
 
 
 
 

ประกาศโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ (ดอนสักผดุงวทิย์) 
เร่ือง สอบราคาจ้างเหมายามดูแลรักษาความปลอดภัยบริเวณโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุ
ราษฎร์ธานี๑ (ดอนสักผดุงวิทย์)หมู่ที่ ๕ ต าบลดอนสัก อ าเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธาน ี

ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๘ (ครั้งที่ ๒) 
 

   ด้วย โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ (ดอนสักผดุงวิทย์) มีความประสงค์จะ
ด าเนินการสอบราคาจ้างเหมายามดูแลรักษาความปลอดภัย บริเวณโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์
ธานี๑ (ดอนสักผดุงวิทย์) หมู่ที ่ ๕ ต าบลดอนสักอ าเภอดอนสัก  จังหวัดสุราษฎร์ธานี       ตั้งแต่วันที่  ๒๒ 
ธันวาคม ๒๕๕๗  – ๓๐ กันยายน  ๒๕๕๘ ราคากลางของงานจ้างในการสอบราคาคร้ังนี้  เป็นเงินท้ังสิ้น   
๒๓๓,๐๖๕ บาท (สองแสนสามหมื่นสามพันหกสิบห้าบาทถ้วน)    

ผู้มีสิทธิเสนอราคาต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ 
๑. เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้างดังกล่าว  ซึ่งมีผลงานประเภท เดียวกัน 

ในวงเงินไม่น้อยกว่า    ๑๐๐,๐๐๐.-บาท  (หนึ่งแสนบาทถ้วน)      
๒. ไม่เป็นผู้ที ่ถูกระบุชื ่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ ้งงานของทางราชการ หรือของหน่วยการ

บริหารราชการส่วนท้องถิ่น และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว 
๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาล

ของผู้เสนอราคาได้มีค าสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันที่ว่านั้น 
๔. ไม่เป็นผู ้ได้รับผลประโยชน์ร่วมกันกับผู ้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคา  ให้แก่

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ (ดอนสักผดุงวิทย์)      ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็น
ผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม  ในการสอบราคาจ้างครั้งนี้ 

 ก าหนดยื่นซองสอบราคาในวันและเวลาราชการ  ระหว่างวันที่  ๒  เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗    ถึง
วันที่   ๑๕  เดือน  ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ตามรายละเอียด ดังนี้  
 
    กรณียื่นซองเสนอราคาโดยตรง 
   วันที่    ๒  เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗    ถึงวันที่   ๑๕  เดือน  ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ยื่นซอง    
ณ   ห้องพัสดุ อาคาร ๔   โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ (ดอนสักผดุงวิทย์)   ตั้งแต่เวลา  
๐๘.๓๐ น. – ๑๖.๓๐ น. 

/กรณียื่นซองเสนอ ……… 



-๒- 
 

กรณียื่นซองเสนอราคาทางไปรษณีย์ตอบรับ 
  ผู้เสนอราคาสามารถยื่นได้  ตั้งแต่วันที่  ๒  เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗    ถึงวันที่   ๑๕  เดือน  
ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗  โดยโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ (ดอนสักผดุงวิทย์)   จะถือวัน
และเวลาที่โรงเรียนฯ ได้รับจากไปรษณีย์เป็นเวลารับซอง แต่ทั้งนี้วันและเวลาที่โรงเรียนฯ  ได้รับจากไปรษณีย์ 
ต้องไม่เกินวันที่  ๑๕  เดือน  ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ เวลา   ๑๖.๓๐ น. 

ก าหนดประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกในการเสนอราคาในวันที่    ๑๖   เดือน  ธันวาคม  
พ.ศ. ๒๕๕๗   และก าหนดเปิดซองในวันที่ ๑๗ เดือน ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๕๗   ตั้งแต่เวลา  ๑๓.๐๐ น.   เป็นต้นไป 
ณ   ห้องผู้อ านวยการ อาคารราชพฤกษ์   โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑  (ดอนสักผดุงวิทย์) 

