ประกาศสหหกรณ์ ออมทรรัพย์ ตาํ รวจภภูธรจังหวัดชุชมพร จํากัด
า
อสร้
ส างอาคารสสํานักงานสหหกรณ์ ออมททรัพย์ ตาํ รวจจภูธรจังหวัดชุ
ด มพร จํากััด
เรื่อง การสอบราคาจ้ างเหมาก่
-----------------------------ด้ วยสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจจภูธรจังหวัดชุชมพร จํากัด มีความประสสงค์จะเรี ยกสสอบราคา
พ ตํ า รวจภูธรจัง หวัด ชุ มพร จํ า กัด หมู่ 2 ตํ า บลลบางลึ ก
จ้ า งเหม าอาคารสํ า นัก งานสหกกรณ์ อ อมทรั พย์
ม ตามแบบที่สหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภู
ร ธรจังหวัวัดชุมพร จํากัด กําหนด ราาคากลาง
อําเภอเมืมือง จังหวัดชุมพร
3,850,0000.- บาท (สาามล้ านแปดแแสนห้ าหมื่นบาทถ้
บ วน) ซึง่ รวมภาษี
ร
มลู ค่าเพิ่มแล้ ว
ผู้มีสิสิทธิ์เสนอราคาจะต้ องมีคุณสมบัตดิ งั นี
1. เป็ป็ นนิตบิ คุ คล หรื
ห อบุคคลธรรรมดาที่มีอาชีชีพรับจ้ างทํางานที
ง ่สอบราคคาดังกล่าว
2. ไมม่เ ป็ นผู้ถูก แจจ้ ง เวี ย นชื่ อ เปป็ นผู้ทิ ง้ งาน ของทางราชชการ รั ฐ วิ ส าาหกิ จ หรื อ ห น่ ว ยงาน
การบริหารส่
า วนท้ องถิ่น ในขณะที่ยืย่ืนซองสอบราาคา
3. มีรายละเอี
ร
ยดตตามแบบแปลลนและใบเสนนอราคาตามทีที่สหกรณ์กําหหนดทุกประการ
4.ในนวัน ยื่ น ซองต้ต้ อ งมี ห ลัก ป ระกัน ซอง 2 % ของราคคากลาง จํ า นนวน 66,0000.- บาท
เป็ นเงินสดหรื
ส อเช็คธนนาคารสัง่ จ่ายให้ สหกรณ์ยื่นซอง
น หรื อหนั
ห งสือคํ ้าประะกันของธนาคคาร และจะคืคืนภายใน
15 วัน โดดยไม่มีดอกเบีบี ้ย
5.ไมม่ เ ป็ นผู้ มี ผ ลประโยชน์
ล
ร่ร ว มกั น กั บ ผู้ เสนอราคาารายอื่ น ที่ เ ข้ าเสนอราคคาให้ แก่
สหกรณ์ ออมทรั
อ
พย์ตํารวจภู
า
ธรจังหวั
ห ดชุมพร จํากั
า ด หรื อไม่เป็ นผู้กระทําการอั
ก นเป็ นกาารขัดขวางกาารแข่งขัน
ราคาอย่างเป็
า นธรรมในการสอบราคาจ้ างครัง้ นี ้
ง ้ ยื่นราคาตําสุ
า่ ดก็ได้
6. ผู้ว่วาจ้ างสงวนสิสิทธิ์ไว้ ที่จะไมม่พิจารณาจ้ างผู
7. หนังสือมอบอํานาจซึ่งปิ ดออากรแสตมปปตามกฎหมา
์
ายในกรณีผ้ ูปประสงค์จะเสสนอราคา
มอบอํานาจให้
น คนอื่นทํทาการแทน
8. ผู้ประสงค์ จ ะ เสนอจะต้ อ งกรอกปริ
ง
ม าณวั
า ส ดุใ นบััญ ชี ร ายการรก่ อ สร้ างให้ ครบถ้
ค วน
หรื อใบปริิมาณงาน
ะ
ต้ องกํ า หนดดยื น ราคาไมม่ น้ อยกว่ า 990 วัน นับ แ ต่ วัน เปิ ด
9. ผู้ ประสงค์ จ ะเสนอราคา
ซองใบเสสนอ โดยกําหนดยื
ห นราคาผู้ประสงค์จะเสนอราคา
ะ
หรื
ห อผู้มีสิทธิ์เสนอราคาจะ
ส
ต้ องรับผิดชออบราคาที่
ตนเสนอไไว้ และจะถออนการเสนอราาคามิได้
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10. ผู้ประสงค์ เสนอราคาจะต้ องเสนอกํ าหนดเวลาดําเนิ นการตามสัญญาที่ จะจ้ างให้
แล้ วเสร็ จไม่เกิน 210 วัน นับจากวันลงนามในสัญญาจ้ างหรื อได้ รับหนังสือแจ้ งจาก สหกรณ์ ออมทรัพย์
ตํารวจภูธรจังหวัดชุมพร จํากัด
11. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้ องยื่นเอกสารสอบราคาจ้ าง ยื่นซองสอบราคาจ่าหน้ าซอง
ถึงประธานกรรมการสอบราคา ฯ สหกรณ์ ออมทรัพย์ตํารวจภูธรจังหวัดชุมพร จํากัด อาคารตํารวจภูธร
จังหวัดชุมพร จํากัด ศูนย์ราชการจังหวัดชุมพร ตําบลนาชะอัง อําเภอเมือง จังหวัดชุมพร
12. เมื่ อ พ้ น กํ า หนดเวลายื่ น ซองสอบราคาจ้ า งแล้ ว จะไม่ รั บ เอกสารเพิ่ ม เติ ม เด็ ด ขาด
คณะกรรมการสอบราคาจะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ประสงค์เสนอราคาว่าจะมีคณ
ุ สมบัติและ
เอกสารครบถ้ วนหรื อไม่ หากไม่ครบถ้ วนจะไม่เ ปิ ดซองใบเสนอราคา หรื อเป็ นผู้มีผลประโยชน์ ร่วมกัน
ระหว่างผู้ประสงค์เสนอราคาด้ วยกันสหกรณ์จะยกเลิกการสอบราคาในครัง้ นี ้
13. ราคาที่เสนอจะต้ องเป็ นราคาที่รวมภาษี มลู ค่าเพิ่มและภาษี อื่นๆ (ถ้ ามี) รวมค่าใช้ จ่าย
ทังปวงไว้
้
ด้วยแล้ ว
14. ผู้ประสงค์เสนอราคาที่ได้ รับคัดเลือกให้ เป็ นผู้ชนะในการสอบราคาจะต้ องทําสัญญา
ภายใน 7 วัน พร้ อมหลักประกันสัญญา 5 % ของราคาค่าจ้ างที่สอบราคาระยะเวลาตลอดการก่อสร้ างแล้ ว
เสร็จ
กําหนดดูสถานที่ก่อสร้ างในวันที่ 21 มกราคม 2562 เวลา 10.00 น. ให้ ผ้ ูซื ้อแบบและ
รายการไปดูสถานที่ตลอดจนอุปสรรคต่างๆ ดีแล้ ว เมื่อมีปัญหาหรื ออุปสรรคในการทํางานจะนํามาอ้ างให้
พ้ นผิดต่อ สหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภูธรจังหวัดชุมพร จํากัด มิได้
กํ า หนดยื่ น ซองสอบราคา วัน ที่ 23 มกราคม 2562 เวลา 08.30 ถึ ง เวลา 12.00 น.
ณ ที่ ทําการสหกรณ์ ออมทรั พ ย์ ตํารวจภูธรจังหวัดชุม พร จํ ากัด อาคารตํ ารวจภูธ รจัง หวัดชุมพร ตํา บล
นาชะอัง อํ า เภอเมื อ ง จัง หวัด ชุม พร และกํ า หนดเปิ ดซองสอบราคาในวัน ที่ 23 มกราคม 2562 เวลา
13.30 น. ณ ที่ทําการสหกรณ์ ออมทรัพย์ตํารวจภูธรจังหวัดชุมพร จํากัด อาคารตํารวจภูธรจังหวัดชุมพร
ศูนย์ราชการจังหวัดชุมพร อําเภอเมือง จังหวัดชุมพร
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น ดต่อขอซืซื ้อเอกสารสอบราคา
ผู้สนใจติ
ในราาคาชุดละ 3,0000 (สามพันบาทถ้
น
วน) ได้ด้ ที่สหกรณ์ออมทรั
อ พย์ตาํ รววจภูธรจังหวัดชุ
ด มพร
จํากัด ในนวันทําการ ระะหว่างวันที่ 11 มกราคม 2562
2 ถึง 18 มกราคม
ม
25662 เวลา 8.300-16.00 น. หรืือ
สอบถามมทางโทรศัพท์ หมายเลข 0 7750 75855 และ 08 87558 3242 ในเววลาราชการ แและเว็บไซต์ของ
ข
สหกรณ์ ฯ
ประกกาศ ณ วันที่ 11 เดือน มกรราคม พ.ศ.22562

