ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด
เรื่อง ประกวดราคาจ้างรือ้ ถอนอาคารสำนักงานเดิมและก่อสร้างอาคารสำนักงานสหกรณ์ใหม่
……………………..................
ด้วยสำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างรื้อถอนอาคารสำนักงานเดิม
และก่อสร้างอาคารสำนักงานใหม่
ราคากลางของงานในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 11,882,000.- บาท (สิบเอ็ดล้านแปดแสนแปด
หมื่นสองพันบาทถ้วน)
ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
1. เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาดังกล่าว ซึ่งมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกัน ในวงเงินไม่น้อย
กว่า 5,000,000.- บาท (ห้าล้านบาทถ้วน)
2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของ
การสั่งให้นิติบุคคล หรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของสหกรณ์
3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่ง
ให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
4. เป็นผู้ทผี่ ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างของสำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด
5. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย
จำกัด ณ วันประกาศประกวดราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคา
จ้างครั้งนี้
6. กำหนดดูสถานที่ก่อสร้างในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.00 น. ผู้ที่มิได้มาดูสถานที่และมิได้ลงนามไว้
เป็นหลักฐาน ให้ถือว่าผู้นั้นยอมรับสภาพสถานที่ที่จะรับจ้างทำงานจ้างทุกกรณี หากมีค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มขึ้น ผู้เสนอราคาต้อง
รับผิดชอบทั้งสิ้น ซึ่งผู้เสนอราคาผูกพันที่จะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามนั้น และจะยกเป็นเหตุในภายหลังว่าตนไม่ได้รับทราบมา
ก่อนเป็นคู่สัญญากับสำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด ไม่ได้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น กรณีมีข้อโต้แย้งจากการดู
สถานที่ก่อสร้าง ไม่ว่ากรณีใด ๆ จะต้องแจ้งเจ้าหน้าที่นำชี้สถานที่ทันที
7. กำหนดยื่นเอกสารประกวดราคา ในวัน ที่ 30 พฤศจิกายน 2563 ระหว่างเวลา 10.00 น. ถึงเวลา 11.00 น.
ณ สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 ตั้งแต่เวลา
11.00 น. เป็นต้นไป
ผู้สนใจติ ดต่ อขอซื้ อเอกสารประกวดราคาจ้ าง ในราคาชุ ดละ 10,000.- บาท (หนึ่ งหมื่ นบาทถ้ วน) ได้ ที่ ง านธุร การ
สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด ระหว่างวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 ถึงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 หรือ
สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0 5561 2431 ในวันเวลาราชการ
ประกาศ ณ วันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

