ประกาศสหกรณ์โคนมโนนสุวรรณ จากัด
เรื่อง จ้างก่อสร้างโรงเก็บวัตถุดิบ อาหารสัตว์ ขนาด 1,120 ตารางเมตร จานวน 1 รายการ
----------------------------------ด้วยสหกรณ์โคนมโนนสุวรรรณ จากัด มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงเก็บ
วัตถุดิบอาหารสัตว์ ขนาด 1,120 ตารางเมตร จานวน 1 รายการ ณ สหกรณ์โคนมโนนสุวรรณ จากัด ตาบล
โกรกแก้ว อาเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์ ดังนี้
ราคากลางของงานจ้าง ในการประกวดราคาครั้งนี้ ดังนี้
1.จ้างก่อสร้างโรงเก็บวัตถุดิบอาหารสัตว์ ขนาด 1,120 ตารางเมตร
เป็นเงิน 2,775,000.00-บาท (สองล้านเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
1. เป็นนิติบุคคล ผู้มีอาชีพรับจ้าง งานที่ประกวดราคาจ้าง
2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
3. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศประกวดราคา หรือไม่เป็น
ผู้กระทาการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ 1.6
4. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกันซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้
เสนอราคาได้มีคาสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
5. ต้องเป็นนิติบุคคล และมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้างดังนี้
5.1.1 ก่อสร้างโรงเก็บวัตถุดิบอาหารสัตว์ ขนาด 1,120 ตารางเมตร ในวงเงินไม่
น้อยกว่า 1,300,000.-บาท (หนึ่งล้านสามแสนบาทถ้วน) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ
หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็น
ราชการส่วนท้องถิน่ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่สหกรณ์เชื่อถือ
กาหนดดูสถานที่ก่อสร้าง ในวันที่ 26 เดือน มกราคม พ.ศ. 2561 เวลา 09.00 – 10.00 น.
ณ สหกรณ์โคนมโนนสุวรรณ จากัด หมู่ที่ 3 ตาบลโกรกแก้ว อาเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์ และกาหนดรับฟัง
คาชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมในวันและเวลาเดียวกัน
กาหนดยื่นซองประกวดราคา ในวันที่ 26 เดือน มกราคม พ.ศ. 2561 ระหว่างเวลา 10.00
น. ถึงเวลา 12.00 น. ณ สหกรณ์โคนมโนนสุวรรณ จากัด หมู่ที่ 3 ต.โกรกแก้ว อ.โนนสุวรรณ จ.บุรีรัมย์ และ
กาหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ 26 เดือน มกราคม พ.ศ. 2561 ตั้งแต่เวลา 13.30 – 16.00 น.

- 2 ผู้สนใจสามารถติดต่อซื้อเอกสารประกวดราคาจ้าง ในราคาชุดละ 5,000.-บาท (ห้าพันบาท
ถ้วน) ได้ที่ฝ่ายธุรการ สหกรณ์โคนมโนนสุวรรณ จากัด ระหว่างวันที่ 11 เดือน มกราคม พ.ศ. 2561 ถึง วันที่
25 เดือน มกราคม พ.ศ. 2561 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 044-607213 มือถือ 091 -6304365
ในวันและเวลาราชการ
ประกาศ ณ วันที่ 11 เดือน มกราคม พ.ศ. 2561

…………………………………..
(นายชนะ โล่หส์ ุวรรณ์)
ประธานกรรมการ
สหกรณ์โคนมโนนสุวรรณ จากัด

เอกสารประกวดราคาจ้าง เลขที่ 4/2560
จ้างก่อสร้างโรงเก็บวัตถุดิบอาหารสัตว์ ขนาด 1,120 ตารางเมตร จานวน 1 รายการ
ตามประกาศสหกรณ์โคนมโนนสุวรรณ จากัด ลงวันที่ 11 เดือน มกราคม พ.ศ. 2561
-------------------------สหกรณ์โคนนมโนสุวรรณ จากัด ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “สหกรณ์” มีความประสงค์จะประกวดราคา จ้าง
ก่อสร้างโรงเก็บวัตถุดิบอาหารสัตว์ ขนาด 1,120 ตารางเมตร จานวน 1 รายการ ณ สหกรณ์โคนมโนนสุวรรณ
จากัด ต. โกรกแก้ว อ. โนนสุวรรณ จ. บุรีรัมย์ ดังนี้
จ้างก่อสร้างโรงเก็บวัตถุดิบอาหารสัตว์ ขนาด 1,120 ตารางเมตร โดยมีข้อแนะนาและข้อกาหนด
ดังต่อไปนี้
1. เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคา
1.1 แบบรูปรายการและรายละเอียด
1.1.1 ก่อสร้างโรงเก็บวัตถุดิบอาหารสัตว์ ขนาด 1,120 ตารางเมตร เอกสารแบบเลขที่ ...-....
