(ร่าง) ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)
โครงการก่อสร้างอาคารจัดเก็บและอนุรักษ์วัตถุและเอกสารสําคัญที่มีคา่ ทางประวัติศาสตร์
๑. ความเป็นมา
สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.) ได้รับอนุมัติงบประมาณสําหรับดําเนินโครงการก่อสร้างอาคาร
จัดเก็บและอนุรักษ์วัตถุและเอกสารสําคัญที่มีค่าทางประวัติศาสตร์ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน
๒๕๕๘ สถานที่ก่อสร้างบนที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ ปท. ๑๑ (บางส่วน) เนื้อที่ ๗-๓-๑๕.๒ ไร่ ตําบลคูบางหลวง
อําเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี
๒. วัตถุประสงค์
เพื่ อ ก่ อ สร้ า งอาคารจั ด เก็ บ และอนุ รั กษ์ วั ต ถุ แ ละเอกสารสํ า คั ญ ทางประวั ติ ศ าสตร์ แ ละของชาติ
ที่หาทดแทนมิได้ (เช่น รัฐธรรมนูญฉบับสมุดไทย พุทธศักราช ๒๔๗๕ และจดหมายเหตุต่าง ๆ เป็นต้น) ให้คงอยู่
โดยมีการจัดเก็บและอนุรักษ์อย่างเป็นระบบถูกต้องตามมาตรฐานและปลอดภัย จํานวน ๑ หลัง เป็นอาคารสูง ๓ ชั้น
พื้นที่ใช้สอยอาคาร ๒,๗๔๒ ตารางเมตร
๓. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา
๓.๑ ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาจ้าง
๓.๒ ผู ้ เ สนอราคาต้ อ งไม่ เ ป็ น ผู ้ ที่ ถู ก ระบุ ชื่ อ ไว้ ใ นบั ญ ชี ร ายชื่ อ ผู ้ ทิ้ ง งานของทางราชการและ
ได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทาง
ราชการ
๓.๓ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
๓.๔ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย
เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคําสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
๓.๕ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกประเมินสิทธิผู้เสนอราคาในสถานะที่ห้ามเข้าเสนอราคาและ
ห้ามทําสัญญาตามที่ กวพ. กําหนด
๓.๖ ผู้เสนอราคาต้องผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างของ สลค.
๓.๗ ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลและมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้าง
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding) ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๔๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สี่สิบเอ็ดล้านบาทถ้วน)
ในสัญญาฉบับเดียวกัน และเป็นผลงานย้อนหลังไม่เกิน ๕ ปี (ห้าปี) นับจากวันที่ทํางานแล้วเสร็จถูกต้องตามสัญญา
จนถึงวันที่ยื่นข้อเสนอและใบเสนอราคา และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมาย
ว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น
รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่ สลค. เชื่อถือ โดยแนบสําเนาใบรับรองผลงาน พร้อมรับรองสําเนาถูกต้องส่งให้
สลค. ในวันที่ยื่นข้อเสนอ
๓.๘ ...

-๒๓.๘ ผู้เสนอราคาต้องมีบุคลากรหลักด้านควบคุมงานก่อสร้างเป็นวิศวกรโยธา ไม่ต่ํากว่าระดับ
สามัญวิศวกร สาขาวิศวกรรมโยธา ไม่น้อยกว่า ๕ ปี และมีประสบการณ์ในการควบคุมงานก่อสร้างที่มีลักษณะประเภท
เดียวกับงานที่ดําเนินการประกวดราคาจ้าง อย่างน้อย ๑ โครงการ จํานวน ๑ คน
๓.๙ กรณีผู้เสนอราคาเป็นกิจการร่วมค้า จะต้องมีคุณสมบัติตามแนวทางในการพิจารณาคุณสมบัติ
ของผู้เสนอราคาที่เป็นกิจการร่วมค้า ดังนี้
๓.๙.๑ กรณีกิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ จะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตาม
เงื่อนไขที่กําหนดไว้ในประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ส่วนคุณสมบัติ
ด้านผลงานก่อสร้างกิจการร่วมค้าดังกล่าวสามารถนําผลงานก่อสร้างของผู้ที่ร่วมค้ามาใช้แสดงเป็นผลงานก่อสร้างของ
กิจการร่วมค้าที่เข้าประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้
๓.๙.๒ กรณี ที่ กิ จ การร่ ว มค้ า ไม่ ไ ด้ จ ดทะเบี ย นเป็ น นิ ติ บุ ค คลใหม่ นิ ติ บุ ค คลแต่ ล ะ
นิตบิ ุคคลที่เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กําหนดไว้ในประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้าง
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เว้นแต่ในกรณีที่กิจการร่วมค้าได้มีข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าเป็นลายลักษณ์
อักษรกําหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการเข้าเสนอราคากับ สลค. และแสดงหลักฐาน
ดังกล่าวมาพร้อมกับการยื่นข้อเสนอและใบเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ กิจการร่วมค้า
นั้นสามารถใช้ผลงานของผู้ร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่ยื่นเสนอราคาได้
๓.๑๐ ผู้เสนอราคาจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ
ทุ จ ริ ต แห่ ง ชาติ เรื่ อ ง หลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารจั ด ทํ า และแสดงบั ญ ชี ร ายการั บ จ่ า ยของโครงการที่ บุ ค คลหรื อ
นิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๔ และประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทําและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็น
คู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ดังนี้
๓.๑๐.๑ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชี
รายรับ รายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสําคัญ
๓.๑๐.๒ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐซึ่งได้ดําเนินการ
จัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์
ของกรมบัญชีกลาง ที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
๓.๑๐.๓ คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมี
มูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้
๓.๑๑ คู่สัญญาต้องยื่นบัญชีแสดงรายรับรายจ่าย (แบบ บช. ๑) ให้ สลค. เพื่อแจ้งให้คณะกรรมการ
ป.ป.ช. และกรมสรรพากรทราบ ดังนี้
๓.๑๑.๑ กรณี ห น่ ว ยงานของรั ฐ ซึ่ ง ดํ า เนิ น การจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งด้ ว ยระบบอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์
(e-Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง ให้รายงานข้อมูลของคู่สัญญาผ่านระบบ (e-Government
Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง
๓.๑๑.๒ กรณีหน่วยงานของรัฐใดที่มิได้ดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ของ
กรมบัญชีกลาง (e-Government Procurement : e-GP) ให้รายงานข้อมูลของคู่สัญญาผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่
สํานักงาน ป.ป.ช. จัดทําขึ้น
๓.๑๒ ผูร้ ับจ้าง ...

-๓๓.๑๒ ผู้รับจ้างต้องจัดทําแผนการดําเนินงานส่งให้ สลค. ภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามใน
สัญญา โดยแผนการดําเนินงานจะต้องแสดงถึงขั้นตอนของการทํางานให้ถูกต้องและกําหนดเวลาที่ต้องใช้ในการทํางาน
หลักต่าง ๆ ให้แล้วเสร็จ ผู้ควบคุมงานก่อสร้างของ สลค. และคณะกรรมการตรวจการจ้างจะคอยติดตามเร่งรัดงานให้
เป็นไปตามแผนการดําเนินงานที่กําหนดไว้ ทั้งนี้ เพื่อให้การก่อสร้างเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและแล้วเสร็จภายใน
กําหนดระยะเวลาที่ระบุไว้ในสัญญา
๔. สถานทีก่ ่อสร้าง
ตั้งอยู่ ณ ที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ ปท.๑๑ (บางส่วน) เนื้อที่ ๗-๓-๑๕.๒ ไร่ ตําบลคูบางหลวง
อําเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี
๕. แบบรูปรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะ
แบบโครงการก่อสร้างอาคารจัดเก็บและอนุรักษ์วัตถุและเอกสาร สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ตําบลคูบางหลวง อําเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี ของกรมโยธาธิการและผังเมือง เลขที่แบบ S 58182,
AR 58109, SN-58128, EE 58204, M 58128
๖. ระยะเวลาดําเนินการและส่งมอบงาน
กําหนดให้แล้วเสร็จภายใน ๕๔๐ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง แบ่งออกเป็น ๓ รายการ
๖๐ งวด
๗. วงเงินในการจัดจ้าง
ราคากลางของการประกวดราคาจ้ า งด้ ว ยวิ ธี ป ระกวดราคาอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ใ นครั้ ง นี้ จํ า นวน
๘๒,๖๓๖,๐๐๐ บาท (แปดสิบสองล้านหกแสนสามหมื่นหกพันบาทถ้วน) ซึ่งเป็นราคาที่ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
ภาษีอากรอื่น และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว
๘. สถานทีต่ ิดต่อ
สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ทําเนียบรัฐบาล แขวงดุสติ เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๐๐
โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๔๑
E-mail : budget@soc.mail.go.th

(ร่าง) ประกาศสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารจัดเก็บและอนุรักษ์วัตถุและเอกสารสําคัญ
ที่มีค่าทางประวัติศาสตร์
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding)
-------------------------------------สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.) มีความประสงค์์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคาร
จัดเก็บและอนุรั กษ์วัตถุ และเอกสารสําคั ญ ที่มีค่าทางประวัติศาสตร์ ด้วยวิ ธีประกวดราคาอิ เล็กทรอนิกส์
ราคากลางของงานก่อสร้าง ในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๘๒,๖๓๖,๐๐๐บาท (แปดสิบสองล้าน
หกแสนสามหมื่นหกพันบาทถ้วน)
ราคากลางของทางราชการดังกล่าว ไม่ถือว่าผูกพันที่ผู้เสนอราคาจะต้องพิจารณาไปตามนั้น
ผู้เสนอราคาจะต้องรับผิดชอบในการถอดแบบและคํานวณราคางานเองจะนําราคากลางของทางราชการมาปฏิเสธ
ความรับผิดชอบ หรือเรียกร้องราคางานเพิ่มเติมในภายหลังไม่ได้
ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
๑. เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาจ้างโดยประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ดังกล่าว ซึ่งมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกัน ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๔๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สี่สิบเอ็ดล้านบาทถ้วน)
ในสัญญาฉบับเดียวกัน และเป็นผลงานย้อนหลังไม่เกิน ๕ ปี (ห้าปี) นับจากวันที่ทํางานแล้วเสร็จถูกต้องตาม
สัญ ญาจนถึง วัน ที ่ยื ่น ข้อ เสนอและใบเสนอราคา และเป็ น ผลงานที่ เ ป็ น คู่ สั ญ ญาโดยตรงกั บ ส่ ว นราชการ
หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะ
เป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่ สลค. เชื่อถือ โดยแนบสําเนาใบรับรอง
ผลงาน พร้อมรับรองสําเนาถูกต้องส่งให้ สลค. ในวันที่ยื่นข้อเสนอ
๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
๓. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ สลค.
ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคา
อย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
๔. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้นเคยกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่
รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคําสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
๕. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกประเมินสิทธิผู้เสนอราคาในสถานะที่ห้ามเข้าเสนอราคา
และห้ามทําสัญญาตามที่ กวพ. กําหนด
๖. ผู้เสนอราคาต้องมีบุคลากรหลักด้านควบคุมงานก่อสร้างเป็นวิศวกรโยธา ไม่ต่ํากว่า
ระดับสามัญวิศวกร สาขาวิศวกรรมโยธา ไม่น้อยกว่า ๕ ปี และมีประสบการณ์ในการควบคุมงานก่อสร้างที่มี
ลักษณะประเภทเดียวกับงานที่ดําเนินการประกวดราคาจ้าง อย่างน้อย ๑ โครงการ จํานวน ๑ คน
๗. เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างของ สลค.
๘. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ
รายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสําคัญ
๙. บุคคล ...

-๒๙. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งได้ดําเนินการจัดซื้อ
จัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement: e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์
ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
๑๐. คู่สัญญาต้องรับและจ่ายผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่ การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่า
ไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้
กําหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่
.....................................ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.
ผู้สนใจสามารถซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ในราคา ชุดละ ๓,๕๐๐ บาท
(สามพันห้าร้อยบาทถ้วน) ได้ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์และชําระเงินผ่านบัญชีเงินฝาก
ธนาคารของกรมบัญชีกลาง ชื่อบัญชี “เงินรายได้ค่าเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์” ที่ธนาคารกรุงไทย
ทุกสาขา ในระหว่างวันที่..........................................ถึงวันที่........................................โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทาง
ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ได้ภายหลังจากชําระเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วก่อนการเสนอราคา
ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ สลค. http://www.cabinet.thaigov.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือ
สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๐๐ ต่อ ๑๐๓, ๒๗๔ ในวันและเวลาราชการ
ประกาศ ณ วันที่ .................................. พ.ศ. ...................
(ลงชื่อ) ............................................
(..........................................)
ตําแหน่ง...........................................

(ร่าง)
เอกสารประกวดราคาจ้างโดยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding)
เลขที่ ........../๒๕๕๘
โครงการก่อสร้างอาคารจัดเก็บและอนุรักษ์วัตถุและเอกสารสําคัญที่มคี ่าทางประวัตศิ าสตร์
ตามประกาศ สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ลงวันที่ ...........................................
สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “สลค.” มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้าง
โดยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding) สําหรับ “โครงการก่อสร้างอาคารจัดเก็บอนุรักษ์วัตถุและ
เอกสารสําคัญที่มีค่าทางประวัติศาสตร์” ณ ที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ ปท. ๑๑ (บางส่วน) เนื้อที่ ๗-๓-๑๕.๒ ไร่
ตําบลคูบางหลวง อําเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี โดยมีข้อแนะนําและข้อกําหนด ดังต่อไปนี้
๑. เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคา
๑.๑ แบบรูปรายการละเอียด
๑.๒ แบบใบเสนอราคาที่กําหนดไว้ในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
๑.๓ แบบสัญญาจ้าง
๑.๔ แบบหนังสือค้ําประกัน
(๑) หลักประกันการเสนอราคา
(๒) หลักประกันสัญญา
(๓) หลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้า
(๔) หลักประกันผลงาน
๑.๕ สูตรการปรับราคา
๑.๖ บทนิยาม
(๑) ผู้เสนอราคาทีม่ ีผลประโยชน์ร่วมกัน
(๒) การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
๑.๗ แบบบัญชีเอกสาร
(๑) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑
(๒) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒
๑.๘ รายละเอียดการคํานวณราคากลางงานก่อสร้างตาม BOQ (Bill of Quantities)
(รายละเอียดการคํานวณราคากลางงานก่อสร้างเป็นการเปิดเผยเพื่อให้ผู้ประสงค์จะยื่นข้อเสนอได้รู้ข้อมูลได้เท่าเทียมกัน
และเพื่อให้ประชาชนตรวจดูได้)
๑.๙ เงื่อนไขงานก่อสร้าง
๑.๑๐ หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการโอนสิทธิ
๒. คุณสมบัตขิ องผู้เสนอราคา
๒.๑ ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาจ้าง
๒.๒ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและ
ได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของ
ทางราชการ
๒.๓ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
๒.๔ ผู้เสนอราคา ...

