
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การจัดการความรู  
(Knowledge Management) 

สํานักงานสหกรณจังหวัดนครพนม 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 
เร่ือง 

 
 

กระบวนการเบิกจายเงินอุดหนุน  
 
 
 
 
 
 
 

กลุมสงเสริมและพัฒนาธรุกิจ 
ฝายบริหารทั่วไป 



คํานํา 

  กรมสงเสริมสหกรณ ไดสนับสนุนเงินงบประมาณในลักษณะเงินอุดหนุนจายขาดใหแกสหกรณและ
กลุมเกษตรกร โดยมีหลักเกณฑและเง่ือนไขวา สหกรณและกลุมเกษตรกรตองดําเนินการจัดซ้ือและจัดจางโดยปฏิบัติ
ใหเปนไปตามระเบียบวาดวยการจัดซ้ือจัดจางของสหกรณ ณ วันท่ี 17 สิงหาคม 2560 (ตามคําแนะนําของนาย
ทะเบียนสหกรณ) และตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ.2535 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม โดยอนุโลม  
โดยในการปฏิบัติใหเกิดความถูกตองตามระเบียบของทางราชการ ยังไมมีคูมือหรือแนวทางในการปฏิบัติใหกับ
สหกรณหรือเจาหนาท่ีสงเสริมสหกรณท่ีชัดเจน จนทําใหบางครั้งสํานักงานสหกรณจังหวัดไมสามารถบริหารการใช
งบประมาณใหเปนไปตามเง่ือนระยะเวลาได  
  สํานักงานสหกรณจังหวัดนครพนม จึงไดจัดทําองคความรู (KM) เก่ียวกับกระบวนการเบิกจายเงิน
อุดหนุน  เพ่ือใหสหกรณและกลุมเกษตรกร รวมถึงเจาหนาท่ีสงเสริมสหกรณ มีแนวทางในการปฏิบัติเก่ียวกับการเบิก
จายเงินอุดหนุน และเปนการควบคุมการจัดซ้ือจัดจางใหมีความโปรงใส และตรวจสอบได ดังนั้น การเสนอองค
ความรูในครั้งนี้ หวังวาจะเปนประโยชนแกบุคลากรผูปฏิบัติงานท้ังในสวนของฝายจัดการของสหกรณ และเจาหนาท่ี
สงเสริมสหกรณได 
 
 

สํานักงานสหกรณจังหวัดนครพนม 
21  สิงหาคม  2562 
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สารบัญ 
 
                    หนา 
คํานํา            ก 
สารบัญ            ข 
กระบวนการเบิกจายเงินอุดหนุน  
 การโอนงบประมาณใหสํานักงานสหกรณจังหวัด      1 
 ข้ันตอนการปฏิบัติ                   1 
กระบวนการจัดซ้ือจัดจางของสหกรณ         
 ข้ันตอนในการจัดซ้ือจัดจาง        6 
 วิธีการตรวจรับพัสดุ/ตรวจงานจาง และเบิกจายเงิน      7 
ภาคผนวก           9 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

กระบวนการเบิกจายเงินอุดหนุน  
 
 การโอนงบประมาณใหสํานักงานสหกรณจังหวัด  

1) เงินอุดหนุน เปนเงินงบประมาณแผนดินท่ีจายขาดเพ่ือสนับสนุนใหกับสหกรณ กลุมเกษตรกร พัฒนา
ศักยภาพการดําเนินธุรกิจดานการผลิต การรวบรวม การแปรรูป และการตลาด อาทิเชน เครื่องจักรกลทาง
การเกษตร เครื่องชั่ง ลานตาก ฯลฯ   

2) กรมสงเสริมสหกรณจะโอนเงินอุดหนุนใหกับสํานักงานสหกรณจังหวัดเพ่ือรอการโอนเงินใหสหกรณ กลุม
เกษตรกร เปาหมายนําไปใชจายตามเง่ือนไขท่ีกําหนด ภายใตโครงการตางๆ ไดแก โครงการสงเสริมการใช
เครื่องจักรกลการเกษตร โครงการพัฒนาศักยภาพการดําเนินธุรกิจของสหกรณภาคการเกษตรและกลุมเกษตรกร 
โครงการพัฒนาศักยภาพการดําเนินธุรกิจของสหกรณภาคการเกษตรและกลุมเกษตรกร โครงการพัฒนาตลาดสินคา
เกษตร โครงการธนาคารสินคาเกษตร เปนตน 

3) กรมสงเสริมสหกรณจะโอนเงินใหสํานักงานสหกรณจังหวัด ซ่ึงจังหวัดจะโอนเขาบัญชีท่ีสหกรณ /กลุม
เกษตรกร เปดมาโดยเฉพาะ และทําการเบิกจายเงินใหกับสหกรณ กลุมเกษตรกร เพ่ือใชจายตามเง่ือนไขท่ี กําหนดไว 
โดยสหกรณ กลุมเกษตรกร จะตองนําเงินสมทบเขาบัญชีกอน รอยละ 30 ตามท่ีไดตกลงกับสํานักงบประมาณ 
จังหวัดจึงจะจัดสรรเงินเขาบัญชีใหกับสหกรณได) 
 
 ข้ันตอนการปฏิบัติ  

1. กรมฯ แจงใหสํานักงานสหกรณจังหวัดสํารวจความตองการของบประมาณเงินอุดหนุน 
2. สํานักงานสหกรณจังหวัด สํารวจความตองการไปยังสหกรณและกลุมเกษตรกร หากสหกรณมีความ 

ประสงคขอรับงบประมาณสนับสนุน ใหมีมติท่ีประชุมในการขอรับการสนับสนุนเงินอุดหนุนและจัดเตรียม
เอกสารสงสํานักงานสหกรณจังหวัดภายในกําหนด ดังนี้ 

(1) หนังสือขอรับการสนับสนุนของสหกรณ 
 (2) สําเนามติท่ีประชุมคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ 
 (3) แผนธุรกิจของสหกรณ/กลุมเกษตรกรทุกแหงท่ีเก่ียวของกับการขอรับการจัดสรรงบประมาณ  

โดยผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ/มติท่ีประชุมใหญ  
(4) หนังสือยินยอมสมทบของสหกรณ/กลุมเกษตรกร โดยมีเง่ือนไขการสมทบไมนอยกวารอยละ  

30 ของวงเงินท่ีขอรับการสนับสนุน หากเปนสหกรณขนาดเล็ก สหกรณตั้งใหม หรือสหกรณในโครงการหลวงและ
โครงการในพระราชดํารใิหสหกรณยืนยันสัดสวนการสมทบไมนอยกวารอยละ 10 

(5) กรณีเปนรายการท่ีมีลักษณะเปนครุภัณฑ ประกอบดวย เอกสารใบเสนอราคาอยางนอย 3  
บริษัท คุณลักษณะเฉพาะ ภาพสิ่งของ อุปกรณท่ีขอซอมแซม ปรับปรุง  

(6) กรณีเปนรายการท่ีมีลักษณะเปนสิ่งกอสราง ประกอบดวย ประมาณการราคาสิ่งกอสราง    
(ปร.4 ปร.5) พรอมลายเซ็นตของวิศวกร หรือนายชางโยธา แบบแปลนของสิ่งกอสราง โดยระบุขนาดของพ้ืนท่ี 
ระยะเวลาการ  กอสราง สําเนาโฉนดท่ีดินของสหกรณ ท่ีไมติดจํานอง และหนังสือจากหนวยงานราชการท่ียินยอมให
สามารถดําเนินการกอสรางได (กรณีการกอสรางท่ีมีผลกระทบตอสิ่งแวดลอม ชุมชน ซ่ึงตองไดรับความเห็นชอบจาก
หนวยงานราชการในพ้ืนท่ี) ภาพสิ่งกอสรางท่ีขอตอเติม 

   (7) โครงการของสหกรณในการประกอบขอรับการสนับสนุนงบประมาณ  
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3. สํานักงานสหกรณจังหวัด รวบรวมคําของบประมาณของสหกรณและกลุมเกษตรกรไปยังกรมฯ  
พรอมเอกสารประกอบท้ังหมด  

 เอกสารประกอบเพ่ิมเติมท่ี สนง.สหกรณจังหวัดตองดําเนินการ 
  - หนังสือนําสงของสหกรณจังหวัด 
  - แบบยืนยันความตองการขอรับการสนับสนุนงบประมาณฯ 
  - การวิเคราะหความเปนไปไดของโครงการ 
 4. กรมสงเสริมสหกรณทําหนังสือแจงรายการท่ีสหกรณ/กลุมเกษตรกร ไดรับการสนับสนุนเงินอุดหนุน 

ประจําปงบประมาณ ตามแผนงาน/โครงการท่ีเกี่ยวของ ใหสํานักงานสหกรณจังหวัด 
 5. สํานักงานสหกรณจังหวัดแจงใหสหกรณ กลุมเกษตรกร ท่ีไดรับการสนับสนุนเงินอุดหนุนประจําป

งบประมาณ เพ่ือใหสหกรณดําเนินการจัดซ้ือจัดจาง  
 6. การเตรียมการดําเนินการจัดซ้ือจัดจางของสหกรณ/กลุมเกษตรกร 

สํานักงานสหกรณจังหวัดแนะนํากํากับใหสหกรณกลุมเกษตรกรดําเนินการ ดังนี้ 
(๑) กําหนดระเบียบของสหกรณตามคําแนะนํา นายทะเบียนสหกรณ เรื่อง การกําหนดระเบียบ 

วาดวยการจัดซ้ือและจัดจางของสหกรณ ลงวันท่ี ๑๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 
(๒) กําหนดระเบียบของกลุมเกษตรกรตามคําแนะนํานายทะเบียนสหกรณ เรื่องการกําหนด 

ระเบียบวาดวยการจัดซ้ือและจัดจางของสหกรณลงวันท่ี 17 สิงหาคม พ.ศ.๒๕6๐ ใหนํามาถือใชโดยอนุโลม  
(๓) ใหสหกรณ/กลุมเกษตรกร  ดําเนินการจัดซ้ือจัดจางตามระเบียบดวยการจัดซ้ือจัดจาง                         

ของสหกรณ/กลุมเกษตรกรท่ีกําหนดตามคําแนะนําขอ๓ (๑) และ (๒) เพ่ือใหไดผูขายหรือผูรับจางโดยใหสอดคลอง
กับหลักการคุมคาโปรงใสมีประสิทธิภาพและตรวจสอบได 

(4) งบประมาณเงินอุดหนุนดังกลาว เปนวงเงินท่ีรัฐอุดหนุนให 70% ซ่ึงสหกรณจะตองสมทบ 
ไมนอยกวา ๓๐% ยกเวนบางกรณีท่ีรัฐอุดหนุนใหไมถึง ๗๐ จะแจงใหทราบเปนกรณีเฉพาะรายไป 

(๕) ในกรณีท่ีสหกรณกลุมเกษตรกรไดรับงบประมาณเงินอุดหนุนเพ่ือการจัดซ้ือ/จัดจางมากกวา ๑ 
รายการ/โครงการใหสหกรณ/กลุมเกษตรกร ประกาศหาผูขายหรือผูรับจางเพ่ือดําเนินการจัดหาครุภัณฑลงกอสราง
ในคราวเตียวกันหรือแยกตามโครงการ แตสามารถพิจารณาขอเสนอราคาแยกตามรายการ/โครงการได  

(๖) ใหสหกรณ/กลุมเกษตรกรแตงตั้งคณะกรรมการท่ีเก่ียวของตามระเบียบพัสดุของสหกรณ/กลุม 
เกษตรกร 

โดยคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ/ตรวจรับงานจาง จะตองมีสมาชิกสหกรณ/กลุมเกษตรกรภาค 
ประชาชนเขารวมเปนคณะกรรมการชุดดังกลาวดวย และในกรณีท่ีสิงกอสรางท่ีมีแบบแปลน ตองแตงตั้ง
คณะกรรมการกําหนดราคากลาง 

(7) จัดทําบันทึกขอตกลงระหวางสํานักงานสหกรณจังหวัดกับสหกรณ/กลุมเกษตรกร (ตาม 
เอกสารแนบทาย) 

(๘) ใหสหกรณ/กลุมเกษตรกรดําเนินการประกาศและเผยแพรการจัดซ้ือจัดจางและสงใหสํานักงาน 
สหกรณจังหวัดและประชาสัมพันธจังหวัดประการเผยแพรดวยอีกทางหนึ่ง 

(9) ใหสหกรณ/กลุมเกษตรกร สงวนสิทธิการลงนามในสัญญาจนกวาจะไดรับเงินงบประมาณ 
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7. การโอนงบประมาณใหสํานักงานสหกรณจังหวัด 
(1) การเปดบัญชีเงินฝากกับธนาคารเพ่ือขอรับเงินอดหนุน 
ใหสหกรณ/กลุมเกษตรกรเปดบัญชีเงินฝากกับธนาคารเพ่ือรอรับเงินอุดหนุนเปนการเฉพาะ  

(ซ่ือบัญชี "สหกรณ...จํากัด, กลุมเกษตรกร......" โครงการ........) โดยมีเง่ือนไขทําไวกับธนาคารในการเบิกจะตองไดรับ
ความเห็นชอบจากสหกรณจังหวัด.........หรือผูท่ีสหกรณจังหวัด......... มอบหมาย ท้ังนี้ สหกรณ/กลุมเกษตรกรจะตอง
นําเงินฝากเขาบัญชีดังกลาว ไมนอยกวารอยละ ๓๐ ของวงเงินจัดซ้ือจัดจาง ซ่ึงเปนเงินสมทบตามท่ีตกลงไวกับสํานัก
งบประมาณ 

(2) การเบิกจายเงินอุดหนุนและการสมทบเงินของสหกรณ/กลุมเกษตรกร 
เม่ือสํานักงานสหกรณจังหวัดไดรับงบประมาณแลว ขอใหสํานักงานสหกรณจังหวัด และสหกรณ/ 

กลุมเกษตรกรดําเนินการดังนี้ 
   (2.1) สาํนักงานสหกรณจังหวัด แนะนํา กํากับ ตรวจสอบ สหกรณ/กลุมเกษตรกร ใหดําเนินการ 

จัดซ้ือจัดจางตามคําแนะนําของนายทะเบียนสหกรณวาดวยระเบียบการจัดซ้ือจัดจางของสหกรณ/กลุมเกษตรกร 
ตามขอ 6 (๑) และ (๒) 

    (2.๒) สํานักงานสหกรณจังหวัดตรวจสอบความถูกตองของบัญชีเงินฝากท่ีเปดรองรับ 
โครงการ.......และตรวจสอบเงินสมทบตามสัดสวนของสหกรณ/ลุมเกษตรกร ไมนอยกวารอยละ ๓๐ ของวงเงินท่ี
จัดซ้ือจัดจาง ซ่ึงเปนเงินสมทบของสหกรณ/กลุมเกษตรกรตามท่ีตกลงไวกับสํานักงบประมาณเรียบรอยแลว 

    (2.๓) สํานักงานสหกรณจังหวัด จัดทําบันทึกตกลงการใชเงินอุดหนุนกับสหกรณ/ กลุมเกษตรกร 
ตามเง่ือนไขของโครงการ และสัดสวนเงินอุดหนุน เงินสมทบตามท่ีตกลงไวกับสํานักงบประมาณ 

    (2.4) สหกรณ/กลุมเกษตรกร แจง สํานักงานสหกรณจังหวัด ขอเบิกเงินอุดหนุนพรอมสําเนา 
รายงานการประชุมคณะกรรมการดําเนินการและสําเนาบัญชีเงินฝากธนาคารใหสํานักงานสหกรณจังหวัด 

    (2.5) สํานักงานสหกรณจังหวัดโอนเงินเขาบัญชีเงินฝากแตละโครงการ ท่ีสหกรณ/กลุม 
เกษตรกรแจงตามสัดสวนในขอ 7 (๒)และสหกรณกลุมเกษตรกรตองสงหลักฐานการรับเงินอุดหนุนใหสํานักงาน
สหกรณจังหวัดทราบ 

    (2.6) การเบิกจายเงินแตละโครงการฯ ใหแกผูรับจางสํานักงานสหกรณจงัหวัดตองตรวจสอบ 
เอกสารตามระเบียบพัสดุท่ีสหกรณ/กลุมเกษตรกรถือใช และใหเปนไปตามสัญญาชื้อสัญญาจาง และการเบิกจาย  
แตละครั้งจะตองไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานสหกรณจังหวดัทุกครั้ง 

    (2.7) สํานักงานสหกรณจังหวัด กํากับ ดูแล แนะนํา และติดตามผลการดําเนินงานอยาง 
เครงครัด 

    (2.๘) สํานักงานสหกรณจังหวัดรายงานผลใหกรมสงเสริมสหกรณทราบตามแบบรายงานท่ีกําหนด 
    (2.9) สํานักงานสหกรณจังหวัดจะตองรวบรวมเอกสารท่ีเก่ียวของกับโครงการและการเบิกจาย 

งบประมาณเพ่ือรอการตรวจสอบไวท่ีสํานักงานสหกรณจังหวัด 
(๓)  การคิดอัตราสวนการสมทบเงินของสหกรณกลุมเกษตรกร 
      (3.๑) กรณียอดเงินตามสัญญาจัดซ้ือ/จัดจาง เทากับ ยอดเงินรวมชองรายการท่ีขอรับการ 

สนับสนุนงบประมาณ (๑๐๐ %) สหกรณ/กลุมเกษตรกรตองสมทบเงินตามสัดสวนไมนอยกวารอยละ ๓๐ ของวงเงิน
จัดซ้ือจัดจาง 
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      (3.๒) กรณียอดเงินตามสัญญาจัดซ้ือ/จัดจาง สูงกวา ยอดเงินรวมของรายการท่ีขอรับการ  
สนับสนุนงบประมาณ (๑๐๐ %) รัฐจะสนับสนุนใหตามยอดเงินท่ีไดรับจัดสรรงบประมาณทาเดิม ยอดเงินสวนเกิน
ท้ังหมดสหกรณ/กลุมเกษตรกร จะตองสมทบเอง 

      (3.๓) กรณียอดเงินตามสัญญาจัดซ้ือ/จัดจาง ต่ํากวา ยอดเงินรวมของรายการท่ีขอรับการ 
สนับสนนุงบประมาณ (๑๐๐ %) ใหคิดอัตราสวนการสมทบเงินตามสัดสวน ไมนอยกวารอยละ ๓๐ ตามท่ีไดตกลงไว
กับสํานักงบประมาณ เงินอุดหนุนสวนท่ีเหลือ สํานักงานสหกรณจังหวัดจะตองทําหนังสือแจงสงคืนเงินงบประมาณท่ี
เหลือใหกรมสงเสริมสหกรณ 
ตัวอยาง  การคิดอัตราสวนการสมทบเงินของสหกรณ/กลุมเกษตร 
  กรณี ยอดเงินรวมของรายการท่ีขอรับการสนับสนุน 3,000,000 บาท 

กรณี 

ยอดเงินรวม
ของรายการท่ี

ขอรับการ
สนับสนุน

งบประมาณ 
(บาท) 

ยอดเงินตาม
สัญญาจัดซ้ือ/
จัดจาง (บาท) 

ยอดเงินท่ี
รัฐอุดหนุน 

(บาท) 

ยอดเงินอุดหนุนท่ีรัฐโอน
เขาบัญชีสหกรณ (บาท) 

ยอดเงินท่ี
สหกรณ กลุม

เกษตรกรสมทบ 
(บาท) 

(1) กรณียอดเงินการ 
จัดซ้ือจัดจาง เทากับ 
ยอดเงินรวมของ
รายการท่ีขอรับการ
สนับสนุนงบประมาณ 

1,000,000 1,000,000 700,000 700,000 
(1,000,000 x 70 %) 

300,000  
(1,000,000 x 
30 %) 

(2) กรณียอดเงินการ 
จัดซ้ือจัดจาง สูงกวา 
ยอดเงินรวมของ
รายการท่ีขอรับการ
สนับสนุนงบประมาณ 

1,000,000 1,200,000 700,000 700,000 
ใหเทาท่ีรัฐอุดหนุน 

500,000  
(1,200,000 – 
700,000) 

(3) กรณียอดเงินการ 
จัดซ้ือจัดจาง ต่ํากวา 
ยอดเงินรวมของ
รายการท่ีขอรับการ
สนับสนุนงบประมาณ 

1,000,000 800,000 700,000 560,000 
(800,000 x 70 %) 
จะตองสงคืนรัฐ 
700,000 – 560,000 

