




เอกสารประกวดราคาจ้าง 
การจ้างก่อสร้างอาคารสํานักงานสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสมุทรสงคราม จํากัด  

ตามประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสมุทรสงคราม จํากัด  
ลงวันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2566 

       
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสมุทรสงคราม จํากัด ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “สหกรณ์” มีความ

ประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสํานักงานสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสมุทรสงคราม จํากัด          
ซึ่งเป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น บนพ้ืนที่ ขนาด 3 ไร่ 2 งาน 76.7 ตารางวา บนโฉนดเลขที่ 9037 ถนนทางหลวง
ชนบท (สส.6024) ตําบลแม่กลอง อําเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม โดยมีข้อแนะนําและ
ข้อกําหนด ดังต่อไปนี้ 

1. เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคา 
1.1 แบบรูปรายการละเอียด 
1.2 แบบใบเสนอราคาและแสดงปริมาณงานที่กําหนด 
1.3 แบบบัญชีเอกสาร 

(1) บัญชีเอกสารส่วนที่ 1 
(2) บัญชีเอกสารส่วนที่ 2 

2. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา 
1. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็น        

ผู้ทิ้งงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงาน
ของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วน
ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย 

2. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐกําหนดในราชกิจจานุเบกษา 

3. เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาดังกล่าว 
4. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์รวมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอราคารายอ่ืนที่เข้าเสนอราคาให้แก่

สหกรณ์ ณ วันประกาศประกวดราคา หรือไม่เป็นผู้กระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่าง     
เป็นธรรม ในการประกวดราคาครั้งนี้ 

5. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่
รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคําสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น 

6. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้าง
ก่อสร้าง ในวงเงินไม่น้อยกว่า 18,000,000.- บาท (สิบแปดล้านบาทถ้วน) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญา
โดยตรงกับหน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานเอกชนที่สหกรณ์เชื่อถือ 

3. หลักฐานการเสนอราคา 
ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกไว้

นอกซองใบเสนอราคา เป็น 2 ส่วน คือ 
3.1 บัญชีเอกสารส่วนที่ 1 อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 

(1) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจํากัด ให้ยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอํานาจควบคุม พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง 

 
(2) บริษัท...... 
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(2) บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด ให้ยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน
นิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอํานาจควบคุม และบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น    
รายใหญ่ พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง 

(3) บัญชีเอกสารส่วนที่ 1 ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบ    
ในข้อ 1.3 (1) 

3.2 บัญชีเอกสารส่วนที่ 2 อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
(1) ใบเสนอราคา  
(2) หนังสือมอบอํานาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้เสนอราคามอบ

อํานาจให้บุคคลอื่นลงนามในใบเสนอราคาแทน 
(3) หลักประกันซอง ตามข้อ 5 
(4) สําเนาหนังสือรับรองผลงานก่อสร้างพร้อมทั้งรับรองสําเนาถูกต้อง 
(5) บัญชีรายการก่อสร้าง (ใบแจ้งปริมาณงาน) ซึ่งจะต้องแสดงรายการวัสดุอุปกรณ์ 

ค่าแรงงาน ภาษีประเภทต่าง ๆ รวมทั้งกําไรไว้ด้วย 
(6) ประวัติและผลงานบริษัท พร้อมแนบรูปถ่ายผลงาน ภายใน 5 ปี 
(7) ผังโครงสร้างองค์กรและรายละเอียดบุคคลสําหรับโครงการ 
(8) งบการเงินบริษัทย้อนหลัง 5 ปี 
(9) บัญชีเอกสารส่วนที่ 2 ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบ    

ในข้อ 1.3 (2) 
4. การเสนอราคา 

4.1 ผู้เสนอราคาต้องยื่นเสนอราคาตามแบบที่กําหนดไว้ในเอกสารประกวดราคานี้  
โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่อของผู้เสนอราคา       
ให้ชัดเจน จํานวนเงินที่เสนอต้องระบุตรงกันทั้งตัวเลขและตัวอักษร โดยไม่มีการขูดลบหรือแก้ไข หากมีการขูด
ลบ ตก เติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง จะต้องลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) กํากับไว้ด้วยทุกแห่ง 

