ประกาศสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยเชียงใหม จํากัด
เรื่อง ประกวดราคาจางเปลี่ยนหลังคาสหกรณ ชั้น 1
-------------------------------ดวยสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยเชียงใหม จํากัด มีความประสงคจะประกวดราคาจางงานเปลี่ยน
หลังคาสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยเชียงใหม จํากัด ชั้น 1 จํานวน 1 รายการ ดังแนบมาพรอมนี้
ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองมีคณ
ุ สมบัติ ดังตอไปนี้
1)
2)
3)
4)

มีความสามารถตามกฎหมาย
ไมเปนบุคคลลมละลาย
ไมอยูระหวางเลิกกิจการ
ไมเปนบุคคลซึ่งอยูระหวางถูกระงับการยื่นขอเสนอหรือทําสัญญากับหนวยงานของรัฐไว
ชั่วคราว เนื่องจากเปนผูท่ไี มผานเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการตาม
ระเบียบที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังกําหนดตามที่ประกาศเผยแพรในระบบเครือขาย
สารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
5) ไมเปนบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานและไดแจงเวียนชื่อใหเปนผูทิ้งงานของ
หนวยงานของรัฐในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผูทิ้ง
งานเปนหุนสวนผูจัดการ กรรมการผูจัดการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการ
ของนิติบุคคลนั้นดวย
6) มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจางและการ
บริหารพัสดุภาครัฐกําหนดในราชกิจจานุเบกษา
7) เปนบุคคล หรือนิติบุคคลผูมีอาชีพรับจางงานที่ประกวดราคาดังกลาว
8) ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่นที่เขาเสนอราคาใหแกสหกรณ ณ วัน
ประกาศ ประกวดราคา หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปน
ธรรมในการประกวดราคาซื้อครั้งนี้
9) ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย เวนแตรัฐบาลของ
ผูเสนอราคาไดมีคาํ สั่งใหสละสิทธิ์ความคุมกันเชนวานั้น
10) ผูเสนอราคาตองมีผลงานกอสรางประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาในวงเงินไมนอยกวา
400,000.00 บาท ตอหนึ่งสัญญา ระยะเวลาไมเกิน 5 ป และเปนผลงานที่เปนคูสัญญา
โดยตรงกับหนวยงานของรัฐ หรือหนวยงานเอกชนที่สหกรณเชื่อถือ
11) เปนผูที่ผานการคัดเลือกผูมีคุณสมบัติเบื้องตนในการซื้อของสหกรณ
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บริษัท หาง รานที่สนใจ สามารถยื่นซองประกวดราคา ไดที่งานธุรการ สํานักงานสหกรณ
ออมทรัพยมหาวิทยาลัยเชียงใหม จํากัด ภายในวันที่ 7 พฤษภาคม 2561 ภายในเวลา 16.30 น.
โดยใหแยกซองเอกสารสวนที่ 1 และสวนที่ 2
เมื่อพนกําหนดเวลายื่นขอเสนอและเสนอราคาแลว จะไมรับเอกสารการยื่นขอเสนอและเสนอ
ราคาใด ๆ โดยเด็ดขาด
กําหนดดูสถานที่และรับฟงคําชี้แจงเพิ่มเติม ในวันที่ 4 พฤษภาคม 2561 เวลา 10.00 11.30 น. ณ สํานักงานสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยเชียงใหม จํากัด
ผูสนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคา ในราคาชุดละ 300.00 บาท ไดที่สํานักงาน
สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยเชียงใหม จํากัด ระหวางวันที่ 5 เมษายน 2561 – 4 พฤษภาคม 2561
จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2561

