
 

เอกสารประกวดราคาจ้าง 

การจ้างปรับปรุงและบ ารุงรักษาอาคารสถานที่ 

ตามประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ส านักงานชลประทานที่ 12 จ ากัด 

เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงและบ ารุงรักษาอาคารสถานที่ ท่ี 1 / 2561 

ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2561 

 

 สหกรณ์ออมทรัพย์ส ำนักงำนชลประทำนที่ 12 จ ำกัด ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่ำ “สหกรณ”์ มีควำมประสงค์จะประกวด

รำคำจ้ำงปรับปรุงและบ ำรุงรักษำอำคำรสถำนที่ โดยมีข้อแนะน ำและข้อก ำหนดดังต่อไปนี้ 

1. เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาจ้าง 

1.1 แบบรูปและรำยกำรละเอียด 

1.2 แบบใบยื่นข้อเสนอกำรประกวดรำคำจ้ำง 

1.3 แบบใบแจ้งปริมำณงำนและรำคำ 

1.4 แบบหนังสือแสดงเงื่อนไขกำรซื้อและจ้ำง 

1.5 แบบสัญญำจ้ำง 

1.6 แบบหนังสือค้ ำประกัน 

(1) หลักประกันซอง 

(2) หลักประกันสัญญำ 

(3) หลักประกันกำรรับเงินค่ำจ้ำงล่วงหน้ำ 

(4) หลักประกันผลงำน 

1.7 สูตรกำรปรับรำคำ 

1.8 บทนิยำม 

(1) ผู้ประสงค์จะเสนอรำคำหรือผู้มีสิทธิเสนอรำคำที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน 

(2) กำรขัดขวำงกำรแข่งขันรำคำอย่ำงเป็นธรรม 

1.9 แบบบัญชีเอกสำร 

(1) บัญชีเอกสำรส่วนที่ 1 

(2) บัญชีเอกสำรส่วนที่ 2 

1.10 รำยละเอียดกำรค ำนวณรำคำกลำงงำนก่อสร้ำงตำม BOQ (Bill of Quantities) (รำยละเอียด  

กำรค ำนวณรำคำกลำงงำนก่อสร้ำงเป็นกำรเปิดเผยเพ่ือให้ผู้ประสงค์จะเสนอรำคำได้รู้ข้อมูล      

ได้เท่ำเทียมกันและเพ่ือให้ประชำชนตรวจดูได้) 



2. คุณสมบัติของผู้ประสงค์จะเสนอราคา 

2.1 ผู้ประสงค์จะเสนอรำคำต้องเป็นผู้มีอำชีพรับจ้ำงงำนที่ประกวดรำคำจ้ำง 

2.2 ผู้ประสงค์จะเสนอรำคำต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรำยชื่อผู้ทิ้งงำนของทำงรำชกำร     

และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของกำรสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเป็นผู้ทิ้งงำน 

ตำมระเบียบของทำงรำชกำร 

2.3 ผู้ประสงค์จะเสนอรำคำต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอรำคำรำยอ่ืน   

และ / หรือ ต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ให้บริกำรตลำดกลำง ณ วันประกำศประกวด

รำคำจ้ำง หรือไม่เป็นผู้กระท ำกำรอันเป็นกำรขัดขวำงกำรแข่งขันรำคำอย่ำงเป็นธรรม ตำมข้อ 1.8 

2.4 ผู้ประสงค์จะเสนอรำคำต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือควำมคุ้มกัน ซึ่งอำจปฏิเสธไม่ยอม         

ขึ้นศำลไทย เว้นแต่รัฐบำลของผู้ประสงค์จะเสนอรำคำได้มีค ำสั่งให้สละสิทธิ์และควำมคุ้มกัน      

เช่นว่ำนั้น 

2.5 ผู้ประสงค์จะเสนอรำคำต้องผ่ำนกำรคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในกำรจ้ำงของสหกรณ์ 

2.6 ผู้ประสงค์จะเสนอรำคำต้องเป็นนิติบุคคลและมีผลงำนก่อสร้ำงประเภทเดียวกันกับงำนที่ประกวด

รำคำจ้ำง ในวงเงินไม่น้อยกว่ำ 2,000,000.00 บำท (สองล้ำนบำทถ้วน) และเป็นผลงำนที่เป็น

คู่สัญญำโดยตรงกับส่วนรำชกำร หน่วยงำนตำมกฎหมำยว่ำด้วยระเบียบบริหำรรำชกำร         

ส่วนท้องถิ่น รัฐวิสำหกิจ หน่วยงำนที่เอกชนที่สหกรณ์เชื่อถือ 

2.7 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้ำเป็นคู่สัญญำต้องไม่อยู่ในฐำนะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชี รำยรับรำยจ่ำย 

หรือแสดงบัญชีรำยรับรำยจ่ำยไม่ถูกต้องครบถ้วนในสำระส ำคัญ 

2.8 คู่สัญญำต้องรับและจ่ำยเงินผ่ำนบัญชีธนำคำร เว้นแต่กำรจ่ำยเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่ำไม่ เกิน     

