
 
 

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบุรี จ ากัด 
เร่ือง ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง คร้ังที่ 2  

  ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบุรี จ ากัด  มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคาร
ส านักงาน 2 ช้ัน ครั้งท่ี 2  พื้นท่ีใช้สอยประมาณ  1,797  ตารางเมตร  1  หลัง และอาคารประกอบ ณ ท่ีดิน
สหกรณ์ฯ  ติดถนนเพชรเกษม บริเวณส่ีแยกบันไดอิฐ  ต.บ้านหม้อ  อ.เมือง  จ.เพชรบุรี   
  ราคาก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินไม่เกิน 50,000,000.- บาท (ห้าสิบล้านบาท) 
ก าหนดก่อสร้างแล้วเสร็จไม่เกิน  425  วัน   เงินหลักประกันซองจ านวน  2,500,000.-  บาท  (สองล้านห้าแสน 
บาทถ้วน)  ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ  ดังต่อไปนี้ 
  1.  เป็นนิติบุคคล ผู้มีอาชีพรับจ้างงานประกวดราคาจ้างดังกล่าว ซึ่งมีผลงานก่อสร้างอาคาร          
ค.ส.ล. ซึ่งเป็นสัญญาเดียวกัน สูงไม่น้อยกว่า 2 ช้ัน 1 หลัง ในวงเงินไม่น้อยกว่า 30 ล้านบาท 
  2. ไม่เป็นผู้ท่ีถูกระบุช่ือไว้ในบัญชีรายช่ือผู้ท้ิงงานราชการและได้แจ้งเวียนช่ือแล้ว 
  3. ไม่เป็นผู้ได้รับสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของ          
ผู้เสนอราคาได้มีค าส่ังให้สละสิทธิความคุ้มกันเช่นว่านั้น 
  4. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นท่ีเข้าเสนอต่อสหกรณ์ออมทรัพย์           
ครูเพชรบุรี จ ากัด  ณ วันประกาศประกวดราคาหรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคา          
อย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาครั้งนี้ 
  5. เงื่อนไขเอกสารประกวดราคาจ้างเลขท่ี 2/2559 จ านวน (ดังแนบ)  เป็นส่วนหนึ่งของ         
การประกวดราคาจ้างครั้งนี้ 
  ก าหนดดูสถานท่ีก่อสร้างในวันท่ี 30 กันยายน  2559  ระหว่างเวลา 09.00 น. ถึง 10.00 น.          
ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบุรี จ ากัด  ถ.ชีสระอินทร์ ต.คลองกระแชง อ.เมือง จ.เพชรบุรี และก าหนดรับฟังค า
ช้ีแจงรายละเอียดเพิ่มเติม ต้ังแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป 
  ก าหนดยื่นซองประกวดราคาในวันท่ี 11 ตุลาคม พ.ศ. 2559  ระหว่างเวลา 9.30 น. ถึง         
เวลา 10.30 น.  ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบุรี จ ากัด  และก าหนดเปิดซองเสนอราคาในวันเดียวกัน          
ต้ังแต่เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป 
  ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประกวดราคาชุดละ 6,000.-บาท ได้ท่ีสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบุรี 
จ ากัด  ในระหว่างวันท่ี 21 กันยายน ถึงวนัท่ี 29  กันยายน  2559 ต้ังแต่เวลา 8.30 น. ถึง 16.30 น.  หรือ
สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 032-425301 ต่อ 11 ในวันและเวลาราชการ 
 

     ประกาศ  ณ วันท่ี  9  กันยายน  พ.ศ. 2559 
 
 
              (นายเทิม  มิตรจิต) 
     ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบุรี จ ากัด 



 
เอกสารประกวดราคาจ้าง    เลขที่  2/2559 

การจ้างก่อสร้าง 
ตามประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบุรี  จ ากัด   ลงวันที่ 9  กันยายน พ.ศ. 2559 

   
                    ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบุรี  จ ากัด  มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคาร
ส านักงาน ค.ส.ล. 2 ช้ัน  จ านวน 1 หลัง  และอาคารประกอบ  ณ ท่ีดินสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบุรี จ ากัด      
ติดถนนเพชรเกษม บริเวณส่ีแยกบันไดอิฐ ต.บ้านหม้อ อ.เมือง จ.เพชรบุรี  โดยมีข้อแนะน าและข้อก าหนด
ดังต่อไปนี้ 

1.  เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาจ้าง 
   1.1  แบบรูปและรายการละเอียด 
   1.2  แบบใบเสนอราคา  
   1.3  แบบใบแจ้งปริมาณงานและราคา (B.O.Q) 
   1.4  บทนิยาม 
    (1) ผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคาท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกัน 
    (2) การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 
   1.5  แบบบัญชีเอกสารท่ียื่นพร้อมซองเสนอราคา 
    (1) บัญชีเอกสารส่วนท่ี 1 
    (2) บัญชีเอกสารส่วนท่ี 2 

