
 
ประกาศสหกรณออมทรัพยครูสงขลา จํากัด 

เรื่อง สอบราคาจางบริการดูแลรักษาความปลอดภัย 

 

 ดวยสหกรณออมทรัพยครูสงขลา จํากัด  มีความประสงคจะสอบราคาจางบริการดูแลรักษาความ

ปลอดภัยอาคารสํานักงานสหกรณออมทรัพยครูสงขลา จํากัด  

 ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองเปนนิติบุคคล ที่มีวัตถุประสงคบริการดูแลรักษาความปลอดภัย  และตองไม

เปนผูถูกแจงเวียนชื่อผูทิ้งงานของทางราชการ 

 กําหนดยื่นซองสอบราคาในวันศุกรที่ 24 มีนาคม พ.ศ.2560   ระหวางเวลา  09.30 น. – 10.30 น.          

ณ สหกรณออมทรัพยครูสงขลา จํากัด  424  ถนนลพบุรีราเมศวร  หมูที่ 6  ตําบลน้ํานอย  อําเภอหาดใหญ  

จังหวัดสงขลา  และกําหนดเปดซองสอบราคาในวันเดียวกัน ตั้งแตเวลา 10.45 น. เปนตนไป 
 

 ผูสนใจติดตอขอรับเอกสารสอบราคาไดที่ ฝายธุรการสหกรณออมทรัพยครูสงขลาจํากัด  ระหวางวันที่ 

13 – 22 มีนาคม พ.ศ.2560    หรือสอบถามทางหมายเลขโทรศัพท  0-7458-2881-4  ตอ  209  ในวันและเวลา

ทําการ 

 

ประกาศ ณ วันที่ 11 มีนาคม พ.ศ.2560 

                                                                            

  

(นายเทียน  ตันติวิริยภาพ) 

ประธานกรรมการ 

สหกรณออมทรัพยครูสงขลา จํากัด 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



เอกสารสอบราคาจาง เลขที่  1/2560 

บริการดูแลรักษาความปลอดภัยสํานักงานสหกรณออมทรัพยครูสงขลา จํากัด 
ตามประกาศสหกรณออมทรัพยครูสงขลา จํากัด 

ลงวันที่ 11 มีนาคม พ.ศ.2560 

 

 ดวยสหกรณออมทรัพยครูสงขลา จํากัด  มีความประสงคจะสอบราคาจางบริการดูแลรักษาความ

ปลอดภัยสํานักงานสหกรณออมทรัพยครูสงขลา จํากัด  

เอกสารสอบราคานี้ มีขอแนะนําและกําหนด ดังตอไปนี้ 

  ขอ 1. เอกสารแนบทายเอกสารสอบราคา 

1.1 แบบใบเสนอราคา 

1.2 แบบสัญญาจาง 

ขอ 2. คุณสมบัติของผูเสนอราคา 

2.1 ผูเสนอราคาตองเปนนิติบุคคลและมีวัตถุประสงคบริการดูแลรักษาความปลอดภัย

และตองไมเปนผูถูกเวียนชื่อผูทิ้งงานของทางราชการ 

2.2 ผูเสนอราคาไมเปนผูไดรับสิทธิหรือความคุมกัน  ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทยเวน

แตรัฐบาลของผูเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิความคุมกันเชนวานั้น 

ขอ 3. หลักฐานการเสนอราคา 

 ผูเสนอราคาจะตองเสนอเอกสารแนบมาพรอมซองสอบราคา  ดังนี้ 

 3.1 สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนหุนสวนบริษัท และสําเนาใบทะเบียน ภาษีมูลคาเพิ่ม  

(ถามี)  พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง 

 สําหรับผูประกอบการประเภทรานคาจะตองมีสําเนาหนังสือจดทะเบียนพาณิชยและใบ

ทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม (ถามี) พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง 

 3.2 หนังสือมอบอํานาจ  ซึ่งปดอากรแสตมปตามกฎหมายในกรณีที่ผูเสนอราคามอบอํานาจ

ใหบุคคลอื่นลงนามในใบเสนอราคาแทน 

 3.3 บัญชีรายการเอกสารทั้งหมดที่ไดยื่นพรอมกับซองสอบราคา 

ขอ 4. การยื่นซองสอบราคา 

 4.1 ผูเสนอราคา ตองยื่นเสนอราคาตามแบบที่กําหนดไวในเอกสารสอบราคานี้  โดยไมมี

เงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น  และจะตองกรอกขอความใหถูกตองครบถวน  ลงลายมือชื่อของผูเสนอราคาใหชัดเจน  