สำมหมื่นบำทคู่สัญญำอำจจ่ำยเป็นเงินสดก็ได้ 

3. หลักฐานการเสนอราคา 

  ผู้ประสงค์จะเสนอรำคำจะต้องเสนอเอกสำรหลักฐำน แยกเป็น 2 ส่วน คือ 

3.1 ส่วนที่ 1 อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 

(1)  ในกรณีผู้ประสงค์จะเสนอรำคำเป็นนิติบุคคล 

(ก) ห้ำงหุ้นส่วนสำมัญหรือห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ให้ยื่นส ำ เนำหนังสือรับรอง             

กำรจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรำยชื่อหุ้นส่วนผู้จัดกำร ผู้มีอ ำนำจควบคุม    

พร้อมรับรองส ำเนำถูกต้อง 

(ข) บริษัทจ ำกัด หรือบริษัทมหำชนจ ำกัด ให้ยื่นส ำเนำหนังสือรับรองกำรจดทะเบียน

นิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรำยชื่อกรรมกำรผู้จัดกำร ผู้มีอ ำนำจควบคุม 

และบัญชีผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ พร้อมรับรองส ำเนำถูกต้อง 



(2) ในกรณีผู้ประสงค์จะเสนอรำคำเป็นบุคคลธรรมดำหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล        

ให้ยื่นส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนของผู้นั้น ส ำเนำข้อตกลงที่แสดงถึงกำรเข้ำเป็น

หุ้นส่วน (ถ้ำมี) ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนของผู้เป็นหุ้นส่วน พร้อมทั้งรับรองส ำเนำ

ถูกต้อง 

(3) ในกรณีผู้ประสงค์จะเสนอรำคำเป็นผู้ประสงค์จะเสนอรำคำร่วมกันในฐำนะผู้ร่วมค้ำ      

ให้ยื่นส ำเนำสัญญำของกำรเข้ำร่วมค้ำ ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนของผู้ร่วมค่ำ     

และในกรณีที่ผู้เข้ำร่วมค้ำฝ่ำยใดเป็นบุคคลธรรมดำที่มิใช่สัญชำติไทย ก็ให้ยื่นส ำเนำ

หนังสือเดินทำง หรือผู้ร่วมค้ำฝ่ำยใดเป็นนิติบุคคล ให้ยื่นเอกสำรตำมท่ีได้ระบุไว้ใน (1) 

(4) ส ำเนำใบทะเบียนพำณิชย์ และส ำเนำใบทะเบียนภำษีมูลค่ำเพ่ิม 

(5) บัญชีเอกสำรส่วนที่ 1 ทั้งหมดที่ได้ยื่นตำมแบบในข้อ 1.9 (1) 

3.2 ส่วนที่ 2 อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 

(1) หนังสือแสดงเงื่อนไขกำรซื้อและจ้ำง โดยต้องลงนำม พร้อมประทับตรำ (ถ้ำมี) 

(2) หนังสือมอบอ ำนำจซึ่งปิดอำกรแสตมป์ตำมกฎหมำยในกรณีที่ผู้ประสงค์จะเสนอรำคำ

มอบอ ำนำจให้บุคคลอื่นท ำกำรแทน 

(3) หลักประกันซองตำมข้อ 5 

(4) ส ำเนำหนังสือรับรองผลงำน พร้อมทั้งรับรองส ำเนำถูกต้อง (ให้ใช้ในกรณีที่มีกำรก ำหนด

ผลงำนตำมข้อ 2.6 เท่ำนั้น) 

(5) บัญชีรำยกำรก่อสร้ำง (หรือใบแจ้งปริมำณงำน) 

(6) แบบใบยื่นข้อเสนอกำรประกวดรำคำจ้ำง 

(7) บัญชีเอกสำรส่วนที่ 2 ทั้งหมดที่ได้ยื่นตำมแบบในข้อ 1.9 (2) 

4. การเสนอราคา 

4.1 ผู้ประสงค์จะเสนอรำคำต้องยื่นข้อเสนอตำมแบบที่ก ำหนดไว้ในเอกสำรประกวดรำคำจ้ำง       

และหนังสือแสดงเงื่อนไขกำรซื้อและกำรจ้ำง โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอก

ข้อควำมให้ถูกต้องครบถ้วน รวมทั้งลงลำยมือชื่อของผู้ประสงค์จะเสนอรำคำให้ชัดเจน 

4.2 ผู้ประสงค์จะเสนอรำคำจะต้องกรอกปริมำณวัสดุ ในบัญชีรำยกำรก่อสร้ำงให้ครบถ้วน 

4.3 ผู้ประสงค์จะเสอนรำคำต้องก ำหนดยื่นรำคำไม่น้อยกว่ำ 90 วัน นับแต่วันยืนยันรำคำสุดท้ำย   

โดยภำยในก ำหนดยืนรำคำ ผู้ประสงค์จะเสนอรำคำหรือผู้มีสิทธิเสนอรำคำจะต้องรับผิดชอบรำคำ

ที่ตนได้เสนอไว้ และจะถอนกำรเสนอรำคำมิได้ 

4.4 ผู้ประสงค์จะเสนอรำคำจะต้องเสนอก ำหนดเวลำด ำเนินกำรตำมสัญญำที่จะจ้ำงให้แล้วเสร็จ      

