
 
 
 
 

 
 
 
 

ประกาศวิทยาลัยการต ารวจ 
เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาปรบัปรุงห้องพักส าหรับผู้เข้ารบัการฝกึอบรม (13 ชั้น) ชัน้ที่ 6 

---------------------------------------- 
  ด้วย วิทยาลัยการต ารวจ   มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างปรับปรุงห้องพักส าหรับผู้
เข้ารับการฝึกอบรม (13 ชั้น) ชั้นที่ 6   
                   ราคากลางของการจ้างเหมาปรับปรุงห้องพักส าหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม วิทยาลัยการ
ต ารวจ  (13 ชั้น)   ชั้นที่ 6   ในการสอบราคาครั้งนี้  เป็นเงิน 993,623.40 บาท   (เก้าแสน-เก้าหมื่น
สามพันหกร้อยยี่สิบสามบาทสี่สิบสตางค์) 

ผูม้ีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ  ดังต่อไปนี้ 
1. เป็นผู้มีอาชีพรับจา้งงานที่สอบราคาจ้างดังกล่าว 

          2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว 
         3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน  ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่

รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีค าสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น 
          4. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น    ที่เข้าเสนอราคาให้แก่ 

วิทยาลัยการต ารวจ ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขัน
ราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้ 
  ก าหนดดูสถานที่ก่อสร้างและปรับปรุง ในวันที่  1 เมษายน  2557 ระหว่างเวลา 
10.00 นาฬิกา ถึง 12.00 นาฬิกา  ณ วิทยาลัยการต ารวจ  ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว เขต
จตุจักร กรุงเทพมหานคร 
  ก าหนดยื่นซองสอบราคาในวันที่   25    มีนาคม 2557  ถึงวันที่    3     เมษายน 
2557  ระหว่างเวลา 09.00 นาฬิกา ถึง 16.00 นาฬิกา ณ วิทยาลัยการต ารวจ และก าหนดเปิด
ซองใบเสนอราคาในวันที่   4     เมษายน 2557   ตั้งแต่เวลา 10.00  นาฬิกา  เป็นต้นไป 
  ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่  ฝ่ายอ านวยการ วิทยาลัยการต ารวจ  
ระหว่างวันที่   25   มีนาคม  2557  ถึงวันที่   3  เมษายน 2557  หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 
0-2579-1421  ในวันและเวลาราชการ  

         ประกาศ   ณ   วันที ่   25   มีนาคม  พ.ศ.2557 

 
     พลต ารวจตร ี
       ( สมหมาย  กาญจนาภา ) 
            ผูบ้ังคบัการวิทยาลัยการต ารวจ 
   
ตรวจ 

 
 
 



 
 

เอกสารสอบราคาจ้าง เลขที่    6 /2557 
การจ้างปรับปรุงห้องพักส าหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม (13 ชั้น) ช้ัน 6  

ตามประกาศ วิทยาลัยการต ารวจ 
ลงวันที่  25  มีนาคม 2557 

------------------------------------------------  
  ด้วย วิทยาลัยการต ารวจ  มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงห้องพักผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรม วิทยาลัยการต ารวจ (13 ชั้น) ชั้นที่ 6  ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร  
โดยมีข้อแนะน าและข้อก าหนด  ดังต่อไปนี้ 
  1.  เอกสารแนบท้ายเอกสารสอบราคา 
                                1.1  แบบรูปรายการละเอียด 
          - รายการปรับปรุงห้องพักผู้เข้ารับการฝึกอบรม วิทยาลัยการต ารวจ  
                                       (13 ชั้น) ชั้นที่ 6  
                                1.2  แบบใบเสนอราคา 
                                1.3  แบบสัญญาจ้าง 
                                1.4  แบบหนังสือค้ าประกัน 
                                       - หลักประกันสัญญา 

   1.5 บทนิยาม  
         (1)  ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน 
          (2)  การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 
   1.6 แบบบัญชีเอกสาร 