240,000  
(800,000 x 
30 %) 
 

 หมายเหตุ กรณีท่ีไดรับการสนับสนุนนอกเหนือจากสัดสวน 70:30 ใหคิดตามสัดสวนท่ีไดรับการจัดสรรจาก
สํานักงบประมาณ 
 8. การรายงานติดตามผลการดําเนินงาน 
     (1) ใหสํานักงานสหกรณจังหวัด วิเคราะหโครงการใหสอดคลองกับรายการท่ีไดรับการสนับสนุน และ
เก็บรวบรวมไวท่ีสํานักงานสหกรณจังหวัด เพ่ือประกอบการติดตามประเมินผลโครงการฯ 

    (๒) ใหสํานักงานสหกรณจังหวัด กํากับและติดตามการใชประโยชนจากรายการท่ีไดรับการสนับสนุน 
เพ่ือใหเปนไปตามวัตถุประสงคและตัวชี้วัตของโครงการฯ 
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    (3) ใหสหกรณ/กลุมเกษตรกร รายงานผลการใชประโยชน และผลการดําเนินธุรกิจของสหกรณ/กลุม 
เกษตรกรท่ีไดรับเงินอุดหนุนเปนเอกสารใหสํานักงานสหกรณจังหวัดทราบเพ่ือสํานักงานสหกรณจะไดรายงานผลไป
ยังกรมสงเสริมสหกรณ 

    (4) ใหสํานักงานสหกรณจังหวัดรายงานผลความกาวหนาโครงการตามแบบรายานผลการใชจายเงิน
อุดหนุนและการใชประโยชนจกโครงสรางพ้ืนฐานและอุปกรณท่ีไดรับการสนับสนุน 

9. การสงคืนเงินอุดหนุนกลับกรมสงเสริมสหกรณ 
(๑) ในกรณีท่ีสหกรณลุมเกษตรกรไดรับกาสนับสนุนเปนเงินอุดหนุนจกกรมสงเสริมสหกรณ และไม 

ประสงคจะใชเงินอุดหนุนดังกลาวแลวหรือหยุดดําเนินธุรกิจใหสํานักงานสหกรณจังหวัดดําเนินการแจงใหสหกรณ                
กลุมเกษตรกรจัดทําหนังสือขอสงคืนเงินอุดหนุนถึงสํานักงานสหกรณจังหวัด พรอมจํานวนเงินท่ีสงคืน และสํานักงาน
สหกรณจังหวัดแจงยกเลิกการขอรับการสนับสนนุและสงเงินคืนกรมสงเสริมสหกรณ 

(๒)ในกรณีท่ีสหกรณกลุมเกษตรกรเม่ือตําเนินการจัดซ้ือจัดจางแลวไมครบตามวงเงินท่ีจัดซ้ือจัดจาง  
ใหสงคืนเงินสวนท่ีเหลือตามสัดสวนการใชเงินจากบัญชีโครงการ............ท้ังหมด 

(๓) แนวทางปฏิบัติเก่ียวกับการสงคืนเงินคาปรับและดอกผลท่ีเกิดข้ึนจากเงินฝากธนาคารให 
ดําเนินการตามหนังสือกรมสงเสริมสหกรณ ท่ี กษ ๑๑๐๗/๑๑๘๘2 ลงวันท่ี ๑๑ ตลุาคม 2561 จนกวาจะไดรับ
หนังสือตอบขอหารือจากกรมบัญชีกลาง 

ท้ังนี้ เม่ือสํานักงานสหกรณจังหวัดนําเงินอุดหนุนสงคืนกรมฯคาปรับสงเขาคลังจังหวัดแลว ให 
ดําเนินการแจงกรมสงเสรมิสหกรณทราบตอไปดวย 

อนึ่ง เอกสาร,หลักฐาน ตลอดกระบวนการขอสนับสนุนงบประมาณเพ่ือการนี้ท้ังหมดใหเก็บรักษาไว 
ท่ีสํานักงานสหกรณจังหวัดอยางเปนระบบไวรอตรวจสอบ 
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กระบวนการจัดซ้ือจัดจางของสหกรณ 
.......................................... 

สหกรณ/กลุมเกษตรกร เม่ือไดกําหนดระเบียบตามคําแนะนําของนายทะเบียนสหกรณ                          
เรื่อง  การกําหนดระเบียบวาดวยการจัดซ้ือและจัดจางของสหกรณ ลงวันท่ี ๑๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖ เรียบรอยแลว  
สหกรณ/กลุมเกษตรกรก็สามารถดําเนินการจัดซ้ือจัดจางตามระเบียบดวยการจัดซ้ือและจัดจางท่ีกําหนดข้ึนถือใช 
โดยการจัดซ้ือและการจัดจางของสหกรณ กระทําได ๔ วิธี คือ 

(1) วิธีตกลงราคา   
(2) วิธีสอบราคา    
(3) วิธีประกวดราคา   
(4) วิธีพิเศษ   
ท้ังนี้ ในการท่ีสหกรณ/กลุมเกษตรกร  เลือกดําเนินการจัดซ้ือจัดจางตามวิธีท้ัง 4 วิธี จากวงเงิน 

งบประมาณท่ีไดรับการสนับสนุนตองสอดคลองกับวงเงินท่ีสหกรณ/กลุมเกษตรกรแตละแหงไดกําหนดไวในระเบียบ
   
 ข้ันตอนในการจัดซ้ือจัดจาง 

1. ใหนําเสนอตอท่ีประชุมคณะกรรมการของสหกรณ เพ่ือมีมติใหแตงตั้งคณะกรรมการเพ่ือดําเนินการ
จัดซ้ือ/ จัดจาง โดยผูท่ีไดรับการแตงตั้งสามารถเปนคณะกรรมการไดเพียงคณะเดียว และทุกคณะตองมีตัวแทนจาก 
กลุมอาชีพเขารวมเปนคณะกรรมการดวย  

1) แตงตั้งคณะกรรมการกําหนดมาตรฐานครุภัณฑ ( ตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑของทางราชการ)  
ไมนอยกวา 3 คน โดยมีตวัแทนจากหนวยงานราชการหรือหนวยงานทองถ่ินท่ีมีความรูความสามารถเฉพาะดาน 
จํานวน 1 คน เขารวมเปนคณะกรรมการดวย  

2) แตงตั้งคณะกรรมการกําหนดราคากลาง งานจัดซ้ือจัดจางตามวงเงินงบประมาณ ไมนอยกวา 3 คน  
3) แตงตั้งคณะกรรมการจัดซ้ือ  ไมนอยกวา 3 คน  
4) แตงตั้งคณะกรรมการจัดจาง  ไมนอยกวา 3 คน  
5) แตงตั้งคณะกรรมการตรวจรับ   ไมนอยกวา 3 คน  
6) แตงตั้งคณะกรรมการตรวจการจาง  ไมนอยกวา 3 คน  
7) แตงตั้งผูควบคุมงาน (เฉพาะกรณีงานกอสราง/ปรับปรุงอาคาร) จํานวน 1 คน โดยใชตัวแทน 

จากหนวยงานราชการหรือหนวยงานทองถ่ินท่ีมีความรูความสามารถเฉพาะดาน  
8) แตงตั้งหัวหนาเจาหนาท่ีพัสดุ 1 คน และเจาหนาท่ีพัสดุ  1 คน  
9) มอบอํานาจใหประธานกรรมการ ดําเนินการแทนสหกรณ  

2. จัดทําเอกสารการจัดซ้ือ/จัดจาง ประกอบดวย  
         1) รายงานขอซ้ือหรือขอจาง กอนดําเนินการซ้ือหรือจางทุกวิธี นอกจากการซ้ือท่ีดินและหรือ
สิ่งกอสรางตามขอ ๓๕ ใหเจาหนาท่ีพัสดุจัดทํารายงานเสนอคณะกรรมการดําเนินการตามรายการ ดังตอไปนี้  

(๑) เหตุผลและความจําเปนท่ีตองซ้ือหรือจาง 
(๒) รายละเอียดของพัสดุท่ีจะซ้ือหรืองานท่ีจะจาง  
(๓) ราคามาตรฐาน หรือราคากลางของทางราชการ หรือราคาท่ีเคยซ้ือหรือจางครั้งหลังสุด  

ภายในระยะเวลา ๒ ปบัญชีของสหกรณ  
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(๔) วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจางโดยใหระบุวงเงินงบประมาณ วงเงินตามโครงการเงินกูหรือเงิน  

ชวยเหลือท่ีจะซ้ือหรือจางในครั้งนั้นท้ังหมด  ถาไมมีวงเงินดังกลาวใหระบุวงเงินท่ีประมาณวาจะซ้ือหรือจางในครั้งนั้น  
(๕) กําหนดเวลาท่ีตองการใชพัสดุนั้น หรือใหงานนั้นแลวเสร็จ 
 (๖) วิธีท่ีจะซ้ือหรือจาง และเหตุผลท่ีตองซ้ือหรือจางโดยวิธีนั้น  
(๗) ขอเสนออ่ืน ๆ เชน  การขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการตางๆ ท่ีจําเปนในการซ้ือหรือ 

จาง  แลวทําหนังสือแจงใหผูท่ีไดรับแตงตั้งทราบ  การออกประกาศสอบราคาหรือประกาศประกวดราคา  
3.  จัดทําประกาศเชิญชวนเสนอราคา ติดประกาศไวท่ีสหกรณ  
4.  ทําหนังสือเชิญผูประกอบอาชีพขาย/รับจางมารับเอกสารเสนอ  การจัดซ้ือ/จัดจางในแตละครั้งตองมี                     

ผูเสนอราคาไมนอยกวา 2 ราย ชวงเวลาการเชิญชวนใหมาเสนอราคาตองมีระยะเวลาไมนอยกวา 10 วัน  
5.  เม่ือถึงกําหนดวันยื่นซอง ใหเจาหนาท่ีพัสดุแจงใหคณะกรรมการจัดซ้ือ/จัดจาง เขารวม และเม่ือหมด

เวลายื่นซอง ใหคณะกรรมการจัดซ้ือ/จัดจาง เปดซองเสนอเพ่ือพิจารณาความครบถวน ความถูกตองของเอกสาร
ตามท่ีกําหนดไวในเง่ือนไขการจัดซ้ือ/จัดจาง และพิจารณาราคา เอกสารทุกชิ้นของการยื่นเสนอราคาหามท้ิงทําลาย
เด็ดขาด ใหเก็บรักษาไวท่ีสหกรณ  และเม่ือครบทุกรายแลว ใหสหกรณจัดทําประกาศการตรวจสอบการมี
ผลประโยชนรวมกัน  

6. ใหคณะกรรมการจัดซ้ือ/จัดจาง เชิญผูเสนอราคาต่ําสุดตอรองราคา เพ่ือใหไดราคานอยกวาราคา
งบประมาณท่ีมีหรืออยางนอยตองไมเกินวงเงินงบประมาณท่ีม ี  

7. ในกรณีท่ีพิจารณาเอกสารแลว ปรากฏวา มีผูเสนอราคามีคุณสมบัติครบถวน ถูกตอง เพียงรายเดียว                    
ใหคณะกรรมการจัดซ้ือ/จัดจาง บันทึกเปนหลักฐานเสนอประธานกรรมการ เพ่ือยกเลิกการสอบราคาครั้งนี้ แลวให
รีบดําเนินการสอบราคาใหม  

8. เม่ือคณะกรรมการจัดซ้ือ/จัดจาง ผูขาย/ผูรับจางไดแลว ใหทําบันทึกนําเสนอผลการพิจารณาของเสนอ
ประธานกรรมการสหกรณผานเจาหนาท่ีพัสดุ และใหเจาหนาท่ีพัสดุ  

9. ทําบันทึกเสนอตอประธานฯ โดยนําประกาศติดไวท่ีทําการ  
10. การทําสัญญา ผูขาย/ผูรับจางตองนําหลักประกันสัญญามามอบใหแกสหกรณในวันทําสัญญาดวย 

หลักประกันจะเปนเงินสดหรือหนังสือคํ้าประกันของธนาคารก็ได ในกรณีหลักประกันเปนเงินสด สหกรณตองออก
ใบเสร็จรับเงินใหแกผูขาย/ผูรับจางไวเปนหลักฐานเพ่ือขอถอนหลักประกันเม่ือครบกําหนดสิ้นสุดสัญญาคํ้าประกัน
แลว และเม่ือทําสัญญาแลว ใหผูขาย/ผูรับจาง นําสัญญาไปเสียภาษีท่ีสํานักงานสรรพากรพ้ืนท่ี เม่ือเสียภาษีแลวใหนํา
สัญญามามอบใหแกสหกรณ 1 ฉบับ และผูขาย/ผูรับจางเก็บรักษาไว 1 ฉบับ และเม่ือรูขาย/ผูรับจางดําเนินการตาม
ขางตนแลวเสร็จ ใหเจาหนาท่ีพัสดุทําบันทึกเสนอประธานกรรมการเพ่ือลงนามในสัญญา  

11. เม่ือสหกรณดําเนินการตามขอ 1 – 10 เสร็จแลว ใหจัดทําหนังสือขอเบิกเงินจากสํานักงานสหกรณ
จังหวัดโดยแนบสําเนาและรับรองสําเนา  
 
  วิธีการตรวจรับพัสด/ุตรวจงานจาง และเบิกจายเงิน  

1) เม่ือผูขาย/ผูรับจางสงมอบงานตามงวด ใหผูขาย/ผูรับจางทําหนังสือแจงประธานกรรมการ เพ่ือสงมอบ
งานและขอเบิกเงินคาพัสดุ/คาจาง โดยคณะกรรมการตรวจรับ/ตรวจงานจาง ตองเขาไปตรวจสอบการสงมอบสินคา/
งานจางวาถูกตองตามสัญญา ตามรูปแบบรายการ และตามคุณลักษณะท่ีกําหนดไวหรือไม หากไมถูกตอง ครบถวน 
ตองแจงใหขาย/ผูรับจางรีบดําเนินการแกไขใหเปนไปตามสัญญา ตามรูปแบบรายการ และตามคุณลักษณะท่ีกําหนด 
สําหรับกรณีการกอสราง ตองมีบันทึกการควบคุมงานของนายชางท่ีไดรับแตงตั้งท้ังรายสัปดาหและรายวัน  
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2) เม่ือการตรวจรับ/ตรวจงานจางเห็นวาถูกตองตามสัญญา ตามรูปแบบรายการ และตามคุณลักษณะท่ี
กําหนด ใหคณะกรรมการตรวจรับ/ตรวจงานจาง แลว ใหคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ทําบันทึกเสนอประธาน
กรรมการผานเจาหนาท่ีพัสดุ และใหคณะกรรมการตรวจงานจาง ทําบันทึกเสนอฯ 

3) เม่ือคณะกรรมการตรวจรับ/ตรวจงานจางทําบันทึกตามขอ 2) สงใหเจาหนาท่ีพัสดุแลว ใหเจาหนาท่ี
บันทึกเสนอหัวหนาเจาหนาท่ีพัสดุ และประธานกรรมการตามลําดับ เพ่ือใหความเห็นชอบและพิจารณาอนุมัติเบิก
จายเงินตอไป  

4) เม่ือประธานกรรมการรบัทราบและอนุมัติใหเบิกจายเงินตามขอ 3 แลว ใหแจงผูขาย/ผูรับจางมาเบิก  
รับเงิน โดยทุกครั้งท่ีมีการจายเงินใหสหกรณเรียกเก็บใบเสร็จรับเงินจากผูขาย/ผูรับจาง ดวยทุกครั้ง  
 

…………………………………………………….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 
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การเบิกจาย 

 

การตรวจรับ 

ทําสัญญา/
ขอตกลง 

 

ขออนุมัติซ้ือ/จาง 

 

ดําเนินการ 

 
กระบวนการ
จัดซื้อ/จัดจาง 

 

• ขออนุมัติซ้ือ/จาง 

 

• วิธีตกลงราคา 

• วิธีสอบราคา 

• วิธีประกวดราคา 

• วิธีพิเศษ 

 

• ขออนุมัติซ้ือ/จาง 

• เจาหนาท่ีการเงิน
ดําเนินการเบิกจายเงิน 

• การซ้ือ 

• การจาง 

• เปลี่ยนแปลงรายการ 

• งด/ลดคาปรับ/ขยายเวลา 

• บอกเลิก 

กระบวนการจัดซือ้ / จัดจาง  
ของสหกรณ 

 

ทําสัญญา/ขอตกลง /สงสําเนาสญัญา/ขอตกลงให
สํานักงานสหกรณจังหวัดนครพนม เพ่ือตรวจสอบ
เอกสารและโอนงบประมาณใหแกสหกรณฯ 
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หนังสือยินยอมใหใชประโยชนท่ีดิน 
เขียนท่ี.....................................................  

วันท่ี............เดือน...........................พ.ศ................  
ขาพเจา สหกรณ/ชื่อ – นามสกุล อยูบานเลขท่ี...................หมูท่ี............ตําบล................................ อําเภอ

............................ จังหวัด....................... โดย กรณีเปนสหกรณท่ียินยอมใหใชท่ีดินของสหกรณ ตําแหนงประธาน
กรรมการสหกรณ............................................. จํากัด อาย.ุ........ป อยูบานเลขท่ี.................... หมูท่ี............. ตําบล
........................... อําเภอ...........................จังหวัด......................  

ตามท่ี สํานักงานสหกรณจังหวัดนครพนมไดจัดสรรเงินงบประมาณ (เงินอุดหนุน) โครงการ........................... 
..............................ประจําาป ..................... ใหแกสหกรณ/กลุมเกษตรกร..............................................ใหดําเนินการ
กอสราง............................................................................................. จํานวน..........แหง ณ หมูท่ี.........ตําบล.............. 
อําเภอ.......................จังหวัด........................ ซ่ึงสถานท่ีกอสรางโครงการดังกลาวอยูในท่ีดินของขาพเจา นั้น  

ขาพเจายินยอมให กลุม.................................................................. ใชประโยชนในท่ีดินของขาพเจา กอสราง
...................................................................................... จํานวน ......แหง เพ่ือสาธารณะประโยชนรวมกันโดยไม
เรียกรองคาเสียหายหรือคาตอบแทนใด ๆ จากทางราชการท้ังสิ้น ทุกประการ และยินยอมใหใชประโยชนในท่ีดิน
ดังกลาว โดยกําหนดระยะเวลาการใหใชประโยชนในท่ีดิน เปนระยะเวลา 25 ป และกรรมสิทธิ์ในอาคารสิ่งปลูกสราง
ของสหกรณ/กลุมเกษตรกร..........................................บนท่ีดิน จะไมตกเปนทรัพยสินของเจาของท่ีดินไมวากรณีใด ๆ  
หนังสือฉบับนี้ทาข้ึน 2 ฉบับ ขอความตรงกันใหผูครอบครองท่ีดินถือไว 1 ฉบับ เพ่ือเปนหลักฐาน ขาพเจาจึงไดลง
ลายมือชื่อไวตอหนาพยานขางทายนี้  
 

(ลงชื่อ) เจาของท่ีดิน (ลงชื่อ) ผูขอใชประโยชน 
(....................................)   (....................................) 

 
(ลงชื่อ) พยาน (ลงชื่อ) พยาน 

(..................................)   (...................................) 
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หนังสือยินยอมใหทําการปลูกสรางอาคารในท่ีดิน 
 

เขียนท่ี...........................................................  
วันท่ี............เดือน..............................พ.ศ.............  

ขาพเจา สหกรณ/ชื่อ – นามสกุล อยูบานเลขท่ี...........หมูท่ี........ตําบล................... อําเภอ.......................
จังหวัด........................ โดย.........................กรณีเปนสหกรณเปนเจาของท่ีดิน.......... ตําแหนงประธานกรรมการ
สหกรณ............................................................. จํากัด อาย.ุ............ป อยูบานเลขท่ี.............หมูท่ี....... ตําบล
................................................อําเภอ..............................จังหวัด................................ ถือกรรมสิทธิ์โฉนดท่ีดิน เลขท่ี 
..............................ซ่ึงตั้งอยู ณ หมูท่ี..............ตําบล....................อําเภอ....................จังหวัด..................... ยินยอมให 
สหกรณ/กลุมเกษตรกร............................................................. ตั้งอยูเลขท่ี................หมูท่ี...........ตําบล..............
อําเภอ......................................จังหวัด.........................เขาทําการปลูกสราง................................................................
ขนาดกวาง..................ยาว.....................จํานวน..............ตามโครงการ.......................................................................................