-๒๒.๔ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้น
ศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคําสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
๒.๕ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกประเมินสิทธิผู้เสนอราคาในสถานะที่ห้ามเข้าเสนอราคา
และห้ามทําสัญญาตามที่ กวพ. กําหนด
๒.๖ ผู้เสนอราคาต้องผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างของ สลค.
๒.๗ ผู้เสนอราคาต้ องเป็นนิ ติบุคคลและมีผ ลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่
ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๔๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สี่สิบเอ็ดล้านบาทถ้วน)
ในสัญญาฉบับเดียวกัน และเป็นผลงานย้อนหลังไม่เกิน ๕ ปี (ห้าปี) นับจากวันที่ทํางานแล้วเสร็จถูกต้องตาม
สัญญาจนถึงวันที่ยื่นข้อเสนอและใบเสนอราคา และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงาน
ตามกฎหมายว่าด้ วยระเบี ยบบริหารราชการส่วนท้องถิ่ น หน่วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญ ญัติใ ห้มีฐานะเป็น
ราชการบริหารส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่ สลค. เชื่อถือ โดยแนบสําเนาใบรับรองผลงาน
พร้อมรับรองสําเนาถูกต้องส่งให้ สลค. ในวันที่ยื่นข้อเสนอ
๒.๘ ผู้เสนอราคาต้องมีบุคลากรหลักด้านควบคุมงานก่อสร้างเป็นวิศวกรโยธา ไม่ต่ํากว่า
ระดับสามัญวิศวกร สาขาวิศวกรรมโยธา ไม่น้อยกว่า ๕ ปี และมีประสบการณ์ในการควบคุมงานก่อสร้างที่มี
ลักษณะประเภทเดียวกับงานที่ดําเนินการประกวดราคาจ้าง อย่างน้อย ๑ โครงการ จํานวน ๑ คน
๒.๙ กรณี ผู้ เ สนอราคาเป็ น กิ จ การร่ ว มค้ า จะต้ อ งมี คุ ณ สมบั ติ ต ามแนวทางในการ
พิจารณาคุณสมบัติของผู้เสนอราคาที่เป็นกิจการร่วมค้า ดังนี้
๒.๙.๑ กรณีกิจ การร่ ว มค้าที่ จ ดทะเบี ย นเป็ นนิติบุ ค คลใหม่ จะต้องมีคุ ณ สมบั ติ
ครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กําหนดไว้ในประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ส่วนคุณสมบัติด้านผลงานก่อสร้างกิจการร่วมค้าดังกล่าวสามารถนําผลงานก่อสร้างของผู้ที่ร่วมค้ามาใช้แสดง
เป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่เข้าประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้
๒.๙.๒ กรณีที่กิจการร่วมค้าไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ นิติบุคคลแต่ละ
นิติบุค คลที่เข้า ร่ว มค้า ทุก รายจะต้อ งมีคุณ สมบัติค รบถ้ว นตามเงื่อ นไขที่กํา หนดไว้ใ นประกาศและเอกสาร
ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เว้นแต่ในกรณีที่กิจการร่วมค้าได้มีข้อตกลงระหว่าง
ผู้เข้าร่วมค้าเป็นลายลักษณ์อักษรกําหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการเข้าเสนอราคา
กับ สลค. และแสดงหลักฐานดังกล่าวมาพร้อมกับการยื่นข้อเสนอและใบเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ กิจการร่วมค้านั้นสามารถใช้ผลงานของผู้ร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานก่อสร้างของ
กิจการร่วมค้าที่ยื่นเสนอราคาได้
๒.๑๐ ผู้ เ สนอราคาจะต้ อ งปฏิ บั ติ ใ ห้ เ ป็ น ไปตามประกาศคณะกรรมการป้ อ งกั น และ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทําและแสดงบัญชีรายการับจ่ายของโครงการ
ที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๔ และประกาศคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทําและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการ
ที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ดังนี้
๒.๑๐.๑ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดง
บัญชีรายรับ รายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสําคัญ
๒.๑๐.๒ บุ ค คลหรื อ นิ ติ บุ ค คลที่ จ ะเข้ า เป็ น คู่ สั ญ ญากั บ หน่ ว ยงานภาครั ฐ ซึ่ ง ได้
ดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลาง ที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
๒.๑๐.๓ คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละ
ครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้
๒.๑๑ คูส่ ัญญา ...

-๓๒.๑๑ คู่สัญญาต้องยื่นบัญชีแสดงรายรับรายจ่าย (แบบ บช. ๑) ให้ สลค. เพื่อแจ้งให้
คณะกรรมการ ป.ป.ช. และกรมสรรพากรทราบ ดังนี้
๒.๑๑.๑ กรณีหน่วยงานของรัฐซึ่งดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
(e-Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง ให้รายงานข้อมูลของคู่สัญญาผ่านระบบ
(e-Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง
๒.๑๑.๒ กรณี ห น่ ว ยงานของรั ฐ ใดที่ มิ ไ ด้ ดํ า เนิ น การจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งด้ ว ยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลาง (e-Government Procurement : e-GP) ให้รายงานข้อมูลของคู่สัญญาผ่าน
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่สํานักงาน ป.ป.ช. จัดทําขึ้น
๒.๑๒ ผู้รับจ้างต้องจัดทําแผนการดําเนินงานส่งให้ สลค. ภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันที่
ลงนามในสัญญา โดยแผนการดําเนินงานจะต้องแสดงถึงขั้นตอนของการทํางานให้ถูกต้องและกําหนดเวลาที่ต้อง
ใช้ในการทํางานหลักต่าง ๆ ให้แล้วเสร็จ ผู้ควบคุมงานก่อสร้างของ สลค. และคณะกรรมการตรวจการจ้างจะคอย
ติดตามเร่งรัดงานให้เป็นไปตามแผนการดําเนินงานที่กําหนดไว้ ทั้งนี้ เพื่อให้การก่อสร้างเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
และแล้วเสร็จภายในกําหนดระยะเวลาที่ระบุไว้ในสัญญา
๓. หลักฐานการยื่นข้อเสนอ
ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐาน ยื่นมาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยแยกเป็น ๒ ส่วน คือ
๓.๑ ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
(๑) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล
(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจํากัด ให้ยื่นสําเนาหนังสือรับรองการ
จดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอํานาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง
(ข) บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด ให้ยื่นสําเนาหนังสือรับรองการ
จดทะเบียนนิติบุคคลหนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอํานาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชีผู้ถือหุ้น
รายใหญ ่พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง
(๒) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคลให้ยื่น
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้นั้น สําเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน พร้อมทั้งรับรองสําเนาถูกต้อง
(๓) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นผู้เสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร ่วมค้า ให้ยื่น
สําเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า และในกรณีที่ผู้เข้าร่วมค้าฝ่ายใด
เป็นบุคคลธรรมดาที่มิใช่สัญชาติไทย ก็ให้ยื่นสําเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคล ให้ยื่น
เอกสาร ตามที่ระบุไว้ใน (๑)
(๔) สําเนาหนั ง สื อ รั บ รองการจดทะเบี ย นหุ้ น ส่ ว นบริ ษั ท หรื อ สํา เนาหนั ง สื อ
จดทะเบียนพาณิชย์ และสําเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มที่ออกให้โดยกรมสรรพากร พร้อมประทับตราและ
รับรองสําเนาถูกต้องในเอกสารทุกแผ่น
(๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบ
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๗ (๑)
๓.๒ ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
(๑) หนังสือมอบอํานาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้เสนอราคา
มอบอํานาจ ให้บุคคลอื่นลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือหลักฐานแสดงตัวตนของผู้เสนอราคาในการเสนอราคา
ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ แทน
(๒) หลักประกัน ...

-๔(๒) หลักประกันการเสนอราคา ตามข้อ ๕
(๓) สําเนาหนังสือรับรองผลงานก่อสร้างพร้อมทั้งรับรองสําเนาถูกต้อง (ให้ใช้ในกรณี
ที่มีการกําหนดผลงานตามข้อ ๒.๗ เท่านั้น)
(๔) บัญชีรายการก่อสร้าง (หรือใบแจ้งปริมาณงาน) ซึ่งจะต้องแสดงรายการวัสดุ
อุปกรณ์ ค่าแรงงาน ภาษีประเภทต่างๆ รวมทั้งกําไรไว้ด้วย
(๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัด
จ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๗ (๒)
๔. การเสนอราคา
๔.๑ ผู้เสนอราคาต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ตามที่กําหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์นี้ โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น และ
จะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือหลักฐานแสดงตัวตนของผู้เสนอราคา
โดยไม่ต้องแนบใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Protable Document Format)
๔.๒ ผู้เสนอราคาจะต้องกรอกปริมาณวัสดุและราคา ในบัญชีรายการก่อสร้างให้ครบถ้วน
ในการเสนอราคาให้เสนอราคาเป็นเงินบาทและเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดยเสนอ
ราคารวม และหรือราคาต่อหน่วย และหรือต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง โดยคิดราคา
รวมทั้งสิ้น ซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอื่น และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้แล้ว
ราคาที่เสนอจะต้องเสนอกําหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า ๑๒๐ วัน (หนึ่งร้อยยี่สิบวัน)
นับแต่วันเสนอราคาโดยภายในกําหนดยืนราคา ผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้และจะถอน
การเสนอราคามิได้
๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องกําหนดเวลาดําเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จไม่เกิน ๕๔๐ วัน
(ห้าร้อยสี่สิบวัน) นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง หรือวันที่ได้รับหนังสือแจ้งให้เริ่มทํางาน
๔.๔ ก่อนเสนอราคา ผู้เสนอราคาต้องตรวจดูร่างสัญญา แบบรูป และรายละเอียด ฯลฯ
ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมด และต้องไปตรวจสอบดูสภาพสถานที่ก่อสร้าง
ด้วยตนเองตามแผนที่แสดงผังบริเวณที่กําหนดไว้ในแบบรายละเอียดก่อสร้าง และรายการประกอบแบบเสียก่อน
ที่จะตกลงยื่นเสนอราคาตามเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์ โดย สลค. จะถือว่าผู้เสนอราคา
ได้ไปตรวจดูและทราบรายละเอียดของสถานที่ก่อสร้างโดยครบถ้วน ตลอดจนทราบอุปสรรคปัญหาต่าง ๆ และ
ยอมรับสภาพรายละเอียดของพื้นที่บริเวณก่อสร้างแล้ว ดังนั้น เมื่อมีอุปสรรคและปัญหาในการดําเนินการ
ก่อสร้าง ผู้เสนอราคาจะนํามาเป็นเหตุอ้างในการเพิ่มค่าใช้จ่าย หรือความพ้นผิดต่อ สลค. ไม่ได้ ไม่ว่ากรณีใด ๆ
ทั้งสิ้น
๔.๕ ผู้ เ สนอราคาจะต้ อ งยื่นข้อ เสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้ อจั ดจ้างภาครั ฐ
ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่……………………………………...... ระหว่างเวลา ๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.
เมื่อพ้นกําหนดเวลายื่นข้อเสนอแล้ว จะไม่รับเอกสารการยื่นข้อเสนอใดๆ โดยเด็ดขาด
คณะกรรมการพิ จ ารณาผลการประกวดราคาอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ จะดํ า เนิ น การ
ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาแต่ละรายว่า เป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น
ตามข้อ ๑.๖ (๑) ณ วันประกาศประกวดราคาหรือไม่
หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ก่อน
หรือในขณะที่มีการพิจารณาข้อเสนอว่า มีผู้เสนอราคารายใดกระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคา
อย่างเป็นธรรม ตามข้อ ๑.๖ (๒) และคณะกรรมการฯ เชื่อว่ามีการกระทําอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคา
อย่างเป็นธรรม ...

