจ
ๆี วิธีทีไจะซืๅอหรือจຌาง ละหตุผลทีไตຌองซืๅอหรือจຌาง
ดยวิธีกรณีพิศษ
-สนอขออนุมัติตงตัๅงคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ/
การจຌาง

ประกาศราคากลาง

สนอราคา
ผูຌขาย/ผูຌรับจຌาง
-สวนราชการ
-รัฐวิสาหกิจ
-หนวยงานตามกฎหมายทຌองถิไน

ภาย฿น ใ วัน นับ ประกาศรายละอียดขຌอมูลราคากลาง ละการ
ตวันทีไอนุมัติ คานวณราคากลางการจัดซืๅอ/จัดจຌาง ทีมไ ีวงงินกิน
ขอซืๅอ/ขอจຌาง กวา แเเุเเเ บาท ฿นวใบเซต์ของกรมบัญชีกลาง
ละวใบเซต์ของหนวยงาน
ใ – 5 วัน

-จຌาหนຌาทีพไ ัสดุ

-จຌาหนຌาทีพไ ัสดุติดตอกับผูຌขาย/ผูຌรับจຌาง
-จຌาหนຌาทีพไ ัสดุ
งืไอนเข :
-ป็นผูຌทา/ผลิตอง นายกรัฐมนตรีอนุมัติหลักการลຌว
-มีกฎหมาย/มติคณะรัฐมนตรี฿หຌผูຌซืๅอ/จຌาง
ิรวมหนวยงานอืไนทีไมิ฿ชสวนราชการี

ผังกระบวนการ

ระยะวลา
5 – ็ วัน

สัญญาซืๅอ/จຌาง ิ฿บสัไงี
ิขຌอ แใโ ขຌอ แใใิแีี

รายละอียด

ผูຌรับผิดชอบ

กรณีสัญญา
-ผูຌมีอานาจอนุมัติ
- ขຌอความตางจาก กวพ.กาหนด
ึสงรางสัญญา฿หຌสานักงานอัยการสูงสุดพิจารณา
กอน
-ภาษาตางประทศ
ึ฿หຌทาป็นภาษาอังกฤษตตຌองมีคาปลตัวสัญญา
ละอกสารนบทຌายสัญญาฉพาะทีไสาคัญป็น
ภาษาเทยเวຌดຌวย วຌนตทาตามตัวอยางทีไ กวพ.
กาหนด
กรณีขຌอตกลง
- การซืๅอ จຌางหรือการลกปลีไยนดยวิธีตก
ลงราคา การจຌางทีไปรึกษาดยวิธีตกลง
วงงินเมกิน แเเุเเเ บาท
- สงมอบพัสดุครบถຌวนภาย฿น 5 วันทาการ
ของทางราชการ

ขัๅนตอนจัดหาพัสดุ
วิธีตกลงราคา : งานกอสรຌาง ิวงงินเมกิน 5เเุเเเ บาที
แ.

โ.
ใ.
ไ.
5.
ๆ.

ขัๅนตอน
ตงตัๅงคณะกรรมการกาหนดราคากลาง
ิพืไอกาหนดราคากลาง ตามมติ ครม มืไอวันทีไ แใ
มี.ค. โ555ี อຌางถึงหนังสือกระทรวงการคลัง
ดวนทีไสุด ทีไ กค เไโแ.5/วโ็ ลงวันทีไ ใเ มี.ค. 55
รืไอง หลักกณฑ์การคานวณราคากลางงานกอสรຌางของ
ทางราชการี
ชิญ ผูຌขาย/ผูຌรับจຌาง มาสนอราคา
สนออนุมัติจຌางผูຌรับจຌาง พรຌอมตงตัๅงคณะกรรมการ
ตรวจรับพัสดุ/คณะกรรมการตรวจการจຌาง
ถຌาป็น฿บสัไงจຌาง/฿บสัไงซืๅอ
ทาสัญญาจຌาง ิจຌง฿หຌบริษัท/หຌางฯี มาทาสัญญา
พรຌอมวางหลักประกัน
รวมระยะวลา฿นการดานินงาน
ิเมรวมระยะวลาคานวณราคากลางี

หຌวงวลา
-

หมายหตุ
ขึๅนอยูกับ
คณะกรรมการฯ
พิจารณาราคากลาง

1 วัน
แ วัน
แ วัน
เมกิน 5 วัน
เมกิน ็ วัน

งานกอสรຌางทีไตຌองคานวณราคากลางตามหลักกณฑ์การคานวณราคากลางงานกอสรຌางนีๅ
กิจกรรม การกระทา การประกอบ การติดตัๅง ละหรือการดานินการอืไน฿ด พืไอกอ฿หຌกิดป็นสิไงกอสรຌาง
อันเดຌก อาคาร ครงสรຌาง ระบบสาธารณูปภค หรือสิไงอืไน฿ด ซึไงมีลักษณะคงทน ถาวร ละ฿ชຌ
ประยชน์เดຌ ละ฿หຌหมายความรวมถึง การปรับปรุง การรืๅอถอน การตอติม ละการซอมซมสิไงทีไ
กอสรຌาง

ขัๅนตอนการจัดหาพัสดุ
วิธีสอบราคา : งานกอสรຌาง ิวงงินกิน 5เเุเเเ บาท ตเมกิน โุเเเุเเเ บาที

แ.

โ.

ใ.
ไ
5.
6.
็.
่.
9.

ขัๅนตอน
ตงตัๅงคณะกรรมการกาหนดราคากลาง
ิพืไอกาหนดราคากลาง ตามมติ ครม มืไอวันทีไ แใ
มี.ค. โ555ี อຌางถึงหนังสือกระทรวงการคลัง ดวนทีไสุด
ทีไ กค เไโแ.5/วโ็ ลงวันทีไ ใเ มี.ค. 55
รืไอง หลักกณฑ์การคานวณราคากลางงานกอสรຌางของ
ทางราชการี
มืไอเดຌราคากลาง พรຌอมบบ ปร. ไ ุ บบ ปร. 5 ลຌว
สนอหัวหนຌาสวนหในชอบราคากลาง ละ
อนุมัติจຌาง.................. พรຌอมตงตัๅงคณะกรรมการ
แ. ปຂดซองสอบราคา
โ. ตรวจการจຌาง
ใ. ผูຌควบคุมงาน
พรຌอมลงนาม฿นประกาศสอบราคาราจຌาง
ประกาศสอบราคา
ประกาศผูຌมีสิทธิ
ปຂดซองสอบราคาจຌาง
ิพรຌอมตอรองราคา ตามระบียบฯี
สนอหัวหนຌาสวนอนุมัติจຌาง ผูຌรับจຌาง

หຌวงวลา
-

หมายหตุ
ขึๅนอยูกับ
คณะกรรมการฯ
พิจารณาราคากลาง

1 วัน

เมนຌอยกวา แเ วัน
1 วัน
1 วัน
โ วัน

ทาสัญญาจຌาง ิจຌง฿หຌบริษัท/หຌางฯี มาทาสัญญา
พรຌอมวางหลักประกัน
ทาสัญญาจຌาง

เมกิน 5 วัน

รวมระยะวลา฿นการดานินงาน
ิเมรวมระยะวลาคานวณราคากลางี

เมกิน โแ วัน

แ วัน

งานกอสรຌางทีไตຌองคานวณราคากลางตามหลักเกณฑ์การคานวณราคากลางงานกอสรຌางนีๅ
กิจกรรม การกระทา การประกอบ การติดตัๅง ละหรือการดานินการอืไน฿ด พืไอกอ฿หຌกิดป็นสิไงกอสรຌาง
อันเดຌก อาคาร ครงสรຌาง ระบบสาธารณูปภค หรือสิไงอืไน฿ด ซึไงมีลักษณะคงทน ถาวร ละ฿ชຌ
ประยชน์เดຌ ละ฿หຌหมายความรวมถึง การปรับปรุง การรืๅอถอน การตอติม ละการซอมซมสิไงทีไ
กอสรຌาง

ขัๅนตอน฿นการจัดหาพัสดุ
วิธีการประกวดราคาอิลใกทรอนิกส์ ิe-biddingี งานกอสรຌาง ิวงงินกิน โุเเเุเเเ บาที

แ.

โ.

ใ.

ไ.

5

ขัๅนตอน
ตงตัๅงคณะกรรมการกาหนดราคากลาง ิพืไอกาหนด
ราคากลาง ตามมติ ครม มืไอวันทีไ แใ มี.ค. โ555ี อຌางถึง
หนังสือกระทรวงการคลัง ดวนทีไสุด ทีไ กค เไโแ.5/วโ็
ลงวันทีไ ใเ มี.ค. 55 รืไอง หลักกณฑ์การคานวณราคากลาง
งานกอสรຌางของทางราชการี
มืไอเดຌราคากลาง พรຌอมบบปร. ไ ุ บบ ปร. 5 ลຌว
สนอหัวหนຌาสวนหในชอบราคากลาง

สนออนุมัติจຌาง............ดยวิธปี ระกวดราคาอิลใกทรอนิกส์
ิE-biddingี ละอนุมัตินาราง ประกาศละรางอกสาร
ประกวดราคาอิลใกทรอนิกส์ผยพรทางวใบเซต์ของ
หนวยงาน ละวใบเซต์ของกรมบัญชีกลาง พรຌอมตงตัๅง
คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิลใกทรอนิกส์
ละ ตงตัๅงคณะกรรมการตรวจการจຌาง ละผูຌควบคุมงาน
นารางประกาศ ละรางอกสารประกวดราคาอิลใกทรอนิกส์
ผยพร฿นวใบเซต์ของหนวยงานละวใบเซต์ของ
กรมบัญชีกลาง
สนอหัวหนຌาสวนอนุมัติประกาศประกวดราคาจຌาง...........
ดຌวยวิธีประกวดราคาอิลใกทรอนิกส์ ละลงประกาศผยพร
ทางวใบเซต์ของหนวยงาน ละของกรมบัญชีกลาง

หຌวงวลา
-

หมายหตุ
ขึๅนอยูกับ
คณะกรรมการฯ
พิจารณาราคากลาง

หมายหตุ หัวหนຌา
สวนราชการอาจ
ตงตัๅงบุคคล฿ดบุคคล
หนึไง หรือตงตัๅง
คณะกรรมการขึๅนมา
คณะหนึไง พืไอ
รับผิดชอบจัดทา
รายละอียด
คุณลักษณะฉพาะ
ของพัสดุทีไจะจัดหาเดຌ
ตามความจาป็นละ
หมาะสม พืไอ฿หຌตรง
กับความตຌองการของ
สวนราชการเดຌ

2 วัน

เมนຌอยกวา
ใ วันทาการ
โ วัน

ๆ

ลงประกาศผยพรทางวใบเซต์ของหนวยงาน ละของ
กรมบัญชีกลาง

็

กาหนดยืไนขຌอสนอละ฿บสนอราคาทางระบบจัดซืๅอจัดจຌาง
ดຌวยอิลใกทรอนิกส์

8

ปຂดซองอกสาร ละพิจารณาผล ดยคณะกรรมการ
พิจารณาผลการประกวดราคาอิลใกทรอนิกส์
สนอหัวหนຌาสวนอนุมัติจຌาง ผูຌรับจຌาง

้
10
แแ
12

เมนຌอยกวา รายละอียดการผยพร
5 วันทาการ หนังสือ ดวนทีไสุดทีไ กค

ิกวพี เไโแ.ใ/วโ5่
ลงวันทีไ โไ ก.ค. 5่
เมนຌอยกวา รายละอียดการผยพร
ใ วันทาการ หนังสือ ดวนทีไสุดทีไ กค
ิกวพี เไโแ.ใ/วโ5่
ลงวันทีไ โไ ก.ค. 5่

ใ วัน
โ วัน

ทาสัญญาจຌาง ิจຌง฿หຌบริษัท/หຌางฯี มาทาสัญญา
พรຌอมวางหลักประกัน
ทาสัญญาจຌาง

เมกิน 5
วัน
แ วัน

รวมระยะวลา฿นการดานินงาน
ิเมรวมระยะวลาคานวณราคากลางี

เมกิน โๆ
วัน

งานกอสรຌางทีไตຌองคานวณราคากลางตามหลักเกณฑ์การคานวณราคากลางงานกอสรຌางนีๅ
กิจกรรม การกระทา การประกอบ การติดตัๅง ละหรือการดานินการอืไน฿ด พืไอกอ฿หຌกิดป็นสิไงกอสรຌาง
อันเดຌก อาคาร ครงสรຌาง ระบบสาธารณูปภค หรือสิไงอืไน฿ด ซึไงมีลักษณะคงทน ถาวร ละ฿ชຌ
ประยชน์เดຌ ละ฿หຌหมายความรวมถึง การปรับปรุง การรืๅอถอน การตอติม ละการซอมซมสิไงทีไ
กอสรຌาง

แ.

โ.

ใ.
ไ

ขัๅนตอนการจัดหาพัสดุ
วิธีพิศษ : งานกอสรຌาง (วงงินกิน 5เเุเเเ บาที
ขัๅนตอน
หຌวงวลา
ตงตัๅงคณะกรรมการกาหนดราคากลาง
ิพืไอกาหนดราคากลาง ตามมติ ครม มืไอวันทีไ แใ
มี.ค. โ555ี อຌางถึงหนังสือกระทรวงการคลัง ดวนทีไสุด
ทีไ กค เไโแ.5/วโ็ ลงวันทีไ ใเ มี.ค. 55
รืไอง หลักกณฑ์การคานวณราคากลางงานกอสรຌางของ
ทางราชการี
มืไอเดຌราคากลาง พรຌอมบบ ปร. ไ ุ บบ ปร. 5 ลຌว
1 วัน
สนอหัวหนຌาสวนหในชอบราคากลาง ละ
อนุมัติจຌาง.................. พรຌอมตงตัๅงคณะกรรมการ
แ. คณะการการจัดจຌางดยวิธีพิศษ
โ. คณะกรรมการตรวจการจຌาง
ใ. ผูຌควบคุมงาน
คณะกรรมการจัดจຌางดยวิธีพิศษ
แ วัน
ประชุม ิครัๅงทีไ แี พืไอกาหนดคุณลักษณะของงานจຌาง
จຌง฿หຌ ผูຌมีอาชีพ มาสนอราคางานจຌาง.............
3 วัน

5.

คณะกรรมการจัดจຌางดยวิธีพิศษ ประชุม ิครัๅงทีไ โี
พิจารณาคุณสมบัติของผูຌสนอราคาตละราย

1 วัน

6.

สนอหัวหนຌาสวนอนุมัติจຌาง ผูຌรับจຌาง

โ วัน

็.

ทาสัญญาจຌาง ิจຌง฿หຌบริษัท/หຌางฯี มาทาสัญญา
พรຌอมวางหลักประกัน
ทาสัญญาจຌาง

่.

หมายหตุ
ขึๅนอยูกับ
คณะกรรมการฯ
พิจารณาราคากลาง

เมกิน 5 วัน
แ วัน

รวมระยะวลา฿นการดานินงาน
เมกิน แไ วัน
ิเมรวมระยะวลาคานวณราคากลางี
งานกอสรຌางทีไตຌองคานวณราคากลางตามหลักกณฑ์การคานวณราคากลางงานกอสรຌางนีๅ
กิจกรรม การกระทา การประกอบ การติดตัๅง ละหรือการดานินการอืไน฿ด พืไอกอ฿หຌกิดป็นสิไงกอสรຌาง
อันเดຌก อาคาร ครงสรຌาง ระบบสาธารณูปภค หรือสิไงอืไน฿ด ซึไงมีลักษณะคงทน ถาวร ละ฿ชຌ
ประยชน์เดຌ ละ฿หຌหมายความรวมถึง การปรับปรุง การรืๅอถอน การตอติม ละการซอมซมสิไงทีไ
กอสรຌาง
9.

วิธีประกวดราคาอิลใกทรอนิกส์
ิElectronic Bidding : e-bidding)
ิวงงินกิน โุเเเุเเเ บาที
วิธีประกวดราคาอิลใกทรอนิกส์ (e – bidding)
ป็นการจัดหาพัสดุทีไมีรายละอียดคุณลักษณะทีไมีความซับซຌอน มีทคนิคฉพาะหรือป็นสินคຌาหรือบริการ
ทีไเมเดຌกาหนดเวຌ฿นระบบ e-market
การนับวันดานินการ - การผยพรรางประกาศละรางอกสาร
- การจัดหาพัสดุครัๅงหนึไง ซึไงมีราคากิน แเเุเเเ บาท ตเมกิน 5ุเเเุเเเ บาท ฿หຌอยู฿นดุลพินิจของ
สวนราชการ ทีไจะ฿หຌมีการผยพร฿หຌสาธารณชนสนอนะ วิจารณ์ หรือมีความหในป็นลายลักษณ์อักษร
หรือเมกใเดຌ
การนับวันดานินการ - การผยพรประกาศละอกสาร
- นาประกาศละอกสารประกวดราคาอิลใกทรอนิกส์ ผยพรทางวใบเซต์ของสวนราชการละวใบเซต์
ของกรมบัญชีกลาง ดังนีๅ
วงงินทีไจัดหา
ระยะวลาการผยพร
คานวณราคา
เมนຌอยกวา ิวันทาการี เมนຌอยกวา ิวันทาการี
กิน แุเเเุเเเ บาทตเมกิน 5ุเเเุเเเ บาท
5
3
การสนอราคา
- ผูຌสนอราคาจะตຌองจัดทาอกสารสาหรับ฿ชຌ฿นการสนอราคา ดยสนออกสารละราคา
ผานระบบ e–GP ฿นวันทาการถัดจากวันสุดทຌายของการคานวณราคา
- กรณีทีไสวนราชการกาหนดงืไอนเข฿หຌผูຌสนอราคานาตัวอยางพัสดุมาสดง หรือทดลองหรือ
ทดสอบ ณ สวนราชการทีไจัดหาพัสดุ ตามวันละวลาทีไกาหนด ภาย฿น 5 วันทาการนับถัดจากวันสนอราคา
การพิจารณาผล
- คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิลใกทรอนิกส์ รับอกสารละราคา฿นวันทาการ
ถัดจากวันสนอราคา ดยกาหนด฿หຌรับอกสารทัๅงหมดผานทางระบบ e-GP ทานัๅน
หมายหตุ ดาวน์หลดบบฟอร์มจากวใบเซต์ของกรมบัญชีกลาง (www.cgd.go.th)

ขัๅนตอนการจัดหาพัสดุ
การซืๅอ – จຌาง ดຌวยวิธีประกวดราคาอิลใกทรอนิกส์ ิElectronic Bidding : e-bidding)
วงงินกิน โุเเเุเเเ บาท ตามนัยหนังสือกรมบัญชีกลาง ดวนทีไสุด ทีไ กคิกวพี เไโแ.ใ/ว โ้้
ลงวันทีไ โ่ สิงหาคม โ55่
ผังกระบวนการ
ระยะวลา
รายละอียด
ผูຌรับผิดชอบ
-

รายงานความตຌองการ
-

แ วัน
รายงานขอซืๅอ/ขอจຌาง ิขຌอ โ็ี

-กาหนดรายละอียดพัสดุ ละกาหนดราคากลางกรณี
จัดซืๅอจัดจຌางกินกวา แเเุเเเ บาท ดยจຌาหนຌาทีไ/
คณะกรรมการกาหนดราคากลาง ละสนอ฿หຌหัวหนຌาสวน
ราชการ ินอ.ี ฿หຌความหในชอบ
-จຌงหตุละความจาป็นตຌอง฿ชຌ
-กาหนดวงงิน
-รายชืไอคณะกรรมการกาหนดรายละอียดคุณลักษณะ
ฉพาะ ิจะตงตัๅงหรือเมกใเดຌ ลຌวต ดุลยพินิจของ หน.
สวนราชการี
-รายชืไอคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา
อิลใกทรอนิกส์
-รายชืไอคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ/การจຌาง
-รายงานขอความหในชอบดานินการซือๅ /จຌาง
แี หตุผลละความจาป็นทีไตຌองซืๅอหรือจຌาง
โี รายละอียดของพัสดุทีไจะซืๅอหรืองานทีไจะจຌาง
ใี ราคามาตรฐาน หรือราคากลาง
ของทางราชการ หรือราคาทีไคยซืๅอหรือจຌางครัๅงหลังสุด
ภาย฿นระยะวลา โ ปงบประมาณ
ไี วงงินทีไจะซืๅอหรือจຌางดย฿หຌระบุวงงินงบประมาณ
วงงินตามครงการงินกูຌหรืองินชวยหลือทีไจะซืๅอหรือ
จຌาง฿นครังๅ นัๅนทัๅงหมด ถຌาเมมีวงงินดังกลาว฿หຌระบุ
วงงินทีไประมาณวาจะซืๅอหรือจຌาง฿นครัๅงนัๅน
5ี กาหนดวลาทีไตຌองการ฿ชຌพัสดุนัๅน หรือ฿หຌงานนัๅนลຌว
สรใจ
ๆี วิธีทีไจะซืๅอหรือจຌาง ละหตุผลทีไตຌองซืๅอหรือจຌางดย

ผยพรรางประกาศละราง
อกสารประกวดราคา฿หຌสนอนะ
วิจารณ์

เมนຌอยกวา
ใ วันทาการ

วิธีประกวดราคาอิลใกทรอนิกส์
-ขออนุมัติตงตัๅงคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวด
ราคาอิลใกทรอนิกส์ ละคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ/
ตรวจการจຌาง
-นารางประกาศละรางอกสารประกวดราคาฯ ผยพร
฿นวใบเซต์ของหนวยงานละวใบเซต์ของกรมบัญชีกลาง
฿หຌสาธารณชนสนอนะ หรือมีความหในป็นลายลักษณ์
อักษร ิวงงินเมกิน 5 ลຌานบาท จะประกาศรางหรือเมกใ
เดຌ ลຌวตดุลยพินจิ ของ หน.สวนราชการ ตามนัยหนังสือ
กรมบัญชีกลาง ดวนทีไสุด ทีไ กคิกวพี เไโแ.ใ/ว โ5่
ลงวันทีไ โไ กรกฎาคม โ55่ี

-หนวยงานทีไ฿ชຌพัสดุ /จຌาหนຌาทีไ
พัสดุ

-หนวยงานทีไ฿ชຌพัสดุ

-จຌาหนຌาทีพไ ัสดุ
-ผาน หน.จนท.พัสดุ
-ผูຌมีอานาจอนุมัติ

ผังกระบวนการ

ระยะวลา

ประกาศประกวดราคา

ผยพร
เมนຌอยกวา
5 วันทาการ

พิจารณาราคา/ตกลงกับผูຌขาย/ผูຌรับ
จຌาง

รายละอียด

ผูຌรับผิดชอบ

-สนอหัวหนຌาสวนราชการอนุมัติประกาศประกวดราคาฯ --จຌาหนຌาทีไพัสดุ
ละลงประกาศผยพรทางวใบเซต์ของหนวยงานละ -ผาน หน.จนท.พัสดุ
ของกรมบัญชีกลาง
-ผูຌมีอานาจอนุมัติ
ิวงงินเมกิน 5 ลຌานบาท ระยะวลาผยพรเมนຌอยกวา 5
คานวณราคาเม วันทาการ คานวณราคาเมนຌอยกวา ใ วันทาการ ตามนัย
นຌอยกวา ใ วัน หนังสือกรมบัญชีกลาง ดวนทีไสุด ทีไ กคิกวพี เไโแ.ใ/ว
ทาการ
โ5่ ลงวันทีไ โไ กรกฎาคม โ55่ี

แ วัน

-กาหนดยืไนขຌอสนอละ฿บสนอราคาทางระบบจัดซืๅอจัด -จຌาหนຌาทีพไ ัสดุ
จຌางดຌวยอิลใกทรอนิกส์
-คณะกรรมการพิจารณาผลฯ

3 วัน

-Download อกสารการสนอราคา ดยสงมอบ฿หຌ
คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาฯ

-จຌาหนຌาทีพไ ัสดุ
-คณะกรรมการพิจารณาผลฯ

-สนอหัวหนຌาสวนราชการอนุมัติซืๅอ/จຌาง

-จຌาหนຌาทีพไ ัสดุ
-ผาน หน.จนท.พัสดุ
-ผูຌมีอานาจอนุมัติ

สัญญาซืๅอ/จຌาง
฿บสัไงซืๅอ/จຌาง
ขຌอ แใโุ ขຌอ แใใิแี

5-็ วัน

-จຌง฿หຌผูຌชนะการสนอราคา มาทาสัญญา พรຌอมวาง
หลักประกัน
-จຌงคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ/การจຌาง
-บริหารสัญญา

-จຌาหนຌาทีพไ ัสดุ
-ผูຌขาย/ผูຌรับจຌาง
-คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ/
การจຌาง

สงมอบ / ตรวจรับ

แ-ใ วัน

-สงมอบพัสดุ/งานจຌาง
-ตรวจรับพัสดุ/การจຌาง

-ผูຌขาย/ผูຌรับจຌาง
-คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ/
การ
จຌาง

แ วัน

-ตรียมอกสารขอบิกงิน
-วางฎีกาการบิกจาย
-กใบรักษาอกสาร

-จຌาหนຌาทีพไ ัสดุ
-จຌาหนຌาทีกไ ารงิน

บิกจายงิน

หมายหตุ ประกาศรายละอียดขຌอมูลราคากลาง ละการคานวณราคากลางการจัดซืๅอ/จัดจຌาง ทีไมีวงงินกินกวา แเเุเเเ บาท ฿นวใบเซต์
ของกรมบัญชีกลาง ละวใบเซต์ของหนวยงาน จนถึงวันทีไอนุมัติรับคาสนอซือๅ /จຌาง หรือพัน ใเ วัน นับต คกก.พิจารณาผลฯสนอผูຌมีอานาจ
อนุมัติ

บบบิกจาย฿นครงการตามมาตรการ
สงสริมความป็นอยูระดับตาบล
บบทีไ แ – ๆ
ิหนังสือกระทรวงการคลัง ดวนทีไสดุ ทีไ กค เไเๆ.ใ/ว แแไ
ลงวันทีไ โ้ กันยายน โ55่ี
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บทที่ 4
วิธีการใชทรัพยสินของทางราชการ
***************
บันทึกความเขาใจ (MOU)
บันทึกความเขาใจ (MOU) เปนเอกสารที่จัดทําขึ้นเพื่อสรางความเขาใจระหวางผูเกี่ยวของตาม
แผนงาน/โครงการ ใหถูกตองตรงกัน โดยการกําหนดเปนขอตกลงหรือขอปฏิบัติ ระหวางผูไดรับคัดเลือกใหเปน
ผูใชประโยชนและดูแลรักษาเครื่องจักรกลการเกษตรซึ่งเปนทรัพยสินของรัฐตามแผนงาน/โครงการ กับตัวแทน
ภาครัฐผูกํากับดูแลการดําเนินงานตามแผนงาน/โครงการ
ผูเกี่ยวของในบันทึกความเขาใจ
เนื่องจากการดําเนินงานดังกลาว เปนมาตรการสนับสนุนของรัฐ เพื่อชวยเหลือเกษตรกรและคนยากจน
การจัดทําบันทึกความเขาใจ (MOU) จึงเปนการกระทําระหวางบุคคลสองฝายดังนี้
1. “ฝายที่หนึ่ง” ไดแก กลุมของเกษตรกรหรือองคกรของเกษตรกร (ซึ่งรวมถึงกลุม/องคกรของ
คนยากจน และกลุม/องคกรของผูใชแรงงาน) ในพื้นที่ตําบลเปาหมายตามแผนงาน/โครงการ ซึ่งไดรับการ
คัดเลือกในฐานะเปนเกษตรกรหรือผูยากจนที่มีความเหมาะสมตามวัตถุประสงคของมาตรการสําคัญเรงดวนของ
รัฐบาลฯ เพื่อการประกอบอาชีพโดยสุจริต “”
2. “ฝายที่สอง” ไดแก ตัวแทนภาครัฐในพื้นที่ซึ่งอยูใกลชิดกับฝายที่หนึ่ง คือ นายอําเภอ ซึ่งเปน
ผูบริหารที่ปกครองดูแลทุกขสุขของประชาชน ทําหนาที่เปนผูกํากับดูแลติดตามผลการดําเนินงานตามมาตรการฯ
ในพื้นที่ รวมทั้งการรายงานและประเมินผลการดําเนินงานใหผูบังคับบัญชาทราบ
สาระสําคัญของบันทึกความเขาใจ
กําหนดไว 8 ประการ มีสาระสําคัญเกี่ยวกับขอตกลงที่ฝายที่หนึ่งและฝายที่สองจะตองยึดถือ
ปฏิบัติ ตลอดชวงระยะเวลาการใชประโยชนจากเครื่องจักรกลการเกษตรตามแผนงาน/โครงการ ไดแก
ขอ 1 เพื่อใหทุกฝายมีความเขาใจตรงกันวา เครื่องจักรกลการเกษตรดังกลาวเปนทรัพยสินของ
รัฐ ซึ่งฝายที่หนึ่งรับมอบจากฝายที่สอง นําไปใชประโยชนและดูแลรักษาในความครอบครอง ในฐานะเปนเกษตรกร
หรือผูยากจนที่มีความเหมาะสมตามวัตถุประสงคของมาตรการสําคัญเรงดวนของรัฐบาลฯ
ขอ 2 เปนหนาที่ของฝายที่หนึ่ง จะตองจัดทําแผนการใชประโยชนและแนวทางการบํารุงรักษา
เครื่องจักรกลการเกษตร เสนอขอความเห็นชอบจากฝายที่สอง
ขอ 3 มุงหมายให ฝ ายที่ห นึ่ง ใช ดู แลรั กษา และซอมบํารุ งเครื่ องจั กรกลการเกษตรดั งกล าว
เสมือนบุคคลจะพึงสงวนรักษาทรัพยสินของตน หากเกิดความเสียหายหรือสูญหาย จะตองรับผิดชอบ
ขอ 4 ภายหลังจากใช ป ระโยชน ต ามกําหนดเวลาแล ว ฝายที่ห นึ่งจะต องส งคืนเครื่ องจั กรกล
การเกษตรในสภาพปกติใชการได เพื่อจะนําไปใหเกษตรกรหรือผูยากจนรายอื่น ไดใชประโยชนตอไป รวมถึง
การกําหนดขอตกลงเกี่ยวกับการขยายเวลาการใชเครื่องจักรกล จะตองเปนกรณีจําเปนเทานั้น และจะกระทํา
ไดไมเกินสองครั้ง
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ขอ 5 เป น ความรั บ ผิ ด ชอบของฝายที่ห นึ่ ง เกี่ย วกับ การชํ ารุ ด หรื อเสี ย หายของเครื่ องจั กรกล
การเกษตร และเพื่อชวยกันปองกันมิใหมีเหตุดังกลาวเกิดขึ้น ฝายที่หนึ่งจะตองใหฝายที่สองเขาตรวจสอบการ
ใชและดูแลรักษาเครื่องจักรกลได
ขอ 6 การนับวันเริ่มตนของความรับผิดชอบของฝายที่หนึ่ง เริ่มแตวันที่ไดรับมอบเครื่องจักรกล
การเกษตรเปนตนไป และหลังจากการใชประโยชน และนําสงคืน ก็จะตองนําเสนอผลการใชประโยชนตอฝายที่สอง
ภายในเวลา 15 วัน เพื่อเปนขอมูลประกอบการพิจารณาเกี่ยวกับการใชประโยชนตอไป
ขอ 7 การดําเนินการตามมาตรการฯ ชวยเหลือเกษตรกรและคนยากจน จะตองอยูภายใตยึด
หลักความโปรงใส เปนธรรม ทั่วถึง และรวดเร็ว โดยฝายที่สอง จะตองติดตามและประเมินผลสัมฤทธิ์ของ
การดําเนินการ เพื่อรายงานจังหวัด เพื่อรวบรวมรายงานกระทรวงมหาดไทยตอไป
ขอ 8 การแกไขขอตกลงในบันทึกความเขาใจ อาจกระทําไดตามความเหมาะสม แตจะตองไดรับ
ความเห็นชอบจากทั้งสองฝาย และใหทําเปนขอตกลงเพิ่มเติมเปนกรณีไป
ทั้งนี้ ผูเกี่ยวของทั้งสองฝายจะตองลงลายมือชื่อและหรือตราประทับ เพื่อเปนหลักฐานแหงความ
เขาใจรวมกัน โดยใหกระทําตอหนาพยานที่เปนผูเกี่ยวของและเชื่อถือได จํานวน 2 คน
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ตัวอยางบันทึกความเขาใจ (MOU)

บันทึกความเขาใจ (MOU)

เรื่อง ขอตกลงการใชและดูแลรักษาเครื่องจักรกลการเกษตร
ประจําหมูบาน......................................... ตําบล............................................
**************************
บันทึกความเขาใจฉบับนี้ จัดทําขึ้นเมื่อวันที่..............เดือน.....................................พ.ศ. ...........
ณ ที่วาการอําเภอ................................................จังหวัด............................................. ระหวางผูเกี่ยวของดังนี้
1. กลุมของเกษตรกรหรือองคกรของเกษตรกร.......................................................................
หมูบาน...................................................... ตําบล...................................................... โดยผูมีอํานาจลงนามไดแก
นาย/นาง/นางสาว.................................................................. ซึ่งตอไปในบันทึกนี้ เรียกวา “ฝายที่หนึ่ง”
2. อําเภอ………………………………….................จังหวัด................................................................
โดย นาย/นาง/นางสาว.................................................................. ตําแหนง นายอําเภอ……….............................
ซึ่งตอไปในบันทึกนี้ เรียกวา “ฝายที่สอง”
โดยมี วั ต ถุป ระสงคเ พื่ อ ตกลงทํ า ความเข า ใจกัน เกี่ ย วกับ การใช และดู แ ลรั ก ษาเครื่ อ งจั ก รกล
การเกษตร ประเภท...........................................................................................................................................
จํานวน…………………………………………………….หมายเลขวัสดุครุภัณฑ…………………………………………………………
ซึ่งไดรับการสนับสนุนจากกระทรวงมหาดไทย ตามแผนงาน/โครงการตามมาตรการสงเสริมความเปนอยูระดับ
ตําบล ดังนี้
ขอ 1 เครื่องจักรกลการเกษตรดังกลาว เปนทรัพยสินของรัฐ ซึ่งฝายที่หนึ่งรับมอบจากฝายที่สอง
นําไปใชประโยชนและดูแลรักษาในความครอบครอง ในฐานะเปนเกษตรกรหรือผูยากจนที่มีความเหมาะสมตาม
วัตถุประสงคของมาตรการสําคัญเรงดวนของรัฐบาลฯ เพื่อการประกอบอาชีพโดยสุจริต ภายในระยะเวลาที่
กําหนด
ขอ 2 ให ฝ า ยที่ ห นึ่ ง จั ด ทํ า แผนการใช ป ระโยชน และแนวทางการบํ า รุ ง รั ก ษาเครื่ อ งจั ก รกล
การเกษตร เพื่อถือปฏิบัติตลอดระยะเวลาการใชประโยชน เสนอขอความเห็นชอบจากฝายที่สอง
ขอ 3 ฝายที่หนึ่ง มีหนาที่ใช ดูแลรักษา และซอมบํารุงเครื่องจักรกลการเกษตรดังกลาวใหใชงาน
ไดตามประเพณีนิ ยมปกติ เหมือนเชนบุคคลจะพึงใชและรักษาทรั พยสินของตนเอง และจะตองรั บผิดชอบ
เต็มจํานวนในความเสียหายหรือสูญหายของเครื่องจักรกลดังกลาว ที่เกิดขึ้นจากกรณีที่มิใชการใชหรือดูแลรักษา
ตามปกติ โดยกําหนดสถานที่เก็บรักษาเครื่องจักรกลไวที่…………………………………………………………
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-2ขอ 4 เมื่อครบระยะเวลาที่กําหนด ฝายที่หนึ่ งต องส งคืน เครื่องจั กรกลการเกษตรในสภาพที่
ใชการไดตามปกติแกฝายที่สอง การขยายเวลาการใชเครื่องจักรกล จะตองไดรับความเห็นชอบจากฝายที่สอง
และจะขยายเวลาการใชเครื่องจักรกลไดไมเกินสองครั้ง
ขอ 5 ฝ า ยที่ ห นึ่ ง จะต อ งรั บ ผิ ด ในการชํ า รุ ด หรื อ เสี ย หายจากการใช ป ระโยชน เ ครื่ อ งจั ก รกล
การเกษตร ทั้งนี้ ตองยินยอมใหฝายที่สองเขาตรวจสอบการใชและดูแลรักษาเครื่องจักรกลไดเปนครั้งคราว
ในระยะเวลาอันสมควร
ขอ 6 ความรั บ ผิ ด ชอบของฝ า ยที่ ห นึ่ ง ให เ ริ่ มนั บ แต วั น ที่ไ ด รั บ มอบเครื่ อ งจั ก รกลการเกษตร
ไวในครอบครอง และจะตองนําเสนอผลการใชประโยชนตอฝายที่สอง ภายในเวลา 15 วัน นับแตวันที่ไดสงคืน
เครื่องจักรกลการเกษตร
ขอ 7 ผู เ กี่ ย วข อ งทั้ ง สองฝ า ยจะต อ งดํ า เนิ น การตามมาตรการฯ โดยยึ ด หลั ก ความโปร ง ใส
เปนธรรม ทั่วถึง และรวดเร็ว ทั้งนี้ ใหฝายที่สอง จัดมีการติดตามและประเมินผลสัมฤทธิ์ของการดําเนินการ
แลวรายงานจังหวัด เพื่อรวบรวมรายงานกระทรวงมหาดไทยตอไป
ขอ 8 บันทึกความเขาใจฉบับนี้ อาจมีการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมตามความเหมาะสม
ด ว ยความเห็ น ชอบร ว มกัน ของผู เ กี่ ย วข อ งทั้ง สองฝ า ย โดยให ทํ า เป น ข อ ตกลงเพิ่ ม เติ ม เป น กรณี ไปบั น ทึ ก
ความเขาใจฉบับนี้ จัดทําขึ้นสองฉบับ มีขอความถูกตองตรงกัน ทั้งสองฝายไดอานทําความเขาใจและเห็นชอบ
โดยตลอดแลว จึงไดลงลายมือชื่อและหรือประทับตราไวเปนหลักฐานตอหนาพยาน และเก็บไวเปนหลักฐาน
ฝายหนึ่งฉบับ
(ลงชื่อ)
ฝายที่หนึ่ง
(..................................................)

