ประกาศ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูศรีสะเกษ จํากัด
เรื อง การสอบราคาจัดซือจัดจ้ าง งานซ่ อมแซมอาคารรัวซึมฝ้าเพดาน
----------------------------------

ตามทีสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ศรี สะเกษ จํากัด มีความประสงค์จะสอบราคาจัดซื!อจัดจ้าง งานซ่ อมแซมอาคารรัวซึมฝ้าเพดาน ตามประกาศสหกรณ์ฯ ลงวันที () พฤษภาคม ,-./ นั!น
สหกรณ์ฯ ขอยกเลิกประกาศดังกล่าว และขอประกาศสอบราคาจัดซื!อจัดจ้าง งานซ่ อมแซมอาคารรัวซึมฝ้าเพดานใหม่ ตามรายละเอียดเอกสารแนบท้าย โดยกําหนดราคากลางของการจัดซื!อจัดจ้าง งานซ่ อมแซมอาคารรัวซึมฝ้าเพดาน เป็ นเงิน ,/3,555 บาท ( สองแสนสี หมืนสามพันบาทถ้วน )
ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคณ
ุ สมบัติ ดังต่อไปนี?
+. มีความสามารถตามกฎหมาย เป็ นผูม้ ีอาชีพตามทีสอบราคางานจ้างดังกล่าว
2. ไม่เป็ นบุคคลล้มละลาย
4. ไม่อยูร่ ะหว่างเลิกกิจการ
5. ไม่เป็ นผูท้ ีถูกระบุชือไว้ใ นบัญชีรายชือผูท้ ิ!งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชือแล้ว
8. มีคุณสมบัติและไม่มีลกั ษณะต้องห้ามตามทีคณะกรรมการนโยบายการจัดซื!อจัดจ้าง
9. เป็ นบุคคลธรรมดาหรื อนิติบุคคลผูม้ ีอาชีพรับจ้างงานทีสอบราคาดังกล่าว
;. ไม่เป็ นผูม้ ีผลประโยชน์ร่วมกันกับผูย้ นื เสนอราคารายอืนทีเข้าเสนอราคาให้แก่ สหกรณ์ออมทรัพย์ครู ศรี สะเกษ จํากัด ณ วันประกาศสอบราคา หรื อไม่เป็ นผูก้ ระทําการอันเป็ นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็ นธรรม
ในการสอบราคาครั!งนี!
<. ไม่เป็ นผูไ้ ด้รับเอกสิ ทธิ=หรื อความคุม้ กัน ซึงอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ!นศาลไทย เว้นแต่ รัฐบาลของผูย้ นื
ข้อเสนอได้มีคาํ สัง ให้สละเอกสิ ทธิ=และความคุม้ กันเช่นว่านั!น
กําหนดยืน ซองสอบราคา ในวันที A< พฤษภาคม A895 ระหว่างเวลา DE.DD น. ถึง +A.DD น.
ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครู ศรี สะเกษ จํากัด (ฝ่ ายธุรการ หมายเลข +) และกําหนดเปิ ดซองใบเสนอราคาในวันที A<
พฤษภาคม A895 ตั!งแต่เวลา +5.DD น. เป็ นต้นไป
ผูส้ นใจติดต่อขอรับใบเสนอราคา ได้ทีสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ศรี สะเกษ จํากัด หรื อสอบถามทางโทรศัพท์
หมายเลข D58-9+AA<8 , D9+-DAEDEA4 ในวันและเวลาราชการ และสามารถสื บค้นข้อมูลทางเว็บไซต์
WWW.SSKTCO-OP.COM ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ศรี สะเกษ จํากัด
ประกาศ ณ วันที AD พฤษภาคม พ.ศ. A895
(ลงชือ)
( นายธีรนันท์ คําคาวี )
ประธานกรรมการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ครู ศรี สะเกษ จํากัด

เอกสารสอบราคา งานซ่ อมแซมอาคารรัวซึมฝ้าเพดาน
เลขที / !
ตามประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูศรีสะเกษ จํากัด
ลงวันที . พฤษภาคม พ.ศ. !
