
ประกาศเทศบาลเมืองสระแกว
เรื่อง ประมูลจางโครงการจางเหมาบรกิาร จํานวน 4 โครงการ

ดวยระบบอิเล็กทรอนิกส (e-Auction)
-----------------------------------------

เทศบาลเมืองสระแกว มีความประสงคจะประมูลจางโครงการจางเหมาบริการ จํานวน 4
โครงการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 รวมเปนเงินท้ังสิ้น 9,429,540.-บาท (เกาลานสี่แสนสองหม่ืนเกาพัน-
หารอยสี่สิบบาทถวน) ตั้งแตเดือน ตุลาคม 2560 - กันยายน 2561 ดวยระบบอิเล็กทรอนิกส ดังนี้

1. โครงการจางเหมาบริการในศูนยกําจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจรเทศบาลเมืองสระแกว
มีรายละเอียด ขอบเขตดําเนินการจางเหมาบริหาร ดังนี้

ตั้งแตวันจันทร – วันอาทิตย (สัปดาหละ 7 วัน) โดยมีชวงเวลาท่ีตองปฏิบัติงานระหวางเวลา
08.00-16.30 น. โดยจะตองทํางานจนกวางานจะแลวเสร็จตามท่ีเทศบาลเมืองสระแกวกําหนด

หมายเหตุ
- ชวงเวลาท่ีเขาดําเนินการ เทศบาลเมืองสระแกวจะกําหนดตามความเหมาะสมใหสอดคลองกับ

สภาพวิถีของชุมชนในพ้ืนท่ี โดยผูควบคุมงานจะแจงใหทราบลวงหนา
- กรณีท่ีเกิดความเสียหายแกทางราชการไมวากรณีใดๆ ในระหวางเวลาการปฏิบัติงาน

ถือวาเปนความรับผิดชอบของผูรับจาง
กําหนดพื้นท่ี ภารกิจในการจางเหมาบริการ
ดําเนินการจางเหมาบริการในศูนยกําจัดขยะฝอยแบบครบวงจรเทศบาลเมืองสระแกวตามภารกิจ

ดังนี้
1) ดูแลรักษาความปลอดภัยทรัพยสินของศูนยกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลแบบครบวงจรของ

เทศบาลเมืองสระแกว ไมใหเกิดการสูญหาย หรือเกิดความเสียหายแกทางราชการ  เปด – ปด ประตูทางเขา
ในเวลากลางวันและกลางคืน วันจันทร – วันอาทิตย ซึ่งมีพ้ืนท่ีประมาณ 72,000 ตารางเมตร

2) ดูแลรักษาความสะอาดภายในศูนยกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลแบบครบวงจร ของเทศบาล
เมืองสระแกว เปด – ปด ประตูอาคารสํานักงาน และอาคารอ่ืนๆท่ีเก่ียวของ

3) คัดแยกขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล นําขยะอินทรียหมักทําปุย บรรจุปุยและทํางานอ่ืนๆ
ท่ีเก่ียวของ

4) บันทึกขอมูลการชั่งน้ําหนักรถบรรทุกขยะท่ีหนวยงานตางๆนํารถบรรทุกขยะมาท้ิงภายในศูนย
กําจัดขยะฯ ท้ังขาเขา และขาออกใหชัดเจน ถูกตองสามารถนําไปประกอบเปนเอกสารแนบหนังสือแจงหนี้สงให
เทศบาลเมืองสระแกว เดือนละ 1 ครั้ง (ทําขอมูลทุกวันไมเวนวันหยุด)

5) จัดทําเอกสารบันทึกการชั่งน้ําหนักใหกับเทศบาลเมืองสระแกว ตรวจเอกสารหลักฐาน และ
คัดลอกลงรายการตางๆ รวบรวมขอมูลและสถิติ จัดเตรียมและใหบริการในเรื่องสถานท่ี วัสดุ อุปกรณ คอยอํานวย
ความสะดวกในการตรวจเยี่ยมของเทศบาล และคณะดูงานตางๆ

หมายเหตุ ในกรณีท่ีเทศบาลเมืองสระแกว มีความตองการลดหรือเพ่ิมงานดําเนินการจางเหมา
บริการในศูนยกําจัดฯ ใหสามารถดําเนินการไดตามความจําเปนและความเหมาะสม โดยใหคํานึงถึงประโยชนของ
ทางราชการเปนสําคัญ
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ขอกําหนดและเง่ือนไข
1. ผูรับจางเหมาบริการตองปฏิบัติงานตามลักษณะงานท่ีตองดําเนินการใหเกิดประโยชน ตอศูนย

กําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลแบบครบวงจรของเทศบาลเมืองสระแกว
2. ผูรับจางเหมาบริการตองจัดหาวัสดุและอุปกรณท่ีจําเปน เชน วัสดุอุปกรณสํานักงาน, วัสดุงาน

บานงานครัว, วัสดุเครื่องแตงกาย ฯลฯ เปนตน ไวใชภายในศูนยขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลแบบครบวงจร
3. ผูรับจางเหมาบริการตองจัดหาพนักงานท่ีมีความประพฤติดี มีความสามารถปฏิบัติงานดวย

ความเรียบรอย มีสัญชาติไทย อานหนังสือออก เขียนหนังสือได
ราคากลาง 3,238,200 บาท (สามลานสองแสนสามหมื่นแปดพันสองรอยบาทถวน)
คาเอกสารประมูลจาง 500 บาท (หารอยบาทถวน)
ระยะเวลาดําเนินงาน 12 เดือน (ตั้งแตเดือนตุลาคม 2560 ถึง เดือนกันยายน 2561)
เอกสารแนบทาย เลขท่ี E6/2560

2.โครงการจางเหมาบริการร ักษาความสะอาดถนนในเขตเทศบาลเมืองสระแกว
รายละเอียด ขอบเขตดําเนินการจางเหมาบริการ ดังนี้

กําหนดวันในการจางเหมาบริการ
ตั้งแตวันจันทร – วันอาทิตย (สัปดาหละ  7 วัน) โดยมีชวงเวลาท่ีตองดําเนินงานดังนี้
ชวงเวลาท่ี 1 เริ่มเวลา 05.00 น. – 07.00 น.
ชวงเวลาท่ี 2 เริ่มเวลา 10.00 น. – 12.00 น.
ชวงเวลาท่ี 3 เริ่มเวลา 13.00 น. – 16.00 น.

หมายเหตุ กรณีท่ีเกิดความเสียหายแกทางราชการไมวากรณีใดๆ ในระหวางเวลาการปฏิบัติงาน
ถือวาเปนความรับผิดชอบของผูรับจาง

กําหนดพื้นท่ีในการจางเหมาบริการ
จุดท่ี 1 เก็บกวาดทําความสะอาด ถนนเทศบาล 19 ซอย 1 และถนนบริเวณรอบๆตลาดสดดาน

นอก คิดเปนพ้ืนท่ี 2,275 ตร.ม.
จุดท่ี 2 เก็บกวาดทําความสะอาด ถนนเทศบาล 17 จากรานแวนทอปเจริญถึงราน เจแปด และ

ถนนรอบตลาดสดดานใน คิดเปนพ้ืนท่ี 3,825 ตร.ม.
จุดท่ี 3 เก็บกวาดทําความสะอาด ถนนสุวรรณศร ตั้งแตสิทธิผลคารแครถึงประตูทางออก

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแกว คิดเปนพ้ืนท่ี 4,800 ตร.ม.
จุดท่ี 4 เก็บกวาดทําความสะอาด ถนนสุวรรณศร ตั้งแตหางบิ๊กซีถึงประตูทางเขาท่ีวาการอําเภอ

เมืองสระแกว คิดเปนพ้ืนท่ี 4,200 ตร.ม.
จุดท่ี 5 เก็บกวาดทําความสะอาด ถนนสุวรรณศร ตั้งแตประตูทางเขาท่ีวาการอําเภอเมือง

สระแกวถึงสถานีดับเพลิงเกา คิดเปนพ้ืนท่ี 2,400 ตร.ม.
จุดท่ี 6 เก็บกวาดทําความสะอาด ถนนสุวรรณศร ตั้งแตประตูทางออกโรงพยาบาลสมเด็จพระ

ยุพราชสระแกวถึงบริเวณรานเซเวนและทาจอดรถยนตรับ – สงผูโดยสารสายวังน้ําเย็น คิดเปนพ้ืนท่ี 1,700 ตร.ม.
จุดท่ี 7 เก็บกวาดทําความสะอาด  ถนนสุวรรณศร  ตั้งแตสถานีดับเพลิงเกาถึงถนนเทศบาล 8

(ขางวัดสระแกว) คิดเปนพ้ืนท่ี 2,100 ตร.ม.
จุดท่ี 8 เก็บกวาดทําความสะอาด ถนนสุวรรณศร ตั้งแตรานเซเวนถึงบริเวณหนาบานรองนายก

องคการบริหารสวนจังหวัดสระแกว คิดเปนพ้ืนท่ี 2,220 ตร.ม.
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จุดท่ี 9 เก็บกวาดทําความสะอาด ถนนสุวรรณศร ตั้งแตทางเขาถนนเทศบาล 8 (ขางวัด
สระแกว) ถึงทางเขา หจก.สระแกวมงคลเซอรวิส คิดเปนพ้ืนท่ี 2,880 ตร.ม.

จุดท่ี 10 เก็บกวาดทําความสะอาด ถนนสุวรรณศร ตั้งแตบริเวณหนาบานรองนายกองคการ
บริหารสวนจังหวัดสระแกวถึงทางเขาสถานีขนสงผูโดยสารจังหวัดสระแกว คิดเปนพ้ืนท่ี 2,760 ตร.ม.

จุดท่ี 11 เก็บกวาดทําความสะอาด  ถนนสุวรรณศร ตั้งแตทางเขา หจก.สระแกวมงคลเซอรวิส
ถึงทางเขาถนนเทศบาล 2 แลวขามฝงจากหนารานคักอีหลีถึงทางเขาสถานีขนสงผูโดยสาร จังหวัดสระแกว คิด
เปนพ้ืนท่ี 3,000 ตร.ม.

จุดท่ี 12 เก็บกวาดทําความสะอาด ถนนทางเขาสถานีขนสงผูโดยสารจังหวัดสระแกวจนถึงตัว
สถานีขนสงผูโดยสารจังหวัดสระแกว แลวจากตัวสถานีขนสงผูโดยสารจังหวัดสระแกวจนถึงทางออกสถานีขนสง
ผูโดยสารจังหวัดสระแกว คิดเปนพ้ืนท่ี 3,300 ตร.ม.

จุดท่ี 13 เก็บกวาดทําความสะอาด ถนนเทศบาล 11, 13, 15 และถนนเทศบาล 17 ซอย 1 คิด
เปนพ้ืนท่ี 4,620 ตร.ม.

จุดท่ี 14 เก็บกวาดทําความสะอาด ถนนเทศบาล 19 ท้ังสองฝง จากรานเซเวนถึงสถานี
ตํารวจภูธรอําเภอเมืองสระแกว คิดเปนพ้ืนท่ี 2,400 ตร.ม.

จุดท่ี 15 เก็บกวาดทําความสะอาด ถนนเทศบาล 17 รานหมอวิทยาถึงสี่แยกสถานี
วิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย จังหวัดสระแกว คิดเปนพ้ืนท่ี 2,880 ตร.ม.

จุดท่ี 16 เก็บกวาดทําความสะอาด ถนนจากสี่แยกสถานีวิทยุกระจายเสียงแหง ประเทศไทย
จังหวัดสระแกวถึงทางรถไฟสระแกว คิดเปนพ้ืนท่ี 4,380 ตร.ม.

