
  

เอกสารประกอบการจางปรับปรุง ซอมแซม ตอเติมอาคารสํานักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

เลขที ่ ๑/๒๕๖๔ 

การจางปรับปรุง ซอมแซม ตอเติมอาคารที่มรีาคาตอหนวย ต่ํากวา 500,000 บาท 

ใหกับสมาคมฌาปนกจิสงเคราะหสมาชิกสหกรณออมทรัพยครูอดุรธานี จํากดั (ส.ส.อด.)  

ตามประกาศสมาคมฌาปนกจิสงเคราะหสมาชกิสหกรณออมทรัพยครูอดุรธานี จํากดั (ส.ส.อด.) 

ลงวันที ่ ๑๙  มีนาคม  ๒๕๖๔  

 

                    สมาคมฌาปนกจิสงเคราะหสมาชิกสหกรณออมทรัพยครูอดุรธานี จํากดั (ส.ส.อด.)  ซ่ึงตอไปน้ี 

 เรียกวา "สมาคมฯ" มีความประสงคจะจางปรับปรุง ซอมแซม ตอเติมอาคารโดยวิธีเฉพาะเจาะจงตามรายการ ดังน้ี 

  

๑. งานร้ือถอน  

๒. งานโครงสราง 

๓. งานโครงหลงัคา 

๔. งานพ้ืน 

๕. งานประตูหนาตาง 

๖. งานส ี

๗. งานระบบไฟฟา 

๘. งานผนัง 

๙. งานเบด็เตลด็ 
 

 

การจางน้ีจะตองปรับปรุงซอมแซม ตอเติม อาคารตามแบบรูปรายการ และสงมอบงานตามทีส่มาคมกําหนด  คุณลักษณะ

เฉพาะตรงตามที่กําหนดไวในเอกสารประกอบราคาจางโดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยมีขอแนะนําและขอกําหนด ดงัตอไปน้ี 

                 ๑.     เอกสารแนบทายการจาง 

                          ๑.๑     รายละเอยีดคุณลักษณะเฉพาะ 

                          ๑.๒     แบบใบเสนอราคาที่กําหนดไวในระบบการจัดซ้ือจดัจางภาครัฐโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 



                          ๑.๓     สัญญาจาง 

                          ๑.๔     แบบหนังสอืค้ําประกัน 

                                    (๑)   หลักประกันสัญญา 

                          ๑.๕     บทนิยาม 

                                    (๑)   ผูมีผลประโยชนรวมกัน 

                                    (๒)   การขดัขวางการแขงขันอยางเปนธรรม 

                          ๑.๖     แบบบัญชีเอกสารที่กําหนดไวในระบบจดัซือ้จดัจางภาครัฐโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

                                    (๑)   บัญชีเอกสารสวนที ่๑ 

                                    (๒)   บัญชีเอกสารสวนที ่๒ 

                 ๒.    คุณสมบัตขิองผูย่ืนขอเสนอ 

                          ๒.๑    มีความสามารถตามกฎหมาย 

                          ๒.๒    ไมเปนบคุคลลมละลาย 

                          ๒.๓    ไมอยูระหวางเลิกกจิการ 

                          ๒.๔    ไมเปนบคุคลซ่ึงอยูระหวางถูกระงับการยื่นขอเสนอหรือทําสัญญากับหนวยงานของรัฐไว

ช่ัวคราว เนือ่งจากเปนผูที่ไมผานเกณฑการประเมินผลการปฏิบตัิงานของผูประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีวาการ

กระทรวงการคลังกําหนดตามที่ประกาศเผยแพรในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง 

                          ๒.๕    ไมเปนบคุคลซ่ึงถูกระบุช่ือไวในบัญชีรายช่ือผูทิ้งงานและไดแจงเวียนช่ือใหเปนผูทิ้งงานของ

หนวยงานของรัฐในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบญัชีกลาง ซ่ึงรวมถึงนติบิคุคลทีผู่ทิง้งานเปนหุนสวนผูจดัการ 

กรรมการผูจดัการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจในการดําเนินงานในกจิการของนิติบคุคลนั้นดวย 

