
 
 
 

 

 

 

ประกาศสหกรณออมทรัพยกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น จํากัด 
เรื่อง ประกวดราคาจางกอสรางอาคารสํานักงานสหกรณออมทรัพย 

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น จํากัด แหงใหม  
(ครั้งที่ ๒) 

******************************* 
 

  สหกรณออมทรัพยกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น จํากัด มีความประสงคจะประกวด   
ราคาจางกอสรางอาคารสํานักงานสหกรณฯ แหงใหม บนที่ดิน ๒ ไร บริเวณสถานที่กอสรางซอยคลองหลวง ๘/๑  
ถนนพหลโยธิน ตําบลคลองหนึ่ง อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ดวยวิธีประกวดราคา ราคากลางของงาน
กอสรางในการประกวดราคาครั้งนี้เปนเงินทั้งสิ้น ๔๕,๒๕๐,๙๒๔.๘๔ บาท (สี่สิบหาลานสองแสนหาหมื่นเการอย
ยี่สิบสี่บาทแปดสิบสี่สตางค) 
  ผูยื่นขอเสนอจะตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้ 
  1. ไมเปนบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูท้ิงงานและไดแจงเวียนชื่อใหเปนผูทิ้งงาน 
ของหนวยงานของรัฐในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผูท้ิงงานของหนวยงาน
ของรัฐในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผูทิ้งงานเปนหุนสวนผูจัดการ 
กรรมการผูจัดการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นดวย 
  2. มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจางและ 
การบริหารพัสดุภาครัฐกําหนดในราชกิจจานุเบกษา 
  3. เปนนิติบุคคลผูมีอาชีพรับจางงานที่ประกวดราคาดังกลาว 
  4. ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกบัผูยื่นขอเสนอราคารายอื่นที่เขาเสนอราคาใหแกสหกรณฯ   
ณ วันประกาศประกวดราคา หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม          
ในการประกวดราคาครั้งนี ้
  5. ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมข้ึนศาลไทย เวนแตรัฐบาล
ของผูยื่นขอเสนอไดมีคาํสั่งใหสละเอกสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น 
  6. ผูยื่นขอเสนอตองมีผลงานกอสรางประเภทเดียวกันกับงานท่ีประกวดราคาจางกอสราง 
ในวงเงินไมนอยกวา ๒๒,๖๒๕,๔๖๒.๔๒ บาท (ยี่สิบสองลานหกแสนสองหมื่นหาพันสี่รอยหกสิบสองบาทสี่สิบสอง
สตางค)   
  7. ผูยื่นขอเสนอที่ยื่นขอเสนอในรูปแบบของ “กิจการรวมคา” ตองมีคณุสมบัติ ดังนี ้
      7.1 กรณีท่ีขอตกลงฯ กําหนดใหผูเขารวมคารายใดรายหนึ่งเปนผูเขารวมคาหลักขอตกลงฯ 
จะตองมีการกําหนดสัดสวนหนาที่ และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของ หรือมูลคาตามสัญญาของผูเขา  
รวมคาหลักมากกวาผูเขารวมคารายอ่ืนทุกราย 
      7.2 กรณีท่ีขอตกลงฯ กําหนดใหผูเขารวมคารายใดรายหนึ่งเปนผูเขารวมคาหลัก กิจการ
รวมคานั้นตองใชผลงานของผูเขารวมคาหลักรายเดียวเปนผลงานของกิจการรวมคาที่ยื่นขอเสนอ 
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   7.3 กรณีที่ขอตกลงฯ กําหนดใหผู เขารวมคารายใดรายหนึ่งเปนผูเขารวมคาหลัก 
ผูเขารวมคาหลักจะตองเปนผูประกอบการที่ข้ึนทะเบียนไวกับกรมบัญชีกลางในสวนของผูเขารวมคาที่ไมใช
ผูเขารวมคาหลักจะเปนผูประกอบการที่ข้ึนทะเบียนในสาขางานกอสรางไวกับกรมบัญชีกลางหรือไมก็ได 
     สําหรับขอตกลงฯ ท่ีไมไดกําหนดใหผูเขารวมคารายใดเปนผูเขารวมคาหลัก ผูเขารวมคา   
ทุกรายจะตองมีคณุสมบัติครบถวนตามเงื่อนไขที่กําหนดไวในเอกสาร 

 8. กําหนดดูสถานที่กอสราง ในวันที่  ๓๑  สิงหาคม  25๖๕ ระหวางเวลา  13.00 น. ถึง  15.00 น.  
และกําหนดรับฟงคําชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม  ในวันที่ ๓๑ สิงหาคม 25๖๕ เวลา 15.00 น. เปนตนไป        
ณ สหกรณออมทรัพยกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น จํากัด (สํานักงานชั่วคราว) เลขที่ ๑๑๑/๑ หมูที่ ๑ ซอยคลองหลวง 8 
ถนนพหลโยธิน ตําบลคลองหนึ่ง อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี  

  9.  กําหนดย่ืนซองประกวดราคา  ในวันที่ ๑๒ กันยายน  25๖๕ เวลา 09.๐0 น. ถึง 1๑.00 น.         
ณ สหกรณออมทรัพยกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น จํากัด (สํานักงานชั่วคราว) เลขที่ ๑๑๑/๑ หมูที่ ๑ ซอยคลองหลวง 8 
ถนนพหลโยธิน ตําบลคลองหนึ่ง อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี  
  10. กําหนดเปดซองประกวดราคา และพิจาณาการประกวดราคา ในวันที่ ๑๒ กันยายน  25๖๕  
เวลา 13.00 น. เปนตนไป  ณ สหกรณออมทรัพยกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน จํากัด (สํานักงานชั่วคราว) เลขที่ ๑๑๑/๑ 
หมูที่ ๑ ซอยคลองหลวง 8 ถนนพหลโยธิน ตําบลคลองหนึ่ง อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธาน ี12120 

  11. ประกาศผลการประกวดราคา ภายในวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๕ ทางเว็บไซตของ              
สหกรณออมทรัพยกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน จํากัด  (www.dlasavingcoop.com) 