(นายสาธิต มากมี)
ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด
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เอกสารประกวดราคาจ้าง เลขที่ 1/2563
การจ้างรื้อถอนอาคารสำนักงานเดิมและก่อสร้างอาคารสำนักงานสหกรณ์ใหม่
ตามประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด
ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2563
……………….……………………….
สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสโุ ขทัย จำกัด ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “สหกรณ์” มีความประสงค์จะเรียกประกวดราคา
จ้างรื้อถอนอาคารสำนักงานเดิมและก่อสร้างอาคารสำนักงานสหกรณ์ใหม่ โดยมีข้อแนะนำและข้อกำหนด ดังต่อไปนี้
1. เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคา
1.1 แบบรูปและรายละเอียด
1.2 แบบใบเสนอราคา
1.3 แบบสัญญาจ้าง
1.4 แบบหนังสือค้ำประกัน
(1) หลักประกันซอง
(2) หลักประกันสัญญา
1.5 บทนิยาม
(1) ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
(2) การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
1.6 แบบบัญชีเอกสาร
(1) บัญชีเอกสารส่วนที่ 1
(2) บัญชีเอกสารส่วนที่ 2
2. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา
2.1 ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาจ้าง
2.2 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ ในบั ญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของสหกรณ์
2.3 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศประกวดราคา
หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมตามข้อ 1.5
2.4 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่
รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
2.5 ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคล และมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกัน กับงานที่ประกวดราคาจ้างใน
วงเงินไม่น้อยกว่า 5,000,000.- บาท และผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบ
บริหารราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชน ที่สหกรณ์เชื่อถือ
3. หลักฐานการยืน่ เสนอราคา
ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกไว้นอกซองใบเสนอราคาเป็น
2 ส่วน คือ
3.1 ส่วนที่ 1 อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
(1) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชี
รายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม(ถ้ามี) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
(2) บริษัทจำกัด หรือบริษัทมหาชนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือ
บริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม(ถ้ามี) และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่(ถ้ามี) พร้อมรับรองสำเนา
ถูกต้อง
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(3) สำเนาทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง
(4) บัญชีเอกสารส่วนที่ 1 ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคาตามแบบในข้อ 1.6 (1)
3.2 ส่วนที่ 2 อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
(1) หนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้เสนอราคามอบอำนาจให้บุคคลอื่น ลง
นามในใบเสนอราคาแทน
(2) หลักประกันซอง ตามข้อ 5
(3) สำเนาหนังสือรับรองผลงานก่อสร้างพร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง
(4) บัญชีรายการก่อสร้าง หรือใบแจ้งปริมาณงาน ซึ่งต้องแสดงรายการวัสดุอุปกรณ์ ค่าแรงงาน ภาษี
ประเภทต่างๆ รวมทั้งกำไรไว้ด้วย
(5) บัญชีเอกสารส่วนที่ 2 ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคาตามแบบในข้อ 1.6 (2)
4. การเสนอราคา
4.1 ผู้เสนอราคาต้องยื่นซองเสนอราคาตามแบบที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคานี้ โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ
ทั้งสิ้น และต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่อของผู้เสนอราคาให้ชัดเจน จำนวนเงินที่เสนอต้องระบุตรงกัน
ทั้งตัวเลขและตัวอักษร โดยไม่มีการขูดลบหรือแก้ไข หากมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง จะต้องลงลายมือชื่อผู้เสนอ
ราคาพร้อมประทับตรา(ถ้ามี) กำกับไว้ทุกแห่ง
4.2 ผู้เสนอราคาจะต้องกรอกปริมาณวัสดุและราคาในบัญชีรายการก่อสร้างให้ครบถ้วน
ในการเสนอราคาให้เสนอราคาเป็นเงินบาทและเสนอราคาเพียงราคาเดียวโดยเสนอราคารวม และหรือ
ราคาต่อหน่วย และหรือต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ ถูกต้อง ทั้งนี้ ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกัน
ทั้ง ตัวเลขและตัวหนัง สือ ถ้าตัวเลขและตัวหนัง สือไม่ตรงกัน ให้ ถือตัวหนัง สือ เป็น สำคัญ โดยคิ ดราคารวมทั้ งสิ้ น ซึ่ง รวม
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอื่น และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้แล้ว
ราคาที่เสนอจะต้องกำหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า 30 วัน นับแต่วันเปิดซองใบเสนอราคาโดยภายในกำหนด
ยืนราคา ผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้และจะถอนการเสนอราคามิได้
4.3 ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จไม่เกิน 365 วัน นับถัดจากวันลงนาม
ในสัญญาจ้าง หรือจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด ให้เริ่มทำงาน
4.4 ก่อนยื่นซองประกวดราคา ผู้เสนอราคาควรตรวจดูร่างสัญญา แบบรูป และรายละเอียด ฯลฯ ให้ถี่ถ้วน
และเข้าใจเอกสารประกวดราคาทั้งหมดเสียก่อน ที่จะตกลงยื่นซองประกวดราคาตามเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคา
4.5 ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นซองใบเสนอราคาปิดผนึกซองเรียบร้อยจ่าหน้าซองถึงประธานคณะกรรมการ
เปิดซองประกวดราคาโดยระบุไว้ที่หน้าซองว่า “ใบเสนอราคาตามเอกสารประกวดราคา เลขที่ 1/2563 ยื่นต่อคณะกรรมการ
รับและเปิดซอง ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 ระหว่างเวลา 10.00 น. ถึงเวลา 11.00 น. ณ สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครู
สุโขทัย จำกัด
เมื่อพ้นกำหนดเวลายื่นซองประกวดราคาแล้วจะไม่รับซองประกวดราคาและเอกสารเพิ่มเติม ใดๆ โดย
เด็ดขาด
คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา จะดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาแต่ละราย
ว่าเป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ตามข้อ 1.5 (1) ณ วันประกาศประกวดราคาหรือไม่ และ
ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือก ก่อนการเปิดซองเสนอราคา
หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา ก่อนหรือในขณะที่มีการเปิดซองใบเสนอราคา
ว่ามีผู้เสนอราคากระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมตามข้อ 1.5 (2) และคณะกรรมการฯ เชื่อว่ามี
การกระทำอันเป็นขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้เสนอราคารายนั้นออกจากการเป็นผู้
เสนอราคา ปละประกาศรายชื่อผู้เสนอที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือก และสหกรณ์จะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคาดังกล่าวเป็นผู้ทิ้ง
งาน เว้นแต่ คณะกรรมการฯ จะวินิจฉัยได้ว่าผู้เสนอราคารายนั้น เป็นผู้ที่ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของทาง
สหกรณ์และมิได้เป็นผู้เริ่มให้มีการกระทำดังกล่าว
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ผู้เสนอราคาที่ ถูกตัดรายชื่อออกจากการเป็นผู้เสนอราคา เพราะเหตุเป็นผู้เสนอราคาที่มีผ ลประโยชน์
ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศประกวดราคา หรือเป็นผู้เสนอราคาที่กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขัน
ราคาอย่างเป็นธรรม อาจอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวต่อสหกรณ์ภายใน 3 วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากคณะกรรมการพิจารณาผลการ
ประกวดราคา การวินิจฉัยอุทธรณ์ของสหกรณ์ให้ถือเป็นที่สุด
คณะกรรมการรับและเปิดซองประกวดราคาจะเปิดซองใบเสนอราคาของผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการ
คัดเลือกดังกล่าวข้างต้น ณ สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 ตั้งแต่เวลา 11.00 น.
เป็นต้นไป
การยื่นอุทธรณ์ตามวรรคห้า ย่อมไม่เป็นเหตุให้มีการขยายระยะเวลาการเปิดซองใบเสนอราคา เว้นแต่
คณะกรรมการพิ จ ารณาเห็ น ว่ า การขยายระยะเวลาดั ง กล่ าวจะเป็ น ประโยชน์ แ ก่ ท างสหกรณ์ อ ย่ างยิ่ ง และในกรณี ที่
คณะกรรมการพิจารณาเห็นด้วยกับคำคัดค้านของผู้อุทธรณ์ และเห็นว่าการยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาที่ได้ดำเนินการไป
แล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทางสหกรณ์อย่างยิ่ง ให้คณะกรรมการมีอำนาจยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาดังกล่าวได้
5. หลักประกันซอง
ผู้เสนอราคาต้องวางหลักประกันซองพร้อมกับการยื่นซองประกวดราคา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่าง