                          ๒.๖    มีคุณสมบตัแิละไมมีลกัษณะตองหามตามทีค่ณะกรรมการนโยบายการจดัซือ้จดัจางและการ

บริหารพัสดุภาครัฐกําหนดในราชกิจจานุเบกษา 

                          ๒.๗    เปนบคุคลธรรมดาหรือนิตบิคุคลผูมอีาชีพขายพสัดุทีป่ระกวดราคาอิเล็กทรอนิกสดังกลาว 

                          ๒.๘    ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอื่นที่เขายื่นขอเสนอใหแก สํานักงาน ณ วัน

ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขดัขวางการแขงขันอยางเปนธรรมในการประกวด

ราคาอเิลก็ทรอนิกสคร้ังน้ี 

                          ๒.๙    ไมเปนผูไดรับเอกสทิธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย เวนแตรัฐบาลของ   

ผูยื่นขอเสนอไดมคีําสัง่ใหสละเอกสิทธิแ์ละความคุมกันเชนวานั้น 

                          ๒.๑๐  ผูยื่นขอเสนอตองลงทะเบยีนในระบบคงไวจัดจางภาครัฐ  

 
 

   
   



       
                 ๓.    หลกัฐานการยื่นขอเสนอ 

                         ผูยื่นขอเสนอจะตองเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพรอมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซ้ือจดัจาง

ภาครัฐโดยวิธีเฉพาะเจาะจง  โดยแยกเปน ๒ สวน คอื 

                          ๓.๑    สวนที ่๑ อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปน้ี 

                                   (๑)    ในกรณีผูยื่นขอเสนอเปนนิติบคุคล 

                                           (ก)   หางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสอืรับรองการ 

จดทะเบยีนนิติบคุคล บัญชีรายช่ือหุนสวนผูจดัการ ผูมีอํานาจควบคมุ (ถามี) พรอมทัง้รับรองสําเนาถูกตอง 

                                           (ข)   บริษัทจาํกัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสอืรับรองการจดทะเบยีน

นิติบคุคล หนังสอืบริคณหสนธิ บญัชีรายช่ือกรรมการผูจัดการ ผูมอีํานาจควบคมุ (ถามี) และบัญชีผูถอืหุนรายใหญ (ถามี) 

พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง 

                                   (๒)    ในกรณีผูยื่นขอเสนอเปนบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใชนิติบคุคล ใหยื่นสําเนา

บัตรประจําตัวประชาชนของผูน้ัน สําเนาขอตกลงที่แสดงถึงการเขาเปนหุนสวน (ถามี) สําเนาบตัรประจําตัวประชาชนของ

ผูเปนหุนสวน หรือสําเนาหนังสอืเดินทางของผูเปนหุนสวนทีมิ่ไดถอืสัญชาติไทย พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง 

                                   (๓)    ในกรณีผูยื่นขอเสนอเปนผูยื่นขอเสนอรวมกันในฐานะเปนผูรวมคา ใหยื่นสําเนาสญัญา

ของการเขารวมคา และเอกสารตามที่ระบุไวใน (๑) หรือ (๒) ของผูรวมคา แลวแตกรณี 

                                   (๔)    เอกสารเพ่ิมเติมอื่นๆ 

                                           (๔.๑)   หนังสอืมอบอํานาจซึ่งปดอากรแสตมปตามกฎหมายในกรณีที่ผูเสนอราคา

มอบอํานาจใหบุคคลอื่นลงนามในใบเสนอราคา 

                                           (๔.๒)   สําเนาบตัรประจําตัวประชาชนผูรับมอบอํานาจ 

                                           (๔.๓)   สําเนาบตัรประจําตัวประชาชนผูมอบอํานาจ 

                                   (๕)    บัญชีเอกสารสวนที ่๑ ทั้งหมดที่ไดยื่นพรอมกบัการเสนอราคาทางระบบจดัซือ้จดัจาง