(รองศาสตราจารย ดร.บุญเสริม ชีวะอิสระกุล)
ประธานกรรมการดําเนินการ
สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยเชียงใหม จํากัด

เอกสารหลักฐานประกอบตามเงื่อนไขยื่นซองประกวดราคา
การจางเปลี่ยนหลังคาสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยเชียงใหม จํากัด ชั้น 1
ตามประกาศสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยเชียงใหม จํากัด
ลงวันที่ 30 มีนาคม 2561
--------------------------------สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยเชียงใหม จํากัด ซึ่งตอไปนี้เรียกวา “สหกรณ” มีความประสงค
จะประกวดราคาจางเปลี่ยนหลังคา ชั้น 1 สํานักงานสหกรณ โดยมีขอแนะนําและขอกําหนดดังตอไปนี้
1. เอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคา
1.1) แบบรูปรายการละเอียด จํานวน 2 แผน
1.2) รายละเอียดประกอบแบบ
1.3) แบบใบยื่นขอเสนอการประกวดราคาจาง จํานวน 2 แผน
1.4) แบบใบแจงปริมาณงานและราคา จํานวน 3 แผน
1.5) แบบสัญญาจาง จํานวน 12 แผน
1.6) แบบหนังสือค้ําประกัน
(1) หลักประกันซอง จํานวน 1 แผน
(2) หลักประกันสัญญา จํานวน 1 แผน
(3) หลักประกันผลงาน จํานวน 1 แผน
1.7) บทนิยาม : ผูเสนอราคาที่มผี ลประโยชนรวมกัน และการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม
จํานวน 1 แผน
1.8) แบบบัญชีเอกสาร
(1) บัญชีเอกสารสวนที่ 1 จํานวน 2 แผน
(2) บัญชีเอกสารสวนที่ 2 จํานวน 1 แผน
2. คุณสมบัติผูเสนอราคา
(1) ผูประสงคจะเสนอราคาตองเปนผูมีอาชีพรับจางงานที่ประกวดราคา
(2) ไมเปนบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานและไดแจงเวียนชื่อใหเปนผูทิ้งงานของ
หนวยงานของรัฐในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผูทิ้ง
งานเปนหุนสวนผูจัดการ กรรมการผูจัดการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการ
ของนิติบุคคลนั้นดวย
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ประกาศประกวดราคา หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปน
ธรรมในการประกวดราคาซื้อครั้งนี้
(4) ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย เวนแตรัฐบาลของ
ผูเสนอราคาไดมีคาํ สั่งใหสละสิทธิ์ความคุมกันเชนวานั้น
(5) ผูประสงคจะเสนอราคาตองผานการคัดเลือกผูมีคุณสมบัติเบื้องตนในการจางของสหกรณ
(6) ผูประสงคเสนอราคาตองมีผลงานกอสรางประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาในวงเงินไม
นอยกวา 400,000.00 บาท ตอหนึ่งสัญญา ระยะเวลาไมเกิน 5 ป และเปนผลงานที่เปน
คูสัญญาโดยตรงกับหนวยงานของรัฐ หรือหนวยงานเอกชนที่สหกรณเชื่อถือ
(7) ผูประสงคเสนอราคาตองไมเปนบุคคลซึ่งอยูระหวางถูกระงับการยื่นขอเสนอหรือทําสัญญากับ
หนวยงานของรัฐไวชั่วคราว เนื่องจากเปนผูที่ไมผานเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
ผูประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังกําหนดตามที่ประกาศเผยแพร
ในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
(8) ผูเสนอราคาตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อ
จัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐกําหนดในราชกิจจานุเบกษา
3. หลักฐานการเสนอราคา
1) เอกสารสวนที่ 1 อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้