ใดดังต่อไปนี้ จำนวน 1,000,000.- บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน)
5.2 เช็คหรือดราฟท์ที่ธนาคารเซ็นต์สั่งจ่ายให้แก่สหกรณ์ โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ยื่นซองประกวดราคา หรือ
ก่อนหน้านั้นไม่เกิน 3 วันทำการของทางราชการ
5.3 หนังสือค้ำประกันของธนาคารในประเทศตามแบบหนังสือค้ำประกันดังระบุในข้อ 1.4 (1)
5.4 พันธบัตรรัฐบาลไทย
กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอนำเช็คหรือดราฟท์ที่ธนาคารสั่งจ่าย หรือพันธบัตรรัฐบาลไทย มาวางเป็นหลักประกัน
การเสนอราคาจะต้องส่งต้ นฉบับเอกสารดังกล่าวมาให้สหกรณ์ตรวจสอบความถูกต้องในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 ระหว่าง
เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น.
หลักประกันซองตามข้อนี้สหกรณ์จะคืนให้ผู้เสนอราคาหรือผู้ค้ำประกันภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ได้
พิจารณาในเบื้องต้นเรียบร้อยแล้ว เว้นแต่ผู้เสนอราคารายที่คัดเลือกไว้ซึ่งเสนอราคาต่ำสุดไม่เกิน 3 ราย จะคืนให้ต่อเมื่อได้ทำ
สัญญาหรือข้อตกลง หรือเมื่อผู้เสนอราคาได้พ้นจากข้อผูกพันแล้ว
การคืนหลักประกันซอง ไม่ว่าในกรณีใดๆ จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย
6.หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา
6.1 การประกวดราคาครั้งนี้ สหกรณ์จะพิจารณาตัดสินด้วยราคารวมทั้งสิ้น
6.2 หากผู้เสนอราคาใดมีคุณ สมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ 2 หรือยื่นหลัก ฐานเสนอราคาไม่ถูกต้องหรือไม่
ครบถ้วนตามข้อ 3 หรือยื่นซองประกวดราคาไม่ถูกต้องตามข้อ 4 แล้ว คณะกรรมการฯ จะไม่รับพิจารณาราคาของผู้เสนอ
ราคารายนั้น เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาด หรือผิดหลงเพียงเล็กน้อย หรือที่ผิดแผกไปจากเงื่อนไขของเอกสารประกวดราคาใน
ส่วนทีม่ ใิ ช่สาระสำคัญ ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อสหกรณ์เท่านั้น
6.3 สหกรณ์สงวนสิทธิไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราคา โดยไม่มีการผ่อนผันในกรณีดังต่อไปนี้
(1) ไม่ปรากฏชื่อผู้เสนอราคารายนั้น ในบัญชีผู้รับเอกสารประกวดราคา หรือในหลักฐานการรับ
เอกสารประกวดราคาของสหกรณ์
(2) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคล หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหนึ่งอย่างใด หรือทั้งหมดในใบเสนอ
ราคา
(3) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารประกวดราคาที่เป็นสาระสำคัญ
หรือมีผลทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอราคารายอื่น
(4) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง โดยผู้เสนอราคามิได้ลงลายมือชื่อ
พร้อมประทับตรา (ถ้ามี) กำกับไว้
6.4 ในการตัดสินการประกวดราคาหรือในการทำสัญญา คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาหรือ
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สหกรณ์ มีสิทธิให้ผู้เสนอราคาชี้แจงข้อเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือข้อเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับผู้เสนอราคาได้ สหกรณ์มีสิทธิที่
จะไม่รับราคาหรือไม่ทำสัญญา หากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสม หรือไม่ถูกต้อง
6.5 สหกรณ์ทรงไว้ซึ่งสิทธิไม่รับราคาต่ำสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได้ และอาจ
พิจารณาเลือกจ้างในจำนวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการประกวดราคา โดยไม่
พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของทางสหกรณ์เป็นสำคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของสหกรณ์
เป็นเด็ดขาด ผู้เสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ มิได้ รวมทั้งสหกรณ์จะพิจารณายกเลิกการประกวดราคา และลงโทษ
ผู้เสนอราคาเป็นผู้ทิ้งงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้เสนอราคาที่ไ ด้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุ ที่เชื่ อได้ว่า การเสนอราคา
กระทำการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอราคาอันเป็นเท็จ หรือใช้นิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เป็นต้น
ในกรณีที่ผู้เสนอราคาต่ำสุด เสนอราคาต่ำจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจดำเนินงานตามสัญญาได้ คณะกรรมการ
พิจารณาผลการประกวดราคาหรือสหกรณ์ จะให้ผู้เสนอราคานั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทำให้เชื่อได้ว่าผู้เสนอราคาสามารถ
ดำเนินงานตามประกวดราคาจ้างให้เสร็จสมบูรณ์ หากคำชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้ สหกรณ์มีสิทธิที่จะไม่รับราคาของผู้เสนอราคา
รายนั้น
6.6 ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังจากการเปิดซองประกวดราคาว่า ผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการ
คัดเลือกตามที่ได้ประกาศรายชื่อไว้ ตามข้อ 4.5 เป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศ
ประกวดราคา หรือเป็นผู้เสนอราคาที่กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขัน ราคาอย่างเป็นธรรมตามข้อ 1.5 สหกรณ์มี
อำนาจที่จ ะตัดรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกดังกล่าวออกจากประกาศรายชื่อ ตามข้อ 4.5 และสหกรณ์ จ ะ
พิจารณาลงโทษผู้เสนอรายนั้นเป็นผู้ทิ้งงาน
ในกรณี นี้ห ากสหกรณ์ พิจ ารณาเห็ นว่า การยกเลิ กเปิดซองใบเสนอราคาที่ได้ด ำเนิ นการไปแล้วจะเป็ น
ประโยชน์แก่ทางสหกรณ์อย่างยิ่ง คณะกรรมการมีอำนาจยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาดังกล่าวได้
7. การทำสัญญาจ้าง
ผู้ชนะการประกวดราคาจะต้องทำสัญญาจ้างตามแบบสัญญาดังระบุไว้ในข้อ 1.3 กับสหกรณ์ภายใน 7 วัน
นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกันสัญญาจำนวนเงินเท่ากับร้อยละ 5 ของราคาค่าจ้างที่ประกวดราคาได้
ให้สหกรณ์ ยึดถือไว้ในขณะทำสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้
7.1 เงินสด
7.2 เช็คหรือดราฟท์ที่ธนาคารเซ็นต์สั่งจ่ายให้แก่สหกรณ์ โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ยื่นซองประกวดราคา หรือ
ก่อนหน้านั้นไม่เกิน 3 วันทำการของทางราชการ
7.3 หนังสือค้ำประกันของธนาคารในประเทศตามแบบหนังสือค้ำประกันดังระบุในข้อ 1.4 (2)
7.4 พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ผู้ชนะการประกวดราคา (ผู้รับจ้าง)
พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว
8. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน
สหกรณ์จะจ่ายเงินค่าจ้าง โดยแบ่งออกเป็น 14 งวด ดังนี้
งวดที่ 1 เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ 5% ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน รื้อถอนอาคารสำนักงาน
เดิมพร้อมขนทิ้งเสร็จสิ้น
งวดที่ 2 เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ 5%ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานโครงสร้างฐานรากเสร็จสิ้น
งวดที่ 3 เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ 7% ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานโครงสร้างคาน, พื้นและ
เสาชั้น 1 เสร็จสิ้น
งวดที่ 4 เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ 6% ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานโครงสร้างคาน, พื้นและ
เสาชั้น 1 เสร็จสิ้น
งวดที่ 5 เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ 4% ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานโครงหลังคาและมุง
หลังคาเสร็จสิ้น
งวดที่ 6 เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ 5% ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานก่ออิฐทั้งหมดเสร็จสิ้น
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งวดที่ 7 เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ 3% ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานฉาบทั้งหมดเสร็จสิ้น
งวดที่ 8 เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ 3%ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานฝ้าเพดานทั้งหมดเสร็จสิ้น
งวดที่ 9 เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ 5% ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานผิวพื้นทั้งหมดเสร็จสิ้น
งวดที่ 10 เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ 10% ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน งานประตู-หน้าต่าง
ทั้งหมดเสร็จสิ้น
งวดที่ 11 เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ 9% ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานผิวผนังภายในราคา
และติดตั้งสุขภัณฑ์ทั้งหมดเสร็จสิ้น
งวดที่ 12 เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ 16% ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานผิวผนังภายนอกและ
ตกแต่งผนังภายนอกทั้งหมดเสร็จสิ้น
งวดที่ 13 เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ 7% ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานไฟฟ้าและแสงสว่าง