ภาครัฐ 

                          ๓.๒    สวนที ่๒ อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปน้ี 

                                   (๑)    ในกรณีที่ผูยื่นขอเสนอมอบอํานาจใหบคุคลอืน่กระทําการแทนใหแนบหนังสอืมอบ

อํานาจซึ่งตดิอากรแสตมปตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผูมอบอํานาจและผูรับมอบอํานาจ ทัง้น้ีหากผูรับ

มอบอํานาจเปนบคุคลธรรมดาตองเปนผูที่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแลวเทาน้ัน 

                                   (๒)    แคตตาลอ็กและ/หรือแบบรูปรายการละเอยีดคุณลักษณะเฉพาะ ตามขอ ๔.๔ 

                                   (๓)    เอกสารเพ่ิมเติมอื่นๆ 

                                           (๓.๑)   หนังสอืมอบอํานาจซึ่งปดอากรแสตมปตามกฎหมายในกรณีที่ผูเสนอราคา

มอบอํานาจใหบุคคลอื่นลงนามในใบเสนอราคา 

                                           (๓.๒)   สําเนาบตัรประจําตัวประชาชนผูรับมอบอํานาจ 

                                           (๓.๓)   สําเนาบตัรประจําตัวประชาชนผูมอบอํานาจ 

                                   



                 ๔.    การเสนอราคา 

                          ๔.๑     ผูยื่นขอเสนอตองยื่นขอเสนอและเสนอราคาทางระบบจดัซือ้จดัจางภาครัฐโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่กําหนดไวในเอกสารประกกอบการจางน้ี โดยไมมีเงือ่นไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะตองกรอกขอความใหถูกตองครบถวน 

พรอมทั้งหลักฐานแสดงตัวตนและทําการยืนยันตัวตนของผูยื่นขอเสนอ 

                          ๔.๒     ในการเสนอราคาใหเสนอราคาเปนเงินบาท และเสนอราคาไดเพียงคร้ังเดยีวและราคาเดยีวโดย

เสนอราคารวม และหรือราคาตอหนวย และหรือตอรายการ ตามเงือ่นไขที่ระบุไวทายใบเสนอราคาใหถูกตอง ทัง้น้ี ราคารวม

ที่เสนอจะตองตรงกันทัง้ตัวเลขและตัวหนังสือ ถาตัวเลขและตัวหนังสอืไมตรงกัน ใหถอืตัวหนังสอืเปนสําคญั โดยคิดราคารวม

ทั้งสิ้นซึ่งรวมคาภาษีมูลคาเพ่ิม ภาษอีากรอื่น คาขนสง คาจดทะเบยีน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวงไวแลว จนกระทั่งสงมอบงาน

จางให ณ สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิกสหกรณออมทรัพยครูอดุรธานี จํากัด (ส.ส.อด.) 

                                   ราคาที่เสนอจะตองเสนอกําหนดยืนราคาไมนอยกวา ๑๒๐ วัน ตั้งแตวันเสนอราคาโดยภายใน

กําหนดยืนราคา ผูยื่นขอเสนอตองรับผดิชอบราคาที่ตนไดเสนอไว และจะถอนการเสนอราคามิได 

                          ๔.๓     ผูยื่นขอเสนอจะตองเสนอกําหนดเวลาดําเนินการซอมแซม ปรับปรุงและตอเติมไมเกิน  

๑๒๐ วัน นับถดัจากวันลงนามในสัญญาจาง หรือวันที่ไดรับหนังสอืแจงจาก สมาคมฯ ใหเร่ิมทํางาน 

                          ๔.๔     ผูยื่นขอเสนอจะตองสงแบบประมาณการ และรายละเอยีดคุณลักษณะเฉพาะของอาคาร

ซอมแซม ปรับปรุงและตอเตมิ ตามเอกสารแนบทายประกาศ ไปพรอมการเสนอราคา เพ่ือประกอบการพิจารณา หลกัฐาน

ดังกลาวน้ี สมาคมฯ จะยดึไวเปนเอกสารของสมาคมฯ โดยผูยื่นเสนอจะขอรับแบบรูปรายละเอยีดไดในวันที ่22 มีนาคม 

2564  ถงึวันที ่26 มีนาคม 2564 ระหวางเวลา 08.30 น. ถึง 16.00 น. ของวันทําการของสมาคมฯ  

