
 

 

 
                                            
 

ประกาศ  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด 

      เร่ือง  สอบราคาจ้างเหมาจัดทำเคาน์เตอร์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด 

งบประมาณปี 2565 

…………………….................. 
ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด  มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาจัดทำเคาน์เตอร์      

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด  จำนวน 1 รายการ 

 ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 
  1. เป็นนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา  ผู้มีอาชีพรับจ้างงานท่ีสอบราคาดังกล่าว  

2. ไม่เป็นผู้ท่ีถูกระบุช่ือไว้ในบัญชีรายช่ือผู้ท้ิงงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนช่ือแล้ว 

  3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้
เสนอราคาได้มีคำส่ังให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น 

  4. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นท่ีเข้าเสนอราคา  ให้แก่สหกรณ์ออม
ทรัพย์ครูสุโขทัย  จำกัด ณ วันประกาศสอบราคา หรือ ไม่เป็นผู้กระทำอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่าง
เป็นธรรม ในการสอบราคาจ้างครั้งนี้ 
 กำหนดยื่นซองสอบราคาในวันท่ี 28 กุมภาพันธ์ 2565 ถึงวันท่ี 10 มีนาคม 2565 ระหว่างเวลา 08.30 น. 

ถึง 15.30 น. ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด  และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคา ในวันท่ี  11  มีนาคม  
2565  ต้ังแต่เวลา  10.00 น. เป็นต้นไป 
 ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ท่ี สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด  โทรศัพท์  055-612431 , 
055-613049 ต่อ 32 ระหว่างวันท่ี  28  กุมภาพันธ์  2565  ถึงวันท่ี  10  มีนาคม  2565 ระหว่างเวลา 08.30 น. 

ถึง 15.30 น. ดูรายละเอียดได้ท่ี  www.sktcoop.com  ไม่เว้นวันหยุดราชการ 

                           

ประกาศ  ณ  วันท่ี  28  เดือน  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2565        

 

 
(นายอัมพร   ฉันทรัตน์) 

ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด   
 
 
 
 
 

                    



        
เอกสารสอบราคาจ้าง เลขที่  1/2565 

การจ้างเหมาจัดทำเคาน์เตอร์ ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด    

ลงวันที่  28  กุมภาพันธ์  2565 
………………………. 

 ด้วย สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด  ซึ่งต่อไปน้ีเรียกว่า “สหกรณ์”  มีความประสงค์จะเรียกสอบราคาจ้าง       
จัดทำเคาน์เตอร์ ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด   โดยมีข้อแนะนำและข้อกำหนด ดังต่อไปน้ี 
 1. เอกสารแนบท้ายเอกสารสอบราคา 
  1.1 แบบรูปรายการละเอียด 

  1.2 แบบใบเสนอราคา 
  1.3 แบบสัญญาจ้าง 
  1.4 แบบหนังสือค้ำประกัน 

(1) หลักประกันสัญญา 

  1.5 บทนิยาม 

   (1) ผู้เสนอราคาท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกัน 

   (2) การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 

  1.6 แบบบัญชีเอกสาร 

(1) บัญชีเอกสารส่วนที่ 1 

(2) บัญชีเอกสารส่วนที่ 2  

 2. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา 

  2.1 ผู้เสนอราคาต้องเป็นบุคคลธรรมดาหรือ นิติบุคคล ท่ีมีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้าง 
2.2 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว 

หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสัง่ให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ 

  2.3 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศ สอบราคา หรือไม่
เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมตามข้อ 1.5 

  2.4 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธ์ิหรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทย  เว้นแต่รัฐบาล
ของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธ์ิและความคุ้มกันเช่นว่าน้ัน 

  2.5 ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดาและมีผลงานประเภทเดียวกันกับงานที่สอบราคาจ้างใน
วงเงินไม่น้อยกว่า - บาท  และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการหน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหาร
ราชการส่วนท้องถ่ิน หน่วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการส่วนท้องถ่ินรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่เชื่อถือ
ได้ 

3. หลักฐานการเสนอราคา 
 ผู้เสนอราคาต้องเสนอเอกสารหลักฐานย่ืนมาพร้อมกับซองใบเสนอราคาโดยแยกไว้นอกซองใบเสนอราคาเป็น 2 ส่วน คือ 

  3.1 ส่วนที่ 1 อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปน้ี 

  (1) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล 

(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล   
ปีปัจจุบัน บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคมุ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 

