
 

 

 

 

 

                                           ประกาศ  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูศรีสะเกษ จํากดั 

เรื�อง การสอบราคาจัดซื�อจัดจ้าง  งานซ่อมแซมอาคารรั�วซึมฝ้าเพดาน 

        ---------------------------------- 

      ตามที�สหกรณ์ออมทรัพยค์รูศรีสะเกษ  จาํกดั    มีความประสงคจ์ะสอบราคาจดัซื!อจดัจ้าง งานซ่อมแซม-

อาคารรั วซึมฝ้าเพดาน  ตามประกาศสหกรณ์ฯ ลงวันที   () พฤษภาคม  ,-./   นั!น 

     สหกรณ์ฯ   ขอยกเลิกประกาศดงักล่าว   และขอประกาศสอบราคาจดัซื!อจดัจ้าง งานซ่อมแซมอาคารรั วซึม- 

ฝ้าเพดานใหม่      ตามรายละเอียดเอกสารแนบทา้ย     โดยกาํหนดราคากลางของการจดัซื!อจดัจ้าง งานซ่อมแซมอาคาร-

รั วซึมฝ้าเพดาน    เป็นเงิน   ,/3,555  บาท ( สองแสนสี หมื นสามพนับาทถ้วน )    

                 ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคณุสมบัติ  ดังต่อไปนี?  
    +.    มีความสามารถตามกฎหมาย เป็นผูมี้อาชีพตามที�สอบราคางานจ้างดงักล่าว  

2.  ไม่เป็นบุคคลลม้ละลาย  
                  4.    ไม่อยู่ระหวา่งเลิกกิจการ 

                  5.    ไม่เป็นผูที้�ถูกระบุชื�อไวใ้นบญัชีรายชื�อผูทิ้!งงานของทางราชการและไดแ้จ้งเวียนชื�อแลว้ 

     8.    มีคุณสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามที�คณะกรรมการนโ ยบายการจดัซื!อจดัจ้าง   
                  9.    เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผูมี้อาชีพรับจ้างงานที�สอบราคาดงักล่าว 

 

                  ;.   ไม่เป็นผูมี้ผลประโ ยชน์ร่วมกนักบัผูยื้�นเสนอราคารายอื�นที�เขา้เสนอราคาใหแ้ก่ สหกรณ์ออมทรัพยค์รู- 

ศรีสะเกษ  จาํกดั  ณ วนัประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผูก้ระทาํการอนัเป็นการขดัขวางการแข่งขนัราคาอย่างเป็นธรรม 

ในการสอบราคาครั! งนี!    
                  <.   ไม่เป็นผูไ้ดรั้บเอกสิทธิ= หรือความคุม้กนั   ซึ�งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ!นศาลไทย   เวน้แต่   รัฐบาลของผูยื้�น 

ขอ้เสนอไดมี้คาํสั�งใหส้ละเอกสิทธิ= และความคุม้กนัเช่นวา่นั!น 

                    กาํหนดยื�นซองสอบราคา  ในวนัที�  A<   พฤษภาคม  A895     ระหวา่งเวลา     DE.DD    น.  ถึง  +A.DD    น.   
ณ  สหกรณ์ออมทรัพยค์รูศรีสะเกษ จาํกดั  (ฝ่ายธุรการ หมายเลข +)     และกาํหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวนัที�  A< 

พฤษภาคม   A895    ตั!งแต่เวลา  +5.DD  น.   เป็นตน้ไป 

                   ผูส้นใจติดต่อขอรับใบเสนอราคา ไดที้�สหกรณ์ออมทรัพยค์รูศรีสะเกษ จาํกดั หรือสอบถามทางโ ทรศพัท์
หมายเลข      D58-9+AA<8    ,     D9+-DAEDEA4        ในวนัและเวลาราชการ      และสามารถสืบคน้ขอ้มูลทางเวบ็ไซต์       
WWW.SSKTCO-OP.COM  ของสหกรณ์ออมทรัพยค์รูศรีสะเกษ จาํกดั 