                                    ทั้งนี้ สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิกสหกรณออมทรัพยครูอดุรธานี จํากัด (ส.ส.อด.) จะไม

รับผดิชอบในความเสยีหายใด ๆ ที่เกดิขึ้นกับวัสดอุปุกรณทีจ่ะใชในการกอสราง 

                          ๔.๕     กอนเสนอราคา ผูยื่นขอเสนอควรตรวจดูรางสญัญา รายละเอยีดคุณลักษณะเฉพาะ ฯลฯ  

ใหถี่ถวนและเขาใจเอกสารประกอบการจางทัง้หมดเสยีกอนทีจ่ะตกลงยื่นขอเสนอตามเงือ่นไขในเอกสารประกอบการจาง 

                          ๔.๖     ผูยื่นขอเสนอจะตองยื่นขอเสนอและเสนอราคาทางระบบการจดัซือ้จดัจางภาครัฐ ในวันที่ ๒๙  

มีนาคม ๒๕๖๔  ระหวางเวลา ๐๘.๓๐ น.  ถึง ๑๒.๐๐ น. ณ สมาคมฌาปนกจิสงเคราะหสมาชิกสหกรณออมทรัพยครู

อดุรธานี จํากัด (ส.ส.อด.) 

                          เม่ือพนกําหนดเวลายื่นขอเสนอและเสนอราคาแลว จะไมรับเอกสารการยื่นขอเสนอและการเสนอราคา

ใดๆ โดยเดด็ขาด 

                          ๔.๗     ผูยื่นขอเสนอตองจดัทําเอกสารสําหรับใชในการเสนอราคาในรูปแบบทีส่มาคมฯ กําหนด     

โดยผูยื่นขอเสนอตองเปนผูรับผดิชอบตรวจสอบความครบถวน ถูกตอง และชัดเจนกอนทีจ่ะยืนยันการเสนอราคา  

                          ๔.๘     คณะกรรมการพิจารณาผลการจางโดยวิธีเฉพาะเจาะจง จะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบตัขิอง

ผูยื่นขอเสนอแตละรายวา เปนผูยื่นขอเสนอทีม่ีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอื่น ตามขอ ๑.๕ (๑) หรือไม หาก

                                  (๔)    บัญชีเอกสารสวนที่ ๒ ทัง้หมดที่ไดยื่นพรอมกับการเสนอราคาทางระบบจดัซือ้จดัจาง

ภาครัฐโดยวิธีเฉพาะเจาะจง  



ปรากฏวาผูยื่นขอเสนอรายใดเปนผูยื่นขอเสนอที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอื่น คณะกรรมการฯ จะตดัรายช่ือ

ผูยื่นขอเสนอทีม่ีผลประโยชนรวมกันน้ันออกจากการเปนผูยื่นขอเสนอ โดยคณะกรรมการพิจารณาผล จะพิจารณาในวันที่ 

๒๙ มีนาคม ๒๕๖๔ ตั้งแตเวลา ๑๓.๐๐ น. เปนตนไปจนกวาจะแลวเสร็จ และประกาศผลการพิจารณาใหทราบวันเดยีวกัน 

                          หากปรากฏตอคณะกรรมการพิจารณาผลการจางโดยวิธีเฉพาะเจาะจงวา กอนหรือในขณะที่มีการ

พจิารณาขอเสนอ มีผูยื่นขอเสนอรายใดกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรมตามขอ ๑.๕ (๒) และคณะ

กรรมการฯ เช่ือวามีการกระทําอันเปนการขดัขวางการแขงขนัอยางเปนธรรม คณะกรรมการฯ จะตดัรายช่ือผูยื่นขอเสนอราย

นั้นออกจากการเปนผูยื่นขอเสนอ และสมาคมฯ จะพิจารณาลงโทษผูยื่นขอเสนอดงักลาวเปนผูทิ้งงาน เวนแต สมาคมฯ จะ

พจิารณาเห็นวาผูยื่นขอเสนอรายน้ันมิใชเปนผูริเร่ิมใหมีการกระทําดังกลาวและไดใหความรวมมือเปนประโยชนตอการ