ในท่ีดินดังกลาวได ในเนื้อท่ี..................มีขนาดดังนี้  
ทิศเหนือ ยาว....................เมตร จด.............................................  
ทิศใต ยาว.......................เมตร จด..............................................  
ทิศตะวันออก ยาว....................เมตร จด................... ทิศตะวันตก ยาว........................เมตร จด....................  

พรอมนี ้ขาพเจายินยอมใหสหกรณ/กลุมเกษตรกร.............................................................. ปลูกสรางอาคารในท่ีดิน
ดังกลาวนี้ ใหเปนสาธารณะประโยชนรวมกัน และไดแนบสําเนาโฉนดท่ีดินแปลงดังกลาวมาดวยแลว  
พรอมนี ้ขาพเจาไดแสดงแผนผังโฉนดท่ีดินและเขตท่ีดิน (มาตราสวนไมเล็กกวา 1 : 2,000) ท่ียินยอมให
.........................ปลูกสรางอาคารไดไวดานหลังหนังสือนี้แลว  
 

(ลงชื่อ) ผูถือกรรมสิทธิ์ท่ีดิน 
(......................................) 

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

 
ขาพเจาขอรับรองลายมือชื่อหรือลายพิมพนิ้วมือขางบนนี้ เปนของผูถือกรรมสิทธิ์ท่ีดินโฉนดดังกลาวจริง 

(ลงชื่อ) ผูขออนุญาต 
(...................................................) 

(ลงชื่อ) พยาน (ลงชื่อ) พยาน 
(................................................) (................................................) 
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ระเบียบวาระท่ี ........ เรื่อง พิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการจัดจาง  

ประธานในท่ีประชุม แจงตอท่ีประชุมวา ตามท่ีกรมสงเสริมสหกรณได จัดสรรงบประมาณรายจาย 
ประจาํปงบประมาณ พ.ศ................... ตามแผนงาน........................................... โครงการ............................................
เปนงบเงินอุดหนุนจายขาดใหแกสหกรณ................................................................จํากัด เปนจํานวนเงิน
.........................บาท (....................................................) เปนคา.........(ใหระบุวาเปนอะไร ขนาด ชนิด และจํานวน
เทาไร).............ใหแกสหกรณ/กลุม............................. เพ่ือนําไปดําเนินกิจกรรมตามโครงการ โดยในการดําเนินการ
จัดจาง สหกรณตองดําเนินการใหเปนไปตามคําแนะนําของนายทะเบียนสหกรณ เรื่อง  การกําหนดระเบียบวาดวย
การจัดซ้ือและจัดจางของสหกรณ ลงวันท่ี ๑๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖0 

ดังนั้น เพ่ือใหการใหการดําเนินการจัดจาง เปนไปตามระเบียบของทางราชการ จึงขอใหท่ีประชุมรวมกัน
พิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการจัดซ้ือ/จัดจาง ตอไป  

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมไดพิจารณาแลวจึงมีมติเปนเอกฉันทดังนี้  
1. แตงตั้งคณะกรรมการจัดซ้ือ/จัดจาง ตามระเบียบของสหกรณ ประกอบดวย  

1. คณะกรรมการกําหนดราคากลาง ประกอบดวย  
1)..................................... ตําแหนง ......................เปนประธานกรรมการ  
2) ................................... ตําแหนง ......................เปนกรรมการ  
3) ................................... ตําแหนง นายชางโยธา เปนกรรมการ  
สํานักงาน/องคการบริหารสวนตําบล.......................  

2. คณะกรรมการจัดจาง ประกอบดวย  
1)..................................... ตําแหนง ......................เปนประธานกรรมการ  
2) ................................... ตําแหนง ......................เปนกรรมการ  
3) ................................... ตําแหนง ......................เปนกรรมการ 

3. คณะกรรมการตรวจการจาง ประกอบดวย  
1)..................................... ตําแหนง ......................เปนประธานกรรมการ  
2) ................................... ตําแหนง ......................เปนกรรมการ  
3) ................................... ตําแหนง ......................เปนกรรมการ 

4. ผูควบคุมงาน ไดแก ........................................................ตําแหนง นายชางโยธา  
สํานักงาน/องคการบริหารสวนตําบล............................................  
5. แตงตั้งให ................................................ตําแหนง........................ เปนหวัหนาเจาหนาท่ีพัสดุ  
6. แตงตั้งให ................................................ตําแหนง........................ เปนเจาหนาท่ีพัสดุ  

2. ในการดําเนินการจัดจางตามข้ันตอนของระเบียบราชการ มอบอํานาจให .........................................ประธาน
กรรมการ เปนผูมีอํานาจใหความเห็นชอบและอนุมัติ โดยไมตองผานความเห็นชอบของท่ีประชุมคณะกรรมการ  
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(ตราสหกรณ) 
คําสั่งสหกรณ.............................................................จํากัด 

ท่ี          /25...... 
เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการจัดซ้ือ/จัดจาง 

------------------------------------------ 
ดวย สหกรณ.................................................................จํากัด ไดรับการจัดสรรงบประมาณรายจายประจําป

งบประมาณ พ.ศ............. ใหดําเนินการ....... (ใหระบุวาเปนอะไร ขนาด ชนิด และจํานวน)......................... 
................................................................................................... ในวงเงิน.................................................บาท 
(.................................................) อาศัยอํานาจตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการดําเนินการ ชุดท่ี...............ครั้ง
ท่ี........../2557 และตามความในระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรวีาดวยการพัสดุ พ.ศ.2535 และท่ีแกไขเพ่ิมเติมทุก
ฉบับ โดยอนุโลม จึงขอแตงตั้งบุคคลตอไปนี้เปนคณะกรรมการดําเนินการจัดซ้ือ ดังนี้  
เฉพาะกรณีการจัดซ้ือ  
คณะกรรมการกําหนดมาตรฐานครภุัณฑ  
1........................................................ ตําแหนง..........................................เปนประธานกรรมการ  
สหกรณ..............................................จํากัด  
2........................................................ ตําแหนง..........................................เปนกรรมการ  
กลุม....................................................  
3....................................................... ตําแหนง.........................................เปนกรรมการ  
สํานักงาน/องคการบริหารสวนตําบล.......................  
คณะกรรมการจัดซ้ือ  
1........................................................ ตําแหนง..........................................เปนประธานกรรมการ  
สหกรณ..............................................จํากัด  
2........................................................ ตําแหนง..........................................เปนกรรมการ  
สหกรณ................................................จํากัด  
3....................................................... ตําแหนง.........................................เปนกรรมการ  
กลุม.................................................  
คณะกรรมการตรวจรับ  
1........................................................ ตําแหนง..........................................เปนประธานกรรมการ  
สหกรณ..............................................จํากัด  
2........................................................ ตําแหนง..........................................เปนกรรมการ  
สหกรณ................................................จํากัด  
3....................................................... ตําแหนง.........................................เปนกรรมการ กลุม
.................................................  
หัวหนาเจาหนาท่ีพัสดุ  
................................................... ตําแหนง...............................  
เจาหนาท่ีพัสดุ  
................................................... ตําแหนง............................... 
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เฉพาะกรณีการจัดจาง  
คณะกรรมการกําหนดราคากลาง  
1........................................................ ตําแหนง..........................................เปนประธานกรรมการ  
สหกรณ..............................................จํากัด  
2........................................................ ตําแหนง..........................................เปนกรรมการ  
กลุม....................................................  
3....................................................... ตําแหนง.........................................เปนกรรมการ  
สํานักงาน/องคการบริหารสวนตําบล.......................  
คณะกรรมการจัดจาง  
1........................................................ ตําแหนง..........................................เปนประธานกรรมการ  
สหกรณ..............................................จํากัด  
2........................................................ ตําแหนง..........................................เปนกรรมการ  
สหกรณ................................................จํากัด  
3....................................................... ตําแหนง.........................................เปนกรรมการ  
กลุม.................................................  
คณะกรรมการตรวจการจาง  
1........................................................ ตําแหนง..........................................เปนประธานกรรมการ  
สหกรณ..............................................จํากัด  
2........................................................ ตําแหนง..........................................เปนกรรมการ  
สหกรณ................................................จํากัด  
3....................................................... ตําแหนง.........................................เปนกรรมการ  
กลุม.................................................  
ผูควบคุมงาน  
.............................................. ตําแหนง.....................................  
สํานักงาน/องคการบริหารสวนตําบล.......................  
หัวหนาเจาหนาท่ีพัสดุ  
................................................... ตําแหนง...............................  
เจาหนาท่ีพัสดุ  
................................................... ตําแหนง...............................  

ใหคณะกรรมการฯ ท่ีไดรับแตงตั้ง ปฏิบัติหนาท่ีตามท่ีกําหนดไวในระเบียบดังกลาวขางตน โดยเครงครัด 
อยาใหเกิดความบกพรองผิดพลาดข้ึนได และใหรักษาผลประโยชนของทางราชการและสหกรณใหดีท่ีสุด และ
รายงานผลใหทราบตอไป  

ท้ังนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 
 

สั่ง ณ วันท่ี................................. พ.ศ................ 
(.............................................) 

ประธานกรรมการ 
 



-20- 
 

 (ตัวอยางสัญญา) 
แบบสัญญา 

 

สัญญาซื้อขาย…………………………………………………………………………… 
 

สัญญาเลขท่ี…………….…… (๑) ............…..…… 
สัญญาฉบับนี้ทําข้ึน ณ …………………………..………………………..………..……………………………....... 

ตําบล/แขวง…………………………..………….………………..อําเภอ/เขต…………………………….….………………………...
จังหวัด…….………….……………….…………. เม่ือวันท่ี …….……… เดือน ……………………………….. พ.ศ. …....………ระหวาง 
………………………………………………..…………… (๒) ………………………………………………………………………..โดย
..……...….…………..………………….……………………… (๓) ………..……………………………………………..…………………ซ่ึงตอไปใน
สัญญานี้เรียกวา “ผูซ้ือ” ฝายหนึ่ง กับ ……………….………...…… (๔ ก) …………….……………………. 
ซ่ึงจดทะเบียนเปนนิติบุคคล ณ …………………………….……………………………..………………………….………….……..มี
สํานักงานใหญอยูเลขท่ี…………….....……ถนน……………….……………..ตําบล/แขวง…….……….…...……….…....อําเภอ/
เขต………………………….…..…….จังหวัด………..…………..….โดย………….…………………………………..……...ผูมีอํานาจลงนาม
ผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของสํานักงานทะเบียนหุนสวนบริษัท……….…   ลง
วันท่ี………….…………..…… (๕) (และหนังสือมอบอํานาจลงวันท่ี...…………….……….……..) แนบทายสัญญานี้  
(๖) (ในกรณีท่ีผูขายเปนบุคคลธรรมดาใหใชขอความวา กับ …………………..……… (๔ ข) ………………….……..... อยู
บานเลขท่ี…………..….…..….ถนน…………………..…..…...……ตาํบล/แขวง……..…………………….….…………….อําเภอ/
เขต…………………….….......………….…..จังหวัด.....………….…...…..………….……...…… ผูถือบัตรประจําตัวประชาชนเลขท่ี
........................................... ดังปรากฏตามสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนแนบทายสัญญานี้)   ซ่ึงตอไปในสัญญานี้
เรียกวา “ผูขาย” อีกฝายหนึ่ง 

คูสัญญาไดตกลงกันมีขอความดังตอไปนี้ 

 ขอ ๑ ขอตกลงซ้ือขาย 
 ผู ซ้ือตกลงซ้ือและผูขายตกลงขาย………………..…...…………(๗)..…….…..…......…..…………..... 
.........................................................................................................................................................................  จํานวน
..….(๘)..….(……………….) เปนราคาท้ังสิ้น………............………...บาท  (…………………..………….…….......……………….) 
ซ่ึงไดรวมภาษีมูลคาเพ่ิมจํานวน…………….........……บาท (........................................) ตลอดจนภาษีอากรอ่ืนๆ  
และคาใชจายท้ังปวงดวยแลว 

 ขอ ๒ การรับรองคุณภาพ 
  ผูขายรับรองวาสิ่งของท่ีขายใหตามสัญญานี้เปนของแท ของใหม ไมเคยใชงานมากอน  
ไมเปนของเกาเก็บ และมีคุณภาพและคุณสมบัติไมต่ํากวาท่ีกําหนดไวในเอกสารแนบทายสัญญาผนวก……… 
  ในกรณีท่ีเปนการซ้ือสิ่งของซ่ึงจะตองมีการตรวจทดสอบ ผูขายรับรองวา เม่ือตรวจทดสอบ
แลวตองมีคุณภาพและคุณสมบัติไมต่ํากวาท่ีกําหนดไวตามสัญญานี้ดวย 

 ขอ ๓ เอกสารอันเปนสวนหนึ่งของสัญญา 
 เอกสารแนบทายสัญญาดังตอไปนี้ใหถือเปนสวนหนึ่งของสัญญานี้ 
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๓.๑ ผนวก ๑ ……(รายการคุณลักษณะเฉพาะ)……. จํานวน…..…..(……….…) หนา 

 ๓.๒ ผนวก ๒ …….…..(แค็ตตาล็อก) (๙)………. จํานวน…..…..(……….…) หนา 
๓.๓ ผนวก ๓ ………...….(แบบรูป) (๑๐)………........ จํานวน……....(………….) หนา 
๓.๔ ผนวก ๔ ……………..(ใบเสนอราคา)…….…..….. จํานวน…...….(………….) หนา 

 …………….……………….ฯลฯ….……..………….…… 
  ความใดในเอกสารแนบทายสัญญาท่ีขัดหรือแยงกับขอความในสัญญานี้ ใหใชขอความในสัญญา
นี้บังคับ และในกรณีท่ีเอกสารแนบทายสัญญาขัดแยงกันเอง ผูขายจะตองปฏิบัติตามคําวินิจฉัยของ    ผูซ้ือ คําวินิจฉัย
ของผูซ้ือใหถือเปนท่ีสุด และผูขายไมมีสิทธเิรียกรองราคา คาเสียหาย หรือคาใชจายใดๆเพ่ิมเติมจากผูซ้ือท้ังสิ้น 

 ขอ ๔ การสงมอบ 
 ผูขายจะสงมอบสิ่ งของท่ี ซ้ือขายตามสัญญาใหแกผู ซ้ือ ณ ………….………………………….. 
ภายในวันท่ี .……. เดือน ……………………..……. พ.ศ. ……….. ใหถูกตองและครบถวนตามท่ีกําหนดไวในขอ ๑ แหง
สัญญานี้ พรอมท้ังหีบหอหรือเครื่องรัดพันผูกโดยเรียบรอย 
 การสงมอบสิ่ งของตามสัญญานี้ ไมวาจะเปนการสงมอบเพียงครั้งเดียว หรือสงมอบ 
หลายครั้ง ผูขายจะตองแจงกําหนดเวลาสงมอบแตละครั้งโดยทําเปนหนังสือนําไปยื่นตอผูซ้ือ ณ ….……………ในวัน
และเวลาทําการของผูซ้ือ กอนวันสงมอบไมนอยกวา………(๑๑)…....(………………….) วันทําการของผูซ้ือ 

 ขอ ๕ การตรวจรับ 
  เม่ือผูซ้ือไดตรวจรับสิ่งของท่ีสงมอบและเห็นวาถูกตองครบถวนตามสัญญาแลว ผูซ้ือจะออก
หลักฐานการรับมอบเปนหนังสือไวให เพ่ือผูขายนํามาเปนหลักฐานประกอบการขอรับเงิน คาสิ่งของนั้น 
  ถาผลของการตรวจรับปรากฏว า สิ่ งของท่ีผู ขายส งมอบไมตรงตามขอ ๑  ผู ซ้ื อทรงไว 
ซ่ึงสิทธิ ท่ีจะไมรับสิ่ งของนั้น ในกรณี เชนวานี้  ผูขายตองรีบนําสิ่ งของนั้นกลับคืนโดยเร็วท่ีสุดเท าท่ีจะทําได 
และนําสิ่ งของมาสงมอบให ใหม  หรือตองทําการแกไขให ถูกตองตามสัญญาดวยคาใชจายของผูขายเอง  
และระยะเวลาท่ีเสียไปเพราะเหตุดังกลาวผูขายจะนํามาอางเปนเหตุขอขยายเวลาสงมอบตามสัญญาหรือ  ของดหรือ
ลดคาปรับไมได 
 (๑๒) ในกรณีท่ีผูขายสงมอบสิ่งของถูกตองแตไมครบจํานวน หรือสงมอบครบจํานวน  
แตไมถูกตองท้ังหมด ผูซ้ือจะตรวจรับเฉพาะสวนท่ีถูกตอง โดยออกหลักฐานการตรวจรับเฉพาะสวนนั้นก็ได (ความใน
วรรคสามนี้ จะไมกําหนดไวในกรณีท่ีผูซ้ือตองการสิ่งของท้ังหมดในคราวเดียวกัน หรือการซ้ือสิ่งของท่ีประกอบเปนชุด
หรือหนวย ถาขาดสวนประกอบอยางหนึ่งอยางใดไปแลว จะไมสามารถใชงานได         โดยสมบูรณ) 

             ขอ ๖ การชําระเงิน 
   (13 ก) ผู ซ้ือตกลงชําระเงินคาสิ่งของตามขอ ๑ ใหแกผูขาย เม่ือผู ซ้ือไดรับมอบสิ่งของ 
ตามขอ ๕ ไวโดยครบถวนแลว 
   (13 ข) ผูซ้ือตกลงชําระเงินคาสิ่งของตามขอ ๑ ใหแกผูขาย ดังนี้  
  ๖.๑ เงินลวงหนา จํานวน……....................บาท (………......…………………………………..) จะจาย
ใหภายใน…….…............(…….........……….) วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา ท้ังนี้ โดยผูขายจะตองนําหลักประกันเงิน
ลวงหนาเปน.....…….............(หนังสือคํ้าประกันหรือหนังสือคํ้าประกันอิเล็กทรอนิกสของธนาคารภายในประเทศหรือ
พันธบัตรรัฐบาลไทย)…................เต็มตามจํานวนเงินลวงหนาท่ีจะไดรับ มามอบใหแกผูซ้ือเปนหลักประกันการชําระ
คืนเงินลวงหนากอนการรับชําระเงินลวงหนานั้น และผูซ้ือจะคืนหลักประกันเงินลวงหนาใหแกผูขายเม่ือผูซ้ือจายเงิน
ท่ีเหลือตามขอ ๖.๒  
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 ๖ .๒  เ งิน ท่ี เห ลื อ  จํ านวน……….................บ าท  (………......………………..…………………..)  
จะจายใหเม่ือผูซ้ือไดรับมอบสิ่งของ ตามขอ ๕ ไวโดยถูกตองครบถวนแลว 
 
 (๑๔) การจายเงินตามเง่ือนไขแหงสัญญานี้ ผู ซ้ือจะโอนเงินเขาบัญชีเงินฝากธนาคาร 
ของผู ขาย ชื่ อธนาคาร………….………..…..สาขา…........……….…ชื่ อบัญชี…….............…………………………………… 
เลขท่ีบัญชี………………………… ท้ังนี้ ผูขายตกลงเปนผูรับภาระเงินคาธรรมเนียม หรือคาบริการอ่ืนใดเก่ียวกับ 
การโอน รวมท้ังคาใชจายใดๆ (ถามี) ท่ีธนาคารเรียกเก็บ และยินยอมใหมีการหักเงินดังกลาวจากจํานวนเงินโอนใน
งวดนั้นๆ (ความในวรรคนี้ ใชสําหรับกรณีท่ีสหกรณ/กลุมเกษตรกรจะจายเงินตรงใหแกผูขาย (ระบบ Direct 
Payment) โดยการโอนเงินเขาบัญชีเงินฝากธนาคารของผูขาย) 

