
 

 
 
 

ประกาศโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ (ดอนสักผดุงวิทย์) 

เรื่อง สอบราคาจ้างเหมายามดูแลรักษาความปลอดภัยบริเวณโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัด

สุราษฎร์ธานี๑ (ดอนสักผดุงวิทย์)หมู่ที่ ๕ ต าบลดอนสัก อ าเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๘ 

 

   ด้วย โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ (ดอนสักผดุงวิทย์) มีความ

ประสงค์จะด าเนินการสอบราคาจ้างเหมายามดูแลรักษาความปลอดภัย บริเวณโรงเรียนองค์การบริหาร

ส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธาน๑ี (ดอนสักผดุงวิทย)์ หมู่ที่ ๕ ต าบลดอนสักอ าเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี       

ตั้งแตว่ันที่  ๑ ธันวาคม ๒๕๕๗  – ๓๐ กันยายน  ๒๕๕๘ ราคากลางของงานจ้างในการสอบราคาครั้งนี้ 

เป็นเงนิทั้งสิ้น   ๒๕๐,๐๐๐  บาท (สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)    

ผูม้ีสทิธิเสนอราคาตอ้งมคีุณสมบัติ ดังตอ่ไปนี้ 

๑. เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้างดังกล่าว  ซึ่งมีผลงานประเภท

เดียวกัน ในวงเงนิไม่นอ้ยกว่า    ๑๐๐,๐๐๐.-บาท  (หน่ึงแสนบาทถ้วน)      

๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ หรือของหน่วยการ

บริหารราชการส่วนท้องถิ่น และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว 

๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรอืความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาล

ของผู้เสนอราคาได้มคี าสั่งให้สละสทิธิ์ความคุ้มกันที่ว่านั้น 

๔. ไม่เป็นผู้ได้รับผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคา  ให้แก่

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ (ดอนสักผดุงวิทย์)      ณ วันประกาศสอบราคา 

หรอืไม่เป็นผูก้ระท าการอันเป็นการขัดขวางการแขง่ขันราคาอย่างเป็นธรรม  ในการสอบราคาจ้างครัง้นี้ 

 ก าหนดยื่นซองสอบราคาในวันและเวลาราชการ  ระหว่างวันที่  ๑๐  เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 

๒๕๕๗    ถึงวันที่   ๒๑  เดือน  พฤศจกิายน พ.ศ. ๒๕๕๗      ตามรายละเอียด ดังนี้  
 

    กรณยีื่นซองเสนอราคาโดยตรง 

   ๑๐  เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๗    ถึงวันที่   ๒๑  เดือน  พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๗       

ยื่นซอง    ณ   หอ้งพัสดุ อาคาร ๔   โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ (ดอนสักผดุงวิทย์)   

ตั้งแต่เวลา  ๐๘.๓๐ น. – ๑๖.๓๐ น. 

 

/กรณยีื่นซองเสนอ ……… 
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กรณยีื่นซองเสนอราคาทางไปรษณยี์ตอบรับ 

  ผู้เสนอราคาสามารถยื่นได้  ตั้งแต่วันที่  ๑๐  เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๗    ถึงวันที่   

๒๑  เดือน  พฤศจกิายน พ.ศ. ๒๕๕๗        โดยโรงเรยีนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ (ดอน

สักผดุงวิทย์)   จะถือวันและเวลาที่โรงเรียนฯ ได้รับจากไปรษณีย์เป็นเวลารับซอง แต่ทั้งนี้วันและเวลาที่

โรงเรียนฯ  ได้รับจากไปรษณีย์ ตอ้งไม่เกินวันที่  ๒๑  เดือน  พฤศจกิายน พ.ศ. ๒๕๕๗ เวลา   ๑๖.๓๐ น. 

