
งานคลังและพัสดุ 
ส านักงานคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มศว 
เมษายน 2564



ค ำน ำ 

ตามที่พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐมีผลบังคับใช้ พ.ศ.2560 

ตั้งแต่วันที่ 23 สิงหาคม 2560 และบังคับใช้กับทุกหน่วยงานของรัฐ ส่งผลให้การด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างและการ

บริหารพัสดุของหน่วยงาน จะต้องด าเนินการตามพระราชบัญญัติกฎกระทรวงและระเบียบกระทรวงการคลัง 

ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560  ตลอดจนหนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง  เนื่องจากบริบท

เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐเปลี่ยนแปลงไป  งานคลังและและพัสดุจึงด าเนินการจัดท า

คู่มือ ปฏิบัติงานด้านการจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  (e-bidding)  อันจะช่วยเสริมสร้าง

ความรู้ความเข้าใจหลักการจัดจ้างและบริหารภาครัฐแก่ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่  และผู้เกี่ยวข้อง ใช้เป็นแนวทาง

ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง เพ่ือให้เป็นแนวทางเดียวกัน งานคลังและและพัสดุหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือปฏิบัติงาน

ด้านการจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  (e-bidding) ของส านักงานคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ 

ที่จัดท าขึ้นนี้  จะเป็นประโยชน์แก่ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และผู้เกี่ยวข้องในหน่วยงาน  หากพบข้อผิดพลาดโปรดแจ้ง

ให้ผู้จัดท าทราบด้วยจักขอบคุณยิ่ง 

นางสาวประภาพรรณ  ศรีหาญ 
นักวิชาการพัสดุ

ส านักงานคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มศว 
เมษายน 2564 



สารบัญ 

  หน้า 
ค ำน ำ 
สำรบัญ 
ขั้นตอนกำรจ้ำงก่อสร้ำงด้วยวิธีประกวดรำคำอิเลก็ทรอนกิส์  (e-bidding)   
ผังระบบกำรด ำเนนิกำรจ้ำงก่อสร้ำงดว้ยวธิีประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์  (e-bidding)  10 
แหล่งข้อมูลอ้ำงองิ 

• พระรำชบัญญัติกำรจดัซื้อจดัจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. 2560  11 

• ระเบียบกระทรวงกำรคลงั วำ่ด้วยกำรจดัซือ้จัดจ้ำงและกำรบรหิำรพัสดุ  11

ภำครัฐ พ.ศ. 2560

• ระบบงำนด้ำนจดัซื้อจดัจ้ำง และพัสด ุของมหำวิทยำลัยศรีนครินทรวโิรฒ  11 
(SWU-ERP)

• ค ำสั่งกำรมอบอ ำนำจในกำรสั่งกำรและด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรจัดซื้อจดัจ้ำง  12 
และกำรบริหำรพัสดุ

ภำคผนวก (เอกสำรตวัอย่ำง) 

• เอกสำรหมำยเลข 1  ขออนมุัติประกำศเผยแพร่แผน และประกำศ  15

• เอกสำรหมำยเลข 2  ขอใหด้ ำเนินกำรจดัจ้ำง 18 

• เอกสำรหมำยเลข 3  ค ำสัง่แตง่ตั้งคณะกรรมกำรจัดท ำแบบรูปรำยกำร 19 
 งำนก่อสร้ำงและรำคำกลำง 

• เอกสำรหมำยเลข 4  ขอควำมเหน็ชอบแบบรปูรำยกำรและรำคำกลำง 20 

• เอกสำรหมำยเลข 5  รำยงำนขอจ้ำง 21 

• เอกสำรหมำยเลข 6  ประกำศเชิญชวน 23 

• เอกสำรหมำยเลข 7  เอกสำรประกวดรำคำจ้ำงก่อสร้ำงด้วยวิธีประกวดรำคำ 26 
 อิเลก็ทรอนิกส ์

• เอกสำรหมำยเลข 8  ตำรำงแสดงวงเงนิงบประมำณทีไ่ดร้ับจัดสรร 41 
 และรำคำกลำงในงำนจ้ำงก่อสรำ้ง 

  5 



สารบัญ (ต่อ) 

 หน้า 

• เอกสำรหมำยเลข 9  ค ำสัง่แตง่ตั้งคณะกรรมกำรพิจำรณำผล   ตรวจรบังำน 42 
 ควบคมุงำน 

• เอกสำรหมำยเลข 10  รำยงำนผลกำรพิจำรณำจำกคณะกรรมกำร 44 

• เอกสำรหมำยเลข 11  รำยงำนผลกำรพิจำรณำจำกงำนพัสดุ 46 

• เอกสำรหมำยเลข 12  ประกำศผู้ชนะ 48 

• เอกสำรหมำยเลข 13  แจง้ให้ไปท ำสัญญำ 49 

• เอกสำรหมำยเลข 14  สัญญำจ้ำงก่อสร้ำง 50 

• เอกสำรหมำยเลข 15  ขอสง่มอบพื้นที่ 59 

• เอกสำรหมำยเลข 16  ใบรบัรองผลกำรปฏิบัตงิำน 60 

• เอกสำรหมำยเลข 17  ใบตรวจรบัพัสดุ (ในระบบ ERP) 61 

• เอกสำรหมำยเลข 18  รำยงำนกำรจัดซื้อหรือจ้ำง  และอนุมตัิเบกิจ่ำยเงนิ 62 



ข้ันตอนการดําเนินการจางกอสรางดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส  (e-bidding) 

ลําดับ 

ข้ันตอน รายละเอียดข้ันตอนการดําเนินการ 
นอกระบบ 

(เอกสาร) 
ในระบบ เวบ็ไซต 

หนวยงาน 

หมายเลข

เอกสาร

ตัวอยาง 

ระยะเวลา

ดําเนินการ 

(วัน) 
e-GP SWU

-ERP 

1 เจาหนาท่ีจัดทําเอกสารเสนอคณบดีขออนุมัติประกาศเผยแพร

แผนการจัดจาง  ตามงบประมาณท่ีไดรับจัดสรรประจําป  หรือ

งบประมาณอ่ืนๆ ท่ีหนวยงานมีความประสงคจัดจาง 

   1 

2 หนวยงานเจาของงบประมาณ หรอืผูรับผิดชอบ จัดทําเอกสาร
ขอใหดําเนินการจัดจางเสนอหัวหนาเจาหนาท่ี  โดยตองระบุ
ขอความตามรายละเอียดดังนี้ 
1) ชื่อ และตําแหนง หัวหนาหนวยงานเจาของงบประมาณ

หรือผูรับผิดชอบ
2) ประเภทงานจาง
3) เหตุผลความตองการ
4) ประมาณการวันท่ีใชงาน
5) รายการงานจาง  และจํานวนเงินท่ีไดรับงบประมาณ
6) ประเภทงบประมาณท่ีใชในการจาง  แผน  ผลผลิต ตามท่ี

ไดรับอนุมัติ
7) รายชื่อคณะกรรมการจัดทําแบบรูปรายการงานกอสราง

และราคากลาง
8) คณะกรรมารพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส  
9) คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 

10) ผูควบคุมงาน

 2 

3 เจาหนาท่ีจัดทําเอกสารเสนอคณบดีแตงตั้งคณะกรรมการจัดทํา
แบบรูปรายการงานกอสรางและราคากลาง (ขอ 21 วรรคสอง) 
- เจาหนาท่ีหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่ง 
- คณะกรรมการ ไมนอยกวา 3  คน   
- องคประกอบ ระยะเวลาการพิจารณา และการประชุมของ

คณะกรรมการ ใหเปนไปตามท่ีหัวหนาหนวยงานกําหนด
ตามความจําเปนและเหมาะสม 

การคํานวณราคากลางงานกอสรางตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ

และวิธีการกําหนดราคากลางงานกอสราง ตามประกาศของ

คณะกรรมการการราคากลางและข้ึนทะเบียนผูประกอบการ 

(กรมบัญชกีลาง) 

  3 
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ลําดับ 

ข้ันตอน รายละเอียดข้ันตอนการดําเนินการ 
นอกระบบ 

(เอกสาร) 
ในระบบ เวบ็ไซต 

หนวยงาน 

หมายเลข

เอกสาร

ตัวอยาง 

ระยะเวลา

ดําเนินการ 

(วัน) 
e-GP SWU

-ERP 

4 คณะกรรมการฯ จัดทําแบบรูปรายการงานกอสรางและราคา

กลาง  เพ่ือเสนอคณบดีขอความเห็นชอบ  ผานงานพัสดุ /

หัวหนาเจาหนาท่ี  (ภายใน 30 วัน นับจากวันท่ีรับอนุมัติแตงตั้ง

คณะกรรมการ) 

4 

5 งานพัสดุจัดทํารายงานขอจาง (ขอ 22), รางประกาศเชิญชวน 

และรางเอกสารประกวดราคาจางกอสราง (ขอ 43) และตาราง

แสดงวงเงินงบประมาณท่ีไดรับจัดสรรและราคากลาง (ราคา

กลางอางอิง) เสนอแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการ

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส   คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ  

และผูควบคุมงาน  พรอมเอกสารท่ีเก่ียวของ เพ่ือดําเนินการ

จัดทําในระบบ e-GP เสนอคณบดี  เพ่ือขอความเห็นชอบผาน

หัวหนาเจาหนาท่ี  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1) เหตุผลและความจําเปนท่ีตองจัดจาง

2) ขอบเขตของงานจาง

3) ราคากลาง (ราคากลางอางอิง)

4) วงเงินท่ีจะจาง  โดยใหระบุวงเงินงบประมาณ  หรือวงเงิน

ประมาณการ ปงบประมาณ  แผน ผลผลิต 

5) กําหนดเวลาทํางานแลวเสร็จ

6) วิธีท่ีจะจาง

7) หลักเกณฑการพิจารณาคัดเลือกขอเสนอ : เกณฑการ

พิจารณาราคา 

8) รางประกาศ และรางเอกสารประกวดราคาจาง

9) กําหนดระยะเวลาในการพิจารณาผลการเสนอราคา

10) ขอเสนออ่ืนๆ (การแตงตั้งคณะกรรมการและผูควบคุมงาน)

    5,6,7,8

,9 
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ลําดับ 

ข้ันตอน 

 

รายละเอียดข้ันตอนการดําเนินการ 
นอกระบบ 

(เอกสาร) 
ในระบบ เวบ็ไซต 

หนวยงาน 

หมายเลข

เอกสาร

ตัวอยาง 

ระยะเวลา

ดําเนินการ 

(วัน) 
e-GP SWU

-ERP 

 หมายเหต ุนํารางประกาศและเอกสารประกวดราคา เผยแพร

ใหสาธารณชนวิจารณ (ขอ 45) 

• กรณีวงเงินจางไมเกิน 5 ลานบาท ใหอยูในดุลยพินิจของ

คณบดีในการเผยแพร 

• กรณีวงเงินจางเกินกวา 5 ลานบาท ใหประกาศวิจารณ

ไมนอยกวา 3 วันทําการ 

ERP_T-code : (ME51N)  สรางใบขอจาง (PR)  

ERP_T-code : (ZPUF01) พิมพรายงานขอจาง (PR Form) 

ERP_T-code : (ME54N)  คณบดีอนุมัติใบขอจาง (RR) 

      

6 เจาหนาท่ีรายงานผลการเผยแพรตอคณบดี  

1) กรณีมีผูวิจารณ ใหหัวหนาเจาหนาท่ีรวมกับผูท่ีเก่ียวของ

พิจาณาผลการวิจารณ  

- เห็นดวย  ใหแกไขและนําไปประกาศเผยแพร และตอบ

ผูวิจารณทุกรายเปนลายลักษณอักษร 

- ไมเห็นดวย ใหเจาหนาท่ีจัดทํารายงานพรอมเหตผุล

เสนอตอคณบดี พิจารณาอนุมัติประกาศจางกอสราง 

และตอบผูวิจารณทุกรายเปนลายลักษณอักษร 

2) กรณีไมมีผูวิจารณ ใหเจาหนาท่ีจัดทํารายงานผลเสนอตอ

คณบดี  เพ่ืออนุมัติประกาศจางกอสราง 

      

7 เจาหนาท่ีจัดทําประกาศเชิญชวน และเอกสารประกวดราคา
จางกอสราง (ขอ 43) พรอมเอกสารท่ีเก่ียวของ เพ่ือนําไป
ประกาศเชิญชวนในระบบจัดซ้ือจัดจางภาครัฐ (e-GP)               
การกําหนดวันเผยแพรใหคํานึงถึงระยะเวลาในการให
ผูประกอบการเตรียมการจัดทําเอกสาร ดังนี้ 

1) วงเงิน 500,000 บาท ถึง 5,000,000 บาท              
ใหกําหนดไมนอยกวา 5 วันทําการ 

2) วงเงิน 5.000,000 บาท ถึง 10,000,000 บาท                   
ใหกําหนดไมนอยกวา 10 วันทําการ 
 

    6,7  
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ลําดับ 

ข้ันตอน 

 

รายละเอียดข้ันตอนการดําเนินการ 
นอกระบบ 

(เอกสาร) 
ในระบบ เวบ็ไซต 

หนวยงาน 

หมายเลข

เอกสาร

ตัวอยาง 

ระยะเวลา

ดําเนินการ 

(วัน) 
e-GP SWU

-ERP 

 3) วงเงิน 10,00,000 บาท ถึง 50,000,000 บาท                       

ใหกําหนดไมนอยกวา 12 วันทําการ 

4) วงเงิน 50,00,000 บาทข้ึนไป                             

ใหกําหนดไมนอยกวา 20 วันทําการ 

      

8 เม่ือสิ้นสุดระยะเวลาการเสนอราคา ใหพิมพใบเสนอราคาและ

เอกสารการเสนอราคา โดยใหคณะกรรมการพิจารณาผลการ

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส รวมกันพิจารณา และทุกคนลง

ลายมือชื่อกํากับไวทุกแผนและพิจารณาคัดเลือกผูท่ีมีคุณสมบัติ

ตรงตามหลักเกณฑท่ีกําหนดไวในเอกสารประกวดราคา  โดย

จัดเรียงผูท่ีเสนอราคาต่ําสุด ไมเกิน 3 ราย และจัดทํารายงาน

การพิจารณาผลเสนอตอคณบดี (ผานหัวหนาเจาหนาท่ี) (ขอ 55) 

    10  

8 งานพัสดุ จัดทํารายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติจาง 

เสนอตอคณบดีผานหัวหนาเจาหนาท่ี พรอมแนบเอกสารท่ี

เก่ียวของ พรอมจัดทําประกาศผูชนะการเสนอราคา (ขอ 59) 

กรณี วงเงินจัดจางเกิน 10 ลานบาท ตองจัดทํารายงานผลการ

พิจารณาและขออนุมัติจาง เสนอตออธิการบดี   

 

ERP_T-code :(ME21N) สรางใบสั่งซ้ือ (PO) อางอิงใบขอซ้ือ 

(PR) 

ERP_T-code :(ME23N) การแสดงใบสั่งซ้ือ (PO)  

ERP T-code (ME29N) หัวหนาเจาหนาท่ีอนุมัติใบสั่งซ้ือ (PO) 

 

    11,12  

9 รอระยะเวลาอุทธรณ ภายใน 7 วันทําการ นับแตวันประกาศ  

ผูชนะ กรณีมีการอุทธรณ หนวยงานจะตองแจงใหผูท่ีไดรับ

มอบหมาย พิจารณาใหแลวเสร็จภายใน 7 วันทําการ 

1) กรณีท่ีเห็นดวยกับอุทธรณก็ใหดําเนินการตาม

ความเห็นนั้นภายในกําหนดเวลาดังกลาว 
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ลําดับ 

ข้ันตอน 

 

รายละเอียดข้ันตอนการดําเนินการ 
นอกระบบ 

(เอกสาร) 
ในระบบ เวบ็ไซต 

หนวยงาน 

หมายเลข

เอกสาร

ตัวอยาง 

ระยะเวลา

ดําเนินการ 

(วัน) 
e-GP SWU

-ERP 

 2) กรณีไมเห็นดวย ใหรายงานความคิดเห็นพรอมเหตุผล

ไปยังคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ  (กรมบัญชีกลาง)  

ภายใน 3 วันทําการ 

      

10 เม่ือครบ 7 วันทําการ กรณีไมมีการยื่นอุทธรณ  เจาหนาท่ี

จัดทําหนังสือแจงใหไปทําสัญญา  แจงไปยังผูรับจาง (ผูรับจาง

ตองไปทําสัญญากับหนวยงาน ภายใน 7 วันทําการ นับจาก

วันท่ีไดรับหนังสือจางใหไปทําสัญญา)  และจัดทํารางสัญญา

จางกอสรางและนําใหหัวหนาเจาหนาท่ีพิจารณา  พรอมลงใน

ระบบ e-GP 

    13,14  

11 ผูรับจางเขามาลงนามในสัญญา  เจาหนาท่ีจัดทําหนังสือขอสง

มอบพ้ืนท่ีใหผูรับจาง   ผูรับจางรับทราบและดําเนินการตาม

สัญญา   

    15  

12 ผูรับจางดําเนินการแลวเสร็จ  และแจงหนังสือสงมอบงานตาม

สัญญา  เจาหนาท่ีประสานคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงาน

จางกอสราง และพิจารณาตรวจรับงานจางตามสัญญา   

(ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซ้ือจัดจางและการ

บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ขอ 176)  และลงนามในใบรบัรอง

ผลการปฏิบัติงาน และใบตรวจรับงานจาง (จากระบบERP)   

ERP-T-code :(ZIMF01)  พิมพใบตรวจรับงานจาง 

    16,17  

13 เจาหนาท่ีจัดทํารายงานการตรวจรับและขออนุมัติเบิกจายเงิน 

เสนอคณบดีลงนาม (ผานหัวหนาเจาหนาท่ี และสงงานการเงิน

และบัญชีตรวจสอบเอกสาร)  

สําเนาเอกสารจัดเก็บ 1 ชุด  เก็บเขาแฟมงานประจําป 

    18  
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ผังระบบการด าเนินการจ้างกอ่สร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  (e-bidding) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จัดทําแผนจดัซื้อจัดจา้ง 

จัดทําร่างขอบเขตของงาน 

จัดทําเอกสารซื้อหรือจา้งด้วยวิธี e – bidding 

จัดทํารายงานขอจ้างเสนอคณบด ี

คณบดีใหค้วามเห็นชอบรายงานขอจ้าง 

นําร่างประกาศ/เอกสารเผยแพร่
ลงเว็บไซต์  เพื่อรับฟังความเห็น 

- เจ้าหนา้ที่พัสดุ/ผูท้ี่ไดร้ับมอบหมาย 

- คณะกรรมการ/เจ้าหน้าที่พัสด/ุผูท้ี่ไดร้ับมอบหมาย 

- เจ้าหนา้ที่พัสด ุ

- เจ้าหนา้ที่พัสด ุ

- หวัหน้าเจา้หน้าทีพ่ัสดุ 

วงเงินไม่เกิน 5 ล้านบาท 
อยู่ในดุลพินิจของคณบด ี

ไม่นํารา่งประกาศ/เอกสารประกวดราคารับฟงัความคิดเห็น 

คณบดเีห็นชอบใหน้ําประกาศเผยแพร่ 

หัวหน้าเจ้าหน้าท่ีเผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคา 

ระยะเวลาการเผยแพรเ่อกสารฯ และจัดเตรียมเอกสารฯ    
เพื่อยื่นข้อเสนอผ่านระบบ e – GP 