  12.  ผูสนใจติดตอขอรับ/ซื้อเอกสารประกวดราคาจางกอสราง ในราคาชุดละ 10,000 บาท 
(รวมภาษีมูลคาเพ่ิม) ไดท่ี งานบริหารทั่วไป ฝายอํานวยการ สหกรณออมทรัพยกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
จํากัด (สํานักงานชั่วคราว) เลขที่ ๑๑๑/๑ หมูที่ ๑ ตําบลคลองหนึ่ง อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ระหวาง
วันที่ ๑ สิงหาคม 25๖๕ ถึงวันท่ี ๓๐ สิงหาคม 25๖๕ ตั้งแตเวลา 09.00 น. ถึงเวลา 15.00 น. ดูรายละเอียด
ไดที่ เ ว็บ ไซต  (www.dlasavingcoop.com) หรือสอบถามทางโทรศัพทหมายเลข ๐๒-๒๔๑-๘๒๕๐-๑  
(เวนวันหยุดทําการสหกรณ)  
 

                     ประกาศ ณ  วันที่     1    เดือน สิงหาคม  พ.ศ.2565 
 
 
 

 
                       (นายพิพัฒน  วรสิทธดิํารง) 
                                                                       ประธานกรรมการ 
                                             สหกรณออมทรัพยกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น จํากัด 

 
 
 
 
 
 
 



 
เอกสารประกวดราคาจาง  เลขท่ี 1/256๕ 

การจางกอสรางอาคารสํานักงานสหกรณออมทรัพย 
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น จํากัด แหงใหม 

ตามประกาศสหกรณออมทรัพยกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น จํากัด  
ลงวันที ่1 เดือน สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖๕ 

************************************************************* 
   สหกรณออมทรัพยกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น จํากัด ซึ่งตอไปนี้เรียกวา  “สหกรณฯ”          
มีความประสงคจะประกวดราคาจางกอสรางอาคารสํานักงานสหกรณออมทรัพยกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
จํากัด แหงใหม  ณ บริเวณสถานที่กอสรางหมูที่ ๑ ซอยคลองหลวง 8/1 ถนนพหลโยธิน ตําบลคลองหนึ่ง อําเภอ
คลองหลวง จังหวัดปทุมธานี  โดยมีขอแนะนําและขอกําหนด ดังตอไปนี ้

1.  เอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคา   
1.1  แบบรูปรายการละเอียด 
1.2  แบบใบเสนอราคาและแสดงปริมาณงานที่กําหนด 
1.3  แบบสัญญาจาง 
1.4  แบบหนังสือค้ําประกัน  

(1) หลักประกันซอง 
 (2) หลักประกันสัญญา 

1.๕ บทนิยาม 
         (1)  ผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกัน 
         (2)  การขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม 

1.๖  แบบบัญชีเอกสาร 
         (1)  บัญชีเอกสารสวนที่ 1 
         (2)  บัญชีเอกสารสวนที่ 2 

2.  คุณสมบัติของผูเสนอราคา 
   1. ไมเปนบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานและไดแจงเวียนชื่อใหเปนผูทิ้งงาน 
ของหนวยงานของรัฐในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผูท้ิงงานของหนวยงาน
ของรัฐในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผูทิ้งงานเปนหุนสวนผูจัดการ 
กรรมการผูจัดการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นดวย 
  2. มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจางและ 
การบริหารพัสดุภาครัฐกําหนดในราชกิจจานุเบกษา 
  3. เปนนิติบุคคลผูมีอาชีพรับจางงานที่ประกวดราคาดังกลาว 
  4. ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอราคารายอื่นที่เขาเสนอราคาใหแกสหกรณฯ   
ณ วันประกาศประกวดราคา หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม ในการ
ประกวดราคาครั้งนี ้
  5. ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย เวนแตรัฐบาล 
ของผูยื่นขอเสนอไดมีคาํสั่งใหสละเอกสิทธิ์และความคุมกันเชนวานัน้ 
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  6. ผูยื่นขอเสนอตองมีผลงานกอสรางประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจางกอสราง 
ในวงเงินไมนอยกวา ๒๒,๖๒๕,๔๖๒.๔๒ บาท (ยี่สิบสองลานหกแสนสองหม่ืนหาพันสี่รอยหกสิบสองบาทสี่สิบ 
สองสตางค) และเปนผลงานที่เปนคูสัญญาโดยตรงกับหนวยงานของรัฐ หรือหนวยงานเอกชนที่สหกรณฯ เชื่อถือ 
  7. ผูยื่นขอเสนอที่ยื่นขอเสนอในรูปแบบของ “กิจการรวมคา” ตองมีคุณสมบัติ ดังนี ้
        7.1 กรณีที่ขอตกลงฯ กําหนดใหผูเขารวมคารายใดรายหนึ่งเปนผูเขารวมคาหลัก ขอตกลงฯ 
จะตองมีการกําหนดสัดสวนหนาที่ และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของ หรือมูลคาตามสัญญาของผูเขารวม
คาหลักมากกวาผูเขารวมคารายอ่ืนทุกราย 
        7.2 กรณีที่ขอตกลงฯ กําหนดใหผูเขารวมคารายใดรายหนึ่งเปนผูเขารวมคาหลัก กิจการ
รวมคานั้นตองใชผลงานของผูเขารวมคาหลักรายเดียวเปนผลงานของกิจการรวมคาที่ยื่นขอเสนอ 
        7.3 กรณีที่ขอตกลงฯ กําหนดใหผูเขารวมคารายใดรายหนึ่งเปนผูเขารวมคาหลัก ผูเขารวม
คาหลักจะตองเปนผูประกอบการท่ีขึ้นทะเบียนไวกับกรมบัญชีกลาง ในสวนของผูเขารวมคาที่ไมใชผูเขารวมคาหลัก
จะเปนผูประกอบการท่ีขึ้นทะเบียนในสาขางานกอสรางไวกับกรมบัญชีกลางหรือไมก็ได 
        สําหรับขอตกลงฯ ที่ไมไดกําหนดใหผูเขารวมคารายใดเปนผูเขารวมคาหลัก ผูเขารวมคา   
ทุกรายจะตองมีคณุสมบัติครบถวนตามเงื่อนไขที่กําหนดไวในเอกสาร 

3.  หลักฐานการเสนอราคา 
  ผู เสนอราคาจะตองเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพรอมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกไว 
นอกซองใบเสนอราคาเปน 2 สวน คือ 

3.1 บัญชเีอกสาร สวนท่ี 1 อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้ 
(1)  ในกรณีผูเสนอราคาเปนนิติบุคคล 

      (ก) หางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการ 
จดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุนสวนผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม พรอมรับรองสําเนาถูกตอง 
      (ข) บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน
นิติบุคคล  หนังสือบริคณหสนธิ  บัญชีรายชื่อกรรมการผูจัดการ  ผูมีอํานาจควบคุม  และบัญชีผูถือหุนรายใหญ  
พรอมรับรองสําเนาถูกตอง 