ก าหนดประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกในการเสนอราคาในวันที่    ๒๔   เดือน  

พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๕๗   และก าหนดเปิดซองในวันที่ ๒๕  เดือน พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๕๗   ตั้งแต่

เวลา  ๑๓.๐๐ น.   เป็นต้นไป ณ   ห้องผู้อ านวยการ อาคารราชพฤกษ์   โรงเรียนองค์การบริหารส่วน

จังหวัดสุราษฎรธ์านี ๑  (ดอนสักผดุงวิทย์) 

ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารสอบราคา ในราคาชุดละ   ๐.-บาท   ได้ที่  ห้องพัสดุ  

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ (ดอนสักผดุงวิทย์) ระหว่าง  ๑๐  เดือน พฤศจิกายน 

พ.ศ. ๒๕๕๗    ถึงวันที่   ๒๑  เดือน  พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๗     หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข  

๐๗๗ -๓๗๑ - ๐๑๔   ในวันและเวลาราชการ   

               ประกาศ   ณ   วันที่   ๑๐   เดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๕๗         

                       

                                
       (นายภานุ    อ่ าใหญ่) 

ผูอ้ านวยการโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎรธ์านี ๑ 

(ดอนสักผดุงวิทย์) 

ปฏิบัติราชการแทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎรธ์านี 

 

 

 

 

 

       

    



 

เอกสารสอบราคาจ้างเลขที่   ๒/๒๕๕๘ 

ตามประกาศโรงเรยีนองค์การบรหิารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ (ดอนสักผดุงวทิย์) 

ลงวันที่   ๑๐  พฤศจกิายน  พ.ศ. ๒๕๕๗ 

 

    โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๑ (ดอนสักผดุงวิทย์)  มีความประสงค์

จะสอบราคาจ้างเหมายามดูแลรักษาความปลอดภัย บริเวณโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์

ธานี ๑ (ดอนสักผดุงวิทย์)     หมู่ที่ ๕  ต าบลดอนสัก อ าเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจ าปี

งบประมาณ ๒๕๕๘ ตั้งแต่วันที่ ๑๐  เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๗    ถึงวันที่   ๒๑  เดือน  

พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๗        ตามรายละเอียดแนบท้าย  จ านวน  ๒ ฉบับ    โดยมีข้อแนะน าและ

ข้อก าหนดดังตอ่ไปนี ้

    ๑. เอกสารแนบท้ายเอกสารสอบราคา 

   ๑.๑ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 

   ๑.๒ แบบใบเสนอราคา 

   ๑.๓ แบบสัญญาซือ้ขาย 

   ๑.๔ แบบหนังสือค้ าประกัน 

                            (๑)  หลักประกันสัญญา 

   ๑.๕ บทนิยาม 

        (๑) ผูเ้สนอราคาที่มผีลประโยชน์ร่วมกัน 

        (๒) การขัดขวางการแขง่ขันราคาอย่างเป็นธรรม 

   ๑.๖ บัญชเีอกสาร 

        (๑) บัญชเีอกสารส่วนที่  ๑ 

        (๒) บัญชเีอกสารส่วนที่  ๒   

๒. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา 

          ๒.๑     ผูเ้สนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซือ้ 

          ๒.๒    ผูเ้สนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชรีายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ 

หรอืของหนว่ยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นและได้แจง้เวียนชื่อแล้ว  หรอืไม่เป็นผูท้ี่ได้รับผลของการสั่งให้

นิตบิุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผูท้ิง้งานตามระเบียบของทางราชการ  

          ๒.๓ ผูเ้สนอราคาตอ้งไม่เป็นผู้มผีลประโยชน์ร่วมกันกับผูเ้สนอราคารายอื่น ณ วนั

ประกาศสอบราคาหรอืไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมตามข้อ๑.๕ 

 

 

/๒.๔ ผูเ้สนอ........... 



 

 

-๒- 
 

        ๒.๔ ผูเ้สนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรอืความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึน้

ศาลไทย  เว้นแต่รัฐบาลของผูเ้สนอราคาได้มคี าสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น  

    ๒.๕  ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคล   และมีผลงานจ้างประเภทเดียวกันกับงานที่สอบ

ราคาจ้างในวงเงินไม่น้อยกว่า  ๑๐๐,๐๐๐.-บาท (หน่ึงแสนบาทถ้วน)     และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญา

โดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมาย ว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่นหน่วยงานอื่น    

ซึ่งกฎหมายใหม้ีฐานะเป็นราชการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ  หรือหน่วยงานเอกชนที่องค์การ

บริหารส่วนจังหวัดสุราษฎรธ์านีเช่ือถอื 

 