4.2 ผู้เสนอราคาจะต้องกรอกปริมาณวัสดุ และราคาในบัญชีรายการก่อสร้างให้
ครบถ้วน 

ในการเสนอราคาให้เสนอเป็นเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดยเสนอ
ราคารวมและหรือราคาต่อหน่วย และหรือต่อรายการตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง ทั้งนี้ 
ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกันให้ถือตัวหนังสือ    
เป็นสําคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้น ซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพ่ิม และภาษีอากรอ่ืน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวงไว้แล้ว 

ราคาที่เสนอจะต้องเสนอกําหนดราคายืนราคา ไม่น้อยกว่า 60 วัน นับแต่วันเปิด
ซองใบเสนอราคา โดยภายในกําหนดยืนราคาผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้และจะถอน   
การเสนอราคามิได ้

4.3 ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกําหนดเวลาดําเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จไม่เกิน 300 วัน    
นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง  

4.4 ก่อนยื่นซองประกวดราคา ผู้เสนอราคาควรตรวจแบบรูป และรายละเอียด ฯลฯ 
ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคาทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นซองประกวดราคา  ตามเงื่อนไข          
ในเอกสารประกวดราคา 

 
 

4.5 ผู้เสนอ... 
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4.5 ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นซองใบเสนอราคาที่ปิดผนึกซองเรียบร้อยจ่าหน้าซองถึง 
“ประธานคณะอนุกรรมการรับและเปิดซองประกวดราคา สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสมุทรสงคราม จํากัด” 
โดยระบุไว้ที่หน้าซองว่า “ใบเสนอราคาตามเอกสารประกวดราคา” ยื่นต่อคณะอนุกรรมการรับและเปิดซอง
ประกวดราคา ในวันที่ 20 เมษายน 2566 ระหว่างเวลา 09.00 น. ถึง 14.30 น. ณ สหกรณ์ออมทรัพย์
สาธารณสุขสมุทรสงคราม จํากัด เลขที่ 31 ซอยบางประจัน ตําบลแม่กลอง อําเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัด
สมุทรสงคราม เมื่อพ้นกําหนดเวลายื่นซองประกวดราคาแล้วจะไม่รับซองประกวดราคาโดยเด็ดขาด 

คณะอนุกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา จะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของ   
ผู้เสนอราคาแต่ละราย และประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกก่อนการเปิดซองใบเสนอราคา  

หากปรากฏต่อคณะอนุกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาก่อนหรือในขณะที่มีการ
เปิดซองใบเสนอราคาว่า ผู้ เสนอราคากระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่าง เป็นธรรม         
คณะอนุกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้เสนอราคารายนั้นออกจากการเป็นผู้เสนอราคา และประกาศรายชื่อผู้เสนอ
ราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือก 

คณะอนุกรรมการรับและเปิดซองประกวดราคา จะเปิดซองใบเสนอราคาของผู้เสนอ
ราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกดังกล่าวข้างต้น ในวันที่ 26 เมษายน 2566 เวลา 10.00 น. ณ สหกรณ์       
ออมทรัพย์สาธารณสุขสมุทรสงคราม จํากัด เลขที่  31 ซอยบางประจัน ตําบลแม่กลอง อําเภอ เมือง
สมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม 

5. หลักประกันซอง 
ผู้เสนอราคาต้องวางหลักประกันซอง พร้อมกับการยื่นซองประกวดราคา โดยใช้

หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ จํานวน 894,800.- บาท (แปดแสนเก้าหมื่นสี่พันแปดร้อยบาทถ้วน)  
5.1 เช็ค (แคชเชียร์เช็ค) หรือตั๋วแลกเงิน (ดราฟต์) ที่ธนาคารภายในประเทศเซ็นสั่งจ่าย 
5.2 หนังสือค้ําประกันของธนาคารในประเทศ 
5.3 หลักประกันซอง สหกรณ์จะคืนให้ผู้เสนอราคา ดังนี้ 