(ลงชื่อ)

ฝายที่สอง
(.....................................................)

(ลงชื่อ)
พยาน
(.................................................)

(ลงชื่อ)
พยาน
(......................................................)
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ใบยืมพัสดุ

เลขที่........................

เรื่อง ขอยืมใชพัสดุ
เรียน ผูวาราชการจังหวัด..........................

ขาพเจา นาย/นาง/นางสาว ...................................................ตําแหนง.......................................
อําเภอ ..............................................สังกัด.......................................................เบอรโทรศัพท..............................
มีความประสงคขอยืมพัสดุ ตามรายการขางลางนี้ไปจากจังหวัด......................................................เพื่อใชในงาน
..............................................................................................................................................................................
ลําดับที่

รายการ

จํานวน

หนวย รหัสครุภัณฑ/พัสดุ(ถามี)

สถานที่นํา/ไปใช....................................................................................................................................................
ระหว า งวั น ที . .. ...... ..... ...... ...... ...... ..... ...... ...... ...... ..... ...... ...ข า พเจ า จะนํ า ส ง วั น ที่
.......................................................หากสิ่งของที่นํามาสงคืนเกิดการชํารุด เสียหาย ใชการไมได หรือสูญ
หายไป ขาพเจายินดีจัดการแกไขซอมแซม ใหคงสภาพเดิม โดยจะรับผิดชอบในคาใชจายที่เกิดขึ้น หรือ
ชดใชเปนพัสดุประเภท ชนิด ขนาด ลักษณะ และคุณภาพอยางเดียวกัน หรือชดใชเปนเงินตามราคาที่
เปนอยูในขณะยืมตามหลักเกณฑที่กระทรวงการคลังกําหนด
(ลงชื่อ).............................................ผูยืม
(..................................................)
ตําแหนง...................................................
วันที่........เดือน.......................พ.ศ................

(ลงชื่อ)..................................................ผูอนุมัตใิ หยืม
(.........................................)
ตําแหนง..................................................
วันที่........เดือน.......................พ.ศ................

ไดรับสิ่งของตามรายการขางตนคืนในสภาพที่ใชการไดเรียบรอยและครบถวนแลว
(ลงชื่อ).............................................ผูสงคืน
(.............................................)
ตําแหนง...................................................
วันที่........เดือน.......................พ.ศ................

(ลงชื่อ)............................................ผูรับคืน
(...........................................)
ตําแหนง..................................................
วันที่..........เดือน.......................พ.ศ..............

38

ภาคผนวก

39

ตัวอยาง
การจัดซื้อโดยวิธีตกลงราคา
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บันทึกขอความ

สวนราชการ ที่ทําการปกครองอําเภอ................................................................................................................
ที.่ ................................................................................วันที่ ..................................................................................
เรื่อง รายงานขอซื้อ........................................................
เรียน นายอําเภอ............................................................

ดวยที่ทําการปกครองอําเภอ.................................. มีความจําเปนที่จะตองจัดซื้อ...........................
เนื่องจาก...........................................................จํานวน..................รายการ กําหนดใชภายใน...................... วัน
จึงรายงานขอซื้อตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ.2535 และ ที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 27 และ
ขอดําเนินการซื้อโดยวิธีตกลงราคา ขอ 39 และหนังสือดวนที่สุด ที่ กค (กวพ) 0421.3/ว 299 ลงวันที่ 28
สิงหาคม 2558 โดยอาศัยคําสั่งจังหวัด..........................ที่.......................ลงวันที่.................................. จากเงิน
งบประมาณโครงการตามมาตรการสงเสริมความเปนอยูระดับตําบล โครงการ....................................................
เปนเงิน........................................-บาท ดังนี้
ที่

รายการ

(

จํานวนหนวย

)

ราคามาตรฐาน
หรือราคากลาง

จํานวนเงิน
ที่ขอซื้อ

รวม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
1. ใหความเห็นชอบ
2. แตงตั้ง ( ) คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
( ) ผูตรวจรับ ดังนี้
2.1 ……………………………. ตําแหนง....................................... ประธานกรรมการ/ผูตรวจรับ
2.2 ……………………………. ตําแหนง....................................... กรรมการ
2.3 ……………………………. ตําแหนง....................................... กรรมการ
2.4 ……………………………. ตําแหนง....................................... กรรมการ
(บุคคลภายนอก)
2.5 ................................. ตําแหนง....................................... กรรมการ
(ลงชื่อ).........................................เจาหนาที่พัสดุ
(ลงชื่อ).........................................หัวหนาเจาหนาที่พัสดุ
- เห็นชอบ
- อนุมัติ
(ลงชื่อ)............................................................
(.............................................)
ตําแหนง นายอําเภอ...................
วันที่......................................................
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คําสั่งอําเภอ............................
ที่
/
เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
---------------------ดวย อําเภอ...................... จะดําเนินการจัดซื้.......................................................................อาศัย
อํานาจตามความในขอ 34 (6) แหงระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และแกไขเพิ่มเติม
และตามคํ า สั่ ง จั ง หวั ด …………………….………………ที่ . .................ลงวั น ที่ . .............................. เรื่ อ ง
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
จึงแตงตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ดังนี้
1. …………………………………………………………
ประธานกรรมการ
2. …………………………………………………………
กรรมการ
3. .........................................................
กรรมการ
4. …………………………………………………………
กรรมการ (บุคคลภายนอก)
5. ..........................................................
กรรมการ
ใหคณะกรรมการที่ไดรับแตงตั้งปฏิบัติหนาที่ใหถูกตอง ตามระเบียบของทางราชการอยางเครงครัด
และดําเนินการตรวจรับ และรายงานใหเสร็จสิ้นโดยเร็วที่สุด ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ
พ.ศ. 2535 และแกไขเพิ่มเติม ขอ 71
ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
สั่ง ณ วันที่..........เดือน....................... พ.ศ. …….

(.......................................................)
นายอําเภอ.................................
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ใบสั่งซื้อ
เลขที่ .......... / ……..

เขียนที่ ที่วาการอําเภอ..........................
วันที่ ...........เดือน........................พ.ศ. ………..

เรียน ผูประกอบการ/รานคา................................
ดวย อําเภอ............................โดย ชื่อ (นายอําเภอ.......................................................................)
ไดรับมอบอํานาจจากผูวาราชการจังหวัด.......................................ตามคําสั่งที่จังหวัด...............................ลงวันที่
...................ตกลงซื้อสิ่งของจากทาน ตามรายการ ดังตอไปนี้
ที่
รายละเอียดของพัสดุ
จํานวนหนวย
หนวยละ
จํานวนเงิน

จํานวนเงิน (

)

รวมเงิน

โดยมีขอตกลงเกี่ยวกับการซื้อไวตอกัน ดังนี้
1. ผูขายตกลงจะสงมอบสิ่งของใหแกที่วาการอําเภอ................................................................
ณ ที่................................................................................ ภายในวันที.่ .........เดือน..............พ.ศ. ...........
2. ถาผูขายไมสงมอบสิ่งของ หรือสงมอบสิ่งของไมถูกตองตามรายการ หรือเวลาที่กําหนดไวตาม
ใบสั่งซื้อ อําเภอ................มีสิทธิยกเลิกใบสั่งซื้อนี้ทั้งหมดหรือแตบางสวนได และผูขายยินยอมรับผิดชอบ
ชดใชคาเสียหายอันเกิดจากการที่ผูขายผิดขอตกลงตามใบสั่งซื้อ และหรือราคาที่เพิ่มขึ้นจากราคาที่กําหนดไว
ในขอตกลงนี้ เนื่องจากการซื้อใหมใหแกอําเภอ
3. ในกรณีผูขายสงของลวงพนกําหนดก็ดี หรืออําเภอใชสิทธิบอกเลิกใบสั่งซื้อเมื่อพนกําหนด
สงของแลวก็ดี ผูขายยินยอมใหอําเภอปรับเปนรายวัน ในอัตรารอยละ 0.2 ของราคาสิ่งของที่ยังไมไดรับมอบ
นับจากวันถัดจากวันครบกําหนดจนถึงวันที่ผูขายไดนําสิ่งของมาสงใหจนถูกตองครบถวนหรือวันบอกเลิกใบสั่งซื้อ
(ลงชื่อ).......................................................ผูซื้อ
(......................................................)
ขาพเจาบริษัท/หาง..............................................(ชื่อนิติบุคคล)................................................
สํานักงานใหญตั้งอยูเลขที.่ .............ตําบล...........................อําเภอ................................จังหวัด.............................
โดย (นาย/นาง/นางสาว).....................................................ผูมีอํานาจผูกพันนิติบุคคลตามหนังสือรับรอง
สํานักงานทะเบียนหุนสวนบริษัท................................................ที่........................ลงวันที่.........................พ.ศ...........................
เลขประจําตัวผูเสียภาษี....................................................... และหนังสือมอบอํานาจลงวันที่..........................................
ตกลงขายสิ่งของตามรายการ ราคา และเงื่อนไขดังกลาวขางตน
(ลงชื่อ).........................................................ผูขาย
( ...........................................................)
(ลงชื่อ).........................................................พยาน
( ......................................................)
(ลงชื่อ).........................................................พยาน
(.......................................................)
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ใบสงของ/ใบกํากับภาษี
(ผูขาย เปนผูจัดทํา)

44

ใบสงของ/ใบแจงหนี้

เลขที.่ ..........................เลม.................................
ราน............................................................................................
เลขประจําตัวผูเสียภาษี/เลขทะเบียนการคา..........................................................................................................
ที่อยู.......................................................................................................................................................................
โทรศัพท.............................................................
นามผูซื้อ...............................................................................................................................................................
วันที่..........................................................
ราคาตอ จํานวนเงิน
ลําดับ
รายการ
จํานวน
หนวย บาท สต.

รวมเปนจํานวนเงินทั้งสิ้น
(...............................................................................................................................)
..............................................
ผูสงของ
วันที่.......................................

............................................
ผูรับของ
วันที่.....................................
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ใบตรวจรับพัสดุ
เขียนที่ ที่วาการอําเภอ.....................................
วันที่............เดือน............................ พ.ศ. ..........
ดวย.............................................. ไดสงมอบพัสดุ............รายการ ใหที่ทําการปกครองอําเภอ
....................... ตาม ( ) ใบสั่งซื้อ เลขที่................./…….…. ลงวันที่...........เดือน..................พ.ศ. .................
เพื่อให ( ) ผูตรวจรับ ( ) คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ทําการตรวจรับพัสดุแลวปรากฏผล ดังนี้
1. ครบกําหนดวันที่ .................เดือน..........................พ.ศ............................
2. สงมอบ เมื่อวันที่ ..................เดือน..........................พ.ศ...........................
3. ไดตรวจรับพัสดุตามใบสงของ / ใบแจงหนี้ เลขที่.........../........... ลงวันที่..............................
ณ ................................................................
4. ไดตรวจรับ ( ) ถูกตอง จํานวน....................รายการ ( ) ไมถูกตอง จํานวน...............รายการ
ตั้งแตวันที่.............................................เกินกําหนด.......................วัน
5. ไดมอบพัสดุไวตอเจาหนาที่พัสดุ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ลงชื่อ....................................................ประธานกรรมการ/ผูตรวจรับ
(..........................................)
ลงชื่อ....................................................กรรมการ
(..............................................)
ลงชื่อ....................................................กรรมการ
(..............................................)
ลงชื่อ....................................................กรรมการ
(..............................................)
(บุคคลภายนอก)
ลงชื่อ....................................................กรรมการ
(..............................................)
เรียน นายอําเภอ.....................
คณะกรรมการฯ ไดตรวจรับพัสดุถูกตอง และ ไดรับมอบพัสดุดังกลาวแลว ซึ่งจะตองจายเงินใหแกผูขาย
(ลงชื่อ).........................................เจาหนาที่พัสดุ
(ลงชื่อ)..........................................หัวหนาเจาหนาที่พัสดุ
- ทราบ
(ลงชื่อ)..................................................
(..................................................)
ตําแหนงนายอําเภอ..........................................
วันที่.....................................................
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ตัวอยาง
การจัดจางโดยวิธีตกลงราคา
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บันทึกขอความ

สวนราชการ ที่ทําการปกครองอําเภอ................................................................................................................
ที.่ ..........................................................................วันที่ .......................................................................................
เรื่อง รายงานขอจาง........................................................
เรียน นายอําเภอ............................................................

ด ว ยที่ ทํา การปกครองอํ าเภอ.................................. มีค วามจํ า เปน ที่ จ ะต อ งจัด จ า ง
.................................. (รายละเอียดของพัสดุที่จาง) เนื่องจาก...........................................................
จํานวน................รายการ กําหนดใชภายใน.................... วัน จึงรายงานขอจาง ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
วาดวยการพัสดุ พ.ศ.2535 และ ที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 27 และขอดําเนินการจางโดยวิธีตกลงราคา ขอ 39
และหนั งสื อด วนที่ สุ ด ที่ กค (กวพ) 0421.3/ว 299 ลงวั นที่ 28 สิ งหาคม 2558 โดยอาศั ยอํ านาจตาม
คําสั่งจังหวัด..........................ที่....................ลงวันที่.............................. จากเงินงบประมาณตามมาตรการ
สงเสริมความเปนอยูระดับตําบล โครงการ............................................................................................
เปนเงิน.............................................................-บาท ดังนี้
ที่

รายการ

(

จํานวนหนวย

)

ราคามาตรฐาน
หรือราคากลาง

จํานวนเงิน
ที่ขอจาง

รวมเงินทั้งสิ้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
1. ใหความเห็นชอบ
2. แตงตั้ง ( ) คณะกรรมการตรวจรับงานจาง ดังนี้
2.1 …………………………….…. ตําแหนง...................................... ประธานกรรมการ/ผูตรวจรับ
2.2 ….……………………………. ตําแหนง...................................... กรรมการ
2.3 ……………………………….. ตําแหนง...................................... กรรมการ
2.4 ……………………………….. ตําแหนง...................................... กรรมการ
(บุคคลภายนอก)
2.5 ...................................... ตําแหนง...................................... กรรมการ
3. แตงตั้ง......................................................เปนผูควบคุมงานจาง (ถามี)
(ลงชื่อ).........................................เจาหนาที่พัสดุ
(ลงชื่อ)...................................หัวหนาเจาหนาที่พัสดุ
- เห็นชอบ
- อนุมัติ
(ลงชื่อ)......................................................
(.....................................................)
ตําแหนง นายอําเภอ...................
วันที่....................................................
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คําสั่งอําเภอ............................
ที่
/
เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการตรวจการจาง
----------------------------------

ดวย อําเภอ......................จะดําเนินการจาง...........................................................................
อาศัยอํานาจตามความในขอ 34 (7) แหงระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และ
แกไขเพิ่มเติมและตามคําสั่งจังหวัด………………….………………ที่............./...........ลงวันที่..........................
เรื่อง .......................................................................................................................................................
จึงแตงตั้งคณะกรรมการตรวจการจาง ดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.

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

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
(บุคคลภายนอก)
กรรมการ

ใหคณะกรรมการที่ไดรับแตงตั้งปฏิบัติหนาที่ใหถูกตอง ตามระเบียบของทางราชการอยางเครงครัด
และดําเนินการตรวจรั บ และรายงานใหเสร็ จสิ้นโดยเร็วที่สุด ตามระเบียบสํ านักนายกรั ฐมนตรี วาด วย
การพัสดุ พ.ศ. 2535 และแกไขเพิ่มเติม ขอ 72
ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
สั่ง ณ วันที่..........เดือน....................... พ.ศ. …….

(.......................................................)
นายอําเภอ................................

49

ใบสั่งจาง
เลขที่ ........../……….
เรียน (รานคา/ผูประกอบการ).................................

เขียนที่ ที่วาการอําเภอ..........................
วันที่ ............เดือน...............................พ.ศ.........

ดวยอําเภอ................................................โดย(ชื่อ..................................) ไดรับมอบอํานาจจาก
ผูวาราชกาจังหวัด...................................ตามคําสั่งจังหวัดที่.................ลงวันที่...........................ขอตกลงจางทาน
ตามรายการ ดังตอไปนี้
ที่
รายการ
ราคาตอหนวย จํานวนหนวย จํานวนเงิน

จํานวนเงิน (

)

โดยมีขอตกลงเกี่ยวกับการจางไวตอกัน ดังนี้
1. ผูรั บจ างตกลงจะทํางานจ างตามรายการที่กําหนดดังกลาวขางต นให แลวเสร็ จเรี ยบร อย และส งมอบ
ใหแกอําเภอ ......................................................................... ภายในวันที่..........เดือน...........................................พ.ศ. ................
2. ถาผูรับจางทําผิดขอตกลง หรือไมสงมอบงานจางดังกลาวภายในกําหนด อําเภอมีสิทธิบอกเลิก
ใบสั่งจาง และผูรั บจางยินยอมรับผิดชอบชดใชคาเสียหายอันเกิดจากการที่ผูรับจ างผิดขอตกลงตามใบสั่งจาง
และหรือราคาที่เพิ่มขึ้นจากราคาที่กําหนดไวในขอตกลงนี้ เนื่องจากการจางใหมใหแกอําเภอ.........................
3. ในกรณีผูรับจางสงมอบงานจางดังกลาวลาชากวาวันแลวเสร็จตามขอตกลง แตอําเภอยังมิได
บอกเลิกใบสั่งจาง ผูรับจางยินยอมให
ผูวาจาง
ปรับเปนรายวัน ในอัตราวันละ.*................บาท
(............................) นับจากวันถัดจากวันครบกําหนดจนถึงวันที่งานแลวเสร็จบริบูรณ หรือจนถึงวันที่บอกเลิก
ใบสั่งจาง ในกรณีที่มีการบอกเลิกใบสั่งจาง
(ลงชื่อ).......................................................ผูวาจาง
(......................................................)
ขาพเจา บริษัท / หาง ฯ...................(ชื่อนิติบุคคล).................................สํานักงานใหญ ตั้งอยู
เลขที่...........โดย..................................................................ผูมีอํานาจผูกพันนิติบุคคลตามหนังสือรับรองของ
สํานักงานทะเบียนหุนสวนบริษัท........................................ที่............ลงวันที่.............เดือน.............พ.ศ. .............
(และหนังสือมอบอํานาจลงวันที่............................) เลขประจําตัวผูเสียภาษี.....................................ตกลงรับจาง
ทําการตามรายการ ราคา และเงื่อนไขดังกลาวขางตนจนแลวเสร็จ
(ลงชื่อ).........................................................ผูรับจาง
(….....................................................)
(ลงชื่อ).........................................................พยาน
( ................................................... )

(ลงชื่อ).........................................................พยาน
(....................................................... )

หมายเหตุ 1. ปดอากรแสตมปในอัตรา 1 บาท ทุกจํานวนเงิน 1,000 บาท หรือ เศษของ 1,000 บาท
* คํานวณคาปรับเปนรายวันในอัตรารอยละ 0.1 ของอัตราจาง และตองไมต่ํากวาวันละ 100 บาท
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ใบสงมอบงาน
เขียนที.่ ................................................
วันที่ .....................เดือน............................พ.ศ……..……….…
เรื่อง สงมอบงานกอสราง และแจงหนี้ขอเบิกเงิน
เรียน ประธานกรรมการตรวจการจาง ผานผูควบคุมงาน................................
ตามที่ อําเภอ................................................ ไดตกลงใหขาพเจาในนาม………………………………..
ทําการ...............................................ของ................................อําเภอ.............................จังหวัด....................
ตาม ( ) ใบสั่งจาง ( ) บันทึกตกลงจาง ( ) สัญญาจาง เลขที่ .....…./…..…. ลงวันที่.........เดือน..............
พ.ศ............ในราคา......................................บาท (.........................................................) นั้น
บัดนี้ ขาพเจา ไดทําการกอสรางเสร็จเรียบรอยแลว ขอใหทําการตรวจรับงานจาง งวดที่.............
และขอเบิกเงินคาจางใหกับขาพเจา เปนเงิน...............................บาท (.........................................................)
ขอแสดงความนับถือ
(…………………………………………)
ผูจัดการ.........................................
ประทับตรา (ถามี)
บันทึกผูควบคุมงานกอสราง
ขอรับรองวา ผูรับจางไดทํางานแลวเสร็จ
ตั้งแตวันที่....................................และงานแลวเสร็จ
( ) ภายในกําหนด
( ) เกินกําหนดสัญญา จํานวน..............วัน
(ลงชื่อ)........................................
(......................................)
วันที่...........................................

คําสั่งประธานกรรมการตรวจการจาง
นัดคณะกรรมการ ไปตรวจรับงาน
วันที่…………………………….เวลา..........................
ณ.................................................
(ลงชื่อ)........................................
(......................................)
วันที่...........................................
คณะกรรมการ ฯ รับทราบ
1. .................................... 2. ...................................
3. ................................... 4. ..................................
5 ......................................
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ใบตรวจการจางและรับรองผลการปฏิบัติงานของผูรับจาง
ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แกไขเพิ่มเติม
เขียนที่..........................................................
วันที่...............เดือน.........................พ.ศ. ...................
ตามที่อําเภอ................................................ไดทําสัญญาจาง / ใบสั่งจาง..................................
ทําการกอสราง..................................................ตาม ( ) สัญญาจาง ( ) ใบสั่งจาง เลขที.่ .........../.............
ลงวันที่.............เดือน.................พ.ศ. .......... ครบกําหนดสัญญาวันที่............................................
บัดนี้ผูรับจางไดทํางาน งวดที่................คือ ไดทําการ................................................................
ตามหนังสือสงงานของผูรับจางลงวันที่.............................................................
คณะกรรมการตรวจการจาง ไดตรวจรับงานเมื่อวันที่..........................................แลวปรากฏวา
งานเสร็จเรียบรอยถูกตองตามสัญญา งวดที่...........ทุกประการ ตั้งแตวันที่........................................................
จึงออกหนังสือสําคัญฉบับนี้ใหไว ณ วันที่................................................................ผูรับจางควรไดรับเงินคาจาง
เปนจํานวนเงิน.........................บาท (........................................................) ตามสัญญาจาง
จึงขอเสนอรายงานตอนายอําเภอ..............................................เพื่อโปรดทราบตามนัยขอ 72 (4)
แหงระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แกไขเพิ่มเติม
ลงชื่อ................................................. ประธานกรรมการ
(……...........................................)
ลงชื่อ..................................................กรรมการ
(……...........................................)
ลงชื่อ..................................................กรรมการ
(……...........................................)

เรียน นายอําเภอ.........................

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

เพื่อโปรดทราบผลการตรวจการจาง
(ลงชื่อ)......................................เจาหนาที่พัสดุ
(.....................................)
(ลงชื่อ)......................................หัวหนาเจาหนาที่พัสดุ
(....................................)
วันที่..................................................

- ทราบ
(ลงชื่อ)................................................
(............................................)
ตําแหนงนายอําเภอ...........................
วันที่...................................................

หมายเหตุ กรณีที่ผูรับจางสงมอบลาชากวาที่กําหนดในสัญญาใหระบุเพิ่มเติมวา “เนื่องจากผูรับจางสงมอบงานเกินกําหนดในสัญญา
จํานวน.........วัน จึงปรับผูรับจางตามอัตราวันละ.............บาท รวมเปนเงินทั้งสิ้น......................บาท
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ตัวอยาง
การจัดซื้อโดยวิธสี อบราคา
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บันทึกขอความ

สวนราชการ ที่ทําการปกครองอําเภอ……………………………………………………………………….…...
ที่ ……………………………………..………………. วันที่…………………………………………………….………..
เรื่อง รายงานขอสอบราคาซื้อ........................................
เรียน นายอําเภอ.....................................................
ดวย ที่ทําการปกครองอําเภอ ……………………………..……ไดเสนอขอจัดซื้อพัสดุ ตามรายการขางลาง
เพื่อดําเนินโครงการ..................................................... ดวยเงินงบ ประมาณโครงการตามมาตรการสงเสริม
ความเปนอยูระดับตําบล โดยวิธีสอบราคา ตามหนังสือ ดวนที่สุด ที่ กค (กวพ) 0421.3/ว 299 ลงวันที่ 28 สิงหาคม
2558 เนื่องจากวงเงินที่จะซื้อครั้งนี้มีราคาเกินกวา 500,000.- บาท แตไมเกิน 2,000,000.- บาท กําหนดเวลา
ที่ตองการใชภายในวันที่.........................โดยอาศัยอํานาจตามคําสั่งจังหวัดที่..........................ลงวันที่...............
ลําดับ รายละเอียดของพัสดุที่จะซื้อ
ที่

รวมเงินเปนเงินทั้งสิ้น

จํานวน
หนวย

( ) ราคามาตรฐาน
จํานวนที่ขอซื้อครั้งนี้
( ) ราคาที่เคยซื้อหลังสุดใน 2 หนวยละ จํานวนเงิน
ปงบประมาณ (หนวยละ )
( ) ราคากลาง

(…………………………………………………………………… )
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-2จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
1. ใหความเห็นชอบในรายงานขอซื้อดังกลาวขางตน
2. หากเห็นชอบตามขอ 1 โปรดลงนามในเอกสาร ดังนี้
(1) ประกาศสอบราคาซื้อ
(2) คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการเปดซองสอบราคา และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
(3) หนังสือแจงผูมีอาชีพขายพัสดุที่จะซื้อ จํานวน .................. ฉบับ
(4) หนังสือแจงหนวยงานตาง ๆ จํานวน ..........ฉบับ
3 มอบให....(นาย/นาง/นางสาว)..................................................ตําแหนง...............................
เปนเจาหนาที่รับซอง
ลงชื่อ…...………….………..…………..…เจาหนาที่พัสดุ
(……………………………..………)
ลงชื่อ…...………….………..……………หัวหนาเจาหนาที่พัสดุ
(……………………………..………)
….……./……………../….……..
1. เห็นชอบ
2. ลงนามแลว
3. อนุมัติ
ลงชื่อ …………………………….…………..
(……………….…………………..)
นายอําเภอ.......................................
………./……………../……….
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คําสั่งอําเภอ……………..………
ที่ …….……/………………
เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการเปดซองสอบราคาและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
ดวย อําเภอ………………………………...…... ไดดําเนินการประกาศสอบราคาซื้อ.................................
จํานวน....................รายการ รายละเอียดตามเอกสารสอบราคาซื้อ ที่...........................................
ฉะนั้นอาศัยอํานาจตาม คําสั่งจังหวัด.............................ที่........./..........ลงวันที่...............................
จึงแตงตั้งคณะกรรมการเปดซองสอบราคาและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวย
การพัสดุ พ.ศ. 2535 ขอ 34(1) และ (6) ดังตอไปนี้
1. คณะกรรมการเปดซองสอบราคา ประกอบดวย
1.1 …..……………………………….. ตําแหนง…………………..……………... ประธานกรรมการ
1.2 …..……………………………….. ตําแหนง…………………………..…..…. กรรมการ
1.3 …….………………………………. ตําแหนง…………………………….……. กรรมการ
2. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ประกอบดวย
2.1 ……………………………………. ตําแหนง………………………………….
2.2 …….………………………………. ตําแหนง..................………………….
2.3 ………..……..……………………. ตําแหนง………………..………………..
2.4 ……….……………………………. ตําแหนง.......................................
2.5 ............................................ ตําแหนง.......................................

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
(บุคคลภายนอก
กรรมการ
)
ใหคณะกรรมการที่ไดรับแตงตั้งตามคําสั่งนี้ ปฏิบัติหนาที่ใหเปนไปตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
วาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2535 โดยเครงครัด ทัง้ นี้ดําเนินการใหแลวเสร็จ และรายงานนายอําเภอ...........................
ภายใน..........** วันทําการ นับแตวันเปดซองสําหรับคณะกรรมการเปดซองสอบราคา และภายใน..............**วัน
นับแตผูขายสงมอบพัสดุสําหรับคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
สั่ง ณ วันที่......................เดือน................พ.ศ..........................

