
                                     
 
 
 
 

 
 
 

ประกาศ วทิยาลัยการตํารวจ กองบัญชาการศึกษา สํานักงานตํารวจแหง่ชาต ิ
เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงระบบประปา อาคารหอพัก วทิยาลัยการตํารวจ 

---------------------------------------- 
  ด้วย สํานักงานตํารวจแห่งชาติ โดย วิทยาลัยการตํารวจ กองบัญชาการศึกษา มีความประสงค์
จะสอบราคาจ้างปรับปรุงระบบประปา อาคารหอพัก ๑๓ ช้ัน วิทยาลัยการตํารวจ โดยมีราคากลางในการสอบ
ราคาปรับปรุงในคร้ังน้ีเป็นเงินทั้งสิ้น ๘๙๐,๐๐๐.- บาท (แปดแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) 

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ 
 1. เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้างดังกล่าว 

          2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุช่ือไว้ในบัญชีรายช่ือผู้ทิ้งงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนช่ือแล้ว 
         3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธ์ิหรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทย เว้นแต่รัฐบาล

ของผู้เสนอราคาได้มีคําสั่งให้สละสิทธ์ิความคุ้มกันเช่นว่าน้ัน 
          4. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่ วิทยาลัย

การตํารวจ ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็น
ธรรมในการสอบราคาจ้างคร้ังน้ี 
  กําหนดด ูสถานที ่ใ นการปร ับปร ุง  ในว ันที ่ ๓  เ มษายน   2557 ระหว ่า ง เ วล า               
10.00 – 1๐.๓0 น. ณ วิทยาลัยการตํารวจ ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 
  กําหนดย่ืนซองสอบราคา ระหว่างวันที่ ๒๘ มีนาคม – ๘ เมษายน 25๕๗ ในวันและ        
เวลาราชการ ณ ฝ่ายอํานวยการ วิทยาลัยการตํารวจ และกําหนดเปิดซองสอบราคาในวันที่ ๙ เมษายน 255๗  
ต้ังแต่เวลา ๐๙.00 – ๑๐.๐0 น.   
  ผู้สนใจติดต่อขอทราบรายละเอียดและขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ ฝ่ายอํานวยการ วิทยาลัย 
การตํารวจ ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ต้ังแต่วันที่ ๒๘ มีนาคม – ๘ เมษายน 
25๕๗ หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0 2579 0353 ในวันและเวลาราชการ  

         ประกาศ  ณ  วันที ่  28   มีนาคม  พ.ศ.2557 

 
         พลตํารวจตรี 
       ( สมหมาย  กาญจนาภา ) 
                      ผู้บังคับการวิทยาลัยการตํารวจ 
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เอกสารสอบราคาจ้าง เลขท่ี ๘/255๗ 
จ้างปรับปรุงระบบประปา อาคารหอพัก วิทยาลยัการตํารวจ  

ตามประกาศ วิทยาลัยการตํารวจ กองบัญชาการศึกษา สํานักงานตํารวจแห่งชาต ิ
ลงวันที่   28   มีนาคม 255๗ 

------------------------------------------------  
  ด้วย สํานักงานตํารวจแห่งชาติ โดย วิทยาลัยการตํารวจ กองบัญชาการศึกษา มีความประสงค์
จะสอบราคาจ้างปรับปรุงระบบประปา อาคารหอพัก ๑๓ ช้ัน วิทยาลัยการตํารวจ ถนนวิภาวดีรังสิต แขวง
ลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร โดยมีข้อแนะนําและข้อกําหนด ดังต่อไปนี้ 

  1. เอกสารแนบทา้ยเอกสารสอบราคา 
                        1.1  แบบรูปรายการละเอียด 
    - รายการปรับปรุงระบบนํ้าประปา อาคารหอพัก วิทยาลัยการตํารวจ 
                          1.2  แบบใบเสนอราคา 
                          1.3  แบบสัญญาจ้าง 
                         1.4  แบบหนังสือค้ําประกัน 
                                - หลักประกันสัญญา 
 1.5 บทนิยาม  

  (1) ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน 
   (2) การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 

 1.6 แบบบัญชีเอกสาร 
                                 (1) บัญชีเอกสารส่วนที่ 1 
                              (2) บัญชีเอกสารส่วนที่ 2 