จานวน ..17.. แผ่น
1.2 แบบใบยื่นข้อเสนอการประกวดจ้างราคา (ใบเสนอราคาจ้าง)
2 ชุดๆ ละ 2 แผ่น
1.3 แบบใบแจ้งปริมาณงานและราคา
2 ชุดๆ ละ 3 แผ่น
1.4 แบบสัญญาจ้าง
2 ชุดๆ ละ 7 แผ่น
1.5 แบบหนังสือค้าประกัน
(1) หลักประกันซอง
1 แผ่น
(2) หลักประกันสัญญา
1 แผ่น
1.6 บทนิยาม
3 แผ่น
(1) ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
(2) การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
(3) สูตรปรับราคา
1.7 แบบบัญชีเอกสาร
(1) บัญชีเอกสารส่วนที่ 1
2 แผ่น
(2) บัญชีเอกสารส่วนที่ 2
1 แผ่น
1.8 แบบหนังสือมอบอานาจ
1 แผ่น
1.9 รายละเอียดขอบเขตงานก่อสร้าง
1.9.1 ก่อสร้างโรงเก็บวัตถุดิบอาหารสัตว์ ขนาด 1,120 ตารางเมตร
2. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา
2.1 ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้าง งานที่ประกวดราคาจ้าง
2.2 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ และได้แจ้ง
เวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
2.3 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศ
ประกวดราคา หรือไม่เป็นผู้กระทาการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ 1.6 (1)(2)
2.4 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้ รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกันซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้
เสนอราคาได้มีคาสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
2.5 ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคล และมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคา
จ้างดังนี้
2.5.1 ก่อสร้างโรงเก็บวัตถุดิบอาหารสัตว์ ขนาด 1,120 ตารางเมตร ในวงเงิน ไม่น้อยกว่า
1,300,000.00-บาท (หนึ่งล้านสามแสนบาทถ้วน)

และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการหน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบ
บริหารราชการส่วนท้องถิ่นหน่วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือ
หน่วยงานเอกชนที่สหกรณ์เชื่อถือ
3. หลักฐานการเสนอราคา
ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐาน ยื่นมาพร้อมกับในเสนอราคา โดยแยก เป็น 2 ส่วน คือ
3.1 ส่วนที่ 1 อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
(1) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล
(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจากัด ให้ยื่นสาเนาหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอานาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
(ข) บริษัทจากัด หรือบริษัทมหาชนจากัด ให้ยื่นสาเนาหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอานาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชีผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
(2) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นผู้เสนอราคาร่วมกันในฐานะผู้ร่วมค้า ให้ยื่นสาเนาสัญญาของ
การเข้าร่วมค้า สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า และในกรณีที่ผู้เข้าร่วมค้าฝ่ายใดเป็นบุคคลธรรมดาที่
มิใช่สัญชาติไทย ก็ให้ยื่นสาเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคล ให้ยื่นเอกสารตามที่ได้ระบุไว้ใน
(1)
(3) สาเนาใบเสร็จรับเงินซื้อแบบแปลนรายการที่เสนอ พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
(4) สาเนาทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มพร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
(5) บัญชีเอกสารส่วนที่ 1 ทั้งหมดที่ได้ยื่น ตามแบบในข้อ 1.7 (1)
3.2 ส่วนที่ 2 อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
(1)
หนังสือมอบอานาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้เสนอราคามอบ
อานาจให้บุคคลอื่นทาการแทน
(2) หลักประกันซองตามข้อ 5
(3) สาเนาหนังสือรับรองผลงาน และสาเนาสัญญาพร้อมทั้งรับรองสาเนาถูกต้อง
(4) บัญชีรายการ (ใบแจ้งปริมาณงาน) ซึ่งจะต้องแสดงรายการวัสดุอุปกรณ์ค่าแรงงาน
ภาษีประเภทต่างๆ รวมทั้งกาไรไว้ด้วย
(5) บัญชีเอกสารส่วนที่ 2 ทั้งหมดที่ได้ยื่น ตามแบบในข้อ 1.7 (2)
4. การเสนอราคา