1.1) กรณีผูเสนอราคาเปนนิติบุคคล
(ก) หางหุนสวนสามัญ หรือหางหุนสวนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล หรือบัญชีรายชื่อหุนสวนผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม(ถามี)
พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง
(ข) บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล
หนังสือบริคณหสนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม (ถามี) และบัญชี
ผูถือหุนรายใหญ (ถามี) พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง
1.2) ในกรณีผูเสนอราคาเปนบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใชนิติบุคคล ใหยื่นสําเนาบัตร
ประจําตัวประชาชนของผูนั้น สําเนาขอตกลงที่แสดงถึงการเขาเปนหุนสวน (ถามี)
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูเปนหุนสวน หรือสําเนาหนังสือเดินทางของผูเปน
หุนสวนที่มิไดถือสัญชาติไทย พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง
1.3) ในกรณีผูเสนอราคารวมกันในฐานะเปนผูรวมคา ใหยื่นสําเนาสัญญาของการเขารวมคา
และเอกสารตามที่ระบุไวใน (1.1) และ 1.2) ของผูรวมคา แลวแตกรณี
1.4) เอกสารเพิ่มเติมอื่น ๆ
- สําเนาใบทะเบียนพาณิชย
- สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม
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2.1) ในกรณีทผี่ ูเสนอราคามอบอํานาจใหบุคคลอื่นกระทําการแทนใหแนบหนังสือมอบอํานาจ
ซึ่งติดอากรแสตมปตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผูมอบอํานาจและผูรบั
มอบอํานาจ ทั้งนี้ หากผูรับมอบอํานาจเปนบุคคลธรรมดาตองเปนผูที่บรรลุนิติภาวะตาม
กฎหมายแลวเทานั้น
2.2) สําเนาหนังสือรับรองผลงานกอสรางพรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง
2.3) บัญชีรายการกอสราง หรือใบแจงปริมาณและราคา ซึ่งจะตองแสดงรายการวัสดุอุปกรณ
คาแรงงาน ภาษีประเภทตาง ๆ รวมทั้งกําไรไวดวย
2.4) เอกสารอื่น ๆ
4. การเสนอราคา
4.1 ผูเ สนอราคาตองยื่นขอเสนอและเสนอราคาตามแบบที่กําหนดในเอกสารประกวดราคา โดยไมมี
เงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น และจะตองกรอกขอความใหถูกตองครบถวนรวมทั้งลงลายมือชื่อผูประสงคจะเสนอราคา
ใหชัดเจน
4.2 ผูเสนอราคาจะตองกรอกรายละเอียดการเสนอราคาในใบเสนอราคาพรอมจัดทําใบแจงปริมาณ
งานและราคา ในบัญชีรายการกอสรางใหครบถวน
4.3 ผูเสนอราคาจะตองกําหนดยืนราคาไมนอยกวา 60 วัน นับแตวันยื่นยันราคาสุดทาย โดยภายใน
กําหนดยืนราคา ผูประสงคจะเสนอราคา หรือผูมีสิทธิ์เสนอราคาจะตองรับผิดชอบราคาที่ตนเสนอไว และจะ
ถอนการเสนอราคามิได
4.4 ผูเสนอราคาจะตองเสนอกําหนดเวลาดําเนินการกอสรางแลวเสร็จไมเกิน 60 วัน นับถัดจากวันที่
ไดรับหนังสือแจงจากสหกรณใหเริ่มทํางาน
4.5 กอนเสนอราคา ผูเสนอราคาควรตรวจดูรางสัญญา แบบรูป และรายการละเอียด ฯลฯ ใหถี่ถวนและ
เขาใจเอกสารประกวดราคาจางทั้งหมดเสียกอนที่จะตกลงยื่นขอเสนอตามเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคา
4.6 คณะอนุกรรมการประกวดราคา จะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผูเสนอราคาแตละรายวา
เปนผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรว มกันกับผูเสนอราคารายอื่นหรือไม หากปรากฏวาผูเสนอราคารายใดเปน
ผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่น คณะอนุกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผูเสนอราคา
ราคาที่มีผลประโยชนรวมกันนั้นออกจากการเปนผูเสนอราคา
หากปรากฏตอคณะอนุกรรมการประกวดราคาวา กอนหรือในขณะที่มีการพิจารณาขอเสนอ มีผูเสนอ
ราคารายใดกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม และคณะอนุกรรมการฯ เชื่อวามีการ
กระทําอันเปนการขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม คณะอนุกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผูเสนอราคารายนั้น
ออกจากการเปนผูเสนอราคา

-44.7 ผูเสนอราคาจะตองปฏิบัติ ดังนี้
(1) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไวในเอกสารประกวด
(2) ราคาที่เสนอจะตองเปนราคาที่รวมภาษีมูลคาเพิ่ม และภาษีอื่น ๆ (รวมคาใชจายทั้งปวงไวดวยแลว)
(3) ผูเสนอราคาจะตองลงทะเบียนเพื่อเขาสูกระบวนการณเสนอราคา ตามวัน เวลา ที่กําหนด
(4) ผูเสนอราคาจะถอนการเสนอราคาที่เสนอแลวไมได
(5) ผูเสนอราคาตองศึกษาและทําความเขาใจในระบบและวิธีการเสนอราคาดวยวิธีประกวดราคา
5. หลักประกันซอง
ผูประสงคจะเสนอราคาตองวางหลักประกันซองพรอมกับการยื่นซองเอกสาร จํานวนไมนอยกวา
รอยละ 5 ของราคาที่เสนอ โดยหลักประกันซองจะตองมีระยะเวลาการค้ําประกันตั้งแตวันยื่นซองเสนอ
ราคาไปจนถึงวันสิ้นสุดการยืนราคา โดยหลักประกันใหใชอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้
5.1 เงินสด
5.2 หนังสือคํ้าประกันของธนาคารภายในประเทศตามแบบที่สหกรณกําหนด
5.3 พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันนี้จะคืนให โดยไมมีดอกเบี้ยหลังจากวันที่ผูชนะการประกวดราคา(ผูรับจาง) พนจากขอ
ผูกพันตามสัญญาจางแลว
6. หลักเกณฑและสิทธิในการพิจารณา
6.1 การพิจารณาผลการยื่นขอเสนอประกวดราคา สหกรณจะพิจารณาตัดสินโดยใชหลักเกณฑราคารวม
6.2 การพิจารณาผูชนะการยื่นขอเสนอ กรณีใชหลักเกณฑราคาในการพิจารณาผูชนะการยื่น
ขอเสนอ สหกรณจะพิจารณาจากราคารวม
6.3 หากผูเสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไมถูกตองตามขอ 2 หรือยื่นหลักฐานการยื่นขอเสนอไมถูกตอง
หรือไมครบถวนตามขอ 3 แลว คณะอนุกรรมการประกวดราคาจะไมรับพิจารณาขอเสนอของผูเสนอราคา
รายนั้น เวนแตผูเสนอราคารายใดเสนอเอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่
จะจางไมครบถวน หรือเสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเงื่อนไขที่สหกรณกําหนดไวในประกาศและเอกสาร
ประกวดราคา ในสวนที่มิใชสาระสําคัญและความแตกตางนั้น ไมมีผลทําใหเกิดการไดเปรียบเสียเปรียบตอ ผู
เสนอราคารายอื่น ๆ หรือเปนการผิดพลาดเล็กนอย คณะอนุกรรมการฯ อาจพิจารณาผอนปรนการตัดสิน ผู
เสนอราคารายนั้น
6.4 สหกรณสงวนสิทธิไมพิจารณาขอเสนอของผูเสนอราคาโดยไมมีการผอนผัน ในกรณีดังตอไปนี้
(1) ไมปรากฏชื่อผูเสนอราคารายนั้นในบัญชีรายชื่อผูรับเอกสารประกวดราคา หรือบัญชีรายชื่อ
ผูซื้อเอกสารประกวดราคาของสหกรณ

-5(2) เสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเงื่อนไขที่กําหนดในเอกสารประกวดราคาที่เปนสาระสําคัญ
หรือมีผลทําใหเกิดความไดเปรียบเสียเปรียบแกผูเสนอราคารายอื่น
6.5 ในการตัดสินการประกวดราคา หรือในการทําสัญญา คณะอนุกรรมการประกวดราคา หรือ