          ๓. หลักฐานการเสนอราคา 

      ผูเ้สนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา  โดยแยกไว้

นอกซองใบเสนอราคาเป็น  ๒ ส่วน  คอื 

      ๓.๑ ส่วนที่  ๑  อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 

                               (๑) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล  

                                         - หา้งหุ้นส่วนสามัญหรอืห้างหุ้นสว่นจ ากัด  ให้ยื่นส าเนาหนังสอืรับรอง

การจดทะเบียนนิติบุคคล  บัญชรีายชื่อหุน้ส่วนผูจ้ัดการ  ผู้มีอ านาจควบคุม  พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 

                                         - บริษัทจ ากัดหรอืบริษัทมหาชนจ ากัด  ให้ยื่นส าเนาหนังสอืรับรองการจด

ทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณหส์นธิ บัญชรีายชื่อกรรมการผูจ้ัดการ ผูม้ีอ านาจควบคุม  และบัญชีผูถ้ือ

หุน้รายใหญ่  พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 

            (๒) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นผู้เสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นส าเนา

สัญญาของการเข้าร่วมคา้  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผูร้่วมค้า  และในกรณีที่ผู้เข้าร่วมค้าฝา่ยใด

เป็นบุคคลธรรมดาที่มใิช่สัญชาติไทย ก็ใหย้ื่นส าเนาหนังสอืเดินทาง หรือผูร้่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคล  ให้

ยื่นเอกสารตามที่ระบุไว้ใน  (๑)    

             (๓) บัญชีเอกสารส่วนท่ี ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา ตาม

แบบในข้อ ๑.๖ (๑)    

   ๓.๒  ส่วนที่  ๒  อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 

                              (๑) หนังสือมอบอ านาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีผู้เสนอราคามอบ

อ านาจให้บุคคลอื่นลงนามในใบเสนอราคาแทน 

                              (๒) ส าเนาหนังสือรับรองผลงานจ้าง   พร้อมคู่สัญญาประกอบผลงาน     และ

รับรองส าเนาถูกต้อง 

              /(๓) บัญชีเอกสาร…… 



 

- ๓ – 

 

                               (๓) บัญชีเอกสารส่วนท่ี ๒  ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา  ตาม

แบบในข้อ  ๑.๖ (๒)                   

๔. การเสนอราคา 

    ๔.๑ ผูเ้สนอราคาต้องยื่นเสนอราคาตามแบบที่ก าหนดไว้ในเอกสารสอบราคานี้  โดยไม่มี 

เงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น        และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่อของผู้เสนอราคาให้

ชัดเจน    จ านวนเงินที่เสนอราคาจะต้องระบุตรงกันทั้งตัวเลขและตัวอักษร  โดยไม่มีการขูดลบ  หรือแก้ไข 

หากมีการขูดลบ ตกเติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง   จะต้องลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาพร้อมประทับตรา (ถ้ามี)

ก ากับไว้ดว้ยทุกแห่ง 

           ในการเสนอราคา ให้เสนอเป็นเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดยเสนอ

ราคารวม และหรอืราคาต่อหน่วยและหรือต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง ทั้งนี้

ราคารวมที ่เสนอจะต้องตรงกันทั ้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกันให้ถือ

ตัวหนังสือเป็นส าคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอื่น และค่าใช้จ่ายทั้งปวง

ไว้แล้ว 

           ราคาที่เสนอ จะต้องเสนอก าหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า   ๑๒๐ วัน นับแต่วันเปิด

ซองสอบราคา โดยภายในก าหนดยืนราคาผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้และจะถอนการ

เสนอราคามไิด้ 

       ๔.๒ ผูเ้สนอราคาจะต้องเสนอก าหนดเวลาด าเนินการแล้วเสร็จไม่เกิน  ๑๐  เดือน  นับถัด

จากวันลงนามในสัญญาจ้าง  หรอืวันที่ได้รับหนังสอืแจง้จากโรงเรยีนองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

สุราษฎรธ์านี ๑ (ดอนสักผดุงวิทย์)   ให้เริ่มท างาน 

       ๔.๓  ก่อนยื่นซองสอบราคา    ผู้เสนอราคาควรตรวจดูร่างสัญญา แบบรูปและรายละเอียด 

ฯลฯ ให้ ถี่ถ้วนและใหเ้ข้าใจเอกสารสอบราคาทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นซองสอบราคาตามเงื่อนไขในเอกสาร