จุดท่ี 17 เก็บกวาดทําความสะอาด ถนนจากสี่แยกสถานีตํารวจภูธรอําเภอเมืองสระแกว  ถึงสี่
แยกองคการบริหารสวนจังหวัดสระแกว (เกา) ไปจนถึงทางแยกสนามกีฬาเทศบาลเมืองสระแกว คิดเปนพ้ืนท่ี
2,190 ตร.ม.

จุดท่ี 18 เก็บกวาดทําความสะอาด ถนนเทศบาล 19 จากสี่แยกองคการบริหารสวนจังหวัด
สระแกว (เกา) ไปจนถึงสถานีรถไฟสระแกว คิดเปนพ้ืนท่ี 3,330 ตร.ม.

จุดท่ี 19 เก็บกวาดทําความสะอาด ถนนเทศบาล 21 (ซอยขางโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช
สระแกว) ถึงทางเขาองคการบริหารสวนจังหวัดสระแกว (เกา) คิดเปนพ้ืนท่ี 3,625 ตร.ม.

จุดท่ี 20 เก็บกวาดทําความสะอาด ถนนเทศบาล 2 จากทางเขาถึงวงเวียนสวนสาธารณะ
สระแกว – สระขวัญ คิดเปนพ้ืนท่ี 5,220 ตร.ม.

จุดท่ี 21 เก็บกวาดทําความสะอาด ถนนบริเวณรอบอาคารสํานักงานเทศบาลเมืองสระแกว
(นอกรั้วอาคารสํานักงาน) คิดเปนพ้ืนท่ี 2,760 ตร.ม.

จุดท่ี 22 เก็บกวาดทําความสะอาด ทางเขาถนนเทศบาล 6 (สามแยกไฟแดง) จนถึง ถนน
เทศบาล 6 ซอย 2 ท้ังสองฝง คิดเปนพ้ืนท่ี 2,400 ตร.ม.

จุดท่ี 23 เก็บกวาดทําความสะอาด ถนนเทศบาล 6 ซอย 2 จนถึงสี่แยกตัดกับถนนเลี่ยงเมือง
(รานโชติกา) คิดเปนพ้ืนท่ี 2,940 ตร.ม.

จุดท่ี 24 เ ก็บกวาดทําความสะอาด ถนนเทศบาล 6 ซอย 2 จากปากทางเขาจนถึง
สวนสาธารณะสระแกว – สระขวัญ คิดเปนพ้ืนท่ี 3,210 ตร.ม.

จุดท่ี 25 เก็บกวาดทําความสะอาด ถนนเทศบาล 6 สี่แยกตัดกับถนนเลี่ยงเมือง (บริเวณหนา
รานโชติกา) จนถึงหนาโรงแรมจะจา คิดเปนพ้ืนท่ี 4,128 ตร.ม.

- เก็บกวาดทําความสะอาด ตามงานหรือกิจกรรมตางๆ เชน งานพระราชพิธี งานรัฐพิธี งาน
ประเพณี หรืองานอ่ืนใดท่ีเปนภารกิจเรงดวนของเทศบาลท่ีตองดําเนินการ

4/หมายเหตุ.....



-4-
หมายเหตุ ในกรณีท่ีเทศบาลเมืองสระแกวมีความตองการลดหรือเพ่ิมจํานวนพ้ืนท่ีเก็บกวาดทํา

ความสะอาดถนน ใหสามารถดําเนินการไดตามความจําเปนและความเหมาะสม โดยใหคํานึงถึงประโยชนของทาง
ราชการเปนสําคัญ

ขอกําหนดและเง่ือนไข
1. ผูรับจางเหมาบริการตองดําเนินการตามลักษณะงาน ใหเกิดความสะอาดเปนระเบียบ

เรียบรอย เปนประจําทุกวัน โดยมิใหเกิดปญหาความสกปรกและไมเปนระเบียบเรียบรอย และเม่ือพบเห็น  ตอง
รีบเรงแกไขทันที

2. ผูรับจางเหมาบริการตองจัดหาวัสดุ - อุปกรณ เครื่องมือเครื่องใชในการปฏิบัติงานใหเพียงพอ
และเหมาะสมกับการปฏิบัติงาน อาทิ เชน

1) ไมกวาดทางมะพราวสําหรับกวาดถนนและพ้ืน
2) ท่ีตักขยะ
3) ถุงพลาสติกสีดําใสขยะ
4) ถุงมือผา, ผาปดจมูก
5) อุปกรณอํานวยความสะดวกอ่ืนๆ ท่ีจําเปนตองใชในการปฏิบัติงานตามความเหมาะสม

3. ผูรับจางเหมาบริการตองจัดหาพนักงานท่ีมีความประพฤติดี มีความสามารถปฏิบัติงานดวย
ความเรียบรอย มีสัญชาติไทย อานหนังสือออก เขียนหนังสือได

ราคากลาง 2,864,700.-บาท(สองลานแปดแสนหกหมื่นสี่พันเจ็ดรอยบาทถวน)
คาเอกสารประมูลจาง 500.- บาท (หารอยบาทถวน)
ระยะเวลาดําเนินงาน 12 เดือน (ตั้งแตเดือนตุลาคม 2560 ถึง เดือนกันยายน 2561)
เอกสารแนบทาย เลขท่ี E7/2560

3. โครงการจางเหมาบริการเก็บ ขนขยะมูลฝอยและสิ่งปฎิกูลในเขตเทศบาลเมืองสระแกว มี
รายละเอียดขอบเขตดําเนินการจางเหมาบริการ ดังนี้

กําหนดวันในการจางเหมาบริการ
ตั้งแตวันจันทร – วันอาทิตย (สัปดาหละ 7 วัน) โดยมีชวงเวลาท่ีตองปฏิบัติงานระหวางเวลา

05.00 – 16.30 น. โดยจะตองทํางานจนกวางานจะแลวเสร็จตามท่ีเทศบาลเมืองสระแกวกําหนด
หมายเหตุ
- ชวงเวลาท่ีจะเขาดําเนินการ เทศบาลเมืองสะแกวจะกําหนดตามความเหมาะสม

ใหสอดคลองกับสภาพวิถีของชุมชนในพ้ืนท่ี โดยผูควบคุมงานจะแจงใหทราบลวงหนา
- กรณีท่ีเกิดความเสียหายแกทางราชการไมวากรณีใดๆ ในระหวางเวลาการปฏิบัติงาน

ถือวาเปนความรับผิดชอบของผูรับจาง
กําหนดพื้นท่ีในการจางเหมาบริการ
เขตท่ี 1 เริ่มจาก สี่แยกโรงแรมโกลเดน รานวันดีไปสายจันทบุรี บริการโทรศัพท TOT

สุดเขตเทศบาลและถนนสุวรรณศรเขาสํานักงานท่ีดินจังหวัดสระแกว บานคลองนางชิง โรงเรียนอนุบาล     เมือง
สระแกว ศูนยการศึกษานอกโรงเรียน ศูนยวิทยาศาสตร ศูนยราชการและบานพักราชการ ชุมชนยอยท่ี 1 บานคํา
เจริญ ชุมชนยอยท่ี 2 หนองนกเขา PTT (ทุกซอย) ชุมชนยอยท่ี 4 บานใหมคลองปูน

เขตท่ี 2 เริ่มจาก ทาจอดรถสายวังน้ําเย็น ถนนเทศบาล 19 ถึง (รานแดงออรคิด) ถนนสายหลัง
สภอ.เมืองสระแกว สํานักงานเกษตรอําเภอเมืองสระแกว สภอ.เมืองสระแกว สํานักงานสาธารณสุขอําเภอเมือง
สระแกว ชุมชนบานหลังสุขศาลา ถนนเทศบาล 21 ซอย 1,2,3 โรงเรียนพัฒนาชุมชน หมูบานหลังศูนยการคา
สระแกวเมืองทอง ตลาดศูนยการคาสระแกวเมืองทอง ซอยบานดาบตู ถนนเทศบาล 23 ถนนเทศบาล 25 หมูบาน
อลงกรณ, โรงงานดอกไม ถนนเทศบาล 27,29,30,31, 33 หมูบานพรประไพ และโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช
สระแกว

5/เขตท่ี....
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เขตท่ี 3 เริ่มจาก ถนนเทศบาล 6 จากถนนสุวรรณศร ถึงคลองพระสะทึง ถนนเทศบาล 8 ถนน
เทศบาล 10 ถนนสุวรรณศร (ขางรานลีโอวัสดุ) ถึงโรงเรียนเทศบาล 1 (หนองกะพออนุสรณ) หมูบานหลังโรงเรียน
หนองกะพอ ถนนเทศบาล 20 ซอย 1 ถนนเลี่ยงเมือง ตลอดสายท้ังสองฝงจดถนนเทศบาล 6        เขาหมูบาน
ธงชัยพัฒนา ถนนเทศบาล 18 (โรงปลาทู) ถนนเทศบาล 14 (จากบานจาเหลย ถึงศรีกิจรีสอรท) หมูบานซิตี้ปารค,
บิ๊กซี ถนนสุวรรณศร สหกรณออมทรัพยครูฯ, ถนนซอยหลังวัดทุกซอย วัดสระแกว, โรงเรียนอนุบาลจิตละมุน
ชุมชนโรงฆาสัตวเกา โรงเรียนดาราสมุทร ถนนสายเลี่ยงเมือง (จากสี่แยกดาราสมุทร ถึง รานโชติกา) เนินกลอย,
โรงแรมทิพปุระหลังอําเภอเมืองสระแกว, ปมแกส (ขางอําเภอเมืองสระแกว) ธนาคารออมสิน ไปรษณียฯ

เขตท่ี 4 เริ่มจาก ถนนสุวรรณศร (ทางเขาถนนเทศบาล 2 ) ถึงทางเขาถนนเทศบาล 19
(ท้ังสองฝง) ถนนเทศบาล 19 ตลอดสายเขาหมูบานปางสีดาซอย 1,2,3 โรงแรมธนาสิริ ถึงสถานีรถไฟ ถนน
เทศบาล 17 ตลอดสาย ตั้งแตบานหัวกุญแจใต ถนนเทศบาล 17 ซอย3,4,5 ถึงถนนสุวรรณศร หมูบานเอ้ืออาทร
ปมคาลเท็กซและรานอาหารดูดี๋,สหกรณออมทรัพยครูฯ,บริษัทอีซูซุฯ, บริษัทแม็คโครฯ, โรงเรียนอนุบาลวัด
สระแกว ซอยรานมาลัย สาขา 2, ปมน้ํามันเอสโซ ถึงทางเขาถนนเทศบาล 2

เขตท่ี ๕ เริ่มจาก ถนนเทศบาล6/1 ทางเขาเทศบาลสํานักงานเทศบาลเมืองสระแกว, โรงเรียน
สระแกว ถนนเทศบาล 2 จากถนนสุวรรณศร ไปชุมชนบานใหญ ไปถึงโรงน้ําแข็ง สุดทางถนนเทศบาล 2 เขาศาลา
กลางบาน ถนนสายเลี่ยงเมือง จากแยกถนนเทศบาล 6 ตลอดแนว เขาซอยในหมูบานลัดกะสัง ทุกซอย และ
โรงเรียนเทศบาล 2 (โรงเรียนลัดกะสัง) ถนนสุวรรณศร เขาถนนเทศบาล 1 (บานหนองเสม็ด)   เขาสถานีขนสง
จังหวัดสระแกว, ศูนยรถยนตฮอนดา ถนนเทศบาล 3 (บานโคกกํานัน) ตลอดซอย เขาถนนเทศบาล 5 ขางศูนย
รถยนตโตโยตาฯ ตลอดซอย ถนนเทศบาล 7 (คลองจาน) ตลอดซอย เชื่อมทางเทศบาล 5 ถนนเทศบาล 9 ตลอด
สาย แยกทางเทศบาล 7 (สายหลังสถานีขนสงจังหวัดสระแกว) ถึงถนนเทศบาล 17 ตลาดเมืองแกว หมูบานสวน
ตาลวิว ถนนเทศบาล 911,13,15,17