 ขอ ๗ การรับประกันความชํารุดบกพรอง 
 ผูขายตกลงรับประกันความชํารุดบกพรองหรอืขัดของของสิ่งของตามสัญญานี้เปนเวลา...........
(๑๕)............(……..…………….) ป .…....….......…..(…….……..…….….) เดือน นับถัดจากวันท่ีผูซ้ือไดรับมอบสิ่งของท้ังหมด
ไวโดยถูกตองครบถวนตามสัญญา โดยภายในกําหนดเวลาดังกลาว หากสิ่งของ ตามสัญญานี้เกิดชํารุดบกพรองหรือ
ขัดของอันเนื่องมาจากการใชงานตามปกติ ผูขายจะตองจัดการซอมแซมหรือแกไขใหอยูในสภาพท่ีใชการไดดีดังเดิม 
ภายใน…….......(……..….) วัน นับถัดจากวันท่ีไดรับแจงจากผูซ้ือ โดยไมคิดคาใชจายใดๆ ท้ังสิ้น หากผูขายไมจัดการ
ซอมแซมหรือแกไขภายในกําหนดเวลาดังกลาว ผูซ้ือมีสิทธิท่ีจะทําการนั้นเองหรือจางผูอ่ืนใหทําการนั้นแทนผูขาย โดย
ผูขายตองเปนผูออกคาใชจายเองท้ังสิ้น 
 ในกรณีเรงดวนจําเปนตองรีบแกไขเหตุชํารุดบกพรองหรือขัดของโดยเร็ว และไมอาจรอคอยให
ผูขายแกไขในระยะเวลาท่ีกําหนดไวตามวรรคหนึ่งได ผูซ้ือมีสิทธิเขาจัดการแกไขเหตุชํารุดบกพรองหรือขัดของนั้นเอง 
หรือใหผูอ่ืนแกไขความชํารุดบกพรองหรือขัดของ โดยผูขายตองรับผิดชอบชําระคาใชจายท้ังหมด 
 การท่ีผู ซ้ื อทําการนั้ น เอง หรือใหผู อ่ืน ทําการนั้ นแทนผูขาย ไม ทํ าใหผู ขายหลุดพน 
จากความรับผิดตามสัญญา หากผูขายไมชดใชคาใชจายหรือคาเสียหายตามท่ีผูซ้ือเรียกรองผูซ้ือมีสิทธิบังคับจาก
หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได 

 ขอ ๘ หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา 
  ในขณะทําสัญญานี้ผูขายไดนําหลักประกันเปน..……………...…..(๑๖)......………..…..…… 
เปนจํานวนเงิน……………....บาท (……………..………….) ซ่ึงเทากับรอยละ…….…(๑๗)……..…(…………..………...) ของราคา
ท้ังหมดตามสัญญา มามอบใหแกผูซ้ือเพ่ือเปนหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี ้
  (๑๘ ) กรณี ผู ขายใชหนั งสื อ คํ้ าประกันมาเป นหลั กประกันการปฏิ บั ติ ต ามสัญ ญ า  
หนังสือคํ้าประกันดังกลาวจะตองออกโดยธนาคารท่ีประกอบกิจการในประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทุนหรือบริษัท
เงิน ทุ นห ลั กท รัพ ย ท่ี ได รั บ อนุญ าต ให ป ระกอบ กิ จการ เงิน ทุ น เพ่ื อก ารพ าณิ ชย และประกอบ ธุ ร กิ จ 
คํ้าประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนท่ีธนาคารแหงประเทศไทยแจงเวียนให
ทราบ และจะตองมีอายุการคํ้าประกันตลอดไปจนกวาผูขายพนขอผูกพันตามสัญญานี้  
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  หลักประกันท่ีผูขายนํามามอบใหตามวรรคหนึ่ง จะตองมีอายุครอบคลุมความรับผิดท้ังปวงของ
ผูขายตลอดอายุสัญญานี้ ถาหลักประกันท่ีผูขายนํามามอบใหดังกลาวลดลงหรือเสื่อมคาลง หรือมีอายุไมครอบคลุมถึง
ความรับผิดของผูขายตลอดอายุสัญญา ไมวาดวยเหตุใดๆ ก็ตาม รวมถึงกรณีผูขายสงมอบสิ่งของลาชาเปนเหตุให
ระยะเวลาสงมอบหรือวันครบกําหนดความรับผิดในความชํารุดบกพรองตามสัญญาเปลี่ยนแปลงไป ไมวาจะเกิดข้ึน
คราวใด ผูขายตองหาหลักประกันใหมหรือหลักประกันเพ่ิมเติมใหมีจํานวนครบถวนตามวรรคหนึ่งมามอบใหแกผูซ้ือ
ภายใน....................(……..……..…...) วัน นับถัดจากวันท่ีไดรับแจงเปนหนังสือจากผูซ้ือ  
  หลักประกัน ท่ีผูขายนํามามอบไวตามขอนี้  ผู ซ้ือจะคืนใหแกผู ขายโดยไม มีดอกเบี้ ย 
เม่ือผูขายพนจากขอผูกพันและความรับผิดท้ังปวงตามสัญญานี้แลว 

 ขอ ๙ การบอกเลิกสัญญา 
  ถ าผู ขาย ไม ปฏิ บั ติ ต ามสัญ ญ าขอ ใดข อหนึ่ ง  ห รือ เม่ื อครบ กําหนดส งมอบสิ่ งของ 
ตามสัญญานี้แลว หากผูขายไมสงมอบสิ่งของท่ีตกลงขายใหแกผูซ้ือหรือสงมอบไมถูกตอง หรือไมครบจํานวน ผูซ้ือมี
สิ ท ธิ บ อ ก เลิ ก สั ญ ญ า ท้ั งห ม ด ห รื อ แ ต บ างส ว น ได  ก าร ใช สิ ท ธิ บ อ ก เลิ ก สั ญ ญ านั้ น ไม ก ระท บ สิ ท ธ ิ
ของผูซ้ือท่ีจะเรียกรองคาเสียหายจากผูขาย 
  ในกรณี ท่ีผู ซ้ือใชสิทธิบอกเลิกสัญญา ผู ซ้ือมีสิทธิริบหรือบังคับจากหลักประกันตาม  
(๑๙) (ขอ ๖ และ) ขอ ๘ เปนจํานวนเงินท้ังหมดหรือแตบางสวนก็ได แลวแตผู ซ้ือจะเห็นสมควร และถาผูซ้ือจัดซ้ือ
สิ่งของจากบุคคลอ่ืนเต็มจํานวนหรือเฉพาะจํานวนท่ีขาดสง แลวแตกรณี ภายในกําหนด……(๒๐)...... (……………..…..) 
เดือน นับถัดจากวันบอกเลิกสัญญา ผูขายจะตองชดใชราคาท่ีเพ่ิมข้ึนจากราคาท่ีกําหนดไวในสัญญานี้ดวย 

 ขอ ๑๐ คาปรับ 
  ในกรณีท่ีผูซ้ือมิไดใชสิทธิบอกเลิกสัญญาตามขอ ๙ ผูขายจะตองชําระคาปรับใหผู ซ้ือเปน
รายวันในอัตรารอยละ……...(๒๑)…………(….…..…………….) ของราคาสิ่งของท่ียังไมไดรับมอบ นับถัดจากวันครบ
กําหนดตามสัญญาจนถึงวันท่ีผูขายไดนําสิ่งของมาสงมอบใหแกผูซ้ือจนถูกตองครบถวนตามสัญญา  
  การคิดค าปรับ ในกรณี สิ่ งของท่ีตกลงซ้ือขายประกอบกันเปนชุด  แตผู ขายส งมอบ 
เพียงบางสวน หรือขาดสวนประกอบสวนหนึ่งสวนใดไปทําใหไมสามารถใชการไดโดยสมบูรณ ใหถือวา ยังไมไดสง
มอบสิ่งของนั้นเลย และใหคิดคาปรับจากราคาสิ่งของเต็มท้ังชุด 
  ในระหวางท่ีผูซ้ือยังมิไดใชสิทธิบอกเลิกสัญญานั้น หากผูซ้ือเห็นวาผูขายไมอาจปฏิบัติตาม
สัญญาตอไปได ผูซ้ือจะใชสิทธิบอกเลิกสัญญาและริบหรือบังคับจากหลักประกันตาม (๒๒) (ขอ ๖ และ) ขอ ๘ กับ
เรียกรองใหชดใชราคาท่ีเพ่ิมข้ึนตามท่ีกําหนดไวในขอ ๙ วรรคสองก็ได และถาผูซ้ือไดแจงขอเรียกรองใหชําระคาปรับ
ไปยังผูขายเม่ือครบกําหนดสงมอบแลว ผูซ้ือมีสิทธิท่ีจะปรับผูขายจนถึงวันบอกเลิกสัญญาไดอีกดวย 

 ขอ ๑๑ การบังคับคาปรับ คาเสียหาย และคาใชจาย 
 ในกรณีท่ีผูขายไมปฏิบัติตามสัญญาขอใดขอหนึ่งดวยเหตุใดๆ ก็ตาม จนเปนเหตุใหเกิดคาปรับ 
คาเสียหาย หรือคาใชจายแกผูซ้ือ ผูขายตองชดใชคาปรับ คาเสียหาย หรือคาใชจายดังกลาวใหแกผูซ้ือโดยสิ้นเชิง
ภายในกําหนด................(.................) วัน นับถัดจากวันท่ีไดรับแจงเปนหนังสือจากผูซ้ือ หากผูขายไมชดใชใหถูกตอง
ครบถวนภายในระยะเวลาดังกลาวใหผูซ้ือมีสิทธิท่ีจะหักเอาจากจํานวนเงินคาสิ่งของท่ีซ้ือขายท่ีตองชําระ หรือบังคับ
จากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาไดทันที 
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  หากคาปรับ คาเสียหาย หรือคาใชจายท่ีบังคับจากเงินคาสิ่งของท่ีซ้ือขายท่ีตองชําระ หรือ
หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาแลวยังไมเพียงพอ ผูขายยินยอมชําระสวนท่ีเหลือท่ียังขาดอยูจนครบถวนตามจํานวน
คาปรับ คาเสียหาย หรือคาใชจายนั้น ภายในกําหนด.................(..................) วัน นับถัดจากวันท่ีไดรับแจงเปน
หนังสือจากผูซ้ือ 

หากมีเงินคาสิ่งของท่ีซ้ือขายตามสัญญาท่ีหักไวจายเปนคาปรับ คาเสียหายหรือคาใชจายแลวยัง
เหลืออยูอีกเทาใด ผูซ้ือจะคืนใหแกผูขายท้ังหมด 

 ขอ ๑๒ การงดหรือลดคาปรับ หรือขยายเวลาสงมอบ 
  ในกรณีท่ีมีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพรองของฝายผูซ้ือ หรือเหตุสุดวิสัย หรือเกิดจาก
พฤติการณอันหนึ่งอันใดท่ีผูขายไมตองรับผิดตามกฎหมาย ทําใหผูขายไมสามารถสงมอบสิ่งของตามเง่ือนไขและ
กําหนดเวลาแหงสัญญานี้ได ผูขายมีสิทธิของดหรือลดคาปรับหรือขยายเวลาสงมอบตามสัญญาได โดยจะตองแจงเหตุ
หรือพฤติการณดังกลาวพรอมหลักฐานเปนหนังสือใหผูซ้ือทราบภายใน ๑๕ (สิบหา) วัน นับถัดจากวันท่ีเหตุนั้นสิ้นสุด
ลง ดังกลาว 

  ถาผูขายไมปฏิบัติใหเปนไปตามความในวรรคหนึ่ง ใหถือวาผูขายไดสละสิทธิเรียกรองในการท่ี

จะของดหรื อลดค าปรั บหรื อขยายเวลาส งมอบตามสั ญ ญ า โดยไม มี เง่ือนไขใดๆ  ท้ั งสิ้ น  เว น แต ก ร ณี 

เหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพรองของฝายผูซ้ือซ่ึงมีหลักฐานชัดแจงหรือผูซ้ือทราบดีอยูแลวตั้งแตตน 

  การงดหรือลดคาปรับหรือขยายเวลาสงมอบตามสัญญาตามวรรคหนึ่ง อยูในดุลพินิจของผูซ้ือท่ี

จะพิจารณาตามท่ีเห็นสมควร 

 ขอ ๑๓ การใชเรือไทย 

  ถ าสิ่ งของท่ี จะต อ งส งมอบ ให แก ผู ซ้ื อตามสัญ ญ านี้  เป นสิ่ งของท่ี ผู ขายจะต องสั่ ง 

หรือนําเขามาจากตางประเทศ และสิ่งของนั้นตองนําเขามาโดยทางเรือในเสนทางเดินเรือท่ีมีเรือไทยเดินอยู และ

สามารถใหบริการรับขนไดตามท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด  ผูขายตองจัดการ 

ใหสิ่งของดังกลาวบรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือท่ีมีสิทธิเชนเดียวกับเรือไทยจากตางประเทศมายังประเทศไทย เวนแต

จะไดรับอนุญาตจากกรมเจาทากอนบรรทุกของนั้นลงเรืออ่ืนท่ีมิใชเรือไทยหรือเปนของท่ีรัฐมนตรี            วาการ

กระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออ่ืนได ท้ังนี้ ไมวาการสั่งหรือนําเขาสิ่งของดังกลาวจาก

ตางประเทศจะเปนแบบใด  

  ในการสงมอบสิ่งของตามสัญญาใหแกผู ซ้ือ ถาสิ่งของนั้นเปนสิ่งของตามวรรคหนึ่ง ผูขาย

จะตองสงมอบใบตราสง (Bill of Lading) หรือสําเนาใบตราสงสําหรับของนั้น ซ่ึงแสดงวาไดบรรทุกมาโดยเรือไทย

หรือเรือท่ีมีสิทธิเชนเดียวกับเรือไทยใหแกผูซ้ือพรอมกับการสงมอบสิ่งของดวย 

  ในกรณีท่ีสิ่งของดังกลาวไมไดบรรทุกจากตางประเทศมายังประเทศไทย โดยเรือไทยหรือเรือท่ี

มีสิทธิเชนเดียวกับเรือไทย ผูขายตองสงมอบหลักฐานซ่ึงแสดงวาไดรับอนุญาตจากกรมเจาทาใหบรรทุกของโดยเรือ

อ่ืนไดหรือหลักฐานซ่ึงแสดงวาไดชําระคาธรรมเนียมพิเศษเนื่องจากการไมบรรทุกของโดยเรือไทยตามกฎหมายวาดวย

การสงเสริมการพาณิชยนาวีแลวอยางใดอยางหนึ่งแกผูซ้ือดวย 
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  ในกรณีท่ีผูขายไมสงมอบหลักฐานอยางใดอยางหนึ่งดังกลาวในวรรคสองและวรรคสามใหแกผู

ซ้ือ แตจะขอสงมอบสิ่งของดังกลาวใหผูซ้ือกอนโดยยังไมรับชําระเงินคาสิ่งของ ผูซ้ือมีสิทธิรับสิ่งของดังกลาวไวกอน

และชําระเงินคาสิ่งของเม่ือผูขายไดปฏิบัติถูกตองครบถวนดังกลาวแลวได 

 สัญญานี้ทําข้ึนเปนสองฉบับ มีขอความถูกตองตรงกัน คูสัญญาไดอานและเขาใจขอความ    โดย

ละเอียดตลอดแลว จึงไดลงลายมือชื่อพรอมท้ังประทับตรา (ถามี) ไวเปนสําคัญตอหนาพยาน และคูสัญญาตางยึดถือ

ไวฝายละหนึ่งฉบับ 

 

(ลงชื่อ)………………………………....……….ผูซ้ือ 

        (……........……...…………………….) 

 (ลงชื่อ)……………………………...………….ผูขาย 

        (……........……...…………………….) 

 (ลงชื่อ)……………………………...………….พยาน 

        (……........……...…………………….) 

 (ลงชื่อ)……………………...………………….พยาน 

        (……........……...…………………….) 
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วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับสัญญาซ้ือขาย 

(๑)  ใหระบุเลขท่ีสัญญาในปงบประมาณหนึ่งๆ ตามลําดับ 
(๒)  ใหระบุชื่อของสหกรณ/กลุมเกษตรกรท่ีเปนนิติบุคคล เชน สหกรณ ก. จํากัด เปนตน 
(๓)  ใหระบุชื่อและตําแหนงผูมีอํานาจพิจารณาของสหกรณ/กลุมเกษตรกร หรือผูท่ีไดรับมอบอํานาจ เชน นาย 

ก. ประธานสหกรณ................ หรือ นาย ข. ผูไดรับมอบอํานาจจากประธานสหกรณ……………….. 
(๔)  ใหระบุชื่อผูขาย 
      ก. กรณีนิติบุคคล เชน หางหุนสวนสามัญจดทะเบียน หางหุนสวนจํากัด บริษัทจํากัด 
      ข. กรณีบุคคลธรรมดา ใหระบุชื่อและท่ีอยู 
(๕)  เปนขอความหรือเง่ือนไขเพ่ิมเติม ซ่ึงสหกรณ/กลุมเกษตรกรผูทําสัญญาอาจเลือกใชหรือตัดออกไดตาม

ขอเท็จจริง 
(๖)  เปนขอความหรือเง่ือนไขเพ่ิมเติม ซ่ึงสหกรณ/กลุมเกษตรกรผูทําสัญญาอาจเลือกใชหรือตัดออกไดตาม

ขอเท็จจริง 
(๗)  ใหระบุวาเปนการซ้ือสิ่งของตามตัวอยาง หรือรายการละเอียด หรือแค็ตตาล็อก หรือแบบรูปรายการ 

หรื อ อ่ื นๆ  (ให ระบุ ) และปกติ จะต องกํ าหนดไว ด วยว าสิ่ งของท่ี จะ ซ้ื อนั้ น  เป นของแท  เป นของใหม  
ไมเคยใชงานมากอน  

(๘)  ใหระบุหนวยท่ีใช เชน กิโลกรัม ชิ้น เมตร เปนตน 
(๙)  เปนขอความหรือเง่ือนไขเพ่ิมเติม ซ่ึงสหกรณ/กลุมเกษตรกรผูทําสัญญาอาจเลือกใชหรือตัดออกไดตาม

ขอเท็จจริง 
(๑๐)  เปนขอความหรือเง่ือนไขเพ่ิมเติม ซ่ึงสหกรณ/กลุมเกษตรกรผูทําสัญญาอาจเลือกใชหรือตัดออกได

ตามขอเท็จจริง 
(๑๑)  กําหนดเวลาสงมอบจะตองแจงลวงหนาไมนอยกวาก่ีวัน ใหอยูในดุลพินิจของผูซ้ือโดยตกลงกับผูขาย 

โดยปกติควรจะกําหนดไวประมาณ ๓ วันทําการ เพ่ือท่ีผูซ้ือจะไดจัดเตรียมเจาหนาท่ีไวตรวจรับของนั้น 
       ในกรณีท่ีมีการสงมอบสิ่งของหลายครั้ง ใหระบุวันเวลาท่ีสงมอบแตละครั้งไวดวย และในกรณีท่ีมีการ

ติดตั้งดวย ใหแยกกําหนดเวลาสงมอบ และกําหนดเวลาการติดตั้งออกจากกัน 
(๑๒)  เปนขอความหรือเง่ือนไขเพ่ิมเติม ซ่ึงสหกรณ/กลุมเกษตรกรผูทําสัญญาอาจเลือกใชหรือตัดออกได

ตามขอเท็จจริง 
(๑๓)  ใหสหกรณ/กลุมเกษตรกรเลือกใชตามความเหมาะสม 
        ขอความในขอ 6 กรณีไมมีการจายเงินลวงหนาใหผูขาย ใหเลือกใชขอความในขอ (13 ก) 
   ขอความในขอ 6 กรณีมีการจายเงินลวงหนาใหผูขาย  ใหเลือกใชขอความในขอ (13 ข) 
(๑๔)  เปนขอความหรือเง่ือนไขเพ่ิมเติม ซ่ึงสหกรณ/กลุมเกษตรกรผูทําสัญญาอาจเลือกใชหรือตัดออกได

ตามขอเท็จจริง 
(๑๕)  ระยะเวลารับประกันและระยะเวลาแกไขซอมแซมจะกําหนดเทาใด แลวแตลักษณะของสิ่งของท่ีซ้ือ

ขายกัน โดยใหอยูในดุลพินิจของผูซ้ือ เชน เครื่องคํานวณไฟฟา กําหนดเวลารับประกัน ๑ ป กําหนดเวลาแกไข
ภายใน ๗ วัน เปนตน ท้ังนี้ จะตองประกาศใหทราบในเอกสารเชิญชวนดวย 

