
                                  บันทึกข้อความ 
 

ส่วนราชการ   องค์การบริหารส่วนต าบลดอน....โทร./โทรสาร.0-7346-6134..................................................... 
 

ท่ี....................................................................วันที่     12   มกราคม   2558…….………………………………………….. 
 

เรื่อง ขอความเห็นชอบแต่งตัง้คณะกรรมการก าหนดราคากลาง......................................................................... 
 

เรียน นายกองค์การบรหิารส่วนต าบลดอน 
 

  ด้วย องค์การบริหารสว่นต าบลดอน อ าเภอปะนาเระ มีความประสงค์จะด าเนินการจัดจ้างเหมา 
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายปอเนาะ–ประปา ขนาดกว้าง  3.00 เมตร  ยาว  205 เมตร  หนา 
0.15 เมตร ณ หมู่ที่ 2 บ้านคลอง ต าบลดอน  อ าเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี 
  

  เพื่อให้การด าเนินการดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  จึงเห็นควรแต่งตั้งคณะกรรมการ
ก าหนดราคากลาง เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราช     
ส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2535  แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2553 และตามหลักเกณฑ์การค านวณราคากลาง ตาม
มติคณะรัฐมนตรี ลงวันที่  13 มีนาคม  2555  พร้อมนี้ได้เสนอค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการก าหนดราคากลาง            
มาด้วยแล้วหากเห็นชอบโปรดลงนามในค าสั่งที่เสนอมาพร้อมนี้ 
 
        (ลงช่ือ )                                                 

                                        (  นางวัชรี  ทิพย์เสถียร  ) 
                                                                                  เจ้าพนักงานพสัด ุ

 
 

        (ลงช่ือ )                                                   
                                                        ( นางสุชาดา  คงประสทิธ์ิ ) 

                                                                                  หัวหน้าเจ้าหน้าที่พสัดุ/หัวหน้าส่วนการคลัง 
 
 
( ลงช่ือ )                                    ผู้ตรวจสอบ 
          ( นางสาวพอพรรณ  บัวมาศ ) 
      ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลดอน 
   

- เห็นควรด าเนินการ 
 
 
                              ( ลงช่ือ ) 

           ( นายทักษิณ  ปุ๋ยชุมผล  ) 
    นายกองค์การบริหารส่วนต าบลดอน 
 
 
 



 
 
 
  
            
         

        ค าสั่ง  องค์การบริหารส่วนต าบลดอน 
                    ที่  8/2558 
    เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการก าหนดราคากลาง 
------------------------------------------------------ 

 

ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลดอน  มีความประสงค์จะด าเนินการจัดจ้างเหมาโครงการกอ่สร้าง 
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายปอเนาะ–ประปา ขนาดกว้าง  3.00 เมตร  ยาว  205 เมตร  หนา  0.15  เมตร ณ  
หมู่ที่ 2 บ้านคลอง ต าบลดอน อ าเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี นั้น  
   

เพื่อใหก้ารด าเนินการจัดจ้างดงักล่าวเป็นไปด้วยความเรียบรอ้ย อาศัยอ านาจตามระเบียบ 
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2535  และแก้ไขเติมถึงฉบับที่ 9 
พ.ศ. 2553 และอาศัยอ านาจตามมติคณะรัฐมนตรี หลักเกณฑ์การค านวณราคากลาง ลงวันที่ 13 เดือนมีนาคม 
พ.ศ. 2555  จึงแต่งตั้งบุคคลที่มีรายช่ือดังต่อไปนี้เป็นคณะกรรมการก าหนดราคากลาง 
 

1.  นางสาวพอพรรณ  บัวมาศ    ต าแหน่ง ปลัด อบต.              ประธานกรรมการ 
2.  นายปฐมพงษ์  จันทร์ออ่น   ต าแหน่ง  หัวหน้าส่วนโยธา                กรรมการ 
3.  นายนิรัญ  ทองเพิ่ม   ต าแหน่ง  ช่างโยธา                          กรรมการ 
 

โดยให้คณะกรรมการตามค าสั่งนี้  มีอ านาจหน้าที่ในการก าหนดราคากลาง  โดยอาศัยหลัก 
วิชาการและค านึงถึงประโยชน์ของทางราชการเป็นส าคัญ โดยรายงานผลใหท้ราบภายใน 3 วัน นับแต่ได้รับทราบ
ค าสั่ง  

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดน้ีเป็นต้นไป 
 

สั่ง  ณ  วันที่   12  เดือน มกราคม  พ.ศ. 2558 
 
 
 
 
                                                          ( ลงช่ือ  ) 
                                                                      ( นายทักษิณ  ปุ๋ยชุมผล ) 
                                                                  นายกองค์การบรหิารส่วนต าดอน 
 
   

 
 
 
 
 
 



            ( ส าเนาคู่ฉบับ ) 
 
       ค าสั่ง  องค์การบรหิารส่วนต าบลดอน 
                    ที่  8/2558 
    เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการก าหนดราคากลาง 
------------------------------------------------------ 

 

ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลดอน  มีความประสงค์จะด าเนินการจัดจ้างเหมาโครงการกอ่สร้าง 
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายปอเนาะ–ประปา ขนาดกว้าง  3.00 เมตร  ยาว  205 เมตร  หนา 0.15 เมตร  ณ  
หมู่ที่ 2 บ้านคลอง ต าบลดอน อ าเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี นั้น  
   

เพื่อใหก้ารด าเนินการจัดจ้างดงักล่าวเป็นไปด้วยความเรียบรอ้ย อาศัยอ านาจตามระเบียบ 
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2535  และแก้ไขเติมถึงฉบับที่ 9 
พ.ศ. 2553 และอาศัยอ านาจตามมติคณะรัฐมนตรี หลักเกณฑ์การค านวณราคากลาง ลงวันที่ 13 เดือนมีนาคม 
พ.ศ. 2555  จึงแต่งตั้งบุคคลที่มีรายช่ือดังต่อไปนี้เป็นคณะกรรมการก าหนดราคากลาง 
 

1.  นางสาวพอพรรณ  บัวมาศ    ต าแหน่ง ปลัด อบต.              ประธานกรรมการ 
2.  นายปฐมพงษ์  จันทร์ออ่น   ต าแหน่ง  หัวหน้าส่วนโยธา                กรรมการ 
3.  นายนิรัญ  ทองเพิ่ม   ต าแหน่ง  ช่างโยธา                          กรรมการ 
 

โดยให้คณะกรรมการตามค าสั่งนี้   มีอ านาจหน้าที่ในการก าหนดราคากลาง  โดยอาศัยหลัก  
วิชาการและค านึงถึงประโยชน์ของทางราชการเป็นส าคัญ โดยรายงานผลใหท้ราบภายใน 3 วัน นับแต่ได้รับทราบ
ค าสั่ง  

 
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดน้ีเป็นต้นไป 
 

สั่ง  ณ  วันที่   12  เดือน มกราคม  พ.ศ. 2558 
 

 
\ 
                                                          ( ลงช่ือ  ) 
                                                                      ( นายทักษิณ  ปุ๋ยชุมผล ) 
                                                                  นายกองค์การบรหิารส่วนต าดอน 
 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

                        บันทึกข้อความ       
  

ส่วนราชการ   องค์การบริหารส่วนต าบล......................โทร..0-7346-6134……………………………………………. 
 

ท่ี…………………………….....................................วันท่ี........14   มกราคม  2558.......................................................  
 

เรื่อง  รายงานผลก าหนดราคากลาง......................................................................... ............................................... 
 

เรียน   นายกองค์การบรหิารส่วนต าบล  
 

ตามค าสั่งองค์การบรหิารส่วนต าบลดอน  ที่ 8/2558  ลงวันที่  12  มกราคม 2558 ไดแ้ต่งตั้ง 
คณะกรรมการก าหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายปอเนาะ–ประปา ขนาดกว้าง  
3.00  เมตร  ยาว  205  เมตร  หนา 0.15 เมตร  ณ  หมู่ที่  2  บ้านคลอง  ต าบลดอน  อ าเภอปะนาเระ            
จังหวัดปัตตานี นั้น 
         

บัดน้ีคณะกรรมการก าหนดราคากลาง  ได้ร่วมกันพิจารณารายละเอียดแล้วเห็นควรก าหนด 
ราคากลางของโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายปอเนาะ–ประปา ขนาดกว้าง  3.00 เมตร  ยาว  
205 เมตร  หนา 0.15 เมตร ณ  หมู่ที่ 2 บ้านคลอง ต าบลดอน อ าเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี    รายละเอียด
ตามปริมาณงานและแบบแปลนที่ อบต.ดอนก าหนด ป้ายโครงการจ านวน  1 ป้าย ราคากลาง จ านวนเงิน  
400,000.- บาท (-เงินสี่แสนบาทถ้วน-) ระยะเวลาในการด าเนินงานก่อสร้างจ านวน  90  วัน   
  

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ  
 
                                                               (ลงช่ือ)...........................................ประธานกรรมการ 
                                                                                ( นางสาวพอพรรณ  บัวมาศ ) 
  
 
                       (ลงช่ือ.................................................กรรมการ 
                                                             ( นายปฐมพงษ์   จันทร์ออ่น ) 
 
  
       (ลงช่ือ)...............................................กรรมการ  
                                                           ( นายนิรัญ   ทองเพิม่ ) 

 
 

- ทราบ 
 
 

     ( นายทักษิณ  ปุ๋ยชุมผล ) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลดอน 

 
 
 

 



  
 

 
 
 
 
 
 

      
  ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลดอน 

      เรื่อง    การด าเนินการจัดจ้างโครงการก่อสร้างโดยวิธีพิเศษ  
     

---------------------------------- 
     ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลดอน    อ าเภอปะนาเระ  จังหวัดปัตตานี    มีความประสงค์            
จะด าเนินการโครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายมัสยิดตาติง-บาโระ ขนาดกว้าง  3.50 เมตร  
ยาว  250 เมตร  หนา 0.15 เมตร ณ หมู่ที่ 1 บ้านราวอ ต าบลดอน อ าเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี   ราคากลาง
งบประมาณ  550,000.- บาท โดยวิธีพิเศษ     

  

ผู้มีสิทธิ์เสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังน้ี 
  1.  เป็นนิตบิุคคล  หรือบุคคลธรรมดาทีม่ีอาชีพรบัจ้างท างานดังกล่าว 
  2.  ไม่เป็นผู้ที่ถูกแจ้งเวียนช่ือเป็นผู้ทิ้งงานของทางราชการ  รัฐวิสาหกิจหรอืหน่วยงานบรหิาร
ราชการส่วนท้องถ่ิน  ในขณะยื่นซองใบเสนอราคา 
  3.  มีผลงานกอ่สร้างประเภทเดียวกัน  ในวงเงินไม่น้อยกว่า.........-..... .........บาท 
  4.  ในกรณีผูเ้สนอราคาได้รบัการคัดเลือกไม่ยอมเข้ามาท าสญัญากับองค์การบริหารส่วนต าบล 
ดอนในวันเวลาที่ก าหนดให้คณะกรรมการพจิารณาผู้เสนอราคารายต่อไป 
  5.  ผู้ทีเ่สนอราคาต้องยื่นหลกัฐานการจดทะเบียนการประกนัสังคม  การจดทะเบียนจ่ายเงิน
สมทบกองทุนเงินทดแทนกับส านักงานประกันสงัคม และส าเนาทะเบียนบ้าน  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน 
  6.  ผู้รับจ้างต้องส่งมอบงานก่อสร้างถนนคอนกรีตให้แล้วเสร็จภายใน 90 วัน นับถัดจากวัน                    
ลงนามในสัญญาและจะต้องยืนราคาไม่น้อยกว่า  45  วัน  นับถัดจากวันเสนอราคา 
  หลักฐานการเสนอราคา 

1. ต้องใช้ใบเสนอราคาตามแบบของทางราชการ  ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสาร  หลักฐาน 
แนบมาพรอ้มกบัใบเสนอราคา  ดังนี้ 

1.1 ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท  และส าเนาใบทะเบียนภาษี  
มูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกต้องส าหรับผู้ประกอบการประเภทร้านค้า จะต้องมีส าเนาหนังสือ             
จดทะเบียนพาณิชย์ 

1.2  หนังสือมอบอ านาจ ซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย  ในกรณีที่ผู้เสนอราคามอบ 
อ านาจใหบุ้คคลอื่นลงนามในใบเสนอราคาแทน    
                                                                                                                             

  ก าหนดดูสถานท่ีก่อสร้าง   ในวันที่  28  เดือน มีนาคม  พ.ศ. 2558  เวลา 10.00  น.  ณ  
สถานที่ก่อสร้างโครงการฯ หมู่ที่ 1 บ้านราวอ  ต าบลดอน  อ าเภอปะนาเระ  และก าหนดรับฟังค าช้ีแจง
รายละเอียดเพิ่มเติมในวันเดียวกัน  เวลา  11.30  น.  ณ  ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลดอน  ผู้ที่ไม่ได้              
ดูสถานที่ก่อสร้างโครงการฯ  ถือเสมือนว่าผู้ซื้อแบบและรายการได้ทราบสถานที่ตลอดจนอุปสรรคและปัญหา           
ต่าง ๆ ดีแล้วเมื่อมีอุปสรรคและปญัหาในเวลาท างานจะน ามาอ้างให้พ้นผิดต่อองค์การบริหารส่วนต าบลดอนไม่ได้ 
 
 
 
 



-2- 
 

 

ก าหนดยื่นซองใบเสนอราคา   ในวันที่   30   เดือน มนีาคม   พ.ศ.   2558   ระหว่างเวลา                    
10.00 - 11.00 น. และก าหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันเดียวกันตั้งแต่เวลา 11.30 น. เป็นต้นไป  ณ ห้อง
ประชุมที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลดอน    
                    

           ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสาร ได้  ณ  ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลดอน  ระหว่างวันท่ี  23
เดือน มีนาคม   พ.ศ. 2558   ถึงวันท่ี  30  เดือน มีนาคม  พ.ศ. 2558  หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข           
0-7346-6134  ในวันและเวลาราชการ 
                                                                                                                                                 
   ประกาศ   ณ   วันที่   23   เดือน  มนีาคม   พ.ศ.   2558 
 
  
 
                
                                                                 ( นายทักษิณ  ปุ๋ยชุมผล )    
                                                           นายกองค์การบริหารส่วนต าบลดอน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
ที่ ปน 80002/ว                                                                    ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลดอน 
                                                                                       หมู่ที่ 5 ต าบลควน  อ าเภอปะนาเระ   
                                                                                       จังหวัดปัตตานี   94130 
                                                                                      
                                                                     มีนาคม       2558 
 

เรื่อง ขอเชิญผูร้ับจ้างเข้าย่ืนใบเสนอราคาโดยวิธีพิเศษ  
 

เรียน หจก.อดินันการก่อสร้าง 
  

สิ่งทีส่่งมาด้วย 1.  ประกาศโครงการจัดจ้างโดยพิเศษ     จ านวน  1   ชุด  
               

ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลดอน    อ าเภอปะนาเระ  จังหวัดปัตตานี    มีความประสงค์            
จะด าเนินการโครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายมัสยิดตาติง –บาโร๊ะ  ขนาดกว้าง  3.50 
เมตร  ยาว  250  เมตร  หนา 0.15 เมตร ณ หมู่ที่  1 บ้าราวอ  ต าบลดอน อ าเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี                 
ราคากลางงบประมาณ  550,000.- บาท โดยวิธีพิเศษ     
 

ในการนี ้องค์การบรหิารส่วนต าบลดอน   จึงขอแจ้งประชาสัมพันธ์มายงัหน่วยงานของท่านเพือ่ 
เข้ายื่นใบเสนอราคาได้ ณ  ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลดอน  อ าเภอปะนาเระ    จังหวัดปัตตานี            
ในวันที่  30  มีนาคม  2558 เวลา 10.00 น.–11.00  น. 

  

จึงเรียนมาเพื่อทราบ  
 

  
 

                                                             ขอแสดงความนับถือ 
 
 
                                                           ( นายทักษิณ  ปุ๋ยชุมผล )    
                                                    นายกองค์การบริหารส่วนต าบลดอน 
 

ส่วนการคลงั/งานพสัด ุ
โทร.0-7346-6134 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ส าเนาคู่ฉบับ 
 

ที่ ปน 80002/ว                                                                   ที่ท าการองค์การบรหิารส่วนต าบลดอน 
                                                                                      หมู่ที่ 5  ต าบลดอน  อ าเภอปะนาเระ    
                                                                                      จังหวัดปัตตานี  94130 
 

                                                               มนีาคม   2558 
 

เรื่อง ขอเชิญผูร้ับจ้างเข้าย่ืนใบเสนอราคาโดยวิธีพิเศษ  
 

เรียน หจก.อดินันการก่อสร้าง,ร้าน อ วัสดุ,ร้าน อบัดุลฮาเลง็วัสดุ,ร้านโชคอนันต์การกอ่สร้าง   
 

สิ่งทีส่่งมาด้วย 1.  ประกาศโครงการจัดจ้างโดยพิเศษ     จ านวน  1   ชุด  
    

ด้วย องค์การบรหิารส่วนต าบลดอน อ าเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี  มีความประสงค์จะด าเนิน            
การโครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายมัสยิดตาติง –บาโร๊ะ  ขนาดกว้าง  3.50 เมตร  ยาว  
250 เมตร  หนา 0.15 เมตร ณ หมู่ที่   1  บ้านราวอ  ต าบลดอน อ าเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี                 
ราคากลางงบประมาณ  550,000.- บาท โดยวิธีพิเศษ     
 

ในการนี้องค์การบริหารส่วนต าบลดอน   จึงขอแจง้ประชาสมัพันธ์มายังหน่วยงานของท่านเพื่อ 
เข้าย่ืนใบเสนอราคาได้ ณ  ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลดอน อ าเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี   ในวันที่  30  
มนีาคม  2558  เวลา 10.00 น.–11.00  น. 