- ปฏิบัติงานเก็บขนขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ตามงานหรอืกิจกรรมตางๆ เชน งานพระราชพิธี งาน
รัฐพิธี งานประเพณี หรืองานอ่ืนใดท่ีเปนภารกิจ เรงดวนของเทศบาลเมืองสระแกวท่ีตองดําเนินการ

หมายเหตุ ในกรณีท่ีเทศบาลเมืองสระแกว มีความตองการลดหรือเพ่ิมจํานวนในการเก็บ ขน
ขยะมูลฝอยใหสามารถดําเนินการไดตามความจําเปนและความเหมาะสม โดยใหคํานึงถึงประโยชนของทาง
ราชการเปนสําคัญ

ขอกําหนดและเง่ือนไข
1. ผูรับจางตองดําเนินการตามลักษณะงาน ใหสําเร็จเปนระเบียบเรียบรอย โดยมิใหเกิดปญหา

ความสกปรกและไมเปนระเบียบเรียบรอย และเม่ือพบเห็นตองรีบเรงแกไขทันที
2. ผูรับจางตองจัดหาวัสดุ - อุปกรณ เครื่องมือเครื่องใชในการปฏิบัติงานใหเพียงพอ และ

เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน อาทิ เชน
1) ไมกวาดทางมะพราวสําหรับกวาดเก็บขยะมูลฝอย
2) ท่ีตักขยะ
3) ถุงพลาสติกสีดําใสขยะ
4) ถุงมือ, ผาปดจมูก
5) อุปกรณอํานวยความสะดวกอ่ืนๆ ท่ีจําเปนตองใชในการปฏิบัติงานตามความเหมาะสม

3. ผูรับจางเหมาบริการตองจัดหาพนักงานท่ีมีความประพฤติดี มีความสามารถปฏิบัติงานดวย
ความเรียบรอย มีสัญชาติไทย อานหนังสือออก เขียนหนังสือได

ราคากลาง 1,666,680 บาท (หน่ึงลานหกแสนหกหมื่นหกพันหกรอยแปดสิบบาทถวน)
คาเอกสารประมูลจาง 500 บาท (หารอยบาทถวน)
ระยะเวลาดําเนินงาน 12 เดือน (ตั้งแตเดือนตุลาคม 2560 ถึง เดือนกันยายน 2561)
เอกสารแนบทาย เลขท่ี E8/2560
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4. โครงการจางเหมาบริการตัดหญา ตัดแตงกิ่งไม และทําความสะอาดท่ีสาธารณะในเขต

เทศบาลเมืองสระแกว ขอบเขตการดําเนินงาน มีรายละเอียดดังนี้
กําหนดวันในการจางเหมาบริการ
ตั้งแตวันจันทร – วันอาทิตย (สัปดาหละ 7 วัน) โดยมีชวงเวลาท่ีตองปฏิบัติงานระหวางเวลา

08.00 – 16.30 น. โดยจะตองทํางานจนกวางานจะแลวเสร็จตามท่ีเทศบาลเมืองสระแกวกําหนด
หมายเหตุ
- ช วง เวลา ท่ีจะเข าดํ า เนินการ เทศบาลเ มืองสะแกวจะกําหนดตามความเหมาะสม

ใหสอดคลองกับสภาพวิถีของชุมชนในพ้ืนท่ี โดยผูควบคุมงานจะแจงใหทราบลวงหนา
- กรณีท่ีเกิดความเสียหายแกทางราชการไมวากรณีใดๆ ในระหวางเวลาการปฏิบัติงาน ถือวาเปน

ความรับผิดชอบของผูรับจาง

กําหนดพื้นท่ีในการจางเหมาบริการ
จุดท่ี 1 พ้ืนท่ีบริเวณอาคารสํานักงานเทศบาลเมืองสระแกว และบริเวณโดยรอบพ้ืนท่ีสํานักงาน

เทศบาลเมืองสระแกว คิดเปนพ้ืนท่ีประมาณ 6,900 ตร.ม.
- เก็บกวาดใบไมแหง เศษขยะ พ้ืนท่ีบริเวณสวน สนามหญา ถนนและบริเวณอาคารสํานักงาน

เทศบาล
- ตัดหญา  ถอนวัชพืชในแปลงตนไม พรอมเก็บกวาด
- ปลูก ปลูกซอม ตัดแตงตนไมโดยรอบ
- รดน้ํา พรวนดิน ใสปุย ใสยาฆาแมลง
- จัดตั้งกระถางตนไมประดับภายในอาคารสํานักงานเทศบาล
- ฉีดยากําจัดวัชพืชบริเวณทางเทารอบอาคารสํานักงานเทศบาล
จุดท่ี 2 สวนสาธารณะสระแกว – สระขวัญ คิดเปนพ้ืนท่ีประมาณ 52,000 ตร.ม.
- เก็บกวาดใบไมแหง เศษขยะ พ้ืนท่ีบริเวณสวน สนามหญา ลานอเนกประสงค ถนนรอบสระน้ํา
- ตัดหญา ถอนวัชพืช พรอมเก็บกวาด
- ปลูก ปลูกซอม ตัดแตงตนไมโดยรอบ
- รดน้ํา พรวนดิน ใสปุย ใสยาฆาแมลง
- ฉีดยากําจัดวัชพืชบริเวณทางเทา ถนน ลานอเนกประสงค รอบสระน้ํา
- ทําความสะอาดสระน้ํา เก็บขยะในสระน้ํา
- ทําความสะอาดหองน้ําในสวนสาธารณะ
จุดท่ี 3 เกาะกลางถนนสวุรรณศร (ทางหลวงแผนดินหมายเลข 33) เริ่มตั้งแตหนาปม ESSO ไป

จนถึงสี่แยกสระแกว และเลยไปทางจันทบุรีสุดเกาะ และเลยไปทางอรัญประเทศ (หนาศูนย ISUZU) คิดเปนพ้ืนท่ี
ประมาณ 38,000 ตร.ม.

- เก็บกวาดใบไมแหง เศษขยะ พ้ืนท่ีบริเวณเกาะกลาง
- ตัดหญา ถอนวัชพืชในแปลงตนไม พรอมเก็บกวาด
- ปลูก ปลูกซอม ตัดแตงตนไม
- รดน้ํา พรวนดิน ใสปุย ใสยาฆาแมลง
- ดายหญาริมคันค้ิวเกาะกลางถนน
จุดท่ี 4 สนามกีฬาเทศบาลเมืองสระแกว คิดเปนพ้ืนท่ีประมาณ 48,000 ตร.ม.
- เก็บกวาดใบไมแหง เศษขยะ  พ้ืนท่ีบริเวณสนาม
- ตัดหญาสนามกีฬาเทศบาลเมืองสระแกว พรอมเก็บกวาด
- ตัดแตงตนไมริมสนามโดยรอบ

7/จุดท่ี 5
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จุดท่ี 5 สถานีขนสงผูโดยสารจังหวัดสระแกว คิดเปนพ้ืนท่ีประมาณ 1,900 ตร.ม.
- ตัดหญาบริเวณเกาะกลางถนนตั้งแตทางแยกถนนสุวรรณศร (ทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๓)

ไปจนถึงบริเวณสถานีขนสงผูโดยสาร และสวนหยอมโดยรอบ พรอมเก็บกวาด
- เก็บกวาดใบไมแหง เศษขยะ พ้ืนท่ีบริเวณโดยรอบ
- ตัดหญา ถอนวัชพืชในแปลงตนไม พรอมเก็บกวาด
- ปลูก ปลูกซอม ตัดแตงตนไม
- รดน้ํา พรวนดิน ใสปุย ใสยาฆาแมลง
- ดายหญาริมคันค้ิวเกาะกลางถนน
จุดท่ี 6 ปฏิบัติงานปลูกตนไมตามโครงการตางๆ เชน งานพระราชพิธี งานรัฐพิธี งานประเพณี

หรืองานอ่ืนใดท่ีเปนภารกิจเรงดวนของเทศบาลท่ีตองดําเนินการ

ขอกําหนดและเง่ือนไข
1. ผูรับจางตองดําเนินการตัดหญา ตัดแตงก่ิงไม และทําความสะอาดตามจุดตางๆ โดยใหกอง

เศษหญา ก่ิงไม และขยะไวตามจุดท่ีเทศบาลกําหนด
2. ผูรับจางตองดําเนินการตามลักษณะงานใหสําเร็จเปนระเบียบเรียบรอย มีภูมิทัศนและ

ทัศนียภาพท่ีสวยงาม โดยมิใหเกิดปญหาความสกปรกและไมเปนระเบียบเรียบรอย และเม่ือพบเห็นตองรีบเรง
แกไขทันที

3. ผูรับจางตองจัดหาวัสดุ - อุปกรณ เครื่องมือเครื่องใชในการปฏิบัติงานใหเพียงพอและ
เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน อาทิ เชน

1) เครื่องตัดหญาพรอมน้ํามันเชื้อเพลิง
2) เครื่องตัดแตงก่ิงไมพรอมน้ํามันเชื้อเพลิงและอุปกรณตัดแตงก่ิงไมตางๆ
3) ไมกวาดทางมะพราว
4) ท่ีตักขยะ
5) ถุงพลาสติกสีดําใสขยะ
6) ถุงมือ, ผาปดจมูก
7) อุปกรณอํานวยความสะดวกอ่ืนๆ ท่ีจําเปนตองใชในการปฏิบัติงานตามความ

เหมาะสม
4. ผูรับจางเหมาบริการตองจัดหาพนักงานท่ีมีความประพฤติดี มีความสามารถปฏิบัติงาน

ดวยความเรียบรอย มีสัญชาติไทย อานหนังสือออก เขียนหนังสือได
ราคากลาง 1,659,960.- บาท (หน่ึงลานหกแสนหาหมื่นเกาพันเการอยหกสิบบาทถวน)
คาเอกสารประมูลจาง 500 บาท (หารอยบาทถวน)
ระยะเวลาดําเนินงาน 12 เดือน (ตั้งแตเดือนตุลาคม 2560 ถึง เดือนกันยายน 2561)
เอกสารแนบทาย เลขท่ี E9/2560
รวมเปนเงินท้ังสิ้น 9,429,540.- บาท (เกาลานสี่แสนสองหม่ืนเกาพันหารอยสี่สิบบาทถวน)

ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองมีคุณสมบัติดังตอไปนี้
1. ผูประสงคจะเสนอราคาตองเปนผูมีอาชีพรับจางงานท่ีประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส
2. ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูท่ีถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูท้ิงงานของทางราชการ

และไดแจงเวียนชื่อแลว หรือไมเปนผูท่ีไดรับผลของการสั่งใหนิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเปนผูท้ิงงานตามระเบียบ
ของทางราชการ

8/ผูประสงค....