 (๑๖)  “หลักประกัน” หมายถึง หลักประกันท่ีผูขายนํามามอบไวแกสหกรณ/กลุมเกษตรกร เม่ือลงนามใน
สัญญา เพ่ือเปนการประกันความเสียหายท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากการปฏิบัติตามสัญญา ดังนี้ 
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  (๑) เงินสด  
  (๒) เช็คหรือดราฟท ท่ี ธนาคารเซ็นสั่ งจาย  ซ่ึ งเปน เช็คหรือดราฟทลงวัน ท่ี ท่ี ใช เช็คหรือ 
ดราฟทนั้นชําระตอเจาหนาท่ี หรือกอนวันนั้นไมเกิน ๓ วันทําการ  
  (๓) หนังสือค้ําประกันของธนาคารภายในประเทศตามตัวอยางท่ีคณะกรรมการนโยบายกําหนด 
โดยอาจเปนหนังสือคํ้าประกันอิเล็กทรอนิกสตามวิธีการท่ีกรมบัญชีกลางกําหนดก็ได 
  (๔) หนังสือคํ้าประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพยท่ีไดรับอนุญาตใหประกอบ
กิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชยและประกอบธุรกิจคํ้าประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัท
เงินทุนท่ีธนาคารแหงประเทศไทยแจงเวียนใหทราบ โดยอนุโลมใหใชตามตัวอยางหนังสือคํ้าประกันของธนาคารท่ี
คณะกรรมการนโยบายกําหนด 
  (๕) พันธบัตรรัฐบาลไทย  
 (๑๗)  ให กําหนดจํานวนเงินหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาตามระเบียบกระทรวงการคลั ง 
วาดวยหลักเกณฑการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ขอ ๑๖๘ 

(๑๘)  เปนขอความหรือเง่ือนไขเพ่ิมเติม ซ่ึงสหกรณ/กลุมเกษตรกรผูทําสัญญาอาจเลือกใชหรือตัดออกได
ตามขอเท็จจริง 

(๑๙)  เปนขอความหรือเง่ือนไขเพ่ิมเติม ซ่ึงสหกรณ/กลุมเกษตรกรผูทําสัญญาอาจเลือกใชหรือตัดออกได
ตามขอเท็จจริง 

(๒๐)  กําหนดเวลาท่ีผูซ้ือจะซ้ือสิ่งของจากแหลงอ่ืนเม่ือบอกเลิกสัญญาและมีสิทธิเรียกเงินในสวนท่ีเพ่ิมข้ึน
จากราคาท่ี กํ าหนดไว ในสัญ ญ านั้ น  ให อยู ในดุ ล พิ นิ จของผู ซ้ื อ โดยตกลงกับผู ขาย  และโดยปกติ แล ว 
ไมควรเกิน ๓ เดือน 

(๒๑)  อัตราคาปรับตามสัญญาขอ 10 ใหกําหนดเปนรายวันในอัตราตามคําแนะนํานายทะเบียนสหกรณ 
เรื่อง การกําหนดระเบียบวาดวยการจัดซ้ือและจัดจางของสหกรณ เม่ือวันท่ี 17 สิงหาคม 2560 สวนกรณีจะปรับ
รอยละเทาใด ใหอยูในดุลพินิจของสหกรณ/กลุมเกษตรกรผูซ้ือท่ีจะพิจารณา โดยคํานึงถึงราคาและลักษณะของพัสดุท่ี
ซ้ือ ซ่ึงอาจมีผลกระทบตอการท่ีผูขายจะหลีกเลี่ยงไมปฏิบัติตามสัญญา แตท้ังนี้การท่ีจะกําหนดคาปรับเปนรอยละ
เทาใด จะตองกําหนดไวในเอกสารเชิญชวนดวย 

(๒๒)  เปนขอความหรือเง่ือนไขเพ่ิมเติม ซ่ึงสหกรณ/กลุมเกษตรกรผูทําสัญญาอาจเลือกใชหรือตัดออกได
ตามขอเท็จจริง 
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 (ตัวอยางสัญญา) 
แบบสัญญา 

 

สัญญาจางกอสราง.......................................................................... 
 

สัญญาเลขท่ี……...…......…(๑).................….…… 
 สัญญาฉบับนี้ทําข้ึน ณ ………….……..………………………………………………………………………….......ตําบล/
แขวง…………………..………………….…..........……………..อําเภอ/เขต…...........…………………….….……………………………...
จังหวัด…….…………………………….…………. เม่ือวันท่ี ...……….. เดือน.……………….……….………... พ.ศ. .....……… ระหวาง 
………………………………….……………….………… (๒) ………………………………………………………......................………………..โดย 
………...…………….…………………………….…………… (๓ )  ………..…………………………………………..…………………ซ่ึ งต อ ไป ใน
สัญญานี้เรียกวา “ผูวาจาง” ฝายหนึ่ง กับ …………….…………....…… (๔ ก) …………..…………………….ซ่ึงจดทะเบียนเปน
นิ ติ บุ ค คล  ณ  ……………………………………………………………………………………….………….……..มี สํ านั ก งาน ให ญ อ ยู
เ ล ข ท่ี ……………......……ถ น น ………..……….……………..ตํ า บ ล /แ ข ว ง …….……….…..……….…....อํ า เ ภ อ /
เขต………………….…..…….จังหวัด………..…………………..….โดย………….…………………………………..……...ผูมีอํานาจลงนาม
ผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของสํานักงานทะเบียนหุนสวนบริษัท..……………........................................ 
ลงวันท่ี………………………………… (๕) (และหนังสือมอบอํานาจลงวันท่ี....…………...…….……..) แนบทายสัญญานี้  (๖) 
(ในกรณีท่ีผูรับจางเปนบุคคลธรรมดาใหใชขอความวา กับ ……………..……..….… (๔ ข) ……..................……………….....
อยูบานเลขท่ี…………….….…..….ถนน…………………..……….…...……ตําบล/แขวง.……...………………….….………….อําเภอ/
เขต………………...........…….………….…..จังหวัด…………...…..………….……...……. ผูถือบัตรประจําตัวประชาชนเลขท่ี
.......................... ดังปรากฏตามสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนแนบทายสัญญานี้) ซ่ึงตอไปในสัญญานี้เรียกวา “ผูรับ
จาง” อีกฝายหนึ่ง 
 คูสัญญาไดตกลงกันมีขอความดังตอไปนี้ 

 ขอ ๑ ขอตกลงวาจาง 
  ผูวาจางตกลงจางและผูรับจางตกลงรับจางทํางาน….……….…….…(๗)…….…...….….............…… 
ณ  …..…………….................. . ตํ าบ ล /แ ข ว ง….…………………………….…….. อํ า เภ อ /เข ต .. . ......…………..…………..…
จังหวัด……………………….……….….. ตามขอกําหนดและเง่ือนไขแหงสัญญานี้รวมท้ังเอกสารแนบทายสัญญา 
  ผูรับจางตกลงท่ีจะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช ตลอดจนอุปกรณตางๆ ชนิดดี
เพ่ือใชในงานจางตามสัญญานี้ 

 ขอ ๒ เอกสารอันเปนสวนหนึ่งของสัญญา 
  เอกสารแนบทายสัญญาดังตอไปนี้ใหถือเปนสวนหนึ่งของสัญญานี้ 

๒.๑ ผนวก ๑ .…….….(แบบรูป)……........…......….......….. จํานวน.…..(…..…….….) หนา 

  ๒.๒ ผนวก ๒ ………...(รายการละเอียด)…….....……....... จํานวน.…..(…..…….….) หนา 

  ๒.๓ ผนวก ๓ …........(ใบแจงปริมาณงานและราคา)...... จํานวน.…..(…..…….….) หนา 

  ๒.๔ ผนวก ๔ ……….(ใบเสนอราคา)….........…………....... จํานวน.…..(…..…….….) หนา 

  …………..……………..……ฯลฯ……….………..…………… 
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  ความใดในเอกสารแนบทายสัญญาท่ีขัดหรือแยงกับขอความในสัญญานี้ ใหใชขอความ 
ในสัญญานี้บังคับ และในกรณีท่ีเอกสารแนบทายสัญญาขัดแยงกันเอง ผูรับจางจะตองปฏิบัติตามคําวินิจฉัยของผู
วาจาง คําวินิจฉัยของผูวาจางใหถือเปนท่ีสุด และผูรับจางไมมีสิทธิเรียกรองคาจาง คาเสียหายหรือคาใชจายใดๆ 
เพ่ิมเติมจากผูวาจางท้ังสิ้น 

 ขอ ๓ หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา 
  ในขณะทําสัญญานี้ผูรับจางไดนําหลักประกันเปน…………..…...…..(๘)…....………..……… 
เปนจํานวนเงิน……………....บาท (………….…..………….) ซ่ึงเทากับรอยละ……….…(๙)……...…(…………..………...)  
ของราคาคาจางตามสัญญา มามอบใหแกผูวาจางเพ่ือเปนหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้  
  (๑๐) กรณี ผู รับจางใชหนั งสือ คํ้าประกันมาเปนหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา  
หนังสือคํ้าประกันดังกลาวจะตองออกโดยธนาคารท่ีประกอบกิจการในประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทุนหรือบริษัท
เงิน ทุ นห ลั กท รัพ ย ท่ี ได รั บ อนุญ าต ให ป ระกอบ กิ จการ เงิน ทุ น เพ่ื อก ารพ าณิ ชย และประกอบ ธุ ร กิ จ 
คํ้าประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนท่ีธนาคารแหงประเทศไทยแจงเวียนให
ทราบ และจะตองมีอายุการคํ้าประกันตลอดไปจนกวาผูรับจางพนขอผูกพันตามสัญญานี้  
  หลักประกันท่ีผูรับจางนํามามอบใหตามวรรคหนึ่ง จะตองมีอายุครอบคลุมความรับผิดท้ังปวงของ
ผูรับจางตลอดอายุสัญญา ถาหลักประกันท่ีผูรับจางนํามามอบใหดังกลาวลดลงหรือเสื่อมคาลง หรือมีอายุไม
ครอบคลุมถึงความรับผิดของผูรับจางตลอดอายุสัญญา ไมวาดวยเหตุใดๆ ก็ตาม รวมถึงกรณี ผูรับจางสงมอบงานลาชา
เป น เห ตุ ให ร ะ ย ะ เว ล า แ ล ว เส ร็ จ ห รื อ วั น ค ร บ กํ า ห น ด ค ว า ม รั บ ผิ ด ใน ค ว า ม ชํ า รุ ด บ ก พ ร อ ง 
ตามสัญญาเปลี่ยนแปลงไป ไมวาจะเกิดข้ึนคราวใด ผูรับจางตองหาหลักประกันใหมหรือหลักประกันเพ่ิมเติมใหมี
จํานวนครบถวนตามวรรคหนึ่งมามอบใหแกผูวาจางภายใน...........(…….….) วัน นับถัดจากวันท่ีไดรับแจงเปนหนังสือ
จากผูวาจาง  
  หลักประกันท่ีผูรับจางนํามามอบไวตามขอนี้ ผูวาจางจะคืนใหแกผูรับจางโดยไมมีดอกเบี้ยเม่ือ
ผูรับจางพนจากขอผูกพันและความรับผิดท้ังปวงตามสัญญานี้แลว 

 ขอ ๔ (ก) คาจางและการจายเงิน 
  (สําหรับสัญญาท่ีเปนราคาตอหนวย) 
  ผูวาจางตกลงจายและผูรับจางตกลงรับเงินคาจางเปนจํานวนเงิน……………………..บาท 
(……………………………….…..) ซ่ึงไดรวมภาษีมูลคาเพ่ิมจํานวน………….……..บาท (...........................................) 
ตลอดจนภาษีอากรอ่ืนๆ และคาใชจายท้ังปวงดวยแลว โดยถือราคาตอหนวยเปนเกณฑตามรายการ แตละประเภท
ดังท่ีไดกําหนดไวในใบแจงปริมาณงานและราคา ตามเอกสารแนบทายสัญญาผนวก ๓ 
  คูสัญญาท้ังสองฝายตางตกลงวาจํานวนปริมาณงานท่ีกําหนดไวในบัญชีรายการกอสรางหรือใบ
แจงปริมาณงานและราคานี้เปนจํานวนโดยประมาณเทานั้น จํานวนปริมาณงานท่ีแทจริงอาจจะมากหรือนอยกวานี้ก็
ได ซ่ึงผูวาจางจะจายเงินคาจางใหแกผูรับจางตามราคาตอหนวยของงาน       แตละรายการท่ีไดทําเสร็จจริง คูสัญญา
ท้ังสองฝายตางตกลงท่ีจะไมเปลี่ยนแปลงราคาตอหนวยหรือเรียกรองคาสินไหมทดแทนอันเกิดจากการท่ีจํานวนปริมาณ
งานในแตละรายการไดแตกตางไปจากท่ีกําหนดไวในสัญญา ท้ังนี้ นอกจากในกรณีตอไปนี้ (๑๑) 
  ๔.๑ เม่ือปริมาณงานท่ีทําเสร็จจริงในสวนท่ีเกินกวารอยละ ๑๒๕ (หนึ่งรอยยี่สิบหา) แตไมเกิน
รอยละ ๑๕๐ (หนึ่งรอยหาสิบ) ของปริมาณงานท่ีกําหนดไวในสัญญาหรือใบแจงปริมาณงาน    และราคา จะจายให
ในอัตรารอยละ ๙๐ (เกาสิบ) ของราคาตอหนวยตามสัญญา 
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  ๔.๒ เม่ือปริมาณงานท่ีทําเสร็จจริงในสวนท่ีเกินกวารอยละ ๑๕๐ (หนึ่งรอยหาสิบ) ของปริมาณ
งา น ท่ี กํ า ห น ด ไว ใน สั ญ ญ า ห รื อ ใบ แ จ งป ริ ม าณ ง าน แ ล ะ ร า ค า  จ ะ จ า ย ให ใน อั ต ร า ร อ ย ล ะ  ๘ ๓  
(แปดสิบสาม) ของราคาตอหนวยตามสัญญา 
  ๔.๓ เม่ือปริมาณงานท่ีทําเสร็จจริงนอยกวารอยละ ๗๕ (เจ็ดสิบหา) ของปริมาณงานท่ีกําหนด
ไวในสัญญาหรือใบแจงปริมาณงานและราคา จะจายใหตามราคาตอหนวยในสัญญาและจะจายเพ่ิมชดเชยเปน
คา Overhead และ Mobilization สําหรับงานรายการนั้นในอัตรารอยละ ๑๗ (สิบเจ็ด)   ของผลตางระหวางปริมาณ
งานท้ังหมดของงานรายการนั้นตามสัญญาโดยประมาณกับปริมาณงานท่ีทําเสร็จจริงคูณดวยราคาตอหนวยตาม
สญัญา ท้ังนี้ การจายเงินเพ่ิมชดเชยเปนคา Overhead และ Mobilizationดังกลาว ผูวาจางจะจายใหแกผูรับจางใน
งวดสุดทายของการจายเงินคางานตามสัญญา 
  ๔.๔ ผูวาจางจะจายเงินท่ีเพ่ิมข้ึนตามขอ ๔.๑ หรือ ๔.๒ ดังกลาวขางตน ในงวดสุดทายของการ
จายเงินหรือกอนงวดสุดทายของการจายเงินตามท่ีผูวาจางจะพิจารณาเห็นสมควร เวนแตกรณีท่ีผูวาจางพิจารณาเห็น
วาปริมาณงานท่ีทําเสร็จจริงดังกลาว มิไดมีสวนเก่ียวของกับงานอ่ืนท่ีเหลือ    อีกท้ังงานท่ีเหลืออยูก็มิไดมีผลกระทบ
ตอการจายเงินคางานท่ีแลวเสร็จจริงในงวดดังกลาว ท้ังนี้ ผูวาจาง  อาจจายเงินท่ีเพ่ิมข้ึนใหแกผูรับจางพรอมกับการ
จายเงินคางานงวดนั้นๆ และการพิจารณาวางานใด  อยูในหลักเกณฑดังกลาวหรือไม เปนดุลพินิจโดยเด็ดขาดของผู
วาจาง 
  ผูวาจางตกลงท่ีจะจายเงินคาจางใหแกผูรับจางเปนรายเดือนตามเนื้องานท่ีทําเสร็จจริง เม่ือผู
ว าจ างหรือเจ าหน าท่ี ของผู ว าจ างได ทํ าการตรวจสอบผลงานท่ี ทํ าเสร็จแล ว และปรากฏว าเป น ท่ีพอใจ 
ตรงตามขอกําหนดแหงสัญญานี้ทุกประการ ผูวาจางจะออกหนังสือรับรองการรับมอบงานนั้น ใหไวแกผูรับจาง 
  การจายเงินงวดสุดทายจะจายใหเม่ืองานท้ังหมดตามสัญญาไดแลวเสร็จทุกประการรวมท้ังการ
ทําสถานท่ีกอสรางใหสะอาดเรียบรอยตามท่ีกําหนดไวในขอ ๒๐ 
  (๑๒) การจายเงินตามเง่ือนไขแหงสัญญานี้ ผูวาจางจะโอนเงินเขาบัญชีเงินฝากธนาคารของผู
รั บ จ า ง  ชื่ อ ธน าค าร….....………....….………….สาขา………..….…….…..ชื่ อ บั ญ ชี……………………………………เลข ท่ี
บัญชี…………………………………ท้ังนี้ ผูรับจางตกลงเปนผูรับภาระเงินคาธรรมเนียมหรือคาบริการอ่ืนใดเก่ียวกับการ
โอน  รวม ท้ั งค า ใช จ าย อ่ืน ใด  (ถ า มี ) ท่ี ธน าค าร เรี ยก เก็บ  และยิ น ยอม ให มี ก ารหั ก เงิน ดั งกล าวจ าก 
จํานวนเงินโอนในงวดนั้นๆ (ความในวรรคนี้ใชสําหรับกรณีท่ีสหกรณ/กลุมเกษตรกรจะจายเงินตรงใหแกผูรับจาง 
(ระบบ Direct Payment) โดยการโอนเงินเขาบญัชีเงินฝากธนาคารของผูรับจาง) 

 ขอ ๔ (ข) คาจางและการจายเงิน  
  (สําหรับสัญญาท่ีเปนราคาเหมารวม) 
  ผูวาจางตกลงจายและผูรับจางตกลงรับเงินคาจางจํานวนเงิน…………………………..บาท
(………………………………..…) ซ่ึงได รวมภาษี มูลค าเพ่ิม  จํานวน…………..…………บาท  (......................................) 
ตลอดจนภาษีอากรอ่ืนๆ และคาใชจายท้ังปวงดวยแลว โดยถือราคาเหมารวมเปนเกณฑ และกําหนดการจายเงินเปน
งวดๆ ดังนี้ 
  งวดท่ี ๑ เปนจํานวนเงิน……………….………...บาท (…………………………………...………….) เม่ือผู
รับจางไดปฏิบัติงาน……………………………………ใหแลวเสร็จภายใน………………………………………………….. 
  งวดท่ี ๒ เปนจํานวนเงิน…….………………...บาท (…………………………………...………….) เม่ือผู
รับจางไดปฏิบัติงาน…………………………..…..……ใหแลวเสร็จภายใน…………………………………………………. 
  ..............................................ฯลฯ............................................. 
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  งวดสุดทาย เปนจํานวนเงิน……………..………....บาท (…………………………………...….…..) เม่ือผู
รับจางไดปฏิบัติงานท้ังหมดใหแลวเสร็จเรียบรอยตามสัญญา รวมท้ังทําสถานท่ีกอสรางใหสะอาดเรียบรอยตามท่ี
กําหนดไวในขอ ๒๐ 
  (๑๓) การจายเงินตามเง่ือนไขแหงสัญญานี้ ผูวาจางจะโอนเงินเขาบัญชีเงินฝากธนาคารของผู
รั บ จ า ง  ชื่ อ ธน าค าร……………….….…….….สาขา……….…..…….…….…..ชื่ อ บั ญ ชี……………………………………เล ข ท่ี
บัญชี……………………………….… ท้ังนี้ ผูรับจางตกลงเปนผูรับภาระเงินคาธรรมเนียมหรือคาบริการอ่ืนใดเก่ียวกับการ
โอน รวมท้ังคาใชจายอ่ืนใด (ถามี) ท่ีธนาคารเรียกเก็บ และยินยอมใหมีการหักเงินดังกลาวจากจํานวนเงินโอนในงวด
นั้ น ๆ  (ค ว าม ใน ว ร รค นี้ ใช สํ า ห รั บ ก ร ณี ท่ี ส ห ก รณ /ก ลุ ม เก ษ ต รก รจ ะ จ า ย เงิน ต ร ง ให แ ก ผู รั บ จ า ง 
(ระบบ Direct Payment) โดยการโอนเงินเขาบัญชีเงินฝากธนาคารของผูรับจาง) 