(ข) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล   
หนังสือบริคณหส์นธิ  บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มอีำนาจควบคุมและบัญชีผู้ถือหุ้น รายใหญ่ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 

 

 



(2) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบคุคลที่มิใช่นิติบุคคลให้ยื่นสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 

ของผู้น้ัน  สำเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน(ถ้ามี) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน  พร้อมทั้งรับรอง
สำเนาถูกต้อง 
  (3) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นผู้เสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ย่ืนสำเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า 
สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า และในกรณีที่ผู้เข้าร่วมค้าฝ่ายใดเป็นบุคคลธรรมดาท่ีมิใช่สัญชาติไทย  ก็ให้ย่ืนสำเนา
หนังสือเดินทาง หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคล ให้ยื่นเอกสารตามท่ีระบุไว้ใน (1) 

  (4) สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์ สำเนาทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม(ถ้าม)ี 

  (5) บัญชีเอกสารส่วนที่ 1 ทั้งหมดที่ได้ย่ืนพร้อมกับซองใบเสนอราคาตามแบบในข้อ 1.6 

  3.2 ส่วนที่ 2 อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปน้ี 

  (1) หนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้เสนอราคามอบอำนาจให้บุคคลอื่นลงนามใน
ใบเสนอราคาแทน 

  (2) สำเนาหนังสือรับรองผลงานพร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง (ถ้ามี) 
  (3) บัญชีรายการก่อสร้าง (หรือใบแจ้งปริมาณงาน) ซึ่งต้องแสดงรายการวัสดุอุปกรณ์ค่าแรงงาน ภาษีประเภท 

ต่าง ๆ รวมทั้งกำไรไว้ด้วย 

  (4) บัญชีเอกสารส่วนที่ 2 ทั้งหมดที่ได้ย่ืนพร้อมกับซองใบเสนอราคาตามแบบในข้อ 1.6 

 4. การย่ืนซองเสนอราคา 
  4.1 ผู้เสนอราคาต้องย่ืนซองเสนอราคาตามแบบที่กำหนดไว้ในเอกสารสอบราคาน้ีโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ท้ังสิ้น 
และต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่อของผู้เสนอราคาให้ชัดเจน จำนวนเงินที่เสนอต้องระบุตรงกันทั้งตัวเลขและ
ตัวอักษร โดยไม่มีการขูดลบหรือแก้ไข หากมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไข  เปลี่ยนแปลง จะต้องลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาพร้อม
ประทับตรา(ถ้ามี) กำกับไว้ทุกแห่งด้วย 

  4.2  ผู้เสนอราคาจะต้องกรอกปริมาณวัสดุและราคาในบัญชีรายการจัดทำเคาน์เตอร์ให้ครบถ้วน 

                      ในการเสนอราคา ให้เสนอราคาเป็นเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียวโดยเสนอราคารวมและหรือราคา
ต่อหน่วยและหรือต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง ทั้งน้ีราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและ
ตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกันให้ถือตัวหนังสือเป็นสำคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพ่ิม ภาษีอากรอื่น 
และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้แล้ว 

  ราคาท่ีเสนอจะต้องกำหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า  30 วัน นับแต่วันเปิดซองใบราคา  โดยภายในกำหนดยืนราคา 
ผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาท่ีตนได้เสนอไว้และจะถอนการเสนอราคามิได้ 

  4.3 ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาดำเนินการจัดทำเคาน์เตอร์แล้วเสร็จไม่เกิน  30 วัน นับถัดจากวันลง
นามในสัญญาจ้าง หรือวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากสหกรณใ์ห้เริ่มทำงาน 

  4.4 ก่อนย่ืนซองเสนอราคา ผู้เสนอราคาควรตรวจดูร่างสัญญา  แบบรูป และรายละเอียด ฯลฯ ให้ถ่ีถ้วนและ
เข้าใจเอกสารสอบราคาท้ังหมดเสียก่อนที่ จะตกลงย่ืนซองสอบราคาตามเงื่อนไขในเอกสารสอบราคา 

  4.5 ผู้เสนอราคาจะต้องย่ืนซองใบเสนอราคาปิดผนึกซองเรียบร้อยจ่าหน้าซองถึงประธานคณะกรรมการเปิด
ซองสอบราคาโดยระบุไว้ที่หน้าซองว่า  “ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบราคาเลขที่  1/2565  ย่ืนต่อเจ้าหน้าที่พัสดุ  ในวันที่ 28 
กุมภาพันธ์  2565  ถึงวันที ่10 มีนาคม  2565 ระหว่างเวลา 08.30 น ถึงเวลา 15.30 น.  ณ  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด    