2. หนังสือรับรองผลงานก่อสร้าง 
   หนังสือรับรองผลงานดังกล่าวจะต้องมีอายุไม่เกิน 5 ปี  นับจากวันท่ีงานนั้นเสร็จ
เรียบร้อยจนถึงวันเปิดซองประกวดราคา   และต้องระบุวัน เดือน ปี ท่ีท าสัญญาและท างานแล้วเสร็จ             
และวันตรวจรับมอบงานเสร็จ และเป็นสัญญาเดียวผู้ออกหนังสือรับรองต้องมีต าแหน่งไม่ต่ ากว่าระดับอธิบดี หรือ  
ผู้ท่ีได้รับมอบอ านาจจากหัวหน้าส่วนราชการ 

3. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา 
  3.1  ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานประกวดราคา  และต้องไม่เป็นผู้ถูกแจ้งเวียนช่ือ    
ผู้ท้ิงงานของทางราชการ  หรือห้ามติดต่อหรือห้ามเข้าเสนอราคากับสหกรณ์ฯ 
  3.2  ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิหรือความคุ้มกัน  ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย  
เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีค าส่ังให้สละสิทธิและความคุ้มครองเช่นว่านั้น 
  3.3  ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคล  และมีผลงานประเภทเดียวกันกับงานท่ีประกวดราคา        
ท่ีก าหนดไว้ในประกาศประกวดราคา  ลงวันท่ี 9 กันยายน พ.ศ. 2559  ในวงเงินไม่น้อยกว่า 30,000,000.- บาท     
ในสัญญาเดียว และเป็นผลงานท่ีเป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ  หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบ
บริหารราชการส่วนท้องถิ่น   หน่วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น   
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4. หลักฐานการเสนอราคา  ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานแนบท้ายพร้อมกับซอง            

ประกวดราคา  ดังนี้ 
  4.1  ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท  และส าเนาในทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
  4.2  ส าเนาหนังสือรับรองผลงานก่อสร้างพร้อมท้ังรับรองส าเนาถูกต้อง 
  4.3  บัญชีรายการก่อสร้างซึ่งจะต้องแสดงรายการวัสดุอุปกรณ์  ค่าแรง  ภาษีประเภทต่างๆ 
รวมท้ังก าไรไว้ด้วย 
  4.4  บัญชีรายการเอกสารทั้งหมดท่ีได้ยื่นพร้อมกับซองประกวดราคา 
  4.5  หนังสือมอบอ านาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีท่ีผู้เสนอราคามอบอ านาจให้
บุคคลอื่นลงนามในใบเสนอราคาแทน   หรือมอบอ านาจในการต่อรองราคา 