                         ประกาศ ณ วนัที�  AD   พฤษภาคม   พ.ศ. A895  
                                                                                 
                       

                                                                    (ลงชื�อ) 
                                                                                  ( นายธีรนนัท ์  คาํคาวี ) 
                                                                                        ประธานกรรมการ 

                                                                           สหกรณ์ออมทรัพยค์รูศรีสะเกษ  จาํกดั  
 



 

 
 
 
 

 

    เอกสารสอบราคา งานซ่อมแซมอาคารรั�วซึมฝ้าเพดาน          เลขที�   �/�� ! 
ตามประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูศรีสะเกษ   จํากัด 

    ลงวันที�   �. พฤษภาคม  พ.ศ.�� ! 
******************* 

 

                 ดว้ยสาํนกังานสหกรณ์ออมทรัพยค์รูศรีสะเกษ  จาํกดั    มีความประสงคจ์ะสอบราคาจดัซื!อจดัจา้ง  
งานซ่อมแซมอาคารรั�วซึมฝ้าเพดาน   ประจาํปีงบประมาณ  "#$%     โดยกาํหนดราคากลางของการจดัซื!อจดัจา้ง  
งานซ่อมแซมอาคารรั�วซึมฝ้าเพดาน    เป็นเงิน   �!5,...  บาท ( สองแสนสี�หมื�นสามพันบาทถ้วน )    
                     วสัดุที*จะนาํมาปรับปรุงอาคารสถานที*ตอ้งเป็นของแท ้ของใหม่ โดยไม่เคยใชง้านมาก่อน ไม่เป็นของ 
เก่าเก็บ    อยูใ่นสภาพที*จะใชง้านไดท้นัที  และมีคุณลกัษณะเฉพาะตรงตามที*กาํหนดไวใ้นเอกสารสอบราคาฉบบันี!   
โดยมีขอ้แนะนาํและขอ้กาํหนด  ดงัต่อไปนี!  
 

         �.  เอกสารแนบท้ายเอกสารสอบราคา 
5.5  รายละเอียดและขอบเขตของงาน 
5."   แบบใบเสนอราคา 
5.7   แบบสัญญาจา้ง 
5.%  บทนิยาม 
       (5)  ผูเ้สนอราคาที*มีผลประโยชน์ร่วมกนั 
       (")  การขดัขวางการแข่งขนัราคาอยา่งเป็นธรรม 
 

�.  คณุสมบัติของผู้เสนอราคา 
2.1 มีความสามารถตามกฎหมาย 
2.2 ไม่เป็นบุคคลลม้ละลาย 
2.3 ไม่อยูร่ะหวา่งเลิกกิจการ 
2.4 ไม่เป็นผูถู้กระบุชื*อไวใ้นบญัชีรายชื*อผูทิ้!งงานของทางราชการ และไดแ้จง้เวียนชื*อแลว้หรือไม่เป็น 

ผูที้*ไดรั้บผลของการสั*งใหนิ้ติบุคคลหรือบุคคลอื*นเป็นผูทิ้!งงานตามระเบียบของทางราชการ  
2.5 ไม่เป็นผูมี้ผลประโยชน์ร่วมกนักบัผูเ้สนอราคารายอื*น  ณ  วนัประกาศสอบราคา  หรือไม่เป็น 

ผูก้ระทาํการอนัเป็นการขดัขวางการแข่งขนัราคาอยา่งเป็นธรรม ตามขอ้ 5.% 
2.6   ไม่เป็นผูไ้ดรั้บเอกสิทธิE หรือความคุม้กนั ซึ*งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ!นศาลไทย  เวน้แต่ รัฐบาลของ 