สอบราคา 

            ๔.๔  ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นซองสอบราคาที่ปิดผนึกซองเรียบร้อย จ่าหน้าซองถึง

คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา โดยระบุไว้ที่หน้าซองว่า  “ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบราคาเลขที่       

๒/๒๕๕๘ ”   ยื่นต่อเจา้หน้าที่รับซอง โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ (ดอนสักผดุงวิทย์) 

หมู่ที่ ๕  ต าบลดอนสัก อ าเภอดอนสัก   จังหวัดสุราษฎร์ธานี   ตั้งแต่วันที่  ๑๐  เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 

๒๕๕๗    ถึงวันที่   ๒๑  เดือน  พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๗          ในวันและเวลาราชการ   ตาม

รายละเอียด ดังนี้ 

 

/กรณยีื่นซอง.......... 

 



 

-๔- 
 

กรณยีื่นซองเสนอราคาโดยตรง 

   วันที่  ๑๐  เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๗    ถึงวันที่   ๒๑  เดือน  พฤศจิกายน พ.ศ. 

๒๕๕๗    ยื่นซอง   ณ   ห้องพัสดุ อาคาร ๔   โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ (ดอน

สักผดุงวิทย์)   ตั้งแต่เวลา  ๐๘.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. 

 

กรณยีื่นซองเสนอราคาทางไปรษณยี์ตอบรับ 

  ผู้เสนอราคาสามารถยื่นได้  ตั้งแต่วันที่  ๑๐  เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๗    ถึงวันที่   

๒๑  เดือน  พฤศจกิายน พ.ศ. ๒๕๕๗        โดยโรงเรยีนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ (ดอน

สักผดุงวิทย์)  จะถือวันและเวลาที่โรงเรียนฯได้รับจากไปรษณีย์เป็นเวลารับซองแต่ทั้งนี้วันและเวลาที่

โรงเรียนฯ  ได้รับจากไปรษณีย์ ตอ้งไม่เกินวันที่  ๒๑ เดือน พฤศจกิายน  พ.ศ. ๒๕๕๗ เวลา   ๑๖.๓๐ น. 
 

   ก าหนดประกาศรายชื่อผูเ้สนอราคาที่มสีิทธิ์ได้รับการคัดเลือก     ก่อนวันเปิดซองสอบ

ราคาในวันที่ ๒๔   เดือน  พฤศจกิายน พ.ศ. ๒๕๕๗   เมื่อพน้ก าหนดเวลายื่นซองสอบราคาแล้ว จะไม่รับ

ซองสอบราคาโดยเด็ดขาด      และคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจะเปิดซองสอบราคาในวันที่ ๒๕  

เดือน พฤศจกิายน  พ.ศ. ๒๕๕๗     ตั้งแตเ่วลา  ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป   ณ  หอ้งผู้อ านวยการ อาคารราช

พฤกษ์   โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ (ดอนสักผดุงวิทย์)   

               เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติจะด าเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผูเ้สนอราคา แตล่ะ

รายว่า  เป็นผูเ้สนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน  กับผูเ้สนอราคารายอื่นตามข้อ  ๑.๕ (๑)     และประกาศ

รายชื่อผูเ้สนอราคาที่มสีิทธิ์ได้รับการคัดเลือกก่อนวันเปิดซองสอบราคา 

                    หากปรากฏต่อเจา้หน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาก่อน  หรือในขณะที่มกีาร

เปิดซองใบเสนอราคาว่า  มีผูเ้สนอราคากระท าอันเป็นการขัดขวางการแขง่ขันราคาอย่างเป็นธรรมตาม  ข้อ 

๑.๕ (๒)   และเจ้าหน้าที่ฯ      ชื่อวา่มีการกระท าอันเป็นการขัดขวางการแขง่ขันราคาอย่างเป็นธรรม  เจ้า

หนา้ที่ฯ  จะตัดรายชื่อผูเ้สนอราคารายนั้นออกจากการเป็นผู้เสนอราคา   และประกาศรายชื่อผู้เสนอราคา

ที่มสีิทธิ์ได้รับ การคัดเลือก  และองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎรธ์านีจะพิจารณาลงโทษผูเ้สนอราคา

ดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน   เว้นแตเ่จ้าหน้าที่ฯ  จะวินิจฉัยได้วา่  ผูเ้สนอราคารายนั้นเป็นผู้ที่ให้ความร่วมมอืเป็น

ประโยชน์ตอ่การพิจารณาของทางราชการ  และมิได้เป็นผู้ริเริ่มให้มีการกระท าดังกล่าว  

       

๕. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา 

                        ๕.๑ ในการสอบราคาครั้งนี ้ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๑ 

 (ดอนสักผดุงวิทย์)  จะพิจารณาตัดสินด้วยราคารวม 

 

/๕.๒ หากผูเ้สนอ... 



 

       - ๕ - 

    

    ๕.๒ หากผูเ้สนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรอืยื่นหลักฐานการเสนอ

ราคาไม่ถูกต้องหรอืไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรอืยื่นซองสอบราคาไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ แล้ว คณะกรรมการฯ   

จะไม่รับพิจารณาราคาของผูเ้สนอราคารายนั้น    เว้นแตเ่ป็นข้อผิดพลาดหรอืผิดหลงเพียงเล็กน้อย หรือ

ผดิพลาดไปจากเงื่อนไขของเอกสารสอบราคาในส่วนที่มิใช่สาระส าคัญ ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็น

ว่าจะเป็นประโยชน์ตอ่โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๑ (ดอนสักผดุงวิทย์)  เท่านั้น 

          ๕.๓ โรงเรียนองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๑ (ดอนสักผดุงวิทย์)                   

สงวนสิทธิไม่พจิารณาราคาของผู้เสนอราคา  โดยไม่มีการผ่อนผันในกรณีดังต่อไปนี้ 

                               (๑)  ไม่ปรากฏชื่อผู้เสนอราคารายนั้น ในบัญชีผู้รับเอกสารสอบราคาหรือใน

หลักฐานการรับเอกสารสอบราคาของโรงเรียนองค์การบริหาร ส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี   ๑                       

(ดอนสักผดุงวิทย์)   

                               (๒)  ไม่กรอกชื่อนิตบิุคคล  (บุคคลธรรมดา)  หรอืลงลายมอืชื่อผูเ้สนอราคาอย่าง

หนึ่งอย่างใด  หรอืทั้งหมดในใบเสนอราคา 

              (๓)  เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่ก าหนดในเอกสารสอบราคาที่

เป็นสาระ ส าคัญ  หรอืมีผลท าให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอราคารายอื่น  

               (๔)  ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง โดยผู้เสนอราคามิได้

ลงลายมือชื่อพรอ้มประทับตรา  (ถ้ามี)  ก ากับไว้ 

          ๕.๔ ในการตัดสินการสอบราคาหรือในการท าสัญญา คณะกรรมการเปิดซองสอบ

ราคา หรือโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๑ (ดอนสักผดุงวิทย์)  มีสิทธิให้ผู้เสนอราคา

ชี้แจงข้อเท็จจริง   สภาพ   ฐานะ หรือข้อเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับผู้เสนอราคาได้   โรงเรียนองค์การ

บริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๑ (ดอนสักผดุงวิทย์ )  มีสิทธิที่จะไม่รับราคาหรือไม่ท าสัญญา                   

หากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสมหรอืไม่ถูกต้อง 

      ๕.๕  โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎรธ์านี  ๑ (ดอนสักผดุงวิทย)์               

ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ าสุด หรอืราคาหนึ่งราคาใดหรอืราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณา

เลือกซือ้ในจ านวน หรอืขนาด หรอืเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรอือาจจะยกเลิกการสอบราคาโดยไม่

พิจารณาจัดซื้อเลยก็ได้สุดแต่จะพิจารณา       ทั้งนีเ้พื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นส าคัญ และใหถ้ือว่า

การตัดสินของโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎรธ์านี  ๑ (ดอนสักผดุงวิทย์)   

เป็นเด็ดขาดผู้เสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ มไิด้  รวมทั้งโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

สุราษฎรธ์านี  ๑ (ดอนสักผดุงวิทย์)  จะพิจารณายกเลิกการสอบราคาและลงโทษผูเ้สนอราคาเป็นผู้ทิ้งงาน    

 

/ไม่ว่าจะเป็นผู้....... 