สหกรณมีสิทธิใหผูเสนอราคาชี้แจงขอเท็จจริงเพิ่มเติมได สหกรณมีสิทธิที่จะไมรับขอเสนอ ไมรับราคา
หรือไมทําสัญญา หากขอเท็จจริงดังกลาวไมเหมาะสมหรือไมถูกตอง
6.6 สหกรณทรงไวซึ่งสิทธิที่จะไมรับราคาต่ําสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได
และอาจพิจารณาเลือกจางในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิก
การประกวดราคา โดยไมพิจารณาจัดจางเลยก็ได สุดแตจะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชนของสหกรณเปน
สําคัญ และใหถือวาการตัดสินของสหกรณเปนเด็ดขาด ผูเสนอราคาจะเรียกรองคาใชจาย หรือ
คาเสียหายใด ๆ มิได รวมทั้งสหกรณจะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาและลงโทษผูเสนอราคาเปน
ผูทิ้งงาน ไมวาจะเปนผูเสนอราคาที่ไดรบั การคัดเลือกหรือไมก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อถือไดวาผูยื่นขอเสนอ
กระทําการโดยไมสุจริต เชน การเสนอเอกสารอันเปนเท็จ หรือใชชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมา
เสนอราคาแทน เปนตน
ในกรณีที่ผูเสนอราคารายที่เสนอราคาต่ําสุด เสนอราคาต่ําจนคาดหมายไดวาไมอาจดําเนินงาน
ตามเอกสารประกวดราคาก็ได คณะอนุกรรมการประกวดราคาหรือสหกรณจะใหผูเสนอราคานั่นชี้แจง
และแสดงหลักฐานที่ทําใหเชื่อไดวาผูเสนอราคาสามารถดําเนินงานตามเอกสารประกวดราคาใหเสร็จ
สมบูรณ หากคําชี้แจงไมเปนที่รับฟงได สหกรณมีสิทธิที่จะไมรับขอเสนอหรือไมรบั ราคาของผูเสนอราคา
รายนั้น ทั้งนี้ ผูเสนอราคาดังกลาวไมมีสิทธิเรียกรองคาใชจายหรือคาเสียหายใด ๆ จากสหกรณ
6.7 กอนลงนามในสัญญา สหกรณอาจประกาศยกเลิกการประกวดราคา หากปรากฏวามีการ
กระทําที่เขาลักษณะผูเสนอราคาที่ชนะการประกวดราคา หรือที่ไดรบั การคัดเลือกมีผลประโยชนรวมกัน
หรือมีสวนไดเสียกับผูเสนอราคารายอื่น หรือขัดขวางการแขงขันอยางไมเปนธรรม หรือสมยอมกันกับ
ผูเสนอราคารายอื่น หรือเจาหนาที่ในการเสนอราคา หรือสอวากระทําการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา
7. การทําสัญญาจาง
ผูชนะการประกวดราคาจะตองทําสัญญาจาง หรือขอตกลงเปนหนังสือกับสหกรณ ภายใน 7 วัน
นับจากวันที่ไดรับแจง และจะตองวางหลักประกันสัญญาเปนจํานวนเงินเทากับรอยละ 5 ของราคาคาจาง
ที่ประกวดราคา ใหสหกรณยึดถือไวในขณะทําสัญญา โดยใชหลักประกันอยางหนึ่งอยางใด ดังตอไปนี้
6.1 เงินสด
6.2 หนังสือคํ้าประกันของธนาคารภายในประเทศตามแบบที่สหกรณกําหนด
6.3 พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันนี้จะคืนให โดยไมมีดอกเบี้ยหลังจากวันที่ผูชนะการประกวดราคา(ผูรับจาง) พนจาก ขอ
ผูกพันตามสัญญาจางแลว

-68. คาจางและการจายเงิน
สหกรณจะจายคาจางซึ่งไดรวมภาษีมูลคาเพิ่ม ตลอดจนภาษีอื่นๆ และคาใชจายทั้งปวงแลว โดยถือราคา
เหมารวมเปนเกณฑ และกําหนดการจายเงินเปน จํานวน 2 งวด ดังนี้
งวดที่ 1 เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ 30 ของคาจาง เมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงานของวงเงินตาม
สัญญาจาง โดยจะจายใหเมื่อผูรับจางไดผลงานกอสรางไมนอยกวา 55% ของงานกอสรางทั้งหมด ใชเวลา
กอสรางไมเกิน 30 วัน นับจากวันเริ่มทํางานตามสัญญา และตองสงเอกสารดังตอไปนี้
- ใบสงงวดงาน
- เอกสารการคํานวณปริมาณที่ทําแลวเสร็จพรอมรูปถายประกอบ
