ฉบับที่ 3/2559
ประกาศสหกรณ์เคหสถานแก่นนคร จากัด
เรื่อง การสอบราคาปรับพืน้ ที่และถมดินโครงการบ้ านมั่นคงนครขอนแก่ น
สหกรณ์เคหสถานแก่นนคร จากัด โครงการระยะที่ 2
ด้วยสหกรณ์ เคหสถานแก่ นนคร จากัด ซึ่ งเป็ นองค์กรในการดาเนิ นการแก้ปัญหาที่ อยู่อาศัย
ชุ มชนผูม้ ีรายได้น้อยในเขตเทศบาลนครขอนแก่น ผ่านกิ จกรรมโครงการบ้านมัน่ คงนครขอนแก่น มี
ความประสงค์จะสอบราคาการปรับพื้นที่และถมดินซึ่ งจะปลูกสร้างที่อยูอ่ าศัยในโครงการ ฯ จานวน 8
ไร่ 95 ตารางวา
ราคากลางของงานในการสอบราคาครั้งนี้ เป็ นเงินทั้งสิ้น 890,000 บาท
ผู้มีสิทธิ์เสนอราคาจะต้ องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
1. เป็ นนิติบุคคลหรื อผูม้ ีอาชี พรับจ้างงาน ที่สอบราคาจ้างดังกล่าว ซึ่ งมีผลงานประเภทเดียวกัน
ในวงเงินไม่นอ้ ยกว่า 445,000 บาท ต่อสัญญา
2. ไม่เป็ นผูท้ ี่ถูกระบุชื่อ ไว้ในบัญชีรายชื่อผูท้ ิ้งกันของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
3. ไม่เป็ นผูไ้ ด้รับเอกสิ ทธิ์ หรื อความคุม้ กัน ซึ่ งปฏิ เสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู ้
เสนอราคาได้มีคาสั่งให้สละสิ ทธิ์ ความคุม้ กันเช่นว่านั้น
4. ไม่เป็ นผูม้ ีประโยชน์ร่วมกัน กับผูเ้ สนอราคารายอื่นที่ เสนอราคาให้แก่ สหกรณ์ เคหสถาน
แก่นนคร จากัด ณ วันประกาศสอบราคา หรื อไม่เป็ นผูก้ ระทาการ อันเป็ นเป็ นการขัดขวางการแข่งขัน
ราคาอย่างเป็ นธรรม ในการสอบราคาจ้างครั้งนี้
5. บุ ค คลหรื อนิ ติบุ ค คลที่ จะเข้า เป็ นคู่ สั ญญาต้องไม่ อยู่ใ นฐานะเป็ นผูไ้ ม่ แสดงบัญชี รายรั บ
รายจ่าย หรื อแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสาคัญ
6. บุคคลหรื อนิ ติบุคคลที่จะเข้าเป็ นคู่สัญญาต้องรับจ่าย เงิ นผ่านบัญชี เงิ นฝากธนาคาร เว้นแต่
การรับจ่ายเงินแต่ละครั้ง ซึ่ งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจรับจ่ายเงินเป็ นเงินสดก็ได้
กาหนดดู สถานที่ ก่อสร้ างและรั บฟั งคาชี้ แจงรายละเอี ยดเพิ่มเติม ในวันที่ 24 สิ งหาคม 2559
ระหว่างเวลา 15.30 น. – 16.30 น. ณ สหกรณ์เคหสถานแก่นนคร จากัด หากผูเ้ สนอราคารายใดไม่ไปดู
สถานที่และรับฟังคาชี้แจงถือว่าผูเ้ สนอราคารายนั้น รับทราบถึงสถานที่และรายละเอียดต่าง ๆ แล้ว
กาหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ 26 สิ งหาคม 2559 ณ สหกรณ์ เคหสถานแก่ นนคร จากัด
เวลา 09.00 น. – 16.30 น.
กาหนดเปิ ดซองสอบราคา ในวันที่ 30 สิ งหาคม 2559 ณ สหกรณ์ เคหสถานแก่นนคร จากัด
เวลา 13.30 น.