ก. ผู้เสนอราคารายที่ไม่ได้รับการคัดเลือก จะคืนให้ภายใน 15 วัน นับแต่วัน
พิจารณาผลการประกวดราคาแล้วเสร็จ 

ข. ผู้เสนอราคารายที่สหกรณ์รับราคาและตกลงจ้าง จะคืนให้เมื่อได้ทําสัญญา
หรือได้มีการรับใบสั่งจ้างแล้ว 

การคืนหลักประกันซองไม่ว่ากรณีใด ๆ จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย 
6. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา 

6.1 ในการประกวดราคาครั้งนี้ สหกรณ์จะพิจารณาตัดสินด้วยเกณฑ์ราคาต่ําสุด 
6.2 หากผู้เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ 2 หรือยื่นเอกสารการเสนอ

ราคาไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนตามข้อ 3 หรือยื่นซองประกวดราคาไม่ถูกต้องตามข้อ 4 คณะอนุกรรมการ
พิจารณาผลการประกวดราคา จะไม่รับพิจารณาราคาของผู้เสนอราคารายนั้น เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาดหรือหลง
ผิดเพียงเล็กน้อย หรือผิดพลาดไปจากเงื่อนไขของเอกสารประกวดราคาในส่วนที่มิใช่สาระสําคัญ ทั้งนี้เฉพาะใน
กรณีท่ีพิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อสหกรณ์ เท่านั้น 

6.3 สหกรณ์สงวนสิทธิไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราคา โดยไม่มีการผ่อนผันในกรณี
ดังต่อไปนี้ 

(1) ไม่ปรากฏชื่อผู้ เสนอราคารายนั้นในบัญชีผู้รับเอกสารประกวดราคาหรือ         
ในหลักฐานการรับเอกสารประกวดราคาของสหกรณ์ 

 
(2) ไม่กรอก... 
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(2) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคล หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหนึ่งอย่างใดหรือ
ทั้งหมดในใบเสนอราคา 

(3) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กําหนดในเอกสารประกวดราคา      
ที่เป็นสาระสําคัญ หรือมีผลทําให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอราคารายอ่ืน 

(4) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง โดยผู้เสนอราคามิได้     
ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) กํากับไว้ 

6.4 ในการตัดสินการประกวดราคาหรือในการทําสัญญา คณะอนุกรรมการพิจารณาผล
การประกวดราคา หรือสหกรณ์ มีสิทธิให้ผู้เสนอราคาชี้แจงข้อเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือข้อเท็จจริงอ่ืนใด       
ที่เกี่ยวข้องกับผู้เสนอราคาได้ สหกรณ์มีสิทธิที่จะไม่รับราคาหรือไม่ทําสัญญา หากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความ
เหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง 

6.5 สหกรณ์ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ําสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคา       
ที่เสนอทั้งหมดก็ได้ หรืออาจจะยกเลิกการประกวดราคาโดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้
เพ่ือประโยชน์ของทางสหกรณ์เป็นสําคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของสหกรณ์เป็นเด็ดขาด ผู้เสนอราคา        
จะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ มิได้ รวมทั้งสหกรณ์จะพิจารณายกเลิกการประกวดราคา หากมีเหตุที่เชื่อได้ว่า    
การเสนอราคากระทําโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล   
มาเสนอราคาแทน เป็นต้น 

ในกรณีที่ผู้เสนอราคาต่ําสุด เสนอราคาต่ําจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจดําเนินงาน       
ตามสัญญาได้ คณะอนุกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา หรือสหกรณ์จะให้ผู้เสนอราคานั้นชี้แจงและ
แสดงหลักฐานที่ทําให้เชื่อได้ว่าผู้เสนอราคาสามารถดําเนินงานตามประกวดราคาจ้างให้เสร็จสมบูรณ์         
หากคําชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้ สหกรณ์มีสิทธิที่จะไม่รับราคาของผู้เสนอราคารายนั้น 