  

จึงเรียนมาเพื่อทราบ  
 

 

  
                                                              ขอแสดงความนับถือ 
 
 
                                                             ( นายทักษิณ  ปุ๋ยชุมผล )    
                                                        นายกองค์การบรหิารส่วนต าบลดอน  
 

ส่วนการคลงั/งานพสัด ุ
โทร.0-7346-6134 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 
ที่ปน 80002/                                                                       ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลดอน 
                                                                                        หมู่ที่ 5 ต าบลดอน  อ าเภอปะนาเระ 
                                                                                        จังหวัดปัตตานี  94130 
 

                                                              มนีาคม    2558 
   

เรื่อง ขอความอนุเคราะหป์ระชาสัมพันธ์ข่าวสารของทางราชการ 
 

เรียน นายอ าเภอปะนาเระ 
 

สิ่งทีส่่งมาด้วย 1.  ประกาศโครงการจัดจ้างโดยพิเศษ     จ านวน  1   ชุด  
        

 ด้วยองค์การบรหิารส่วนต าบลดอน    อ าเภอปะนาเระ  จังหวัดปัตตานี    มีความประสงค์            
จะด าเนินการโครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายมัสยิดตาติง –บาโร๊ะ  ขนาดกว้าง  3.50 
เมตร  ยาว  250 เมตร  หนา 0.15 เมตร ณ หมู่ที่   1  ต าบลดอน อ าเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี                 
ราคากลางงบประมาณ  550,000.- บาท โดยวิธีพิเศษ     

 

ในการนี้ องค์การบรหิารส่วนต าบลดอน จึงขอความอนเุคราะห์ให้ทางอ าเภอปะนาเระ  แจ้งการ 
ประชาสมัพันธ์การด าเนินการโครงการฯ ดังกล่าวข้างต้นของ องค์การบรหิารส่วนต าบลดอน และขอขอบพระคุณ
มา ณ โอกาสนี้ด้วย   
                

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
  
                                                                 ขอแสดงความนับถือ 
 
 
                                                                ( นายทักษิณ  ปุ๋ยชุมผล )    
                                                         นายกองค์การบรหิารส่วนต าบลดอน  
 

ส่วนการคลงั/งานพสัด ุ
โทร. 0-7346-6134 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส าเนาคู่ฉบับ 
                 
ที่ปน 80002/                                                                     ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลดอน 
                                                                                      ถนนปะนาเระ – ปาลสั  94130  
 
         
 

                                                                   มนีาคม    2558 
   

เรื่อง ขอความอนุเคราะหป์ระชาสัมพันธ์ข่าวสารของทางราชการ 
 

เรียน นายอ าเภอปะนาเระ 
 

สิ่งทีส่่งมาด้วย 1.  ประกาศโครงการจัดจ้างโดยพิเศษ     จ านวน  1   ชุด  
        

      ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลดอน    อ าเภอปะนาเระ  จังหวัดปัตตานี    มีความประสงค์            
จะด าเนินการโครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายมัสยิดตาติง –บาโร๊ะ  ขนาดกว้าง  3.50 
เมตร  ยาว  250 เมตร  หนา 0.15 เมตร ณ หมู่ที่  1 บ้านราวอ ต าบลดอน อ าเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี                 
ราคากลางงบประมาณ  550,000.- บาท โดยวิธีพิเศษ     

 

ในการนี้ องค์การบรหิารส่วนต าบลดอน จึงขอความอนเุคราะห์ให้ทางอ าเภอปะนาเระ  แจ้งการ 
ประชาสมัพันธ์การด าเนินการโครงการดงักล่าวข้างต้นของ องค์การบรหิารส่วนต าบลดอน และขอขอบพระคุณมา 
ณ โอกาสนี้ด้วย   
  

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ      
 

                                                             
                                                             ขอแสดงความนับถือ 
 
 
                                                              ( นายทักษิณ  ปุ๋ยชุมผล )    
                                                        นายกองค์การบรหิารส่วนต าบลดอน 
 
ส่วนการคลงั/งานพสัด ุ
โทร.0-7346-6134  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 
                 
 
ที่ปน 80002/                                                                      ที่ท าการองค์การบรหิารส่วนต าบลดอน 
            หมู่ที่ 5 ต าบลดอน  อ าเภอปะนาเระ 

   จังหวัดปัตตานี  94130 
 

                                                             มีนาคม  2558 
  

เรื่อง ขอความอนุเคราะหป์ระชาสัมพันธ์ข่าวสารของทางราชการ 
 

เรียน นายกเทศบาลต าบลปะนาเระ,พ่อมิ่ง/นายก อบต.ทุกแห่ง อ าเภอปะนาเระ 
 

สิ่งทีส่่งมาด้วย 1.  ประกาศโครงการจัดจ้างโดยพิเศษ     จ านวน  1   ชุด 
 

ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลดอน    อ าเภอปะนาเระ  จังหวัดปัตตานี    มีความประสงค์            
จะด าเนินการโครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายมัสยิดตาติง –บาโร๊ะ  ขนาดกว้าง  3.50 
เมตร  ยาว  250 เมตร  หนา 0.15 เมตร ณ หมู่ที่   1  ต าบลดอน อ าเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี                 
ราคากลางงบประมาณ  550,000.- บาท โดยวิธีพิเศษ     
 

ในการนี้ องค์การบรหิารส่วนต าบลดอน จึงขอความอนเุคราะห์ให้ทางหน่วยงานของท่านแจง้ 
การประชาสัมพันธ์การด าเนินการโครงการดังกล่าวข้างต้นขององค์การบริหารส่วนต าบลดอน และขอขอบ           
พระคุณมา ณ โอกาสนี้ด้วย   
              

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
                                                             

                                                             ขอแสดงความนับถือ 
 
 
                                                              ( นายทักษิณ  ปุ๋ยชุมผล )    
                                                        นายกองค์การบรหิารส่วนต าบลดอน 
 
 
ส่วนการคลงั/งานพสัด ุ
โทร.0-7346-613 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
                   ใบเสนอราคา 
 

เรียน   นายกองค์การบริหารส่วนต าบลดอน 
 

1. ข้าพเจ้า.....................................................…………..อยู่บ้านเลขที.่............ถนน…….......................
ต าบล................….อ าเภอ...................……จังหวัด.....................โทรศัพท.์.........……...โดย........................................ 
ผู้ลงนามข้างท้ายน้ีได้พจิารณาเงื่อนไขต่าง ๆในเอกสารสอบราคาจ้างเลขที่............................และเอกสารเพิม่เติม 
เลขที่ ……………….. (ถ้ามี)โดยตลอดและยอมรับข้อก าหนดและเงื่อนไขนั้นแล้ว รวมทั้งรับรองว่า ข้าพเจ้าเป็นผูม้ี
คุณสมบัติครบถ้วนตามที่ก าหนดและไมเ่ป็นผู้ทิง้งานของทางราชการ รัฐวิสาหกจิ หรอืหน่วยงานบรหิารราชการ
ส่วนท้องถ่ิน อยู่ในขณะที่ยื่นซองเสนอราคาครั้งนี ้

 

2. ข้าพเจ้าขอเสนอที่จะท างาน....................................................................................... ..........   
........................................................................................................... ...............................................ตามข้อก าหนด
เงื่อนไขแบบรูปรายการละเอียดแห่งเอกสารสอบราคา   ตามราคาดังที่ได้ระบุไว้ในบัญชีรายการ   ก่อสร้างหรือใบ
แจ้งปริมาณงานและราคาแนบท้ายใบเสนอราคาน้ี (ถ้ามี) เปน็เงินทัง้สิ้น...................................บาท 
(……………………………………………………......) ซึ่งได้รวมภาษีมลูค่าเพิ่มจ านวน............................บาทตลอดจนภาษี
อากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว 
 

3. ค าเสนอนี้จะยืนอยู่เป็นระยะเวลา .................วัน นับแต่วันเปิดซองสอบราคาและองค์การ
บริหารส่วนต าบลดอนอาจรับค าเสนอน้ี ณ เวลาใดก็ได้ก่อนที่จะครบก าหนดระยะเวลาดังกล่าว หรือระยะเวลาที่
ได้ยืดไปตามเหตุผลอันสมควรที่องค์การบริหารส่วนต าบลดอนร้องขอ 

 

4. ก าหนดเวลาส่งมอบข้าพเจ้ารับรองที่จะเริ่มท างานตามสัญญาทันที  หรือทันทีที่ได้รับแจ้งจาก
องค์การบริหารส่วนต าบลดอน ว่าให้เริ่มท างานตามสัญญา (แล้วแต่ข้อตกลงในสัญญาจ้าง) และจะส่งมอบงาน
ตามเอกสารสอบราคา โดยครบถ้วนถูกต้องภายใน…………….วัน นับถัดจากวันเริ่มท างานตามสัญญา 

 

5. ในกรณีที่ข้าพเจ้าได้รับการพิจารณาให้เป็นผู้ชนะการสอบราคา ข้าพเจ้ารับรองที่จะ 
5.1 ท าสัญญาตามแบบสัญญาจ้างแนบท้ายเอกสารสอบราคากับองค์การบริหารส่วนต าบล

ดอน  ภายใน.................................วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งให้ไปท าสัญญา 
5.2 มอบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาตามที่ระบุไว้ในข้อ 6 ของเอกสารสอบราคาให้แก่

องค์การบริหารส่วนต าบลดอนก่อน หรือในขณะที่ได้ลงนามในสัญญาเป็นจ านวนร้อยละ....................... ของราคา
ตามสัญญาที่ได้ระบุไว้ในใบเสนอราคาน้ีเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาโดยถูกต้องและครบถ้วน หาก
ข้าพเจ้าไม่ปฏิบัติให้ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ข้างต้นนี้ ข้าพเจ้ายินดีชดใช้ค่าเสียหายใด ๆ ที่อาจมีแก่องค์การบริหาร
ส่วนต าบลดอน และองค์การบริหารส่วนต าบลดอน มีสิทธิจะให้ผู้เสนอราคารายอื่นเป็นผู้สอบราคาได้ หรือ
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนอาจเรียกสอบราคาใหม่ก็ได้  
 

6. ข้าพเจ้ายอมรับว่าองค์การบริหารส่วนต าบลดอน ไม่มีความผูกพันที่จะรับค าเสนอนี้ หรือ              
ใบเสนอราคาใด ๆ รวมทั้งไม่ต้องรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายใด ๆ อันอาจเกิดข้ึนในการที่ข้าพเจ้าได้เข้าเสนอราคา 
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7. ข้าพเจ้าได้ตรวจทานตัวเลขและตรวจสอบเอกสารต่าง ๆ ที่ได้ยื่นพร้ อมใบเสนอราคานี้โดย
ละเอียดแล้วและเข้าใจดีว่าองค์การบริหารส่วนต าบลดอนไม่ต้องรับผิดชอบใดๆ ในความผิดพลาดหรือตกหล่น 

 

8. ใบเสนอราคาน้ีได้ย่ืนเสนอโดยบริสุทธ์ิยุติธรรม และปราศจากกลฉ้อฉลหรือการสมรู้ร่วมคิดกัน
โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายกับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือหลายบุคคล หรือกับห้างหุ้นส่วนบริษัทใด ๆ ที่ได้ยื่นเสนอ
ราคาในคราวเดียวกัน 
 
 

         เสนอ  ณ  วันที่................ เดือน............................................. พ.ศ.......................... 
 

  
 

     (ลงช่ือ)............................................................ผูเ้สนอราคา 
    (......................................................) 

                  ต าแหน่ง.............................................................. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

บัญชีรายการเอกสารท่ียื่นพร้อมกับการเสนอราคาตามประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลควน 
 โครงการ ปรับปรุงถนนดินลูกรังพร้อมงานหูช้างท่อเหลี่ยม  สายโรงรมยาง  ม.2 – บ่ออ่างทอง ม.5 

ต าบลควน    อ าเภอปะนาเระ  
ล าดับท่ี รายการเอกสาร จ านวน เอกสาร หมายเหต ุ

 เอกสารบรรจุในซอง   
1 ใบเสนอราคา จ านวน............แผ่น  
2 แผนการท างาน จ านวน..….......แผ่น ( เฉพาะการจ้าง  ) 
 เอกสารแนบภายนอกซอง   
1 ส าเนาหลักฐานการจดทะเบียนเป็นนิตบิุคคล จ านวน............แผ่น  
2 ส าเนาหนงัสือรบัรองของส านักงานทะเบียนหุ้นส่วน  กรมทะเบียน                 

การค้าของกระทรวงพาณิชย์แสดงใครเป็นผูจ้ัดการ 
จ านวน............แผ่น  

3 ส าเนาทะเบียนพาณิชย์ จ านวน............แผ่น  
4 หลักฐานการจดทะเบียนโดยมีวัตถุประสงค์ จ านวน............แผ่น  
5 ใบมอบอ านาจ จ านวน............แผ่น  
6 ใบเสร็จรับเงิน จ านวน............แผ่น  
7 หนังสือรบัรองจากหัวหน้าหน่วยงาน จ านวน............แผ่น  
8 อื่น ๆ  จ านวน............แผ่น  

    
    
    
    
    

 
ข้าพเจ้าขอรบัรองว่ารายการเอกสารดังกล่าวข้างต้น  ถูกต้อง  และเป็นจรงิทุกประการ 

 
 

      (ลงช่ือ)........................................................ผู้เสนอราคา 
(....................................................) 

วันที่..…..........เดือน............……...........พ.ศ...............…..... 
 
 
 
 
 
 
 

บัญชีให้หรือขายรูปแบบรายการ 
 

งาน   (   /   )    สอบราคา            (     )  ประกวดราคา            
              (      ) การซื้อ                         (   /  ) การจ้าง 



 
  ขององค์การบริหารส่วนต าบลควน  ตั้งแต่วันที่ 1   กุมภาพันธ์  2553   ถึงวันที่  15  กุมภาพันธ์  2553 
ราคาชุดละ   1,500.-บาท   ตามประกาศองค์การบรหิารส่วนต าบลควน    ลงวันที่     1    กุมภาพันธ์    2553 
 

ล าดับ  
ที่ 

วัน เดือน ปี ช่ือร้าน ห้างฯบริษัท ช่ือผู้จัดการหรือ 
ผู้รบัมอบอ านาจ 

ใบเสร็จรับเงิน ลายมือช่ือ 
ผู้รบัรปูแบบ 

หมายเหต ุ
เล่มที ่ เลขที ่

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      

      

รวม................................ราย 
 

    (   /  )   ขาย           (     )      ให้ 
 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น...................................... บาท 
                          
 
         ( ลงช่ือ  )  
                                                                      (...................................................)     
                                                       ต าแหน่ง .......................................................     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
รายงานขอซ้ือ/จ้างโดยวิธีตกลงราคา ขององคก์ารบริหารส่วนต าบลดอน 

เรียน     นายกองค์การบริหารส่วนต าบลดอน 
 

     ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลดอน อ าเภอปะนาเระ จงัหวัดปัตตานี จะด าเนนิการจัดจ้างดงันี้                   
1.   เหตุผลและความจ าเป็นที่ต้องด าเนินการจัดจ้าง 
    - เพื่อปรับถนนใหม้ีมาตรฐาน 
     -ท าให้ชาวบ้านได้มีถนนที่มีมาตรฐานในการเดินทาง 
2.  รายละเอียดของพัสดทุี่จัดจ้าง  
     -  ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายปอเนาะ-ประปา กว้าง 3.00 เมตร  ยาว 205 เมตร หนา0.15 เมตร   
     ณ บ้านคลอง หมู่ที่ 2 ต าบลดอน รายละเอียดตามปริมาณงานแลแบบแปลนที่ก าหนด จ านวน  1 โครงการ 
3.   (     )   ราคามาตรฐาน คือ...................บาท            (     )   ราคากลางคือ  400,000.-บาท                                                                            
     (     )   ราคาทีเคยซื้อหรือจ้างครัง้หลังสุดภายในระยะเวลา  2  ปีงบประมาณ คือ.........-..........บาท 
4.  วงเงินต้ังไว้เพื่อจัดจ้างครั้งนี้ จ านวน  400,000.- บาท  จาก  
      (  / ) เงินงบประมาณ    (    ) เงินนอกงบประมาณ    (    ) เงินอุดหนุนเฉพาะกจิ 
5.  ต้องการใช้พัสดุทีจ่ะจ้างภายใน .......90......วัน นับแต่วันที่เสนอรายงานขอซื้อ/จ้าง                           
6.  ขออนุมัติด าเนินการจ้างโดยวิธีพิเศษ ในวงเงินเกิน 100,000.-บาท ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  
    ว่าการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2535 และแก้ไขถึงฉบับที่ 9 พ.ศ. 2553 ข้อ 12(4)    
    ข้อ 18,20,27(5)(7),51,65,66   
7.  จึงขออนุมัติแต่งตัง้คณะกรรมการ  ดังนี้ 

 1.    เจ้าหน้าท่ีรับใบเสนอราคา  ได้แก ่
   1.   นางวัชรี  ทิพย์เสถียร         ต าแหน่ง  เจ้าพนักงานพัสดุ       เจ้าหน้าทีร่ับใบเสนอราคา 
 

    2  คณะกรรมการจัดจ้าง  โดยวิธีพิเศษ 
  2.1  นางพิมพ์วิไล  สรสสีม   ต าแหน่ง หัวหน้าส านักปลัดฯ               ประธานกรรมการ 