ไม่เกิน 120 วัน นับถัดจำกวันลงนำมในสัญญำจ้ำง หรือวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจำกสหกรณ์        

ให้เริ่มท ำงำน 



4.5 ก่อนยื่นเอกสำรประกวดรำคำจ้ำง ผู้ประสงค์จะเสนอรำคำควรตรวจดูร่ำงสัญญำ                  แบบ

รูป และรำยละเอียด ฯลฯ ให้ถี่ถ้วนและเข้ำใจเอกสำรประกวดรำคำทั้งหมดเสียก่อน           ที่จะ

ตกลงยื่นข้อเสนอตำมเงื่อนไขในเอกสำรประกวดรำคำจ้ำง  

4.6 ผู้ประสงค์จะเสนอรำคำจะต้องยื่นเอกสำรประกวดรำคำจ้ำง จ่ำหน้ำซองถึงประธำน

คณะกรรมกำรกำรประกวดรำคำตำมโครงกำร โดยระบุไว้ที่หน้ำซองว่ำ “เอกสำรประกวดรำคำ”

ยื่นต่อคณะกรรมกำรประกวดรำคำตำมโครงกำร ในวันที่ 18 มกรำคม 2562 ตั้งแต่เวลำ11.00 น. 

ถึง 12.00 น. ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ส ำนักงำนชลประทำนที่ 12 จ ำกัด 

  เมื่อพ้นก ำหนดเวลำยื่นเอกสำรประกวดรำคำจ้ำงแล้ว จะไม่รับเอกสำรเพิ่มเติมโดยเด็ดขำด 

  คณะกรรมกำรประกวดรำคำ จะด ำเนินกำรตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ประสงค์จะเสนอรำคำแต่ละรำย

ว่ำเป็นผู้ประสงค์จะเสนอรำคำที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอรำคำรำยอ่ืน หรือเป็นผู้มีผลประโยชน์

ร่วมกันระหว่ำงผู้ประสงค์จะเสนอรำคำกับผู้ให้บริกำรตลำดกลำง ตำมข้อ 1.8 (1) ณ วันประกำศประกวดรำคำจ้ำง

หรือไม่ พร้อมตรวจสอบข้อเสนอตำมข้อ 3.2 และแจ้งผู้ประสงค์จะเสนอรำคำแต่ละรำยทรำบผลกำรพิจำรณำ        

เฉพำะของตนทำงไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ หรือวิธีอ่ืนใดที่มีหลักฐำนว่ำ ผู้ประสงค์จะเสนอรำคำรับทรำบแล้ว 

  หำกปรำกฏต่อคณะกรรมกำรประกวดรำคำก่อนหรือในขณะที่มีกำรเสนอรำค ำว่ำผู้ประสงค์              

จะเสนอรำคำหรือผู้มีสิทธิเสนอรำคำ กระท ำกำรอันเป็นกำรขัดขวำงกำรแข่งขันรำคำอย่ำงเป็นธรรม ตำมข้อ 1.8 (2) 

และคณะกรรมกำรฯ จะตัดรำยชื่อผู้ประสงค์จะเสนอรำคำหรือผู้มีสิทธิเสนอรำคำรำยนั้นออกจำกกำรเป็นผู้มีสิทธิ      

เสนอรำคำ และสหกรณ์จะพิจำรณำลงโทษผู้ประสงค์จะเสนอรำคำหรือผู้มีสิทธิเสนอรำคำดังกล่ำวเป็นผู้ทิ้งงำน 

  ผู้ประสงค์จะเสนอรำคำที่ไม่ผ่ำนกำรคัดเลือกเบื้องต้น เพรำเหตุเป็นผู้ประสงค์จะเสนอรำคำ              

ที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอรำคำรำยอ่ืน หรือเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่ำงผู้ประสงค์              

จะเสนอรำคำกับผู้ให้บริกำรตลำดกลำง ณ วันประกำศประกวดรำคำจ้ำง หรือเป็นผู้ประสงค์จะเสนอรำคำที่กระท ำกำร

อันเป็นกำรขัดขวำงกำรแข่งขันรำคำอย่ำงเป็นธรรม หรือเป็นผู้ประสงค์จะเสนอรำคำที่ไม่ผ่ำนคุณสมบัติทำงด้ำนเทคนิค 

อำจอุทธรณ์ค ำสั่งดังกล่ำวต่อหัวหน้ำหน่วยงำนที่จัดหำพัสดุภำยใน 3 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจำกคณะกรรมกำร

ประกวดรำคำ กำรวินิจฉัยอุทธรณ์ของหัวหน้ำหน่วยงำนที่จัดหำให้ถือเป็นที่สุด 

5. หลักประกันซอง 

  ผู้ประสงค์จะเสนอรำคำต้องวำงหลักประกันซองพร้อมกับกำรยื่นซองข้อเสนอทำงด้ำนเทคนิค     

จ ำนวนเงิน 100,000.00 บำท (หนึ่งแสนบำทถ้วน) โดยหลักประกันซองจะต้องมีระยะเวลำกำรค้ ำประกัน ตั้งแต่วัน      