ผูเ้สนอราคาไดมี้คาํสั*งใหส้ละสิทธิE และความคุม้กนัเช่นวา่นั!น 
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 5.  หลักฐานการเสนอราคา  
                   ผูย้ื*นขอ้เสนอ จะตอ้งเสนอเอกสารหลกัฐานยื*นมาพร้อมกบัซองเสนอราคา  โดยแยกเป็น  "  ส่วน ดงันี!   
        5.�  ส่วนที�  �  อยา่งนอ้ยตอ้งมีเอกสารเป็นนิติบุคคล 
                       (5)   ในกรณีผูย้ื*นขอ้เสนอเป็นนิตติบุคคล 
                               (ก) หา้งหุ้นส่วนสามญัหรือหา้งหุน้ส่วนจาํกดั ใหย้ื*นสาํเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิติ
บุคคล บญัชีรายชื*อหุน้ส่วนผูจ้ดัการ ผูมี้อาํนาจควบคุม(ถา้มี) พร้อมรับรองสาํเนาถูกตอ้ง  
                               (ข) บริษทัจาํกดั หรือบริษทัมหาชน จาํกดัส่วนจาํกดั ใหย้ื*นสาํเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียน
นิติบุคคล    หนงัสือบริคณห์สนธิ   บญัชีรายชื*อกรรมการผูจ้ดัการ  ผูมี้อาํนาจควบคุม(ถา้มี) และบญัชีผูถื้อหุน้รายใหญ่ 
(ถา้มี)  พร้อมรับรองสาํเนาถูกตอ้ง  
                      (")  ในกรณีผูย้ื*นขอ้เสนอเป็นบุคคลธรรมดา   ใหย้ื*นสาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชนของผูน้ั!น พร้อม 
รับรองสาํเนาถูกตอ้ง  
        5.�  ส่วนที�  �  อยา่งนอ้ยตอ้งมีเอกสารเป็นนิติบุคคล 
               (5) ในกรณีที*ผูย้ื*นขอ้เสนอมอบอาํนาจใหบุ้คคลอื*นกระทาํการแทน ใหแ้นบหนงัสือมอบอาํนาจ 
ซึ*งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย  โดยมีหลกัฐานแสดงตวัตนของผูม้อบอาํนาจและผูรั้บมอบอาํนาจ   ทั!งนี!   หาก 
ผูรั้บมอบอาํนาจเป็นบุคคลธรรมดา ตอ้งเป็นผูที้*บรรลุนิติภาวะตามกฏหมายแลว้เท่านั!น 
                   (") บญัชีเอกสารทั!งหมดที*ไดย้ื*นพร้อมกบัซองสอบราคารวมทั!งรายการและจาํนวนตวัอยา่ง(ถา้มี) 
                   (7) ผูย้ื*นซองเสนอราคา ตอ้งแสดงเอกสารหลกัฐาน ประสบการณ์ที*เกี*ยวขอ้งกบังานจา้ง พร้อมรับรอง 
สาํเนาถูกตอ้ง  

!.  การยื�นซองสอบราคา 
%.5  ผูเ้สนอราคาตอ้งยื*นใบเสนอราคาตามแบบที*กาํหนดไวใ้นเอกสารสอบราคานี!    โดยไม่มีเงื*อนไขใดๆ  

ทั!งสิ!น  และจะตอ้งกรอกขอ้ความใหถู้กตอ้งครบถว้นลงลายชื*อของผูเ้สนอราคาใหช้ดัเจนจาํนวนเงินที*เสนอตอ้งระบุ  
ตวัเลขและตวัอกัษร    โดยไม่มีการขดูลบ    หรือแกไ้ข     หากมีการขดูลบหรือตกเติม    แกไ้ข เปลี*ยนแปลง จะตอ้ง 
ลงลายมือชื*อผูเ้สนอราคา พร้อมประทบัตรา(ถา้มี) กาํกบัไวด้ว้ยทุกแห่ง 
     %."  ผูเ้สนอราคาตอ้งเสนอราคาเป็นเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียว    โดยเสนอราคารวมและราคา 
ต่อหน่วยและหรือต่อรายการ ตามเงื*อนไขที*ระบุไวท้า้ยใบเสนอราคาใหถู้กตอ้งทั!งนี!    ราคารวมที*เสนอจะตอ้งตรงกนั 
ทั!งตวัเลข และตวัหนงัสือ     ถา้ตวัเลขและตวัหนงัสือไม่ตรงกนัใหถื้อตวัหนงัสือเป็นสําคญั    โดยคิดราคารวมทั!งสิ!น  
ซึ*งรวมภาษีมูลค่าเพิ*ม และค่าใชจ่้ายอื*นๆ  ทั!งปวงไวแ้ลว้  
                       ราคาที�เสนอจะตอ้งกาํหนดยืนราคาไม่นอ้ยกวา่ �� วนั นบัแต่วนัเปิดซองสอบราคา โ ดยภายในกาํหนด 
ยืนราคา  ผูเ้สนอราคาตอ้งรับผิดชอบราคาที�ตนเสนอไวแ้ละจะถอนการเสนอราคามิได ้