ดาาบตํารวจ
ม ย)
(สมเกีกียรติ ประทุมชั
ประะธานกรรมกาาร
สหกรณ์ออมทรั
อ
พย์ตํารวจภูธรจังหววัดชุมพร จํากัด ชุดที่ 52

เอกสารสอบราคาจ้ างเลขที่ 1/2562
การจ้ างเหมาก่ อสร้ างอาคารสํานักงานสหกรณ์ ออมทรั พย์ ตาํ รวจภูธรจังหวัดชุมพร จํากัด
ตามประกาศสหกรณ์ ออมทรั พย์ ตาํ รวจภูธรจังหวัดชุมพร จํากัด ลงวันที่ 11 มกราคม 2562
----------------------สหกรณ์ ออมทรั พย์ ตํารวจภูธรจังหวัดชุมพร จํากัด ซึ่งต่อไปนี เ้ รี ยกว่า “สหกรณ์ ” มี
ความประสงค์จะสอบราคาจ้ างเหมาก่อสร้ างอาคารสํานักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภูธรจังหวัดชุมพร
จํากัด หมู่ 2 ตําบลบางลึก อําเภอเมือง จังหวัดชุมพร 86000 โดยมีข้อแนะนําและข้ อกําหนด ดังต่อไปนี ้
1. เอกสารแนบท้ ายเอกสารสอบราคา
1.1 แบบรูปรายการละเอียด
1.2 แบบใบเสนอราคา
1.3 แบบสัญญาจ้ าง
1.4 แบบหนังสือคํ ้าประกัน
(1) หลักประกันสัญญา
(2) หลักประกันการรับเงินค่าจ้ างล่วงหน้ า
(3) หลักประกันผลงาน
1.5 สูตรการปรับราคา
1.6 บทนิยาม
(1) ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
(2) การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็ นธรรม
1.7 แบบบัญชีเอกสาร
(1) บัญชีเอกสารส่วนที่ 1
(2) บัญชีเอกสารส่วนที่ 2
1.8 หนังสือมอบอํานาจ
1.9 รายละเอียดการคํานวณราคากลางงานก่อสร้ างตาม BOQ. (Bill of Quantities)
(รายละเอียดการคํานวณราคากลางงานก่อสร้ างเป็ นการเปิ ดเผยเพื่อให้ ผ้ ปู ระสงค์จะเสนอราคาได้ ร้ ูข้อมูลได้
เท่าเทียมกัน และเพื่อให้ สมาชิกสหกรณ์เข้ าตรวจดูได้ )
2. คุณสมบัตขิ องผู้เสนอราคา
2.1 ผู้เสนอราคาต้ องเป็ นผู้มีอาชีพรับจ้ างงานที่สอบราคาจ้ าง
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2.2 ผู้เสนอราคาต้ องไม่เป็ นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ ในบัญชีรายชื่อผู้ทิง้ งานของทางราชการ
และได้ แจ้ งเวียนชื่อแล้ ว หรื อไม่เป็ นผู้ที่ได้ รับผลของการสัง่ ให้ นิติบุคคลหรื อบุคคลอื่นเป็ นผู้ทิง้ งานตาม
ระเบียบของทางราชการ
2.3 ผู้ เสนอราคาต้ องไม่ เ ป็ นผู้ มี ผ ลประโยชน์ ร่ ว มกั น กั บ ผู้ เสนอราคารายอื่ น
ณ วันประกาศสอบราคา หรื อไม่เป็ นผู้ก ระทํ า การอันเป็ นการขัดขวางการแข่ง ขัน ราคาอย่างเป็ นธรรม
ตามข้ อ 1.6
2.4 ผู้เ สนอราคาต้ อ งไม่เ ป็ นผู้ไ ด้ รับ เอกสิท ธิ์ ห รื อ ความคุ้ม กัน ซึ่ง อาจปฏิ เ สธไม่ย อม
ขึ ้นศาลไทย เว้ นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้ มีคําสัง่ ให้ สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านัน้
2.5 ผู้เสนอราคาต้ องเป็ นนิติบุคคล