-๕อย่างเป็นธรรม คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะตัดรายชื่อผู้เสนอราคารายนั้น
ออกจากการเป็นผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือก และ สลค. จะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคาดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน
เว้นแต่คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จะวินิจฉัยได้ว่าผู้เสนอราคารายนั้นเป็นผู้ที่ให้
ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของทางราชการและมิได้เป็นผู้ริเริ่มให้มีการกระทําดังกล่าว
ผู้เสนอราคาที่ถูกตัดรายชื่อออกจากการเป็นผู้เสนอราคา เพราะเหตุเป็นผู้เสนอราคา
ที่ มี ผลประโยชน์ ร ่วมกั นกั บผู้ เสนอราคารายอื่น ณ วั นประกาศประกวดราคาจ้ างอิ เล็กทรอนิกส์ หรือเป็ น
ผู้เสนอราคาที่กระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม อาจอุทธรณ์คําสั่งดังกล่าวต่อ
เลขาธิการคณะรัฐมนตรีภายใน ๓ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ การวินิจฉัยอุทธรณ์ของเลขาธิการคณะรัฐมนตรีให้ถือเป็นที่สุด
ในกรณีที่เลขาธิการคณะรัฐมนตรีพิจารณาเห็นด้วยกับคําคัดค้านของผู้อุทธรณ์และ
เห็นว่าการยกเลิกการพิจารณาผลการเสนอราคาที่ได้ดําเนินการไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง
ให้เลขาธิการคณะรัฐมนตรีมีอํานาจยกเลิกการพิจารณาผลการเสนอราคาดังกล่าวได้
๔.๖ ผู้เสนอราคาจะต้องปฏิบัติ ดังนี้
(๑) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(๒) ราคาที่ เ สนอจะต้องเป็ นราคาที่ รวมภาษีมู ล ค่ าเพิ่ม และภาษีอื่นๆ (ถ้ามี )
รวมค่าใช้จ่าย ทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว
(๓) ผู้เสนอราคาจะต้องลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา ตามวัน
เวลา ที่กําหนด
(๔) ห้ามผู้เสนอราคาถอนการเสนอราคา
(๕) ผู้เสนอราคาต้องศึกษาและทําความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอราคา
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลางที่แสดงไว้ในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th
๕. หลักประกันการเสนอราคา
ผู้เสนอราคาต้องวางหลักประกันการเสนอราคาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อ
จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ จํานวน ๔,๗๕๐,๐๐๐ บาท
(สี่ล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) หลักประกันการเสนอราคาจะต้องมีระยะเวลาการค้ําประกันตั้งแต่วันที่ยื่น
ข้อเสนอและใบเสนอราคาครอบคลุมไปจนถึงวันสิ้นสุดการยืนราคา (วันที่...................................)
๕.๑ หนั ง สื อ ค้ํ า ประกั น อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ข องธนาคารในประเทศ ตามแบบหนั ง สื อ ค้ํ า
ประกัน ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๑)
๕.๒ เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่ สลค. โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ยื่นการเสนอราคาทางระบบ
การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน ๓ วันทําการของทางธนาคาร
๕.๓ พันธบัตรรัฐบาลไทย
กรณี ที่ ผู้ เ สนอราคานํ า เช็ ค ที่ ธ นาคารสั่ ง จ่ า ยหรื อ พั น ธบั ต รรั ฐ บาลไทย มาวางเป็ น
หลักประกันการเสนอราคา ผู้เสนอราคาจะต้องส่งต้นฉบับเอกสารดังกล่าวมาให้ส่วนราชการตรวจสอบความ
ถูกต้องในวันที่.......................................ระหว่างเวลา.........................น. ถึง......................น.
หลักประกันการเสนอราคาตามข้อนี้ สลค. จะคืนให้ผู้เสนอราคาหรือผู้ค้ําประกันภายใน
๑๕ วัน (สินห้าวัน) นับถัดจากวันที่ได้พิจารณาในเบื้องต้นเรียบร้อยแล้ว เว้นแต่ผู้เสนอราคารายที่คัดเลือกไว้
๓ ลําดับแรก จะคืนให้ต่อเมื่อได้ทําสัญญาหรือข้อตกลง หรือเมื่อผู้เสนอราคาได้พ้นจากข้อผูกพันแล้ว
การคืนหลักประกันการเสนอราคา ไม่ว่าในกรณีใด ๆ จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย
๖. หลักเกณฑ์ ...

-๖๖. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา
๖.๑ ในการพิ จ ารณาผลการยื่ น ข้ อ เสนอประกวดราคาอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ค รั้ ง นี้ สลค.
จะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ราคา และจะพิจารณาจากราคารวม
๖.๒ หากผู้เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการยื่น
ข้อเสนอไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ แล้ว คณะกรรมการพิจารณา
ผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะไม่รับพิจารณาราคาของผู้เสนอราคารายนั้น เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาด หรือ
ผิ ด หลงเพี ย งเล็ ก น้ อ ย หรื อ ผิ ด แผกไปจากเงื่ อ นไขของเอกสารประกวดราคาอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ใ นส่ ว นที่ มิ ใ ช่
สาระสําคัญ ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อ สลค. เท่านั้น
๖.๓ สลค. สงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้เสนอราคาโดยไม่มีการผ่อนผัน ในกรณี
ดังต่อไปนี้
(๑) ไม่ ป รากฏชื่ อ ผู้ เ สนอราคารายนั้ น ในบั ญ ชี ผู้ รั บ เอกสารประกวดราคา
อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ท างระบบจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งด้ ว ยอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ หรื อ บั ญ ชี ร ายชื่ อ ผู้ ซื้ อ เอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ทางระบบการจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ของ สลค.
(๒) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคล หรือลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์อย่างหนึ่งอย่างใด หรือ
ทั้งหมดในการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์
(๓) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กําหนดในเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสาระสําคัญ หรือมีผลทําให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอราคารายอื่น
๖.๔ ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือในการทําสัญญา คณะกรรมการ
พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือ สลค. มีสิทธิให้ผู้เสนอราคาชี้แจงข้อเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือ
ข้อเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับผู้เสนอราคาได้ สลค. มีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอ ไม่รับราคา หรือไม่ทําสัญญา
หากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง
๖.๕ สลค. ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ําสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอ
ทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกจ้างในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะ
ยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของ
ทางราชการเป็นสําคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของ สลค. เป็นเด็ดขาด ผู้เสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ มิได้
รวมทั้ ง สลค. จะพิ จ ารณายกเลิ ก การประกวดราคาอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ แ ละลงโทษผู ้ เ สนอราคาเป็ น ผู ้ ทิ้ ง งาน
ไม่ว่าจะเป็นผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อถือได้ว่าการยื่นข้อเสนอกระทําการ
โดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน
เป็นต้น
ในกรณี ที่ผู้ เสนอราคารายที่เสนอราคาต่ําสุด เสนอราคาต่ําจนคาดหมายได้ว่า
ไม่อาจดําเนินงานตามสัญญาได้ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือ สลค. จะให้
ผู้เสนอราคานั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทําให้เชื่อได้ว่า ผู้เสนอราคาสามารถดําเนินงานตามประกวดราคาจ้าง
อิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบูรณ์ หากคําชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้ สลค. มีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอหรือไม่รับราคาของ
ผู้เสนอราคารายนั้น
๖.๖ ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังจากการพิจารณาข้อเสนอว่า ผู้เสนอราคาที่มีสิทธิ
ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ๆ ณ วันประกาศประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ หรือเป็นผู้เสนอราคาที่กระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ ๑.๖
สลค. มีอํานาจที่จะตัดรายชื่อผู้เสนอราคาที่ได้รับคัดเลือกรายดังกล่าวออก และ สลค. จะพิจารณาลงโทษ
ผู้เสนอราคารายนั้นเป็นผู้ทิ้งงาน
ในกรณี ...

-๗ในกรณีนี้หากเลขาธิการคณะรัฐมนตรีพิจารณาเห็นว่าการยกเลิกการพิจารณาผลการ
เสนอราคาที่ได้ดําเนินการไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง เลขาธิการคณะรัฐมนตรีมีอํานาจยกเลิก
การพิจารณาผลการเสนอราคาดังกล่าวได้
๗. การทําสัญญาจ้าง
ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะต้องทําสัญญาจ้างตามแบบสัญญา ดังระบุในข้อ
๑.๓ กับ สลค. ภายใน ๗ วัน (เจ็ดวัน) นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจํานวน
เงินเท่ากับร้อยละ ๕ (ห้า) ของราคาค่าจ้างที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ ให้ สลค. ยึดถือไว้ในขณะทําสัญญา
โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้
๗.๑ เงินสด
๗.๒ เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่ สลค. โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ทําสัญญา หรือก่อนหน้านั้น
ไม่เกิน ๓ วันทําการของทางราชการ
๗.๓ หนังสือค้ําประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ําประกัน ดังระบุ
ในข้อ ๑.๔ (๒)
๗.๔ หนังสือค้ําประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือบริษัท
เงินทุน หรือ บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบ
ธุรกิจค้ําประกัน ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งได้แจ้งชื่อเวียนให้ส่วนราชการต่าง ๆ ทราบแล้ว
โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้ําประกัน ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒)
๗.๕ พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วัน (สิบห้าวัน) นับถัดจากวันที่ผู้ชนะ
การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ผู้รับจ้าง) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว
๘. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน
๘.๑ สลค. จะจ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าเป็นจํานวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๕ (สิบห้า) ของราคา
ค่าจ้างทั้งหมด ภายใน ๑๕ วัน (สิบห้าวัน) นับจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง โดยผู้รับจ้างต้องยื่นหนังสือขอเบิกเงิน
ค่าจ้างล่วงหน้า พร้อมหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้า ตามข้อ ๑.๔ (๓)
๘.๒ เมื่อผู้รับจ้างประสงค์จะส่งมอบงานช่วงหนึ่งช่วงใด ผู้รับจ้างต้องจัดทําใบส่งมอบงาน
ที่แล้วเสร็จ พร้อมทั้งรายละเอียดและราคาของงานที่จะส่งมอบต่อผู้ควบคุมงานของ สลค. เพื่อให้ผู้ควบคุมงาน
ของ สลค. ตรวจสอบ งานที่จะส่งมอบจะต้องแล้วเสร็จถูกต้องตามสัญญา
๘.๓ สลค. จะจ่ า ยเงิ น ค่ า จ้ า งส่ ว นที่ เ หลื อ ทั้ ง หมดให้ ผู้ รั บ จ้ า งเป็ น รายงวด โดยแบ่ ง
ออกเป็น ๓ รายการ ๖๐ งวด ทั้งนี้ ผู้รับจ้างสามารถที่จะทํางานงวดใดก่อนก็ได้ หากไม่กระทบต่อความมั่นคง
แข็งแรง หรือขั้นตอนการทํางานทางวิชาช่าง และผู้รับจ้างสามารถส่งมอบงานงวดใดงวดหนึ่ง ก่อนหรือหลัง
หรือ พร้อ มกัน ทีล ะหลายงวดได้โดยไม่ต้องเรียงตามลําดับงวด เมื่อผู้รับจ้างได้ทําการก่อสร้างนั้น แล้วเสร็จ
เรียบร้อยครบถ้วนตามรายละเอียดเนื้องานที่ระบุไว้ในแต่ละงวด ยกเว้นงวดสุดท้ายของแต่ละรายการ ต้องส่ง
เป็นลําดับหลังสุด โดยผู้รับจ้างจะต้องทําใบส่งมอบงานและใบแจ้งหนี้สําหรับงานงวดสุดท้าย เช่นเดียวกับงาน
งวดก่อน ๆ และจะต้องทําใบส่งมอบงานทั้งสัญญาแนบมาด้วย ดังนี้
รายการที่ ๑ งานถมดิน คิดเป็นเงินร้อยละ ๑๒.๘๙ ของค่าจ้างตามสัญญา ประกอบด้วย
งวดที่ ๑.๑ เป็นจํานวนเงินในอัตราร้อยละ ๒.๐๗ ของค่าจ้างตามสัญญา เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน
- ทําการถมดินบดอัดแน่น รูปแบบ แล้วเสร็จร้อยละ ๒๐
กําหนดเวลาแล้วเสร็จ ๓๐ วัน
งวดที่ ๑.๒ ...

-๘งวดที่ ๑.๒

เป็นจํานวนเงินในอัตราร้อยละ ๒.๔๗ ของค่าจ้างตามสัญญา เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน
- ทําการถมดินบดอัดแน่น รูปแบบ แล้วเสร็จร้อยละ ๔๐
กําหนดเวลาแล้วเสร็จ ๒๐ วัน
งวดที่ ๑.๓ เป็นจํานวนเงินในอัตราร้อยละ ๒.๕๖ ของค่าจ้างตามสัญญา เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน
- ทําการถมดินบดอัดแน่น รูปแบบ แล้วเสร็จร้อยละ ๖๐
กําหนดเวลาแล้วเสร็จ ๒๐ วัน
งวดที่ ๑.๔ เป็นจํานวนเงินในอัตราร้อยละ ๒.๕๗ ของค่าจ้างตามสัญญา เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน
- ทําการถมดินบดอัดแน่น รูปแบบ แล้วเสร็จร้อยละ ๘๐
กําหนดเวลาแล้วเสร็จ ๒๐ วัน
งวดที่ ๑.๕ เป็นจํานวนเงินในอัตราร้อยละ ๓.๒๒ ของค่าจ้างตามสัญญา เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน
- ทําการถมดินบดอัดแน่น ส่วนที่เหลือแล้วเสร็จ
กําหนดเวลาแล้วเสร็จ ๒๐ วัน
รายการที่ ๒ งานผังบริเวณ คิดเป็นเงินร้อยละ ๒๙.๔๓ ของค่าจ้างตามสัญญา ประกอบด้วย
งวดที่ ๒.๑ เป็นจํานวนเงินในอัตราร้อยละ ๓.๔๒ ของค่าจ้างตามสัญญา เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน
- ก่อสร้างกําแพงกันดิน แล้วเสร็จร้อยละ ๒๐
กําหนดเวลาแล้วเสร็จ ๓๐ วัน
งวดที่ ๒.๒ เป็นจํานวนเงินในอัตราร้อยละ ๔.๑๐ ของค่าจ้างตามสัญญา เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน
- ก่อสร้างกําแพงกันดิน แล้วเสร็จร้อยละ ๔๐
กําหนดเวลาแล้วเสร็จ ๓๐ วัน
งวดที่ ๒.๓ เป็นจํานวนเงินในอัตราร้อยละ ๔.๒๔ ของค่าจ้างตามสัญญา เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน
- ก่อสร้างกําแพงกันดิน แล้วเสร็จร้อยละ ๖๐
กําหนดเวลาแล้วเสร็จ ๓๐ วัน
งวดที่ ๒.๔ เป็นจํานวนเงินในอัตราร้อยละ ๔.๒๖ ของค่าจ้างตามสัญญา เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน
- ก่อสร้างกําแพงกันดิน แล้วเสร็จร้อยละ ๘๐
กําหนดเวลาแล้วเสร็จ ๓๐ วัน
งวดที่ ๒.๕ เป็นจํานวนเงินในอัตราร้อยละ ๔.๒๗ ของค่าจ้างตามสัญญา เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน
- ก่อสร้างกําแพงกันดิน ส่วนที่เหลือแล้วเสร็จ
กําหนดเวลาแล้วเสร็จ ๓๐ วัน
งวดที่ ๒.๖ เป็นจํานวนเงินในอัตราร้อยละ ๑.๘๔ ของค่าจ้างตามสัญญา เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน
- ก่อสร้างรั้วทึบ แล้วเสร็จร้อยละ ๕๐
กําหนดเวลาแล้วเสร็จ ๓๐ วัน
งวดที่ ๒.๗ เป็นจํานวนเงินในอัตราร้อยละ ๑.๓๖ ของค่าจ้างตามสัญญา เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน
- ก่อสร้างรั้วทึบ ส่วนที่เหลือแล้วเสร็จ
กําหนดเวลาแล้วเสร็จ ๓๐ วัน
งวดที่ ๒.๘ เป็นจํานวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๗๒ ของค่าจ้างตามสัญญา เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน
- วางท่อระบายน้ําพร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. ทั้งหมดแล้วเสร็จ
กําหนดเวลาแล้วเสร็จ ๓๐ วัน
งวดที่ ๒.๙ ...