5. การยื่นซองประกวดราคา 
  5.1  ผู้เสนอราคาต้องยื่นเสนอราคาตามแบบท่ีก าหนดไว้ในเอกสารประกวดราคานี้   โดยไม่มี
เงื่อนไขใดๆ ท้ังส้ิน   และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องระบุตรงกันท้ังตัวเลขและตัวอักษร   โดยไม่มีการขูดลบ
หรือแก้ไข   หากมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไข  เปล่ียนแปลงจะต้องลงลายมือช่ือผู้เสนอราคาพร้อมประทับตรา    
(ถ้ามี) ก ากับไว้ด้วยทุกแห่ง 
  5.2  ผู้เสนอราคาจะต้องกรอกปริมาณวัสดุและราคาในบัญชีรายการก่อสร้างให้ครบถ้วนในการ
เสนอราคา   ให้เสนอเป็นเงินบาทและเสนอราคาเพียงราคาเดียว   โดยเสนอราคารวมและหรือราคาต่อหน่วย   
และหรือต่อรายการตามเงื่อนไขท่ีระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง  ท้ังนี้  ราคารวมท่ีเสนอจะต้อ งตรงกันท้ัง  
ตัวเลขและตัวหนังสือ  ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกนัให้ถือตัวหนังสือเป็นส าคัญ  โดยคิดราคารวมท้ังส้ินซึ่งรวม       
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอื่นและค่าใช้จ่ายท้ังปวงไว้แล้ว 
  ราคาท่ีเสนอจะต้องเสนอก าหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า  150 วัน  นับแต่วันเปิดซองประกวดราคา   
โดยภายในก าหนดยืนราคาผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาท่ีตนได้เสนอและจะถอนการเสนอราคามิได้ 
  5.3  ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอก าหนดเวลาด าเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จไม่เกิน 425 วัน นับถัด
จากวันลงนามในสัญญาจ้าง   หรือวันท่ีได้รับหนังสือแจ้งจากสหกรณ์ฯ ให้เริ่มท างาน 
  5.4  การยื่นซองประกวดราคา  ผู้เสนอราคาควรตรวจดูร่างสัญญาแบบรูปรายการละเอียด ฯลฯ 
ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคาท้ังหมดเสียก่อนท่ีจะตกลงยื่นซองประกวดราคา  ตามเงื่อนไขใน         
เอกสารประกวดราคา 
  5.5  ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นซองประกวดราคาท่ีปิดผนึกซองเรียบร้อย  จ่าหน้าซองถึงประธาน
กรรมการรับและเปิดซอง  โดยระบุไว้ท่ีหน้าซองว่า “ใบเสนอราคาประกวดราคาเลขท่ี 2/ 2559”  ยื่นต่อ 
คณะกรรมการรับและเปิดซองประกวดราคา  ในวันท่ี   11 ตุลาคม พ.ศ. 2559  ระหว่างเวลา 9.30 น.              
ถึง 10.30  น. ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบุรี จ ากัด 
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  เมื่อพ้นก าหนดยื่นซองประกวดราคาแล้วจะไม่รับซองประกวดราคาโดยเด็ดขาด และ
คณะกรรมการจะเปิดซองประกวดราคาในวันเดียวกัน   ต้ังแต่เวลา 11.00 น.  เป็นต้นไป  
 6. หลักประกันซอง  ผู้เสนอราคาต้องวางหลักประกันซอง   พร้อมกับการยื่นซองประกวดราคา   โดยใช้
หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้    เป็นเงิน 2,500,000.- บาท (สองล้านห้าแสนบาทถ้วน) 
  6.1  เงินสด 
  6.2  เช็คท่ีธนาคารส่ังจ่ายให้แก่สหกรณ์ฯ   โดยเป็นเช็คท่ีลงวันท่ีท่ียื่นซองประกวดราคาหรือก่อน
หน้านั้นไม่เกิน  3 วัน  ท าการของทางราชการ 
  6.3  หนังสือค้ าประกันของธนาคารในประเทศตามแบบหนังสือค้ าประกัน 
  6.4  พันธบัตรรัฐบาลไทย 
  6.5  หนังสือค้ าประกันของบริษัทเงินทุนท่ีได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์
และประกอบธุรกิจค้ าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย   ซึ่งได้แจ้งช่ือเวียนให้ส่วนราชการต่างๆ 
ทราบแล้ว   โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้ าประกัน 
  หลักประกันซองตามข้อนี้   สหกรณ์ฯ จะคืนให้ผู้เสนอราคาหรือผู้ค้ าประกันภายใน  15 วัน         
นับจากวันท่ีได้พิจารณาในเบ้ืองต้นเรียบร้อยแล้ว   เว้นแต่ผู้เสนอราคารายท่ีคัดเลือกไว้ซึ่งเสนอราคาต่ าสุดไม่เกิน 3  
รายจะคืนให้ต่อเมื่อได้ท าสัญญาหรือข้อตกลงหรือเมื่อผู้เสนอราคาได้พ้นจากข้อผูกพันแล้ว   การคืนหลักประกัน
ซองไม่ว่าในกรณีใดๆ  จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบ้ีย 
 7. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา 
  7.1  ในการประกวดราคาครั้งนี้  สหกรณ์ฯ จะพิจารณาตัดสินด้วยราคารวมสุดท้ายเป็นเกณฑ์
พิจารณาตัดสิน   แล้วจึงพิจารณาราคาต่อหน่วยของแต่ละรายการท่ีก าหนดไว้ในใบประมาณราคา 