 (๒) ในกรณีผูเสนอราคาเปนผูเสนอราคารวมกันในฐานะเปนผูรวมคา ใหยื่นสําเนาสัญญา
ของการเขารวมคา สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูรวมคา และในกรณีที่ผูเขารวมคาฝายใดเปนบุคคล
ธรรมดาที่มิใชสัญชาติไทย ก็ใหยื่นสําเนาหนังสือเดินทาง หรือผูรวมคาฝายใดเปนนิติบุคคล ใหยื่นเอกสารตามท่ี
ระบุไวใน (1)  

(๓) สําเนาใบทะเบียนพาณชิย สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่มพรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง 
(๔) บัญชีเอกสารสวนที่ 1 ท้ังหมดที่ไดยื่นพรอมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบในขอ1.๖ (1) 

3.2  บัญชเีอกสาร สวนท่ี 2 อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี ้
(1)  ใบเสนอราคา 
(2) หนังสือมอบอํานาจซึ่ งปดอากรแสตมปตามกฎหมายในกรณีที่ ผู เสนอราคา 

มอบอํานาจใหบุคคลอื่นลงนามในใบเสนอราคาแทน 
(3)  หลักประกันซอง ตามขอ ๕ 
 

/(4) สําเนา.. 
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(4)  สําเนาหนังสือรับรองผลงานกอสรางพรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง  
(5) บัญชีรายการกอสราง (ใบแจงปริมาณงาน) ซึ่งจะตองแสดงรายการวัสดุอุปกรณ

คาแรงงาน ภาษีประเภทตาง ๆ รวมทั้งกําไรไวดวย  
(6) บัญชี เอกสารสวนที่  2 ทั้ งหมดท่ีไดยื่นพรอมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบ 

ในขอ 1.๖ (2) 
4.  การเสนอราคา 

4.1 ผูเสนอราคาตองยื่นเสนอราคาตามแบบท่ีกําหนดไวในเอกสารประกวดราคานี้ โดยไมมี
เงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะตองกรอกขอความใหถูกตองครบถวน ลงลายมือชื่อของผูเสนอราคาใหชัดเจนจํานวน
เงินที่เสนอตองระบุตรงกันทั้งตัวเลขและตัวอักษร โดยไมมีการขูดลบหรือแกไข หากมีการขูดลบ ตก เติม แกไข  
เปลี่ยนแปลง จะตองลงลายมอืชื่อผูเสนอราคาพรอมประทับตรา (ถามี) กํากับไวดวยทุกแหง   

4.2 ผูเสนอราคาจะตองกรอกปริมาณวัสดุและราคาในบัญชีรายการกอสรางใหครบถวน 
ในการเสนอราคาใหเสนอเปนเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดยเสนอราคารวม

และหรือราคาตอหนวย และหรือตอรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไวทายใบเสนอราคาใหถูกตอง ทั้งนี้ ราคารวม 
ที่เสนอจะตองตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถาตัวเลขและตัวหนังสือไมตรงกันใหถือตัวหนังสือเปนสําคัญ โดยคิด
ราคารวมทั้งสิ้น ซึ่งรวมคาภาษีมูลคาเพ่ิม และภาษีอากรอืน่ และคาใชจายอ่ืนๆ ทั้งปวงไวแลว   

ราคาที่ เสนอจะตองเสนอกําหนดยืนราคาไมนอยกวา ๗๓๐ วัน นับแตวันเปดซอง  
ใบเสนอราคา โดยภายในกําหนดยืนราคาผูเสนอราคาตองรับผิดชอบราคาที่ตนได เสนอไวและจะถอน 
การเสนอราคามิได 

4.3  ผูเสนอราคาจะตองเสนอกําหนดเวลาเวลาดําเนินการกอสรางแลวเสร็จไมเกิน ๗๓๐ วันนับถัดจาก
วันลงนามในสัญญาจาง หรือวนัท่ีไดรับแจงหนังสือจากสหกรณฯ ใหเริ่มทํางาน  

4.4  กอนยื่นซองประกวดราคา ผูเสนอราคาควรตรวจรางสัญญา แบบรูป และรายละเอียด ฯลฯ ใหถี่
ถวนและเขาใจเอกสารประกวดราคาทั้งหมดเสียกอนที่จะตกลงยื่นซองประกวดราคาตามเงื่อนไขในเอกสาร
ประกวดราคา 
  4.5  ผูเสนอราคาจะตองยื่นซองใบเสนอราคาที่ปดผนึกซองเรียบรอยจาหนาซองถึง ประธาน
คณะอนุกรรมการรับและเปดซองประกวดราคา สหกรณออมทรัพยกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น จํากัด  
โดยระบุไวที่หนาซองวา “ใบเสนอราคาตามเอกสารประกวดราคาเลขท่ี 1/2565 ยื่นตอคณะกรรมการรับและ 
เปดซองประกวดราคา ในวันที่ ๑๒  กันยายน  25๖๕  ระหวางเวลา 09.๐0 น. ถึง 1๑.00 น. ณ สหกรณออมทรัพย 
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น จํากัด (สํานักงานชั่วคราว) เลขที่ ๑๑๑/๑ หมูที่ ๑ ตําบลคลองหนึ่ง อําเภอคลองหลวง 
จังหวัดปทุมธานี เมื่อพนกําหนดเวลายื่นซองประกวดราคาแลวจะไมรับซองประกวดราคาโดยเด็ดขาด 

คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา จะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของ 
ผูเสนอราคาแตละรายวา เปนผูเสนอราคาท่ีมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอ่ืนตามขอ 1.๕ (1)  
ณ วันประกาศประกวดราคาหรือไม  และประกาศรายชื่อผูเสนอราคาที่มีสิทธิไดรับการคัดเลือกกอนการ เปดซอง 
ใบเสนอราคา 

หากปรากฏตอคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคากอนหรือในขณะที่มีการเปดซองใบ
เสนอราคาวา มีผูเสนอราคากระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรมตามขอ 1.๕ (2)  
และคณะกรรมการฯ  เชื่อวามีการกระทําอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม คณะกรรมการฯ จะตัด
รายชื่อผูเสนอราคารายนั้นออกจากการเปนผูเสนอราคา และประกาศรายชื่อผูเสนอราคาที่มีสิทธิไดรับการคดัเลือก 