-๙งวดที่ ๒.๙

เป็นจํานวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๒๘ ของค่าจ้างตามสัญญา เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน
- วางท่อประปางานผังบริเวณ แล้วเสร็จ
กําหนดเวลาแล้วเสร็จ ๓๐ วัน
งวดที่ ๒.๑๐ เป็นจํานวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๕๖ ของค่าจ้างตามสัญญา เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน
- ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. แล้วเสร็จร้อยละ ๕๐
กําหนดเวลาแล้วเสร็จ ๓๐ วัน
งวดที่ ๒.๑๑ เป็นจํานวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๘๗ ของค่าจ้างตามสัญญา เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน
- ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ส่วนที่เหลือแล้วเสร็จ
- ก่อสร้างขอบคันหินและทางเท้า ค.ส.ล. ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ตกแต่งพื้นผิว แล้วเสร็จ
กําหนดเวลาแล้วเสร็จ ๓๐ วัน
งวดที่ ๒.๑๒ เป็นจํานวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๕๒ ของค่าจ้างตามสัญญา เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน
- ก่อสร้างรั้วโปร่ง และประตูทางเข้าทั้งหมดแล้วเสร็จ
กําหนดเวลาแล้วเสร็จ ๓๐ วัน
งวดที่ ๒.๑๓ เป็นจํานวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๕๔ ของค่าจ้างตามสัญญา เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน
- ก่อสร้างป้อมยาม เสาธง ทั้งหมดแล้วเสร็จ
กําหนดเวลาแล้วเสร็จ ๓๐ วัน
งวดที่ ๒.๑๔ เป็นจํานวนเงินในอัตราร้อยละ ๑.๖๙ ของค่าจ้างตามสัญญา เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน
- ติดตั้งโคมไฟสนาม ไฟฟ้าผังบริเวณ หม้อแปลงและอุปกรณ์ งานขยายเขต
ไฟฟ้า ทั้งหมดแล้วเสร็จ
กําหนดเวลาแล้วเสร็จ ๓๐ วัน
งวดที่ ๒.๑๕ เป็นจํานวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๗๖ ของค่าจ้างตามสัญญา เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน
- ปลูกต้นไม้ จัดสวน ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ทําการทดสอบระบบไฟฟ้า และแสงสว่างทั้งหมดแล้วเสร็จ
- นอกจากนี้ให้ทําการก่อสร้างงานส่วนอื่น ๆ ของงานผังบริเวณ อาคารจัดเก็บ
และอนุรักษ์วัตถุและเอกสารสําคัญที่มีค่าทางประวัติศาสตร์ ที่เหลือทั้งหมด
ให้แ ล้ ว เสร็ จ เรี ย บร้ อ ยถู กต้ องครบถ้ ว นตามแบบรูป รายการก่ อสร้ า ง และ
สัญญาทุกประการ
กําหนดเวลาแล้วเสร็จ ๓๐ วัน
รายการที่ ๓ งานอาคารจัดเก็บและอนุรักษ์วัตถุและเอกสารสําคัญที่มีค่าทางประวัติศาสตร์ คิดเป็นเงิน
ร้อยละ ๕๗.๖๘ ของค่าจ้างตามสัญญา ประกอบด้วย
งวดที่ ๓.๑ เป็นจํานวนเงินในอัตราร้อยละ ๒.๒๐ ของค่าจ้างตามสัญญา เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน
- ทําการตอกเสาเข็ม ทั้งหมดแล้วเสร็จ
กําหนดเวลาแล้วเสร็จ ๑๒ วัน
งวดที่ ๓.๒ เป็นจํานวนเงินในอัตราร้อยละ ๑.๕๕ ของค่าจ้างตามสัญญา เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน
- ทําการหล่อฐานรากและเสาตอม่อ ค.ส.ล. ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ทําการหล่อผนัง ค.ส.ล. ช่องลิฟต์ถึงชั้นที่ ๑ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
กําหนดเวลาแล้วเสร็จ ๑๒ วัน
งวดที่ ๓.๓ ...

- ๑๐ งวดที่ ๓.๓

เป็นจํานวนเงินในอัตราร้อยละ ๒.๗๗ ของค่าจ้างตามสัญญา เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน
- ทําการหล่อคาน, พื้น ค.ส.ล. ชั้นที่ ๑ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ติดตั้งระบบท่อเคมีกําจัดปลวกแล้วเสร็จ
- ติดตั้งถังบําบัดน้ําเสียแล้วเสร็จ
- ทําการหล่อเสา ค.ส.ล. รับคานชั้นที่ ๒ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ทําการหล่อบันได ค.ส.ล. ขึ้นชั้นที่ ๑ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
กําหนดเวลาแล้วเสร็จ ๑๒ วัน

งวดที่ ๓.๔

เป็นจํานวนเงินในอัตราร้อยละ ๑.๑๓ ของค่าจ้างตามสัญญา เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน
- ทําการติดตั้งแผ่นพื้นสําเร็จรูปและเทคอนกรีตทับหน้า ชั้นที่ ๑ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ทําการหล่อผนัง ค.ส.ล. ช่องลิฟต์ถึงชั้นที่ ๒ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
กําหนดเวลาแล้วเสร็จ ๑๒ วัน

งวดที่ ๓.๕

เป็นจํานวนเงินในอัตราร้อยละ ๒.๒๙ ของค่าจ้างตามสัญญา เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน
- ทําการหล่อคาน, พื้น ค.ส.ล. ชั้นที่ ๒ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ทําการหล่อเสา ค.ส.ล. รับคานชั้นที่ ๓ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ทําการหล่อบันได ค.ส.ล. ขึ้นชั้นที่ ๒ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
กําหนดเวลาแล้วเสร็จ ๑๒ วัน

งวดที่ ๓.๖

เป็นจํานวนเงินในอัตราร้อยละ ๑.๐๓ ของค่าจ้างตามสัญญา เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน
- ทําการติดตั้งแผ่นพื้นสําเร็จรูปและเทคอนกรีตทับหน้า ชั้นที่ ๒ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ทําการหล่อผนัง ค.ส.ล. ช่องลิฟต์ส่วนที่เหลือ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
กําหนดเวลาแล้วเสร็จ ๑๒ วัน

งวดที่ ๓.๗

เป็นจํานวนเงินในอัตราร้อยละ ๒.๒๘ ของค่าจ้างตามสัญญา เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน
- ทําการหล่อคาน, พื้น ค.ส.ล. ชั้นที่ ๓ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ทําการหล่อเสา ค.ส.ล. รับคานชั้นหลังคา ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ทําการหล่อบันได ค.ส.ล. ขึ้นชั้นที่ ๓ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ทําการติดตั้งแผ่นพื้นสําเร็จรูปและเทคอนกรีตทับหน้า ชั้นที่ ๓ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
กําหนดเวลาแล้วเสร็จ ๑๒ วัน

งวดที่ ๓.๘

เป็นจํานวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๘๘ ของค่าจ้างตามสัญญา เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน
- ทําการหล่อคาน, พื้น ค.ส.ล. ชั้นหลังคา ทั้งหมดแล้วเสร็จ
กําหนดเวลาแล้วเสร็จ ๑๒ วัน

งวดที่ ๓.๙

เป็นจํานวนเงินในอัตราร้อยละ ๑.๓๘ ของค่าจ้างตามสัญญา เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน
- ทําการประกอบและติดตั้งโครงหลังคาเหล็กพร้อมทาสีกันสนิม ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ทําการก่อสร้างส่วนต่าง ๆ ของงานโครงสร้างวิศวกรรมที่เหลือทั้งหมดแล้วเสร็จ
ถูกต้อง ครบถ้วน ตามแบบรูปรายการและสัญญาทุกประการ
กําหนดเวลาแล้วเสร็จ ๑๒ วัน

งวดที่ ๓.๑๐

เป็นจํานวนเงินในอัตราร้อยละ ๑.๔๓ ของค่าจ้างตามสัญญา เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน
- มุงหลังคาและส่วนประกอบงานหลังคา Metal Sheet ทั้งหมดแล้วเสร็จ
กําหนดเวลาแล้วเสร็จ ๑๒ วัน
งวดที่ ๓.๑๑ ...

- ๑๑ งวดที่ ๓.๑๑

เป็นจํานวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๗๐ ของค่าจ้างตามสัญญา เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน
- ก่ออิฐผนังชั้นที่ ๑ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- หล่อคอนกรีตเสาเอ็นและคานทับหลังชั้นที่ ๑ แล้วเสร็จ
- ติดตั้งวงกบประตูไม้ งานชั้นที่ ๑ แล้วเสร็จ
กําหนดเวลาแล้วเสร็จ ๑๒ วัน

งวดที่ ๓.๑๒

เป็นจํานวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๗๓ ของค่าจ้างตามสัญญา เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน
- เดินท่อโสโครก ท่อทิ้งน้ํา ท่อระบายอากาศ ท่อน้ําประปา ท่อระบายน้ําฝน
ของงานระบบสุขาภิบาลทั้งหมดแล้วเสร็จ
- เดินท่อร้อยสาย ระบบไฟฟ้า ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบโทรศัพท์ ระบบแจ้งเหตุ
เพลิงไหม้ และสายสัญญาณระบบต่าง ๆ ของงาน ชั้นที่ ๑ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ฉาบปูนผนังภายใน ชั้นที่ ๑ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
กําหนดเวลาแล้วเสร็จ ๑๑ วัน

งวดที่ ๓.๑๓

เป็นจํานวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๕๕ ของค่าจ้างตามสัญญา เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน
- ก่ออิฐผนังชั้นที่ ๒ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- หล่อคอนกรีตเสาเอ็นและคานทับหลังชั้นที่ ๒ แล้วเสร็จ
- ติดตั้งวงกบประตูไม้ งานชั้นที่ ๒ แล้วเสร็จ
กําหนดเวลาแล้วเสร็จ ๑๑ วัน

งวดที่ ๓.๑๔

เป็นจํานวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๔๖ ของค่าจ้างตามสัญญา เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน
- เดินท่อร้อยสาย ระบบไฟฟ้า ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบโทรศัพท์ ระบบแจ้งเหตุ
เพลิงไหม้ และสายสัญญาณระบบต่าง ๆ ของงาน ชั้นที่ ๒ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ฉาบปูนผนังภายใน ชั้นที่ ๒ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
กําหนดเวลาแล้วเสร็จ ๑๑ วัน

งวดที่ ๓.๑๕

เป็นจํานวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๔๙ ของค่าจ้างตามสัญญา เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน
- ก่ออิฐผนังชั้นที่ ๓ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- หล่อคอนกรีตเสาเอ็นและคานทับหลังชั้นที่ ๓ แล้วเสร็จ
- ติดตั้งวงกบประตูไม้ งานชั้นที่ ๓ แล้วเสร็จ
กําหนดเวลาแล้วเสร็จ ๑๑ วัน

งวดที่ ๓.๑๖

เป็นจํานวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๔๕ ของค่าจ้างตามสัญญา เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน
- เดินท่อร้อยสาย ระบบไฟฟ้า ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบโทรศัพท์ ระบบแจ้งเหตุ
เพลิงไหม้ และสายสัญญาณระบบต่าง ๆ ของงาน ชั้นที่ ๓ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ฉาบปูนผนังภายใน ชั้นที่ ๓ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
กําหนดเวลาแล้วเสร็จ ๑๑ วัน

งวดที่ ๓.๑๗

เป็นจํานวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๕๒ ของค่าจ้างตามสัญญา เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน
- ฉาบปูนผนังภายนอก แล้วเสร็จ
- ฉาบปูนเรียบฝ้าเพดาน แล้วเสร็จ
กําหนดเวลาแล้วเสร็จ ๑๑ วัน
งวดที่ ๓.๑๘ ...