4.3 ผูเ้สนอราคาจะตอ้งเสนอกาํหนดเวลาส่งมอบงานจา้ง ภายใน   . วัน นบัถดัจากวนัลงนามในสัญญาจา้ง 
4.4 ผูเ้สนอราคาจะตอ้งส่งแบบรูปรายการละเอียดคุณลกัษณะเฉพาะของงานจา้งไปพร้อมใบเสนอราคา  

หลกัฐานดงักล่าวนี!   จะยดึไวเ้ป็นเอกสารของทางสหกรณ์ฯ 
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4.5 ก่อนยื*นซองสอบราคา    ผูเ้สนอราคาควรตรวจดูร่างสัญญาจา้ง รายละเอียดคุณลกัษณะเฉพาะใหถี้*ถว้น 
และเขา้ใจเอกสารสอบราคาทั!งหมดเสียก่อนจะตกลงยื*นซองสอบราคาตามเงื*อนไขในเอกสารสอบราคา 

4.6  ผูเ้สนอราคาจะตอ้งยื*นซองเสนอราคาพร้อมหลกัฐานตามขอ้ 7    จํานวน    �    ซอง  ปิดผนึกซอง 
เรียบร้อย        จ่าหน้าซองถึงประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูศรีสะเกษ จํากัด     โดยระบุไวที้*หนา้ซองวา่   
“ใบเสนอราคา”     ตามเอกสารสอบราคา   เลขที*  5/"#$%     ยื*นต่อคณะกรรมการรับซองสอบราคา    ในวันที�  �E 
พฤษภาคม    �� !  ระหว่างเวลา    .F...   น.   ถึงเวลา   ��...  น. โดยใช้นาฬิกากลางของสหกรณ์ ณ สํานักงาน- 
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูศรีสะเกษ จํากัด   
      เมื*อพน้กาํหนดยื*นซองสอบราคาแลว้จะไม่รับซองสอบราคาโดยเด็ดขาด คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา    
จะเปิดซองและพิจารณาผลสอบราคา ในวันที�   �E  พฤษภาคม  �� !  ตัKงแต่เวลา   �!...  น.   เป็นต้นไป 
 

                4.7  ผูย้ื*นขอ้เสนอจะตอ้งปฏิบติั ดงันี!  
                       (5)  ราคาที*เสนอจะตอ้งเป็นราคาที*รวมภาษีมูลค่าเพิ*มและรวมค่าใชจ่้ายทั!งปวงไวแ้ลว้ 
          (")  ผูย้ื*นขอ้เสนอจะตอ้งลงทะเบียนเพื*อเขา้สู่กระบวนการเสนอราคา ตามวนั เวลา ที*กาํหนด 
          (7)  ผูย้ื*นขอ้เสนอจะถอนการเสนอราคาที*เสนอแลว้ไม่ได ้   

5. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา 
#.5 การสอบราคาครั! งนี!  สหกรณ์ออมทรัพยค์รูศรีสะเกษ จาํกดั  จะพิจารณาตดัสินดว้ยราคา ราคารวม / 

ราคาต่อรายการ /ราคาต่อหน่วย 
     #." ผูเ้สนอราคารายใดมีคุณสมบติัไม่ถูกตอ้งตามคุณสมบติัขอ้ "  หรือยื*นหลกัฐานเสนอราคาไม่ถูกตอ้ง 