-8-
3. ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูประสงคจะเสนอราคารายอ่ืน

และ/หรือตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ณ วันประกาศประมูลจางดวยระบบ
อิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรมตามขอ 1.7

4. ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูไดรับเอกสิทธิหรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมข้ึน
ศาลไทยเวนแตรัฐบาลของผูประสงคจะเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิและความคุมกันเชนวา นั้น

5. ผูประสงคจะเสนอราคาตองผานการคัดเลือกผูมีคุณสมบัติเบื้องตนในการจางของเทศบาลเมืองสระแกว
6. ผูประสงคจะเสนอราคาตองเปนนิติบุคคลท่ีจะเขาเปนคูสัญญาตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดง

บัญชีรายรับ รายจาย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ
7. ผูประสงคจะเสนอราคาตองเปนนิติบุคคลท่ีจะเขาเปนคูสัญญากับหนวยงานของรัฐซึ่งไดดําเนินการ

จัดซื้อจัดจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส (e-Govermment Procurement : e-GP) ตองลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส
ของกรมบัญชีกลางท่ีเว็บไซตศูนยขอมูลจัดซื้อจัดจางภาครัฐ

8. ผูประสงคจะเสนอราคาจะตองรับจายเงินผานบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน หรือบัญชีเงินฝาก
ออมทรัพยเวนแต การรับจายเงินแตละครั้งซึ่งมูลคาไมเกินสามหม่ืนบาทคูสัญญาอาจรับจายเปนเงินสดก็ได

กําหนดดูสถานท่ี ในวันท่ี 31 สิงหาคม 2560 ระหวางเวลา 10.00 น. ถึงเวลา 12.00 น.
และกําหนดรับฟงคําชี้แจงรายละเอียดเพ่ิมเติม ในวันท่ี 31 สิงหาคม 2560 เวลา 13.00 น. เปนตนไป ณ กองชาง
ชั้น 2 อาคารสํานักงานเทศบาลเมืองสระแกว

กําหนดย่ืนซองประมูล ตามวันและเวลา ดังนี้
1. โครงการจางเหมาบริการในศูนยกําจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจรเทศบาลเมืองสระแกว ในวันท่ี

6  กันยายน 2560 ระหวางเวลา 10.00 น. ถึงเวลา 10.30 น.
2. โครงการจางเหมาบริการรักษาความสะอาดถนนในเขตเทศบาลเมืองสระแกว ในวันท่ี 6

กันยายน 2560 ระหวางเวลา 10.30 น. ถึงเวลา 11.00 น.
3. โครงการจางเหมาบริการเก็บ ขนขยะมูลฝอยและสิ่งปฎิกูลในเขตเทศบาลเมืองสระแกว ใน

วันท่ี 6 กันยายน 2560 ระหวางเวลา 11.00 น. ถึงเวลา 11.30 น.
4. โครงการจางเหมาบริการตัดหญา ตัดแตงกิ่งไม และทําความสะอาดท่ีสาธารณะ ในเขต

เทศบาลเมืองสระแกว ในวันท่ี 6 กันยายน 2560 ระหวางเวลา 11.30 น. ถึงเวลา 12.00 น.
ณ หองประชุมเฟองฟาเทศบาลเมืองสระแกว ชั้น 3 อาคารสํานักงานเทศบาลเมืองสระแกว

และประกาศรายช่ือผูมีสิทธิไดรับการคัดเลือกใหเขาเสนอราคาในวันท่ี 12 กันยายน 2560 เวลา 13.00 น. เปนตน
ไป

กําหนดวันประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส ตามวันและเวลา ดังนี้
1. โครงการจางเหมาบริการในศูนยกําจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจรเทศบาลเมืองสระแกว ในวันท่ี

18 กันยายน  2560 ระหวางเวลา 09.30 น. ถึงเวลา 10.00 น.
2. โครงการจางเหมาบริการรักษาความสะอาดถนนในเขตเทศบาลเมืองสระแกว ในวันท่ี 18

กันยายน 2560 ระหวางเวลา 10.05 น. ถึงเวลา 10.35 น.
3. โครงการจางเหมาบริการเก็บ ขนขยะมูลฝอยและสิ่งปฎิกูลในเขตเทศบาลเมืองสระแกว ใน

วันท่ี 18 กันยายน 2560 ระหวางเวลา 10.40 น. ถึงเวลา 11.10 น.
4. โครงการจางเหมาบริการตัดหญา ตัดแตงกิ่งไม และทําความสะอาดท่ีสาธารณะ ในเขต

เทศบาลเมืองสระแกวในวันท่ี 18 กันยายน 2560 ระหวางเวลา 11.15 น. ถึงเวลา 11.45 น.
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เอกสารประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส เลขท่ี E6/2560
โครงการจางเหมาบริการในศูนยกําจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจรเทศบาลเมืองสระแกว

ตามประกาศเทศบาลเมืองสระแกว ลงวันท่ี 18 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2560
---------------------------------------------

เทศบาลเมืองสระแกว ซึ่งตอไปนี้เรียกวา “เทศบาล” มีความประสงคจะประมูลจางโครงการจาง
เหมาบริการในศูนยกําจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจรเทศบาลเมืองสระแกว ราคากลาง 3,238,200 บาท (สามลาน
สองแสนสามหม่ืนแปดพันสองรอยบาทถวน) โดยมีขอแนะนําและขอกําหนดดังตอไปนี้

ขอบเขตดําเนินการจางเหมาบริการ
1. โครงการจางเหมาบริการในศูนยกําจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจรเทศบาลเมืองสระแกวประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2561 กองชาง เทศบาลเมืองสระแกว มีขอบเขตการดําเนินงาน ดังนี้
กําหนดวันในการจางเหมาบริการ
โครงการจางเหมาบริการในศูนยกําจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจรเทศบาลเมืองสระแกวประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2561 กองชาง เทศบาลเมืองสระแกว มีขอบเขตการดําเนินงาน ดังนี้
ตั้งแตวันจันทร – วันอาทิตย (สัปดาหละ 7 วัน) โดยมีชวงเวลาท่ีตองปฏิบัติงานระหวางเวลา

08.00-16.30 น. โดยจะตองทํางานจนกวางานจะแลวเสร็จตามท่ีเทศบาลเมืองสระแกวกําหนด
หมายเหตุ
- ชวงเวลาท่ีเขาดําเนินการ เทศบาลเมืองสระแกวจะกําหนดตามความเหมาะสมใหสอดคลองกับ

สภาพวิถีของชุมชนในพ้ืนท่ี โดยผูควบคุมงานจะแจงใหทราบลวงหนา
- กรณีท่ีเกิดความเสียหายแกทางราชการไมวากรณีใดๆ ในระหวางเวลาการปฏิบัติงานถือวาเปน

ความรับผิดชอบของผูรับจาง
กําหนดพื้นท่ี ภารกิจในการจางเหมาบริการ
ดําเนินการจางเหมาบริการในศูนยกําจัดขยะฝอยแบบครบวงจรเทศบาลเมืองสระแกวตามภารกิจ

ดังนี้
1) ดูแลรักษาความปลอดภัยทรัพยสินของศูนยกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลแบบครบวงจรของ

เทศบาลเมืองสระแกว ไมใหเกิดการสูญหาย หรือเกิดความเสียหายแกทางราชการ  เปด – ปด ประตูทางเขา ในเวลา
กลางวันและกลางคืน วันจันทร – วันอาทิตย ซึ่งมีพ้ืนท่ีประมาณ 72,000 ตารางเมตร

2) ดูแลรักษาความสะอาดภายในศูนยกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลแบบครบวงจร ของเทศบาล
เมืองสระแกว เปด – ปด ประตูอาคารสํานักงาน และอาคารอ่ืนๆท่ีเก่ียวของ

3) คัดแยกขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล นําขยะอินทรียหมักทําปุย บรรจุปุยและทํางานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ
4) บันทึกขอมูลการชั่งน้ําหนักรถบรรทุกขยะท่ีหนวยงานตางๆนํารถบรรทุกขยะมาท้ิงภายในศูนย

กําจัดขยะฯ ท้ังขาเขา และขาออกใหชัดเจน ถูกตองสามารถนําไปประกอบเปนเอกสารแนบหนังสือแจงหนี้สงให
เทศบาลเมืองสระแกว เดือนละ 1 ครั้ง (ทําขอมูลทุกวันไมเวนวันหยุด)

5) จัดทําเอกสารบันทึกการชั่งน้ําหนักใหกับเทศบาลเมืองสระแกว ตรวจเอกสารหลักฐาน และ
คัดลอกลงรายการตางๆ รวบรวมขอมูลและสถิติ จัดเตรียมและใหบริการในเรื่องสถานท่ี วัสดุ อุปกรณ คอยอํานวย
ความสะดวกในการตรวจเยี่ยมของเทศบาล และคณะดูงานตางๆ

หมายเหตุ ในกรณีท่ีเทศบาลเมืองสระแกว มีความตองการลดหรือเพ่ิมงานดําเนินการจางเหมา
บริการในศูนยกําจัดฯ ใหสามารถดําเนินการไดตามความจําเปนและความเหมาะสม โดยใหคํานึงถึงประโยชนของ
ทางราชการเปนสําคัญ
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ขอกําหนดและเง่ือนไข
1. ผูรับจางเหมาบริการตองปฏิบัติงานตามลักษณะงานท่ีตองดําเนินการใหเกิดประโยชน ตอศูนย

กําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลแบบครบวงจรของเทศบาลเมืองสระแกว
2. ผูรับจางเหมาบริการตองจัดหาวัสดุและอุปกรณท่ีจําเปน เชน วัสดุอุปกรณสํานักงาน, วัสดุงาน

บานงานครัว, วัสดุเครื่องแตงกาย ฯลฯ เปนตน ไวใชภายในศูนยขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลแบบครบวงจร
3. ผูรับจางเหมาบริการตองจัดหาพนักงานท่ีมีความประพฤติดี มีความสามารถปฏิบัติงานดวย

ความเรียบรอย มีสัญชาติไทย อานหนังสือออก เขียนหนังสือได
1. เอกสารแนบทายเอกสารประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส

1.1 แบบรูปและรายการละเอียด
1.2 แบบใบยื่นขอเสนอการประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส
1.3 แบบใบแจงปริมาณงานและราคา
1.4 หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส
1.5 แบบสัญญาจาง
1.6 แบบหนังสือคํ้าประกัน

(1) หลักประกันซอง
(2) หลักประกันสัญญา

1.7 บทนิยาม
(1) ผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูมีสิทธิเสนอราคาท่ีมีผลประโยชนรวมกัน
(2) การขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม

1.8 แบบบัญชีเอกสาร
(1) บัญชีเอกสารสวนท่ี 1
(2) บัญชีเอกสารสวนท่ี 2

2. คุณสมบัติของผูประสงคจะเสนอราคา
2.1 ผูประสงคจะเสนอราคาตองเปนผูมีอาชีพรับจางงานท่ีประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส
2.2 ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูท่ีถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูท้ิงงานของทางราชการและ

ไดแจงเวียนชื่อแลว หรือไมเปนผูท่ีไดรับผลของการสั่งใหนิติบุคคล หรือบุคคลอ่ืนเปนผูท้ิงงานตามระเบียบของทางราชการ
2.3 ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูประสงคจะเสนอราคารายอ่ืน

และ/หรือตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ณ วันประกาศประมูลจาง
ดวยระบบอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม ตามขอ 1.7

2.4 ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอม
ข้ึนศาลไทยเวนแตรัฐบาลของผูประสงคจะเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์และความคุมกันเชนวา นั้น

2.5 ผูประสงคจะเสนอราคาตองผานการคัดเลือกผูมีคุณสมบัติเบื้องตนในการจางของ
เทศบาลเมืองสระแกว

2.6 ผูประสงคจะเสนอราคาตองเปนนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญาตองไมอยูในฐานะเปน
ผูไมแสดงบัญชีรายรับ รายจาย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ

2.7 ผูประสงคจะเสนอราคาจะตองเปนนิติบุคคลท่ีจะเขาเปนคูสัญญากับหนวยงานของรัฐซึ่ง
ไดดําเนินการจัดซื้อจัดจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส (e-Govermment Procurement : e-GP) ตองลงทะเบียน
ในระบบอิเล็กทรอนิกสของกรมบัญชีกลางท่ีเว็บไซตศูนยขอมูลจัดซื้อจัดจางภาครัฐ

2.8 ผูประสงคจะเสนอราคาจะตองรับจายเงินผานบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน หรือบัญชีเงินฝาก
ออมทรัพย เวนแตการรับจายเงินแตละครั้งซึ่งมูลคาไมเกินสามหม่ืนบาท คูสัญญาอาจรับจายเปนเงินสดก็ได
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3. หลักฐานการเสนอราคา

ผูประสงคจะเสนอราคาตองเสนอเอกสารหลักฐาน แยกเปน 2 สวน คือ
3.1 สวนท่ี 1 อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้