จํานวนเงินที่เสนอตองระบุตรงกันทั้งตัวเลขและตัวอักษร  โดยไมมีการขูดลบหรือแกไข หากมีการขูด ลบ ตก 

เติม แกไข เปลี่ยนแปลง  จะตองลงลายมือชื่อผูเสนอราคาพรอมทั้งประทับตรา (ถามี)  กํากับไวดวยทุกแหง 

 



4.2 ผูเสนอราคาจะตองเสนอราคาเปนเงินบาท   และเสนอราคาเพียงราคาเดียว  โดยเสนอ

ราคารวมและราคาตอหนวยที่ระบุไวในใบเสนอราคาใหถูกตอง โดยผูเสนอราคาตองจัดใหมีพนักงานรักษา

ความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง จํานวน  3 นาย  ทั้งนี้ราคารวมที่เสนอจะตองตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือถา

ตัวเลขและตัวหนังสือไมตรงกันใหถือตัวหนังสือเปนสําคัญ  โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมคาภาษีมูลคาเพิ่ม  

และคาภาษีอากรอื่น  และคาใชจายอื่นทั้งปวง  ราคาที่เสนอจะตองเสนอกําหนดยืนราคาไมนอยกวา 30 วัน  

นับแตวันเปดซองสอบราคา  โดยภายในกําหนดยื่นราคา  ผูเสนอราคาตองรับผิดชอบราคาที่ตนไดเสนอไวและ

จะถอนการเสนอราคามิได 

4.3 กอนยื่นซองสอบราคา  ผูเสนอราคาควรตรวจดูรางสัญญา ใหถี่ถวนและเขาใจประกาศ

สอบราคาทั้งหมดเสียกอนที่จะตกลงยื่นซองสอบราคาตามเงื่อนไขในเอกสารสอบราคา 

4.4 ผูเสนอราคาจะตองยื่นซองสอบราคาที่ปดผนึกซองเรียบรอย จาหนาซองถึงประธาน

คณะกรรมการรับและเปดซองสอบราคา ในวันศุกรที่ 24 มีนาคม พ.ศ.2560 ระหวางเวลา 09.30 น. -10.30 น.  

ณ สหกรณออมทรัพยครูสงขลา จํากัด เลขที่ 424 ถนนลพบุรีราเมศวร หมูที่ 6ตําบลน้ํานอย  อําเภอหาดใหญ  

จังหวัดสงขลา 

  เมื่อพนกําหนดเวลายื่นซองสอบราคาแลว  จะไมรับซองสอบราคาโดยเด็ดขาดและ

คณะกรรมการรับและเปดซองสอบราคาจะเปดซองในวันเดียวกันตั้งแตเวลา 10.45 น. เปนตนไป 

 ขอ 5. หลักประกันซอง 

  ผูเสนอราคาตองวางหลักประกันซองพรอมกับการยื่นซองสอบราคา   โดยใชหลักประกันเปน

เงินสดเปนจํานวนรอยละ 5 ของราคาที่เสนอ 

  หลักประกันซองตามขอนี้สหกรณจะคืนใหผูเสนอราคาภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ได

พิจารณาในเบื้องตนเรียบรอยแลว  เวนแตผูเสนอราคารายที่คัดเลือกไวซึ่งเสนอราคาต่ําสุดไมเกิน  2  ราย  จะ

คืนใหตอเมื่อไดทําสัญญาหรือขอตกลงหรือเมื่อผูเสนอราคาไดพนจากขอผูกพันแลว 

  การคืนหลักประกันซองไมวากรณีใดๆ  จะคืนใหโดยไมมีดอกเบี้ย 

 ขอ 6. หลักเกณฑและสิทธิในการพิจารณาราคา 

  6.1 ในการสอบราคาครั้งนี้  สหกรณจะพิจารณาตัดสินดวยราคารวม 

  6.2 ผูเสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไมถูกตองตามขอ 2 หรือยื่นหลักฐานการเสนอราคาไม