  2. คุณสมบตัขิองผูเ้สนอราคา 
  2.1 ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้าง 
                         2.2 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุช่ือไว้ในบัญชีรายช่ือผู้ทิ้งงาน ของทางราชการ และ
ได้แจ้งเวียนช่ือแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเป็นผู้ทิ้งงาน ตามระเบียบของ
ทางราชการ 
   2.3 ผู้ เสนอราคาต้องไม่ เ ป็นผู้ มีผลประโยชน์ร่ วม กันกับผู้ เสนอราคาราย อ่ืน                 
ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมตามข้อ 1.5 
  2.4 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธ์ิหรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึน
ศาลไทย  เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคําสั่งให้สละสิทธ์ิและความคุ้มกันเช่นว่าน้ัน 

3. หลักฐานการเสนอราคา 
    ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานย่ืนมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกไว้นอก

ซองใบเสนอราคาเป็น 2 ส่วน คือ 
  3.1 ส่วนที ่1 อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
  (1) ในกรณผีู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล 
   (ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจํากัด ให้ย่ืนสําเนาหนังสือรับรองการ     
จดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายช่ือหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอํานาจควบคุม พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง 

/(ข) บรษิัท... 
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  (ข) บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด ให้ ย่ืนสําเนาหนังสือรับรองการ         
จดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายช่ือกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอํานาจควบคุม และบัญชี  ผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง 
  (2) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล ให้ยื่น
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้นั้น สําเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สําเนาบัตร
ประจําตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง 
   (3) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นผู้เสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ย่ืนสําเนา สัญญา
ของการเข้าร่วมค้า สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า และในกรณีที่ผู้เข้าร่วมค้าฝ่ายใดเป็นบุคคล
ธรรมดาที่มิใช่สัญชาติไทย ก็ให้ย่ืนสําเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคล ให้ย่ืนเอกสารตาม   
ที่ระบุไว้ใน (1) 
  (4) สําเนาใบทะเบียนพาณิชย์ หรือสําเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม (ถ้ามี)  
  (5) บัญชีเอกสารส่วนที่ 1 ทั้งหมดที่ได้ย่ืนพร้อมกับซองใบเสนอราคาตามแบบในข้อ   
1.6 (1) 
 

       3.2 ส่วนที ่2 อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
   (1) หนังสือมอบอํานาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย ในกรณีที่ผู้เสนอราคามอบ
อํานาจให้บุคคลอ่ืนลงนามในใบเสนอราคาแทน  
   (2) บัญชีรายการก่อสร้าง (หรือใบแจ้งปริมาณงาน) ซึ่งจะต้องแสดงรายการวัสดุอุปกรณ์
ค่าแรงงาน ภาษีประเภทต่าง ๆ รวมท้ังกําไรไว้ด้วย 
                 (3)  บัญชีเอกสารส่วนที่  2  ทั้งหมดท่ีได้ย่ืนพร้อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบ ในข้อ 1.6 (2) 

4. การเสนอราคา 
    4.1 ผู้เสนอราคาต้องย่ืนเสนอราคาตามแบบที่กําหนดไว้ในเอกสารสอบราคานี้ โดยไม่
มีเง่ือนไขใด ๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือช่ือของผู้เสนอราคาให้ชัดเจน
จํานวนเงินที่เสนอจะต้องระบุตรงกันทั้งตัวเลขและตัวอักษร โดยไม่มีการขูดลบหรือแก้ไข  หากมีการขูดลบ ตก 
เติม แก้ไข เปลี่ยนแปลงจะต้องลงลายมือช่ือผู้เสนอราคาพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) กํากับไว้ด้วยทุกแห่ง 