ทั้งหมดเสร็จสิ้น
งวดที่ 14 (งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ 15% ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานติดตั้ง
ระบบเครื่องปรับอากาศ, งาน NETWORK, งานโทรศัพท์, งานกล้องวงจรปิด, งานระบบบัตรคิว, งานระบบกันขโมย และงานที่
เหลือทั้งหมดเสร็จสิ้นพร้อมส่งมอบงาน รวมทั้งทำสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย
9. อัตราค่าปรับ
ค่าปรับตามแบบสัญญาจ้าง ข้อ 15 ให้คิดในอัตราร้อยละ 0.10 ของค่าจ้างตามสัญญาต่อวัน แต่ต้องไม่ต่ำ
กว่า 12,000.- บาท
10. การประกันความชำรุดบกพร่อง
ผู้ช นะการประกวดราคา ซึ่ง ได้ ทำข้อตกลงเป็ นหนั ง สือ หรือทำสัญ ญาจ้างตามแบบดัง ระบุ ในข้อ 1.3
แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของงานจ้างที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลา ไม่น้อยกว่า 2 ปี นับถัดจากวันที่
สหกรณ์ได้รับมอบงาน โดยผู้รับจ้างต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง
ความชำรุดบกพร่อง
11.ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่น ๆ
11.1 เงินค่าจ้างสำหรับงานจ้างครั้งนี้ ได้มาจากเงินทุนสะสมเพื่อขยายกิจการ
ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 11,882,000.- บาท (สิบเอ็ดล้านแปด
แสนแปดหมื่นสองพันบาทถ้วน)
11.2 เมื่อสหกรณ์ได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใด ให้เป็นผู้รับจ้าง และได้ตกลงจ้างตามประกวดราคาจ้างแล้ว
ถ้าผู้รับจ้างจะต้องสั่งหรือนำสิ่งของมาเพื่องานจ้างดังกล่ าวเข้ามาจากต่างประเทศและของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือใน
เส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้เสนอ
ราคา ซึ่งเป็นผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้
(1) แจ้งการสั่งหรือนำสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อคณะกรรมการส่งเสริมพาณิชย
นาวีภายใน 7 วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างสั่งหรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
ประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้
(2) จัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจากต่าง
ประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่ จะได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการส่งเสริมพาณิชยนาวีให้บรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออื่นที่มิใช่
เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศ
ยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น
(3) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (1) หรือ (2) ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริม
การพาณิชยนาวี
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11.3 ผู้เสนอราคาที่สหกรณ์ได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปทำสัญญา หรือข้อตกลงภายในเวลาที่สหกรณ์กำหนด
ดังระบุไว้ในข้อ 7 สหกรณ์จะริบหลักประกันซอง หรือเรียกร้องจากผู้ออกหนังสือค้ำประกันซองทันที และอาจพิจารณาเรียกร้อง
ให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางสหกรณ์
11.4 สหกรณ์สงวนสิทธิที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือข้อกำหนดในแบบสัญญาให้เป็นไปตามความเห็น
ของสหกรณ์ (ถ้ามี)
12.มาตรฐานฝีมือช่าง
เมื่อสหกรณ์ได้เลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้รับจ้าง และได้ตกลงจ้างก่อสร้างตามประกาศนี้แล้ว ผู้เสนอ
ราคาจะต้องตกลงว่าในการปฏิบัติงานก่อสร้างดังกล่าว ผู้เสนอราคาจะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างจาก
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน หรือวิทยาลัยเทคนิค หรือผู้มีวุฒิบัตร ปวช. ปวส. และ ปวท หรือเทียบเท่าจากสถาบั นการศึกษาที่
ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ในอัตรา ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 20 ของแต่ละสาขาช่าง แต่จะต้องมีช่างจำนวนอย่างน้อย 1 คน ใน
แต่ละสาขาช่างดังต่อไปนี้
12.1 ช่างไม้
12.2 ช่างปูน
12.3 ช่างเหล็ก
12.4 ช่างสี
13. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ
ในระหว่างระยะเวลาการก่อสร้าง ผู้รับจ้างพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบได้กำหนดไว้โดย
เคร่งครัด
สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด
9 พฤศจิกายน 2563
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ใบเสนอราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคา
เรียน ...........................................................................
1. ข้าพเจ้า ............(ระบุชื่อบริษัทห้างร้าน)....................................................... ที่อยู่เลขที่ ....................................
ถนน ..........................................ตำบล .................................................. อำเภอ ............................... จังหวัด ..............................
โทรศัพท์..............................................................โดย ....................................................................................................................
ผู้ลงนามข้างท้ายนี้ ได้พิจารณาเงื่อนไขต่างๆ ในเอกสารประกวดราคาและเอกสารเพิ่มเติม(ถ้ามี) เลขที่ ....................................
โดยตลอดและยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขนั้นแล้ว รวมทั้งรับรองว่า ข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนด และไม่
เป็นผู้ทิ้งงานของทางราชการ และของสหกรณ์
2. ข้าพเจ้ าขอเสนอที่ จ ะทำงาน..................................................................................................... ตามข้อ กำหนด
เงื่อนไข แบบรูปรายการละเอียดแห่งเอกสารประกวดราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ........................................................ บาท ซึ่งได้รวม
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว
3. คำเสนอนี้จะยืนอยู่เป็นระยะเวลา 30 วัน นับแต่วันเสนอราคา และ “สหกรณ์” อาจรับคำเสนอนี้ ณ เวลาใดก็ได้
ก่อนที่จะครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าว หรือระยะเวลาที่ได้ยืดออกไป ตามเหตุผลอันสมควรที่ “สหกรณ์” ร้องขอ
4. กำหนดเวลาส่งมอบ ข้าพเจ้ารับรองที่จะส่งมอบงานตามเงื่อนไขที่เอกสารประกวดราคากำหนดไว้
5. ในกรณีที่ข้าพเจ้าได้รับการพิจารณาให้เป็นผู้ชนะการประกวดราคา ข้าพเจ้ารับรองที่จะ
5.1 ทำตามสัญญาตามแบบสัญญาจ้างแนบท้ายเอกสารการประกวดราคา กับ “สหกรณ์” ภายใน 7 วัน
นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งให้ไปทำสัญญา
5.2 มอบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา ตามที่ระบุไว้ในข้อ 7 ของเอกสารการประกวดราคาให้แก่
“สหกรณ์” ก่อนหรือขณะที่ได้ลงนามในสัญญาเป็นจำนวนร้อยละ ....................ของราคา ตามสัญญาที่ระบุไว้ในใบเสนอราคานี้
เพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาโดยถูกต้องครบถ้วน
หากข้าพเจ้าไม่ปฏิบัติให้ครบถ้วนตามที่ได้ระบุไว้ข้างต้นนี้ ข้าพเจ้ายอมให้สหกรณ์ริบหลักประกันการเสนอ
ราคา หรือเรียกร้องจากผู้ออกหนังสือค้ำประกัน รวมทั้งยินดีชดใช้ค่าเสียหายใดที่อาจมีแก่ “สหกรณ์” และ “สหกรณ์” มีสิทธิ
จะให้ผู้เสนอราคารายอื่นเป็นผู้ประกวดราคาได้ หรือสหกรณ์อาจจะเรียกประกวดราคาใหม่ก็ได้
6. ข้าพเจ้ายอมรับว่า “สหกรณ์” ไม่มีความผูกพันที่จะรับคำเสนอนี้ หรือใบเสนอราคาใดๆ รวมทั้งไม่ต้องรับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายใดๆ อันอาจเกิดขึ้นในการที่ข้าพเจ้าได้เข้าเสนอราคา
7. เพื่อเป็นหลักประกันในการปฏิบัติโดยถูกต้อง ตามที่ได้ทำความเข้าใจและตามผูกพันแห่งคำเสนอนี้ ข้าพเจ้าขอ
มอบ ........................................................ เพื่อเป็นหลักประกัน การเสนอราคาเป็นจำนวนเงิน.............................................บาท
ดีว่าสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด ไม่ต้องรับผิดชอบใดๆ ในความผิดพลาดหรือตกหล่น
8. ใบเสนอราคานี้ได้ยื่นเสนอโดยบริสุทธิ์ ยุติธรรม และปราศจากกลฉ้อฉลหรือสมรู้ร่วมคิดกัน โดยไม่ชอบ
ด้วยกฎหมายกับบุคคลหนึ่งบุค คลใดหรือหลายบุค คล หรือกับห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือบริษัทใดๆ ที่ได้ยื่นเสนอราคาในคราว
เดียวกัน
เสนอมา ณ วันที่ 30 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2563
(ลงชื่อ) ...............................................................
(...........................................................)
ตำแหน่ง ...........................................................
ประทับตรา (ถ้ามี)
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แบบหนังสือค้ำประกัน
(หลักประกันซอง)
เลขที่......................................