ถูกตอง  หรือไมครบถวนตามขอ  3 หรือยื่นซองสอบราคาไมถูกตองตามขอ  4 แลวคณะกรรมการฯ  จะไมรับ

พิจารณาราคาของผูเสนอราคารายนั้น  เวนแตเปนขอผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กนอยหรือผิดพลาดไปจาก

เงื่อนไขของเอกสารสอบราคาในสวนที่มิใชสาระสําคัญทั้งนี้เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นวาจะเปนประโยชนตอ

สหกรณเทานั้น 

 

 
 



  6.3 สหกรณสงวนสิทธิไมพิจารณาราคาของผูเสนอราคา  โดยไมมีการผอนผันในกรณีตอไปนี ้

   6.3.1 ไมกรอกชื่อนิติบุคคล หรือลงลายมือชื่อผูเสนอราคา  อยางใดอยางหนึ่งหรือ

ทั้งหมดในใบเสนอราคา 

   6.3.2 เสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเงื่อนไขที่กําหนดในประกาศสอบราคาที่

เปนสาระสําคัญหรือมีผลทําใหเกิดความไดเปรียบเสียเปรียบแกผูเสนอราคารายอื่น 

  6.4 ในการตัดสินใจสอบราคาหรือการทําสัญญา คณะกรรมการพิจารณาผลการสอบราคา

หรือสหกรณมีสิทธิใหผูเสนอราคาชี้แจงขอเท็จจริง  สภาพ ฐานะ หรือขอเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวของกับผูเสนอ

ราคาได  สหกรณมีสิทธิที่จะไมรับราคาหรือไมทําสัญญาหากหลักฐานดังกลาวไมมีความเหมาะสมหรือไม

ถูกตอง 

  6.5 สหกรณทรงไวซึ่งสิทธิจะไมรับราคาต่ํา  หรือราคาหนึ่งราคาใด  หรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็

ได  หรืออาจจะยกเลิกการสอบราคาโดยไมพิจารณาจัดจางเลยก็ได  สุดแตจะพิจารณา  ทั้งนี้เพื่อประโยชนของ

สหกรณเปนสําคัญและใหถือวาการตัดสินของสหกรณเปนเด็ดขาด  ผูเสนอราคาจะเรียกรองคาเสียหายใดๆ 

มิได  รวมทั้งสหกรณจะพิจารณายกเลิกการสอบราคา  และลงโทษผูเสนอราคาเสมือนเปนผูทิ้งงาน  หากมีเหตุที่

เชื่อถือไดวาการเสนอราคากระทําไปโดยไมสุจริตหรือมีการสมยอมกันในการเสนอราคา 

 ขอ 7. การทําสัญญาจาง 

  ผูชนะการสอบราคาจะตองทําสัญญาจางตามแบบสัญญากับสหกรณ ภายใน 15 วันทําการ 

นับถัดจากวันที่ไดรับแจงและจะตองวางหลักประกันสัญญาเปนเงินสดจํานวนเงินรอยละหาของราคาสิ่งของที่

สอบราคาได  ใหสหกรณยึดถือไวขณะทําสัญญา 

  หลักประกันนี้จะคืนใหโดยไมมีดอกเบี้ยภายใน 15 วัน  นับถัดจากวันที่ผูชนะการเสนอราคา

พนจากขอผูกพันตามสัญญาจาง 

 ขอ 8. การจายเงิน 

  สหกรณจะจายคาจางเปนงวดรายเดือน  หลังสงมอบงานเรียบรอย 

 ขอ 9. อัตราคาปรับ 

คาปรับตามสัญญาจางใหคิดในอัตรารอยละ 0.20 ของงวด 

 

สหกรณออมทรัพยครูสงขลา  จํากัด 
 

 

 

 

 



 
แบบใบเสนอราคา 

 

เรียน ประธานกรรมการเปดซองสอบราคา 

1.ขาพเจา……………………..………............…….…….. บานเลขที่………...……….…………. 

ตําบล/แขวง………………….............อําเภอ/เขต..........………………..………...จังหวัด…….………….………… 

โทรศัพท…………………......………….….......โดย..…………………………………………..……………………….. 