*******************
ด้วยสํานักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ศรี สะเกษ จํากัด มีความประสงค์จะสอบราคาจัดซื!อจัดจ้าง
งานซ่ อมแซมอาคารรัวซึมฝ้าเพดาน ประจําปี งบประมาณ "#$% โดยกําหนดราคากลางของการจัดซื!อจัดจ้าง
งานซ่ อมแซมอาคารรัวซึมฝ้าเพดาน เป็ นเงิน !5,... บาท ( สองแสนสี หมืนสามพันบาทถ้ วน )
วัสดุที*จะนํามาปรับปรุ งอาคารสถานที*ตอ้ งเป็ นของแท้ ของใหม่ โดยไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็ นของ
เก่าเก็บ อยูใ่ นสภาพที*จะใช้งานได้ทนั ที และมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามที*กาํ หนดไว้ในเอกสารสอบราคาฉบับนี!
โดยมีขอ้ แนะนําและข้อกําหนด ดังต่อไปนี!
. เอกสารแนบท้ายเอกสารสอบราคา
5.5 รายละเอียดและขอบเขตของงาน
5." แบบใบเสนอราคา
5.7 แบบสัญญาจ้าง
5.% บทนิยาม
(5) ผูเ้ สนอราคาที*มีผลประโยชน์ร่วมกัน
(") การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็ นธรรม
. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา
2.1 มีความสามารถตามกฎหมาย
2.2 ไม่เป็ นบุคคลล้มละลาย
2.3 ไม่อยูร่ ะหว่างเลิกกิจการ
2.4 ไม่เป็ นผูถ้ ูกระบุชื*อไว้ในบัญชีรายชื*อผูท้ ิง! งานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื*อแล้วหรื อไม่เป็ น
ผูท้ ี*ได้รับผลของการสัง* ให้นิติบุคคลหรื อบุคคลอื*นเป็ นผูท้ ิ!งงานตามระเบียบของทางราชการ
2.5 ไม่เป็ นผูม้ ีผลประโยชน์ร่วมกันกับผูเ้ สนอราคารายอื*น ณ วันประกาศสอบราคา หรื อไม่เป็ น
ผูก้ ระทําการอันเป็ นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็ นธรรม ตามข้อ 5.%
2.6 ไม่เป็ นผูไ้ ด้รับเอกสิ ทธิEหรื อความคุม้ กัน ซึ*งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ!นศาลไทย เว้นแต่ รัฐบาลของ
ผูเ้ สนอราคาได้มีคาํ สัง* ให้สละสิ ทธิEและความคุม้ กันเช่นว่านั!น
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5. หลักฐานการเสนอราคา
ผูย้ นื* ข้อเสนอ จะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื*นมาพร้อมกับซองเสนอราคา โดยแยกเป็ น " ส่วน ดังนี!
5. ส่ วนที  อย่างน้อยต้องมีเอกสารเป็ นนิติบุคคล
(5) ในกรณีผยู ้ นื* ข้อเสนอเป็ นนิตติบุคคล
(ก) ห้างหุ ้นส่วนสามัญหรื อห้างหุน้ ส่วนจํากัด ให้ยนื* สําเนาหนังสื อรับรองการจดทะเบียนนิติ
บุคคล บัญชีรายชื*อหุน้ ส่วนผูจ้ ดั การ ผูม้ ีอาํ นาจควบคุม(ถ้ามี) พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง
(ข) บริ ษทั จํากัด หรื อบริ ษทั มหาชน จํากัดส่วนจํากัด ให้ยนื* สําเนาหนังสื อรับรองการจดทะเบียน
นิติบุคคล หนังสื อบริ คณห์สนธิ บัญชีรายชื*อกรรมการผูจ้ ดั การ ผูม้ ีอาํ นาจควบคุม(ถ้ามี) และบัญชีผถู ้ ือหุน้ รายใหญ่
(ถ้ามี) พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง
(") ในกรณีผยู ้ นื* ข้อเสนอเป็ นบุคคลธรรมดา ให้ยนื* สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูน้ ! นั พร้อม
รับรองสําเนาถูกต้อง
5. ส่ วนที  อย่างน้อยต้องมีเอกสารเป็ นนิติบุคคล
(5) ในกรณีที*ผยู ้ นื* ข้อเสนอมอบอํานาจให้บุคคลอื*นกระทําการแทน ให้แนบหนังสื อมอบอํานาจ