(1) ในกรณีผูประสงคจะเสนอราคาเปนนิติบุคคล
(ก) หางหุนสวนสามัญหรือหางหุ นสวนจํากัด ใหยื ่นสําเนาหนังสือรับรองการ

จดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุนสวนผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
(ข) บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน

นิติบุคคล หนังสือบริคณหสนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม และบัญชีผูถือหุนรายใหญพรอม
รับรองสําเนาถูกตอง

(2) ในกรณีผูประสงคจะเสนอราคาเปนบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลท่ีมิใชนิติบุคคล ใหยื่น
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูนั้น สําเนาขอตกลงท่ีแสดงถึงการเขาเปนหุนสวน (ถามี) สําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชนของผูเปนหุนสวน พรอมท้ังรับรองสําเนาถูกตอง

(3) ในกรณีผูประสงคจะเสนอราคาเปนผูประสงคจะเสนอราคารวมกันในฐานะเปนผูรวมคาใหยื่น
สําเนาสัญญาของการรวมคา สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูรวมคา และในกรณีท่ีผูเขารวมคาฝายใดเปนบุคคลธรรมดา
ท่ีมิใชสัญชาติไทย ก็ใหยื่นสําเนาหนังสือเดินทาง หรือผูรวมคาฝายใดเปนนิติบุคคลใหยื่นเอกสารตามท่ีระบุไวใน (1)

(4) เอกสารอ่ืน
1. สําเนาใบทะเบียนพาณิชย
2. สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลคาเพ่ิม (ภ.พ.20)
3. ใบเสร็จรับเงินหรือสําเนา
4. สําเนาบัตรประจําตัวผูเสียภาษีอากร (ถามี)
5. สําเนาบัญชีเงินฝากกระแสรายวันหรือบัญชีเงินฝากออมทรัพย

(5) บัญชีเอกสารสวนท่ี 1 ท้ังหมดท่ีไดยื่นตามแบบ ในขอ 1.8 (1)
3.2 สวนท่ี 2 อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้

(1) หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส โดยตองลงนาม
พรอมประทับตรา (ถามี)

(2) หนังสือมอบอํานาจซึ่งปดอากรแสตมปตามกฎหมายในกรณีท่ีผูประสงคจะเสนอราคา
มอบอํานาจใหบุคคลอ่ืนทําการแทน

(3) หลักประกันซอง ตามขอ 5
(4) สําเนาหนังสือรับรองผลงานกอสรางพรอมท้ังรับรองสําเนาถูกตอง
(5) บัญชีรายการกอสราง (หรือใบแจงปริมาณงาน)
(6) แบบใบยื่นขอเสนอการประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส
(7) บัญชีเอกสารสวนท่ี 2 ท้ังหมดท่ีไดยื่นตามแบบในขอ 1.8 (2)

4. การเสนอราคา
4.1 ผูประสงคจะเสนอราคาตองยื่นขอเสนอตามแบบท่ีกําหนดไวในเอกสารประมูลจางดวย

ระบบอิเล็กทรอนิกส และหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสนี้ โดยไมมีเงื่อนไขใด ๆ ท้ังสิ้น
และจะตองกรอกขอความใหถูกตองครบถวนรวมท้ังลงลายมือชื่อของผูประสงคจะเสนอราคาใหชัดเจน

4.2 ผูประสงคจะเสนอราคาจะตองกรอกปริมาณวัสดุ  ในบัญชีรายการกอสรางใหครบถวน
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4.3 ผูประสงคจะเสนอราคาตองกําหนดยืนราคาไมนอยกวา 12 เดือน นับแตวันยืนยันราคาสุดทาย
โดยภายในกําหนดยืนราคา ผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองรับผิดชอบราคาท่ีตนเสนอไวและจะถอน
การเสนอราคามิได

4.4 ผูประสงคจะเสนอราคาจะตองเสนอกําหนดเวลาดําเนินการตามสัญญาท่ีจะจางใหแลวเสร็จ
ไมเกิน 28 กันยายน 2561 นับจากวันลงนามในสัญญาจาง หรือวันท่ีไดรับหนังสือแจงจาก “เทศบาลเมืองสระแกว” ให
เริ่มทํางาน

4.5 กอนยื่นเอกสารประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส ผูประสงคจะเสนอราคาควรตรวจดู
รางสัญญา แบบรูปและรายละเอียด ฯลฯ ใหถ่ีถวนและเขาใจเอกสารประมูลจางท้ังหมดเสียกอนท่ีจะตกลงยื่น
ขอเสนอตามเงือ่นไขในเอกสารประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส

4.6 ผูประสงคจะเสนอราคาจะตองยื่นเอกสารประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสจาหนาซอง
ถึงประธานคณะกรรมการดําเนินการประมูลตามโครงการ โดยระบุไวท่ีหนาซองวา “เอกสารประมูลจางตามเอกสาร
ประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส เลขที่ E6/2560 ยื่นตอคณะกรรมการดําเนินการประมูลตามโครงการ
ในวันท่ี 6 กันยายน 2560 ตั้งแตเวลา 10.00 น. ถึงเวลา 10.30 น. ณ หองประชุมเฟองฟาเทศบาลเมือง
สระแกว ชั้น 3 อาคารสํานักงานเทศบาลเมืองสระแกว

เม่ือพนกําหนดเวลาย่ืนเอกสารประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสแลว จะไมรับเอกสาร
เพิ่มเติมโดยเด็ดขาด

คณะกรรมการดําเนินการประมูลจะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผูประสงคจะเสนอราคา
แตละรายวาเปนผูประสงคจะเสนอราคาท่ีมีผลประโยชนรวมกันกับผูประสงคจะเสนอราคารายอ่ืน หรือเปน
ผูมีผลประโยชนรวมกันระหวางผูประสงคจะเสนอราคากับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ตามขอ 1.7 (1)
ณ วันประกาศประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสหรือไม พรอมท้ังตรวจสอบขอเสนอตามขอ 3.2 และแจงผูประสงค
จะเสนอราคาแตละรายทราบผลการพิจารณาเฉพาะของตน ทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับ หรือวิธีอ่ืนใดท่ีมีหลักฐาน
วาผูประสงคจะเสนอราคารับทราบแลว

หากปรากฏตอคณะกรรมการดําเนินการประมูลกอนหรือในขณะท่ีมีการเสนอราคาดวยระบบ
อิเล็กทรอนิกสวา มีผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูมีสิทธิเสนอราคา กระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยาง
เปนธรรมตามขอ 1.7 (2) คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูมีสิทธิเสนอราคารายนั้นออกจาก
การเปนผูมีสิทธิเสนอราคา และเทศบาลเมืองสระแกวจะพิจารณาลงโทษผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูมีสิทธิเสนอราคา
ดังกลาวเปนผูท้ิงงาน

ผูประสงคจะเสนอราคาท่ีไมผานการคัดเลือกเบื้องตน เพราะเหตุเปนผูประสงคจะเสนอราคาท่ีมี
ผลประโยชนรวมกันกับผูประสงคจะเสนอราคารายอ่ืน หรือเปนผูมีผลประโยชนรวมกันระหวางผูประสงคจะเสนอราคากับ
ผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ณ วันประกาศประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสหรือเปนผูประสงคจะเสนอราคาท่ี
กระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม อาจอุทธรณคําสั่งดังกลาวตอผูวาราชการจังหวัด ภายใน
3 วันนับแตวันท่ีไดรับแจงจากคณะกรรมการดําเนินการประมูล การวินิจฉัยอุทธรณของผูวาราชการจังหวัดใหถือเปนท่ีสุด

หากปรากฏตอคณะกรรมการดําเนินการประมูลวา กระบวนการเสนอราคาจางดวยระบบ
อิเล็กทรอนิกสประสบขอขัดของ จนไมอาจดําเนินการตอไปใหแลวเสร็จภายในเวลาท่ีกําหนดไว คณะกรรมการดําเนินการ
ประมูลจะสั่งพักกระบวนการเสนอราคา โดยมิใหผูแทนผู มีสิทธิเสนอราคาพบปะหรือติดตอสื่อสารกับบุคคลอ่ืน
และเม่ือแกไขขอขัดของแลว จะใหดําเนินกระบวนการเสนอราคาตอไป จากข้ันตอนท่ีคางอยูภายในเวลาของการเสนอ
ราคาท่ียังเหลือกอนจะสั่งพักกระบวนการเสนอราคา แตตองสิ้นสุดกระบวนการเสนอราคาภายในวันเดียวกัน เวนแต
คณะกรรมการดําเนินการประมูลเห็นวากระบวนการเสนอราคาจะไมแลวเสร็จไดโดยงายหรือขอขัดของไมอาจแกไขได
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ประธานคณะกรรมการดําเนินการประมูลจะสั่งยกเลิกกระบวนการเสนอราคา และกําหนดวัน เวลาและสถานท่ี
เพ่ือเริ่มตนกระบวนการเสนอราคาใหม โดยจะแจงใหผูมีสิทธิเสนอราคาทุกรายท่ีอยูในสถานท่ีนั้นทราบ

คณะกรรมการดําเนินการประมูลสงวนสิทธิ์ในการตัดสินใจดําเนินการใดๆ ระหวางการประกวด
ราคาฯ เพ่ือใหการประมูลฯ เกิดประโยชนสูงสุดตอทางราชการ

4.7 ผูประสงคจะเสนอราคาท่ีไดรับการคัดเลือกใหเปนผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองปฏิบัติ ดังนี้
(1) ผูเสนอราคาจะตองเขารับการอบรมวิธีการประมูลดวยระบบอิเล็กทรอนิกสตามวัน

เวลา สถานท่ี ท่ีทางราชการกําหนดอันจะแจงใหทราบภายหลัง โดยผูเสนอราคาจะไดรับเลขประจําตัว (User ID)
และรหัสผาน (Password) เม่ือผูเสนอราคาผานคุณสมบัติ เงื่อนไข และขอเสนอทางดานเทคนิคแลว

(2) ปฏิบัติตามเงื่อนไขท่ีระบุไวในหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจางดวยระบบ
อิเล็กทรอนิกส ท่ีไดยื่นมาพรอมกับซองขอเสนอทางเทคนิค

(3) ราคาเริ่มตนของการประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสจะตองเริ่มตนท่ี 3,238,200.- บาท
(สามลานสองแสนสามหม่ืนแปดพันสองรอยบาทถวน)

(4) ราคาท่ีเสนอจะตองเปนราคาท่ีรวมภาษีมูลคาเพ่ิม และภาษีอ่ืนๆ (ถามี) รวมคาใชจาย
ท้ังปวงไวดวยแลว

(5) ผูมีสิทธเิสนอราคาตอง LOG IN เขาสูระบบ
(6) ผูมีสิทธิเสนอราคาท่ี LOG IN แลว จะตองดําเนินการเสนอราคา โดยราคาท่ีเสนอใน

การประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส จะตองต่ํากวาราคาเริ่มตนในการประมูล และจะตองเสนอลดราคาข้ันต่ํา
(Minimum Bid) ไมนอยกวาครั้งละ 6,000 บาท (หกพันบาทถวน) จากราคาเริ่มตนในการประมูลฯ และการเสนอ
ลดราคาครั้งถัดๆ ไป ตองเสนอลดราคาครั้งละไมนอยกวา 6,000 บาท (หกพันบาทถวน) จากราคาครั้งสุดทายท่ี
เสนอลดแลว

(7) หามผูมีสิทธิเสนอราคาถอนการเสนอราคา และเม่ือการประมูลเสร็จสิ้นแลว จะตอง
ยืนยันราคาตอผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ราคาท่ียืนยันจะตองตรงกับราคาท่ีเสนอหลังสุด