 เมื่อพ้นกำหนดเวลาย่ืนซองสอบราคาแล้วจะไม่รับซองสอบราคาโดยเด็ดขาด  
คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจะดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาแต่ละรายว่า เป็นผู้เสนอราคาที่มี

ผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ตามข้อ 1.5 (1) ณ วันประกาศสอบราคาหรือไม่ และประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มี
สิทธิได้รับการคัดเลือกก่อนการเปิดซองใบเสนอราคา 

หากปรากฏต่อคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาก่อนหรือในขณะที่มีการเปิดซองใบเสนอราคาว่า มีผู้เสนอราคากระทำ
การอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมตามข้อ 1.5 (2) และคณะกรรมการฯ เชื่อว่ามีการกระทำอันเป็นการ
ขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้เสนอราคารายน้ันออกจากการเป็นผู้เสนอราคา และ



ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกและสำนักงาน จะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคาดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน เว้นแต่
คณะกรรมการฯ จะวินิจฉัยได้ว่าผู้เสนอราคารายน้ันเป็นผู้ที่ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของทางราชการและมิได้
เป็นผู้ริเริ่มให้มีการกระทำดังกล่าว 

 ผู้เสนอราคาที่ถูกตัดรายชื่อออกจากการเป็นผู้เสนอราคาเพราะเหตุเป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอ
ราคารายอื่น ณ วันประกาศสอบราคา หรือเป็นผู้เสนอราคาที่กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขั นราคาอย่างเป็นธรรม     
อาจอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวต่อคณะกรรมการดำเนินการภายใน 3 วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา การ
วินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการดำเนินการให้ถือเป็นที่สุด 

 คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจะเปิดซองใบเสนอราคาของผู้เสนอราคาท่ีมีสิทธิได้รับการคัดเลือกดังกล่าวข้างต้น ณ 
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด   ในวันที่ 11 มีนาคม  2565 ต้ังแต่ เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป 

 การย่ืนอุทธรณ์ตามวรรค 5 ย่อมไม่เป็นเหตุให้มีการขยายระยะเวลาการเปิดซองใบเสนอราคา เว้นแต่คณะกรรมการ
ดำเนินการพิจารณาเห็นว่าการขยายระยะเวลาดังกล่าวจะเป็นประโยชน์แก่ทางสหกรณ์อย่างย่ิง และในกรณีที่คณะกรรมการ
ดำเนินการพิจารณาเห็นด้วยกับคำคัดค้านของผู้อุทธรณ์ และเห็นว่าการยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาท่ีได้ดำเนินการไปแล้วจะ
เป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างย่ิง ให้คณะกรรมการดำเนินการมีอำนาจยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาดังกล่าวได้ 

 5. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา 
  5.1 การสอบราคาครัง้น้ี สหกรณ์จะพิจารณาตัดสินด้วยราคารวมทั้งสิ้น 

  5.2 หากผู้เสนอราคาใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามคุณสมบัติข้อ 2  หรือย่ืนหลักฐานเสนอราคาไม่ถูกต้องหรือไม่
ครบถ้วนตามข้อ 3  หรือย่ืนซองสอบราคาไม่ถูกต้องตามข้อ 4 แล้ว คณะกรรมการฯ จะไม่รับพิจารณาราคาของผูเ้สนอราคารายน้ัน 
เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กน้อย หรือที่ผิดแผกไปจากเงื่อนไขของ เอกสารสอบราคาในส่วนที่ไม่ใช่สาระสำคัญ ท้ังน้ี
เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อสหกรณ์ เท่าน้ัน 

  5.3 สหกรณ์สงวนสิทธิไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราคา  โดยไม่มีการผ่อนผันในกรณีดังต่อไปน้ี 

(1) ไม่ปรากฏชื่อผู้เสนอราคารายน้ัน ในบัญชีผู้รับเอกสารสอบราคาหรือในหลักฐานการรับเอกสาร 

สอบราคาของสหกรณ์  
             (2) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคล (บุคคลธรรมดา) หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหน่ึงอย่างใดหรือ

ทั้งหมดในใบเสนอราคา  

                            (3)  เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารสอบราคาท่ีเป็นสาระสำคัญ  หรือมี
ผลทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอราคารายอื่น 