ผู้มีอาชีพรับจ้ างงานที่สอบราคาจ้ างเหมางาน

ดังกล่าว ซึ่งมีผลงานก่อสร้ างประเภทเดียวกันกับงานที่สอบราคาจ้ างในวงเงิน ไม่น้อยกว่าร้ อยละ 50
ของราคาก่อสร้ างอาคาร และเป็ นผลงานที่เป็ นคูส่ ญ
ั ญาโดยตรงกับส่วนราชการหน่วยงานตามกฎหมายว่า
ด้ ว ยระเบี ย บบริ ห ารราชการส่ ว นท้ องถิ่ น

หน่ ว ยงานอื่ น ซึ่ ง มี ก ฎหมายบัญ ญั ติ ใ ห้ มี ฐ านะเป็ น

ราชการส่วนท้ องถิ่น รัฐวิสาหกิจหรื อหน่วยงานเอกชนที่สหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภูธรจังหวัดชุมพร จํากัด
เชื่อถือ
3. หลักฐานการเสนอราคา ผู้เสนอราคาจะต้ องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้ อมกับ
ซองใบเสนอราคา โดยแยกไว้ นอกซองใบเสนอราคา เป็ น 2 ส่วน คือ
3.1 ส่วนที่ 1 อย่างน้ อยต้ องมีเอกสารดังต่อไปนี ้
(1) ในกรณีผ้ เู สนอราคาเป็ นนิตบิ คุ คล
(ก) ห้ า งหุ้น ส่ว นสามัญ หรื อห้ า งหุ้น ส่ว นจํ า กัดให้ ยื่ น สํ า เนาหนัง สือ รั บ รอง
การจดทะเบียนนิตบิ คุ คล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จดั การ ผู้มีอํานาจควบคุม(ถ้ ามี) พร้ อมรับรองสําเนาถูกต้ อง
(ข) บริ ษั ท จํ า กั ด หรื อ บริ ษั ท มหาชนจํ า กั ด ให้ ยื่ น สํ า เนาหนั ง สื อ รั บ รอง
การจดทะเบียนนิตบิ คุ คล หนังสือบริ คณห์สนธิบญ
ั ชีรายชื่อกรรมการผู้จดั การ ผู้มีอํานาจควบคุม(ถ้ ามี) และ
บัญชีผ้ ถู ือหุ้นราย ใหญ่ พร้ อมรับรองสําเนาถูกต้ อง
(2) ในกรณีผ้ เู สนอราคาเป็ นบุคคลธรรมดาหรื อคณะบุคคลที่มิใช่นิติบคุ คล ให้ ยื่น
สํ า เนาบั ต รประจํ า ตั ว ประชาชนของผู้ นั น้ สํ า เนาข้ อตกลงที่ แ สดงถึ ง การเข้ าเป็ นหุ้ นส่ ว น (ถ้ ามี )
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้เป็ นหุ้นส่วน พร้ อมทังรั้ บรองสําเนาถูกต้ อง
(3) ในกรณี ผ้ ูเ สนอราคาเป็ นผู้เ สนอราคาร่ ว มกัน ในฐานะเป็ นผู้ร่ ว มค้ า ให้ ยื่ น
สําเนาสัญญาของการเข้ าร่ วมค้ า สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้ร่วมค้ า และในกรณีที่ผ้ เู ข้ าร่ วมค้ า
/ฝ่ ายใด. . .
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ฝ่ ายใดเป็ นบุคคลธรรมดาที่มิใช่สญ
ั ชาติไทยก็ให้ ยื่นสําเนาหนังสือเดินทาง หรื อผู้ร่วมค้ าฝ่ ายใดเป็ นนิติ
บุคคลให้ ยื่นเอกสารตามที่ระบุไว้ ใน (1)
(4) เอกสารเพิ่มเติมอื่นๆ
4.1 สําเนาใบทะเบียนพาณิชย์
4.2 สําเนาใบทะเบียนภาษีมลู ค่าเพิ่ม
4.3 สําเนาบัตรประชาชน
4.4 สําเนาทะเบียนบ้ าน
4.5 เอกสารแสดงฐานะทางการเงิน
(5) บัญชีเอกสารส่วนที่ 1 ทังหมดที
้
่ได้ ยื่นพร้ อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื ้อจัดจ้ าง
ของสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภูธรจังหวัดชุมพร จํากัด
3.2 ส่วนที่ 2 อย่างน้ อยต้ องมีเอกสารดังต่อไปนี ้
(1) ในกรณี ที่ ผ้ ู ยื่ น ข้ อ เสนอมอบอํ า นาจให้ บุค คลอื่ น กระทํ า การแทนให้ แ นบ
หนังสือมอบอํานาจซึ่งติดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผู้มอบอํานาจและ
ผู้รับมอบอํานาจ ทังนี
้ ้หากผู้รับมอบอํานาจเป็ นบุคคลธรรมดาต้ องเป็ นผู้ที่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแล้ ว
เท่านัน้
(2) สําเนาหนังสือรับรองผลงานก่อสร้ างพร้ อมทังรั้ บรองสําเนาถูกต้ อง
(3) บัญชีรายการก่อสร้ าง หรื อใบแจ้ งปริ มาณงานและราคา ซึ่งจะต้ องแสดง
รายการวัสดุอปุ กรณ์ ค่าแรงงาน ภาษีตา่ งๆ รวมทังกํ
้ าไรไว้ ด้วย
(4) บัญชี เ อกสารส่ว นที่ 2 ทัง้ หมดที่ ไ ด้ ยื่ น พร้ อมกับ การเสนอราคาทางระบบ
จัดซื ้อจัดจ้ างแก่สหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภูธรจังหวัดชุมพร จํากัด
4. การเสนอราคา
4.1 ผู้เสนอราคาต้ องยื่นเสนอราคาตามแบบที่กําหนดไว้ ในเอกสารสอบราคานี ้โดยไม่มี
เงื่อนไขใด ๆ ทังสิ
้ ้น และจะต้ องกรอกข้ อความให้ ถกู ต้ องครบถ้ วน ลงลายมือชื่อของผู้เสนอราคาให้ ชดั เจน
้ วเลขและตัวอักษร โดยไม่มีการขูดลบหรื อแก้ ไข หากมีการขูดลบ
จํานวนเงินที่เสนอจะต้ องระบุตรงกันทังตั
ตกเติม แก้ ไข เปลี่ยนแปลง จะต้ องลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาพร้ อมประทับตรา (ถ้ ามี) กํากับไว้ ด้วยทุกแห่ง
4.2 ผู้เ สนอราคาจะต้ อ งกรอกปริ ม าณวัส ดุแ ละราคาในบัญ ชี ร ายการก่ อ สร้ างให้
ครบถ้ ว น ในการเสนอราคาให้ เ สนอเป็ นเงิ น บาท และเสนอราคาเพี ย งราคาเดีย ว โดยเสนอราคารวม
และหรื อราคาต่อหน่วย และหรื อต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ ท้ายใบเสนอราคาให้ ถกู ต้ อง ทังนี
้ ้ ราคา
รวมที่เสนอจะต้ องตรงกันทังตั
้ วเลขและตัวหนังสือ ถ้ าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกันให้ ถือตัวหนังสือเป็ น
สําคัญ โดยคิดราคารวมทังสิ
้ ้นซึง่ รวมค่าภาษี มลู ค่าเพิ่ม ภาษี อากรอื่น และค่าใช้ จ่ายทังปวงไว้
้
แล้ ว ราคาที่
/เสนอจะ . . .
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เสนอจะต้ องเสนอกําหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า 90 วัน นับแต่วนั เปิ ดซองใบเสนอราคา โดยภายในกําหนด
ยืนราคาผู้เสนอราคาต้ องรับผิดชอบราคาที่ตนได้ เสนอไว้ และจะถอนการเสนอราคามิได้
4.3 ผู้เสนอราคาจะต้ องเสนอกําหนดเวลาดําเนินการก่อสร้ างแล้ วเสร็ จไม่เกิน 210 วัน
นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้ าง หรื อวันที่ได้ รับหนังสือแจ้ งจากสหกรณ์ฯให้ เริ่มทํางาน
4.4 ก่อนยื่นซองสอบราคา ผู้เสนอราคาควรตรวจดูร่างสัญญา แบบรูป และรายละเอียด
ฯลฯ ให้ ถี่ถ้วน และเข้ าใจเอกสารสอบราคาทังหมดเสี
้
ยก่อนที่จะตกลงยื่นซองสอบราคาตามเงื่อนไขใน
เอกสารสอบราคา
4.5 ผู้เสนอราคาจะต้ องยื่ นซองใบเสนอราคาที่ ปิดผนึกซองเรี ยบร้ อยจ่าหน้ าซองถึง
ประธานคณะกรรมการเปิ ดซองสอบราคา โดยระบุไว้ ที่หน้ าซองว่า "ใบเสนอราคาตามเอกสาร สอบราคา
เลขที่ 1/2562" ยื่นต่อเจ้ าหน้ าที่ ในวันที่ 23 มกราคม 2562 ตังแต่
้ เวลา 08.30 น. ถึง เวลา 12.00 น.
ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภูธรจังหวัดชุมพร จํากัด เมื่อพ้ นกําหนดเวลายื่นซองสอบราคาแล้ วจะไม่รับ
ซองสอบราคาโดยเด็ดขาด