2.2  นางสาววรรณา  บุตรกลัด      ต าแหน่ง นักพัฒนาชุมชน              กรรมการ                              
2.3  นางสาวหนึ่งฤทัย  ใหม่เพ็ชร           ต าแหน่ง  นักวิชาการศึกษา                         กรรมการ   
2.4   นายดอเลาะ  เจะแต       ต าแหน่ง  ผู้แทนชุมชน  ม.2                   กรรมการ 
2.5   นายฮายือรี  ลาเตะ                ต าแหน่ง  ผู้แทนชุมชน  ม.2                    กรรมการ 

         3.   คณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง 
  3.1  นางสาวพอพรรณ  บัวมาศ  ต าแหน่ง ปลัด อบต.ดอน                   ประธานกรรมการ 
  3.2  นางสาวแวนูรไอนี  แวหะยี  ต าแหน่ง  รองปลัดฯ                           กรรมการ                 
  3.3  นายปฐมพงษ์  จันทร์อ่อน  ต าแหน่ง  หัวหน้าส่วนโยธา                     กรรมการ 
  3.4  นายสะมะแอ  สาแล   ต าแหน่ง ผู้แทนชุมชน  ม.2                        กรรมการ 
  3.5  นายอามาน  เจ๊ะยอ    ต าแหน่ง ผู้แทนชุมชน  ม.2                       กรรมการ 
     4.    ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง    

1. นายนิรัญ  ทองเพิม่   ต าแหน่ง  ช่างโยธา                         ผู้ควบคุมงาน 
8.  ข้อเสนออื่น ๆ (ถ้าม ี) 
     ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพสัดุของหนว่ยการบรหิารราชการส่วนท้องถ่ินในเขตพัฒนาพเิศษ 
    เฉพาะกิจ พ.ศ. 2554 ข้อ 5 “หน่วยการบรหิารราชการสว่นท้องถ่ินในเขตพัฒนาพเิศษเฉพาะกจิ” ในเขต  
    จังหวัดนราธิวาส ปัตตานี ยะลา สตลู และสงขลาเฉพาะอ าเภอจะนะ อ าเภอนาทวี อ าเภอสะบ้าย้อย และ   
    อ าเภอเทพาและ ตามหนังสือด่วนทีสุ่ด ที่ กค (กวพ ) 0421.3/ว180 ลงวันที่  15 พฤษภาคม 2556  เรื่อง    
    มาตรการให้ความช่วยเหลือ ฟื้นฟูและพฒันาเศรษฐกิจในเขตพัฒนาพเิศษเฉพาะ ซึ่งขยายระยะเวลาด าเนินการ  



    ออกไปอีก 2 ปี จนถึงวันที่  22 พฤษภาคม  2558    
 

              

                                                                     -2-   
 
                                                                           (ลงช่ือ) 
                                                                                    (นางวัชรี  ทิพย์เสถียร) 
                                                                                       เจ้าพนักงานพัสด ุ
                                                                        วันที่ 15  เดือน  มกราคม  พ.ศ. 2558 
 
 

-  เห็นควรเสนอเพื่อพจิารณาด าเนินการ 
 

 
 

                                                       (ลงช่ือ) 
                                                                ( นางสุชาดา   คงประสทิธ์ิ ) 
                                                                         หัวหน้าส่วนการคลงั/ หัวหน้าเจ้าหน้าที่พสัด ุ
                                                                           วันที่  15  เดือน มกราคม  พ.ศ. 2558 

 
 
 

  

ความเห็นรองปลัดองค์การบรหิารส่วนต าบล  ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
.....................................................................   ................................................................ 
 
 
 
ลงช่ือ............................................................   ลงช่ือ....................................................... 
         (นางสาวแวนูรไอนี  แวหะยี)              (นางสาวพอพรรณ  บัวมาศ) 
      รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล                     ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 

  
 
              -  พิจารณาแล้ว       เห็นชอบ     

                        ไม่เห็นชอบ  เพราะ.......................................................... 
 
 
 

  ลงช่ือ......................................................ผู้สัง่จ้าง 
( นายทักษิณ  ปุ๋ยชุมผล ) 

นายกองค์การบรหิารส่วนต าบลดอน 
                                            วันที่  15  เดือน มกราคม  พ.ศ. 2558 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                         บันทกึข้อความ 
ส่วนราชการ    ส านักปลัดฯองค์การบรหิารส่วนต าบลดอน.....โทร. 0 7346-6134 .………………..……………..…….. 
 

ท่ี……………………………….…..….................วันท่ี……….……15    มกราคม       2558...............................………… 
 

เรื่อง รายงายขออนุมัติจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ สายปอเนาะ-ประปา ม.2 ..........................  
 

เรียน นายกองค์การบรหิารส่วนดอน 
  1.  เรื่องเดิม 
       ในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดอน  สมัยสามัญ  สมัยที่ 4/2557  วันที่  19 
ธันวาคม 2557  เนื่องจากองค์การบริหารส่วนต าบลดอน ไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้ จึงจ าเป็นต้องอาศัยการจ่ายขาด
เงินสะสม ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน  การเก็บรักษาเงิน
และการตรวจสอบเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2548 ข้อ 89 องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถ่ินภายใต้เงื่อนไขดั งนี้  ( 1 ) ให้กระท าได้เฉพาะ
กิจการซึ่งอยู่ในอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน ซึ่งเกี่ยวกับด้านบริการชุมชนและสังคมหรือกิจการที่
จัดท าเพื่อบ าบัดความเดือดร้อนของประชาชน ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
หรือตามที่กฎหมายก าหนด โดยขอจ่ายขาดเงินสะสมจ านวน   400,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสายปอเนาะ-ประปา กว้าง 3.00 เมตร ยาว 205 เมตร หนา0.15 เมตร ณ บ้านคลอง หมู่ที่ 2 
ต าบลดอน อ าเภอปะนาเระ  จังหวัดปัตตานี  
 

2.  ข้อเท็จจริง 
                เพื่อให้การด าเนินการจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.  หมู่ที่ 2   เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2535  และแก้ไขถึงฉบับที่ 9 
พ.ศ. 2553 ข้อ  51 จึงขอเสนอรายละเอียดประกอบการพิจารณา  ดังต่อไปนี้   

2.1   เหตุผลและความจ าเป็นท่ีต้องด าเนินการจ้าง 
                     - เพื่อปรับถนนให้มีมาตรฐาน 
                                       -ท าให้ชาวบ้านได้มีถนนที่มมีาตรฐานในการเดินทาง 

           2.2  รายละเอียดท่ีจัดจ้าง 
                      - ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายปอเนาะ -ประปา กว้าง 3.00 เมตร              
ยาว 205 เมตร หนา0.15 เมตร ณ บ้านคลอง หมู่ที่ 2 ต าบลดอน รายละเอียดตามปริมาณงานแลแบบแปลนที่
ก าหนด 
            2.3  ราคากลางของทางราชการ 

              จ านวนเงิน   400,000.-บาท 



2.4   วงเงินท่ีจัดจ้าง 
                                      ภายในวงเงิน    400,000.-บาท 

2.5  ก าหนดเวลาแล้วเสร็จ 
                                     ภายในระยะเวลา  90  วัน 

2.6  วิธีจัดจ้างและเหตุผลท่ีต้องจัดจ้างโดยวิธีพิเศษ 
        จัดจ้างโดยวิธีพิเศษ ภายในวงเงิน 200,000 บาท เกิน 100,000 บาท แต่ไม่เกิน  

30,000,000  บาท ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพสัดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนทอ้งถ่ิน 
พ.ศ. 2535 และแก้ไขถึงฉบับที่ 9 พ.ศ. 2553  และหนังสือสัง่การทีเ่กี่ยวข้องดงันี้  
 

-2- 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพสัดุของหน่วยการบริหารราชการส่วน 

ท้องถ่ินในเขตพฒันาพิเศษเฉพาะกิจ พ.ศ. 2554   
ข้อ 5 “หน่วยการบรหิารราชการส่วนท้องถ่ินในเขตพัฒนาพเิศษเฉพาะกจิ” ในเขตจงัหวัด 

นราธิวาส ปัตตานี ยะลา สตูล และสงขลาเฉพาะอ าเภอจะนะ อ าเภอนาทวี อ าเภอสะบ้าย้อย และอ าเภอเทพา 
ข้อ 6 ผู้บริหารท้องถ่ินมีอ านาจในการซือ้หรือจ้างโดยพิธีพเิศษได้ตามหลักเกณฑ์ดังนี ้

    (1) การซือ้ที่มีวงเงินเกิน 100,000  แต่ไม่เกิน 15,000,000บาท   
(2) จ้างโดยวิธีพิเศษในวงเงินเกิน 100,000 บาท แต่ไม่เกิน 30,000,000 บาท   

การซื้อ/จ้างโดยวิธีพิเศษตาม ข้อ 6 ให้ใช้ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ ) 0421.3/ว180  ลงวันที่  15 
พฤษภาคม  2556  เรื่อง  มาตรการให้ความช่วยเหลือ ฟื้นฟูและพัฒนาเศรษฐกิจในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ   
จึงอาศัยอ านาจตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 12(2) 
ขยายระยะเวลาด าเนินการออกไปอีก  2  ปี จนถึงวันที่  22 พฤษภาคม  2558    
 

3. ข้อกฎหมาย 
         ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถ่ิน 

พ.ศ. 2535 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 9 พ.ศ. 2553  
      ข้อ  20  ก่อนด าเนินการจัดซื้อ/การจ้างทุกวิธี   นอกจากการซื้อที่ดินและหรือสิ่งก่อสร้าง
ตามข้อ 21  ให้เจ้าหน้าที่พัสดุจัดท ารายงานเสนอเหตุผลรายละเอียดพัสดุ  วงเงิน ระยะเวลา  วิธีจัดซื้อ และ
ข้อเสนออื่น ๆ  
     เมื่อผู้สั่งซื้อ/สั่งจ้างให้ความเห็นชอบตามรายงานที่เสนอแล้ว  ให้เจ้าหน้าที่และเจ้าหน้าที่
ผู้เกี่ยวข้องด าเนินการตามวิธีการซื้อนั้นต่อไปได้ 
    ข้อ 22 เมื่อผู้สั่งซื้อ/จ้างให้ความเห็นชอบตามรายงานที่เสนอตามข้อ 20 ข้อ 21 แล้ว ให้
เจ้าหน้าที่พัสดุด าเนินการตามวิธีซื้อ/จ้างนั้นต่อไปได้  

  ข้อ 27  ในการด าเนินการซื้อ/จ้างแต่ละครั้ง ให้หัวหน้าฝ่ายบริหารของหน่วยการบริหาร 
ราชการส่วนท้องถ่ินแต่งตั้งคณะกรรมการข้ึนเพื่อปฏิบัติการตามระเบียบนี้พร้อมกับก าหนดระยะเวลาในการ
พิจารณาของคณะกรรมการแล้วแต่กรณี คือ คณะกรรมการจัดจ้างโดยวิธีพิเศษ คณะกรรมการตรวจการจ้าง ให้
คณะกรรมการแต่ละคณะรายงานผลการพจิารณาต่อหัวหน้าฝา่ยบรหิารของหน่วยการบรหิารราชการส่วนท้องถ่ิน
พิจารณาขยายเวลาให้ตามความจ าเป็น    

 ข้อ 28 คณะกรรมการตามข้อ 27 แต่ละคณะให้ประกอบด้วยประธานกรรมการหนึ่งคนและ 
กรรมการอย่างน้อยสองคน โดยให้แต่งตั้งจากข้าราชส่วนท้องถ่ิน หรือข้าราชการอื่น โดยค านึงถึงลักษณะหน้าที่ 
และความรับผิดชอบของผู้ที่ได้รับแต่งตั้งเป็นส าคัญ ในกรณีจ าเป็นหรือเพื่ อประโยชน์ของหน่วยการบริหาร
ราชการส่วนท้องถ่ิน จะแต่งตั้งบุคคลอื่นอีกไม่เกินสองคน ร่วมเป็นกรรมการด้วยก็ได้ ถ้าประธานกรรมการไม่
สามารถปฎิบัติหน้าที่ได้ ให้หัวหน้า ฝ่ายบริหารของหน่วยการบริหารส่วนท้องถ่ินแต่งตั้งกรรมการคนใดคนหนึ่ง
ดังกล่าวข้างต้นท าหน้าที่ประธานกรรมการแทน 



 ในกรณีที่ลักษณะของงานก่อสร้าง  มีความจ าเป็นต้องใช้ความรู้ความช านาญหลายด้านจะ 
แต่งตั้งผู้ควบคุมงานเฉพาะด้านหรือเป็นกลุ่มบุคคลก็ได้ 

ผู้ควบคุมงานควรมีคุณวุฒิตามที่ผู้ออกแบบเสนอแนะ และโดยปกติควรมีวุฒิไม่ต่ ากว่าระดับ 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
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4.  ข้อพิจารณา 
       4.1 เห็นควรแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการ  ดังนี ้

1.    เจ้าหน้าท่ีรับใบเสนอราคา  ได้แก ่
   1.   นางวัชรี  ทิพย์เสถียร         ต าแหน่ง  เจ้าพนักงานพัสดุ       เจ้าหน้าทีร่ับใบเสนอราคา 
 

    2  คณะกรรมการจัดจ้าง  โดยวิธีพิเศษ 
  2.1  นางพิมพ์วิไล  สรสสีม   ต าแหน่ง หัวหน้าส านักปลัดฯ               ประธานกรรมการ 

2.2  นางสาววรรณา  บุตรกลัด      ต าแหน่ง นักพัฒนาชุมชน              กรรมการ                              
2.3  นางสาวหนึ่งฤทัย  ใหม่เพ็ชร           ต าแหน่ง  นักวิชาการศึกษา                         กรรมการ   
2.4   นายดอเลาะ  เจะแต       ต าแหน่ง  ผู้แทนชุมชน  ม.2                   กรรมการ 
2.5   นายฮายือรี  ลาเตะ                ต าแหน่ง  ผู้แทนชุมชน  ม.2                    กรรมการ 

         3.   คณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง 
  3.1  นางสาวพอพรรณ  บัวมาศ  ต าแหน่ง ปลัด อบต.ดอน                   ประธานกรรมการ 
  3.2  นางสาวแวนูรไอนี  แวหะยี  ต าแหน่ง  รองปลัดฯ                           กรรมการ                 
  3.3  นายปฐมพงษ์  จันทร์อ่อน  ต าแหน่ง  หัวหน้าส่วนโยธา                     กรรมการ 
  3.4  นายสะมะแอ  สาแล   ต าแหน่ง ผู้แทนชุมชน  ม.2                        กรรมการ 
  3.5  นายอามาน  เจ๊ะยอ    ต าแหน่ง ผู้แทนชุมชน  ม.2                       กรรมการ 
     4.    ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง    

1. นายนิรัญ  ทองเพิม่   ต าแหน่ง  ช่างโยธา                         ผู้ควบคุมงาน 
 
  5.  ข้อเสนอ 

   เพื่อโปรดพจิารณาให้ความเห็นชอบการแต่งตัง้คณะกรรมการด าเนินการจ้างโดยวิธีพิเศษ
ตามรายละเอียด ข้อ 2 และ ข้อ 4 พร้อมกับลงนามในเอกสารที่แนบมาพร้อมนี ้

 

  
                 ( ลงช่ือ )  

                                               ( นางวัชรี  ทิพย์เสถียร  ) 
                                                               เจ้าหน้าที่พัสด ุ

 
 

           (ลงช่ือ)   
                                                       ( นางสุชาดา  คงประสิทธ์ิ   ) 



                                                                                 หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ/หัวหน้าส่วนการคลัง 
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-  ตรวจสอบแล้วถูกต้อง 
-  มีงบประมาณเพียงพอ 
-  เห็นควรพจิารณาอนุมัติด าเนินการ 

 

 
                          

      ( ลงช่ือ )  
                  ( นางสาวแวนูรไอนี  แวหะยี  ) 
               รองปลัดองค์การบรหิารส่วนต าบลดอน 
 
 
    ( ลงช่ือ )  
              ( นางสาวพอพรรณ  บัวมาศ  ) 
           ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลดอน 
                                                                 -4- 
 
 
 

 ค าสั่ง 
 

(   /    )  เห็นชอบด าเนินการตามเสนอ (       )  อื่น ๆ ............................................ 
 
 
 

               ( ลงช่ือ )                                   ผู้มีอ านาจสัง่จ้าง 
                   (  นายทักษิณ  ปุ๋ยชุมผล  ) 
             นายกองค์การบรหิารส่วนต าบลดอน 

 
 

 
 
 



 
 
 

                                             
                                                ค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบลดอน 
                                                               ที่ 9/2558 

             เรื่อง   แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานจัดจ้าง  โดยวิธีพิเศษ 
.................................................. 