                 (๑๔) ขอ ๕ เงินคาจางลวงหนา 
  ผูวาจางตกลงจายเงินคาจางลวงหนาใหแกผูรับจาง เปนจํานวนเงิน…………..…..…บาท
(………………..….…) ซ่ึงเทากับรอยละ……....…(……….…………....) ของราคาคาจาง ตามสัญญาท่ีระบุไวในขอ ๔ 
  เงินคาจางลวงหนาดังกลาวจะจายใหภายหลังจากท่ีผูรับจางไดวางหลักประกันการรับเงิน
คาจางลวงหนาเปน............................(หนังสือคํ้าประกันหรือหนังสือคํ้าประกันอิเล็กทรอนิกสของธนาคารภายในประเทศ
หรือพันธบัตรรัฐบาลไทย)…………………....เต็มตามจํานวนเงินคาจางลวงหนานั้นใหแกผูวาจาง ผูรับจางจะตองออก
ใบเสร็จรับเงินคาจางลวงหนาตามแบบท่ีผูวาจางกําหนดใหและผูรับจางตกลงท่ีจะกระทําตามเง่ือนไขอันเก่ียวกับการ
ใชจายและการใชคืนเงินคาจางลวงหนานั้น ดังตอไปนี้ 
  ๕.๑ ผูรับจางจะใชเงินคาจางลวงหนานั้นเพ่ือเปนคาใชจายในการปฏิบัติงานตามสัญญา
เทานั้น หากผูรับจางใชจายเงินคาจางลวงหนาหรือสวนใดสวนหนึ่งของเงินคาจางลวงหนานั้นในทางอ่ืน    ผูวาจาง
อาจจะเรียกเงินคาจางลวงหนานั้นคืนจากผูรับจางหรือบังคับเอาจากหลักประกันการรับเงินคาจางลวงหนาไดทันที 
  ๕.๒ เม่ือผูวาจางเรียกรอง ผูรับจางตองแสดงหลักฐานการใชจายเงินคาจางลวงหนา เพ่ือพิสูจน
วาไดเปนไปตามขอ ๕.๑ ภายในกําหนด ๑๕ (สิบหา) วัน นับถัดจากวันไดรับแจงเปนหนังสือจาก   ผูวาจาง หากผู
รับจางไมอาจแสดงหลักฐานดังกลาว ภายในกําหนด ๑๕ (สิบหา) วัน ผูวาจางอาจเรียกเงินคาจางลวงหนาคืนจากผู
รับจางหรือบังคับเอาจากหลักประกันการรับเงินคาจางลวงหนาไดทันที 
  (๑๕) ๕.๓ (ก) (สําหรับสัญญาท่ีเปนราคาตอหนวย) 
        ในการจายเงินคาจางใหแกผูรับจางตามขอ ๔ (ก) ผูวาจางจะหักเงินคาจาง      ในแตละ
เดือนเพ่ือชดใชคืนเงินคาจางลวงหนาไวจํานวนรอยละ................(..................) ของจํานวนเงินคาจางในแตละเดือน 
(๑๖) ท้ังนี้ จนกวาจํานวนเงินท่ีหักไวจะครบตามจํานวนเงินคาจางลวงหนาท่ีผูรับจางไดรับไปแลว ยกเวนคาจางเดือน
สุดทายจะหักไวเปนจํานวนเทากับจํานวนเงินคาจางลวงหนาท่ีเหลือท้ังหมด 
  (๑๗) ๕.๓ (ข) (สําหรับสัญญาท่ีเปนราคาเหมารวม)  
          ในการจ ายเงินค าจ างให แกผู รับจ างตามขอ ๔  (ข) ผู ว าจ างจะหั กเงินค าจาง                 
ในแตละงวดเพ่ือชดใชคืนเงินคาจางลวงหนาไวจํานวนรอยละ..............(......................) ของจํานวนเงินคาจางในแตละ
งวดจนกวาจํานวนเงินท่ีหักไวจะครบตามจํานวนเงินคาจางลวงหนาท่ีผูรับจางไดรับไปแลว ยกเวนคาจางงวดสุดทาย
จะหักไวเปนจํานวนเทากับจํานวนเงินคาจางลวงหนาท่ีเหลือท้ังหมด 
  ๕ .๔  เงินจํ านวนใดๆ  ก็ตาม ท่ีผู รับจ างจะตองจ ายให แก ผู ว าจ างเพ่ื อชํ าระหนี้ ห รือ 
เพ่ือชดใชความรับผิดตางๆ ตามสัญญา ผูวาจางจะหักเอาจากเงินคาจางงวดท่ีจะจายใหแกผูรับจางกอนท่ีจะหักชดใช
คืนเงินคาจางลวงหนา 
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  ๕.๕ ในกรณีท่ีมีการบอกเลิกสัญญา หากเงินคาจางลวงหนาท่ีเหลือเกินกวาจํานวนเงินท่ีผู
รับจางจะไดรับหลังจากหักชดใชในกรณีอ่ืนแลว ผูรับจางจะตองจายคืนเงินจํานวนท่ีเหลือนั้นใหแกผูวาจาง ภายใน ๗ 
(เจ็ด) วัน นับถัดจากวันไดรับแจงเปนหนังสือจากผูวาจาง 
    ๕.๖ (ก) (สําหรับสัญญาท่ีเปนราคาตอหนวย) 
             ผูวาจางจะคืนหลักประกันการรับเงินคาจางลวงหนาใหแกผู รับจาง ตอเม่ือ 
ผูวาจางไดหักเงินคาจางไวครบจํานวนเงินคาจางลวงหนาตามขอ ๕.๓ (ก)  
  ๕.๖ (ข) (สําหรับสัญญาท่ีเปนราคาเหมารวม) 
             ผู ว า จ า งจ ะ คื น ห ลั ก ป ระ กั น ก าร รั บ เ งิน ค า จ า งล ว งห น า ให แ ก ผู รั บ จ า ง 
ตอเม่ือผูวาจางไดหักเงินคาจางไวครบจํานวนเงินคาจางลวงหนาตามขอ ๕.๓ (ข) 
 (๑8) ขอ ๖ การหักเงินประกันผลงาน 
  ในการจ ายเงินค าจ างให แก ผู รั บจ างแต ละงวด ผู ว าจ างจะหั ก เงินจํ านวนรอยละ
...................(…………………) ของเงินท่ีตองจายในงวดนั้น เพ่ือเปนประกันผลงาน ในกรณี ท่ี เงินประกันผลงาน 
ถู ก หั ก ไว แ ล ว เป น จํ า น ว น เ งิ น ไม ต่ํ า ก ว า………....... . . . . . .บ าท  (……………………...) ผู รั บ จ า ง มี สิ ท ธิ ท่ี จ ะ 
ขอเงินประกันผลงานคืน โดยนําหนังสือคํ้าประกันของธนาคารหรือหนังสือคํ้าประกันอิเล็กทรอนิกสซ่ึงออกโดย
ธนาคารภายในประเทศมามอบใหผูวาจางเพ่ือเปนหลักประกันแทนก็ได 
  ผูวาจางจะคืนเงินประกันผลงาน และ/หรือหนังสือ คํ้าประกันของธนาคารดังกลาว 
ตามวรรคหนึ่งโดยไมมีดอกเบี้ยใหแกผูรับจางพรอมกับการจายเงินคาจางงวดสุดทาย 

 ขอ ๗ (ก) กําหนดเวลาแลวเสร็จและสิทธิของผูวาจางในการบอกเลิกสัญญา 
  (19) ภายในกําหนด………………......(.....................) วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา               
ผูรับจางจะตองเสนอแผนงานใหเปนท่ีพอใจแกผูวาจาง โดยแสดงถึงข้ันตอนของการทํางานและกําหนดเวลา 
ท่ีตองใชในการทํางานหลักตาง ๆ ใหแลวเสร็จ 
  ผูรับจางตองเริ่มทํางานท่ีรับจางภายในกําหนด…………....(...................) วัน นับถัดจากวันท่ี
ไดรับหนังสือแจงให เริ่มงาน และจะตองทํางานใหแลวเสร็จภายในกําหนด………………..(...................) วัน  
นับถัดจากวันท่ีไดรับหนังสือแจงดังกลาวนั้น 
  ถาผูรับจางมิไดเสนอแผนงาน หรือมิไดลงมือทํางานภายในกําหนดเวลาหรือไมสามารถทํางานให
แลวเสร็จตามกําหนดเวลา หรือมีเหตุใหเชื่อไดวาผูรับจางไมสามารถทํางานใหแลวเสร็จภายในกําหนดเวลา หรือจะ
แลวเสร็จลาชาเกินกวากําหนดเวลา หรือผูรับจางทําผิดสัญญาขอใดขอหนึ่ง หรือตกเปนผู ถูกพิทักษทรัพย
เด็ดขาด หรือตกเปนผูลมละลาย หรือเพิกเฉยไมปฏิบัติตามคําสั่งของคณะกรรมการ     ตรวจรับพัสดุหรือผูควบคุม
งานหรือบริษัทท่ีปรึกษาซ่ึงไดรับมอบอํานาจจากผูวาจาง ผูวาจางมีสิทธิท่ีจะ         บอกเลิกสัญญานี้ได และมีสิทธิ
จางผูรับจางรายใหมเขาทํางานของผูรับจางใหลุลวงไปไดดวย การใชสิทธิบอกเลิกสัญญานั้นไมกระทบสิทธิของผู
วาจางท่ีจะเรียกรองคาเสียหายจากผูรับจาง 
  การท่ีผูวาจางไมใชสิทธิเลิกสัญญาดังกลาวขางตนนั้น ไมเปนเหตุใหผูรับจางพนจากความรับผิด
ตามสัญญา 

 ขอ ๗ (ข) กําหนดเวลาแลวเสร็จและสิทธิของผูวาจางในการบอกเลิกสัญญา 
  ผูรับจางตองเริ่มทํางานท่ีรับจางภายในวันท่ี ….... เดือน ..………….…………… พ.ศ. ……. และ
จะตองทํางานใหแลวเสร็จบริบูรณภายในวันท่ี ….... เดือน ..………….….. พ.ศ. ...…. ถาผูรบัจางมิไดลงมือทํางานภายใน
กําหนดเวลา หรือไมสามารถทํางานใหแลวเสร็จตามกําหนดเวลา หรือมีเหตุใหเชื่อไดวาผูรับจางไมสามารถทํางาน 
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ใหแลวเสร็จภายในกําหนดเวลา หรือจะแลวเสร็จลาชาเกินกวากําหนดเวลา หรือผูรับจางทําผิดสัญญาขอใดขอ
หนึ่ง หรือตกเปนผู ถูกพิทักษทรัพยเด็ดขาด หรือตกเปนผูลมละลาย     หรือเพิกเฉยไมปฏิบัติตามคําสั่งของ
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผูควบคุมงานหรือบริษัทท่ีปรึกษา  ซ่ึงไดรับมอบอํานาจจากผูวาจาง ผูวาจางมีสิทธิท่ี
จะบอกเลิกสัญญานี้ได และมีสิทธิจางผูรับจางรายใหม เขาทํางานของผูรับจางใหลุลวงไปดวย การใชสิทธิบอกเลิก
สัญญานั้นไมกระทบสิทธิของผูวาจางท่ีจะเรียกรองคาเสียหายจากผูรับจาง 
  การ ท่ีผู ว าจ างไม ใช สิทธิ เลิ กสัญ ญ าดั งกล าวข างตน ไม เป น เหตุ ให ผู รับจ างพ นจาก 
ความรับผิดตามสัญญา 

 ขอ ๘ ความรับผิดชอบในความชํารุดบกพรองของงานจาง 
  เม่ืองานแลวเสร็จบริบูรณ และผูวาจางไดรับมอบงานจากผูรับจางหรือจากผูรับจางรายใหม ใน
กรณี ท่ี มีการบอกเลิกสัญ ญ าตามข อ  ๗  หาก มี เหตุ ชํ ารุดบกพรองหรือ เสี ยหาย เกิด ข้ึนจากการจ างนี ้ 
ภายในกําหนด.......(๒0)..…..(……..….…..) ป …….…(………....….) เดือน นับถัดจากวันท่ีไดรับมอบงานดังกลาว ซ่ึงความ
ชํารุดบกพรองหรือเสียหายนั้นเกิดจากความบกพรองของผูรับจางอันเกิดจากการใชวัสดุท่ีไมถูกตองหรือทําไวไม
เรี ย บ ร อ ย  ห รื อ ทํ า ไม ถู ก ต อ ง ต า ม ม า ต ร ฐ า น แ ห ง ห ลั ก วิ ช า  ผู รั บ จ า ง จ ะ ต อ ง รี บ ทํ า ก า ร แ ก ไข 
ให เป น ท่ี เรี ย บ ร อ ย โด ย ไม ชั ก ช า  โด ยผู ว าจ า งไม ต อ งออก เงิ น ใดๆ  ใน ก ารนี้ ท้ั งสิ้ น  ห ากผู รั บ จ า ง 
ไมกระทําการดังกลาวภายในกําหนด………..(………..……) วัน นับถัดจากวันท่ีไดรับแจงเปนหนังสือจากผูวาจางหรือไม
ทํ าการแก ไข ให ถูกตองเรียบรอยภายใน เวลา ท่ีผู ว าจ างกําหนด  ให ผู ว าจ างมีสิท ธิ ท่ี จะทํ าการนั้ น เอง 
หรือจางผูอ่ืนใหทํางานนั้น โดยผูรับจางตองเปนผูออกคาใชจายเองท้ังสิ้น  
  ในกรณีเรงดวนจําเปนตองรีบแกไขเหตุชํารุดบกพรองหรือเสียหายโดยเร็ว และไมอาจรอให
ผูรับจางแกไขในระยะเวลาท่ีกําหนดไวตามวรรคหนึ่งได ผูวาจางมีสิทธิเขาจัดการแกไขเหตุชํารุดบกพรองหรือเสียหาย
นั้นเอง หรือจางผูอ่ืนใหซอมแซมความชํารุดบกพรองหรือเสียหาย โดยผูรับจางตองรับผิดชอบชําระคาใชจายท้ังหมด 
  การท่ีผูวาจางทําการนั้นเอง หรือจางผู อ่ืนให ทํางานนั้นแทนผูรับจาง ไมทําใหผูรับจาง 
หลุดพนจากความรับผิดตามสัญญา หากผูรับจางไมชดใชคาใชจายหรือคาเสียหายตามท่ีผูวาจางเรียกรองผูวาจางมี
สิทธิบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได 

 ขอ ๙ การจางชวง 
  ผูรับจางจะตองไมเอางานท้ังหมดหรือแตบางสวนแหงสัญญานี้ไปจางชวงอีกทอดหนึ่ง เวนแต
การจ างช ว งงานแตบ างส วน ท่ี ได รับ อนุญ าต เป นหนั งสื อจากผู ว าจ างแล ว  การ ท่ี ผู ว าจ างได อนุญ าต 
ใหจ างชวงงานแตบางสวนดังกลาวนั้น  ไม เปน เหตุใหผู รับจางหลุดพนจากความรับผิดหรือพันธะหนาท่ี 
ตามสัญญานี้  และผู รับจางจะยังคงตองรับผิดในความผิดและความประมาทเลิน เลอของผู รับจางช วง  
หรือของตัวแทนหรือลูกจางของผูรับจางชวงนั้นทุกประการ 
 กรณีผูรับจางไปจางชวงงานแตบางสวนโดยฝาฝนความในวรรคหนึ่ง ผูรับจาง  ตองชําระ
คาปรับใหแกผูวาจางเปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ..........(๒1)….......(.........................) ของวงเงินของงานท่ีจางชวง
ตามสัญญา ท้ังนี้ ไมตัดสิทธิผูวาจางในการบอกเลิกสัญญา 
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 ขอ ๑๐ การควบคุมงานของผูรับจาง 
   ผูรับจางจะตองควบคุมงานท่ีรับจางอยางเอาใจใส ดวยประสิทธิภาพและความชํานาญ และใน
ระห ว า ง ทํ า งาน ท่ี รั บ จ า งจ ะต อ งจั ด ให มี ผู แ ท น ซ่ึ ง ทํ า งาน เต็ ม เวล า เป น ผู รั บ ผิ ด ช อ บ ค ว บ คุ ม งาน 
ของผูรับจาง ผูแทนดังกลาวจะตองไดรับมอบอํานาจจากผูรับจาง คําสั่งหรือคําแนะนําตางๆ ท่ีผูวาจาง คณะกรรมการ
ต รวจรั บ พั ส ดุ  ผู ค วบ คุ ม งาน  ห รื อบ ริ ษั ท ท่ี ป รึ กษ า ท่ี ผู ว าจ า งแต งตั้ ง ได แ จ ง แ ก ผู แ ท น เช น ว า นั้ น  
ให ถือวาเปน คําสั่ งหรือคําแนะนําท่ี ไดแจงแกผู รับจาง การแตงตั้ งผู แทนตามขอนี้ จะตองทําเปนหนังสือ 
และตองได รับความเห็นชอบเปนหนั งสือจากผู วาจ าง การเปลี่ ยนตัวหรือแต งตั้ งผู แทนใหมจะทํามิ ได 
หากไมไดรับความเห็นชอบเปนหนังสือจากผูวาจางกอน 
 ผู วาจางมีสิทธิ ท่ีจะขอให เปลี่ ยนตัวผูแทนตามวรรคหนึ่ ง โดยแจงเปนหนั งสือไปยั ง 
ผู รับ จ าง  และผู รับ จ างจะต องทํ าการเปลี่ ยนตั วผู แทนนั้ น โดยพลัน  โดย ไม คิ ดค าจ างหรือราคา เพ่ิ ม 
หรืออางเปนเหตุเพ่ือขยายอายุสัญญาอันเนื่องมาจากเหตุนี้ 

 ขอ ๑๑ ความรับผิดของผูรับจาง 
 ผู รับจ างจะตองรับผิดตอ อุบั ติ เหตุ  ความเสี ยหาย  หรือภยันตรายใดๆ  อัน เกิดจาก 
การปฏิบัติ งานของผู รับจาง และจะตองรับผิดตอความเสียหายจากการกระทําของลูกจางหรือตัวแทน 
ของผูรับจาง และจากการปฏิบัติงานของผูรับจางชวงดวย (ถามี) 
 ความเสียหายใดๆ อันเกิดแกงานท่ีผูรับจางได ทําข้ึน  แมจะเกิดข้ึนเพราะเหตุสุดวิสัย 
ก็ตาม ผูรับจางจะตองรับผิดชอบโดยซอมแซมใหคืนดีหรือเปลี่ยนใหใหมโดยคาใชจายของผูรับจางเอง เวนแตความ
เสียหายนั้นเกิดจากความผิดของผูวาจาง ท้ังนี้ ความรับผิดของผูรับจางดังกลาวในขอนี้จะสิ้นสุดลง  เม่ือผูวาจางไดรับ
มอบงานครั้งสุดทาย ซ่ึงหลังจากนั้นผูรับจางคงตองรับผิดเพียงในกรณีชํารุดบกพรอง หรือความเสียหายดังกลาวในขอ 
๘ เทานั้น 
  ผูรับจางจะตองรับผิดตอบุคคลภายนอกในความเสียหายใดๆ อันเกิดจากการปฏิบัติงานของผู
รับจาง หรือลูกจางหรือตัวแทนของผูรับจาง รวมถึงผูรับจางชวง (ถามี) ตามสัญญานี้ หากผูวาจาง  ถูกเรียกรองหรือ
ฟองรองหรือตองชดใชคาเสียหายใหแกบุคคลภายนอกไปแลว ผูรับจางจะตองดําเนินการใดๆ เพ่ือใหมีการวาตางแกตาง
ใหแกผูวาจางโดยคาใชจายของผูรับจางเอง รวมท้ังผูรับจางจะตองชดใชคาเสียหายนั้นๆ ตลอดจนคาใชจายใดๆ    
อันเกิดจากการถูกเรียกรองหรือถูกฟองรองใหแกผูวาจางทันที 