6.6 ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังจากการเปิดซองประกวดราคาว่า ผู้เสนอราคา
ที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกตามที่ได้ประกาศรายชื่อไว้ตามข้อ 4.5 เป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับ    
ผู้เสนอราคารายอ่ืน ณ วันประกาศประกวดราคา หรือเป็นผู้เสนอราคาที่กระทําการอันเป็นการขัดขวาง       
การแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมตาม สหกรณ์มีอํานาจที่จะตัดรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือก
ดังกล่าวออกจากประกาศรายชื่อตามข้อ 4.5  

ในกรณีนี้ สหกรณ์พิจารณาเห็นว่าการยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาที่ได้ดําเนินการ    
ไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทางสหกรณ์อย่างยิ่ง สหกรณ์มีอํานาจยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาดังกล่าวได้ 

7. การท าสัญญาจ้าง 
ผู้ชนะการประกวดราคาจะต้องทําสัญญา กับสหกรณ์ภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่

ได้รับแจ้งให้เข้าทําสัญญา และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจํานวนเงินเท่ากับร้อยละ 5 ของราคาค่าจ้าง   
ทีเ่สนอราคาได้ให้สหกรณ์ยึดไว้ในขณะทําสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้ 

7.1 เช็ค (แคชเชียร์เช็ค) หรือตั๋วแลกเงิน (ดราฟต์) ที่ธนาคารภายในประเทศเซ็นสั่งจ่าย 
7.2 หนังสือคํ้าประกันของธนาคารในประเทศ 
หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ผู้ชนะการ

ประกวดราคา (ผู้รับจ้าง) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว 
8. ค่าจ้างและการจ่ายเงินตามงวด 

สหกรณ์จะจ่ายเงินค่าจ้าง โดยแบ่งออกเป็น 12 งวด ดังนี้ 
งวดที่ 1 ชําระ 7% เมื่องานเสาเข็มเจาะแล้วเสร็จ, งานสร้างโรงเรือนทํางาน, งานสร้าง

บ้านพักคนงาน แล้วเสร็จ  
งวดที่ 2... 
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งวดที่ 2 ชําระ 5% เมื่องานโครงสร้างฐานราก ตอม่อ แล้วเสร็จ  
งวดที่ 3 ชําระ 10% เมื่องานลงเหล็ก-เข้าแบบ-เทคอนกรีตคานชั้นล่าง, งานลงเหล็ก-

เข้าแบบ-เท-คอนกรีตโครงสร้างพ้ืนชั้นล่าง, งานวางระบบท่อส่วนใต้พ้ืนชั้นล่าง และงานเทคอนกรีตบันได ขึ้น
ชั้น 1 แล้วเสร็จ 

งวดที่ 4 ชําระ  10 % เมื่องานเทคอนกรีตเสารับชั้น 2, งานเทคอนกรีตโครงสร้าง
คาน-พ้ืนชั้น 2, งานวางระบบท่อส่วนใต้พ้ืนชั้น 2 และงานเทคอนกรีตบันได ขึ้นชั้น 2 แล้วเสร็จ 

งวดที่ 5 ชําระ 7% เมื่องานเทคอนกรีตเสารับชั้นดาดฟ้า, งานเทคอนกรีตโครงสร้าง
คาน-พ้ืนชั้นดาดฟ้า, งานวางระบบท่อส่วนใต้พ้ืนชั้นดาดฟ้า แล้วเสร็จ 

งวดที่ 6 ชําระ 10% งานก่ออิฐ, ทําเสาเอ็น-ทับหลัง คสล., ติดตั้งวงกบประตูไม้และ
งานระบบท่อในผนังชั้น 1 แล้วเสร็จ 

งวดที่ 7 ชําระ 10% งานก่ออิฐ, ทําเสาเอ็น-ทับหลัง คสล., ติดตั้งวงกบประตูไม้และ
งานระบบท่อในผนังชั้น 2,งานฉาบผนังภายในชั้น 1, งานปูกระเบื้องภายในห้องน้ําชั้น 1, งานเดินท่อระบบ
สุขาภิบาลชั้น 1, งานเดินท่อและร้อยสายไฟชั้น 1 แล้วเสร็จ 