 

ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลดอน อ าเภอปะนาเระ จะด าเนินการจัดจ้างเหมาโครงการก่อสร้าง 
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายปอเนาะ-ประปา กว้าง 3.00 เมตร ยาว 205 เมตร หนา0.15 เมตร ณ บ้านคลอง 
หมู่ที่ 2 ต าบลดอน โดยวิธีพิเศษ     
 

เพื่อให้การด าเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงอาศัยอ านาจตามระเบียบ 
กระทรวงมหาดไทย  ว่าการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2535 และแก้ไขถึงฉบับที่ 9 พ.ศ. 
2553 ข้อ12(4),20,27(5)(7)65,66และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหาร
ราชการส่วนท้องถ่ินในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ พ.ศ. 2554  ข้อ 5,6 และหนังสือด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ ) 
0421.3/ว180  ลงวันที่  15 พฤษภาคม 2556  เรื่อง  มาตรการให้ความช่วยเหลือ ฟื้นฟูและพัฒนาเศรษฐกิจใน
เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ   จึงอาศัยอ านาจตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่
แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 12(2) ขยายระยะเวลาด าเนินการออกไปอีก 2 ปี จนถึงวันที่  22 พฤษภาคม  2558  จึงขอ
แต่งตั้งบุคคลที่มีรายช่ือและต าแหน่งดังต่อไปนี้เป็นคณะกรรมการจัดจ้างโดยวิธีพิเศษ ดังนี ้

 

1. เจ้าหน้าท่ีรับใบเสนอราคา  ได้แก ่
 

   1.  นางวัชรี  ทิพย์เสถียร            ต าแหน่ง   เจ้าพนักงานพัสดุ  เจ้าหน้าที่รบัใบเสนอราคา 
 
  2  คณะกรรมการจัดจ้าง  โดยวิธีพิเศษ 
   2.1  นางพิมพ์วิไล  สรสสีม      ต าแหน่ง หัวหน้าส านักปลัดฯ    ประธานกรรมการ 

2.2  นางสาววรรณา  บุตรกลัด      ต าแหน่ง นักพัฒนาชุมชน             กรรมการ                              
2.3  นางสาวหนึ่งฤทัย  ใหม่เพ็ชร     ต าแหน่ง  นักวิชาการศึกษา                กรรมการ   
2.4   นายดอเลาะ  เจะแต       ต าแหน่ง  ผู้แทนชุมชน  ม.2                กรรมการ 
2.5   นายฮายือรี  ลาเตะ      ต าแหน่ง  ผู้แทนชุมชน  ม.2                กรรมการ 

         3.   คณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง 
   3.1  นางสาวพอพรรณ  บัวมาศ  ต าแหน่ง ปลัด อบต.ดอน         ประธานกรรมการ 
   3.2  นางสาวแวนูรไอนี  แวหะยี  ต าแหน่ง  รองปลัดฯ                 กรรมการ                 
   3.3  นายปฐมพงษ์  จันทร์อ่อน  ต าแหน่ง  หัวหน้าส่วนโยธา                 กรรมการ 
   3.4  นายสะมะแอ  สาแล   ต าแหน่ง ผู้แทนชุมชน  ม.2                 กรรมการ 
   3.5  นายอามาน  เจ๊ะยอ    ต าแหน่ง ผู้แทนชุมชน  ม.2                 กรรมการ 
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     4.    ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง    
1. นายนิรัญ  ทองเพิม่   ต าแหน่ง  ช่างโยธา                     ผู้ควบคุมงาน 

  
ทั้งนี้ต้ังแต่บัดน้ีเป็นต้นไป 
 

     สั่ง  ณ  วันที่  15   เดือน  มกราคม   พ.ศ. 2558 
 
 
                                     (ลงช่ือ) 
                                            ( นายทักษิณ  ปุ๋ยชุมผล) 
                                          นายกองค์การบรหิารส่วนต าบลดอน 
 
 

รับทราบ 
   
1.นางพิมพ์วิไล  สรสสีม      ลงช่ือ..................................................  
2.นางสาววรรณา  บุตรกลัด         ลงช่ือ..................................................  
3.นางสาวหนึง่ฤทัย  ใหม่เพ็ชร   ลงช่ือ..................................................  
4.นายดอเลาะ  เจะแต       ลงช่ือ..................................................  
5.นายฮายือรี  ลาเตะ       ลงช่ือ..................................................  
6.นางสาวพอพรรณ  บัวมาศ  ลงช่ือ..................................................  
7.นางสาวแวนูรไอนี  แวหะยี  ลงช่ือ..................................................  
8. นายปฐมพงษ์  จันทร์อ่อน  ลงช่ือ..................................................  
9.นายสะมะแอ  สาแล   ลงช่ือ..................................................  
10.นายอามาน  เจ๊ะยอ     ลงช่ือ................................................. 
11. นายนิรัญ  ทองเพิม่    ลงช่ือ..................................................  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   
 
 
 
 

ที่ ปน 80002/                                                                    ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลดอน 
                                                                                                  หมู่ที่ 5 ต าบลดอน  อ าเภอปะนาเระ 
 

                                                                       มีนาคม   2558 
 

เรื่อง แจ้งเปิดซองใบเสนอราคา                                  
 

เรียน    นายมะตาเอะ  สาอะ 
   

  ด้วย  องค์การบรหิารส่วนต าบลดอน ได้แต่งตั้งท่านเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการจัดจ้างโครงการ 
ก่อสร้างถนนคอนกรีตสายมัสยิดตาติง-บาโระ ขนาดกว้าง  3.50 เมตร  ยาว  250 เมตร  หนา 0.15 เมตร  ณ                  
หมู่ที่ 1 บ้านราวอ   หมู่ที่  1  ต าบลดอน  โดยวิธีพิเศษ   นั้น 
 

 ในการนี้องค์การบรหิารส่วนต าบลดอน จึงขอแจ้งให้ท่านไปปฎิบัติหน้าที่คณะกรรมการเปิดซอง 
ใบเสนอราคาโครงการฯ ดังกล่าวข้างต้น ในวันที่ 30  มนีาคม  2558  เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การ
บรหิารส่วนต าบลดอน ต าบลดอน 
         

จึงเรียนมาเพื่อทราบ 
  

                                                          ขอแสดงความนบัถือ 

 

                                               (  นายทักษิณ  ปุ๋ยชุมผล  ) 

                                           นายกองค์การบรหิารสว่นต าบลดอน 
 

  

ส่วนการคลงั/งานพสัด ุ
โทร.0-7346-6134 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส าเนาคู่ฉบับ 
 
ที่ ปน 80002/                                                                    ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลดอน 
                                                                                                  หมู่ที่ 5 ต าบลดอน  อ าเภอปะนาเระ 

          

                                                                       มีนาคม   2558 
 

เรื่อง แจ้งเปิดซองใบเสนอราคา                                  
 

เรียน    นายมะตาเอะ  สาอะ,นายบาราเห็ง  มะล ี

   

  ด้วย  องค์การบรหิารส่วนต าบลดอน ได้แต่งตั้งท่านเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการจัดจ้างโครงการ 
ก่อสร้างถนนคอนกรีตสายมัสยิดตาติง-บาโระ ขนาดกว้าง  3.50 เมตร  ยาว  250 เมตร  หนา 0.15 เมตร  ณ                  
หมู่ที่ 1 บ้านราวอ   หมู่ที่  1  ต าบลดอน  โดยวิธีพิเศษ   นั้น 
 

 ในการนี้องค์การบรหิารส่วนต าบลดอน จึงขอแจ้งให้ท่านไปปฎิบัติหน้าที่คณะกรรมการเปิดซอง 
ใบเสนอราคาโครงการฯ ดังกล่าวข้างต้น ในวันที่ 30  มนีาคม  2558  เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การ
บรหิารส่วนต าบลดอน ต าบลดอน 
จึงเรียนมาเพื่อทราบ 

  

                                                          ขอแสดงความนบัถือ 

 

                                               (  นายทักษิณ  ปุ๋ยชุมผล   ) 

                                           นายกองค์การบรหิารสว่นต าบลดอน 
 

  

ส่วนการคลงั/งานพสัด ุ
โทร.0-7346-6134 
 
 

                                                         

  
 

รับทราบ 
 

1.  นายบาราเหง็  มะลี          ลงช่ือ.............................. 
2.  นายมะตาเอะ  สาอะ     ลงช่ือ................................... 
 
 

 
 
 
 
 



  
 
 
 

ที่ ปน 80002/                                                                    ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลดอน 
                                                                                                 ถนนปะนาเระ – ปาลัส  94130  
                                                          

                                                                       กรกฎาคม   2557 
 

เรื่อง แจ้งเปิดซองใบเสนอราคา                                  
 

เรียน    นายสุก  จันทร์ลาภ 
   

  ด้วย  องค์การบริหารส่วนต าบลดอน ได้แต่งตั้งท่านเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการจัดจ้างโครงการ 
ก่อสร้างบกุเบิกถนนลกูรงัสายหมู่บ้าน -  ทุ่งนา(ต่อถนนเดิม) กว้าง  4.00  เมตร ยาว 500 เมตร หนา 0.20 เมตร 
บ้านยางงาม หมู่ที่ 5ต าบลดอน  โดยวิธีพิเศษ   นั้น 
 

 ในการนี้องค์การบรหิารส่วนต าบลดอน จึงขอแจ้งให้ท่านไปปฎิบัติหน้าที่คณะกรรมการเปิดซอง 
ใบเสนอราคาโครงการฯ ดังกล่าวข้างต้น ในวันที่ 10 กรกฎาคม  2557 เวลา 11.00 น. ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร           
การซื้อ/การจ้าง  ระดับอ าเภอช้ัน 2 ที่ว่าการอ าเภอปะนาเระ  จังหวัดปัตตานี 
         

จึงเรียนมาเพื่อทราบ 
  

                                                         ขอแสดงความนับถือ 

 

                                               (  นายทักษิณ  ปุ๋ยชุมผล   ) 

                                           นายกองค์การบรหิารสว่นต าบลดอน 
 

  

ส่วนการคลงั/งานพสัด ุ
โทร.0-7346-6134 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส ำเนำคู่ฉบับ 
 



 
ที่ ปน 80002/                                                                    ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลดอน 
                                                                                     ถนนปะนาเระ – ปาลัส  94130                                                     
        
                                                                      กรกฎาคม   2557 
 
เรื่อง แจ้งเปิดซองใบเสนอราคา                                  
 

เรียน นายสุก  จันทรล์าภ,นางวิลัย  ชมพิบลูย ์
        

  ด้วย  องค์การบริหารส่วนต าบลดอน ได้แต่งตั้งท่านเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการจัดจ้างโครงการ 
ก่อสร้างบกุเบิกถนนลกูรงัสายหมู่บ้าน -  ทุ่งนา(ต่อถนนเดิม) กว้าง  4.00  เมตร ยาว 500 เมตร หนา 0.20 เมตร 
บ้านยางงาม หมู่ที่ 5ต าบลดอน  โดยวิธีพิเศษ   นั้น 
 

 ในการนี้องค์การบรหิารส่วนต าบลดอน จึงขอแจ้งให้ท่านไปปฎิบัติหน้าที่คณะกรรมการเปิดซอง 
ใบเสนอราคาโครงการฯ ดังกล่าวข้างต้น ในวันที่ 10 กรกฎาคม  2557 เวลา 11.00 น. ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร           
การซื้อ/การจ้าง  ระดับอ าเภอช้ัน 2 ที่ว่าการอ าเภอปะนาเระ  จังหวัดปัตตานี 

  

                                                       ขอแสดงความนับถือ 

 

 

                                           (  นายทักษิณ  ปุ๋ยชุมผล   ) 

                                     นายกองค์การบริหารส่วนต าบลดอน 
 

ส่วนการคลงั/งานพสัด ุ

โทร.0-7346-6134 
 

รับทราบ 
 

1.   นางสาววิลัย  ชมพิบูลย์         ลงช่ือ.............................. 
2.  นายสุก  จันทร์ลาภ      ลงช่ือ................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

หนังสือแสดงการรับซองใบเสนอราคา 
     

                                                                                                    ใบรับเลขที่..…….….…/2558 
                                                                            เขียนที่  ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อ/การจ้าง   
                                                                            ขององค์บริหารส่วนต าบลระดับอ าเภอ    ช้ัน  2                                
                                                                            ที่ว่าการอ าเภอปะนาเระ        จังหวัดปัตตานี 
  

วันที่     30    เดือน มกราคม   พ.ศ.   2558  
 

หนังสือฉบับนี้ให้ไว้เพื่อเป็นหลักฐานว่า   ในวันน้ีระหว่างเวลา   10.00 น. - 11.00 น.    
องค์การบริหารส่วนต าบลดอน   ได้รับซองใบเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายปอเนาะ– ประปา   
ก ว้า ง  3 . 00   เ มตร  ยาว  205  เ มตร  หนา  0 .15  เมตร   ณ บ้ านคลอง   หมู่ ที่   2   ต าบล ดอน                        
จาก............................................................................................................…….........................................................
โดย……………………………………………………………………………………..….....……..เป็นผู้ยื่นซอง  จ านวน…….........…ซอง 
ซึ่งได้ปิดผนึกเรียบร้อย    ตามทะเบียนหนังสือรบัที่………………………/2558……………………………………………………. 
ลงวันที…่ 30…. เดือน......มกราคม…...พ.ศ. 2558……เวลา…………………………น. 
 
 
 
                                        (ลงช่ือ )…………………….…….…เจ้าหน้าทีร่ับซองใบเสนอราคา 
                                                                       ( นางวัชรี  ทิพย์เสถียร) 
                                                                          เจ้าพนักงานพัสดุ        

 
 

(ลงช่ือ).......................………...............ผู้ยื่นซองใบเสนอราคา 
                    (...........………….….....................) 
             ต าแหน่ง…………………………………………. 

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                            ทะเบียนรับซองใบเสนอราคา 
 

เรียน  คณะกรรมการจัดจ้างโดยวิธีพิเศษ 
 

ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลดอน อ าเภอปะนาเระ  จะด าเนินงานโครงการก่อสร้างถนน 
คอนกรีตเหล็กปอเนาะ – ประปา  กว้าง 3.00  เมตร ยาว 205  เมตร หนา 0.15  เมตร  บ้านคลอง  หมู่ที่ 2 
ต าบลดอน ก าหนดยื่นใบเสนอราคา ในวันที่ 30 มกราคม  2558  เวลา 10.00  น.–11.00 น.  ณ ห้องประชุม
องค์การบริหารส่วนต าบลดอน  
 

   ที่ ช่ือผู้ยื่นซองเสนอราคา ลงช่ือ วัน เดือน ปี                                  
ยื่นใบเสนอราคา 

ยื่นเวลา หมายเหต ุ

      
      
      

 
จ านวน  ………………………………ราย 

 
 

 ( ลงช่ือ )…………………………………………….เจ้าหน้าที่รบัใบเสนอราคา 
                                                                   (  นางวัชรี  ทิพย์เสถียร ) 
                        เจ้าพนักงานพสัด ุ
        

ขอรับรองว่าได้ท าการปิดรบัใบเสนอราคา ในวันที่  30   มกราคม   2558   เวลา  11.00  น. จริง   
  

 
(ลงช่ือ)…………………………………………..  

                                                                       ( นางสุชาดา  คงประสิทธ์ิ ) 
                                                                          หัวหน้าเจ้าหน้าที่พสัด ุ 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึกคณะกรรมการจัดจ้างโดยวิธีพิเศษ 
 

                     วันที่   30  เดือน มกราคม  พ.ศ. 2558 
เรียน   นายกองค์การบริหารส่วนต าบลดอน 

 

คณะกรรมการจัดจ้างโดยวิธีพิเศษ  ได้เชิญผู้มีอาชีพรบัจ้างมาเสนอราคาโครงการกอ่สร้าง  
ถนนคอนกรีตเสรมิเหล็กปอเนาะ–ประปา กว้าง 3.00 เมตร ยาว 205  เมตร หนา 0.15 เมตร บ้านคลอง หมูท่ี่  2  
ต าบลดอน ตั้งแต่เวลา 10.00 – 11.00 น.  พร้อมทัง้ตรวจสอบคุณสมบัติและเอกสารหลกัฐานต่าง ๆ ของผู้เข้ายื่น
ใบเสนอ  จ านวน.................. ราย   เสรจ็เรียบร้อยแล้วรายละเอียดดังนี้ 

 
ที่ 

 
ช่ือผู้เสนอราคา 

วงเงิน 
(บาท ) 

ก าหนด 
แล้วเสร็จ 

(วัน ) 

ยืนราคา 
(วัน ) 

 
หมายเหต ุ

      
      
      

 

คณะกรรมการจัดจ้างโดยวิธีพิเศษ   ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว ปรากฏว่า ………………………….. 
…………………………………………………………เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไข   ราคา  มีคุณภาพและคุณสมบัติ
เป็นประโยชน์ต่อองค์การบริหารส่วนต าบล และเป็นผู้เสนอราคาต่ าสุดของรายที่คัดเลือกไว้และอยู่ในวงเงิน
งบประมาณที่ตั้งไว้ 
  จึงเห็นควรจ้าง…………………………………………………………………………..ต่อไป 

 
  (ลงช่ือ)..................................................ประธานกรรมการ 

       (  นางพิมพ์พิไล  สรสสีม    ) 
 

 
  (ลงช่ือ).....................................................กรรมการ 

          (  นางสาววรรณา  บุตรกลัด  ) 
 
 

  (ลงช่ือ).....................................................กรรมการ 



          (  นางสาหนึ่งฤทัย  ใหม่เพ็ชร  ) 
 
 
 

  (ลงช่ือ).....................................................กรรมการ 
      (   นายดอเลาะ  เจะแต    ) 

 
 

  (ลงช่ือ).....................................................กรรมการ 
     (   นายฮายือรี  ลาเต๊ะ      ) 

 
 
 

                                                                 -2- 
 
 
 

พิจารณา   (    )   อนุมัติ 
    (    )   ไม่อนุมัติ  เพราะ…………………………………………………………………. 
 