(...……………………………………..)
นายอําเภอ…………………..…….……………
** หมายถึง วันที่คณะกรรมการทั้ง 2 คณะ ควรปฏิบัติงานแลวเสร็จ ถามีเหตุผลที่ทําใหการรายงานลาชากวา
วันที่กําหนด ใหคณะกรรมการฯ ขอขยายเวลาตอนายอําเภอตามความจําเปน
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ประกาศอําเภอ...........................................
เรื่อง สอบราคาซื้อโครงการตามมาตรการสงเสริมความเปนอยูระดับตําบล
เพื่อดําเนินโครงการ..........................................................
……………………………………..……..
ดวยอําเภอ......................................................................... มีความประสงคจะสอบราคาซื้อ
...........................................รายการ ดังนี้
1. ....................................................................................จํานวน..................................
2. ....................................................................................จํานวน..................................
3. ....................................................................................จํานวน..................................
ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้
1. เปนผูมีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อดังกลาว
2. ไมเปนผูที่ถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานของทางราชการและไดแจงเวียนชื่อแลว
3. ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย เวนแตรัฐบาลของ
ผูเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์ความคุมกันเชนวานั้น
4. ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่นที่เขาเสนอราคาใหแกอําเภอ.................. ณ วันประกาศ
สอบราคา หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม ในการ สอบราคาซื้อครั้งนี้
5. บุคคลหรือนิติบุคคลที่เขาเปนคูสัญญาตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับรายจาย
หรือแสดงบัญชีรายรับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ
6. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญากับหนวยงานของรัฐซึ่งไดดําเนินการจัดซื้อจัดจาง
ดวยระบบอิเล็กทรอนิกส (e-Government Procurement : e-GP) ตองลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส
ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซตศูนยขอมูลจัดซื้อจัดจางภาครัฐ
7. คูสัญญาตองรับจายเงินผานบัญชีธนาคาร เวนแตการรับจายเงินแตละครั้งซึ่งมีมูลคาไมเกิน
สามหมื่นบาทคูสัญญาอาจรับจายเปนเงินสดได
กําหนดยื่นซองสอบราคาตั้งแตวันที่.........................................ถึงวันที่........................................
เวนวันหยุดราชการ ระหวางเวลา....................น. ถึง………………….น. ณ ............................................. และกําหนด
เปดซองสอบราคาในวันที.่ .................................ตั้งแตเวลา.....................น. ณ.......................................................
ผูสนใจติดตอขอรับเอกสารสอบราคาซื้อไดที่............................ตั้งแตวันที่.................................. ถึง
วั น ที่ ................................หรื อ สอบถามทางโทรศั พ ท ห มายเลข………….…….........ในวั น และเวลาราชการ
ดูรายละเอียดไดที่เว็บไซต กรมบัญชีกลาง www.Gprocurement.go.th และ อําเภอ..................www………………
ประกาศ ณ วันที่..................เดือน...........................พ.ศ..............
(ลงชื่อ).......................................................
(....................................................)
นายอําเภอ................................................
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เอกสารสอบราคาซื้อ เลขที่ ............../.................
การซื้อ....(ระบุประเภท/ชนิดของพัสดุที่ซื้อ)……
ตามประกาศอําเภอ..............................................ลงวันที่............................................
************************
ดวย อําเภอ......................................ซึ่งตอไปนี้เรียกวา “อําเภอ” มีความประสงคจะสอบราคาซื้อ
....................................(วัสดุ/ครุภัณฑ)..................ตามราย ดังนี้
1. ………………………………………………………….จํานวน.................................................
2. ..................................................................จํานวน.................................................
3. ..................................................................จํานวน.................................................
ซึ่งพัสดุที่จะซื้อนี้ตองเปนของแท ของใหม ไมเคยใชงานมากอน ไมเปนของเกาเก็บ อยูในสภาพที่จะ
ใชงานได ทันที และมีคุณลั กษณะเฉพาะตรงตามที่กําหนดไวในเอกสารสอบราคาฉบับนี้ โดยมีขอแนะนําและ
ขอกําหนดดังตอไปนี้
1. เอกสารแนบทายเอกสารสอบราคา
1.1 รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
1.2 แบบใบเสนอราคา
1.3 แบบสัญญาซื้อขาย
1.4 แบบหนังสือคําประกันสัญญา (หลักประกันสัญญา)
1.5 บทนิยาม
(1) ผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกัน
(2) การขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม
1.6 แบบบัญชีเอกสาร
(1) บัญชีเอกสารสวนที่ 1
(2) บัญชีเอกสารสวนที่ 2
1.7 แบบหนังสือมอบอํานาจ
…ฯลฯ....
2. คุณสมบัติของผูเสนอราคา
2.1 ผูเสนอราคาตองเปนผูมีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อ
2.2 ผูเสนอราคาตองไมเปนผูที่ถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานของทางราชการและไดแจง
เวียนชื่อแลว หรือไมเปนผูที่ไดรับผลของการสั่งใหนิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเปนผูทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
2.3 ผู เสนอราคาต องไมเป นผู มีผลประโยชน ร วมกันกับผู เสนอราคารายอื่ น ณ วั นประกาศ
สอบราคาหรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม ตามขอ 1.5
2.4 ผูเสนอราคาตองไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย
เวนแตรัฐบาลของผูเสนอราคา ไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์หรือความคุมกันเชนวานั้น
2.5 บุ คคลหรื อนิ ติ บุ คคลที่เ ขา เป น คูสั ญญาต อ งไมอยู ในฐานะเป น ผู ไม แสดงบั ญชี ร ายรั บ
รายจายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ
2.6 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญากับหนวยงานของรัฐซึ่งไดดําเนินการจัดซื้อจัด
จางดวยระบบอิเล็ กทรอนิกส (e-Government Procurement : e-GP) ตองลงทะเบีย นในระบบ
อิเล็กทรอนิกสของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซตศูนยขอมูลจัดซื้อจัดจางภาครัฐ
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-22.7 คูสัญญาตองรับจายเงินผานบัญชีธนาคาร เวนแตการรับจายเงินแตละครั้งซึ่งมีมูลคาไม
เกินสามหมื่นบาทคูสัญญาอาจรับจายเปนเงินสดได
3. หลักฐานการเสนอราคา
ผูเสนอราคาจะตองเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพรอมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกไวนอกซอง
ใบเสนอราคาเปน 2 สวน คือ
3.1 สวนที่ 1 อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้
(1) ในกรณีผูเสนอราคาเปนนิติบุคคล
(ก) หางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน
นิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุนสวนผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
(ข) บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน
นิติบุคคล หนังสือบริคณหสนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผูจัดการ ผูมีอํานานควบคุมและบัญชีผูถือหุนรายใหญ
พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
(2) ในกรณีผู เ สนอราคาเป น บุ คคลธรรมดา หรื อ คณะบุ คคลที่มิใชนิ ติ บุ คคล ให ยื่ น
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูนั้น สําเนาขอตกลงที่แสดงถึงการเขาเปนหุนสวน (ถามี) สําเนาบัตร
ประจําตัวประชาชนของผูเปนหุนสวน พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง
(3) ในกรณีผู เ สนอราคาเป น ผู เ สนอราคาร วมกัน ในฐานะเป น ผู รว มคา ให ยื่ น สํ าเนา
สัญญาของการเขารวมคา สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูรวมคา และในกรณีที่ผูเขารวมคาฝายใดเปน
บุคคลธรรมดาที่มิใชสัญชาติไทย ก็ใหยื่นสําเนาหนังสือเดินทาง หรือผูรวมคาฝายใดเปนนิติบุคคลใหยื่นเอกสาร
ตามระบุไวใน (1)
(4) สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม (ถามี) พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง
(5) บัญชีเอกสารสวนที่ 1 ทั้งหมดที่ไดยื่นพรอมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบในขอ 1.6 (1)
3.2 สวนที่ 2 อยางนอยตองมีเอกสาร ดังตอไปนี้
(1) แคตตาล็อกและหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตามขอ 4.4
(2) หนังสือมอบอํานาจซึ่งปดอากรแสตมปตามกฎหมาย ในกรณีที่ผูเสนอราคามอบอํานาจ
ใหบุคคลอื่นลงนามในใบเสนอราคาแทน
(3) บัญชีเอกสารสวนที่ 2 ทั้งหมดที่ไดยื่นพรอมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบใบขอ 1.6 (2)
4. การเสนอราคา
4.1 ผู เ สนอราคาต องยื่ น เสนอราคาตามแบบที่ กําหนดไว ในเอกสารสอบราคานี้ โดยไม มี
เงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้ น และจะต องกรอกขอความใหถูกตองครบถว น ลงลายมือชื่อของผูเ สนอราคาให ชั ดเจน
จํานวนเงินที่เสนอตองระบุตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ โดยไมมีการขูดลบหรือแกไข หากมีการขูดลบ ตกเติม
แกไข เปลี่ยนแปลงจะตองลงลายมือชื่อผูเสนอราคาพรอมประทับตรา (ถามี) กํากับไวดวยทุกแหง
4.2 ผูเสนอราคาจะตองเสนอราคาเปนเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดยเสนอราคา
รวม และหรือราคาตอหนวย และหรือตอรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไวทายใบเสนอราคาใหถูกตอง ทั้งนี้ราคา
รวมที่เสนอจะตองตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถาตัวเลขและตัวหนังสือไมตรงกันใหถือตัวหนังสือเปนสําคัญ
โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมคาภาษีมูลคาเพิ่ม และภาษีอากรอื่นๆ คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้ง
ปวง จนกระทั่งสงมอบพัสดุให ณ ......………….
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ราคาที่เสนอ จะตองเสนอกําหนดยืนราคาไมนอยกวา.................วัน นับแตวันเปดซองใบเสนอราคา
โดยภายในกําหนดยืนราคาผูเสนอราคาตองรับผิดชอบราคาที่ตนไดเสนอไว และจะถอนการเสนอราคามิได
4.3 ผูเสนอราคาจะตองเสนอกําหนดเวลาสงมอบพัสดุ ไมเกิน…………วัน นับถัดจากวันลงนาม
ในสัญญาซื้อขาย
* 4.4 ผูเสนอราคาจะตองสงแคตตาล็อกและหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ของ..................................ไปพรอมใบเสนอราคาเพื่อประกอบการพิจารณา หลักฐานดังกลาวนี้ อําเภอจะยึดไว
เปนเอกสารของทางราชการ
สําหรับแคตตาล็อกที่แนบใหพิจารณา หากเปนสําเนารูปถายจะตองรับรองสําเนาถูกตอง
โดยผูมีอํานาจทํานิติกรรมแทนนิติบุคคล หากคณะกรรมการเปดซองสอบราคามีความประสงคจะขอดูตนฉบับ
แคตตาล็อกผูเสนอราคาจะตองนําตนฉบับมาใหคณะกรรมการเปดซองสอบราคาตรวจสอบภายใน..............วัน
นับตั้งแตวันที่ไดรับแจงจากคณะกรรมการ
** 4.5 ผูเสนอราคาจะตองสงตัวอยางของพัสดุที่เสนอ จํานวน............... (หนวย) เพื่อใชในการตรวจ
ทดลอง หรือประกอบการพิจารณา และหรือประกอบสัญญา ทั้งนี้ อําเภอจะไมรับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ
ที่เกิดขึ้นแกตัวอยางดังกลาว ตัวอยางที่เหลือหรือไมใชแลว อําเภอจะคืนใหแกผูเสนอราคา
4.6 กอนยื่นซองสอบราคา ผูเสนอราคาควรตรวจดูรางสัญญา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ฯลฯ
ใหถี่ถวนและเขาใจเอกสารสอบราคาทั้งหมดเสียกอนที่จะตกลงยื่นซองสอบราคาตามเงื่อนไขในเอกสารสอบราคา
4.7 ผูเสนอราคาจะตองยื่นซองใบเสนอราคาที่ปดผนึกซองเรียบรอย จาหนาซองถึงประธาน
คณะกรรมการเป ด ซองสอบราคา โดยระบุ ไ ว ที่ ห น า ซองว า “ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบราคาเลขที่
.....................” ยื่นตอเจาหนาที่รับซองสอบราคาตั้งแตวันที่............................ถึงวันที่......................ระหวางเวลา
...........................น. ถึง..........................................น. เวนวันหยุดราชการ ณ อําเภอ............................................
เมื่อพนกําหนดเวลายื่นซองสอบราคาแลวจะไมรับซองสอบราคาโดยเด็ดขาด
คณะกรรมการเปดซองสอบราคาจะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผูเสนอราคาแตละราย
วาเปนผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่นตามขอ 1.5 (1) ณ วันประกาศสอบราคา
หรือไม และประกาศรายชื่อผูเสนอราคาที่มีสิทธิไดรับการคัดเลือกกอนการเปดซองใบเสนอราคา
หากปรากฏตอคณะกรรมการเปดซองสอบราคากอนหรือในขณะที่มีการเปดซองใบเสนอราคา
วามีผูเสนอราคากระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม ตามขอ 1.5 (2) และ
คณะกรรมการฯ เชื่อวามีการกระทําอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม คณะกรรมการฯ จะตัด
รายชื่อผูเสนอราคารายนั้นออกจากการเปนผูเสนอราคา และประกาศรายชื่อผูเสนอราคาที่มีสิทธิไดรับการ
คัดเลือก และอําเภอจะพิจารณาลงโทษผูเสนอราคาดังกลาวเปนผูทิ้งงาน เวนแตคณะกรรมการฯ จะวินิจฉัยได
วาผูเสนอราคารายนั้นเปนผูที่ใหความรวมมือเปนประโยชนตอการพิจารณาของทางราชการและมิไดเปนผูริเริ่ม
ใหมีการกระทําดังกลาว
ผูเสนอราคาที่ถูกตัดรายชื่อออกจากการเปนผูเสนอราคา เพราะเหตุเปนผูเสนอราคาที่มี
ผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศสอบราคา หรือเปนผูเสนอราคาที่กระทําการอันเปน
การขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม อาจอุทธรณคําสั่งดังกลาวตอปลัดกระทรวงภายใน 3 วัน นับแต
วันที่ไดรับแจงจากคณะกรรมการเปดซองสอบราคา การวินิจฉัยอุทธรณของปลัดกระทรวงใหถือเปนที่สุด
………………………
* กรณีที่ไมจําเปนสงแคตตาล็อคหรือรูปแบบรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ขอ 4.4 ใหตัดขอ 4.4 ออก
** กรณีที่ไมจําเปนสงตัวอยางพัสดุใหตัด ขอ 4.5 ออก
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-4คณะกรรมการเปดซองสอบราคา จะเปดซองใบเสนอราคาของผูเสนอราคาที่มีสิทธิไดรับการ
คัดเลือกดังกลาวขางตน ณ .............................ในวันที…่ ……………………ตั้งแตเวลา........................น. เปนตนไป
การยื่นอุทธรณตามวรรค 5 ยอมไมเปนเหตุใหมีการขยายระยะเวลาการเปดซองใบเสนอราคา
เวนแตปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นวา การขยายระยะเวลาดังกลาวจะเปนประโยชนแกทางราชการอยางยิ่ง และ
ในกรณีที่ปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นดวยกับคําคัดคานของผูอุทธรณและเห็นวาการยกเลิกการเปดซอง ใบเสนอราคา
ที่ไดดําเนินการไปแลว จะเปนประโยชนแกทางราชการอยางยิ่ง ใหปลัดกระทรวงมีอํานาจยกเลิกการเปดซอง
ใบเสนอราคาดังกลาวได
2. หลักเกณฑและสิทธิในการพิจารณาราคา
5.1 ในการสอบราคาครั้งนี้ อําเภอจะพิจารณาตัดสินดวยราคารวม
5.2 หากผูเสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไมถูกตองตามขอ 2 หรือยื่นหลักฐานการเสนอราคา
ไมถูกตองหรือไมครบถวนตามขอ 3 หรือยื่นซองราคาไมถูกตองตามขอ 4 แลว คณะกรรมการเปดซองสอบราคา
จะไมรับพิจารณาราคาของผูเสนอราคารายนั้น เวนแตเปนขอผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กนอย หรือผิดพลาด
ไปจากเงื่อนไขของเอกสารสอบราคาในสวนที่มิใชสาระสําคัญ ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นวาจะเปน
ประโยชนตออําเภอเทานั้น
5.3 อํ า เภอสงวนสิ ท ธิ ไ ม พิ จ ารณาราคาของผู เ สนอราคา โดยไม มี ก ารผ อ นผั น ในกรณี
ดังตอไปนี้
(1) ไมปรากฏชื่อผูเสนอราคารายนั้น ในบัญชีผูรับเอกสารสอบราคา หรือในหลักฐาน
การรับเอกสารสอบราคาของอําเภอ
(2) ไมกรอกชื่อนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อผูเสนอราคาอยางหนึ่ง
อยางใด หรือทั้งหมดในใบเสนอราคา
(3) เสนอรายละเอี ย ดแตกต า งไปจากเงื่ อ นไขที่ กํ า หนดในเอกสารสอบราคาที่ เ ป น
สาระสําคัญหรือมีผลทําใหเกิดความไดเปรียบเสียเปรียบแกผูเสนอราคารายอื่น
(4) ราคาที่เสนอมีการขูด ลบ ตก เติม แกไข เปลี่ยนแปลง โดยผูเสนอราคามิไดลงลายมือชื่อ
พรอมประทับตรา (ถามี) กํากับไว
5.4 ในการตัดสินการสอบราคาหรือในการทําสัญญา คณะกรรมการเปดซองสอบราคา หรือ
อําเภอมีสิทธิใหผูเสนอราคาชี้แจงขอเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือขอเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวของกับผูเสนอราคาได
อําเภอมีสิทธิจะไมรับราคาหรือไมทําสัญญา หากหลักฐานดังกลาวไมมีความเหมาะสมหรือไมถูกตอง
5.5 อําเภอทรงไวซึ่งสิทธิที่จะไมรับราคาต่ําสุด หรือราคาหนึ่งราคาใดหรือราคาที่เสนอทั้งหมด
ก็ได และอาจพิจารณาเลือกซื้อในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิก
การสอบราคาโดยไมพิจารณาจัดซื้อเลยก็ได สุดแตจะพิจารณา ทั้งนี้เพื่อประโยชนของทางราชการเปนสําคัญ
และใหถือวาการตัดสินของอําเภอเปนเด็ดขาด ผูเสนอราคาจะเรียกรองคาเสียหายใด ๆ มิไดรวมทั้งอําเภอจะ
พิจารณายกเลิกการสอบราคาและลงโทษผูเสนอราคาเปนผูทิ้งงาน ไมวาจะเปนผูเสนอราคาที่ไดรับการคัดเลือก
หรือไม ก็ตาม หากมีเหตุผลที่เชื่อไดวาการเสนอราคากระทําการโดยไมสุจริต เชน การเสนอราคาอันเปนเท็จ
หรือใชชื่อบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เปนตน
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5.6 ในกรณีที่ปรากฏขอเท็จจริงภายหลังจากการเปดซองสอบราคาวา ผูเสนอราคาที่มีสิทธิ
ไดรับการคัดเลือกตามที่ไดประกาศรายชื่อไว ตามขอ 4.7 เปนผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอ
ราคารายอื่น ณ วันประกาศสอบราคา หรือเปนผูเสนอราคาที่กระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคา
อยางเปนธรรม ตามขอ 1.5 อําเภอมีอํานาจที่จะตัดรายชื่อผูเสนอราคาที่มีสิทธิไดรับการคัดเลือกดังกลาวออก
จากประกาศรายชื่อ ตามขอ 4.7 และอําเภอ จะพิจารณาลงโทษผูเสนอราคารายนั้นเปนผูทิ้งงาน
ในกรณี หากอําเภอพิจารณาเห็นวา การยกเลิกการเปดซองใบเสนอราคาที่ไดดําเนินการ
ไปแลวจะเปนประโยชนแกทางราชการอยางยิ่ง อําเภอมีอํานาจยกเลิกการเปดซองใบเสนอราคาดังกลาวได
6. การทําสัญญาซื้อขาย
6.1 ในกรณีที่ผูชนะการสอบราคาสามารถสงมอบสิ่งของไดครบถวนภายใน 5 วันทําการของ
ทางราชการ นับแตวันที่ทําขอตกลงซื้อ อําเภอจะพิจารณาจัดทําขอตกลงเปนหนังสือแทนการทําสัญญาตาม
แบบสัญญาดังระบุในขอ 1.3 ก็ได
6.2 ในกรณีที่ผูชนะการสอบราคา ไมสามารถสงมอบสิ่งของไดครบถวนภายใน 5 วันทําการ
ของทางราชการ หรืออําเภอเห็นวาไมสมควรจัดทําขอตกลงเปนหนังสือ ตามขอ 6.1 ผูชนะการสอบราคาตอง
ทําสัญญาซื้อขายตามแบบสัญญาดังระบุในขอ 1.3 กับอําเภอภายใน 7 วัน นับถัดจากที่ไดรับแจงและจะตอง
วางหลักประกันสัญญาเปนเงินจํานวนเทากับรอยละ 5 ของราคาสิ่งของที่สอบราคาไดใหอําเภอยึดถือไวในขณะ
ทําสัญญา โดยใชหลักประกันอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้
(1) เงินสด
(2) เช็คที่ธนาคารสั่งจายให แกอําเภอ โดยเปนเช็ คลงวันที่ที่ทําสัญญาหรือกอนหน านั้ น
ไมเกิน 3 วันทําการของทางราชการ และจะตองเปนเช็คที่ผูรับเงินไมตองชําระคาธรรมเนียมการเรียกเก็บเงิน
(3) หนังสือค้ําประกันของธนาคารภายในประเทศตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุในขอ 1.4
(4) หนั งสื อค้ําประกันของบรรษัทเงิน ทุน อุตสาหกรรมแหงประเทศไทย หรื อบริ ษัท
เงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพยที่ไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย และประกอบ
ธุรกิจค้ําประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ซึ่งไดแจงชื่อเวียนใหสวนราชการตาง ๆ ทราบแลว
โดยอนุโลมใหใชตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุใน ขอ 1.4
(5) พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลั กประกัน นี้ จ ะคืน ให โ ดยไมมีด อกเบี้ ย ภายใน 15 วั น นั บ ถัด จากวั น ที่ผู ช นะ
การสอบราคา (ผูขาย) พนจากขอผูกพันตามสัญญาซือ้ ขายแลว
7. อัตราคาปรับ
คาปรับตามแบบสัญญาซื้อขาย ขอ 10 ใหคิดในอัตรารอยละ 0.20 ตอวัน
8. การรับประกันความชํารุดบกพรอง
ผูชนะการสอบราคาซึ่งไดทําขอตกลงเปนหนังสือ หรือทําสัญญาซื้อขายตามแบบดังระบุใน
ขอ 1.3 แลวแตกรณี จะตองรับประกันความชํารุดบกพรองของสิ่งของที่ซื้อขายที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลา
ไมนอยกวา................เดือน............ป นับถัดจากวันที่ผูซื้อรับมอบ โดยผูขายตองรีบจัดการซอมแซมแกไข
ใหใชการไดดีดังเดิมภายใน................วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจงความชํารุดบกพรอง
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9. ขอสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่น ๆ
9.1 เงินคาพัสดุสําหรับการซื้อครั้งนี้ ไดมาจากเงินงบประมาณซึ่งไดรับอนุมัติใหกันไวเบิกเหลื่อมป
การลงนามในสัญญาจะกระทําไดตอเมื่ออําเภอไดรับอนุมัติเงินคาพัสดุจากงบประมาณ
ซึ่งไดรับอนุมัติใหกันไวเบิกเหลื่อมปแลวเทานั้น
9.2 ผูเสนอราคาซึ่งอําเภอไดคัดเลือกแลวไมไปทําสัญญาหรือขอตกลงภายในเวลาที่ทางราชการ
กําหนดดังระบุไวในขอ 6.2 อําเภอจะพิจารณาเรียกรองใหชดใชความเสียหายอื่นๆ (ถามี) อาทิเชน คาความเสียหาย
กรณีที่ผูเสนอราคาต่ําสุดซึ่งทางราชการเรียกใหเขามาทําสัญญาแลวไมมาทําสัญญา อันสงผลใหราชการตองซื้อ
กับผูเสนอราคารายอื่นในราคาที่สูงกวา เปนตน รวมทั้งจะพิจารณาใหเปนผูทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
9.3 อําเภอสงวนสิทธิที่จะแกไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือขอกําหนดในแบบสัญญาใหเปนไปตาม
ความเห็นของสํานักอัยการสูงสุด (ถามี)
10.เอกสารแนบทายประกาศถือเปนสวนหนึ่งของประกาศสอบราคาฉบับนี้
อําเภอ....................................
.......................**......................
...........(วัน เดือน ป)................

** ใหระบุชื่ออําเภอที่ดําเนินการสอบราคา พรอมประทับตราที่วาการอําเภอ โดยหัวหนาเจาหนาที่พัสดุเปน
ผูลงชื่อยอกํากับตรา
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ใบเสนอราคา
เรียน ประธานคณะกรรมการเปดซองสอบราคา
1. ขาพเจา..............................................................อยูเลขที.่ ................ถนน..................................
ตําบล/แขวง........................อําเภอ/เขต...........................จังหวัด.............................โทร.......................................
โดย..............................................ผูลงนามขางทายนี้ไดพิจารณาเงื่อนไขตาง ๆ ในเอกสารสอบราคาซื้อเลขที่
.............................และเอกสารเพิ่มเติมเลขที่.............................(ถามี) โดยตลอดและยอมรับขอกําหนดและ
เงื่อนไขนั้นแลว รวมทั้งรับรองวาขาพเจาเปนผูมีคุณสมบัติครบถวนตามที่กําหนด และไมเปนผูทิ้งงานของทางราชการ
2. ขาพเจาขอเสนอรายการพัสดุ รวมทั้งบริการ ซึ่งกําหนดไวในเอกสารสอบราคาตามราคาและ
กําหนดเวลาสงมอบ ดังตอไปนี้
ที่

รายการ

ราคาตอ ภาษีมูลคาเพิ่ม
หนวย
(ถามี)

จํานวน

รวมเปนเงิน

กําหนด
สงมอบ

ราคาสิ้นคา
ภาษีมูลคาเพิ่ม
ราคารวมทั้งสิ้น
ราคารวมทั้งสิ้น (....................................................................)
ซึ่งเปนราคาที่รวมภาษีมูลคาเพิ่ม รวมทั้งภาษีอากรอื่น และคาใชจายทั้งปวงไวดวยแลว
3. คําเสนอนี้ยืนอยูเปนระยะเวลา.........................วัน นับแตวันเปดซองสอบราคา และอําเภอ
อาจรับคําเสนอนี้ ณ เวลาใดก็ไดกอนที่จะครบกําหนดระยะเวลาดังกลาว หรือระยะเวลาที่ไดยืดไปตามเหตุผล
อันสมควรทีอ่ ําเภอรองขอ
4. ในกรณี ที่ขาพเจาไดรับการพิจารณาใหเปนผูชนะการสอบราคา ขาพเจารับรองที่จะ
4.1 ทําสัญญาตามแบบสัญญาจางแนบทายเอกสารสอบราคากับอําเภอภายใน...................วัน
นับถัดจากวันที่ไดรับหนังสือแจงใหไปทําสัญญา
4.2 มอบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาตามที่ระบุไวในสัญญาขอ 6 ของเอกสารสอบ
ราคาใหแกอําเภอกอนหรือในขณะที่ไดลงนามในสัญญาเปนจํานวนรอยละ 5 ของราคาตามสัญญาที่ไดระบุไวใน
ใบเสนอราคานี้ เพื่อเปนหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาโดยถูกตองและครบถวน
หากขาพเจาไมปฏิบัติใหครบถวนตามที่ระบุไวขางตนนี้ ขาพเจายินดีชดใชคาเสียหายใด ๆ
ที่อาจมีแกอําเภอ และอําเภอมีสิทธิจะใหผูเสนอราคารายอื่นเปนผูสอบราคาไดหรืออําเภออาจเรียกสอบราคาใหมกไ็ ด
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-25. ขาพเจายอมรับวาอําเภอไมมีความผูกพันที่จะรับคําเสนอนี้หรือใบเสนอราคาใด ๆ รวมทั้ง
ไมตองรับผิดชอบในคาใชจายใด ๆ อันอาจเกิดขึ้นในการที่ขาพเจาไดเขาเสนอราคา
6. บรรดาหลักฐานประกอบการพิจารณา เชน ตัวอยาง (Sample) แคตตาล็อกแบบรูปรายการ
ละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (Specifications) ซึ่งขาพเจาไดสงใหอําเภอไวเปนเอกสารและทรัพยสินของทางราชการ
สําหรับตัวอยางที่เหลือหรือไมใชแลว ซึ่งอําเภอคืนใหขาพเจาจะไมเรียกรองคาเสียหายใด ๆ
ที่เกิดขึ้นกับตัวอยางนั้น
7. ขาพเจ าได ตรวจทานตั วเลขและตรวจสอบเอกสารต าง ๆ ที่ได ยื่ นพร อมใบเสนอราคานี้ โดย
ละเอียดแลวและเขาใจดีวาอําเภอไมตองรับผิดชอบใด ๆ ในความผิดพลาดหรือตกหลน
8. ใบเสนอราคานี้ไดยื่นเสนอโดยบริสุทธิ์ ยุติธรรม และปราศจากกลฉอฉลหรือการสมรูรวมคิด
โดยไมชอบดวยกฎหมายกับบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือหลายบุคคล หรือกับหางหุนสวนบริษัทใด ๆ ที่ไดยื่นเสนอราคา
ในคราวเดียวกัน
เสนอมา ณ วันที่............เดือน.................................พ.ศ....................

(ลงชื่อ)..................................................
(.................................................)
ตําแหนง.................................................
ประทับตรา ฯ (ถามี)
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บัญชีเอกสารสวนที่ 1

 1. ในกรณีผูเสนอราคาเปนนิติบุคคล
 (ก) หางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนจํากัด
สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล
บัญชีรายชื่อหุนสวนผูจัดการ และผูมีอํานาจควบคุม (ถามี)
 (ข) บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด
สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล
หนังสือบริคณหสนธิ
บัญชีรายชื่อกรรมการผูจัดการ และผูมีอํานาจควบคุม (ถามี)
บัญชีผูถือหุนรายใหญ
 2. ในกรณีผูเสนอราคาไมเปนนิติบุคคล
 (ก) บุคคลธรรมดา
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูนั้น
(ข) คณะบุคคล
สําเนาขอตกลงที่แสดงถึงการเขาเปนหุนสวน
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูเปนหุนสวน

 3. ในกรณีผูเสนอราคาเปนผูเสนอราคารวมกันในฐานะเปนผูรวมคา
สําเนาสัญญาของการเขารวมคา
 (ก) ในกรณีผูรวมคาเปนบุคคลธรรมดา
- บุคคลสัญชาติไทย
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
- บุคคลที่มิใชสัญชาติไทย
สําเนาหนังสือเดินทาง
 (ข) ในกรณีผูรวมคาเปนนิติบุคคล
- หางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนจํากัด
สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล
บัญชีรายชื่อหุนสวนผูจัดการ และผูมีอํานาจควบคุม (ถามี)
- บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด
สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล
หนังสือบริคณหสนธิ
บัญชีรายชื่อกรรมการผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม (ถามี)
บัญชีผูถือหุนรายใหญ

จํานวน…………. แผน
จํานวน…………. แผน
จํานวน…………. แผน
จํานวน…………. แผน
จํานวน…………. แผน
จํานวน…………. แผน
จํานวน…………. แผน
จํานวน…………. แผน
จํานวน…………. แผน
จํานวน…………. แผน
จํานวน…………. แผน
จํานวน…………. แผน
จํานวน…………. แผน
จํานวน…………. แผน
จํานวน…………. แผน
จํานวน…………. แผน
จํานวน…………. แผน
จํานวน…………. แผน
จํานวน…………. แผน
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-2 4. อื่น ๆ (ถามี)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
ขาพเจาขอรับรองวา เอกสารหลักฐานที่ขาพเจายื่นพรอมซองใบเสนอราคาในการสอบราคาซื้อ
ถูกตองและเปนความจริงทุกประการ
ลงชื่อ………………………..…………….ผูเสนอราคา
(…………………………………..)
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บัญชีเอกสารสวนที่ 2
1. แคตตาลอกและหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
จํานวน …………. แผน
2. หนังสือมอบอํานาจซึ่งปดอาการแสตมปตามกฎหมายในกรณี
ที่ผูเสนอราคามอบอํานาจใหบุคคลอื่นลงนามในใบเสนอราคาแทน
จํานวน …………. แผน
3. อื่น ๆ (ถามี)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…….………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ขาพเจาขอรับรองวา เอกสารหลักฐานที่ขาพเจายื่นพรอมซองใบเสนอราคาในการสอบราคาซื้อ
ถูกตองและเปนความจริงทุกประการ
ลงชื่อ………………………..…………………ผูเสนอราคา
(…………………..……..….…………….)
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บทนิยาม
“ผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกัน” หมายความวา บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่เขาเสนอราคา
ในการสอบราคาของอําเภอ เปนผูมีสวนไดเสียไมวาโดยทางตรงหรือทางออมในกิจการของบุคคลธรรมดาหรือ
นิติบุคคลอื่นที่เขาเสนอราคาในการสอบราคาของอําเภอในคราวเดียวกัน
การมีสวนไดเสียไมวาโดยทางตรงหรือทางออมของบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลดังกลาว ขางตน
ไดแกการที่บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลดังกลาวมีความสัมพันธกันในลักษณะดังตอไปนี้
(1) มีความสัมพันธกันในเชิงบริหาร โดยผูจัดการ หุนสวนผูจัดการ กรรมการผูจัดการ ผูบริหาร
หรือผูมีอํานาจในการดําเนินการในกิจการของบุคคลธรรมดาหรือของนิติบุคคลรายหนึ่งมีอํานาจ หรือสามารถ
ใชอํานาจในการบริหารจัดการกิจการของบุคคลธรรมดาหรือของนิติบุคคลอีกรายหนึ่งหรือหลายรายที่เสนอราคา
ใหแกอําเภอในการสอบราคาครั้งนี้
(2) มีความสัมพันธกันในเชิงทุน โดยผูเปนหุนสวนในหางหุนสวนสามัญ หรือผูเปนหุนสวนไมจํากัด
ความรับผิดในหางหุนสวนจํากัด หรือผูถือหุนรายใหญในบริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด เปนหุนสวนใน
หางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนจํากัด หรือเปนผูถือหุนรายใหญในบริษัทจํากัด หรือบริษัทมหาชนจํากัด
อีกรายหนึ่งหรือหลายรายที่เสนอราคาใหแกอําเภอ ในการสอบราคาครั้งนี้ คําวา “ผูถือหุนรายใหญ” ใหหมายความวา
ผูถือหุนซึ่งถือหุนเกินกวารอยละยี่สิบหาในกิจการนั้น หรือในอัตราอื่นตามที่คณะกรรมการวาดวยการพัสดุ
เห็นสมควรประกาศกําหนดสําหรับกิจการบางประเภทหรือบางขนาด
(3) มีความสัมพันธกันในลักษณะไขวกันระหวาง (1) และ (2) โดยผูจัดการ หุนสวนผูจัดการ
กรรมการผูจัดการ ผูบริหาร หรือผูมีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของบุคคลธรรมดา หรือของนิติบุคคล
รายหนึ่ง เปนหุนสวนในหางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนจํากัด หรือเปนผูถือหุนรายใหญในบริษัทจํากัด หรือ
บริษัทมหาชนจํากัด อีกรายหนึ่งหรือหลายรายที่เขาเสนอราคาใหแกอําเภอในการสอบราคาครั้งนี้ หรือในนัยกลับกัน
การดํารงตําแหนง การเปนหุนสวน หรือเขาถือหุนดังกลาวขางตนของคูสมรส หรือบุตรที่ยังไม
บรรลุนิติภาวะของบุคคลใน (1) (2) หรือ (3) ใหถือวาเปนการดํารงตําแหนงการเปนหุนสวน หรือการถือหุนของ
บุคคลดังกลาว
ในกรณีบุคคลใดใชชื่อบุคคลอื่นเปนผูจัดการ หุนสวนผูจัดการ กรรมการผูจัดการ ผูบริหาร
ผูเปนหุนสวนหรือผูถือหุนโดยที่ตนเองเปนผูใชอํานาจในการบริหารที่แทจริง หรือเปนหุนสวนหรือผูถือหุนที่
แทจริงของหางหุนสวน หรือบริษัทจํากัด หรือบริษัทมหาชนจํากัด แลวแตกรณี และหางหุนสวน หรือบริษัท จํากัด
หรือบริษัทมหาชนจํากัดที่เกี่ยวของ ไดเสนอราคาใหแกอําเภอในการสอบราคา คราวเดียวกัน ใหถือวาผูเสนอราคา
หรือผูเสนองานนั้นมีความสัมพันธตาม (1) (2) หรือ (3) แลวแตกรณี
“การขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม ” หมายความวา การที่ผูเสนอราคารายหนึ่ง
หรือหลายรายกระทําการอยางใดๆ อันเปนการขัดขวาง หรือเปนอุปสรรคหรือไมเปดโอกาสใหมีการแขงขันราคา
อยางเปนธรรมในการเสนอราคาตออําเภอไมจะกระทําโดยการสมยอมกัน หรือโดยการให ขอใหหรือรับวา
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-2จะใหเรียก รับ หรือยอมจะรับเงินหรือทรัพยสิน หรือประโยชนอื่นใด หรือใชกําลังประทุษราย หรือขมขูวาจะใช
กําลังประทุษราย หรือแสดงเอกสารอันเปนเท็จ หรือกระทําการใดโดยทุจริต ทั้งนี้โดยมี วัตถุประสงคที่จะ
แสวงหาประโยชนในระหวางผูเสนอราคาดวยกัน หรือเพื่อใหประโยชนแกผูเสนอราคาราย หนึ่งรายใดเปนผูมี
สิทธิทําสัญญากับอําเภอ หรือเพื่อหลีกเลี่ยงการแขงขันราคาอยางเปนธรรมหรือเพื่อใหเกิดความไดเปรียบอําเภอ
โดยมิใชเปนไปในทางประกอบธุรกิจปกติ
......................................................
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ที่ …..……/…..……..

ที่วาการอําเภอ…………………….…….
ตําบล…………………อําเภอ……………
จังหวัด..........………………………………
..........………………………..

เรื่อง ประกาศสอบราคาซื้อ
เรียน กรรมการผูจัดการบริษัท/หุนสวนผูจัดการหางหุนสวนจํากัด/เจาของสถานการคา
สิ่งที่สงมาดวย 1. ประกาศอําเภอ…………………………………... ลงวันที่..................………………..…
2. เอกสารสอบราคาซื้อเลขที่....................................................................
ดวยอําเภอ.........................................มีความประสงคจะสอบราคาซื้อ.....................................
โครงการตามมาตรการสงเสริมความเปนอยูระดับตําบล เพื่อดําเนินโครงการ.............................................
จํานวน.................รายการ โดยมีรายละเอียดและเงื่อนไขตามประกาศและเอกสารสอบราคาซื้อที่สงมาพรอมนี้
หากทานสนใจโปรดยื่นซองเสนอราคา ตามวัน เวลา และสถานที่ ซึ่งระบุในเอกสารดังกลาว
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ
(..……………………………………..…)
นายอําเภอ...........................…….

โทร. …………………….……
โทรสาร ……………………..
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ตัวอยางบันทึกคณะกรรมการเปดซองสอบราคาเพื่อแจงผลการสอบราคา

บันทึกขอความ

สวนราชการ
คณะกรรมการเปดซองสอบราคา
ที่ ……..………………………….
วันที่ ………………………………………………………..……………
เรื่อง ผลการสอบราคา………………………………………………………………………………………………………………………
เรียน นายอําเภอ.............................................. ผาน หัวหนาเจาหนาที่พัสดุ
ตามที่ไดโปรดแตงตั้งใหขาพเจาผูมีนามขางทายนี้ เปนคณะกรรมการเปดซองสอบราคาซื้อ
…………..……………………………………………………………………….……… ภายในวงเงิน…………………..…………..…. บาท
(……………………………………………………………………………..……………………) กําหนดเปดซองใบเสนอราคาในวันที่
……………..…………………. เวลา……………………น. ณ ………………………………………………………………….…………..นั้น
คณะกรรมการเปดซองสอบราคา ไดตรวจสอบคุณสมบัติของผูเสนอราคาแตละรายวาเปนผูเสนอ
ราคาที่ผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศสอบราคาหรือไมแลว ปรากฏวามีผูเสนอราคา
ที่มีสิทธิไดรับการคัดเลือก จํานวน ……………….. ราย และไมมีสิทธิไดรับการคัดเลือก จํานวน …………...… ราย
เนื่องจาก ……………..………………..…….…………….………………… และคณะกรรมการฯ ไดตรวจสอบคุณสมบัติและ
รายละเอียดของผูเสนอราคาทุกรายแลว ปรากฏวา
ซองที่ 1 บริษัท ……………………….…………………… เสนอราคา………………………………..………….บาท
(………………………………………………………………) เปนผูมีคุณสมบัติถูกตอง (ไมถูกตอง) แตเสนอรายละเอียดของพัสดุ
ไมถูกตองตามเงื่อนไขในเอกสารสอบราคา สรุปไดดังนี้
1. ……………………………………………………………………………………………
2. ……………………………………………………………………………………………
………………….ฯลฯ………..………
ซองที่ 2 หางหุนสวนจํากัด ……..………………...……….… เสนอราคา…………………………………….บาท
(………………………………………………………………) เปนผูมีคุณสมบัติถูกตอง (ไมถูกตอง) แตเสนอรายละเอียดของพัสดุ
ไมถูกตองตามเงื่อนไขในเอกสารสอบราคา สรุปไดดังนี้
1. ……………………………………………………………………………………………
2. ……………………………………………………………………………………………
………………….ฯลฯ………………
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-2ซองที่ 3 บริษัท ……………………....…………………… เสนอราคา………………………………………….บาท
(……………………………………………………………) เป นผูมีคุณสมบัติ ถูกตอง และเสนอรายละเอีย ดของพัส ดุ
ถูกตองตามเงื่อนไขในเอกสารสอบราคา สรุปไดดังนี้
1. ……………………………………………………………………………………………
2. ……………………………………………………………………………………………
………………….ฯลฯ………..………
ซองที่ 4 หางหุนสวนจํากัด……………………..…..………… เสนอราคา…………………………………….บาท
(……………………………………………………………) เป นผูมีคุณสมบัติ ถูกตอง และเสนอรายละเอีย ดของพัส ดุ
ถูกตองตามเงื่อนไขในเอกสารสอบราคา สรุปไดดังนี้
1. ……………………………………………………………………………………………
2. ……………………………………………………………………………………………
………………….ฯลฯ………..………
คณะกรรมการฯ ไดพิจารณาจากผูเสนอราคาที่มีคุณสมบัติถูกตองและเสนอรายละเอียดของพัสดุ
ถูกตองตามตามเงื่อนไขในเอกสารสอบราคาทุกรายแลวเห็นวา บริษัท/หางฯ ………….………………….…..………
เปนผูเสนอราคาต่ําสุด ราคาที่เสนอสูง/ต่ํากวาวงเงินที่จะซื้อ เปนเงิน ……………………..……..บาท จึงไดทําการ
ตอรองราคาแลว ปรากฏวา บริษัท/หางฯ …..…………..……ยินยอมลดราคาให จํานวน …….………………..….บาท
ซึ่งเปนราคาที่อยูภายในวงเงินที่จะซื้อ การตอรองราคานี้ บริษัท/หางฯ …………………………………………………….
ไดมีหนังสือ ที…่ ………………….…ลงวันที่ ………………………………………….. ยืนยันการลดราคาไวเรียบรอยแลว
คณะกรรมการฯ ไดรวมกันพิจารณาแลว มีมติเปนเอกฉันทใหรับราคาจากบริษัท/หางฯ……….………….
ผูเสนอราคาต่ําสุด เปนผูขาย ……….………………………………….…เปนเงิน ……………………..…………………….… บาท
( .……………………………………………………….……………..…. ) กําหนดสงของภายใน……….……….วัน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
ลงชื่อ.............................................................ประธานกรรมการ
(............................................................)
ลงชื่อ.............................................................กรรมการ
(............................................................)
ลงชื่อ.............................................................กรรมการ
(............................................................)
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ตัวอยางบันทึกของเจาหนาที่พัสดุเพื่อนําเสนอผลการพิจารณาของคณะกรรมการเปดซองสอบราคา

บันทึกขอความ

สวนราชการ ที่วาการอําเภอ…………………………..…………………………….โทร. …………………………………………
ที่ ……..………………………….
วันที่ ………………………………………………………..……………
เรื่อง รายงานผลการสอบราคา………………………………………………………………………………………………………..
เรียน นายอําเภอ..............................................
ตามที่ได โ ปรดให ค วามเห็ น ชอบเรี ย กสอบราคา……………………..……………………….…………………
ภายในวงเงินงบประมาณ …………………..………………….. บาท ( ………..………………………………….………..………. )
กําหนดยื่นซองสอบราคาภายในวันที่ …….……………………………….…เปดซองใบเสนอราคาวันที…่ ….………………….
ณ ……………….…….……………………..…… นั้น
การสอบราคาดังกลาว มีผูสนใจมารับเอกสารสอบราคา จํานวน……….....ราย มีผูยื่นซองสอบราคา
จํานวน…..……..…ราย คณะกรรมการเปดซองสอบราคาไดตรวจสอบคุณสมบัติของ ผูเสนอราคาแตละรายวา
เปนผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศสอบราคาหรือไมแลว ปรากฏวา
มีผูเสนอราคาที่มีสิทธิไดรับการคัดเลือก จํานวน………….ราย และไมไดรับการคัดเลือก จํานวน………..…ราย
เนื่องจาก………………………………….…………………………………….คณะกรรมการฯ ไดประกาศรายชื่อผูเสนอราคา
ที่มีสิทธิไดรับการคัดเลือกไวในที่เปดเผย ณ สถานที่ทําการของ....……………………………..…………. เมื่อวันที่
………………………………………...…… และไดตรวจสอบคุณสมบัติและพิจารณารายละเอียดของผูเสนอราคาทุกราย
ปรากฏวา มีผูเสนอราคาที่มีคุณสมบัติถูกตองและเสนอรายละเอียดของพัสดุ ถูกตองตามเงื่อนไขในเอกสารสอบราคา
จํานวน……………...ราย และมีผูเสนอราคาที่มีคุณสมบัติ ถูกตอง (ไมถูกตอง) และเสนอรายละเอียดของพัสดุ
ไมถูกตองตามเงื่อนไข ในเอกสารสอบราคา จํานวน ………………..… ราย
คณะกรรมการฯ พิจารณาแลวเห็นวา บริษัท/หางฯ …..……………………….………เปนผูเสนอราคาต่ําสุด
ราคาที่เสนอสูง/ต่ํากวาวงเงินที่จะซื้อ เปนเงิน ….…………………….…….บาท คณะกรรมการฯ ไดตอรองราคาแลว
ป ร า ก ฏ ว า บ ริ ษั ท /ห า ง ฯ …………………………………………………………………………ยิ น ย อ ม ล ด ร า ค า ใ ห
จํ า นวน……..……………………บาท ซึ่ ง เป น ราคาที่ อ ยู ภ ายในวงเงิ น ที่ จ ะซื้ อ การต อ รองราคานี้ บ ริ ษั ท /ห า ง
………………………….…….………………………….…...….ได มี หนั งสื อที่ ………………………ลงวั นที่ ……………………………..
ยืนยันการลดราคาไวเรียบรอยแลว คณะกรรมการฯ รวมกันพิจารณาแลวมีมติเปนเอกฉันทใหซื้อจากบริษัท/หางฯ
……………………….……………………………….………….ผูเสนอราคาต่ําสุด เปนเงิน…………………………….………..…บาท
(………………………………………………………..………) กําหนดสงของภายใน……….……วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา
รายละเอียดตามเอกสารทั้งหมดที่เสนอมาพรอมนี้
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-2การสอบราคาครั้งนี้ไดดําเนินการตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2535
และที่ แ ก ไ ขเพิ่ ม เติ ม แล ว
ราคาที่ ค ณะกรรมการฯ
เห็ น สมควรซื้ อ ต่ํ า กว า วงเงิ น งบประมาณ
เปนเงิน…………………….….….บาทหรื อรอยละ……….....ของงบประมาณ จึ งเห็นสมควรอนุมัติ รับราคางานจั ดซื้อ
……………………………………………………………………………………………………………….……………..…..จากบริษัท/หางฯ
…………………………………………………….เป น เงิน ……………………บาท (……………………………..…………………………..)
กําหนดสงของภายใน………………….………….วัน ตามที่คณะกรรมการฯ เสนอ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา ดังนี้
1. อนุ มั ติ รั บ รา ค าซื้ อ ……………………………………………………………………………………………………
จากบริษัท/หางฯ ……………………………..…………………………………….เปนเงิน ………………………………………………
บาท
(………………………………………………………..) กําหนดสงของ……..วัน ตามที่คณะกรรมการเปดซอง
สอบราคาเสนอ
2. ลงนามใน
(1) ประกาศอําเภอ ………………………………………….… (แจงผลการสอบราคา)
(2) หนังสือถึง บริษัท/หางฯ ……………………………………………… จํากัด (แจงสนองรับราคา)
ลงชื่อ..................................................
(.................................................)
เจาหนาที่พัสดุ
ลงชื่อ..................................................
(..................................................)
หัวหนาเจาหนาที่พัสดุ
- อนุมัติ
- ลงนามแลว
(............................................)
นายอําเภอ.............................
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ตัวอยางประกาศผลการสอบราคา

ประกาศอําเภอ……………………..…………………………
เรื่อง ผลการสอบราคาซื้อ……..…………………………………………..
------------------------------------------ตามประกาศอําเภอ ……………………………….……………. ลงวันที่ ………………..………………….…..
เรียกสอบราคาซื้อ ………..……….………………………………………………….…………………..…กําหนดยื่นซองสอบราคา
ภายในวันที่ ..…………….………..…………..………... และเปดซองใบเสนอราคาวันที่ ……………………..……………………
ณ ...........…………………………..…………… นั้น
อําเภอ …………………..…………….…. ไดพิจารณารายละเอียดของผูเสนอราคาทั้ง …………..รายแลว
ตกลงรับราคาจาก บริษัท/หางฯ ………………….……………………..……….. เปนเงิน ……………………………บาท
(……………….……………………………………………..) กําหนดสงของภายใน............วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา
ประกาศ ณ วันที่ ……………………………….……………….