    4.2 ผู้เสนอราคาจะต้องกรอกปริมาณวัสดุและราคาในบัญชีรายการกอ่สรา้งให้ครบถ้วน 
                             ในการเสนอราคาให้เสนอเป็นเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดยเสนอราคารวม 
และหรือราคาต่อหน่วย และหรือต่อรายการ ตามเง่ือนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง ทั้งน้ีราคารวมท่ี
เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกันให้ถือตัวหนังสือเป็นสําคัญ 
โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม ภาษีอากรอ่ืน และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้แล้ว 
   ราคาที่เสนอจะต้องเสนอกําหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า 120 วัน นับแต่วันเปิดซอง
ใบเสนอราคา โดยภายในกําหนดยืนราคาผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้และจะถอนการเสนอ
ราคามิได้ 
  4.3 ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกําหนดเวลาดําเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จไม่เกิน ๖0 วัน            
นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง หรือวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจาก วิทยาลัยการตํารวจ ให้เริ่มทํางาน 
  4.4 ผู้เสนอราคาควรตรวจดูร่างสัญญา แบบรูป และรายละเอียด ฯลฯ ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจ
เอกสารสอบราคาทั้งหมดก่อนที่จะตกลงยื่นซองสอบราคาตามเง่ือนไขในเอกสารสอบราคา 
 4.๕ ผู้เสนอราคาจะต้องย่ืนซองสอบราคาที่ปิดผนึกซองเรียบร้อย จ่าหน้าซองถึงประธาน
กรรมการเปิดซองสอบราคาระบุไว้ที่หน้าซองว่า “ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบราคาจ้างเลขที่ ๘/255๗” 
ย่ืนต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายอํานวยการ วิทยาลัยการตํารวจ กองบัญชาการศึกษา สํานักงานตํารวจแห่งชาติ ระหว่าง
วันที่ ๒๘ มีนาคม – ๘ เมษายน  25๕๗ ในวันและเวลาราชการ  เมื่อพ้นกําหนดเวลาย่ืนซองสอบราคาแล้วจะไม่ 

/รับซองสอบ... 
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รับซองสอบราคาโดยเด็ดขาด   
 คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคา 
แต ่ละรายว ่า  เป ็นผู ้เ สนอราคาที ่ม ีผลประโยชน ์ร ่วมก ันก ับผู ้เ สนอราคารายอื ่นตามข ้อ  1.5 (1)              
ณ วันประกาศสอบราคาหรือไม่ และประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกก่อนการเปิด
ซองใบเสนอราคา 
   หากปรากฏต่อคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาก่อนหรือในขณะที่มีการเปิดซองใบเสนอ
ราคาว่ามีผู้เสนอราคากระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ 1.5 (2)  และ
คณะกร รมกา รฯ  เ ชื ่อ ว ่า ม ีก า ร ก ร ะทํา อ ัน เ ป ็น ก า รข ัด ข ว า งก า รแข ่ง ข ัน ร าค าอย ่า ง เ ป ็น ธ ร รม           
คณะกรรมการฯ จะตัดรายช่ือผู้เสนอราคารายน้ันออกจากการเป็นผู้เสนอราคา และประกาศรายช่ือผู้เสนอราคา
ที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือก และสํานักงานตํารวจแห่งชาติจะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคาดังกล่าวเป็น        
ผู ้ทิ ้งงาน  เว้นแต่คณะกรรมการฯ  จะวินิจฉัยได้ว่าผู ้เสนอราคารายนั ้นเป็นผู ้ที ่ให้ความร่วมมือเป็น
ประโยชน์ต่อการพิจารณาของทางราชการและมิได้เป็นผู้ริเร่ิมให้มีการกระทําดังกล่าว 
 ผู้เสนอราคาที่ถูกตัดรายช่ือออกจากการเป็นผู้เสนอราคาเพราะเหตุเป็นผู้เสนอราคาที่
มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศสอบราคา หรือเป็นผู้เสนอราคา ที่กระทําการ
อันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม อาจอุทธรณ์คําสั่งดังกล่าวต่อนายกรัฐมนตรีภายใน 
3 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา การวินิจฉัยอุทธรณ์ของนายกรัฐมนตรีให้
ถือเป็นที่สุด 
  คณะกรรรมการเปิดซองสอบราคาจะเปิดซองใบเสนอราคาของผู้เสนอราคาที่มีสิทธิ
ได้รับการคัดเลือกดังกล่าวข้างต้น ณ วิทยาลัยการตํารวจ  ในวันที่ ๙ เมษายน 255๗  ต้ังแต่เวลา ๐๙.00 – 
๑๐.๐0 น. ณ  ฝ่ายอํานวยการ  วิทยาลัยการตํารวจ 
  การย่ืนอุทธรณ์ตามวรรค ๔ ย่อมไม่เป็นเหตุให้มีการขยายระยะเวลาการเปิดซองใบเสนอ
ราคา เว้นแต่นายกรัฐมนตรีพิจารณาเห็นว่า การขยายระยะเวลาดังกล่าวจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการ
อย่างย่ิง และในกรณีที่นายกรัฐมนตรีพิจารณาเห็นด้วยกับคําคัดค้านของผู้อุทธรณ์และ เห็นว่าการยกเลิกการ
เปิดซองใบเสนอราคาที่ได้ดําเนินการไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง ให้นายกรัฐมนตรีมี
อํานาจยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาดังกล่าวได้ 