กําหนดวัน เวลา ช้ีแจงรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี) 
ก่อนถึงวันเสนอราคา ไม่น้อยกว่า 3 วันทําการ 

ผู้เสนอราคาเข้าเสนอราคาผ่านระบบ e-GP 
โดยเสนอราคาไดเ้พียงครั้งเดียว 

คณะกรรมการพิจารณาผลฯ ดําเนนิการพิจารณาผล 

คณะกรรมการฯ จดัทํารายงานผลการพิจารณา             
พร้อมความเห็นต่อคณบดีเพื่อขอความเห็นชอบ 

คณบดีและผู้มีอํานาจอนุมตัิจ้าง เห็นชอบผลการพิจารณา 
ประกาศผู้ชนะ 

การเสนอราคา 

แจ้งให้ไปทําสัญญาและลงนามในสัญญา
ภายหลังจากพ้นระยะเวลาอุทธรณ์ผล

การพิจารณา 

ผูร้บัจา้งด าเนินการตามสญัญา            

ตามระยะเวลาที่ก าหนดไวใ้นสญัญา 

ผูร้บัจา้งสง่มอบงานตามสญัญา  เจา้หนา้ที่

พสัดปุระสานนดัหมายคณะกรรมการ   

ตรวจรบัพสัดใุนงานจา้งก่อสรา้ง 

เจา้หนา้ที่พสัด ุจดัท ารายงานการจา้ง  และ

ขออนมุตัิเบกิเงิน เสนอคณบดี โดยเสนอ

ผา่นหวัหนา้เจา้ที่ 

งานการเงินด าเนินการสง่เบิกใหผู้ร้บัจา้ง / 

เจา้หนา้ที่พสัดสุ  าเนาเอกสารเก็บเขา้แฟม้

ประจ าปี 

นําร่างประกาศ/เอกสาร

ประกวดราคา รับฟังความเห็น 

ไม่มผีู้เสนอราคา 
มีผู้เสนอความ

คิดเห็น 

ไม่ปรับปรุง ปรับปรุง 

- หากมีผู้เสนอความเห็นใหห้ัวหนา้เจ้าหนา้ทีแ่จง้ตอบ 
  ผู้มีความเห็นทุกรายทราบเป็นหนังสือ  
- กรณีปรับปรุง หัวหนา้เจ้าหนา้ทีท่ํารายงาน พร้อม 
  ความเห็นรวมทั้งร่างเอกสารที่แกไ้ข  เสนอคณบด ี

- หวัหน้าเจา้หน้าทีพ่ัสด ุ
- ประกาศเผยแพร่ไมน่้อยกวา่ 3 วันทําการ 
- กาํหนดวันเสนอราคาเป็นวันถัดจาก 
  วันสุดท้ายของการประกาศเผยแพร ่
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แหล่งข้อมูลอ้างอิง 
 

• พระราชบัญญัติการจดัซื้อจดัจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
http://www.gprocurement.go.th/   

• ระเบียบกระทรวงการคลงั วา่ด้วยการจดัซือ้จัดจ้างและการบรหิารพัสดุภาครฐั พ.ศ. 2560 
http://www.gprocurement.go.th/ 

• ระบบงานด้านจดัซื้อจดัจ้าง และพัสด ุของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ  (SWU-ERP) 
http://erp.op.swu.ac.th/ 
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• ค าสั่งการมอบอ านาจในการสั่งการและด าเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจดัจ้าง  
  และการบริหารพัสด ุ
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ภาคผนวก 

(เอกสารตัวอยาง) 
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 บันทึกขอความ 

สวนงาน คณะศึกษาศาสตร   มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ   โทร. 1-5527 

ท่ี อว 8715.1/ วันท่ี  

เรื่อง ขออนุมัติประกาศเผยแพรแผนการจัดซ้ือจัดจาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. .................... 

 

เรียน คณบดีคณะศึกษาศาสตร 

 
  ตามพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  มาตรา 11 ใหหนวยงาน

ของรัฐจัดทําแผนการจัดซ้ือจัดจางประจําป และประกาศเผยแพรในระบบเครือขายสารสนเทศกรมบัญชีกลาง

และของหนวยงานของรัฐตามวิธีการท่ีกรมบัญชีกลางกําหนดและใหปดประกาศโดยเปดเผย ณ สถานท่ีปด

ประกาศของหนวยงานของรัฐ นั้น 

  คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ไดจัดทําประกาศเผยแพรแผนการจัดซ้ือจัดจาง   

เสร็จเรียบรอยแลว  รายละเอียดตามประกาศท่ีแนบมาพรอ้มนี ้
 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา  หากเห็นชอบขอไดโปรดอนุมัติประกาศเพ่ือเผยแพรแผนการจัดซ้ือจัดจาง

ดังกลาว 

 

 

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

        นักวิชาการพัสดุ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

เอกสารหมายเลข 1 
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ประกาศ คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

เรื่อง เผยแพรแผนการจัดซ้ือจัดจาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ................... 
 

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

 

  ตามพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  กําหนดใหหนวยงานของรัฐ

จัดทําแผนการจัดซ้ือจัดจางประจําป  และประกาศเผยแพรในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและ

ของหนวยงานของรัฐตามท่ีกรมบัญชีกลางกําหนด   และใหปดประกาศโดยเปดเผย  ณ  สถานท่ีปดประกาศของ

หนวยงานของรฐั  นั้น 

  คณะศึกษาศาสตร   มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ   ขอประกาศเผยแพรแผนการจัดซ้ือจัดจาง 

ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. .................  ตามเอกสารท่ีแนบทายประกาศนี้ 

 

   ประกาศ  ณ  วันท่ี    .............................. 

 

 

 (ผูชวยศาสตราจารย ดร.รุงทิวา  แยมรุง) 

 คณบดีคณะศึกษาศาสตร ปฏิบัติการแทน 

       อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
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รายละเอียดแนบทายประกาศเผยแพรแผนการจัดซ้ือจัดจางประจําปงบประมาณ พ.ศ. ............. 

คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (M................) 

ลงวันท่ี  ........................... 

 

ลําดับท่ี รหัสแผนจัดซ้ือจัดจาง ช่ือโครงการ 
งบประมาณโครงการ 

(บาท) 

คาดวาจะ 

ประกาศจัดซ้ือจัดจาง 

(เดือน/ป) 

1 P......................... จาง...................... X,XXX,XXX.00 …../25….. 
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บันทึกขอความ 

สวนงาน           คณะศึกษาศาสตร    โทร. 15527 

ท่ี      อว 8715.1 / วันท่ี  

เรื่อง ขอใหดําเนินการจัดจาง 
 

เรียน หัวหนาเจาหนาท่ี 
 

 ดวย…...................................................…ตําแหนง...............................มีความจําเปนตองการใหงานพัสดุดําเนินการ 

  [  ]  ซ้ือ                      [  ]  จางทําของ         [ ]  จาง…............................................ 

โดยตองการใชพัสดุเพ่ือ....................................................................................................................................... 

ประมาณวันท่ี………………………………….. 

ท่ี 
รายการท่ีขอใหซ้ือ  หรือ 

จางทําของ  หรือจางซอม 

จํานวน

หนวย 

สําหรับเจาหนาท่ีพัสดุ 

หมายเหตุ ราคาโดยประมาณ 

ตอหนวย จํานวนเงิน 

1 จาง........................................ 1 งาน    

      

รวมราคาสินคา   

รวม…….1…….รายการ คาภาษีมูลคาเพ่ิม   

รวมเงินท้ังสิ้น   

โดยใชเงิน   [  ]  รายได (เงินอุดหนุนจากรัฐบาล) ปงบประมาณ พ.ศ. ............   งบลงทุน   คาสิ่งกอสราง   
     [  ]  รายได  ปงบประมาณ พ.ศ. .........       [   ]    งบลงทุน    คาสิ่งกอสราง 

แผนงาน : พ้ืนฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย  ผลผลิต : ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร    
จึงขอเสนอแตงตั้งคณะกรรมการจัดทําแบบรูปรายการงานกอสรางและราคากลาง  คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส  คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผูควบคุมงาน  ดังนี้ 

1. คณะกรรมการจัดทําแบบรูปรายการงานกอสรางและราคากลาง ไดแก 
      1.1 ...................................ประธานกรรมการ    1.2 …................................กรรมการ    1.3 ..............................กรรมการ 
2. คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส 

      2.1 ...................................ประธานกรรมการ    2.2 …................................กรรมการ    2.3 ..............................กรรมการ 
3. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ  ไดแก 
      3.1 ...................................ประธานกรรมการ    3.2 …................................กรรมการ    3.3 ..............................กรรมการ 

4. ผูควบคุมงาน 
      4.1 ...................................หวัหนาผูควบคุมงาน  4.2 …............................ผูควบคุมงาน  4.3 .............................ผูควบคุมงาน 
 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาดําเนินการดวย 
 

           ลงชื่อ……..…………………………………..ผูสั่งจาง 

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

                 หวัหนาภาควิชา/ศูนย/ผอ.สนง. 
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คําส่ังมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ท่ี    ...........  / ........... 

เรื่อง   แตงตั้งคณะกรรมการจัดทําแบบรูปรายการงานกอสรางและราคากลาง 

งานจาง...................................................  

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

  ตามท่ีคณะศึกษาศาสตร  มีความประสงคจะดําเนินการจาง....................................... จํานวน 1 งาน  

เปนจํานวนเงิน ...................บาท  (.............................................)    

  ดังนั้น  เพ่ือใหการคํานวณราคากลางงานกอสรางของงานดังกลาว  เปนไปตามหลักเกณฑการ 

คํานวณราคากลางงานกอสรางตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี 13 มีนาคม 2555  แจงตามหนังสือกระทรวงการคลัง  

ดวนท่ีสุด ท่ี กค 0421.5/ว 27  ลงวันท่ี 30 มีนาคม 2555   และตามคําสั่งมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ                    

ท่ี 5182/2563  ลงวันท่ี 3 สิงหาคม 2563  เรื่อง การมอบอํานาจในการสั่งการและดําเนินการเก่ียวกับการ

จัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุ  จึงแตงตั้งใหผูมีนามตอไปนี้ เปนคณะกรรมการจัดทําแบบรูปรายการงาน

กอสรางและราคากลางงานจาง..................................  จาํนวน 1 งาน  คือ 

1. ..........................................................      ประธานกรรมการ 

2. .......................................................... กรรมการ  

3. .......................................................... กรรมการ 

  โดยใหมีหนาท่ี 

(1) ดําเนินการคํานวณราคากลางงานจางปรับปรุงฝาเพดานและติดตั้งฉนวนกันความรอน  โดยถอดรูปแบบ

รายการตามหลักวิชาการ  และประเมินหรือคํานวณตามหลักเกณฑท่ีมติคณะรัฐมนตรีกําหนด และดําเนินการในสวน

อ่ืนใดท่ีเก่ียวของ 

(2) ดําเนินการกําหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะงานจางปรับปรุงฝาเพดานและติดตั้งฉนวนกันความรอน  

จํานวน 1 งาน 

(3) เม่ือดําเนินการเสร็จเรียบรอยแลว  ใหเสนอขอความเห็นชอบกอนดําเนินการจัดจาง 

(4) ในกรณีท่ีราคากลางท่ีคณะกรรมการกําหนดราคากลางคํานวณไว  แตกตางจากราคาของผูเสนอราคา

รายท่ีมหาวิทยาลัยเห็นสมควรจาง ตั้งแตรอยละ 15 ข้ึนไป  ใหคณะกรรมการกําหนดราคากลางแจงรายละเอียด

การคํานวณราคากลางงานกอสรางนั้นใหสํานักงานการตรวจเงินแผนดินทราบโดยเร็ว 
 

ท้ังนี้   ตั้งแตวันท่ี      ...............................   เปนตนไป 
 

    สั่ง  ณ  วันท่ี      .................................................   

 

 
(ผูชวยศาสตราจารย ดร.รุงทิวา  แยมรุง) 

คณบดีคณะศึกษาศาสตร ปฏิบัติการแทน 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
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 บันทึกขอความ 

สวนงาน   คณะศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  โทร.  15527                     

ท่ี      ศธ 6915(1) / วันท่ี  

เรื่อง ขอความเหน็ชอบแบบรูปรายการงานกอสรางและราคากลางงานจาง................................................ 
 

เรียน  คณบดีคณะศึกษาศาสตร 

 

 ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ท่ี ......./.....................  ลงวันท่ี ..............................  เรื่อง แตงตั้ง

คณะกรรมการจัดทําแบบรูปรายการงานกอสรางและราคากลางงานจาง............................. ในวงเงิน...................บาท  

(..........................................)  โดยใชงบประมาณ........................  แผน.......................... ผลผลิต.....................งบลงทุน  

คาสิ่งกอสราง  นั้น 

  บัดนี้คณะกรรมการจัดทําแบบรูปรายการงานกอสรางและราคากลาง  ไดดําเนินการถอดแบบรูปรายการงาน

กอสรางและคํานวณราคากลางงานกอสรางงานจาง..........................................  เปนจํานวนเงิน ......................บาท  

(..........................................)  เรียบรอยแลว   
 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาใหความเห็นชอบราคากลาง  และรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะงานจาง                

ท่ีแนบมาพรอมนี้ 
 

   

                                         ลงชื่อ .................................................... ประธานกรรมการ 

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

 
                      ลงชื่อ ..................................................... กรรมการ 

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

 
                      ลงชื่อ ..................................................... กรรมการ 

         (.....................................................) 
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 บันทึกขอความ 

สวนงาน คณะศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ   โทร.15527 

ท่ี อว 8715.1 / วันท่ี  

เรื่อง  รายงานขอจาง  จัดทําประกาศพรอมเอกสารประกวดราคาจาง  และแตงตั้งคณะกรรมการ 
 

เรียน     คณบดีคณะศึกษาศาสตร 
 

    ดวย คณะศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒมีความประสงคจะประกวดราคาจาง................................  

จํานวน 1 งาน  ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding)  ซ่ึงมีรายละเอียด ดังตอไปนี้  

1. เหตุผลความจําเปน 

เพ่ือ..........................................................  

2. รายละเอียดของพัสดุ 

รายละเอียดตามเอกสารแนบ (แบบรูปรายการ) 

3. ราคากลาง (ราคาอางอิง)   

        จากคณะกรรมการกําหนดราคากลาง จํานวน .......................  บาท  (...........................................) 

4. วงเงินท่ีจะจาง 

                งบประมาณ............................. แผน.............................ผลผลิต........................ จํานวน ................... บาท  

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

5. กําหนดเวลาท่ีตองใชพัสดุ หรือใหงานนั้นแลวเสร็จ 

                กําหนดเวลาการสงมอบงาน  หรือใหงานแลวเสร็จภายใน .......... วัน  นับถัดจากวันลงนามในสัญญา 

6. วิธีท่ีจะจาง  และเหตุผล 

        ดําเนินการดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding)   เนื่องจากเปนการจัดจางท่ีมีรายละเอียด

คุณลักษณะท่ีมีความซับซอน  มีเทคนิคเฉพาะ  

7. รางประกาศ  และรางเอกสารประกวดราคาจาง 

                รางประกาศจาง  และรางเอกสารประกวดราคาจาง...........................................................  จํานวน 1 งาน  ดวยวิธี

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding)   โดยเห็นควรไมนํารางประกาศประกวดราคาจางฯ   ไปเผยแพรเพ่ือให

สาธารณชนเสนอแนะ  วิจารณผานทางเว็บไซตของคณะศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  และเว็บไซตของ

กรมบัญชีกลาง  และวงเงินอยูในดุลยพินิจของหัวหนาหนวยงาน 

 

 
 

/ 8. กําหนดระยะเวลา... 
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8. กําหนดระยะเวลาในการพิจารณาผลการเสนอราคา

    กําหนดระยะเวลาในการพิจารณาผลการเสนอราคาใหแลวเสร็จภายใน ...... วัน  นับถัดจากวันเสนอราคา 

9. ขอเสนออ่ืน ๆ

การแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส   คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

และผูควบคุมงาน  ดังนี้ 

1. คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส
1. ................................... ประธานกรรมการ

2. …................................ กรรมการ
3. ................................... กรรมการ

2. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ  ไดแก

1. ................................... ประธานกรรมการ
2. …................................ กรรมการ
3. ................................... กรรมการ

3. ผูควบคุมงาน
1. ................................... หัวหนาผูควบคุมงาน
2. …................................ ผูควบคุมงาน

3. ................................... ผูควบคุมงาน

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา  หากเห็นชอบขอไดโปรด 

1. อนุมัติใหดําเนินการจาง............................... จํานวน 1 งาน  ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding)

ตามรายละเอียดขางตน 

2. ลงนามในประกาศประกวดราคาจาง.............  จํานวน 1 งาน  ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding)

3. ลงนามในคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส  คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

และผูควบคุมงาน

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

         นักวิชาการพัสดุ 
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ประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 1 

เรื่อง  ประกวดราคาจาง.................................................... 

ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) 

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

...........................................................................................1  มีความประสงคจะประกวดราคาจาง

.................................................................... ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ราคากลางของงานกอสราง 

ในการประกวดราคาครั้งนี้เปนเงินท้ังสิ้น..............................บาท (..........................................) 