ลงชื่อ
(………………………………………………)
นายอําเภอ
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ตัวอยางหนังสือแจงสนองรับราคา

ที่........................................

ที่ทําการปกครองอําเภอ................
วันที่……………………………………………..

เรื่อง การสอบราคา ………………………………………………………….
เรียน กรรมการผูจัดการบริษัท/หุนสวนผูจัดการหางหุนสวนจํากัด …………………………………………………………
อางถึง ใบเสนอราคาของบริษัท/หาง ……………………..……………… ลงวันที่ ………………………………………
ตามที่บริษัท/หางฯ....................……………………………….…………………………….…ไดเสนอราคาขาย
……………………………………..……………………………….……. เปนเงิน …….……………………………………………….… บาท
(………………………………………….…………………………….) กําหนดสงของภายใน……….……. วันนับถัดจากวันลงนาม
ในสัญญา ตออําเภอ …………………………………………..…… นั้น
อําเภอ……………………………………………ตกลงรับราคาจากบริษัท/หางฯ ………….…….…................
จึงใหบริษัทฯ/หางฯ นําหลักประกันสัญญา จํานวน ……………………………บาท (…………………………………..…… )
ติดตอทําสัญญา ณ ที่วาการอําเภอ ………………………………….… ภายใน ………….. วัน นับจากวันที่ไดรับหนังสือนี้
อนึ่ง หากบริษัทฯ/หางฯ ประสงคจะใชหนังสือสัญญาค้ําประกันของธนาคารหรือสถาบันการเงินใดที่กําหนดไว
ในเอกสารสอบราคา ใหใชตามแบบหนังสือค้ําประกัน (หลักประกันสัญญา) ซึ่งเปนเอกสารแนบทายเอกสาร
สอบราคาเทานั้น
จึงเรียนมาเพื่อทราบและดําเนินการตอไป
ขอแสดงความนับถือ

(

)

นายอําเภอ.........................
ที่วาการอําเภอ……………………..
โทร. ……………………………………..
โทรสาร ………………………………….

หมายเหตุ หลักประกันสัญญา ใหคํานวณตามที่กําหนดไวในเอกสารสอบราคา ซึ่งปกติจะกําหนดไว รอยละ 5 ตามระเบียบฯ
วาดวยการพัสดุ ขอ 142
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ใบสงของ/ใบกํากับภาษี
(ผูขาย/ผูรับจาง เปนผูจัดทํา)
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ใบตรวจรับพัสดุ

เลขที่ ร......./.........
เขียนที่ ที่วาการอําเภอ...........................

วันที่............เดือน..........................พ.ศ. ..................
บริษัท/หางหุนสวน/ราน…………….............................................. ไดสง มอบพัสดุตาม
[ ] ใบสั่งซื้อ เลขที่.......... /……. ลงวันที่............เดือน.........................พ.ศ.............
[ ] สัญญาซื้อขาย เลขที่.................ลงวันที่.......................................................
ไวแกอําเภอ........................................................เมื่อวันที่...................................ตามรายการตอไปนี้

ฃ

ลําดับที่

จํานวน

รายการ

หนวยละ

จํานวนเงิน(บาท)

หมายเหตุ

รวมเงิน
พัสดุตามรายการขางบนนี้
1. ไดทําการตรวจรับ ณ...........................................................................................
2. ไดตรวจรับหรือทดลองถูกตองแลว เมื่อวันที่............เดือน..............................พ.ศ......................
3. ใหถือวาพัสดุถูกตองครบถวน เมื่อ.................................................................................
4. ไดมอบไวใหแกเจาหนาที่พัสดุ
จึงรายงานตอนายอําเภอ.................................................................เพื่อโปรดทราบผลการตรวจรับ
ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ.2535 ขอ 71 (4)
- ไดรับพัสดุตามรายการขางตนจากคณะกรรมการตรวจรับแลว
ลงชื่อ..................................................เจาหนาที่พัสดุ
(...............................................)
………./……….……/……………..
เรียน นายอําเภอ...............................
- เพือ่ โปรดทราบผลการตรวจรับ
ลงชื่อ..........................................หัวหนาเจาหนาที่พัสดุ
(........................................)

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

ทราบ

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

ลงชื่อ.................................................
นายอําเภอ........................................

ลงชื่อ............................................กรรมการ
(............................................)
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ตัวอยาง
การจัดจางโดยวิธีสอบราคา
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ตัวอยางบันทึกขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการกําหนดราคากลาง (กรณีงานจาง)

บันทึกขอความ

สวนราชการ ที่ทําการปกครองอําเภอ
ที่
วันที่
เรื่อง ขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการกําหนดราคากลางงานจาง

โทร.

เรียน นายอําเภอ
ดวยที่ทําการปกครองอําเภอ
ได รั บ งบประมาณตามโครงการส ง เสริ ม ความ
เปนอยูระดับตําบล เพื่อดําเนินโครงการ
เปนคาจาง
จํานวน
รายการ ที่
. ภ า ยใ น
วงเงิน
บาท ซึ่งตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2544 แจงโดยหนังสือ
สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ดวนที่สุด ที่ นร 0205/ ว 199 ลงวันที่ 17 ตุลาคม 2544 กําหนดใหหนวยงานที่
จะมีการจางกสรางประกาศราคากลางที่คณะกรรมการกําหนดราคากลางไดคํานวณไวในประกาศสอบราคาหรือ
ประกวดราคาจางทุกครั้ง จึงเห็นสมควรแตงตั้งคณะกรรมการกําหนดราคากลาง เพื่อกําหนดราคากลางของงานจาง
เหมาดังกลาว สําหรับดําเนินการจัดจางตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แกไข
เพิ่มเติม ประกอบดวย
(1) นาย
ตําแหนง
ประธานกรรมการ
(2) นาย
ตําแหนง
กรรมการ
(3) นาย
ตําแหนง
กรรมการ
โดยใหคณะกรรมการกําหนดราคากลาง กําหนดราคากลางตามหลักเกณฑการคํานวณราคากลางงาน
กอสรางตามที่กรมบัญชีกลางกําหนด แลวรายงานผลใหทราบภายในวัน
.
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการกําหนดราคากลางตามที่เสนอ
(ลงชื่อ)

อนุมัติ
ลงชื่อ
(นาย
นายอําเภอ

)
.

(ลงชื่อ)

เจาหนาที่พัสดุ
หัวหนาเจาหนาที่พัสดุ
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คําสั่งอําเภอ……………………
ที่
/
เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการกําหนดราคากลาง
----------------------

(รายละเอียดใหอําเภอกําหนดใหเปนไปตามระเบียบ/มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวของ)
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ตัวอยางบันทึกขอความเห็นชอบเรียกสอบราคา

สวนราชการ ที่ทําการปกครองอําเภอ
ที่
เรื่อง ขอความเห็นชอบสอบราคาจาง

บันทึกขอความ
วันที่

โทร.

เรียน นายอําเภอ
1. ดวยทีท่ ําการปกครองอําเภอ
.ไดรับงบประมาณโครงการ
ตามมาตรการสงเสริมความเปนอยูระดับตําบลเพื่อดําเนินการโครงการ
.
เปนคาจัดจาง
จํานวน
รายการ ณ
.
ภายในวงเงิน
บาท
2. รายละเอียดของพัสดุที่จะจาง คือ
.
3. ราคากลางที่คณะกรรมการกําหนดราคากลางกําหนด เปนเงิน
บาท
4. วงเงินงบประมาณในการจัดจางครั้งนี้ เปนเงิน
บาท
5. กําหนดจัดจางโดยวิธีสอบราคา ตามหนังสือ ดวนที่สุด ที่ กค (กวพ) 0421.3/ว299 ลงวันที่ 28
สิงหาคม 2558 เพราะเปนการจัดจางซึ่งมีราคาเกิน 500,000 บาท แตไมเกิน 2,000,000 บาท โดยอาศัย
อํานาจตามคําสั่งจังหวัด
ที่
ลงวันที่
พร อ มนี้ กํ า หนดให เ อกสารสอบราคา
ตั้งแตวันประกาศสอบราคาจนถึงวันที่
ดูสถานที่กอสรางในวันที่
.
ระหวางเวลา น. ถึงเวลา
น. ณ
รับฟงคําชี้แจง
รายละเอียดเพิ่มเติมในวันที่
เวลา
น. เปนตนไป) กําหนดยื่นซองสอบราคา
ตั้งแตวันที่
ถึงวันที่
ในวันและเวลาราชการ และกําหนด เปดซองใบเสนอราคาในวันที่
เวลา
น. โดยการใหเอกสาร การยื่ นซอง และการเป ดซองสอบราคากระทํา ณ
ที่ทําการปกครองอําเภอ
และเห็ น ควรแต ง ตั้ ง คณะกรรมการดํ า เนิ น การ
ดังนี้
คณะกรรมการเปดซองสอบราคา
(1) นาย
(2) นาย
(3) นาย

ตําแหนง
ตําแหนง
ตําแหนง

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
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-2คณะกรรมการตรวจการจาง
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

นาย
นาย
นาย
นาย
นาย

ตําแหนง
ตําแหนง
ตําแหนง
ตําแหนง
ตําแหนง

(1) นาย
(2) นาย
(3) นาย

ผูควบคุมงาน
ตําแหนง
ตําแหนง
ตําแหนง

* (จํานวนผูควบคุมงาน ใหแตงตั้งตามความจําเปนและเหมาะสม)

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
(บุคคลภายนอก)
กรรมการ
หัวหนาผูคุมงาน
ผูควบคุมงาน
ผูควบคุมงาน

ทั้งนี้ใหคณะกรรมการแตละคณะปฏิบัติ และรายงานผลใหทราบดังนี้
1) คณะกรรมการเปดซองสอบราคา ปฏิบั ติตามระเบี ยบฯ ขอ 42 โดยให ดําเนิ นการตรวจสอบ
ผูที่ยื่นซองเสนอราคาวา เปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศสอบราคาหรือไมกอนวัน
เปดซองใบเสนอราคาในวันที่
เวลา
น. และให ร ายงานผลพร อ มเอกสาร
ทั้งหมดภายในวันที่
2) คณะกรรมการตรวจการจาง ปฏิบัติตามระเบียบฯ ขอ 72 โดยดําเนินการตรวจการจาง ใหแลวเสร็จ
ภายใน 3 วันทําการ นับถัดจากวันที่ไดรับรายงานจากผูควบคุมงานวาผูรับจางสงมอบงาน และทํางานแลวเสร็จ
ตามสัญญา
3) ผูควบคุมงาน ปฏิบัติตามระเบียบฯ ขอ 73 โดยดําเนินการตรวจงานที่ผูรับจางสงมอบงานใหแลวเสร็จ
ภายใน 3 วันทําการ นับถัดจากวันที่ไดรับหนังสือแจงสงมอบงานจากผูรับจาง และแจงใหคณะกรรมการตรวจ
การจางดําเนินการ
เพื่อใหเ ปน ไประเบียบฯวาดว ยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แกไขเพิ่มเติ ม ขอ 41 เห็ นสมควร
ประกาศเผยแพรการสอบราคาและเอกสารสอบราคาไปยังผูมีอาชีพจางงานนั้นโดยตรง หรือทางไปรษณีย
ลงทะเบี ยนให มากที่สุด เทาที่จ ะทําได กับ ให ปด ประกาศเผยแพรการสอบราคาไว โดยเปด เผย ณ ที่ทําการ
ปกครองอําเภอ………………………..
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จึงเรียนมาเพื่อพิจารณา หากเห็นชอบ ขอไดโปรด
(1) ใหความเห็นชอบดําเนินการสอบราคา
.
โดยมีขอแนะนําและขอกําหนดตามเอกสารสอบราคาที่แนบ ภายในวงเงิน
บาท
(2) อนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการตามที่เสนอ
(3) ลงนามในเอกสาร
- ประกาศจังหวัด
- หนังสือเรียนถึงบริษัท/หางหุนสวนจํากัด
จํานวน
ราย
(4) มอบหมายให (นาย/นาง/นางสาว).........................................ตําแหนง....................................
เปนเจาหนาที่รับรอง
(ลงชื่อ)

อนุมัติ
ลงชื่อ
(นาย

)

นายอําเภอ...............................

(ลงชื่อ)

เจาหนาที่พัสดุ
หัวหนาเจาหนาที่พัสดุ
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ตัวอยางการกําหนดระยะเวลาการประกาศสอบราคา
ประกาศสอบราคาลงวันที่ 1 สิงหาคม 2546 กําหนดวันยื่นซองราคาตั้งแตวันที่ 2 สิงหาคม 2546
(วันถัดจากประกาศ) ถึงวันที่ 12 สิงหาคม 2546 กํ าหนดวั นเปดซองสอบราคาวันที่ 15 สิงหาคม 2546 เพื่อให
คณะกรรมการเปด ซองสอบราคา มีระยะเวลาในการตรวจสอบคุฯสมบั ติของผูเสนอราคาแตละรายวาเป น
ผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่นหรือไม
หมายเหตุ
1. ตัวอยางนี้เปนการขอความเห็นชอบตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2535
และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 27 และสงเอกสารไปเผยแพรตามระเบียบฯ
1.1 กรณีเปนงานจัดซื้อจะไมมีราคากลาง โดยจะตองแตงตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
1.2 กรณีเปนงานกอสรางจะมีราคากลาง โดยจะตองแตงตั้งคณะกรรมการตรวจการจางและ
ผูควบคุมงาน และอาจกําหนดเงื่อนไขใหมีการดูสถานที่และรับฟงคําชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม (ถามี)
2. การกําหนดระยะเวลาดําเนินการสอบราคา ตองดําเนินการตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
วาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ41 คือ เมื่อประกาศสอบราคาแลว ตองเผยแพรการสอบ
ราคาและเอกสารสอบราคาไปยังผูมีอาชีพขายหรือรับจางทํางานนั้นโดยตรงใหมากที่สุด กอนการปดซองสอบ
ราคาไมนอยกวา 10 วัน โดยนับถัดจากวันประกาศสอบราคา
3. การพิจารณากําหนดวันเปดซองใบเสนอราคา ตองเผื่อระยะเวลาใหคณะกรรมการเปดซอง
สอบราคา ในการตรวจสอบคุณสมบัติของผูเสนอราคาแตละรายวา เปนผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกันกับ
ผูเสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศสอบราคาหรือไม
4. การเสนอแตงตั้งคณะกรรมการตางๆ ใหเสนอกําหนดระยะเวลาใหคณะกรรมการแตละคณะ
รายงานผลการพิจารณา ตามระเบียบฯ วาดวยการพัสดุขอ 34 วรรคทาย และกรณีเปนงานจางเหมากอสรางให
เสนอแตงตั้งผูควบคุมงาน ตามระเบียบฯ วาดวยการพัสดุ ขอ 37 ดวย
แผนภูมิแสดงการกําหนดระยะเวลาตามระเบียบฯ
ไมนอยกวา 10 วัน
วันประกาศสอบราคา

ตามที่เห็นควร

วันสิ้นสุดการยื่นซอง
สอบราคา
ชวงเวลาของการเผยแพรขาวสอบราคา
การใหเอกสารสอบราคา และการยื่นซอง
สอบราคา

วันเปดซอง
ใบเสนอราคา

ชวงเวลาสําหรับการตรวจสอบผูเสนอราคา
วาเปนผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกันกับ
ผูเสนอราคารายอื่นหรือไม (จากเอกสารสวนที่ 1)
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ประกาศอําเภอ…………………….
เรื่อง สอบราคาจางกอสราง....................................
----------------------------------------ดวยอําเภอ
มีความประสงคที่จะสอบราคาจาง.........................................
โดยมีแบบรูปและรายการละเอียดขอกําหนดของงานจาง ตามเอกสารแนบทายประกาศ
ผูเสนอราคาจะตองมีคณสมบัติดังตอไปนี้
1. ผูเสนอราคาตองเปนนิติบุคคลผูมีอาชีพรับจางงานทีส่ อบราคาจางนี้
2. ผูเสนอราคาตองไมเปนผูที่ถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานของทางราชการ และไดแจงเวียนชื่อแลว
หรือไมเปนผูที่ไดรับผลของการสั่งใหนิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเปนผูทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
3. ผูเสนอราคาตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่น ณ วัน ประกาศสอบ
ราคาจาง หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม
4. ผูเสนอราคาตองไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่ง อาจปฏิเสธไมยอม ขึ้นศาลไทย
เวนแตรัฐบาลของผูเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์และความคมกันเชนวานัน
5. ผูเสนอราคาตองเปนนิติบุคคลและมีผลงาน ประเภทเดียวกันกับงานที่จางนี้ ในวงเงินไมนอยกวา
......................บาท และเปนผลงานทีเปนคูสัญญาโดยตรงกับสวนราชการ หนว ยงานตาม กฎหมายวาดวย
ระเบียบบริหารราชการสวนทองถิ่น หนวยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติใหมีฐานะเปนราชการบริหารสวนทองถิ่น
รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานเอกชนที่ อำเภอ เชื่อถือ
6. ผูเสนอราคาที่จ ะเขาเปนคูสัญญาไมอยูในฐานะซึ่งไดมีการระบุชื่อไวในบัญ ชีรายชื่อวาเป น
คูสัญญาที่ไมไดแสดงบัญชีรายรับรายจาย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจายไมถูกตอง ครบถวนในสาระสําคัญ
7. ผูเสนอราคาตองลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกสของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซตศูนยขอมูล
จัดซือ้ จัดจางภาครัฐ
8. คูสัญญาตองรับจายเงินผานบัญชีธนาคาร เวนแตการรับจายเงินแตละครั้งซึ่งมี มูลคาไมเกิน
สามหมื่นบาทคูสัญญาอาจรับจายเปนเงินสดก็ได
กําหนดูสถานที่และรับฟังคําชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม ณ..........................................................
ในวันที่……………………………….. ตั้งแตเวลา...........................น. ถึง.....................น. โดยใหไปพรอมกันที่
........................... ผูที่มารับฟงคําชี้แจงเพิ่มเติมและดูสถานทีตองเปนผูมีอํานาจกระทําการแทนนิติบุคคล กรณี
เปนผูแทนตองมีหนังสือมอบอำนาจใหเขารับฟังคําชี้แจงในวันเวลาดังกลาว และลงลายมือชื่อไวเปน หลักฐาน
กับ เจาหนาที่ดวย ผูเสนอราคารายใดไมไปรับฟงคําชี้แจงตามวัน เวลาและสถานที่ดังกลาว จะถือวาผูเสนอราคาราย
นั้นไดรับทราบถึงรายละเอียด ปญหาและเขาใจเงื่อนไขตางๆ ในประกาศสอบราคาครั้งนี้โดยตลอดแลว หากมี
คาใชจายใดๆเพิ่มขึ้น ผูเสนอราคาตองรับผิดชอบเองทั้งสิ้น จะยกเปนเหตุขึ้นกลาวอาง หรือโตแยงในภายหลังวา
ไมไดรับทราบมากอนไมได และไมมีสิทธิ์โตแยงในปญหาตางๆเกี่ยวกับการสอบราคาครั้งนี้
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- 2กําหนดยื่นซองสอบราคาวันที่
ถึงวันที่
น. ถึง
น. เวนวันหยุดราชการ ณ
กําหนดการเปดซองใบเสนอราคาวันที่
ณ
ตั้งแตเวลา
น. เปนตนไป

ตั้ ง แ ต เ ว ล า
และ
.

ผูสนใจติดตอรับเอกสารราคาได ที่
ตั้งแตวันที่
.
ถึงวันที่
ตั้งแตเวลา
น ถึงเวลา
น. เว น วั น หยุ ด ราชการ และ
ดูรายละเอียดไดที่ เว็บไซดอําเภอ www. หรือจังหวัด และ www.gprocrement.go.th หรือสอบถามทาง
โทรศัพทหมายเลข
ในวันและเวลาราชการ
ประกาศ ณ วันที่

ลงชื่อ

พ.ศ.

(
นายอําเภอ

)
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ตัวอยาง เอกสารสอบราคาจางกอสราง…………….………………
ตามประกาศ …(ระบุชอื่ หนวยงานที่ออกประกาศ) ลงวันที่ ……………….
อําเภอ...........................
---------------------------------ดวยอําเภอ............................(ระบุชื่อสวนราชการที่ออกประกาศ) ……… ซึ่งตอไปนี้เรียกวา “อําเภอ*” *
มีความประสงคจะสอบราคาจางกอสราง…………………….……………………………………………………………………………
ณ............................................................
โดยมีขอ แนะนําและขอกําหนด ดังตอไปนี้
1. เอกสารแนบทายเอกสารสอบราคาจาง
1.1 แบบรูปรายการละเอียด
1.2 แบบใบเสนอราคา
1.3 แบบสัญญาจาง
1.4 แบบหนังสือค้ําประกัน
(1) หลักประกันสัญญา
1.5 สูตรการปรับราคา
1.6 บทนิยาม
(1) ผูเสนอราคาหรือผูมีสิทธิเสนอราคาทีมีผลประโยชนรวมกัน
(2) การขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม
1.7 แบบบัญชีเอกสาร
(1) บัญชีเอกสารสวนที่ 1
(2) บัญชีเอกสารสวนที่ 2
1.8 รายละเอียดการคํานวณราคากลางงานกอสรางตาม BOQ (Bill of Quantities)
....................................ฯลฯ........................................
2. คุณสมบัตขิ องผูเสนอราคา
2.1 ผูเสนอราคาตองเปนนิติบุคคลผูมีอาชีพรับจางงานทีส่ อบราคาจางนี้
2.2 ผูเสนอราคาตองไมเปนผูที่ถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานของทางราชการ และไดแจง
เวียนชื่อแลว หรือไมเปนผูที่ไดรับผลของการสั่งใหนิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเปนผูทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
2.3 ผูเสนอราคาตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่น ณ วัน ประกาศ
สอบราคาจาง หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม ตามขอ 1.6
2.4 ผูเสนอราคาตองไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอม ขึ้นศาลไทย
เวนแตรัฐบาลของผูเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์และความคมกันเชนวานั้น
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-22.5 ผูเสนอราคาตองเปนนิติบุคคลและมีผลงาน ประเภทเดียวกันกับงานที่จางนี้ ในวงเงิน
ไมนอยกวา..........................บาท และเปนผลงานทีเปนคูสัญญาโดยตรงกับสวนราชการ หนวยงานตามกฎหมาย
วาดวยระเบียบบริห ารราชการสวนทองถิ่น หนวยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติใหมีฐานะเปนราชการ บริหาร
สวนทองถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานเอกชนที่ อำเภอ เชื่อถือ
2.6 ผูเสนอราคาที่จะเขาเป็นคูสั ญญาไมอยู ในฐานะซึ่งไดมีการระบุชื่อไวในบัญช ีรายชื่อว า
เปนคูสัญญาที่ไมไดแสดงบัญชีรายรับรายจาย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจายไมถูกตอง ครบถวนในสาระสําคัญ
2.7 ผูเสนอราคาตองลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกสของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซตศูนย
ขอมูลจัดซื้อจัดจางภาครัฐ
2.8 คูสัญญาตองรับจายเงินผานบัญชีธนาคาร เวนแตการรับจายเงินแตละครั้ง ซึ่งมีมูลคาไมเกิน
สามหมื่นบาทคูสัญญาอาจรับจายเปนเงินสดก็ได
3. หลักฐานการเสนอราคา
ผูเสนอราคาจะตองเสนอเอกสารหลักฐาน ยื่นมาพรอมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกไวนอก
ซองใบเสนอราคาเปน ๒ สวน คือ
3.1 สวนที่ 1 อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้
(1) ในกรณีผูเสนอราคาเปนนิติบุคคล
(ก) ห างหุ นส วนสามั ญหรื อห างหุ นส วนจํ ากั ด ให ยื่ นสํ าเนาหนั งสื อรั บรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุนสวนผูจัดการ ผูมอี ํานาจควบคุม พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
(ข) บริ ษั ท จํ า กั ด หรื อ บริ ษั ท มหาชนจํ า กั ด ให ยื่ น สํ า เนาหนั ง สื อ รั บ รองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล สําเนาหนังสือบริคณหสนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม และบัญชีผูถือหุน
รายใหญ พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
(2) ในกรณผูเสนอราคาเปนบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใชนิติบุคคล ใหยื่นสําเนา
บัตรประจําตัวประชาชนของผูนั้น สําเนาขอตกลงที่แสดงถึงการเขาเปนหุนสวน(ถามี) สําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชนของผูเปนหุนสวน พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง
(3) ในกรณีผูเสนอราคาเปนผูเสนอราคารวมกันในฐานะเปนผูรวมคา ใหยื่นสําเนาสัญญา
ของการเขารวมคา สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูรวมคา และในกรณีที่ผูเขารวมคาฝายใดเปนบุคคลธรรมดาที
มิใชสัญชาติไทย ก็ใหยื่นสําเนาหนังสือเดินทาง หรือผูรวมคาฝายใดเปนนิติบุคคล ใหยื่นเอกสาร ตามที่ระบุไวใน (1)
(4) แบบแสดงการลงทะเบียนในระบบ e-GP
(5) สําเนาใบทะเบียนพาณิชย สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม
(6) บัญชีเอกสารสวนที่ ๑ ทั้งหมดที่ไดยื่นตามแบบในขอ 1.6 (1)
3.2 สวนที่ 2 อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้
(1) หนังสือมอบอานาจซึ่งปดอากรแสตมปตามกฎหมายในกรณีทผูเสนอราคา มอบอํานาจ
ใหบุคคลอืน่ ทําการแทน
(2) สําเนาหนังสือรับรองผลงาน พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง (ใหใชกรณีที่มีการกําหนด
ผลงานตามขอ 2.5 เทานั้น)
(3) บัญชีเอกสารสวนที่ 2 ทั้งหมดทีไ่ ดยื่นพรอมกับซองใบเสนอราคาตามแบบในขอ 1.7 (2)
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-34. การเสนอราคา
4.1 ผูเสนอราคาตองยื่นเสนอราคาตามแบบที่กําหนดไวในเอกสารสอบราคาจางนี้ โดยไมมี
เงือนไขใด ๆ ทั้งสิ้น และจะตองกรอกขอความใหถูกตองครบถวนลงลายมือชื่อของผูเสนอราคา ใหชัดเจน
จํานวนเงินที่เสนอตองระบุตรงกันทั้งตัวเลขและตัวอักษร โดยไมมีการขูดลบหรือแกไข หากมีการขูด ลบ ตกแตง
แกไข เปลี่ยนแปลงจะตองลงลายมือชื่อผูเสนอราคา พรอมประทับตรา (ถามี) กํากับไวทุกแหง
4.2 ผูเสนอราคาจะตองกรอกปริ มาณวั สดุ และราคาในบัญชีร ายการจางเหมาใหครบถว น
ในการเสนอราคาใหเสนอเปนเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดยเสนอราคารวม และ หรือราคาตอหนวย
และหรือตอรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไวทายใบเสนอราคาใหถูกตอง ทั้งนี้ ราคารวมที่เสนอจะตองตรงกัน
ทั้ง ตัวเลขและตัวหนังสือ ถาตัวเลขและตัวหนังสือไมตรงกันใหถือตัวหนังสือเปนสําคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้น
ซึ่งรวมคาภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีอากรอื่น และคาใชจายทั้งปวงไวแลว
ราคาที่เสนอจะตองเสนอกําหนดยืนราคาไมนอยกวา.......วันนับแตวันเปดซองใบเสนอราคา
โดยภายในกําหนดยืนราคา ผูเสนอราคาตองรับผิดชอบราคาที่ตนเสนอไว และจะถอนการเสนอราคามิได
4.3 ผูเสนอราคาจะตองเสนอกําหนดเวลาดําเนินการแลวเสร็จ ไมเกิน..……… วัน นับถัดจาก
วันลงนามในสัญญาจาง หรือวันทีไ่ ดรับหนังสือแจงจาก อำเภอ ใหเริ่มทํางาน
4.4 กอนยื่นซองสอบราคาจาง ผูเสนอราคาควรตรวจดูรางสัญญา แบบรูปและรายละเอียด ฯลฯ
ใหถี่ถวนและเขาใจเอกสารสอบราคาทั้งหมดเสียกอนที่จะตกลงยื่นซองสอบราคาตามเงื่อนไขในเอกสารสอบราคาจาง
4.5 ผูเสนอราคาจะตองยื่นซองใบเสนอราคาที่ปดผนึกซองเรียบรอย จาหนาซองถึงประธาน
คณะกรรมการเปดซองสอบราคา โดยระบุไวที่หนาซองวา “ใบเสนอราคาตามประกาศสอบราคาจาง ลงวันที่
.......................” ยื่นตอเจาหนาที่ ในวันที่ ………..…….…..…ถึงวันที่............................ตั้งแตเวลา………….…….…..
น. ถึงเวลา……….……………….น. ณ ……………………………………..…….. เมื่อพนกําหนดเวลายื่นซองสอบราคาแลว
จะไมรับซองสอบราคาโดยเด็ดขาด คณะกรรมการเปดซองสอบราคาจะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผูเสนอราคา
แตละรายวาเปนผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่นตามขอ 1.6 (1) ณ วันประกาศสอบราคา
หรือไม และประกาศรายชื่อผูเสนอราคาทีมีสิทธิไดรับการคัดเลือกกอนการเปดซองใบเสนอราคา
หากปรากฏตอคณะกรรมการเปดซองสอบราคา กอนหรือในขณะที่มีการเปดซองใบเสนอราคา
วา มีผูเสนอราคากระทําการอันเปน การขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรมตาม ขอ 1.6 (2) และคณะ
กรรมการฯ เช ื่อวามีการกระทําอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม คณะกรรมการฯ จะตัด
รายชื่อผูเสนอราคารายนั้นออกจากการเปนผูเสนอราคา และประกาศรายชื่อผูเสนอราคาที่มีสิทธิไดรับการ
คัดเลือก และอำเภอจะพิจารณาลงโทษผูเสนอราคาดังกลาวเปนผูทิ้งงาน เวนแตคณะกรรมการฯ จะวินิจฉัยได
วา ผูเสนอราคารายนั้น เปนผูที่ใหความรวมมือเป็นประโยชนตอการพิจารณาของทางราชการและมิไดเปนผู
ริเริ่มใหมีการกระทําดังกลาว
ผูเสนอราคาที่ถูกตัดรายชื่อออกจากการเปนผูเสนอราคา เพราะเหตุเปนผูเสนอราคาที่มี
ผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศสอบราคาจาง หรือเปนผูเสนอราคาที่กระทําการ
อันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม อาจอุทธรณคําสั่งดังกลาวตออําเภอภายใน ๓ วันนับแต
วันที่ไดรับแจงจากคณะกรรมการเปดซองสอบราคา การวินิจฉัยอุทธรณของนายอําเภอใหถือเปนที่สุด
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-4 คณะกรรมการเปดซองสอบราคา จะเปดซองใบเสนอราคาของผูเสนอราคาที่มีสิทธิ ไดรับ
การคัดเลือกดังกลาวขางตน ณ……………………………..…………………ในวันที่..................................................
ตั้งแตเวลา......................................น. เปนตนไป
การยื่นอุทธรณตามวรรคหา ยอมไมเปนเหตุใหมีการขยายระยะเวลาการเปดซองใบเสนอราคา
เวนแตนายอําเภอพิจารณาเห็นวาการขยายระยะเวลาดังกลาวจะเปนประโยชนแกทางราชการอยางยิ่ง และ ใน
กรณีที่นายอําเภอพิจารณาเห็นดวยกับคําคัดคานของผูอุทธรณ และเห็นวาการยกเลิกการเปดซองใบเสนอราคาที่ได
ดําเนินการไปแลว จะเปนประโยชนแกทางราชการอยางยิ่ง ใหนายอําเภอมีอํานาจยกเลิกการเปดซองใบเสนอราคา
ดังกลาวได
5. หลักเกณฑและสิทธิในการพิจารณาราคา
5.1 ในการสอบราคาจางนี้ อำเภอจะพิจารณาตัดสินดวย……………ราคารวม……...…………..
5.2 หากผูเสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไมถูกตองตามขอ ๒ หรือยื่นหลักฐานการเสนอราคา
ไมถูกตอง หรือไมครบถวนตามขอ ๓ หรือยื่นซองสอบราคาจางไมถูกตองตามขอ ๔ แลว คณะกรรมการเปดซอง
สอบราคาจะไมรับพิจารณาราคาของผูเสนอราคารายนั้น เวนแตเปนขอผิดพลาด หรือ ผิดหลงเพียงเล็กนอยหรือ
ผิดพลาดไปจากเงื่อนไขของเอกสารสอบราคา ในสวนที่มิใชสาระสําคัญ ทั้งนี้ เฉพาะ ในกรณีที่พิจารณาเห็นวา
จะเปนประโยชนตออําเภอเทานั้น
5.3 อําเภอสงวนสิทธิไมพจิ ารณาราคาของผูเสนอราคา โดยไมมีการผอนผันในกรณีดังตอไปนี้
(1) ไมปรากฏชื่อผูเสนอราคารายนั้น ในบัญชีผูรับเอกสารสอบราคาหรือในหลักฐาน
การรับเอกสารสอบราคาของอำเภอ
(2) ไมกรอกชื่อนิติบุคคล หรือลงลายมือชื่อผูเสนอราคาอยางหนึ่งอยางใดหรือทั้งหมด
ในใบเสนอราคา
(3) เสนอรายละเอี ย ดแตกต า งไปจากเงื่ อ นไขที่ กํ า หนดในเอกสารสอบราคาที่ เ ป น
สาระสําคัญ หรือมีผลทําใหเกิดความไดเปรียบเสียเปรียบแกผูเสนอราคารายอื่น
(4) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แกไขเปลี่ยนแปลง โดยผูเสนอราคามิไดลงลายมือ
ชื่อพรอมประทับตรา (ถามี) กํากับไว
5.4 ในการตัดสินการสอบราคาจาง หรือในการทําสัญญา คณะกรรมการเปดซองสอบราคา
หรืออําเภอ มีสิทธิใหผูเสนอราคาชี้แจงขอเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือขอเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวของกับผูเสนอราคา
ได อำเภอ มีสิทธิที่จะไมรับราคาหรือไมทําสัญญา หากหลักฐานดังกลาวไมมคี วามเหมาะสม หรือไมถกู ตอง
5.5 อําเภอ ทรงไวซึ่งสิทธิที่จะไมรับราคาต่ําสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็
ไดและอาจพิจารณาเลือกจางในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรือ อาจจะยกเลิกการ
สอบราคาจาง โดยไมพิจารณาจัดจางเลยก็ได สุดแตจะพิจ ารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชนของทาง ราชการเปน
สําคัญและใหถือวาการตัดสินของอำเภอเป็นเด็ดขาด ผูเสนอราคาจะเรียกรองคาเสียหายใด ๆ มิได รวมทั้ง
อำเภอจะพิจารณายกเลิกการสอบราคาจางและลงโทษผูเสนอราคาเปนผูทิ้งงาน ไมวาจะเป็นผูมีสิทธิเสนอราคา
ที่ไดรับการคัดเลือกหรือไมก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อไดวาการเสนอราคากระทําการโดยไมสุจริต เชน การเสนอ
เอกสารอันเปนเท็จ หรือใชชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เปนตน
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-5 ในกรณีที่ผู เสนอราคาต่ํ าสุ ด เสนอราคาต่ํ าจนคาดหมายไดว า ไมอาจดํ าเนิ น งานตาม
สัญญาได คณะกรรมการเปดซองสอบราคาจางหรือ อําเภอ จะใหผูเสนอราคานั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่
ทําใหเชื่อไดวาผูเสนอราคาสามารถดําเนินงานตามสอบราคาจางใหเสร็จสมบูรณ หากคําชี้แจงไมเปนที่รับฟงได
อำเภอ มีสิทธิที่จะไมรับราคาของผูเสนอราคารายนั้น
5.6 ในกรณีที่ปรากฏขอเท็จจริงภายหลังจากการเปดซองสอบราคาวา ผูเสนอราคาที่มีสิทธิ
ไดรับการคัดเลือกตามที่ไดประกาศรายชื่อไว ตามขอ ๔.๕ เปนผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกันกับ ผูเสนอราคาราย
อื่น ณ วันประกาศสอบราคาจาง หรือเปนผูเสนอราคาทีก่ ระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม
ตามขอ 1.6 อำเภอ มีอํานาจที่จะตัดรายชื่อผูเสนอราคาที่มีสิทธิไดรับการคัดเลือกดังกลาว ออกจากประกาศ
รายชื่อตามขอ 4.5 และอำเภอ จะพิจารณาลงโทษผูเสนอราคารายนั้นเปนผูทิ้งงาน
ในกรณีนี้ หากนายอําเภอพิจ ารณาเห็น ว า การยกเลิ กการเปด ซองใบเสนอราคาที่ได
ดําเนินการไปแลวจะเปนประโยชนแกทางราชการอยางยิ่ง นายอําเภอมีอํานาจยกเลิกการเปดซองใบเสนอราคา
ดังกลาวได
6. การทําสัญญาจาง
ผูชนะการสอบราคาจาง จะตองทําสัญญาจาง ตามแบบสัญญาดังระบุในขอ 1.3 กับ อําเภอ
ภายใน.........….วันนับถัดจากวันที่ไดรับแจงและจะตองวางหลักประกันสัญญา เปนจำนวนเงินเทากับรอยละ
..................ของราคาคาจางที่สอบราคาจางได ใหอําเภอยึดถือไวในขณะทําสัญญา โดยใชหลักประกันอยางหนึ่งอยาง
ใดดังตอไปนี้
(1) เงินสด
(2) เช็คที่ธนาคารสั่งจายใหแกอําเภอโดยเปนเช็คลงวันทีที่ทําสัญญาหรือกอนหนา
นั้นไมเกิน 3 วันทําการของทางราชการ
(3) หนั งส ือค้ําประกัน ของธนาคารภายในประเทศตามแบบหนั งส ือค้ําประกัน
ดังระบุในขอ 1.4 (1)
(4) หนังสือค้ําประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย หรือบริษัท
เงินทุนหรือบริษัทเงินทุน หลักทรัพยที่ไดรับอนุญาตใหประกอบกิจ การเงิน ทุนเพื่อการพาณิชยและประกอบ
ธุรกิจ
ค้ําประกัน ตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ซึ่งไดแจงเวียนชื่อใหสวนราชการตาง ๆ ทราบ
แลว โดยอนุโลม ใหใชตามแบบหนังสือค้ําประกัน ดังระบุในขอ 1.4 (1)
(5) พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันนี้จะคืนใหโดยไมมีดอกเบี้ยภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่คูสัญญาพน จากขอ
ผูกพันตามสัญญาจางแลว
7. คาจางและการจายเงิน
อําเภอจะจายเงินคาจาง โดยแบงออกเปน...............งวด ดังนี้
งวดที่ 1 เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ.......................ของคาจาง เมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงาน
..................................ใหแลวเสร็จภายใน...................................วัน
งวดที่ 2 เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ.........................ของคาจาง เมือผูรับจางไดปฏิบัติงาน
..................................ใหแลวเสร็จภายใน...................................วัน
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-6งวดสุดทาย เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ............................ของคาจา ง เมื่อ ผูรับจางได
ปฏิบัติงานทั้งหมดใหแลวเสร็จเรียบรอยตามสัญญา รวมทัง้ ทําสถานทีก่ อสรางใหสะอาดเรียบรอย
ทั้งนี้ อําเภอขอสงวนสิทธิในการปรับเปลี่ยนงวดงาน การจายเงินและจํานวนเงินที่ตองจาย
ใหกับผูรับจางตามความเหมาะสม
8. อัตราคาปรับ
คาปรับตามแบบสัญญาจางขอ 17 จะกําหนดในอัตรารอยละ……….ของคาจางตามสัญญาตอวัน
9. การรับประกันความชํารุดบกพรอง
ผูชนะการสอบราคาจางซึ่งไดทําขอตกลงเปนหนังสือ หรือทําสัญญาจางตามแบบดังระบุในขอ 1.3
แลวแตกรณี จะตองรับประกันความชํารุดบกพรองของสิ่งของทีจางที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไมนอยกวา.......
ปนับถัดจากวันทีผ่ ูจางรับมอบ โดยผูรับจางตองรีบจัดการซอมแซมแกไขใหใชการไดดีดังเดิมภายใน…...…….วัน
นับถัดจากวันที่ไดรับแจงความชํารุดบกพรอง
10. ขอสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่น ๆ
- คาจางสําหรับการจางครั้งนี้ไดมาจากเงินงบประมาณซึ่งไดรับอนุมัติใหกันไวเบิกเหลื่อมป
- การลงนามในสัญญาจะกระทําไดตอเมื่ออําเภอไดรับอนุมัติเงินคาจางจากงบประมาณซึ่ง
ไดรับอนุมัติใหกันไวเบิกเหลื่อมป
10.1 ผูเสนอราคาซึ่งอําเภอไดคัดเลือกแลวไมไปทําสัญญาหรือขอตกลงภายในเวลาที่ทางราชการ
กําหนดดังระบุไวในขอ 6 อําเภออาจพิจารณาเรียกรองใหชดใชความเสียหายอื่น (ถามี) รวมทั้งอาจพิจารณาให
เปนผูทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
10.2 อําเภอ สงวนสิทธิที่จะแกไขเพิม่ เติมเงื่อนไขหรือขอกําหนดในแบบสัญญาให เปนไปตาม
ความเห็นของนายอําเภอ (ถามี)
11. การปรับราคาคางานกอสราง
การปรับราคาคางานกอสรางตามสูตรการปรับราคาดังระบุในขอ ๑.๕ จะนํามาใชใน กรณีที่
คางานกอสรางลดลงหรือเพิม่ ขึ้น โดยวิธีการตอไปนี้
ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ สูตรและวิธีคํานวณที่ใชกับสัญญาแบบปรับราคาได ตามมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2532 เรื่อง การพิจารณาชว ยเหลือผูประกอบอาชีพงานกอสราง ตาม หนังสือสํานัก
เลขาธิการคณะรัฐมนตร ที่ นร 0203/ว 109 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2532
สูตรการปรับราคา (สูตรคา K) จะตองคงที่ระดับที่กําหนดไวในวันแลวเสร็จตามที่กําหนดไว
ในสัญญา หรือภายในระยะเวลาทีอําเภอ*ไดขยายออกไป โดยจะใชสูตรของทางราชการทีไ่ ดระบุในขอ 1.5
1.2 มาตรฐานฝมือชาง
เมื่ออําเภอไดคัดเลือกผูเสนอราคารายใดใหเปนผูรับจางและไดตกลงจางกอสราง ตามประกาศนี้
แลว ผูเสนอราคาจะตองตกลงวาในการปฏิบัติงานกอสรางดังกลาว ผูเสนอราคาจะตองมีและใช ผูผานการ
ทดสอบมาตรฐานฝมือชางจาก.............................................**หรือผูมีวุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส. และ ปวท. หรือ
เทียบเทาจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองใหเขารับราชการได** ในอัตราไมต่ํากวารอยละ…........................
ของแตละสาขาชางจํานวนอยางนอย 1 คน ในแตละสาขาชาง ดังตอไปนี้
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-712.1 ........................................................................................................ ................
12.2 .........................................................................................................................
…..............................ฯลฯ.....................................
13. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ
ในระหวางระยะเวลาการดําเนินงาน ผูรับจางพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑที่กฎหมาย และระเบียบ
ไดกําหนดไว โดยเครงครัด
อําเภอ..............................................
ลงชื่อ หัวหนาเจาหนาที่พัสดุ
…………….(วัน เดือน ป)…………