 



 

-๖- 

 

ไม่ว่าจะเป็นผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตามหากมีเหตุที่เชื่อได้ว่าการเสนอราคากระท าการ

โดยไม่สุจริต  เชน่  การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ  หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคา

แทน  เป็นต้น 

    ๕.๖  ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังจากการเปิดซองสอบราคาว่าผูเ้สนอราคาที่มี

สิทธิได้รับการคัดเลือกตามที่ได้ประกาศรายชื่อไว้ตามข้อ ๔.๗  เป็นผู้เสนอราคาที่มผีลประโยชน์ร่วมกันกับ

ผูเ้สนอราคารายอื่น  ณ  วันประกาศสอบราคา  หรอืผูเ้สนอราคาที่กระท าการอันเป็นการขัดขวางการ

แขง่ขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ ๑.๕  โรงเรียนองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎรธ์านี  ๑                  

(ดอนสักผดุงวิทย์) มีอ านาจที่จะตัดรายชื่อผูเ้สนอราคาที่มสีิทธิ ได้รับการคัดเลือกดังกล่าวออกจาก

ประกาศรายชื่อตามข้อ ๔.๗    และโรงเรียนองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๑ (ดอนสักผดุงวิทย์) 

จะพิจารณาลงโทษผูเ้สนอราคารายนั้นเป็นผู้ทิ้งงาน 

       ในกรณีนี้หากผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาเห็นว่า การยกเลิกการเปิดซองใบเสนอ

ราคาที่ได้ด าเนินการไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง  ผูว้่าราชการจังหวัดมีอ านาจยกเลิก

การเปิดซอง ใบเสนอราคาดังกล่าวได้ 

๖. การท าสัญญาจ้าง 

      โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ (ดอนสักผดุงวิทย์)  จะท าสัญญา               

กับผู้ชนะการสอบราคา ก็ต่อเมื่อโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ (ดอนสักผดุงวิทย์)                             

มีเงินงบประมาณเพียงพอ และผู้ชนะการสอบราคาจะต้องท าสัญญาจ้างตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ ๑.๓                        

กับโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธาน ี๑ (ดอนสักผดุงวิทย์)  ภายใน  ๗ วันนับถัดจากวันที่

ได้รับแจ้งและจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจ านวนเงินเท่ากับร้อยละห้าของราคาค่าจ้างที่สอบราคา

ได้ให้ กับโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธาน ี๑ (ดอนสักผดุงวิทย์)  ยึดถือไว้ในขณะท าสัญญา

โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี ้   

             (๖.๑)  เงินสด 

             (๖.๒) เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายใหแ้ก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎรธ์านี  โดย

เป็นเช็คลงวันที่ที่ท าสัญญาหรอืก่อนหน้านั้นไมเ่กิน  ๓  วันท าการของทางราชการ 

 (๖.๓)  หนังสือค้ าประกันของธนาคารภายในประเทศตามแบบหนังสือค้ าประกัน 

ดังระบุ ในข้อ   

  (๖.๔)  พันธบัตรรัฐบาลไทย 

 

 

 

         /๗. ค้าจ้างและ...... 



 

 

-๗- 

       

  ๗. ค้าจ้างและการจ่ายเงิน 

  โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ (ดอนสักผดุงวิทย์)  จะจ่ายเงินค่าจ้าง           

โดยแบ่งออกเป็น  ๑๐  งวด   ดังนี ้

                             งวดที่ ๑ – ๑๐  จ่ายค่าจ้าง  เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานแล้วเสร็จเรียบร้อย ทุกงวด 

ถึง งวดสุดท้าย   งวดละ  ๑ เดือน   

   ๘. อัตราค่าปรับ 

  ค่าปรับตามแบบสัญญาจ้าง จะก าหนดในอัตราร้อยละ ๐.๑๐ของค่าจ้างตามสัญญาต่อวัน   

๙. การก าหนดค่าเสียหาย 

                 ค่าปรับหรือคา่เสียหายซึ่งเกิดขึ้นจากผู้รับจา้งตามสัญญานี ้  ผู้ว่าจ้างมีสิทธิ์ที่จะบังคับ

จากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาก็ได้ 

  ๑๐. ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่น ๆ 

        ๑๐.๑ เงินค่าจ้างส าหรับงานจ้างครั้ งนี้ ได้จากเงินรายได้อบจ.สุราษฎร์ธานี  

งบประมาณรายจ่ายประจ าปี  พ.ศ. ๒๕๕๘  ราคากลางของงานจ้างในการสอบราคาครั้งนี้      เป็นเงิน

ทั้งสิ้น ๒๕๐,๐๐๐  บาท (สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) 

        ๑๐.๒ ผู ้เสนอราคาซึ ่ง โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑                                

(ดอนสักผดุงวิทย์)   ได้คัดเลือกแล้วไม่ไปท าสัญญาหรือข้อตกลงภายในเวลาที่ทางราชการก าหนดระบุใน

ข้อ ๖.   โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ (ดอนสักผดุงวิทย์)    อาจพิจารณาเรียกร้อง

ให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี)     รวมทั้งพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ 

                           ๑๐.๓  โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ (ดอนสักผดุงวิทย์)   

สงวนสิทธิที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือ ข้อก าหนดในแบบสัญญาให้เป็นไปตามความเห็นของส านักงาน

อัยการสูงสดุ   (ถ้ามี) 

            ๑๑. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ 

                             ในระหว่างระยะเวลาการจ้างผู้รับจ้างพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและ

ระเบียบได้ก าหนดไว้โดยเคร่งครัด                                             

 

.............................................................. 

 
 
 



รายละเอียดการปฏิบัติงาน 

งานจ้างเหมายามดูแลรักษาความปลอดภัย 

บริเวณโรงเรยีนองค์การบรหิารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑  (ดอนสักผดุงวทิย์) 

หมู่ที่ ๕  ต าบลดอนสัก  อ าเภอดอนสัก  จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๘ 

……………………… 

 ผูร้ับจ้างจะต้องปฏิบัติตามข้อก าหนดและเงื่อนไขการปฏิบัติงานโดยเคร่งครัด  

ข้อ ๑  ผู้รับจ้างต้องจัดหาพนักงานฯ อยู่เวร – ยามตลอดเวลาทั้งกลางวันและกลางคืนตามเวลา

ก าหนด จ านวน ๓ คน พร้อมรถจักรยานและอุปกรณ์อื่นที่จ าเป็น เช่น ไฟฉาย,วิทยุสื่อสาร,ไม้กระบอง 

ฯลฯ 

ข้อ ๒ จุดที่พนักงานฯ จะต้องอยู่ประจ า คอื ป้อมยามปากทางเข้า พร้อมตรวจสอบบริเวณโดยรอบ

ทุก ๓ ช่ัวโมง 

ข้อ ๓ ก าหนดเวลาการอยู่เวร – ยาม 

- กะที่ ๑ พนักงานฯ คนที่ ๑  ปฏิบัติงานตั้งแตเ่วลา  ๐๖.๐๐ – ๑๔.๐๐ น. 

- กะที่ ๒ พนักงานฯ คนที่ ๒  ปฏิบัติงานตั้งแตเ่วลา  ๑๔.๐๐ – ๒๒.๐๐ น. 

- กะที่ ๓ พนักงานฯ คนที่ ๓  ปฏิบัติงานตั้งแตเ่วลา  ๒๒.๐๐ – ๐๖.๐๐ น. 
 

ข้อ ๔ หนา้ที่ความรับผดิชอบ 

- สอดส่องดูแล บุคคล ยานพาหนะ เข้า – ออก ภายในบริเวณโรงเรียนองค์การบริหาร

ส่วนจังหวัด สุราษฎรธ์านี ๑  (ดอนสักผดุงวิทย์) 

- ดูแลทรัพย์สินของผูว้่าจ้าง มิใหเ้กิดการสูญเสียหรอืได้รับความเสียหายจากการกระท า

โดยมิชอบ 

- ดูแลและรักษาความสงบเรียบร้อยภายในบริเวณสถานที่ตามข้อ ๒ และป้องกันการ

กระท าใดๆ อันอาจท าให้เกิดความเสียหายหรือสูญเสียแก่ผู้ว่าจ้าง หากมีสิ่งผิดปกติให้