ยื่นซองข้อเสนอทำงด้ำนเทคนิคครอบคลุมไปจนถึงวันสิ้นสุดกำรยืนรำคำ โดยหลักประกันให้ใช้อย่ำงหนึ่งอย่ำงใด 

ดังต่อไปนี้ 

 

 

 



5.1 เงินสด 

5.2 เช็คที่ธนำคำรสั่งจ่ำยให้แก่สหกรณ์โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ยื่นซองข้อเสนอทำงด้ำนเทคนิค         

หรือก่อนหน้ำนั้นไม่เกิน 3 วันท ำกำรของทำงรำชกำร 

5.3 หนังสือค้ ำประกันของธนำคำรในประเทศตำมแบบหนังสือค้ ำประกัน ดังระบุในข้อ 1.6 (1)  

5.4 หนังสือค้ ำประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญำตให้ประกอบ

กิจกำรเงินทุนเพ่ือกำรพำณิชย์ และประกอบธุรกิจค้ ำประกันตำมประกำศของธนำคำร           

แห่งประเทศไทย ซึ่งได้แจ้งเวียนให้ส่วนรำชกำรต่ำงๆ ทรำบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตำมแบบ

หนังสือค้ ำประกันดังระบุในข้อ 1.6 (1)  

5.5 พันธบัตรรัฐบำลไทย 

  หลักประกันซองตำมข้อนี้ สหกรณ์จะคืนให้ผู้ประสงค์จะเสนอรำคำหรือผู้ค้ ำประกันภำยใน 15 วัน    

นับถัดจำกวันที่ได้พิจำรณำในเบื้องต้นเรียบร้อยแล้ว เว้นแต่ผู้มีสิทธิเสนอรำคำรำยที่คัดเลือกไว้ซึ่งเสนอรำคำต่ ำสุด       

จะคืนให้ต่อเม่ือได้ท ำสัญญำหรือข้อตกลงหรือเมื่อผู้มีสิทธิเสนอรำคำได้พ้นจำกข้อผูกพันแล้ว 

  กำรคืนหลักประกันซองไม่ว่ำในกรณีใดๆ จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย 

6. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา 

6.1 ในกำรประกวดรำคำจ้ำงสหกรณ์จะพิจำรณำตัดสินด้วยรำคำรวม 

6.2 หำกผู้ประสงค์จะเสนอรำคำรำยใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตำมข้อ 2 หรือยื่นหลักฐำนกำรเสนอ

รำคำไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตำมข้อ 3 หรือยื่นเอกสำรประกวดรำคำจ้ำงไม่ถูกต้อง            

ตำมข้อ 4 แล้ว คณะกรรมกำรประกวดรำคำจะไม่รับพิจำรณำข้อเสนอของผู้ประสงค์จะเสนอ

รำคำรำยนั้น เว้นแต่เป็นข้อผิดพลำด หรือข้อผิดหลงเพียงเล็กน้อย หรือผิดพลำดไปจำกเงื่อนไข

ของเอกสำรประกวดรำคำจ้ำงในส่วนที่มิใช่สำระส ำคัญ ทั้งนี้ เฉพำะในกรณีที่พิจำรณำเห็นว่ำ      

จะเป็นประโยชน์ต่อสหกรณ์เท่ำนั้น 

6.3 สหกรณ์สงวนสิทธิไม่พิจำรณำรำคำของผู้ประสงค์จะเสนอรำคำโดยไม่มีกำรผ่อนผัน ในกรณี 

ดังต่อไปนี้ 

(1) ไม่ปรำกฏชื่อผู้ประสงค์จะเสนอรำคำรำยนั้นในบัญชีผู้รับเอกสำรประกวดรำคำจ้ำง      

หรือในหลักฐำนกำรรับเอกสำรประกวดรำคำจ้ำงของสหกรณ์ 

(2) เสนอรำยละเอียดแตกต่ำงไปจำกเงื่อนไขที่ก ำหนดในเอกสำรประกวดรำคำจ้ำงที่เป็น

สำระส ำคัญ หรือมีผลท ำให้เกิดควำมได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้ประสงค์จะเสนอรำคำ     

รำยอื่น 

 

 



6.4 ในกำรตัดสินกำรประกวดรำคำจ้ำง หรือในกำรท ำสัญญำ คณะกรรมกำรประกวดรำคำ           

หรือสหกรณ์มีสิทธิให้ผู้ประสงค์จะเสนอรำคำ ชี้แจงข้อเท็จจริง สภำพ ฐำนะ หรือข้อเท็จจริง       

อ่ืนใดที่เกี่ยวข้องกับผู้ประสงค์จะเสนอรำคำได้ สหกรณ์มีสิทธิที่จะไม่รับรำคำหรือไม่ท ำสัญญำ           

หำกหลักฐำนดังกล่ำวไม่เหมำะสม หรือไม่ถูกต้อง 

6.5 สหกรณ์ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับรำคำต่ ำสุด หรือรำคำหนึ่งรำคำใด หรือรำคำที่เสนอทั้งหมดก็ได้ 