คณะกรรมการเปิ ดซองสอบราคาจะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของ

ผู้เสนอราคาแต่ละรายว่าเป็ นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นตามข้ อ 1.6 (1)
ณ วันประกาศสอบราคา หรื อไม่และประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้ รับการคัดเลือกก่อนการเปิ ด
ซองใบเสนอราคา

หากปรากฏต่อคณะกรรมการเปิ ดซองสอบราคาก่อนหรื อในขณะที่มีการเปิ ดซอง

ใบเสนอราคาว่า มีผ้ เู สนอราคากระทําการอันเป็ นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็ นธรรม ตามข้ อ 1.6
(2) และคณะกรรมการฯ เชื่ อ ว่ า มี ก ารกระทํ า อัน เป็ นการขัด ขวางการแข่ ง ขัน ราคาอย่ า งเป็ นธรรม
คณะกรรมการฯจะตัดรายชื่อผู้เสนอราคารายนันออกจากการเป็
้
นผู้เสนอราคา และประกาศรายชื่อผู้เสนอ
ราคาที่มีสิทธิได้ รับการคัดเลือก และสหกรณ์จะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคาดังกล่าวเป็ นผู้ทิ ้งงาน เว้ นแต่
คณะกรรมการฯ จะวินิจฉัยได้ ว่าผู้เสนอราคารายนันเป็
้ นผู้ที่ให้ ความร่ วมมือเป็ นประโยชน์ต่อการพิจารณา
ของทางราชการและมิได้ เป็ นผู้ริเริ่ มให้ มีการกระทําดังกล่าว ผู้เสนอราคาที่ถกู ตัดรายชื่อออกจากการเป็ น
ผู้เสนอราคาเพราะเหตุเป็ นผู้เสนอราคาที่ มีผลประโยชน์ ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศ
สอบราคา หรื อ เป็ นผู้ เสนอราคาที่ ก ระทํ า การอัน เป็ นการขัด ขวางการแข่ ง ขัน ราคาอย่ า งเป็ นธรรม
อาจอุ ท ธรณ์ คํ า สั่ง ดัง กล่ า วต่ อ สหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ ตํ า รวจภู ธ รจั ง หวั ด ชุ ม พร จํ า กั ด ภายใน 7 วั น
นับแต่วนั ที่ได้ รับแจ้ งจากคณะกรรมการเปิ ดซองสอบราคา การวินิจฉัยอุทธรณ์ของปลัดกระทรวงให้ ถือเป็ น
ที่สดุ คณะกรรมการเปิ ดซองสอบราคาจะเปิ ดซองใบเสนอราคาของผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้ รับการคัดเลือก
ดังกล่าวข้ างต้ น ณ ที่ทําการสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภูธรจังหวัดชุมพร จํากัด ในวันที่ 23 มกราคม 2562
ตังแต่
้ เวลา 13.30 น. เป็ นต้ นไป การยื่นอุทธรณ์ตามวรรคห้ าย่อมไม่เป็ นเหตุให้ มีการขยายระยะเวลาการ
/ เปิ ดซอง . . . .