  7.2  หากผู้เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ 3 หรือยื่นหลักฐานการเสนอราคา     
ไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนตามข้อ 3 หรือยื่นซองประกวดราคาไม่ถูกต้องตามข้อ 4 แล้ว คณะกรรมการฯ จะไม่รับ
พิจารณาราคาของผู้เสนอราคารายนั้น   เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กน้อย   หรือท่ีผิดแยกไปจาก
เงื่อนไขของเอกสารประกวดราคาในส่วนท่ีไม่ใช่สาระส าคัญ  ท้ังนี้  เฉพาะในกรณีท่ีพิจารณาเห็นว่าจะเป็น
ประโยชน์ต่อสหกรณ์ฯ เท่านั้น 
  7.3  สหกรณ์ฯ สงวนสิทธิไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราคา   โดยไม่มีการผ่อนผันในกรณี
ดังต่อไปนี้ 
         (1)  ไม่ปรากฏช่ือผู้เสนอราคารายนั้น   ในบัญชีรับเอกสารประกวดราคา หรือในหลักฐาน
การรับเอกสารในใบประกวดราคาของสหกรณ์ฯ 
  (2)  ไม่กรอกช่ือนิติบุคคล   หรือลงลายมือช่ือผู้เสนอราคาอย่างใดอย่างหนึ่ง  หรือท้ังหมดใน
ใบเสนอราคา 
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  (3)  เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขท่ีก าหนด   ในเอกสารประกวดราคาท่ีเป็น
สาระส าคัญ   หรือมีผลท าให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอราคารายอื่น 
  (4)  ราคาท่ีเสนอมีการขูดลบ  ตก  เติม  แก้ไข  เปล่ียนแปลง   โดยผู้เสนอราคามิได้ลง
ลายมือช่ือพร้อมประทับตรา (ถ้ามี)  ก ากับไว้ 
  7.4  ในการตัดสินการประกวดราคา  หรือในการท าสัญญาคณะกรรมการเปิดซอง คณะกรรมการ
พิจารณาผลการประกวดราคา   หรือสหกรณ์ฯ มีสิทธิให้ผู้เสนอราคาช้ีแจงข้อเท็จจริง สภาพฐานะ หรือข้อเท็จจริง
อื่นใดท่ีเกี่ยวข้องกับผู้เสนอราคาได้   สหกรณ์ฯ มีสิทธิท่ีจะไม่รับราคาหรือไม่ท าสัญญาหากหลักฐานดังกล่าวไม่มี
ความเหมาะสม หรือไม่ถูกต้อง 
  7.5  สหกรณ์ฯ ทรงไว้ซึ่งสิทธิท่ีจะไม่รับราคาต่ าสุด   หรือราคาหนึ่งราคาใดหรือราคาท่ีเสนอ
ท้ังหมดก็ได้   และอาจพิจารณาเลือกจ้างในจ านวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่ง รายการใด   หรืออาจจะ
ยกเลิกการประกวดราคา   โดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้  สุดแต่จะพิจารณา  ท้ังนี้เพื่อประโยชน์ของทางสหกรณ์ฯ
เป็นส าคัญให้ถือว่าการตัดสินของกรรมการเป็นเด็ดขาด   ผู้เสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ มิได้ รวมท้ัง
สหกรณ์ฯ จะพิจารณายกเลิกการประกวดราคา   และลงโทษผู้เสนอราคาเสมือนหนึ่งเป็นผู้ท้ิงงานหากมีเหตุท่ีเช่ือ
ได้ว่าการเสนอราคากระท าไปโดยไม่สุจริต  หรือมีการสมยอมกันในการเสนอราคา 
 ในกรณี ท่ี ผู้เสนอราคาต่ าสุดเสนอราคาต่ าจนคาดหมายได้ว่ าไม่อาจด าเนินงา นตามสัญญาไ ด้  
คณะกรรมการเปิดซองฯ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา   หรือสหกรณ์ฯ จะให้ผู้เสนอราคานั้นช้ีแจง   
และแสดงหลักฐานท่ีท าให้เช่ือได้ว่าผู้เสนอราคาสามารถด าเนินงานตามประกาศประกวดราคาจ้างให้เสร็จสมบูรณ์   
หากค าช้ีแจงไม่เป็นท่ีรับฟังได้สหกรณ์ฯ  มีสิทธิที่จะไม่รับราคาของผู้เสนอราคารายนั้น 
 8. การท าสัญญาจ้าง   ผู้ชนะการประกวดราคา   จะต้องท าสัญญาจ้างตามแบบสัญญาจ้างของสหกรณ์ฯ 
ภายใน 15  วัน  นับจากวันท่ีได้รับแจ้ง   และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจ านวนเงินเท่ากับร้อยละ 5 ของ
ราคาค่าจ้างท่ีประกวดราคาได้ให้สหกรณ์ฯ ยึดถือไว้ในขณะท าสัญญา   โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดต่อไปนี้ 
  8.1  เงินสด 
  8.2  เช็คท่ีธนาคารส่ังจ่ายให้แก่สหกรณ์ฯ   โดยเป็นเช็คท่ีลงวันท่ีท่ีท าสัญญาหรือก่อนนั้นไม่เกิน  
3  วันท าการของทางราชการ 
  8.3  หนังสือค้ าประกันของธนาคารภายในประเทศ  ตามแบบหนังสือค้ าประกัน    
  8.4  พันธบัตรรัฐบาลไทย 
      หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน 15 วัน   นับถัดจากวันท่ีผู้ชนะการประกวด
ราคา  (ผู้รับจ้าง) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว 
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9. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน 
   ส าหรับสัญญาท่ีเป็นราคาเหมารวม สหกรณ์ฯ จะจ่ายเงินค่าจ้างโดยแบ่งออกเป็น 9 งวด ดังนี้ 