 
 
 
     
     (ลงช่ือ)………………………………….……………….ผู้มีอ านาจสั่งจ้าง 
          (  นายทักษิณ  ปุ๋ยชุมผล  ) 
            นายกองค์การบริหารส่วนต าบลดอน 
                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึกหลักฐานการต่อรองราคา 
 

                         วันที่  30  เดือน มกราคม  พ.ศ. 2558 



                    ณ   ศูนย์ข้อมูลข่าวสารการซือ้/การจ้างระดบัอ าเภอ                 
 

ตามที.่..................................................................................................................... ได้เสนอราคา             
ต่อองค์การบรหิารส่วนต าบลดอน  โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสรมิเหลก็ปอเนาะ – ประปา    

กว้าง 3.00  เมตร ยาว 205  เมตร หนา 0.15 เมตร  บ้านคลอง  หมู่ที่ 2  ต าบลดอน  โดยวิธีพิเศษ  ตามใบเสนอ
ราคา ลงวันที่  30 เดือน  มกราคม  พ.ศ. 2558 เสนอราคา  เป็นเงิน ..........................................บาท  
(...................................................................................)    

 

คณะกรรมการจัดจ้างโดยวิธีพิเศษ   ได้ต่อรองราคากับผู้เสนอราคารายนี้แล้ว ปรากฏว่า 
(    )  ขอยืนราคาเดิม 
(    )  ยินยอมลดราคาลง คงเหลือ...........................................บาท 
    (.........................................................................................................) 
 

ทั้งนี้ ข้อเสนออื่น ๆ ผู้เสนอราคายังคงให้ถือตามใบเสนอราคาที่กล่าวข้างต้น พร้อมกันนี้จึงให้             
ผู้เสนอราคาลงช่ือไว้เป็นหลักฐาน 

 
(ลงช่ือ)...........................................ผู้เสนอราคา     (ลงช่ือ).......................................................ประธานกรรมการ 
        (..............................................)                           (   นางพิมพ์พิไล     สรสสีม) 
 ต าแหน่ง…………………………….     
   
 

 (ลงช่ือ)..................................................... กรรมการ 
                                                                         (  นางสาววรรณา  บุตรกลัด  ) 

 
 
 

  (ลงช่ือ).........................................................กรรมการ 
          (   นางสาวหนึง่ฤทัย  ใหม่เพ็ชร    ) 

 

 
 

 (ลงช่ือ).............................................................กรรมการ 
      (    นายดอเลาะ  เจะแต          ) 

 
 

  (ลงช่ือ).....................................................กรรมการ 
     (    นายฮายือรี   ลาเต๊ะ      ) 

) 
                       
 
 
                           -2- 
 

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนต าบลดอน 
- เห็นควรอนมุัต ิ



- ด าเนินการจัดจ้างตามราคาที่ได้ท าการต่อรองแล้ว 
 
 
 

 ( ลงช่ือ ) 
                        (นางวัชรี  ทิพย์เสถียร ) 
                          เจ้าพนักงานพัสด ุ

 
 

 (ลงช่ือ ) 
                     (นางสุชาดา  คงประสิทธ์ิ ) 

                                         หัวหน้าเจ้าหน้าที่พสัด/ุหัวหน้าส่วนการคลัง 
 
 

-  เห็นควรอนุมัติ 
 
 
      (ลงช่ือ ) 
                ( นางสาวพอพรรณ  บัวมาศ  ) 
            ปลัดองค์การบรหิารส่วนต าบลดอน 
 

 อนุมัติด าเนินการ 
 
      

       (    นายทักษิณ  ปุ๋ยชุมผล  ) 
    นายกองค์การบริหารส่วนต าบลดอน 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                         บนัทึกขอ้ความ 
ส่วนราชการ……..…ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลดอน……………………..…….………………………………………… 
 

ท่ี…………………………….วันท่ี……………….. 30    มกราคม    2558….............………………………………………….……. 



 

เรื่อง รายงานผลการรบัใบเสนอราคาการจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายปอเนาะ-ประปา ม. 2...........                 
  

เรียน นายกองค์การบรหิารส่วนต าบลดอน 
  

1.เรื่องเดิม 
  ส านักปลัดองค์การบรหิารส่วนต าบลดอน ได้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดจ้างโดยพิเศษ ตามค าสั่ง

องค์การบรหิารส่วนต าบลดอน  ที่  9/2558 ลงวันที่  15 เดือน มกราคม พ.ศ. 2558 โดยก าหนดยื่นใบเสนอราคา
ในวันที่  30  เดือน  มกราคม  พ.ศ.  2558  ตั้งแต่เวลา 10.00 - 11.00 น.  เป็นต้นไปนั้น 
 

2.  ข้อเท็จจริง 
      2.1  ผู้มายื่นใบเสนอราคาในวันที่  30   เดือน  มกราคม  พ.ศ.  2558  ระหว่างเวลา     

10.00 น. – 11.00 น.   รวม..................ราย   ตามรายละเอยีดที่แนบ 
     2.2   ผู้เสนอราคาย่ืนใบเสนอราคาโดยได้ย่ืนต่อเจ้าหน้าที่รับใบเสนอราคาขององค์การ 

บริหารส่วนต าบลดอน ในวันที่ 30 เดือน มกราคม พ.ศ. 2558 ระหว่างเวลา 10.00 – 11.00 น.ซึ่งเป็น          
วันยื่นใบเสนอราคา และเจ้าหน้าที่ได้ลงทะเบียนรับใบเสนอราคาพร้อมกับได้ออกใบรับใบเสนอราคาให้ผู้ยื่น         
ใบเสนอราคาไว้เป็นหลักฐานแล้ว รวม...............ราย ดังนี้ 
 

 
เลขทีร่ับ 

 
ใบรับที ่

วัน เดือน ปี  
รับใบเสนอราคา 

 
ผู้ยื่น  

จ านวน
ซอง 

จ านวนหลกัฐาน
ประกอบการ           
เสนอราคา 

      
      
      

1. กฎหมายระเบียบ 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถ่ิน  พ .ศ. 

2535 ข้อ 51  (1) – (2)  โดยก าหนดให้เชิญผู้มีอาชีพรับจ้างท างานนั้น โดยตรงมาเสนอราคา และให้เจ้าหน้าที่
ลงทะเบียนรับใบเสนอราคา  พร้อมออกใบรับให้แก่ผูย้ื่นใบเสนอราคา   หากเห็นว่าราคาที่เสนอนั้นยังสงูกว่าราคา
ในท้องถ่ินหรือราคาที่ประมาณได้หรือราคาที่คณะกรรมการเห็นสมควร  ให้ต่อรองราคาเท่าที่จะท าได้ให้
คณะกรรมการรายงานผลการพิจารณา และความเห็นพร้อมด้วยเอกสารที่ได้รับทั้งหมดต่อผู้สั่งจ้าง  เพื่อ
ด าเนินการต่อไป 

2. ข้อพิจารณา 
           การยื่นใบเสนอราคาในครั้งนี้ถูกต้องตามระเบียบพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถ่ิน   

พ.ศ. 2535 และแก้ไขถึงฉบับที่ 9 พ.ศ. 2553 ตามส าเนาหนังสือคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ  ด่วนที่สุด ที่ กค 
(กวพ) 0421.3/ว 180  ลงวันที่  15  พฤษภาคม  2556  เรื่อง  มาตรการให้ความช่วยเหลือ ฟื้นฟูและพัฒนา
เศรษฐกิจในเขตพัฒนาพิเศษ  เฉพาะกิจ  เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนใต้และให้ความช่วยเหลือ ฟื้นฟู
และพัฒนาเศรษฐกิจในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ  โดยให้ส่วนราชการที่ท าการจัดซื้อในวงเงินเงินเกิน 100,000 
บาท แต่ไม่เกิน 15,000,000  บาท  หรือจัดจ้างในวงเงินเกิน  100,000  บาท แต่ไม่เกิน  30,000,000 บาท              
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ให้สามารถจัดซื้อจัดจ้าง  โดยวิธีพิเศษ ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ  พ.ศ.  2535  
และที่แก้ไขเพิ่มเติมได้โดยอนุโลม และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 12(4) ขยายระยะเวลาด าเนินการตามมาตรการให้
ความช่วยเหลือ  ฟื้นฟูและพัฒนาเศรษฐกิจในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจดังกลา่วข้างต้นออกไปอีก 2 ปี จนถึงวันที่  
22  พฤษภาคม  2558   ทุกประการ 



  
ลงช่ือ……………………………………….……หัวหน้าเจ้าหน้าที่พสัดุ 
           (  นางสุชาดา  คงประสิทธ์ิ ) 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
คณะกรรมการจัดจ้างโดยวิธีพิเศษ ตามสั่งที่ 9/2558  ลงวันที่ 15 เดือน มกราคม พ.ศ. 2558  

ได้รับเอกสารตามรายละเอียดใน ข้อ 2.2 ข้างต้นไว้ถูกต้องแล้วเมื่อวันที่  30  เดือน  มกราคม  พ.ศ.  2558 เวลา 
11.00  น. 
 
    (ลงช่ือ)........................................................ประธานกรรมการ 

    (  นางพิมพ์วิไล  สรสสีม  ) 
 

 
 
  (ลงช่ือ).....................................................กรรมการ 

        ( นางสาววรรณา  บุตรกลัด  ) 
 
 
 

  (ลงช่ือ).....................................................กรรมการ 
          ( นางสาวหนึ่งฤทัย  ใหม่เพ็ชร ) 

 
 
 
 

  (ลงช่ือ).....................................................กรรมการ 
      (  นายดอเลาะ  เจะแต          ) 

 
 
 

  (ลงช่ือ).....................................................กรรมการ 
     (  นายฮายือรี  ลาเต๊ะ      ) 

 
 
 
 
 
 
 

                                           บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ  ส านักปลัดองค์การบรหิารส่วนต าบลดอน……โทร. 0 7346-6134…………..………………………………. 
 

ท่ี……………………………………………….วันท่ี……. 30  มกราคม    2558……………………………………………………… 
 

เรื่อง รายงานผลการยื่นใบเสนอโครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหลก็สายปอเนาะ-ประปา ม.2 ............... 
 



เรียน  นายกองค์การบรหิารส่วนต าบลดอน 
 

1.  เรื่องเดิม 
     ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลดอน ได้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดจ้างโครงการกอ่สร้างถนน 

คอนกรีตเสรมิเหลก็ปอเนาะ– ประปา   กว้าง 3.00  เมตร ยาว 205  เมตร หนา 0.15 เมตร บ้านคลอง  หมู่ที่  2 
ต าบลดอน โดยวิธีพิเศษ  ตามค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบลดอน เลขที่  9/2558  ลงวันที่ 15  เดือน มกราคม  
พ.ศ. 2558 ก าหนดยื่นใบเสนอราคาในวันที่  30  เดือน มกราคม  พ.ศ. 2558เวลา 10.00–11.00 น.   เป็นต้นไป 
 

2.  ข้อเท็จจริง 
     วันน้ีระหว่าง   เวลา 10.00 น.-11.00 น. คณะกรรมการจัดจ้างโดยวิธีพิเศษได้รับใบเสนอ

ราคา หลักฐานการเสนอราคาจาก  นางสุชาดา  คงประสิทธ์ิ   ต าแหน่ง หัวหน้าส่วนการคลัง/หัวหน้าเจ้าหน้าที่
พัสดุไว้ถูกต้องครบถ้วนแล้ว 

3.  กฎหมายระเบียบ 
     ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย  การพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถ่ิน   

พ.ศ. 2535 ข้อ 51 ก าหนดให้เชิญผู้มีอาชีพรับจ้างท างานน้ัน โดยตรงมาเสนอราคา หากเห็นว่าราคาที่เสนอน้ันยัง
สูงกว่าราคาในท้องถ่ิน หรือราคาที่ประมาณได้หรือราคาที่คณะกรรมการฯเห็นสมควร  ให้ต่อรองราคาเ ท่าที่       
จะท าได้   
 

4.  ข้อพิจารณา 
     คณะกรรมการจัดจ้างโดยวิธีพิเศษ ได้รับใบเสนอราคาและได้อ่านแจ้งราคาพร้อมบัญชี

รายการเอกสารต่าง ๆ  ของผู้เสนอราคาทุกรายโดยเปิดเผยและให้กรรมการทุกคนลงลายมือช่ือก ากับไว้ใน ใบ
เสนอราคาและเอกสารประกอบใบเสนอราคาทุกแผ่น   จากการตรวจสอบเอกสารปรากฏว่า 

    4.1   มีผูเ้สนอราคาทั้งสิ้น........ .........  ราย 
    4.2   คุณสมบัติของผูเ้สนอราคา ใบเสนอราคาและรายละเอียดอื่น ๆ เป็นดังนี้ 

(1)  มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไข ในเอกสารสอบราคาทุกประการ............ราย 
รายที่ไม่ถูกต้องได้หมายเหตุไว้ในใบเสนอราคาแล้ว  

(2) ผู้เสนอราคาที่ถูกต้องตาม  (1 )  ที่มีคุณภาพและคุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อ        
องค์การบรหิารส่วนต าบล  จ านวน…………………….ราย 

(3 )  มีผูเ้สนอราคาที่ถูกต้องตามข้อ (2)  ซึ่งเสนอราคาต่ าสุด  
คือ………………………………………………………………………………… 

เสนอราคา………………………..บาท (.........……………………………………………………………...) 
(   ) เป็นราคาที่คณะกรรมการฯ เห็นสมควรจ้าง และอยู่ภายในวงเงินที่จะจ้างเชิญผู้ 
(   ) เป็นราคาที่คณะกรรมการฯ  เห็นสมควรจ้างแต่สงูกว่าวงเงินที่จะจ้าง  จึงได้     

เสนอราคาต่ าสุดมาต่อรองราคาให้ต่ าสุดลงไปอีก   ผู้เสนอราคายินยอมลดราคาให้และยินดีรับจ้างในวงเงิน 
 ... ……………………….บาท (……………………………………………………………………..) รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร
หมายเลข 1 แนบท้ายบันทึกนี ้
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4.3   คณะกรรมการฯได้พิจารณาเห็นควร จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

ปอเนาะ– ประปา   กว้าง 3.00  เมตร ยาว 205  เมตร หนา 0.15 เมตร บ้านคลอง  หมูท่ี่  2 ต าบลดอน จาก 
......................................................................................... ในวงเงิน.................................................บาท  
(..............................................................)   

5.  ข้อเสนอ 



     จึงขอเสนอใบเสนอราคาพร้อมด้วยเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ที่ได้รับจากหัวหน้าเจ้าหน้าที่ 
พัสดุมาเพื่อโปรดพจิารณาสั่งการต่อไป 
 

         (ลงช่ือ).................................................ประธานกรรมการ 
            ( นางพิมพ์วิไล  สรสสีม ) 

 
 

     ( ลงช่ือ).....................................................กรรมการ 
              ( นางสาววรรณา  บุตรกลัด  ) 

 
 

       ( ลงช่ือ)...................................................กรรมการ 
           ( นางสาวหนึ่งฤทัย ใหม่เพ็ชร ) 

 
 

    (ลงช่ือ).....................................................กรรมการ 
            (  นายดอเลาะ  เจะแต     ) 

 
 

  (ลงช่ือ).....................................................กรรมการ 
        (  นายฮายือรี  ลาเต๊ะ      ) 
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ความเห็นของหัวหน้าเจ้าหน้าทีพ่ัสด ุ
ได้รับรายงานผลการยื่นใบเสนอราคา,เอกสารเสนอราคา และเอกสารอื่นๆทีเ่กี่ยวข้องจากการ 

ยื่นใบเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ปอเนาะ– ประปา   กว้าง 3.00  เมตร  ยาว 205  
เมตร หนา 0.15 เมตร บ้านคลอง  หมู่ที่  2  ต าบลดอน  อ าเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี  จากคณะกรรมการ 
จัดจ้างโดยวิธีพิเศษ ถูกต้องครบถ้วนแล้วเห็นว่าคณะกรรมการจัดจ้างโดยวิธีพิเศษได้ปฏิบัติตาม ระเบียบ



กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2535  และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง 
ฉบับที่  9 พ.ศ.  2553   ข้อ 51   ถูกต้องทุกประการ 
  มีเงินงบประมาณเพียงพอที่จะก่อหนี้ผูกพันเห็นสมควรจ้างจาก……………………………………………      
ในวงเงิน ...................บาท.(...............................................................)ตามที่คณะกรรมการจัดจ้างโดยวิธีพิเศษ
เสนอและแจ้งให้.................................................................................ทราบ โดยให้น าหลักประกันสัญญาในอัตรา
ร้อยละห้าของราคาที่ เสนอได้โดยเข้ามาท าสัญญา  ณ  ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลดอนใน
วันที่………………………………………………………… 
 
                                 ( ลงช่ือ )  
                                      (  นางสุชาดา  คงประสิทธ์ิ   ) 
                                                     หัวหน้าเจ้าพนักงานพัสดุ      
               

ค าสั่ง 
 

อนุมัติ  แจ้งใหผู้้ชนะการสอบราคาทราบ  เรียกมาท าสัญญาในวันที่…………………………… 
 
 
 
      (ลงช่ือ)……………………………………….………..ผู้มอี านาจสั่งจ้าง 
               (   นายทักษิณ  ปุ๋ยชุมผล     ) 
                       นายกองค์การบรหิารส่วนต าบลดอน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ที่ ปน 820002/                                    ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลดอน 
                                                                                   หมู่ที่ 5  ต าบลดอน  อ าเภอปะนาเระ  
                          

                                                กุมภาพันธ์     2558 

เรื่อง    แจ้งให้ไปท าสัญญาจ้าง 



 

เรียน  ผู้จัดการ หจก.มะซาสัมพันธ์ 
 

อ้างถึง   ใบเสนอราคา    ลงวันที่  30  มกราคม   2558 
  

ตามที่ หจก.มะซาสมัพันธ์  ได้ย่ืนซองใบเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต                
เหล็กปอเนาะ–ประปา กว้าง 3.00 เมตร ยาว 205  เมตร หนา 0.15 เมตร  บ้านคลอง  หมู่ที่  2  ต าบลดอน  
งบประมาณ   400,000.-บาท   ตามแบบแปลนของ อบต.ดอน ณ   และได้เปิดซองใบเสนอราคา  เมื่อวันที่  30  
มกราคม  2558  นั้น  
 