ประทับตราอําเภอ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------หมายเหตุ
- ผูเสนอราคา หมายถึง ผูรับจาง ที่เขารับการคัดเลือกจากหนวยงานที่จะจัดหาพัสดุเพื่อเปนผูมีสิทธิ
เสนอราคา
- ในกรณีจําเปนที่จะตองกําหนดผลงาน ใหกําหนดไดไมเกินรอยละ 50 ของวงเงินที่จะจางในครั้งนั้น
- งานกอสรางที่มีวงเงินตั้งแต 1 ลานบาทขึ้นไป ผูเสนอราคาตองเปนนิติบุคคล
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บัญชีเอกสารสวนที่ 1
 1. ในกรณีผูเสนอราคาเปนนิติบุคคล
 (ก) หางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนจํากัด
สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนติบุคคล จํานวน--------------------------แผน
บัญชีรายชื่อหุนสวนผูจัดการ และผูมีอํานาจควบคุม (ถาม) จํานวน----------------------------แผน
 (ข) บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด
สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนติบุคคล จํานวน------------------------แผน
หนังสือบริคณหสนธิ จํานวน--------------------------แผน
บัญชีรายชื่อกรรมการผูจัดการ และผูมอี ํานาจควบคุม (ถามี) จํานวน-------------------------แผน
บัญชีผูถือหุนรายใหญ จํานวน----------------------------แผน
 2. ในกรณีผูเสนอราคาเปนไมเปนนิติบุคคล
 (ก) บุคคลธรรมดา
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูนั้น จํานวน--------------------------แผน
 (ข) คณะบุคคล
สําเนาขอตกลงที่แสดงถึงการเขาเปนหุนสวน จํานวน------------------------แผน
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูเปนหุนสวน จํานวน----------------------------แผน
 3. ในกรณีผูเสนอราคาเปนผูเสนอราคารวมกันในฐานะเปนผูรวมคา
สําเนาสัญญาของการเขารวมคา จํานวน-----------------------แผน
 (ก) ในกรณีผูรวมคาเปนบุคคลธรรมดา
- บุคคลสัญชาติไทย
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน จํานวน---------------------------แผน
- บุคคลที่มใิ ชสัญชาติไทย
สําเนาหนังสือเดินทาง จํานวน-----------------------------แผน
 (ข) ในกรณีผูรวมคาเปนนิติบุคคล
- หางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนจํากัด สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล
จํานวน----------------------------แผน
บัญชีรายชื่อหุนสวนผูจัดการ และผูมีอํานาจควบคุม (ถามี) จํานวน------------------------แผน
- บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด
สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล จํานวน------------------------แผน
หนังสือบริคณหสนธิ จํานวน---------------------------แผน
บัญชีรายชื่อกรรมการผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม (ถามี) จํานวน------------------------แผน
บัญชีผูถือหุนรายใหญ จํานวน--------------------------แผน
/4. อื่นๆ...
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-2 4. อื่น ๆ (ถามี)






……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………

ขาพเจ าขอรั บ รองว า เอกสารหลั กฐานที่ ขาพเจ ายื่ น พร อมซองใบเสนอราคาในการสอบจ า ง
ราคาถูกตองและเปนความจริงทุกประการ

ลงชื่อ…………………………………………………..ผูเสนอราคา
(…………………………………..…………….)
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บัญชีเอกสารสวนที่ 2
 1. หนังสือมอบอํานาจซึ่งปดอากรแสตมปตามกฎหมายในกรณีที่ผูเสนอราคามอบอํานาจใหบุคคล
อื่นลงนามในใบเสนอราคาแทน จํานวน................................แผน
 2. อื่น ๆ (ถามี)
 ……………………………………………………………………………………………………………………
 ……………………………………………………………………………………………………………………
 ……………………………………………………………………………………………………………………
 ……………………………………………………………………………………………………………………
 ……………………………………………………………………………………………………………………
ขาพเจาขอรับรองวา เอกสารหลักฐานที่ขาพเจายื่นพรอมซองใบเสนอราคาในการสอบราคาจาง
ถูกตองและเปนความจริงทุกประการ

ลงชื่อ……………………………………………….. ผูเสนอราคา
(………………………………………………….)
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บทนิยาม
“ผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกัน” หมายความวา บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่เขาเสนอราคา
ในการสอบราคาของอําเภอ เปนผูมีสวนไดเสียไมวาโดยทางตรงหรือทางออมในกิจการของบุคคลธรรมดาหรือ
นิติบุคคลอื่นที่เขาเสนอราคาในการสอบราคาของอําเภอในคราวเดียวกัน
การมีสวนไดเสียไมวาโดยทางตรงหรือทางออมของบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลดังกลาว ขางตน
ไดแกการที่บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลดังกลาวมีความสัมพันธกันในลักษณะดังตอไปนี้
(1) มีความสัมพันธกันในเชิงบริหาร โดยผูจัดการ หุนสวนผูจัดการ กรรมการผูจัดการ ผูบริหาร
หรือผูมีอํานาจในการดําเนินการในกิจการของบุคคลธรรมดาหรือของนิติบุคคลรายหนึ่งมีอํานาจ หรือสามารถ
ใชอํานาจในการบริหารจัดการกิจการของบุคคลธรรมดาหรือของนิติบุคคลอีกรายหนึ่งหรือหลายรายที่เสนอราคา
ใหแกอําเภอในการสอบราคาครั้งนี้
(2) มีความสัมพันธกันในเชิงทุน โดยผูเปนหุนสวนในหางหุนสวนสามัญ หรือผูเปนหุนสวนไมจํากัด
ความรับผิดในหางหุนสวนจํากัด หรือผูถือหุนรายใหญในบริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด เปนหุนสวนใน
หางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนจํากัด หรือเปนผูถือหุนรายใหญในบริษัทจํากัด หรือบริษัทมหาชนจํากัด
อีกรายหนึ่งหรือหลายรายที่เสนอราคาใหแกอําเภอ ในการสอบราคาครั้งนี้ คําวา “ผูถือหุนรายใหญ” ใหหมายความวา
ผูถือหุนซึ่งถือหุนเกินกวารอยละยี่สิบหาในกิจการนั้น หรือในอัตราอื่นตามที่คณะกรรมการวาดวยการพัสดุ
เห็นสมควรประกาศกําหนดสําหรับกิจการบางประเภทหรือบางขนาด
(3) มีความสัมพันธกันในลักษณะไขวกันระหวาง (1) และ (2) โดยผูจัดการ หุนสวนผูจัดการ
กรรมการผูจัดการ ผูบริหาร หรือผูมีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของบุคคลธรรมดา หรือของนิติบุคคล
รายหนึ่ง เปนหุนสวนในหางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนจํากัด หรือเปนผูถือหุนรายใหญในบริษัทจํากัด หรือ
บริษัทมหาชนจํากัด อีกรายหนึ่งหรือหลายรายที่เขาเสนอราคาใหแกอําเภอในการสอบราคาครั้งนี้ หรือในนัยกลับกัน
การดํารงตําแหนง การเปนหุนสวน หรือเขาถือหุนดังกลาวขางตนของคูสมรส หรือบุตรที่ยังไม
บรรลุนิติภาวะของบุคคลใน (1) (2) หรือ (3) ใหถือวาเปนการดํารงตําแหนงการเปนหุนสวน หรือการถือหุนของ
บุคคลดังกลาว
ในกรณีบุคคลใดใชชื่อบุคคลอื่นเปนผูจัดการ หุนสวนผูจัดการ กรรมการผูจัดการ ผูบริหาร
ผูเปนหุนสวนหรือผูถือหุนโดยที่ตนเองเปนผูใชอํานาจในการบริหารที่แทจริง หรือเปนหุนสวนหรือผูถือหุนที่
แทจริงของหางหุนสวน หรือบริษัทจํากัด หรือบริษัทมหาชนจํากัด แลวแตกรณี และหางหุนสวน หรือบริษัท จํากัด
หรือบริษัทมหาชนจํากัดที่เกี่ยวของ ไดเสนอราคาใหแกอําเภอในการสอบราคา คราวเดียวกัน ใหถือวาผูเสนอราคา
หรือผูเสนองานนั้นมีความสัมพันธตาม (1) (2) หรือ (3) แลวแตกรณี
“การขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม ” หมายความวา การที่ผูเสนอราคารายหนึ่ง
หรือหลายรายกระทําการอยางใดๆ อันเปนการขัดขวาง หรือเปนอุปสรรคหรือไมเปดโอกาสใหมีการแขงขันราคา
อยางเปนธรรมในการเสนอราคาตออําเภอไมจะกระทําโดยการสมยอมกัน หรือโดยการให ขอใหหรือรับวา
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-2จะใหเรียก รับ หรือยอมจะรับเงินหรือทรัพยสิน หรือประโยชนอื่นใด หรือใชกําลังประทุษราย หรือขมขูวาจะใช
กําลังประทุษราย หรือแสดงเอกสารอันเปนเท็จ หรือกระทําการใดโดยทุจริต ทั้งนี้โดยมี วัตถุประสงคที่จะ
แสวงหาประโยชนในระหวางผูเสนอราคาดวยกัน หรือเพื่อใหประโยชนแกผูเสนอราคาราย หนึ่งรายใดเปนผูมี
สิทธิทําสัญญากับอําเภอ หรือเพื่อหลีกเลี่ยงการแขงขันราคาอยางเปนธรรมหรือเพื่อใหเกิดความไดเปรียบอําเภอ
โดยมิใชเปนไปในทางประกอบธุรกิจปกติ
......................................................
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การปรับราคาคางานกอสราง (คา K)
1. เงื่อนไขและหลักเกณฑ
1.1 สัญญาแบบปรับราคาไดนี้ ใหใชกับงานกอสรางทุกประเภท รวมถึงงานปรับปรุงและซอมแซม
ซึ่งเบิกจายคางานในลักษณะหมวดคาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง หมวดเงินอุดหนุนและหมวดรายจายอื่น
ที่เบิกจายในลักษณะคาที่ดินและสิ่งกอสราง ที่อยูในเงื่อนไขและหลักเกณฑตามที่กําหนดนี้
1.2 สัญญาแบบปรับราคาไดนี้ ใหใชไดทั้งในกรณีเพิ่มหรือลดคางานจากคางานเดิมตามสัญญา
เมื่อดัชนีราคา ซึ่งจัดทําขึ้นโดยกระทรวงพาณิชย มีการเปลี่ยนแปลงสูงขึ้นหรือลดลงจากเดิม ขณะเมื่อวันเปดซอง
ใบเสนอราคา
1.3 การขอเงิน เพิ่ม คางานก อสร างตามสั ญ ญาแบบปรั บ ราคาได นี้ เป น หน า ที่ของผู รั บ จ างที่
จะตองเรียกรองภายในกําหนด 90 วันนับตั้งแตวันที่ผูรับจางไดสงมอบงานงวดสุดทาย หากพนกําหนดนี้ไปแลว
ผูรับจาง ไมมีสิทธิที่จะเรียกรองเงินเพิ่มคางานกอสรางจากผูวาจางไดอีกตอไป และในกรณีที่ผูวาจางจะตอง
เรียกเงินคืนจากผูรับจาง ใหผูวาจางที่เปนคูสัญญารีบเรียกเงินคืนจากผูรับจางโดยเร็ว หรือใหหักคางานของงวด
ตอไป หรือใหหักเงินจากหลักประกันสัญญาแลวแตกรณี
1.4 การพิจารณาคํานวณเงินเพิ่มหรือลด และการจ ายเงินเพิ่มหรือเรี ยกเงินคืนจากผูรั บจ าง
ตามเงื่อนไขของสัญญาแบบปรับราคาได ตองไดรับการตรวจสอบและเห็นชอบจากสํานักงบประมาณ และใหถือ
การพิจารณาวินิจฉัยของสํานักงบประมาณเปนที่สิ้นสุด
2. ประเภทงานกอสรางและสูตรที่ใชกับสัญญาแบบปรับราคาได
ในการพิจารณาเพิ่มหรือลดราคาคางานกอสราง ใหคํานวณตามสูตรดังนี้
P = (Po) x (K)
กําหนดให P = ราคาคางานตอหนวยหรือราคาคางานเปนงวดที่จะตองจายใหผูรับจาง
Po = ราคาคางานตอหนวยที่ผูรับจางประมูลได หรือราคาคางานเปนงวดซึ่งระบุไวใน
สัญญาแลวแตกรณี
K = Escalation Factor ที่หักดวย 4% เมื่อตองเพิ่มคางาน หรือบวกเพิ่ม 4% เมื่อตอง
เรียกคางานคืน
Escalation Factor (K) หาไดจากสูตร ซึ่งแบงตามประเภทและลักษณะงานดังนี้
2.1 งานอาคาร
งานอาคาร หมายถึง ตัวอาคาร เชน ที่ทําการ โรงเรียน โรงพยาบาล หอพัก ที่พักอาศัย
หอประชุม อัฒจันทร ยิมเนเซียม สระวายน้ํา โรงอาหาร คลังพัสดุ โรงงาน รั้ว เปนตน และใหหมายความรวมถึง
2.1.1 ไฟฟาของอาคารบรรจบถึงสายเมนจําหนาย แตไมรวมถึงหมอแปลงและระบบไฟฟา
ภายในบริเวณ
2.1.2 ประปาของอาคารบรรจบถึงทอเมนจําหนาย แตไมรวมถึงระบบประปาภายในบริเวณ
2.1.3 ระบบทอหรือระบบสายตางๆ ที่ติดหรือฝงอยูในสวนของอาคาร เชน ทอปรับอากาศ
ทอกาซ สายไฟฟาสําหรับเครื่องปรับอากาศ สายลอฟา ฯลฯ
2.1.4 ทางระบายน้ําของอาคารจนถึงทางระบายน้ําภายนอก
2.1.5 สวนประกอบที่จําเปนสําหรับอาคาร เฉพาะสวนที่ติดกับอาคาร โดยตองสรางหรือ
ประกอบพรอมกับการกอสรางอาคาร แตไมรวมถึงเครื่องจักรหรือเครื่องมือกลที่นํามาประกอบหรือติดตั้ง เชน
ลิฟท เครื่องคอมพิวเตอร เครื่องสูบน้ํา เครื่องปรับอากาศ พัดลม ฯลฯ
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-22.1.6 ทางเทารอบอาคาร ดินถม ดินตัก หางจากอาคารโดยรอบไมเกิน 3 เมตร
ใชสูตร K = 0.25 + 0.15It/Io + 0.10 Ct/Co + 0.40Mt/Mo + 0.10 St/So
2.2 งานดิน
งานดิน หมายถึง การขุดดิน การตักดิน การบดอัดดิน การขุดเปดหนาดิน การเกลี่ยบดอัดดิน
การขุดถม บดอัดแนน เขื่อน คลอง คันคลอง คันกั้นน้ํา คันทาง ซึ่งตองใชเครื่องจักร เครื่องมือกลปฏิบัติงาน
สําหรับการถมดินใหหมายความรวมถึง การถมดินหรือทรายหรือวัสดุอื่น ที่มีการควบคุมคุณสมบัติของวัสดุนั้น ๆ
และมีขอกําหนดวิธีการถม รวมทั้งมีการบดอัดแนนโดยใชเครื่องจักร เครื่องมือกลเพื่อใหไดมาตรฐานตามที่
กําหนดไว เชนเดียวกับงานกอสรางถนนหรือเขื่อนชลประทาน
ทั้งนี้ ใหร วมถึงงานประเภท Embankment, Excavation, Subbase, Selected
Material, Untreated Base และ Shoulder
ใชสูตร K = 0.30 + 0.10It/Io + 0.40Et/Eo + 0.20Ft/Fo
2.3 งานหินเรียง
งานหินเรียง หมายถึง งานหินขนาดใหญนํามาเรียงกันเปนชั้นใหเปนระเบียบจนไดความหนา
ที่ตองการ โดยใชชองวางระหวางหินใหญจะแซมดวยหินยอยหรือกรวดขนาดตางๆ และทรายใหเต็มชองวาง
มีการควบคุมคุณสมบัติของวัสดุและมีขอกําหนดวิธีปฏิบัติโดยใชเครื่องจักร เครื่องมือกล หรือแรงคน และให
หมายความรวมถึงงาน หินทิ้ง งานหินเรียงยาแนว หรืองานหินใหญที่มีลักษณะคลายคลึงกัน เพื่อการปองกัน
การกัดเซาะพังทลายของลาดตลิ่งและทองลําน้ํา
ใชสูตร K = 0.40 + 0.20It/Io + 0.20Mt/Mo + 0.20Ft/Fo
2.4 งานผิวทาง Asphaltic Concrete, Penetration Macadam
ใชสูตร K = 0.30 + 0.10Mt/Mo + 0.40At/Ao + 0.10Et/Eo + 0.10Ft/Fo
2.5 งานผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
งานผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมายถึง ผิวถนนคอนกรีตที่ใชเหล็กเสริมซึ่งประกอบดวย
ตะแกรงเหล็กเสนหรือตะแกรงลวดเหล็กกลาเชื่อมติด (Welded Steel Wire Fabric) เหล็กเดือย (Dowel Bar)
เหล็กยืด (Deformed Tie Bar) และรอยตอตางๆ (Joint) ทั้งนี้ ใหหมายความรวมถึงแผนพื้นคอนกรีตเสริม
เหล็กบริเวณคอสะพาน (R.C. Bridge Approach) ดวย
ใชสูตร K = 0.30 + 0.10It/Io + 0.35Ct/Co + 0.10Mt/Mo + 0.15St/So
2.6 งานทอระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็กและงานบอพัก
งานทอระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็กและงานบอพัก หมายถึง ทอคอนกรีตเสริมเหล็ก
สําหรับงานระบายน้ํา (Precast Reinforced Concrete Drainage Pipe) งานรางระบายน้ําคอนกรีตเสริม
เหล็ก งานดาดคอนกรีตเสริมเหล็กรางระบายน้ําและบริเวณคอสะพาน รวมทั้งงานบอพักคอนกรีตเสริมเหล็ก
และงานคอนกรีตเสริมเหล็กอื่นที่มีรูปแบบและลักษณะงานคลายคลึงกัน เชน งานบอพัก (Manhole) ทอรอย
สายโทรศัพท ทอรอยสายไฟฟา เปนตน
ใชสูตร K = 0.35 + 0.20It/Io + 0.15Ct/Co + 0.15Mt/Mo + 0.15St/So
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-32.7 งานโครงสรางคอนกรีตเสริมเหล็กและงานเขื่อนกันตลิ่ง
งานโครงสรางคอนกรีตเสริมเหล็กและงานเขื่อนกันตลิ่ง หมายถึง สะพานคอนกรีตเสริม
เหล็ก โครงสรางฐานรากคอนกรีตเสริมเหล็กคอสะพาน (R.C. Bearing Unit) ทอเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก
(R.C. Box Culvert) หอถังน้ําโครงสรางคอนกรีตเสริมเหล็ก เขื่อนกันตลิ่งคอนกรีตเสริมเหล็ก ทาเทียบเรือ
คอนกรีตเสริมเหล็กและสิ่งกอสรางอื่นที่มีลักษณะคลายคลึงกัน
ใชสูตร K = 0.30 + 0.10It/Io + 0.15Ct/Co + 0.20Mt/Mo + 0.25St/So
2.8 งานโครงสรางเหล็ก
งานโครงสรางเหล็ก หมายถึง สะพานเหล็กสําหรับคนเดินขามถนน โครงเหล็กสําหรับติดตั้ง
ปายจราจรชนิดแขวนสูง เสาไฟฟาแรงสูง เสาวิทยุ เสาโทรทัศน หรืองานโครงเหล็กอื่นที่มีลักษณะคลายคลึงกัน
แตไมรวมถึงงานติดตั้งเสาโครงเหล็กสายสงของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย
ใชสูตร K = 0.25 + 0.10It/Io + 0.05Ct/Co + 0.20Mt/Mo + 0.40St/So
2.9 งานระบบสาธารณูปโภค
2.9.1 งานวางทอ AC และ PVC
2.9.1.1 ในกรณีที่ผูวาจางเปนผูจัดหาทอและหรืออุปกรณให
ใชสูตร K = 0.50 + 0.25It/Io + 0.25Mt/Mo
2.9.1.2 ในกรณีที่ผูรับจางเปนผูจัดหาทอ AC และหรืออุปกรณ
ใชสูตร K = 0.40 + 0.10It/Io + 0.10Mt/Mo + 0.40Act/Aco
2.1.9.3 ในกรณีที่ผูรับจางเปนผูจัดหาทอ PVC และหรืออุปกรณ
ใชสูตร K = 0.40 + 0.10It/Io + 0.10Mt/Mo + 0.40PVCt/PVCo
2.9.2 งานวางทอเหล็กเหนียวและทอ Hydensity Polyethylene
2.9.2.1 ในกรณีที่ผูวาจางเปนผูจัดหาทอและหรืออุปกรณให
ใชสูตร K = 0.40 + 0.10It/Io + 0.15Mt/Mo + 0.20Et/Eo + 0.15Ft/Fo
2.9.2.2 ในกรณีที่ผูรับจางเปนผูจัดหาทอเหล็กเหนียวและหรืออุปกรณ และใหรวมถึงงาน
Transmission Conduit
ใชสูตร K = 0.40 + 0.10It/Io + 0.10Mt/Mo + 0.10Et/Eo + 0.30GIPt/GIPo
2.9.2.3 ในกรณีที่ผูรับจางเปนผูจัดหาทอ Hydensity Polyethylene และหรืออุปกรณ
ใชสูตร K = 0.50 + 0.10It/Io + 0.10Mt/Mo + 0.30Pet/Peo
2.9.3 งานปรับปรุงระบบอุโมงคสงน้ําและงาน Secondary Lining
ใชสูตร K = 0.40 + 0.10It/Io + 0.15Et/Eo + 0.35GIPt/GIPo
2.9.4 งานวางทอ PVC หุมดวยคอนกรีต
ใชสูตร K = 0.30 + 0.10It/Io + 0.20Ct/Co + 0.05Mt/Mo + 0.05St/So +
0.30PVCt/PVCo
2.9.5 งานวางทอ PVC กลบทราย
ใชสูตร K = 0.25 + 0.05It/Io + 0.05Mt/Mo + 0.65PVCt/PVCo
2.9.6 งานวางทอเหล็กอาบสังกะสี
ใชสูตร K = 0.25 + 0.25It/Io + 0.50GIPt/GIPo
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-4K =
It =
Io =
Ct =
Co =
Mt =
Mo =
St =
So =
Gt =
Go =
At =
Ao =
Et =
Eo =
Ft =
Fo =
Act =
Aco =
PVCt =
PVCo =
GIPt =
GIPo =
PEt =
PEo =
Wt =
Wo =

ดัชนีราคาที่ใชคํานวณตามสูตร

Escalation Factor
ดัชนีราคาผูบริโภคทั่วไปของประเทศ ในเดือนที่สงงานแตละงวด
ดัชนีราคาผูบริโภคทั่วไปของประเทศ ในเดือนที่เปดซองประกวดราคา
ดัชนีราคาซีเมนต ในเดือนที่สงงานแตละงวด
ดัชนีราคาซีเมนต ในเดือนที่เปดซองประกวดราคา
ดัชนีราคาวัสดุกอสราง (ไมรวมเหล็กและซีเมนต) ในเดือนที่สงงานแตละงวด
ดัชนีราคาวัสดุกอสราง (ไมรวมเหล็กและซีเมนต) ในเดือนที่เปดซองประกวดราคา
ดัชนีราคาเหล็ก ในเดือนที่สงงานแตละงวด
ดัชนีราคาเหล็ก ในเดือนที่เปดซองประกวดราคา
ดัชนีราคาเหล็กแผนเรียบที่ผลิตในประเทศ ในเดือนที่สงงานแตละงวด
ดัชนีราคาเหล็กแผนเรียบที่ผลิตในประเทศ ในเดือนที่เปดซองประกวดราคา
ดัชนีราคาแอสฟลต ในเดือนที่สงงานแตละงวด
ดัชนีราคาแอสฟลต ในเดือนที่เปดซองประกวดราคา
ดัชนีราคาเครื่องจักรกลและบริภัณฑ ในเดือนที่สงงานแตละงวด
ดัชนีราคาเครื่องจักรกลและบริภัณฑ ในเดือนที่เปดซองประกวดราคา
ดัชนีราคาน้ํามันดีเซลหมุนเร็ว ในเดือนที่สงงานแตละงวด
ดัชนีราคาน้ํามันดีเซลหมุนเร็ว ในเดือนที่เปดซองประกวดราคา
ดัชนีราคาทอซีเมนตใยหิน ในเดือนที่สงงานแตละงวด
ดัชนีราคาทอซีเมนตใยหิน ในเดือนที่เปดซองประกวดราคา
ดัชนีราคาทอ PVC ในเดือนที่สงงานแตละงวด
ดัชนีราคาทอ PVC ในเดือนที่เปดซองประกวดราคา
ดัชนีราคาทอเหล็กอาบสังกะสี ในเดือนที่สงงานแตละงวด
ดัชนีราคาทอเหล็กอาบสังกะสี ในเดือนที่เปดซองประกวดราคา
ดัชนีราคาทอ Hydensity Polyethylene ในเดือนที่สงงานแตละงวด
ดัชนีราคาทอ Hydensity Polyethylene ในเดือนที่เปดซองประกวดราคา
ดัชนีราคาสายไฟฟา ในเดือนที่สงงานแตละงวด
ดัชนีราคาสายไฟฟา ในเดือนที่เปดซองประกวดราคา