(4) ราคาท่ีเสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง โดยผู้เสนอราคามิได้ลงลายมือชื่อพร้อม 

ประทับตรา (ถ้าม)ี กำกับไว้ 

  5.4 ในการตัดสินการสอบราคาหรือในการทำสัญญา คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาหรือสหกรณ์มีสิทธิให้ผู้
เสนอราคาชี้แจงข้อเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือข้อเท็จจริงอื่นใดที่เก่ียวข้องกับผู้เสนอราคาได้ สหกรณ์มีสิทธิที่จะไม่รับราคาหรือไม่
ทำสัญญา หากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง 
  5.5 สหกรณ์ ทรงไว้ซึ่งสิทธิไม่รับราคาต่ำสุดหรือราคาหน่ึงราคาใดหรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได้ และอาจ
พิจารณาเลือกจ้างในจำนวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหน่ึงรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการสอบราคาโดยไม่พิจารณาจัดจ้าง
เลยก็ได้สุดแต่จะพิจารณา ท้ังน้ีเพ่ือประโยชน์ของทางสหกรณ์เป็นสำคัญและให้ถือว่าการตัดสินของสหกรณ์เป็นเด็ดขาด  ผู้เสนอ
ราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ มิได้ รวมทั้งสหกรณ์จะพิจารณายกเลิกการสอบราคาและลงโทษผู้เสนอราคาเสมือนเป็นผู้ทิ้งงาน  
ไม่ว่าจะเป็นผู้เสนอราคาท่ีได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม  หากมีเหตุเชื่อได้ว่าการเสนอราคากระทำการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอ
ราคาอันเป็นเท็จหรือใช้บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เป็นต้น 

  ในกรณีผู้เสนอราคาต่ำสุด เสนอราคาต่ำจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจดำเนินงานตามสัญญาได้คณะกรรมการเปิด
ซองสอบราคาหรือสหกรณ์จะให้ผู้เสนอราคาน้ันชี้แจง และแสดงหลักฐานที่ทำให้เชื่อได้ว่าผู้เสนอราคาสามารถดำเนินงานตามสอบ
ราคาจ้างให้เสร็จสมบูรณ์ หากคำชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้สหกรณ์ มีสิทธิที่จะไม่รับราคาของผู้เสนอราคารายน้ัน 



  5.6 ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังจากการเปิดซองสอบราคาว่า ผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือก
ตามที่ได้ประกาศรายชื่อไว้ ตามข้อ 4.5 เป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศสอบราคา 
หรือเป็นผู้เสนอราคาท่ีกระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ 1.6 สหกรณ์มีอำนาจที่จะตัดรายชื่อผู้
เสนอราคาท่ีมีสิทธิได้รับการคัดเลือกดังกล่าวออกจากประกาศรายชื่อ ตามข้อ 4.5 และสหกรณ์ จะพิจารณาลงโทษผู้เสนอรายน้ัน
เป็นผู้ทิ้งงาน 

  ในกรณีน้ีหากคณะกรรมการดำเนินการพิจารณาเห็นว่า การยกเลิกเปิดซองใบเสนอราคาท่ีได้ดำเนินการไปแล้ว
จะเป็นประโยชน์แก่ทางสหกรณ์อย่างย่ิง คณะกรรมการดำเนินการมีอำนาจยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาดังกล่าวได้ 

 6. การทำสัญญาจ้าง 
 ผู้ชนะการสอบราคาจะต้องทำสัญญาจ้างตามแบบสัญญาดังระบุไว้ในข้อ 1.3 กับสหกรณ์ภายใน 7 วัน  นับถัดจากวันที่
ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกันสัญญาจำนวนเงินเท่ากับร้อยละ 5 ของราคาจ้างที่สอบราคาได้ให้สหกรณ์ยึดถือไว้ในขณะทำ
สัญญาโดยใช้หลักประกันอย่างหน่ึงอย่างใดดังต่อไปน้ี 

6.1  เงินสด 

6.2 เช็คธนาคารสั่งจ่ายให้แก่สหกรณ์โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ทำสัญญาหรือก่อนวันหน้า น้ันไม่เกิน 3 วันทำการ
ของทางสหกรณ ์

  6.3  หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศตามแบบหนังสือค้ำประกันดังระบใุนข้อ 1.4 (2) 

  6.4 หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือ บริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุน
หลักทรัพย์ ท่ีได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่ง
ประเทศไทย ซึ่งได้แจ้งชื่อเวียนให้ส่วนราชการต่าง ๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้ำประกันดังระบุไว้ในข้อ 1.4 (2) 