          ในการนี้คณะกรรมการฯได้พิจารณาราคาแล้ว เห็นควรจ้าง จาก หจก.มะซาสัมพันธ์   โดยขอให้ 
ท่านเข้ามาท าสัญญาจ้างกับองค์การบริหารส่วนต าบลควน  ภายใน  7  วัน   นับจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งให้ไป
ท าสัญญา  ณ  ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลดอน   อ.ปะนาเระ   พร้อมกับน าหลักประกันสัญญาเป็น
จ านวนเงินในอัตราร้อยละ5  ของเงินงบประมาณ  ไปมอบไว้แก่องค์การบริหารส่วนต าบลดอน ในวันท าสัญญา
ด้วย 

อนึ่งหากท่านไม่ไปท าสัญญาภายในเวลาที่ก าหนด  องค์การบรหิารส่วนต าบลควนอาจพิจารณา                 
เรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหาย  รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานตามข้อก าหนดที่ได้แจ้งไว้ในเอกสาร  
  

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และด าเนินการ 

   

    ขอแสดงความนับถือ 
 
 

 
    (  นายทักษิณ  ปุ๋ยชุมผล  ) 

       นายกองค์การบริหารส่วนต าบลดอน 
 

ส่วนการคลงั/งานพสัด ุ
โทร.0-7346-6134 

 
 
 
 

สัญญาจ้าง 
  

                            สัญญาเลขที…่…… 4/2558  
 สัญญาฉบับนีท้ าข้ึน ณ…………………..……...ต าบล… อ าเภอ/เขต 
……………………..จังหวัด…….…………….เมื่อวันที…่..……เดือน…………………..พ.ศ……………
ระหว่าง…………………………………..โดย………...………………………ซึ่งต่อไปในสัญญาน้ีเรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึง่ 
กับ………………………….ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิตบิุคคล ณ………………….……..มีส านักงานใหญ่อยูเ่ลขที…่……
ถนน………………………..ต าบล/แขวง…….……………....อ าเภอ/เขต……………….จังหวัด……...……….
โดย……………………...ผู้มีอ านาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสอืรบัรองของส านักงานทะเบียนหุ้นส่วน
บริษัท………….…..ลงวันที…่………(และหนังสือมอบอ านาจลงวันที่……………..)* แนบท้ายสัญญาน้ี (ในกรณี    ที่



ผู้รบัจ้างเป็นบุคคลธรรมดาให้ใช้ข้อความว่ากับ………………………….อยู่บ้านเลขที…่……..….ถนน………...……ต าบล/
แขวง……..………….อ าเภอ/เขต…………..…..จังหวัด…………..……..)* ซึ่งต่อไปในสัญญาน้ีเรียกว่า “ผู้รบัจ้าง” อีกฝ่าย
หนึ่ง 
คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี ้
  

ข้อ 1. ข้อตกลงว่าจ้าง 
 ผู้ว่าตกลงจ้างและผู้รบัจ้างตกลงรบัจ้างท างาน……………………………ณ…..…………….....ต าบล/
แขวง…………………..อ าเภอ/เขต…………..…………จังหวัด……………….…..ตามข้อก าหนดและเงือ่นไขสัญญาน้ีรวมทัง้
เอกสารแนบท้ายสญัญา 
 ผู้รบัจ้างตกลงทีจ่ะจัดหาแรงงานและวัสด ุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอปุกรณ์ต่าง ๆ ชนิดดีเพื่อใช้ใน
งานจ้างตามสัญญาน้ี 
  

ข้อ 2. เอกสารอันเป็นส่วนหน่ึงของสัญญา 
 เอกสารแนบท้ายสญัญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสญัญาน้ี 
 2.1 ผนวก 1.…………………(แบบรูป)………………จ านวน……….………หน้า 
 2.2 ผนวก 2……………...(รายการละเอียด)…………..จ านวน…………….....หน้า 
 2.3 ผนวก 3………(ใบจ้างปรมิาณงานและราคา)……..จ านวน……………….หน้า 
 2.4 ผนวก 4………………(ใบเสนอราคา)…………….จ านวน………………หน้า 
 2.5 …………………………….ฯลฯ…………………………. 
 
 ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดแย้งกบัข้อความในสญัญาน้ี ให้ใช้ข้อความในสัญญาน้ีบังคับ และ
ในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามค าวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง 

 
ข้อ 3. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา 

 ในขณะท าสัญญาน้ีผู้รบัจ้างได้น าหลักประกันเป็น………………………………………..……… 
เป็นจ านวนเงิน…………………บาท (…………….………….) มามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างเพือ่เป็นหลักประกันการปฏิบัติตาม
สัญญาน้ี 
 หลักประกันทีผู่้รบัจ้างน ามามอบไว้ตามวรรคหนึ่ง ผู้ว่าจา้งจะคืนใหเ้มื่อผู้รบัจ้างพ้นจากข้อผกูพันตาม
สัญญาน้ีแล้ว 
  

ข้อ 4. ก. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน 
 (ส าหรับสัญญาทีเ่ป็นราคาต่อหน่วย) 
 ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายและผูร้ับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างเป็นจ านวนเงิน……………………………บาท 
(……………………….…..) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มจ านวน……………..บาท ตลอดจนภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้ง
ปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาต่อหน่วยเป็นเกณฑ ์ ตามรายการ แต่ละประเภท ดังที่ได้ก าหนดไว้ ในใบแจ้งปริมาณ
งานและราคา 
 คู่สัญญาทัง้สองฝ่าย ต่างตกลงว่า จ านวนปริมาณงานที่ก าหนดไว้ ในบัญชีรายการก่อสร้าง หรือใบแจ้ง
ปริมาณงาน และราคาน้ี เป็นจ านวนโดยประมาณเท่านั้น จ านวนปริมาณงานที่แท ้จริงอาจจะมาก หรือน้อยกว่าน้ี
ก็ได ้ ซึ่งผู้ว่าจ้าง จะจ่ายเงินค่าจ้าง ให้แก่ผูร้ับจ้าง ตามราคาต่อหน่วยของงาน แต่ละรายการที่ได้ท าเสร็จจรงิ 
คู่สัญญาทัง้สองฝ่าย ต่างตกลง ที่จะไมเ่ปลี่ยนแปลงราคาต่อหน่วย หรือเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน อันเกิดจาก 
การทีจ่ านวนปรมิาณงานในแต่ละรายการ ได้แตกต่าง ไปจากที่ก าหนดไว้ในสญัญา ทั้งนี ้นอกจากในกรณีต่อไปนี*้ 

_____________________________________________________________

_______________________ 

หมำยเหต ุ* ตัดออกหรือใส่ไว้ตามความเหมาะสม 
 



 4.1 เมื่อปริมาณงานที่ท าเสรจ็จริงในส่วนที่เกินกว่า ร้อยละ125 (หนึ่งร้อยยีส่บิห้า)    แต่ไม่เกินร้อยละ 
150 (หนึ่งรอ้ยห้าสิบ) ของปริมาณงาน ที่ก าหนดไว้ในสญัญา หรอืใบแจง้ปริมาณงาน และราคา จะจ่ายให ้ ใน
อัตราร้อยละ 90 (เก้าสิบ) ของราคาต่อหน่วย ตามสัญญา 
 4.2 เมื่อปริมาณงาน ที่ท าเสร็จจรงิ ในส่วนที่เกินกว่า ร้อยละ 150 (หนึ่งร้อยห้าสบิ) ของปริมาณงานที่
ก าหนดไว้ ในสัญญา หรือใบแจ้งปริมาณงาน และราคาจะจา่ยให้ ในอัตรารอ้ยละ 83 (แปดสิบสาม) ของราคาต่อ
หน่วย ตามสัญญา 
 4.3 เมื่อปรมิาณงานที่ท าเสร็จจรงิ น้อยกว่าร้อยละ 75 (เจ็ดสบิห้า) ของปริมาณงาน ที่ก าหนดไว้ ใน
สัญญา หรือใบแจ้งปริมาณงานและราคา จะจ่ายให้ตามราคาต่อหน่วยในสัญญา และจะจ่ายเพิ่มชดเชย เป็นค่า 
overhead และ mobilization ส าหรบังานรายการ นั้นในอัตราร้อยละ 17 (สิบเจ็ด)       ของผลต่าง ระหว่าง
ปริมาณงานทั้งหมด ของงานรายการนั้น ตามสัญญาโดยประมาณ กับปริมาณงานที่ท าเสร็จจรงิ คูณด้วย ราคาต่อ
หน่วยตามสัญญา 
 4.4 ผู้ว่าจ้าง จะจ่ายเงินที่เพิม่ขึ้น หรือหักลดเงิน ในแต่ละกรณี ดังกล่าวข้างต้น ในงวดสุดท้าย ของการ
จ่ายเงิน หรือก่อนงวดสุดท้าย ของการจ่ายเงิน ตามที่ผู้ว่าจ้าง จะพิจารณาเห็นสมควร 
 ผู้ว่าจ้าง ตกลงที่จะจ่ายเงินค่าจ้าง ให้แก่ผูร้ับจ้าง เป็นรายเดือน ตามเนื้องานที่ท าเสร็จจริง เมื่อ ผู้ว่าจ้าง 
หรือเจ้าหน้าที ่ ของผู้ว่าจ้างได้ท าการตรวจสอบผลงาน ที่ท าเสรจ็แล้ว และปรากฏว่าเป็นที่พอใจ ตรงตาม
ข้อก าหนด แห่งสัญญาน้ี ทุกประการ ผู้ว่าจ้าง จะออกหนังสอืรับรอง การรบัมอบงานนั้น ให้ไว้แก่ผู้รับจ้าง 
 การจ่ายเงินงวดสุดท้าย จะจ่ายให ้ เมื่องานทั้งหมด ตามสญัญา ได้แล้วเสรจ็ทกุประการรวมทัง้การท า
สถานที่ก่อสร้าง ให้สะอาดเรียบร้อย ตามที่ก าหนดไว้ ในข้อ 20 
 

ข้อ 4. ข. ค่าจ้างและการจา่ยเงิน  
 (ส าหรับสัญญาทีเ่ป็นราคาเหมารวม) 
 ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผูร้ับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจ านวนเงนิ…………………….………..บาท 
(……………………) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิม่ จ านวน………………บาท ตลอดจน ภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้ง
ปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวม เป็นเกณฑ ์และก าหนดการจ่ายเงิน เป็นงวด ๆ ดังนี ้
 งวดที่ 1 เป็นจ านวนเงิน………………..บาท (…………………………..………….) เมื่อผู้รบัจ้าง 
ได้ปฏิบัติงาน………………ให้แล้วเสรจ็ภายใน……………………………………………… 
 งวดที่ 2 เป็นจ านวนเงิน……………………..บาท (………………………..……….) เมื่อผู้รบัจ้าง 
ได้ปฏิบัติงาน………………ให้แล้วเสรจ็ภายใน………………………………………………ฯลฯ 
 งวดสุดท้าย เป็นจ านวนเงิน……..………...บาท (…………………………...……..) เมื่อผู้รบัจ้างได้ปฏิบัติงาน
ทั้งหมด ให้แล้วเสรจ็เรียบร้อย ตามสัญญา รวมทั้ง ท าสถานที่ก่อสร้าง ให้สะอาดเรียบร้อย ตามที่ก าหนดไว้ ในข้อ 
20 
 การจ่ายเงิน ตามเงื่อนไข แห่งสญัญาน้ี ผู้ว่าจ้าง จะโอนเงนิเข้า บัญชีเงินฝากธนาคารของผู้รบัจ้าง ช่ือ
ธนาคาร…………………….สาขา……………..ช่ือบัญชี…………………เลขทีบ่ัญชี…………………ทั้งนี ้ ผูร้ับจ้าง ตกลงเป็น
ผู้รบัภาระ เงินค่าธรรมเนียม หรือค่าบริการอื่นใดเกี่ยวกบัการโอนที่ธนาคารเรียกเกบ็ และยินยอม ให้มีการหักเงิน
ดังกล่าว จากจ านวนเงินโอนในงวดน้ัน ๆ (ความในวรรคนี้ ใช้ส าหรบั กรณีที ่ ส่วนราชการจะจ่ายเงินตรงให้แก่ผู้
รับจ้าง (ระบบ Direct Payment) โดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร ของผูร้ับจ้าง ตามแนวทาง ที่
กระทรวงการคลงัก าหนด) 
. 
 *ข้อ 5. เงินค่าจ้างล่วงหน้า 
 ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่ายเงินค้าจ้างล่วงหน้า ให้แก่ผู้รบัจ้าง เป็นจ านวนเงิน……………………..…บาท 
(………………..……) ซึ่งเท่ากบัร้อยละ………………ของราคาค่าจ้าง ตามสญัญาทีร่ะบุไว้ ในข้อ 4 

_____________________________________________________________

_______________________ 

หมำยเหตุ * อัตราร้อยละที่ระบุไวต้่อไปนี ้อาจพิจารณาแก้ไขได้ตามความเหมาะสม 

 
 



 เงินจ านวนดังกล่าว จะจ่ายให ้ ภายหลังจาก ที่ผู้รบัจ้าง ได้วางหลักประกัน การรบัเงินค่าจ้างล่วงหน้า 
เต็มตามจ านวนเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้น ให้แก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รบัจ้าง จะต้องออกใบเสร็จรับเงินค่าจ้างล่วงหน้า ตามแบบ
ที่ผู้ว่าจ้าง ก าหนดให ้ และผูร้ับจ้างตกลงที่จะกระท าตามเงือ่นไขอันเกี่ยวกับการใช้จ่าย และการใช้คืนเงินค่าจ้าง
ล่วงหน้านั้น ดังต่อไปนี้ 
 5.1 ผูร้ับจ้าง จะใช้เงินค่าจ้างล่วงหน้านั้น เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย ในการปฏิบัติงาน ตามสญัญาเท่านั้น หากผู้
รับจ้าง ใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้า หรอืส่วนใดส่วนหนึ่ง ของเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้น ในทางอื่น ผู้ว่าจ้าง อาจจะ
เรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้าคืน จากผู้รบัจ้าง หรือบังคับแก่หลักประกัน การปฏิบัติตามสญัญาได้ทันท ี
 5.2 เมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง ผู้รับจ้าง ต้องแสดงหลักฐาน การใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้า เพื่อพสิจูน์ว่า ได้
เป็นไปตามข้อ 5.1 ภายในก าหนด 15 วัน นับถัดจากวัน ได้รับแจง้จาก ผู้ว่าจ้าง หากผู้รบัจ้าง ไม่อาจแสดง
หลักฐานดังกล่าว ภายในก าหนด 15 วัน ผู้ว่าจ้างอาจเรยีกเงินค่าจ้างล่วงหน้าคืน จากผู้รบัจ้าง หรือบังคับแก ่
หลักประกันการรบัเงินค่าจ้างล่วงหน้า ได้ทันที 
 * 5.3 (ส าหรบัสญัญาทีเ่ป็นราคาต่อหน่วย) 
 ในการจ่ายเงินค่าจ้าง ให้แก่ผูร้ับจ้างตามข้อ 4 ก. ผู้ว่าจะหกัเงินค่าจ้าง ในแต่ละเดือนไว้จ านวนทั้งหมด* 
ทั้งนี ้จนกว่าจ านวนเงินทีห่ักไว้ จะครบตามจ านวน เงินค่าจ้างล่วงหน้า ที่ผูร้ับจ้างได้รบัไปแล้ว 
 5.4 เงินจ านวนใด ๆ ก็ตาม ที่ผูร้ับจ้าง จะต้องจ่ายให้แก ่ผู้ว่าจ้างเพือ่ช าระหนี ้หรอืเพื่อชดใช้ความรับผิด
ต่าง ๆ ตามสัญญา ผู้ว่าจ้าง จะหกัเอาจากเงินค่าจ้างงวด ที่จะจ่ายให้แก ่ผูร้ับจ้าง ก่อนทีจ่ะหกัชดใช้คืน เงินค่าจ้าง
ล่วงหน้า 
 5.5 ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญา หากเงินค่าจ้างล่วงหนา้ที่เหลือ เกินกว่าจ านวนเงิน ที่ผู้รบัจ้าง จะ
ได้รับ หลังจากหักชดใช้ ในกรณีอื่นแล้ว ผู้รบัจ้าง จะต้องจา่ยคืนเงิน จ านวนที่เหลือนั้น ให้แก่ผู้ว่าจ้าง ภายใน 7 
วัน นับถัดจากวัน ได้รับแจ้ง เป็นหนงัสือ จากผู้ว่าจ้าง 
 5.5 ก. (ส าหรับสัญญาที่เป็นราคาต่อหน่วย) 
 ผู้ว่าจ้าง จะคืนหลักประกันเงินล่วงหน้า ให้แกผู่้รบัจ้าง ต่อเมื่อผู้ว่าจ้าง ได้หักเงินค่าจ้างไว้ครบจ านวนเงิน
ล่วงหน้า ตาม 5.3 
 5.5 ข. (ส าหรบัสญัญาทีเ่ป็นราคาเหมารวม) 
 ผู้ว่าจ้างจะคืนหลักประกันเงินล่วงหน้าให้แกผู่้รบั
จ้าง**…………………………………………………………………………………………………………… 
 