3. วิธีการคํานวณที่ใชกับสัญญาแบบปรับราคาได
3.1 การคํานวณคา K จากสูตรตามลักษณะงานนั้นๆ ใหใชตัวเลขดัชนีราคาวัสดุกอสรางของ
กระทรวงพาณิชย โดยใชฐานของป 2530 เปนเกณฑในการคํานวณ
3.2 การคํานวณคา K สําหรับกรณีที่มีงานกอสรางหลายประเภทรวมอยูในสัญญาเดียวกัน
จะตองแยกคางานกอสรางแตละประเภทใหชัดเจนตามลักษณะของงานนั้น และใหสอดคลองกับสูตรที่กําหนดไว
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-53.3 การคํานวณหาคา K กําหนดใหใชเลขทศนิยม 3 ตําแหนงทุกขั้นตอนโดยไมมีการปดเศษ
และกําหนดใหทําเลขสัมพันธ (เปรียบเทียบ) ใหเปนผลสําเร็จกอน แลวจึงนําผลลัพธไปคูณกับตัวเลขคงที่หนา
เลขสัมพันธนั้น
3.4 ให พิจ ารณาเงิน เพิ่มหรื อลดราคาค างานจากราคาที่ ผู รั บ จ างทํา สั ญญาตกลงกับ ผู ว าจ า ง
เมื่อคา K ตามสูตรสําหรับงานกอสรางนั้นๆ ในเดือนที่สงมอบงานมีคาเปลี่ยนแปลงไปจากคา K ในเดือนเปด
ซองราคามากกวา 4% ขึ้นไป โดยนําเฉพาะสวนที่เกิน 4% มาคํานวณปรับเพิ่มหรือลดคางานแลวแตกรณี (โดย
ไมคิด 4% แรกให)
3.5 ในกรณีที่ผูรับจางไมสามารถทําการกอสรางใหแลวเสร็จตามระยะเวลาในสัญญา โดยเปน
ความผิดของผูรับจาง คา K ตามสูตรตางๆ ที่จะนํามาใชในการคํานวณคางานใหใชคา K ของเดือนสุดทายตาม
อายุสัญญา หรือคา K ของเดือนที่สงมอบงานจริง แลวแตวาคา K ตัวใดจะมีคานอยกวา
3.6 การจ ายเงินแต ล ะงวดใหจ ายคาจ างงานที่ผู รั บ จ างทําได ในแต ล ะงานตามสั ญญาไปกอน
สวนคางาน ที่เพิ่มหรือคางานลดลงซึ่งจะคํานวณไดตอเมื่อทราบดัชนีราคาวัสดุกอสรางซึ่งนํามาคํานวณหาคา K
ของเดือนที่สงมอบงานงวดนั้นๆ เปนที่แนนอนแลว เมื่อคํานวณเงินเพิ่มไดใหทําความตกลงเรื่องการเงินกับ
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แบบใบเสนอราคาจาง
เรียน ประธานคณะกรรมการเปดซองสอบราคา
1. ขาพเจา.........(ระบุชื่อบริษัท/หาง/ราน )................. อยูเลขที่ .....................ถนน ...............
ตําบล/แขวง............................... อําเภอ/เขต................................ จังหวัด ......................... โทรศัพท
................................. โดย............................................... ผูลงนามขางทายนี้ ไดพิจารณาเงื่อนไขตาง ๆ
ในเอกสารสอบราคา และเอกสารเพิ่มเติม (ถามี) เลขที.่ .................................................. โดยตลอดและยอมรับ
ขอกําหนดและเงื่อนไขนั้นแลว รวมทั้งรับรองวา ขาพเจาเปนผูมีคุณสมบัติครบถวนตามที่กําหนดและ ไมเปนผู
ทิ้งงานของทางราชการ
2. ขาพเจาขอเสนอที่จะทํางาน.................................................................ตามขอกําหนดแบบสรุป
รายละเอียดแหงเอกสารตามราคาดังที่ระบุไวในใบแจงปริมาณงานและราคาแนบทายใบเสนอราคานี้ ราคา
รวมทั้งสิ้น ...............……………….บาท (…..……………………….…...........................) ซึ่งไดรวมภาษีมูลคาเพิ่ม
รวมทั้งภาษีอากรอื่น และคาใชจายทั้งปวง ไวดวยแลว
3. คําเสนอนี้จะยืนอยูเปนระยะเวลา..........วันนับตั้งแตวันเปดซองใบเสนอราคา และอําเภอ
อาจรับคําเสนอนี้ ณ เวลาใดก็ไดกอนที่จะครบกําหนดระยะเวลาดังกลาว หรือระยะเวลาที่ไดยืดไปตามเหตุผล
อันสมควร ทีอ่ ําเภอรองขอ
4. กํ าหนดเวลาส งมอบ ข าพเจ ารั บรองที่ จะเริ่ มทํ างานตามสั ญญาทั นที หรื อทั นที ที่ ได รั บแจ ง
จากอําเภอ วาใหเริ่มทํางานตามสัญญา และจะสงมอบงานตามเอกสารการสอบราคาโดยครบถวนถูกตองภายใน
............วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญา หรือวันที่ไดรับหนังสือแจงจากอําเภใหเริ่มทํางาน
5. ในกรณีที่ขาพเจาไดรับการพิจารณาใหเปนผูชนะการเสนอราคา ขาพเจารับรองที่จะ
5.1 ทําสัญญาตามแบบสัญญาจางแนบทายเอกสารสอบราคากับอําเภอ ภายใน .............วันนับถัด
จากวันที่ไดรับหนังสือแจงใหไปทําสัญญา
5.2 มอบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาตามที่ระบุไวในขอ ๖ ของเอกสารสอบราคา ใหแก
อําเภอ...............................กอนหรือในขณะที่ไดลงนามในสัญญา เปนจํานวนรอยละ......... ของราคาตามสัญญา
ที่ไดระบุไวในใบเสนอราคานี้ เพื่อเปนหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาโดยถูกตองและครบถวน
หากขาพเจาไมปฏิบัติใหครบถวนตามที่ระบุไวขางตนนี้ ขาพเจายินดีชดใชคาเสียหายใดที่อาจมี
แกอําเภอ และอําเภอมีสิทธิจะใหผูเสนอราคารายอื่นเปนผูสอบราคาได หรืออําเภออาจจะเรียกสอบราคใหมก็ได
6. ขาพเจายอมรับวาอําเภอไมมีความผูกพันที่จะรับคําเสนอนี้ หรือใบเสนอราคาใด ๆ รวมทั้ง
ไมตองรับผิดชอบในคาใชจายใด ๆ อันอาจเกิดขึ้นในการที่ขาพเจาไดเขาเสนอราคา
7. ขาพเจาไดตรวจทานตัวเลขและตรวจสอบเอกสารตาง ๆ ที่ไดยื่นพรอมใบเสนอราคาจางนี้
โดยละเอียดแลว และเขาใจดีวาอําเภอไมตองรับผิดชอบใด ๆ ในความผิดพลาด หรือตกหลน
8. ใบเสนอราคานี้ ได ยื่ นเสนอโดยบริ สุ ทธิ์ ยุ ติธรรมและปราศจากกลฉอฉล หรือการสมรูรวมคิดกัน
โดยไม ช อบด วยกฎหมายกับบุ คคลใดบุ คคลหนึ่ งหรื อหลายบุ คคล หรื อกับห างหุ นส วน บริ ษั ทใด ๆ ที่ ได ยื่ น
เสนอราคาในคราวเดียวกัน
เสนอมา ณ วันที.่ .…......เดือน....….......................พ.ศ......…....
(ลงชื่อ)……….…………....……………….
(..…….......................………...)
ตําแหนง.....…...…..…………….
ประทับตรา (ถามี)
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ตัวอยางหนังสือสงประกาศและเอกสารสอบราคาไปยังผูมีอาชีพรับจางทํางานนั้นโดยตรง

ที่ ..................………

ที่วาการอําเภอ..........................
วันที่ .........................................

เรื่อง การสอบราคาจาง
เรียน
สิ่งที่สงมาดวย ประกาศและเอกสารสอบราคา เลขที่ .................... จํานวน ๑ ชุด
ด ว ยอํ า เภอ..................................................................ได เ รี ย กสอบราคาจ า ง
.........................................................................................โดยวิธียื่นซองสอบราคา รายละเอียดตามประกาศ
และเอกสารสอบราคาที่สงมาพรอมนี้
หากทานประสงคจะเสนอราคางานดังกลาว สามารถใชเอกสารที่สงมานี้ยื่นซองสอบราคาไดที่
ที่วาการอําเภอ........................................................ ตามวันและเวลาในประกาศที่สงมาพรอมนี้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ

ที่วาการอําเภอ ................
โทร. ...........………………….
โทรสาร.............................
งาน..................................
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ตัวอยางประกาศคณะกรรมการพิจารณาผลการสอบราคา
เรื่องผลการตรวจสอบการมีประโยชนรวมกันของผูยื่นซองสอบราคา

ประกาศคณะกรรมการเปดซองสอบราคา
เรื่อง ผลการตรวจสอบการมีประโยชนรวมกันของผูยื่นซองสอบราคา
โครงการตามมาตรการสงเสริมความเปนอยูระดับตําบล
ตามประกาศอําเภอ.................................................................. ลงวันที่.........................................
และเอกสารสอบราคาจางเรียกสอบราคา.............................................. กําหนดยื่นซองสอบราคาภายในวันที่
......................................... ณ ที่วาการอําเภอ............................................... นั้น
คณะกรรมการเปดซองสอบราคา ไดดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผูเสนอราคาแตละราย
ว า เป น ผู เ สนอราคาที่ มี ผ ลประโยชน ร ว มกั น กับ ผู เ สนอราคารายอื่ น ณ วั น ประกาศสอบราคาหรื อ ไม แ ล ว
ทั้ง ............ ราย ปรากฏวา มีผูเสนอราคาที่มีสิทธิไดรับการคัดเลือก จํานวน...................ราย คือ
1. หางหุนสวนจํากัด......................................
2. บริษัท ...................................................... จํากัด
3. บริษัท ...................................................... จํากัด
4. หางหุนสวนจํากัด......................................
ประกาศ ณ วันที่ .....................................................
ลงชื่อ

(...........................................................)
ประธานกรรมการเปดซองสอบราคา
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ตัวอยางบันทึกคณะกรรมการเปดซองสอบราคาเพื่อแจงผลการสอบราคา

บันทึกขอความ

สวนราชการ คณะกรรมการเปดซองสอบราคา
ที่ ....................................
วันที่ .....................................................................
เรื่อง รายงานผลการสอบราคา..................................................................................................................
เรียน นายอําเภอ................................. ผาน หัวหนาเจาหนาที่พัสดุ
ตามที่ ไ ด โ ปรดแต ง ตั้ ง ข า พเจ า ผู มี น ามข า งท า ยนี้ เป น คณะกรรมการเป ด ซองสอบราคางาน
................................................................. ภายในวงเงิ น .......................................... บาท
(....................................................................) และราคากลาง ....................................... บาท กําหนดเปดซองใบ
เสนอราคาในวันที่ ............................ เวลา ............................ น. ณ ที่วาการอําเภอ ............................. นั้น
คณะกรรมการเปดซองสอบราคา ไดตรวจสอบคุณสมบัติของผูเสนอราคาแตละรายวาเปนผูเสนอ
ราคาที่ผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายนี้ ณ วันประกาศสอบราคาหรือไมแลว ปรากฏวามีผูเสนอราคา
ที่ มี สิ ท ธิ ไ ด รั บ การคั ด เลื อ ก จํ า นวน ............................ ราย และไม มี สิ ท ธิ ไ ด รั บ การคั ด เลื อ ก จํ า นวน
............................ ราย เนื่องจาก ................................................................................. ซึ่งคณะกรรมการฯ ได
ประกาศรายชื่อผูเสนอราคา ที่มีสิทธิไดรับการคัดเลือกไวในที่เปดเผย ณ ที่วาการอําเภอ ........................
ตั้งแตวันที่ ................................................ และคณะกรรมการฯ ไดตรวจสอบคุณสมบัติและรายละเอียดของ
ผูเสนอราคาทุกรายแลว ปรากฏวา
ซองที่ 1 บริษัท ............................................ เสนอราคา .............................................. บาท
(...............................................................................) เปนผูมีคุณสมบัติถูกตอง (ไมถูกตอง) แตเสนอรายละเอียด
ของงานจาง ไมถูกตองตามเงือ่ นไขในเอกสารสอบราคา สรุปไดดังนี้
1. ..................................................................................................................
2. ..................................................................................................................
...............ฯลฯ...............
ซองที่ 2 หางหุนสวนจํากัด ............................................... เสนอราคา .................................. บาท
(...............................................................................) เปนผูมีคุณสมบัติถูกตอง (ไมถูกตอง) แตเสนอรายละเอียด
ของงานจาง ไมถูกตองตามเงื่อนไขในเอกสารสอบราคา สรุปไดดังนี้
1. ..................................................................................................................
2. ..................................................................................................................
...............ฯลฯ...............
ซองที่ 3 บริษัท ..................................................... เสนอราคา .............................................. บาท
(......................................................................................) เปนผูมีคุณสมบัติถูกตอง แตเสนอรายละเอียดของงาน
จาง ถูกตองตามเงื่อนไขในเอกสารสอบราคา สรุปไดดังนี้
1. ..................................................................................................................
2. ..................................................................................................................
...............ฯลฯ...............
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ซองที่ 4 หางหุนสวนจํากัด ............................................... เสนอราคา .................................. บาท
(...............................................................................) เปนผูมีคุณสมบัติถูกตอง แตเสนอรายละเอียดของงานจาง
ถูกตองตามเงื่อนไขในเอกสารสอบราคา สรุปไดดังนี้
คณะกรรมการฯ ไดพิจารณาจากผูเสนอราคาที่มีคุณสมบัติถูกตองและเสนอรายละเอีย ดของ
พั ส ดุ / ง า น จ า ง ถู ก ต อ ง ต า ม เ งื่ อ น ไ ข ใ น เ อ ก ส า ร ส อ บ ร า ค า ทุ ก ร า ย แ ล ว เ ห็ น ว า บ ริ ษั ท / ห า ง ฯ
................................................. เปนผู เสนอราคาต่ําสุด ราคาที่เสนอสูง/ต่ํากวาวงเงินที่จ ะจาง เป นเงิน
........................................... บาท (และสูง/ต่ํากวาราคากลางที่คณะกรรมการกําหนดราคากลางกําหนดไว เปนเงิน
........................................... บาท จึ ง ได ทํ า การต อ รองราคาแล ว ปรากฏว า บริ ษั ท /ห า งฯ
.............................................. ยินยอมลดราคาให จํานวน ...........................บาท ซึ่งเปนราคาที่อยูภายในวงเงิน
ที่จะจาง (และไมเกินราคากลาง) การตอรองราคานี้ บริษัท/หางฯ ................................................. ไดมีหนังสือ
ที่ ................................... ลงวันที่ .......................................... ยืนยันการลดราคาไวเรียบรอยแลว
คณะกรรมการฯ ได ร ว มกั น พิ จ ารณาแล ว มี ม ติ เ ป น เอกฉั น ท ใ ห รั บ ราคาจากบริ ษั ท /ห า งฯ
................................................. ผูเสนอราคาต่ําสุด เปนผูรับจาง .............................................................เปนเงิน
.......................................................... บาท (......................................................................................) กําหนด
ทํางานแลวเสร็จภายใน .................... วัน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
ลงชื่อ.................................................ประธานกรรมการ
(…..............................................)
ลงชื่อ..................................................กรรมการ
(.................................................)
ลงชื่อ..................................................กรรมการ
(.................................................)

หมายเหตุ 1. กรณีเปนงานกอสรางจะมีราคากลาง
2. กรณีเปนงานกอสราง หากมีผูเสนอราคาไมเกินราคากลาง และเปนราคาซึ่งไดมีการประเมิน (Evaluate) แลว
หามตอรองราคาอีก เวนแตการตอรองราคาตามระเบียบฯ ขอ 43 และขอ 50 (2) ตามมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2544 แจงโดยหนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ดวนที่สุด ที่ นร 0205/ว 199
ลงวันที่ 17 ตุลาคม 2544
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ตัวอยางบันทึกของเจาหนาที่พัสดุเพื่อนําเสนอผลการพิจารณาของคณะกรรมการเปดซองสอบราคา

บันทึกขอความ

สวนราชการ ที่วากากรอําเภอ.............................................................. โทร. ..............................................
ที่ ....................................
วันที่ .....................................................................
เรื่อง ผลการสอบราคา...............................................................................................................................
เรียน นายอําเภอ.............................................................
ตามที่ไดโปรดใหความเห็นชอบเรียกสอบราคา ....................................................................
ภายในวงเงินงบประมาณ ....................... บาท (............................................................................................)
และราคากลาง ....................................... บาท (............................................................................................)
กํา หนดยื่ น ซองสอบราคาภายในวั น ที่ .................................................... เป ด ซองในเสนอราคาวั น ที่
.......................................... ณ ที่วาการอําเภอ ............................................................. นั้น
การสอบราคาดังกลาว มีผูสนใจมารับเอกสารสอบราคา จํานวน .....................ราย มีผูยื่นซอง
สอบราคา จํานวน.......................ราย คณะกรรมการเปดซองสอบราคาไดตรวจสอบคุณสมบัติของผูเสนอราคา
แตละรายวาเปนผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศสอบราคาหรือไมแลว
ปรากฏวา มีผูเสนอราคาที่มีสิทธิไดรับการคัดเลือก จํานวน...........ราย และไมไดรับการคัดเลือก จํานวน...........ราย
เนื่องจาก.................................................................................. คณะกรรมการฯ ไดประกาศรายชื่อผูเสนอราคา
ที่มีสิทธิไดรั บการคัดเลื อกไว ในที่เ ปดเผย ณ สถานที่ทําการของที่วาการอําเภอ ........................ เมื่อวัน ที่
........................................... และไดตรวจสอบคุณสมบัติและพิจารณารายละเอียดของผูเสนอราคาทุกราย
ปรากฏวา มีผูเสนอราคาที่คุณสมบัติถูกตอง (ไมถูกตอง) และเสนอรายละเอียดของพัสดุ/งานจาง ไมถูกตอง
ตามเงื่อนไขในเอกสารสอบราคา จํานวน......................ราย
คณะกรรมการฯ พิจารณาแลวเห็นวา บริษัท/หางฯ ................................................... เปนผูเสนอ
ราคาต่ําสุด ราคาที่เสนอสูง/ต่ํากวาวงเงินที่จะจาง เปนเงิน .............................................. บาท (สูง/ต่ํากวาราคา
กลางที่คณะกรรมการกําหนดราคากลางกําหนดไว เปนเงิน .................................... บาท คณะกรรมการฯ ได
ตอรองราคาแลว ปรากฏวา บริษัท/หางฯ.................................................... ยินยอมลดราคาให จํานวน
..............................บาท ซึ่งเปนราคาที่อยูภายในวงเงินที่จะจาง (และไมเกินราคากลาง) การตอรองราคานี้
บริษัท/หาง ................................................................. ไดมีหนังสือ ที่..................................... ลงวันที่
...................................... ยืนยันการลดราคาไวเรียบรอยแลว คณะกรรมการฯ รวมกันพิจารณาแลวมีมติเปนเอกฉันท
ใหจางบริษัท/หางฯ .............................................................. ผูเสนอราคาต่ําสุด เปนเงิน ........................................ บาท
(.................................................................................) กําหนดทํางาน แลวเสร็จภายใน ............. วัน นับถัดจาก
วันลงนามในสัญญา รายละเอียดตามเอกสารทั้งหมดที่เสนอมาพรอมนี้
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-2การสอบราคาครั้งนี้ไดดําเนินการตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2535
และ ที่ แ ก ไ ขเพิ่ ม เติ ม แล ว ราคาที่ ค ณะกรรมการฯ เห็ น สมควรจ า งต่ํ า กว า วงเงิ น งบประมาณ เป น เงิ น
.............................. บาท หรือรอยละ ....................... ของงบประมาณ (และต่ํากวาราคากลาง เปนเงิน
.............................................. บาท หรื อรอยละ ....................... ของราคากลาง) จึ งเห็น สมควรอนุมัติ
รับราคางานจัดจาง .................................................................................................... จากบริษัท/หางฯ
......................................................................... เป น เงิ น ..................................... บาท
(...................................................................................) กําหนดทํางานแลวเสร็จภายใน ............................ วัน
ตามที่คณะกรรมการฯ เสนอ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา ดังนี้
1. อนุมัติรับราคางานจัดจาง ........................................................................ จากบริษัท/หางฯ
............................................................................................. เปนเงิน .........................................บาท
(......................................................................................) กําหนดทํางานแลวเสร็จภายใน ............................... วัน
ตามที่คณะกรรมการเปดซองสอบราคาเสนอ
2. ลงนามใน
(1) ประกาศอําเภอ ............................................................... (แจงผลการสอบราคา)
(2) หนังสือถึง บริษัท/หางฯ ...................................................... จํากัด (แจงสนองรับราคา)
ลงชื่อ .....................................................
(....................................................)
เจาหนาที่พัสดุ

- เห็นชอบ
- อนุมัติ
(......................................................)
นายอําเภอ.................................

ลงชื่อ ......................................................
(....................................................)
หัวหนาเจาหนาที่พัสดุ
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ประกาศอําเภอ ..............................................
เรื่อง ผลการสอบราคาจาง ...................................................................
-------------------------------------------------ตามประกาศอําเภอ .................................................. ลงวันที่ ..........................................
เรียกสอบราคาจาง ............................................................................................... กําหนดยื่นซองสอบราคา
ภายในวันที่ .......................................... และเปดซองใบเสนอราคาวันที่ ............................................................
ณ ที่วาการอําเภอ............................................... นั้น
อําเภอ ................................................ ไดพิจารณารายละเอียดของผูเสนอราคาทั้ง ............... ราย
แล ว ตกลงรั บ ราคาจาก บริ ษั ท /ห า งฯ ........................................................................ เป น เงิ น
............................... บาท (........................................................................................) กําหนดทํางานแลวเสร็จ
ภายใน ..................... วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา
ประกาศ ณ วันที่ .....................................................
ลงชื่อ

(.......................................................)
นายอําเภอ .......................................
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ที่ ..................………

ที่วาการอําเภอ.........................
วันที่ .........................................

เรื่อง การสอบราคา ............................................................
เรียน กรรมการผูจัดการบริษัท/หุนสวนผูจัดการหางหุนสวนจํากัด ............................................................
อางถึง ใบเสนอราคาของบริษัท/หาง ...................................................... ลงวันที่ .............................................
ตามที่ บริษัท/หางฯ ...................................... ไดเสนอราคารับจาง ..........................................
เปนเงิน ...................................................บาท กําหนดทํางานแลวเสร็จภายใน ....................... วัน นับถัดจาก
วันลงนามในสัญญา ตออําเภอ ................................. นั้น
อําเภอ ..................................... ตกลงรับราคาจากบริษัท/หางฯ .................................................
จึงใหบริษัทฯ/หางฯ นําหลักประกันสัญญา จํานวน ......................... บาท (......................................................)
(อากรแสตมปมูลคา ..................................... บาท ติดตอทําสัญญา ณ ที่วาการอําเภอ...............................
จังหวัด ........................................... ภายใน ............................ วัน นับจากวันที่ไดรับหนังสือนี้ อนึ่ง หากบริษัท
ฯ/หางฯ ประสงคจะใชหนังสือสัญญาค้ําประกันของธนาคารหรือสถาบันการเงินใดที่กําหนดไวในเอกสารสอบ
ราคา ใหใชตาม แบบหนังสือค้ําประกัน (หลักประกันสัญญา) ซึ่งเปนเอกสารแนบทายเอกสารสอบราคาเทานั้น
จึงเรียนมาเพื่อทราบและดําเนินการตอไป
ขอแสดงความนับถือ
(.......................................................)
นายอําเภอ .......................................
ที่วาการอําเภอ ................
โทร. ...........………………….
โทรสาร.............................
หมายเหตุ 1. หลักประกันสัญญา ใหคํานวณตามที่กําหนดไวในเอกสารสอบราคา ซึ่งปกติจะกําหนดไว รอยละ 5
ตามระเบียบฯ วาดวยการพัสดุ ขอ 142
2. กรณีเปนงานจางจะตองติดอากรแสตมปที่สัญญา โดยเสียคาอากรแสตมปพันละ 1 บาท ของราคาคาจาง เศษของบาท
ใหปดเปน 1 บาท สําหรับปดในสัญญาตนฉบับ สําหรับสัญญาคูฉบับ ใหพิจารณาจากสัญญาตนฉบับ กรณีสัญญาตนฉบับติดอากรแสตมป
ไมเกิน 5 บาท สัญญาคูฉบับติด 1 บาท กรณีสัญญาตนฉบับติดอากรแสตมปเกินกวา 5 บาท สัญญาคูฉบับติด 5 บาท
- กรณีสัญญาจางไมไดแยกภาษีมูลคาเพิ่มไว ใหคิดจากคาจางทั้งหมด
- กรณีสัญญาจางไดแยกภาษีมูลคาเพิ่มไว ใหหักคาภาษีมูลคาเพิ่มออกจากคาจางทั้งหมดกอน
- กรณีสัญญาจางมีมูลคาตั้งแต 200,000บาทขึ้นไป ตองชําระอากรเปนตัวเงินแทนการปดอากรแสตมป โดยนําสัญญาไป
สลักหลังที่สรรพากรกอนทําสัญญาหรือภายใน 15 วัน นับแตวันถัดจากวันทําสัญญา

114

ใบสงมอบงาน (กรณีงานจางเหมาปรับปรุงอาคารหรือสิ่งกอสราง)
เขียนที.่ ................................................
วันที่...................เดือน............................พ.ศ……..……….…
เรื่อง สงมอบงานกอสราง และแจงหนี้ขอเบิกเงิน
เรียน นายอําเภอ................................
ตามที่ ........................................................ ไดตกลงใหขาพเจาในนาม……………………….……………
ทําการ...............................................ของ...................................อําเภอ.........................จังหวัด..........................
ตาม ( ) ใบสั่งจาง ( ) บันทึกตกลงจาง ( ) สัญญาจาง เลขที่ ...…./……. ลงวันที่........เดือน...........พ.ศ......
ในราคา....................................บาท (.........................................................) นั้น
บัดนี้ ขาพเจา ไดทําการกอสรางเสร็จเรียบรอยแลว ขอใหทําการตรวจรับงานจาง งวดที่.............
และขอเบิกเงินคาจางใหกับขาพเจา เปนเงิน...............................บาท (.........................................................)
ขอแสดงความนับถือ

(……………………………………)
ผูจัดการ.........................................
ประทับตรา (ถามี)
บันทึกผูควบคุมงานกอสราง
ขอรับรองวา ผูรับจางไดทํางานแลวเสร็จ
ตั้งแตวันที่....................................และงานแลวเสร็จ
( ) ภายในกําหนด
( ) เกินกําหนดสัญญา จํานวน..............วัน
(ลงชื่อ)........................................
(......................................)
วันที่...........................................

คําสั่งประธานกรรมการตรวจการจาง
นัดคณะกรรมการ ไปตรวจรับงาน
วันที่…………………………….เวลา..........................
ณ.................................................
(ลงชื่อ)........................................
(......................................)
วันที่...........................................
คณะกรรมการ ฯ รับทราบ
1. .................................... 2. ...................................
3. ................................... 4. ..................................
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บันทึกขอความ

สวนราชการ
คณะกรรมการตรวจการจาง
ที่ ……..………………………….
วันที่ ………………………………………………………..……………
เรื่อง การตรวจรับงานจาง…………………………………………………………………………………………………………………
เรียน นายอําเภอ.............................................. ผาน หัวหนาเจาหนาที่พัสดุ
ตามที่ ได โ ปรดแต ง ตั้ ง ให ข า พเจ า ผู มี น ามข า งท า ย เป น คณะกรรมการตรวจการจ า ง
งานจาง….……............…………................................................ ซึ่งอําเภอ………..……………………..…………………….
ได ทํ า สั ญ ญากั บ บริ ษั ท /ห า ง.....…..................................................…..................................................เป น เงิ น
………................................บาท (.............................................................) ตามสัญญาเลขที่...............................
ลงวันที่ .................................................... นั้น
ผูรับจางไดปฏิบัติงานแลวเสร็จ และสงมอบงานงวดที่............................................. เมื่อวันที่
..............................……… รายละเอีย ดตามหนั งสื อบริ ษัทฯ/ห างฯ ที่……….....................................ลงวั น ที่
.......................................……… ที่แนบเสนอมาพรอมนี้ ขาพเจาไดรวมกันตรวจงานจางที่ผูรับจาง สงมอบแลว
เห็นวา ผูรับจางไดทํางานเสร็จเรียบรอยถูกตองครบถวนตามสัญญาทุกประการ จึงไดทําการตรวจรับมอบไว
เมื่อวันที.่ .................................................
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบดําเนินการตอไป
เรียน นายอําเภอ.............
เพื่อโปรดทราบผลการตรวจการจาง
ลงชื่อ....................................................เจาหนาที่พัสดุ
(.................................................)

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

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

ลงชื่อ.............................................หัวหนาเจาหนาที่พัสดุ
(.................................................)
ลงชื่อ.............................................................กรรมการ
วันที่...........................................
(..........................................................)
ทราบ
ลงชื่อ.............................................................กรรมการ
(........................................................)
(..........................................................)
นายอําเภอ...........................

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

หมายเหตุ กรณีที่ผูรับจางสงมอบงานลาชากวาที่กําหนดไวในสัญญาใหระบุเพิ่มเติมวา “เนื่องจากผูรับจางสงมอบงานเกิน
กําหนดเวลาในสัญญาจํานวน........วัน จึงปรับผูรับจางตามอัตราวันละ...................บาท รวมเปนเงิน.............................บาท”
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- รางคําสั่งจังหวัด เรื่อง การดําเนินการดานพัสดุ
- หนังสือมอบอํานาจ
- บัญชีผูมาขอรับรายละเอียดการสอบราคาซื้อ/จาง
- ใบรับซองสอบราคา
- ทะเบียนรับซองสอบราคา
- แบบตรวจสอบผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกัน
- ประกาศรายชื่อผูเสนอราคาที่มีสิทธิ์ไดรับการคัดเลือก
- สัญญาซื้อขาย
- สัญญาจาง
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คําสั่งจังหวัด........
ที่
/ 2558
เรื่อง การดําเนินการดานพัสดุ
ตามที่ค ณะรั ฐ มนตรี มี มติ เ มื่ อวั น ที่ 1 กัน ยายน 2558 และวั น ที่ 8 กัน ยายน 2558 เห็ น ชอบ
หลั กเกณฑ ขั้น ตอน แนวทาง และคู มื อการดํ า เนิ น งานมาตรการส ง เสริ มความเป น อยู ร ะดั บ ตํ าบลตามที่
กระทรวงมหาดไทยเสนอ และกระทรวงมหาดไทยไดแจงใหทุกจังหวัดดําเนินโครงการใหเปนไปอยางโปรงใส
ตามกฎหมาย ระเบี ยบ คํานึงถึงความต องการและการมีส วนร วมของประชาชนในพื้น ที่ รวมทั้งใหกําหนด
องคประกอบของคณะกรรมการบูรณาการกลั่นกรองโครงการในระดับจังหวัดและอําเภอ ดังนั้น เพื่อใหการ
บริหารงานดานพัสดุของจังหวัดมีความคลองตัวเปนการกระจายอํานาจการตัดสินใจและความรับผิดชอบ
อาศัย อํานาจตามมาตรา 38 วรรคหนึ่ ง และมาตรา 39 แหงพระราชบั ญญัติ ร ะเบี ย บบริ ห าร
ราชการแผน ดิน พ.ศ. 2534 แกไขเพิ่มเติ มโดยพระราชบั ญญัติ ระเบีย บบริ หารราชการแผ นดิน (ฉบับที่ 7)
พ.ศ. 2550 ประกอบมาตรา 6 แหงพระราชกฤษฎีกาวาดวยการมอบอํานาจ พ.ศ. 2550 จึงขอมอบอํานาจให
นายอําเภอ......เปนผูมีอํานาจปฏิบัติราชการแทนผูวาราชการจังหวัดในการสั่งซื้อสั่งจางและดําเนินการเกี่ยวกับ
การพัสดุทุกขั้นตอนทุกวิธีในวงเงินสั่งซื้อสั่งจางครั้งละไมเกิน 5 ลานบาท ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวา
ดวยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แกไขเพิ่มเติม และระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาการพัสดุดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส พ.ศ. 2549 และประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ 2558 เรื่อง แนวทางปฏิบัติ
ในการจัดหาพัสดุดวยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส(Electronic Market: e- market) และดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส
(Electronic Bidding : e-bidding) และหนังสือคณะกรรมการวาดวยการพัสดุ ดวนที่สุด ที่ กค(กวพ)๐๔๒๑.๓/ว ๒๙๙
ลงวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๘ และหนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๒/ว๑ ลงวันที่ ๓ มกราคม
๒๕๓๗ เรื่อง มาตรการปองกันหรือลดโอกาสในการสมยอมกันในการเสนอราคา รวมถึง กฎหมาย มติคณะรัฐมนตรี
และหนังสือเวียนที่เกี่ยวของกับการจัดซื้อจัดจางและราคากลาง
อนึ่ง หากดําเนินการจัดซื้อจัดจางโดยวิธีพิเศษใหมีเงื่อนไขในการดําเนินงาน ดังนี้
(1) ใหรายงานผูวาราชการจังหวัดทราบภายใน ๗ วัน นับตั้งแตวันที่ใหความเห็นชอบรายงานขอซื้อขอจาง
(2) หามมิใหนําเงื่อนไขความเรงดวนหรือระยะเวลามาเปนเงื่อนไขในการดําเนินงานจัดซื้อจัดจางโดยวิธีพิเศษ
ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป จนกวาจะมีคําสั่งเปลี่ยนแปลง
สั่ง ณ วันที่

พ.ศ. ๒๕๕๘
ผูวาราชการจังหวัด.....
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หนังสือมอบอํานาจ

ปดอากรแสตมป 10 บาท

เขียนที่...........................................

วันที่..................................................................
ขาพเจา ................................................................... สํานักงานใหญตั้งอยูที่...................ถนน
......................................... แขวง/ตําบล...................................... เขต/อําเภอ..........................................จังหวัด
........................................... โดย .................................................. เชื้อชาติ...............................สัญชาติ
................................... อายุ ................................ ป อยูบานเลขที่ ......................... หมูที่ ................. ถนน
.................................. แขวง/ตํ าบล.............................. เขต/อําเภอ................................... จังหวั ด
........................................................
ไดมอบอํานาจให....................................................................... เชื้อชาติ..............................
สัญชาติ........................... อายุ ................. ป อยูบานเลขที่............. หมูที่ .......... ถนน..................................
แขวง/ตําบล..................................... เขต/อําเภอ........................................ จังหวัด.......................................
เป น ผู มี อํ า นาจจั ด การในเรื่ อ ง......................................................................................
.........................................................................................................................................................................
แทนขาพเจาจนเสร็จการ และขาพเจาขอรับผิดชอบในการใด ๆ ที่ผูรับมอบอํานาจของขาพเจาไดทําไปตามที่
มอบอํานาจนี้ เสมือนหนึ่งขาพเจาไดทําการดวยตนเอง
ลงชื่อ...................................................................ผูมอบอํานาจ
(....................................................................)
ลงชื่อ...................................................................ผูรับมอบอํานาจ
(....................................................................)
ลงชื่อ....................................................................พยาน
(....................................................................)
ลงชื่อ....................................................................พยาน
(....................................................................)
หมายเหตุ ผูมอบอํานาจ หมายถึง บุคคลดังตอไปนี้
1) เจาของราน หรือเจาของกิจการสําหรับกิจการที่เปนรานบุคคลธรรมดา
2) หุนสวนผูจัดการ ตามหนังสือรับรองการจดทะเบียน สําหรับกิจการที่เปนหุนสวนจํากัดหรือหางหุนสวนสามัญนิติบุคคล
3) กรรมการผูมีอํานาจลงชื่อผูกพันบริษัทไดตามหนังสือรับรองการจดทะเบียนสําหรับกิจการที่เปนบริษัทจํากัด
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บัญชีผูมาขอรับรายละเอียดการสอบราคาซื้อ/จาง
อําเภอ ........................................................................
พัสดุที่จัดซื้อ .....................................................................................
เอกสารสอบราคาซื้อ/จาง เลขที่ .....................................................
ชื่อเจาหนาที่ผูแจกรายละเอียด ........................................................
ลําดับ
ที่

วัน เดือน ป

ชื่อ บริษัท / หาง ที่อยู
และหมายเลขโทรศัพท

ชื่อผูจัดการ หรือ
ผูรับมอบอํานาจ

รวมผูขอรับ จํานวน .......................... ราย
ลงชื่อ ………………..............................…………….. เจาหนาที่ผูไดรับมอบหมาย
(...............................................................)
ตําแหนง ....................................................

หมายเหตุ
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ใบรับซองสอบราคา
อําเภอ...................…………………………….. ไดรับซองเสนอราคา และเอกสารที่ยื่นมาพรอมกับ
ซองเสนอราคา ดังรายการในบัญชีเอกสารสวนที่ 1 และ 2 ตามเอกสารสอบราคาซื้อ/จาง เลขที…่ …..............…..
จาก .................(ชื่อบริษัท/หาง/ราน) ………………….ไวแลว เมื่อวันที่……………………เวลา……………………..น.
จึงออกใบรับใหไวเปนหลักฐาน
(ลงชื่อ) ...............................……………………………
(……………….............................……………)
ผูรับซองเสนอราคา
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ทะเบียนรับซองสอบราคา
อําเภอ ........................................................................
พัสดุที่จัดซื้อ .....................................................................................
เอกสารสอบราคาซื้อ/จาง เลขที่ .....................................................
ชื่อเจาหนาที่ผูแจกรายละเอียด ........................................................
รายละเอียดการยื่นซอง
ลําดับ วัน/เดือน/ป เวลา
ชื่อบุคคล/
ที่
บริษัท/หางฯ

ผูรับซอง
ชื่อ
ลายมือชื่อ

ลายมือชื่อ
หัวหนา
เจาหนาที่พัสดุ
ผูรับมอบซอง

หมายเหตุ

เรียน ประธานกรรมการเปดซองสอบราคา
ขอสงมอบซองเสนอราคา จํานวน …….....……….. ฉบับ
ลงชื่อ ……....................………………………………
(………………………..........…………….)
หัวหนาเจาหนาที่พัสดุ
ลงชื่อ ……………………………………………… ประธานกรรมการเปดซองสอบราคา ผูรับมอบซอง
(……………………………………….....)
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แบบตรวจสอบผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกัน
งานสอบราคาซื้อ/จาง................................................ อําเภอ .....................................
วันที่ ……………….. เดือน ................................พ.ศ. ………………
ที่
1.

ผูเสนอราคา
(บริษัท/หางฯ/ราน)

2.

(บริษัท/หางฯ/ราน)

3.