  งวดท่ี 1 เป็นจ านวนเงินในอัตราร้อยละ 10 ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ต่อไปนี้      
แล้วเสร็จภายใน 45 วัน 
   (1) เคลียร์พื้นท่ีก่อสร้าง 
   (2) วางผังอาคาร 
   (3) ปลูกส านักงาน/บ้านพักคนงาน 
   (4) ตอกเสาเข็ม อาคาร 2 ช้ัน  
   (5) ตอกเสาเข็มอาคารห้องน้ า+ป้อมยาม 
 
  งวดท่ี 2 เป็นจ านวนเงินในอัตราร้อยละ 10 ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ต่อไปนี้      
แล้วเสร็จภายใน 45 วัน  
   (1) งานขุดดินฐานรากอาคาร 2 ช้ัน 
   (2) งานขุดดินฐานรากอาคารห้องน้ า+ป้อมยาม 
   (3) เข้าแบบผูกเหล็ก เทคอนกรีตฐานรากอาคาร 2 ช้ัน 
   (4) เข้าแบบผูกเหล็กเทคอนกรีตฐานรากห้องน้ า+ป้อมยาม 
   (5) งานฝังถังบ าบัด อาคาร 2 ช้ัน 
   (6) งานฝังถังบ าบัด อาคารห้องน้ า+ป้อมยาม 
   (7) เข้าแบบผูกเหล็ก เทคอนกรีตเสาตอหม้ออาคาร 2 ช้ัน 
   (8) เข้าแบบผูกเหล็ก เทคอนกรีตเสาตอหม้ออาคารห้องน้ า+ป้อมยาม 
   (9) เข้าแบบผูกเหล็กเทคอนกรีตคานช้ันล่าง อาคาร 2 ช้ัน 
   (10) เข้าแบบผูกเหล็กเทคอนกรีตคานอาคารห้องน้ า+ป้อมยาม 
   (11) ฝัง SLEEP งานระบบสุขาภิบาลในคาน 
 
  งวดท่ี 3 เป็นจ านวนเงินในอัตราร้อยละ 10 ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ต่อไปนี้      
แล้วเสร็จภายใน 45 วัน  
   (1) งานแผ่นพื้นส าเร็จรูปช้ันล่าง อาคาร 2 ช้ัน 
   (2) เทคอนกรีตพื้นและคอนกรีต TOPPING อาคาร 2 ช้ัน 
   (3) เดินท่อสุขาภิบาลส่วนฝังดินในอาคารห้องน้ า+ป้อมยาม 
   (4) เทคอนกรีตพื้นห้องน้ า 
   (5) เข้าแบบผูกเหล็กเทคอนกรีตเสารับคานช้ัน 2 อาคาร 2 ช้ัน 
   (6) เข้าแบบผูกเหล็กเทคอนกรีตเสารับคานหลังคาอาคารห้องน้ า+ป้อมยาม 
   (7) เข้าแบบผูกเหล็กเทคอนกรีตพื้นดาดฟ้า+อาคารห้องน้ า+ป้อมยาม 
   (8) เข้าแบบผูกเหล็กเทคอนกรีตก าแพงห้องมั่นคง 
   (9) เข้าแบบผูกเหล็กเทคอนกรีตคานอาคาร 2 ช้ัน 
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  งวดท่ี 4 เป็นจ านวนเงินในอัตราร้อยละ 10 ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ต่อไปนี้      
แล้วเสร็จภายใน 45 วัน  
   (1) งานแผ่นพื้นส าเร็จรูปช้ันล่าง อาคาร 2 ช้ัน 
   (2) เทคอนกรีตพื้นและคอนกรีต TOPPING อาคาร 2 ช้ัน 
   (3) เข้าแบบผูกเหล็กเทคอนกรีตเสารับคานหลังคาอาคาร 2 ช้ัน 
   (4) ประกอบและติดต้ังโครงหลังคาเหล็ก อาคาร 2 ช้ัน 
   (5) ทาสีรองพื้นโครงเหล็กและทาสีทนไฟ 
   
  งวดท่ี 5 เป็นจ านวนเงินในอัตราร้อยละ 10 ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ต่อไปนี้      
แล้วเสร็จภายใน 45 วัน  
   (1) มุงหลังคาแผ่นเมทัลชีท 
   (2) ก่ออิฐผนังช้ันล่างอาคาร 2 ช้ัน และงานเสาเอ็นทับหลัง ค.ส.ล.  
   (3) เดินท่อระบบสุขาภิบาลส่วนฝังในผนังก่ออิฐ 
   (4) เดินท่อระบบไฟฟ้าส่วนฝังในผนังก่ออิฐ 
   (5) งานก่ออิฐผนังช้ันล่างอาคารห้องน้ า+ป้อมยาม และงานเสาเอ็นทับหลัง ค.ส.ล. 
 