งวดที่ 8 ชําระ 7% งานก่ออิฐ, ทําเสาเอ็น-ทับหลัง คสล.ชั้นดาดฟ้า, ติดตั้งวงกบ
ประตูไม้และงานระบบท่อในผนังชั้นดาดฟ้า, งานฉาบผนังภายในชั้น 2, งานปูกระเบื้องภายในห้องน้ําชั้น 2, 
งานเดินท่อระบบสุขาภิบาลชั้น 2, งานเดินท่อและร้อยสายไฟชั้น 2 แล้วเสร็จ 

งวดที่ 9 ชําระ 7% เมื่องานฉาบผนังภายใน-ผนังภายนอก, งานทาสีรองพ้ืน, งาน
ติดตั้งประต-ูหน้าต่างแล้วเสร็จ  

งวดที่ 10 ชําระ 7% เมื่องานปูกระเบื้องพ้ืนห้องชั้น 2, งานปูกระเบื้องบันไดและติดตั้ง
ราวบันได, งานปูกระเบื้องทางเดินกลางชั้น 2, งานฝ้าเพดาน, งานติดตั้งประตู-หน้าต่างแล้วเสร็จ 70%,       
งานติดตั้งสุขภัณฑ์แล้วเสร็จ 50%, งานทาสีจริงแล้วเสร็จ 50%, งานติดตั้งอุปกรณ์โคมไฟและสวิทซ์ปลั๊กต่าง ๆ 
แล้วเสร็จ 50%  แล้วเสร็จ 

งวดที่ 11 ชําระ 10% เมื่องานปูกระเบื้องพ้ืนห้องชั้น 1,งานปูกระเบื้องทางเดินกลาง
ชั้น 1, งานฝ้าเพดาน, งานติดตั้งประตู-หน้าต่างแล้วเสร็จ, งานติดตั้งสุขภัณฑ์แล้วเสร็จ, งานระบบปรับอากาศ, 
งานติดตั้งอุปกรณ์โคมไฟและสวิทซ์ปลั๊กต่าง ๆ แล้วเสร็จ 

งวดสุดท้าย ชําระ 10% งานแผงระแนงตกแต่งอาคาร, งานทาสีจริง, งานระบบกันซึม
ดาดฟ้า, งานวางท่อระบายน้ํา-บ่อพัก, งานถนนและรอบบริเวณ, งานระบบไฟฟ้าและแสงสว่าง, งานระบบปรับ
อากาศ, งานระบบสุขาภิบาลและป้องกันอัคคีภัย, งานปรับพื้นที่และงานทําความสะอาด แล้วเสร็จสมบูรณ์ 

9. อัตราค่าปรับ 
ค่าปรับตามแบบสัญญาจ้างจะกําหนดในอัตราร้อยละ 0.10 ของค่าจ้างตามสัญญาต่อวัน 

10. การรับประกันความช ารุดบกพร่อง 
ผู้ชนะการประกวดราคาซึ่งได้ทําสัญญาจ้าง จะต้องรับประกันความชํารุดบกพร่องของ

สิ่งของที่จ้างท่ีเกิดข้ึนภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี นับถัดจากวันที่สหกรณ์ได้รับมอบงาน โดยผู้ รับจ้างต้อง
รีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง 

11. ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอ่ืน ๆ  
11.1 ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้ งนี้  เป็นเงินทั้ งสิ้น 

17,895,358.- บาท (สิบเจ็ดล้านแปดแสนเก้าหมื่นห้าพันสามร้อยห้าสิบแปดบาทถ้วน)  
 
 

11.2 ผู้เสนอ... 
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11.2 ผู้เสนอราคาซึ่งสหกรณ์ได้คัดเลือกแล้วไม่ไปทําสัญญาหรือข้อตกลงภายในเวลา   
ที่สหกรณ์กําหนด ดังระบุไว้ในข้อ 7 สหกรณ์จะริบหลักประกันซองหรือเรียกร้องจากผู้ออกหนังสือค้ําประกัน
ทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) 