- 5เปิ ดซองใบเสนอราคา เว้ นแต่คณะกรรมการเปิ ดซองสอบราคาพิจารณาเห็นว่า การขยายระยะเวลาดังกล่าว
จะเป็ นประโยชน์แก่ทางสหกรณ์อย่างยิ่ง และในกรณีที่คณะกรรมการเปิ ดซองสอบราคาพิจารณาเห็นด้ วย
กับคําคัดค้ านของ ผู้อทุ ธรณ์และเห็นว่าการยกเลิกการเปิ ดซองใบเสนอราคาที่ได้ ดําเนินการไปแล้ วจะเป็ น
ประโยชน์แก่สหกรณ์อย่างยิ่งให้ คณะกรรมการเปิ ดซองสอบราคามีอํานาจยกเลิกการเปิ ดซองใบเสนอราคา
ดังกล่าวได้
5. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา
5.1 ในการสอบราคาครัง้ นี ้สหกรณ์ จะพิจารณาตัดสินด้ วยราคารวม
5.2 หากผู้ เสนอราคารายใดมี คุ ณ สมบัติ ไ ม่ ถู ก ต้ องตามข้ อ 2 หรื อ ยื่ น หลัก ฐาน
การเสนอราคาไม่ ถูก ต้ อ งหรื อ ไม่ ค รบถ้ ว นตามข้ อ 3 หรื อ ยื่ น ซองสอบราคาไม่ ถูก ต้ อ งตามข้ อ 4 แล้ ว
คณะกรรมการฯจะไม่รับพิจารณาราคาของผู้เสนอราคารายนัน้ เว้ นแต่เป็ นข้ อผิดพลาดหรื อผิดหลงเพียง
เล็กน้ อย หรื อที่ผิดแผกไปจากเงื่อนไขของเอกสารสอบราคาในส่วนที่มิใช่สาระสําคัญ ทังนี
้ ้เฉพาะในกรณีที่
พิจารณาเห็นว่าจะเป็ นประโยชน์ตอ่ สหกรณ์ฯ เท่านัน้
5.3 สหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภูธรจังหวัดชุมพร จํากัด สงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาราคาของ
ผู้เสนอราคา โดยไม่มีการผ่อนผันในกรณีดงั ต่อไปนี ้
(1) ไม่ ป รากฏชื่ อ ผู้เ สนอราคารายนัน้ ในบัญ ชี ผ้ ูรั บ เอกสารสอบราคา หรื อ ใน
หลักฐานการรับเอกสารสอบราคาของสหกรณ์ฯ
(2) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา หรื อลงลายมือชื่ อผู้เสนอราคาอย่าง
หนึง่ อย่างใดหรื อทังหมดในใบเสนอราคา
้
(3) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กําหนดในเอกสารสอบราคาที่เป็ น
สาระสําคัญ หรื อมีผลทําให้ เกิดความได้ เปรี ยบเสียเปรี ยบแก่ผ้ เู สนอราคารายอื่น
(4) ราคาที่ เสนอมีการขูดลบ ตกเติม แก้ ไขเปลี่ยนแปลง โดยผู้เสนอราคามิได้ ลง
ลายมือชื่อ พร้ อมประทับตรา (ถ้ ามี) กํากับไว้
5.4 ในการตัดสินการสอบราคา หรื อในการทําสัญญา คณะกรรมการเปิ ดซองสอบราคา
หรื อสหกรณ์ ฯ มีสิทธิ์ ให้ ผ้ ูเสนอราคาชี แ้ จงข้ อเท็จจริ ง สภาพ ฐานะ หรื อข้ อเท็ จจริ งอื่นใดที่เกี่ ยวข้ องกับ
ผู้เสนอราคาได้ สหกรณ์ฯ มีสทิ ธิที่จะไม่รับราคาหรื อไม่ทําสัญญา หากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสม
หรื อไม่ถกู ต้ อง