                                       (1)  บัญชีเอกสารส่วนที่ 1 
                                       (2)  บัญชีเอกสารส่วนที่ 2 
  2.  คุณสมบัติของผู้เสนอราคา 
  2.1 ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้าง 
                       2.2 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงาน   ของทางราชการ และ
ได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเป็นผู้ทิ้งงาน ตามระเบียบของ
ทางราชการ 
   2.3   ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืน   ณ  วัน
ประกาศสอบราคา  หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมตามข้อ 1.5 
  2.4  ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึน
ศาลไทย  เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีค าสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น 

3. หลักฐานการเสนอราคา 
    ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกไว้นอก

ซองใบเสนอราคาเป็น 2 ส่วน คือ 
  3.1 ส่วนที ่1 อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
  (1) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล 
   (ก)  ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจ ากัด ให้ยื่นส าเนาหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอ านาจควบคุม พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
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  (ข)  บริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัด ให้ยื่นส าเนาหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอ านาจควบคุม และบัญชี  ผู้ถือหุ้นราย
ใหญ ่พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
  (2) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล   ให้
ยื่นส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้นั้น ส าเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี)  ส าเนาบัตร
ประจ าตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
   (3) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นผู้เสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นส าเนา สัญญา
ของการเข้าร่วมค้า ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า และในกรณีที่ผู้เข้าร่วมค้าฝ่ายใดเป็นบุคคล
ธรรมดาที่มิใช่สัญชาติไทย  ก็ให้ยื่นส าเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคล  ให้ยื่นเอกสาร
ตามท่ีระบุไว้ใน  (1) 
  (4) ส าเนาใบทะเบียนพาณิชย์  หรือส าเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม(ถ้ามี)  
  (5) บัญชีเอกสารส่วนที่ 1 ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา  ตามแบบ 
ในข้อ 1.6  (1) 
 

       3.2  ส่วนที่ 2  อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
   (1) หนังสือมอบอ านาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย  ในกรณีที่ผู้เสนอราคามอบ
อ านาจให้บุคคลอื่นลงนามในใบเสนอราคาแทน  
   (2) บัญชีรายการก่อสร้าง (หรือใบแจ้งปริมาณงาน) ซึ่งจะต้องแสดงรายการวัสดุ
อุปกรณ์ค่าแรงงาน  ภาษีประเภทต่าง ๆ รวมทั้งก าไรไว้ด้วย 
                 (3)  บัญชีเอกสารสว่นที ่ 2  ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบ ในข้อ 1.6(2) 
 

4.  การเสนอราคา 
    4.1 ผู้เสนอราคาต้องยื่นเสนอราคาตามแบบที่ก าหนดไว้ในเอกสารสอบราคานี้  โดย
ไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่อของผู้เสนอราคาให้ชัดเจน
จ านวนเงินที่เสนอจะต้องระบุตรงกันทั้งตัวเลขและตัวอักษร โดยไม่มีการขูดลบหรือแก้ไข  หากมีการขูดลบ ตก 
เติม  แก้ไข  เปลี่ยนแปลงจะต้องลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ก ากับไว้ด้วยทุกแห่ง 