11.3 สหกรณ์สงวนสิทธิที่จะแก้ไขเพ่ิมเติมเงื่อนไขหรือข้อกําหนดในแบบสัญญา        
ให้เป็นไปตามความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี) 

12. มาตรฐานฝีมือช่าง 
เมื่อสหกรณ์ได้คัดเลือกผู้ เสนอราคาใดให้เป็นผู้รับจ้างและได้ตกลงจ้างก่อสร้าง        

ตามประกาศนี้แล้ว ผู้เสนอราคาจะต้องตกลงว่าในการปฏิบัติงานก่อสร้างดังกล่าว ผู้เสนอราคาจะต้องมีและ     
ใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างจากคณะกรรมการกําหนดมาตรฐานและทดสอบฝีมือแรงงานสถาบัน
ของทางราชการอ่ืน และสถาบันเอกชนที่ทางราชการรับรอง หรือผู้มีวุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส. และปวท. หรือ
เทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาท่ี ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ ในอัตราไม่ต่ํากว่าร้อยละ 10 ของแต่ละสาขา
ช่าง แต่จะต้องมีช่างจํานวนอย่างน้อย 1 คน ในแต่ละสาขาช่างดังต่อไปนี้ 

12.1 วิศกรโยธา (ระดับภาควีิศวกรรม) 
12.2 สถาปนิก 
12.3 ช่างโยธา 
12.4 ช่างไฟฟ้า 
12.5 ช่างก่อสร้าง 

13. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ 
ในระหว่างระยะเวลาการก่อสร้างผู้รับจ้างพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและ

ระเบียบได้กําหนดโดยเคร่งครัด 
 
 
 
   สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสมุทรสงคราม จํากัด 
    วันที่ 27 มีนาคม 2566 



 
 
 
 
 

ขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR) 
โครงการก่อสร้างอาคารส านักงานสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสมุทรสงคราม จ ากัด  

       
1. ความเป็นมา 

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสมุทรสงคราม จ ากัด มีโครงการก่อสร้างอาคาร
ส านักงานสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสมุทรสงคราม จ ากัด ซึ่งเป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น บนพ้ืนที่ขนาด 3 ไร่    
2 งาน 76.7 ตารางวา บนโฉนดเลขที่ 9037 ถนนทางหลวงชนบท (สส.6024) ต าบลแม่กลอง อ าเภอเมือง
สมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม  

2. วัตถุประสงค์ 
2.1 เพ่ือก่อสร้างอาคารส านักงานสหกรณ์  
2.2 เพ่ือใช้เป็นพ้ืนที่ส าหรับปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สหกรณ์ 
2.3 เพ่ือรองรับการใช้งานของสมาชิกท่ีเข้ามาใช้บริการ 
2.4 เพ่ือรองรับการใช้งานในการประชุมคณะกรรมการด าเนินการ คณะอนุกรรมการ 

คณะท างาน หรือสมาชิก 
3. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา 

3.1 มีความสามารถตามกฎหมาย 
3.2 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
3.3 ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ 
3.4 ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือท าสัญญากับหน่วยงานของ

รัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกวดราคาตามระเบียบที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก าหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระ บบเครือข่ายสารสนเทศของ
กรมบัญชีกลาง 

3.5 ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้ง
งานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานของ
หน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วน
ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจในการด าเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย 

3.6 มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐก าหนดในราชกิจจานุเบกษา 

3.7 เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาดังกล่าว 
3.8 ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอราคารายอ่ืนที่เข้าเสนอราคาให้แก่

สหกรณ์ ณ วันประกาศประกวดราคา หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็น
ธรรม ในการประกวดราคาครั้งนี้ 

3.9 ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่
รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีค าสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น 

3.10 ผู้ยื่น... 
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3.10 ผู้ยื่นขอเสนอต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้าง
ก่อสร้างในวงเงินไม่น้อยกว่า 18,000,000.- บาท (สิบแปดล้านบาทถ้วน) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรง
กับหน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานเอกชนที่สหกรณ์เชื่อถือ 