ผู้สนใจติดต่อขอรับ /ซื้อเอกสารสอบราคา ในราคาชุดละ   ๐.-บาท   ได้ที่  ห้องพัสดุ  
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ (ดอนสักผดุงวิทย์) ระหว่าง  วันที่  ๒  เดือน ธันวาคม พ.ศ. 
๒๕๕๗    ถึงวันที่   ๑๕  เดือน  ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗   หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข   ๐๗๗ -๓๗๑ - 
๐๑๔   ในวันและเวลาราชการ   

               ประกาศ   ณ   วันที่   ๒   เดือน  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๗         

                       
        

(นายภานุ    อ่ าใหญ่) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ 

(ดอนสักผดุงวิทย์) 
ปฏิบัติราชการแทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

 
 
 
 
 

       

    

 

 
 



 
 

เอกสารสอบราคาจ้างเลขท่ี   ๕/๒๕๕๘ 
ตามประกาศโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ (ดอนสักผดุงวิทย์) 

ลงวันท่ี   ๒ ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 

    โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๑ (ดอนสักผดุงวิทย์)  มีความประสงค์จะ
สอบราคาจ้างเหมายามดูแลรักษาความปลอดภัย บริเวณโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ 
(ดอนสักผดุงวิทย์)     หมู ่ที ่ ๕  ต าบลดอนสัก อ าเภอดอนสัก  จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจ าปีงบประมาณ 
๒๕๕๘ ตั้งแต่วันที่ ๒  เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗    ถึงวันท่ี   ๑๕  เดือน  ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ตาม
รายละเอียดแนบท้าย  จ านวน  ๒ ฉบับ    โดยมีข้อแนะน าและข้อก าหนดดังต่อไปนี้ 
    ๑. เอกสารแนบท้ายเอกสารสอบราคา 

   ๑.๑ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
   ๑.๒ แบบใบเสนอราคา 
   ๑.๓ แบบสัญญาซื้อขาย 
   ๑.๔ แบบหนังสือค้ าประกัน 

                            (๑)  หลักประกันสัญญา 
   ๑.๕ บทนิยาม 
        (๑) ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน 
        (๒) การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 
   ๑.๖ บัญชีเอกสาร 
        (๑) บัญชีเอกสารส่วนที่  ๑ 
        (๒) บัญชีเอกสารส่วนที่  ๒   
๒. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา 

          ๒.๑     ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อ 
          ๒.๒    ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ หรือ
ของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว  หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติ
บุคคลหรือบุคคลอ่ืนเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ  
          ๒.๓ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืน ณ วันประกาศ
สอบราคาหรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมตามข้อ๑.๕ 
 
 

/๒.๔ ผู้เสนอ........... 



 
-๒- 

 
        ๒.๔ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาล
ไทย  เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีค าสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่าน้ัน  

    ๒.๕  ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคล   และมีผลงานจ้างประเภทเดียวกันกับงานที่สอบราคา
จ้างในวงเงินไม่น้อยกว่า  ๑๐๐,๐๐๐.-บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน)     และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วน
ราชการ หน่วยงานตามกฎหมาย ว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่นหน่วยงานอ่ืน    ซึ่งกฎหมายให้มี
ฐานะเป็นราชการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ  หรือหน่วยงานเอกชนที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุ
ราษฎร์ธานีเชื่อถือ 

 
          ๓. หลักฐานการเสนอราคา 
      ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา  โดยแยกไว้นอก
ซองใบเสนอราคาเป็น  ๒ ส่วน  คือ 
      ๓.๑ ส่วนที่  ๑  อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
                               (๑) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล  
                                         - ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจ ากัด  ให้ยื่นส าเนาหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล  บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ  ผู้มีอ านาจควบคุม  พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
                                         - บริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัด  ให้ยื่นส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติ
บุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอ านาจควบคุม  และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่  
พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
            (๒) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นผู้เสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นส าเนา
สัญญาของการเข้าร่วมค้า  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า  และในกรณีที่ผู้เข้าร่วมค้าฝ่ายใดเป็น
บุคคลธรรมดาที่มิใช่สัญชาติไทย ก็ให้ยื่นส าเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคล  ให้ยื่น
เอกสารตามที่ระบุไว้ใน  (๑)    
             (๓) บัญชีเอกสารส่วนท่ี ๑ ท้ังหมดท่ีได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบในข้อ 
๑.๖ (๑)    