ผูยื่นขอเสนอจะตองมีคุณสมบัติ2 ดังตอไปนี้ 

1. มีความสามารถตามกฎหมาย

2. ไมเปนบุคคลลมละลาย

3. ไมอยูระหวางเลิกกิจการ

4. ไมเปนบุคคลซ่ึงอยูระหวางถูกระงับการยื่นขอเสนอหรือทําสัญญากับหนวยงานของรัฐไวชั่วคราว

เนื่องจากเปนผูท่ีไมผานเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการตามระเบียบท่ีรัฐมนตรีวาการ

กระทรวงการคลังกําหนดตามท่ีประกาศเผยแพรในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง 

5. ไมเปนบุคคลซ่ึงถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผู ท้ิงงานและไดแจงเวียนชื่อใหเปนผู ท้ิงงานของ

หนวยงานของรัฐในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซ่ึงรวมถึงนิติบุคคลท่ีผูท้ิงงานเปนหุนสวน

ผูจัดการ กรรมการผูจัดการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นดวย 

6. มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามท่ีคณะกรรมการนโยบายการจัดซ้ือจัดจางและ

การบริหารพัสดุภาครัฐกําหนดในราชกิจจานุเบกษา 

7. เปนบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผูมีอาชีพรับจางงานท่ีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสดังกลาว3

8. ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอ่ืนท่ีเขายื่นขอเสนอใหแก........................1

ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม ใน

การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้ 

9. ไมเปนผู ไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซ่ึงอาจปฏิเสธไมยอมข้ึนศาลไทย เวนแตรัฐบาล

ของผูยื่นขอเสนอไดมีคําสั่งใหสละเอกสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น 
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10. เปนผูประกอบการท่ีข้ึนทะเบียนงานกอสรางสาขา........................ ไวกับกรมบัญชีกลาง

(กรณีคณะกรรมการราคากลางไดประกาศกําหนดใหงานกอสรางสาขานั้นตองข้ึนทะเบียนผูประกอบการไวกับ

กรมบัญชีกลาง) 

11. ผูยื่นขอเสนอตองมีผลงานกอสรางประเภทเดียวกันกับงานท่ีประกวดราคาจางกอสรางในวงเงินไม

นอยกวา.................บาท (...............................) และเปนผลงานท่ีเปนคูสัญญาโดยตรงกับหนวยงานของรัฐ 

หรือหนวยงานเอกชนท่ี.........................................1เชื่อถือ4 

ผูยื่นขอเสนอท่ีเสนอราคาในรูปแบบของ “กิจการรวมคา” ตองมีคุณสมบัติ ดังนี้ 

(1) กรณีท่ีกิจการรวมคาไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม กิจการรวมคาจะตองมีคุณสมบัติ

ครบถวนตามเง่ือนไขท่ีกําหนดไวในเอกสารประกวดราคา และการเสนอราคาใหเสนอราคาในนาม “กิจการรวมคา” 

สวนคุณสมบัติดานผลงานกอสราง กิจการรวมคาดังกลาวสามารถนําผลงานกอสรางของผูเขารวมคามาใชแสดงเปน

ผลงานกอสรางของกิจการรวมคาท่ีเขาประกวดราคาได 

(2) กรณี ท่ี กิจการร วมค าไม ไดจดทะเบียนเปนนิติบุ คคลใหม  นิ ติบุคคลแตละนิติบุ คคล 

ท่ี เขารวมคาทุกรายจะตองมีคุณสมบัติครบถวนตามเง่ือนไขท่ีกําหนดไวในเอกสารประกวดราคา เวนแต 

ในกรณีท่ีกิจการรวมคาไดมีขอตกลงระหวางผูเขารวมคาเปนลายลักษณอักษรกําหนดใหผูเขารวมคารายใด 

รายหนึ่งเปนผูรับผิดชอบหลักในการเขาเสนอราคากับหนวยงานของรัฐ และแสดงหลักฐานดังกลาวมาพรอมการยื่น

ขอเสนอประกวดราคาทางระบบจัดซ้ือจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส กิจการรวมคานั้นสามารถใชผลงานกอสราง

ของผูเขารวมคาหลักรายเดียวเปนผลงานกอสรางของกิจการรวมคาท่ียื่นขอเสนอได 

 ท้ังนี้ “กิจการรวมคาท่ีจดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม” หมายความวา กิจการรวมคาท่ีจดทะเบียนเปน

นิติบุคคลตอกรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย 

12. ผูยื่นขอเสนอตองลงทะเบียนในระบบจัดซ้ือจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส (Electronic

Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง 

13. ผูยื่นขอเสนอซ่ึงไดรับคัดเลือกเปนคูสัญญาตองลงทะเบียนในระบบจัดซ้ือจัดจางภาครัฐ

ดวยอิเล็กทรอนิกส (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามท่ีคณะกรรมการ 

ป.ป.ช. กําหนด  

14. ผูยื่นขอเสนอตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับรายจายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจายไม

ถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ ตามท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด 

15. ผูยื่นขอเสนอซ่ึงไดรับคัดเลือกเปนคูสัญญาตองรับและจายเงินผานบัญชีธนาคาร เวนแตการ

จายเงินแตละครั้งซ่ึงมีมูลคาไมเกินสามหม่ืนบาทคูสัญญาอาจจายเปนเงินสดก็ได ตามท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด 

16. ........................... (คุณสมบัติอ่ืน)4 ..............................
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 ผูยื่นขอเสนอตองยื่นขอเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซ้ือจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส 

ในวันท่ี...........................ระหวางเวลา................น.  ถึง..............น. 

 ผูสนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส โดยดาวนโหลดเอกสารผานทางระบบ

จัดซ้ือจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสไดตั้งแตวันท่ีประกาศจนถึงกอนวันเสนอราคา5 

 ผูสนใจสามารถขอซ้ือเอกสารประกวดราคาดวยอิเล็กทรอนิกส ในราคาชุดละ...................บาท 

(.....................................) ผานทางระบบจัดซ้ือจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสและชําระเงินผานทางธนาคาร 

ตั้งแตวันท่ี..................................ถึงวันท่ี.................................. โดยดาวนโหลดเอกสารผานทางระบบจัดซ้ือ 

จัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสไดภายหลังจากชําระเงินเปนท่ีเรียบรอยแลวจนถึงกอนวันเสนอราคา5 

ผูสนใจสามารถดูรายละเอียดไดท่ีเว็บไซต ............... 6 หรือ www.gprocurement.go.th หรือ

สอบถามทางโทรศัพทหมายเลข....................... ในวันและเวลาราชการ 

ผูสนใจตองการทราบรายละเอียดเ พ่ิมเติมเ ก่ียวกับสถานท่ีหรือแบบรูปรายการละเอียด 

โปรดสอบถามมายัง...........................1 ผานทางอีเมล...................6 หรือชองทางตามท่ีกรมบัญชีกลางกําหนด 

ภายในวันท่ี...........................................5 โดย...................1  จะชี้แจงรายละเอียดดังกลาวผานทางเว็บไซต

......................................6 และ www.gprocurement.go.th ในวันท่ี...................................5 

ประกาศ ณ วันท่ี .................................. พ.ศ. ................... 

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.รุงทิวา  แยมรุง) 

คณบดีคณะศึกษาศาสตร ปฏิบัติการแทน 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

หมายเหตุ  1 ระบุชื่อหนวยงานของรัฐ ท่ีดําเนินการจัดจาง 
2 การกําหนดเง่ือนไขคุณสมบัติของผูยื่นขอเสนอในประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสจะตอง

ตรงกับคุณสมบัติของผูยื่นขอเสนอในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส  
3 กรณีการประกวดราคาจางกอสรางท่ีมีวงเงินงบประมาณตั้งแต 1,000,000 บาท 

ข้ึนไป ผูยื่นขอเสนอตองเปนนิติบุคคลตามกฎหมาย 
4 เลือกใชตามความเหมาะสมหรือจําเปน 

  5 หนวยงานของรัฐผูออกประกาศเปนผูกําหนด 
6 ระบุชื่อเว็บไซตหรืออีเมลของหนวยงานของรัฐท่ีดําเนินการจัดจาง
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เอกสารประกวดราคาจางกอสรางดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e – bidding) 

เลขท่ี  ………………….. 

การจางกอสราง…………………(ระบุช่ืองานท่ีจางกอสราง)……………… 

ตามประกาศ  …………….................................................……………..1

ลงวันท่ี  …………………………………………. 

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

......................................1 ซ่ึงตอไปนี้เรียกวา ………...................1ก มีความประสงคจะประกวดราคาจาง

กอสราง............................................. ณ ………………………………………… ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส 

โดยมีขอแนะนําและขอกําหนดดังตอไปนี้ 

1. เอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส

1.1 แบบรูปและรายการละเอียด

1.2 แบบใบเสนอราคาท่ีกําหนดไวในระบบจัดซ้ือจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส

1.3 แบบสัญญาจางกอสราง

1.4 แบบหนังสือคํ้าประกัน

(1) หลักประกันการเสนอราคา  

(2) หลักประกันสัญญา 

(3) หลักประกันการรับเงินคาจางลวงหนา2 

(4) หลักประกันผลงาน2   

  1.5 สูตรการปรับราคา2 

1.6 บทนิยาม 

(1) ผูมีผลประโยชนรวมกัน 

 (2) การขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม 

1.7 แบบบัญชีเอกสารท่ีกําหนดไวในระบบจัดซ้ือจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส 

(1) บัญชีเอกสารสวนท่ี 1 

(2) บัญชีเอกสารสวนท่ี 2 

1.8 รายละเอียดการคํานวณราคากลางงานกอสรางตาม BOQ (Bill of Quantities) 

1.9 ..................ฯลฯ................... 

2. คุณสมบัติของผูย่ืนขอเสนอ

2.1 มีความสามารถตามกฎหมาย

เอกสารหมายเลข 7 
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2.2 ไมเปนบุคคลลมละลาย 

2.3 ไมอยูระหวางเลิกกิจการ 

2.4 ไมเปนบุคคลซ่ึงอยูระหวางถูกระงับการยื่นขอเสนอหรือทําสัญญากับหนวยงานของรัฐ 

ไวชั่วคราว เนื่องจากเปนผู ท่ีไมผานเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการตามระเบียบ 

ท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังกําหนดตามท่ีประกาศเผยแพรในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง 

 2.5 ไมเปนบุคคลซ่ึงถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูท้ิงงานและไดแจงเวียนชื่อใหเปนผูท้ิงงานของ

หนวยงานของรัฐในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซ่ึงรวมถึงนิติบุคคลท่ีผูท้ิงงานเปนหุนสวน

ผูจัดการ กรรมการผูจัดการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นดวย 

 2.6 มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามท่ีคณะกรรมการนโยบายการจัดซ้ือจัดจางและการ

บริหารพัสดุภาครัฐกําหนดในราชกิจจานุเบกษา 

2.7 เปนบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผูมีอาชีพรับจางงานท่ีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสดังกลาว3 

2.8 ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอ่ืนท่ีเขายื่นขอเสนอใหแก ..................1ก 

ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม 

ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้ 

2.9 ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซ่ึงอาจปฏิเสธไมยอมข้ึนศาลไทย เวนแตรัฐบาล 

ของผูยื่นขอเสนอไดมีคําสั่งใหสละเอกสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น  

2.10 เปนผูประกอบการท่ีข้ึนทะเบียนงานกอสรางสาขา........................ ไวกับกรมบัญชีกลาง (กรณี

คณะกรรมการราคากลางไดประกาศกําหนดใหงานกอสรางสาขานั้นตองข้ึนทะเบียนผูประกอบการไว กับ

กรมบัญชีกลาง) 

2.11 ผูยื่นขอเสนอตองมีผลงานกอสรางประเภทเดียวกันกับงานท่ีประกวดราคาจางกอสรางในวงเงิน

ไมนอยกวา.................บาท (........................................) และเปนผลงานท่ีเปนคูสัญญาโดยตรงกับหนวยงานของรัฐ หรือ

หนวยงานเอกชนท่ี ......................1ก เชื่อถือ2 

ผูยื่นขอเสนอท่ีเสนอราคาในรูปแบบของ “กิจการรวมคา” ตองมีคุณสมบัติ ดังนี้ 

(1) กรณีท่ีกิจการรวมคาไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม กิจการรวมคาจะตองมีคุณสมบัติ

ครบถวนตามเง่ือนไขท่ีกําหนดไวในเอกสารประกวดราคา และการเสนอราคาใหเสนอราคาในนาม “กิจการรวมคา” 

สวนคุณสมบัติดานผลงานกอสราง กิจการรวมคาดังกลาวสามารถนําผลงานกอสรางของผูเขารวมคามาใชแสดงเปน

ผลงานกอสรางของกิจการรวมคาท่ีเขาประกวดราคาได 
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(2) กรณีท่ีกิจการรวมคาไมไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม นิติบุคคลแตละนิติบุคคลท่ีเขารวมคาทุก

รายจะตองมีคุณสมบัติครบถวนตามเง่ือนไขท่ีกําหนดไวในเอกสารประกวดราคา เวนแต ในกรณีท่ีกิจการรวมคาไดมี

ขอตกลงระหวางผูเขารวมคาเปนลายลักษณอักษรกําหนดใหผูเขารวมคารายใดรายหนึ่งเปนผูรับผิดชอบหลักในการ

เขาเสนอราคากับหนวยงานของรัฐ และแสดงหลักฐานดังกลาวมาพรอมการยื่นขอเสนอประกวดราคาทางระบบ

จัดซ้ือจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส กิจการรวมคานั้นสามารถใชผลงานกอสรางของผูเขารวมคาหลักรายเดียว

เปนผลงานกอสรางของกิจการรวมคาท่ียื่นเสนอราคาได 

 ท้ังนี้ “กิจการรวมคาท่ีจดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม” หมายความวา กิจการรวมคาท่ีจดทะเบียนเปน

นิติบุคคลตอกรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย 

 2.12 ผูยื่นขอเสนอตองลงทะเบียนในระบบจัดซ้ือจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส (Electronic 

Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง 

2.13 ผูยื่นขอเสนอซ่ึงไดรับคัดเลือกเปนคูสัญญาตองลงทะเบียนในระบบจัดซ้ือจัดจางภาครัฐดวย

อิเล็กทรอนิกส (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. 

กําหนด  

2.14 ผูยื่นขอเสนอตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับรายจายหรือแสดงบัญชีรายรับ

รายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ ตามท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด 

2.15 ผูยื่นขอเสนอซ่ึงไดรับคัดเลือกเปนคูสัญญาตองรับและจายเงินผานบัญชีธนาคาร เวนแตการจายเงิน

แตละครั้งซ่ึงมีมูลคาไมเกินสามหม่ืนบาทคูสัญญาอาจจายเปนเงินสดก็ได ตามท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด 

2.16 ........................... (คุณสมบัติอ่ืน)2.............................. 

3. หลักฐานการย่ืนขอเสนอ

ผูยื่นขอเสนอจะตองเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพรอมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซ้ือ

จัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส โดยแยกเปน 2 สวน คือ 

3.1 สวนท่ี 1 อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้ 

(1) ในกรณีผูยื่นขอเสนอเปนนิติบุคคล 

(ก) หางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน 

นิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุนสวนผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม (ถามี) พรอมท้ังรับรองสําเนาถูกตอง 

(ข) บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน 

นิติบุคคล หนังสือบริคณหสนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม (ถามี) และบัญชีผูถือหุน 

รายใหญ (ถามี) พรอมท้ังรับรองสําเนาถูกตอง 
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 (2) ในกรณีผูยื่นขอเสนอเปนบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลท่ีมิใชนิติบุคคล ใหยื่นสําเนาบัตร

ประจําตัวประชาชนของผูนั้น สําเนาขอตกลงท่ีแสดงถึงการเขาเปนหุนสวน (ถามี) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน

ของผูเปนหุนสวน หรือสําเนาหนังสือเดินทางของผูเปนหุนสวนท่ีมิไดถือสัญชาติไทย พรอมท้ังรับรองสําเนาถูกตอง 

 (3) ในกรณีผูยื่นขอเสนอเปนผูยื่นขอเสนอรวมกันในฐานะเปนผูรวมคา ใหยื่นสําเนาสัญญาของ

การเขารวมคา และเอกสารตามท่ีระบุไวใน (1) หรือ (2) ของผูรวมคา แลวแตกรณี 

 (4) .....………. (ระบุเอกสารอ่ืนตามท่ีหนวยงานของรัฐท่ีดําเนินการจัดจางเห็นสมควรกําหนด เชน 

สําเนาใบทะเบียนพาณิชย สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลคาเพ่ิม เปนตน) ……………..2 

(5) บัญชีเอกสารสวนท่ี 1 ท้ังหมดท่ีไดยื่นพรอมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซ้ือจัดจางภาครัฐ

ดวยอิเล็กทรอนิกส ตามแบบในขอ 1.7 (1) โดยไมตองแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)  

 ท้ังนี้ เม่ือผูยื่นขอเสนอดําเนินการแนบไฟลเอกสารตามบัญชีเอกสารสวนท่ี 1 ครบถวน 

ถูกตองแลว ระบบจัดซ้ือจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสจะสรางบัญชีเอกสารสวนท่ี 1 ตามแบบในขอ 1.7 (1) ให

โดยผูยื่นขอเสนอไมตองแนบบัญชีเอกสารสวนท่ี 1 ดังกลาวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format) 

 3.2 สวนท่ี 2 อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้ 

  (1) ในกรณีท่ีผูยื่นขอเสนอมอบอํานาจใหบุคคลอ่ืนกระทําการแทนใหแนบหนังสือ 

มอบอํานาจซ่ึงติดอากรแสตมปตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผูมอบอํานาจและผูรับมอบอํานาจ ท้ังนี้

หากผูรับมอบอํานาจเปนบุคคลธรรมดาตองเปนผูท่ีบรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแลวเทานั้น  

 (2) หลักประกันการเสนอราคา ตามขอ 5 

  (3) สําเนาหนังสือรับรองผลงานกอสรางพรอมท้ังรับรองสําเนาถูกตอง (ใหใชในกรณีท่ีมีการ

กําหนดผลงานตามขอ 2.11 เทานั้น)2 

 (4) บัญชีรายการกอสรางหรือใบแจงปริมาณงานและราคา ซ่ึงจะตองแสดงรายการวัสดุ

อุปกรณ คาแรงงาน ภาษีประเภทตางๆ รวมท้ังกําไรไวดวย2 

 (5) สําเนาหลักฐานการข้ึนทะเบียนงานกอสรางสาขา...................... ไวกับกรมบัญชีกลาง 

พรอมท้ังรับรองสําเนาถูกตอง (กรณีคณะกรรมการราคากลางไดประกาศกําหนดใหงานกอสรางสาขานั้นตองข้ึน

ทะเบียนผูประกอบการไวกับกรมบัญชีกลาง) 

 (6) บัญชีเอกสารสวนท่ี 2 ท้ังหมดท่ีไดยื่นพรอมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซ้ือจัดจางภาครัฐ

ดวยอิเล็กทรอนิกสตามแบบในขอ 1.7 (2) โดยไมตองแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)  

  ท้ังนี้ เม่ือผูยื่นขอเสนอดําเนินการแนบไฟลเอกสารตามบัญชีเอกสารสวนท่ี 2 ครบถวน ถูกตอง

แลว ระบบจัดซ้ือจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสจะสรางบัญชีเอกสารสวนท่ี 2 ตามแบบในขอ 1.7 (2) ใหโดยผูยื่น

ขอเสนอไมตองแนบบัญชีเอกสารสวนท่ี 2 ดังกลาวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)  
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 4. การเสนอราคา 

  4.1 ผูยื่นขอเสนอตองยื่นขอเสนอ และเสนอราคาทางระบบจัดซ้ือจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส

ตามท่ีกําหนดไวในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสนี้ โดยไมมีเง่ือนไขใดๆ ท้ังสิ้น และจะตองกรอกขอความให

ถูกตองครบถวน พรอมท้ังหลักฐานแสดงตัวตนและทําการยืนยันตัวตนของผูยื่นขอเสนอ  โดยไมตองแนบใบเสนอ

ราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)  

 4.2 ผูยื่นขอเสนอจะตองกรอกรายละเอียดการเสนอราคาในใบเสนอราคาตามขอ 1.2  พรอมจัดทํา     

ใบแจงปริมาณงานและราคา ใบบัญชีรายการกอสรางใหครบถวน 

 ในการเสนอราคาใหเสนอราคาเปนเงินบาทและเสนอราคาไดเพียงครั้งเดียวและราคาเดียวโดย

เสนอราคารวม หรือราคาตอหนวย หรือราคาตอรายการ ตามเง่ือนไขท่ีระบุไวทายใบเสนอราคาใหถูกตอง ท้ังนี้ ราคา

รวมท่ีเสนอจะตองตรงกันท้ังตัวเลขและตัวหนังสือ ถาตัวเลขและตัวหนังสือไมตรงกัน ใหถือตัวหนังสือเปนสําคัญ โดย