รายงานเหตุการณ์ผิดปกตินั้นด้วยวาจาต่อผู้ว่าจ้างหรือผู้มีหน้าที่รับผิดชอบของผู้

ว่าจา้งทันที  แล้วรายงานเป็นลายลักษณ์อักษร ใหผู้ว้่าจา้งทราบอีกครั้งโดยมิชักช้า 

- พนักงานฯ ที่ผูร้ับจ้างจัดส่งมาปฏิบัติหน้าที่จะต้องจัดท ารายงานการปฏิบัติงานเป็นลาย

ลักษณ์อักษรแจ้งให้เจ้าหนา้ที่ผู้รับผดิชอบของผู้วา่จา้งทราบทุกวัน 

- ต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายสูญเสีย หรือภยันตรายใดๆ อันเกิดแก่ทรัพย์สินของผู้

ว่าจ้างอันเนื่องมาจากการปฏิบัติหน้าที่หรืองดเว้นจากการปฏิบัติหน้าที่ของผู้รับจ้าง

หรอื     พนักงานฯ หรือลูกจ้างของผู้รับจ้างไม่ว่าด้วยเจตนาหรือประมาทเลินเล่อ เว้น

แต่ความเสียหาหรือสูญเสียนั้นเกิดจากเหตุสุดวิสัย การจลาจล อัคคีภัย หรือภัย

ธรรมชาติ 

 



-๒- 

 

- ความเสียหายหรือสูญเสียอันเกิดจากการโจรกรรมทรัพย์สิน ซึ่งเก็บไว้ในอาคาร 

สถานที่หรือติดตั้งไว้ ณ สถานที่ใดๆ ภายในบริเวณสถานที่ตามสัญญาข้อ ๑ และ

ปรากฏรอยงัดแงะหรอืท าลาย ซึ่งผู้วา่จ้างมีหลักฐานพิสูจน์ว่าทรัพย์สินนั้นอยู่ก่อนหน้า

เกิดการโจรกรรม 

- ผู้รับจ้างต้องชดใช้ค่าความเสียหายเต็มตามจ านวนมูลค่าของทรัพย์สินที่สูญหายหรือ

หักด้วยค่าเสื่อมแห่งอายุการใช้งาน  หรือรับผิดชอบโดยซ่อมแซมให้คืนดีหรือเปลี่ยน

ใหม่โดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ว่าจ้างที่จะก าหนดค่า

วามรับผิดชอบของการสูญหายหรือเสียหายดังกล่าว 

ความรับผิดชอบดังกล่าวข้างต้น ผู้รับจ้างจะต้องด าเนินการให้เสร็จสิ้นภายใน  ๗  วัน นับ

แตว่ันที่เกิดความเสียหายหรือสูญหาย 

ข้อ ๕ ก่อนด าเนินการท าสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องส่งรายชื่อผู้ที่อยู่เวร – ยาม ให้ผู้ว่าจ้าง

ทราบ และหากมีการเปลี่ยนแปลงในระหว่างอายุสัญญาผู้รับจ้างจะต้องแจ้งรายชื่อให้ผู้ว่าจ้างทราบ

ล่วงหน้าอย่างนอ้ย๓ วัน 

 ข้อ ๖ ในขณะที่ปฏิบัติงานผู้รับจ้างจะต้องให้ผู้ที่อยู่เวร – ยาม แต่งเครื่องแบบให้เป็น

ระเบียบเรียบร้อยและมีวนิัยที่เหมาะสม ห้ามดื่มของมึนเมาหรอืสิ่งเสพติดในขณะปฏิบัติหน้าที่ 

 ข้อ ๗ ผูว้่าจา้งจะจัดผู้ควบคุมงานในการตรวจรับการท างาน หากวันใดมีเวร – ยาม อยู่ไม่ครบตาม

จ านวน และเวลาที่ก าหนด ผู้ว่าจ้างจะคิดค่าจ้างเฉพาะที่อยู่ปฏิบัติงานจริงเท่านั้น ในอัตราเฉลี่ยตามใบ

เสนอราคาที่ผู้รับจ้างสอบราคาได้ 

 ข้อ ๘  ผูอ้ยู่ยามตอ้งปฏิบัติหนา้ที่ หรือข้อก าหนดอื่นที่สถานศึกษาอาจก าหนดเพิ่มเติมเพื่อ

ประโยชน์ของทางราชการ 

 

……………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 