    4.2  ผูเ้สนอราคาจะต้องกรอกปริมาณวัสดุและราคาในบัญชีรายการก่อสร้างให้ครบถ้วน 
                             ในการเสนอราคาให้เสนอเป็นเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดยเสนอราคารวม 
และหรือราคาต่อหน่วย และหรือต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง ทั้งนี้ราคารวมที่
เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ  ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกันให้ถือตัวหนังสือเป็น
ส าคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม ภาษีอากรอ่ืน และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้แล้ว 
     ราคาที่เสนอจะต้องเสนอก าหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า  120 วัน นับแต่วันเปิด
ซองใบเสนอราคา โดยภายในก าหนดยืนราคาผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้และจะถอนการ
เสนอราคามิได้ 
  4.3 ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอก าหนดเวลาด าเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จไม่เกิน 90 วัน            
นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง หรือวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจาก วิทยาลัยการต ารวจ ให้เริ่มท างาน 
  4.4 ผู้เสนอราคาควรตรวจดูร่างสัญญา แบบรูป และรายละเอียด ฯลฯ ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจ
เอกสารสอบราคาทั้งหมดก่อนที่จะตกลงยื่นซองสอบราคาตามเงื่อนไขในเอกสารสอบราคา 
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       4.5 ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นซองใบเสนอราคาที่ปิดผนึกซองเรียบร้อยจ่าหน้าซองถึง
ประธานกรรมการสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงห้องพักส าหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม (13 ชั้น) ชั้นที่ 6  โดยระบุ
ไว้ที่หน้าซองว่า      “ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบราคาเลขที่    6  /2557”     ยื่นต่อเจ้าหน้าที่ ฝ่าย
อ านวยการ วิทยาลัยการต ารวจ  ระหว่างวันที่  25   มีนาคม 2557  ถึงวันที่  3   เมษายน 2557 ระหว่าง
เวลา  09.00 นาฬิกา  ถึง  16.00  นาฬิกา  ในวันเปิดท าการ   
  เมื่อพ้นก าหนดเวลายื่นซองสอบราคาแล้วจะไม่รับซองสอบราคาโดยเด็ดขาด 
 คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจะด าเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคา
แต่ละรายว่า เป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นตามข้อ 1.5 (1)    ณ วัน
ประกาศสอบราคาหรือไม่ และประกาศรายชื ่อผู ้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกก่อนการ                 
เปิดซองใบเสนอราคา 
   หากปรากฏต่อคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาก่อนหรือในขณะที่มีการเปิดซองใบเสนอ
ราคาว่ามีผู้เสนอราคากระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม  ตามข้อ 1.5 (2)  และ
คณะกรรมการฯ  เชื ่อว่ามีการกระท าอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม คณะ
กรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้เสนอราคารายนั้นออกจากการเป็นผู้เสนอราคา และประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มี
สิทธิได้รับการคัดเลือก   และส านักงานต ารวจแห่งชาติจะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคาดังกล่าว เป็นผู้ทิ ้ง
ง าน  เ ว ้น แต ่คณะกร รมก า รฯ  จ ะ ว ิน ิจ ฉ ัย ไ ด ้ว ่า ผู ้เ ส นอร า ค า ร ายนั ้น เ ป ็น ผู ้ที ่ใ ห ้ค ว า ม ร ่ว มม ือ                   
เป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของทางราชการและมิได้เป็นผู้ริเริ่มให้มีการกระท าดังกล่าว 

 ผู้เสนอราคาที่ถูกตัดรายชื่อออกจากการเป็นผู้เสนอราคาเพราะเหตุเป็นผู้ เสนอราคา
ที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศสอบราคา หรือเป็นผู้เสนอราคา   ที่กระท า
การอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม   อาจอุทธรณ์ค าสั่งดังกล่าวต่อนายกรัฐมนตรี
ภายใน 3 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา  การวินิจฉัยอุทธรณ์ของ
นายกรัฐมนตรีให้ถือเป็นที่สุด 
  คณะกรรรมการเปิดซองสอบราคาจะเปิดซองใบเสนอราคาของผู้เสนอราคา      ที่มี
สิทธิได้รับการคัดเลือกดังกล่าวข้างต้น ณ  วิทยาลัยการต ารวจ  ในวันที่  4   เมษายน 2557 ตั้งแต่เวลา 
10.00 นาฬิกา  เป็นต้นไป 
  การยื่นอุทธรณ์ตามวรรค 5  ย่อมไม่เป็นเหตุให้มีการขยายระยะเวลาการเปิดซองใบ
เสนอราคา เว้นแต่นายกรัฐมนตรีพิจารณาเห็นว่า การขยายระยะเวลาดังกล่าวจะเป็นประโยชน์แก่ทาง
ราชการอย่างยิ่ง และในกรณีที่นายกรัฐมนตรีพิจารณาเห็นด้วยกับค าคัดค้านของผู้อุทธรณ์และ      เห็นว่า
การยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาที่ได้ด าเนินการไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง  ให้
นายกรัฐมนตรีมีอ านาจยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาดังกล่าวได้  

5. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา 
      5.1  ในการสอบราคาครั้งนี้ วิทยาลัยการต ารวจ  จะพิจารณาตัดสินด้วยราคารวม 
  5.2  หากผู้เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ 2 หรือยื่นหลักฐานการ
เสนอราคาไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนตามข้อ  3 หรือยื่นซองสอบราคาไม่ถูกต้องตามข้อ  4 แล้ว คณะ
กรรมการฯ จะไม่รับพิจารณาราคาของผู้เสนอราคารายนั้น เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กน้อย 
หรือที่ผิดแผกไปจากเงื่อนไขของเอกสารสอบราคาในส่วนที่มิใช่สาระส าคัญ ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นว่า
จะเป็นประโยชน์ต่อ วิทยาลัยการต ารวจ เท่านั้น 
  5.3  วิทยาลัยการต ารวจ สงวนสิทธิไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราคา โดยไม่มีการผ่อนผันใน
กรณีดังต่อไปนี้ 
 

/(1) ไม่ปรากฏ... 
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   (1) ไม่ปรากฏชื ่อผู ้เสนอราคารายนั ้น ในบัญชีผู ้ร ับเอกสารสอบราคาหรือใน
หลักฐานการรับเอกสารสอบราคาของ วิทยาลัยการต ารวจ 
   (2) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคล (บุคคลธรรมดา) หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่าง
หนึ่งอย่างใดหรือท้ังหมดในใบเสนอราคา 
   (3) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่ก าหนดในเอกสารสอบราคา  ที่เป็น
สาระส าคัญ  หรือมีผลท าให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอราคารายอื่น 
   (4) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ  ตก  เติม  แก้ไข  เปลี่ยนแปลง โดยผู้เสนอราคามิได้ลง
ลายมือชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ก ากับไว้ 
 

    5.4 ในการตัดสินการสอบราคาหรือในการท าสัญญา  คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาหรือ 
วิทยาลัยการต ารวจ มีสิทธิให้ผู้เสนอราคาชี้แจงข้อเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือข้อเท็จจริงอ่ืนใด ที่เกี่ยวข้องกับผู้
เสนอราคาได้ วิทยาลัยการต ารวจ มีสิทธิที่จะไม่รับราคาหรือไม่ท าสัญญาหากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความ
เหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง 
 

 5.5 วิทยาลัยการต ารวจ ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ าสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด 
หรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกจ้างในจ านวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด 
หรืออาจจะยกเลิกการสอบราคาโดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้  เพ่ือประโยชน์ของทาง
ราชการเป็นส าคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของ วิทยาลัยการต ารวจ เป็นเด็ดขาด ผู้เสนอราคาจะเรียกร้อง
ค่าเสียหายใด ๆ มิได้   รวมทั้งวิทยาลัยการต ารวจ   จะพิจารณายกเลิกการสอบราคาและลงโทษผู้เสนอราคา
เป็นผู้ทิ้งงาน  ไม่ว่าจะเป็นผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม   หากมีเหตุที่เชื่อได้ว่าการเสนอราคา
กระท าการโดยไม่สุจริต เช่น  การเสนอราคาอันเป็นเท็จหรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอ่ืนมาเสนอราคา
แทน เป็นต้น 
  ในกรณีท่ีผู้เสนอราคาต่ าสุดเสนอราคาต่ าจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจด าเนินงานตามสัญญาได ้
คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาหรือ วิทยาลัยการต ารวจ จะให้ผู้เสนอราคานั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ท า
ให้เชื่อได้ว่าผู้เสนอราคาสามารถด าเนินงานตามสอบราคาจ้างให้เสร็จสมบูรณ์ หากค าชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้ 
วิทยาลัยการต ารวจ มีสิทธิที่จะไม่รับราคาของผู้เสนอราคารายนั้น 
 