   ๓.๒  ส่วนท่ี  ๒  อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
                              (๑) หนังสือมอบอ านาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีผู้เสนอราคามอบอ านาจให้
บุคคลอ่ืนลงนามในใบเสนอราคาแทน 
                              (๒) ส าเนาหนังสือรับรองผลงานจ้าง   พร้อมคู่สัญญาประกอบผลงาน     และรับรองส าเนา
ถูกต้อง 

              /(๓) บัญชีเอกสาร…… 
 



- ๓ – 
 
                               (๓) บัญชีเอกสารส่วนท่ี ๒  ท้ังหมดท่ีได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา  ตามแบบในข้อ  ๑.๖ 
(๒)                   

๔. การเสนอราคา 

    ๔.๑ ผู้เสนอราคาต้องยื่นเสนอราคาตามแบบที่ก าหนดไว้ในเอกสารสอบราคานี้  โดยไม่มี 
เงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น        และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่อของผู้เสนอราคาให้ชัดเจน    
จ านวนเงินที่เสนอราคาจะต้องระบุตรงกันทั้งตัวเลขและตัวอักษร  โดยไม่มีการขูดลบ  หรือแก้ไข หากมีการขูด
ลบ ตกเติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง   จะต้องลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาพร้อมประทับตรา (ถ้ามี)ก ากับไว้ด้วยทุกแห่ง 

           ในการเสนอราคา ให้เสนอเป็นเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดยเสนอราคา
รวม และหรือราคาต่อหน่วยและหรือต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง ทั้งนี้ราคารวม
ที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกันให้ถือตัวหนังสือเป็น
ส าคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอ่ืน และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้แล้ว 

           ราคาที่เสนอ จะต้องเสนอก าหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า   ๑๒๐ วัน นับแต่วันเปิดซองสอบ
ราคา โดยภายในก าหนดยืนราคาผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้และจะถอนการเสนอราคามิได้ 
       ๔.๒ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอก าหนดเวลาด าเนินการแล้วเสร็จไม่เกิน  ๑๐  เดือน  นับถัดจากวัน
ลงนามในสัญญาจ้าง  หรือวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
สุราษฎร์ธานี ๑ (ดอนสักผดุงวิทย์)   ให้เร่ิมท างาน 
       ๔.๓  ก่อนยื่นซองสอบราคา    ผู้เสนอราคาควรตรวจดูร่างสัญญา แบบรูปและรายละเอียด ฯลฯ ให้ ถี่
ถ้วนและให้เข้าใจเอกสารสอบราคาทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นซองสอบราคาตามเงื่อนไขในเอกสารสอบราคา 
            ๔.๔  ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นซองสอบราคาที่ปิดผนึกซองเรียบร้อย จ่าหน้าซองถึงคณะกรรมการ
เปิดซองสอบราคา โดยระบุไว้ที่หน้าซองว่า  “ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบราคาเลขท่ี       ๔/๒๕๕๘ ”   ยื่นต่อ
เจ้าหน้าที่รับซอง โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ (ดอนสักผดุงวิทย์) หมู่ที่ ๕  ต าบลดอนสัก 
อ าเภอดอนสัก   จังหวัดสุราษฎร์ธานี   ตั้งแต่วันที่  ๒  เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗    ถึงวันที่   ๑๕  เดือน  
ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ในวันและเวลาราชการ   ตามรายละเอียด ดังน้ี 
 
 
 
 
 

/กรณียื่นซอง.......... 
 
 
 



-๔- 
 

กรณียื่นซองเสนอราคาโดยตรง 
   วันที่  ๒  เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗    ถึงวันที่   ๑๕  เดือน  ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗   ยื่นซอง   
ณ   ห้องพัสดุ อาคาร ๔   โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ (ดอนสักผดุงวิทย์)   ตั้งแต่เวลา  
๐๘.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. 
 

กรณียื่นซองเสนอราคาทางไปรษณีย์ตอบรับ 
  ผู้เสนอราคาสามารถยื่นได้  ตั้งแต่วันที่   ๒  เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗    ถึงวันที่   ๑๕  เดือน  
ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗  โดยโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ (ดอนสักผดุงวิทย์)  จะถือวัน
และเวลาที่โรงเรียนฯได้รับจากไปรษณีย์เป็นเวลารับซองแต่ทั้งนี้วันและเวลาที่โรงเรียนฯ  ได้รับจากไปรษณีย์ 
ต้องไม่เกินวันที่  ๑๕ เดือน ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๕๗ เวลา   ๑๖.๓๐ น. 
 