หรือไม่ครบถว้นตามหลกัฐานขอ้ 7    หรือยื*นซองราคาไม่ถูกตอ้งตามขอ้  %    แลว้คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา 
จะไม่รับพิจารณาราคาของผูเ้สนอราคารายนั!น เวน้แต่เป็นขอ้ผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเลก็นอ้ยจากเงื*อนไข เอกสาร  
สอบราคาในส่วนที*มิใช่สาระสาํคญั ทั!งนี! เฉพาะในกรณีที*พิจารณาเห็นวา่จะเป็นประโยชน์ต่อทางสหกรณ์เท่านั!น 

5.3 สหกรณ์ออมทรัพยค์รูศรีสะเกษ   จาํกดั    สงวนสิทธิE ไม่พจิารณาราคาของผูเ้สนอราคาโดยไม่มีการ  
ผอ่นผนัในกรณีดงัต่อไปนี!  

1) ไม่ปรากฏชื*อผูเ้สนอราคารายนั!นในบญัชีผูรั้บเอกสาร 
2) ไม่กรอกชื*อนิติบุคคล  บุคคลธรรมดา  หรือลงลายมือชื*อผูเ้สนอราคาอยา่งหนึ*งอยา่งใด หรือ 

ทั!งหมดในใบเสนอราคา 
3) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื*อนไขที*กาํหนด    ในเอกสารสอบราคาที*เป็นสาระสาํคญั 

หรือมีผลทาํใหเ้กิดความไดเ้ปรียบเสียเปรียบแก่ผูเ้สนอราคารายอื*น 
4) ราคาที*เสนอมีการขดูลบ  ตกเติม      แกไ้ข     เปลี*ยนแปลงโดยผูเ้สนอราคามิไดล้งลายมือชื*อ 

พร้อมทั!งประทบัตรา  (ถา้มี )  กาํกบัไว ้
5.4 ในการตดัสินการสอบราคาในการทาํสัญญา  คณะกรรมการการเปิดซองสอบราคาและพิจารณา 