- ๑๒ งวดที่ ๓.๑๘

งวดที่ ๓.๑๙
งวดที่ ๓.๒๐

งวดที่ ๓.๒๑

งวดที่ ๓.๒๒
งวดที่ ๓.๒๓
งวดที่ ๓.๒๔

งวดที่ ๓.๒๕

เป็นจํานวนเงินในอัตราร้อยละ ๑.๑๓ ของค่าจ้างตามสัญญา เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน
- ตกแต่งม้านั่ง ค.ส.ล. แล้วเสร็จ
- ตกแต่งผนังกรุกระเบื้องดินเผาเคลือบเซรามิค ขนาด ๘ นิ้ว x ๑๐ นิ้ว แล้วเสร็จ
- ตกแต่งเคาน์เตอร์ ค.ส.ล. ปูหินแกรนิต กว้าง ๐.๔๐ เมตร (อ่างล้างหน้า) แล้วเสร็จ
- ตกแต่ง TOP หินแกรนิตสีดํา กว้าง ๐.๒๐ เมตร (หลังโถปัสสาวะชาย) แล้วเสร็จ
- ตกแต่งพื้นผิวปูกระเบื้องดินเผาเคลือบเซรามิค ขนาด ๑๒ นิ้ว x ๑๒ นิ้ว ชนิดกันลื่น
แล้วเสร็จ
- ตกแต่งพื้นผิวปูกระเบื้องแกรนิตโต้ ๒๔ นิ้ว x ๒๔ นิ้ว
กําหนดเวลาแล้วเสร็จ ๑๑ วัน
เป็นจํานวนเงินในอัตราร้อยละ ๑.๑๔ ของค่าจ้างตามสัญญา เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน
- ร้อยสายไฟฟ้า และสายสัญญาณระบบต่าง ๆ ชั้นที่ ๑ ชั้นที่ ๒ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
กําหนดเวลาแล้วเสร็จ ๑๑ วัน
เป็นจํานวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๘๒ ของค่าจ้างตามสัญญา เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน
- ร้อยสายไฟฟ้า และสายสัญญาณระบบต่าง ๆ ชั้นที่ ๓ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ตกแต่ ง พื้ น ผิ ว ซี เ มนต์ ขั ด มั น เรี ย บผสมน้ํ า ยากั น ซึ ม พร้ อ มทํ า ระบบกั น ซึ ม
แล้วเสร็จ
- ตกแต่งพื้นผิวซีเมนต์ขัดเรียบ แล้วเสร็จ
- ตกแต่งพื้นทําผิวแกร่ง (FLOOR HARDENER) แล้วเสร็จ
กําหนดเวลาแล้วเสร็จ ๑๑ วัน
เป็นจํานวนเงินในอัตราร้อยละ ๑.๐๘ ของค่าจ้างตามสัญญา เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน
- ตกแต่งพื้นปูกระเบื้องยางไวนิล ชนิดม้วน แล้วเสร็จร้อยละ ๕๐
- ตกแต่งบัวเชิงผนังไม้ไฟเบอร์ซีเมนต์ หนา ๑๐ มม. กว้าง ๔ นิ้ว แล้วเสร็จ
กําหนดเวลาแล้วเสร็จ ๑๑ วัน
เป็นจํานวนเงินในอัตราร้อยละ ๑.๑๑ ของค่าจ้างตามสัญญา เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน
- ตกแต่งพื้นปูกระเบื้องยางไวนิล ชนิดม้วน ขนาดไม่น้อยกว่า ๒ มม. แล้วเสร็จ
กําหนดเวลาแล้วเสร็จ ๑๑ วัน
เป็นจํานวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๕๘ ของค่าจ้างตามสัญญา เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน
- ตกแต่งงานบันไดและติดตั้งราวบันได ราวกันตก ทั้งหมดแล้วเสร็จ
กําหนดเวลาแล้วเสร็จ ๑๑ วัน
เป็นจํานวนเงินในอัตราร้อยละ ๑.๒๓ ของค่าจ้างตามสัญญา เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน
- ติดตั้งผนังห้องน้ําสําเร็จรูปพร้อมอุปกรณ์ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ติดตั้งฝ้ายิปซั่มบอร์ด, ฝ้ายิปซั่มบอร์ดชนิดกันชื้น, ฝ้ากรุแผ่นไม้ไฟเบอร์ซีเมนต์,
ไม้มอบฝ้า ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ติดตั้งเครื่องสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ประกอบห้องน้ํา ทั้งหมดแล้วเสร็จ
กําหนดเวลาแล้วเสร็จ ๑๑ วัน
เป็นจํานวนเงินในอัตราร้อยละ ๑.๘๐ ของค่าจ้างตามสัญญา เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน
- ติดตั้งฝ้าบุแผ่น ALUMINIUM COMPOSITE แล้วเสร็จ
กําหนดเวลาแล้วเสร็จ ๑๑ วัน
งวดที่ ๓.๒๖ ...

- ๑๓ งวดที่ ๓.๒๖

เป็นจํานวนเงินในอัตราร้อยละ ๓.๐๐ ของค่าจ้างตามสัญญา เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน
- ติดตั้งผนังเกร็ดระบายอากาศ พร้อมมุ้งลวดกันแมลง ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ติดตั้งแผงกันแดดแล้วเสร็จ
กําหนดเวลาแล้วเสร็จ ๑๑ วัน

งวดที่ ๓.๒๗

เป็นจํานวนเงินในอัตราร้อยละ ๑.๒๕ ของค่าจ้างตามสัญญา เมื่อผู้รบั จ้างได้ปฏิบัติงาน
- ติดตั้งวงกบเหล็กและบานประตูเหล็ก พร้อมอุปกรณ์ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ติดตั้งชุดบานประตูไม้ พร้อมอุปกรณ์ แล้วเสร็จ
- ติดตั้งชุดประตู-หน้าต่างอลูมิเนียม พร้อมอุปกรณ์ แล้วเสร็จร้อยละ ๕๐
กําหนดเวลาแล้วเสร็จ ๑๑ วัน

งวดที่ ๓.๒๘

เป็นจํานวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๘๕ ของค่าจ้างตามสัญญา เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน
- ติดตั้งชุดประตู-หน้าต่างอลูมิเนียม พร้อมอุปกรณ์ ที่เหลือแล้วเสร็จ
กําหนดเวลาแล้วเสร็จ ๑๑ วัน

งวดที่ ๓.๒๙

เป็นจํานวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๘๑ ของค่าจ้างตามสัญญา เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน
- ติดตั้งดวงโคม สวิตซ์ เต้ารับ ทั้งหมดแล้วเสร็จร้อยละ ๕๐
กําหนดเวลาแล้วเสร็จ ๑๑ วัน

งวดที่ ๓.๓๐

เป็นจํานวนเงินในอัตราร้อยละ ๒.๒๐ ของค่าจ้างตามสัญญา เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน
- ติดตั้งดวงโคม สวิทซ์ เต้ารับ ส่วนที่เหลือทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าระบบปรับอากาศและระบายอากาศ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ติดตั้งงานท่อระบบปรับอากาศ ระบบพัดลมระบายอากาศ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
กําหนดเวลาแล้วเสร็จ ๑๑ วัน

งวดที่ ๓.๓๑

เป็นจํานวนเงินในอัตราร้อยละ ๑.๖๙ ของค่าจ้างตามสัญญา เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน
- ติดตั้งแผงสวิตซ์ไฟฟ้าประธาน แผนสวิตซ์ไฟฟ้าย่อย ทั้งหมดแล้วเสร็จ
กําหนดเวลาแล้วเสร็จ ๑๑ วัน

งวดที่ ๓.๓๒

เป็นจํานวนเงินในอัตราร้อยละ ๓.๑๕ ของค่าจ้างตามสัญญา เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน
- ติดตั้งลิฟต์พร้อมอุปกรณ์และส่วนประกอบ แล้วเสร็จ
กําหนดเวลาแล้วเสร็จ ๑๑ วัน

งวดที่ ๓.๓๓

เป็นจํานวนเงินในอัตราร้อยละ ๒.๐๑ ของค่าจ้างตามสัญญา เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน
- ติดตั้งเครื่องปรับอากาศชนิดแยกส่วนพร้อมอุปกรณ์ แล้วเสร็จร้อยละ ๒๕
กําหนดเวลาแล้วเสร็จ ๑๑ วัน

งวดที่ ๓.๓๔

เป็นจํานวนเงินในอัตราร้อยละ ๑.๗๘ ของค่าจ้างตามสัญญา เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน
- ติดตั้งเครื่องปรับอากาศชนิดแยกส่วนพร้อมอุปกรณ์ แล้วเสร็จร้อยละ ๕๐
กําหนดเวลาแล้วเสร็จ ๑๑ วัน

งวดที่ ๓.๓๕

เป็นจํานวนเงินในอัตราร้อยละ ๑.๗๓ ของค่าจ้างตามสัญญา เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน
- ติดตั้งเครื่องปรับอากาศชนิดแยกส่วนพร้อมอุปกรณ์ แล้วเสร็จร้อยละ ๗๕
กําหนดเวลาแล้วเสร็จ ๑๑ วัน
งวดที่ ๓.๓๖ ...

- ๑๔ งวดที่ ๓.๓๖

เป็นจํานวนเงินในอัตราร้อยละ ๑.๗๒ ของค่าจ้างตามสัญญา เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน
- ติดตั้งเครื่องปรับอากาศชนิดแยกส่วนพร้อมอุปกรณ์ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
กําหนดเวลาแล้วเสร็จ ๑๑ วัน

งวดที่ ๓.๓๗

เป็นจํานวนเงินในอัตราร้อยละ ๑.๗๙ ของค่าจ้างตามสัญญา เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน
- ติดตั้งเครื่องปรับอากาศชนิดควบคุมความชื้นและเครื่องลดความชื้นพร้อม
อุปกรณ์ แล้วเสร็จร้อยละ ๕๐
กําหนดเวลาแล้วเสร็จ ๑๑ วัน

งวดที่ ๓.๓๘

เป็นจํานวนเงินในอัตราร้อยละ ๑.๘๐ ของค่าจ้างตามสัญญา เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน
- ติดตั้งเครื่องปรับอากาศชนิดควบคุมความชื้นและเครื่องลดความชื้นพร้อม
อุปกรณ์ที่เหลือแล้วเสร็จ
กําหนดเวลาแล้วเสร็จ ๑๑ วัน

งวดที่ ๓.๓๙

เป็นจํานวนเงินในอัตราร้อยละ ๑.๘๘ ของค่าจ้างตามสัญญา เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน
- ติดตั้งงานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ แล้วเสร็จ
- ติดตั้งระบบโทรศัพท์ ระบบเสียงประกาศ แล้วเสร็จ
- ติดตั้งระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ แล้วเสร็จ
- ติดตั้งระบบสายล่อฟ้า แล้วเสร็จ
- ติดตั้งระบบป้องกันไฟลาม แล้วเสร็จ
กําหนดเวลาแล้วเสร็จ ๑๑ วัน

งวดที่ ๓.๔๐

เป็นจํานวนเงินในอัตราร้อยละ ๒.๒๙ ของค่าจ้างตามสัญญา เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน
- ติดตั้งเครื่องสูบน้ําประปา พร้อมอุปกรณ์ แล้วเสร็จ
- ก่อสร้างรางระบายน้ําภายนอกอาคารแล้วเสร็จ
- ทําสี ทาสีภายใน-ภายนอก และในส่วนที่ต้องทา ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ทําการทดสอบระบบต่าง ๆ ที่ต้องทดสอบ จนใช้การได้เรียบร้อยสมบูรณ์
- นอกจากนี้ให้ทําการก่อสร้างงานส่วนอื่น ๆ ของอาคารจัดเก็บและอนุรักษ์วัตถุ
และเอกสารสําคัญที่มีค่าทางประวัติศาสตร์ พร้อมสิ่งก่อสร้างที่เหลือทั้งหมดให้
แล้วเสร็จเรียบร้อยถูกต้องครบถ้วนตามแบบรูป รายการก่อสร้าง และสัญญา
ทุกประการ
กําหนดเวลาแล้วเสร็จ ๒๐ วัน

๙. อัตราค่าปรับ
ค่าปรับตามแบบสัญญาจ้างข้อ ๑๗ จะกําหนดในอัตราร้อยละ ๐.๑๐ (ศูนย์จุดหนึ่งศูนย์)
ของค่าจ้างตามสัญญาต่อวัน
๑๐. การรับประกันความชํารุดบกพร่อง
ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งได้ทําข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือทําสัญญาจ้าง
ตามแบบดังระบุในข้อ ๑.๓ แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชํารุดบกพร่องของงานจ้างที่เกิดขึ้นภายใน
ระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๒ ปี (สองปี) นับถัดจากวันที่ สลค. ได้รับมอบงานงวดสุดท้าย โดยผู้รับจ้างต้องรีบจัดการ
ซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน ๗ วัน (เจ็ดวัน) นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชํารุดบกพร่อง
๑๑. การจ่ายเงิน ...

- ๑๕ ๑๑. การจ่ายเงินล่วงหน้า
ผู้เสนอราคามี สิ ทธิเสนอขอรับเงินล่วงหน้า ในอัตราร้อยละ ๑๕ (สิ บห้า) ของราคาค่าจ้าง
ทั้งหมดแต่ทั้งนี้จะต้องส่งมอบหลักประกันเงินล่วงหน้า เป็นพันธบัตรรัฐบาลไทย หรือหนังสือค้ําประกันของ
ธนาคารในประเทศตามแบบดังระบุในข้อ ๑.๔ (๓) หรือหนังสือค้ําประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย หรือบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์
และประกอบธุรกิจค้ําประกัน ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งได้แจ้งชื่อเวียนให้ส่วนราชการต่าง ๆ
ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุในข้อ ๑.๔ (๓) ให้แก่ สลค. ก่อนการรับชําระเงิน
ล่วงหน้า นั้น
๑๒. การหักเงินประกันผลงาน
ในการจ่ายเงินแต่ละงวด สลค. จะหักเงินจํานวนร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของเงินที่ต้องจ่ายในงวดนั้น
เพื่อเป็นประกันผลงาน ในกรณีที่เงินประกันผลงานจะต้องถูกหักไว้ทั้งสิ้นไม่ต่ํากว่า ๖ เดือน (สําหรับสัญญาที่
เป็นราคาต่อหน่วย) หรือของค่าจ้างทั้งหมด (สําหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม)
ผู้รับจ้างมีสิทธิที่จะขอเงินประกันผลงานคืน โดยผู้รับจ้างจะต้องวางหนังสือค้ําประกันของ
ธนาคารซึ่งออกโดยธนาคารภายในประเทศตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุในข้อ ๑.๔ (๔) หรือหนังสือค้ําประกัน
ของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการ
เงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ําประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทยซึ่งได้แจ้งชื่อเวียน
ให้ส่วนราชการต่าง ๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุในข้อ ๑.๔ (๔) มาวางไว้ต่อ
สลค. เพื่อเป็นหลักประกันแทนก็ได้
สลค. จะคืนเงินประกันผลงาน และ/หรือหนังสือค้ําประกันของธนาคารดังกล่าวให้แก่ผู้รับจ้าง
พร้อมกับการจ่ายเงินงวดสุดท้าย
๑๓. ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่น ๆ
๑๓.๑ เงินค่าจ้างสําหรับงานจ้างครั้งนี้ ได้มาจากเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ – พ.ศ. ๒๕๖๐ และงบกลาง รายการเงินสํารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
การลงนามในสั ญญาจะกระทํ าได้ ต่อเมื่อ สลค. ได้ รับอนุ มัติเงิ นค่ าก่ อสร้างจาก
งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ – พ.ศ. ๒๕๖๐ และงบกลาง รายการเงินสํารองจ่ายเพื่อกรณี
ฉุกเฉินหรือจําเป็น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ แล้วเท่านั้น รวมทั้งสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการประกวดราคาจ้าง
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หากไม่ได้รับอนุมัติเงินงบประมาณหรือไม่ได้รับอนุมัติให้ขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน
จากกรมบัญชีกลาง โดยผู้เสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ มิได้
ราคากลางของงานก่ อ สร้ า งในการประกวดราคาครั้ ง นี้ เป็ น เงิ น ทั้ ง สิ้ น
๘๒,๖๓๖,๐๐๐ บาท (แปดสิบสองล้านหกแสนสามหมื่นหกพันบาทถ้วน)
๑๓.๒ เมื่อ สลค. ได้ คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้รับจ้าง และได้ตกลงจ้าง
ตามที่ได้ประกวดราคาโดยการยื่นข้อเสนอทางอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้รับจ้างจะต้องสั่งหรือนําสิ่งของมาเพื่องานจ้าง
ดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ และของนั้นต้องนําเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถ
ให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด ผู้เสนอราคาซึ่งเป็นผู้รับจ้างจะต้อง
ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้
(๑) แจ้งการสั่ง ...