ซึ*งปิ ดอากรแสตมป์ ตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผูม้ อบอํานาจและผูร้ ับมอบอํานาจ ทั!งนี! หาก
ผูร้ ับมอบอํานาจเป็ นบุคคลธรรมดา ต้องเป็ นผูท้ ี*บรรลุนิติภาวะตามกฏหมายแล้วเท่านั!น
(") บัญชีเอกสารทั!งหมดที*ได้ยนื* พร้อมกับซองสอบราคารวมทั!งรายการและจํานวนตัวอย่าง(ถ้ามี)
(7) ผูย้ นื* ซองเสนอราคา ต้องแสดงเอกสารหลักฐาน ประสบการณ์ที*เกี*ยวข้องกับงานจ้าง พร้อมรับรอง
สําเนาถูกต้อง
!. การยืนซองสอบราคา
%.5 ผูเ้ สนอราคาต้องยืน* ใบเสนอราคาตามแบบที*กาํ หนดไว้ในเอกสารสอบราคานี! โดยไม่มีเงื*อนไขใดๆ
ทั!งสิ!น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วนลงลายชื*อของผูเ้ สนอราคาให้ชดั เจนจํานวนเงินที*เสนอต้องระบุ
ตัวเลขและตัวอักษร โดยไม่มีการขูดลบ หรื อแก้ไข หากมีการขูดลบหรื อตกเติม แก้ไข เปลี*ยนแปลง จะต้อง
ลงลายมือชื*อผูเ้ สนอราคา พร้อมประทับตรา(ถ้ามี) กํากับไว้ดว้ ยทุกแห่ง
%." ผูเ้ สนอราคาต้องเสนอราคาเป็ นเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดยเสนอราคารวมและราคา
ต่อหน่วยและหรื อต่อรายการ ตามเงื*อนไขที*ระบุไว้ทา้ ยใบเสนอราคาให้ถูกต้องทั!งนี! ราคารวมที*เสนอจะต้องตรงกัน
ทั!งตัวเลข และตัวหนังสื อ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสื อไม่ตรงกันให้ถือตัวหนังสื อเป็ นสําคัญ โดยคิดราคารวมทั!งสิ! น
ซึ*งรวมภาษีมูลค่าเพิม* และค่าใช้จ่ายอื*นๆ ทั!งปวงไว้แล้ว
ราคาทีเสนอจะต้องกําหนดยืนราคาไม่นอ้ ยกว่า  วัน นับแต่วนั เปิ ดซองสอบราคา โดยภายในกําหนด
ยืนราคา ผูเ้ สนอราคาต้องรับผิดชอบราคาทีตนเสนอไว้และจะถอนการเสนอราคามิไ ด้
4.3 ผูเ้ สนอราคาจะต้องเสนอกําหนดเวลาส่งมอบงานจ้าง ภายใน . วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง
4.4 ผูเ้ สนอราคาจะต้องส่งแบบรู ปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของงานจ้างไปพร้อมใบเสนอราคา
หลักฐานดังกล่าวนี! จะยึดไว้เป็ นเอกสารของทางสหกรณ์ฯ
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4.5 ก่อนยืน* ซองสอบราคา ผูเ้ สนอราคาควรตรวจดูร่างสัญญาจ้าง รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะให้ถี*ถว้ น
และเข้าใจเอกสารสอบราคาทั!งหมดเสี ยก่อนจะตกลงยืน* ซองสอบราคาตามเงื*อนไขในเอกสารสอบราคา
4.6 ผูเ้ สนอราคาจะต้องยืน* ซองเสนอราคาพร้อมหลักฐานตามข้อ 7 จํานวน  ซอง ปิ ดผนึกซอง
เรียบร้ อย จ่ าหน้ าซองถึงประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพ ย์ครูศ รีสะเกษ จํากัด โดยระบุไว้ที*หน้าซองว่า
“ใบเสนอราคา” ตามเอกสารสอบราคา เลขที* 5/"#$% ยืน* ต่อคณะกรรมการรับซองสอบราคา ในวันที E
พฤษภาคม  ! ระหว่างเวลา .F... น. ถึงเวลา ... น. โดยใช้ นาฬิ กากลางของสหกรณ์ ณ สํานักงานสหกรณ์ออมทรัพ ย์ครูศ รีสะเกษ จํากัด
เมื*อพ้นกําหนดยืน* ซองสอบราคาแล้วจะไม่รับซองสอบราคาโดยเด็ดขาด คณะกรรมการเปิ ดซองสอบราคา
จะเปิ ดซองและพิจารณาผลสอบราคา ในวันที E พฤษภาคม  ! ตัKงแต่เวลา !... น. เป็ นต้นไป
4.7 ผูย้ นื* ข้อเสนอจะต้องปฏิบตั ิ ดังนี!