ผูส้ นใจติ ดต่ อขอซื้ อเอกสารสอบราคา ในราคาชุ ดละ 800 บาท ( แปดร้ อยบาทถ้วน ) ได้ที่
สหกรณ์เคหสถานแก่นนคร จากัด ถนนมงคลดี ชุมชน 95 ก้าวหน้านคร ระหว่ างวันที่ 17 สิ งหาคม 2559
– 23 สิ งหาคม 2559 เวลา 10.00 น. - 16.00 น. ( เว้นวันเสาร์ -อาทิตย์ ) หรื อสอบถามทางโทรศัพท์
หมายเลข 083-5619466
ประกาศ ณ วันที่ 8 สิ งหาคม 2559

ลงชื่อ
( นางกาญจนา สมบูรณ์ )
ประธานสหกรณ์เคหสถานแก่นนคร จากัด

เอกสารแนบท้ ายประกาศ
การสอบราคาจ้ างเหมาถมดินและปรับพืน้ ที่โครงการบ้ านมั่นคงนครขอนแก่น
สหกรณ์ เคหสถานแก่นนคร จากัด โครงการระยะที่ 2
พื้ นที่ ที่ จะดาเนิ นถมดิ น พร้ อมบดอัด แน่ น โครงการบ้า นมัน่ คงนครขอนแก่ น (ภายใต้ก าร
ดาเนินงานของสหกรณ์เคหสถานแก่นนคร จากัด ) ถนนมงคลดี ชุมชน 95 ก้าวหน้านคร
ปริมาณงาน :
 พื้นที่ 8 ไร่ 95 ตารางวา หรื อมีพ้นื ที่ไม่นอ้ ยกว่า 13,180 ตารางเมตร
 ถมดินความสู งเฉลี่ย 0.50 เมตร จากระดับดินเดิม งานปรับพื้นที่หรื องานปรับเกลี่ย ไม่
น้อยกว่า 13,180 ตารางเมตร
 บดอัดแน่น 85 %
 ราคากลาง 890,000 บาท ( แปดแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน )

เอกสารสอบราคาจ้ าง เลขที่ 2 / 2559 ( ฉบับแก้ไขเพิม่ เติม )
การสอบราคาจ้ างเหมาถมดินและปรับพืน้ ทีโ่ ครงการบ้ านมั่นคงนครขอนแก่ น
ตามประกาศสหกรณ์เคหสถานแก่นนคร จากัด ลงวันที่ 8 สิ งหาคม 2559
.......................................................
ด้วยสหกรณ์เคหสถานแก่นนคร จากัด ซึ่ งต่อไปนี้ เรี ยกว่า “ผูว้ ่าจ้าง” มีความประสงค์จะ
สอบราคาจ้างเหมา ถมดิน พร้ อมบดอัด แน่ น บริ เวณพื้นที่ด าเนิ นการก่ อสร้ างที่อ ยู่อ าศั ยส าหรั บ ผู้ มี
รายได้ น้อย โครงการบ้ านมั่นคงนครขอนแก่ น ถนนมงคลดี ชุ มชน 95 ก้ าวหน้ านคร ปริ มาณงาน มี
พืน้ ที่ 8 ไร่ 95 ตารางวา หรือมีพนื้ ทีไ่ ม่ น้อยกว่า 13,180 ตารางเมตร ความสู งเฉลี่ย 0.50 เมตร งานปรับ
พืน้ ทีห่ รืองานปรับเกลีย่ ไม่ น้อยกว่า 13,180 ตารางเมตร
โดยมีขอ้ แนะนาและข้อกาหนด ดังต่อไปนี้
1. เอกสารแนบท้ายเอกสารสอบราคา
1.1 แบบรู ปรายการละเอียด
1.2 แบบใบเสนอราคา
1.3 แบบสัญญาจ้าง
1.4 แบบหนังสื อค้ าประกัน
2. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา
2.1 เป็ นนิ ติ บุ ค คลหรื อ ผูม้ ี อ าชี พ รั บ จ้า งงาน ที่ ส อบราคาจ้า งดัง กล่ า ว ซึ่ งมี ผ ลงาน
ประเภทเดียวกัน ในวงเงินไม่นอ้ ยกว่า 445,000 บาท ต่อสัญญา
2.2 ไม่เป็ นผูท้ ี่ถูกระบุชื่อ ไว้ในบัญชีรายชื่อผูท้ ิง้ กันของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อ
แล้ว
2.3 ไม่เป็ นผูไ้ ด้รับเอกสิ ทธิ์ หรื อความคุ ้มกัน ซึ่ งปฏิ เสธไม่ยอมขึ้ นศาลไทย เว้นแต่
รัฐบาลของผูเ้ สนอราคาได้มีคาสั่งให้สละสิ ทธิ์ ความคุม้ กันเช่นว่านั้น
2.4 ไม่เป็ นผูม้ ี ประโยชน์ร่วมกัน กับผูเ้ สนอราคารายอื่ นที่ เสนอราคาให้แก่ สหกรณ์