   ก าหนดประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือก     ก่อนวันเปิดซองสอบราคาใน
วันที่ ๑๖   เดือน  ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๕๗   เมื่อพ้นก าหนดเวลายื่นซองสอบราคาแล้ว จะไม่รับซองสอบราคาโดย
เด็ดขาด      และคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจะเปิดซองสอบราคาในวันที่ ๑๗  เดือน ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๕๗     
ตั้งแต่เวลา  ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป   ณ  ห้องผู้อ านวยการ อาคารราชพฤกษ์   โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัด
สุราษฎร์ธานี ๑ (ดอนสักผดุงวิทย์)   
               เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติจะด าเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคา แต่ละรายว่า  
เป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน  กับผู้เสนอราคารายอ่ืนตามข้อ  ๑.๕ (๑)     และประกาศรายชื่อผู้เสนอ
ราคาที่มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือกก่อนวันเปิดซองสอบราคา 
                    หากปรากฏต่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาก่อน  หรือในขณะที่มีการเปิดซองใบ
เสนอราคาว่า  มีผู้เสนอราคากระท าอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมตาม  ข้อ ๑.๕ (๒)   และ
เจ้าหน้าที่ฯ      ชื่อว่ามีการกระท าอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม  เจ้าหน้าที่ฯ  จะตัดรายชื่อผู้
เสนอราคารายนั้นออกจากการเป็นผู้เสนอราคา   และประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิ์ได้รับ การคัดเลือก  
และองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานีจะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคาดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน   เว้นแต่
เจ้าหน้าที่ฯ  จะวินิจฉัยได้ว่า  ผู้เสนอราคารายนั้นเป็นผู้ที่ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของทาง
ราชการ  และมิได้เป็นผู้ริเร่ิมให้มีการกระท าดังกล่าว      
   

๕. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา 
                        ๕.๑ ในการสอบราคาคร้ังนี้  โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๑ 

 (ดอนสักผดุงวิทย์)  จะพิจารณาตัดสินด้วยราคารวม 
 

/๕.๒ หากผู้เสนอ... 



 
       - ๕ - 
    

    ๕.๒ หากผู้เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการเสนอ
ราคาไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นซองสอบราคาไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ แล้ว คณะกรรมการฯ   จะ
ไม่รับพิจารณาราคาของผู้เสนอราคารายนั้น    เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กน้อย หรือผิดพลาดไป
จากเงื่อนไขของเอกสารสอบราคาในส่วนที่มิใช่สาระส าคัญ ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นว่าจะเป็น
ประโยชน์ต่อโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๑ (ดอนสักผดุงวิทย์)  เท่านั้น 
          ๕.๓ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๑ (ดอนสักผดุงวิทย์)                   
สงวนสิทธิไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราคา  โดยไม่มีการผ่อนผันในกรณีดังต่อไปนี้ 
                               (๑)  ไม่ปรากฏชื่อผู้เสนอราคารายนั้น ในบัญชีผู้รับเอกสารสอบราคาหรือในหลักฐานการรับ
เอกสารสอบราคาของโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๑                       (ดอนสักผดุงวิทย์)   
                               (๒)  ไม่กรอกชื่อนิติบุคคล  (บุคคลธรรมดา)  หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหนึ่งอย่าง
ใด  หรือทั้งหมดในใบเสนอราคา 
              (๓)  เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่ก าหนดในเอกสารสอบราคาที่เป็นสาระ 
ส าคัญ  หรือมีผลท าให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอราคารายอ่ืน                 
(๔)  ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง โดยผู้เสนอราคามิได้ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา  
(ถ้ามี)  ก ากับไว้ 
          ๕.๔ ในการตัดสินการสอบราคาหรือในการท าสัญญา คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา 
หรือโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๑ (ดอนสักผดุงวิทย์)  มีสิทธิให้ผู้เสนอราคาชี้แจง
ข้อเท็จจริง   สภาพ   ฐานะ หรือข้อเท็จจริงอ่ืนใดที่เกี่ยวข้องกับผู้เสนอราคาได้   โรงเรียนองค์การบริหารส่วน
จังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๑ (ดอนสักผดุงวิทย์)  มีสิทธิที่จะไม่รับราคาหรือไม่ท าสัญญา                   หากหลักฐาน
ดังกล่าวไม่มีความเหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง 
      ๕.๕  โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๑ (ดอนสักผดุงวิทย์)               ทรง
ไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ าสุด หรือราคาหนึ่งราคาใดหรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกซื้อ
ในจ านวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการสอบราคาโดยไม่พิจารณาจัดซื้อ
เลยก็ได้สุดแต่จะพิจารณา       ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นส าคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของ
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๑ (ดอนสักผดุงวิทย์)   
เป็นเด็ดขาดผู้เสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ มิได้  รวมทั้งโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
สุราษฎร์ธานี  ๑ (ดอนสักผดุงวิทย์)  จะพิจารณายกเลิกการสอบราคาและลงโทษผู้เสนอราคาเป็นผู้ทิ้งงาน    