คิดราคารวมท้ังสิ้นซ่ึงรวมคาภาษีมูลคาเพ่ิม ภาษีอากรอ่ืน และคาใชจายท้ังปวงไวแลว 

 ราคาท่ีเสนอจะตองเสนอกําหนดยืนราคาไมนอยกวา...............วัน ตั้งแตวันเสนอราคาโดยภายในกําหนด

ยืนราคา ผูยื่นขอเสนอตองรับผิดชอบราคาท่ีตนไดเสนอไวและจะถอนการเสนอราคามิได 

 4.3 ผูยื่นขอเสนอจะตองเสนอกําหนดเวลาดําเนินการกอสรางแลวเสร็จไม เกิน............วัน  

นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจาง หรือวันท่ีไดรับหนังสือแจงจาก………...................1ก ใหเริ่มทํางาน2 

 4 .4 กอนเสนอราคา ผูยื่นขอเสนอควรตรวจดูรางสัญญา แบบรูป และรายการละเอียด ฯลฯ 

ให ถ่ีถวนและเข าใจเอกสารประกวดราคาจ างอิ เล็กทรอนิกส ท้ั งหมดเสียกอน ท่ีจะตกลงยื่นข อ เสนอ 

ตามเง่ือนไขในเอกสารประกวดราคาจางอิเล็กทรอนิกส 

 4 . 5  ผู ยื่ น ข อ เสนอจะต องยื่ นข อ เสนอและเสนอราคาทางระบบจั ด ซ้ื อจั ดจ างภาครั ฐ 

ดวยอิเล็กทรอนิกสในวันท่ี…………………………….... ระหวางเวลา………………..น. ถึง…………………น. และเวลาในการ

เสนอราคาใหถือตามเวลาของระบบจัดซ้ือจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสเปนเกณฑ 

   เม่ือพนกําหนดเวลายื่นขอเสนอและเสนอราคาแลว จะไมรับเอกสารการยื่นขอเสนอ 

และเสนอราคาใดๆ โดยเด็ดขาด 

 4.6 ผูยื่นขอเสนอตองจัดทําเอกสารสําหรับใชในการเสนอราคาในรูปแบบไฟลเอกสารประเภท PDF 

File (Portable Document Format) โดยผูยื่นขอเสนอตองเปนผูรับผิดชอบตรวจสอบความครบถวน ถูกตอง และ

ชัดเจนของเอกสาร PDF File กอนท่ีจะยืนยันการเสนอราคา แลวจึงสงขอมูล (Upload) เพ่ือเปนการเสนอราคา

ใหแก………...................1ก ผานทางระบบจัดซ้ือจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส 

 4.7 คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสจะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติ

ของผูยื่นขอเสนอแตละรายวา เปนผูยื่นขอเสนอท่ีมีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอ่ืนตามขอ 1.6 (1) 

หรื อ ไม  หากปรากฏวาผู ยื่ นข อ เสนอรายใดเปนผู ยื่ นข อ เสนอท่ี มีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่ นขอเสนอ 

รายอ่ืน คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผูยื่นขอเสนอราคาท่ีมีผลประโยชนรวมกันนั้นออกจากการเปนผูยื่นขอเสนอ  
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  หากปรากฏตอคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสวา กอนหรือในขณะ 

ท่ีมีการพิจารณาขอเสนอ มีผูยื่นขอเสนอรายใดกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรมตาม 

ขอ 1.6 (2) และคณะกรรมการฯ เชื่ อว ามีการกระทําอันเปนการขัดขวางการแข งขันอย างเปนธรรม 

คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผูยื่นขอเสนอรายนั้นออกจากการเปนผูยื่นขอเสนอ และ………...................1ก  

จะพิจารณาลงโทษผูยื่ นขอเสนอดั งกล าวเปนผู ท้ิ งงาน เวนแต………...... . . .. . . . .. . . ..1ก จะพิจารณาเห็นว า 

ผูยื่นขอเสนอรายนั้น มิใชเปนผูริเริ่มใหมีการกระทําดังกลาวและไดใหความรวมมือเปนประโยชนตอการพิจารณา

ของ………...................1ก  

 4.8 ผูยื่นขอเสนอจะตองปฏิบัติ ดังนี้ 

  (1) ปฏิบัติตามเง่ือนไขท่ีระบุไวในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส 

  (2) ราคา ท่ี เสนอจะต อง เป นราคา ท่ี รวมภา ษี มูลค า เ พ่ิม  และภา ษี อ่ืนๆ  (ถ า มี )  

รวมคาใชจายท้ังปวงไวดวยแลว 

  (3) ผูยื่นขอเสนอจะตองลงทะเบียนเพ่ือเขาสูกระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา ท่ีกําหนด 

  (4) ผูยื่นขอเสนอจะถอนการเสนอราคาท่ีเสนอแลวไมได 

  (5) ผูยื่นขอเสนอตองศึกษาและทําความเขาใจในระบบและวิธีการเสนอราคาดวยวิธีประกวด

ราคาอิเล็กทรอนิกส ของกรมบัญชีกลางท่ีแสดงไวในเว็บไซต www.gprocurement.go.th  

 5.  หลักประกันการเสนอราคา (ใชสําหรับกรณีท่ีมีวงเงินงบประมาณการจางกอสรางเกินกวา  

5,000,000 บาท) 

 ผูยื่นขอเสนอตองวางหลักประกันการเสนอราคาพรอมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซ้ือจัดจาง

ภาครัฐดวยอิเล ็กทรอนิกส โดยใชหลักประกันอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้ จํานวน ...........................บาท 

(............................................)4  

 5.1 เช็คหรือดราฟทท่ีธนาคารเซ็นสั่งจาย ซ่ึงเปนเช็คหรือดราฟทลงวันท่ีท่ีใชเช็คหรือดราฟทนั้น

ชําระตอเจาหนาท่ีในวันท่ียื่นขอเสนอ หรือกอนวันนั้นไมเกิน 3 วันทําการ  

 5.2 หนังสือคํ้าประกันอิเล็กทรอนิกสของธนาคารภายในประเทศตามแบบท่ีคณะกรรมการนโยบายกําหนด 

 5.3 พันธบัตรรัฐบาลไทย 

 5.4 หนังสือคํ้าประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพยท่ีไดรับอนุญาตใหประกอบ

กิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชยและประกอบธุรกิจคํ้าประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย 

ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนท่ีธนาคารแหงประเทศไทยแจงเวียนใหทราบ โดยอนุโลมใหใชตามตัวอยางหนังสือ 

คํ้าประกันของธนาคารท่ีคณะกรรมการนโยบายกําหนด 
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 กรณีท่ีผูยื่นขอเสนอนําเช็คหรือดราฟทท่ีธนาคารสั่งจายหรือพันธบัตรรัฐบาลไทยหรือหนังสือ 

คํ้าประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย มาวางเปนหลักประกันการเสนอราคาจะตองสงตนฉบับ

เอกสารดังกลาวมาให………...................1ก ตรวจสอบความถูกตองในวันท่ี..................................ระหวางเวลา

.................................น. ถึง.............................น.  

 กรณีท่ีผูยื่นขอเสนอยื่นขอเสนอในรูปแบบของ “กิจการรวมคา” ประสงคจะใชหนังสือคํ้าประกัน

อิเล็กทรอนิกสของธนาคารในประเทศเปนหลักประกันการเสนอราคา ใหระบุชื่อผูยื่นขอเสนอในหนังสือคํ้าประกัน

อิเล็กทรอนิกสฯ ดังนี้ 

 (1) กรณีท่ีกิจการรวมคาไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม ใหระบุชื่อกิจการรวมคาดังกลาวเปน 

ผูยื่นขอเสนอ 

 (2) กรณีท่ีกิจการรวมคาไมไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม ใหระบุชื่อผูเขารวมคารายท่ีสัญญารวม

คากําหนดใหเปนผูเขายื่นขอเสนอกับหนวยงานของรัฐเปนผูยื่นขอเสนอ 

 ท้ังนี้ “กิจการรวมคาท่ีจดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม” หมายความวา กิจการรวมคาท่ีจดทะเบียนเปน

นิติบุคคลตอกรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย 

 หลักประกันการเสนอราคาตามขอนี้……...................1ก จะคืนใหผูยื่นขอเสนอ หรือผูคํ้าประกันภายใน 15 

วัน นับถัดจากวันท่ี………...................1ก ไดพิจารณาเห็นชอบรายงานผลคัดเลือกผูชนะการประกวดราคาเรียบรอยแลว 

เว นแต ผู ยื่ นข อ เสนอราย ท่ี คั ดเลื อกไว ซ่ึ ง เสนอราคา ตํ่ าสุ ดหรื อได คะแนนรวมสู งสุ ดไม เ กิ น 3 ราย  

ใหคืนไดตอเม่ือไดทําสัญญาหรือขอตกลง หรือผูยื่นขอเสนอไดพนจากขอผูกพันแลว 

 การคืนหลักประกันการเสนอราคา ไมวาในกรณีใดๆ จะคืนใหโดยไมมีดอกเบี้ย 

 6. หลักเกณฑและสิทธิในการพิจารณา 

  6.1 การพิจารณาผลการยื่นขอเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้  ………........ ... ... ... ..1ก 

จะพิจารณาตัดสินโดยใชหลักเกณฑ …………….(หลักเกณฑราคา/หลักเกณฑราคาประกอบเกณฑอ่ืน)……….2        

6.2 การพิจารณาผูชนะการยื่นขอเสนอ 

   (ก) กรณีใชหลักเกณฑราคาการพิจารณาผูชนะการยื่นขอเสนอ………...... . .. .... ... ...1ก 

จะพิจารณาจาก ........................(ราคารวม/ราคาตอรายการ/ราคาตอหนวย) .....................2 

   (ข) กรณีใชหลักเกณฑราคาประกอบเกณฑ อ่ืนในการพิจารณาผูชนะการยื่นขอเสนอ 

………...................1ก จะพิจารณาโดยใหคะแนนตามปจจัยหลักและน้ําหนักท่ีกําหนด2 ดังนี้ 

 (1) ราคาท่ียื่นขอเสนอ (Price) กําหนดน้ําหนักเทากับรอยละ ............................... 

 (2) .......................................... กําหนดน้ําหนักเทากับรอยละ ............................... 

 (3) .......................................... กําหนดน้ําหนักเทากับรอยละ ............................... 

 (4) .......................................... กําหนดน้ําหนักเทากับรอยละ ............................... 

 (5) .......................................... กําหนดน้ําหนักเทากับรอยละ ............................... 
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 โดยกําหนดใหน้ําหนักรวมท้ังหมดเทากับรอยละ 100 

 6.3 หากผูยื่นขอเสนอรายใดมีคุณสมบัติไมถูกตองตามขอ 2 หรือยื่นหลักฐานการยื่นขอเสนอไม

ถูกตอง หรือไมครบถวนตามขอ 3 หรือยื่นขอเสนอไมถูกตองตามขอ 4 แลว คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวด

ราคาอิเล็กทรอนิกสจะไมรับพิจารณาขอเสนอของผูยื่นขอเสนอรายนั้น เวนแตผูยื่นขอเสนอรายใดเสนอเอกสารทาง

เทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุท่ีจะจางไมครบถวน หรือเสนอรายละเอียดแตกตางไปจาก

เง่ือนไขท่ี……............1ก กําหนดไวในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ในสวนท่ีมิใชสาระสําคัญ

และความแตกตางนั้นไมมีผลทําใหเกิดการไดเปรียบเสียเปรียบตอผูยื่นขอเสนอรายอ่ืน หรือเปนการผิดพลาด

เล็กนอย คณะกรรมการฯ อาจพิจารณาผอนปรนการตัดสิทธิผูยื่นขอเสนอรายนั้น 

 6.4 ………...................1กสงวนสิทธิ์ไมพิจารณาขอเสนอของผูยื่นขอเสนอโดยไมมีการผอนผัน  

ในกรณีดังตอไปนี้ 

  (1) ไมปรากฏชื่อผูยื่นขอเสนอรายนั้นในบัญชีรายชื่อผูรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสทาง

ระบบจัดซ้ือจัดจางดวยอิเล็กทรอนิกส หรือบัญชีรายชื่อผูซ้ือเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสทางระบบจัดซ้ือจัดจาง

ดวยอิเล็กทรอนิกส ของ ………...................1ก 

  (2) ไมกรอกชื่อผูยื่นขอเสนอในการเสนอราคาทางระบบจัดซ้ือจัดจางดวยอิเล็กทรอนิกส 

  (3) เสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเ ง่ือนไขท่ีกําหนดในเอกสารประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกสท่ีเปนสาระสําคัญ หรือมีผลทําใหเกิดความไดเปรียบเสียเปรียบแกผูยื่นขอเสนอรายอ่ืน 

 6.5 ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสหรือในการทําสัญญา คณะกรรมการพิจารณาผล

การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสหรือ………...................1ก มีสิทธิใหผูยื่นขอเสนอชี้แจงขอเท็จจริงเพ่ิมเติมได 

………...................1ก มีสิทธิท่ีจะไมรับขอเสนอ ไมรับราคา หรือไมทําสัญญา หากขอเท็จจริงดังกลาวไมเหมาะสม

หรือไมถูกตอง 

 6.6 ………...................1ก ทรงไวซ่ึงสิทธิท่ีจะไมรับราคาต่ําสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาท่ีเสนอ

ท้ังหมดก็ได และอาจพิจารณาเลือกจางในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิก

การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสโดยไมพิจารณาจัดจางเลยก็ได สุดแตจะพิจารณา ท้ังนี้ เพ่ือประโยชนของทาง

ราชการเปนสําคัญ และใหถือวาการตัดสินของ………...................1ก เปนเด็ดขาดผูยื่นขอเสนอจะเรียกรองคาใชจาย หรือ

คาเสียหายใดๆ มิได รวมท้ัง………...................1กจะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสและลงโทษผูยื่น

ขอเสนอเปนผูท้ิงงาน ไมวาจะเปนผูยื่นขอเสนอท่ีไดรับการคัดเลือกหรือไมก็ตาม หากมีเหตุที่เชื ่อถือไดวายื่น

ขอเสนอกระทําการโดยไมสุจริต เชน การเสนอเอกสารอันเปนเท็จ หรือใชชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอ่ืนมา

เสนอราคาแทน เปนตน5 

  ในกรณีท่ีผูยื่นขอเสนอรายท่ีเสนอราคาต่ําสุด เสนอราคาต่ําจนคาดหมายไดวาไมอาจ

ดําเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสได   คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส 
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หรือ………...................1ก จะใหผูยื่นขอเสนอนั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานท่ีทําใหเชื่อไดวาผูยื่นขอเสนอสามารถ

ดําเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิ เล็กทรอนิกส ให เสร็จสมบูรณ  หากคําชี้ แจงไม เปน ท่ีรับฟงได  

………...................1ก มีสิทธิท่ีจะไมรับขอเสนอหรือไมรับราคาของผูยื่นขอเสนอรายนั้น5 ท้ังนี้ผูยื่นขอเสนอดังกลาว

ไมมีสิทธิเรียกรองคาใชจายหรือคาเสียหายใดๆ จาก………...................1ก  

 6.7 กอนลงนามในสัญญา………...................1ก อาจประกาศยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส 

หากปรากฏวามีการกระทําท่ีเขาลักษณะผูยื่นขอเสนอท่ีชนะการประกวดราคาหรือท่ีไดรับการคัดเลือกมี

ผลประโยชนรวมกัน หรือมีสวนไดเสียกับผูยื่นขอเสนอรายอ่ืน หรือขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม หรือสมยอมกัน

กับผูยื่นขอเสนอรายอ่ืน หรือเจาหนาท่ีในการเสนอราคา หรือสอวากระทําการทุจริตอ่ืนใดในการเสนอราคา 

 7. การทําสัญญาจางกอสราง 

 ผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสจะตองทําสัญญาจางตามแบบสัญญา ดังระบุในขอ 1.3 

หรือทําขอตกลงเปนหนังสือกับ………...................1ก ภายใน...…….วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจง และจะตองวาง

หลักประกันสัญญาเปนจํานวนเงินเทากับรอยละ.....................6 ของราคาคาจางท่ีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส 

ให………...................1ก ยึดถือไวในขณะทําสัญญาโดยใชหลักประกันอยางหนึ่งอยางใด ดังตอไปนี้  

 7.1 เงินสด 

 7.2 เช็คหรือดราฟทท่ีธนาคารเซ็นสั่งจาย ซ่ึงเปนเช็คหรือดราฟทลงวันท่ีท่ีใชเช็คหรือดราฟทนั้น

ชําระตอเจาหนาท่ีในวันทําสัญญา หรือกอนวันนั้นไมเกิน 3 วันทําการ  

  7.3 หนังสือคํ้าประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามตัวอยางท่ีคณะกรรมการนโยบายกําหนด  

ดังระบุในขอ 1.4 (2) หรือจะเปนหนังสือคํ้าประกันอิเล็กทรอนิกสตามวิธีการท่ีกรมบัญชีกลางกําหนด 

  7.4 หนังสือคํ้าประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพยท่ีไดรับอนุญาตใหประกอบ

กิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชยและประกอบธุรกิจคํ้าประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ตามรายชื่อ

บริษัทเงินทุนท่ีธนาคารแหงประเทศไทยแจงเวียนใหทราบ โดยอนุโลมใหใชตามตัวอยางหนังสือคํ้าประกันของ

ธนาคารท่ีคณะกรรมการนโยบายกําหนด ดังระบุในขอ 1.4 (2) 

  7.5 พันธบัตรรัฐบาลไทย 

  หลักประกันนี้จะคืนให โดยไมมีดอกเบี้ยภายใน 15 วัน นับถัดจากวันท่ีผูชนะการประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส (ผูรับจาง) พนจากขอผูกพันตามสัญญาจางแลว 

 8. คาจางและการจายเงิน  

  8.1 (สําหรับการจางท่ีเปนราคาตอหนวย)2 

 ………...................1ก จะจายคาจางตอหนวยของงานแตละรายการท่ีไดทําสําเร็จจริงตามราคา

ตอหนวยท่ีกําหนดไวในใบแจงปริมาณงานและราคา นอกจากในกรณีตอไปนี้ 
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  (1) เม่ือปริมาณงานท่ีทําเสร็จจริงในสวนท่ีเกินกวารอยละ 125 (หนึ่งรอยยี่สิบหา) แตไมเกิน 

รอยละ 150 (หนึ่งรอยหาสิบ) ของปริมาณงานท่ีกําหนดไวในสัญญาหรือใบแจงปริมาณงานและราคา จะจายให 

ในอัตรารอยละ 90 (เกาสิบ) ของราคาตอหนวยตามสัญญา7  

  (2) เ ม่ือปริมาณงานท่ีทําเสร็จจริ งในสวนท่ี เกินกวารอยละ 150 (หนึ่ งรอยหาสิบ )  

ของปริมาณงานท่ีกําหนดไวในสัญญาหรือใบแจงปริมาณงานและราคา จะจายใหในอัตรารอยละ 83 (แปดสิบสาม) ของ

ราคาตอหนวยตามสัญญา7 

  (3) เม่ือปริมาณงานท่ีทําเสร็จจริงนอยกวารอยละ 75 (เจ็ดสิบหา) ของปริมาณงานท่ีกําหนดไวใน