  งวดท่ี 6 เป็นจ านวนเงินในอัตราร้อยละ 10 ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ต่อไปนี้         
แล้วเสร็จภายใน 45 วัน  
   (1) งานก่ออิฐผนังช้ัน 2 อาคาร 2 ขั้น และงานเสาเอ็นทับหลัง ค.ส.ล. 
   (2) เดินท่อระบบสุขาภิบาลส่วนท่ีฝังในผนังก่ออิฐ 
   (3) เดินท่อระบบไฟฟ้าส่วนท่ีฝังในผนังก่ออิฐ 
   (4) ร้อยสายไฟฟ้าในท่อช้ันล่าง 
   (5) งานฉาบปูนเรียบผนังภายในช้ันล่าง 
   (6) เทคอนกรีตเคาน์เตอร์ห้องน้ าช้ันล่าง 
   (7) งานปูกระเบ้ืองผนังภายในช้ันล่าง 
   (8) งานฝังท่อระบายน้ าและบ่อพัก ค.ส.ล. 
   (9) งานปรับระดับพื้นถนน 

(10) งานลงหินคลุกและบดอัดแน่น 
(11) งานปักเสาไฟแรงสูง 
(12) ติดต้ังประตูเหล็กห้องมั่นคง 
 

  งวดท่ี 7 เป็นจ านวนเงินในอัตราร้อยละ 10 ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ต่อไปนี้         
แล้วเสร็จภายใน 45 วัน  
   (1) งานร้อยสายไฟฟ้าในท่อช้ัน 2 
   (2) งานฉาบปูนผนังภายในช้ัน 2 
   (3) งานเทคอนกรีตเคาน์เตอร์ห้องน้ าช้ัน 2  
   (4) งานปูกระเบ้ืองผนังห้องน้ าภายในช้ัน 2 
   (5) งานเดินท่อน้ ายาพร้อมหุ้มฉนวนและท่อระบายน้ าระบบปรับอากาศ 
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   (6) งานก่ออิฐผนังห้องน้ า+ป้อมยาม 
   (7) งานเดินระบบท่อสุขาภิบาลส่วนฝังในผนังก่ออิฐ 
   (8) งานเดินระบบท่อไฟฟ้าส่วนฝังในผนังก่ออิฐ 
   (9)  ร้อยสายไฟฟ้าในท่อ 

(10) งานปูกระเบ้ืองผนังห้องน้ า+ป้อมยาม 
(11) งานฉาบปูนผนังภายนอกอาคาร 2 ช้ัน 
(12) งานฉาบปูนผนังภายนอกอาคารห้องน้ า+ป้อมยาม 
(13) งานเทคอนกรีตถนน 

 
  งวดท่ี 8 เป็นจ านวนเงินในอัตราร้อยละ 10 ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ต่อไปนี้        
แล้วเสร็จภายใน 45 วัน  
   (1) งานฝ้าเพดานภายในอาคาร 2 ช้ัน 
   (2) งานฝ้าเพดานภายในอาคารห้องน้ า+ป้อมยาม 
   (3) งานทาสีรองพื้นภายใน-ภายนอก อาคาร 2 ช้ัน  
   (4) งานทาสีรองพื้นภายใน-ภายนอก อาคารห้องน้ า+ป้อมยาม 
   (5) งานทาสีรองพื้นผนังห้องน้ า 
   (6) งานติดต้ังไฟแรงสูงและอุปกรณ์ 
   (7) งานติดต้ังผนังห้องน้ าส าเร็จรูป ของ WILLY 
   (8) งานติดต้ังโคมไฟฟ้าภายในอาคาร 2 ช้ัน –อาคารห้องน้ า+ป้อมยาม 
   (9)  งานติดต้ังตู้ M.D.B. พร้อมอุปกรณ์ 

(10) งานติดต้ังปล๊ักไฟฟ้าและสวิทซ์ไฟฟ้า 
(11) งานติดต้ังระบบส่ือสาร 
(12) งานติดต้ังระบบเครื่องปรับอากาศ 
(13) งานติดต้ังสุขภัณฑ์ ถังเก็บน้ าและปั๊มน้ า 
(14) งานอลูมิเนียมกระจก 
(15) ปูบล็อกทางเท้าและขอบคันหิน 

 
  งวดท่ี 9 (งวดสุดท้าย) เป็นจ านวนเงินในอัตราร้อยละ 20 ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน
ท้ังหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยตามสัญญา รวมท้ังท าความสะอาดสถานท่ีก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อยแล้วเสร็จ 
ภายใน 65 วัน  
   (1) งานหุ้มเสา ALUMINIUM COMPOSITE PANEL 
   (2) งานติดต้ังป้ายโครงการตัวอาคาร 
   (3) งานทดสอบระบบไฟฟ้า 
   (4) งานทดสอบระบบสุขาภิบาล 
   (5) งานทดสอบระบบปรับอากาศ 
   (6) งานทาสีท้ังหมด 
   (7) งานท าความสะอาด 
   (8) ส่งมอบอาคาร 
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10. อัตราปรับ 
 ค่าปรับตามสัญญาจ้างข้อ 17  จะก าหนดในอัตราร้อยละ 0.1  ของค่าจ้างตามสัญญาต่อวัน 
11. การรับประกันความช ารุดบกพร่อง 
 ผู้ชนะการประกวดราคา   ซึ่งได้ท าข้อตกลงเป็นหนังสือหรือท าสัญญาจ้างตามแบบของสหกรณ์ฯ