ขอ ๑๒ การจายเงินแกลูกจาง 
 ผูรับจางจะตองจายเงินแกลูกจางท่ีผู รับจางไดจางมาในอัตราและตามกําหนดเวลา 
ท่ีผูรับจางไดตกลงหรือทําสัญญาไวตอลูกจางดังกลาว 
 ถาผู รับจ างไมจ าย เงินค าจางหรือค าทดแทน อ่ืนใดแกลูกจ างดั งกล าวในวรรคหนึ่ ง  
ผูวาจางมีสิทธิท่ีจะเอาเงินคาจางท่ีจะตองจายแกผูรับจางมาจายใหแกลูกจางของผูรับจางดังกลาว และใหถือวาผูวาจาง
ไดจายเงินจํานวนนั้นเปนคาจางใหแกผูรับจางตามสัญญาแลว 
  ผูรับจางจะตองจัดใหมีประกันภัยสําหรับลูกจางทุกคนท่ีจางมาทํางาน โดยใหครอบคลุมถึง
ความรับผิดท้ังปวงของผูรับจาง รวมท้ังผูรับจางชวง (ถามี) ในกรณีความเสียหายท่ีคิดคาสินไหมทดแทนไดตาม
ก ฎ ห ม า ย  ซ่ึ ง เ กิ ด จ า ก อุ บั ติ เ ห ตุ ห รื อ ภ ยั น ต ร า ย ใ ด ๆ  ต อ ลู ก จ า ง ห รื อ บุ ค ค ล อ่ื น ท่ี ผู รั บ จ า ง 
หรือผู รับจางชวงจางมาทํางาน  ผู รับจางจะตองสงมอบกรมธรรมประกันภัยดังกลาวพรอมท้ังหลักฐาน 
การชําระเบี้ยประกันใหแกผูวาจางเม่ือผูวาจางเรียกรอง 
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ขอ ๑๓ การตรวจงานจาง 
 ถาผู ว าจางแต งตั้ งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ  ผู ควบ คุมงาน  หรือบริ ษัท ท่ีปรึกษา  
เพ่ือควบคุมการทํางานของผูรับจาง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ  ผูควบคุมงาน หรือบริษัทท่ีปรึกษานั้น  
มี อํ านาจ เข าไปตรวจการงานใน โรงงานและสถาน ท่ีก อสรางได ทุ กเวลา และผู รับ จ างจะตองอํานวย 
ความสะดวกและใหความชวยเหลือในการนั้นตามสมควร 
 การท่ีมีคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผูควบคุมงาน หรือบริษัทท่ีปรึกษานั้น หาทําใหผูรับจางพน
ความรับผิดชอบตามสัญญานี้ขอใดขอหนึ่งไม 

ขอ ๑๔ แบบรูปและรายการละเอียดคลาดเคล่ือน 
  ผูรับจางรับรองวาไดตรวจสอบและทําความเขาใจในแบบรูปและรายการละเอียด  โดยถ่ีถวน
แลว หากปรากฏวาแบบรูปและรายการละเอียดนั้นผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อนไปจากหลักการ  ทางวิศวกรรมหรือทาง
เทคนิค ผูรับจางตกลงท่ีจะปฏิบัติตามคําวินิจฉัยของผูวาจาง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผูควบคุมงาน หรือบริษัทท่ี
ปรึกษาท่ีผูวาจางแตงตั้ง เพ่ือใหงานแลวเสร็จบริบูรณ คําวินิจฉัยดังกลาว  ใหถือเปนท่ีสุด โดยผูรับจางจะคิดคาจาง 
คาเสียหาย หรือคาใชจายใดๆ เพ่ิมข้ึนจากผูวาจาง หรือขอขยายอายุสัญญาไมได 

ขอ ๑๕ การควบคุมงานโดยผูวาจาง 
  ผู รับจ างตกลงว าคณะกรรมการตรวจรับ พั สดุ  ผู ควบ คุมงาน หรือบริ ษั ท ท่ี ปรึกษา 
ท่ีผูวาจางแตงตั้ง มีอํานาจท่ีจะตรวจสอบและควบคุมงานเพ่ือใหเปนไปตามสัญญานี้และมีอํานาจท่ีจะสั่งใหแกไข
เปลี่ยนแปลงเพ่ิมเติม หรือตัดทอนซ่ึงงานตามสัญญานี้ หากผูรับจางขัดขืนไมปฏิบัติตาม ผูวาจาง คณะกรรมการตรวจรับ
พัสดุ ผูควบคุมงาน หรือบริษัทท่ีปรึกษา มีอํานาจท่ีจะสั่งใหหยุดการนั้นชั่วคราวได ความลาชาในกรณีเชนนี้ ผูรับจาง
จะถือเปนเหตุขอขยายระยะเวลาการปฏิบัติงานตามสัญญาหรือเรียกรองคาเสียหายใดๆ ไมไดท้ังสิ้น 

ขอ ๑๖ งานพิเศษและการแกไขงาน  
  ผูวาจางมีสิทธิท่ีจะสั่งเปนหนังสือใหผูรับจางทํางานพิเศษซ่ึงไมไดแสดงไวหรือรวมอยูในเอกสาร
สั ญ ญ านี้  ห าก งาน พิ เศ ษ นั้ น ๆ  อ ยู ใน ข อ บ ข า ย ท่ั ว ไป แ ห ง วั ต ถุ ป ระ ส งค ข อ งสั ญ ญ านี้  น อ ก จ าก นี้  
ผูวาจางยังมีสิทธิสั่งใหเปลี่ยนแปลงหรือแกไขแบบรูปและขอกําหนดตางๆ ในเอกสารสัญญานี้ดวย 
  อั ต ราค าจ า งห รือ ราค า ท่ี กํ าห น ด ไว ใน สัญ ญ านี้  ให กํ าห น ด ใช สํ าห รับ งาน พิ เศษ 
หรืองานท่ีเพ่ิมเติมข้ึน หรือตัดทอนลงท้ังปวงตามคําสั่งของผูวาจาง หากในสัญญาไมไดกําหนดไวถึง  อัตราคาจาง 
ห รื อ ร าค า ใด ๆ  ท่ี จ ะ นํ าม า ใช สํ า ห รั บ ง าน พิ เศ ษ ห รื อ งาน ท่ี เ พ่ิ ม ข้ึ น ห รื อ ล ด ล งดั งก ล า ว  ผู ว า จ า ง 
และผูรับจางจะไดตกลงกันท่ีจะกําหนดอัตราคาจางหรือราคาท่ีเพ่ิมข้ึนหรือลดลง รวมท้ังการขยายระยะเวลา (ถา
มี) กันใหมเพ่ือความเหมาะสม ในกรณีท่ีตกลงกันไมได ผูวาจางจะกําหนดอัตราจางหรือราคาตามแตผูวาจางจะเห็น
วาเหมาะสมและถูกตอง ซ่ึงผูรับจางจะตองปฏิบัติงานตามคําสั่งของผูวาจางไปกอนเพ่ือมิใหเกิดความเสียหายแกงาน
ท่ีจาง 

ขอ ๑๗ คาปรับ 
  หากผู รั บ จ า งไม ส าม ารถ ทํ างาน ให แล ว เส ร็ จภ าย ใน เวล า ท่ี กํ าห นด ไว ใน สัญ ญ า 
และผูวาจางยังมิไดบอกเลิกสัญญา ผูรับจางจะตองชําระคาปรับใหแกผูวาจางเปนจํานวนเงินวันละ  …......................
(22 )……..….บ าท  (……... . .. .. . .. .. . .. .. .………...) แ ล ะจ ะต อ งชํ า ร ะค า ใช จ า ย ใน ก ารค วบ คุ ม งาน  (ถ า มี )  
ในเม่ือผูวาจางตองจางผูควบคุมงานอีกตอหนึ่งเปนจํานวนเงินวันละ…....(๒3)….....บาท (…..................)    นับถัดจาก
วันท่ีครบกําหนดเวลาแลวเสร็จของงานตามสัญญาหรือวันท่ีผูวาจางไดขยายเวลาทํางานให  จนถึงวันท่ีทํางานแลว 
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เสร็จจริง นอกจากนี้ ผูรับจางยอมใหผูวาจางเรียกคาเสียหายอันเกิดข้ึนจากการท่ี   ผูรับจางทํางานลาชาเฉพาะสวนท่ี
เกินกวาจํานวนคาปรับและคาใชจายดังกลาวไดอีกดวย 
  ในระหวางท่ีผูวาจางยังมิไดบอกเลิกสัญญานั้น หากผูวาจางเห็นวาผูรับจางจะไมสามารถปฏิบัติ
ตามสัญญาตอไปได ผูวาจางจะใชสิทธิบอกเลิกสัญญาและใชสิทธิตามขอ ๑๘ ก็ได และถาผูวาจาง   ไดแจงขอ
เรียกรองไปยังผูรับจางเม่ือครบกําหนดเวลาแลวเสร็จของงานขอใหชําระคาปรับแลว ผูวาจางมีสิทธิ  ท่ีจะปรับผูรับจาง
จนถึงวันบอกเลิกสัญญาไดอีกดวย 

ขอ ๑๘ สิทธิของผูวาจางภายหลังบอกเลิกสัญญา 
  ในกรณีท่ีผูวาจางบอกเลิกสัญญา ผูวาจางอาจทํางานนั้นเองหรือวาจางผูอ่ืนใหทํางานนั้นตอจนแลว
เสร็จก็ได ผูวาจางหรือผูท่ีรับจางทํางานนั้นตอมีสิทธิใชเครื่องใชในการกอสราง สิ่งท่ีสรางข้ึนชั่วคราวสําหรับงาน
กอสราง และวัสดุตางๆ ซ่ึงเห็นวาจะตองสงวนเอาไวเพ่ือการปฏิบัติงานตามสัญญาตามท่ีจะเห็นสมควร 
 ในกรณีดังกลาว ผูวาจางมีสิทธิริบหรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา ท้ังหมด
หรือบางสวน ตามแตจะเห็นสมควร นอกจากนั้น ผูรับจางจะตองรับผิดชอบในคาเสียหายซ่ึงเปนจํานวนเกินกวา
หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา รวมท้ังคาใชจายท่ีเพ่ิมข้ึนในการทํางานนั้นตอใหแลวเสร็จตามสัญญา ตลอดจน
คาใชจายในการควบคุมงานเพ่ิม (ถามี) ซ่ึงผูวาจางจะหักเอาจากเงินประกันผลงานหรือจํานวนเงินใดๆ ท่ีจะจายใหแกผูรับ
จางก็ได 

ขอ ๑๙ การบังคับคาปรับ คาเสียหาย และคาใชจาย 
 ในกรณีท่ีผูรับจางไมปฏิบัติตามสัญญาขอใดขอหนึ่งดวยเหตุใดๆ ก็ตาม จนเปนเหตุ ใหเกิด
คาปรับ คาเสียหาย หรือคาใชจายแกผูวาจาง ผูรับจางตองชดใชคาปรับ คาเสียหาย หรือคาใชจายดังกลาวใหแกผู
ว า จ า ง โด ย สิ้ น เชิ งภ าย ใน กํ าห น ด ... . . . . . . . . . . . . . . . . . ( . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ) วั น  นั บ ถั ด จ าก วั น ท่ี ได รั บ แ จ ง 
เปนหนังสือจากผูวาจาง หากผูรับจางไมชดใชใหถูกตองครบถวนภายในระยะเวลาดังกลาวใหผูวาจาง  มีสิทธิท่ีจะหัก
เอาจากจํานวนเงินคาจางท่ีตองชําระ หรือจากเงินประกันผลงานของผูรับจาง หรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติ
ตามสัญญาไดทันที 
  หากคาปรับ คาเสียหาย หรือคาใชจายท่ีบังคับจากเงินคาจางท่ีตองชําระ เงินประกันผลงาน
หรือหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาแลวยังไมเพียงพอ ผูรับจางยินยอมชําระสวนท่ีเหลือท่ียังขาดอยูจนครบถวนตาม
จํานวนคาปรับ คาเสียหาย หรือคาใชจายนั้น ภายในกําหนด..................(......................) วัน นับถัดจากวันท่ีไดรับแจง
เปนหนังสือจากผูวาจาง 

หากมี เงินค าจ างตามสัญญาท่ีหั กไวจ ายเป นค าปรับ ค าเสียหาย หรือค าใช จ ายแล ว 
ยังเหลืออยูอีกเทาใด ผูวาจางจะคืนใหแกผูรับจางท้ังหมด 

ขอ ๒๐ การทําบริเวณกอสรางใหเรียบรอย 
 ผู รับจ างจะตองรักษาบริ เวณ สถาน ท่ีปฏิบั ติ งานตามสัญญานี้  รวม ท้ั งโรงงานหรือ 
สิ่ งอํานวยความสะดวกในการทํางานของผู รับจาง ลูกจาง ตัวแทน หรือผู รับจางชวง (ถามี ) ใหสะอาด ปลอดภัย 
และมีประสิทธิภาพในการใชงานตลอดระยะเวลาการจาง และเม่ือทํางานเสร็จสิ้นแลวจะตองขนยาย 
บรรดาเครื่องใช ในการทํางานจางรวมท้ังวัสดุ  ขยะมูลฝอย และสิ่ งกอสรางชั่ วคราวต างๆ (ถามี ) ท้ั งจะตอง 
กลบเกลี่ยพ้ืนดินใหเรียบรอยเพ่ือใหบริเวณท้ังหมดอยูในสภาพท่ีสะอาดและใชการไดทันที 
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ขอ ๒๑ การงดหรือลดคาปรับ หรือการขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา 
  ในกรณี ท่ีมีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพรองของฝายผูวาจาง หรือเหตุสุดวิสัย  
หรือเกิดจากพฤติการณอันหนึ่งอันใดท่ีผูรับจางไมตองรับผิดตามกฎหมาย ทําใหผูรับจางไมสามารถทํางานใหแลว
เสร็จตามเง่ือนไขและกําหนดเวลาแหงสัญญานี้ได ผูรับจางจะตองแจงเหตุหรือพฤติการณดังกลาวพรอมหลักฐานเปน
หนังสือใหผูวาจางทราบ เพ่ือของดหรือลดคาปรับ หรือขยายเวลาทํางานออกไปภายใน ๑๕ (สิบหา) วันนับถัดจากวันท่ี
เหตุนั้นสิ้นสุดลง แลวแตกรณี 
  ถาผูรับจางไมปฏิบัติใหเปนไปตามความในวรรคหนึ่ง ใหถือวาผูรับจางไดสละสิทธิเรียกรองใน
การ ท่ี จ ะของดห รื อลดค าป รับ  ห รื อ ขย าย เวล า ทํ า งาน ออก ไป โดย ไม มี เ ง่ือน ไข ใดๆ  ท้ั งสิ้ น  เว น แต 
กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพรองของฝายผูวาจางซ่ึงมีหลักฐานชัดแจงหรือผูวาจางทราบดีอยูแลวตั้งแตตน 
  การงดหรือลดคาปรับ หรือขยายกําหนดเวลาทํางานตามวรรคหนึ่ง อยูในดุลพินิจของผูวาจางท่ี
จะพิจารณาตามท่ีเห็นสมควร 

ขอ ๒๒ การใชเรือไทย 
  ในการปฏิบัติตามสัญญานี้ หากผูรับจางจะตองสั่งหรือนําของเขามาจากตางประเทศรวมท้ัง
เครื่องมือและอุปกรณท่ีตองนําเขามาเพ่ือปฏิบัติงานตามสัญญา ไมวาผูรับจางจะเปนผูท่ีนําของเขามาเองหรือนําเขามา
โดยผานตัวแทนหรือบุคคลอ่ืนใด ถาสิ่งของนั้นตองนําเขามาโดยทางเรือในเสนทางเดินเรือ      ท่ีมีเรือไทยเดินอยูและ
สามารถใหบริการรับขนไดตามท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด ผูรับจางตองจัดการใหสิ่งของ
ดังกลาวบรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือท่ีมีสิทธิเชนเดียวกับเรือไทยจากตางประเทศมายังประเทศไทย เวนแตจะไดรับ
อนุญาตจากกรมเจาทากอนบรรทุกของนั้นลงเรืออ่ืนท่ีมิใชเรือไทยหรือ เปนของท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม
ประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออ่ืนได ท้ังนี้ไมวาการสั่งหรือนําเขาสิ่งของดังกลาวจากตางประเทศจะเปนแบบใด 
 ในการส งมอบงานตามสัญ ญ าให แก ผู ว าจ าง  ถ างานนั้ น มีสิ่ งของตามวรรคหนึ่ ง  
ผูรับจางจะตองสงมอบใบตราสง (Bill of Lading) หรือสําเนาใบตราสงสําหรับของนั้น ซ่ึงแสดงวาไดบรรทุกมาโดย
เรือไทยหรือเรือท่ีมีสิทธิเชนเดียวกับเรือไทยใหแกผูวาจางพรอมกับการสงมอบงานดวย 

 ในกรณีท่ีสิ่งของดังกลาวไมไดบรรทุกจากตางประเทศมายังประเทศไทยโดยเรือไทยหรือเรือท่ี
มีสิทธิเชนเดียวกับเรือไทย ผูรับจางตองสงมอบหลักฐานซ่ึงแสดงวาไดรับอนุญาตจากกรมเจาทา ใหบรรทุกของโดย
เรืออ่ืนไดหรือหลักฐานซ่ึงแสดงวาไดชําระคาธรรมเนียมพิเศษเนื่องจากการไมบรรทุกของโดยเรือไทยตามกฎหมายวา
ดวยการสงเสริมการพาณิชยนาวีแลวอยางใดอยางหนึ่งแกผูวาจางดวย 
 ในกรณีท่ีผูรับจางไมสงมอบหลักฐานอยางใดอยางหนึ่งดังกลาวในวรรคสองและวรรคสาม
ใหแกผูวาจาง แตจะขอสงมอบงานดังกลาวใหผูวาจางกอนโดยไมรับชําระเงินคาจาง ผูวาจางมีสิทธิรับงานดังกลาวไว
กอน และชําระเงินคาจางเม่ือผูรับจางไดปฏิบัติถูกตองครบถวนดังกลาวแลวได 

ขอ ๒๓ มาตรฐานฝมือชาง 
 ผูรับจางตกลงเปนเง่ือนไขสําคัญวา ผูรับจางจะตองมีและใชผูผานการทดสอบมาตรฐานฝมือ
ชาง จาก ........................................................... หรือผูมีวุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส. หรือ ปวท. หรือเทียบเทาจาก
สถาบันการศึกษาท่ี ก.พ. รับรองใหเขารับราชการได ในอัตราไมต่ํากวารอยละ……(……..) ของแตละสาขาชาง แต
จะตองมีชางจํานวนอยางนอย ๑ (หนึ่ง) คน ในแตละสาขาชางดังตอไปนี้ 

 ๒๓.๑ …………………………………………………..…… 

 ๒๓.๒ ……………………………………………….….…… 

         …………………………..ฯลฯ……………….…… 
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 ผูรับจางจะตองจัดทําบัญชีแสดงจํานวนชางท้ังหมดโดยจําแนกตามแตละสาขาชาง 
และระดับชาง พรอมกับระบุรายชื่อชางผูท่ีผานการทดสอบมาตรฐานฝมือชางหรือผูมีวุฒิบัตรดังกลาว 
ในวรรคหนึ่ง นํามาแสดงพรอมหลักฐานตางๆ ตอคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ หรือผูควบคุมงานกอนเริ่มลงมือทํางาน 
และพรอมท่ีจะใหผูวาจางหรือเจาหนาท่ีของผูวาจางตรวจสอบดูไดตลอดเวลาทํางานตามสัญญานี้ของผูรับจางสัญญา
นี้ทําข้ึนเปนสองฉบับ มีขอความถูกตองตรงกัน คูสัญญาไดอานและเขาใจขอความ โดยละเอียดตลอดแลว จึงไดลง
ลายมือชื่อ พรอมท้ังประทับตรา (ถามี) ไวเปนสําคัญตอหนาพยาน  
และคูสัญญาตางยึดถือไวฝายละหนึ่งฉบับ 

(ลงชื่อ)…………………………………………...ผูวาจาง 
        (……........……...…………………….) 
 
(ลงชื่อ)…………………………………..……….ผูรับจาง 
        (……........……...…………………….) 
 
(ลงชื่อ)………………………………………..….พยาน 
        (……........……...…………………….) 
 