สัญญาหรือใบแจงปริมาณงานและราคา จะจายใหตามราคาตอหนวยในสัญญา และจะจายเพ่ิมชดเชยเปนคา 

overhead และ mobilization สําหรับงานรายการนั้นในอัตรารอยละ 17 (สิบเจ็ด) ของผลตางระหวางปริมาณงาน

ท้ังหมดของงานรายการนั้นตามสัญญาโดยประมาณ กับปริมาณงานท่ีทําเสร็จจริงคูณดวยราคาตอหนวยตามสัญญา 

ท้ังนี้ การจายเงินเพ่ิมชดเชยเปนคา Overhead และ Mobilization ดังกลาว ผูวาจางจะจายใหแกผูรับจางในงวด

สุดทายของการจายเงินคางานตามสัญญา7 

 (4) ………...................1ก จะจายเงินท่ีเพ่ิมข้ึนตาม (1) และ (2) ดังกลาวขางตน ในงวด

สุดทายของการจายเงิน หรือกอนงวดสุดทายของการจายเงิน ตามท่ี………...................1ก จะพิจารณาตามท่ี

เห็นสมควร เวนแตกรณีท่ี………...................1ก พิจารณาเห็นวาปริมาณงานท่ีทําเสร็จจริงดังกลาว มิไดมีสวน 

เก่ียวของกับงานอ่ืนท่ีเหลือ อีกท้ังงานท่ีเหลืออยูก็มิไดมีผลกระทบตอการจายเงินคางานท่ีแลวเสร็จจริงในงวด

ดังกลาวท้ังนี้………...................1ก อาจจายเงินท่ีเพ่ิมข้ึนใหแกผูรับจางพรอมกับการจายเงินคางานงวดนั้นๆ 

และการพิจารณาวางานใดอยูในหลักเกณฑดังกลาวหรือไมเปนดุลพินิจโดยเด็ดขาดของ………...................1ก 

 ………...................1ก จะจายเงินคาจางใหแกผูรับจางเปนรายเดือนตามเนื้องานท่ีทําเสร็จจริง 

เ ม่ื อ………... . . . . . . . . . . . . . . . . 1ก หรื อ เจ าหน า ท่ี ของ………... . . . . . . . . . . . . . . . . 1ก ได ทํ าการตรวจสอบผลงาน 

ท่ีทําเสร็จแลว และปรากฏวาเปนท่ีพอใจตรงตามขอกําหนดแหงสัญญาทุกประการ………...................1ก  

จะออกหนังสือรับรองการรับมอบงานนั้นใหไวแกผูรับจาง 

 การจายเงินงวดสุดทายจะจายใหเม่ืองานท้ังหมดตามสัญญาไดแลวเสร็จทุกประการ 

 8.2 (สําหรับสัญญาท่ีเปนราคาเหมารวม)2 

 ………..................1ก จะจายคาจางซ่ึงไดรวมภาษีมูลคาเพ่ิม ตลอดจนภาษีอากรอ่ืนๆ  

และค า ใ ช จ า ย ท้ั งปว งด ว ยแล ว  โ ดย ถือร าคา เหมารวม เป น เ กณฑ  และ กํ าหนดการจ า ย เ งิ น เป น 

จํานวน..........................งวด ดังนี้ 

 งวด ท่ี  1  เป นจํ านวน เ งิน ใน อัตราร อยละ…. . . . .……ของค าจ า ง  เ ม่ื อผู รั บจ า ง ได

ปฏิบัติงาน……………… ใหแลวเสร็จภายใน…………………วัน 
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 ง ว ด ท่ี  2  เ ป น จํ า น ว น เ งิ น ใน อั ต ร า ร อ ย ล ะ…………ขอ งค า จ า ง  เ ม่ื อ ผู รั บ จ า ง ไ ด

ปฏิบัติงาน……………. ใหแลวเสร็จภายใน…………………วัน 

 ……………………………..ฯลฯ…………………………… 

 งวดสุดทาย เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ…………….ของคาจาง  เม่ือผูรับจางไดปฏิบัติงาน

ท้ังหมดใหแลวเสร็จเรียบรอยตามสัญญาหรือขอตกลงจางเปนหนังสือ รวมท้ังทําสถานท่ีกอสรางใหสะอาดเรียบรอย 

 9. อัตราคาปรับ 

 คาปรับตามสัญญาจางแนบทายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสนี้ หรือขอตกลงจางเปนหนังสือ

จะกําหนด ดังนี้ 

 9.1 กรณีท่ีผูรับจางนํางานท่ีรับจางไปจางชวงใหผู อ่ืนทําอีกทอดหนึ่งโดยไมไดรับอนุญาต

จาก………...................1ก จะกําหนดคาปรับสําหรับการฝาฝนดังกลาวเปนจํานวนรอยละ..........................8  

ของวงเงินของงานจางชวงนั้น 

 9.2 กรณีท่ีผูรับจางปฏิบัติผิดสัญญาจางกอสราง นอกเหนือจากขอ 9.1 จะกําหนดคาปรับเปน

รายวันเปนจํานวนเงินตายตัวในอัตรารอยละ................. 9  ของราคางานจาง 

 10. การรับประกันความชํารุดบกพรอง 

 ผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสซ่ึงไดทําสัญญาจางตามแบบดังระบุในขอ 1.3 หรือขอตกลงจาง

เปนหนังสือ แลวแตกรณี จะตองรับประกันความชํารุดบกพรองของงานจางท่ีเกิดข้ึนภายในระยะเวลาไมนอยกวา

...………………ป……………..เดือน10 นับถัดจากวันท่ี……..................1ก ไดรับมอบงาน โดยตองรีบจัดการซอมแซมแกไขให

ใชการไดดีดังเดิมภายใน……..….วัน นับถัดจากวันท่ีไดรับแจงความชํารุดบกพรอง 

 11. การจายเงินลวงหนา2 

 ผูยื่นขอเสนอมีสิทธิเสนอขอรับเงินลวงหนา ในอัตราไมเกินรอยละ…...….11 ของราคาคาจางท้ังหมด 

แตท้ังนี้จะตองสงมอบหลักประกันเงินลวงหนา เปนพันธบัตรรัฐบาลไทย หรือหนังสือคํ้าประกันหรือหนังสือ        

คํ้าประกันอิเล็กทรอนิกสของธนาคารในประเทศตามแบบดังระบุในขอ 1.4 (3) ใหแก………................1ก กอนการ    

รับเงินลวงหนานั้น 

 12. การหักเงินประกันผลงาน2 

 ในการจายเงินแตละงวด ………...................1ก จะหักเงินจํานวนรอยละ.............................12 ของเงิน

ท่ีตองจายในงวดนั้นเพ่ือเปนประกันผลงาน ในกรณีท่ีเงินประกันผลงานจะตองถูกหักไวไมต่ํากวารอยละ.............12 

ของคาจางท้ังหมดผูรับจางมีสิทธิท่ีจะขอเงินประกันผลงานคืน โดยผูรับจางจะตองนําหนังสือคํ้าประกันของธนาคาร

หรือหนังสือคํ้าประกันอิเล็กทรอนิกสของธนาคารภายในประเทศตามแบบหนังสือคํ้าประกันดังระบุในขอ 1.4 (4) 

มาวางไวตอ………...................1ก เพ่ือเปนหลักประกันแทน 
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 ………...................1ก จะคืนเงินประกันผลงาน และ/หรือหนังสือคํ้าประกันของธนาคารดังกลาว

ใหแกผูรับจางพรอมกับการจายเงินคาจางงวดสุดทาย  

13. ขอสงวนสิทธิ์ในการย่ืนขอเสนอและอ่ืนๆ 

 13.1 เงินคาจางสําหรับงานจางครั้งนี้ ไดมาจากเงินงบประมาณ.........................../เงินกูจาก

................................../เงินชวยเหลือจาก…………………………….2 

 การลงนามในสัญญาจะกระทําไดตอเม่ือ ………... . . . . . . . . . . . . . . . . 1ก ไดรับอนุ มัติ เ งิน 

คากอสรางจากงบประมาณ................................./เงินกูจาก...........…………………./เงินชวยเหลือจาก……………………….

แลวเทานั้น2 

 13.2 เม่ือ………...................1ก ไดคัดเลือกผูยื่นขอเสนอรายใดใหเปนผูรับจาง และไดตกลงจางตาม

การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสแลว ถาผูรับจางจะตองสั่งหรือนําสิ่งของมาเพื่องานจางดังกลาวเขามาจาก

ตางประเทศ และของนั้นตองนําเขามาโดยทางเรือในเสนทางท่ีมีเรือไทยเดินอยู และสามารถใหบริการรับขนไดตามท่ี

รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด ผูยื่นขอเสนอซ่ึงเปนผูรับจางจะตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวย

การสงเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้ 

 (1) แจงการสั่งหรือนําสิ่งของดังกลาวเขามาจากตางประเทศตอกรมเจาทา ภายใน 7 วัน

นับตั้งแตวันท่ีผูรับจางสั่งหรือซ้ือของจากตางประเทศ เวนแตเปนของท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศ

ยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออ่ืนได 

 (2) จัดการใหสิ่งของดังกลาวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือท่ีมีสิทธิเชนเดียวกับเรือไทยจาก

ตางประเทศมายังประเทศไทย เวนแตจะไดรับอนุญาตจากกรมเจาทา ใหบรรทุกสิ่งของนั้น โดยเรืออ่ืน 

ท่ีมิใชเรือไทย ซ่ึงจะตองไดรับอนุญาตเชนนั้นกอนบรรทุกของลงเรืออ่ืน หรือเปนของท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวง

คมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออ่ืน 

 (3) ในกรณีท่ีไมปฏิบัติตาม (1) หรือ (2) ผูรับจางจะตองรับผิดตามกฎหมายวาดวยการ

สงเสริมการพาณิชยนาวี  

 13.3 ผูยื่นขอเสนอซ่ึง……….............1กไดคัดเลือกแลว ไมไปทําสัญญาหรือขอตกลงจางเปนหนังสือ

ภายในเวลาท่ีกําหนดดังระบุไวในขอ 7  …….............1ก จะริบหลักประกันการยื่นขอเสนอ หรือเรียกรองจากผูออก 

หนังสือคํ้าประกันการยื่นขอเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกรองใหชดใชความเสียหายอ่ืน (ถามี) รวมท้ังจะพิจารณาให

เปนผูท้ิงงานตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ  

                     13.4 ………...................1ก สงวนสิทธิ์ท่ีจะแกไขเพ่ิมเติมเง่ือนไข หรือขอกําหนดในแบบสัญญา

หรือขอตกลงจางเปนหนังสือใหเปนไปตามความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด (ถามี)  
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 13.5 ในกรณีท่ีเอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสนี้ มีความขัดหรือแยงกันผูยื่น

ขอเสนอจะตองปฏิบัติตามคําวินิจฉัยของ………...................1ก คําวินิจฉัยดังกลาวใหถือเปนท่ีสุด และ 

ผูยื่นขอเสนอไมมีสิทธิเรียกรองคาใชจายใดๆ เพ่ิมเติม 

 13.6 ………...................1ก อาจประกาศยกเลิกการจัดจางในกรณีตอไปนี้ได โดยท่ีผูยื่นขอเสนอจะ

เรียกรองคาเสียหายใดๆ จาก………...................1กไมได  

  (1) ………...................1กไมไดรับการจัดสรรเงินท่ีจะใชในการจัดจางหรือไดรับจัดสรรแตไม

เพียงพอท่ีจะทําการจัดจางครั้งนี้ตอไป 

  (2) มีการกระทําท่ีเขาลักษณะผูยื่นขอเสนอท่ีชนะการจัดจางหรือท่ีไดรับการคัดเลือก  มี

ผลประโยชนรวมกัน หรือมีสวนไดเสียกับผูยื่นขอเสนอรายอ่ืน หรือขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรมหรือสมยอมกันกับผู

ยื่นขอเสนอรายอ่ืน หรือเจาหนาท่ีในการเสนอราคา หรือสอวากระทําการทุจริตอ่ืนใดในการเสนอราคา 

  (3) การทําการจัดจางครั้งนี้ตอไปอาจกอใหเกิดความเสียหายแก………...................1ก หรือ

กระทบตอประโยชนสาธารณะ 

  (4) กรณีอ่ืนในทํานองเดียวกับ (1) (2) หรือ (3) ตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 

ซ่ึงออกตามความในกฎหมายวาดวยการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ 

 14. การปรับราคาคางานกอสราง2 

 การปรับราคาคางานกอสรางตามสูตรการปรับราคาดังระบุในขอ 1.5 จะนํามาใชในกรณีท่ี 

คางานกอสรางลดลงหรือเพ่ิมข้ึน โดยวิธีการตอไปนี้ 

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

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

 สูตรการปรับราคา (สูตรคา K) จะตองคงท่ีท่ีระดับท่ีกําหนดไวในวันแลวเสร็จตามท่ีกําหนดไวใน

สัญญา หรือภายในระยะเวลาท่ี………...................1ก ไดขยายออกไป โดยจะใชสูตรของทางราชการท่ีไดระบุในขอ 1.5 

15. มาตรฐานฝมือชาง  

 เม่ือ………...................1ก ไดคัดเลือกผูยื่นขอเสนอรายใดใหเปนผูรับจางและไดตกลงจางกอสรางตาม

ประกาศนี้แลวผูยื่นขอเสนอจะตองตกลงวาในการปฏิบัติงานกอสรางดังกลาว ผูยื่นขอเสนอจะตองมีและ 

ใชผูผานการทดสอบมาตรฐานฝมือชางหรือผูผานการทดสอบมาตรฐานฝมือชางจาก…………………………….2 หรือผูมี

วุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส. และ ปวท.หรือเทียบเทาจากสถาบันการศึกษาท่ี ก.พ. รับรองใหเขารับราชการได2  

ในอัตราไม ตํ่ ากว ารอยละ………………13 ของแตละสาขาช างแตจะตอง มีจํ านวนชางอย างนอย 1  คน  

ในแตละสาขาชาง ดังตอไปนี้ 

 15.1   ……………………………………………………………………………………… 

 15.2  ……………………...………………………………………………………………… 
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16. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ 

ในระหวางระยะเวลาการกอสราง ผูยื่นขอเสนอท่ีไดรับการคัดเลือกใหเปนผูรับจางตองปฏิบัติตาม

หลักเกณฑท่ีกฎหมายและระเบียบไดกําหนดไวโดยเครงครัด 

17. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการ 

 ………...................1ก สามารถนําผลการปฏิบัติงานแลวเสร็จตามสัญญาของผูยื่นขอเสนอท่ีไดรับการ

คัดเลือกใหเปนผูรับจางเพ่ือนํามาประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการ  

 ท้ังนี้ หากผูยื่นขอเสนอท่ีไดรับการคัดเลือกไมผานเกณฑท่ีกําหนดจะถูกระงับการยื่นขอเสนอหรือ

ทําสัญญากับ………...................1ก ไวชั่วคราว 

 

     ………………..…14………….……… 

……(วัน เดือน ป)….. 

 

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

 

หมายเหตุ   1  ใหระบุชื่อหนวยงานของรัฐท่ีดําเนินการจัดจาง 

  1ก ใหระบุชื่อยอของหนวยงานของรัฐท่ีดําเนินการจัดจาง เชน กรม หรือจังหวัด หรือทีโอที เปนตน 

    2 เลือกใชตามความเหมาะสมหรือจําเปน 

               3     กรณีการประกวดราคาจางกอสรางท่ีมีวงเงินงบประมาณตั้งแต 1,000,000 บาท ข้ึนไป  

                    ผูยื่นขอเสนอตองเปนนิติบุคคลตามกฎหมาย 
  4 ใหกําหนดจํานวนเงินหลักประกันการเสนอราคาตามท่ีกําหนดไวในระเบียบกระทรวงการคลังวา

ดวยการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ขอ 168 
5 หนวยงานของรัฐจะตองใชดุลพินิจโดยชอบดวยกฎหมาย ระเบียบท่ีเก่ียวของ ประกอบกับตองมี

หลักฐานและขอเท็จจริงท่ีชัดเจนโดยปราศจากขอโตแยงในดานคุณภาพ คุณสมบัติทางเทคนิค 

หรือเหตุอ่ืนใดวา สินคา บริการ งานจางดังกลาวไมเปนประโยชนตอทางราชการ หรือมีหลักฐาน

และขอเท็จจริงชัดเจนท่ีเชื่อไดวาการยื่นขอเสนอกระทําการโดยไมสุจริต 

 6 อัตราตามท่ีกําหนดไวในระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุ

ภาครัฐ พ.ศ. 2560 ขอ 168 

 7 อัตรารอยละท่ีระบุไวตอไปนี้ อาจพิจารณาแกไขไดตามความเหมาะสม 
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 8 อัตราคาปรับกรณีผูรับจางนํางานท่ีรับจางไปจางชวงใหผูอ่ืนทําอีกทอดหนึ่งโดยไมไดรับอนุญาต

จากผูวาจางตองกําหนดคาปรับเปนจํานวนเงินไมนอยกวารอยละสิบของวงเงินท่ีจางชวงตาม

สัญญา 
 9 อัตราตามท่ีกําหนดไวในระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุ

ภาครัฐ พ.ศ. 2560 ขอ 162 
 10 กําหนดเวลาท่ีผูรับจางจะรับผิดในความชํารุดบกพรอง โดยปกติจะตองกําหนดไมนอยกวา 2 ป 

นับถัดจากวันท่ีผูรับจางไดรับมอบงานจาง  
 11 อัตราตามท่ีกําหนดไวในระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุ

ภาครัฐ พ.ศ. 2560 ขอ 89 
 12 ใหหนวยงานของรัฐใชดุลพินิจกําหนดตามนัยระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซ้ือจัดจาง

และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ขอ 173 

 13 หนวยงานของรัฐใชดุลพินิจกําหนดไดตามความเหมาะสม 

     14     ใหระบุชื่อ หนวยงานของรัฐ ท่ีดําเนินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสพรอมประทับตรา 

 ชื่อหนวยงานของรัฐ โดยหัวหนาเจาหนาท่ีเปนผูลงชื่อยอกํากับตรา 
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ตารางแสดงวงเงินงบประมาณท่ีไดรับจัดสรรและราคากลางในงานจางกอสราง 

1. ช่ือโครงการ ............................................................................

2. หนวยงานเจาของโครงการ ...................................................

3. วงเงินงบประมาณท่ีไดรับจัดสรร ............................บาท  (.....................................................)

4. ลักษณะงาน   ................................................................................................................

5. ราคากลางคํานวณ  ณ วันท่ี .........................................

6. บัญชีประมาณราคากลาง

 6.1  ....................................................... 

       6.2  .......................................................5, 

       6.3  ....................................................... 

7. รายช่ือเจาหนาท่ีผูกําหนดราคากลาง (ราคาอางอิง)

       7.1  .......................................................ประธานกรรมการ 

       7.2  .......................................................กรรมการ 

       7.3  .......................................................กรรมการ 

เอกสารหมายเลข 8
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คําสั่งมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ท่ี     ...........  / ................. 

เรื่อง  แตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ  

และผูควบคุมงาน สําหรับการประกวดราคาจาง..........................................  

ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) 

ดวย คณะศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  มีความประสงคจะประกวดราคาจาง.................. 