4.1 ผู้เสนอราคาต้องยื่นเสนอราคาตามแบบที่กาหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาโดยไม่มีเงื่อนไข
ใดๆ ทั้งสิ้นและจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่อของผู้เสนอราคาให้ชัดเจน จานวนเงินที่เสนอ
จะต้องระบุตรงกันทั้งตัวเลขและตัวอักษร โดยไม่มีการขูดลบหรือแก้ไข หากมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไข
เปลี่ยนแปลง จะต้องลงลายมือชื่อเสนอราคาพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) กากับไว้ทุกแห่งด้วย
4.2 ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกรอกปริมาณวัสดุและราคา ในบัญชีรายการก่อสร้างให้ครบถ้วน
หรือราคาต่อหน่วย และหรือต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง ทั้งนี้ราคารวมที่เสนอจะ
รวมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอื่น และค่าใช้จ่าย ทั้งปวงไว้แล้ว
4.3 ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกาหนดยืนราคา ไม่น้อยกว่า 120 วัน นับแต่วันยื่นซอง
ประกวดราคา โดยภายในกาหนดยืนราคา ผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้ และจะถอนการเสนอ
ราคามิได้
4.4 ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกาหนดเวลาดาเนินการตามสัญญาที่จะจ้างให้แล้วเสร็จ นับถัดจาก
วันลงนามในสัญญาจ้างหรือวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากสหกรณ์ให้เริ่มทางาน ดังนี้
1. ก่อสร้างโรงเก็บวัตถุดิบอาหารสัตว์ ขนาด 1,120 ตารางเมตร ให้แล้วเสร็จไม่เกิน 120 วัน

4.5 ก่อนยื่นซองประกวดราคา ผู้เสนอราคาควรตรวจดูร่างสัญญา แบบรูป และรายละเอียด
คุณลักษณะเฉพาะ ฯลฯ ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคาทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นซองประกวดราคา
ตามเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคา
4.6 ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นซอง ใบเสนอราคาพร้อมบัญชีรายการก่อสร้างซึ่งต้องแสดงรายการ
ก่อสร้าง โดยต้องแสดงรายการวัสดุ อุปกรณ์ ค่าแรงงาน ภาษีประเภทต่าง ๆ รวมทั้งกาไรด้วย ที่ยื่นต่อ
คณะกรรมการรับและเปิดซองประกวดราคา ในวันที่ 26 มกราคม 2561 ระหว่างเวลา 10.00 น. ถึงเวลา
12.00 น. ณ.สหกรณ์โคนมโนนสุวรรณ จากัด ต. โกรกแก้ว อ. โนนสุวรรณ จ. บุรีรัมย์ ซองใบเสนอราคาให้ระบุ
ชื่อนิติบุคคลที่ยื่นเสนอราคา โดยซองประกวดราคา ที่ยื่นและได้ลงทะเบียนรับซองไว้แล้ว สหกรณ์ สงวนสิทธิ์ที่จะ
ไม่ให้ถอนคืนไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้นเมื่อพ้นกาหนดเวลายื่นซองประกวดราคาแล้ว จะไม่รับซองประกวดราคาโดย
เด็ดขาด
คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา จะดาเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคา
แต่ละรายว่าเป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ตามข้อ 1.6 (1) ณ วันประกาศ
ประกวดราคาหรือไม่ และ ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือก ก่อนการเปิดซองใบเสนอราคา
หากปรากฏต่อคณะกรรมการประกวดราคา ก่อนหรือในขณะที่มีการเปิดซองใบเสนอราคาว่า มีผู้
เสนอราคากระทาการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ 1.6 (2) และ คณะกรรมการฯ
เชื่อว่ามีการกระทาเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม คณะกรรมการฯจะตัดรายชื่อผู้เสนอราคาราย
นั้นออกจากการเป็นผู้เสนอราคา และประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือก และสหกรณ์จะ
พิจารณาลงโทษผู้เสนอราคาดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน
ผู้เสนอราคาที่ถูกตัดรายชื่อออกจากการเป็นผู้เสนอราคา
เพราะเหตุเป็นผู้เสนอราคาที่มี
ผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศประกวดราคา หรือเป็นผู้เสนอราคาที่กระทาการอันเป็น
การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม อาจอุทธรณ์คาสั่งดังกล่าวต่อสหกรณ์ฯ ภายใน 3 วัน นับแต่วันที่
ได้รับแจ้งจากคณะกรรมการประกวดราคา การวินิจฉัยอุทธรณ์ของสหกรณ์ฯให้ถือเป็นที่สุด
คณะกรรมการรับและเปิดซองประกวดราคา จะเปิดซองใบเสนอราคาของผู้เสนอราคาที่มีสิทธิ
ได้รับการคัดเลือกดังกล่าวข้างต้น ณ สหกรณ์โคนมโนนสุวรรณ จากัด ต. โกรกแก้ว อ. โนนสุวรรณ จ. บุรีรัมย์
ในวันที่ 26 มกราคม 2561 ตั้งแต่เวลา 13.30 – 16.30 น.