ผูลงนามขางทายนี้ไดพิจารณาเงื่อนไขตาง ๆ โดยตลอดและยอมรับขอกําหนดและเงื่อนไขนั้นแลวรวมทั้งรับรอง

วา  ขาพเจาเปนผูมีคุณสมบัติครบถวนตามที่กําหนดและไมเปนผูทิ้งงานของทางราชการ 

         2.ขาพเจาขอเสนอรายการ ดังตอไปนี้ 

ที ่ รายการ ราคาตอหนวย ภาษีมูลคาเพิ่ม(ถาม)ี รวมเปนเงิน 

     

 ราคารวมทั้งสิ้น  

 

(…………………………………………………) ซึ่งเปนราคาที่รวมภาษีมูลคาเพิ่ม รวมทั้งภาษีอากรอื่น และ

คาใชจายทั้งปวงไวดวยแลว 

 3.คําเสนอนี้จะยืนอยูเปนระยะเวลา………………วัน นับแตวันเปดซองสอบราคาและ สหกรณอาจ

รับคําเสนอนี้ ณ เวลาใดก็ไดกอนที่จะครบกําหนดระยะเวลาดังกลาว หรือระยะเวลาที่ไดยืดออกไปตามเหตุผล

อันสมควรที่สหกรณรองขอ 

 4.ในกรณีที่ขาพเจาไดรับการพิจารณาใหเปนผูชนะการสอบราคา ขาพเจารับรองที่จะ 

     4.1 ทําสัญญาตามแบบสัญญาจางแนบทายกับสหกรณ ภายใน…………..วัน นับถัดจากวันที่ไดรับ

หนังสือแจงใหไปทําสัญญา 



     4.2 มอบหลักประกัน การปฏิบัติตามสัญญาตามที่ระบุไวในขอ 5. ของเอกสารสอบราคาใหแก

สหกรณออมทรัพยครูสงขลา จํากัด กอนหรือในขณะที่ไดลงนามในสัญญาเปนจํานวนรอยละ 5 ของราคาตาม

สัญญาที่ไดระบุไวในใบเสนอราคานี้ เพื่อเปนหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาโดยถูกตองครบถวน    

หากขาพเจาไมปฏิบัติใหครบถวนตามที่ระบุไวขางตนนี้ ขาพเจายอมใหสหกรณริบหลักประกันซอง

รวมทั้งยินดีชดใชคาเสียหายใดที่อาจมีแกสหกรณและสหกรณมีสิทธิจะใหผูเสนอราคารายอื่นเปนผูสอบราคา

ไดหรือสหกรณอาจเรียกสอบราคาใหมก็ได 

 5.ขาพเจายอมรับวาสหกรณไมมีความผูกผันที่จะรับคําเสนอนี้ หรือใบเสนอราคาใด ๆ รวมทั้งไมตอง

รับผิดชอบในคาใชจายใด ๆ อันอาจเกิดขึ้นในการที่ขาพเจาไดเขาเสนอราคา 

 6.บรรดาหลักฐานประกอบการพิจารณา ขาพเจาไดสงใหแกสหกรณพรอมใบเสนอราคา ขาพเจา

ยินยอมมอบใหสหกรณไวเปนเอกสารและทรัพยสินของสหกรณ 

 7. เพื่อเปนหลักประกันในการปฏิบัติโดยถูกตองตามที่ไดทําความเขาใจและตามความผูกพันแหงคํา

เสนอนี้ ขาพเจาขอมอบเงินสดเพื่อเปนหลักประกันซองเปนจํานวนเงิน…….………บาท มาพรอมกันนี ้

 8.ขาพเจาไดตรวจทานตัวเลขและตรวจสอบเอกสารตาง ๆ ที่ไดยื่นพรอมใบเสนอราคานี้ โดย

รายละเอียดแลว และเขาใจดีวาสหกรณไมตองรับผิดชอบใด ๆ ในความผิดพลาดหรือตกหลน 

 9.ใบเสนอราคานี้ไดยื่นเสนอโดยบริสุทธิ์ยุติธรรมและปราศจากกลฉอฉล หรือการสมรูรวมคิดกันโดยไม

ชอบดวยกฎหมายกับบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือหลายบุคคลหรือกับหางหุนสวนบริษัท    ใด ๆ ที่ไดยื่นเสนอราคา

ในคราวเดียวกัน 

 

เสนอมา ณ วันที่………..เดือน………………..พ.ศ…………. 

 

(ลงชื่อ)………………………………. 

       (……………..…………………..) 

ตําแหนง…………………………….. 

 

 

 

 

 

 

 