5. หลกัเกณฑ์และสทิธิในการพิจารณาราคา 
      5.1  ในการสอบราคาคร้ังน้ี วิทยาลัยการตํารวจ จะพิจารณาตัดสินด้วยราคารวม 
  5.2 หากผู้เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ 2 หรือยื่นหลักฐานการเสนอ
ราคา ไม ่ถ ูกต ้อ งหร ือ ไม ่ค รบถ ้วนตามข ้อ  3 หร ือ ยื ่นซองสอบราคา ไม ่ถ ูกต ้อ งตามข ้อ  4 แล ้ว           
คณะกรรมการฯ จะไม่รับพิจารณาราคาของผู้เสนอราคารายน้ัน เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กน้อย 
หรือที่ผิดแผกไปจากเง่ือนไขของเอกสารสอบราคาในส่วนที่มิใช่สาระสําคัญ ทั้งน้ี เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นว่าจะ
เป็นประโยชน์ต่อ วิทยาลัยการตํารวจ เท่าน้ัน 
  5.3  วิทยาลัยการตํารวจ สงวนสิทธิไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราคา โดยไม่มีการผ่อนผันใน
กรณีดังต่อไปนี้ 
  (1) ไม่ปรากฏชื ่อผู ้เสนอราคารายนั้น ในบัญชีผู ้ร ับเอกสารสอบราคาหรือใน
หลักฐานการรับเอกสารสอบราคาของ วิทยาลัยการตํารวจ 
   (2) ไม่กรอกช่ือนิติบุคคล (บุคคลธรรมดา) หรือลงลายมือช่ือผู้เสนอราคาอย่างหน่ึง
อย่างใดหรือทั้งหมดในใบเสนอราคา 
   (3) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเง่ือนไขที่กําหนดในเอกสารสอบราคา ที่เป็น
สาระสําคัญ หรือมีผลทําให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอราคารายอ่ืน 