แล้วจะต้องรับประกันความช ารุดบกพร่องของงานจ้างท่ีเกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่ า 2 ปี นับถัดจากท่ี
สหกรณ์ฯ ได้รับมอบงาน   โดยผู้รับจ้างต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดังเดิมภายใน 15 วัน นับถัดจาก
วันท่ีได้รับแจ้งความช ารุดบกพร่อง 

12. ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่นๆ 
 12.1  เงินค่าจ้างส าหรับงานจ้างครั้งนี้  ได้มาจากเงินงบประมาณรายได้สหกรณ์ฯ ประจ าป ี2559  

การลงนามในสัญญาจะกระท าได้ต่อเมื่อสหกรณ์ฯ ได้รับอนุมัติเงินค่าก่อสร้างจากงบประมาณการก่อสร้างและ
งบประมาณเงินรายได้สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบุรี จ ากัด แล้วเท่านั้น ราคากลางของงานก่อสร้างอาคาร ค.ส.ล. 
2 ช้ัน จ านวน 1 หลัง ในการประกวดราคาจ้างครั้งนี้ เป็นเงินท้ังส้ิน 50,194,800.79 บาท         
  12.2  เมื่อสหกรณ์ฯ ได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้จ้าง    และได้ตกลงจ้างตามประกาศ 
ประกวดราคาจ้างแล้ว ถ้าผู้รับจ้างจะต้องส่ง   หรือน าส่ิงของมาเพื่องานจ้างดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ   และ
ของนั้นต้องน าเข้ามาทางเรือในเส้นทางท่ีมีเรือไทยเดินอยู่และสามารถให้บริการรับขนได้ตามท่ีรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงคมนาคมประกาศก าหนด   ผู้เสนอราคาซึ่งเป็นผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการ
พาณิชย์นาวี   ดังนี้ 
   (1) แจ้งการส่ังหรือน าส่ิงของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อส านักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการพาณิชย์นาวีภายใน 7 วัน  นับถัดจากวันท่ีผู้รับจ้างส่ังหรือซื้อของจากต่างประเทศ  เว้นแต่เป็นของ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้ 
    (2)   จัดการให้ส่ิงของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย  หรือเรือท่ีมีสิทธิเช่นเดียวกันกับเรือ
ไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทย  เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชย์
นาวีให้บรรทุกส่ิงของนั้นโดยเรืออื่นท่ีมิใช่เรือไทย  ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น  หรือ
เป็นของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น 
   (3)  ในกรณีท่ีไม่ปฏิบัติตาม (1) หรือ (2) ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบตามกฎหมายว่าด้วย
การส่งเสริมการพาณิชย์นาวี 

12.3  ผู้เสนอราคาซึ่งสหกรณ์ฯ ได้คัดเลือกแล้วไม่ไปท าสัญญาหรือข้อตกลงภายในเวลาท่ีทาง
สหกรณ์ฯ ก าหนดดังระบุในข้อ 8 สหกรณ์ฯ จะริบหลักประกันซองหรือเรียกร้องจากผู้ออกหนังสือค้ าประกันซอง
ทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมท้ังจะพิจารณาให้เป็นผู้ท้ิงงานตามระเบียบ
ของทางราชการ 
        12.4  กรมสงวนสิทธิท่ีจะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไขหรือข้อก าหนดในแบบสัญญาให้เป็นไปตาม
ความเห็นของส านักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี) 
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 13.  มาตรฐานฝีมือช่าง  เมื่อสหกรณ์ฯ ได้คัดเลือกผู้เสนอราคาขายใดให้เป็นผู้รับจ้างและได้ตกลงจ้าง
ก่อสร้างตามประกาศนี้แล้ว  ผู้เสนอราคาจะต้องตกลงว่าในการปฏิบัติงานก่อสร้างดังกล่าวผู้เสนอราคาจะต้องมี
และใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างจากสถาบันของทางราชการ หรือผู้มีวุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส. และ 
ปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาท่ี กพ. รับรองให้เข้ารับราชการได้  ในอัตราไม่ต่ ากว่าร้อยละ 10 ของ  
แต่ละสาขาช่าง แต่จะต้องมีช่างจ านวนอย่างน้อย 1 คน ในแต่ละสาขาช่างดังต่อไปนี้ 
  13.1 ช่างก่อสร้าง 
  13.2 ช่างไฟฟ้า 
  13.3 ช่างประปา 
 14.  ในระหว่างระยะเวลาการก่อสร้างผู้รับจ้างพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ท่ีกฎหมายและระเบียบก าหนดไว้
โดยเคร่งครัด 
 