- Shop Drawing ตามรูปแบบรายการใหครบถวน
- แผนงานการกอสรางแสดงความคืบหนาของการกอสรางใหแลวเสร็จภายใน 30 วัน นับจากวัน
มอบพื้นที่ใหเขาดําเนินการ
งวดที่ 2 (งวดสุดทาย) จายเงินใหครบถวนตามสัญญาจาง เมื่อผูรับจางดําเนินการกอสรางแลวเสร็จ
ครบถวนสมบูรณตามรูปแบบรายการทุกประการตามสัญญาจาง ใชเวลากอสราง 60 วัน นับจากวันเริ่มทํางาน
ตามสัญญา และตองสงเอกสารดังตอไปนี้
- ใบสงงวดงาน
- เอกสารการคํานวณปริมาณที่ทําแลวเสร็จพรอมรูปถายประกอบ
- เอกสารอื่น ๆ ตามที่กําหนดตามรูปแบบรายการ
- แบบ As-built drawing ขนาดไมนอยกวา A3 งานกอสรางทั้งหมดเปน Dijital จํานวน 1 ชุด
พรอมสําเนา 5 ชุด และการจัดเก็บในรูปแบบดิจิตอล File และในรูปแบบ CD จํานวน 5 ชุด หรือแฟรชไดรฟ
จํานวน 2 ชุด
- เมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงานทั้งหมดใหแลวเสร็จเรียบรอยตามสัญญาหรือขอตกลงจางเปนหนังสือ
รวมทั้งทําสถานที่กอสรางใหสะอาดเรียบรอย
9. อัตราคาปรับ
คาปรับตามสัญญาจางแนบทายเอกสารประกวดราคา หรือขอตกลงจางเปนหนังสือจะกําหนด ดังนี้
8.1 กรณีท่ผี ูรบั จางนํางานที่รับจางไปจางชวงใหผูอื่นทําอีกทอดหนึ่งโดยไมไดรับอนุญาตจาก
สหกรณ จะกําหนดคาปรับสําหรับการฝาฝนดังกลาวเปนจํานวนรอยละ 10 ของวงเงินของงานจางชวงนั้น
8.2 กรณีท่ผี ูรบั จางปฏิบัติผิดสัญญาจางกอสราง นอกจากเหนือจาก ขอ 7.1 จะกําหนดคาปรับ
เปนรายวันเปนจํานวนเงินตายตัวในอัตรารอยละ 0.10 ของราคางานจางตอวัน
10. การรับประกันความชํารุดบกพรอง
ผูชนะการประกวดราคา ซึ่งไดทําสัญญาจาง หรือขอตกลงเปนหนังสือแลวแตกรณี จะตองรับประกัน
ความชํารุดบกพรองของงานจางที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลา ไมนอยกวา 2 ป นับถัดจากวันที่สหกรณไดรับมอบ
งาน โดยตองรีบจัดการซอมแซมแกไขใหใชการไดดีดังเดิมภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจงความชํารุด
บกพรอง

-711. ขอสงวนสิทธิในการยื่นขอเสนอและอื่น ๆ
11.1 เงินคาจางสําหรับงานจางครั้งนี้ ไดมาจากโดยเบิกจายจากงบประมาณรายจายประจําป 2561
11.2 ผูเสนอราคาซึ่งสหกรณไดคัดเลือกแลว ไมไปทําสัญญาหรือขอตกลงจางเปนหนังสือภายในเวลา
ที่กําหนด สหกรณอาจพิจารณาเรียกรองใหชดใชความเสียหายอื่น (ถามี) รวมทั้งจะพิจารณาใหเปนผูท้งิ งาน
11.3 สหกรณสงวนสิทธิที่จะแกไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือขอกําหนดในแบบสัญญาหรือขอตกลงจาง
เปนหนังสือใหเปนไปตามความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด (ถามี)
11.4 ในกรณีที่เอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคามีความขัดหรือแยงกัน ผูเสนอราคาจะตอง
ปฏิบัติตามคําวินิจฉัยของสหกรณ คําวินิจฉัยดังกลาวใหถือเปนที่สุด และผูเสนอราคาไมมีสิทธิเรียกรอง
คาใชจายใด ๆ เพิ่มเติม
11.5 สหกรณอาจประกาศยกเลิกการจัดจางในกรณีตอไปนี้ได โดยที่ผูเสนอราคาจะเรียกรอง
คาเสียหายใด ๆ จากสหกรณไมได
1) มีการกระทําที่เขาลักษณะผูเสนอราคาที่ชนะการจัดจางหรือที่ไดรับการคัดเลือกมี
ผลประโยชนรวมกัน หรือมีสวนไดเสี่ยกับผูเสนอราคารายอื่น หรือขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรมหรือ
สมยอมกันกับผูเสนอราคารายอื่น หรือเจาหนาที่ในการเสนอราคา หรือสอวากระทําการทุจริตอื่นใดในการ
เสนอราคา