พจิารณาของ สมาคมฯ 

                          ๔.๙     ผูยื่นขอเสนอจะตองปฏบิตัิ ดงัน้ี 

                                   (๑)    ปฏบิตัติามเงือ่นไขที่ระบุไวในเอกสารประกอบการจางโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

                                   (๒)    ราคาที่เสนอจะตองเปนราคาที่รวมภาษีมูลคาเพิ่ม และภาษอีื่นๆ (ถามี) รวมคาใชจายทัง้

ปวงไวดวยแลว 

                                   (๓)    ผูยื่นขอเสนอจะตองลงทะเบียนเพือ่เขาสูกระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา ทีก่าํหนด 

                                   (๔)    ผูยื่นขอเสนอจะถอนการเสนอราคาทีเ่สนอแลวไมได 

                                   (๕)    ผูยื่นขอเสนอตองศึกษาและทําความเขาใจในระบบและวิธีการเสนอราคาโดยวิธี

เฉพาะเจาะจง ของกรมบญัชีกลาง 

 

                 ๕.    หลักเกณฑและสิทธิ์ในการพิจารณา 

                          ๕.๑     ในการพิจารณาผลการยื่นขอเสนอประกอบการจางโดยวิธีเฉพาะเจาะจงคร้ังน้ี สมาคมฯ 

จะพิจารณาตัดสินโดยใชหลักเกณฑราคา 

                          ๕.๒     การพิจารณาผูชนะการยื่นขอเสนอ 

                                   กรณีใชหลักเกณฑราคาในการพิจารณาผูชนะการยื่นขอเสนอ สมาคมฯ จะพิจารณา

จาก ราคารวม 

                          ๕.๓     หากผูยื่นขอเสนอรายใดมีคุณสมบตัิไมถกูตองตามขอ ๒ หรือยื่นหลักฐานการยื่นขอเสนอ 

ไมถูกตอง หรือไมครบถวนตามขอ ๓ หรือยื่นขอเสนอไมถูกตองตามขอ ๔ คณะกรรมการพิจารณาผลการจางโดยวิธี

เฉพาะเจาะจงจะไมรับพิจารณาขอเสนอของผูยื่นขอเสนอรายน้ัน  

                          ๕.๔     สมาคมฯ สงวนสิทธิ์ไมพิจารณาขอเสนอของผูยื่นขอเสนอโดยไมมีการผอนผัน ในกรณี

ดังตอไปน้ี 

                                   (๑)    ไมปรากฏช่ือผูยื่นขอเสนอรายน้ันในบัญชีรายช่ือผูรับเอกสาร 

                                   (๒)    ไมกรอกช่ือผูยื่นขอเสนอในการเสนอราคาทางระบบจดัซือ้จดัจางดวยอิเล็กทรอนิกส 

                                   (๓)    เสนอรายละเอยีดแตกตางไปจากเงือ่นไขทีก่ําหนดในเอกสารประกอบการจาง 

                          ๕.๕     ในการตดัสิน คณะกรรมการพิจารณาผลมีสิทธิใหผูยื่นขอเสนอช้ีแจงขอเทจ็จริงเพ่ิมเตมิ



ได สมาคมฯ มีสิทธิทีจ่ะไมรับขอเสนอ ไมรับราคา หรือไมทําสัญญา หากขอเทจ็จริงดงักลาวไมเหมาะสมหรือไมถูกตอง 

                          ๕.๖     สมาคมฯ ทรงไวซ่ึงสิทธิทีจ่ะไมรับราคาต่ําสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาทีเ่สนอ

ทั้งหมดก็ได หรืออาจจะยกเลิกการจางโดยวิธีเฉพาะเจาะจง  สดุแตจะพิจารณา ทั้งน้ี เพ่ือประโยชนของทางสมาคมฯ  

เปนสําคญั  

                               ในกรณีที่ผูยื่นขอเสนอรายทีเ่สนอราคาต่ําสดุ เสนอราคาต่ําจนคาดหมายไดวาไมอาจดาํเนินงาน