การยื่นอุทธรณ์ตามวรรค 5 ย่อมไม่เป็นเหตุให้การขยายระยะเวลาของผู้เสนอราคา เว้นแต่
สหกรณ์พิจารณาเห็นว่า การขยายเวลาดังกล่าวจะเป็นประโยชน์แก่ทางสหกรณ์อย่างยิ่ง และในกรณีที่สหกรณ์
พิจารณาเห็นด้วยกับคาคัดค้านของผู้อุทธรณ์ และเห็นว่าการยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาที่ได้ดาเนินการไป
แล้ว จะเป็นประโยชน์แก่ทางสหกรณ์อย่างยิ่ง ให้สหกรณ์ มีอานาจยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาดังกล่าวได้
5. หลักประกันซอง
5.1 ผู้เสนอราคาต้องวางหลักประกันซองพร้อมกับการยื่นซองประกวดราคา ดังนี้
1) ก่อสร้างโรงเก็บวัตถุดิบอาหารสัตว์ ขนาด 1,120 ตารางเมตร เป็นจานวนเงิน 138,750.-บาท
(หนึ่งแสนสามหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน)
โดยใช้หลักประกันซอง อย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้
(1) เงินสด
(2) เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่สหกรณ์ โดยเป็นเช็คลงวันที่ ที่ยื่นซองประกวดราคาหรือก่อนหน้า
นั้นไม่เกิน 3 วันทาการของทางราชการ
(3) หนังสือค้าประกันของธนาคารในประเทศตามแบบหนังสือค้าประกัน ดังระบุ ในข้อ 1.5 (1)
(4) หนังสือค้าประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือบริษัทเงินทุนหรือ
บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจ ค้าประกัน

ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งได้แจ้งชื่อเวียนให้ส่วนราชการต่าง ๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้
ตามแบบหนังสือค้าประกันดังระบุในข้อ 1.5 (1)
(5) พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันซองตามข้อนี้สหกรณ์จะคืนให้ผู้เสนอราคาหรือผู้ค้าประกันภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ได้
พิจารณาในเบื้องต้นเรียบร้อยแล้ว เว้นแต่ผู้เสนอราคารายที่คัดเลือกไว้ ซึ่งเสนอราคาต่าสุด จะคืนให้ต่อเมื่อได้ทา
สัญญาหรือข้อตกลง หรือเมื่อผู้เสนอราคาได้พ้นจากข้อผูกพันแล้ว การคืนหลักประกันซองไม่ว่ากรณีใดๆ จะคืนให้
โดยไม่มีดอกเบี้ย
6. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา
6.1 ในการประกวดราคาครั้งนี้ สหกรณ์จะพิจารณาตัดสินด้วยราคา แต่ละรายการ
6.2 หากผู้เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ 2 หรือยื่นหลักฐานการเสนอราคาไม่
ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนตามข้อ 3 หรือยื่นเอกสารประกวดราคาไม่ถูกต้องตามข้อ 4 แล้ว คณะกรรมการประกวด
ราคา จะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้เสนอราคารายนั้น เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาด หรือข้อผิดหลงเพียงเล็กน้อย หรือ
ผิดพลาดไปจากเงื่อนไขของเอกสารประกวดราคา ในส่วนที่มิใช่สาระสาคัญ ทั้งนี้เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นว่าจะ
เป็นประโยชน์ต่อสหกรณ์เท่านั้น
6.3 สหกรณ์สงวนสิทธิไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราคาโดยไม่มีการผ่อนผันในกรณีดังต่อไปนี้
(1) ไม่ปรากฏชื่อผู้เสนอราคารายนั้นในบัญชีผู้ซื้อเอกสารประกวดราคา หรือในหลักฐาน
การรับเอกสารประกวดราคาของสหกรณ์
(2) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคล หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคา พร้อมประทับตรา (ถ้ามี) อย่าง
หนึ่งอย่างใด หรือทั้งหมดในใบเสนอราคา
(3) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กาหนดในเอกสารประกวดราคา ที่เป็น
สาระสาคัญ หรือมีผลทาให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอราคารายอื่น
(4) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง โดยผู้เสนอราคามิได้ลงลายมือ
ชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) กากับไว้
6.4 ในการตัดสินการประกวดราคาหรือในการทาสัญญา คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวด
ราคาหรือสหกรณ์ มีสิทธิให้ผู้เสนอราคา ชี้แจงข้อเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือข้อเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวข้อง กับผู้เสนอ
ราคาได้ สหกรณ์มีสิทธิที่จะไม่รับราคาหรือไม่ทาสัญญา หากหลักฐานดังกล่าวไม่เหมาะสม หรือไม่ถูกต้อง
6.5 สหกรณ์ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่าสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอทั้งหมด
ก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกซื้อในจานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการ
ประกวดราคา โดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของทางสหกรณ์เป็นสาคัญ
และให้ถือว่าการตัดสินของสหกรณ์เป็นเด็ดขาด ผู้เสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ มิได้ รวมทั้งสหกรณ์จะ
พิจารณายกเลิกการประกวดราคา และลงโทษผู้เสนอราคาเป็นผู้ทิ้งงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้เสนอราคาที่ได้รับการ
คัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อได้ว่าการเสนอราคากระทาการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอราคาอันเป็นเท็จ
หรือใช้ ชื่อนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เป็นต้น
ในกรณีที่ผู้เสนอราคาต่าสุด เสนอราคาจนคาดหมายได้ว่า ไม่อาจดาเนินงานตามสัญญาได้
คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา หรือสหกรณ์จะให้ผู้เสนอราคานั้นชี้แจง และแสดงหลักฐานที่ทาให้ให้
เชื่อได้ว่า ผู้เสนอราคาสามารถดาเนินงานตามการประกวดราคาจ้างให้เสร็จสมบูรณ์หากคาชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้
สหกรณ์มีสิทธิที่จะไม่รับราคาของผู้เสนอราคารายนั้น
6.6 ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังการประกวดราคา ผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการ
คัดเลือกตามประกาศที่ได้ประกาศรายชื่อไว้ ตามข้อ 4.5 เป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคา
รายอื่น ณ วันประกาศประกวดราคา หรือเป็นผู้เสนอราคาที่กระทาการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่าง

เป็นธรรม ตามข้อ 1.6 (1)(2) สหกรณ์มีอานาจที่จะตัดรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับคัดเลือกดังกล่าวออกจาก
ประกาศรายชื่อตามข้อ 4.5 และสหกรณ์จะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคารายนั้นเป็นผู้ทิ้งงาน
ในกรณีนี้หากสหกรณ์ พิจารณาเห็นว่า การยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาที่ได้ดาเนินการไป
แล้ว จะเป็นประโยชน์แก่สหกรณ์อย่างยิ่ง สหกรณ์มีอานาจยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาดังกล่าวได้
6.7 หากผู้ประสงค์จะเข้ายื่นซองประกวดราคาเห็นว่า เงื่อนไขและรายละเอียดในการจ้างครั้งนี้
ไม่เป็นธรรม ให้ทาหลักฐานเป็นหนังสือขอความเป็นธรรมได้ก่อนกาหนดวันยื่นซองไม่น้อยกว่า 3 วันทาการ ถ้าพ้น
กาหนดนี้แล้วสหกรณ์จะไม่รับพิจาณาคาร้องใดๆ ทั้งสิ้น
7. การทาสัญญาจ้าง
7.1 ในกรณีที่ผู้ชนะประกวดราคาจะต้องทาสัญญาจ้างตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ 1.4 กับ
สหกรณ์โคนมโนนสุวรรณ จากัด ภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งและจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็น
จานวนเงินเท่ากับ ร้อยละ 5 (ห้า) ของราคาค่าจ้างที่ประกวดราคาได้ ให้สหกรณ์โคนมโนนสุวรรณ จากัด ยืดถือไว้
ในขณะทาสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่ง อย่างใด ดังต่อไปนี้
(1) เงินสด
(2) เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่สหกรณ์โดยเป็นเช็คลงวันที่ ที่ทาสัญญาหรือก่อนหน้านั้น
ไม่เกิน 3 วันทาการของทางราชการ
(3) หนังสือค้าประกันของทางธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค้าประกัน