2) การทําการจัดจางครั้งนี้ตอไปอาจกอใหเกิดความเสียหายแกสหกรณหรือกระทบตอ
ประโยชนสาธารณะ
12. มาตรฐานฝมือชาง
เมื่อสหกรณไดคัดเลือกผูเสนอราคารายใดใหเปนผูรับจางและไดตกลงจางกอสรางตามประกาศนี้แลว
ผูเสนอราคาจะตองตกลงวาในการปฏิบัติงานกอสรางดังกลาว ผูเสนอราคาจะตองมีและใชผูผานการทดสอบ
มาตรฐานฝมือชางหรือผูผานการทดสองมาตรฐานฝมือชางจาก สํานักงานคณะกรรมการกําหนดมาตรฐานฝมือ
แรงงานแหงชาติ หรือผูมีวุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส. และปวท. หรือเทียบเทาจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ.รับรอง
ใหเขารับราชการได ในอัตราไมต่ํากวารอยละ 100 ของแตละ สาขาชางแตจะตองมีจํานวนชางอยางนอย 1 คน
ในแตละสาขาชาง ดังตอไปนี้
12.1 วิศวกรโยธา ที่มปี ระสบการณ
12.2 ชางสาขาอื่นที่เกี่ยวของ
13. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ
ในระหวางระยะเวลาการกอสราง ผูเสนอราคาที่ไดรับการคัดเลือกใหเปนผูรับจางตองปฏิบัติตาม
หลักเกณฑที่กฎหมายและระเบียบไดกําหนดไวโดยเครงครัด
สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยเชียงใหม จํากัด
มีนาคม 2561

ขอบเขตงาน (Terms of Reference: TOR)
งานเปลี่ยนหลังคา ชั้น 1
สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยเชียงใหม จํากัด
1. ความเปนมา
ดวยหลังคา ชั้น 1 สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยเชียงใหม จํากัด มีปญหาหลังรั่วซึม ดังนั้น เพื่อแกไข
ปญหาดังกลาว สหกรณจึงไดตั้งงบประมาณรายจายประจําป 2561 เพื่อดําเนินการเปลี่ยนหลังคาดังกลาว
2. วัตถุประสงค
เปลี่ยนหลังคาใหม เพื่อแกปญหาและปองกันน้ํารั่วซึม
3. คุณสมบัติของผูเสนอราคา
3.1 มีความสามารถตามกฎหมาย
3.2 ไมเปนบุคคลล้ําละลาย
3.3 ไมอยูระหวางเลิกกิจการ
3.4 ไมเปนบุคคลซึ่งอยูระหวางถูกระงับการยื่นขอเสนอหรือทําสัญญากับหนวยงานของรัฐไวชั่วคราว เนื่องจาก
เปนผูที่ไมผานเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงการคลังกําหนดตามที่ประกาศเผยแพรในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
3.5 ไมเปนบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานและไดแจงเวียนชื่อใหเปนผูทิ้งงานของหนวยงาน
ของรัฐในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผูทิ้งงานเปนหุนสวน
ผูจัดการ กรรมการผูจัดการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นดวย
3.6 มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจางและการบริหาร
พัสดุภาครัฐกําหดในราชกิจจานุเบกษา
3.7 เปนบุคคล หรือนิติบุคคลผูมีอาชีพรับจางงานที่ประกวดราคาดังกลาว
3.8 ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่นที่เขาเสนอราคาใหแกสหกรณ ณ วั นประกาศ
ประกวดราคา หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรมในการ
ประกวดราคาซื้อครั้งนี้
3.9 ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย เวนแตรัฐบาลของผูเสนอ
ราคาไดมีคาํ สั่งใหสละสิทธิ์ความคุมกันเชนวานั้น
3.10 ผูเสนอราคาตองมีผลงานกอสรางประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคา สัญญาเดียวในวงเงินไม
นอยกวา 400,000.00 บาท และเปนผลงานที่เปนคูสัญญาโดยตรงกับหนวยงานของรัฐ หรือหนวยงาน