4. ขอบเขตการด าเนินการ 
รายละเอียดตามรูปแบบรายการงานก่อสร้างส านักงานสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุข

สมุทรสงคราม จ ากัด จ านวนเงิน 17,895,358.- บาท (สิบเจ็ดล้านแปดแสนเก้าหมื่นห้าพันสามร้อยห้าสิบแปด
บาทถ้วน) 

5. สถานที่ก่อสร้าง 
บริเวณโฉนดเลขที่ 9037 เนื้อที่ 3 ไร่ 2 งาน 76.7 ตารางวา ถนนทางหลวงชนบท       

(สส.6024) ต าบลแม่กลอง อ าเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม 
6. ระยะเวลาด าเนินการก่อสร้าง การส่งมอบงานและการเบิกจ่ายค่าจ้าง 

งานก่อสร้างอาคารส านักงานสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสมุทรสงคราม จ ากัด 
ก าหนดด าเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จภายใน 300 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา และก าหนดส่งมอบงาน
เป็นงวด ดังนี้ 

งวดที่ 1 ช าระ 7% เมื่องานเสาเข็มเจาะแล้วเสร็จ, งานสร้างโรงเรือนท างาน, งานสร้าง
บ้านพักคนงาน แล้วเสร็จ  

งวดที่ 2 ช าระ 5% เมื่องานโครงสร้างฐานราก ตอม่อ แล้วเสร็จ  
งวดที่ 3 ช าระ 10% เมื่องานลงเหล็ก-เข้าแบบ-เทคอนกรีตคานชั้นล่าง, งานลงเหล็ก-

เข้าแบบ-เท-คอนกรีตโครงสร้างพ้ืนชั้นล่าง, งานวางระบบท่อส่วนใต้พ้ืนชั้นล่าง และงานเทคอนกรีตบันได ขึ้น
ชั้น 1 แล้วเสร็จ 

งวดที่ 4 ช าระ  10 % เมื่องานเทคอนกรีตเสารับชั้น 2, งานเทคอนกรีตโครงสร้าง
คาน-พ้ืนชั้น 2, งานวางระบบท่อส่วนใต้พ้ืนชั้น 2 และงานเทคอนกรีตบันได ขึ้นชั้น 2 แล้วเสร็จ 

งวดที่ 5 ช าระ 7% เมื่องานเทคอนกรีตเสารับชั้นดาดฟ้า, งานเทคอนกรีตโครงสร้าง
คาน-พ้ืนชั้นดาดฟ้า, งานวางระบบท่อส่วนใต้พ้ืนชั้นดาดฟ้า แล้วเสร็จ 

งวดที่ 6 ช าระ 10% งานก่ออิฐ, ท าเสาเอ็น-ทับหลัง คสล., ติดตั้งวงกบประตูไม้และ
งานระบบท่อในผนังชั้น 1 แล้วเสร็จ 

งวดที่ 7 ช าระ 10% งานก่ออิฐ, ท าเสาเอ็น-ทับหลัง คสล., ติดตั้งวงกบประตูไม้และ
งานระบบท่อในผนังชั้น 2,งานฉาบผนังภายในชั้น 1, งานปูกระเบื้องภายในห้องน้ าชั้น 1, งานเดินท่อระบบ
สุขาภิบาลชั้น 1, งานเดินท่อและร้อยสายไฟชั้น 1 แล้วเสร็จ 

งวดที่ 8 ช าระ 7% งานก่ออิฐ, ท าเสาเอ็น-ทับหลัง คสล.ชั้นดาดฟ้า, ติดตั้งวงกบ
ประตูไม้และงานระบบท่อในผนังชั้นดาดฟ้า, งานฉาบผนังภายในชั้น 2, งานปูกระเบื้องภายในห้องน้ าชั้น 2, 
งานเดินท่อระบบสุขาภิบาลชั้น 2, งานเดินท่อและร้อยสายไฟชั้น 2 แล้วเสร็จ 