เคหสถานแก่นนคร จากัด ณ วันประกาศสอบราคา หรื อไม่เป็ นผูก้ ระทาการ อันเป็ นเป็ นการขัดขวางการ
แข่งขันราคาอย่างเป็ นธรรม ในการสอบราคาจ้างครั้งนี้
2.5 บุคคลหรื อนิ ติบุคคลที่ จะเข้าเป็ นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็ นผูไ้ ม่แสดงบัญชี
รายรับรายจ่าย หรื อแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสาคัญ
2.6 บุคคลหรื อนิติบุคคลที่จะเข้าเป็ นคู่สัญญาต้องรับจ่าย เงินผ่านบัญชี เงินฝากธนาคาร
เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้ง ซึ่ งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจรับจ่ายเงินเป็ นเงินสดก็ได้

3. หลักฐานการเสนอราคา
ผูเ้ สนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกไว้
นอกซองใบเสนอราคา เป็ น 2 ส่ วน คือ
3.1 ส่ วนที่ 1 ต้ องมีเอกสารดังต่ อไปนี้
(1) ในกรณี ผเู้ สนอราคาเป็ นนิติบุคคล
(ก) ห้างหุน้ ส่ วนสามัญหรื อห้างหุ ้นส่ วนจากัด ให้ยื่นสาเนาหนังสื อรับรองการจด
ทะเบี ยนนิ ติบุค คล บัญชี หุ้นส่ วนผูจ้ ดั การ ผูม้ ี อานาจควบคุ ม พร้ อมรับรอง
สาเนาถูกต้อง
(ข) บริ ษ ัท จ ากัดหรื อ บริ ษ ทั มหาชนจ ากัด ให้ยื่ นส าเนาหนัง สื อรั บ รองการจด
ทะเบียนนิ ติบุคคล หนังสื อบริ คณห์สนธิ บัญชี รายชื่ อหุ ้นส่ วนผูจ้ ดั การ ผูม้ ี
อานาจควบคุม และบัญชีผถู ้ ือหุ น้ รายใหญ่ พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
(2) ในกรณี ผเู้ สนอราคาเป็ นผูเ้ สนอราคาร่ วมกันในฐานะเป็ นผูร้ ่ วมค้า ให้ยื่นสาเนา
สัญญาของการเข้าร่ วมค้า ส าเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผูร้ ่ วมค้า พร้ อม
รับรองสาเนาถูกต้อง
(3) สาเนาใบทะเบียนพาณิ ชย์ สาเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม สาเนาบัตรประจาตัว
ผูเ้ สี ยภาษี พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
(4) บัญชีรายการเอกสารส่ วนที่ 1 ทั้งหมดที่ได้ยนื่ พร้อมกับซองใบเสนอราคา
3.2 ส่ วนที่ 2 ต้ องมีเอกสารดังต่ อไปนี้
(1) หนังสื อมอบอานาจซึ่ งปิ ดอากรแสตมป์ ตามกฎหมาย ในกรณี ที่ผเู้ สนอราคามอบ
อานาจให้บุคคลอื่นลงนามในใบเสนอราคาแทน
(2) บัญชี รายการก่ อสร้ าง (หรื อใบแจ้งปริ มาณงาน) ซึ่ ง จะต้องแสดงรายการพัส ดุ
อุปกรณ์ ค่าแรง ภาษีประเภทต่าง ๆ
(3) สาเนาหนังสื อรับรองผลงานการก่อสร้างพร้อมทั้งรับรองสาเนาถูกต้อง
(4) บัญชีรายการเอกสารส่ วนที่ 2 ทั้งหมดที่ได้ยนื่ พร้อมกับซองใบเสนอราคา
กาหนดให้ ผ้ ู เสนอราคาต้ องรั บ รองเอกสารที่ยื่นพร้ อมกับ ซองใบเสนอราคาว่ าเอกสาร
ดังกล่าวถูกต้ องและเป็ นความจริงทุกประการ
4 การยืน่ ซองเสนอราคา
4.1 ผูเ้ สนอราคาต้องยื่นเสนอราคาตามแบบที่กาหนดไว้ในเอกสารสอบราคานี้ โดยไม่มี
เงื่ อนไขใด ๆ ทั้งสิ้ น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่ อของผูเ้ สนอราคาให้
ชัดเจน จานวนเงิ นที่เสนอจะต้องระบุตรงกันทั้งตัวเลขและตัวอักษร โดยไม่มีการขูดลบหรื อแก้ไข

หากมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไข เปลี่ยนแปลงจะต้องลงลายมือชื่ อผูเ้ สนอราคาพร้อมประทับตรา (ถ้า
มี) กากับไว้ทุกแห่ง
4.2 ผูเ้ สนอราคาจะต้องกรอกปริ มาณวัสดุ และราคาในบัญชี รายการก่อสร้ างให้ครบถ้วน
ในการเสนอราคา ให้เสนอราคาเป็ นเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดยเสนอราคารวม และ
หรื อราคาต่อหน่ วย และหรื อราคาต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ทา้ ยใบเสนอราคาให้ถูกต้อง ทั้งนี้
ราคารวมที่ เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสื อ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสื อไม่ตรงกันให้ถือ
ตัวหนังสื อเป็ นสาคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้ นซึ่ งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอื่น และค่าใช้จ่ายทั้ง
ปวงไว้แล้ว
ราคาที่เสนอจะต้องเสนอกาหนดยืนราคาไม่นอ้ ยกว่า 60 วัน นับแต่วนั เปิ ดซองใบ
เสนอราคา โดยภายในกาหนดยืนราคาผูเ้ สนอต้องรับผิดชอบราคาที่ ตนได้เสนอไว้ และจะถอนการ
เสนอราคามิได้
4.3 ผูเ้ สนอราคาจะต้องเสนอกาหนดเวลาดาเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็ จไม่เกิน 30 วัน
นับถัดจากลงนามในสัญญาจ้าง
4.4 ก่อนยืน่ ซองสอบราคา ผูเ้ สนอราคาจะต้องตรวจดูร่างสัญญา แบบรู ป และรายละเอียด
ฯลฯ ให้ถี่ถว้ นและเข้าใจเอกสารสอบราคาทั้งหมดเสี ยก่อนที่จะตกลงยืน่ ซองสอบราคา ตามเงื่อนไขใน
เอกสารสอบราคา
4.5 ผูเ้ สนอราคาจะต้องยื่นซองใบเสนอราคาที่ ปิ ดผนึ ก ซองเรี ยบร้ อยจ่ า หน้าซองถึ ง “
ประธาน
คณะกรรมการเปิ ดซองสอบราคา ” โดยระบุที่หน้าซองว่า “ ใบเสนอราคาจ้ างเหมาถม
ดินและปรั บพืน้ ที่โครงการบ้ านมั่นคงนครขอนแก่ น ตามเอกสารสอบราคาจ้ างเลขที่ 2/2559 ( ฉบับ
แก้ ไขเพิ่มเติม) ” ยื่นต่อเจ้าหน้าที่รับซอง ณ สหกรณ์ เคหสถานแก่นนคร ในวันที่ 26 สิ งหาคม 2559
จากัด เวลา 09.00 น. – 16.30 น. ทั้งนี้ สหกรณ์ ฯ กาหนดดูสถานทีด่ าเนินการ ในวันที่ 24 สิ งหาคม 2559
เวลา 15.30 น. – 16.30 น. ณ สหกรณ์เคหสถานแก่นนคร
เมื่อพ้นกาหนดเวลาการยื่นซองสอบราคาแล้ว คณะกรรมการ ฯ จะไม่รับซองสอบราคา
โดยเด็ดขาด และจะดาเนินการเปิ ดซองสอบราคาของผูเ้ สนอราคา ณ สหกรณ์เคหสถานแก่นนคร จากัด
ในวันที่ 30 สิ งหาคม 2559 เวลา 13.30 น. เป็ นต้นไป
5. หลักเกณฑ์ และสิ ทธิในการพิจารณาราคา
5.1 ในการสอบราคาครั้งนี้ สหกรณ์ เคหสถานแก่นนคร จากัด จะพิจารณาตัดสิ น
ด้วยราคารวม
5.2 หากผูเ้ สนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ 2 หรื อยื่นหลักฐานการ
เสนอราคาไม่ ถู ก ต้อ ง หรื อ ไม่ ค รบถ้วนตามข้อ 3 หรื อยื่ น ซองสอบราคาไม่ ถู ก ต้อ งตามข้อ 4 แล้ว
คณะกรรมการเปิ ดซองสอบราคาจะไม่รับพิจารณาราคาของผูเ้ สนอราคารายนั้น เว้นแต่เป็ นข้อผิดพลาด

หรื อผิดหลงเพียงเล็กน้อย หรื อที่ผดิ แผกไปจากเงื่อนไขของเอกสารสอบราคาในส่ วนที่มิใช่สาระสาคัญ