ตามเอกสารประกอบการจางโดยวิธีเฉพาะเจาะจงได คณะกรรมการพิจารณาผล จะใหผูยื่นขอเสนอน้ันช้ีแจงและแสดง

หลักฐานที่ทําใหเช่ือไดวา ผูยื่นขอเสนอสามารถดําเนินการตามเอกสารประกอบการจางโดยวิธีเฉพาะเจาะจงใหเสร็จ

สมบูรณ หากคําช้ีแจงไมเปนที่รับฟงได สมาคมฯ มีสิทธิทีจ่ะไมรับขอเสนอหรือไมรับราคาของผูยื่นขอเสนอรายน้ัน ทั้งน้ี  

ผูยื่นขอเสนอดังกลาวไมมีสิทธิเรียกรองคาใชจายหรือคาเสยีหายใดๆ จากสมาคมฯ 

                          ๕.๗     กอนลงนามในสญัญาสมาคมฯ อาจประกาศยกเลิกการจางโดยวิธีเฉพาะเจาะจง หาก

ปรากฏวามีการกระทําที่เขาลักษณะผูยื่นขอเสนอที่ไดรับการคัดเลอืกมผีลประโยชนรวมกัน หรือมีสวนไดเสยีกับผูยื่น

ขอเสนอรายอื่น หรือขดัขวางการแขงขันอยางเปนธรรม หรือสมยอมกันกบัผูยื่นขอเสนอรายอื่น หรือเจาหนาที่ในการ

เสนอราคา หรือสอวากระทําการทจุริตอื่นใดในการเสนอราคา 

                 ๖.     การทําสัญญาจาง 

                          ๖.๑     ในกรณีที่ผูชนะการจางโดยวิธีเฉพาะเจาะจง สามารถลงมือดําเนินการจางไดโดย

ทันที นับแตวันที่ทําสญัญาจางกับสมาคมฯ  

                          ๖.๒     ในกรณีที่ผูชนะการจางโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ไมสามารถลงมอืดําเนินการจาง

งานได  เห็นวาไมสมควรจดัทําขอตกลงเปนหนังสอื ตามขอ ๖.๑ ผูชนะการจางโดยวิธีเฉพาะเจาะจงจะตองทํา

สัญญาซ้ือขายตามแบบสญัญาดังระบุในขอ ๑.๓ หรือทําขอตกลงเปนหนังสือ กับสมาคมฯ ภายใน ๕ วัน นับ

ถดัจากวันที่ไดรับแจง และจะตองวางหลักประกันสัญญาเปนจํานวนเงินเทากับรอยละ ๕ ของราคาจางให

สมาคมฯ ยดึถอืไวในขณะทําสัญญา โดยใชหลักประกันอยางหนึ่งอยางใดดงัตอไปน้ี 

                          (๑)     เงินสด 

                          (๒)     เช็คหรือดราฟทที่ธนาคารเซ็นสั่งจาย ซึง่เปนเช็คหรือดราฟทลงวันที่ที่ใชเช็ค    

หรือดราฟทนั้นชําระตอเจาหนาที่ในวันทําสัญญา หรือกอนวันน้ันไมเกิน ๓ วันทําการ 

                          (๓)     หนังสอืค้ําประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามตัวอยางที่

คณะกรรมการนโยบายกําหนด ดงัระบุในขอ ๑.๔ (๒) ตามวิธีที่กรมบัญชีกลางกําหนด 

                          (๔)     หนังสอืค้ําประกันของบริษัทเงนิทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพยที่ไดรับอนุญาต

ใหประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชยและประกอบธุรกิจค้ําประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศ

ไทย ตามรายช่ือบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแหงประเทศไทยแจงเวยีนใหทราบ โดยอนุโลมใหใชตามตัวอยาง

หนังสือค้ําประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกําหนด ดงัระบุในขอ ๑.๔ (๒) 

                          (๕)     พันธบตัรรัฐบาลไทย 

                          หลักประกันน้ีจะคืนให โดยไมมีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วัน นับถดัจากวันที่ผูชนะการจาง

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  พนจากขอผูกพันตามสญัญาจางแลว 