 
/คณะกรรมการ.. 
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  คณะกรรมการรับและเปดซองประกวดราคาจะเปดซองใบเสนอราคา ของผูเสนอราคาท่ีมีสิทธ ิ
ไดรับการคัดเลือกดังกลาวขางตน ในวันที่ ๑๒ กันยายน 25๖๕ เวลา 13.00 น. เปนตนไป ณ สหกรณออมทรัพย
กรมสงเสริมการปกครอง ทองถิ่น จํากัด (สํานักงานชั่วคราว) เลขที่ ๑๑๑/๑ หมูที่ ๑ ตําบลคลองหนึ่ง อําเภอคลองหลวง 
จังหวัดปทุมธานี 

5.  หลักประกันซอง 
ผูเสนอราคา ตองวางหลักประกันซอง พรอมกับการยื่นซองประกวดราคา โดยใชหลักประกัน 

อยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้ จํานวน ๒,๒๖๒,๕๔๖.๒๔ บาท (สองลานสองแสนหกหมื่นสองพันหารอยสี่สิบหกบาท
ยี่สิบสี่สตางค) 

5.1 เงินสด 
5.2 เช็ค หรือตั๋วแลกเงิน ที่ธนาคารภายในประเทศเซ็นสั่งจายโดยเปนเช็คลงวันที่ ที่ยื่นซอง

ประกวดราคาหรือกอนหนานั้นไมเกิน 3 วันทําการของทางราชการ 
5.3 หนังสือค้ําประกันของธนาคารในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุในขอ 1.4 (1)  
5.๔ พันธบัตรรัฐบาลไทย 
     หลักประกันซองตามขอนี้ สหกรณฯ จะคนืใหผูเสนอราคาหรือผูค้ําประกันภายใน 15 วัน นับถัด

จากวันท่ีไดพิจารณาในเบื้องตนเรียบรอยแลว เวนแตผู เสนอราคารายที่คัดเลือกไวซึ่งเสนอราคาต่ําสุด 
ไมเกิน 3 ราย จะคืนใหตอเมื่อไดทําสัญญาหรอืขอตกลง หรือเมื่อผูเสนอราคา ไดพนจากขอผูกพันแลว 

   การคนืหลักประกันซองไมวาในกรณีใดๆ จะคืนใหโดยไมมีดอกเบ้ีย 
 6 หลักเกณฑและสิทธิในการพิจารณาราคา 

6.1  ในการประกวดราคาครั้งนี้ สหกรณฯจะพิจารณาตัดสินดวยเกณฑราคารวมต่ําสุด 
  6.2  หากผูเสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไมถูกตองตามขอ 2 หรือยื่นหลักฐานการเสนอราคา 
ไมถูกตองหรือไมครบถวนตามขอ 3 หรือยื่นซองประกวดราคาไมถูกตองตามขอ 4 คณะอนุกรรมการฯ จะไมรับ
พิจารณาราคาของผูเสนอราคารายนั้น เวนแตเปนขอผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กนอย หรือผิดพลาดไปจาก
เงื่อนไขของเอกสารประกวดราคาในสวนที่มิใชสาระสําคัญ ทั้งนี้เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นวาจะเปนประโยชน
ตอสหกรณฯ เทานั้น 

6.3 สหกรณฯ สงวนสิทธิไมพิจารณาราคาของผูเสนอราคา โดยไมมีการผอนผันในกรณี  
ดังตอไปนี้ 

(1)  ไมปรากฏชื่อผูเสนอราคารายนั้นในบัญชีผูรับเอกสารประกวดราคาหรือในหลักฐาน 
การรับเอกสารประกวดราคาของสหกรณฯ  

(2)  ไมกรอกชื่อนิติบุคคล  (บุคคลธรรมดา)  หรือลงลายมือชื่อผูเสนอราคาอยางหนึ่ง 
อยางใดหรือทั้งหมดในใบเสนอราคา 

 (3)  เสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเงื่อนไขที่กําหนดในเอกสารประกวดราคาท่ีเปน
สาระสําคัญ หรือมีผลทําใหเกิดความไดเปรียบเสียเปรียบแกผูเสนอราคารายอ่ืน  

 (4)  ราคาที่เสนอมีการขูดลบ  ตก  เติม  แกไข  เปลี่ยนแปลง  โดยผูเสนอราคามิไดลง
ลายมือชื่อพรอมประทับตรา  (ถามี)  กํากับไว                                                                                                                                                                                                            

6.4 ในการตัดสินการประกวดราคาหรือในการทําสัญญา  คณะอนุกรรมการฯ หรือสหกรณฯ  
มีสิทธิใหผูเสนอราคาชี้แจงขอเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือขอเท็จจริงอ่ืนใด ท่ีเกี่ยวของกับผูเสนอราคาได สหกรณฯ 
มีสิทธทิี่จะไมรับราคาหรือไมทําสัญญา หากหลักฐานดังกลาวไมมีความเหมาะสมหรือไมถูกตอง 

 
/6.5 สหกรณฯ.. 
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6.5 สหกรณฯ ทรงไวซึ่งสิทธิที่จะไมรับราคาต่ําสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอ

ทั้งหมดก็ได หรืออาจจะยกเลิกการประกวดราคาโดยไม พิจารณาจัดจางเลยก็ไดสุดแตจะพิจารณา ทั้งนี้  
เพ่ือประโยชนของทางสหกรณฯ เปนสําคัญ และใหถือวาการตัดสินของสหกรณฯ เปนเด็ดขาด ผูเสนอราคาจะ
เรียกรองคาเสียหายใดๆ มิได รวมท้ังสหกรณฯ จะพิจารณายกเลิกการประกวดราคา หากมีเหตุที่เชื่อไดวาการเสนอ
ราคากระทําการโดยไมสุจริต เชน การเสนอเอกสารอันเปนเท็จ  หรือใชชื่อบุคคลธรรมดา  หรือนิติบุคคลอ่ืนมาเสนอ
ราคาแทน เปนตน     

ในกรณีที่ผูเสนอราคาต่ําสุด เสนอราคาต่ําจนคาดหมายไดวาไมอาจดําเนินงานตามสัญญาได
คณะอนุกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาหรือสหกรณฯ จะใหผูเสนอราคานั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทํา
ใหเชื่อไดวาผูเสนอราคาสามารถดําเนินงานตามประกวดราคาจางใหเสร็จสมบูรณ หากคําชี้แจงไมเปนที่รับฟงได 
สหกรณฯ มีสิทธิที่จะไมรับราคาของผูเสนอราคารายนั้น   
  6.6 ในกรณีที่ปรากฏขอเท็จจริงภายหลังจากการเปดซองประกวดราคาวา ผูเสนอราคา 
ที่มีสิทธิไดรับการคัดเลือกตามที่ไดประกาศรายชื่อไวตามขอ 4.๕ เปนผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกันกับ 
ผูเสนอราคารายอ่ืน ณ วันประกาศประกวดราคา หรือเปนผูเสนอราคาที่กระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขัน
ราคาอยางเปนธรรม ตามขอ 1.๕ สหกรณฯ มีอํานาจที่จะตัดรายชื่อผูเสนอราคาที่มีสิทธิไดรับการคัดเลือกดังกลาว
ออกจากประกาศรายชื่อตามขอ 4.5  
  ในกรณีนี้ สหกรณฯ พิจารณาเห็นวาการยกเลิกการเปดซองใบเสนอราคาที่ไดดําเนินการไปแลว
จะเปนประโยชนแกทางสหกรณฯ อยางยิง่ สหกรณฯ มีอํานาจยกเลิกการเปดซองใบเสนอราคาดังกลาวได 