- ๑๖ (๑) แจ้งการสั่งหรือนําสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ ต่อกรมเจ้าท่า
ภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างสั่งหรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
คมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้
(๒) จัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับ
เรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าให้บรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออื่น
ที่มิใช่เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
คมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น
(๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดตามกฎหมาย
ว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี
๑๓.๓ ผู้เสนอราคาซึ่ง สลค. ได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปทําสัญญา หรือข้อตกลงภายในเวลา
ที่ทางราชการกําหนดดังระบุไว้ในข้อ ๗ สลค. จะริบหลักประกันการยื่นข้อเสนอ หรือเรียกร้องจากผู้ออกหนังสือ
ค้ําประกันการยื่นข้อเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณา
ให้เป็นผู้ทิ้งงาน ตามระเบียบของทางราชการ
๑๓.๔ สลค. สงวนสิ ท ธิ์ ที่ จ ะแก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม เงื่ อ นไข หรื อ ข้ อ กํ า หนดในแบบสั ญ ญา
ให้เป็นไปตามความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)
๑๓.๕ ในกรณีที่มีปัญหาหรือข้อสงสัยใด ๆ ในการปฏิบัติตามร่างขอบเขตของงาน
(Terms of Reference : TOR) ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างโดยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding)
และสัญญาโครงการก่อสร้างอาคารจัดเก็บและอนุรักษ์วัตถุและเอกสารสําคัญที่มีค่าทางประวัติศาสตร์ ให้ สลค.
เป็นผู้วินิจฉัย คําวินิจฉัยของ สลค. ให้ถือเป็นที่สิ้นสุด
๑๔. การปรับราคาค่างานก่อสร้าง
การปรับราคาค่างานก่อสร้างตามสูตรการปรับราคาดังระบุในข้อ ๑.๕ จะนํามาใช้ในกรณี
ที่ค่างานก่อสร้างลดลงหรือเพิ่มขึ้น โดยวิธีการต่อไปนี้
ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ ประเภทงานก่อสร้าง สูตร และวิธีการคํานวณที่ใช้กับสัญญาแบบ
ปรับราคาได้ที่แนบท้ายนี้
สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) จะต้องคงที่ที่ระดับที่กําหนดไว้ในวันแล้วเสร็จตามที่กําหนดไว้
ในสัญญา หรือภายในระยะเวลาที่ สลค. ได้ขยายออกไป โดยจะใช้สูตรของทางราชการที่ได้ระบุในข้อ ๑.๕
๑๕. มาตรฐานฝีมอื ช่าง
เมื่อ สลค. ได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้รับจ้างและได้ตกลงจ้างก่อสร้างตาม
ประกาศนี้แล้ว ผู้เสนอราคาจะต้องตกลงว่าในการปฏิบัติงานก่อสร้างดังกล่าว ผู้เสนอราคาจะต้องมีและใช้ผู้ผ่าน
การทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างจาก หน่วยงาน/สถาบันของทางราชการ/เอกชนที่ทางราชการให้การรับรอง หรือ
ผู้มีวุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส. และ ปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้
จํานวนอย่างน้อย ๑ คน ในแต่ละสาขาช่าง ดังต่อไปนี้
๑๕.๑ ช่างก่อสร้าง
๑๕.๒ ช่างไฟฟ้า
ผู้รับจ้างจะต้องจัดทําบัญชีแสดงจํานวนช่างทั้งหมด โดยจําแนกตามแต่ละสาขาช่างและ
ระดับช่าง พร้อมกับระบุรายชื่อของช่างที่ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือ หรือผู้มีวุฒิบัตรดังกล่าวในวรรคแรก
นํามาแสดงพร้อมหลักฐานต่าง ๆ ต่อคณะกรรมการตรวจการจ้างหรือผู้ควบคุมงานของ สลค. ก่อนเริ่มลงมือทํางาน
และพร้อมที่จะให้ สลค. หรือเจ้าหน้าที่ของ สลค. ตรวจสอบดูได้ตลอดเวลาการทํางานตามสัญญา
๑๖. การปฏิบตั ิ ...

- ๑๗ ๑๖. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ
ในระหว่างระยะเวลาการก่อสร้างผู้รับจ้างพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบ
ได้กําหนดไว้โดยเคร่งครัด

สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
วันที่................................

เงื่อนไขของงานก่อสร้าง
๑.

รายการสําคัญที่ผู้รับจ้างต้องจัดทํา
๑.๑ งานแผ่นป้ายแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับงานก่อสร้าง
ผู้รับจ้างจะต้องจัดทําแผ่นป้ายขนาดไม่เล็กกว่า ๑.๒๐ x ๒.๔๐ เมตร แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับงาน
ก่อสร้าง และติดตั้ง ณ บริเวณสถานที่ก่อสร้าง ตามตําแหน่งที่คณะกรรมการตรวจการจ้างกําหนดให้ จํานวนอย่างน้อย
๑ แห่ง โดยให้ผู้รับจ้างคิดราคารวมอยู่ในค่าดําเนินการของสัญญา มีรายละเอียดในประกาศ ดังนี้
(๑) ชื่อหน่วยงานเจ้าของโครงการ สถานที่ติดต่อ และหมายเลขโทรศัพท์ พร้อมดวงตราหน่วยงาน
เจ้าของโครงการ
(๒) ประเภทและชนิดของสิ่งก่อสร้าง
(๓) ปริมาณงานก่อสร้าง
(๔) ชื่อ ที่อยู่ ผู้รับจ้าง พร้อมหมายเลขโทรศัพท์
(๕) ระยะเวลาเริ่มต้นและระยะเวลาสิ้นสุดของโครงการ
(๖) วงเงินค่าก่อสร้าง
(๗) ชื่อเจ้าหน้าที่ของส่วนราชการผู้ควบคุมงานพร้อมหมายเลขโทรศัพท์
(๘) ชื่อเจ้าหน้าที่ของผู้รับจ้าง ผู้ควบคุมงาน พร้อมหมายเลขโทรศัพท์
(๙) ข้อความบนแผ่นป้ายว่า “กําลังก่อสร้างด้วยเงินภาษีอากรของประชาชน”
๑.๒ งานจัดหายานพาหนะ
ผู้รับจ้างต้องจัดหายานพาหนะภายในระยะเวลา ๓๐ (สามสิบ) วัน สําหรับผู้ควบคุมงานของ สลค.
และคณะกรรมการตรวจการจ้าง นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งให้เริ่มทํางาน เพื่อใช้ในการควบคุมงานก่อสร้าง
ของผู้ควบคุมงานของ สลค. ตลอดอายุสัญญานี้ โดยเป็นรถยนต์ (รถตู้) ขนาดไม่น้อยกว่า ๗ ที่นั่ง จํานวน ๑ คัน อยู่
ในสภาพพร้อมใช้งาน รวมทั้งต้องจัดหาพนักงานขับรถยนต์ประจํารถที่มีใบอนุญาตขับขี่ของทางราชการโดยถูกต้อง
ทั้งนี้ เป็นไปตามความต้องการของ สลค. ในการตรวจการจ้างตลอด ๒๔ ชั่วโมง และรถยนต์ที่ใช้ในการนี้ต้องมี
ประกันภัยรถยนต์ชั้น ๑ และประกันบุคคลที่ ๓ พร้อมชําระภาษีประจําปีของยานพาหนะตลอดอายุสัญญา
ค่าใช้จ่ายในการจัดหายานพาหนะ ค่าดูแลบํารุงรักษา ค่าน้ํามันเชื้อเพลิง และพนักงานขับรถยนต์ และ
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ สลค. จะไม่มีการแยกจ่ายเงินให้ต่างหาก แต่ได้คิดเป็นค่าใช้จ่ายพิเศษหารเฉลี่ยลงในค่า FACTOR F
ของราคากลางแล้ว
หากผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามที่ระบุในข้องานจัดหายานพาหนะ สลค. มีสิทธิที่จะจัดหายานพาหนะ
ดังกล่าวหรือใกล้เคียงมาใช้งานหรือดําเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดเพื่อให้สามารถใช้ยานพาหนะควบคุมงานได้
โดยจะหักค่าใช้จ่ายจากราคางานในสัญญาตามค่าใช้จ่ายจริงที่คณะกรรมการตรวจการจ้างกําหนด
๑.๓ งานจัดทําแบบเพิ่มเติม (Shop Drawing) และแบบหลักฐาน (As-built Drawing)
ในกรณีที่แบบแนบท้ายสัญญานี้มีรายละเอียดไม่เพียงพอที่จะนําไปใช้ก่อสร้างได้ผู้รับจ้างต้องจัดทํา
แบบเพิ่มเติม (Shop Drawing) ตามที่คณะกรรมการตรวจการจ้างเห็นสมควร
ผู้รับจ้าง ...

-๒ผู้รับจ้างต้องจัดทําแบบหลักฐาน (As-Built Drawing) ซึ่งแสดงตําแหน่ง แนว ระดับ รูปร่าง ขนาด
และรายละเอียดต่าง ๆ ของงานก่อสร้างตามที่ได้จัดสร้างและประกอบติดตั้งไว้จริงในสนาม ตามคําแนะนํา และ
ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจการจ้างแล้ว โดยผู้รับจ้างต้องจัดทําแบบ ต้นฉบับ (Sepia) โดยสมบูรณ์
จํานวน ๒ ชุด พร้อมพิมพ์เขียว จํานวน ๑๐ ชุด และส่งมอบให้คณะกรรมการตรวจการจ้าง ภายในวันส่งมอบงาน
งวดสุดท้าย
ค่าใช้จ่ายในการจัดทําแบบเพิ่มเติม (Shop Drawing) และแบบหลักฐาน (As-Built Drawing)
รวมทั้งค่าใช้จ่ายในการสํารวจหาข้อมูล ค่าใช้จ่ายในงานที่เกี่ยวเนื่องกับการจัดทําแบบดังกล่าว ให้ผู้รับจ้างคิดราคา
รวมอยู่ในค่าดําเนินการของสัญญานี้
๒. การดําเนินงาน
๒.๑ การควบคุมงานเพื่อการก่อสร้างตามสัญญานี้ ผู้ควบคุมงานของผู้รับจ้างต้องอยู่ประจํา ณ ที่ทําการ
ก่อสร้าง เพื่อควบคุมงานตามสัญญา ถ้าผู้ควบคุมงานของผู้รับจ้างมีเหตุจําเป็นไม่สามารถอยู่ควบคุมงาน จะต้องแจ้งให้
ผู้ควบคุมงานก่อสร้างของ สลค. หรือคณะกรรมการตรวจการจ้างทราบล่วงหน้า พร้อมทั้งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติงานแทนเป็น
ลายลักษณ์อักษรเสนอคณะกรรมการตรวจการจ้างอนุมัติเสียก่อน ถ้าผู้ควบคุมงานของผู้รับจ้างไม่อยู่ควบคุมงาน
โดยไม่มีเหตุผลอันควร สลค. หรือคณะกรรมการตรวจการจ้างหรือผู้ควบคุมงานของ สลค. มีสิทธิสั่งหยุดงานทั้งหมด
หรือบางส่วนได้ทันทีและผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบความเสียหายใด ๆ อันสืบเนื่องจากการนี้ทั้งสิ้น
ในกรณีที่งานก่อสร้างอยู่ภายใต้ข้อกําหนดของพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. ๒๕๔๒ ผู้รับจ้างจะต้องใช้
วิศวกรตามพระราชบัญญัติวิชาชีพวิศวกร เป็นผู้ควบคุมงาน
๒.๒ ผู้รับจ้างจะต้องตรวจสอบแบบและรายละเอียดโดยถี่ถ้วน หากปรากฏว่าแบบและรายละเอียดดังกล่าว
มีการขัดแย้ง คลาดเคลื่อนหรือผิดพลาด ผู้รับจ้างต้องรายงานให้ผู้ควบคุมงานของ สลค. ทราบทันที ผู้ควบคุมงานของ
สลค. และหรือคณะกรรมการตรวจการจ้างและหรือ สลค. จะเป็นผู้พิจารณาและวินิจฉัย คําวินิจฉัยของคณะกรรมการ
ตรวจการจ้างและหรือ สลค. ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตามโดยเคร่งครัดและถือเป็นอันยุติ
๒.๓ การส่งมอบพื้นที่เพื่อดําเนินการก่อสร้าง สลค. จะส่งมอบพื้นที่ก่อสร้าง ตามความพร้อมของ สลค. และ
ผู้รับจ้างจะต้องปรับการดําเนินการให้สอดคล้องกับพื้นที่ที่ สลค. ส่งมอบพื้นที่ให้ ในกรณีที่การส่งมอบพื้นที่ล่าช้า
อันเป็นเหตุให้ผู้รับจ้างไม่สามารถเข้าปฏิบัติงานก่อสร้างตามสัญญาได้ ผู้รับจ้างไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ
จาก สลค.
๒.๔ ในกรณีที่มีปัญหาเรื่องที่ดิน อันเป็นเหตุให้ผู้รับจ้างไม่สามารถเข้าปฏิบัติงานก่อสร้างตามสัญญาได้ สลค.
มีสิทธิตัดงานส่วนนั้นออกจากสัญญา โดยผู้รับจ้างไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ จาก สลค.
๒.๕ ในกรณี ต รวจสอบพบว่ า ผลการดํ า เนิ น งานก่ อ สร้ า งตามสั ญ ญามี เ หตุ ที่ จ ะปรั บ ลดราคาค่ า งาน
อันเนื่องมาจากราคาค่างานสูงกว่าที่ควรจะเป็น ซึ่ง สลค. ได้ตรวจสอบพบเองหรือจากการตรวจสอบของหน่วยงานอื่น
ภาครัฐ กรณีดังกล่าว สลค. มีสิทธิปรับลดราคาและมีสิทธิเรียกคืนเงินค่างานหรือหักเอาจากเงินค่าจ้างที่ค้างจ่าย
หรือจากเงินประกันผลงาน หรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา โดยผู้รับจ้างจะต้องให้ความยินยอม
และไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ จาก สลค.
๓. การส่งรายงาน ...