เอกชนที่สหกรณเชื่อถือ ที่มีผลงานไมเกิน 5 ป ระยะเวลาจนถึงวันยื่นซองประกวดราคา โดยให ยื่น
สําเนาหนังสือรับรองผลงานกอสรางและรายละเอียดของสัญญาจางพรอมลงนามรับรองในหนังสือ
3.11 เปนผูที่ผานการคัดเลือกผูมีคุณสมบัติเบื้องตนในการซื้อของสหกรณ

-24. สถานที่กอสราง
หลังคาชั้น 1 สํานักงาน สอ.มช. 239 ถนนหวยแกว อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม 50200
หมายเหตุ: ในวันกําหนดดูสถานที่ปรับปรุงและชี้แจงรายละเอียด ผูเสนอราคาควรไปดูสถานที่
ปรับปรุงและรับฟงคําชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับสถานที่ดวยตนเอง สําหรับผูที่ไมไดไปดูสถานที่
กอสราง แตมีความประสงคจะยื่นซองราคาการดําเนินการกอสรางในครั้งนี้ จะตองยินยอมรับทราบ
เสมือนหนึ่งวาไดไปดูสถานที่กอสรางแลว
5. แบบรูปรายการ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ตามรูปแบบรายการที่กําหนด
6. ระยะเวลาการดําเนินการ
งานเปลี่ยนหลังคา สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยเชียงใหม จํากัด ระยะเวลาดําเนินการ 60 วัน
นับถัดจากวันลงนามสัญญาจาง
ระยะเวลาการยืนราคา 60 วัน นับจากวันยื่นซองประกวดราคา
7. วงเงินในการจัดหา
ราคาเริ่มตนในการประกวดราคา ครั้งนี้ งบประมาณ เปนเงิน 1,000,00000 บาท (หนึ่งลานบาทถวน)
8. ระยะเวลาสงมอบ
แบงออกเปน 2 งวดงาน โดยมีรายละเอียดดังนี้
งวดที่ 1 เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ 30 ของคาจาง เมื่อผูรบั จางไดปฏิบัติงานของวงเงินตาม
สัญญาจาง โดยจะจายใหเมื่อผูรับจางไดผลงานกอสรางไมนอยกวา 55% ของงานกอสรางทั้งหมด ใชเวลา
กอสรางไมเกิน 30 วัน นับจากวันเริ่มทํางานตามสัญญา และตองสงเอกสารดังตอไปนี้
- ใบสงงวดงาน
- เอกสารการคํานวณปริมาณที่ทําแลวเสร็จพรอมรูปถายประกอบ
- Shop Drawing ตามรูปแบบรายการใหครบถวน
- แผนงานการกอสรางแสดงความคืบหนาของการกอสรางใหแลวเสร็จภายใน 30 วัน นับจากวัน
มอบพื้นที่ใหเขาดําเนินการ

-3งวดที่ 2 (งวดสุดทาย) จายเงินใหครบถวนตามสัญญาจาง เมื่อผูรบั จางดําเนินการกอสรางแลวเสร็จ
ครบถวนสมบูรณตามรูปแบบรายการทุกประการตามสัญญาจาง ใชเวลากอสราง 60 วัน นับจากวันเริ่ม
ทํางานตามสัญญา และตองสงเอกสารดังตอไปนี้
- ใบสงงวดงาน
- เอกสารการคํานวณปริมาณที่ทําแลวเสร็จพรอมรูปถายประกอบ
- เอกสารอื่น ๆ ตามที่กําหนดตามรูปแบบรายการ
- แบบ As-built drawing ขนาดไมนอยกวา A3 งานกอสรางทั้งหมดเปน Dijital จํานวน 1 ชุด
พรอมสําเนา 5 ชุด และการจัดเก็บในรูปแบบดิจิตอล File และในรูปแบบ CD จํานวน 5 ชุด หรือแฟรชไดรฟ
จํานวน 2 ชุด
- เมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงานทั้งหมดใหแลวเสร็จเรียบรอยตามสัญญาหรือขอตกลงจางเปนหนังสือ
รวมทั้งทําสถานที่กอสรางใหสะอาดเรียบรอย
9. การรับประกัน 2 ป
10. สถานที่ติดตอเพื่อขอทราบขอมูลเพิ่มเติมหรือเสนอแนะ วิจารณหรือแสงดความคิดเห็นโดยเปดเผยตัว
ติดตอ งานธุรการ สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยเชียงใหม จํากัด
เลขที่ 239 ถนนหวยแกว ตําบลสุเทพ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม 50200
โทรศัพท (053) 943651-4
โทรสาร (053) 225491
E-mail: Savingscmu@hotmail.com
สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยเชียงใหม จํากัด