ผลสอบราคา    มีสิทธิE ใหผู้เ้สนอราคาชี!แจงขอ้เทจ็จริง  สภาพ   ฐานะ   หรือขอ้เทจ็จริงอื*นใดที*เกี*ยวขอ้งกบัผูเ้สนอ 
ราคาได ้   สหกรณ์ออมทรัพยค์รูศรีสะเกษ  จาํกดั   มีสิทธิE ที*จะไม่รับราคา  หรือไม่ทาํสัญญาหากหลกัฐานดงักล่าว 
ไม่มีความเหมาะสมหรือไม่ถูกตอ้ง 
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5.5 สหกรณ์ออมทรัพยค์รูศรีสะเกษ  จาํกดั     ทรงไวซึ้*งสิทธิE ไม่รับราคาตํ*าสุดหรือราคาหนึ*งราคาใด 
หรือราคาที*เสนอทั!งหมดก็ได ้ และอาจพิจารณาเลือกจดัซื!อจดัจา้งในจาํนวนหรือขนาด  หรือเฉพาะรายการหนึ*ง- 
รายการใดหรืออาจจะยกเลิกการสอบราคาโดยไม่พิจารณาจดัซื!อจดัจา้งเลยก็ได ้   สุดแต่จะพิจารณา   ทั!งนี!    เพื*อ 
ประโยชน์ของทางสหกรณ์ฯ      เป็นสาํคญัและใหถื้อการตดัสินของ      สหกรณ์ออมทรัพยค์รูศรีสะเกษ   จาํกดั  
เป็นเด็ดขาด     ผูเ้สนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ   มิได ้   รวมทั!งสหกรณ์ออมทรัพยค์รูศรีสะเกษ จาํกดั จะ 
พิจารณายกเลิกการสอบราคาและลงโทษผูเ้สนอราคาเสมือนเป็นผูทิ้!งงาน หากมีเหตุเชื*อไดว้า่      การเสนอราคา 
กระทาํไปโดยไม่สุจริต หรือมีการสมยอมกนัในการเสนอราคา 
             .  การทําสัญญาจ้าง 
                  $.5   ในกรณีผูช้นะการสอบราคา  สามารถส่งมอบงานจา้งให้เรียบร้อย  ภายใน   .  วัน  ของการทาํ 
ขอ้ตกลง     สหกรณ์ออมทรัพยค์รูศรีสะเกษ  จาํกดั     จะพิจารณาจดัทาํขอ้ตกลงเป็นหนงัสือแทนการทาํสัญญา  
ตามแบบสัญญาตามระบุในขอ้ 7   ก็ได ้ 
                 $."   ในกรณีที*ผูช้นะการสอบราคาไม่สามารถส่งมอบงานจา้งไดค้รบถว้น ภายใน N  วนัทาํการของ 
สหกรณ์ออมทรัพยค์รูศรีสะเกษ  จาํกดั       เห็นวา่ไม่สมควรจดัทาํขอ้ตกลงเป็นหนงัสือ   ตามขอ้  $.5   ผูช้นะการ 
สอบราคาจะตอ้งทาํสัญญาจา้งตามแบบสัญญาดงัระบุไวใ้น   ขอ้  7      กบัสหกรณ์ออมทรัพยค์รูศรีสะเกษ  จาํกดั   
ภายใน   N    วนั    นบัถดัจากวนัที*ไดรั้บแจง้   และจะตอ้งวางหลกัประกนัสัญญา  เป็นจาํนวนเงินเท่ากบัร้อยละ #   
ของราคาจดัซื!อจดัจา้งที*สอบราคาไวใ้ห ้ สหกรณ์ออมทรัพยค์รูศรีสะเกษ  จาํกดั   ยดึถือไวใ้นขณะทาํสัญญา โดย 
ใชห้ลกัประกนั เป็นเงินสด/หนงัสือคํ!าประกนัธนาคาร  คิดเป็นร้อยละ #  ของราคาจดัซื!อจดัจา้ง   
         P.  อัตราค่าปรับ 

      ค่าปรับตามแบบสัญญาจา้งตามขอ้  O  ใหค้ิดในอตัราร้อยละ  P.#  ต่อวนั 
E.  การรับประกันความชํารุดบกพร่อง 
      ผูช้นะการสอบราคา    ซึ*งไดท้าํขอ้ตกลงเป็นหนงัสือหรือทาํสัญญาจา้งตามแบบดงัระบุใน    ขอ้  5.7 

แลว้แต่กรณี จะตอ้งรับประกนัความชาํรุดบกพร่องของสิ*งของที*จดัจา้งที*เกิดขึ!นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า �  ปี 
นบัถดัจากวนัที*ผูว้า่จา้งรับมอบ โดยผูรั้บจา้งตอ้งรีบจดัการแกไ้ขใหใ้ชก้ารไดดี้ดงัเดิม ใน  5#  วนั   นบัถดัจากวนัที* 
ไดรั้บแจง้ความชาํรุดบกพร่อง 
             F.  การเบิกจ่ายเงิน 
                   สหกรณ์ออมทรัพยค์รูศรีสะเกษ จาํกดั      จะจ่ายเงินค่าจา้งใหแ้ก่ผูรั้บจา้งเป็นรายงวด  โดยถือราคาเหมา 
รวมเป็นเกณฑ ์ซึ*งไดร้วมภาษีมูลค่าเพิ*ม ตลอดจนภาษีอากรอื*นๆ และค่าใชจ่้ายทั!งปวงดว้ยแลว้ กําหนดการจ่ายเงิน 
เป็น   5   งวด     หลงัจากผูรั้บจา้งปฏิบติังานตามสัญญานี!ครบถว้นถูกตอ้ง    และผูว้า่จา้งไดรั้บมอบงานจากผูรั้บจา้ง
เรียบร้อยแลว้    ทั!งนี! ในการเบิกจ่ายเงินค่าจา้งดงักล่าว    ใหเ้ป็นไปตามระเบียบวิธีปฏิบติัของผูว้า่จา้ง ดงันี!   
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                      งวดที�   �   ผูว้า่จา้งจะจ่ายเงินใหก้บัผูรั้บจา้ง  เมื*อผูรั้บจา้งดาํเนินการ  เทพื!นซ่อมเพดานอาคารแบบเตม็ 
พื!นที* ลงซีเมนตก์นัซึมใหแ้ลว้เสร็จ   ภายในกาํหนดระยะเวลาแลว้เสร็จภายใน �.  วัน    นบัถดัจากวนัลงนามสัญญา 
ผูว้า่จา้งจะจ่ายเงินใหก้บัผูรั้บจา้ง ร้อยละ 7P   ของวงเงินค่าจา้งตามสัญญา   
                     งวดที�   �   ผูว้า่จา้งจะจ่ายเงินใหก้บัผูรั้บจา้ง  เมื*อ ผูรั้บจา้งดาํเนินการ  ดงันี!  