 
 

/ไม่ว่าจะเป็นผู.้...... 
 



-๖- 
 
ไม่ว่าจะเป็นผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตามหากมีเหตุที่เชื่อได้ว่าการเสนอราคากระท าการโดยไม่
สุจริต  เช่น  การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ  หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอ่ืนมาเสนอราคาแทน  เป็น
ต้น 

    ๕.๖  ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังจากการเปิดซองสอบราคาว่าผู้เสนอราคาที่มีสิทธิ
ได้รับการคัดเลือกตามที่ได้ประกาศรายชื่อไว้ตามข้อ ๔.๗  เป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอ
ราคารายอ่ืน  ณ  วันประกาศสอบราคา  หรือผู้เสนอราคาที่กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่าง
เป็นธรรม ตามข้อ ๑.๕  โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๑                  (ดอนสักผดุงวิทย์) มี
อ านาจที่จะตัดรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิ ได้รับการคัดเลือกดังกล่าวออกจากประกาศรายชื่อตามข้อ ๔.๗    และ
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๑ (ดอนสักผดุงวิทย์) จะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคารายนั้น
เป็นผู้ทิ้งงาน 
       ในกรณีนี้หากผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาเห็นว่า การยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาที่ได้
ด าเนินการไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง  ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอ านาจยกเลิกการเปิดซอง ใบ
เสนอราคาดังกล่าวได้ 

๖. การท าสัญญาจ้าง 
      โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ (ดอนสักผดุงวิทย์ )  จะท าสัญญา               
กับผู ้ชนะการสอบราคา ก็ต่อเมื ่อโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ (ดอนสักผดุงวิทย์)                             
มีเงินงบประมาณเพียงพอ และผู้ชนะการสอบราคาจะต้องท าสัญญาจ้างตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ ๑.๓                        
กับโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ (ดอนสักผดุงวิทย์)  ภายใน  ๗ วันนับถัดจากวันท่ีได้รับ
แจ้งและจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจ านวนเงินเท่ากับร้อยละห้าของราคาค่าจ้างที่สอบราคาได้ให้ กับ
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ (ดอนสักผดุงวิทย์)  ยึดถือไว้ในขณะท าสัญญาโดยใช้
หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้   
             (๖.๑)  เงินสด 
             (๖.๒) เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี  โดยเป็นเช็ค
ลงวันที่ที่ท าสัญญาหรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน  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 ้
                             งวดท่ี ๑ – ๑๐  จ่ายค่าจ้าง  เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานแล้วเสร็จเรียบร้อย ทุกงวด ถึง งวดสุดท้าย   
งวดละ  ๑ เดือน   
   ๘. อัตราค่าปรับ 
  ค่าปรับตามแบบสัญญาจ้าง จะก าหนดในอัตราร้อยละ ๐.๑๐ของค่าจ้างตามสัญญาต่อวัน   

๙. การก าหนดค่าเสียหาย 
                 ค่าปรับหรือค่าเสียหายซึ่งเกิดขึ้นจากผู้รับจ้างตามสัญญานี้   ผู้ว่าจ้างมีสิทธิ์ที่จะบังคับจาก
หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาก็ได้ 