 



 

                 ๗.    คาจางและการจายเงิน 

                          สมาคมฯ จะจายคาจางซ่ึงไดรวมภาษมูีลคาเพ่ิม และภาษอีากรอื่นๆ ใหแกผูรับจาง เม่ือผูรับจาง   

ไดสงมอบงานจางไดครบถวนตามสัญญาจาง และสมาคมฯ ไดตรวจสอบและตรวจรับมอบงานไวเรียบรอยแลว 

                 ๘.    อตัราคาปรับ 

                          คาปรับตามแบบสัญญาจางแนบทายเอกสารประกอบการจางโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ใหคดิในอตัรา

รอยละ ๐.๑๐ ของราคาจางทีย่ังไมไดรับมอบตอวัน 

                 ๙.    การรับประกนัความชํารุดบกพรอง 

                          ผูรับจาง ซ่ึงไดทําสญัญาซือ้ขายตามแบบดังระบุในขอ ๑.๓ จะตองรับประกันความชํารุดบกพรอง

ของสิ่งของงานจางที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไมนอยกวา ๑ ป  นับถดัจากวันที ่สมาคมฯ ไดรับมอบงานจาง โดยตองรีบ

จดัการซอมแซมแกไขใหใชการไดดดีังเดิมภายใน ๓๐ วัน นับถดัจากวันที่ไดรับแจงความชํารุดบกพรอง 

                 ๑๐.    ขอสงวนสิทธิ์ในการย่ืนขอเสนอและอื่นๆ 

                          ๑๐.๑   เงินคาจางสําหรับการจางคร้ังนี้ ไดมาจากเงินเงินงบประมาณประจําป พ.ศ. ๒๕๖๔ 

                                    การลงนามในสญัญาจะกระทําได ตอเม่ือสมาคมฯ ไดรับอนุมัตเิงินคาจางจากเงิน

งบประมาณประจําป พ.ศ. ๒๕๖๔ แลวเทาน้ัน 

                          ๑๐.๒   เม่ือสมาคมฯ ไดคดัเลอืกผูยื่นขอเสนอรายใดใหเปนรับจาง และไดตกลงจางโดยวิธี

เฉพาะเจาะจง ถาผูรับจางจะตองสั่งหรือนําสิ่งของดงักลาวเขามาจากตางประเทศและของนั้นตองนําเขามาโดยทางเรือใน

เสนทางที่มีเรือไทยเดินอยู และสามารถใหบริการรับขนไดตามที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด ผูยื่น

ขอเสนอซ่ึงเปนผูขายจะตองปฏิบตัติามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการพาณิชยนาว ีดงันี ้

                                   (๑)    แจงการสัง่หรือนําสิ่งของที่ซือ้ขายดังกลาวเขามาจากตางประเทศตอกรมเจาทา 

ภายใน ๗ วัน นับตัง้แตวันที่ผูขายสั่ง หรือซ้ือของจากตางประเทศ เวนแตเปนของที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม

ประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่นได 

                                   (๒)    จดัการใหสิ่งของที่ซ้ือขายดังกลาวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเชนเดยีวกับเรือ

ไทย จากตางประเทศมายังประเทศไทย เวนแตจะไดรับอนุญาตจากกรมเจาทา ใหบรรทุกสิง่ของน้ันโดยเรืออืน่ที่มิใชเรือ

ไทย ซึ่งจะตองไดรับอนุญาตเชนน้ันกอนบรรทุกของลงเรืออืน่ หรือเปนของที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศ

ยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออืน่ 

                                   (๓)    ในกรณีที่ไมปฏบิตัติาม (๑) หรือ (๒) ผูขายจะตองรับผดิตามกฎหมายวาดวยการ

สงเสริมการพาณิชยนาว ี

                          ๑๐.๓   ผูยื่นขอเสนอซ่ึงสมาคมฯ ไดคดัเลอืกแลว ไมไปทําสญัญา ภายในเวลาทีก่ําหนด ดงัระบุไวใน

ขอ ๗ สมาคมฯ จะริบหลักประกันการยื่นขอเสนอ หรือเรียกรองจากผูออกหนังสอืค้ําประกันการยื่นขอเสนอทันที และ