1. เทพื!นเพดาน  แบบเฉียงเวน้ร่องทางเดินนํ!า  
2. งานจดัทาํร่องทางเดินของนํ!า   

ใหแ้ลว้เสร็จ ภายในกาํหนดระยะเวลาแลว้เสร็จภายใน �. วัน  นบัถดัจากวนัลงนามสัญญา ผูว้า่จา้งจะจ่ายเงินใหก้บั 
ผูรั้บจา้ง ร้อยละ 7P   ของวงเงินค่าจา้งตามสัญญา   
                     งวดที�   5   ผูว้า่จา้งจะจ่ายเงินใหก้บัผูรั้บจา้ง  เมื*อ ผูรั้บจา้งดาํเนินการ  ดงันี!  

1. เปลี*ยนฉนวนท่อเดินนํ!ายาแอร์ (ใตอ้าคารชั!น " ) ทั!งหมด  
2. เก็บรายละเอียดงาน และทาํความสะอาดบริเวณก่อสร้าง    

ใหแ้ลว้เสร็จ  และผูรั้บจา้งส่งมอบงานตามรูปแบบรายการภายในกาํหนด ครบถว้นตามสัญญาจา้งทุกประการ และ 
คณะกรรมการตรวจรับงานจา้งถูกตอ้งเรียบร้อยแลว้    
                       ทัKงนีK จะต้องให้คณะกรรมการควบคมุงานจ้างตรวจสอบวัสดอุุปกรณ์ในการซ่อมแซมให้เรียบร้อย ก่อน 
ทําการซ่อมแซมในแต่ละงวดงานทุกครัKง  
 

10.  ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื�น  ๆ    
10.1 ผูเ้สนอราคาซึ*ง    สหกรณ์ออมทรัพยค์รูศรีสะเกษ จาํกดั     ไดค้ดัเลือกแลว้ไม่ไปทาํสัญญาหรือ 

ขอ้ตกลงภายในเวลาที*ทางสหกรณ์กาํหนด ดงัระบุในขอ้  $   สหกรณ์ออมทรัพยค์รูศรีสะเกษ  จาํกดั   อาจพิจารณา
เรียกร้องใหช้ดเชยความเสียหายอื*น  (ถา้มี )   และจะพิจารณาใหเ้ป็นผูทิ้!งงานตามระเบียบของทางราชการ 
                    5P."  สหกรณ์ออมทรัพยค์รูศรีสะเกษ จาํกดั สงวนสิทธิที*จะแกไ้ขเพิ*มเติมเงื*อนไข หรือขอ้กาํหนดใน 
แบบในสัญญาให้เป็นไปตามความเห็นของคณะกรรมการดาํเนินการ  

 
 
 

                                                            (ลงชื�อ)                                                                                                                           

                       

 (นายธีรนันท์     คําคาว)ี 
ประธานกรรมการ    

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูศรีสะเกษ  จํากัด                                   
วันที�  �.  พฤษภาคม  พ.ศ.�� ! 
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