และอำจพิจำรณำเลือกจ้ำง ในจ ำนวน หรือขนำด หรือเฉพำะรำยกำรหนึ่งรำยกำรใด หรืออำจจะ

ยกเลิกกำรประกวดรำคำจ้ำงโดยไม่พิจำรณำจัดจ้ำงเลยก็ได้สุดแต่จะพิจำรณำ ทั้งนี้ เพ่ือประโยชน์

ของทำงรำชกำรเป็นส ำคัญ และให้ถือว่ำกำรตัดสินของสหกรณ์เป็นเด็ดขำด ผู้ประสงค์จะเสนอ

รำคำหรือผู้มีสิทธิเสนอรำคำจะเรียกร้องค่ำเสียหำยใดๆ มิได้ รวมทั้งสหกรณ์จะพิจำรณำยกเลิก

กำรประกวดรำคำจ้ำง และลงโทษผู้มีสิทธิเสนอรำคำเป็นผู้ทิ้งงำน ไม่ว่ำจะเป็นผู้มีสิทธิเสนอรำคำ

ที่ได้รับกำรคัดเลือกหรือไม่ก็ตำม หำกมีเหตุที่เชื่อได้ว่ำกำรเสนอรำคำกระท ำกำรโดยไม่สุจริต   

เช่น กำรเสนอเอกสำรอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดำ หรือนิติบุคคลอ่ืนมำเสนอรำคำแทน 

เป็นต้น 

  ในกรณีที่ผู้มีสิทธิเสนอรำคำรำยที่เสนอรำคำต่ ำสุด เสนอรำคำต่ ำจนคำดหมำยได้ว่ำไม่อำจด ำเนินงำน

ตำมสัญญำได้ คณะกรรมกำรประกวดรำคำหรือสหกรณ์จะให้ผู้มีสิทธิเสนอรำคำรำยนั้นชี้แจงและแสดงหลักฐำนที่ท ำให้

เชื่อได้ว่ำผู้มีสิทธิเสนอรำคำสำมำรถด ำเนินงำนตำมกำรประกวดรำคำจ้ำงให้เสร็จสมบูรณ์ หำกค ำชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้ 

สหกรณ์มีสิทธิที่จะไม่รับรำคำของผู้มีสิทธิเสนอรำคำรำยนั้น 

6.6 ในกรณีที่ปรำกฏข้อเท็จจริงภำยหลังกำรประกวดรำคำจ้ำงว่ำผู้ประสงค์จะเสนอรำคำที่ได้รับ     

กำรคัดเลือกเป็นผู้มีสิทธิเสนอรำคำ ที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้มีสิทธิเสนอรำคำรำยอ่ืน        

หรือเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่ำงผู้มีสิทธิ เสนอรำคำกับผู้ ให้บริกำรตลำดกลำง                

ณ วันประกำศประกวดรำคำจ้ำง หรือเป็นผู้มีสิทธิเสนอรำคำที่กระท ำกำรอันเป็นกำรขัดขวำง   

กำรแข่งขันรำคำอย่ำงเป็นธรรม ตำมข้อ 1.8 สหกรณ์มีอ ำนำจที่จะตัดรำยชื่อผู้มีสิทธิเสนอรำคำ

ดังกล่ำว และสหกรณ์จะพิจำรณำลงโทษผู้มีสิทธิเสนอรำคำรำยนั้นเป็นผู้ทิ้งงำน 

7. การท าสัญญาจ้าง 

  ผู้ชนะประกวดรำคำจ้ำง (ผู้รับจ้ำง) จะต้องท ำสัญญำจ้ำงตำมแบบสัญญำ ดังระบุในข้อ 1.5 กับสหกรณ์

ภำยใน 7 วัน นับถัดจำกวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวำงหลักประกันสัญญำเป็นจ ำนวนเงินเท่ำกับ ร้อยละ 5 ของรำคำ

ค่ำจ้ำงท่ีประกวดรำคำจ้ำงได้ให้สหกรณ์ยึดถือไว้ในขณะท ำสัญญำโดยใช้หลักประกันอย่ำงหนึ่งอย่ำงใด ดังต่อไปนี้ 

7.1 เงินสด 

7.2 เช็คที่ธนำคำรสั่งจ่ำยให้แก่สหกรณ์ โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ท ำสัญญำหรือก่อนหน้ำนั้นไม่เกิน 3 วัน

ท ำกำรของทำงรำชกำร 



7.3 หนังสือค้ ำประกันของทำงธนำคำรภำยในประเทศ ตำมแบบหนังสือค้ ำประกันดังระบุ                

ในข้อ 1.6 (2) 

7.4 หนังสือค้ ำประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญำตให้ประกอบ

กิจกำรเงินทุนเพ่ือกำรพำณิชย์ และประกอบธุรกิจค้ ำประกันตำมประกำศของธนำคำร           

แห่งประเทศไทย ซึ่งได้แจ้งชื่อเวียนให้ส่วนรำชกำรต่ำงๆ ทรำบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตำมแบบ

หนังสือค้ ำประกันดังระบุในข้อ 1.6 (2)  

7.5 พันธบัตรรัฐบำลไทย 

  หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ยภำยใน 15 วัน นับถัดจำกวันที่คู่สัญญำพ้นจำกข้อผูกพัน     