งวดที่ 9 ช าระ 7% เมื่องานฉาบผนังภายใน-ผนังภายนอก, งานทาสีรองพ้ืน, งาน
ติดตั้งประต-ูหน้าต่างแล้วเสร็จ  

งวดที่ 10 ช าระ 7% เมื่องานปูกระเบื้องพ้ืนห้องชั้น 2, งานปูกระเบื้องบันไดและติดตั้ง
ราวบันได, งานปูกระเบื้องทางเดินกลางชั้น 2, งานฝ้าเพดาน, งานติดตั้งประตู-หน้าต่างแล้วเสร็จ 70%,       
งานติดตั้งสุขภัณฑ์แล้วเสร็จ 50%, งานทาสีจริงแล้วเสร็จ 50%, งานติดตั้งอุปกรณ์โคมไฟและสวิทซ์ปลั๊กต่าง ๆ 
แล้วเสร็จ 50%  แล้วเสร็จ 

 
งวดที่ 11... 
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งวดที่ 11 ช าระ 10% เมื่องานปูกระเบื้องพ้ืนห้องชั้น 1,งานปูกระเบื้องทางเดินกลาง
ชั้น 1, งานฝ้าเพดาน, งานติดตั้งประตู-หน้าต่างแล้วเสร็จ, งานติดตั้งสุขภัณฑ์แล้วเสร็จ, งานระบบปรับอากาศ, 
งานติดตั้งอุปกรณ์โคมไฟและสวิทซ์ปลั๊กต่าง ๆ แล้วเสร็จ 

งวดสุดท้าย ช าระ 10% งานแผงระแนงตกแต่งอาคาร, งานทาสีจริง, งานระบบกันซึม
ดาดฟ้า, งานวางท่อระบายน้ า-บ่อพัก, งานถนนและรอบบริเวณ, งานระบบไฟฟ้าและแสงสว่าง, งานระบบปรับ
อากาศ, งานระบบสุขาภิบาลและป้องกันอัคคีภัย, งานปรับพื้นที่และงานท าความสะอาด แล้วเสร็จสมบูรณ์ 

6.1 ผู้ว่าจ้างจะช าระเงินค่าจ้างให้ผู้รับจ้างตามผลงานที่ท าได้จริงในแต่ละงวด 
6.2 การจ่ายเงินค่าจ้างในงวดสุดท้ายจะจ่ายให้เมื่องานทั้งหมดตามสัญญาได้แล้วเสร็จ

ทุกประการ รวมทั้งการท าสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย 
7. งบประมาณ 

งบประมาณในการก่อสร้างส านักงานสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสมุทรสงคราม 
จ ากัด จ านวน 17,895,358.- บาท (สิบเจ็ดล้านแปดแสนเก้าหมื่นห้าพันสามร้อยห้าสิบแปดบาทถ้วน) 

8. การรับประกันความช ารุดบกพร่อง 
ผู้รับจ้างต้องรับประกันความช ารุดบกพร่องของงานก่อสร้าง ภายในระยะเวลา 2 ปี   

นับถัดจากวันที่สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสมุทรสงคราม จ ากัด ได้ตรวจรับงานจ้างก่อสร้างทั้งหมดไว้
ถูกต้องครบถ้วนแล้ว ทั้งนี้ หากกรณีเกิดความช ารุดบกพร่องจากการใช้งานตามปกติภายในระยะเวลาดังกล่าว 
ผู้รับจ้างต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง 

9. การท าสัญญา 
ผู้ชนะการเสนอราคา จะต้องท าสัญญากับสหกรณ์ภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับ

แจ้งให้เข้าท าสัญญา และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจ านวนเงินเท่ากับร้อยละ 5 ของราคาค่าจ้างที่เสนอ
ราคาได้  

10. หลักเกณฑ์การพิจารณาข้อเสนอ 
การพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอครั้งนี้ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสมุทรสงคราม 

จ ากัด จะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ราคา 
 
 
 
   สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสมุทรสงคราม จ ากัด 
    วันที่ 27 มีนาคม 2566 