วันที่ ................................................................

ข้าพเจ้า...................(ชื่อธนาคาร/บริษัทเงินทุน).................. สำนักงานตั้งอยู่เลขที่............................ถนน....................
ตำบล/แขวง.......................................................อำเภอ/เขต..........................................จังหวัด......................................................
โดย.......................................................................ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันธนาคาร/บริษัทเงินทุน ขอทำหนังสือค้ำประกันฉบับนี้
ให้ไว้ต่อ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด ดังมีข้อความต่อไปนี้
1. ตามที่..............................(ชื่อผู้เสนอราคา).......................................... ได้ยื่นซองประกวดราคาสำหรับการจัดจ้าง
ก่อสร้างอาคารสำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด ตามเอกสารประกวดราคา เลขที่ 1/2563 ซึ่งต้องวางหลักประกัน
ซองตามเงื่อนไขการประกวดราคาต่อสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด เป็นจำนวนเงิน 11,882,000.- บาท (สิบเอ็ดล้านแปด
แสนแปดหมื่นสองบาทถ้วน) นั้น
ข้าพเจ้ายินยอมผูกพันตนโดยไม่มีเงื่อนไขที่จะค้ำประกันการชำระเงินตามสิทธิเรียกร้องของสหกรณ์ออมทรัพย์ครู
สุโขทัย จำกัด จำนวนไม่เกิน 1,000,000.- บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) ในฐานะเป็นลูกหนี้ร่วมในกรณี .........ชื่อผู้เสนอราคา.........
ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขในการประกวดราคาอันเป็นเหตุให้สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด มีสิทธิริบหลักประกันซองประกวด
ราคาหรือให้ชดใช้ค่าเสียหายใดๆ รวมทั้งกรณีที่ .............ชื่อผู้เสนอราคา........... ได้ถอนใบเสนอราคาของตนภายในระยะเวลาที่
ใบเสนอราคายัง มี ผ ลอยู่ หรือมิ ได้ ไปลงนามในสัญ ญาเมื่อ ได้ รับ แจ้ง ไปทำสั ญ ญา หรือ มิได้วางหลัก ประกัน สัญ ญาภายใน
ระยะเวลาที่กำหนดในเอกสารประกวดราคา โดยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด ไม่จำเป็นต้องเรียกร้องให้ .........................
(ชื่อผู้เสนอราคา)............. ชำระหนีก้ อ่ น
2. หนังสือค้ำประกันนี้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่......................................................... ถึงวันที่ .....................................
และข้าพเจ้าจะไม่เพิกถอนการค้ำประกันนี้ภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้
3. ถ้า ......................................(ชื่อผู้เสนอราคา)..................... ขยายกำหนดเวลายืนราคาของการเสนอราคาออกไป
ข้าพเจ้ายินยอมที่จะขยายกำหนดระยะเวลาการค้ำประกันนี้ออกไปตลอดระยะเวลายืนราคาที่ได้ขยายออกไปดังกล่าว
ข้าพเจ้าได้ลงนามและประทับตราไว้ต่อหน้าพยานเป็นสำคัญ
(ลงชื่อ) ......................................................................ผู้ค้ำประกัน
(................................................................)
ตำแหน่ง.........................................................................
(ลงชื่อ) ......................................................................พยาน
(................................................................)
(ลงชื่อ) ......................................................................พยาน
(................................................................)
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แบบหนังสือค้ำประกัน
(หลักประกันสัญญา)
เลขที่......................................

วันที่ ................................................................