*** ข้อ 6. การหักเงินประกันผลงาน 
 ในการจ่ายเงินให้แก่ผูร้ับจ้างแต่ละงวด ผู้ว่าจ้าง จะหักเงิน จ านวนร้อยละ 10 ของเงินที่ต้องจ่าย ในงวด
นั้น เพื่อเป็นประกันผลงาน ในกรณีที ่เงินประกันผลงาน จะต้องถูกหักไว้ทัง้สิ้น ไม่ต่ ากว่า 6 เดือน (ส าหรับสัญญา
ที่เป็นราคาต่อหน่วย) หรือจ านวน…………......บาท (ส าหรบัสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม) ผู้มีรบัจ้าง มีสิทธิทีจ่ะขอ
เงินประกันผลงานคืน โดยผู้รับจ้าง จะต้องวางหนังสือค้ าประกัน ของธนาคาร   ซึ่งออกโดยธนาคาร
ภายในประเทศ มาวางไว้ต่อผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันแทนก็ได้ 
 ผู้ว่าจ้าง จะคืนเงินประกันผลงาน และ/หรือ หนังสือค้ าประกัน ของธนาคารดังกล่าว ตามวรรคหนึ่ง 
ให้แก่ผูร้ับจ้าง พร้อมกบั การจ่ายเงิน งวดสุดท้าย 
  

ข้อ 7 ก. ก าหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา 
 ภายในก าหนด…………..วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา ผู้รบัจ้าง จะต้องเสนอแผนงานใหเ้ป็นที่พอใจ 
แก่ผู้ว่าจ้าง โดยแสดงถึงข้ันตอน ของการท างาน และก าหนดเวลาที่ต้องใช้ ในการท างานหลักต่าง ๆ ให้แล้ว
เสร็จ*** 
 ผู้รบัจ้าง ต้องเริ่มท างานทีร่ับจ้าง ภายในก าหนด………….วัน นับถัดจาก วันได้รับหนังสือ แจ้งใหเ้ริม่งาน
และจะตอ้ง ท างานให้แล้วเสรจ็ ภายในก าหนด……...วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจง้ ดังกล่าวนั้น 



ถ้ามิได้เสนอแผนงาน หรอื ไม่สามารถท างานให้แล้วเสรจ็ ตามก าหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จ ล่าช้าเกิน
กว่าก าหนดเวลา หรือผูร้ับจ้าง ท าผิดสัญญา ข้อใดข้อหนึ่ง หรอื ตกเป็นผู้ลม้ละลาย หรอืเพิกเฉยไม ่ ปฏิบัติตาม
ค าสั่ง ของคณะกรรมการ ตรวจการจ้าง หรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษา ซึ่งได้รบัมอบอ านาจ จากผู้ว่าจ้าง 
ผู้ว่าจ้าง มีสิทธิทีจ่ะบอกเลิกสัญญาน้ีได้ และมสีิทธิจ้าง ผู้รบัจ้างรายใหม ่ เข้าท างาน ของผูร้ับจ้างให้ลลุ่วงไปได้
ด้วย 
 การทีผู่้ว่าจ้าง ไม่ใช้สิทธิเลกิสญัญา ดังกล่าวข้างต้นนั้น ไม่เป็นเหตุให ้ผู้รับจ้าง พ้นจาก ความรับผิด ตาม
สัญญา 
__________________________________________________________________________________
__ 
หมายเหตุ * ในกรณีทีห่นว่ยงานผู้ว่าจ้างพจิารณาเหน็เปน็การจ าเปน็และสมควร จะหกัค่าจา้ง ในแตล่ะเดือนไว้
เพียงบางส่วน ก็ได้โดย แก้ไขจ านวนร้อยละ……….ของค่าจ้างในแต่ละเดอืน ตามความเหมาะสมก็ได้ 
 ** หากการจ่ายเงิน ค่าจ้างงวดที ่2 เป็นการจ่ายตาม ผลงานของผูร้ับจ้าง ในส่วนที่ปฏิบัติงาน  เกนิกว่า
จ านวนเงนิล่วงหน้า ให้ผู้ว่าจ้าง คืนหลักประกนั เงินล่วงหนา้ พรอ้มกบัจา่ย เงินค่าจา้งงวดที ่ 2 แต่ถ้าการจ่ายค่าง
จ้างงวดที ่ 2 เป็นการจ่ายตามผลงานของผู้รบัจ้าง โดยเฉลีย่หักเงินล่วงหน้าออกตามส่วนของค่าจ้างในแต่ละงวด
ให้ผู้ว่าจ้างคืนหลกัประกันเงินล่วงหน้าพร้อมกับการจ่ายเงินค่างวดสุดท้าย 
 *** ตัดออกหรือใส่ไว้ตามความเหมาะสม 

ข้อ 7 ข. ก าหนดเวลาแล้วเสร็จ และสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา 
ผู้รับจ้างต้องเริ่มท างานที่รับจ้างภายในวันที่….. เดือน…..…. พ.ศ. ………….และจะต้องท างานให้แล้ว

เสร็จริบรูณ์ภายในวันที่….. เดือน……….. พ.ศ. ………..ถ้าผู้รบัจ้างมิได้ลงมือท างานภายในก าหนดเวลา หรือไม่
สามารถท างานให้แล้วเสร็จตามก าหนดเวลา หรือมีเหตุให้เช่ือได้ว่า ผู้รบัจ้างไม่สามารถให้แล้วเสรจ็ภายใน
ก าหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่าก าหนดเวลา หรือผู้รบัจ้างท าผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่งหรอืตกเป็นผู้
ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไมป่ฏิบัติตามค าสั่งของคณะกรรมการ ตรวจการจ้าง หรือผู้ควบคุมงานหรอืบริษัทที่
ปรึกษา ซึ่งได้รบัมอบอ านาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมสีิทธิทีจ่ะบอกเลิกสญัญาน้ีได ้ และมสีิทธิจ้างผูร้ับจ้างรายใหม่ 
เข้าท างานของผู้รบัจ้างใหลุ้ล่วงไปด้วย 

การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดตามสัญญา 
 
ข้อ 8 .ความรับผิดชอบ ในความช ารุด บกพร่องของงานจ้าง 

 เมื่องานแล้วเสรจ็บริบรูณ์ และผู้ว่าจ้าง ได้รับมอบงาน จากผู้รบัจ้าง หรือจากผู้รบัจ้างรายใหม ่ ในกรณีที ่
มีการบอกเลิกสัญญา ตามข้อ 7 หากมีเหตุช ารุด บกพรอ่ง หรอื เสียหายเกิดข้ึนจากการจ้างนี ้ ภายใน ก าหนด* 
………………ป…ี…………เดือน นับถัดจาก วันที่ได้รับมอบงานดังกล่าว ซึ่งความช ารุดบกพร่อง หรือ เสียหายนั้น เกิด
จากความบกพร่อง ของผูร้ับจ้าง อันเกิดจาก การใช้วัสด ุ ที่ไม่ถูกต้อง หรือท าไว้ไม่เรียบร้อย หรือท าไม่ถกูต้อง 
ตามมาตรฐานแหง่หลักวิชา ผู้รับจ้าง จะต้องรบีท าการแก้ไข     ให้เป็นที่เรียบร้อย โดยไม่ชักช้า โดยผู้ว่าจ้างไม ่
ต้องออกเงินใด ๆ ในการนี้ทัง้สิ้น หากผูร้ับจ้างบิดพลิ้ว        ไม่กระท าการดังกล่าว ภายในก าหนด…...วัน นับแต่
วันที่ได้แจ้งเป็นหนังสือ จากผู้ว่าจ้าง หรือ ไม่ท าการแก้ไข ให้ถูกต้องเรียบร้อย ภายในเวลา ที่ผู้ว่าจ้างก าหนดให ้
ผู้ว่าจ้าง มีสิทธิทีจ่ะท าการนั้นเอง หรือ จ้างผู้อื่น ให้ท างานนัน้ โดยผู้รับจ้าง ต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย 
 
 ข้อ 9. การจา้งช่วง 
 ผู้รบัจ้าง จะต้องไม่เอางานทั้งหมด หรือ บางส่วนแหง่สญัญาน้ี ไปจ้างช่วงอีกต่อหนึ่งโดยไม่ได้รับ ความ
ยินยอมเปน็หนังสือ จากผู้ว่าจ้างก่อน ทั้งนี ้ นอกจากในกรณี ที่สัญญาน้ีจะได้ระบุไว้เป็นอย่างอื่น ความยินยอม
ดังกล่าวนั้น ไม่เป็นเหตุให้ผูร้ับจ้าง หลุดพ้นจากความรับผิด หรือ พันธะหน้าที่ตามสญัญาน้ี และผู้รบัจ้าง จะยังคง
ต้องรบัผิด ในความผิด และความประมาทเลินเล่อ ของผูร้บัจ้างช่วง หรือ ของตัวแทน หรือลูกจ้างรับจ้างช่วงนั้น
ทุกประการ 

__________________________________________________________

__________________________ 



 
 
 ข้อ 10. การควบคุม งานของผู้รับจ้าง 
 ผู้รบัจ้าง ต้องควบคุมงานทีร่ับจ้าง อย่างเอาใจใส ่ ด้วยประสิทธิภาพ และความช านาญ และในระหว่าง
ท างาน ที่รับจ้าง จะต้องจัดให้มผีู้แทน ซึ่งท างานเต็มเวลา เป็นผู้ควบคุมงาน ผู้ควบคุมงานดังกล่าว จะต้องเป็น
ผู้แทน ได้รับมอบอ านาจ จากผูร้ับจ้างค าสั่ง หรือค าแนะน าต่างๆที่ได้แจง้ แก่ผู้แทน   ผู้ได้รบัมอบอ านาจนั้น ให้
ถือว่าเป็นค าสั่ง หรือค าแนะน า ที่ได้แจ้งแกผู่้รบัจ้าง การแตง่ตั้งผู้ควบคุมงาน นั้นจะต้องท าเป็นหนังสือ และต้อง
ได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้าง การเปลี่ยนตัว หรือแต่งตั้งผู้ควบคุมงานใหม ่ จะท ามิได้ หากไม่ได้รบัความ
เห็นชอบ จากผู้ว่าจ้างก่อน 
 ผู้ว่าจ้าง มีสิทธิที่จะขอให้เปลี่ยนตัวแทน ได้รับมอบอ านาจนั้น โดยแจ้งเป็นหนังสือไปยงั ผู้รบัจ้าง และ
ผู้รบัจ้างจะต้องท าการเปลี่ยนตัวโดยพลัน โดยไม่คิดราคาเพิ่ม หรืออ้างเป็นเหตุเพือ่ขยายอายุ สัญญาอัน
เนื่องมาจากเหตุน้ี 
 
 ข้อ 11. ความรับผิดชอบผู้รับจ้าง 
 ผู้รบัจ้างจะต้องรบัผิดต่ออุบัตเิหต ุ ความเสียหาย หรือภยันตรายใด ๆ อันเกิดจากการปฏิบัตงิานของผู้
รับจ้าง และจะต้องรับผิด ต่อความเสียหาย จากการกระท า ของลูกจ้าง ของผู้รบัจ้าง 

ความเสียหายใด ๆ อันเกิดแก่งาน ที่ผู้รบัจ้าง ได้ท าข้ึน แม้จะเกิดข้ึนเพราะ เหตสุุดวิสัย นอกจากกรณี 
อันเกิดจากความผิด ของผู้ว่าจ้างดงักล่าว ในข้อนี้จะสิ้นสุดลง เมื่อผู้ว่าจ้างไดร้ับมอบงาน ครั้งสุดท้าย ซึ่งหลงัจาก
นั้น ผู้รับจ้างคงต้องรบัผิด เพียงในกรณีช ารุด บกพร่อง หรือ ความเสียหาย ดังกล่าวในข้อ 8 เท่านั้น 
 
 ข้อ 12. การจ่ายเงินแก่ลูกจ้าง 
 ผู้รบัจ้าง จะต้องจ่ายเงินแก่ลกูจ้าง ที่ผูร้ับจ้างได้จ้างมา ในอัตราและตามก าหนดเวลาทีผู่้รบัจ้างได้ตกลง 
หรือท าสญัญาไว้ ต่อลูกจ้างดังกล่าว 
 ถ้าผู้รับจ้าง ไม่จ่ายเงินค่าจ้าง หรอืค่าทดแทนอื่นใด แก่ลูกจ้างดังกล่าว ในวรรคแรก ผู้ว่าจ้าง      มีสทิธิที่
จะเอาเงินค่าจ้าง ที่จะต้องจ่ายแกผู่้รบัจ้าง มาจ่ายให้แก่ผูร้บัจ้างดงักล่าว และให้ถือว่าผู้ว่าจ้าง     ได้จ่ายเงิน
จ านวนน้ัน เป็นค่าจ้างให้แก่ผูร้ับจ้าง ตามสัญญาแล้ว 
 ผู้รบัจ้าง จะต้องจัดให้มีประกันภัย ส าหรับลูกจ้างทกุคน ทีจ่้างมาท างาน โดยให้ครอบคลุมถึง ความรับ
ผิดทั้งปวง ของผู้รบัจ้าง รวมทั้งผู้รบัจ้างช่วง อันหากจะพึงม ีในกรณีความเสียหาย ที่คิดค่าสินไหมทดแทนได ้ตาม
กฎหมาย ซึ่งเกิดจากอปุัทวเหต ุหรือภยันตรายใด ๆ ต่อลูกจ้าง หรือบุคคลอื่นทีผู่ร้ับจ้าง หรือผู้รบัจ้างช่วงจ้าง มา
ท างานผูร้ับจ้าง จะต้องส่งมอบกรมธรรมป์ระกันภัยดังกล่าว พร้อมทั้งหลักฐานการช าระเบี้ยประกัน ให้แก่ผู้ว่าจ้าง 
เมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง 
 
 ข้อ 13. การตรวจงานจ้าง 
 ถ้าผู้ว่าจ้าง แต่งตั้งกรรมการตรวจการจ้าง ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษา เพื่อควบคุม การท างาน
ของผูร้ับจ้าง กรรมการตรวจการจ้าง หรือผู้ควบคุมงาน หรอืบริษัทที่ปรึกษาน้ันมีอ านาจเข้าไป ตรวจการงาน ใน
โรงงาน และสถานที่ทีก่่อสร้าง ได้ทุกเวลา และผูร้ับจ้าง จะต้องอ านวยความสะดวก และให้ความช่วยเหลือ ใน
การนั้นตามสมควร 
 การที่มกีรรมการตรวจการจ้าง ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัททีป่รึกษา ท าให้ผูร้ับจ้างพ้น ความรับผิดชอบ 
ตามสัญญาน้ีข้อหนึง่ข้อใดไม่ 

 
ข้อ 14. แบบรูปและรายการละเอียดคลาดเคลื่อน 



 ผู้รบัจ้างจะต้องรบัรองว่า ได้ตรวจสอบ และท าความเข้าใจ ในรูปแบบ รูปรายการละเอียด โดย   ถ่ีถ้วน
แล้ว หากปรากฏว่า แบบรปูและรายการละเอียดนั้น ผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อน ไปจากหลกัการ ทางวิศวกรรม 
หรือทางเทคนิค ผู้รบัจ้าง ตกลงทีจ่ะปฏิบัติตาม ค าวินิจฉัยของกรรมการตรวจการจ้าง หรือผู้ควบคุมงานหรือ 
บริษัททีป่รกึษา ที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้งเพื่อใหง้านแล้วเสรจ็บรบิูรณ์ โดยจะคิดค่าใช้จ่ายใด ๆ เพิ่มข้ึน จากผู้ว่าจ้างไม่ได้ 
 
 ข้อ 15. การควบคุมงานโดยผู้ว่าจ้าง 
 ผู้รบัจ้าง ตกลงว่า กรรมการตรวจการจ้าง ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษา ที่ผู้ว่าจ้างแต่งตัง้    มี
อ านาจที่จะตรวจสอบ และควบคุมงาน เพื่อให้เป็นไปตามเอกสารสญัญา และมีอ านาจที่จะสัง่ให้แก้ไข
เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม หรือตัดทอน ซึ่งงานตามสัญญาน้ี หากผู้รบัจ้างขัดขืน ไม่ปฏิบัติตาม กรรมการตรวจการจ้าง 
ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัททีป่รึกษา มีอ านาจที่จะสัง่ใหห้ยุดกจิการนั้นช่ัวคราวได้ ความล่าช้าในกรณีเช่นน้ี ผู้รับจ้าง
จะถือเป็นเหต ุขอขยายวันท าการออกไปมิได้ 
 
 ข้อ 16. งานพิเศษและการแก้ไขงาน  
 ผู้ว่าจ้าง มีสิทธิทีจ่ะสั่งใหผู้ร้ับจ้าง ท างานพิเศษ ซึ่งไม่ได้แสดงไว้ หรือรวมอยู่ในเอกสารสญัญา หากงาน
พิเศษนั้น ๆ อยู่ในขอบข่ายทั่วไป แห่งวัตถุประสงค์ของสัญญาน้ี นอกจากนี ้ผู้ว่าจ้างยงัมสีิทธิสัง่ให ้ เปลี่ยนแปลง
หรือแก้ไขแบบรปู และข้อก าหนดต่าง ๆ ในเอกสารสญัญาน้ีด้วย โดยไม่ท าใหส้ัญญา เป็นโมฆะแต่อย่างใด 
 อัตราค่าจ้าง หรือราคาที่ก าหนดไว้ ในสัญญาน้ีให้ก าหนดไว้ ส าหรับงานพิเศษ หรืองานที่เพิม่เติมข้ึน หรือ
ตัดทอนลงทั้งปวง ตามค าสั่งของผู้ว่าจ้าง หากในสัญญา ไม่ได้ก าหนดไว้ถึงอัตราค่าจ้าง หรือราคาใดๆที่จะน ามาใช้ 
ส าหรับงานพิเศษ หรืองานที่เพิม่ขึ้นดังกล่าว ผู้ว่าจ้าง และผู้รบัจ้างจะได้ตกลงกัน ที่จะก าหนดอัตรา หรือราคา 
รวมทั้งการขยายระยะเวลา (ถ้ามี) กันใหม ่ เพื่อความเหมาะสม ในกรณีที่ตกลงกันไม่ได้ ผู้ว่าจ้างจะ ก าหนดอัตรา
จ้าง หรอืราคาตายตัวตามแต่ผู้ว่าจ้าง จะเห็นว่าเหมาะสม และถูกต้อง ซึ่งผูร้ับจ้าง จะต้องปฏิบัติงาน ตามค าสั่งของ
ผู้ว่าจ้างแต่อาจสงวนสิทธ์ิทีจ่ะด าเนินการ ตามข้อ 21 ต่อไปได้ 