  ๑๐. ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่น ๆ 
        ๑๐.๑ เงินค่าจ้างส าหรับงานจ้างคร้ังนี้ได้จากเงินรายได้อบจ.สุราษฎร์ธานี  งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี  พ.ศ. ๒๕๕๘  ราคากลางของงานจ้างในการสอบราคาคร้ังนี้                 เป็นเงินท้ังสิ้น ๒๓๓,๐๖๕ บาท 
(สองแสนสามหมื่นสามพันหกสิบห้าบาทถ้วน)    
        ๑๐ .๒  ผู ้เ สนอราค าซึ ่ง โรง เ รี ยนองค์ การบ ริหารส่วนจั งหวั ดสุ ราษฎ ร์ธ านี  ๑                                
(ดอนสักผดุงวิทย์)   ได้คัดเลือกแล้วไม่ไปท าสัญญาหรือข้อตกลงภายในเวลาที่ทางราชการก าหนดระบุในข้อ ๖.   
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ (ดอนสักผดุงวิทย์)    อาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความ
เสียหายอื่น (ถ้ามี)     รวมทั้งพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ 
                           ๑๐.๓  โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ (ดอนสักผดุงวิทย์)   สงวนสิทธิที่จะ
แก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือ ข้อก าหนดในแบบสัญญาให้เป็นไปตามความเห็นของส านักงานอัยการสูงสุด   (ถ้ามี) 

            ๑๑. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ 
                             ในระหว่างระยะเวลาการจ้างผู้รับจ้างพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบได้
ก าหนดไว้โดยเคร่งครัด                                             
 

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



 
รายละเอียดการปฏิบัติงาน 

งานจ้างเหมายามดูแลรักษาความปลอดภัย 
บริเวณโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑  (ดอนสักผดุงวิทย์) 

หมู่ที่ ๕  ต าบลดอนสัก  อ าเภอดอนสัก  จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๘ 
……………………… 

 ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามข้อก าหนดและเงื่อนไขการปฏิบัติงานโดยเคร่งครัด  
ข้อ ๑  ผู้รับจ้างต้องจัดหาพนักงานฯ อยู่เวร – ยามตลอดเวลาทั้งกลางวันและกลางคืนตามเวลาก าหนด 

จ านวน ๓ คน พร้อมรถจักรยานและอุปกรณ์อ่ืนที่จ าเป็น เช่น ไฟฉาย,วิทยุสื่อสาร,ไม้กระบอง ฯลฯ 
ข้อ ๒ จุดที่พนักงานฯ จะต้องอยู่ประจ า คือ ป้อมยามปากทางเข้า พร้อมตรวจสอบบริเวณโดยรอบทุก ๓ 

ชั่วโมง 
ข้อ ๓ ก าหนดเวลาการอยู่เวร – ยาม 

- กะที่ ๑ พนักงานฯ คนที่ ๑  ปฏิบัติงานต้ังแต่เวลา  ๐๖.๐๐ – ๑๔.๐๐ น. 
- กะที่ ๒ พนักงานฯ คนที่ ๒  ปฏิบัติงานต้ังแต่เวลา  ๑๔.๐๐ – ๒๒.๐๐ น. 
- กะที่ ๓ พนักงานฯ คนที่ ๓  ปฏิบัติงานต้ังแต่เวลา  ๒๒.๐๐ – ๐๖.๐๐ น. 

 
ข้อ ๔ หน้าที่ความรับผิดชอบ 

- สอดส่องดูแล บุคคล ยานพาหนะ เข้า – ออก ภายในบริเวณโรงเรียนองค์การบริหารส่วน
จังหวัด สุราษฎร์ธานี ๑  (ดอนสักผดุงวิทย์) 

- ดูแลทรัพย์สินของผู้ว่าจ้าง มิให้เกิดการสูญเสียหรือได้รับความเสียหายจากการกระท าโดย
มิชอบ 

- ดูแลและรักษาความสงบเรียบร้อยภายในบริเวณสถานที่ตามข้อ ๒ และป้องกันการกระท า
ใดๆ อันอาจท าให้เกิดความเสียหายหรือสูญเสียแก่ผู้ว่าจ้าง หากมีสิ่งผิดปกติให้รายงาน
เหตุการณ์ผิดปกตินั้นด้วยวาจาต่อผู้ว่าจ้างหรือผู้มีหน้าที่รับผิดชอบของผู้ว่าจ้างทันที  แล้ว
รายงานเป็นลายลักษณ์อักษร ให้ผู้ว่าจ้างทราบอีกครั้งโดยมิชักช้า 