(5) ราคาที*เสนอจะต้องเป็ นราคาที*รวมภาษีมูลค่าเพิม* และรวมค่าใช้จ่ายทั!งปวงไว้แล้ว
(") ผูย้ นื* ข้อเสนอจะต้องลงทะเบียนเพื*อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา ที*กาํ หนด
(7) ผูย้ นื* ข้อเสนอจะถอนการเสนอราคาที*เสนอแล้วไม่ได้
5. หลักเกณฑ์ และสิทธิในการพิจารณา
#.5 การสอบราคาครั!งนี! สหกรณ์ออมทรัพย์ครู ศรี สะเกษ จํากัด จะพิจารณาตัดสิ นด้วยราคา ราคารวม /
ราคาต่อรายการ /ราคาต่อหน่วย
#." ผูเ้ สนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามคุณสมบัติขอ้ " หรื อยืน* หลักฐานเสนอราคาไม่ถูกต้อง
หรื อไม่ครบถ้วนตามหลักฐานข้อ 7 หรื อยืน* ซองราคาไม่ถูกต้องตามข้อ % แล้วคณะกรรมการเปิ ดซองสอบราคา
จะไม่รับพิจารณาราคาของผูเ้ สนอราคารายนั!น เว้นแต่เป็ นข้อผิดพลาดหรื อผิดหลงเพียงเล็กน้อยจากเงื*อนไข เอกสาร
สอบราคาในส่วนที*มิใช่สาระสําคัญ ทั!งนี!เฉพาะในกรณีที*พิจารณาเห็นว่าจะเป็ นประโยชน์ต่อทางสหกรณ์เท่านั!น
5.3 สหกรณ์ออมทรัพย์ครู ศรี สะเกษ จํากัด สงวนสิ ทธิEไม่พจิ ารณาราคาของผูเ้ สนอราคาโดยไม่มีการ
ผ่อนผันในกรณี ดงั ต่อไปนี!
1) ไม่ปรากฏชื*อผูเ้ สนอราคารายนั!นในบัญชีผรู ้ ับเอกสาร
2) ไม่กรอกชื*อนิติบุคคล บุคคลธรรมดา หรื อลงลายมือชื*อผูเ้ สนอราคาอย่างหนึ*งอย่างใด หรื อ
ทั!งหมดในใบเสนอราคา
3) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื*อนไขที*กาํ หนด ในเอกสารสอบราคาที*เป็ นสาระสําคัญ
หรื อมีผลทําให้เกิดความได้เปรี ยบเสี ยเปรี ยบแก่ผเู ้ สนอราคารายอื*น
4) ราคาที*เสนอมีการขูดลบ ตกเติม แก้ไข เปลี*ยนแปลงโดยผูเ้ สนอราคามิได้ลงลายมือชื*อ
พร้อมทั!งประทับตรา (ถ้ามี ) กํากับไว้
5.4 ในการตัดสิ นการสอบราคาในการทําสัญญา คณะกรรมการการเปิ ดซองสอบราคาและพิจารณา
ผลสอบราคา มีสิทธิEให้ผเู ้ สนอราคาชี!แจงข้อเท็จจริ ง สภาพ ฐานะ หรื อข้อเท็จจริ งอื*นใดที*เกี*ยวข้องกับผูเ้ สนอ
ราคาได้ สหกรณ์ออมทรัพย์ครู ศรี สะเกษ จํากัด มีสิทธิEที*จะไม่รับราคา หรื อไม่ทาํ สัญญาหากหลักฐานดังกล่าว
ไม่มีความเหมาะสมหรื อไม่ถูกต้อง
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5.5 สหกรณ์ออมทรัพย์ครู ศรี สะเกษ จํากัด ทรงไว้ซ* ึงสิ ทธิEไม่รับราคาตํ*าสุดหรื อราคาหนึ*งราคาใด
หรื อราคาที*เสนอทั!งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกจัดซื!อจัดจ้างในจํานวนหรื อขนาด หรื อเฉพาะรายการหนึ*งรายการใดหรื ออาจจะยกเลิกการสอบราคาโดยไม่พิจารณาจัดซื!อจัดจ้างเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ทั!งนี! เพื*อ
ประโยชน์ของทางสหกรณ์ฯ เป็ นสําคัญและให้ถือการตัดสิ นของ สหกรณ์ออมทรัพย์ครู ศรี สะเกษ จํากัด