(8) ผูมีสิทธิเสนอราคาท่ีไดรับคัดเลือกใหเปนผูชนะราคา ตองรับผิดชอบคาใชจายในการ
ใหบริการเสนอราคาทางอิเล็กทรอนิกส และคาใชจายในการเดินทางของผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ท้ังนี้
จะแจงใหทราบในวันเสนอราคา

5. หลักประกันซอง
ผูประสงคจะเสนอราคาตองวางหลักประกันซองพรอมกับการยื่นซองขอเสนอดานเทคนิค

จํานวน 161,910.- บาท (หนึ่งแสนหกหม่ืนหนึ่งพันเการอยสิบบาทถวน) โดยหลักประกันซองจะตองมีระยะเวลาการ
คํ้าประกันตั้งแตวันยื่นซองขอเสนอดานเทคนิคครอบคลุมไปจนถึงวันสิ้นสุดการยืนราคา โดยหลกัประกันใหใชอยางหนึ่งอยาง
ใดดังตอไปนี้

5.1 เงินสด
5.2 เช็คท่ีธนาคารสั่งจายใหแก “เทศบาลเมืองสระแกว” โดยเปนเช็คลงวันท่ีท่ียื่นซองขอเสนอทาง

ดานเทคนิคหรือกอนหนานั้นไมเกิน 3 วันทําการของทางราชการ
5.3 หนังสือคํ้าประกันของธนาคารในประเทศตามแบบหนังสือคํ้าประกันดังระบุในขอ 1.6 (1)
5.4 หนังสือคํ้าประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย ท่ีไดรับอนุญาตให

ประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชยและประกอบธุรกิจคํ้าประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย
ซึ่งไดแจงเวียนชื่อใหสวนราชการตางๆ ทราบแลว โดยอนุโลมใหใชตามแบบหนังสือคํ้าประกันดังระบุในขอ 1.6 (1)
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5.5 พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันซองตามขอนี้ “เทศบาลเมืองสระแกว” จะคืนใหผูประสงคจะเสนอราคาหรือ

ผูคํ้าประกันภายใน 15 วัน นับถัดจากวันท่ีไดพิจารณาในเบื้องตนเรียบรอยแลว เวนแตผู มีสิทธิเสนอราคารายท่ี
คัดเลือกไวซึ่งเสนอราคาต่ําสุดจะคืนใหตอเม่ือไดทําสัญญาหรือขอตกลง หรือเม่ือผูมีสิทธิเสนอราคาไดพนจากขอ
ผูกพันแลว

การคืนหลักประกันซอง ไมวาในกรณีใดๆ จะคืนใหโดยไมมีดอกเบ้ีย

6. หลักเกณฑและสิทธิในการพิจารณาราคา
6.1 ในการประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสนี้ เทศบาลเมืองสระแกว จะพิจารณาตัดสินดวยราคารวม
6.2 หากผูประสงคจะเสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไมถูกตองตามขอ 2 หรือยื่นหลักฐานการเสนอ

ราคาไมถูกตอง หรือไมครบถวน ตามขอ 3 หรือยื่นเอกสารประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสไมถูกตอง ตามขอ 4 แลว
คณะกรรมการดําเนินการประมูลจะไมรับพิจารณาขอเสนอของผูประสงคจะเสนอราคารายนั้น เวนแตเปนขอผิดพลาด
หรือผิดหลงเพียงเล็กนอย หรือท่ีผิดพลาดไปจากเงื่อนไขของเอกสารประมูลจางดวยระบบทางอิเล็กทรอนิกส ในสวนท่ี
มิใชสาระสําคัญ ท้ังนี้ เฉพาะในกรณีท่ีพิจารณาเห็นวาจะเปนประโยชนตอเทศบาลเมืองสระแกว เทานั้น

6.3 เทศบาลเมืองสระแกวสงวนสิทธิไมพิจารณาราคาของผูประสงคจะเสนอราคาโดยไมมีการ
ผอนผัน  ในกรณีดังตอไปนี้

(1) ไมปรากฏชื่อผูประสงคจะเสนอราคารายนั้น ในบัญชีผูรับเอกสารประมูลจางดวยระบบ
อิเล็กทรอนิกส หรือในหลักฐานการรับเอกสารประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสของเทศบาลเมืองสระแกว

(2) เสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเงื่อนไข ท่ีกําหนดในเอกสารประมูลจางดวยระบบ
อิเล็กทรอนิกสท่ีเปนสาระสําคัญ หรือมีผลทําใหเกิดการไดเปรียบเสียเปรียบระหวางผูประสงคจะเสนอราคารายอ่ืน

6.4 ในการตัดสินการประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสหรือในการทําสัญญา คณะกรรรมการ
ดําเนินการประมูล หรือเทศบาลเมืองสระแกวมีสิทธิใหผูประสงคจะเสนอราคา ชี้แจงขอเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือ
ขอเท็จจริงอ่ืนใดท่ีเก่ียวของกับผูประสงคจะเสนอราคาได “เทศบาลเมืองสระแกว” มีสิทธิท่ีจะไมรับราคาหรือไมทํา
สัญญาหากหลักฐานดังกลาวไมมีความเหมาะสม หรือไมถูกตอง

6.5 “เทศบาลเมืองสระแกว” ทรงไวซึ่งสิทธิท่ีจะไมรับราคาต่ําสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาท่ี
เสนอท้ังหมดก็ได และอาจพิจารณาเลือกจาง ในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิก
การประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสโดยไมพิจารณาจัดจางเลยก็ได สุดแตจะพิจารณา ท้ังนี้ เพ่ือประโยชนของทาง
ราชการเปนสําคัญ และใหถือวาการตัดสินของ “เทศบาลเมืองสระแกว” เปนเด็ดขาด ผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูมีสิทธิ
เสนอราคาจะเรียกรองคาเสียหายใด ๆ มิได รวมท้ัง “เทศบาลเมืองสระแกว” จะพิจารณายกเลิกการประมูลจางดวยระบบ
อิเล็กทรอนิกส และลงโทษผูมีสิทธิเสนอราคาเปนผูท้ิงงาน ไมวาจะเปนผูมีสิทธิเสนอราคาท่ีไดรับการคัดเลือกหรือ
ไมก็ตาม หากมีเหตุท่ีเชื่อไดวาการเสนอราคากระทําการโดยไมสุจริต เชน การเสนอเอกสารอันเปนเท็จหรือใชชื่อ
บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอ่ืนมาเสนอราคาแทน เปนตน

ในกรณีผูมีสิทธเิสนอราคารายท่ีเสนอราคาต่ําสุด เสนอราคาต่ําจนคาดหมายไดวาไมอาจดําเนินงาน
ตามสัญญาได คณะกรรมการดําเนินการประมูลหรือเทศบาลเมืองสระแกว จะใหผู มีสิทธิเสนอราคารายนั้น
ชี้แจงและแสดงหลักฐานท่ีทําใหเชื่อไดวาผู มีสิทธิเสนอราคาสามารถดําเนินงานตามการประมูลจางดวยระบบ
อิเล็กทรอนิกสใหเสร็จสมบูรณ หากคําชี้แจงไมเปนท่ีรับฟงได เทศบาลเมืองสระแกวมีสิทธิท่ีจะไมรับราคาของผูมีสิทธิ
เสนอราคารายนั้น
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6.6 ในกรณีท่ีปรากฏขอเท็จจริงภายหลังจากการประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสวา
ผูประสงคจะเสนอราคาท่ีไดรับการคัดเลือกเปนผูมีสิทธิเสนอราคาท่ีมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอ่ืน
หรือเปนผูมีผลประโยชนรวมกันระหวางผูมีสิทธิเสนอราคากับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ณ วันประกาศ
ประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส หรือเปนผูมีสิทธิเสนอราคาท่ีกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคา
อยางเปนธรรม ตามขอ 1.8 เทศบาลเมืองสระแกว มีอํานาจท่ีจะตัดรายชื่อผูมีสิทธิเสนอราคาดังกลาว และเทศบาล
เมืองสระแกวจะพิจารณาลงโทษผูมีสิทธเิสนอราคารายนั้นเปนผูท้ิงงาน

7. การทําสัญญาจาง
ผูชนะการประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส (ผูรับจาง) จะตองทําสัญญาจางตามแบบสัญญา

ดังระบุในขอ 1.5 กับ “เทศบาลเมืองสระแกว” ภายใน 2 ตุลาคม 2560 ตามวันท่ีกําหนด และจะตองวางหลักประกัน
สัญญาเปนจํานวนเงินเทากับรอยละ 5 ของราคาคาจางท่ีประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสได ใหเทศบาลเมืองสระแกว
ยึดถือไวในขณะทําสัญญา โดยใชหลักประกันอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้

7.1 เงินสด
7.2 เช็คท่ีธนาคารสั่งจายใหแก “เทศบาลเมืองสระแกว” โดยเปนเช็คลงวันท่ีท่ีทําสัญญาหรือ

กอนหนานั้น ไมเกิน 3 วันทําการของทางราชการ
7.3 หนังสือคํ้าประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือคํ้าประกัน ดังระบุในขอ 1.6 (2)
7.4 หนังสือคํ้าประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพยท่ีไดรับอนุญาตให

ประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชยและประกอบธุรกิจคํ้าประกัน ตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย
ซึ่งไดแจงชื่อเวียนใหสวนราชการตางๆ ทราบแลว โดยอนุโลมใหใชตามแบบหนังสือคํ้าประกัน ดังระบุในขอ 1.6 (2)

7.5 พันธบัตรรัฐบาลไทย

หลักประกันนี้จะคืนให โดยไมมีดอกเบี้ยภายใน 15 วันนับถัดจากวันท่ีคูสัญญาพนจากขอ
ผูกพันตามสัญญาจางแลว

อนึ่ง เทศบาลเมืองสระแกวจะลงนามในสัญญาตอเม่ือเงินงบประมาณ ตามเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561อนุมัติแลวเทานั้น

8. คาจางและการจายเงิน
การจายเงินคาจางเหมาตามประกาศนี้ เทศบาล จะจายเงินใหเม่ือผูเสนอราคา (ผูรับจาง) ไดสงมอบงาน

จางเหมาบริการในศูนยกําจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจรเทศบาลเมืองสระแกว ใหกับเทศบาลเมืองสระแกว เรียบรอย
ถูกตองตามสัญญา และคณะกรรมการตรวจรับการจางไดทําการตรวจรับไวถูกตองครบถวนแลว โดยแบงออกเปน 12 งวด
ดังนี้

งวดท่ี 1 เปนจํานวนเงิน 269,850.-บาท ( สองแสนหกหม่ืนเกาพันแปดรอยหาสิบบาทถวน ) เม่ือ
ผูรับจางไดปฎิบัติงานโครงการจางเหมาบริการในศูนยกําจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจรเทศบาลเมืองสระแกว (ตาม
รายละเอียดโครงการฯ) ใหแลวเสร็จภายในวันท่ี  31 ตุลาคม  2560

งวดท่ี 2 เปนจํานวนเงิน 269,850.-บาท (สองแสนหกหม่ืนเกาพันแปดรอยหาสิบบาทถวน) เม่ือ
ผูรับจางไดปฎิบัติงานโครงการจางเหมาบริการในศูนยกําจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจรเทศบาลเมืองสระแกว (ตาม
รายละเอียดโครงการฯ) ใหแลวเสร็จภายในวันท่ี 30 พฤศจิกายน  2560