จํานวน 1 งาน  ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding)  และเพ่ือใหเปนไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง       

วาดวยการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และคําสั่ งมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ท่ี 5182/2563  ลงวันท่ี 3 สิงหาคม 2563 เรื่อง การมอบอํานาจในการสั่งการและดําเนินการเก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจาง

และการบริหารพัสดุ  จึงขอแตงตั้งรายชื่อตอไปนี้เปนคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส 

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ  และผูควบคุมงาน  สําหรับการประกวดราคาจาง................................ จํานวน 1 งาน 

ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) 

คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส 

1. ................................................................... ประธานกรรมการฯ 

2. ................................................................... กรรมการ 

3. ................................................................... กรรมการ 

อํานาจและหนาท่ี 

ลงลายมือชื่อพรอมตรวจสอบเอกสารหลักฐานการเสนอราคาตางๆ  และพิจารณาผลตามเง่ือนไข

ท่ีสวนงานกําหนดไวในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส 

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 

1. ................................................................... ประธานกรรมการฯ 

2. ................................................................... กรรมการ 

3. ................................................................... กรรมการ 

อํานาจและหนาท่ี 

ตรวจการจางใหเปนไปตามสัญญา 

เอกสารหมายเลข 9
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  ผูควบคุมงาน 

1. ................................................................... ประธานกรรมการฯ 

  2. ................................................................... กรรมการ 

3. ................................................................... กรรมการ 

 อํานาจและหนาท่ี 

           ควบคุมงานใหเปนไปตามสัญญา 

 

        สั่ง   ณ วันท่ี   3   ตุลาคม   พ.ศ. 2561 

 

 

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.รุงทิวา  แยมรุง) 

คณบดีคณะศึกษาศาสตร ปฏิบัติการแทน 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
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เรียน  คณบดีคณะศึกษาศาสตร   
 

 ตามท่ีคณะศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ไดรับอนุมัติใหดําเนินการจาง..................................  

จํานวน 1 งาน  ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding)  งบประมาณเงิน..................................................    

แผนงาน : ........................  ผลผลิต : .......................  งบลงทุน  คาท่ีดินและสิ่งกอสราง  จํานวน .................. บาท  

(..........................)  คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส  ขอรายงานผลการดําเนินการ ดังนี้ 

1. การประกวดราคาจางดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding)  ไดดําเนินการออกประกาศ             

เม่ือวันท่ี .............................  กําหนดขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสระหวางวันท่ี ...........................  

กําหนดยื่นขอเสนอและเสนอราคาทางระบบการจัดซ้ือจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส  ในวันท่ี ...................... 

ระหวางเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น.  มีผูสนใจขอรับเอกสารประกวดราคาทางระบบจัดซ้ือจัดจางภาครัฐดวย

อิเล็กทรอนิกส  จํานวน ....... ราย  มีผูยื่นขอเสนอและเสนอราคาทางระบบการจัดซ้ือจัดจางภาครัฐดวย

อิเล็กทรอนิกส  จํานวน ........ ราย  ไดแก   

1.1 ............................................ 

1.2 ............................................ 

1.3 ............................................ 

1.4 ............................................ 

2. คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสไดดําเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซ้ือ        

จัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุ

ภาครัฐ พ.ศ. 2560 ขอ 55  โดยไดตรวจสอบคุณสมบัติการมีผลประโยชนรวมกัน รวมท้ังเอกสารหลักฐานตามเง่ือนไข

เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสของผูเสนอราคาแลว  ปรากฏวาผูเสนอราคามีคุณสมบัติถูกตองครบถวน  และ            

ไมมีผลประโยชนรวมกันตามเง่ือนไขเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส   โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 

 

 

 

 
บันทึกขอความ 

สวนงาน คณะศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โทร.1-5527 

ท่ี อว 8715.1/ วันท่ี  

เรื่อง รายงานผลการพิจารณาการประกวดราคาจาง.........................................  

ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) 

ลําดับ

ท่ี 
ผูเสนอราคา 

งบประมาณ 

ท่ีไดรับ 
ราคากลาง 

ราคาท่ีเสนอ 

(รวมภาษี) 
ยืนราคา 

กําหนด 

สงมอบงาน 
รับประกัน 

1        

2        

3        

4        

เอกสารหมายเลข 10 
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 คณะกรรมการฯ ไดตรวจสอบคุณสมบัติและรายละเอียดผูเสนอราคาแลว  และพิจารณาบริษัท...................  

ซ่ึงเปนผูมีคุณสมบัติและรายละเอียดครบถวน  ตรงตามประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสของมหาวิทยาลัย         

ศรีนครินทรวิโรฒ  และเสนอราคาอยูในวงเงินงบประมาณท่ีไดรับ  เปนจํานวนเงินท้ังสิ้น ....................... บาท 

(..........................)  ซ่ึงเปนราคาท่ีไดรวมภาษีมูลคาเพ่ิมและภาษีอ่ืน คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอ่ืนๆ ท้ังปวง  

ซ่ึงต่ํากวาเงินงบประมาณ ...............บาท (............................................)  คิดเปนอัตรารอยละ ..........  และต่ํากวาราคากลาง 

............. บาท (......................................)  คิดเปนอัตรารอยละ .............  เห็นควรอนุมัติใหสั่งจาง............................................  

จํานวน 1 งาน  จาก บริษัท........................ 
 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรด 

1. ทราบผลการพิจารณาการประกวดราคาจาง.........................  จํานวน 1 งาน  ดวยวิธีประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส (e-bidding) 

2. เห็นชอบรายงานผลการพิจารณาฯ ของคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส 

3. เห็นควรอนุมัติใหสั่งจาง........................... จํานวน 1 งาน  จากบริษัท................... จํานวนเงิน ............. บาท 

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

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

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

 

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

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

 

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

                                      (.............................................) 
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เรื่อง รายงานผลการพิจารณาการประกวดราคาจาง....................................... จํานวน 1 งาน  และขออนุมัติสั่งจาง 

 

เรียน  คณบดีคณะศึกษาศาสตร   

 

  ตามท่ีคณบดีคณะศึกษาศาสตร  ไดใหความเห็นชอบรายงานผลการประกวดราคาจาง...................................  

จํานวน 1 งาน  จากคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส  ซ่ึงมีผูยื่นขอเสนอและเสนอราคาทาง

ระบบการจัดซ้ือจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 

 คณะกรรมการฯ ไดตรวจสอบคุณสมบัติและรายละเอียดผูเสนอราคาแลว  และพิจารณาบริษัท ..................................          

ซ่ึงเปนผูมีคุณสมบัติและรายละเอียดครบถวน  ตรงตามประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสของมหาวิทยาลัย                 

ศรีนครินทรวิโรฒ  และเสนอราคาอยูในวงเงินงบประมาณท่ีไดรับ  เปนจํานวนเงินท้ังสิ้น ............. บาท (.......................)  

ซ่ึงเปนราคาท่ีไดรวมภาษีมูลคาเพ่ิมและภาษีอ่ืน คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอ่ืนๆ ท้ังปวง  ซ่ึงต่ํากวาเงิน

งบประมาณ ............... บาท (................................)  คิดเปนอัตรารอยละ ......... และต่ํากวาราคากลาง ..............บาท  

(.............................)  คิดเปนอัตรารอยละ ......... เห็นควรอนุมัติใหจาง............................จํานวน 1 งาน  จาก บริษัท .............. 

 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา  หากเห็นชอบตามรายงานผลการพิจารณาการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส

ขางตนขอไดโปรด 

1. อนุมัติใหจาง.............................  จํานวน 1 งาน  จากบริษัท .................  โดยใชงบประมาณ...................  

ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. ............  แผนงาน : ............................  ผลผลิต : ............................งบลงทุน     

คาท่ีดินและสิ่งกอสราง  จํานวน ................ บาท (.......................................)  

2. ลงนามในประกาศรายชื่อผูชนะการเสนอราคาประกวดราคาจาง...............................  จํานวน 1 งาน 

 

 

 
บันทึกขอความ 

สวนงาน คณะศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โทร.1-5527 

ท่ี    อว 8715.1 / วันท่ี  

ลําดับ

ท่ี 
ผูเสนอราคา 

งบประมาณ 

ท่ีไดรับ 
ราคากลาง 

ราคาท่ีเสนอ 

(รวมภาษี) 
ยืนราคา 

กําหนด 

สงมอบงาน 
รับประกัน 

1        

2        

3        

4        

เอกสารหมายเลข 11 
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   ลงชื่อ......................................................เจาหนาท่ี        ลงชื่อ.......................................................หวัหนาเจาหนาท่ี 

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

  

 

 
   ลงชื่อ.........................................................         ลงชื่อ......................................................... 

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

รองคณบดีฝายบริหาร        คณบดีคณะศึกษาศาสตร 

อนุมัติ 
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ประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

เรื่อง  ประกาศผูชนะการเสนอราคาประกวดราคาจาง.............................................. จํานวน 1 งาน   

ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) 
 

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

               ตามประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  เรื่อง  ประกวดราคาจาง.................................................  

จํานวน 1 งาน  ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding)   และเอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีประกวด

ราคาอิเล็กทรอนิกส  (e-Bidding)   เลขท่ี ..................  ลงวนัท่ี ....................... นั้น  

               ผูเสนอราคาท่ีชนะการเสนอราคา  ไดแก  บริษัท ...................................  (ขายสง,ขายปลีก,ใหบริการ)       

โดยเสนอราคาต่ําสุด  เปนเงินท้ังสิ้น ...................... บาท (....................................) รวมภาษีมูลคาเพ่ิม  และภาษีอ่ืน  

คาขนสง  คาจดทะเบียน  และคาใชจายอ่ืนๆ ท้ังปวง 

 

   ประกาศ  ณ  วันท่ี  ............................. 

 

 

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

           คณบดีคณะศึกษาศาสตร  ปฏิบัติการแทน 

                           อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
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 วันที่ ............................... 
 

เร่ือง    แจงใหไปทําสัญญา 

เรียน   กรรมการผูจัดการ  บริษัท ....................................    

อางถึง     1. ประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ เร่ือง ประกาศรายชื่อผูชนะการเสนอราคา 

    2. ใบเสนอราคาของบริษัท .......................... ลงวันที่ ................................. 
 

  ตามที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ไดอนุมตัิใหจาง.........................................................  จํานวน 1 งาน     

โดยบริษัท ......................  ไดเสนอราคาเปนจาํนวนเงิน .............. บาท (...............................)  บริษัทฯ ไดรับการคัดเลือก

ไวนัน้ มหาวิทยาลัยไดอนุมัติใหดําเนินการไดแลว  จงึขอใหบริษัทฯ  ไปทําสัญญากับมหาวิทยาลัย ภายใน 7 วันทาํการ  

นับจากวันทีไ่ดรับหนังสือนี้ และโปรดเตรียมเอกสารไปใหพรอมในวันทาํสัญญา  ดังตอไปนี้  

1. หลักประกันสัญญารอยละ 5 ของราคาที่เสนอ  คิดเปนเงนิ ............... บาท (.....................................)  

สําหรับสัญญาจาง เลขที่ ศศ ....../.......... 

2. หนังสือมอบอํานาจ  (กรณีมอบใหผูอ่ืนไปทําสัญญาแทน  ติดอากรแสตมป 10 บาท) 

3. ใบสําคัญแสดงการจดทะเบียนบริษัท 

4. ใบทะเบียนการคากรมสรรพากร 

5. สําเนาหนาบัญชีธนาคารของบริษัท 

6. บัตรประจําตัวของผูไปทําสัญญา  พรอมทั้งสําเนาหนา – หลัง 

                      

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดําเนินการ 
 

    ขอแสดงความนับถือ 
 

 
 
 

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

            คณบดีคณะศึกษาศาสตร   ปฏิบัติการแทน   

              อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 
 

งานพสัดุ  คณะศึกษาศาสตร 

โทรศัพท 0-26495000 ตอ 15527 , 0-2649-5272 

โทรสาร   0-26495271 , 0-2649-5000  ตอ 15526 

 

 

 
 

ที่  อว 8715.1 / ......... 

 

 
 

คณะศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

114 ถนนสุขุมวิท 23  แขวงคลองเตยเหนือ          

เขตวัฒนา  กรุงเทพมหานคร   10110 
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สัญญาจางกอสราง 

สัญญาเลขท่ี ศศ ...../.......... 

 

    สัญญาฉบับนี้ทําข้ึน ณ คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ แขวงคลองเตยเหนือ      

เขตวัฒนา  กรุงเทพมหานคร เม่ือวันท่ี  ......................  ระหวางคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ                

โดย ......................................... คณบดีคณะศึกษาศาสตร  ผูรับมอบอํานาจจากอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  

ซ่ึงตอไปในสัญญานี้เรียกวา "ผูวาจาง" ฝายหนึ่ง กับ บริษัท ....................  ซ่ึงจดทะเบียนเปนนิติบุคคล ณ ................... 

มีสํานักงานใหญตั้งอยูเลขท่ี ........................................ โดย .......................... ผูมีอํานาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏ

ตามหนังสือรับรองของสํานักงานทะเบียน........................ ท่ี ......................ลงวันท่ี .......................แนบทายสัญญานี้  

ซ่ึงตอไปในสัญญานี้เรียกวา "ผูรับจาง" อีกฝายหนึ่ง 

   คูสัญญาไดตกลงกันมีขอความดังตอไปนี้ 

                  ขอ 1. ขอตกลงวาจาง 

                              ผูวาจางตกลงจางและผูรับจางตกลงรับจางทํางาน ........................... จํานวน 1 งาน  

ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) ณ คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ แขวง

คลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร ตามขอกําหนดและเง่ือนไขแหงสัญญานี้รวมท้ังเอกสารแนบทาย

สญัญา ผูรับจางตกลงท่ีจะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช ตลอดจนอุปกรณตางๆ ชนิดดีเพ่ือใชในงาน

จางตามสัญญานี้ 

                    ขอ 2. เอกสารอันเปนสวนหนึ่งของสัญญา 

                               เอกสารแนบทายสัญญาดังตอไปนี้ใหถือเปนสวนหนึ่งของสัญญานี้ 

                              2.1 ผนวก 1   แบบรูปรายการกอสราง   จํานวน   ....  หนา  

                              2.2 ผนวก 2   สําเนาใบเสนอราคา    จํานวน   ....  หนา  

                              2.3 ผนวก 3   สําเนาใบแจงปริมาณงาน   จํานวน   ....  หนา  

                              2.4 ผนวก 4   สูตรการปรับราคา (สูตร คาK)  จํานวน   ....  หนา  

                              2.5 ผนวก 5   เอกสารอ่ืนๆ    จํานวน   ....  หนา  

        (สําเนาหนังสือรับรอง  สําเนาใบสําคัญแสดงการจดทะเบียนบริษัท  ใบทะเบียน

ภาษีมูลคาเพ่ิม  แบบแสดงการลงทะเบียนในระบบ e-GP  สําเนาบัตรประชาชน  สําเนาหนาบัญชีธนาคาร                   

สําเนาใบเสร็จรับเงินหลักประกันสัญญา) 

ตนสัญญา 
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                                 ความใดในเอกสารแนบทายสัญญาท่ีขัดหรือแยงกับขอความในสัญญานี้ ใหใชขอความ

ในสัญญานี้บังคับ และในกรณีท่ีเอกสารแนบทายสัญญาขัดแยงกันเอง ผูรับจางจะตองปฏิบัติตามคําวินิจฉัยของผู

วาจาง คําวินิจฉัยของผูวาจางใหถือเปนท่ีสุด และผูรับจางไมมีสิทธิเรียกรองคาจาง คาเสียหายหรือคาใชจายใดๆ 

เพ่ิมเติมจากผูวาจางท้ังสิ้น  

                   ขอ 3. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา 

                                ในขณะทําสัญญานี้ผูรับจางไดนําหลักประกันเปน.....(เงินสด/หลักประกันธนาคาร)  

ตาม.....(ใบเสร็จรับเงินมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  เลขท่ี .................../เลขท่ีหลักประกันธนาคาร)  ลงวันท่ี 

......................  เปนจํานวนเงิน ............... บาท (..............................)  ซ่ึงเทากับรอยละ5 (5%) ของราคาคาจาง

ตามสัญญา มามอบใหแกผูวาจางเพ่ือเปนหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้ 

                                กรณีผูรับจางใชหนังสือคํ้าประกันมาเปนหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา หนังสือ             

คํ้าประกันดังกลาวจะตองออกโดยธนาคารท่ีประกอบกิจการในประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทุนหรือบริษัท

เงินทุนหลักทรัพยท่ีไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชยและประกอบธุรกิจ คํ้าประกันตาม

ประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนท่ีธนาคารแหงประเทศไทยแจงเวียนใหทราบตาม

แบบท่ีคณะกรรมการนโยบายการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐกําหนดหรืออาจเปนหนังสือคํ้าประกัน

อิเล็กทรอนิกสตามวิธีการท่ีกรมบัญชีกลางกําหนดก็ได และจะตองมีอายุการคํ้าประกันตลอดไปจนกวาผูรับจาง                

พนขอผูกพันตามสัญญานี้  

                                หลักประกันท่ีผูรับจางนํามามอบใหตามวรรคหนึ่ง จะตองมีอายุครอบคลุมความรับผิด            

ท้ังปวงของผูรับจางตลอดอายุสัญญา ถาหลักประกันท่ีผูรับจางนํามามอบใหดังกลาวลดลงหรือเสื่อมคาลง หรือมี

อาย ุไมครอบคลุมถึงความรับผิดของผูรับจางตลอดอายุสัญญา ไมวาดวยเหตุใดๆ ก็ตาม รวมถึงกรณี ผูรับจางสง

มอบงานลาชาเปนเหตุใหระยะเวลาแลวเสร็จหรือวันครบกําหนดความรับผิดในความชํารุดบกพรองตามสัญญา

เปลี่ยนแปลงไป ไมวาจะเกิดข้ึนคราวใด ผูรับจางตองหาหลักประกันใหมหรือหลักประกันเพ่ิมเติมใหมีจํานวน

ครบถวนตามวรรคหนึ่ง มามอบใหแกผูวาจางภายใน 3 วัน นับถัดจากวันท่ีไดรับแจงเปนหนังสือจากผูวาจาง 

                                หลักประกันท่ีผูรับจางนํามามอบไวตามขอนี้ ผูวาจางจะคืนใหแกผูรับจาง โดยไมมี

ดอกเบี้ย เม่ือผูรับจางพนจากขอผูกพัน และความรับผิดท้ังปวงตามสัญญานี้แลว 

                   ขอ 4.  คาจางและการจายเงิน 

                            ผูวาจางตกลงจาย และผูรับจางตกลงรับเงินคาจางจํานวนเงิน ............บาท (....................) 

ซ่ึงไดรวมภาษีมูลคาเพ่ิม จํานวน ............บาท (............................) ตลอดจน ภาษีอากรอ่ืนๆ และคาใชจายท้ังปวง

ดวยแลว โดยถือราคาเหมารวมเปนเกณฑ และกําหนดการจายเงิน จํานวน ..... งวด  เปนจํานวนเงิน ............บาท 

(..........................) เม่ือผูรับจางไดดําเนินการงาน.................................... และไดสงมอบงานครบถวนตามสัญญานั้น  

ใหแลวเสร็จภายใน .............................     
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                           การจายเงินตามเง่ือนไขแหงสัญญานี้  ผูซ้ือจะโอนเงินเขาบัญชีเงินฝากธนาคารของผูขาย                   

ชื่อ ธนาคาร............................... สาขา.............................   ชื่อบัญชี บริษัท ..................  เลขท่ีบัญชี .........................   