ดังระบุในข้อ 1.5 (2)
(4) หนังสือค้าประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือบริษัท
เงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจ
ค้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งได้แจ้งชื่อเวียนให้ส่วนราชการต่าง ๆ ทราบแล้วโดยอนุโลม
ให้ใช้ตามแบบหนังสือค้าประกันดังระบุในข้อ 1.5 (2)
(5) พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ผู้ชนะการประกวดราคา
(ผู้รับจ้าง) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว
7.2 ผู้รับจ้างยินยอมจ่ายค่าจ้างผู้ควบคุมงาน และที่ปรึกษาที่สหกรณ์ได้จัดจ้างหรือแต่งตั้งเป็นผู้
ควบคุมงาน และที่ปรึกษา ในการออกแบบและรับรองแบบ การควบคุมงาน ก่อสร้างโรงเก็บวัตถุดิบอาหารสัตว์
ขนาด 1,120 ตารางเมตร จานวน 1รายการ ในอัตราร้อยละ 2.5 ของราคาจ้างที่ได้ตกลงกันเรียบร้อยแล้ว
8. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน
สหกรณ์โคนมโนนสุวรรณ จากัด จะจ่ายเงินค่าจ้าง ดังนี้
8.1 งานก่อสร้างโรงเก็บวัตถุดิบอาหารสัตว์ ขนาด 1,120 ตารางเมตร กาหนดเวลาแล้วเสร็จ
120 วัน แบ่งออกเป็น 3 งวด โดยจ่ายให้ผู้รับจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้
งวดที่ 1 เป็นจานวนเงินในอัตราร้อยละ 30 ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน
งานฐานราก คานคอดิน ให้แล้วเสร็จภายใน 40 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาและคณะกรรมการตรวจการ
จ้างได้ตรวจรับงานไว้เรียบร้อยแล้ว
งวดที่ 2 เป็นจานวนเงินในอัตราร้อยละ 35 ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน
งานพื้นและงานเสา และติดตั้งงานโครงสร้างหลังคา ให้แล้วเสร็จภายใน 80 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา
และคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ตรวจรับงานไว้เรียบร้อยแล้ว
งวดที่ 3 (งวดสุดท้าย) เป็นจานวนเงินในอัตราร้อยละ 35 ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้
ปฏิบัติงาน งานมุงหลังคา ฉาบโครงสร้าง รางน้าฝน และท่อระบายน้าฝน ทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยตามสัญญา

รวมทั้งทาสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย ภายใน 120 วันนับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาและคณะกรรมการ
ตรวจการจ้างได้ตรวจรับงานไว้เรียบร้อยแล้ว
ในการจ่ายเงินค่าจ้างแต่ละงวด สหกรณ์จะหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามที่กฎหมายกาหนด
9. อัตราค่าปรับ
ค่าปรับตามแบบสัญญาจ้างข้อ 16 จะกาหนดในอัตราร้อยละ 1.0 (หนึ่งจุดศูนย์) ของค่าจ้างตาม
สัญญาต่อวัน แต่จะต้องไม่ต่ากว่าวันละ 100 บาท และจะต้องชาระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานในเมื่อผู้ว่าจ้างต้อง
จ้างผู้ควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็นจานวนเงินวันละ 450 บาท นับถัดจากวันที่กาหนดแล้วเสร็จตามสัญญาหรือ
วันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายให้จนถึงวันที่ทางานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอัน
เกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทางานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจานวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย
10. การรับประกันความชารุดบกพร่อง
ผู้ชนะประกวดราคาซึ่งได้ทาข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือทาสัญญาจ้างตามแบบดังระบุในข้อ 1.4
แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชารุดบกพร่องของงานจ้างที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี นับถัด
จากวันที่สหกรณ์รับมอบ โดยผู้รับจ้างต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน 15 วัน นับถัดจาก