งวดท่ี 3 เปนจํานวนเงิน 269,850.-บาท (สองแสนหกหม่ืนเกาพันแปดรอยหาสิบบาทถวน) เม่ือ
ผูรับจางไดปฎิบัติงานโครงการจางเหมาบริการในศูนยกําจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจรเทศบาลเมืองสระแกว
(ตามรายละเอียดโครงการฯ) ใหแลวเสร็จภายในวันท่ี 29 ธันวาคม  2560
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งวดท่ี 4 เปนจํานวนเงิน 269,850.-บาท (สองแสนหกหม่ืนเกาพันแปดรอยหาสิบบาทถวน) เม่ือ
ผูรับจางไดปฎิบัติงานโครงการจางเหมาบริการในศูนยกําจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจรเทศบาลเมืองสระแกว
(ตามรายละเอียดโครงการฯ) ใหแลวเสร็จภายในวันท่ี 31 มกราคม  2561

งวดท่ี 5 เปนจํานวนเงิน 269,850.-บาท (สองแสนหกหม่ืนเกาพันแปดรอยหาสิบบาทถวน) เม่ือ
ผูรับจางไดปฎิบัติงานโครงการจางเหมาบริการในศูนยกําจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจรทศบาลเมืองสระแกว
(ตามรายละเอียดโครงการฯ) ใหแลวเสร็จภายในวันท่ี  28 กุมภาพันธ  2561

งวดท่ี 6 เปนจํานวนเงิน 269,850.-บาท (สองแสนหกหม่ืนเกาพันแปดรอยหาสิบบาทถวน) เม่ือ
ผูรับจางไดปฎิบัติงานโครงการจางเหมาบริการในศูนยกําจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจรเทศบาลเมืองสระแกว
(ตามรายละเอียดโครงการฯ) ใหแลวเสร็จภายในวันท่ี  30 มีนาคม 2561

งวดท่ี 7 เปนจํานวนเงิน 269,850.-บาท (สองแสนหกหม่ืนเกาพันแปดรอยหาสิบบาทถวน) เม่ือ
ผูรับจางไดปฎิบัติงานโครงการจางเหมาบริการจางเหมาในศูนยกําจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจรเทศบาลเมืองสระแกว
(ตามรายละเอียดโครงการฯ) ใหแลวเสร็จภายในวันท่ี  30 เมษายน  2561

งวดท่ี 8 เปนจํานวนเงิน 269,850.-บาท (สองแสนหกหม่ืนเกาพันแปดรอยหาสิบบาทถวน) เม่ือ
ผูรับจางไดปฎิบัติงานโครงการจางเหมาบริการในศูนยกําจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจรเทศบาลเมืองสระแกว
(ตามรายละเอียดโครงการฯ) ใหแลวเสร็จภายในวันท่ี  31 พฤษภาคม  2561

งวดท่ี 9 เปนจํานวนเงิน 269,850.-บาท (สองแสนหกหม่ืนเกาพันแปดรอยหาสิบบาทถวน) เม่ือ
ผูรับจางไดปฎิบัติงานโครงการจางเหมาบริการในศูนยกําจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจรเทศบาลเมืองสระแกว
(ตามรายละเอียดโครงการฯ) ใหแลวเสร็จภายในวันท่ี  29 มิถุนายน  2561

งวดท่ี 10 เปนจํานวนเงิน 269,850.-บาท (สองแสนหกหม่ืนเกาพันแปดรอยหาสิบบาทถวน) เม่ือ
ผูรับจางไดปฎิบัติงานโครงการจางเหมาบริการในศูนยกําจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจรเทศบาลเมืองสระแกว
(ตามรายละเอียดโครงการฯ) ใหแลวเสร็จภายในวันท่ี  31 กรกฎาคม  2561

งวดท่ี 11 เปนจํานวนเงิน 269,850.-บาท (สองแสนหกหม่ืนเกาพันแปดรอยหาสิบบาทถวน) เม่ือ
ผูรับจางไดปฎิบัติงานโครงการจางเหมาบริการในศูนยกําจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจรเทศบาลเมืองสระแกว
(ตามรายละเอียดโครงการฯ) ใหแลวเสร็จภายในวันท่ี   31 สิงหาคม  2561

งวดท่ี 12 (งวดสุดทาย) เปนจํานวนเงิน 269,850.-บาท (สองแสนหกหม่ืนเกาพันแปดรอยหาสิบ
บาทถวน) เม่ือผูรับจางไดปฎิบัติงานจางเหมาบริการในศูนยกําจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจรเทศบาลเมืองสระแกว
(ตามรายละเอียดโครงการฯ) ใหแลวเสร็จภายในวันท่ี  28 กันยายน  2561

รวมเปนเงินท้ังสิ้น 3,238,200.-บาท (สามลานสองแสนสามหม่ืนแปดพันสองรอยบาทถวน)
หมายเหตุ เปนการดําเนินการตอเนื่องและเปนประโยชนกับราชการ แตงบประมาณรายจาย

ประจําป 2561 ออกใชไมทัน จึงมีความจําเปนตองใชงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณท่ีลวงแลวไป
พลางกอน ตาม พ.ร.บ. เทศบาล พ.ศ. 2496 แกไขเพิ่มเติมถึงปจจุ บัน มาตรา 65 และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2541 ขอ 7

9. อัตราคาปรับ
คาปรับตามแบบสัญญาจางขอ 17 จะกําหนดในอัตรารอยละ 0.10 ของคาจางตามสัญญาตอวัน

10. การรับประกันความชํารุดบกพรอง
ผูชนะการประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส ซึ่งไดทําขอตกลงเปนหนังสือหรือทําสัญญาจาง

ตามแบบดังระบุในขอ 1.5 แลวแตกรณี จะตองรับประกันความชํารุดบกพรองของงานจางท่ีเกิดข้ึนภายในระยะเวลา
ไมนอยกวา - ป นับถัดจากวันท่ีเทศบาลเมืองสระแกวไดรับมอบงาน โดยผูรับจางตองรีบจัดการซอมแซมแกไขใหใช
การไดดีดังเดิมภายใน 7 วัน นับถัดจากวันท่ีไดรับแจงความชํารุดบกพรอง

9/ขอสงวน...





เอกสารประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส เลขท่ี E7/2560
โครงการจางเหมาบริการรักษาความสะอาดถนนในเขตเทศบาลเมืองสระแกว

ตามประกาศเทศบาลเมืองสระแกว ลงวันท่ี 18 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2560
---------------------------------------------

เทศบาลเมืองสระแกว ซึ่งตอไปนี้เรียกวา “เทศบาล” มีความประสงคจะประมูลจางโครงการจาง
เหมาบริการรักษาความสะอาดถนนในเขตเทศบาลเมืองสระแกว ราคากลาง 2,864,700 บาท (สองลานแปดแสนหก
หม่ืนสี่พันเจ็ดรอยบาทถวน) โดยมีขอแนะนําและขอกําหนดดังตอไปนี้

ขอบเขตดําเนินการจางเหมาบริการ
โครงการจางเหมาบริการรักษาความสะอาดถนนในเขตเทศบาลเมืองสระแกว ประจําปงบประมาณ

พ.ศ. 2561 กองชาง เทศบาลเมืองสระแกว มีขอบเขตการดําเนินงาน ดังนี้
กําหนดวันในการจางเหมาบริการ

ตั้งแตวันจันทร – วันอาทิตย (สัปดาหละ  7  วัน) โดยมีชวงเวลาท่ีตองดําเนนิงานดังนี้
ชวงเวลาท่ี 1 เริ่มเวลา 05.00 น. – 07.00 น.
ชวงเวลาท่ี 2 เริ่มเวลา 10.00 น. – 12.00 น.
ชวงเวลาท่ี 3 เริ่มเวลา 13.00 น. – 16.00 น.

หมายเหตุ กรณีท่ีเกิดความเสียหายแกทางราชการไมวากรณีใดๆ ในระหวางเวลาการปฏิบัติงาน
ถือวาเปนความรับผิดชอบของผูรับจาง

กําหนดพื้นท่ีในการจางเหมาบริการ
จุดท่ี 1 เก็บกวาดทําความสะอาด ถนนเทศบาล 19 ซอย 1 และถนนบริเวณรอบๆตลาดสดดาน

นอก คิดเปนพ้ืนท่ี 2,275 ตร.ม.
จุดท่ี 2 เก็บกวาดทําความสะอาด ถนนเทศบาล 17 จากรานแวนทอปเจริญถึงราน เจแปด และ

ถนนรอบตลาดสดดานใน คิดเปนพ้ืนท่ี 3,825 ตร.ม.
จุดท่ี 3 เก็บกวาดทําความสะอาด ถนนสุวรรณศร ตั้งแตสิทธิผลคารแครถึงประตูทางออก

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแกว คิดเปนพ้ืนท่ี 4,800 ตร.ม.
จุดท่ี 4 เก็บกวาดทําความสะอาด ถนนสุวรรณศร ตั้งแตหางบิ๊กซีถึงประตูทางเขาท่ีวาการอําเภอ

เมืองสระแกว คิดเปนพ้ืนท่ี 4,200 ตร.ม.
จุดท่ี 5 เก็บกวาดทําความสะอาด ถนนสุวรรณศร ตั้งแตประตูทางเขาท่ีวาการอําเภอเมืองสระแกว

ถึงสถานีดับเพลิงเกา คิดเปนพ้ืนท่ี 2,400 ตร.ม.
จุดท่ี 6 เก็บกวาดทําความสะอาด ถนนสุวรรณศร ตั้งแตประตูทางออกโรงพยาบาลสมเด็จพระ

ยุพราชสระแกวถึงบริเวณรานเซเวนและทาจอดรถยนตรับ – สงผูโดยสารสายวังน้ําเย็น คิดเปนพ้ืนท่ี 1,700 ตร.ม.
จุดท่ี 7 เก็บกวาดทําความสะอาด  ถนนสุวรรณศร  ตั้งแตสถานีดับเพลิงเกาถึงถนนเทศบาล 8

(ขางวัดสระแกว) คิดเปนพ้ืนท่ี 2,100 ตร.ม.
จุดท่ี 8 เก็บกวาดทําความสะอาด ถนนสุวรรณศร ตั้งแตรานเซเวนถึงบริเวณหนาบานรองนายก

องคการบริหารสวนจังหวัดสระแกว คิดเปนพ้ืนท่ี 2,220 ตร.ม.
จุดท่ี 9 เก็บกวาดทําความสะอาด ถนนสุวรรณศร ตั้งแตทางเขาถนนเทศบาล 8 (ขางวัดสระแกว)

ถึงทางเขา หจก.สระแกวมงคลเซอรวิส คิดเปนพ้ืนท่ี 2,880 ตร.ม.
จุดท่ี 10 เก็บกวาดทําความสะอาด ถนนสุวรรณศร ตั้งแตบริเวณหนาบานรองนายกองคการ

บริหารสวนจังหวัดสระแกวถึงทางเขาสถานีขนสงผูโดยสารจังหวัดสระแกว คิดเปนพ้ืนท่ี 2,760 ตร.ม.
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จุดท่ี 11 เก็บกวาดทําความสะอาด  ถนนสุวรรณศร ตั้งแตทางเขา หจก.สระแกวมงคลเซอรวิสถึง
ทางเขาถนนเทศบาล 2 แลวขามฝงจากหนารานคักอีหลีถึงทางเขาสถานีขนสงผูโดยสาร จังหวัดสระแกว คิดเปน
พ้ืนท่ี 3,000 ตร.ม.

จุดท่ี 12 เก็บกวาดทําความสะอาด ถนนทางเขาสถานีขนสงผูโดยสารจังหวัดสระแกวจนถึงตัว
สถานีขนสงผูโดยสารจังหวัดสระแกว แลวจากตัวสถานีขนสงผูโดยสารจังหวัดสระแกวจนถึงทางออกสถานีขนสง
ผูโดยสารจังหวัดสระแกว คิดเปนพ้ืนท่ี 3,300 ตร.ม.

จุดท่ี 13 เก็บกวาดทําความสะอาด ถนนเทศบาล 11, 13, 15 และถนนเทศบาล 17 ซอย 1
คิดเปนพ้ืนท่ี 4,620 ตร.ม.