- พนักงานฯ ที่ผู้รับจ้างจัดส่งมาปฏิบัติหน้าที่จะต้องจัดท ารายงานการปฏิบัติงานเป็นลาย
ลักษณ์อักษรแจ้งให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบของผู้ว่าจ้างทราบทุกวัน 

- ต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายสูญเสีย หรือภยันตรายใดๆ อันเกิดแก่ทรัพย์สินของผู้ว่าจ้าง
อันเนื่องมาจากการปฏิบัติหน้าที่หรืองดเว้นจากการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ รับจ้างหรือ     
พนักงานฯ หรือลูกจ้างของผู้รับจ้างไม่ว่าด้วยเจตนาหรือประมาทเลินเล่อ เว้นแต่ความเสีย
หาหรือสูญเสียนั้นเกิดจากเหตุสุดวิสัย การจลาจล อัคคีภัย หรือภัยธรรมชาติ 

 
 



 
-๒- 

 
- ความเสียหายหรือสูญเสียอันเกิดจากการโจรกรรมทรัพย์สิน ซึ่งเก็บไว้ในอาคาร สถานที่

หรือติดตั้งไว้ ณ สถานที่ใดๆ ภายในบริเวณสถานที่ตามสัญญาข้อ ๑ และปรากฏรอยงัดแงะ
หรือท าลาย ซึ่งผู้ว่าจ้างมีหลักฐานพิสูจน์ว่าทรัพย์สินนั้นอยู่ก่อนหน้าเกิดการโจรกรรม 

- ผู้รับจ้างต้องชดใช้ค่าความเสียหายเต็มตามจ านวนมูลค่าของทรัพย์สินที่สูญหายหรือหัก
ด้วยค่าเสื่อมแห่งอายุการใช้งาน  หรือรับผิดชอบโดยซ่อมแซมให้คืนดีหรือเปลี่ยนใหม่โดย
ค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ว่าจ้างที่จะก าหนดค่าวามรับผิดชอบ
ของการสูญหายหรือเสียหายดังกล่าว 

ความรับผิดชอบดังกล่าวข้างต้น ผู้รับจ้างจะต้องด าเนินการให้เสร็จสิ้นภายใน  ๗  วัน นับแต่
วันที่เกิดความเสียหายหรือสูญหาย 

ข้อ ๕ ก่อนด าเนินการท าสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องส่งรายชื่อผู้ที่อยู่เวร – ยาม ให้ผู้ว่าจ้างทราบ 
และหากมีการเปลี่ยนแปลงในระหว่างอายุสัญญาผู้รับจ้างจะต้องแจ้งรายชื่อให้ผู้ว่าจ้างทราบล่วงหน้าอย่างน้อย๓ 
วัน 

 ข้อ ๖ ในขณะที่ปฏิบัติงานผู้รับจ้างจะต้องให้ผู้ที่อยู่เวร – ยาม แต่งเคร่ืองแบบให้เป็นระเบียบ
เรียบร้อยและมีวินัยที่เหมาะสม ห้ามดื่มของมึนเมาหรือสิ่งเสพติดในขณะปฏิบัติหน้าที่ 
 ข้อ ๗ ผู้ว่าจ้างจะจัดผู้ควบคุมงานในการตรวจรับการท างาน หากวันใดมีเวร – ยาม อยู่ไม่ครบตาม
จ านวน และเวลาที่ก าหนด ผู้ว่าจ้างจะคิดค่าจ้างเฉพาะที่อยู่ปฏิบัติงานจริงเท่านั้น ในอัตราเฉลี่ยตามใบเสนอราคา
ท่ีผู้รับจ้างสอบราคาได้ 

 ข้อ ๘  ผู้อยู่ยามต้องปฏิบัติหน้าที่ หรือข้อก าหนดอ่ืนที่สถานศึกษาอาจก าหนดเพิ่มเติมเพื่อ
ประโยชน์ของทางราชการ 
 

……………………………………………… 
 
 
 
 

 
 

 