/(4) ราคาที่... 
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   (4) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ  ตก  เติม  แก้ไข  เปลี่ยนแปลง โดยผู้เสนอราคามิได้   
ลงลายมือช่ือพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) กํากับไว้ 
    5.4  ในการตัดสินการสอบราคาหรือในการทําสัญญา  คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาหรือ 
วิทยาลัยการตํารวจ มีสิทธิให้ผู้เสนอราคาช้ีแจงข้อเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือข้อเท็จจริงอ่ืนใด ที่เกี่ยวข้องกับผู้
เสนอราคาได้ วิทยาลัยการตํารวจ มีสิทธิที่จะไม่รับราคาหรือไม่ทําสัญญาหากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความ
เหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง 
 5.5 วิทยาลัยการตํารวจ ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาตํ่าสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือ
ราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกจ้างในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหน่ึงรายการใด หรือ
อาจจะยกเลิกการสอบราคาโดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้สุดแต่จะพิจารณา ทั้งน้ี  เพ่ือประโยชน์ของทาง
ราชการเป็นสําคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของ วิทยาลัยการตํารวจ เป็นเด็ดขาด ผู้เสนอราคาจะเรียกร้อง
ค่าเสียหายใด ๆ มิได้ รวมท้ัง วิทยาลัยการตํารวจ จะพิจารณายกเลิกการสอบราคาและลงโทษผู้เสนอราคาเป็น
ผู้ทิ้งงาน  ไม่ว่าจะเป็นผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เช่ือได้ว่าการเสนอราคากระทํา
การโดยไม่สุจริต เช่น  การเสนอราคาอันเป็นเท็จหรือใช้ช่ือบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอ่ืนมาเสนอราคาแทน 
เป็นต้น 
  ในกรณีที่ผู้เสนอราคาตํ่าสุดเสนอราคาตํ่าจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจดําเนินงานตามสัญญาได้ 
คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาหรือ วิทยาลัยการตํารวจ จะให้ผู้เสนอราคานั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทํา
ให้เช่ือได้ว่าผู้เสนอราคาสามารถดําเนินงานตามสอบราคาจ้างให้เสร็จสมบูรณ์ หากคําช้ีแจงไม่เป็นที่รับฟังได้ 
วิทยาลัยการตํารวจ มีสิทธิที่จะไม่รับราคาของผู้เสนอราคารายน้ัน 
  5.6  ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังจากการเปิดซองสอบราคาว่าผู้เสนอราคาที่มีสิทธิ
ได้รับการคัดเลือกตามที่ได้ประกาศรายชื่อไว้ตามข้อ 4.5 เป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอ
ราคารายอื่น ณ วันประกาศสอบราคา หรือเป็นผู้เสนอราคาที่กระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคา
อย่างเป็นธรรมตามข้อ 1.5 วิทยาลัยการตํารวจ มีอํานาจที่จะตัดรายช่ือผู้เสนอราคา ที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือก
ดังกล่าวออกจากประกาศรายชื่อตามข้อ 4.5 และ วิทยาลัยการตํารวจ จะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคาราย
น้ันเป็นผู้ทิ้งงาน 
  ในกรณีน้ี หากนายกรัฐมนตรีพิจารณาเห็นว่า การยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคา ที่ได้
ดําเนินการไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างย่ิง นายกรัฐมนตรีมีอํานาจยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคา
ดังกล่าวได้ 

6. การทําสญัญาจ้าง 
  ผู้ชนะการสอบราคาจะต้องทําสัญญาจ้างตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ 1.3 กับ
วิทยาลัยการตํารวจ ภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งและจะต้องวางหลักประกันสัญญา เป็นจํานวน
เงินเท่ากับร้อยละ 5 ของราคาค่าจ้างที่สอบราคาได้ ให้ วิทยาลัยการตํารวจ ยึดถือไว้ในขณะทําสัญญา โดย
ใช้หลักประกันอย่างหน่ึงอย่างใดดังต่อไปนี้ 
                         6.1 เงินสด 
  6.2 เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่ วิทยาลัยการตํารวจ (จ่ายเงินนอกงบประมาณวิทยาลัย
การตํารวจ) โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ทําสัญญา หรือก่อนหน้าน้ันไม่เกิน 3 วันทําการของทางราชการ 
 6.3 หนังสือค้ําประกันของธนาคารภายในประเทศ  ตามแบบหนังสือค้ําประกัน  ดังระบุไว้ในข้อ 
1.4 
         6.4 หนังสือค้ําประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือ บริษัทเงินทุน
หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชย์  และประกอบ      

/ธุรกิจคํ้า... 
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ธุรกิจค้ําประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งได้แจ้งชื่อเวียนให้ส่วนราชการต่าง ๆ ทราบ
แล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุในข้อ 1.4 
  6.5 พันธบัตรรัฐบาลไทย 
                หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ผู ้ชนะ                
การสอบราคา (ผู้รับจ้าง) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว 

  7. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน 
        วิทยาลัยการตํารวจ จะจ่ายค่าจ้างงวดเดียวให้ต่อเมื่อ ผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานจ้างปรับปรุงระบบ
ประปา อาคารหอพัก ๑๓ ช้ัน วิทยาลัยการตํารวจ ทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยตามสัญญาทุกประการ รวมท้ัง
ทําสถานที่ปรับปรุงให้สะอาดเรียบร้อย 

8. อัตราคา่ปรบั 
         ค่าปรับตามแบบสัญญาจ้างข้อ 17 จะกําหนดในอัตราร้อยละ 0.1 (ศูนย์จุดหนึ่ง) ของ
ค่าจ้างตามสัญญาต่อวัน 