ตำมสัญญำจ้ำงแล้ว 

8. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน 

8.1 (ส ำหรับกำรจ้ำงที่เป็นรำคำต่อหน่วย) 

  สหกรณ์จะจ่ำยค่ำจ้ำงต่อหน่วยของงำนแต่ละรำยกำรที่ได้ท ำส ำเร็จจริงตำมรำคำต่อหน่วยที่ก ำหนดไว้

ในใบแจ้งปริมำณงำนและรำคำ นอกจำกในกรณี ต่อไปนี้ 

(1) เมื่อปริมำณงำนที่ท ำเสร็จจริงในส่วนที่เกินกว่ำร้อยละ 125 (หนึ่งร้อยยี่สิบห้ำ) แต่ไม่เกิน

ร้อยละ 150 (หนึ่งร้อยห้ำสิบ) ของปริมำณงำนที่ก ำหนดไว้ในสัญญำหรือใบแจ้งปริมำณ

งำนและรำคำ จะจ่ำยในอัตรำร้อยละ 90 (เก้ำสิบ) ของรำคำหน่วยตำมสัญญำ 

(2) เมื่อปริมำณงำนที่ท ำเสร็จจริงในส่วนที่เกินกว่ำร้อยละ 150 (หนึ่งร้อยห้ำสิบ) ของปริมำณ

งำนที่ก ำหนดไว้ในสัญญำหรือใบแจ้งปริมำณงำนและรำคำ จะจ่ำยให้ในอัตรำร้อยละ 83 

(แปดสิบสำม) ของรำคำต่อหน่วยตำมสัญญำ 

(3) เมื่อปริมำณงำนที่ท ำเสร็จจริงน้อยกว่ำร้อยละ 75 (เจ็ดสิบห้ำ) ของปริมำณงำนที่ก ำหนด

ไว้ในสัญญำหรือใบแจ้งปริมำณงำนและรำคำ จะจ่ำยให้ตำมรำคำต่อหน่วยในสัญญำ    

และจะจ่ำยเพ่ิมชดเชยเป็นค่ำ overhead และ mobilization ส ำหรับงำนรำยกำรนั้น   

ในอัตรำร้อยละ 17 (สิบเจ็ด) ของผลต่ำงระหว่ำงปริมำณงำนทั้งหมดของงำนรำยกำรนั้น

ตำมสัญญำโดยประมำณ กับปริมำณงำนที่เสร็จจริงคูณด้วยรำคำต่อหน่วยตำมสัญญำ 

(4) สหกรณ์จะจ่ำยเงินที่เพ่ิมขึ้น หรือหักลดเงินในแต่ละกรณีดังกล่ำวข้ำงต้น ในงวดสุดท้ำย

ของกำรจ่ำยเงิน หรือก่อนงวดสุดท้ำยของกำรจ่ำยเงินตำมที่สหกรณ์จะพิจำรณำ       

ตำมท่ีเห็นสมควร 

  สหกรณ์จะจ่ำยเงินค่ำจ้ำงให้แก่ผู้รับจ้ำงเป็นรำยเดือนตำมเนื้องำนที่ท ำเสร็จจริงเมื่อสหกรณ์            

หรือเจ้ำหน้ำที่ของสหกรณ์ได้ท ำกำรตรวจสอบผลงำนที่ท ำเสร็จแล้ว และปรำกฏว่ำเป็นที่พอใจตรงตำมข้อก ำหนด      

แห่งสัญญำทุกประกำร สหกรณ์จะออกหนังสือรับรองกำรรับมอบงำนนั้นให้ไว้แก่ผู้รับจ้ำง 

 



  กำรจ่ำยเงินงวดสุดท้ำยจะจ่ำยให้เมื่องำนทั้งหมดตำมสัญญำได้แล้วเสร็จทุกประกำร 

8.2 (ส ำหรับสัญญำที่เป็นรำคำเหมำรวม) 

  สหกรณ์จะจ่ำยเงินค่ำจ้ำง โดยแบ่งออกเป็น 4 งวด ดังนี้ 

  งวดที่ 1 เป็นจ ำนวนเงินในอัตรำร้อยละ 15 ของค่ำจ้ำง  เมื่อผู้รับจ้ำงได้ปฏิบัติงำนปรับปรุง            

และบ ำรุงรักษำอำคำรสถำนที ่

  งวดที่ 2 เป็นจ ำนวนเงินในอัตรำร้อยละ 30 ของค่ำจ้ำง เมื่อเสร็จงำนเสำเข็มเจำะเ สำตอหม้อ         

ขนำด Ø 0.35 ยำว 7.00 เมตร จ ำนวน 10 ต้น เสำตอหม้อคำนวำงแผ่นพ้ืนพร้อมเทคอนกรีตทับหน้ำ และเสำรองรับ

หลังโครงหลังคำ 

  งวดที่ 3 เป็นจ ำนวนเงินในอัตรำร้อยละ 30 ของค่ำจ้ำง เมื่อเสร็จงำนโครงหลังคำเหล็กพร้อมวัสดุ