ข้าพเจ้า..................................ชื่อธนาคาร........................... สำนักงานตั้งอยู่เลขที่..... ...............................................
ถนน................................................................ตำบล/แขวง...............................................อำเภอ/เขต..........................................
จังหวัด...................................................... โดย..........................................................................ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันธนาคาร
ขอทำหนังสือค้ำประกันฉบับนี้ให้ไว้ต่อ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ดังมีข้อความต่อไปนี้
1. ตามที่.......................................ชื่อผู้เสนอราคา............................................. ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่ า “ผู้รับจ้าง” ได้ทำ
สัญ ญาจ้างก่อ สร้ างอาคารสำนั กงานสหกรณ์ อ อมทรัพ ย์ค รู สุโ ขทั ย จำกัด กั บ ผู้ ว่าจ้ างตามสัญ ญาเลขที่ 1/2563 ลงวัน ที่
............................................... ซึ่งผู้รับจ้างต้องวางหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาต่อผู้ว่าจ้าง เป็นจำนวนเงิน 600,000.- บาท
(หกแสนบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับร้อยละห้า (5%) ของมูลค่าทั้งหมดของสัญญา
ข้าพเจ้ายินยอมผูกพันตนโดยไม่มีเงื่อนไขที่จะค้ำประกัน ในการชำระเงินให้ตามสิทธิเรียกร้องของผู้ว่าจ้าง จำนวนไม่
เกิน ............................- บาท (...........................................) ในฐานะเป็นลูกหนี้ร่วมในกรณีที่ผู้รับจ้างก่อให้เกิดความเสียหายใดๆ
หรือต้องชำระค่าปรับ หรือค่าใช้จ่ายใดๆ หรือผู้รับจ้างมิ ได้ปฏิบัติตามภาระหน้าที่ใดๆ ที่กำหนดในสัญญาดังกล่าวข้างต้น ทั้งนี้
โดยผู้ว่าจ้างไม่จำเป็นต้องเรียกร้องให้ผู้รับจ้างชำระหนี้นั้นก่อน
2. หนังสือค้ำประกันนี้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ทำสัญญาจ้างดังกล่าวข้างต้นจนถึงวันที่ .............................................
(ระบุวันที่ครบกำหนดสัญญารวมกับระยะเวลาการรับประกันการชำรุดบกพร่อง) และข้าพเจ้าจะไม่เพิกถอนการค้ำประกัน
ภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้
3. หากผู้ว่าจ้างได้ขยายระยะเวลาให้แก่ผู้รับจ้าง ให้ถือว่าข้าพเจ้ายินยอมในกรณีนั้นๆ ด้วย โดยให้ขยายระยะเวลา
การค้ำประกันนี้ออกไปตลอดระยะเวลาให้แก่ผู้รับจ้างดังกล่าวข้างต้น
ข้าพเจ้าได้ลงนามและประทับตราไว้ต่อหน้าพยานเป็นสำคัญ
(ลงชื่อ) ......................................................................ผู้ค้ำประกัน
(................................................................)
ตำแหน่ง.........................................................................
(ลงชื่อ) ......................................................................พยาน
(................................................................)
(ลงชื่อ) ......................................................................พยาน
(................................................................)
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บทนิยาม
“ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน” หมายความว่า บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่เข้าเสนอราคาเพื่อรับจ้างใน
การประกวดราคาจ้างของสหกรณ์ เป็นผู้มสี ่วนได้เสียไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในกิจการของบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล
อื่นที่เข้าเสนอราคาเพื่อรับจ้างในการประกวดราคาของสหกรณ์ในคราวเดียวกัน
การมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมของบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลดังกล่าวข้างต้นได้แก่ การที่บุคคล
ธรรมดาหรือนิติบุคคลดังกล่าว มีความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนี้
1. มีความสัมพันธ์ในเชิงบริหารโดยผู้จัดการ หุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจในการ
ดำเนินงานในกิจการของบุคคลธรรมดาหรือของนิติบุคคลรายหนึ่ง มีอำนาจหรือสามารถใช้อำนาจในการบริหารจัดการกิจการ
ของบุคคลธรรมดา หรือของนิติบุคคลอีกรายหนึ่งหรือหลายราย ที่เสนอราคาให้แก่สหกรณ์ในการประกวดราคาจ้างครัง้ นี้
2. มีความสัมพันธ์ในเชิงทุน โดยผู้เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือผู้เป็นหุ้นส่วนไม่จำกัด ความรับผิดในห้าง
หุ้นส่วนจำกัด หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วน
จำกัด หรือเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัทจำกัด หรือบริษัทมหาชนจำกัด อีกรายหนึ่งหรือรายหลาย ที่เสนอราคาให้แก่สหกรณ์
ในการประกวดราคาจ้างครั้งนี้
คำว่า “ผู้ถือหุ้นรายใหญ่” ให้หมายความว่า ผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นเกินกว่าร้อยละยี่สิบห้าในกิจการนั้น หรือในอัตราอื่น
ตามที่คณะกรรมการว่าด้วยพัสดุเห็นสมควรประกาศกำหนดสำหรับกิจการบางประเภทหรือบางขนาด
3. มีความสัมพันธ์กันในลักษณะไขว้กันระหว่าง (1) และ (2) โดยผู้จัดการ หุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผูจ้ ัดการ
ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของบุคคลธรรมดาหรือของนิติบุคคลรายหนึ่ง เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วน
สามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด อีกรายหนึ่งหรือหลายราย ที่เข้า
เสนอราคาให้แก่สหกรณ์ในการประกวดราคาจ้างครั้งนี้ หรือในนัยกลับกัน
การดำรงตำแหน่งการเป็นหุ้นส่วน หรือเข้าถือหุ้นดังกล่าวข้างต้นของคู่สมรสหรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคล
ใน (1) และ (2) หรือ (3) ให้ถือว่าเป็นการดำรงตำแหน่ง การเป็นหุ้นส่วน หรือการถือหุ้นของบุคคลดังกล่าว
4. ในกรณีบุคคลใดใช้ชื่อบุคคลอื่นเป็นผู้จัดการ หุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้เป็นหุ้นส่วนหรือผู้
ถือหุ้น โดยที่ตนเองเป็นผู้ใช้อำนาจในการบริหารที่แท้จริง หรือเป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นที่แท้จริงของห้างหุ้นส่วน หรือบริษัท
จำกัด หรือบริษัทมหาชนจำกัด แล้วแต่กรณี และห้างหุ้นส่วน หรือบริษัทจำกัด หรือบริษัทมหาชนจำกัด ที่เกี่ยวข้องได้เสนอ
ราคาให้แก่สหกรณ์ในการประกวดราคาจ้างคราวเดียวกัน ให้ถือว่าผู้เสนอราคาหรือผู้เสนองานนั้น มีความสัมพันธ์กันตาม (1)
(2) หรือ (3) แล้วแต่กรณี
“การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม” หมายความว่า การที่ผู้เสนอราคารายหนึ่งหรือหลายราย
กระทำการอย่างใดๆ อันเป็นการขัดขวาง หรือเป็นอุปสรรค หรือไม่เปิดโอกาสให้มีการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการเสนอ
ราคาต่อสหกรณ์ ไม่ส่าจะกระทำการโดยการสมยอมกัน หรือโดยการให้ ขอให้ หรือรับว่าจะให้เรียกรับหรือยอมจะรับเงิน หรือ
ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด หรือใช้กำลังประทุษร้าย หรือข่มขู่ว่าจะใช้กำลังประทุษร้าย หรือแสดงเอกสารอันเป็นเท็จ หรือ
กระทำการใดโดยทุจริต ทั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะแสวงหาประโยชน์ในระหว่างผู้เสนอราคาด้วยกัน หรือเพื่อให้ประโยชน์แก่
ผู้เสนอราคารายหนึ่งรายใดเป็นผู้มีสิทธิทำสัญญากับสหกรณ์ หรือเพื่อหลีกเลี่ยงการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม หรือเพื่อให้เกิด
ความได้เปรียบสหกรณ์ โดยมิใช่เป็นไปในทางประกอบธุรกิจปกติ
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บัญชีเอกสารส่วนที่ 1
1. ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล
(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด
สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล
บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ
ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี)
(ข) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด
สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล
สำเนาหนังสือบริคณห์สนธิ
บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ
บัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี)
2. ในกรณีผู้เสนอราคาไม่เป็นนิติบุคคล
(ก) บุคคลธรรมการ
สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้นั้น
(ข) คณะบุคคล
สำเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน
สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน
3. ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นผู้เสนอราคาร่วมกันในฐานะผู้ร่วมค้า
สำเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า
จำนวน....................... แผ่น
(ก) ในกรณีผู้ร่วมค้าเป็นบุคคลธรรมดา
-บุคคลสัญชาติไทย
สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
-บุคคลที่มิใช่สัญชาติไทย
สำเนาหนังสือเดินทาง
(ข) ในกรณีผู้ร่วมค้าเป็นนิติบุคคล
-ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด
สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล
บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ
ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี)
-บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด
สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล
สำเนาหนังสือบริคณห์สนธิ
บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ
บัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี)

จำนวน.................. แผ่น
จำนวน.................. แผ่น
จำนวน.................. แผ่น
จำนวน..................
จำนวน..................
จำนวน..................
จำนวน..................
จำนวน..................