(บริษัท/หางฯ/ราน)

4.

(บริษัท/หางฯ/ราน)

รายชื่อผูมีอํานาจ (1) ผูถือหุนรายใหญ (2) ลักษณะไขวกัน (3)
1. (นาย/นาง/นางสาว) 1. (นาย/นาง/นางสาว)
2. (นาย/นาง/นางสาว) 2. (นาย/นาง/นางสาว)
3. (นาย/นาง/นางสาว) 3. (นาย/นาง/นางสาว)
ฯลฯ
ฯลฯ
1. (นาย/นาง/นางสาว) 1. (นาย/นาง/นางสาว)
2. (นาย/นาง/นางสาว) 2. (นาย/นาง/นางสาว)
3. (นาย/นาง/นางสาว) 3. (นาย/นาง/นางสาว)
ฯลฯ
ฯลฯ
1. (นาย/นาง/นางสาว) 1. (นาย/นาง/นางสาว)
2. (นาย/นาง/นางสาว) 2. (นาย/นาง/นางสาว)
3. (นาย/นาง/นางสาว) 3. (นาย/นาง/นางสาว)
ฯลฯ
ฯลฯ
1. (นาย/นาง/นางสาว) 1. (นาย/นาง/นางสาว)
2. (นาย/นาง/นางสาว) 2. (นาย/นาง/นางสาว)
3. (นาย/นาง/นางสาว) 3. (นาย/นาง/นางสาว)
ฯลฯ
ฯลฯ
(ลงชื่อ) …………...................……………………. ประธาน
กรรมการ
(…………...................………………...)
(ลงชื่อ) …………...................……………………. กรรมการ
(…………...................………………...)
(ลงชื่อ) …………...................……………………. กรรมการ
(…………...................………………...)

หมายเหตุ
ใหกรอกรายชื่อผูจดั การ หุนสวนผูจ ัดการ กรรมการผูจัดการ ผูบริหาร หรือผูมีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการ
ของบุคคลธรรมดาหรือของนิติบุคคล

ใหกรอกรายชื่อผูเปนหุนสวนในหางหุนสวนสามัญ หรือผูเปนหุนสวนไมจํากัดความรับผิดในหางหุนสวนจํากัด หรือ
ผูถือหุนรายใหญในบริษัทจํากัด หรือบริษัทมหาชนจํากัด ซึ่งถือหุนเกินกวารอยละยี่สิบหาในกิจการนัน้

การตรวจสอบความสัมพันธกันในลักษณะไขวกันใหตรวจจาก รายชือ่ ผูมีอํานาจ (1) และ ผูถือหุนรายใหญ (2)
ของผูเสนอราคาแตละรายดวย
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ประกาศคณะกรรมการเปดซองสอบราคา

เรื่อง ประกาศรายชื่อผูเสนอราคาที่มีสิทธิไดรับการคัดเลือก
------------------------------ตามที่ อําเภอ ..............………….. ไดประกาศสอบราคาซื้อ/จาง....................................................
ตามมาตรการสงเสริมความเปนอยูระดับตําบลเพื่อดําเนินโครงการ.................................................................
ตามประกาศ ลงวันที่ .................... เดือน ................................ พ.ศ. .................. นั้น
คณะกรรมการเป ด ซองสอบราคา ได ต รวจสอบคุ ณสมบั ติ ข องผู เ สนอราคาจากบั ญชี เ อกสาร
หลักฐาน สวนที่ 1 ของผูยื่นซองเสนอราคา จํานวน ............... ราย แลวไมปรากฏ * มีผูเสนอราคาที่มีประโยชน
ร ว มกัน กับ ผู เ สนอราคารายอื่น ณ วั น ที่ป ระกาศเผยแพร การสอบราคา คณะกรรมการเป ด ซองสอบราคา
จึงขอประกาศรายชื่อผูเสนอราคาที่มีสิทธิไดรับการคัดเลือกเพื่อเปดซองใบเสนอราคา ในวันที่ ....................
เดือน............................ พ.ศ. .................. ตั้งแตเวลา ............................... น. เปนตนไป ดังมีรายชื่อตอไปนี้
1. ...............(บริษัท/หาง/ราน).....................................................
2. ...............(บริษัท/หาง/ราน).....................................................
3. ...............(บริษัท/หาง/ราน).....................................................
4. ...............(บริษัท/หาง/ราน).....................................................
5. ...............(บริษัท/หาง/ราน).....................................................
ประกาศ ณ วันที่ .....................................................
(ลงชื่อ) …………...................……….……………….
(…………...................………………...)
ประธานกรรมการ

* ใหปรับผลการตรวจสอบ และในกรณีผลการตรวจสอบปรากฏวา มีผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคาราย
อื่น ณ วัน ประกาศเผยแพรการสอบราคาใหทําหนังสือแจงทันที
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ตัวอยางสัญญา
สัญญาซื้อขาย
แบบสัญญาซื้อขาย
สัญญาเลขที่…………………..…
สัญญาฉบับนี้ทําขึ้น ณ ……………………….................... ตําบล/แขวง………………….....................…...
อําเภอ/เขต……….............….…..... จังหวัด…......……….... เมื่อวันที…่ ……...... เดือน........…………….. พ.ศ. …….…….
ระหวาง………………..................….....โดย.……………..................................ซึ่งตอไปในสัญญานี้เรียกกวา “ผูซื้อ”
ฝายหนึ่งกับ…………………............ ซึ่งจดทะเบียนเปนนิติบุคคล ณ …………………….......................…………………...
มีสํานักงานใหญอยูเ ลขที่……………................….. ถนน……........…………... ตํ าบล/แขวง……………...……………
อําเภอ/เขต……......................…...... จังหวัด…........………… โดย…………........................ผูมีอํานาจลงนามผูกพัน
นิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของสํานักงานทะเบียนหุนสวนบริษัท……...................................................
ลงวันที่….........……………….. (และหนังสือมอบอํานาจลงวันที…่ …………..……................…………)* แนบทายสัญญา
นี้ (ในกรณีที่ผูขายเปนบุคคลธรรมดา ใหใชขอความวากับ……………...................................……………….อยู
บ า นเลขที่ ……............ ถนน…….......…….. ตํ า บล/แขวง…….......………….… อํ า เภอ/เขต…….....………….
จังหวัด…………..............…………)* ซึ่งตอไปในสัญญานี้เรียกวา “ผูขาย” อีกฝายหนึ่ง
คูสัญญาไดตกลงกันมีขอความดังตอไปนี้
ขอ 1. ขอตกลงซื้อขาย
ผูซื้อตกลงซื้อและผูขายตกลงขาย………………………………………................................……
จํานวน ………………. เปนราคาทั้งสิ้น………......……………...บาท (……….................................………………………….)
ซึ่งไดรวมภาษีมูลคาเพิ่มจํานวน…………….........…………….…บาท ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆและคาใชจายทั้งปวง
ดวยแลว
ผูขายรับรองวาสิ่งที่ขายใหตามสัญญานี้เปนของแท ของใหม ไมเคยใชงานมากอน ไมเปน
ของเกาเก็บ และมีคุณภาพ และคุณสมบัติไมต่ํากวาที่กําหนดไว ในเอกสารแนบทายสัญญา
ในกรณีที่เปนการซื้อสิ่งของซึ่งจะตองมีการตรวจทดลอง ผูขายรับรองวา เมื่อตรวจทดสอบ
แลวตองมีคุณภาพและคุณสมบัติไมต่ํากวาที่กําหนดไวดวย
ขอ 2. เอกสารอันเปนสวนหนึ่งของสัญญา
เอกสารแนบทายสัญญา ดังตอไปนี้ ใหถือเปนสวนหนึ่งของ สัญญานี้
2.1 ผนวก 1 ………….(รายการคุณลักษณะเฉพาะ)
จํานวน…….……........หนา
2.2 ผนวก 2 ………….(แค็ตตาล็อก)*
จํานวน…….……........หนา
2.3 ผนวก 3 ………….(แบบรูป)*
จํานวน…….……........หนา
2.4 ผนวก 4 …………(ใบเสนอราคา)
จํานวน…….……........หนา
2.5 …………….......…………….ฯลฯ…………….............……………
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-2ความใด ในเอกสารแนบทายสัญญา ที่ขัดแยง กับขอความ ในสัญญานี้ ใหใชขอความใน
สัญญานี้บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบทายสัญญา ขัดแยงกันเอง ผูขายจะตองปฏิบัติตามคําวินิจฉัยของผูซื้อ
ขอ 3 การสงมอบ
ผูขายจะสงมอบสิ่งของที่ซื้อขายตามสัญญา ใหแกผูซื้อ ณ……………………………………..….
ภายในวันที่………………. เดือน………….................……….พ.ศ. ………………….. ใหถูกตอง และครบถวน ตามที่
กําหนดไว ในขอ 1 แหงสัญญานี้ พรอมทั้งหีบหอ หรือเครื่องรัดพันผูกโดยเรียบรอย
การสงมอบสิ่งของ ตามสัญญานี้ ไมวาจะเปนการสงมอบ เพียงครั้งเดียว หรือสงมอบ
หลายครั้ ง
ผู ข ายจะต อ งแจ ง กํ า หนดเวลาส ง มอบแต ล ะครั้ ง โดยทํ า เป น หนั ง สื อ นํ า ไปยื่ น ต อ ผู ซื้ อ
ณ…………..............................……… ในเวลาราชการ กอนวันสงมอบไมนอยกวา……....……วันทําการ
ขอ 4 การใชเรือไทย
ถาสิ่งของที่จะตองสงมอบใหแกผูซื้อตามสัญญานี้ เปนสิ่งของที่ผูขายจะตองสั่งหรือนําเขามา
จากตางประเทศ และสิ่งของนั้นตองนําเขามาโดยทางเรือในเสนทางเดินเรือที่มีเรือไทยเดินอยู และสามารถ
ใหบริการรับขนได ตามที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด ผูขายตองจัดการใหสิ่งของดังกลาว
บรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเชนเดียวกับเรือไทยจากตางประเทศมายังประเทศไทย เวนแตจะไดรับ
อนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการพาณิชยนาวีกอนบรรทุกของนั้นลงเรืออื่นที่มิใชเรือไทย หรือ
เปนของที่รัฐมนตรีวากระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่นได ทั้งนี้ ไมวาการสั่งหรือสั่งซื้อ
สิ่งของดังกลาวจากตางประเทศจะเปนแบบเอฟโอบี, ซีเอฟอาร, ซีไอเอฟ หรือแบบอื่นใด
ในการสงมอบสิ่งของ ตามสัญญาใหแกผูซื้อ ถาสิ่งของนั้น เปนสิ่งของตามวรรคหนึ่ง ผูขาย
จะตองสงมอบใบตราสง (Bill of Lading) หรือสําเนาใบตราสงสําหรับ ของนั้น ซึ่งแสดงวาได บ รรทุกมา
โดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเชนเดียวกับเรือไทยใหแกผูซื้อพรอมกับการสงมอบสิ่งของดวย
ในกรณีที่สิ่งของดังกลาว ไมไดบรรทุกจากตางประเทศมายังประเทศไทย โดยเรือไทยหรือ
เรื อ ที่ มี สิ ท ธิ เ ช น เดี ย วกั บ เรื อ ไทย ผู ข ายต อ งส ง มอบหลั ก ฐานซึ่ ง แสดงว า ได รั บ อนุ ญ าตจากสํ า นั ก งาน
คณะกรรมการส งเสริ มการพาณิช ย น าวี ใ ห บ รรทุก ของโดยเรื ออื่ น ได หรื อหลั ก ฐานซึ่งแสดงว าได ชํ าระ
คาธรรมเนียมพิเศษ เนื่องจากการไมบรรทุกของโดยเรือไทยตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการพาณิชยนาวีแลว
อยางใดอยางหนึ่งแกผูซื้อดวย
ในกรณีที่ผูขายไมสงมอบหลักฐานอยางหนึ่งอยางใด ดังกลาวในสองวรรคขางตนใหแกผูซื้อ
แตจะขอสงมอบสิ่งของดังกลาวใหผูซื้อกอน โดยยังไมรับชําระเงินคาสิ่งของ ผูซื้อมีสิทธิรับสิ่งของดังกลาวไวกอน
และชําระเงินคาสิ่งของ เมื่อผูขายไดปฏิบัติถูกตองครบถวนดังกลาวแลวได
ขอ 5. การตรวจรับ
เมื่อผูซื้อไดตรวจรับสิ่งของที่สงมอบ และเห็นวาถูกตองครบถวนตามสัญญาแลว ผูซื้อจะ
ออกหลักฐานการรับมอบไวใหเพื่อผูขายนํามาเปนหลักฐานประกอบการขอรับเงินคาสิ่งของนั้น
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ซึ่งสิทธิที่จะไมรับสิ่งของนั้น ในกรณีเชนวานี้ผูขายตองรีบนําสิ่งของนั้นกลับคืนโดยเร็วที่สุดเทาที่จะทําไดและ
นําสิ่งของมาสงมอบใหใหม หรือตองทําการแกไขใหถูกตองตามสัญญาดวยคาใชจายของผูขายเอง และ
ระยะเวลาที่เสียไปเพราะเหตุดังกลาว ผูขายจะนํามาอางเปนเหตุขอขยายเวลาทําการตามสัญญาหรือของด
หรือลดคาปรับไมได
ในกรณีที่ผูขายสงมอบสิ่งของถูกตองแตไมครบจํานวน หรือสงมอบครบจํานวนแตไม
ถูกตองทั้งหมด ผูซื้อจะตรวจรับเฉพาะสวนที่ถูกตอง โดยออกหลักฐานการตรวจรับเฉพาะสวนนั้นก็ได*
(ความในวรรคสาม นี้จะไมกําหนดไว ในกรณีที่ผูซื้อตองการสิ่งของทั้งหมดในคราวเดียวกัน หรือการซื้อสิ่งของ
ที่ประกอบเปนชุดหรือหนวย ถาขาดสวนประกอบอยางหนึ่งอยางใดไปแลว จะไมสามารถใชงานไดโดยสมบูรณ)
ขอ 6 การชําระเงิน
ผูซื้อตกลงชําระเงินคาสิ่งของตามขอ 1 ใหแกผูขาย เมื่อผูซื้อไดรับมอบสิ่งของตามขอ 5 ไว
โดยครบถวนแลว
การจ ายเงินตามเงื่อนไขแห งสั ญญานี้ ผู ซื้ อจะโอนเงิ นเข าบั ญชี เงิ นฝากธนาคารของผู ขาย
ชื่อธนาคาร ….......................….. สาขา….................………….… ..ชื่อบัญชี………………………..................……………
เลขที่บัญชี……..........…….……..……ทั้งนี้ ผูขายตกลงเปนผูรับภาระเงินคาธรรมเนียม หรือคาบริการอื่นใดเกี่ยวกับ
การโอนที่ธนาคารเรียกเก็บ และยินยอมใหมีการหักเงินดังกลาวจากจํานวนเงินโอนในงวดนั้น ๆ
ขอ 7 การรับประกันความชํารุดบกพรอง
ผู ข ายยอมรั บ ประกั น ความชํ า รุ ด บกพร อ งหรื อ ขั ด ข อ งของสิ่ ง ของตามสั ญ ญานี้ เ ป น
เวลา…......……ป …………..เดือนนับแต วันที่ผู ซื้อได รับมอบ โดยภายในกําหนดเวลาดั งกลาวหากสิ่งของตาม
สัญญานี้ เกิดชํารุดบกพรองหรือขัดของอันเนื่องมาจากการใชงานตามปกติ ผูขายจะตองจัดการซอมแซมหรือ
แกไขใหอยูในสภาพที่ใชการไดดีดังเดิม ภายใน……............วัน นับแตวันที่ไดรับแจงจากผูซื้อโดยไมคิดคาใชจาย
ใด ๆ ทั้งสิ้น
ขอ 8 หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา
ในขณะทําสั ญญานี้ ผูขายไดนํ าหลักประกัน เป น……...............…………..เป น จํานวนเงิน
…….........……บาท (…………………......................………) ซึ่งเทากับรอยละ………… (……….%) ของราคาทั้งหมดตาม
สัญญา มามอบใหแกผูซื้อเพื่อเปนหลักการปฏิบัติตามสัญญานี้
หลักประกันที่ผูขายนํามามอบไวตามวรรคหนึ่ง ผูซื้อจะคืนใหเมื่อผูขายพนจากขอผูกผัน
ตามสัญญานี้แลว
หากมีพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยฉบับใหม ที่แกไข
เปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับ เรื่อง ค้ําประกัน มีผลใชบังคับ คูสัญญาจะตองนําสัญญาค้ําประกันฉบับใหมที่มีเงื่อนไข
สอดคลองกับบทบัญญัติใหมของกฎหมายตามแบบ ที่ กวพ. จะไดกําหนดตอไปนั้น มาวางเปนหลักประกันแทน
ฉบับเดิม ภายใน 15 วัน นับแตวันที่ไดรับแจงเปนหนังสือจากหนวยงานคูสัญญา
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เมื่อครบกําหนดสงมอบสิ่งของตามสัญญานี้แลว ถาผูขายไมสงมอบสิ่งของที่ตกลงขายใหแกผูซื้อ
หรือสงมอบไมถูกตอง หรือไมครบจํานวน ผูซื้อมีสิทธิบอกเลิกสัญญาทั้งหมดหรือบางสวนได
ในกรณีที่ผูซื้อใชสิทธิบอกเลิกสัญญา ผูซื้อมีสิทธิริบหลักประกันหรือเรียกรองจากธนาคารผูออก
หนังสือค้ําประกันตามสัญญา (ขอ 6 และ)* ขอ 8 เปนจํานวนเงินทั้งหมดหรือแตบางสวนก็ได แลวแตผูซื้อจะ
เห็นสมควร และถาผูซื้อจัดซื้อสิ่งของจากบุคคลอื่นเต็มจํานวนหรือเฉพาะจํานวนที่ขาดสง แลวแตกรณี ภายใน
กําหนด……….เดือน นับแตวันบอกเลิกสัญญา ผูขายจะตองชดใชราคาที่เพิ่มขึ้นจากราคาที่กําหนดไวในสัญญานี้ดวย
ขอ 10 คาปรับ
ในกรณีที่ผูซื้อมิไดใชสิทธิบอกเลิกสัญญาตามสัญญาขอ 9 ผูขายจะตองชําระคาปรับให
ผูซื้อเปนรายวัน ในอัตรารอยละ……………. (…………….%) ของราคาสิ่งของที่ยังไมไดรับมอบ นับแตวันถัดจากวัน
ครบกําหนดตามสัญญา จนถึงวันที่ผูขายไดนําสิ่งของมาสงมอบใหแกผูซื้อจนถูกตองครบถวน
การคิดคาปรับในกรณีสิ่งของที่ตกลงซื้อขายประกอบกันเปนชุด แตผูขายสงมอบเพียง
บางสวนหรือขาดสวนประกอบสวนหนึ่งสวนใดไป ทําใหไมสามารถใชการไดโดยสมบูรณ ใหถือวายังไมไดสงมอบ
สิ่งของนั้นเลยและใหคิดคาปรับจากราคาสิ่งของเต็มทั้งชุด
ในระหวางที่ผูซื้อยังมิไดใชสิทธิบอกเลิกสัญญานั้น หากผูซื้อเห็นวาผูขายไมอาจปฏิบัติ
ตามสัญญาตอไปได ผูซื้อจะใชสิทธิบอกเลิกและริบหลักประกัน หรือเรียกรองจากธนาคารผูออกหนังสือค้ํา
ประกันตามสัญญา (ขอ 6 และ)* ขอ 8 กับเรียกรองใหชดใชราคาที่เพิ่มขึ้น ตามที่กําหนดไวในสัญญาขอ 9
วรรคสองก็ได และถาผูซื้อไดแจงขอเรียกรองใหชําระคาปรับไปยังผูขาย เมื่อครบกําหนดสงมอบแลว ผูซื้อมีสิทธิ
ที่จะปรับผูขายจนถึงวันบอกเลิกสัญญาไดอีกดวย
ขอ 11 การรับผิดชอบชดใชคาเสียหาย
ถาผูขายไมปฏิบัติตามสัญญาขอหนึ่งขอใดดวยเหตุใด ๆ ก็ตาม จนเปนเหตุใหเกิดความ
เสียหายแกผูซื้อแลว ผูขายตองชดใชคาเสียหายใหแกผูซื้อโดยสิ้นเชิง ภายในกําหนด 30 วัน นับตั้งแตวันที่ไดรับ
แจงจากผูซื้อ
ขอ 12 การขอขยายเวลาสงมอบ
ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัย หรือเหตุใด ๆ อันเนื่องมาจากความผิดหรือบกพรองของฝายผูซื้อ
หรือพฤติการณอันใดอันหนึ่งซึ่งผูขายไมตองรับผิดชอบตามกฎหมายเปนเหตุใหผูขายไมสามารถสงมอบสิ่งของ
ตามเงื่อนไขและกําหนดเวลาแหงสัญญานี้ได ผูขายมีสิทธิขอขยายเวลาทําการตามสัญญา หรือของดหรือ
ลดคาปรับได โดยจะตองแจงเหตุหรือพฤติการณดังกลาว พรอมหลักฐานเปนหนังสือใหผูซื้อทราบภายใน 15 วันนับ
แตวันที่เหตุนั้นสิ้นสุดลง
ถาผูขายไมปฏิบัติใหเปนไปตามความในวรรคหนึ่ง ใหถือวาผูขายไดสละสิทธิเรียกรองใน
การที่จะขอขยายเวลาทําการตามสัญญา หรือของดหรือลดคาปรับโดยไมเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น เวนแตกรณีเหตุ
เกิดจากความผิดหรือบกพรองของฝายผูซื้อซึ่งมีหลักฐานชัดแจงหรือผูซื้อทราบดีอยูแลวตั้งแตตน

128
-5ของผูซื้อที่จะพิจารณา

การขยายเวลาทําการตามสัญญา หรือของด หรือลดคาปรับตามวรรคหนึ่ง อยูในดุลพินิจ

สัญญานี้ทําขึ้นสองฉบับ มีขอความถูกตองตรงกัน คูสัญญาได อาน และเขาใจขอความ
โดยละเอียดตลอดแลว จึงไดลงลายมือชื่อ พรอมทั้งประทับตรา (ถามี) ไวเปนสําคัญตอหนาพยาน และคูสัญญา
ตางยึดถือไวฝายละฉบับ
(ลงชื่อ) .......................................................ผูขาย
(........................................................)
(ลงชื่อ) ......................................................พยาน
(.......................................................)
(ลงชื่อ) ......................................................พยาน
(......................................................)
(ลงชื่อ) ......................................................พยาน
(..............................................................)
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แบบหนังสือค้ําประกัน
(หลักประกันสัญญา)
เลขที่ …………………….……

วันที่ ….………......……..…

ข า พ เ จ า ……………………...(ชื่ อ ธ น า ค า ร )……………..……สํ า นั ก ง า น ตั้ ง อ ยู เ ล ข ที่ ……. . . .
ถ น น ………………. . . ……..ตํ า บ ล /แ ข ว ง ………….….. . . . . . . . ……... อํ า เ ภ อ /เ ข ต …………………. . . . . . ….
จังหวัด……......…..…..…. โดย……......……………..…….ผูมีอํานาจลงนามผูกผันธนาคาร ขอทําหนังสือค้ําประกัน
ฉบับนี้ใหไวตอ…….….(ชื่อสวนราชการผูซื้อ)..................…………ซึ่งตอไปนี้เรียกวา “ผูซื้อ” ดังมีขอความตอไปนี้
1. ตามที่ ………….(ชื่ อผูขาย) ….………… ซึ่งตอไปนี้เ รียกว า “ผู ขาย” ไดทําสัญญาซื้อขาย
..…….......................…กับผูซื้อตามสัญญาเลขที่ ............................ ลงวันที่ ...........................………..ซึ่งผูขายตอง
วางหลั ก ประกั น การปฏิ บั ติ
ตามสั ญ ญาต อ ผู ซื้ อ เป น จํ า นวนเงิ น
………....................…….บาท
(………..............................................................………..) ซึ่งเทากับรอยละ.................. (.............%) ของราคา
ทั้งหมดตามสัญญา
ขาพเจายอมผูกผันตนเปนผูค้ําประกันในการชําระเงินใหตามสิทธิเรียกรองของผูซื้อ จํานวน
เงินไมเกิน ……………….……….….. บาท (………….....................…………….......……………) ในกรณีที่ผูขายกอใหเกิด
ความเสียหายใด ๆ หรือตองชําระคาปรับ หรือคาใชจายใดๆ หรือผูขายมิไดปฏิบัติตามภาระหนาที่ใด ๆ ที่
กําหนดในสัญญาดังกลาวขางตน
2. หนังสือค้ําประกันนี้ มีผลใช บังคับตั้งแตวันทําสั ญญาซื้อขายดังกลาวขางตน จนถึงวัน ที่
…(วันที่แลวเสร็จ)..…และขาพเจาจะไมเพิกถอนการค้ําประกันภายในระยะเวลาที่กําหนดไว
ขาพเจาไดลงนาม และประทับตรา ไวตอหนาพยานเปนสําคัญ
(ลงชื่อ) ...........................................................ผูค้ําประกัน
(............................................................)
ตําแหนง ...................................................................
(ลงชื่อ) ...................................................................พยาน
(............................................................)
(ลงชื่อ) ...................................................................พยาน
(............................................................)
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ตัวอยางสัญญาจาง
แบบสัญญาจาง
สัญญาเลขที่………………………………………..…
สัญญาฉบับนี้ทําขึ้น ณ……………….…………........... ตําบล/แขวง………..............................…...
อํ า เภอ/เขต……….........................….…...... จั ง หวั ด ………………………......... เมื่ อ วั น ที่ ………..... เดื อ น
........…………….. พ.ศ. …….…….ระหวาง อําเภอ……………......................….....โดย..........นายอําเภอ.....................
ที่ไดรับมอบอํานาจตามคําสั่งจังหวัดที่.………………….......ลงวันที่......................................ซึ่งตอไปในสัญญานี้
เรียกกวา “ผูวาจาง” ฝายหนึ่งกับ…………………..................................... ซึ่งจดทะเบียนเปนนิติบุคคล ณ
…………………….............…………………...มีสํานักงานใหญอยูเลขที…่ ……..….. ถนน…….......................………………...
ตํ า บล/แขวง…………………...……………อํ า เภอ/เขต……..................…...... จั ง หวั ด …...............…………
โดย…………..............................ผูมีอํานาจลงนามผูกพันนิติ บุคคลปรากฏตามหนังสื อรับรองของสํานักงาน
ทะเบียนหุนสวนบริษัท……................................................ลงวันที่…........……………….. (และหนังสือมอบอํานาจ
ลงวันที่……………..…................…………)* แนบทายสัญญานี้ (ในกรณีที่ผูรับจางเปนบุคคลธรรมดา ใหใชขอความ
วากับ……………..................................……………….อยูบานเลขที่…….......... ถนน……....................……………..
ตําบล/แขวง…….......………….…….… อําเภอ/เขต…….................………….จังหวั ด ………….................…………)
ซึ่งตอไปในสัญญานี้เรียกวา “ผูรับจาง” อีกฝายหนึ่ง
คูสัญญาไดตกลงกันมีขอความดังตอไปนี้
ขอ 1 ขอตกลงวาจาง
ผูวาจางตกลงจางและผูรับจางตกลงรับจางทํางาน………………..............................……………
ณ …..………........................…….....ตําบล/แขวง…………………..อําเภอ/เขต…………..…………จังหวัด……………….…..
ตามขอกําหนดและเงื่อนไขสัญญานี้รวมทั้งเอกสารแนบทายสัญญา
ผูรับจางตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช ตลอดจนอุปกรณตาง ๆ ชนิดดี
เพื่อใชในงานจางตามสัญญานี้
ขอ 2 เอกสารอันเปนสวนหนึ่งของสัญญา
เอกสารแนบทายสัญญาดังตอไปนี้ใหถือเปนสวนหนึ่งของสัญญานี้
2.1 ผนวก 1 .…………………(แบบรูป)………………
จํานวน……….………หนา
2.2 ผนวก 2 ……………...(รายการละเอียด)…………..
จํานวน……….………หนา
2.3 ผนวก 3 ………(ใบแจงปริมาณงานและราคา)…….. จํานวน……….………หนา
2.4 ผนวก 4 ………………(ใบเสนอราคา)…………….
จํานวน……….………หนา
2.5 …………………………….ฯลฯ………………………….
ความใดในเอกสารแนบทายสัญญาที่ขัดแยงกับขอความในสัญญานี้ ใหใชขอความในสัญญานี้บังคับ
และในกรณีที่เอกสารแนบทายสัญญาขัดแยงกันเอง ผูรับจางจะตองปฏิบัติตามคําวินิจฉัยของผูวาจาง
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ในขณะทําสัญญานี้ ผูรับจางไดนําหลักประกันเปน………………………………………….…………..
เปนจํานวนเงิน…………………บาท (……………....................................………….) มามอบใหแกผูวาจางเพื่อเปน
หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้
หลักประกันที่ผูรับจางนํามามอบไวตามวรรคหนึ่ง ผูวาจางจะคืน ใหเ มื่อผูรับ จางพน จาก
ขอผูกพันตามสัญญานี้แลว
หากมีพ ระราชบัญ ญัติแ กไ ขเพิ่ม เติม ประมวลกฎหมายแพง และพาณิช ยฉ บับ ใหม ที่
แกไขเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับ เรื่อง ค้ําประกัน มีผลใชบังคับ คูสัญญาจะตองนําสัญญาค้ําประกันฉบับใหมที่มี
เงื่อ นไขสอดคลอ งกับ บทบัญ ญัติใ หมข องกฎหมายตามแบบที่ กวพ. จะไดกํา หนดตอ ไปนั้น มาวางเปน
หลักประกันแทนฉบับเดิม ภายใน 15 วัน นับแตวันที่ไดรับแจงเปนหนังสือจากหนวยงานคูสัญญา
ขอ 4. คาจางและการจายเงิน
ผูวาจาง ตกลงจาย และผูรับจางตกลงรับเงินคาจาง จํานวนเงิน……………..................บาท
(……........................................………………) ซึ่งไดรวมภาษีมูลคาเพิ่ม จํานวน………………บาท ตลอดจนภาษีอากรอื่น ๆ
และคาใชจายทั้งปวงดวยแลว โดยถือราคาเหมารวมเปนเกณฑ และกําหนดการจายเงิน เปนงวด ๆ ดังนี้
งวดที่ 1 เปนจํานวนเงิน………………..บาท (…………………………..………….) เมื่อผูรับจางได
ปฏิบัติงาน…………………..………………ใหแลวเสร็จภายใน………………………………………………
งวดที่ 2 เปนจํานวนเงิน……………………..บาท (………………………..……….) เมื่อผูรับจางได
ปฏิบัติงาน……………………….…………ใหแลวเสร็จภายใน………………………………………………ฯลฯ
งวดสุดทาย เปนจํานวนเงิน……..…………...บาท (…………………………...……..) เมื่อผูรับจางได
ปฏิบัติงานทั้งหมดใหแลวเสร็จเรียบรอยตามสัญญา รวมทั้ง ทําสถานที่กอสรางใหสะอาดเรียบรอยตามที่กําหนดไวใน
ขอ 20
การจายเงินตามเงื่อนไขแหงสัญญานี้ ผูวาจางจะโอนเงินเขาบัญชีเงินฝากธนาคารของผูรับจาง
ชื่อธนาคาร…………………………….สาขา…………………..ชื่อบัญชี…………………………เลขที่บัญชี………………….………
ทั้งนี้ ผูรับจางตกลงเปนผูรับภาระเงินคาธรรมเนียม หรือคาบริการอื่นใดเกี่ยวกับการโอนที่ธนาคารเรียกเก็บ
และยินยอมใหมีการหักเงินดังกลาว จากจํานวนเงินโอนในงวดนั้น ๆ
ขอ 5 กําหนดเวลาแลวเสร็จและสิทธิของผูวาจางในการบอกเลิกสัญญา
ผู รั บ จ างต องเริ่ มทํางานที่รั บ จ างภายในวั น ที่… ....... เดื อ น...........…..…. พ.ศ. ………….
และจะตองทํางานใหแลวเสร็จบริบูรณ ภายในวั น ที่ … ....... เดื อ น...........…..…. พ.ศ. …………. ถาผูรับจางมิได
ลงมือทํางานภายในกําหนดเวลา หรือไมสามารถทํางานใหแลวเสร็จตามกําหนดเวลา หรือมีเหตุใหเชื่อไดวา
ผูรับจางไมสามารถใหแลวเสร็จภายในกําหนดเวลา หรือจะแลวเสร็จลาชาเกินกวากําหนดเวลา หรือผูรับจางทํา
ผิดสัญญาขอใดขอหนึ่งหรือตกเปนผูลมละลาย หรือเพิกเฉยไมปฏิบัติตามคําสั่งของคณะกรรมการตรวจการจาง
หรือผูควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษา ซึ่งไดรับมอบอํานาจจากผูวาจาง ผูวาจางมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได
และมีสิทธิจางผูรับจางรายใหมเขาทํางานของผูรับจางใหลุลวงไปไดดวย
การที่ผูวาจางไมใชสิทธิเลิกสัญญาดังกลาวขางตน ไมเปนเหตุใหผูรับจางพนจากความรับ
ผิดตามสัญญา
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การที่ผูวาจางไมใชสิทธิเลิกสัญญาดังกลาวขางตน ไมเปนเหตุใหผูรับจางพนจากความรับ

ขอ 6 ความรับผิดชอบในความชํารุดบกพรองของงานจาง
เมื่องานแลวเสร็จบริบูรณ และผูวาจางไดรับมอบงานจากผูรับจางหรือจากผูรับจางรายใหม
ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญา ตามขอ 5 หากมีเหตุชํารุดบกพรองหรือเสียหายเกิดขึ้นจากการจางนี้ ภายใน
กําหนด* ……………… ป …………… เดือน นับถัดจากวันที่ไดรับมอบงานดังกลาว ซึ่งความชํารุดบกพรองหรือ
เสียหายนั้นเกิดจากความบกพรองของผูรับจาง อันเกิดจากการใชวัสดุที่ไมถูกตอง หรือทําไวไมเรียบรอย หรือ
ทําไมถูกตอง ตามมาตรฐานแหงหลักวิชา ผูรับจางจะตองรีบทําการแกไขใหเปนที่เรียบรอยโดยไมชักชา โดยผูวาจาง
ไมตองออกเงินใด ๆ ในการนี้ทั้งสิ้น หากผูรับจางบิดพลิ้วไมกระทําการดังกลาว ภายในกําหนด…......วัน นับแต
วันที่ไดแจงเปนหนังสือจากผูวาจางหรือไมทําการแกไขใหถูกตองเรียบรอยภายในเวลาที่ผูวาจางกําหนด ใหผูวาจาง
มีสิทธิที่จะทําการนั้นเองหรือจางผูอื่นใหทํางานนั้น โดยผูรับจางตองเปนผูออกคาใชจาย
ขอ 7 การจางชวง
ผูรับจางจะตองไมเอางานทั้งหมดหรือบางสวนแหงสัญญานี้ไปจางชวงอีกตอหนึ่งโดยไมได
รับความยินยอมเปนหนังสือจากผูวาจางกอน ทั้งนี้ นอกจากในกรณีที่สัญญานี้จะไดระบุไวเปนอยางอื่น
ความยินยอมดังกลาวนั้น ไมเปนเหตุใหผูรับจางหลุดพนจากความรับผิดหรือพันธะหนาที่ตามสัญญานี้ และผูรับจาง
จะยังคงตองรับผิดในความผิดและความประมาทเลินเลอของผูรับจางชวงหรือของตัวแทนหรือลูกจางรับจางชวงนั้น
ทุกประการ
ขอ 8 การควบคุมงานของผูรับจาง
ผูรับจางตองควบคุมงานที่รับจางอยางเอาใจใสดวยประสิทธิภาพและความชํานาญ และ
ในระหวางทํางานที่รับจางจะตองจัดใหมีผูแทนซึ่งทํางานเต็มเวลาเปนผูควบคุมงาน ผูควบคุมงานดังกลาว
จะตองเปนผูแทนไดรับมอบอํานาจจากผูรับจางคําสั่งหรือคําแนะนําตาง ๆ ที่ไดแจงแกผูแทนผูไดรับมอบอํานาจนั้น
ใหถือวาเปนคําสั่งหรือคําแนะนําที่ไดแจงแกผูรับจาง การแตงตั้งผูควบคุมงานนั้นจะตองทําเปนหนังสือและตอง
ไดรับความเห็นชอบจากผูวาจาง การเปลี่ยนตัวหรือแตงตั้งผูควบคุมงานใหมจะทํามิไดหากไมไดรับความเห็นชอบ
จากผูวาจางกอน
ผูวาจางมีสิทธิที่จะขอใหเปลี่ยนตัวผูแทนไดรับมอบอํานาจนั้น โดยแจงเปนหนังสือไปยังผูรับจาง
และผูรับจางจะตองทําการเปลี่ยนตั วโดยพลัน โดยไมคิดราคาเพิ่มหรืออางเปนเหตุเ พื่อขยายอายุสัญญา
อันเนื่องมาจากเหตุนี้