ท้ังนี้ ผูรับจางตกลงเปนผูรับภาระเงินคาธรรมเนียม หรือคาบริการอ่ืนใดเก่ียวกับการโอน รวมท้ังคาใชจายใดๆ (ถามี) 

ท่ีธนาคารเรียกเก็บ และยินยอมใหมีการหักเงินดังกลาวจากจํานวนเงินโอนในงวดนั้นๆ 

                  ขอ 5. เงินคาจางลวงหนา 

                              ผูวาจางตกลงจายเงินคาจางลวงหนาใหแกผูรับจางเปนจํานวนเงิน - บาท ซ่ึงเทากับ          

รอยละ - ของราคาคาจาง ตามสัญญาท่ีระบุไว ในขอ 4 

                              เงินคาจางลวงหนาดังกลาวจะจายใหภายหลังจากท่ีผูรับจางไดวางหลักประกันการรับเงิน

คาจางลวงหนาเต็มตามจํานวนเงินคาจางลวงหนานั้นใหแกผูวาจาง ผูรับจางจะตองออกใบเสร็จรับเงินคาจางลวงหนา 

ตามแบบท่ีผูวาจางกําหนดให และผูรับจางตกลงท่ีจะกระทําตามเง่ือนไขอันเก่ียวกับการใชจายและการใชคืนเงินคาจาง

ลวงหนานั้นดังตอไปนี้ 

                                5.1 ผูรับจางจะใชเงินคาจางลวงหนานั้นเพ่ือเปนคาใชจายในการปฏิบัติงานตามสัญญา

เทานั้นหากผูรับจางใชจายเงินคาจางลวงหนา หรือสวนใดสวนหนึ่งของเงินคาจางลวงหนานั้นในทางอ่ืนผูวาจางอาจจะ

เรียกเงินคาจางลวงหนานั้นคืนจากผูรับจางหรือบังคับเอาจากหลักประกันการรับเงินคาจางลวงหนาไดทันที 

                                5.2 เม่ือผูวาจางเรียกรอง ผูรับจางตองแสดงหลักฐานการใชจายเงินคาจางลวงหนาเพ่ือ

พิสูจนวาไดเปนไปตามขอ 5.1 ภายในกําหนด 15 วัน นับถัดจากวันไดรับแจงเปนหนังสือจากผูวาจาง  หากผูรับจางไม

อาจแสดงหลักฐานดังกลาวภายในกําหนด 15 วัน ผูวาจางอาจเรียกเงินคาจางลวงหนานั้นคืนจากผูรับจาง หรือบังคับ

เอาจากหลักประกันการรับเงินคาจางลวงหนาไดทันที 

                                5.3  (สําหรับสัญญาท่ีเปนราคาเหมารวม) 

                                          ในการจายเงินคาจางใหแกผูรับจางตามขอ 4 ผูวาจางจะหักเงินคาจางในแตละงวด

เพ่ือชดใชคืนเงินคาจางลวงหนาไวจํานวนรอยละ - ของจํานวนเงินคาจางในแตละงวดจนกวาจํานวนเงินไวจะครบตาม

จํานวนเงินท่ีหักคาจางลวงหนาท่ีผูรับจางไดรับไปแลว ยกเวนคาจางงวดสุดทายจะหักไวเปนจํานวนเทากับจํานวนเงิน

คาจางลวงหนาท่ีเหลือท้ังหมด 

                                5.4 เงินจํานวนใดๆ ก็ตามท่ีผูรับจางจะตองจายใหแกผูวาจางเพ่ือชําระหนี้หรือเพ่ือชดใช

ความรับผิดตางๆ ตามสัญญา ผูวาจางจะหักเอาจากเงินคาจางงวดท่ีจะจายใหแกผูรับจางกอนท่ีจะหักชดใชคืนเงิน

คาจางลวงหนา 

                                5.5 ในกรณีท่ีมีการบอกเลิกสัญญา หากเงินคาจางลวงหนาท่ีเหลือเกินกวาจํานวนเงิน          

ท่ีผูรับจางจะไดรับหลังจากหักชดใชในกรณีอ่ืนแลว ผูรับจางจะตองจายคืนเงินจํานวนท่ีเหลือนั้นใหแกผูวาจาง ภายใน 

7 วัน นับถัดจากวันไดรับแจงเปนหนังสือจากผูวาจาง 

                                5.6 (สําหรับสัญญาท่ีเปนราคาเหมารวม) 

                                          ผูวาจางจะคืนหลักประกันการรับเงินคาจางลวงหนาใหแกผูรับจางตอเม่ือผูวาจาง

ไดหักเงินคาจางไวครบจํานวนเงินคาจางลวงหนาตามขอ 5.3  
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    ขอ 6. การหักเงินประกันผลงาน 

                             ในการจายเงินคาจางใหแกผูรับจางแตละงวด ผูวาจางจะหักเงินจํานวนรอยละ -  ของเงิน     

ท่ีตองจายในงวดนั้นเพ่ือเปนประกันผลงาน ในกรณีท่ีเงินประกันผลงานถูกหักไวแลวเปนจํานวนเงินไมต่ํากวา - บาท 

ผูรับจางมีสิทธิท่ีจะขอเงินประกันผลงานคืน โดยนําหนังสือคํ้าประกันของธนาคารหรือหนังสือคํ้าประกัน

อิเล็กทรอนิกสซ่ึงออกโดยธนาคารภายในประเทศมามอบใหผูวาจางเพ่ือเปนหลักประกันแทนก็ได  

                              ผูวาจางจะคืนเงินประกันผลงาน และ/หรือหนังสือคํ้าประกันของธนาคารดังกลาว                    

ตามวรรคหนึ่งโดยไมมีดอกเบี้ยใหแกผูรับจางพรอมกับการจายเงินคาจางงวดสุดทาย 

                   ขอ 7.  กําหนดเวลาแลวเสร็จและสิทธิของผูวาจางในการบอกเลิกสัญญา 

                               ผูรบัจางตองเริ่มทํางานท่ีรับจางภายในวันท่ี ...............และจะตองทํางานใหแลวเสร็จ

บริบูรณ ภายในวันท่ี ............... ถาผูรับจางมิไดลงมือทํางานภายในกําหนดเวลา หรือไมสามารถทํางานใหแลวเสร็จ

ตามกําหนดเวลา หรือมีเหตุใหเชื่อไดวาผูรับจางไมสามารถทํางานใหแลวเสร็จภายในกําหนดเวลา หรือจะแลวเสร็จ

ลาชาเกินกวากําหนดเวลา หรือผูรับจางทําผิดสัญญาขอใดขอหนึ่ง หรือตกเปนผูถูกพิทักษทรัพยเด็ดขาด หรือตกเปน

ผูลมละลาย หรือเพิกเฉยไมปฏิบัติตามคําสั่งของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผูควบคุมงานหรือบริษัทท่ีปรึกษาซ่ึง

ไดรับมอบอํานาจจากผูวาจาง ผูวาจางมีสิทธิท่ีจะบอกเลิกสัญญานี้ได และมีสิทธิจางผูรับจางรายใหมเขาทํางานของผู

รับจางใหลุลวงไปดวย การใชสิทธิบอกเลิกสัญญานั้นไมกระทบสิทธิของผูวาจางท่ีจะเรียกรองคาเสียหายจากผูรับจาง 

                            การท่ีผูวาจางไมใชสิทธิเลิกสัญญาดังกลาวขางตนไมเปนเหตุใหผูรับจางพนจากความรับผิด

ตามสัญญา 

                   ขอ 8. ความรับผิดชอบในความชํารุดบกพรองของงานจาง 

                             เม่ืองานแลวเสร็จบริบูรณ และผูวาจางไดรับมอบงานจากผูรับจางหรือจากผูรับจางรายใหม 

ในกรณีท่ีมีการบอกเลิกสัญญาตามขอ 7  หากมีเหตุชํารุดบกพรองหรือเสียหายเกิดข้ึนจากการจางนี้ ภายในกําหนด 

2 ป นับถัดจากวันท่ีไดรับมอบงานดังกลาว  ซ่ึงความชํารุดบกพรองหรือเสียหายนั้นเกิดจากความบกพรองของ 

ผูรับจางอันเกิดจากการใชวัสดุท่ีไมถูกตองหรือทําไวไมเรียบรอย หรือทําไมถูกตองตามมาตรฐานแหงหลักวิชา 

ผูรับจางจะตองรีบทําการแกไข ใหเปนท่ีเรียบรอยโดยไมชักชา โดยผูวาจางไมตองออกเงินใดๆ ในการนี้ท้ังสิ้น  

หากผูรับจางไมกระทําการดังกลาวภายในกําหนด 15 วัน นับถัดจากวันท่ีไดรับแจงเปนหนังสือจากผูวาจาง หรือไม

ทําการแกไขใหถูกตองเรียบรอยภายในเวลาท่ีผูวาจางกําหนด ใหผูวาจางมีสิทธิท่ีจะทําการนั้นเองหรือจางผูอ่ืนให

ทํางานนั้น โดยผูรับจางตองเปนผูออกคาใชจายเองท้ังสิ้น  

                           ในกรณีเรงดวนจําเปนตองรีบแกไขเหตุชํารุดบกพรองหรือเสียหายโดยเร็ว และไมอาจรอให 

ผูรับจางแกไขในระยะเวลาท่ีกําหนดไวตามวรรคหนึ่งได ผูวาจางมีสิทธิเขาจัดการแกไขเหตุชํารุดบกพรองหรือเสียหาย

นั้นเอง หรือจางผูอ่ืนใหซอมแซมความชํารุดบกพรองหรือเสียหาย โดยผูรับจางตองรับผิดชอบชําระคาใชจายท้ังหมด 

                           การท่ีผูวาจางทําการนั้นเอง หรือจางผูอ่ืนใหทํางานนั้นแทนผูรับจาง ไมทําใหผูรับจาง          

หลุดพนจากความรับผิดตามสัญญา หากผูรับจางไมชดใชคาใชจายหรือคาเสียหายตามท่ีผูวาจางเรียกรอง  ผูวาจาง       

มีสิทธิบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได  
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                    ขอ 9. การจางชวง 

                             ผูรับจางจะตองไมเอางานท้ังหมดหรือแตบางสวนแหงสัญญานี้ไปจางชวงอีกทอดหนึ่ง เวน

แตการจางชวงงานแตบางสวนท่ีไดรับอนุญาตเปนหนังสือจากผูวาจางแลว การท่ีผูวาจางไดอนุญาตใหจางชวงงาน

แตบางสวนดังกลาวนั้น ไมเปนเหตุใหผูรับจางหลุดพนจาก ความรับผิดหรือพันธะหนาท่ีตามสัญญานี้ และผูรับจาง

จะยังคงตองรับผิดในความผิดและความประมาทเลินเลอของผูรับจางชวง หรือของตัวแทนหรือลูกจางของผูรับจาง

ชวงนั้นทุกประการ  

                           กรณีผูรับจางไปจางชวงงานแตบางสวนโดยฝาฝนความในวรรคหนึ่ง ผูรับจางตองชําระ

คาปรับใหแกผูวาจางเปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ 10  ของวงเงินของงานท่ีจางชวงตามสัญญา ท้ังนี้ ไมตัดสิทธิ 

ผูวาจางในการบอกเลิกสัญญา  

                    ขอ 10.  การควบคุมงานของผูรับจาง 

                           ผูรับจางจะตองควบคุมงานท่ีรับจางอยางเอาใจใส ดวยประสิทธิภาพและความชํานาญ              

และในระหวางทํางานท่ีรับจางจะตองจัดใหมีผูแทนซ่ึงทํางานเต็มเวลาเปนผูรับผิดชอบควบคุมงานของ ผูรับจาง 

ผูแทนดังกลาวจะตองไดรับมอบอํานาจจากผูรับจาง คําสั่งหรือคําแนะนําตางๆ ท่ีผูวาจาง คณะกรรมการตรวจรับ

พัสดุ ผูควบคุมงาน หรือบริษัทท่ีปรึกษาท่ีผูวาจางแตงตั้ง ไดแจงแกผูแทนเชนวานั้น ใหถือวาเปนคําสั่งหรือ

คําแนะนําท่ีไดแจงแกผูรับจาง การแตงตั้งผูแทนตามขอนี้จะตองทําเปนหนังสือและตองไดรับความเห็นชอบเปน

หนังสือจากผูวาจาง การเปลี่ยนตัวหรือแตงตั้งผูแทนใหมจะทํามิไดหากไมไดรับความเห็นชอบเปนหนังสือจาก   

ผูวาจางกอน  

                           ผูวาจางมีสิทธิท่ีจะขอใหเปลี่ยนตัวผูแทนตามวรรคหนึ่ง โดยแจงเปนหนังสือไปยังผูรับจาง 

และผูรับจางจะตองทําการเปลี่ยนตัวผูแทนนั้นโดยพลัน โดยไมคิดคาจางหรือราคาเพ่ิมหรืออางเปนเหตุเพ่ือขยาย

อายุสัญญาอันเนื่องมาจากเหตุนี้  

                    ขอ 11.  ความรับผิดของผูรับจาง 

                           ผูรับจางจะตองรับผิดตออุบัติเหตุ ความเสียหาย หรือภยันตรายใดๆ อันเกิดจากการ

ปฏิบัติงานของผูรับจาง และจะตองรับผิดตอความเสียหายจากการกระทําของลูกจางหรือตัวแทนของผูรับจาง  

และจากการปฏิบัติงานของผูรับจางชวงดวย (ถามี)  

                           ความเสียหายใดๆ อันเกิดแกงานท่ีผูรับจางไดทําข้ึน แมจะเกิดข้ึนเพราะเหตุสุดวิสัย ก็ตาม 

ผูรับจางจะตองรับผิดชอบโดยซอมแซมใหคืนดีหรือเปลี่ยนใหใหมโดยคาใชจายของผูรับจางเอง เวนแตความ

เสียหายนั้นเกิดจากความผิดของผูวาจาง ท้ังนี้ ความรับผิดของผูรับจางดังกลาวในขอนี้จะสิ้นสุดลงเม่ือผูวาจาง

ไดรับมอบงานครั้งสุดทาย ซ่ึงหลังจากนั้นผูรับจางคงตองรับผิดเพียงในกรณีชํารุดบกพรอง หรือความเสียหาย

ดังกลาวในขอ 8 เทานั้น 

                           ผูรับจางจะตองรับผิดตอบุคคลภายนอกในความเสียหายใดๆ อันเกิดจากการปฏิบัติงานของ

ผูรับจาง หรือลูกจางหรือตัวแทนของผูรับจาง รวมถึงผูรับจางชวง (ถามี) ตามสัญญานี้ หากผูวาจางถูกเรียกรองหรือ

ฟองรองหรือตองชดใชคาเสียหายใหแกบุคคลภายนอกไปแลว ผูรับจางจะตองดําเนินการใดๆ เพ่ือใหมีการวาตาง

แกตางใหแกผูวาจางโดยคาใชจายของผูรับจางเอง รวมท้ังผูรับจางจะตองชดใชคาเสียหายนั้นๆ ตลอดจนคาใชจาย
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ใดๆ อันเกิดจากการถูกเรียกรองหรือถูกฟองรองใหแกผูวาจางทันที  

                   ขอ 12. การจายเงินแกลูกจาง 

                           ผูรับจางจะตองจายเงินแกลูกจางท่ีผูรับจางไดจางมาในอัตราและตามกําหนดเวลา            

ท่ีผูรับจางไดตกลงหรือทําสัญญาไวตอลูกจางดังกลาว  

                           ถาผูรับจางไมจายเงินคาจางหรือคาทดแทนอ่ืนใดแกลูกจางดังกลาวในวรรคหนึ่ง ผูวาจาง    

มีสิทธิท่ีจะเอาเงินคาจางท่ีจะตองจายแกผูรับจางมาจายใหแกลูกจางของผูรับจางดังกลาว และใหถือวาผูวาจางได 

จายเงินจํานวนนั้นเปนคาจางใหแกผูรับจางตามสัญญาแลว 

                           ผูรับจางจะตองจัดใหมีประกันภัยสําหรับลูกจางทุกคนท่ีจางมาทํางาน โดยใหครอบคลุมถึงความ

รับผิดท้ังปวงของผูรับจาง รวมท้ังผูรับจางชวง (ถามี) ในกรณีความเสียหายท่ีคิดคาสินไหมทดแทนไดตามกฎหมาย           

ซ่ึงเกิดจากอุบัติเหตุหรือภยันตรายใดๆ ตอลูกจางหรือบุคคลอ่ืน ท่ีผูรับจางหรือผูรับจางชวงจางมาทํางาน ผูรับจาง

จะตองสงมอบกรมธรรมประกันภัยดังกลาว พรอมท้ังหลักฐานการชําระเบี้ยประกันใหแกผูวาจางเม่ือผูวาจางเรียกรอง  

                   ขอ 13.  การตรวจงานจาง 

                           ถาผูวาจางแตงตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผูควบคุมงาน หรือบริษัทท่ีปรึกษา เพ่ือควบคุมการ

ทํางานของผูรับจาง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผูควบคุมงาน หรือบริษัทท่ีปรึกษานั้น มีอํานาจเขาไปตรวจการงานใน

โรงงานและสถานท่ีกอสรางไดทุกเวลา และผูรับจางจะตองอํานวยความสะดวกและใหความชวยเหลือในการนั้นตามสมควร  

                           การท่ีมีคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผูควบคุมงาน หรือบริษัทท่ีปรึกษานั้น หาทําใหผูรับจางพน

ความรับผิดชอบตามสัญญานี้ขอใดขอหนึ่งไม  

                   ขอ 14.  แบบรูปและรายการละเอียดคลาดเคล่ือน 

                           ผูรับจางรับรองวาไดตรวจสอบและทําความเขาใจในแบบรูปและรายการละเอียดโดยถ่ีถวนแลว 

หากปรากฏวาแบบรูปและรายการละเอียดนั้นผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อนไปจากหลักการทางวิศวกรรมหรือทางเทคนิค 

ผูรับจางตกลงท่ีจะปฏิบัติตามคําวินิจฉัยของผูวาจาง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผูควบคุมงาน หรือบริษัทท่ีปรึกษาท่ี

ผูวาจางแตงตั้ง เพ่ือใหงานแลวเสร็จบริบูรณ คําวินิจฉัยดังกลาวใหถือเปนท่ีสุด โดยผูรับจางจะคิดคาจาง คาเสียหาย 

หรือคาใชจายใดๆ เพ่ิมข้ึน จากผูวาจางหรือขอขยายอายุสัญญาไมได  

                   ขอ 15.  การควบคุมงานโดยผูวาจาง 

                           ผูรับจางตกลงวาคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผูควบคุมงาน หรือบริษัทท่ีปรึกษาท่ีผูวาจาง

แตงตั้งมีอํานาจท่ีจะตรวจสอบและควบคุมงานเพ่ือใหเปนไปตามสัญญานี้ และมีอํานาจท่ีจะสั่งใหแกไขเปลี่ยนแปลง

เพ่ิมเติม หรือตัดทอนซ่ึงงานตามสัญญานี้ หากผูรับจางขัดขืนไมปฏิบัติตามผูวาจาง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ       

ผูควบคุมงาน หรือบริษัทท่ีปรึกษา มีอํานาจท่ีจะสั่งใหหยุดการนั้นชั่วคราวได ความลาชาในกรณีเชนนี้ ผูรับจางจะถือ

เปนเหตุขอขยายระยะเวลาการปฏิบัติงานตามสัญญาหรือเรียกรองคาเสียหายใดๆ ไมไดท้ังสิ้น  

                   ขอ 16. งานพิเศษและการแกไขงาน  

                           ผูวาจางมีสิทธิท่ีจะสั่งเปนหนังสือใหผูรับจางทํางานพิเศษซ่ึงไมไดแสดงไวหรือรวมอยูใน

เอกสารสัญญานี้ หากงานพิเศษนั้นๆ อยูในขอบขายท่ัวไปแหงวัตถุประสงคของสัญญานี้ นอกจากนี้ ผูวาจางยังมี

สิทธิสั่งใหเปลี่ยนแปลงหรือแกไขแบบรูปและขอกําหนดตางๆ ในเอกสารสัญญานี้ดวย  
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                           อัตราคาจางหรือราคาท่ีกําหนดใชในสัญญานี้ ใหกําหนดใชสําหรับงานพิเศษ หรืองานท่ี

เพ่ิมเติมข้ึน หรือตัดทอนลงท้ังปวงตามคําสั่งของผูวาจาง หากในสัญญาไมไดกําหนดไวถึงอัตราคาจาง หรือราคา

ใดๆ ท่ีจะนํามาใชสําหรับงานพิเศษหรืองานท่ีเพ่ิมข้ึนหรือลดลงดังกลาว ผูวาจาง และผูรับจางจะไดตกลงกันท่ีจะ

กําหนดอัตราคาจางหรือราคาท่ีเพ่ิมข้ึนหรือลดลง รวมท้ังการขยายระยะเวลา (ถามี) กันใหมเพ่ือความเหมาะสม    

ในกรณีท่ีตกลงกันไมได ผูวาจางจะกําหนดอัตราจาง หรือราคาตามแตผูวาจางจะเห็นวาเหมาะสมและถูกตอง        

ซ่ึงผูรับจางจะตองปฏิบัติงานตามคําสั่งของผูวาจางไปกอนเพ่ือมิใหเกิดความเสียหายแกงานท่ีจาง  

                   ขอ 17.  คาปรับ 

                           หากผูรบัจางไมสามารถทํางานใหแลวเสร็จภายในเวลาท่ีกําหนดไว ในสัญญาและผูวาจางยัง

มิไดบอกเลิกสัญญา ผูรับจางจะตองชําระคาปรับใหแกผูวาจางเปน จํานวนเงินวันละ ........ บาท (........................)  