แผ่น
แผ่น
แผ่น
แผ่น
แผ่น

จำนวน.................. แผ่น
จำนวน.................. แผ่น
จำนวน.................. แผ่น

จำนวน.................. แผ่น
จำนวน.................. แผ่น
จำนวน.................. แผ่น
จำนวน.................. แผ่น
จำนวน.................. แผ่น
จำนวน..................
จำนวน..................
จำนวน..................
จำนวน..................
จำนวน..................

แผ่น
แผ่น
แผ่น
แผ่น
แผ่น
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4. อื่นๆ (ถ้ามี)
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า เอกสารหลักฐานที่ข้าพเจ้ายื่นพร้อมซองใบเสนอราคาในการประกวดราคาจ้าง ถูกต้องและเป็น
ความจริงทุกประการ

ลงชื่อ...........................................................................ผู้เสนอราคา
(..........................................................................)

13

บัญชีเอกสารส่วนที่ 2
1. หนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย ในกรณีที่ผู้เสนอราคามอบอำนาจให้บุคคลอื่นลงนาม ในใบเสนอ
ราคาแทน จำนวน ...................... แผ่น
2. หลักประกันซอง จำนวน ...................... แผ่น
3. สำเนาหนังสือรับรองผลงานก่อสร้าง (ถ้ามี) จำนวน ...................... แผ่น
4. บัญชีรายการก่อสร้าง (หรือใบแจ้งปริมาณงาน) ซึ่งจะต้องแสดงรายการวัสดุอุปกรณ์ ค่าแรงงาน ภาษีประเภทต่างๆ
รวมทั้งกำไรไว้ด้วย จำนวน ...................... แผ่น
5. อื่นๆ (ถ้ามี)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า เอกสารหลักฐานที่ข้าพเจ้ายื่นพร้อมซองใบเสนอราคาในการประกวดราคาจ้าง ถูกต้องและเป็น
ความจริงทุกประการ

ลงชื่อ...........................................................................ผู้เสนอราคา
(..........................................................................)
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แบบสัญญาจ้าง
สัญญาเลขที่ 1/2563
สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ ............................................................................ตำบล/แข วง..............................................
อำเภอ/เขต ................................................จังหวัด ......................................................เมื่อ วันที่...................................................
ระหว่าง ..........................................................โดย ......................................................... ซึ่งต่อไปนี้ในสัญญาเรีย กว่า “ผู้ว่าจ้าง”
ฝ่ายหนึ่งกับ ............................................................... ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ .................................................................
มีส ำนั กงานใหญ่ อ ยู่เลขที่ ............................................................. ตำบล/แขวง..............................................อำเภอ/เขต
................................................จังหวัด ..................................................... โดย ............................................................ ผู้มีอำนาจ
ลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัด.................................................
ลงวันที่ ......................................(และหนังสือมอบอำนาจลงวันที่).............................ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้รับจ้าง”
อีกฝ่ายหนึ่ง
คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ข้อตกลงว่าจ้าง
ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงาน ...........................................................................................
ณ ........................................................เลขที่ ........................................ ตำบล/แขวง..............................................อำเภอ/เขต
................................................จังหวัด ...................................................... ตามแบบรูปรายการละเอียดและเงื่อนไขแห่งสัญญานี้
รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญาเงื่อนไขสัญญานี้รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา
ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆ ชนิดดี เพื่อใช้ในงานจ้าง
ตามสัญญานี้
ข้อ 2 เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา
เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้
2.1 ผนวก 1 ...............................(แบบรูป)...........................
จำนวน ………… หน้า
2.2 ผนวก 2 ...........................(รายการละเอียด)..........................
จำนวน ………… หน้า
2.3 ผนวก 3 .................ใบแจ้งปริมาณงานและราคา)..................
จำนวน ………… หน้า
2.4 ผนวก 4 ...........................(ใบเสนอราคา)...........................
จำนวน ………… หน้า
2.5 ........................................................ฯลฯ.................................................................
ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้บังคับ และใน
กรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง
ข้อ 3 หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา
ในขณะทำสัญญานี้ ผู้รับจ้างได้นำหลักประกันเป็น .............................................................................................
เป็นจำนวนเงิน......................................... บาท (……………….) มามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้
หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบไว้ตามวรรคหนึ่ง ผู้ว่าจ้างจะคืนให้เมื่อผู้รับจ้างพ้นจากข้อผูกพันตามสัญญานี้แล้ว
ข้อ 4 ค่าจ้างและการจ่ายเงิน
ผู้ว่าจ้างตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างเป็นจำนวนเงิน ………………………….บาท (..............................)
ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มจำนวน .....................- บาท ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมา
รวมเป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงินเป็นงวดๆ ดังนี้
งวดที่ 1 เป็นจำนวนเงิน ................................- บาท (...............................................) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน
...............................................................................................................................................................
งวดที่ 2 เป็นจำนวนเงิน ................................- บาท (...............................................) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน
...............................................................................................................................................................
งวดที่ 3 เป็นจำนวนเงิน ................................- บาท (...............................................) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน
...............................................................................................................................................................
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งวดที่ 4 เป็นจำนวนเงิน ................................- บาท (...............................................) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน
...............................................................................................................................................................
งวดที่ 5 เป็นจำนวนเงิน ................................- บาท (...............................................) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน
...............................................................................................................................................................
งวดที่ 6 เป็นจำนวนเงิน ................................- บาท (...............................................) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน
...............................................................................................................................................................
ฯลฯ
ฯลฯ
งวดสุดท้าย เป็นจำนวนเงิน ........................- บาท (..................................................) จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้
ปฏิบัติงานทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยตามสัญญา รวมทั้งทำสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อยตามที่กำหนดไว้ ในข้อ 18
การจ่ายเงินตามเงื่อนไขแห่งสัญญานี้ ผู้ว่าจ้างจะโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้รับจ้างชื่อธนาคาร
.................................. สาขา.......................... ชื่อบัญชี .......................................... เลขที่บัญชี .................................................
ทั้งนี้ ผู้รับจ้างตกลงเป็นผู้รับภาระเงินค่าธรรมเนียม หรือค่าบริการอื่นใดเกี่ยวกับการโอนที่ธนาคารเรียกเก็บ และ ยินยอมให้มีการ
หักเงินดังกล่าวจากจำนวนเงินโอนในงวดนั้นๆ
ข้อ 5 กำหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา
ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ ............................................................และจะต้องทำงานให้แล้ วเสร็จ
บริบูรณ์ภายในวันที่ .........................................................ถ้าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จและส่งมอบตามกำหนดเวลา
หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จ ล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา
หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปได้ด้วย
การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นนั้น ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดตามสัญญา
การส่งมอบงานจ้างตามสัญญานี้ ไม่ว่าจะเป็นการส่งมอบเพียงครั้งเดียว หรือส่งมอบหลายครั้ง ผู้รับจ้างจะต้อง
แจ้งกำหนดเวลาส่งมอบแต่ละครั้ง โดยทำเป็นหนังสือนำไปยื่นต่อผู้ว่าจ้ าง ณ .......................................................ในเวลาราชการ
ก่อนวันส่งมอบไม่น้อยกว่า ..................วันทำการ
ข้อ 6 ความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง
เมื่องานแล้วเสร็จบริบูรณ์ และผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจากผู้รับจ้างหรือจากผู้รับจ้างรายใหม่ ในกรณีที่มีการบอก
เลิกสัญญาตามข้อ 5 หากมีเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายเกิดขึ้นจากการจ้างนี้ ภายในกำหนด 2 ปี นับถัดจากวันที่ได้รับมอบ
งานดังกล่าว ซึ่งความชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเกิดจากความบกพร่องของผู้รับจ้างอันเกิดจากการใช้วัสดุที่ไม่ถูกต้อง หรือ
ทำไว้ไม่เรียบร้อย หรือทำไม่ถูกต้องตามมาตรฐานแห่งหลักวิชา ผู้รับจ้างจะต้องรีบทำการแก้ไข ให้เป็นที่เรียบร้อยโดยไม่ ชักช้า
โดยผู้ว่าจ้างไม่ต้องออกเงินใดๆ ในการนี้ทั้งสิ้น หากผู้รับจ้างบิดพลิ้วไม่กระทำการดังกล่าวภายในกำหนด 7 วัน นับแต่วันที่
ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างหรือไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนด ให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะ
ทำการนั้นเองหรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้น โดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย
ข้อ 7 การจ้างช่วง
ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานทั้งหมด หรือบางส่วนแห่งสัญญานี้ ไปจ้างช่วงอีกต่อหนึ่งโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็น
หนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน ทั้งนี้ นอกจากในกรณีที่สัญ ญานี้จะได้ระบุไว้เป็นอย่างอื่น ความยินยอมดังกล่าวนั้นไม่เป็นเหตุให้
ผู้รับจ้างหลุดพ้นจากความรับผิดหรือพันธะหน้าที่ตามสัญญานี้ และผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับผิดในความผิดและความประมาท
เลินเล่อของผู้รับจ้างช่วง หรือของตัวแทน หรือลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วงนั้นทุกประการ
ข้อ 8 การควบคุมงานของผู้รับจ้าง
ผู้รับจ้างจะต้องควบคุมงานที่รับจ้างอย่างเอาใจใส่ด้วยประสิทธิภ าพและความชำนาญ และในระหว่างการ
ทำงานที่รับจ้างจะต้องจัดให้มีผู้แทนซึ่งทำงานเต็มเวลาเป็นผู้ควบคุมงาน ผู้ควบคุมงานดังกล่าวจะต้องเป็นผู้แทนได้รับมอบ
อำนาจจากผู้รับจ้าง คำสั่งหรือคำแนะนำต่างๆ ที่ได้แจ้งแก่ผู้แทนผู้ได้รับมอบอำนาจนั้นให้ถือว่าเป็นคำสั่งหรือคำแนะนำที่ได้
แจ้งแก่ผู้รับจ้าง การแต่งตั้งผู้ควบคุมงานนั้นจะต้องทำเป็นหนังสือและต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้าง การเปลี่ยนตัวหรือ
แต่งตั้งผู้ควบคุมงานใหม่จะทำมิได้หากไม่ได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้างก่อน
16