/5.5 สหกรณ์ . . .
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5.5 สหกรณ์ ออมทรัพย์ตํารวจภูธรจังหวัดชุมพร จํากัด ทรงไว้ ซึ่งสิทธิ ที่จะไม่รับราคา
ตํ่าสุด หรื อราคาหนึง่ ราคาใด หรื อราคาที่เสนอทังหมดก็
้
ได้ และอาจพิจารณาเลือกจ้ างในจํานวน หรื อขนาด
หรื อเฉพาะรายการหนึง่ รายการใด หรื ออาจจะยกเลิกการสอบราคาโดยไม่พิจารณาจัดจ้ างเลยก็ได้ สดุ แต่จะ
พิจารณา ทังนี
้ ้เพื่อประโยชน์ของสหกรณ์ ฯ เป็ นสําคัญ และให้ ถือว่าการตัดสินของสหกรณ์ ฯ เป็ นเด็ดขาด ผู้
เสนอราคาจะเรี ยกร้ องค่าเสียหายใด ๆ มิได้ รวมทังสหกรณ์
้
ฯ จะพิจารณายกเลิกการสอบราคา และลงโทษ
ผู้เสนอราคาเป็ นผู้ทิ ้งงาน ไม่ว่าจะเป็ นผู้เสนอราคาที่ได้ รับการคัดเลือกหรื อไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อได้ ว่า
การเสนอราคากระทําการโดยไม่สจุ ริ ต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็ นเท็จ หรื อใช้ ชื่อบุคคลธรรมดา หรื อนิติ
บุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เป็ นต้ น ในกรณีที่ผ้ เู สนอราคาตํ่าสุด เสนอราคาตํ่าจนคาดหมายได้ ว่าไม่อาจ
ดําเนินงานตามสัญญาได้ คณะกรรมการเปิ ดซองสอบราคา หรื อสหกรณ์ฯ จะให้ ผ้ เู สนอราคานันชี
้ ้แจงและ
แสดงหลักฐานที่ทําให้ เชื่อได้ ว่าผู้เสนอราคาสามารถดําเนินงานตามสอบราคาจ้ างให้ เสร็ จสมบูรณ์หากคํา
ชี ้แจงไม่เป็ นที่รับฟั งได้ สหกรณ์ฯ มีสทิ ธิที่จะไม่รับราคา ของผู้เสนอราคารายนัน้
5.6 ในกรณีที่ปรากฏข้ อเท็จจริ งภายหลังจากการเปิ ดซองสอบราคาว่า ผู้เสนอราคาที่มี
สิทธิได้ รับการคัดเลือกตามที่ได้ ประกาศรายชื่อไว้ ตามข้ อ 4.5 เป็ นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับ
ผู้เ สนอราคารายอื่ น ณ วัน ประกาศสอบราคา หรื อ เป็ นผู้เ สนอราคาที่ ก ระทํ า การอัน เป็ นการขัด ขวาง
การแข่งขันราคาอย่างเป็ นธรรม ตามข้ อ 1.6 สหกรณ์ มีอํานาจที่จะตัดรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิ ได้ รับ
การคัดเลือกดังกล่าวออกจากประกาศรายชื่อ ตามข้ อ 4.5 และสหกรณ์จะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคาราย
นันเป็
้ นผู้ทิ ้งงาน ในกรณีนี ้หากคณะกรรมการพิจารณาเห็นว่าการยกเลิกการเปิ ดซองใบเสนอราคาที่ได้
ดํ า เนิ น การไปแล้ ว จะเป็ นประโยชน์ แ ก่ ท างสหกรณ์ อ ย่ า งยิ่ ง สหกรณ์ มี อํ า นาจยกเลิ ก การเปิ ดซอง
ใบเสนอราคา ดังกล่าวได้
6. การทําสัญญาจ้ าง ผู้ชนะการสอบราคาจะต้ องทําสัญญาจ้ างตามแบบสัญญาดังระบุใน
ข้ อ 1.3 กับสหกรณ์ ฯ ภายใน 7 วัน นับถัด จากวัน ที่ ได้ รับ แจ้ ง และจะต้ อ งวางหลักประกัน สัญญาเป็ น
จํานวนเงินเท่ากับร้ อยละ 5 ของราคาค่าจ้ างที่สอบราคาได้ ให้ สหกรณ์ ฯ ยึดถือไว้ ในขณะทําสัญญา โดยใช้
หลักประกันอย่างหนึง่ อย่างใด ดังต่อไปนี ้
6.1 เงินสด
6.2 เช็คที่ธนาคารสัง่ จ่ายให้ แก่สหกรณ์ฯ โดยเป็ นเช็คลงวันที่ที่ทําสัญญาหรื อก่อนหน้ า
นันไม่
้ เกิน 3 วัน ทําการ

/6.3 หนังสือคํ ้า. . . .
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6.3 หนังสือคํ ้าประกันของธนาคารภายในประเทศตามแบบหนังสือคํ ้าประกันดังระบุใน
ข้ อ 1.4 (1)
6.4 หนัง สือคํ า้ ประกันของบรรษั ทเงิ น ทุน อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรื อบริ ษั ท
เงินทุน หรื อ บริ ษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้ รับอนุญาตให้ ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบ
ธุรกิจค้ าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งได้ แจ้ งชื่อเวียนให้ ส่วนราชการต่างๆ ทราบ
แล้ ว โดยอนุโลมให้ ใช้ ตามแบบหนังสือคํ ้าประกัน ดังระบุในข้ อ 1.4(1)
6.5 พันธบัตรรัฐบาลไทย

หลักประกันนีจ้ ะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี ้ย ภายใน 15 วัน