9. การรบัประกันความชาํรดุบกพร่อง 
       ผู้ชนะการสอบราคาซ่ึงได้ทําข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือทําสัญญาจ้างตามแบบดังระบุในข้อ 
1.3 แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชํารุดบกพร่องของงานจ้างที่เกิดข้ึนภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี 
นับถัดจากวันที่ วิทยาลัยการตํารวจ ได้รับมอบงาน โดยผู้รับจ้างต้องรีบจัดการแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิม ภายใน 
3 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชํารุดบกพร่อง 

10. ข้อสงวนสทิธใินการเสนอราคาและอ่ืน ๆ 
  10.1 เงินค่าจ้างสําหรับงานจ้างครั้งนี้ ได้มาจากงบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ 2557 ของวิทยาลัยการตํารวจ  
          ราคากลางของงานจ้างปรับปรุงระบบประปา อาคารหอพัก ๑๓ ช้ัน วิทยาลัยการตํารวจ   
ในการสอบราคาคร้ังนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๘๙๐,๐๐๐.- บาท (แปดแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) 
                          10.2 เมื่อ วิทยาลัยการตํารวจ ได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้รับจ้างและได้   
ตกลงจ้างตามสอบราคาจ้างแล้ว  ถ้าผู้รับจ้างจะต้องสั่งหรือนําสิ่งของมาเพ่ืองานจ้างดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ   
และของน้ันต้องนําเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่และสามารถให้บริการรับขนได้ตามท่ี
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด  ผู้เสนอราคาซึ่งเป็นผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่า
ด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์นาวี  ดังนี้ 
 (1) แจ้งการสั ่งหรือนําสิ ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อสํานักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชย์นาวีภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ผู้รับจ้างสั่งหรือซื้อของจากต่างประเทศ  เว้นแต่
เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืนได้ 
  (2) จัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย
จากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชย์นาวี  
ให้บรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออื่นที่มิใช่เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออ่ืน หรือ
เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืน 
  (3) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (1) หรือ (2)  ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดตามกฎหมาย     
ว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์นาวี 
   10.3 ผู้เสนอราคาซึ่ง  วิทยาลัยการตํารวจ  ได้คัดเลือกแล้วไม่ไปทําสัญญาหรือข้อตกลง
ภายในเวลาท่ีทางราชการกําหนดดังระบุไว้ในข้อ 6 วิทยาลัยการตํารวจ อาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความ
เสียหาย (ถ้ามี) รวมท้ัง จะพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ 
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 10.4 วิทยาลัยการตํารวจ สงวนสิทธิที่จะแก้ไขเพ่ิมเติมเง่ือนไขหรือข้อกําหนดในแบบ
สัญญาให้เป็นไปตามความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี) 

 ๑๑. มาตรฐานฝีมือชา่ง 
                          เมื่อวิทยาลัยการตํารวจ ได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใด ให้เป็นผู้รับจ้างและได้ตกลงจ้าง
ปรับปรุงระบบประปา อาคารหอพัก ๑๓ ช้ัน วิทยาลัยการตํารวจ ตามประกาศน้ีแล้ว ผู้เสนอราคาจะต้องตกลง
ว่าในการปฏิบัติงานดังกล่าว  ผู้ เสนอราคาจะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่าง จาก
สถาบันการศึกษาของรัฐ หรือผู้มีวุฒิบัตรระดับ ปวช., ปวส. และ ปวท.หรือเทียบเท่า จากสถาบันการศึกษาท่ี 
ก.พ.รับรองให้เข้ารับราชการได้ในอัตราไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 5 ของแต่ละสาขาช่าง  แต่จะต้องมีช่างจํานวนอย่าง
น้อย 1 คน ในแต่ละสาขาดังต่อไปน้ี 
             - ช่างก่อสร้าง 
             - ช่างไฟฟ้า 
 12. การปฏบิตัติามกฎหมายและระเบียบ 
                                ในระหว่างระยะเวลาการก่อสร้างและปรับปรุง ผู้รับจ้างพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑ์              
ที่กฎหมายและระเบียบกําหนดไว้โดยเคร่งครัด  
      
         พลตํารวจตรี 
                ( สมหมาย  กาญจนาภา )   
            ผู้บังคับการวิทยาลัยการตํารวจ 
          28  มีนาคม 2557 
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