  5.6  ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังจากการเปิดซองสอบราคาว่าผู้เสนอราคาที่มี
สิทธิได้รับการคัดเลือกตามที่ได้ประกาศรายชื่อไว้ตามข้อ 4.5 เป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้
เสนอราคารายอ่ืน ณ วันประกาศสอบราคา หรือเป็นผู้เสนอราคาที่กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขัน
ราคาอย่างเป็นธรรมตามข้อ 1.5 วิทยาลัยการต ารวจ มีอ านาจที่จะตัดรายชื่อผู้เสนอราคา ที่มีสิทธิได้รับการ
คัดเลือกดังกล่าวออกจากประกาศรายชื่อตามข้อ 4.5 และ วิทยาลัยการต ารวจ จะพิจารณาลงโทษผู้เสนอ
ราคารายนั้นเป็นผู้ทิ้งงาน 
  ในกรณีนี้ หากนายกรัฐมนตรีพิจารณาเห็นว่า การยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาที่ได้
ด าเนินการไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง นายกรัฐมนตรีมีอ านาจยกเลิกการเปิดซอง   ใบเสนอราคา
ดังกล่าวได้ 
 

6.  การท าสัญญาจ้าง 
  ผู้ชนะการสอบราคาจะต้องท าสัญญาจ้างตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ 1.3 กับ
วิทยาลัยการต ารวจ ภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งและจะต้องวางหลักประกันสัญญา เป็นจ านวน
เงินเท่ากับร้อยละ 5 ของราคาค่าจ้างที่สอบราคาได้ ให้ วิทยาลัยการต ารวจ ยึดถือไว้ในขณะท าสัญญา โดย
ใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ 

/6.1 เงินสด 
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                         6.1 เงินสด 
  6.2 เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่ วิทยาลัยการต ารวจ (จ่าย เงินนอกงบประมาณวิทยาลัย
การต ารวจ) โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ท าสัญญา หรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน 3 วันท าการของทางราชการ 
 6.3 หนังสือค้ าประกันของธนาคารภายในประเทศ  ตามแบบหนังสือค้ าประกัน  ดังระบุไว้ใน
ข้อ 1.4 
         6.4  หนังสือค้ าประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  หรือบริษัท
เงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์  และ
ประกอบธุรกิจค้ าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย  ซึ่งได้แจ้งชื่อเวียนให้ส่วนราชการต่าง 
ๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้ าประกันดังระบุในข้อ 1.4 
  6.5  พันธบัตรรัฐบาลไทย 
                หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ผู้ชนะ                
การสอบราคา (ผู้รับจ้าง) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว 
 

  7.  ค่าจ้างและการจ่ายเงิน 
        วิทยาลัยการต ารวจ จะจ่ายค่าจ้างงวดเดียวให้ต่อเมื่อ ผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานจ้างเหมาปรับปรุง
ห้องพักส าหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรมวิทยาลัยการต ารวจ (13 ชั้น) ชั้นที่ 6   ทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยตาม
สัญญาทุกประการ รวมทั้งท าสถานที่ปรับปรุงให้สะอาดเรียบร้อย 
 

8.  อัตราค่าปรับ 
         ค่าปรับตามแบบสัญญาจ้างข้อ 17 จะก าหนดในอัตราร้อยละ 0.1 (ศูนย์จุดหนึ่ง)  ของ
ค่าจ้างตามสัญญาต่อวัน 
 

9.  การรับประกันความช ารุดบกพร่อง 
       ผู้ชนะการสอบราคาซึ่งได้ท าข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือท าสัญญาจ้างตามแบบดังระบุในข้อ 
1.3 แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความช ารุดบกพร่องของงานจ้างที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี 
นับถัดจากวันที่ วิทยาลัยการต ารวจ ได้รับมอบงาน โดยผู้รับจ้างต้องรีบจัดการแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิม ภายใน 
3 วัน นบัถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความช ารุดบกพร่อง 
 