ทั้งนี้เฉพาะในกรณี ที่พิจารณาเห็นว่าจะเป็ นประโยชน์ต่อสหกรณ์เคหสถานแก่นนคร จากัด เท่านั้น
5.3 สหกรณ์เคหสถานแก่นนคร จากัด สงวนสิ ทธิ ไม่พิจารณาราคาของผูเ้ สนอราคา โดย
ไม่มีการผ่อนผันในกรณี ดังต่อไปนี้
(1) ไม่ ป รากฏชื่ อผูเ้ สนอราคารายนั้น ในบัญชี ผูร้ ั บ เอกสารสอบราคา หรื อใน
หลักฐานการรับเอกสารสอบราคาของสหกรณ์เคหสถานแก่นนคร จากัด
(2) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคล หรื อบุคคลธรรมดา หรื อลงลายมือชื่ อผูเ้ สนอราคาอย่าง
หนึ่งอย่างใดหรื อทั้งหมดในใบเสนอราคา
(3) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กาหนดในเอกสารสอบราคาที่เป็ น
สาระสาคัญหรื อมีผลทาให้เกิ ดความได้เปรี ยบเสี ยเปรี ยบแก่ผเู ้ สนอราคาราย
อื่น
(4) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง โดยผูเ้ สนอราคามิได้ลง
ลายมือชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) กากับไว้
5.4 ในการตัดสิ นการสอบราคาหรื อในการทาสัญญา คณะกรรมการเปิ ดซองสอบราคา
หรื อสหกรณ์ เ คหสถานแก่ น นคร จ ากัด มี สิ ท ธิ ใ ห้ ผูเ้ สนอราคาชี้ แ จงข้อเท็จ จริ ง สภาพฐานะ หรื อ
ข้อเท็จจริ งอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับผูเ้ สนอราคาได้ สหกรณ์เคหสถานแก่นนคร จากัด มีสิทธิ ที่จะไม่รับราคา
หรื อไม่ทาสัญญาหากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสมหรื อไม่ถูกต้อง
5.5 สหกรณ์เคหสถานแก่นนคร จากัด ทรงไว้ซ่ ึ งสิ ทธิ ที่จะไม่รับราคาต่าสุ ด หรื อราคาหนึ่ ง
ราคาใดหรื อราคาที่ เสนอทั้ง หมดก็ ได้ และอาจพิ จารณาเลื อกจ้างในจานวนหรื อขนาด หรื อเฉพาะ
รายการหนึ่งรายการใด หรื ออาจจะยกเลิกการสอบราคาโดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้สุดแต่จะพิจารณา
ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ ของสหกรณ์ เคหสถานแก่ นนคร จากัด เป็ นสาคัญ และให้ถือว่าการตัดสิ นของ
สหกรณ์ เคหสถานแก่ นนคร จากัด ผูเ้ สนอราคาจะเรี ย กร้ องค่า เสี ยหายใด ๆ มิ ได้ รวมทั้ง สหกรณ์
เคหสถานแก่นนคร จากัด จะพิจารณายกเลิกการสอบราคาและจะแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อลงโทษผู้
เสนอราคาเสมือนเป็ นผูท้ ิ้งงาน หากมีเหตุที่เชื่ อได้ว่าการเสนอราคากระทาไปโดยไม่สุจริ ตหรื อมีการ
สมยอมกันในการเสนอราคา
ในกรณี ที่ผเู ้ สนอราคาต่าสุ ดเสนอราคาต่าจนคาดหมายได้วา่ ไม่อาจดาเนิ นงานตามสัญญา
ได้
คณะกรรมการเปิ ดซองสอบราคา หรื อองค์การสหกรณ์เคหสถานแก่นนคร จากัด จะให้ผเู้ สนอ
ราคานั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทาให้เชื่อได้วา่ ผูเ้ สนอราคาสามารถดาเนินงานตามสอบราคาจ้างให้
แล้วเสร็ จสมบูรณ์ หากคา-ชี้ แจงไม่เป็ นที่รับฟั งได้ สหกรณ์เคหสถานแก่นนคร จากัด มีสิทธิ ที่จะไม่รับ
ราคาของผูเ้ สนอราคารายนั้น

6 . การทาสั ญญาจ้ าง
