
 
 
 
 
 
 

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จ ากัด 
เรื่อง สอบราคาจ้างติดตั้งกระจกพร้อมพัดลมดูดอากาศ  

บริเวณชั้น 1 ส านักงานสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จ ากัด  
---------------------------------------- 

 สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จ ากัด มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างติดตั้งกระจกพร้อม
ติดตั้งพัดลมดูดอากาศ บริเวณชั้น 1 ส านักงานสหกรณ์ฯ  
 
 ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ  ดังต่อไปนี้ 
  1.  มีความสามารถตามกฎหมาย 
  2. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
  3. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ  
  4.  ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือท าสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้
ชั่วคราว  
 5.   เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานทีส่อบราคาจ้างดังกล่าว 
  6. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืนที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่สหกรณ์ออม
ทรัพย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จ ากัด ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการ
แข่งขันอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาครั้งนี้ 
   
  ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาภายในวันที่ 22 พฤษภาคม 2562 เวลา 15.00 น.  
ณ ส านักงานสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จ ากัด   

 

 ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.savingscmu@gmail.com หรือสอบถามทาง
โทรศัพท์หมายเลข 0 5394 3652 ต่อ 111-112  ในวันและเวลาราชการ 

 
ประกาศ ณ วันที่   14  พฤษภาคม  พ.ศ. 2561 

 
  

 
               

 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชาตรี  เรืองเดชณรงค์) 
 รองประธานกรรมการด าเนินการ 

 ปฏิบัติงานแทน ประธานกรรมการด าเนินการ 
 สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จ ากัด 

 
 
 
 

http://www.savingscmu@/
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ขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR) 
งานจ้างติดตั้งกระจกพร้อมพัดลมดูดอากาศ 

บริเวณชั้น 1 ส านักงานสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จ ากัด  
------------------------------------ 

     ด้วย สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จ ากัด (สอ.มช.)  มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างติดตั้ง
กระจกพร้อมพร้อมติดตั้งพัดลมดูดอากาศ บริเวณชั้น 1 ส านักงานสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
จ ากัด  บริเวณช้ัน 1 ส านักงานสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จ ากัด   โดยมีขอบเขตงาน (TOR) ดังต่อไปนี้ 
  

1. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา 
2.1 ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้ที่มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้าง 
2.2 ผู้เสนอราคาไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืนที่เข้าเสนอราคาให้แก่ สหกรณ์ 

ณ วันประกาศสอบราคา  หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบ
ราคาจ้างครั้งนี้ 
     

2. หลักฐานการเสนอราคา 
  ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกไว้นอกซอง     

ใบเสนอราคาดังนี ้

(1)   ผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล 
  (ก)  ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจ ากัด ให้ยื่นส าเนาหนังสือรับรองการ จดทะเบียนนิติ
บุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอ านาจควบคุม พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
  (ข) บริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัด ให้ยื่นส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติ
บุคคล  หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอ านาจควบคุมและบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ พร้อม
รับรองส าเนาถูกต้อง 
   (2)  ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิ ใช่นิติบุคคล ให้ยื่นส าเนาบัตร
ประจ าตัวประชาชนของผู้นั้น   
 

3.   รูปแบบรายการ หรือคุณสมบัติเฉพาะงานจ้าง 
  3.1  หน้าต่าง W1  ขนาด 2.00 x1.70 เมตร  รื้อถอนกระจกพร้อมขอบกระจกเดิม และติดตั้ง
กระจกพร้อมพัดลมดูดอากาศใหม่  จ านวน 1 ชุด  
  
  3.2  หน้าต่าง W2  ขนาด 4.31*1.70 เมตร รื้อถอนกระจกพร้อมขอบกระจกเดิม และติดตั้ง
กระจกพร้อมพัดลมดูอากาศใหม่  จ านวน 7 ชุด  

 
         4.  การเสนอราคา 
        4.1 ราคาที่เสนอจะต้องเสนอก าหนดยืนราคา ไม่น้อยกว่า 30 วัน นับแต่วันเปิดซองใบเสนอราคา  
โดยภายในก าหนดยืนราคาผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้ และจะถอนการเสนอราคามิได้ 
    4.2   ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอก าหนดเวลาด าเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ ไม่เกิน  30 วัน นับถัดจาก
วันลงนามในสัญญาจ้าง หรือวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากสหกรณ์ ให้เริ่มท างาน 
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5.  หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา 
ในการสอบราคาครั้งนี้ สหกรณ์จะพิจารณาตัดสินด้วย ราคารวม 

6.  การท าสัญญาจ้าง 
  ผู้ชนะการสอบราคาจะต้องท าสัญญาจ้างกับ สหกรณ์ ภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และ
จะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจ านวนเงินเท่ากับ ร้อยละ 5  ของราคาค่าจ้างที่สอบราคาได้  ให้สหกรณ์ยึดถือ
ไว้ในขณะท าสัญญา  โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้ 

 6.1  เงินสด 
6.2  หนังสือค้ าประกันของธนาคารภายในประเทศ   

 6.3  พันธบัตรรัฐบาลไทย 
          หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ผู้ชนะการสอบราคา        

(ผู้รับจ้าง) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว 

 
7.  ค่าจ้างและการจ่ายเงิน 
 สหกรณ์จะจ่ายค่าจ้าง เมื่อผู้ รับจ้างส่งมอบงานแต่ละงวด และผ่านความเห็นชอบจาก
คณะอนุกรรมการตรวจรับการจ้างเรียบร้อยแล้ว  
  
8. อัตราค่าปรับ 
  ส าหรับการจ้างซึ่งต้องผลส าเร็จของงานทั้งหมดพร้อมกันให้ก าหนดค่าปรับเป็นรายวันเป็นจ านวน
เงินตายตัว ในอัตราร้อย 0.10 ของราคางานจ้างนั้นแต่จะต้องไม่ต่ ากว่าวันละ 300.00 บาท  
 
9.  การรับประกันความช ารุดบกพร่อง 
  ผู้ชนะการสอบราคาซึ่งได้ท าข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือท าสัญญาจ้างตามแบบดังระบุในข้อ 1.4  
แล้วแต่กรณี  จะต้องรับประกันความช ารุดบกพร่องของงานจ้างที่เกิดขึ้น ภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี  
นับถัดจากวันที่สหกรณ์ได้รับมอบงาน  โดยผู้รับจ้างต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิม ภายใน 7
วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความช ารุดบกพร่อง 

10.  การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ 
     ในระหว่างระยะเวลาการก่อสร้างผู้รับจ้างพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบได้

ก าหนดไว้โดยเคร่งครัด 

 

      สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จ ากัด 

                       วันที่  14  พฤษภาคม  พ.ศ.  2562 
 