10.  ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอ่ืน ๆ 
  10.1 เงินค่าจ้างส าหรับงานจ้างครั้งนี ้  ได้มาจากงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ 2557 ของวิทยาลัยการต ารวจ  
          ราคากลางของงานจ้างเหมาปรับปรุงห้องพักส าหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม (13 ชั้น) ชั้นที่ 
6   ในการสอบราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 993,623.40 บาท (เก้าแสนเก้าหมื่นสามพันหกร้อยยี่สิบสามบาทสี่
สิบสตางค์) 

                         10.2  เมื่อ วิทยาลัยการต ารวจ ได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้รับจ้างและได้ตก
ลงจ้างตามสอบราคาจ้างแล้ว  ถ้าผู้รับจ้างจะต้องสั่งหรือน าสิ่งของมาเพ่ืองานจ้างดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ   
และของนั้นต้องน าเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มี เรือไทยเดินอยู่และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศก าหนด  ผู้เสนอราคาซึ่งเป็นผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่า
ด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์นาวี  ดังนี้ 

/(1) แจ้งการสั่ง... 
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 (1) แจ้งการสั ่งหรือน าสิ ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อส านักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชย์นาวีภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ผู้รับจ้างสั่งหรือซื้อของจากต่างประเทศ  เว้นแต่
เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืนได้ 
  (2) จัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย
จากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชย์
นาวี  ให้บรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออื่นที่มิใช่เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออ่ืน 
หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืน 
  (3) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (1) หรือ (2)  ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่า
ด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์นาวี 
   10.3 ผู้เสนอราคาซึ่ง วิทยาลัยการต ารวจ ได้คัดเลือกแล้วไม่ไปท าสัญญาหรือข้อตกลง
ภายในเวลาที่ทางราชการก าหนดดังระบุไว้ในข้อ 6  วิทยาลัยการอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหาย    
(ถ้ามี) รวมทั้ง จะพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ 
  10.4  วิทยาลัยการต ารวจ สงวนสิทธิที่จะแก้ไขเพ่ิมเติมเงื่อนไขหรือข้อก าหนดในแบบ
สัญญาให้เป็นไปตามความเห็นของส านักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี) 

11. มาตรฐานฝีมือช่าง 
                         เมื่อวิทยาลัยการต ารวจ ได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใด ให้เป็นผู้รับจ้างและได้ตกลงจ้าง
ปรับปรุงห้องพักส าหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม (13 ชั้น) ชั้นที่ 6   ตามประกาศนี้แล้ว ผู้เสนอราคาจะต้องตกลง
ว่าในการปฏิบัติงานดังกล่าว  ผู้ เสนอราคาจะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่าง  จาก
สถาบันการศึกษาของรัฐ หรือผู้มีวุฒิบัตรระดับ ปวช ., ปวส. และ ปวท.หรือเทียบเท่า จากสถาบันการศึกษาที่ 
ก.พ.รับรองให้เข้ารับราชการได้      ในอัตราไม่ต่ ากว่าร้อยละ 5 ของแต่ละสาขาช่าง  แต่จะต้องมีช่างจ านวน
อย่างน้อย 1 คน ในแต่ละสาขาดังต่อไปนี้ 
             - ช่างก่อสร้าง 
             - ช่างไฟฟ้า 

 
12. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ 

                                      ในระหว่างระยะเวลาการก่อสร้างและปรับปรุง  ผู้รับจ้างพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ ที่
กฎหมายและระเบียบก าหนดไว้โดยเคร่งครัด  
      
      

     พลต ารวจตร ี
                           ( สมหมาย  กาญจนาภา )   
       ผู้บังคับการวิทยาลัยการต ารวจ 
        
 
 
 
 
 
 
 