7.  การทําสัญญาจาง 
  ผูชนะการประกวดราคาจะตองทําสัญญาตามแบบสัญญาดังระบุในขอ 1.3 กับสหกรณฯ ภายใน 
๗ วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจงและจะตองวางหลักประกันสัญญาเปนจํานวนเงินเทากับรอยละ ๕ ของราคาคาจาง
ที่ประกวดราคาไดใหสหกรณฯ ยึดไวในขณะทําสัญญา โดยใชหลักประกันอยางหนึ่งอยางใด ดังตอไปนี ้

7.1 เงินสด 
7.2 เช็ค หรือตั๋วแลกเงิน ที่ธนาคารภายในประเทศเซ็นสั่งจาย 

   7.3 หนังสือค้ําประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ําประกัน  
                 ดังระบุในขอ 1.4 (2) 

7.๔ พันธบัตรรัฐบาลไทย 
        หลักประกันนี้จะคืนใหโดยไมมีดอกเบี้ยภายใน 15 วัน  นับถัดจากวันที่ผูชนะการประกวด
ราคา (ผูรับจาง) พนจากขอผูกพันตามสัญญาจางแลว 

8.  คาจางและการจายเงิน  
   สหกรณฯจะจายเงินคาจาง โดยแบงออกเปน ๑๐ งวด ดังนี ้
   งวดท่ี 1  เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ ๑๒ ของคาจางเหมาตามที่ตกลงทําสัญญาจางกอสราง
จะจายใหกับผูรับจางเมื่อผูรับจางไดทําการกอสรางดังตอไปนี้ ใหแลวเสร็จ 
   (๑) เม่ือผูรับจางทําการ ปรับพ้ืนที่ บริเวณกอสรางจนไดระดับ ``0.000 วางผังอาคาร  
ตามรายการกําหนด ทําการตอกเสาเข็ม ขุดหลุมฐานราก ตัดหัวเสาเข็ม ผูกเหล็กฐานราก เสาตอมอ ประกอบแบบ 
เทคอนกรีต ฐานราก เสาตอมอ ทั้งหมด ผลทดสอบคอนกรีตที่อายุ 7 วัน ของอาคารสํานักงาน 3 ชั้น   
   (๒) เมื่อผูรับจางทําการ วางผังแนวรั้ว ทําการตอกเสาเข็มรั้ว และเสาธง ของอาคารภูมิ
สถาปตยกรรมและงานภายนอกอาคาร 
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  (๓) เมื่อผูรับจางทําการ วางผังอาคาร ตอกเสาเข็ม ของอาคารเก็บพัสดุ 2 ชั้น  
  เพ่ือประกอบการเบิกจาย เสร็จเรียบรอย ตามแบบรูปรายการ และคณะอนุกรรมการตรวจรับ
พัสดุ ไดตรวจรับมอบงานไวแลว ระยะเวลาดําเนินการ ๙0 วัน 
  งวดท่ี 2  เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ ๘ ของคาจางเหมาตามที่ตกลงทําสัญญาจางกอสราง 
จะจายใหกับผูรับจางเมื่อผูรับจางไดทําการกอสรางดังตอไปนี้ ใหแลวเสร็จ 
   (๑) เมื่อผูรับจางทําการ ผูกเหล็กคาน ประกอบแบบ หลอโครงสราง ค.ส.ล. คานชั้นที่ 1 พ้ืน 
คสล.หลอในที่ ที่ไมกระทบงานระบบทอไฟฟาและทอสุขภัณฑ ฐานลิฟต ปูพื้นสําเร็จชั้นลาง เทคอนกรีตทับหนา
พ้ืนชั้นลาง งานเทคอนกรีตเสาชั้นท่ี 1 งานกําจัดปลวก งานบมคอนกรีต ผลทดสอบคอนกรีตท่ีอายุ 7 วัน  
ของรายการคอนกรีตในงวดที่ 2 ผลทดสอบคอนกรีตที่อายุ 28 วัน ของรายการคอนกรีตในงวดที่ 1 ของอาคาร
สํานักงาน 3 ชั้น         
   เพื่อประกอบการเบิกจาย เสร็จเรียบรอย ตามแบบรูปรายการ และคณะอนุกรรมการตรวจรับ
พัสดุ ไดตรวจรับมอบงานไวแลว ระยะเวลาดําเนินการ  ๘0 วัน 
  งวดที่ 3  เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ  ๗ ของคาจางเหมาตามที่ตกลงทําสัญญาจางกอสราง 
จะจายใหกับผูรับจางเมื่อผูรับจางไดทําการกอสรางดังตอไปนี้ ใหแลวเสร็จ 
   (๑) เมื่อผูรับจางทําการ ประกอบค้ํายัน ผูกเหล็กคานชั้นที่ 2 ประกอบแบบ หลอโครงสราง  
ค.ส.ล. คาน ชั้นที่ 2  ผนังลิฟตชั้นที่ 1  ปูพื้นสําเร็จชั้นที่ 2 เทคอนกรีตทับหนาพื้นชั้นท่ี 2 พื้นหลอในที่ ที่ไม
กระทบงาน ระบบทอไฟฟาและระบบทอสุขภัณฑ และงานคอนกรีตโครงสรางบันไดชั้นที่ 1 งานบมคอนกรีต 
ผลทดสอบคอนกรีตท่ีอายุ 7 วัน ของรายการคอนกรีตในงวดที่ 3 ผลทดสอบคอนกรีตที่อายุ 28 วัน ของรายการ
คอนกรีตในงวดที่ 2 ของอาคารสํานักงาน 3 ชั้น 
   เพื่อประกอบการเบิกจาย เสร็จเรียบรอย ตามแบบรูปรายการ และคณะอนุกรรมการตรวจรับ
พัสดุ ไดตรวจรับมอบงานไวแลว ระยะเวลาดําเนินการ 60 วัน 
  งวดท่ี ๔ เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ ๗ ของคาจางเหมาตามที่ตกลงทําสัญญาจางกอสราง  
จะจายใหกับผูรับจางเมื่อผูรับจางไดทําการกอสรางดังตอไปนี้ ใหแลวเสร็จ  
   (๑) เมื่อผูรับจางทําการ ประกอบค้ํายัน ผูกเหล็กคานชั้นที่ 3 ประกอบแบบ หลอโครงสราง  
ค.ส.ล. คาน ชั้นที่ 3  ผนังลิฟตชั้นที่ 2  ปูพื้นสําเร็จชั้นที่ 3 เทคอนกรีตทับหนาพื้นชั้นท่ี 3 พื้นหลอในที่ ที่ไม
กระทบงาน ระบบทอไฟฟาและระบบทอสุขภัณฑ และงานคอนกรีตโครงสรางบันไดชั้นท่ี 2 งานเสาชั้นที่ 3 งาน 
บม คอนกรีต ผลทดสอบคอนกรีตที่อายุ 7 วัน ของรายการคอนกรีตในงวดที่ 4 ผลทดสอบคอนกรีตที่อายุ 28 วัน 
ของรายการคอนกรีตในงวดที่ 3 ของอาคารสํานักงาน 3 ชั้น   
   เพื่อประกอบการเบิกจาย เสร็จเรียบรอย ตามแบบรูปรายการ และคณะอนุกรรมการตรวจรับ
พัสดุ ไดตรวจรับมอบงานไวแลว ระยะเวลาดําเนินการ 60 วัน 
  งวดท่ี ๕ เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ ๗ ของคาจางเหมาตามที่ตกลงทําสัญญาจางกอสราง  
จะจายใหกับผูรับจางเมื่อผูรับจางไดทําการกอสรางดังตอไปนี้ ใหแลวเสร็จ 
  (๑) เมื่อผู รับจางทําการ ประกอบค้ํายัน ผูกเหล็กคานรับโครงหลังคา  ประกอบแบบ  
หลอโครงสราง ค.ส.ล. คานรับโครงหลังคา ผนังลิฟตชั้นที่ 3 (ชั้นสุดทาย)  งานทอระบบไฟฟาบางสวน งานเดินทอ
ระบบสุขภัณฑ 40 เปอรเซ็นต และงานคอนกรีตโครงสรางบันไดชั้นที่ 3 งานบมคอนกรีต งานกออิฐผนังชั้นลาง
คิดเปน 50 เปอรเซ็นต ผลทดสอบคอนกรีตที่อายุ 7 วัน ของรายการคอนกรีตในงวดที่ 5 ผลทดสอบคอนกรีต 
ที่อายุ 28 วัน ของรายการคอนกรีตในงวดที่ 4 ของอาคารสํานักงาน 3 ชั้น   
 