หลังคำกระเบื้องตรำช้ำงซีแพคโมเนีย สีประกำยทอง และงำนก่อฉำบผนังงำนสีรองพ้ืนพร้อมเดินสำยไฟงำนฝ้ำภำยใน

และภำยนอก งำนติดตั้งประตูหน้ำต่ำงอลูมิเนียม ติดตั้งเครื่องดูดควัน  

  งวดที่สุดท้ำย เป็นจ ำนวนเงินในอัตรำร้อยละ 15 ของค่ำจ้ำง เมื่อเสร็จงำนสีจริงภำยในและภำยนอก 

งำนกระเบื้องพ้ืน COTTO สีขำว ขนำด 60 × 60 ซ.ม. ซิ้งล้ำงพร้อมอุปกรณ์ และเคำน์เตอร์เตำไฟฟ้ำกระจกเซรำมิค   

ของ Hefele  

9. อัตราค่าปรับ 

  ค่ำปรับตำมแบบสัญญำจ้ำง ข้อ 16 จะก ำหนดในอัตรำร้อยละ 0.25 ของค่ำจ้ำง ตำมสัญญำต่อวัน 

10. การรับประกันความช ารุดบกพร่อง 

  ผู้ชนะประกวดรำคำจ้ำงซึ่งได้ท ำข้อตกลงเป็นหนังสือหรือท ำสัญญำจ้ำงตำมแบบดังระบุในข้อ 1.5 

แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันควำมช ำรุดบกพร่องของงำนจ้ำงที่เกิดขึ้นภำยในระยะเวลำไม่น้อยกว่ำ  2 ปี นับถัดจำก

วันที่สหกรณ์ได้รับมอบงำน โดยผู้รับจ้ำงต้องรีบจัดกำรซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้กำรได้ดีดังเดิมภำยใน 7 วัน นับถัดจำก     

วันที่ได้รับแจ้งควำมช ำรุดบกพร่อง 

11. การจ่ายเงินล่วงหน้า 

  ผู้มีสิทธิเสนอรำคำมีสิทธิเสนอขอรับเงินล่วงหน้ำในอัตรำไม่เกินร้อยละ 15 ของรำคำค่ำจ้ำงทั้งหมด    

แต่ทั้งนี้จะต้องส่งมอบหลักประกันเงินล่วงหน้ำเป็นพันธบัตรรัฐบำลไทย หรือหนังสือค้ ำประกันของธนำคำรในประเทศ

ตำมแบบดังระบุในข้อ 1.6 (3) หรือหนังสือค้ ำประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญำต      

ให้ประกอบกิจกำรเงินทุนเพ่ือกำรพำณิชย์ และประกอบธุรกิจค้ ำประกันตำมประกำศของธนำคำรแห่งประเทศไทย      

ซึ่งได้แจ้งชื่อเวียนให้ส่วนรำชกำรต่ำงๆ ทรำบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตำมแบบหนังสือค้ ำประกันดังระบุในข้อ 1.6 (3) 

ให้แก่สหกรณ์ก่อนกำรรับช ำระเงินล่วงหน้ำนั้น 

 

 

 



12. การหักเงินประกันผลงาน 

  ในกำรจ่ำยเงินแต่ละงวดสหกรณ์จะหักเงินจ ำนวนร้อยละ 10 ของเงินที่ต้องจ่ำยในงวดนั้น              

เพ่ือเป็นประกันผลงงำน ในกรณีที่เงินประกันผลงำนจะต้องถูกหักไว้ทั้งสิ้นไม่ต่ ำกว่ำ 6 เดือน (ส ำหรับสัญญำที่เป็นรำคำ

ต่อหน่วย) หรือของค่ำจ้ำงทั้งหมด (ส ำหรับสัญญำที่เป็นรำคำเหมำรวม) 

  ผู้รับจ้ำงมีสิทธิที่จะขอเงินประกันผลงำนคืน โดยผู้รับจ้ำงจะต้องวำงหนังสือค้ ำประกันของธนำคำร     

ซึ่งออกโดยธนำคำรภำยในประเทศ ตำมแบบหนังสือค้ ำประกันดังระบุในข้อ 1.6 (4) หรือหนังสือค้ ำประกันของบริษัท

เงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญำตให้ประกอบกิจกำรเงินทุนเพ่ือกำรพำณิชย์ และประกอบธุรกิจ       

ค้ ำประกันตำมประกำศของธนำคำรแห่งประเทศไทย ซึ่งได้แจ้งชื่อเวียนให้หน่วยงำนต่ำงๆ ทรำบแล้ว โดยอนุโลม          

ให้ใช้ตำมแบบหนังสือค้ ำประกันดังระบุในข้อ 1.6 (4) มำวำงไว้ต่อสหกรณ์เพ่ือเป็นหลักประกันแทนก็ได ้

  สหกรณ์จะคืนเงินประกันผลงำน และ / หรือหนังสือค้ ำประกันของธนำคำรดังกล่ำวให้แก่ผู้รับจ้ำง

พร้อมกับกำรจ่ำยเงินงวดสุดท้ำย 

13. ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอ่ืนๆ 

13.1  เงินค่ำจ้ำงส ำหรับกำรจ้ำงครั้งนี้ได้มำจำกเงินงบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปี 2562  