ผูช้ นะการสอบราคาจะต้องทาสั ญญาจ้างตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ 1.3 สหกรณ์
เคหสถานแก่นนคร จากัด ภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกันสัญญา
เป็ นจานวนเงินเท่ากับร้อยละ 5 ของราคาค่าจ้างที่สอบราคาได้ ให้สหกรณ์เคหสถานแก่นนคร จากัด ยึด
ไว้ขณะทาสัญญาโดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้
6.1 เงินสด
6.2 เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่สหกรณ์เคหสถานแก่นนคร จากัด โดยเป็ นเช็คลง
วันที่ที่ทาสัญญาหรื อก่อนหน้าหน้านั้นไม่เกิน 3 วันทาการของทางราชการ
6.3 หนังสื อค้ าประกันของธนาคารภายในประเทศตามแบบหนังสื อค้ าประกัน
ของธนาคาร
6.4 พันธบัตรรัฐบาลไทย
6.5 หนัง สื อ ค้ า ประกัน ของบริ ษ ัท เงิ น ทุ น ที่ ไ ด้รั บ อนุ ญ าตให้ ป ระกอบกิ จ การ
เงินทุนเพื่อการพาณิ ชย์และประกอบธุ รกิจค้ าประกันตามประกาศของธนาคาร
แห่ งประเทศไทย ตามรายชื่ อบริ ษทั เงิ นทุ นที่ ธนาคารแห่ งประเทศไทยแจ้ง
เวียนให้ส่วนราชการต่าง ๆ ทราบแล้ว โดยอนุ โลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสื อ
ค้ าประกันของธนาคารตามที่คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ กาหนด (การใช้
หลักประกันตามข้อนี้ให้ใช้เฉพาะสัญญาจ้างก่อสร้างที่มีวงเงินไม่เกิน 10 ล้าน
บาท)
หลักประกันนี้ จะคื นให้โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ผชู้ นะการสอบ
ราคา (ผูร้ ับจ้าง) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว
7. ค่ าจ้ างและการจ่ ายเงิน (สั ญญาเป็ นราคาเหมารวม)
“ สหกรณ์เคหสถานแก่นนคร จากัด ” จะจ่ายเงินค่าจ้าง โดยแบ่งออกเป็ น 2 งวด
งวดที่ 1 จ่า ยเงิ นให้ผูร้ ั บจ้า ง เป็ นเงิ นจานวนในอัตราร้ อยละ 40 ของค่า จ้าง (356,000
บาท) เมื่อผูร้ ับจ้างได้ปฏิบตั ิงาน ดังต่อไปนี้
- ส ารวจหาแนวเขตที่ ดิ น บริ เวณพื้ น ที่ ที่ จ ะด าเนิ น การถมดิ น (โดยมี ช่ า งจาก
เทศบาลนครขอนแก่นและคณะกรรมการสหกรณ์เป็ นผูส้ ังเกตการณ์ร่วม)
- ส่ อ งกล้ อ งท าระดับ การถมดิ น (โดยมี ช่ า งจากเทศบาลนครขอนแก่ น และ
คณะกรรมการสหกรณ์เป็ นผูส้ ังเกตการณ์ร่วม)
- ทาการติดตั้งป้ ายโครงการแล้วเสร็ จ
- ถมดินความสู งเฉลี่ย 0.25 เมตร พร้อมทาการปรับเกลี่ยและบดอัดแน่น 85%
เรี ยบร้อย ได้พ้นื ที่ 8 ไร่ 95 ตารางวา หรื อมีพ้นื ที่ไม่นอ้ ยกว่า 13,180 ตารางเมตร
ให้แล้วเสร็ จภายใน - วัน

- ในการส่ งมอบงาน ผูร้ ับจ้างจะต้องจัดเตรี ยมกล้องส่ องระดับการถมดิ นพร้ อมผู ้
ควบคุมงานไว้ เพื่อเป็ นเครื่ องมื อตรวจสอบและให้ขอ้ มูลคณะกรรมการตรวจรับ
งาน
งวดที่ 2 (งวดสุ ดท้าย) เป็ นเงินจานวนในอัตราร้อยละ 60 ของค่าจ้าง(534,000 บาท) เมื่อผู้
รับจ้างได้ปฏิบตั ิงาน ดังต่อไปนี้
- ถมดิ น แล้วเสร็ จตามแบบแปลน พร้ อมทาการปรั บ เกลี่ ยและบดอัดแน่ น 85%
เรี ยบร้อย ได้พ้นื ที่ 8 ไร่ 95 ตารางวา หรื อมีพ้ืนที่ไม่นอ้ ยกว่า 13,180 ตารางเมตร