วันที่ได้รับแจ้งความชารุดบกพร่อง
11. ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่น ๆ
11.1
เงินค่าจ้างสาหรับการจ้างครั้งนี้ได้รับการสนับสนุน
มาจากกรมส่งเสริมสหกรณ์
งบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป
การลงนามในสัญญาจะกระทาได้ต่อเมื่อสหกรณ์ได้รับอนุมัติเงินงบประมาณจากกรมส่งเสริมสหกรณ์ แล้ว
เท่านั้น
หากสหกรณ์มิได้รับอนุมัติเงินงบประมาณจากกรมส่งเสริมสหกรณ์ งบประมาณรายจ่าย ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป ให้ถือว่าการเสนอราคาเป็นอันยกเลิก ผู้เสนอราคาไม่มีสิทธิ
เรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ทั้งสิ้น
ราคากลางของงานจ้างในการประกวดราคาครั้งนี้
1) งานก่อสร้างโรงเก็บวัตถุดิบอาหารสัตว์ ขนาด 1,120 ตารางเมตร เป็นจานวนเงิน
2,775,000.00-บาท (สองล้านเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
11.2 เมื่อสหกรณ์ได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้รับจ้างและได้ตกลงจ้างตามประกวด
ราคาจ้างแล้ว ถ้าผู้รับจ้างจะต้องสั่งหรือนาสิ่งของมาเพื่องานจ้างดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศและของนั้นต้อง
นาเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
คมนาคมประกาศกาหนด ผู้เสนอราคาซึ่งเป็นผู้ขายจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมพาณิชย์นาวี ดังนี้
(1) แจ้งการสั่งหรือนาสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อสานักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการพาณิชย์นาวีภายใน 7 วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้ขายสั่งหรือซื้อของจากต่างประเทศเว้นแต่เป็นของที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้
(2) จัดการให้สิ่งของที่ดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย
จากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชย์นาวีให้
บรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออื่นที่มิใช่เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็นของที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น
(3) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (1) หรือ (2) ผู้ขายจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วยการ
ส่งเสริมการพาณิชย์นาวี

11.3 ผู้เสนอราคาซึ่ง สหกรณ์ได้คัดเลือกแล้วไม่ไปทาสัญญาหรือข้อตกลงภายในเวลาที่ทาง
สหกรณ์กาหนดดังระบุในข้อ 7 สหกรณ์จะริบหลักประกันซองหรือเรียกร้องจากผู้ออกหนังสือค้าประกันซองทันที
และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทาง
ราชการ
11.4 สหกรณ์สงวนสิทธิที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไขหรือข้อกาหนดในแบบสัญญาให้เป็นไปตาม
ความเห็นของสานักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)
12. มาตรฐานฝีมือช่าง
เมื่อสหกรณ์ได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้รับจ้าง และได้ตกลงจ้างก่อสร้างตามประกาศนี้
แล้ว ผู้เสนอราคาจะต้องตกลงว่าในการปฏิบัติงานก่อสร้างดังกล่าว ผู้เสนอราคาจะต้องมีและใช้ ผู้ผ่านการทดสอบ
มาตรฐานฝีมือช่าง จากศูนย์ฝีอาชีพงานก่อสร้างของทางราชการ หรือผู้มีวุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส. และ ปวท.
หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ ในอัตราไม่ต่ากว่าร้อยละ 5 ของแต่ละสาขา
ช่าง แต่จะต้องมีช่าง จานวนอย่างน้อย 1 คน ดังต่อไปนี้
12.1 ช่างก่อสร้าง
12.2 ช่างเครื่องกล
12.3 ช่างไฟฟ้า
13. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ
ในระหว่างระยะเวลาการก่อสร้าง ผู้รับจ้างพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบได้
กาหนดไว้ และมาตรฐานของสหกรณ์ ที่เกี่ยวข้องเคร่งครัด

สหกรณ์โคนมโนนสุวรรณ จากัด
11 มกราคม 2561