อาจพิจารณาเรียกรองใหชดใชความเสียหายอื่น (ถามี) รวมทั้งจะพิจารณาใหเปนผูทิ้งงาน ตามระเบยีบกระทรวงการคลงั

วาดวยการจดัซือ้จดัจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ 

 
 
 



                          ๑๐.๔   สมาคมฯ สงวนสิทธิ์ทีจ่ะแกไขเพ่ิมเตมิเงือ่นไข หรือขอกําหนดในแบบสัญญาหรือขอตกลง

ซือ้เปนหนังสอื ใหเปนไปตามความเห็นของสํานักงานอยัการสูงสดุ (ถามี) 

                          ๑๐.๕   ในกรณีที่เอกสารแนบทายเอกสารประกอบการจางโดยวิธีเฉพาะเจาะจงนี ้มีความขดัหรือ

แยงกัน ผูยื่นขอเสนอจะตองปฏบิตัติามคําวินจิฉยัของสมาคมฯ คําวินิจฉยัดังกลาวใหถอืเปนทีส่ดุ และผูยื่นขอเสนอไมมี

สิทธิเรียกรองคาใชจายใดๆ เพิม่เติม 

                          ๑๐.๖   สมาคมฯ อาจประกาศยกเลิกการจดัจางในกรณีตอไปน้ีได โดยที่ผูยื่นขอเสนอจะเรียกรอง

คาเสยีหายใดๆ จากสมาคมฯ ไมได 

                                   (๑)    สมาคมฯ ไมไดรับการจดัสรรเงินทีจ่ะใชในการจัดซ้ือหรือที่ไดรับจดัสรรแตไมเพียง

พอทีจ่ะทําการจดัซือ้คร้ังนีต้อไป 

                                   (๒)    มีการกระทําที่เขาลักษณะผูยื่นขอเสนอที่ชนะการจัดจางหรือที่ไดรับการคดัเลอืกมี

ผลประโยชนรวมกัน หรือมีสวนไดเสยีกับผูยื่นขอเสนอรายอืน่ หรือขดัขวางการแขงขันอยางเปนธรรม หรือสมยอมกันกบั 

ผูยื่นขอเสนอรายอื่น หรือเจาหนาที่ในการเสนอราคา หรือสอวากระทําการทจุริตอื่นใดในการเสนอราคา 

                                   (๓)    การทําการจดัจางคร้ังนีต้อไปอาจกอใหเกิดความเสยีหายแกสมาคมฯ หรือกระทบตอ

ประโยชนสาธารณะ 

                                   (๔)    กรณีอื่นในทํานองเดยีวกับ (๑) (๒) หรือ (๓) ตามที่กําหนดในกฎกระทรวง ซึ่งออก

ตามความในกฎหมายวาดวยการจดัซือ้จัดจางและการบริหารพัสดภุาครัฐ 

                 ๑๑.    การปฏิบตัติามกฎหมายและระเบียบ 

                             ในระหวางระยะเวลาการจาง ผูยื่นขอเสนอที่ไดรับการคดัเลอืกใหเปนผูรับจางตองปฏิบตัิตาม

หลักเกณฑที่กฎหมายและระเบียบไดกําหนดไวโดยเครงครัด 

                 ๑๒.    การประเมินผลการปฏิบตัิงานของผูประกอบการ 

                             สมาคมฯ สามารถนําผลการปฏบิตังิานแลวเสร็จตามสญัญาของผูยื่นขอเสนอที่ไดรับการคดัเลอืก

ใหเปนผูรับจางเพือ่นํามาประเมินผลการปฏบิัตงิานของผูประกอบการ 

                             ทั้งนี ้ หากผูยื่นขอเสนอที่ไดรับการคดัเลอืกไมผานเกณฑทีกํ่าหนดจะถูกระงับการยื่นขอเสนอหรือ

ทําสัญญากับสมาคมฯ  ไวช่ัวคราว 

 
 
 

                               สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชกิสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอดุรธานี จํากดั (ส.ส.อด.) 
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