  6.5  พันธบัตรรัฐบาลไทย  หลักประกันน้ีจะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ผู้ชนะการ
สอบราคา (ผู้รับจ้าง) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว 

 7. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน 

สหกรณ์จะจ่ายเงินค่าจ้าง  เป็น  งวดเดียว 

 8. อัตราค่าปรับ 

  ค่าปรับตามแบบสัญญาจ้าง ข้อ 15 ให้คิดในอัตราร้อยละ  0.10  ต่อวัน 

 9. การประกันความชำรุดบกพร่อง 
  ผู้ชนะการสอบราคา ซึ่งได้ทำข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือทำสัญญาจ้างตามแบบดังระบุในข้อ 1.3 แล้วแต่กรณี 
จะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของงานจ้างที่เกิดข้ึนภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า  -  ปี   6  เดือน  นับจากวันที่สำนักงาน
ได้รับมอบงาน โดยผู้รับจ้างต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุด
บกพร่อง 

10. ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่น ๆ 

  10.1 เงินค่าจ้างสำหรับงานจ้างครั้งน้ี ได้จากเงินงบประมาณประจำปี 2565 

          การลงนามในสัญญาจะกระทำได้ต่อเมื่อสหกรณ์ได้รับอนุมัติเงินงบประมาณประจำปี 2565  แล้วเท่าน้ัน 

          ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งน้ี เป็นเงินทั้งสิ้น  250,000.- บาท (สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน ) 
  10.2 เมื่อสหกรณ์ได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้รับจ้างและได้ตกลงจ้างตามสอบราคาจ้างแล้ว ถ้าผู้
รับจ้างจะต้องสั่งหรือนำสิ่งของมาเพ่ืองานจ้างดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศและของน้ันต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือ
ไทยเดินอยู่  และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้เสนอราคา ซึ่งเป็นผู้รับจ้าง
จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี ดังน้ี                                                

(1) แจ้งการสั่งหรือนำสิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการ 

พาณิชยนาวีภายใน 7 วัน  นับถัดจากวันที่ผู้รับจ้างสั่งหรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
คมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้ 

(2) จัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มิสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายัง 



ประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการการส่งเสริมการพาณิชยนาวี ให้บรรทุกสิ่งของน้ันโดยเรืออื่นที่มิใช่
เรือไทย  ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นน้ันก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้น
ให้บรรทุกโดยเรืออื่น 

(3) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (1) หรือ (2) ผู้รับจ้างจะต้องรบัผิดตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี 

  10.3 ผู้เสนอราคาที่สหกรณ์ได้คัดเลือกแล้วไม่ไปทำสัญญาหรือข้อตกลงภายในเวลาที่ทางสหกรณ์กำหนดดัง
ระบุไว้ในข้อ 6 สหกรณ์จะพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ 

  10.4 สหกรณ์สงวนสิทธิที่จะแก้ไขเพ่ิมเติมเงื่อนไขหรือข้อกำหนดในแบบสัญญาให้เป็นไปตามความเห็นของ
สำนักงานอัยการสูงสุด(ถ้าม)ี 

 11. มาตรฐานฝีมือช่าง 
เมื่อสหกรณ์ได้เลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้รับจ้าง และได้ตกลงจ้างตามประกาศน้ีแล้วผู้เสนอราคาจะต้องตกลงว่าใน

การปฏิบัติงานก่อสร้างดังกล่าว ผู้เสนอราคาจะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างจากสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 
หรือวิทยาลัยเทคนิค หรือผู้มีวุฒิบัตร ปวช. ปวส. และ ปวท หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาท่ี ก.พ. รับรองใช้เข้ารับราชการได้
ในอัตรา ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 20  ของแต่ละสาขาช่าง แต่จะต้องมีช่างจำนวนอย่างน้อย 1 คน ในแต่ละสาขาช่างดังต่อไปน้ี 

       11.1 ช่างไม้               

       11.2 ช่างปูน 

       11.3 ช่างเหล็ก   

       11.4 ช่างสี 
 12. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ 

 ในระหว่างระยะเวลาการจัดทำเคาน์เตอร์ ผู้รับจ้างพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบได้กำหนดไว้โดย
เคร่งครัด 

     

        สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสโุขทัย จำกัด 

                        28  กุมภาพันธ์  2565 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