ให้แล้วเสร็ จให้แล้วเสร็ จภายใน 30 วัน
- งานท าความสะอาดบริ เวณพื้ น ที่ ถ มดิ น และ พื้ นที่ ถ นน ซึ่ งรถบรรทุ ก ดิ นได้
สัญจรผ่า นทั้ง พื้นที่ ภายในโครงการ ระยะที่ 1 และ/หรื อถนนในบริ เวณพื้ นที่
ใกล้เคียง
- ในการส่ งมอบงาน ผูร้ ับจ้างจะต้องจัดเตรี ยมกล้องส่ องระดับการถมดิ นพร้ อมผู ้
ควบคุมงานไว้ เพื่อเป็ นเครื่ องมือตรวจสอบและให้ขอ้ มูลคณะกรรมการตรวจรับ
งาน
8. อัตราค่ าปรับ
ค่าปรับตามแบบสัญญาจ้างจะกาหนดในอัตราร้อยละ 0.10 ของราคาค่าจ้างตามสัญญา
ต่อวัน ( จานวน 890 บาท/วัน )
9. การรับประกันความชารุ ดบกพร่ อง
ผูช้ นะการสอบราคาซึ่ งได้ทาข้อตกลงเป็ นหนังสื อ หรื อทาสัญญาจ้างตามแบบดังระบุ
ในข้อ 1.3 แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชารุ ดบกพร่ องของงานจ้างที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่
น้อยกว่า 1 ปี นับถัดจากวันที่สหกรณ์เคหสถานแก่นนคร จากัด ได้รับมอบงานโดยผูร้ ับจ้างต้องรี บ
จัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดงั เดิมภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชารุ ดบกพร่ อง
10. ความชารุ ดและความสะอาดของถนนสาธารณะและถนนภายในโครงการ ระยะที่ 1
หากถนนสาธารณะในบริ เวณโดยรอบและถนนในพื้นที่โครงการ ระยะที่ 1 รวมไปถึง
ระบบสาธารณู ปโภคในชุมชน ทรัพย์สินต่าง ๆ ของสหกรณ์ เกิดชารุ ดขึ้น โดยเป็ นเหตุจากการสัญจร
ของรถบรรทุกดิ นถม ผูช้ นะการสอบราคา จะต้องเป็ นผูร้ ั บผิดชอบในการซ่ อมแซม ปรับปรุ ง ให้ทุก
อย่างกลับมาใช้งานได้ดงั เดิม

นอกจากนี้ เมื่อเสร็ จสิ้ นการดาเนิ นงาน ผูช้ นะการสอบราคา จะต้องทาความสะอาด
พื้นที่ ซ่ ึ งรถบรรทุ กดิ นถม ได้สัญจรไปมา โดยไม่ให้มีเศษดิ น เศษหิ น ที่ ตก หล่ น จากรถบรรทุ กให้
เรี ยบร้อย
11. ข้ อสงวนสิ ทธิในการเสนอราคาและอืน่ ๆ
11.1 เงิ นค่าจ้างสาหรั บงานจ้างครั้งนี้ ได้มาจากสถาบันพัฒนาองค์กรชุ มชน (
องค์การมหาชน ) เป็ นหน่ วยงานในกากับของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุ ษย์ ตาม
โครงการบ้า นมัน่ คงนครขอนแก่ น ซึ่ ง เป็ นนโยบายการแก้ไ ขปั ญหาที่ อยู่อาศัย ของผูม้ ี รายได้น้อ ย
สาหรับเป็ นค่าจ้างเหมาถมดินลูกรังบริ เวณที่ดินของ สหกรณ์เคหสถานแก่นนคร จากัด โดยมีเทศบาล
นครขอนแก่นเป็ นหน่วยงานประสานงบประมาณ
- ราคากลางของงานสอบราคาครั้งนี้ เป็ นเงิน 890,000 บาท ( แปดแสนเก้ าหมื่น
บาทถ้ วน ) ประมาณการ เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2559
การลงนามในสั ญ ญาจะกระท าได้ต่ อ เมื่ อ เทศบาลนครขอนแก่ น ได้โ อน
งบประมาณมาให้แก่ สหกรณ์ เคหสถานแก่ นนคร จากัด สาหรับเป็ นค่าจ้า งเหมาถมดิ นบริ เวณที่จะ
ดาเนินโครงการ ฯ แล้วเท่านั้น
11.2 เมื่อสหกรณ์ เคหสถานแก่นนคร จากัด ได้คดั เลื อกผูเ้ สนอราคารายใดให้
เป็ นผูร้ ับจ้างและได้ตกลงจ้างตามสอบราคาจ้างแล้ว ถ้าผูร้ ับจ้างจะต้องสั่งหรื อนาสิ่ งของมาเพื่องานจ้าง
ดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ และของนั้นต้องนาเข้ามาโดยทางเรื อในเส้นทางที่มีเรื อไทยเดินอยู่ และ
สามารถให้บริ การรับขนได้ตามที่รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงคมนาคมประกาศกาหนด ผูเ้ สนอราคา ซึ่ ง
เป็ นผูร้ ับจ้างจะต้องปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้วยการส่ งเสริ มการพาณิ ชยนาวี ดังนี้
(1) แจ้ ง การสั่ ง หรื อน าสิ่ งของดั ง กล่ า วเข้า มาจากต่ า งประเทศต่ อ
สานักงาน
คณะกรรมการส่ งเสริ มการพาณิ ชยนาวีภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ผรู ้ ับจ้างสั่งหรื อ
ซื้ อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็ นของที่รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุก
โดยเรื ออื่นได้
(2) จัด การให้ สิ่ ง ของดัง กล่ า วบรรทุ ก โดยเรื อ ไทย หรื อ เรื อ ที่ มี สิ ท ธิ
เช่นเดียวกับเรื อไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุ ญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของ
ลงเรื ออื่น หรื อเป็ นของที่รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นบรรทุกโดยเรื ออื่น
(3) ในกรณี ที่ไม่ปฏิ บตั ิ ตาม (1) หรื อ (2) ผูร้ ับจ้างจะต้องรับผิดตาม
กฎหมายว่าด้วยการส่ งเสริ มการพาณิ ชยนาวี
11.3 ผูเ้ สนอราคาซึ่งสหกรณ์เคหสถานแก่นนคร จากัด ได้คดั เลือกแล้วไม่ไปทา
สัญญาหรื อข้อตกลงภายในเวลาที่ทางราชการกาหนดระบุในข้อ 6 สหกรณ์ เคหสถานแก่นนคร จากัด

อาจพิจารณาเรี ยกร้องให้ชดใช้ความเสี ยหาย (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เป็ น
ผูท้ ิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
11.4 สหกรณ์เคหสถานแก่นนคร จากัด สงวนสิ ทธิ ที่จะแก้ไข เพิ่มเติมเงื่ อนไข
หรื อข้อกาหนดในแบบสัญญาให้เป็ นไปตามความเห็ นของอัยการจังหวัดหรื อสานักงานอัยการสู งสุ ด
(ถ้ามี)
12. มาตรฐานฝี มือช่ าง
เมื่อสหกรณ์ เคหสถานแก่นนคร จากัด ได้คดั เลือกผูเ้ สนอราคารายใดให้เป็ นผูร้ ับจ้า ง
และได้ตกลงจ้างก่ อสร้ างตามประกาศนี้ แล้ว ผูเ้ สนอราคาจะต้องตกลงว่าในการปฏิ บตั ิ งานก่อสร้ าง
ดังกล่าว ผูเ้ สนอราคาจะต้องมีและใช้ผผู ้ ่านการทดสอบมาตรฐานฝี มือช่ างจากกระทรวงแรงงานและ
สวัสดิการสังคม หรื อผูม้ ีวุฒิบตั รระดับ ปวช. ปวส. และ ปวท. หรื อเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่
ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ ในอัตราไม่ต่ ากว่าร้อยละ 10 ของแต่ละสาขาช่าง แต่จะต้องมีช่าง
จานวนอย่างน้อย 1 คน ในแต่ละสาขาช่างดังต่อไปนี้
11.1 สาขาโยธา
11.2 สาขาก่อสร้าง
13. ในระหว่ างระยะเวลาการก่ อสร้ าง ผูร้ ับจ้างพึงปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ที่ กฎหมายและ
ระเบียบได้กาหนดไว้โดยเคร่ งครัด

ลงชื่อ
( นางกาญจนา สมบูรณ์ )
ประธานสหกรณ์เคหสถานแก่นนคร จากัด