/เพ่ือประกอบ.. 
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   เพื่อประกอบการเบิกจาย เสร็จเรียบรอย ตามแบบรูปรายการ และคณะอนุกรรมการตรวจรับ
พัสดุ ไดตรวจรับมอบงานไวแลว ระยะเวลาดําเนินการ 60 วัน 
  งวดที่ ๖  เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ ๗ ของคาจางเหมาตามที่ตกลงทําสัญญาจางกอสราง  
จะจายใหกับผูรับจางเมื่อผูรับจางไดทําการกอสรางดังตอไปนี้ ใหแลวเสร็จ 
  (๑) เม่ือผูรับจางทําการ ประกอบและติดตั้งโครงหลังคาเหล็ก งานมุงหลังคา และสวนประกอบ
ของหลังคาที่เก่ียวของ งานกออิฐผนังชั้นลาง 100 เปอรเซ็นต ยกเวนจุดที่จําเปนตองหยุด งานกออิฐผนังชั้นที่ 2 
คิดเปน 50 เปอรเซ็นต ผลทดสอบคอนกรีตที่อายุ 28 วัน ของรายการคอนกรีตในงวดที่ 5 งานสวนประกอบ
โครงสรางคอนกรีตเสริมเหล็กบันไดแลวเสร็จทั้งหมด งานเดินทอระบบสุขภัณฑ คิดเปน 40 เปอรเซ็นต  
ของอาคารสํานักงาน 3 ชั้น        
   เพื่อประกอบการเบิกจาย เสร็จเรียบรอย ตามแบบรูปรายการ และคณะอนุกรรมการตรวจรับ
พัสดุ ไดตรวจรับมอบงานไวแลว ระยะเวลาดําเนินการ 60 วัน 
   งวดที่ ๗  เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ ๙ ของคาจางเหมาตามที่ตกลงทําสัญญาจางกอสราง  
จะจายใหกับผูรับจางเมื่อผูรับจางไดทําการกอสรางดังตอไปนี้ ใหแลวเสร็จ  
   (๑) เมื่อผูรบัจางทําการ กออิฐผนังทั้งหมด งานฉาบผนังภายนอก งานเดินทอระบบสุขภัณฑ และ
งานระบบสุขาภิบาล งานติดตั้งระบบถังบําบัดแลวเสร็จ ยกเวนจุดที่จําเปนเชื่อมตอกับงานอื่นๆ งานเดินทอระบบ
ไฟฟา คดิเปน 30 เปอรเซ็นต ของอาคารสํานักงาน 3 ชั้น  
   (๒) เมื่อผูรับจางทําการ งานโครงสรางรั้ว ประกอบดวย ตัดหัวเสาเข็ม ผูกเหล็กฐานราก  
เสาตอมอ ประกอบแบบเทคอนกรีตฐานรากเสาตอมอ คาน ทั้งหมด ผลทดสอบคอนกรีตที่อายุ 7 วัน ของอาคาร
ภูมิสถาปตยกรรมและงานภายนอกอาคาร  
   เพื่อประกอบการเบิกจาย เสร็จเรียบรอย ตามแบบรูปรายการ และคณะอนุกรรมการตรวจรับ
พัสดุ ไดตรวจรับมอบงานไวแลว ระยะเวลาดําเนินการ 60 วัน     
  งวดที่ ๘  เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ ๑๓ ของคาจางเหมาตามที่ตกลงทําสัญญาจางกอสราง 
จะจายใหกับผูรับจางเมื่อผูรับจางไดทําการกอสรางดังตอไปนี้ ใหแลวเสร็จ  
   (๑) เมื่อผูรับจางทําการ ฉาบผนังทั้งหมดแลวเสร็จ หมวดงานเดินทอระบบไฟฟาและแอร งานผิว
ผนัง งานฝาเพดาน งานสวนประกอบของบันได งานทอระบบระบายน้ําฝน งานรอยสายไฟฟาสื่อสารและติดตั้ง
อุปกรณ เปด-ปด ไฟฟาไมรวมหลอดไฟฟา คิดเปน 50 เปอรเซ็นต สวนงานตกแตงผนังดานนอกอาคาร คิดเปน 
70 เปอรเซ็นต ของอาคารสํานักงาน 3 ชั้น 
  (๒) เมื่อผูรับจางทําการ กออิฐ ฉาบปูน เทคอนกรีตเอ็นรัด ผนังรั้ว แลวเสร็จ งานประตูทางเขาท้ัง 
3 ประตู คิดเปน 50 เปอรเซ็นต ผลทดสอบคอนกรีตท่ีอายุ 28 วัน ของอาคารภูมิสถาปตยกรรมและงานภายนอก
อาคาร 
   (๓) เม่ือผูรับจางทําการ ขุดหลุมฐานราก ตัดหัวเสาเข็ม ผูกเหล็กฐานราก เสาตอมอ ประกอบ
แบบเทคอนกรีตฐานราก เสาตอมอ ทั้งหมด ผูกเหล็กคาน ประกอบแบบ หลอโครงสราง ค.ส.ล. คานชั้นที่ 1 ปูพ้ืน
สําเร็จชั้นลาง ผลทดสอบคอนกรีตท่ีอายุ 7 วัน ของอาคารเก็บพัสดุ 2 ชั้น    
   เพื่อประกอบการเบิกจาย เสร็จเรียบรอย ตามแบบรูปรายการ และคณะอนุกรรมการตรวจรับ
พัสดุ ไดตรวจรับมอบงานไวแลวระยะเวลาดําเนินการ ๘0 วัน 
  งวดที่ ๙  เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ ๑๔ ของคาจางเหมาตามที่ตกลงทําสัญญาจางกอสราง 
จะจายใหกับผูรับจางเมื่อผูรบัจางไดทําการกอสรางดังตอไปนี้ ใหแลวเสร็จ 
 