  รำคำกลำงของงงำนปรับปรุงและบ ำรุงรักษำอำคำรสถำนที่ ในกำรประกวดรำคำจ้ำง

ครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 2,000,000.00 บำท (สองล้ำนบำทถ้วน)  

13.2  เมื่ อสหกรณ์ ได้คัด เลือกผู้ มีสิทธิ เสนอรำคำรำยใดให้ เป็ นผู้ รับจ้ำง  และได้ตกลงจ้ ำง                  

ตำมกำรประกวดรำคำจ้ำงแล้ว ถ้ำผู้รับจ้ำงจะต้องสั่งหรือน ำสิ่งของมำเพ่ืองำนจ้ำงดังกล่ำว         

เข้ำมำจำกต่ำงประเทศ และของนั้นต้องน ำเข้ำมำโดยทำงเรือในเส้นทำงที่มี เรือไทยเดินอยู่      

และสำมำรถให้บริกำรรับขนได้ตำมที่รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงคมนำคมประกำศก ำหนด             

ผู้มีสิทธิเสนอรำคำซึ่งเป็นผู้รับจ้ำงจะต้องปฏิบัติตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรส่งเสริมกำรพำณิชยนำวี 

ดังนี้ 

(1) แจ้งกำรสั่งหรือน ำสิ่งของดังกล่ำวเข้ำมำจำกต่ำงประเทศ ต่อกรมเจ้ำท่ำภำยใน 7 วัน 

นับตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้ำงสั่ง หรือซื้อขำยของจำกต่ำงประเทศ เว้นแต่เป็นของ                   ที่

รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงคมนำคมประกำศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืนได้ 

(2) จัดกำรให้สิ่งของดังกล่ำวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มี สิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย        

จำกต่ำงประเทศมำยังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญำตจำกกรมเจ้ำท่ำให้บรรทุก

สิ่งของนั้นโดยเรืออ่ืนที่มิใช่เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญำตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของ         

ลงเรืออ่ืน หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงคมนำคมประกำศยกเว้นให้บรรทุก    

ของลงเรืออ่ืน 

(3) ในกรณีที่ ไม่ปฏิบัติตำม (1) หรือ (2) ผู้รับจ้ำงจะต้องรับผิดตำมกฎหมำยว่ำด้วย           

กำรส่งเสริมกำรพำณิชยนำวี  



13.3  ผู้มีสิทธิเสนอรำคำซึ่งสหกรณ์ได้คัดเลือกแล้วไม่ไปท ำสัญญำหรือข้อตกลงภำยในเวลำ               

ที่ทำงรำชกำรก ำหนดดังระบุในข้อ 7 สหกรณ์จะริบหลักประกันซองหรือเรียกร้องจำก                

ผู้ออกหนังสือค้ ำประกันซองทันที และอำจพิจำรณำเรียกร้องให้ชดใช้ควำมเสียหำยอ่ืน (ถ้ำมี) 

รวมทั้งจะพิจำรณำให้เป็นผู้ทิ้งงำนตำมระเบียบของทำงรำชกำร 

13.4  สหกรณ์สงวนสิทธิที่จะแก้ไขเพ่ิมเติมเงื่อนไข หรือข้อก ำหนดในแบบสัญญำให้เป็นไปตำม

ควำมเห็นของส ำนักงำนอัยกำรสูงสุด (ถ้ำมี)   

14. มาตรฐานฝีมือช่าง 

  เมื่อสหกรณ์ได้คัดเลือกผู้มีสิทธิเสนอรำคำรำยใดให้เป็นผู้รับจ้ำงและได้ตกลงจ้ำงก่อสร้ำงตำมประกำศ   

นี้แล้ว ผู้มีสิทธิเสนอรำคำจะต้องตกลงว่ำในกำรปฏิบัติงำนก่อสร้ำงดังกล่ำว ผู้มีสิทธิ เสนอรำคำจะต้องมีและใช้ผู้ผ่ำนกำร

ทดสอบมำตรฐำนฝีมือช่ำงจำกกรมพัฒนำฝีมือแรงงำน หรือผู้มีวุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส. และ ปวท. หรือเทียบเท่ำ     

จำกสถำบันกำรศึกษำที่ ก.พ. รับรองให้เข้ำรับรำชกำรได้ในอัตรำไม่ต่ ำกว่ำ ร้อยละ 10 ของแต่ละสำขำช่ำง จ ำนวน    

อย่ำงน้อย 1 คน กำรปฏิบัติตำมกฎหมำยและระเบียบ 

  ในระหว่ำงระยะเวลำกำรก่อสร้ำงผู้รับจ้ำง พึงปฏิบัติตำมหลักเกณฑ์ที่กฎหมำยและระเบียบได้ก ำหนด

ไว้โดยเคร่งครัด 

 

 

       (นำยภำณุกิจ  ดิษพ่ึง) 

            ประธำนกรรมกำรด ำเนินกำร 

         สหกรณ์ออมทรัพย์ส ำนักงำนชลประทำนที่ 12 จ ำกัด 