_____________
หมายเหตุ *กําหนดเวลาที่ผูรับจางจะผิด ในความชํารุด บกพรอง โดยปกติจะเปนเวลาที่ 1 ป แตในกรณีงาน
จาง ผูวาจางควรจะรับผิดมากกวา 1 ป ตามลักษณะงานหรือดวยเหตุใดก็ตามก็ใหกําหนดระยะเวลา ดังกลาว
ตามที่ ผูวาจาง เห็นเหมาะสม
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ผูรับจางจะตองรับผิดตออุปทวเหตุ ความเสียหาย หรือภยันตรายใด ๆ อันเกิดจากการปฏิบัติงาน
ของผูรับจาง และจะตองรับผิดตอความเสียหายจากการกระทําของลูกจางของผูรับจาง
ความเสียหายใด ๆ อันเกิดแกงานที่ผูรับจางไดทําขึ้น แมจะเกิดขึ้นเพราะเหตุสุดวิสัย
นอกจากกรณีอันเกิดจากความผิดของผูวาจาง ผูรับจางจะตองรับผิดชอบโดยซอมแซมใหคืนหรือเปลี่ยนใหใหม
โดยคาใชจายของผูรับจางเอง ความรับผิดชอบชองผูรับจางดังกลาว ในขอนี้จะสิ้นสุดลงเมื่อผูวาจางไดรับมอบงาน
ครั้งสุดทาย ซึ่งหลังจากนั้นผูรับจางคงตองรับผิดเพียงในกรณีชํารุดบกพรองหรือความเสียหายดังกลาวในขอ 6
เทานั้น
ขอ 10 การจายเงินแกลูกจาง
ผูรับจางจะตองจายเงินแกลูกจางที่ผูรับจางไดจางมาในอัตราและตามกําหนดเวลาที่ผูรับจาง
ไดตกลงหรือทําสัญญาไวตอลูกจางดังกลาว
ถาผูรับจางไมจายเงินคาจางหรือคาทดแทนอื่นใดแกลูกจางดังกลาว ในวรรคแรก ผูวาจาง
มีสิทธิที่จะเอาเงินคาจางที่จะตองจายแกผูรับจางมาจายใหแกลูกจางของผูรับจางดังกลาว และใหถือวาผูวาจาง
ไดจายเงินจํานวนนั้น เปนคาจางใหแกผูรับจางตามสัญญาแลว
ผูรับจางจะตองจัดใหมีประกันภัยสําหรับลูกจางทุกคนที่จางมาทํางานโดยใหครอบคลุม
ถึงความรับผิดทั้งปวงของผูรับจางรวมทั้งผูรับจางชวงอันหากจะพึงมีในกรณีความเสียหายที่คิดคาสินไหมทดแทนได
ตามกฎหมาย ซึ่งเกิดจากอุปทวเหตุหรือภยันตรายใด ๆ ตอลูกจางหรือบุคคลอื่นที่ผูรับจางหรือผูรับจางชวงจาง
มาทํางาน ผูรับจาง จะตองสงมอบกรมธรรมประกันภัยดังกลาว พรอมทั้งหลักฐานการชําระเบี้ยประกันใหแก
ผูวาจางเมื่อผูวาจางเรียกรอง
ขอ 11 การตรวจงานจาง
ถาผูวาจางแตงตั้งกรรมการตรวจการจาง ผูควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษา เพื่อควบคุม
การทํางานของผูรับจาง กรรมการตรวจการจาง หรือผูควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้นมีอํานาจเขาไปตรวจ
การจางในโรงงานและสถานที่ที่กอสรางไดทุกเวลา และผูรับจางจะตองอํานวยความสะดวกและใหความชวยเหลือ
ในการนั้นตามสมควร
การที่มีกรรมการตรวจการจาง ผูควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษา ทําใหผูรับจางพน
ความรับผิดชอบ ตามสัญญานี้ขอหนึ่งขอใดไม
ขอ 12 แบบรูปและรายการละเอียดคลาดเคลื่อน
ผูรับจางจะตองรับรองวา ไดตรวจสอบและทําความเขาใจ ในแบบรูป รูปรายการละเอียด
โดยถี่ถวนแลว หากปรากฏวาแบบรูปและรายการละเอียดนั้นผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อนไปจากหลักการทางวิศวกรรม
หรือทางเทคนิค ผูรับจางตกลงที่จะปฏิบัติตามคําวินิจฉัยของกรรมการตรวจการจางหรือผูควบคุมงานหรือ
บริษัทที่ปรึกษาที่ผูวาจางแตงตั้งเพื่อใหงานแลวเสร็จบริบูรณโดยจะคิดคาใชจายใด ๆ เพิ่มขึ้นจากผูวาจางไมได
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-5ขอ 13 การควบคุมงานโดยผูวาจาง
ผูรับจางตกลงวา กรรมการตรวจการจาง ผูควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษา ที่ผูวาจาง
แตงตั้งผูมีอํานาจที่จะตรวจสอบและควบคุมงาน เพื่อใหเปนไปตามเอกสารสัญญาและมีอํานาจที่จะสั่งใหแกไข
เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม หรือตัดทอนซึ่งงานตามสัญญานี้ หากผูรับจางขัดขืนไมปฏิบัติตามกรรมการตรวจการจาง
ผูควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษามีอํานาจที่จะสั่งใหหยุดกิจการนั้นชั่วคราวได ความลาชาในกรณีเชนนี้ ผูรับจาง
จะถือเปนเหตุขอขยายวันทําการออกไปมิได
ขอ 14 งานพิเศษและการแกไขงาน
ผูวาจางมีสิทธิที่จะสั่งใหผูรับจางทํางานพิเศษซึ่งไมไดแสดงไว หรือรวมอยูในเอกสารสัญญา
หากงานพิเศษนั้น ๆ อยูในขอบขายทั่วไปแหงวัตถุประสงคของสัญญานี้ นอกจากนี้ผูวาจางยังมีสิทธิสั่งให
เปลี่ยนแปลงหรือแกไขแบบรูป และขอกําหนดตาง ๆ ในเอกสารสัญญานี้ดวย โดยไมทําใหสัญญาเปนโมฆะแต
อยางใด
อัตราคาจาง หรือราคาที่กําหนดไว ในสัญญานี้ใหกําหนดไวสําหรับงานพิเศษหรืองานที่
เพิ่มเติมขึ้น หรือตัดทอนลงทั้งปวงตามคําสั่งของผูวาจาง หากในสัญญาไมไดกําหนดไวถึงอัตราคาจาง หรือราคาใด ๆ
ที่จะนํามาใชสําหรับงานพิเศษหรืองานที่เพิ่มขึ้นดังกลาว ผูวาจางและผูรับจางจะไดตกลงกัน ที่จะกําหนดอัตรา
หรือราคา รวมทั้งการขยายระยะเวลา (ถามี) กันใหม เพื่อความเหมาะสม ในกรณีที่ตกลงกันไมได ผูวาจางจะ
กําหนดอัตราจาง หรือราคาตายตัวตามแตผูวาจาง จะเห็นวาเหมาะสมและถูกตอง ซึ่งผูรับจางจะตองปฏิบัติงาน
ตามคําสั่งของผูวาจางแตอาจสงวนสิทธิ์ที่จะดําเนินการตอไปได
ขอ 15 คาปรับ
หากผูรับจางไมสามารถทํางานใหแลวเสร็จตามเวลาที่กําหนดไวในสัญญา และผูวาจาง
ยังมิไดบอกเลิกสัญญา ผูรับจางจะตองชําระคาปรับใหแกผูวาจาง เปนจํานวนเงิน วันละ ……………..บาท และจะตอง
ชําระคาใชจายในการควบคุมงานในเมื่อผูวาจางตองควบคุมงานอีกตอหนึ่ง เปนจํานวนเงิน วันละ……………..บาท
นับถัดจากวันที่กําหนดแลวเสร็จตามสัญญา หรื อวันที่ผูวาจางไดขยายใหจนถึงวันที่ทํางานแลวเสร็จจริ ง
นอกจากนี้ผูรับจางยอมใหผูวาจางเรียกคาเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผูรับจางทํางานลาชาเฉพาะสวนที่เกิน
กวาจํานวนคาปรับและคาใชจายดังกลาวไดอีกดวย
ในระหวางที่ผูวาจางยังมิไดบอกเลิกสัญญานั้น หากผูวาจางเห็นวาผูรับจางจะไมสามารถ
ปฏิบัติตามสัญญาตอไปได ผูวาจางจะใชสิทธิบอกเลิกสัญญาและใชสิทธิตามขอ 16 ก็ได และถาผูวาจางไดแจงขอ
เรียกรองไปยังผูรับจางเมื่อครบกําหนดแลวเสร็จของงานขอใหชําระคาปรับแลว ผูวาจางมีสิทธิที่จะปรับผูรับจาง
จนถึงวันบอกเลิกสัญญาไดอีกดวย
ขอ 16 สิทธิของผูวาจางภายหลังบอกเลิกสัญญา
ในกรณีที่ผูวาจางบอกเลิกสัญญา ผูวาจางอาจทํางานนั้นเองหรือวาจางผูอื่นใหทํางานนั้น
ตอจนแลวเสร็จได ผูวาจางหรือผูที่รับจางทํางานนั้นตอมีสิทธิใชเครื่องใชในการกอสรางสิ่งที่สรางขึ้นชั่วคราว
สําหรับงานกอสรางและวัสดุตาง ๆ ซึ่งเห็นวาจะตองสงวนเอาไวเพื่อการปฏิบัติงานตามสัญญาตามที่จะ
เห็นสมควร
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-6ในกรณีดังกลาว ผูวาจางมีสิทธิริบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาทั้งหมดหรือบางสวน
ตามแตจะเห็นสมควร นอกจากนั้นผูรับจางจะตองรับผิดชอบในคาเสียหาย ซึ่งเปนจํานวนเกินกวาหลักประกัน
การปฏิบัติงาน และคาเสียหายตาง ๆ ที่เกิดขึ้น รวมทั้งคาใชจายที่เพิ่มขึ้นในการทํางานนั้นตอใหแลวเสร็จตามสัญญา
และคาใชจายในการควบคุมงานเพิ่ม (ถามี) ซึ่งผูวาจางจะหักเอาจากเงินประกันผลงานหรือจํานวนเงิน ใด ๆ ที่จะ
จายใหแกผูรับจางก็ได
ขอ 17 การกําหนดคาเสียหาย
คาปรับหรือคาเสียหายซึ่งเกิดขึ้นจากผูรับจางตามสัญญานี้ ผูวาจางมีสิทธิที่จะหักเอาจาก
จํานวนเงินคาจาง ที่คางจาย หรือจากเงินประกันผลงานของผูรับจาง หรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตาม
สัญญาก็ได
หากมีเงินคาจางตามสัญญาที่หักไวจายเปนคาปรับ และคาเสียหายแลวยังเหลืออยูอีกเทาใด
ผูวาจางจะคืนใหแกผูรับจางทั้งหมด
ขอ 18 การทําบริเวณกอสรางใหเรียบรอย
ผูรับจางจะตองรักษาบริเวณสถานที่ปฏิบัติงานตามสัญญานี้ รวมทั้งโรงงานหรือสิ่งอํานวย
ความสะดวกในการทํางานของผูรับจาง ลูกจาง ตัวแทน หรือของผูรับจางชวงใหอยูในความสะอาด ปลอดภัย
และมีประสิทธิภาพ ในการใชงานตลอดระยะเวลาการจางและเมื่อทํางานเสร็จสิ้นแลวจะตองขนยายบรรดา
เครื่องใชในการทํางานจางรวมทั้งวัสดุ ขยะมูลฝอย และสิ่งกอสรางชั่วคราวตาง ๆ (ถามี) ทั้งจะตองกลบเกลี่ย
พื้นดินให เรียบรอย เพื่อใหบริเวณทั้งหมดอยูในสภาพที่สะอาด และใชการไดทันที
ขอ 19 การขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา
ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัย หรือเหตุใด ๆ อันเนื่องมาจากความผิด หรือความบกพรองของ
ฝายผูวาจาง หรือพฤติการณอันหนึ่งอันใดที่ผูรับจางไมตองรับผิดตามกฎหมาย ทําใหผูรับจางไมสามารถทํางาน
ใหแลวเสร็จ ตามเงื่อนไขและกําหนดเวลาแหงสัญญานี้ได ผูรับจางจะตองแจงเหตุหรือพฤติการณดังกลาว
พรอมหลักฐานเปนหนังสือใหผูวาจางทราบ เพื่อขอขยายเวลาทํางานออกไปภายใน 15 วันนับถัดจากวันที่เหตุ
นั้นสิ้นสุดลง
ถาผูรับจาง ไมปฏิบัติใหเปนไปตาม ความในวรรคหนึ่ง ใหถือวาผูรับจางไดสละสิทธิ์
เรียกรองในการที่จะขอขยายเวลาทํางานออกไปไมมีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น เวนแตกรณีเหตุเกิดจากความผิด หรือ
ความบกพรองของฝายผูวาจาง ซึ่งมีหลักฐานชัดแจง หรือผูวาจางทราบดีอยูแลวตั้งแตตน
การขยายกําหนดเวลาทํางาน ตามวรรคหนึ่ง อยูในดุลพินิจของผูวาจางที่จะพิจารณา
ตามที่เห็นสมควร
ขอ 20 มาตรฐานฝมือชาง
ผูรับจาง ตกลงเปนเงื่อนไขสําคัญวา ผูรับจางจะตองมีและใชผูผานการทดสอบมาตรฐาน
ฝมือชาง จาก..............................................................หรือผูมีวุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส. และ ปวท. หรือเทียบเทา
จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ.รับรองใหใหเขารับราชการได ในอัตราไมต่ํากวารอยละ………… ของแตละสาขาชาง
แตจะตองมีชางจํานวนอยางนอย 1 คน ในแตละสาขาชางดังตอไปนี้
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-720.1 ……………………………………………………........
20.2 …………………………………………….........………
…………………………..ฯลฯ………………………...
ผูรับจางจะตองจัดทําบัญชีแสดงจํานวนชางทั้งหมด โดยจําแนกตามแตละสาขาชางและ
ระดับชาง พรอมกับระบุรายชื่อชางผูที่ผานการทดสอบมาตรฐานฝมือชางหรือผูมีวุฒิบัตรดังกลาวในวรรคแรก
นํามาแสดงพรอมหลักฐานตาง ๆ ตอคณะกรรมการการตรวจการจางหรือผูควบคุมงาน กอนเริ่มลงมือทํางาน
และพรอมที่จะใหผูวาจาง หรือเจาหนาที่ของผูวาจางตรวจสอบดูไดตลอดเวลาทํางานตามสัญญานี้ของผูรับจาง
สัญญานี้ทําขึ้นเปนสองฉบับ มีขอความถูกตองตรงกัน คูสัญญาไดอานและเขาใจขอความ
โดยละเอียดตลอดแลว จึงไดลงลายมือชื่อ พรอมทั้งประทับตรา (ถามี) ไวเปนสําคัญตอหนาพยาน และคูสัญญา
ตางยึดถือไวฝายละหนึ่งฉบับ
(ลงชื่อ) ........................................................ผูวาจาง
(.........................................................)
(ลงชื่อ) .........................................................ผูรับจาง
(.........................................................)
(ลงชื่อ) .........................................................พยาน
(.........................................................)
(ลงชื่อ) .........................................................พยาน
(.........................................................)
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แบบหนังสือค้ําประกัน
(หลักประกันสัญญา)
เลขที่ …………………….……

วันที่ ….………......……..…

ขาพเจา………………...(ชื่อธนาคาร)………..……สํานักงานตั้งอยูเลขที่……....ถนน………………...……..
ตํ า บ ล /แ ข ว ง ………….….. . . . . . . . ……... อํ า เ ภ อ /เ ข ต …………………. . . . . . …. จั ง ห วั ด …….... . . …..…..….
โดย……......……………..…………..ผู มี อํ า นาจลงนามผู ก ผั น ธนาคาร ขอทํ า หนั ง สื อ ค้ํ า ประกั น ฉบั บ นี้ ใ ห ไ ว
ตอ…….….(ชื่อสวนราชการผูวาจาง)..................…………ซึ่งตอไปนี้เรียกวา “ผูวาจาง” ดังมีขอความตอไปนี้
1. ตามที่ ………….(ชื่อผูรับจาง) ….………… ซึ่งตอไปนี้เรียกวา “ผูรับจาง” ไดทําสัญญาจาง
..…….......................…กับผูวาจางตามสัญญาเลขที่ ............................ ลงวันที่ ..........................………..ซึ่งผูรับจาง
ต อ งวางหลั ก ประกั น การปฏิ บั ติ ต ามสั ญ ญาต อ ผู ว า จ า ง เป น จํ า นวนเงิ น ………....................…….บาท
(………..............................................................………..) ซึ่งเทากับรอยละ.................. (.............%) ของราคา
ทั้งหมดตามสัญญา
ขาพเจายอมผูกผันตนเปนผูค้ําประกันในการชําระเงินใหตามสิทธิเรียกรองของผูวาจาง จํานวนเงิน
ไมเกิน ……………….……….….. บาท (………….....................…………….......……………) ในกรณีที่ผูรับจางกอใหเกิด
ความเสียหายใด ๆ หรือตองชําระคาปรับ หรือคาใชจายใดๆ หรือผูรับจางมิไดปฏิบัติตามภาระหนาที่ใด ๆ ที่กําหนด
ในสัญญาดังกลาวขางตน
2. หนังสือค้ําประกันนี้ มีผลใชบังคับตั้งแตวันทําสัญญาจางดังกลาวขางตน จนถึงวันที่........…
(วันที่แลวเสร็จ)..…และขาพเจาจะไมเพิกถอนการค้ําประกันภายในระยะเวลาที่กําหนดไว
ขาพเจาไดลงนาม และประทับตรา ไวตอหนาพยานเปนสําคัญ
(ลงชื่อ) ...........................................................ผูค้ําประกัน
(............................................................)
ตําแหนง ............................................................
(ลงชื่อ) ...........................................................พยาน
(......................................................)
(ลงชื่อ) ...........................................................พยาน
(.....................................................)
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แบบ Check List สําหรั บอําเภอ
โครงการตามมาตรการสงเสริ มความเปน อยูร ะดั บตํา บล
รายการ
ดานการจัดซื้อจัดจาง
1.งบประมาณที่ใชในการดําเนินงาน
1.1 ไดรับงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. .......
1.2เงินกันไวเบิกเหลื่อมปงบประมาณ พ.ศ. ........
2.วงเงินงบประมาณและราคากลางงานกอสราง
2.1 วงเงินงบประมาณในการดําเนินการจัดหา จํานวน........บาท
2.2 ราคากลางงานกอสรางของทางราชการ จํานวน.......บาท
2.3 ราคากลางงาน/ราคามาตรฐานงานซื้อ จํานวน........บาท
3.วิธีซื้อและวิธีจาง
4.1 วิธีตกลงราคา
4.2 วิธสี อบราคา
4.3 วิธีพิเศษ
4.รายงานขอซื้อขอรอง
4.1 ระบุเหตุผลและความจําเปนที่ตองซื้อหรือจาง
4.2 กําหนดรายละเอียดของพัสดุที่จะซื้อหรือจางหรือกําหนด
ขอบเขตรายละเอียดของโครงการ (TOR)
4.3 ในการซื้อหรือจางครั้งนี้ ใชราคามาตรฐาน หรือ ใชราคากลาง
ของทางราชการ หรือ ใชราคาที่เคยซื้อหรือจางครั้งหลังสุดทายในระยะ
เวลา 2 ปงบประมาณ
5.การเปดเผยราคากลางตามกฎหมาย ป.ป.ช ในระบบ e-GP
5.1 การเปดเผยราคากลางงานกอสรางของทางราชการ
5.2 การเปดเผยราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดครุภัณฑ
1) ราคามาตรฐานที่สํานักงบประมาณกําหนด
2) ราคาที่เคยซื้อครั้งหลังสุดภายในระยะเวลา 2 ปงบประมาณ
3) ราคาตลาด
6.การดําเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจาง ในระบบ e-GP
6.1 วิธีตกลงราคา , วิธีพิเศษ
1) สรางโครงการในระบบ e-GP เชน การระบุชื่อโครงการวิธีการ
จัดหา ประเภทการจัดหา จํานวนเงินที่ใช แหลงของเงินที่ใช
2) รายงานขอซื้อขอจาง
3) คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการ
4) บันทึกราคาผูเสนอราคา
5) จัดทําหนังสืออนุมัติสั่งซื้อสั่งจาง
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6) บันทึกรายชื่อผูชนะการเสนอราคา
7) จัดทําสัญญาซื้อขาย/สัญญาจาง
8) หลักประกันสัญญา
9) บริหารสัญญา
9.1 เอกสารการสงมอบงาน
9.2 บันทึกการตรวจรับงาน
9.3 บันทึกการจัดทําเอกสารเบิกจาย
9.4 การจัดทําเอกสารอื่นๆ (ถามี)
9.4.1 หนังสือแจงสิทธิ์การเรียกคาปรับ
9.4.2 หนังสือแจงสงวนลิขสิทธิ์การเรียกคาปรับ
9.4.3 หนังสือแจงคาปรับ
9.4.4 หนังสือแจงจะบอกเลิกสัญญา
10) การคืนหลักประกันสัญญา (ถามี)
6.2 วิธีสอบราคา
1) การจัดทําแผนการจัดซื้อจัดจาง
2) สรางโครงการในระบบ e-GP เชน การระบุชื่อโครงการ
วิธีการจัดหาประเภทการจัดหา จํานวนเงินที่ใช แหลงของเงินที่ใช
3) รายงานขอซื้อขอจาง
4) คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการ
5) ประกาศสอบราคา หรือประกาศประกวดราคา
6) บันทึกรายชื่อผูขอรับ/ซื้อเอกสาร
7) บันทึกรายชื่อผูยื่นเอกสารเสนอราคา
8) ประกาศผูไมมีผลประโยชนรวมกัน
9) บันทึกรายชื่อผูผานการพิจารณา
10) จัดทําหนังสืออนุมัติสั่งซื้อสั่งจาง
11) ประกาศรายชื่อผูชนะการเสนอราคา
12) จัดทําสัญญาซื้อขาย/สัญญาจาง
13) หลักประกันสัญญา
14) บริหารสัญญา
14.1 เอกสารการสงมอบ
14.2 บันทึกการตรวจรับงาน
14.3 บันทึกการจัดทําเอกสารเบิกจาย
14.4 การจัดทําเอกสารอื่นๆ (ถามี)
14.4.1 หนังสือแจงสิทธิ์การเรียกคาปรับ
14.4.2 หนังสือแจงสงวนสิทธิ์การเรียกคาปรับ
14.4.3 หนังสือแจงคาปรับ
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14.4.4 หนังสือแจงจะบอกเบิกสัญญา
15) การคืนหลักประกันสัญญา(ถามี)
7.หนวยงานไดแจงรายละเอียดการคํานวณราคากลางงานกอสรางให
สํานักงานตรวจเงินแผนดินทราบ กรณีราคาของผูเสนอราคารายที่ทาง
ราชการสมควรจางแตกตางจากราคากลางตั้งแตรอยละ 15 ขึ้นไป
8. คณะกรรมการ
8.1 แตงตั้งคณะกรรมการกําหนดราคากลาง
เมื่อวันที่.............เดือน...............พ.ศ. ............
องคประกอบ
- ประธาน จํานวน 1 คน
- กรรมการ จํานวน 2 คน
8.2 คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ/การจาง
องคประกอบ
- ประธาน จํานวน 1 คน
- กรรมการ จํานวน 2 คน
- กรรมการที่เปนบุคคลภายนอก จํานวน 2 คน เชน ผูนําชุมชน
ผูนําศาสนา ปราชญชาวบาน ฯลฯ
9.ไดนําราคากลางไปใชในประกาศสอบราคา ประกาศราง TOR
ภายใน 30 วัน
10.ใชหลักเกณฑการคํานวณราคากลางงานกอสราง ตามมติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2555 แจงเวียนตามหนังสือ
กระทรวงการคลัง ดวนที่สุด ที่ กค 0421.5/ว27 ลงวันที่ 30
มีนาคม 2555 ในสวนของหลักเกณฑการคํานวณราคากลางงาน
กอสรางอาคาร
11.การสรุปคากอสรางเปนราคากลางและการจัดทํารายงาน
11.1 ใชแบบฟอรม ปร. 4 , ปร. 4(พ), แบบแสดงการคํานวณและ
เหตุผลความจําเปนสําหรับคาใชจายพิเศษตามขอกําหนดฯ ปร. 5(ก) ,
ปร. 5(ข) และแบบฟอรม ปร. 6 แลวแตกรณีในการจัดทํารายงานการ
คํานวณราคากลางงานกอสรางอาคาร
11.2 คณะกรรมการกําหนดราคากลางทุกคนไดลงนามใน
แบบฟอรม ปร. 5(ก) , ปร. 5(ข) และแบบฟอรม ปร.6
ดานการฝกอบรม
12.การตรวจสอบการเบิกจายคาใชจายในการฝกอบรม หรือจัดกิจกรรม
ตางๆ
12.1 สําเนาโครงการที่ผูบริหารอนุมัติ
12.2 คาใชจายที่สามารถที่เบิกจายเงินได ประกอบดวย
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1) คาใชจายเกี่ยวกับการใชและตกแตงสถานที่อบรม
2) คาใชจายในพิธีเปด/ปด การฝกอบรม
3) คาวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ
4) คาประกาศนียบัตร
6) คาถายเอกสาร คาพิมพเอกสารและสิ่งพิมพ
7) คาใชจายในการติดตอสื่อสาร
๘) คาเชาอุปกรณตาง ๆ ในการฝกอบรม
9) อาหารวางและเครื่องดื่ม
10) คากระเปาหรือสิ่งที่ใชบรรจุเอกสาร ไมเกิน 300 บาท
11) คาของสมนาคุณในการดูงาน ไมเกินแหงละ 1,500 บาท
12) คาสมนาคุณวิทยากร ตามอัตราที่กระทรวงการคลังกําหนด
13) คาอาหาร คาเชาที่พัก คาพาหนะ ตามอัตราที่
กระทรวงการคลังกําหนด
12.3 กรณีสงใชเงินยืม
1) สําเนาสัญญาการยืมเงิน
2) สําเนาใบเสร็จรับเงิน กรณีมีเงินคงเหลือสงคืน
12.4 กรณีซื้อ เชา จาง
1) หลักฐานการดําเนินการตามขั้นตอนของระเบียบพัสดุ
เชน รายงานขอซื้อขอจาง การแตงตั้ง คณะกรรมการตรวจรับ
สัญญา/บันทึกขอตกลงซื้อ จาง เชาใบสงมอบงาน หลักฐานการตรวจ
รับ เปนตน
ดานการรับจายเงิน
13.เปดบัญชีเงินฝากธนาคาร ประเภทกระแสรายวัน
13.1 นําเงินรายไดแผนดิน ไดสงคลังถูกตองและเปนไปตาม
กําหนดเวลา
13.2นําเงินนอกงบประมาณไดนําฝากธนาคาร ถูกตอง และเปนไป
ตามกําหนดเวลา
14.การรับเงินและการเก็บรักษาเงิน
14.1 การรับเงินทุกประเภทมีการออกใบเสร็จรับเงินทุกประเภท
อยางถูกตอง
14.2ใบเสร็จรับเงินมีหลายเลขกํากับเลมและกํากับใบเสร็จรับเงิน
ทุกฉบับ
14.3 การจัดทําทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงินถูกตอง
14.4 เมื่อสิ้นปงบประมาณ หัวหนาหนวยงานซึ่งไดรับใบเสร็จรับเงิน
ไปดําเนินการจัดเก็บเงิน ไดรายงานหัวหนากองคลังใหทราบถึง
ใบเสร็จรับเงินที่อยูในความรับผิดชอบ
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14.5 การแกไขใบเสร็จรับเงินมีลายมือชื่อผูรับเงินกํากับ
14.6 ใบเสร็จรับเงินที่ขีดฆาใชได ติดไวกับสําเนาใบเสร็จรับเงิน
ครบถวน
14.7 มีการตรวจสอบความถูกตองของจํานวนเงินที่จัดเก็บและ
นําสงกับหลักฐานและบัญชีเงินสดหรือบัญชีเงินฝากธนาคาร
14.8 จัดทํารายงานเงินคงเหลือประจําวันเปนประจําทุกวัน หรือ
อยางนอยทุกวันที่มีการรับจายเงินอยางถูกตอง
14.9 ตัวเงินคงเหลือตรงกับสมุดเงินสดและรายงานเงินคงเหลือ
ประจําวัน
14.10 เก็บรักษาเงินไวในตูนิรภัย
14.11 มีการแตงตั้งกรรมการเก็บรักษาเงินถูกตอง ตามระเบียบที่
กําหนด
14.12 กรรมการเก็บรักษาเงินตาม 3.11 ไดปฏิบัติหนาที่และลง
ลายมือชื่อในรายงานเงินคงเหลือประจําวันถูกตอง
15.การจายเงิน
15.1 การจายเงินไดจายตามที่มีกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับฯ
อนุญาตใหจายได
15.2 การจายเงินมีหลักฐานการจายถูกตอง ครบถวน
15.3 หลักฐานการจาย หรือใบสําคัญคูจาย หรือหลักฐานการ
ขอรับชําระหนี้ทุกฉบับ มีผูอนุมัติการจายเงินลงลายมือชื่ออนุมัติ
ถูกตองครบถวน
15.4 มีการตรวจสอบการจายเงินที่บันทึกไวในบัญชีเงินสดหรือ
เงินฝากธนาคาร กับหลักฐานการจายทุกวัน
15.5 หลักฐานการจายที่จายเงินแลวไดประทับตราจายเงินแลว
และลงรายมือชื่อรับรองการจายเงินของผูจายเงินทุกฉบับ
15.6 หลักฐานการจายหรือใบสําคัญคูจาย รวบรวม เก็บรักษาไว
ครบถวนเรียบรอย
16.การเบิกจาย
16.1 รายงานขอเบิกเงินคงคลัง (ขบ)
16.2 หลักฐานการจาย เชน
1) ใบเสร็จรับเงิน
2) รายงานการจัดทําเช็ค
3) ใบแจงหนี้
4) ใบตรวจรับพัสดุ/ตรวจรับงานจาง
5) ใบสงของ/สงงานจาง
6) หนังสือแจงสงวนสิทธิ์การปรับ (กรณีสงงานลาชา)
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17.เงินนอกงบประมาณ
17.1 การใชจายเงินนอกงบประมาณเปนไปตามวัตถุประสงคของ
เงินนอกงบประมาณนั้นอยางถูกตอง
17.2 การรับ-จายเงินเปนไปตามระเบียบขอบังคับเฉพาะของเงิน
นอกงบประมาณประเภทนั้น
17.3 เก็บรักษาเงินนอกงบประมาณแตละประเภท ไมเกินวงเงินที่
ไดรับอนุญาต
17.4 สงคืนเงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินประกันซองหรือเงิน
ประกันสัญญา ที่พนภาระผูกพันแลวสงคืนใหผูเสนอราคาหรือคูสัญญา
เรียบรอย
18.เงินยืม
18.1 มีการเบิกบัญชีกระแสรายวันเพื่อรอรับเงินที่จังหวัดโอนให
18.2 การจายเงินยืมมีสัญญาการยืมเงินถูกตอง
18.3 ผูยืมเงินเปนเจาหนาที่ผูรับผิดชอบโครงการ
18.4 การยืมเงิน ไดใหยืมเทาที่จําเปน
18.5 การใหยืมเงิน ไมใหยืมเงินใหม โดยยังไมสงใชเงินยืมเกา
18.6 ลูกหนี้ไดสงใชเงินยืมดวยใบสําคัญและเงินสดเหลือจายตาม
กําหนดเวลา
18.7 มีการบันทึกการสงใชเงินยืมในสัญญาการยืมเงินครบถวน
ถูกตอง
18.8 ออกใบรับใบสําคัญ (กรณีรับคืนเงินยืมเปนใบสําคัญ) ถูกตอง
ครบถวน
18.9 ออกใบเสร็จรับเงิน (กรณีรับคืนเงินยืมเปนเงินสดเหลือจาย)
ถูกตองครบถวน
18.10 ลูกหนี้ไดยืมเงินไปเพื่อใชราชการ (ไดสงใชเงินยืมเปนเงินสดทั้ง
จํานวน)
19.บัญชี
19.1 การบันทึกบัญชีเงิน บัญชีเงินฝากธนาคาร และใบโอน
ถูกตองและเปนปจจุบัน
19.2 การบันทึกบัญชีแยกประเภท บัญชียอย และทะเบียน
ถูกตอง และเปนปจจุบัน
19.3 การเก็บเอกสารหลักฐานการลงบัญชีเรียบรอย และครบถวน
19.4 มีการจัดทํางบทดลอง ณ วันสิ้นเดือน และถูกตอง
19.5 มีการจัดทํางบเทียบยอดเงินฝากธนาคารและถูกตอง
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19.6 รายงานการเงินประจําเดือนจัดทําถูกตอง เปนปจจุบัน
19.7 สงรายงานประจําเดือนจากระบบ GFMIS ใหสํานักงานการ
ตรวจเงินแผนดินภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป
20.ครุภัณฑ
20.1 มีการกําหนดรหัสครุภัณฑ และประทับรหัสครุภัณฑครบถวน
ถูกตอง
20.2 การจัดทําทะเบียนครุภัณฑถูกตอง ครบถวน
20.3 การใหยืมครุภัณฑมีหลักฐานการยืมถูกตอง
20.4 สงสําเนารายงานผลการตรวจสอบพัสดุประจําปให
สํานักงานจังหวัด
ขอรับรองวาขอมูลขางตนตามขอเท็จจริงทุกประการ
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แบบ Check List สําหรั บจังหวัด
โครงการตามมาตรการสงเสริ มความเปน อยูร ะดั บตํา บล
โครงการ................................................วงเงิน.....................บาท กําหนดแลวเสร็ จเดื อน....................
รายการ
1. โครงการที่เสนอผานการพิจารณาจากคณะกรรมการระดับอําเภอและระดับจังหวัด
2. ในโครงการมีการไดใสชื่อหนวยงานที่จะรับผิดชอบครุภัณฑหลังโครงการสิ้นสุดครบ
ทุกโครงการ
3. กิจกรรมในโครงการตอบสามารถตอบสนองวัตถุประสงคโครงการ
4. วัตถุประสงคสามารถชวยกระตุนเศรษฐกิจหรือกอใหเกิดรายไดแกราษฎรในพื้นที่
5. จังหวัดมีการประชุม ชี้แจง แนะนํา วิธีการดําเนินการใหอําเภอแลว
6. ลักษณะโครงการ
( ) เปนการจัดซื้อจัดจาง ( ) เปนการฝกอบรม ( ) เปนกิจกรรมอื่น ๆ
7. วิธีการจัดซื้อจัดจาง
( ) ตกลงราคา
( ) สอบราคา
( ) วิธีพิเศษ
8. วงเงินจัดซื้อจัดจางของโครงการเกิน 100,000 บาท ไดมีการกําหนดแตงตั้ง
คณะกรรมการกําหนดราคากลางและประกาศราคากลางใน Website กรมบัญชีกลาง
และ Website ของสวนราชการ
9. มีการแตงตั้งบุคคลภายนอกเชน ผูนําชุมชน คณะกรรมการหมูบาน ฯลฯ มาเปน
คณะกรรมการ ตรวจรับพัสดุ/ตรวจการจาง
10. ผูยืมเงินเปนเจาหนาที่ผูรับผิดชอบโครงการโดยตรง
11. ในโครงการมีการจางแรงงานราษฎรในพื้นที่
12. ผลการดําเนินงานตามโครงการ
( ) เร็วกวาแผน
( ) เปนไปตามแผน ( ) ชากวาแผน
13. มีสวนราชการจากสวนกลางมาตรวจสอบโครงการหรือไม
14. มีคาครุภัณฑที่ไดจากการดําเนินคางการหรือไม
15. มีการทําการบันทึกขอตกลงรวมกันระหวางอําเภอและกลุมเกษตรกร กลุม
ชาวบาน

การดําเนิน การ
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คณะผูจัดทํา
สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
นางวันเพ็ญ มังศรี
นางสาวสุภารัตน เอกวานิช
นางสาวมะลิ ยูบุญยงค
นายดํารง มโนรถ
นางปทุมทอง อินทะกนก
นางสาวสมทรง บุญญภัทโร
นางนงเยาว บุญญาภิรมย
นางสาวแกมแกว คงเชื้อนาค
กรมการปกครอง
นางระวีวรรณ เดชอมรธัญ
นางประทุม ชางสลัก
นางสกุณา ชาติสุวรรณ

ผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานพัฒนาและสงเสริมการบริหารราชการจังหวัด
สํานักพัฒนาและสงเสริมการบริหารราชการจังหวัด ปฏิบัติหนาที่
ผูอํานวยการกองคลัง
นักวิชาการตรวจสอบภายในเชี่ยวชาญ
สวนตรวจสอบภายในระดับกระทรวง
นักวิชาการตรวจสอบภายในชํานาญการพิเศษ รักษาราชการในตําแหนง
นักวิชาการตรวจสอบภายในเชี่ยวชาญ สวนตรวจสอบภายในระดับกรม
ผูอํานวยการสวนอํานวยการ สํานักงานกฎหมาย
ผูอํานวยการสวนยุทธศาสตรดานความมั่นคงภายใน
สํานักนโยบายและแผน
หัวหนากลุมงานการประสานการแกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต
สํานักนโยบายและแผน
หัวหนากลุมงานการเงิน
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการสวนยุทธศาสตรดานความมั่นคงภายใน
สํานักนโยบายและแผน
ผูอํานวยการกองคลัง
หัวหนากลุมงานพัสดุ
หัวหนากลุมการเงิน
***************************