-๓๓.

การส่งรายงาน
ผู้รับจ้างต้องส่งรายงานแสดงความก้าวหน้าของงานให้ผู้ควบคุมงานของ สลค. ทราบเป็นระยะทุก ๆ ๓๐ (สามสิบ) วัน
หากปรากฏว่าการทํางานล่าช้ากว่าแผนงานที่ได้เสนอไว้ผู้รับจ้างต้องชี้แจงถึงสาเหตุที่ล่าช้า และต้องพิจารณา
เปลี่ยนแปลงแผนเร่งรัดการทํางานให้แล้วเสร็จตามแผนที่กําหนดไว้เดิม
๔. การตรวจรับงานตามสัญญา
เมื่อผู้รับจ้างส่งมอบทั้งหมดหรืองวดใดก็ตามไม่เป็นไปตามแบบรูป รายการรายละเอียดและข้อกําหนดใน
สัญญา คณะกรรมการตรวจการจ้างมีสิทธิไม่ตรวจรับงานและสั่งการให้ผู้รับจ้างทําการซ่อมแซมแก้ไขเพิ่มเติมให้
ถูกต้องครบถ้วนตามแบบรูป รายการรายละเอียดและข้อกําหนดในสัญญา ซึ่งผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตาม ในระหว่างที่
ยังมีการซ่อมแซมแก้ไขเพิ่มเติมตามที่กล่าวข้างต้น ให้ถือว่ายังไม่มีการส่งมอบงาน
หลังจากที่ได้ทําการซ่อมแซมแก้ไขเพิ่มเติมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ผู้รับจ้างต้องแจ้งให้ผู้ควบคุมงานของ สลค.
หรือคณะกรรมการตรวจการจ้างทราบเพื่อทําการตรวจผลงานใหม่ ถ้าผลการตรวจสอบปรากฏว่าผู้รับจ้างได้ทําการ
ซ่อมแซมแก้ไขเพิ่มเติมถูกต้องตามแบบรูป รายการรายละเอียดและข้อกําหนดในสัญญาแล้ว จะดําเนินการตาม
ขั้นตอนต่อไป และให้ถือว่าวันที่ได้รับแจ้งดังกล่าวเป็นวันส่งมอบงาน
๕. ระบบการจัดการความปลอดภัยในการทํางานก่อสร้าง
เพื่อให้เกิดความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยในการทํางานแก่ผู้ปฏิบัติงานในโครงการ ทั้งของ สลค. และ
ผู้รับจ้าง จึงกําหนดให้ผู้รับจ้างดําเนินการดังต่อไปนี้
๕.๑ ผู้ รั บ จ้ า งจะต้ อ งจั ด ทํ า แผนปฏิ บั ติ ง านความปลอดภั ย ในการทํ า งานอย่ า งละเอี ย ดและชั ด เจนให้
สอดคล้องกับระบบการจัดการความปลอดภัยในการทํางานก่อสร้าง แล้วยื่นต่อ สลค. หรือคณะกรรมการตรวจการจ้าง
ก่อนการดําเนินการก่อสร้างภายใน ๓๐ วัน (สามสิบ) นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติงานตาม
แผนปฏิบัติงานดังกล่าวอย่างเคร่งครัดให้สอดคล้องกับสัญญา พร้อมรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน
ความปลอดภัยดังกล่าวให้ สลค. ทราบอย่างน้อยเดือนละ ๑ ครั้ง
๕.๒ ผู้ รั บ จ้ า งต้ อ งเตรี ย มรวบรวมข้ อ มู ล พื้ นฐานที่ จ ะต้ อ งมากํ า หนดกระบวนการของการวางแผนให้
สอดคล้องและครอบคลุมหัวข้อหลัก ๆ ของระบบการจัดการความปลอดภัยฯ ที่กําหนดไว้ตามข้อ ๕.๑ หรือตามที่
คณะกรรมการตรวจการจ้างเป็นผู้กําหนด
๕.๓ ผู้ รับ จ้ า งต้ อ งศึ กษากฎหมายและข้ อ กํ าหนดต่ า ง ๆ รวมทั้ งขั้ น ตอนและวิ ธีก ารก่ อ สร้ า งโครงการ
ดังกล่าวอย่างละเอียด เพื่อจัดทําแผนปฏิบัติงานความปลอดภัยฯ อย่างเป็นรูปธรรมและสามารถปฏิบัติได้จริง
ยื่นต่อ สลค. ตามที่กําหนดไว้ในข้อ ๕.๑
๕.๔ ผู้รับจ้างต้องจัดบุคลากรที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันอุบัติเหตุอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้น
ให้เพียงพอและเหมาะสม เพื่อกําหนดโครงสร้างและหน้าที่บทบาทของผู้เกี่ยวข้องด้านความปลอดภัยฯ ให้ชัดเจน
๕.๕ ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตามระเบียบหรือเงื่อนไขสัญญาที่ สลค. กําหนดไว้อย่างเคร่งครัด
๕.๖ ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกําหนดที่เกี่ยวกับความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยในการทํางาน
อย่างเคร่งครัด
๕.๗ ผู้รับจ้าง ...

-๓๕.๗ ผู้รับจ้างต้องตรวจสอบติดตามวิธีการทํางานและสภาพการทํางานในหน่วยงานก่อสร้างให้เกิดความ
ปลอดภัยในการทํางานตามแผนปฏิบัติงานความปลอดภัยฯ ที่กําหนดไว้อย่างเคร่งครัด พร้อมปรับปรุงแก้ไขให้
เหมาะสมและสามารถปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
๕.๘ ผู้รับจ้างต้องประเมินผลความสําเร็จหรือความล้มเหลวของกิจกรรมที่วางแผนไว้ เพื่อนํามาปรับปรุง
แก้ไขในการบริหารการจัดการในงานก่อสร้างให้ดีขึ้น
๕.๙ ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการเกี่ยวกับระบบการจัดการความปลอดภัยในการทํางานก่อสร้างทั้งหมด
ให้คิดรวมอยู่ในค่าดําเนินการของงานก่อสร้างตามที่ระบุในใบแจ้งปริมาณงานและราคาของสัญญานี้
๕.๑๐ กรณีที่ผู้รับจ้างใช้แรงงานต่างด้าวในงานก่อสร้าง แรงงานต่างด้าวจะต้องเป็นผู้ที่มีใบอนุญาตถูกต้อง
ตามที่กฎหมายกําหนด หากไม่ปฏิบัติตาม สลค. มีสิทธิสั่งให้ผู้รับจ้างหยุดงานและแจ้งความเพื่อดําเนินการตาม
กฎหมายกับผู้รับจ้างได้ทันที
๖.

กรณีผู้รบั จ้างจําเป็นต้องจัดสร้างที่ทําการบ้านพักชัว่ คราว ในบริเวณที่ดินการก่อสร้าง
๖.๑ ผู้รับจ้างต้องเสนอแบบและรายละเอียดให้คณะกรรมการตรวจการจ้างพิจารณาเห็นชอบก่อนเป็นการ
ล่วงหน้าอย่างน้อย ๒๐ (ยี่สิบ) วัน
๖.๒ ผู้รับจ้างต้องทําการปรับระดับพื้นที่ จัดทําถนนและทางเท้าที่มีขนาดเหมาะสมภายในบริเวณที่ทําการ
และบ้านพักชั่วคราว โดยต้องคํานึงถึงความสะดวกและความปลอดภัยของผู้ใช้และต้องทําการบํารุงรักษา
สิ่งก่อสร้างเหล่านี้ให้มีสภาพดีอยู่เสมออาคารและสิ่งก่อสร้างเหล่านี้เป็นของ สลค. และอยู่ในความรับผิดชอบของ
ผู้รับจ้างทั้งหมด
๖.๓ ผู้รับจ้างต้องจัดทําระบบระบายน้ําโสโครกที่สมบูรณ์ สามารถระบายน้ําโสโครกออกจากอาคาร
ทุกหลังภายในบริเวณที่ทําการและบ้านพักชั่วคราวได้ การออกแบบการก่อสร้างวิธีการใช้และการบํารุงรักษาระบบ
ระบายน้ําโสโครก ต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ควบคุมการก่อสร้างของ สลค. ห้องน้ําห้องส้วม และบ่อพักทุกแห่ง
ต้องต่อเข้าระบบระบายน้ําโสโครก จุดที่จะใช้ทิ้งน้ําโสโครกออกจากบริเวณที่ทําการและบ้านพักชั่วคราว ต้องให้
ผู้ควบคุมการก่อสร้างของ สลค. เป็นผู้กําหนด ต้องมีการเก็บขยะมูลฝอยอย่างสม่ําเสมอและต้องทําการขจัด
ขยะมูลฝอย ตามวิธีการที่ผู้ควบคุมการก่อสร้างของ สลค. กําหนดไว้
๖.๔ ผู้รับจ้างต้องจัดระบบการป้องกันอัคคีภัยไว้ให้เหมาะสม เช่น การติดตั้งเครื่องดับเพลิงไว้ตามจุด
ต่าง ๆ ภายในบริเวณทั้งนี้เพื่อความปลอดภัย
๖.๕ หากผู้รับจ้างเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงในบริเวณที่ทําการและบ้านพักชั่วคราว ต้องอยู่ห่างจากอาคารต่าง ๆ
การเก็บและการขนส่งน้ํามันเชื้อเพลิงต้องกระทําด้วยความระมัดระวัง และต้องมีระบบการป้องกันที่ดี
๗.

ถนน
ผู้รับจ้างต้องบํารุงรักษาถนนที่ใช้เข้าสู่บริเวณที่ทํางานเพื่อประโยชน์แก่งานก่อสร้าง เช่น การลําเลียงวัสดุ
และอุปกรณ์ก่อสร้าง เป็นต้น ให้มีสภาพใช้งานที่ดีดังเดิมได้ด้วยทุนทรัพย์ของผู้รับจ้าง
เพื่อความปลอดภัยในการจราจร ผู้รับจ้างต้องติดตั้งและจัดหาเครื่องหมายไม้กั้นสัญญาณโคมไฟ ฯลฯ
ตามมาตรฐานของกรมทางหลวงให้ชัดแจ้ง
๘. น้ํา ...

-๔๘.

น้ํา
น้ําที่ใช้ในการก่อสร้างและอื่น ๆ ผู้รับจ้างต้องจัดหาเอง
๙. พลังงานไฟฟ้า
ผู้รับจ้างต้องจัดหาพลังงานไฟฟ้า สําหรับใช้งานก่อสร้าง และใช้ในบริเวณที่ทําการและและบ้านพักชั่วคราวเอง
ด้วยทุนทรัพย์ของผู้รับจ้าง การเดินสายไฟฟ้าปักเสาและอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่น ๆ ที่จําเป็นต้องจัดทําด้วยความเรียบร้อย
และปลอดภัย
๑๐. กฎระเบียบ
เพื่อให้มีระเบียบทั้งในบริเวณที่ทําการบ้านพักชั่วคราวและในการทํางานผู้รับจ้างต้องจัดวางกฎและระเบียบ
ให้มีส่วนสัมพันธ์และประสิทธิภาพในการดํารงอยู่ร่วมกันของหมู่ชนและการทํางานให้เป็นไปโดยราบรื่นและ
เรียบร้อย ผู้รับจ้างต้องจัดเจ้าหน้าที่ยามและบุคคลอื่น ๆ ตามความจําเป็นเพื่อรักษากฎและระเบียบดังกล่าวข้างต้น
๑๑. เหตุสุดวิสัย
คําว่า “เหตุสุดวิสัย” หมายความว่า เหตุใด ๆ อันจะเกิดขึ้นก็ดี จะให้ผลพิบัติก็ดี ไม่มีใครจะอาจป้องกันได้
แม้ทั้งบุคคลผู้ต้องประสพเหตุนั้น จะได้จัดการระมัดระวังตามสมควร อันพึงคาดหมายได้จากบุคคลนั้นฐานะเช่นนั้น
สาเหตุของเหตุสุดวิสัย ซึ่งมีผลต่อคู่สัญญาตามเอกสารสัญญานี้ ได้แก่ สาเหตุดังที่แสดงรายการไว้ข้างล่างนี้ ทั้งนี้
โดยมีเงื่อนไขว่าสาเหตุดังกล่าวมีผลกระทบกระเทือนจริงต่อเอกสารสัญญานี้ ซึ่งสาเหตุเหล่านั้นมิได้เนื่องมาจาก
คู่สญ
ั ญาที่เกี่ยวข้องฝ่ายใดและซึ่งทั้งสองฝ่ายต่างได้พยายามใช้มาตรการทั้งมวล เพื่อหลีกเลี่ยงสาเหตุนั้น และ/หรือ
ลดความเสียหายอันเนื่องมาจากสาเหตุนั้น ๆ ตลอดจนได้พยายามใช้กฎหมายและระเบียบปฏิบัติในประเทศตามที่
บังคับไว้แล้วทั้งมวล
๑๑.๑ สงคราม เหตุการณ์ระหว่างสงคราม การรุกราน สงครามการเมือง การปฏิบัติการก่อการจลาจล
การก่อความวุ่นวายในบ้านเมือง การก่อการกําเริบหรือการแย่งชิงอํานาจ
๑๑.๒ การนัดหยุดงาน ซึ่งมิได้เกี่ยวข้องกับผู้รับจ้างโดยตรงเหตุการณ์และการกระทําของผู้นัดหยุดงาน
๑๑.๓ คําสั่งของรัฐบาลพลเรือนหรือทหารเกี่ยวกับการกําหนดให้ถือเอาการริบหรือการทําลาย การเวนคืน
ทรัพย์สิน
๑๑.๔ ภัยพิบัติตามธรรมชาติ เช่น แผ่นดินไหว ซึ่งมีความรุนแรงจนถึง INTENSITY VI OF THE RECHTER
SCALE หรือกว่านั้น การถล่มทะลายเพราะการระเบิดของภูเขาไฟ อุทกภัยร้ายแรงและใต้ฝุ่นมหาปะลัย
๑๑.๕ สาเหตุของเหตุสุดวิสัยอื่นทั้งหมด ซึ่งผู้ควบคุมให้การรับรอง ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในวรรคแรกของ
ข้อนี้
๑๑.๖ เหตุเกิดจากพฤติการณ์อันหนึ่งอันใด ที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดตามกฎหมาย
สาเหตุของเหตุสุดวิสัย ซึ่งได้รับการรับรองจาก สลค. หรือเหตุเกิดจากพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่ผู้รับจ้าง
ไม่ต้องรับผิดตามกฎหมาย จะเป็นผลต่อเอกสารสัญญาก็ต่อเมื่อ ผู้รับจ้างได้ยื่นคําบอกกล่าวต่อ สลค. หรือผู้แทน
สลค. เกี่ยวกับเหตุการณ์นั้นพร้อมพยานหลักฐานในส่วนที่เกี่ยวข้องมาเป็นลายลักษณ์อักษร ภายใน ๑๕ (สิบห้า) วัน
นับแต่เหตุนั้นได้สิ้นสุดลง
หากผู้รับจ้าง ...