(ลงชื่อ)………………………………..………….พยาน 
        (……........……...…………………….) 
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วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับสัญญาจางกอสราง 
(๑) ใหระบุเลขท่ีสัญญาในปงบประมาณหนึ่งๆ ตามลําดับ 
(๒) ใหระบุชื่อของสหกรณ/กลุมเกษตรกรท่ีเปนนิติบุคคล เชน เชน สหกรณ ก. จํากัด เปนตน 
(๓) ใหระบุชื่อและตําแหนงผูมีอํานาจพิจารณาของสหกรณ/กลุมเกษตรกร หรือผูท่ีไดรับมอบอํานาจ เชน 

นาย ก. ประธานสหกรณ................ หรือ นาย ข. ผูไดรับมอบอํานาจจากประธานสหกรณ……………….. 
 (๔) ใหระบุชื่อผูรับจาง 

ก. กรณีนิติบุคคล เชน หางหุนสวนสามัญจดทะเบียน หางหุนสวนจํากัด บริษัทจํากัด 
 ข. กรณีบุคคลธรรมดา ใหระบุชื่อและท่ีอยู 
 (๕)  เปนขอความหรือเง่ือนไขเพ่ิมเติม ซ่ึงสหกรณ/กลุมเกษตรกรผูทําสัญญาอาจเลือกใชหรือตัดออกได
ตามขอเท็จจริง 
 (๖)  เปนขอความหรือเง่ือนไขเพ่ิมเติม ซ่ึงสหกรณ/กลุมเกษตรกรผูทําสัญญาอาจเลือกใชหรือตัดออกได
ตามขอเท็จจริง 

(๗) ใหระบุงานท่ีตองการจาง 
(๘) “หลักประกัน” หมายถึง หลักประกันท่ีผูรับจางนํามามอบไวแกสหกรณ/กลุมเกษตรกรเม่ือลงนามใน

สัญญา เพ่ือเปนการประกันความเสียหายท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากการปฏิบัติตามสัญญา ดังนี้ 
 (๑) เงินสด  
 (๒) เช็คหรือดราฟท  ท่ี ธนาคารเซ็นสั่ งจาย ซ่ึ งเป น เช็คหรือดราฟทลงวัน ท่ี ท่ี ใช เช็ ค 

หรือดราฟทนั้นชําระตอเจาหนาท่ี หรือกอนวันนั้นไมเกิน ๓ วันทําการ  
 (๓) หนังสือค้ําประกันของธนาคารภายในประเทศตามตัวอยางท่ีคณะกรรมการนโยบายกําหนด 

โดยอาจเปนหนังสือคํ้าประกันอิเล็กทรอนิกสตามวิธีการท่ีกรมบัญชีกลางกําหนดก็ได 
 (๔) หนังสือคํ้าประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพยท่ีไดรับอนุญาตให

ป ระกอบ กิจการ เงิน ทุ น เพ่ื อการพ าณิ ชย และประกอบ ธุ ร กิ จ คํ้ าป ระ กันต ามป ระกาศของธน าค าร 
แห งประเทศไทย ตามรายชื่ อบริ ษัท เงินทุน ท่ีธนาคารแห งประเทศไทยแจ งเวียนใหทราบ โดยอนุ โลม 
ใหใชตามตัวอยางหนังสือคํ้าประกันของธนาคารท่ีคณะกรรมการนโยบายกําหนด 

 (๕) พันธบัตรรัฐบาลไทย 
(๙) ใหกําหนดจํานวนเงินหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา 

 (๑๐) เปนขอความหรือเง่ือนไขเพ่ิมเติม ซ่ึงสหกรณ/กลุมเกษตรกรผูทําสัญญาอาจเลือกใชหรือตัดออกได
ตามขอเท็จจริง 
 (๑๑) อัตรารอยละท่ีระบุไวตอไปนี้ อาจพิจารณาแกไขไดตามความเหมาะสม 
 (๑๒) เปนขอความหรือเง่ือนไขเพ่ิมเติม ซ่ึงสหกรณ/กลุมเกษตรกรผูทําสัญญาอาจเลือกใชหรือตัดออกได
ตามขอเท็จจริง 

(๑๓) เปนขอความหรือเง่ือนไขเพ่ิมเติม ซ่ึงสหกรณ/กลุมเกษตรกรผูทําสัญญาอาจเลือกใชหรือตัดออกได
ตามขอเท็จจริง 

(๑๔) เปนขอความหรือเง่ือนไขเพ่ิมเติม ซ่ึงสหกรณ/กลุมเกษตรกรผูทําสัญญาอาจเลือกใชหรือตัดออกได
ตามขอเท็จจริง 

(๑๕) เปนขอความหรือเง่ือนไขเพ่ิมเติม ซ่ึงสหกรณ/กลุมเกษตรกรผูทําสัญญาอาจเลือกใชหรือตัดออกได
ตามขอเท็จจริง 
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(๑๖) ในกรณีท่ีสหกรณ/กลุมเกษตรกรผูวาจางเห็นเปนการจําเปนและสมควรจะหักคาจางในแตละ
เดือน   ไวจํานวนท้ังหมดก็ได 

(๑๗) เปนขอความหรือเง่ือนไขเพ่ิมเติม ซ่ึงสหกรณ/กลุมเกษตรกรผูทําสัญญาอาจเลือกใชหรือ 
ตัดออกไดตามขอเท็จจริง 

(๑8) เปนขอความหรือเง่ือนไขเพ่ิมเติม ซ่ึงสหกรณ/กลุมเกษตรกรผูทําสัญญาอาจเลือกใชหรือตัดออกได
ตามขอเท็จจริง 

(19) เปนขอความหรือเง่ือนไขเพ่ิมเติม ซ่ึงสหกรณ/กลุมเกษตรกรผูทําสัญญาอาจเลือกใชหรือตัดออกไดตาม
ขอเท็จจริง 

(๒0) กํ าหนด เวลา ท่ี ผู รับ จ างจะรับ ผิ ด ในความชํ ารุ ดบกพรอง โดยปกติ จะต อ งกํ าหนด 
ไมนอยกวา ๒ ป นับถัดจากวันท่ีผูรับจางไดรับมอบงานจางกอสราง 

(๒1) อัตราคาปรับตามสัญญาขอ ๙  กรณีผู รับจางไปจางชวงบางสวนโดยไม ไดรับอนุญาต 
จากผูวาจาง ตองกําหนดคาปรับเปนจํานวนเงินไมนอยกวารอยละสิบของวงเงินของงานท่ีจางชวงตามสัญญา 

(๒2) อัตราคาปรับตามสัญญาขอ ๑๗ ใหกําหนดเปนรายวันในอัตราตามคําแนะนํานายทะเบียน
สหกรณ เรื่อง การกําหนดระเบียบวาดวยการจัดซ้ือและจัดจางของสหกรณ เม่ือวันท่ี 17 สิงหาคม 2560 สวนกรณี
จะปรับรอยละเทาใด ใหอยูในดุลพินิจของสหกรณ/กลุมเกษตรกรผูวาจางท่ีจะพิจารณา โดยคํานึงถึงราคาและ
ลักษณะของพัสดุท่ีจาง ซ่ึงอาจมีผลกระทบตอการท่ีผูรับจางจะหลีกเลี่ยงไมปฏิบัติตามสัญญา แตท้ังนี้การท่ีจะกําหนด
คาปรับเปนรอยละเทาใด จะตองกําหนดไวในเอกสารเชิญชวนดวย 

(๒3) ถาตองจายคาควบคุมงานวันละเทาใด ใหเรียกคาควบคุมงานจากผูรับจางวันละเทานั้น  
ตามจํานวนท่ีลวงเลยกําหนดสัญญาไป แตสัญญาขอนี้ไมรวมถึงคาควบคุมงานในกรณีท่ีตองตออายุสัญญา  

(๒4) เปนขอความหรือเง่ือนไขเพ่ิมเติม ซ่ึงสหกรณ/กลุมเกษตรกรผูทําสัญญาอาจเลือกใชหรือตัดออกได
ตามขอเท็จจริง 
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ใบเสนอราคา 
เรียน ประธานกรรมการจัดซ้ือ  
1. ขาพเจา..................................................................................................................อยูเลขท่ี..............หมูท่ี...........
ถนน...............................ตําบล..................................อําเภอ.....................................จังหวดั.....................................
โทรศัพท................................ทะเบียนพาณิชยเลขท่ี.........................เลขประจาตัวผูเสียภาษี...................................
โดยนาย/นาง/นางสาว...................................................ผูลงนามขางทายนี้ ไดเขาใจรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
และแบบรูปรายการ เง่ือนไขในสัญญาซ้ือขายและรายละเอียดตาง ๆ โดยตลอดและยอมรับขอกําหนดและเง่ือนไขนั้น
แลว รวมท้ังรับรองวา ขาพเจาเปนผูมีคุณสมบัติครบถวนตามท่ีกําหนดและไมเปนผูท้ิงงานของทางราชการ  
2. ขาพเจาขอเสนอรายการพัสดุ รวมท้ังบริการ ตามราคาและกําหนดเวลาสงมอบ ดังตอไปนี้ 
ลําดับ 

รายการ 
ราคาตอ
หนวย 

ภาษี จํานวน 
รวมเปนเงิน 

กําหนด กําหนด 

ที่ มูลคาเพ่ิม (หนวย) สงมอบ รับประกัน 

   บาท ส.ต. (วัน) (ป, วัน) 

         

         

         

         

         

รวม………………...รายการ 
(…………………………………………………………………………) 

    

 

ซ่ึงเปนราคาท่ีรวมภาษีมูลคาเพ่ิม รวมท้ังภาษีอากรอ่ืน และคาใชจายท้ังปวงไวดวยแลว  
3. คําเสนอนี้จะยืนอยูเปนระยะเวลา...................วัน ถัดจากวันเสนอราคานี้ และสหกรณ...............  
.........................................................จํากัด อาจรับคําเสนอนี้ ณ เวลาใดก็ไดกอนท่ีจะครบกําหนดระยะเวลาดังกลาว 
หรือระยะเวลาท่ีไดยืดออกไปตามเหตุผลอันสมควรท่ีสหกรณ............................................จํากัด รองขอ  
4. ขาพเจายอมรับวาสหกรณ..............................................จาํกัด ไมมีความผูกพันท่ีจะรับคาเสนอนี้ หรือใบเสนอ
ราคาใด ๆ รวมท้ังไมตองรับผิดชอบในคาใชจายใดๆ อันอาจเกิดข้ันในการท่ีขาพเจาไดเขาเสนอราคา  
5. บรรดาหลักฐานประกอบการพิจารณา เชน ตัวอยาง (Sample) แคตตาล็อกแบบรูปรายการละเอียดคุณ
ลักษณะเฉพาะ (Specifications) ซ่ึงขาพเจาไดสงใหแกสหกรณพรอมใบเสนอราคา ขาพเจายินยอมมอบใหสหกรณ
ไวเปนเอกสารและทรัพยสินของทางราชการ  
6. ขาพเจาไดตรวจทานตัวเลขและตรวจสอบเอกสารตาง ๆ ท่ีไดยื่นพรอมใบเสนอราคานี้โดยละเอียดแลว และเขาใจ
ดีวาสหกรณไมตองรับผิดชอบใด ๆ ในความผิดพลาดหรือตกหลน  
 

เสนอมา ณ วันท่ี...................เดือน.................................พ.ศ. ..................... 
ลงชื่อ......................................... 

(.........................................) 
ตําแหนง.................................................. 
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 (ราง)  
บันทึกขอตกลงยินยอมปฏิบัติตามเงื่อนไขการสนับสนุน 
เงินอุดหนุนจากทางราชการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

----------------------------------------------   
      วันท่ี ......... เดือน ..................................... พ.ศ. ...................... 

บันทึกขอตกลงระหวางกรมสงเสริมสหกรณ สํานักงานเลขท่ี ๑๒ ถนนกรุงเกษม  แขวงวัดสามพระยา    
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร โดยสหกรณจังหวัด....................................................................เปนผูรับมอบอํานาจ     
ซ่ึงตอไปนี้ในบันทึกฉบับนี้ เรียกวา “ผูใหการสนับสนุน” กับ สหกรณ /กลุมเกษตรกร............................................... 
สํานักงานเลขท่ี ...............หมูท่ี................ตําบล...................................................อําเภอ.............................................
จังหวัด.....................................โดย ..................................................................ตําแหนง............................................. 
และ ............................................................................ ตาํแหนง .........................................................................เปน
ผูแทนของสหกรณ/กลุมเกษตรกร...................................................................จํากัด  จังหวดั.............................ผูมี
อํานาจลงนามผูกพันแทนสหกรณ/กลุมเกษตรกร........................................................................................ จํากัด     
ซ่ึงตอไปในบันทึกนี้เรียกวา “ผูขอรับการสนับสนุน” 
  คูสัญญาท้ังสองฝายไดตกลงทําบันทึกขอตกลงยินยอมปฏิบัติตามเง่ือนไขการสนับสนุนเงินอุดหนุน
จากทางราชการ ดังตอไปนี้ 

1. ผูขอรับการสนับสนุนตกลงรับการสนับสนุน  และผูใหการสนับสนุนตกลงใหการสนับสนุน  
โดยผูขอรับการสนับสนุนตกลงยินยอมท่ีจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ เง่ือนไขและวัตถุประสงคของการดําเนินการตาม
โครงการ...................................................................................................................................................................... 

 ทุกประการและตองจัดทําเอกสารและหลักฐานตาง ๆ ตามท่ีกําหนดไวในหลักเกณฑ วิธีการ และ
เง่ือนไขการเบิกจายเงินอุดหนุนตามท่ีผูใหการสนับสนุนกําหนดในการขอเบิกเงินอุดหนุน และหลักฐานอ่ืนใดท่ีทางราชการ
หรือฝายตรวจสอบขอใหจัดทําหรือจัดสงเพ่ิมเติม รวมท้ังรายงานผลการดําเนินงานตาง ๆ ตามท่ีผูใหการสนับสนุน
กําหนด 
  ๒. ผูใหการสนับสนุนตกลงใหการสนับสนุนเปนเงินงบประมาณเงินอุดหนุน สาํหรับ (ใสรายละเอียด     
การอุดหนุนตามท่ีไดรับการอนมัุติจากกรมสงเสริมสหกรณ )........................................................................ 
.................................................................................................................................................................................................................  
ตามโครงการ............................................................................................................................................................... 
จํานวน ....................................................................บาท (.........................................................................................................) 
 โดยผูขอรับการสนับสนุนตกลงยินยอมท่ีจะใชเงินและหรือทรัพยสินนั้นไปตามวัตถุประสงคของการอุดหนุน 
ทุกประการตลอดอายุการใชงาน รวมท้ังปฏิบัติตามหลักเกณฑและเง่ือนไขการเบิกจายเงิน ตามท่ีผูใหการสนับสนุน
กําหนดโดยระหวางดําเนินโครงการ หรือหลังสิ้นสุดโครงการ หากมีหนวยราชการหรือองคกรตาง ๆ ขอตรวจสอบ
โครงการหรือเอกสารเพ่ิมเติม ผูขอรับการสนับสนุนตองใหความรวมมือ ยินยอมพรอมในการรับการตรวจสอบดังกลาว 

 
 
 

“ผูใหการสนับสนุน” และ “ผูขอรบัการสนับสนุน”  ลงลายมือชื่อทายบันทึกขอตกลงทุกหนาและทุกฉบับ 
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  ๓.  หากผูขอรับการสนับสนุนจงใจใชเงินและหรือทรัพยสินโดยไมปฏิบัติตามเง่ือนไขท่ีกําหนดตาม
โครงการ ..............................................................................................................................(ใสรายละเอียดการอุดหนนุตามท่ีไดรับ 
การอนุมัติจาก กรมสงเสริมสหกรณตรงกับขอ 2. )................................................................................................................ 
หรือไมสามารถปฏิบัติตามไดเพราะเหตุอยางอ่ืนนอกจากเหตุสุดวิสัยตามขอ ๕. ผูขอรับการสนับสนุนยินยอมใหผูใหการ
สนับสนุนกําหนดหลักเกณฑการสงคืนเงิน และหรือทรัพยสินท่ีไดรับการสนับสนุนเหลานั้นใหแกกรมสงเสริมสหกรณ 
เพ่ือนําไปดําเนินการใหเกิดประโยชนตอไปได 
  4. ถาผูขอรับการสนับสนุนไมสามารถสงมอบเงินหรือทรัพยสินตามหลักเกณฑและกําหนดเวลาท่ี
ผูใหการสนับสนุนกําหนดได ใหถือวาเงินหรือทรัพยสินนั้นตกเปนกรรมสิทธิ์ของกรมสงเสริมสหกรณนับแตวันท่ีไดรับ
แจงโดยผูขอรับการสนับสนุนยินยอมใหรื้อถอนและขนยายทรัพยสินเหลานั้นได 
                    5. หากผูขอรบัการสนบัสนุนไมสามารถดําเนนิการตามโครงการ............................................................. 
เพราะเหตุสุดวิสัย ใหผูขอรับการสนับสนุนตองแจงเหตุนั้นตอผูใหการสนับสนุนโดยเร็ว 
  6. สําหรับการดําเนินการจัดซ้ือจัดจางในการดําเนินการ ใหสหกรณปฏิบัติตามคําแนะนําของ นาย
ทะเบี ยนสหกรณ  เรื่ อง การกํ าหนดระเบี ยบว าด วยการจัดซ้ื อและจั ดจ างของสหกรณ  ให ไว  ณ  วันท่ี  17  
สิงหาคม 2560 
 7. ถาสหกรณ...................................................................... จํากัด จังหวัด……………........…………… 
........................................................ มิไดนําเงินไปใชจายตามวัตถุประสงคในขอ ๒.  กรมสงเสริมสหกรณสงวนสิทธิ์ท่ี
จะเรียกคืนเงินท่ีเบิกไป และเรียกคืนเงินท่ีอยูในบัญชีเงินฝากตามโครงการ ท้ังหมดทันที 
  8. สหกรณ......................................................................................จํากัด เม่ือดําเนินการจัดซ้ือจัดจางแลว 
ไมครบตามวงเงินท่ีจัดซ้ือจัดจาง ใหสงคืนสวนท่ีเหลือตามสัดสวนการใชเงินจากบัญชีโครงการ............................................ 
ท้ังหมด กรณีดอกผลท่ีเกิดข้ึนจากบัญชีเงินฝากธนาคารใหสหกรณสงคืนท้ังหมด 
  กรณีมีคาปรับจากการผิดสัญญา ใหสหกรณถือปฏิบัติดังนี้ 

1) กรณีสหกรณจะคืนเงินคาปรับเปนรายไดแผนดิน โดยไมรอผลการหารือจากกรมบัญชีกลางให

สหกรณมีมติท่ีประชุมคณะกรรมการเห็นชอบสงคืนเงินคาปรับเปนรายไดแผนดิน 

2) กรณีสหกรณประสงครอผลการการหารือจากกรมบัญชีกลาง ใหนําเงินคาปรับท้ังจํานวนเก็บไวใน

บัญชีของสหกรณตามโครงการฯ ท่ีไดรับการอุดหนุน จนกวาจะไดหนังสือตอบขอหารือจากกรมบัญชีกลาง 

 
 
 
 
“ผูใหการสนับสนุน” และ “ผูขอรับการสนับสนุน”  ลงลายมือช่ือทายบันทึกขอตกลงทุกหนาและทุกฉบับ 
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 บันทึกขอตกลงฉบับนี้ทําข้ึนเปน ๒ ฉบับ  มีขอความถูกตองตรงกัน  ท้ังสองฝายไดอานและเขาใจขอความ
โดยละเอียดตลอดแลว จึงไดลงลายมือชื่อและประทับตรา (ถามี) ไวเปนสําคัญตอหนาพยาน ซ่ึงตางฝายตางยึดถือไว
ฝายละฉบับ 
 
 
สหกรณ............................................................จํากัด                กรมสงเสริมสหกรณ 
 
ลงชื่อ .............................................ผูรับมอบอํานาจ   ลงชื่อ............................................ 
      ( ........................................... )       (............................................) 
ตําแหนง ....................................                  ตําแหนง  สหกรณจังหวัด........................ 
 
 
ลงชื่อ .............................................พยาน    ลงชื่อ ...................................... พยาน 
       ( .......................................... )    ( ........................................ ) 
ตําแหนง ...................................................   ตําแหนง ............................................. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 “ผูใหการสนับสนุน” และ “ผูขอรับการสนับสนุน”  ลงลายมือชื่อทายบันทึกขอตกลงทุกหนาและทุกฉบับ 


	ราคาต่อหน่วย
	ที่
	บาท

	รวม………………...รายการ