 
ข้อ 17. ค่าปรับ 

 หากผูร้ับจ้าง ไม่สามารถท างานให้แล้วเสรจ็ ตามเวลาที่ก าหนดไว้ ในสัญญา และผู้ว่าจ้าง ยังมิได้บอกเลิก
สัญญา ผูร้ับจ้าง จะต้องช าระค่าปรบั ให้แก่ผู้ว่าจ้าง เป็นจ านวนเงิน วันละ ……………..บาท และจะต้องช าระ
ค่าใช้จ่าย ในการควบคุมงาน ในเมื่อผู้ว่าจ้างต้องควบคุมงานอีกต่อหนึง่เป็นจ านวนเงิน วันละ……………..บาท นับ
ถัดจาก วันที่ก าหนดแล้วเสรจ็ตามสัญญา หรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายให้ จนถึงวันที ่ท างานแล้วเสร็จจรงิ นอกจากนี ้
ผู้รบัจ้างยอมใหผู้้ว่าจ้าง เรียกค่าเสียหาย อันเกิดข้ึนจากการ ที่ผู้รับจ้างท างานล่าช้าเฉพาะส่วนทีเ่กินกว่าจ านวน
ค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย 
 ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญาน้ัน หากผู้ว่าจา้งเห็นว่าผู้รบัจ้างจะไมส่ามารถ ปฏิบัติตาม
สัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สทิธิตามข้อ 18 ก็ได ้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้ แจ้งข้อเรียกร้อง
ไปยังผูร้ับจ้างเมื่อครบก าหนดแล้วเสรจ็ของงานขอให้ช าระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสทิธิที่จะปรบั ผู้รับจ้างจนถึงวัน
บอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย 
 

ข้อ 18. สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังบอกเลิกสัญญา 
 ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา ผู้ว่าจ้างอาจท างานนั้นเองหรือว่าจ้างผูอ้ื่นให้ท างานนั้นต่อ   จนแล้ว
เสร็จได ้ ผู้ว่าจ้างหรือผู้ที่รบัจ้างท างานนั้นตอ่มสีิทธิใช้เครือ่งใช้การก่อสร้างสิง่ทีส่ร้างข้ึนช่ัวคราว ส าหรบังาน
ก่อสร้างและวัสดุต่าง ๆ ซึ่งเห็นว่าจะต้องสงวนเอาไว้เพื่อการปฏิบัติงานตามสัญญาตามทีจ่ะเห็นสมควร 
 ในกรณีดังกล่าวผู้ว่าจ้างมีสทิธิริบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาทั้งหมดหรือบางส่วน ตามแต่จะ
เห็นสมควร นอกจากนั้นผู้รบัจ้างจะต้องรบัผิดชอบในค่าเสียหาย ซึ่งเป็นจ านวนเกินกว่าหลักประกัน การ
ปฏิบัติงาน และค่าเสียหายต่าง ๆ ที่เกิดข้ึน รวมทั้งค่าใช้จา่ยที่เพิม่ข้ึนในการท างานนัน้ต่อให้แล้วเสรจ็ตาม สัญญา 



และค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานเพิม่ (ถ้าม)ี ซึ่งผู้ว่าจ้างจะหกัเอาจากเงินประกันผลงานหรือจ านวนเงิน ใด ๆ ที่จะ
จ่ายให้แกผู่้รบัจ้างก็ได้ 
 
 ข้อ 19. การก าหนดค่าเสียหาย 
 ค่าปรับหรอืค่าเสียหายซึง่เกิดข้ึนจากผูร้ับจ้างตามสญัญาน้ี ผู้ว่าจ้างมสีิทธิทีจ่ะหกัเอาจากจ านวน เงิน
ค่าจ้างที่ค้างจ่าย หรือจากเงินประกันผลงานของผูร้ับจ้าง หรอืบังคับจากหลกัประกันการปฏิบัติตามสญัญาก็ได้ 
 หากมเีงินค่าจ้างตามสญัญาทีห่ักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ และค่าเสียหายแล้วยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ว่าจ้างจะ
คืนให้แก่ผูร้ับจ้างทัง้หมด 
 
 ข้อ 20. การท าบริเวณก่อสร้างให้เรียบร้อย 
 ผู้รบัจ้าง จะต้องรักษาบริเวณ สถานที่ปฏิบัติงานตามสญัญานี้ รวมทัง้โรงงานหรือสิ่งอ านวย ความสะดวก
ใน การท างานของผูร้ับจ้าง ลูกจ้าง ตัวแทน หรือของผู้รบัจ้างช่วงให้อยู่ในความสะอาด ปลอดภัย และมี
ประสิทธิภาพ ในการใช้งานตลอด ระยะเวลาการจ้างและเมื่อท างานเสร็จสิ้นแล้ว จะต้องขนย้ายบรรดาเครื่องใช้ 
ในการท างานจ้างรวมทั้งวัสด ุ ขยะมูลฝอย และสิ่งกอ่สร้างช่ัวคราวต่าง ๆ (ถ้าม)ี ทั้งจะต้องกลบเกลี่ยพื้นดินให ้
เรียบร้อย เพื่อใหบ้รเิวณทั้งหมดอยู่ในสภาพทีส่ะอาด และใช้การได้ทันท ี

 
*ข้อ 21. กรณีพิพาทและอนุญาโตตุลาการ 

 21.1 ในกรณีทีม่ ี ข้อโต้แย้งเกิดข้ึน ระหว่างคู่สัญญา เกี่ยวกับข้อก าหนด แห่งสัญญาน้ีหรอืเกี่ยวกบัการ
ปฏิบัติสญัญาน้ี และคู่สญัญาไมส่ามารถตกลงกันได้ ให้เสนอข้อโต้แย้งหรือข้อพิพาทนั้น      ต่ออนุญาโตตุลาการ
เพื่อพจิารณาช้ีขาด 
 21.2 เว้นแต่คู่สัญญาทัง้สองฝ่าย จะเห็นพอ้งกันให้อนุญาโตตุลาการคนเดียว เป็นผู้ช้ีขาดการระงบัข้อ
พิพาท ให้กระท าโดยอนญุาโตตุลาการ 2 คน โดยคู่สัญญาฝ่ายหนึง่จะท าหนงัสือ แสดงเจตนาจะให้มี
อนุญาโตตุลาการ ระงบัข้อพิพาทและระบุช่ืออนญุาโตตุลาการคนที่ตนแต่งตั้ง ส่งไปยังคู่สญัญา     อีกฝ่ายหนึ่ง
จากนั้น ภายในระยะเวลา 30 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งดังกล่าว คู่สัญญาฝ่ายที่ได้         รับแจ้งจะต้องแต่งตัง้
อนุญาโตตุลาการคนทีส่อง ถ้าอนุญาโตตุลาการทัง้สองคน ดังกล่าวไม่สามารถประนปีระนอมระงบัข้อพิพาทนั้น 
ได้ให้อนุยาโตตุลาการทั้งสองคนร่วมกันแต่งตัง้ อนุญาโตตุลาการ         ผู้ช้ีขาด ภายในก าหนดเวลา 30 วัน นับ
จากวันที่ไม่สามารถตกลงกัน ผู้ช้ีขาดดังกล่าว จะพจิารณาระงบัข้อพิพาทต่อไป กระบวนพิจารณาของ
อนุญาโตตุลาการ ให้ถือตามข้อบงัคับอนญุาโตตุลาการของสถาบันอนุญาโตตุลาการอนุญาโตตุลาการกระทรวง
ยุติธรรมโดยอนโุลม หรอืตามข้อบงัคับอื่นที่คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายเห็นชอบ และให้กระท าในกรุงเทพมหานคร โดย
ใช้ภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ เป็นภาษาในการด าเนินกระบวนการพจิารณา 
 21.3 ในกรณีที่คู่สญัญา ฝ่ายใดฝ่ายหนึง่ไม่แต่งตั้งอนุญาโตตุลาการฝ่ายตนหรือในกรณีที่อนุญาโตตุลาการ
ทั้งสองคน ไม่สามารถตกลงกันแต่งตัง้อนุญาโตตุลาการผู้ช้ีขาดได้ คู่สัญญา แต่ละฝ่ายต่างมีสิทธิร้อง ขอต่อศาล
แพ่งเพื่อแต่งตั้งอนญุาโตตุลาการผู้ช้ีขาดได้แล้วแต่กรณี 
 21.4 ค าช้ีขาดของอนุญาโตตุลาการ หรือของอนุญาโตตุลาการผู้ช้ีขาดแล้วแต่กรณี ให้ถือเป็นเด็ดขาด
และถึงทีสุ่ดผกูพันคู่สญัญา 
 21.5 คู่สัญญา แต่ละฝ่ายเป็น ผู้รบัภาระค่าธรรมเนียมอนญุาโตตุลาการฝ่ายตนและออกค่าใช้จ่ายอื่น ๆ 
ในการด าเนินกระบวนพจิารณาฝ่ายละครึ่ง ในกรณีที่มีการแต่งตั้งอนญุาโตตุลาการคนเดียวหรือ มีการแต่งตัง้
อนุญาโตตุลาการผู้ช้ีขาด ให้อนุญาโตตุลาการหรืออนญุาโตตุลาการผู้ช้ีขาด เป็นผูก้ าหนดภาระค่าธรรมเนียม
อนุญาโตตุลาการคนเดียวหรือภาระค่าธรรมเนียมอนญุาโตตลุาการคนเดียวหรือภาระค่าธรรมเนียม
อนุญาโตตุลาการผู้ช้ีขาดคนเดียว แล้วแต่กรณี 
 
 ข้อ 22. การขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา 



 ในกรณีที่ม ีเหตสุุดวิสัย หรือเหตุใด ๆ อันเนื่องมาจากความผิด หรอืความบกพร่องของฝ่าย     ผู้ว่าจ้าง 
หรือพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดทีผู่้รบัจ้าง ไม่ต้องรับผิดตามกฎหมาย ท าให้ผูร้ับจ้างไมส่ามารถท างานให้แล้วเสรจ็ 
ตามเงื่อนไขและก าหนดเวลาแหง่สญัญาน้ีได ้ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตหุรือพฤติการณ์ดังกล่าว พร้อมหลกัฐานเป็น
หนังสือ ให้ผู้ว่าจ้างทราบ เพื่อขอขยายเวลาท างานออกไปภายใน 15 วัน    นับถัดจากวันที่เหตุน้ันสิ้นสุดลง 
 ถ้าผู้รับจ้าง ไม่ปฏิบัติใหเ้ป็นไปตาม ความในวรรคหนึง่ ให้ถือว่าผู้รับจ้างไดส้ละสิทธ์ิเรียกร้อง    ในการที่
จะขอขยายเวลาท างานออกไปไม่มเีงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่กรณีเหตเุกิดจากความผิด หรือความบกพร่องของ
ฝ่ายผู้ว่าจ้าง ซึ่งมหีลักฐานชัดแจ้ง หรือผู้ว่าจ้างทราบดีอยู่แลว้ตั้งแต่ต้น 
 การขยายก าหนด เวลาท างานตามวรรคหนึง่ อยู่ในดุลพินจิ ของผู้ว่าจ้างที่จะพิจารณาตามทีเ่ห็นสมควร 
 

*ข้อ 23 การใช้เรือไทย 
 ในการปฏิบัติตามสัญญาน้ี หากผู้รบัจ้าง จะต้องสัง่หรือน าของเข้ามาจากต่างประเทศรวมทั้งเครื่องมือ
และอุปกรณ์ ที่ต้องน าเข้ามาเพื่อปฏิบัตงิานตามสญัญา ไม่ว่าผู้รับจ้างจะเป็นผูท้ี่น า ของเข้ามาเองหรอืน าเข้ามา 
โดยผ่านตัวแทนหรือบุคคลอื่นใด ถ้าสิ่งของนั้นต้องน าเข้ามา โดยทางเรือในเส้นทางเดินเรือที่มีเรือไทยเดินอยู ่และ
สามารถให้บริการรับขนได้ตามที ่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศก าหนด ผู้รบัจ้างต้องจัดการให้สิง่ของ
ดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทยหรอืเรือทีม่ีสทิธิ เช่นเดียวกบัเรอืไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทยเว้นแต่จะ
ได้รับอนุญาตจาก ส านักงานคณะกรรมการสง่เสรมิการพาณิชย์นาวีก่อน บรรทุกของนั้นลงเรอือื่นทีม่ิใช่เรือไทย 
หรือ เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้ ทั้งนี้ไม่ว่าการสั่ง หรือ 
สั่งซือ้สิง่ของดังกล่าวจากต่างประเทศจะเป็นแบบ เอฟโอบ,ี ซีเอฟอาร,์ ซีไอเอฟ หรือแบบอื่นใด 
 ในการสง่มอบงาน ตามสญัญาให้แก่ผู้ว่าจ้าง ถ้างานน้ันมีสิ่งของตามวรรคแรก ผู้รบัจ้างจะตอ้งส่งมอบใบ
ตราส่ง (Bill of Lading) หรือส าเนาใบตรา ส่งส าหรับของนั้น ซึ่งแสดงว่าได้บรรทุกมา โดยเรือไทยหรือเรือทีม่ี
สิทธิ เช่นเดียวกับเรือไทยให้แกผู่้ว่าจ้าง พร้อมกบัการสง่มอบงานด้วย 

ในกรณีที ่สิ่งของดังกล่าว ไม่ได้บรรทุก จากต่างประเทศ มายังประเทศไทย โดยเรือไทยหรอืเรือที่มสีิทธิ 
เช่นเดียวกับเรือไทย ผู้รับจ้าง ต้องส่งมอบหลกัฐาน ซึ่งแสดงว่าได้รับอนุญาตจาก ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริม
การพาณิชย์นาวี ให้บรรทุกของโดยเรอือื่นได้หรือหลักฐาน ซึ่งแสดงว่าได้ช าระค่าธรรมเนียมพเิศษ เนื่องจากการ
ไม่บรรทุกของโดยเรือไทยตามกฎหมาย ว่าด้วยการส่งเสรมิการพาณิชย์นาวีแล้วอย่างใดอย่างหนึง่แก่ผู้ว่าจ้างด้วย 
 ในกรณีที่ผูร้ับจ้าง ไม่ส่งมอบหลักฐาน อย่างใดอย่างหนึง่ดังกล่าว ในสองวรรคข้างต้นให้แก ่ ผู้ว่าจ้าง แต่
จะขอสง่มอบงานดังกล่าว ให้ผู้ว่าจ้างก่อน โดยไม่รับช าระเงินค่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมสีิทธิ รับงานดังกล่าวไว้ก่อน และ
ช าระเงินค่าจ้างเมื่อผูร้ับจ้าง ได้ปฏิบัติถูกต้องครบถ้วนดังกลา่วแล้วได้ 
  

ข้อ 24. มาตรฐานฝีมือช่าง 
 ผู้รบัจ้าง ตกลงเป็นเงื่อนไขส าคัญว่า ผู้ว่าจ้างจะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝมีือช่าง จาก
หรือผู้มีวุฒบิัตรระดบั ปวช. ปวส. และปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที ่ ก.พ.รับรองให้ให้เข้ารับ
ราชการได ้ในอัตราไม่ต่ ากว่าร้อยละ…………ของแต่ละสาขาช่าง แต่จะต้องมีช่างจ านวนอย่างน้อย 1 คน ในแต่ละ
สาขาช่างดังต่อไปนี ้
 24.1 …………………………………………………… 
 24.2 …………………………………………………… 
         …………………………..ฯลฯ………………………... 
 
 ผู้รบัจ้าง จะต้องจัดท าบญัชี แสดงจ านวนช่างทัง้หมด โดยจ าแนกตามแต่ละสาขาช่างและ ระดับช่าง 
พร้อมกับระบรุายช่ือช่าง ผู้ทีผ่่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างหรือผู้มีวุฒบิัตรดงักล่าว ในวรรคแรก น ามาแสดง
พร้อมหลกัฐานต่าง ๆ ต่อคณะกรรมการการตรวจการจ้างหรือผู้ควบคุมงาน ก่อนเริม่ลงมือท างาน และพร้อมทีจ่ะ
ให้ผู้ว่าจ้าง หรือเจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้าง ตรวจสอบดูได้ตลอดเวลาท างาน ตามสญัญาน้ีของผูร้ับจ้าง 

_______________________________________________________

_____________________________ 

หมำยเหตุ * ตัดออกหรือใส่ไว้ตามความเหมาะสม 

  
 



 สัญญาน้ีท าข้ึนเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความ โดยละเอียด
ตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมอืช่ือ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นส าคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้
ฝ่ายละหนึ่งฉบับ 
 
 

(ลงช่ือ)…………………………ผู้ว่าจ้าง 
(………………………..………) 

 
(ลงช่ือ)…………………………ผู้รบัจ้าง 
(…………………………….…) 

 
(ลงช่ือ)…………………………พยาน 
(……………….………………) 

 
(ลงช่ือ)…………………………พยาน 
(…………………..……………) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