และจะตองชําระคาใชจายในการควบคุมงาน (ถามี) ในเม่ือผูวาจาง ตองจางผูควบคุมงานอีกตอหนึ่งเปนจํานวนเงิน

วันละ ........ บาท (........................) นับถัดจากวันท่ีครบกําหนดเวลาแลวเสร็จของงานตามสัญญาหรือวันท่ีผูวาจาง

ไดขยายเวลาทํางานให จนถึงวันท่ีทํางานแลวเสร็จจริง นอกจากนี้ ผูรับจางยอมใหผูวาจางเรียกคาเสียหายอัน

เกิดข้ึนจากการท่ีผูรับจางทํางานลาชาเฉพาะสวนท่ีเกินกวาจํานวนคาปรับและคาใชจายดังกลาวไดอีกดวย  

                           ในระหวางท่ีผูวาจางยังมิไดบอกเลิกสัญญานั้น หากผูวาจางเห็นวาผูรับจาง จะไมสามารถ

ปฏิบตัิตามสัญญาตอไปได ผูวาจางจะใชสิทธิบอกเลิกสัญญาและใชสิทธิตามขอ 18 ก็ได และถาผูวาจางไดแจง            

ขอเรียกรองไปยังผูรับจางเม่ือครบกําหนดเวลาแลวเสร็จของงานขอใหชําระคาปรับแลว ผูวาจางมีสิทธิท่ีจะปรับ 

ผูรับจางจนถึงวันบอกเลิกสัญญาไดอีกดวย  

                   ขอ 18.  สิทธิของผูวาจางภายหลังบอกเลิกสัญญา 

                           ในกรณีท่ีผูวาจางบอกเลิกสัญญา ผูวาจางอาจทํางานนั้นเองหรือวาจางผูอ่ืนใหทํางานนั้นตอ

จนแลวเสร็จก็ได ผูวาจางหรือผูท่ีรับจางทํางานนั้นตอมีสิทธิใชเครื่องใชในการกอสราง สิ่งท่ีสรางข้ึนชั่วคราวสําหรับ

งานกอสราง และวัสดุตางๆ ซ่ึงเห็นวาจะตองสงวนเอาไวเพ่ือการปฏิบัติงานตามสัญญา ตามท่ีจะเห็นสมควร  

                           ในกรณีดังกลาว ผูวาจางมีสิทธิริบหรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาท้ังหมด 

หรือบางสวน ตามแตจะเห็นสมควร นอกจากนั้น ผูรับจางจะตองรับผิดชอบในคาเสียหายซ่ึงเปนจํานวนเกินกวา

หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา รวมท้ังคาใชจายท่ีเพ่ิมข้ึนในการทํางานนั้นตอใหแลวเสร็จตามสัญญา ตลอดจน

คาใชจายในการควบคุมงานเพ่ิม (ถามี) ซ่ึงผูวาจางจะหักเอาจากเงินประกันผลงานหรือจํานวนเงินใดๆ ท่ีจะจาย

ใหแกผูรับจางก็ได  

                   ขอ 19.  การบังคับคาปรับ คาเสียหาย และคาใชจาย 

                           ในกรณีท่ีผูรับจางไมปฏิบัติตามสัญญาขอหนึ่งขอใดดวยเหตุใดๆ ก็ตาม จนเปนเหตุใหเกิดคาปรับ 

คาเสียหาย หรือคาใชจายแกผูวาจาง ผูรับจางตองชดใชคาปรับ คาเสียหาย หรือคาใชจายดังกลาวใหแกผูวาจาง                 

โดยสิ้นเชิงภายในกําหนด 15 วัน นับถัดจากวันท่ีไดรับแจงเปนหนังสือจากผูวาจาง หากผูรับจางไมชดใชใหถูกตอง

ครบถวนภายในระยะเวลาดังกลาว ใหผูวาจางมีสิทธิท่ีจะหักเอาจากจํานวนเงินคาจางท่ีตองชําระหรือจากเงินประกัน

ผลงานของผูรับจาง หรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาไดทันที  
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                           หากคาปรับ คาเสียหาย หรือคาใชจายท่ีบังคับจากเงินคาจางท่ีตองชําระเงินประกันผลงาน หรือ

หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาแลวยังไมเพียงพอ ผูรับจางยินยอมชําระสวนท่ีเหลือท่ียังขาดอยูจนครบถวนตาม

จํานวนคาปรับ คาเสียหาย หรือคาใชจายนั้น ภายในกําหนด 15 วัน นับถัดจากวันท่ีไดรับแจงเปนหนังสือจากผูวาจาง 

                           หากมีเงินคาจางตามสัญญาท่ีหักไวจายเปนคาปรับ คาเสียหาย หรือคาใชจายแลวยังเหลืออยูอีก

เทาใด ผูวาจางจะคืนใหแกผูรับจางท้ังหมด 

                   ขอ 20.  การทําบริเวณกอสรางใหเรียบรอย 

                           ผูรับจางจะตองรักษาบริเวณสถานท่ีปฏิบัติงานตามสัญญานี้ รวมท้ังโรงงานหรือสิ่งอํานวยความ

สะดวกในการทํางานของผูรับจาง ลูกจาง ตัวแทน หรือผูรับจางชวง (ถามี) ใหสะอาด ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพใน

การใชงานตลอดระยะเวลาการจาง และเม่ือทํางานเสร็จสิ้นแลวจะตองขนยายบรรดาเครื่องใชในการทํางานจางรวมท้ัง

วัสดุ ขยะมูลฝอย และสิ่งกอสรางชั่วคราวตางๆ (ถามี) ท้ังจะตองกลบเกลี่ยพ้ืนดินใหเรียบรอยเพ่ือใหบริเวณท้ังหมดอยูใน

สภาพท่ีสะอาดและใชการไดทันที  

                   ขอ 21.  การงดหรือลดคาปรับ หรือการขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา 

                           ในกรณีท่ีมีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพรองของฝายผูวาจาง หรือเหตุสุดวิสัย หรือเกิด

จากพฤติการณอันหนึ่งอันใดท่ีผูรับจางไมตองรับผิดตามกฎหมาย หรือเหตุอ่ืนตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง ซ่ึงออก

ตามความในกฎหมายวาดวยการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ ทําใหผูรับจางไมสามารถทํางานใหแลว

เสร็จตามเง่ือนไขและกําหนดเวลาแหงสัญญานี้ได ผูรับจางจะตองแจงเหตุหรือพฤติการณดังกลาวพรอมหลักฐานเปน

หนังสือใหผูวาจางทราบ เพ่ือของดหรือลดคาปรับ หรือขยายเวลาทํางานออกไปภายใน 15 วัน นับถัดจากวันท่ีเหตุ

นั้นสิ้นสุดลง หรือตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวงดังกลาว แลวแตกรณี  

                           ถาผูรับจางไมปฏิบัติใหเปนไปตามความในวรรคหนึ่ง ใหถือวาผูรับจางไดสละสิทธิเรียกรอง ใน

การท่ีจะของดหรือลดคาปรับ หรือขยายเวลาทํางานออกไปโดยไมมีเง่ือนไขใดๆ ท้ังสิ้น เวนแต กรณีเหตุเกิดจากความผิด

หรือความบกพรองของฝายผูวาจาง ซ่ึงมีหลักฐานชัดแจง หรือผูวาจางทราบดีอยูแลวตั้งแตตน 

                           การงดหรือลดคาปรับ หรือขยายกําหนดเวลาทํางานตามวรรคหนึ่ง อยูในดุลพินิจของผูวาจางท่ี

จะพิจารณาตามท่ีเห็นสมควร 

                   ขอ 22.  การใชเรือไทย 

                                  ในการปฏิบัติตามสัญญานี้ หากผูรับจางจะตองสั่งหรือนําของเขามาจากตางประเทศ

รวมท้ังเครื่องมือและอุปกรณท่ีตองนําเขามาเพ่ือปฏิบัติงานตามสัญญา ไมวาผูรับจางจะเปนผูท่ีนําของเขามาเองหรือ

นําเขามาโดยผานตัวแทนหรือบุคคลอ่ืนใด ถาสิ่งของนั้นตองนําเขามาโดยทางเรือในเสนทางเดินเรือท่ีมีเรือไทยเดินอยู

และสามารถใหบริการรับขนไดตามท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด ผูรับจางตองจัดการใหสิ่งของ

ดังกลาวบรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือท่ีมีสิทธิเชนเดียวกับเรือไทยจากตางประเทศมายังประเทศไทยเวนแตจะไดรับ

อนุญาตจากกรมเจาทากอนบรรทุกของนั้นลงเรืออ่ืนท่ีมิใชเรือไทยหรือเปนของท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม

ประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออ่ืนได  ท้ังนี้ ไมวาการสั่งหรือนําเขาสิ่งของดังกลาวจากตางประเทศจะเปนแบบใด 

                                  ในการสงมอบงานตามสัญญาใหแกผูวาจาง ถางานนั้นมีสิ่งของตามวรรคหนึ่ง ผูรับจาง

จะตองสงมอบใบตราสง (Bill of lading) หรือสําเนาใบตราสงสําหรับของนั้น ซ่ึงแสดงวาไดบรรทุกมาโดยเรือไทย

หรือเรือท่ีมีสิทธิเชนเดียวกับเรือไทยใหแกผูวาจางพรอมกับการสงมอบงานดวย 
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                                  ในกรณีท่ีสิ่งของดังกลาวไมไดบรรทุกจากตางประเทศมายังประเทศไทยโดยเรือไทยหรือ

เรือท่ีมีสิทธิเชนเดียวกับเรือไทย ผูรับจางตองสงมอบหลักฐานซ่ึงแสดงวาไดรับอนุญาตจากกรมเจาทา ใหบรรทุกของ

โดยเรืออ่ืนไดหรือหลักฐานซ่ึงแสดงวาไดชําระคาธรรมเนียมพิเศษ เนื่องจากการไมบรรทุกของโดยเรือไทยตาม

กฎหมายวาดวยการสงเสริมการพาณิชยนาวีแลวอยางใดอยางหนึ่งแกผูวาจางดวย 

                                  ในกรณีท่ีผูรับจางไมสงมอบหลักฐานอยางใดอยางหนึ่งดังกลาวในวรรคสองและวรรค

สามใหแกผูวาจาง แตจะขอสงมอบงานดังกลาวใหผูวาจางกอนโดยยังไมรับชําระเงินคาจาง ผูวาจางมีสิทธิรับงาน

ดังกลาวไวกอน และชําระเงินคาจางเม่ือผูรับจางไดปฏิบัติถูกตองครบถวนดังกลาวแลวได 

                  ขอ 23.  การปรับราคาคาจาง 

                                  ผูวาจางและผูรับจาง ตกลงกันใหใชสัญญาปรับราคาได สําหรับราคางานกอสรางตาม

สัญญานี้โดยการนําสูตร Escalation Factor (K)  มาใชคํานวณราคาคางานท่ีเปลี่ยนแปลงไป โดยวิธีการตอไปนี้   

ตามเง่ือนไข  หลักเกณฑ  สูตรและวิธีคํานวณท่ีใชกับสัญญาแบบปรับราคาได  ตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี             

22 สิงหาคม 2532 เรื่องการพิจารณาชวยเหลือผูประกอบอาชีพงานกอสราง ตามหนังสือสํานักเลขาธิการ

คณะรัฐมนตรี ท่ี นร 0203/ว109 ลงวันท่ี 24 สิงหาคม 2532 

                                 สตูรการปรับราคา (สูตรคา K) จะตองคงท่ีท่ีระดับท่ีกําหนดไวในวันแลวเสร็จตามท่ี

กําหนดไวในสัญญา หรือภายในระยะเวลาท่ีผูวาจางไดขยายออกไป โดยจะใชสูตรของทางราชการท่ีไดระบุตาม

ภาคผนวก 4 

                           สัญญานี้ทําข้ึนเปนสองฉบับ มีขอความถูกตองตรงกัน คูสัญญาไดอานและเขาใจขอความ     

โดยละเอียดตลอดแลว จึงไดลงลายมือชื่อ พรอมท้ังประทับตรา (ถามี) ไวเปนสําคัญตอหนาพยาน และคูสัญญา           

ตางยึดถือไวฝายละหนึ่งฉบับ  

 

           (ลงชื่อ)..............................................................ผูวาจาง  

       (................คณบดี.................) 

 

    (ลงชื่อ)..............................................................ผูรับจาง  

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

 

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

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

 

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

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

 
 

เลขท่ีโครงการ  ............................. 

เลขคุมสัญญา   ............................. 
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 วันท่ี ............................... 

 

เรื่อง   ขอสงมอบพ้ืนท่ี 

เรียน   กรรมการผูจัดการ บริษัท .............................................  

 

           ตามที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ไดทําส ัญญาจางบริษัท ................. ดําเนินการ

กอสราง/ปรับปรุง..............................  ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  เปนเงินจํานวน ............ บาท 

(.............................)   กําหนดใหผูรับจางเริ่มทํางานในวันที่ .................... และจะตองทํางานใหแลวเสร็จ

ภายในวันท่ี ..................  ตามสัญญาจางเลขท่ี ศศ ...../............  ความละเอียดทราบแลวนั้น  มหาวิทยาลัย

ขอสงมอบพ้ืนท่ีใหบริษัทฯ  เขาดําเนินการได  ตั้งแตวันท่ี .....................  เปนตนไป  

 

  จึงเรียนมาเพ่ือทราบ และดําเนินการ 

 

 

    ขอแสดงความนับถือ 

 

 

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

            คณบดีคณะศึกษาศาสตร   ปฏิบัติการแทน   

              อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 

 

 

 

งานพัสดุ  คณะศึกษาศาสตร 

โทรศัพท 0-26495000 ตอ 15527 , 0-2649-5272 

โทรสาร   0-26495271 , 0-2649-5000  ตอ 15526 

 

 

 

 

ท่ี  อว 8715.1 / ......... 
 

 

 

คณะศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

114 ถนนสุขุมวิท 23  แขวงคลองเตยเหนือ          

เขตวัฒนา  กรุงเทพมหานคร   10110 

เอกสารหมายเลข 14 
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ใบรับรองผลการปฏิบัติงาน 

ตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ขอ 176 (6) 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

     วันท่ี  

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจางกอสราง  ผูมีนามขางทายนี้  ไดพรอมกันตรวจรับงานจาง          

ณ  คณะศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ซ่ึง  บริษัท ......................  ผูรับจาง  ไดสงมอบงานจาง

ตามสัญญาหรือขอตกลงเปนหนังสือเลขท่ี ศศ ..../............ ลงวันท่ี ............... และตามใบแจงหนี้/ใบสงมอบงาน 

เลขท่ี .......... ลงวันท่ี ...................  ปรากฏวาผูรับจางไดทําการ  จํานวน 1 งาน  แลวเสรจ็ถูกตองครบถวน 

เปนไปตามแบบรูปรายการละเอียดและขอกําหนดในสัญญาหรือขอตกลงเปนหนังสือแลวตั้งแตวันท่ี.................. 

และเห็นสมควรจายเงินเปนจํานวนเงิน ................บาท (............................)   ใหแกผูรับจางได 

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจางกอสราง  จึงพรอมกันลงลายมือชื่อไวเปนหลักฐาน 

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

 (……………………………………) 

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

    (……………………………………) 

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

    (……………………………………) 

เอกสารหมายเลข 16 

60



เอกสารหมายเลข 17 

61



บันทึกขอความ 

สวนงาน   คณะศึกษาศาสตร  โทร.  15527

ท่ี    อว 8715.1/ วันท่ี ................................

เรื่อง รายงานการจัดซ้ือหรือจาง   และขออนุมัติเบิกจายเงิน

เรียน คณบดีคณะศึกษาศาสตร 

ตามท่ีสํานักงานคณบดีคณะศึกษาศาสตร  ไดรับอนุมัติใหจาง........................  จํานวน 1 งาน  เปนจํานวนเงิน 

.............. บาท (.................................) จากบริษัท.......................... นั้น  บัดนี้ บริษัทฯ ไดดําเนินการสงมอบงานดังกลาว

เสร็จเรียบรอยแลว เม่ือวันท่ี .................................  และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจางกอสรางไดตรวจรับแลว 

ในการนี้ สํานักงานคณบดีคณะศึกษาศาสตร  จึงขออนุมัติเบิกเงินจากเงินรายไดปงบประมาณ พ.ศ. ............ แผนงาน : 

พ้ืนฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย ผลผลิต : ผูสําเรจ็การศึกษาดานสังคมศาสตร งบลงทุน 

คาท่ีดินและสิ่งกอสราง งาน.................................  จํานวน 1 งาน  เปนจํานวนเงิน .............. บาท (.................................) 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณาอนุมัติ 

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

   นักวิชาการพัสดุ 

เอกสารหมายเลข 18
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