                                                                    สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบุรี จ ากัด 
                                                                        วันท่ี  9  กันยายน พ.ศ. 2559 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทนิยาม 
  “ผูเ้สนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน” หมายความว่า บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลท่ีเข้าเสนอ
ราคาขายในการประกวดราคาจ้างของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบุรี จ ากัด  เป็นผู้มีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยทางตรง
หรือทางอ้อมในกิจกรรมของบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอื่นท่ีเข้าเสนอราคาในการประกวดราคาจ้างของสหกรณ์ฯ 
ในคราวเดียวกัน 
    การมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมของบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลดังกล่าวข้างต้น  
ได้แก่การท่ีบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลดังกล่าวมีความสัมพันธ์กันในลักษณะดังต่อไปนี้ 

(1) มีความสัมพันธ์กันในเชิงบริหาร โดยผู้จัดการ หุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ  
ผู้บริหาร หรือผู้มีอ านาจในการด าเนินงานในกิจการของบุคคลธรรมดาหรือของนิติบุคคลรายหนึ่งมีอ านาจหรือ
สามารถใช้อ านาจในการบริหารจัดการกิจการของบุคคลธรรมดาหรือของนิติบุคคลอีกรายหนึ่งหรือหลายราย ท่ี
เสนอราคาให้แก่สหกรณ์ฯ ในการประกวดราคาจ้างครั้งนี้ 

(2) มีความสัมพันธ์กันในเชิงทุน โดยผู้เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือผู้เป็นหุ้นส่วนไม่
จ ากัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจ ากัด หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัทจ ากัด หรือบริษัทมหาชนจ ากัด เป็นหุ้นส่วนใน
ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจ ากัด หรือเป็นผู้ถือหุน้รายใหญ่ในบริษัทจ ากัด หรือบริษัทมหาชนจ ากัด อีกราย
หนึ่งหรือหลายรายท่ีเสนอราคาให้แก่สหกรณ์ฯ ในการประกวดราคาจ้างครั้งนี้ 

ค าว่า “ผู้ถือหุ้นรายใหญ่” ให้หมายความว่า ผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นเกินกว่าร้อยละยี่สิบห้าในกิจการ
นั้น หรือในอัตราอื่นตามท่ีคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุเห็นสมควรประกาศก าหนดส าหรับกิจการบางประเภท
หรือบางขนาด 

(3) มีความสัมพันธ์กันในลักษณะไขว้กันระหว่าง (1) และ (2) โดยผู้จัดการหุ้นส่วนผู้จัดการ 
กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอ านาจในการด าเนินงานในกิจการของบุคคลธรรมดาหรือของ นิติบุคคล          
รายหนึ่ง เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจ ากัดหรือเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ใน  บริษัทจ ากัดหรือ
บริษัทมหาชน จ ากัด อีกรายหนึ่งหรือหลายรายท่ีเข้าเสนอราคาให้แก่สหกรณ์ฯ  ในการประกวดราคาจ้างครั้งนี้ 
หรือในนัยกลับกัน 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



หลักฐานที่ต้องน ามาในวันซ้ือแบบรูปรายการก่อสร้าง 

1. ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจ ากัด ให้ยื่นส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล    
บัญชีรายช่ือหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอ านาจควบคุมพร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 

2. บริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัด ให้ยื่นส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล  
หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายช่ือกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอ านาจควบคุมและบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ พร้อมรับรอง   
ส าเนาถูกต้อง 

3. ส าเนาหนังสือรับรองของส านักงานทะเบียนห้างหุ้นส่วนจ ากัด กระทรวงพาณิชย์ในปีปัจจุบัน  
และส าเนาทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม 

4. หนังสือรับรองผลงาน และสัญญาฉบับตัวจริงตามรายละเอียดท่ีก าหนดไว้ในข้อ 2 
และถ่ายส าเนา 1 ฉบับ พร้อมส าเนาสัญญาท่ีตรงกับผลงานท่ีน ามาแสดงพร้อมเซ็นรับรองส าเนาถูกต้อง 

หนังสือรับรองผลงานดังกล่าวจะต้องมีอายุไม่เกิน 5 ปี นับจากวันท่ีงานนั้นเสร็จเรียบร้อยจนถึงวัน 
เปิดซองประกวดราคาและต้องระบุ วัน เดือน ปี ท่ีท าสัญญาและท างานเสร็จ และวันตรวจรับมอบงานเสร็จ     
และเป็นสัญญาเดียว ผู้ออกหนังสือรับรองต้องมีต าแหน่งไม่ต่ ากว่าระดับอธิบดี หรือผู้ได้รับมอบอ านาจจากหัวหน้า       
ส่วนราชการ 

5.  หนังสือส าคัญแสดงการขึ้นทะเบียนประกันสังคม ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม  
พ.ศ.2533 และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับท่ี 2 พ.ศ.2537  พร้อมถ่ายส าเนารับรองถูกต้อง 
 
 

        9  กันยายน  พ.ศ. 2559 

 

 

 