เป็ นเด็ดขาด ผูเ้ สนอราคาจะเรี ยกร้องค่าเสี ยหายใดๆ มิได้ รวมทั!งสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ศรี สะเกษ จํากัด จะ
พิจารณายกเลิกการสอบราคาและลงโทษผูเ้ สนอราคาเสมือนเป็ นผูท้ ิง! งาน หากมีเหตุเชื*อได้วา่ การเสนอราคา
กระทําไปโดยไม่สุจริ ต หรื อมีการสมยอมกันในการเสนอราคา
. การทําสั ญญาจ้ าง
$.5 ในกรณีผชู ้ นะการสอบราคา สามารถส่งมอบงานจ้างให้เรี ยบร้อย ภายใน . วัน ของการทํา
ข้อตกลง สหกรณ์ออมทรัพย์ครู ศรี สะเกษ จํากัด จะพิจารณาจัดทําข้อตกลงเป็ นหนังสื อแทนการทําสัญญา
ตามแบบสัญญาตามระบุในข้อ 7 ก็ได้
$." ในกรณีที*ผชู ้ นะการสอบราคาไม่สามารถส่งมอบงานจ้างได้ครบถ้วน ภายใน N วันทําการของ
สหกรณ์ออมทรัพย์ครู ศรี สะเกษ จํากัด เห็นว่าไม่สมควรจัดทําข้อตกลงเป็ นหนังสื อ ตามข้อ $.5 ผูช้ นะการ
สอบราคาจะต้องทําสัญญาจ้างตามแบบสัญญาดังระบุไว้ใน ข้อ 7 กับสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ศรี สะเกษ จํากัด
ภายใน N วัน นับถัดจากวันที*ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกันสัญญา เป็ นจํานวนเงินเท่ากับร้อยละ #
ของราคาจัดซื!อจัดจ้างที*สอบราคาไว้ให้ สหกรณ์ออมทรัพย์ครู ศรี สะเกษ จํากัด ยึดถือไว้ในขณะทําสัญญา โดย
ใช้หลักประกัน เป็ นเงินสด/หนังสื อคํ!าประกันธนาคาร คิดเป็ นร้อยละ # ของราคาจัดซื!อจัดจ้าง
P. อัตราค่าปรับ
ค่าปรับตามแบบสัญญาจ้างตามข้อ O ให้คิดในอัตราร้อยละ P.# ต่อวัน
E. การรับประกันความชํารุดบกพร่ อง
ผูช้ นะการสอบราคา ซึ*งได้ทาํ ข้อตกลงเป็ นหนังสื อหรื อทําสัญญาจ้างตามแบบดังระบุใน ข้อ 5.7
แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชํารุ ดบกพร่ องของสิ* งของที*จดั จ้างที*เกิดขึ!นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า  ปี
นับถัดจากวันที*ผวู ้ า่ จ้างรับมอบ โดยผูร้ ับจ้างต้องรี บจัดการแก้ไขให้ใช้การได้ดีดงั เดิม ใน 5# วัน นับถัดจากวันที*
ได้รับแจ้งความชํารุ ดบกพร่ อง
F. การเบิกจ่ ายเงิน
สหกรณ์ออมทรัพย์ครู ศรี สะเกษ จํากัด จะจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผรู ้ ับจ้างเป็ นรายงวด โดยถือราคาเหมา
รวมเป็ นเกณฑ์ ซึ*งได้รวมภาษีมูลค่าเพิม* ตลอดจนภาษีอากรอื*นๆ และค่าใช้จ่ายทั!งปวงด้วยแล้ว กําหนดการจ่ ายเงิน
เป็ น 5 งวด หลังจากผูร้ ับจ้างปฏิบตั ิงานตามสัญญานี!ครบถ้วนถูกต้อง และผูว้ า่ จ้างได้รับมอบงานจากผูร้ ับจ้าง
เรี ยบร้อยแล้ว ทั!งนี!ในการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างดังกล่าว ให้เป็ นไปตามระเบียบวิธีปฏิบตั ิของผูว้ า่ จ้าง ดังนี!