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะขอเปลี่ยนตัวผู้แทนได้รับมอบอำนาจนั้น โดยแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้รับจ้าง และผู้รับจ้าง
จะต้องทำการเปลี่ยนตัวโดยพลัน โดยไม่คิดราคาเพิ่มหรืออ้างเหตุเพื่อขยายอายุสัญญาอันเนื่องมาจากเหตุนี้
ข้อ 9 ความรับผิดของผู้รับจ้าง
ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดต่ออุปัทวเหตุ ความเสียหาย หรือภยันตรายใดๆ อันเกิดจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง
และจะต้องรับผิดต่อความเสียหายจากการกระทำของลูกจ้างของผู้รับจ้าง
ความเสียหายใด ๆ อันเกิดแก่งานที่ผู้รับจ้างได้ทำขึ้น แม้จะเกิดขึ้นเพราะเหตุสุดวิสัย นอกจากกรณีอันเกิดจาก
ความผิดของผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดโดยซ่อมแซมให้คืนดี หรือเปลี่ยนให้ใหม่โดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง ความรับผิด
ของผู้รับจ้างดังกล่าวในข้อนี้จะสิ้นสุดลงเมื่อผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานครั้งสุดท้าย ซึ่งหลังจากนั้นผู้รับจ้างคงต้องรับผิดเพียงในกรณี
ชำรุดบกพร่องหรือความเสียหายดังกล่าวในข้อ 6 เท่านั้น
ข้อ 10 การจ่ายเงินแก่ลูกจ้าง
ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินแก่ลูกจ้างที่ผู้รับจ้างได้จ้างมาในอัตราและตามกำหนดเวลาที่ผู้รับจ้างได้ตกลง หรือทำ
สัญญาไว้ต่อลูกจ้างดังกล่าว
ถ้าผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้างหรือค่าทดแทนอื่นใดแก่ลูกจ้างดังกล่าวในวรรคแรก ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะเอาเงิน
ค่าจ้างที่จะต้องจ่ายแก่ผู้รับจ้างมาจ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างดังกล่าวและให้ถือว่าผู้ว่าจ้างได้จ่ายเงินจำนวนนั้นเป็นค่าจ้า ง
ให้แก่ผู้รับจ้างตามสัญญาแล้ว
ผู้รับจ้าง จะต้องจัดให้มีประกันภัยสำหรับลูกจ้างทุกคนที่จ้างมาทำงานโดยให้ครอบคลุมถึงความรับผิดทั้งปวง
ของผู้รับจ้าง รวมทั้งผู้รับจ้างช่วงอันหากจะพึงมีในกรณีความเสียหายที่คิดค่าสินไหมทดแทนได้ตามกฎหมายซึ่งเกิดจาก
อุปัทวเหตุหรือภยันตรายใดๆ ต่อลูกจ้าง หรือบุคคลอื่นที่ผู้รับจ้างหรือ ผู้รับจ้างช่วงจ้างมาทำงาน ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบ
กรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวพร้อมทั้งหลักฐานการชำระเบี้ยประกันให้แก่ผู้ว่าจ้าง เมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง
ข้อ 11 การตรวจงานจ้าง
ถ้าผู้ว่าจ้างแต่งตั้งกรรมการตรวจการจ้าง ผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาเพื่อ ควบคุมการทำงานของผู้รับจ้าง
กรรมการตรวจการจ้างหรือผู้ควบคุมหรือบริษัทที่ปรึกษานั้นมีอำนาจเข้าไปตรวจการงานในโรงงานและสถานที่ที่กำลังก่อสร้าง
ได้ทุกเวลา และผู้รับจ้างจะต้องอำนวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือในการนั้นตามสมควร
การที่มีกรรมการตรวจการจ้าง ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษา หาทำให้ผู้รับจ้างพ้นความรับผิดชอบตาม
สัญญานี้ข้อหนึ่งข้อใดไม่
ข้อ 12 แบบรูปและรายการละเอียดคลาดเคลื่อน
ผู้รับจ้างจะต้องรับรองว่าได้ตรวจสอบและทำความเข้าใจในรูปแบบ รูปรายการละเอียด โดยถี่ถ้วนแล้ว หาก
ปรากฏว่าแบบรูปและรายการละเอียดนั้นผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อนไปจากหลักการทางวิศวกรรม หรือทางเทคนิค ผู้รับจ้าง
ตกลงที่จะปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของกรรมการตรวจการจ้าง หรือผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษา ที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้งเพื่อให้
งานแล้วเสร็จบริบูรณ์โดยจะคิดค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มขึ้นจากผู้ว่าจ้างไม่ได้
ข้อ 13 การควบคุมงานโดยผู้ว่าจ้าง
ผู้รับจ้างตกลงว่า กรรมการตรวจการจ้าง ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง มีอำนาจที่
จะตรวจสอบและควบคุมงานเพื่อให้เป็นไปตามเอกสารสั ญญาและมีอำนาจที่จะสั่งให้แก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม หรือตัดทอน
ซึ่งงานตามสัญญานี้ หากผู้รับจ้างขัดขืนไม่ปฏิบัติตามกรรมการตรวจการจ้าง ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษามีอำนาจที่จะสั่ง
ให้หยุดกิจการนั้นชั่วคราวได้ ความล่าช้าในกรณีเช่นนี้ผู้รับจ้างจะถือเป็นเหตุขอขยายวันทำการออกไปมิได้
ข้อ 14 งานพิเศษและการแก้ไขงาน
ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะสั่งให้ผู้รับจ้างทำงานพิเศษซึ่งไม่ได้แสดงไว้ หรือรวมอยู่ในเอกสารสัญญา หากงานพิเศษ
นั้นๆ อยู่ในขอบข่ายทั่วไปแห่งวัตถุประสงค์ของสัญญานี้ นอกจากนี้ ผู้ว่าจ้างยังมีสิทธิสั่ง ให้เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขแบบรูป
และข้อกำหนดต่าง ๆ ในเอกสารสัญญานี้ด้วย โดยไม่ทำให้สัญญาเป็นโมฆะแต่อย่างใด
อัตราค่าจ้าง หรือราคาที่กำหนดไว้ในสัญญานี้ให้กำหนดสำหรับงานพิเศษหรืองานที่เพิ่มเติมขึ้น หรือตัดทอนลง
ทั้งปวงตามคำสั่งของผู้ว่าจ้าง หากในสัญญาไม่ได้กำหนดไว้ถึงอัตราค่าจ้าง หรือราคาใดๆ ที่จะนำมาใช้สำหรับงานพิเศษหรือ
งานที่เพิ่มขึ้นดังกล่าว ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างจะได้ตกลงกันที่จะกำหนดอัตราหรือราคา รวมทั้งการขยายระยะเวลา(ถ้ามี) กันใหม่
เพื่อความเหมาะสม ในกรณีที่ตกลงกันไม่ได้ ผู้ว่าจ้างจะกำหนดอัตราจ้างหรือราคาตายตัวตามแต่ผู้ว่าจ้างจะเห็นว่าเหมาะสม
และถูกต้อง ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติงานตามคำสั่งของผู้ว่าจ้าง
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ข้อ 15 ค่าปรับ
หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญา และผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญา
ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับ ให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินวันละ 12,000.- บาท และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานใน
เมื่อผู้ว่าจ้างต้องจ้าง ผู้ควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็นจำนวนเงินวันละ 1,200.- บาท นับถัดจากวันที่กำหนดแล้วเสร็จตามสัญญา
หรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายให้จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการ
ที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย
ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับ จ้างจะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญา
ต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ 16 ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบ
กำหนดแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้ อีกด้วย
ข้อ 16 สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังบอกเลิกสัญญา
ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา ผู้ว่าจ้างอาจทำงานนั้นเองหรือว่าจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นต่อจนแล้วเสร็จได้
ผู้ว่าจ้างหรือผู้ที่รับจ้างทำงานนั้นต่อมีสิทธิใช้เครื่องใช้ในการก่อสร้างสิ่ ง ที่สร้างขึ้นชั่วคราวสำหรับงานก่อสร้างและวัสดุต่างๆ
ซึ่งเห็นว่าจะต้องสงวนเอาไว้เพื่อการปฏิบัติงานตามสัญญาตามที่เห็นสมควร
ในกรณีดังกล่าว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิริบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาทั้งหมดหรือบางส่วนตามแต่จะเห็นสมควร
นอกจากนั้นผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหาย ซึ่งเป็นจำนวนเกินกว่าหลักประกันการปฏิบัติงาน และค่าเสียหายต่างๆ
ที่เกิดขึ้น รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นในการทำงานนั้นต่อให้แล้วเสร็จตามสัญญา และค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานเพิ่ม (ถ้ามี) ซึ่ง
ผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากเงินประกันผลงานหรือจำนวนเงินใดๆ ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก็ได้
ข้อ 17 การกำหนดค่าเสียหาย
ค่าปรับหรือค่าเสียหายซึ่งเกิดขึ้นจากผู้รับจ้างตามสัญญานี้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะหักเอาจากจำนวนเงินค่าจ้างที่ค้าง
จ่าย หรือจากเงินประกันผลงานของผู้รับจ้าง หรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาก็ได้
หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ และค่าเสียหายแล้วยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ว่าจ้างจะคืน
ให้แก่ผู้รับจ้างทั้งหมด
ข้อ 18 การทำบริเวณก่อสร้างให้เรียบร้อย
ผู้รับจ้างจะต้องรักษาบริเวณสถานที่ปฏิบัติงานตามสัญญานี้ รวมทั้งโรงงานหรือสิ่งอำนวยความสะดวกในการ
ทำงานของผู้รับจ้าง ลูกจ้าง ตัวแทน หรือของผู้รับจ้างช่วงให้อยู่ในความสะอาด ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพในการใช้งาน
ตลอดระยะเวลาการจ้างและเมื่อทำงานเสร็จสิ้นแล้วจะต้ องขนย้ายบรรดาเครื่องใช้ในการทำงานจ้างรวมทั้งวัสดุ ขยะมูลฝอย
และสิ่งก่อสร้างชั่วคราวต่างๆ (ถ้ามี) ทั้งจะต้องกลบเกลี่ยพื้นดินให้เรียบร้อย เพื่อให้บริเวณทั้งหมดอยู่ในสภาพที่สะอาด และ
ใช้การได้ทันที
ข้อ 19 การขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา
ในกรณี ที่ มีเหตุสุ ดวิสัย หรือเหตุใดๆ อัน เนื่ องมาจากความผิ ดหรือ ความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้ าง หรือ
พฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดตามกฎหมาย ทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จ ตามเงื่อนไขและ
กำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุหรือพฤติการณ์ดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบ เพื่อ
ขอขยายเวลาทำงานออกไปภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่เหตุนั้นสิ้นสุดลง
ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้รับจ้างได้สละสิทธิเรียกร้องในการที่จะขอขยาย
เวลาทำงานออกไปไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง ซึ่งมีหลักฐาน
ชัดแจ้ง หรือผู้ว่าจ้างทราบดีอยู่แล้วตั้งแต่ต้น
การขยายกำหนดเวลาทำงานตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจของผู้ว่าจ้างที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร
ข้อ 20 มาตรฐานฝีมือช่าง
ผู้รับจ้างตกลงเป็นเงื่อนไขสำคัญว่า ผู้รับจ้างจะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบ มาตรฐานฝีมือช่าง จากศูนย์
พัฒนาฝีมือแรงงาน หรือผู้มีวุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส. และ ปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้า
รับราชการได้ ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 10 ของแต่ละสาขาช่าง แต่จะต้องมีช่างจำนวนอย่างน้อย 1 คน ในแต่ละสาขาช่าง
ดังต่อไปนี้ สาขาช่างไม้ ช่างปูน ช่างไฟฟ้า ช่างประปา
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ผู้รับจ้าง จะต้องจัดทำบัญชีแสดงจำนวนช่างทั้งหมด โดยจำแนกตามแต่ละสาขาช่างและระดับช่าง พร้อมกับระบุ
รายชื่อช่าง ผู้ที่ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่าง หรือผู้มีวุฒิบัตรดังกล่าวในวรรคแรก นำมาแสดงพร้อมหลักฐานต่างๆ ต่อ
คณะกรรมการตรวจการจ้างหรือผู้ควบคุมงาน ก่อนเริ่มลงมือทำงาน และพร้อมที่จะให้ผู้ว่าจ้าง หรือเจ้าหน้า ที่ของผู้ว่าจ้าง
ตรวจสอบดูได้ตลอดเวลาการทำงานตามสัญญานี้ของผู้รับจ้าง
สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอด
แล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ
ลงชื่อ……………………………………….ผู้ว่าจ้าง
(...............................................)

ลงชื่อ………………………………….ผู้รับจ้าง
(.............................................)

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

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

19