/(1)เมื่อผูรับจาง.. 
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   (๑) เมื่อผูรับจางทําการ เดินทอระบบไฟฟาและแอร งานผิวผนัง งานฝาเพดาน งานสวนประกอบ
ของบันได งานทอระบบระบายน้ําฝน งานระบบไฟฟาภายนอกแลวเสร็จ (ยังไมรวมปลอยกระแส) งานเดิน
สายไฟฟาและติดตั้งงานทอระบบระบายน้ําฝน งานรอยสายไฟฟาและติดตั้งอุปกรณไฟฟาแลวเสร็จ งานกรอบ
ประตู หนาตางและบานกระจก แลวเสร็จ งานตกแตงผนังดานนอกแลวเสร็จ งานทาสีอาคาร คิดเปน 50 
เปอรเซ็นต งานผิวพ้ืนแลวเสร็จ ของอาคารสํานักงาน 3 ชั้น เพ่ือประกอบการเบิกเบิกจาย เสร็จเรียบรอย  
ตามแบบรปูรายการ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ ไดตรวจรับมอบงานไวแลว    
    (๒) เมื่อผูรับจางทําการ กอสรางปายชื่อโครงการ ติดตั้งเหล็กประตูรั้วและสวนประกอบอ่ืนๆ 
แลวเสร็จ  คิดเปน 30 เปอรเซ็นต งานโครงสรางเสาธง งานโครงสรางศาลพระภูมิ งานเดินทอระบบประปา  
งานปลูกตนไม งานระบบไฟฟาสองสวาง ของอาคารภูมิสถาปตยกรรมและงานภายนอกอาคาร   
   (๓) เมื่อผูรับจางทําการ ผูกเหล็กคาน ประกอบแบบ หลอโครงสราง ค.ส.ล. คานชั้นที่ 2 ปูพื้น
สําเร็จชั้นที่ 2 เทคอนกรีตทับหนาพ้ืนชั้นที่ 2 งานคอนกรีตโครงสรางบันได งานคอนกรีตเสาชั้นที่ 2 แลวเสร็จ 
งานคานรับ รับโครงหลังคา งานบมคอนกรีต ผลทดสอบคอนกรีตที่อายุ 7 วัน ผลทดสอบคอนกรีตที่อายุ 28 วัน 
ของรายการคอนกรีตในงวดที่ 8 ของอาคารเก็บพัสดุ 2 ชั้น      
  เพ่ือประกอบการเบิกจาย เสร็จเรียบรอย ตามแบบรูปรายการ และคณะอนุกรรมการตรวจรับ
พัสดุ ไดตรวจรับมอบงานไวแลว ระยะเวลาดําเนินการ ๙0 วัน 
   งวดสุดทาย เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ ๑๖ ของคาจางเหมาตามที่ตกลงทําสัญญาจาง
กอสราง จะจายใหกับผูรับจางเมื่อผูรับจางไดทําการกอสรางดังตอไปนี้ ใหแลวเสร็จ  
   (๑)  เมื่ อผู รั บจางทํ าการ ทาสีอาคารแล ว เสร็ จ  งานติดตั้ งสุขภัณฑแล ว เสร็จ  ติดตั้ ง
เครื่องปรับอากาศและพัดลม ระบายอากาศ ติดตั้งระบบลิฟตโดยสารพรอมใชงาน งานทดสอบระบบอาคาร 
ทุกระบบ แลวเสร็จ ทําความสะอาดพ้ืนที่  ของอาคารสํานักงาน 3 ชั้น เ พ่ือประกอบการเบิกเบิกจาย  
เสร็จ เรียบรอย ตามแบบรูปรายการ และคณะอนุกรรมการตรวจรับพัสดุ ไดตรวจรับมอบงานไว 
  (๒) เมื่อผูรับจางทําการ กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พรอมผลทดสอบถนนคอนกรีตที่ 28 
วัน งานทางลาดที่จอดรถผูพิการ งานทางเดิน งานระบบไฟฟาสองสวาง  แลวเสร็จทั้งหมด งานทดสอบ ระบบ
ไฟฟา ระบบประปา ทําความสะอาดพ้ืนท่ี ของอาคารภูมิสถาปตยกรรมและงานภายนอกอาคาร    
   (๓) เมื่อผูรับจางทําการ ประกอบโครงสรางหลังคา งานมุงหลังคา และสวนประกอบของ หลังคา 
งานกอผนัง งานฉาบผนัง งานติดตั้งประตูหนาตาง งานผิวพ้ืน งานฝาเพดาน งานบัวเชิงผนัง งานราวบันได และ
ราว กันตก งานสี งานระบบไฟฟา งานฟาสาดอาคาร และงานสวนประกอบของอาคารเก็บพัสดุ 2 ชั้น แลวเสร็จ
ทดสอบระบบตางๆ ทําความสะอาดพื้นที ่   
   เพื่อประกอบการเบิกจาย เสร็จเรียบรอย ตามแบบรูปรายการ และคณะอนุกรรมการตรวจรับ
พัสดุ ไดตรวจรับมอบงานไวแลว ระยะเวลาดําเนินการ ๙0 วัน 