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งวดที  ผูว้ า่ จ้างจะจ่ายเงินให้กบั ผูร้ ับจ้าง เมื*อผูร้ ับจ้างดําเนินการ เทพื!นซ่อมเพดานอาคารแบบเต็ม
พื!นที* ลงซีเมนต์กนั ซึมให้แล้วเสร็จ ภายในกําหนดระยะเวลาแล้วเสร็จภายใน . วัน นับถัดจากวันลงนามสัญญา
ผูว้ า่ จ้างจะจ่ายเงินให้กบั ผูร้ ับจ้าง ร้อยละ 7P ของวงเงินค่าจ้างตามสัญญา
งวดที  ผูว้ า่ จ้างจะจ่ายเงินให้กบั ผูร้ ับจ้าง เมื*อ ผูร้ ับจ้างดําเนินการ ดังนี!
1. เทพื!นเพดาน แบบเฉียงเว้นร่ องทางเดินนํ!า
2. งานจัดทําร่ องทางเดินของนํ!า
ให้แล้วเสร็จ ภายในกําหนดระยะเวลาแล้วเสร็จภายใน . วัน นับถัดจากวันลงนามสัญญา ผูว้ า่ จ้างจะจ่ายเงินให้กบั
ผูร้ ับจ้าง ร้อยละ 7P ของวงเงินค่าจ้างตามสัญญา
งวดที 5 ผูว้ า่ จ้างจะจ่ายเงินให้กบั ผูร้ ับจ้าง เมื*อ ผูร้ ับจ้างดําเนินการ ดังนี!
1. เปลี*ยนฉนวนท่อเดินนํ!ายาแอร์ (ใต้อาคารชั!น " ) ทั!งหมด
2. เก็บรายละเอียดงาน และทําความสะอาดบริ เวณก่อสร้าง
ให้แล้วเสร็จ และผูร้ ับจ้างส่งมอบงานตามรู ปแบบรายการภายในกําหนด ครบถ้วนตามสัญญาจ้างทุกประการ และ
คณะกรรมการตรวจรับงานจ้างถูกต้องเรี ยบร้อยแล้ว
ทัKงนีK จะต้องให้ คณะกรรมการควบคุมงานจ้ างตรวจสอบวัสดุอปุ กรณ์ในการซ่ อมแซมให้ เรียบร้ อย ก่อน
ทําการซ่ อมแซมในแต่ละงวดงานทุกครัKง
10. ข้อสงวนสิ ทธิในการเสนอราคาและอืน ๆ
10.1 ผูเ้ สนอราคาซึ*ง สหกรณ์ออมทรัพย์ครู ศรี สะเกษ จํากัด ได้คดั เลือกแล้วไม่ไปทําสัญญาหรื อ
ข้อตกลงภายในเวลาที*ทางสหกรณ์กาํ หนด ดังระบุในข้อ $ สหกรณ์ออมทรัพย์ครู ศรี สะเกษ จํากัด อาจพิจารณา
เรี ยกร้องให้ชดเชยความเสี ยหายอื*น (ถ้ามี ) และจะพิจารณาให้เป็ นผูท้ ิง! งานตามระเบียบของทางราชการ
5P." สหกรณ์ออมทรัพย์ครู ศรี สะเกษ จํากัด สงวนสิ ทธิที*จะแก้ไขเพิม* เติมเงื*อนไข หรื อข้อกําหนดใน
แบบในสัญญาให้เป็ นไปตามความเห็นของคณะกรรมการดําเนินการ
(ลงชื อ)
(นายธีรนันท์ คําคาวี)
ประธานกรรมการ
สหกรณ์ออมทรัพ ย์ครูศ รีสะเกษ จํากัด
วันที . พฤษภาคม พ.ศ. !