นับถัดจากวันที่ผ้ ชู นะการสอบราคา (ผู้รับจ้ าง) พ้ นจากข้ อผูกพันตามสัญญาจ้ างแล้ ว
7. ค่าจ้ างและการจ่ายเงิน สหกรณ์ฯ จะจ่ายเงินค่าจ้ าง โดยแบ่งออกเป็ น 6 งวด ดังนี ้
งวดที่ 1 เป็ นจํ า นวนเงิ น ในอัต ราร้ อยละ 15 ของค่ า จ้ า ง เมื่ อ ผู้ รั บ จ้ า งได้ ป ฏิ บัติ ง าน
งานก่อสร้ างอาคารสํานักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภูธรจังหวัดชุมพร จํากัด เมื่อผู้รับจ้ างได้ ปฏิบตั ิงาน
ดังต่อไปนี ้
- เตรี ยมงานก่อสร้ าง งานก่อสร้ างสํานักงานชัว่ คราว ล้ อมรัว้ ชัว่ คราวรอบโครงการงาน
้
วเสร็จ
วางผัง งานป้ายโครงการ ทังหมดแล้
- ปั กผังหาตําแหน่งฐานรากและเสาเข็มของฐานราก (กรณีใช้ ฐานรากชนิดตอกเสาเข็ม)
- เจาะสํารวจดินแล้ วเสร็ จ
- ตอกเข็มฐานรากทังหมดแล้
้
วเสร็จ
- ขุดดินฐานราก
- ดําเนินการตัดหัวเข็ม หล่อคอนกรี ตฐานราก
- งานหล่อตอม่อทังหมดแล้
้
วเสร็จ
้
ผูกเหล็ก หล่อคอนกรี ตคานชันล่
้ างทังหมด
้
- ดําเนินการตังแบบ
- ดําเนินการวางเหล็กพื ้นและเทคอนกรี ตชันล่
้ างแล้ วเสร็จ
พร้ อมทัง้ คณะกรรมการตรวจการจ้ างได้ ดําเนินการตรวจรับไว้ ถูกต้ องแล้ ว ให้ แล้ วเสร็ จ
ภายใน 45 วัน
งวดที่ 2 เป็ นจํานวนเงินในอัตราร้ อยละ 15 ของค่าจ้ าง เมื่อผู้รับจ้ างได้ ปฏิบตั ิงาน งาน
ก่อสร้ างอาคารสํานักงานสหกรณ์ ออมทรัพย์ ตํารวจภูธรจังหวัดชุมพร จํ ากัด เมื่อผู้รับจ้ างได้ ปฏิบตั ิงาน
ดังต่อไปนี ้
/ หล่อคอนกรี ต . . .
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- หล่อคอนกรี ตรับพื ้นชันที
้ ่ 2 แล้ วเสร็จ
- ดําเนินการตังแบบ
้
, ผูกเหล็ก หล่อคอนกรี ตคานชันบนทั
้
งหมด
้
- ดําเนินการผูกเหล็ก , หล่อคอนกรี ตบันไดขึ ้นชันบนทั
้
งหมดแล้
้
วเสร็ จ
วเสร็ จ
- ดําเนินการวางแผ่นพื ้น , เทคอนกรี ตทับหน้ าชันบนแล้
้
- ดําเนินการผูกเหล็กพื ้น , เทคอนกรี ตพื ้นชันบนทั
้
งหมดแล้
้
วเสร็จ
- หล่อคอนกรี ตบันไดขันชั
้ น้ 2 แล้ วเสร็จ
พร้ อมทัง้ คณะกรรมการตรวจการจ้ างได้ ดําเนินการตรวจรับไว้ ถูกต้ องแล้ ว ให้ แล้ วเสร็ จ
ภายใน 30 วัน
งวดที่ 3 เป็ นจํานวนเงินในอัตราร้ อยละ 15 ของค่าจ้ าง เมื่อผู้รับจ้ างได้ ปฏิบตั ิงาน งาน
ก่อสร้ าง อาคารสํานักงานสหกรณ์ ออมทรัพย์ตํารวจภูธรจังหวัดชุมพร จํากัด ให้ แล้ วเสร็ จภายใน 30 วัน
นับถัดวันเริ่มทํางานตามสัญญา เมื่อผู้รับจ้ างได้ ปฏิบตั งิ านดังต่อไปนี ้
- หล่อคอนกรี ตเสารับหลังคาแล้ วเสร็จ
- หล่อคอนกรี ตคานชันหลั
้ งคาแล้ วเสร็ จ
- ทําบ่อเกรอะ บ่อซึม แล้ วเสร็จ
- หล่อคอนกรี ตพื ้นชันล่
้ าง (พื ้น ค.ส.ล.วางบนดิน) แล้ วเสร็จ
พร้ อมทัง้ คณะกรรมการตรวจการจ้ างได้ ดําเนินการตรวจรับไว้ ถูกต้ องแล้ ว ให้ แล้ วเสร็ จ
ภายใน 30 วัน
งวดที่ 4 เป็ นจํานวนเงินในอัตราร้ อยละ 15 ของค่าจ้ าง เมื่อผู้รับจ้ างได้ ปฏิบตั ิงาน งาน
ก่อสร้ างอาคารสํานักงานสหกรณ์ ออมทรัพย์ ตํารวจภูธรจังหวัดชุมพร จํากัด เมื่อผู้รับจ้ างได้ ปฏิบตั ิงาน
ดังต่อไปนี ้
- ทําโครงหลังคาแล้ วเสร็ จ
- มุงหลังคาและติดตังส่
้ วนประกอบต่างๆ ของหลังคา แล้ วเสร็ จ
- ก่อผนังชันที
้ ่ 1-2 แล้ วเสร็ จ
พร้ อมทัง้ คณะกรรมการตรวจการจ้ างได้ ดําเนินการตรวจรับไว้ ถูกต้ องแล้ ว ให้ แล้ วเสร็ จ
ภายใน 30 วัน
งวดที่ 5 เป็ นจํ า นวนเงิ น ในอัต ราร้ อยละ 25 ของค่า จ้ า ง เมื่ อ ผู้รั บ จ้ า งได้ ป ฏิ บัติ ง าน
งานก่อสร้ างอาคารสํานักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภูธรจังหวัดชุมพร จํากัด เมื่อผู้รับจ้ างได้ ปฏิบตั ิงาน
ดังต่อไปนี ้
/-ฉาบผิว . . .
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ฉาบผิวผนังภายนอก – ภายในแล้ วเสร็จ
ทําพื ้นผิวภายในแล้ วเสร็จ
ตกแต่งผิวพื ้นอื่นๆ ทังหมดแล้
้
วเสร็จ
ดําเนินการติดตังสุ
้ ขภัณฑ์พร้ อมอุปกรณ์ทงหมดแล้
ั้
วเสร็จ
ทําฝ้าเพดานแล้ วเสร็จ
หน้ าต่าง พร้ อมอุปกรณ์แล้ วเสร็จ
ติดตังบานประตู
้
ติดตังระบบไฟฟ
้
้ า-ประปาพร้ อมอุปกรณ์ (ไม่รวมงานติดตังมิ
้ เตอร์ ไฟฟ้าและมาตรวัด
นํ ้าแล้ วเสร็ จ
พร้ อมทัง้ คณะกรรมการตรวจการจ้ างได้ ดําเนินการตรวจรับไว้ ถูกต้ องแล้ ว ให้ แล้ วเสร็ จ

ภายใน 45 วันนับถัดจากวันเริ่มทํางานตามสัญญา
งวดสุดท้ าย เป็ นจํ านวนเงินในอัตราร้ อยละ 15 ของค่าจ้ าง เมื่อผู้รับจ้ างได้ ปฏิบตั ิงาน
ทังหมดให้
้
แล้ วเสร็ จเรี ยบร้ อยตามสัญญา รวมทังทํ
้ าสถานที่ก่อสร้ างให้ สะอาดเรี ยบร้ อยตามที่กําหนดไว้ ใน
ข้ อ 18
้
แล้ ว
เมื่อผู้รับจ้ างได้ ปฏิบตั ิงานดังนี ้ แล้ วเสร็ จ และเมื่อผู้รับจ้ างได้ ปฏิบตั ิงาน ทังหมดให้
เสร็จ เรี ยบร้ อยตามสัญญา รวมทังทํ
้ าสถานที่ก่อสร้ างให้ สะอาดเรี ยบร้ อยทุกประการ
8. อัตราค่าปรับ ค่าปรับตามแบบสัญญาจ้ างข้ อ 17 ให้ คิดในอัตราร้ อยละ 0.5 ของค่าจ้ าง
ตามสัญญาต่อวัน
9. การรับประกันความชํารุ ดบกพร่ อง ผู้ชนะการสอบราคาซึ่งได้ ทําข้ อตกลงเป็ นหนังสือ
หรื อทําสัญญาจ้ างตามแบบดังระบุใน