9. อัตราคาปรับ 
คาปรับตามแบบสัญญาจาง ขอ 15 จะกําหนดในอัตรารอยละ 0.๑๐ ของคาจางตามสัญญาตอวัน 

10.  การรับประกันความชํารุดบกพรอง 
ผูชนะการประกวดราคาซึ่งไดทําขอตกลงเปนหนังสือ หรือทําสัญญาจางตามแบบ ดังระบุในขอ 1.3  

แลวแตกรณี จะตองรับประกันความชํารุดบกพรองของสิ่งของที่จางที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลา ไมนอยกวา ๒ ป  
นับถัดจากวันที่สหกรณฯไดรับมอบงาน โดยผูจางตองรีบจัดการซอมแซม แกไขใหใชการไดดดีังเดิม ภายใน ๑๕ วัน  
นับถัดจากวันที่ไดรับแจงความชํารุดบกพรอง  

 
/11.ขอสงวนสิทธิ.. 
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1๑. ขอสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่น ๆ  

1๑.1 การลงนามในสัญญาจะกระทําไดตอเมื่อ สหกรณฯ ไดผูรับจางควบคุมงาน แลวเทานั้น 
       ราคากลางของงานกอสรางในการประกวดราคาครั้งนี้เปนเงินทั้งสิ้น ๔๕,๒๕๐,๙๒๔.๘๔ บาท 
(สี่สิบหาลานสองแสนหาหมื่นเการอยยี่สิบสี่บาทแปดสิบสี่สตางค) 

1๑.2 เมื่อสหกรณฯ ไดคัดเลือกผูเสนอราคารายใดใหเปนผูรับจางและไดตกลงจางตามประกวด
ราคาจางแลว ถาผูรับจางจะตองสั่งหรือนําสิ่งของมาเพื่องานจางดังกลาวเขามาจากตางประเทศ และของนั้นตอง
นําเขามาโดยทางเรือในเสนทางที่มีเรือไทยเดินอยู  และสามารถใหบริการรับขนไดตามที่รัฐมนตรีวาการกระทรวง
คมนาคมประกาศกําหนด ผู เสนอราคาซึ่งเปนผูรับจางจะตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการสงเสริม 
การพาณิชยนาวี  ดังนี้ 

(1) แจงการสั่งหรือนําสิ่งของดังกลาวเขามาจากตางประเทศตอสํานักงาน คณะกรรมการ
สงเสริมการพาณิชยนาวีภายใน 7  วัน นับตั้งแตวันที่ผูรับจางสั่งหรือซื้อของจากตางประเทศ เวนแตเปนของที่
รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่นได  

(2)  จัดการใหสิ่งของดังกลาวบรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเชนเดียวกับเรือไทยจาก
ตางประเทศมายังประเทศไทย  เวนแตจะไดรับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการพาณิชยนาวีใหบรรทุก
สิ่งของนั้นโดยเรืออ่ืนที่มิใชเรือไทย  ซึ่งจะตองไดรับอนุญาตเชนนั้นกอนบรรทุกของลงเรืออื่นหรือเปนของ 
ที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่น 

(3)  ในกรณีที่ไมปฏิบัติตาม (1) หรือ (2) ผูรับจางจะตองรับผิดตามกฎหมายวาดวยการ
สงเสริมการพาณิชยนาวี 

1๑.3 ผู เสนอราคาซึ่งสหกรณฯ ไดคัดเลือกแลวไมไปทําสัญญาหรือขอตกลงภายในเวลา 
ทีส่หกรณฯกําหนด ดังระบุไวในขอ 7  สหกรณฯ จะริบหลักประกันซองหรือเรียกรองจากผูออกหนังสือค้ําประกันซองทันที 
และอาจพิจารณาเรียกรองใหชดใชความเสียหายอื่น (ถาม)ี   

1๑.4  สหกรณฯ สงวนสิทธิที่จะแก ไขเ พ่ิมเติมเงื่อนไขหรือขอกําหนดในแบบสัญญา 
ใหเปนไปตามความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด (ถามี) 

1๒. มาตรฐานฝมือชาง 
เมื่อสหกรณฯ ไดคัดเลือกผูเสนอราคาใดใหเปนผูรับจางและไดตกลงจางกอสรางตามประกาศนี้

แลว  ผู เสนอราคาจะตองตกลงวา ในการปฏิบัติ งานกอสรางดั งกลาว  ผู เสนอราคาจะตอง มีและใช 
ผูผานการทดสอบมาตรฐานฝมือชางจาก คณะกรรมการกําหนดมาตรฐานและทดสอบฝมือแรงงานสถาบันของทาง
ราชการอ่ืน และสถาบันเอกชนท่ีทางราชการรับรอง หรือผูมีวุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส. และปวท.  
หรือเทียบเทาจากสถาบันการศึกษาท่ี ก.พ. รับรองใหเขารับราชการได ในอัตราไมต่ํากวารอยละ ๑๐ ของแตละ
สาขาชาง แตจะตองมีชางจํานวนอยางนอย 1 คนในแตละสาขาชางดังตอไปนี ้ 

1๒.1 ชางโยธา 
1๒.2 ชางไฟฟา 
๑๒.๓ ชางกอสราง 

1๓. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ 
ในระหวางระยะเวลาการกอสรางผูรับจางพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑที่กฎหมายและระเบียบได

กําหนดไวโดยเครงครัด 
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14. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการ 

สหกรณฯ สามารถนําผลการปฏิบัติงานแลวเสร็จตามสัญญาของผูยื่นขอเสนอที่ ไดรับ 
การคดัเลือกใหเปนผูรับจาง เพ่ือนําเขามาประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการ 

ทั้งนี้ หากผูยื่นขอเสนอที่ไดรับการคัดเลือกไมผานเกณฑท่ีกําหนดจะถูกระงับการยื่นขอเสนอ
หรือทําสัญญากับสหกรณไวชั่วคราว 
 
 
 
                     สหกรณออมทรัพยกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น จํากัด  
      วันท่ี 1  เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 
 
 
 
 