-๕หากผู้รับจ้างไม่ยื่นคําบอกกล่าว พร้อมพยานหลักฐานภายในกําหนดเวลาดังกล่าวข้างต้นนอกจากสิทธิ
ซึ่ง สลค. สงวนไว้ตามเงื่อนไขสัญญาข้ออื่นและวรรคอื่นแล้ว สลค. มีสิทธิโดยชอบที่จะไม่พิจารณาคําขอของผู้รับจ้าง
ในกรณีนี้ได้ สลค. จะสงวนไว้ซึ่งสิทธิที่จะดําเนินการตรวจสอบตามที่เห็นว่าจําเป็นจนเป็นที่พอใจ เพื่อตรวจดูผล
ของที่กล่าวข้างต้นก่อนให้คํารับรองเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ ของผู้รับจ้าง ความเสียหายที่ สลค. มิได้ให้การรับรองว่า
เกิดขึ้นเพราะเหตุสุดวิสัยจะไม่ได้รับการพิจารณาว่าเป็นผล ทั้งในด้านเกี่ยวกับความล่าช้าในความสําเร็จสมบูรณ์
ของงาน หรือส่วนของงานตามกําหนดวันที่ได้ตกลงกันไว้ในเอกสารสัญญาหรือการชดใช้ค่าเสียหาย

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการโอนสิทธิเรียกร้องในเงินค่าจ้างหรือค่าซื้อทรัพย์สนิ
๑. การโอนสิทธิเรียกร้องในเงินค่าจ้างหรือซื้อทรัพย์สินให้กระทําได้ ดังนี้
๑.๑ ผู้รับจ้างหรือผู้ขาย โอนให้แก่ธนาคารภายในประเทศ บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย บริษัท
เงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาต ให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจ
ค้ําประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ทางธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียน
ให้ส่วนราชการต่าง ๆ ทราบ
๑.๒ ผู้รับโอนตามข้อ ๑.๑ ดังข้างต้นโอนกลับคืนให้แก่ผู้รับจ้างหรือผู้ขาย
๒. ห้ามมิให้มีการโอนสิทธิเรียกร้องในเงินค่าจ้างหรือค่าซื้อทรัพย์สิน ในกรณีดังต่อไปนี้
๒.๑ สัญญา ใบสั่ง หรือข้อตกลงที่กําหนดการจ่ายเงินค่าจ้างหรือค่าซื้อทรัพย์สินโดยวิธีจ่ายผ่านธนาคาร เว้นแต่
จะมีระเบียบหลักเกณฑ์ของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องรวมทั้งระเบียบหลักเกณฑ์ที่จะออกมาในภายหลังกําหนดไว้
เป็นอย่างอื่น
๒.๒ สัญญา ใบสั่ง หรือข้อตกลงภายใต้โครงการที่ดําเนินการด้วยเงินกู้หรือเงินช่วยเหลือจากต่างประเทศที่
กําหนดให้จ่ายเงินค่าจ้างหรือค่าซื้อทรัพย์สิน เบิกจ่ายด้วยวิธีเบิกตรง (Direct Payment)
๓. การโอนสิทธิเรียกร้องในเงินค่าจ้างหรือค่าซื้อทรัพย์สิน ผู้โอนและผู้รับโอนจะต้องมีหนังสือบอกกล่าวให้
สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.) ทราบตามแบบฟอร์มที่แนบ และจะต้องตกลงยินยอมผูกพันกับ สลค.
ดังต่อไปนี้
๓.๑ หากมีค่าเสียหายหรือเงินอื่นใดที่ สลค. มีสิทธิจะได้รับ หรือหักออกจากค่าจ้างหรือค่าซื้อทรัพย์สิน
ตามเงื่อนไขสัญญา ใบสั่ง หรือข้อตกลง ผู้รับโอนยินยอมให้ สลค. รับหรือหักออกไว้ได้ทันที
๓.๒ หาก สลค. มีความจําเป็นต้องสั่งจ่ายเงินค่าจ้างหรือค่าซื้อทรัพย์สินล่าช้าเกินกว่ากําหนดเวลาที่สมควร
ไม่ว่าเนื่องจากสาเหตุการอนุมัติเงินประจํางวดล่าช้าหรือเหตุอื่นใดก็ตาม ผู้รับโอนยินยอมสละสิทธิ์ในการเรียกดอกเบี้ย
หรือค่าเสียหายอื่นใดในระหว่างที่ล่าช้านั้น จาก สลค.
๓.๓ หาก สลค. มีสิทธิเรียกเงินที่ผู้รับโอนได้รับไปคืนทั้งหมดหรือเพียงบางส่วนแล้ว ผู้โอนและผู้รับโอนจะ
รับผิดชอบใช้เงินให้ สลค. ภายในระยะเวลาที่ สลค. กําหนด
๓.๔ หาก สลค. มีสิทธิเรียกร้องจากผู้โอนและผู้รับโอน ไม่ว่าสิทธิเรียกร้องนั้นจะเกิดจากมูลหนี้ใดๆ หรือจะ
เกิดขึ้นก่อนหรือหลังการโอนสิทธิเรียกร้องในครั้งนี้ ผู้รับโอนยินยอมให้ สลค. นําสิทธิเรียกร้องดังกล่าวมาหักกลบลบ
กับเงินค่าจ้างหรือค่าซื้อทรัพย์สินที่ผู้รับโอนจะได้รับตามสัญญาโอนสิทธิเรียกร้อง
๓.๕ หาก สลค. มีข้อต่อสู้ใด ๆ ต่อผู้โอน ผู้รับโอนยินยอมให้ สลค. ยกเป็นข้อตกลงต่อสู้ต่อผู้รับโอนได้เช่นกัน
๔. การส่งหนังสือบอกกล่าวการโอนสิทธิเรียกร้องให้ผู้โอนและผู้รับโอนส่งที่กองการเงินและบัญชีหรือหน่วยงาน
ในท้องถิ่น ซึ่งเป็นผู้เบิกจ่ายเงินค่าจ้างหรือค่าซื้อทรัพย์สินตามสัญญาใบสั่งหรือข้อตกลงดังกล่าว
๕. ผู้รับจ้างหรือผู้ขายจะต้องเป็นผู้ออกใบกํากับภาษีตามจํานวนเงินที่ระบุในใบส่งมอบงานหรือใบส่งของ
๖. ผู้รับโอนจะต้องเป็นผู้ออกใบเสร็จรับเงินตามจํานวนเงินสุทธิที่ได้รับ

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

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

ข้ า พเจ้ า ….................…….(ชื่ อ ผู้ โ อน)……………..…………โดย………….......…………………….อายุ …….…ปี
ตํา แหน่ง …………………………ผู้ มีอํ า นาจลงนามผู ก พั น …………………….(ชื่ อผู้ โ อน)……………ปรากฏตามหนัง สื อ
รับรองของ…….(สํานักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกรุงเทพมหานคร กรมทะเบียนการค้ากระทรวงพาณิชย์ /
สํ า นั ก งานทะเบี ย นหุ้ น ส่ ว นบริ ษั ท จั ง หวั ด /และหรื อ หนั ง สื อ มอบอํ า นาจ)……….ดั ง แนบสํ า นั ก งาน
เลขที่……........…..ถนน………………….ตําบล/แขวง……………………อําเภอ/เขต…………………จังหวัด………………….
ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "ผู้โอน" และ………(ชื่อผู้รับโอน)……........….โดย………................................……..อายุ………….ปี
ตําแหน่ง………………………เป็นผู้มีอํานาจลงนามผูกพัน………….(ชื่อผู้รับโอน)………ปรากฏตามหนังสือรับรอง
ของ……..(สํานักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกรุงเทพมหานคร กรมทะเบียนการค้ากระทรวงพาณิชย์/สํานักงาน
ทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัด/และหรือหนังสือมอบอํานาจ)……….ดังแนบสํา
นักงานเลขที่…......……..
ถนน…………….ตําบล/แขวง…………………อําเภอ/เขต………………… จังหวัด……………………. ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า
"ผู้รับโอน"
ข้าพเจ้าผู้โอนและผู้รับโอน ขอแจ้งให้ สลค. ทราบว่า บัดนี้ ผู้โอนได้โอนสิทธิเรียกร้องรับเงิน..........
(ค่ า จ้ า ง/ค่ า ซื้ อ ทรั พ ย์ สิ น )...................ตาม..................(สั ญ ญา/ใบสั่ ง /ข้ อ ตกลง)...............................
เลขที่.............................…….ลงวันที่….…………………………………………ตามที่ผู้โอนมีสิทธิได้รับรวมทั้งค่า K (ถ้ามี)
ภายในวงเงิน…………………………บาท (……………………………………)* /ทั้งหมดโดยไม่จํากัดวงเงิน**ให้แก่ผู้รับโอน
ซึ่งปรากฏรายละเอียดตามสําเนาสัญญาโอนสิทธิเรียกร้องดังแนบ โดยผู้โอนและผู้รับโอนตกลงยินยอมผูกพัน
กับ สลค. ตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้
๑. หากมีค่าเสียหายหรือเงินอื่นใดที่ สลค. มีสิทธิจะได้รับ หรือหักออกจาก………….…(ค่าจ้าง/ค่าซื้อ
ทรั พ ย์ สิ น )……………..ตามเงื่ อ นไข………………..(สั ญ ญา/ใบสั่ ง /ข้ อ ตกลง)………………..เลขที่ ……………….
ลงวันที่…………. .ผู้รับโอนยินยอมให้ สลค. รับหรือหักออกไว้ได้ทันที
๒. หาก สลค. มีความจําเป็นต้องสั่งจ่าย……(เงินค่าจ้าง/ค่าซื้อสินทรัพย์)……………..ล่าช้าเกินกว่า
กําหนดเวลาที่สมควร ไม่ว่าเนื่องจากสาเหตุการอนุมัติเงินประจํางวดล่าช้าหรือเหตุอื่นใดก็ตาม ผู้รับโอน
ยินยอมสละสิทธิในการเรียกดอกเบี้ยหรือค่าเสียหายอื่นใดในระหว่างที่ล่าช้านั้นจาก สลค.
๓. หาก สลค. มีสิทธิเรียกร้องเงิน…….(ค่าจ้าง/ค่าซื้อทรัพย์สิน)……...ที่ผู้รับโอนได้รับไปคืนทั้งหมด
หรือบางส่วนแล้ว ผู้โอนและผู้รับโอนขอรับผิดชอบใช้เงินให้ สลค. ภายในระยะเวลาที่ สลค. กําหนด
๔. หาก สลค. มีสิทธิเรียกร้องจากผู้โอนและหรือผู้รับโอน ไม่ว่าสิทธิเรียกร้องนั้น จะเกิดจากมูลหนี้ใด ๆ
หรือจะเกิดขึ้นก่อนหรือหลังการโอนสิทธิเรียกร้องในครั้งนี้ ผู้รับโอนยินยอมให้ สลค. นําสิทธิเรียกร้องดังกล่าว
มาหักกลบลบกับเงิน………(ค่าจ้าง/ค่าซื้อทรัพย์สิน)…………..ที่ผู้รับโอนจะได้รับตามสัญญาโอนสิทธิเรียกร้อง

-๒๕. หาก สลค. มีข้อต่อสู้ใด ๆ ต่อผู้โอน ผู้รับโอนยินยอมให้ สลค. ยกขึ้นเป็นข้อต่อสู้แก่ผู้รับโอนได้
เช่นกัน
(ลงชื่อ)……………………………..………...ผู้โอน
(……………………………………….)
(ลงชื่อ)……………………………..………...ผู้รับโอน
(……………………………………….)
(ลงชื่อ)……………………………..………...พยาน
(……………………………………….)
(ลงชื่อ)……………………………..………...พยาน
(……………………………………….)
หมายเหตุ */** : โปรดระบุให้ชัดเจนว่าต้องการโอนสิทธิเรียกร้องตาม * หรือ ** และขีดฆ่าข้อความที่ไม่ต้องการออก