ข้ อ 1.3 แล้ วแต่กรณีจะต้ องรับประกันความชํารุ ดบกพร่ องของ

งานจ้ างที่เกิดขึ ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี นับถัดจากวันที่สหกรณ์ ฯได้ รับมอบงาน โดยผู้รับจ้ าง
ต้ องรี บจัดการซ่อมแซมแก้ ไขให้ ใช้ การได้ ดีดังเดิมภายใน 15 วันนับถัดจากวันที่ได้ รับแจ้ งความชํารุ ด
บกพร่อง
10. ข้ อสงวนสิทธิ์ในการเสนอราคาและอื่น ๆ
10.1 เงินค่าจ้ างสําหรับงานจ้ างครัง้ นี ้ได้ มาจากเงินทุนขยายกิจการซึ่งอนุมตั ิจากในที่
ประชุมใหญ่สามัญประจําปี 2560 เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 การลงนามในสัญญาจะกระทําได้ ตอ่ เมื่อ
้ แล้ วเท่านัน้
สหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภูธรจังหวัดชุมพร จํากัด มีมติจากคณะกรรมการชุดที่บริ หารในปี นันๆ
ราคากลางของงานก่อสร้ างในการสอบราคา ครัง้ นี ้เป็ นเงินทังสิ
้ ้น 3,300,000.- บาท (สามล้ านสามแสน
บาทถ้ วน)
/10.2 . . .
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10.2 เมื่อสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภูธรจังหวัดชุมพร จํากัด ได้ คดั เลือกผู้เสนอราคาราย
ใดให้ เป็ นผู้รับจ้ างและได้ ตกลงจ้ างตามสอบราคาจ้ าง แล้ วถ้ าผู้รับจ้ างจะต้ องสั่งหรื อนํ าสิ่งของมาเพื่ อ
งานจ้ างดังกล่าวเข้ ามาจากต่างประเทศและของนันต้
้ องนําเข้ ามา โดยทางเรื อในเส้ นทางที่มีเรื อไทยเดินอยู่
และสามารถให้ บริการรับขนได้ ตามที่รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด ผู้เสนอราคาซึง่ เป็ น
ผู้รับจ้ างจะต้ องปฏิบตั ติ ามกฎหมายว่าด้ วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวีดงั นี ้
(1) แจ้ ง การสั่ง หรื อ นํ า สิ่ ง ของดัง กล่ า วเข้ า มาจากต่ า งประเทศต่อ กรมเจ้ า ท่ า
ภายใน 30 วัน นับถัดจากวันที่ ผ้ ูรับจ้ างสัง่ หรื อซื ้อของจากต่างประเทศ เว้ นแต่เป็ นของที่รัฐมนตรี ว่าการ
กระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้ นให้ บรรทุกโดยเรื ออื่นได้
(2) จัดการให้ สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรื อไทยหรื อเรื อที่มีสิทธิ เช่นเดียวกับเรื อ
้
อ
ไทยจาก ต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้ นแต่จะได้ รับอนุญาตจากกรมเจ้ าท่าให้ บรรทุกสิ่งของนันโดยเรื
อื่นที่มิใช่เรื อไทย ซึ่งจะต้ องได้ รับอนุญาตเช่นนันก่
้ อนบรรทุกของลงเรื ออื่น หรื อเป็ นของที่รัฐมนตรี ว่าการ
กระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้ น ให้ บรรทุกโดยเรื ออื่น
(3) ในกรณีที่ไม่ปฏิบตั ิตาม (1) หรื อ (2) ผู้รับจ้ างจะต้ องรับผิดตามกฎหมายว่า
ด้ วยการ ส่งเสริ มการพาณิชยนาวี
10.3 ผู้เสนอราคาซึง่ สหกรณ์ฯ ได้ คดั เลือกแล้ วไม่ไปทําสัญญาหรื อข้ อตกลงภายในเวลา
ที่ทางสหกรณ์ฯ กําหนดดังระบุไว้ ในข้ อ 6 สหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภูธรจังหวัดชุมพร จํากัด อาจพิจารณา
เรี ยกร้ องให้ ชดใช้ ความเสียหายอื่น (ถ้ ามี) รวมทังจะพิ
้ จารณาให้ เป็ นผู้ทิ ้งงานตามระเบียบของสหกรณ์ฯ
10.4 สหกรณ์ ออมทรัพย์ตํารวจภูธรจังหวัดชุมพร จํากัด สงวนสิทธิ์ ที่จะแก้ ไขเพิ่มเติม
เงื่อนไขหรื อข้ อกําหนดในแบบสัญญาให้ เป็ นไปตามความเห็นของมติคณะกรรมการ
11. การปรับราคาค่างานก่อสร้ าง การปรับราคาค่างานก่อสร้ างตามสูตรการปรับราคา
ดังระบุในข้ อ 1.5 จะนํามาใช้ ในกรณีที่ค่างานก่อสร้ างลดลงหรื อ เพิ่มขึ ้น โดยวิธีการต่อไปนี ้ ตามเงื่อนไข
หลักเกณฑ์ สูตรและวิธีคํานวณที่ใช้ กบั สัญญาแบบปรับราคาได้ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม
2532 เรื่ อ ง การพิ จ ารณาช่ ว ยเหลื อ ผู้ ประกอบอาชี พ งานก่ อ สร้ าง ตามหนั ง สื อ สํ า นั ก เลขาธิ ก าร
คณะรัฐมนตรี ที่ นร 0203/ว 109 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2532 สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) จะต้ องคงที่ที่
ระดับที่ กําหนดไว้ ในวันแล้ วเสร็ จตามที่กําหนดไว้ ในสัญญา หรื อภายในระยะเวลาที่สหกรณ์ ฯ ได้ ขยาย
ออกไป โดยจะใช้ สตู รของทางราชการที่ได้ ระบุในข้ อ 1.5
/12. การปฏิบตั ิ . . .
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12. การปฏิ
ก
บตั ิตามกฎหมาย
า
และระเบียบ

ในระหว่างระยะเวลาาการก่อสร้ างผู
ง ้ รับจ้ าง

พึงปฏิบติตั ติ ามหลักเกณ
ณฑ์ที่กฎหมาายและระเบียบของสหกรณ
ณ์ฯ ได้ กําหนดดไว้ โดย เคร่งครัด
สหกรรณ์ออมทรัพย์ยตํารวจภูธรจัจังหวัดชุมพร จํากัด

ด ารวจ
ดาบตํ
(สมมเกียรติ ประททุมชัย)
ป
ประธานกรรม
มการสหกรณ์
ณ์ออมทรัพย์ตารวจภู
าํ
ธรจังหวั
ห ดชุมพร จํากัด
วันที่ 11 เดือน มกราคคม พ.ศ.25662