จุดท่ี 14 เก็บกวาดทําความสะอาด ถนนเทศบาล 19 ท้ังสองฝง จากรานเซเวนถึงสถานี
ตํารวจภูธรอําเภอเมืองสระแกว คิดเปนพ้ืนท่ี 2,400 ตร.ม.

จุด ท่ี 15 เ ก็บกวาดทําความสะอาด ถนนเทศบาล 17 รานหมอวิทยาถึงสี่แยกสถานี
วิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย จังหวัดสระแกว คิดเปนพ้ืนท่ี 2,880 ตร.ม.

จุดท่ี 16 เก็บกวาดทําความสะอาด ถนนจากสี่แยกสถานีวิทยุกระจายเสียงแหง ประเทศไทย
จังหวัดสระแกวถึงทางรถไฟสระแกว คิดเปนพ้ืนท่ี 4,380 ตร.ม.

จุดท่ี 17 เก็บกวาดทําความสะอาด ถนนจากสี่แยกสถานีตํารวจภูธรอําเภอเมืองสระแกว  ถึง
สี่แยกองคการบริหารสวนจังหวัดสระแกว (เกา) ไปจนถึงทางแยกสนามกีฬาเทศบาลเมืองสระแกว คิดเปนพ้ืนท่ี
2,190 ตร.ม.

จุดท่ี 18 เก็บกวาดทําความสะอาด ถนนเทศบาล 19 จากสี่แยกองคการบริหารสวนจังหวัด
สระแกว (เกา) ไปจนถึงสถานีรถไฟสระแกว คิดเปนพ้ืนท่ี 3,330 ตร.ม.

จุดท่ี 19 เก็บกวาดทําความสะอาด ถนนเทศบาล 21 (ซอยขางโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช
สระแกว) ถึงทางเขาองคการบริหารสวนจังหวัดสระแกว (เกา) คิดเปนพ้ืนท่ี 3,625 ตร.ม.

จุดท่ี 20 เก็บกวาดทําความสะอาด ถนนเทศบาล 2 จากทางเขาถึงวงเวียนสวนสาธารณะสระแกว
– สระขวัญ คิดเปนพ้ืนท่ี 5,220 ตร.ม.

จุดท่ี 21 เก็บกวาดทําความสะอาด ถนนบริเวณรอบอาคารสํานักงานเทศบาลเมืองสระแกว(นอก
รั้วอาคารสํานักงาน) คิดเปนพ้ืนท่ี 2,760 ตร.ม.

จุดท่ี 22 เก็บกวาดทําความสะอาด ทางเขาถนนเทศบาล 6 (สามแยกไฟแดง) จนถึง  ถนน
เทศบาล 6 ซอย 2 ท้ังสองฝง คิดเปนพ้ืนท่ี 2,400 ตร.ม.

จุดท่ี 23 เก็บกวาดทําความสะอาด ถนนเทศบาล 6 ซอย 2 จนถึงสี่แยกตัดกับถนนเลี่ยงเมือง
(รานโชติกา) คิดเปนพ้ืนท่ี 2,940 ตร.ม.

จุดท่ี 24 เก็บกวาดทําความสะอาด ถนนเทศบาล 6 ซอย 2 จากปากทางเขาจนถึงสวนสาธารณะ
สระแกว – สระขวัญ คิดเปนพ้ืนท่ี 3,210 ตร.ม.

จุดท่ี 25 เก็บกวาดทําความสะอาด ถนนเทศบาล 6 สี่แยกตัดกับถนนเลี่ยงเมือง (บริเวณหนาราน
โชติกา) จนถึงหนาโรงแรมจะจา คิดเปนพ้ืนท่ี 4,128 ตร.ม.

- เก็บกวาดทําความสะอาด ตามงานหรือกิจกรรมตางๆ เชน งานพระราชพิธี งานรัฐพิธี งาน
ประเพณี หรืองานอ่ืนใดท่ีเปนภารกิจเรงดวนของเทศบาลท่ีตองดําเนินการ

หมายเหตุ ในกรณีท่ีเทศบาลเมืองสระแกวมีความตองการลดหรือเพ่ิมจํานวนพ้ืนท่ีเก็บกวาดทํา
ความสะอาดถนน ใหสามารถดําเนินการไดตามความจําเปนและความเหมาะสม โดยใหคํานึงถึงประโยชนของทาง
ราชการเปนสําคัญ
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ขอกําหนดและเง่ือนไข

1. ผูรับจางเหมาบริการตองดําเนินการตามลักษณะงาน ใหเกิดความสะอาดเปนระเบียบเรียบรอย
เปนประจําทุกวัน โดยมิใหเกิดปญหาความสกปรกและไมเปนระเบียบเรียบรอย และเม่ือพบเห็น  ตองรีบเรงแกไข
ทันที

2. ผูรับจางเหมาบริการตองจัดหาวัสดุ - อุปกรณ เครื่องมือเครื่องใชในการปฏิบัติงานใหเพียงพอ
และเหมาะสมกับการปฏิบัติงาน อาทิ เชน

1) ไมกวาดทางมะพราวสําหรับกวาดถนนและพ้ืน
2) ท่ีตักขยะ
3) ถุงพลาสติกสีดําใสขยะ
4) ถุงมือผา, ผาปดจมูก
5) อุปกรณอํานวยความสะดวกอ่ืนๆ ท่ีจําเปนตองใชในการปฏิบัติงานตามความเหมาะสม

3. ผูรับจางเหมาบริการตองจัดหาพนักงานท่ีมีความประพฤติดี มีความสามารถปฏิบัติงานดวย
ความเรียบรอย มีสัญชาติไทย อานหนังสือออก เขียนหนังสือได

1. เอกสารแนบทายเอกสารประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส
1.1 แบบรูปและรายการละเอียด
1.2 แบบใบยื่นขอเสนอการประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส
1.3 แบบใบแจงปริมาณงานและราคา
1.4 หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส
1.5 แบบสัญญาจาง
1.6 แบบหนังสือคํ้าประกัน

(1) หลักประกันซอง
(2) หลักประกันสัญญา

1.7 บทนิยาม
(1) ผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูมีสิทธิเสนอราคาท่ีมีผลประโยชนรวมกัน
(2) การขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม

1.8 แบบบัญชีเอกสาร
(1) บัญชีเอกสารสวนท่ี 1
(2) บัญชีเอกสารสวนท่ี 2

2. คุณสมบัติของผูประสงคจะเสนอราคา
2.1 ผูประสงคจะเสนอราคาตองเปนผูมีอาชีพรับจางงานท่ีประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส
2.2 ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูท่ีถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูท้ิงงานของทางราชการและ

ไดแจงเวียนชื่อแลว หรือไมเปนผูท่ีไดรับผลของการสั่งใหนิติบุคคล หรือบุคคลอ่ืนเปนผูท้ิงงานตามระเบียบของทางราชการ
2.3 ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูประสงคจะเสนอราคารายอ่ืน

และ/หรือตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ณ วันประกาศประมูลจาง
ดวยระบบอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม ตามขอ 1.7

2.4 ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอม
ข้ึนศาลไทยเวนแตรัฐบาลของผูประสงคจะเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์และความคุมกันเชนวา นั้น

2.5 ผูประสงคจะเสนอราคาตองผานการคัดเลือกผูมีคุณสมบัติเบื้องตนในการจางของ
เทศบาลเมืองสระแกว
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2.6 ผูประสงคจะเสนอราคาตองเปนนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญาตองไมอยูในฐานะเปน
ผูไมแสดงบัญชีรายรับ รายจาย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ

2.7 ผูประสงคจะเสนอราคาจะตองเปนนิติบุคคลท่ีจะเขาเปนคูสัญญากับหนวยงานของรัฐซึ่ง
ไดดําเนินการจัดซื้อจัดจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส (e-Govermment Procurement : e-GP) ตองลงทะเบียน
ในระบบอิเล็กทรอนิกสของกรมบัญชีกลางท่ีเว็บไซตศูนยขอมูลจัดซื้อจัดจางภาครัฐ

2.8 ผูประสงคจะเสนอราคาจะตองรับจายเงินผานบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน หรือบัญชีเงินฝาก
ออมทรัพย เวนแตการรับจายเงินแตละครั้งซึ่งมูลคาไมเกินสามหม่ืนบาท คูสัญญาอาจรับจายเปนเงินสดก็ได

3. หลักฐานการเสนอราคา
ผูประสงคจะเสนอราคาตองเสนอเอกสารหลักฐาน แยกเปน 2 สวน คือ
3.1 สวนท่ี 1 อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้

(1) ในกรณีผูประสงคจะเสนอราคาเปนนิติบุคคล
(ก) หางหุนสวนสามัญหรือหางหุ นสวนจํากัด ใหยื ่นสําเนาหนังสือรับรองการ

จดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุนสวนผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
(ข) บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน

นิติบุคคล หนังสือบริคณหสนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม และบัญชีผูถือหุนรายใหญพรอม
รับรองสําเนาถูกตอง

(2) ในกรณีผูประสงคจะเสนอราคาเปนบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลท่ีมิใชนิติบุคคล ใหยื่น
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูนั้น สําเนาขอตกลงท่ีแสดงถึงการเขาเปนหุนสวน (ถามี) สําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชนของผูเปนหุนสวน พรอมท้ังรับรองสําเนาถูกตอง

(3) ในกรณีผูประสงคจะเสนอราคาเปนผูประสงคจะเสนอราคารวมกันในฐานะเปนผูรวมคาใหยื่น
สําเนาสัญญาของการรวมคา สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูรวมคา และในกรณีท่ีผูเขารวมคาฝายใดเปนบุคคลธรรมดา
ท่ีมิใชสัญชาติไทย ก็ใหยื่นสําเนาหนังสือเดินทาง หรือผูรวมคาฝายใดเปนนิติบุคคลใหยื่นเอกสารตามท่ีระบุไวใน (1)

(4) เอกสารอ่ืน
1. สําเนาใบทะเบียนพาณิชย
2. สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลคาเพ่ิม (ภ.พ.20)
3. ใบเสร็จรับเงินหรือสําเนา
4. สําเนาบัตรประจําตัวผูเสียภาษีอากร (ถามี)
5. สําเนาบัญชีเงินฝากกระแสรายวันหรือบัญชีเงินฝากออมทรัพย

(5) บัญชีเอกสารสวนท่ี 1 ท้ังหมดท่ีไดยื่นตามแบบ ในขอ 1.8 (1)
3.2 สวนท่ี 2 อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้

(1) หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส โดยตองลงนาม
พรอมประทับตรา (ถามี)

(2) หนังสือมอบอํานาจซึ่งปดอากรแสตมปตามกฎหมายในกรณีท่ีผูประสงคจะเสนอราคา
มอบอํานาจใหบุคคลอ่ืนทําการแทน

(3) หลักประกันซอง ตามขอ 5
(4) สําเนาหนังสือรับรองผลงานกอสรางพรอมท้ังรับรองสําเนาถูกตอง
(5) บัญชีรายการกอสราง (หรือใบแจงปริมาณงาน)
(6) แบบใบยื่นขอเสนอการประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส
(7) บัญชีเอกสารสวนท่ี 2 ท้ังหมดท่ีไดยื่นตามแบบในขอ 1.8 (2)
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4. การเสนอราคา
4.1 ผูประสงคจะเสนอราคาตองยื่นขอเสนอตามแบบท่ีกําหนดไวในเอกสารประมูลจางดวย

ระบบอิเล็กทรอนิกส และหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสนี้ โดยไมมีเงื่อนไขใด ๆ ท้ังสิ้น
และจะตองกรอกขอความใหถูกตองครบถวนรวมท้ังลงลายมือชื่อของผูประสงคจะเสนอราคาใหชัดเจน

4.2 ผูประสงคจะเสนอราคาจะตองกรอกปริมาณวัสดุ  ในบัญชีรายการกอสรางใหครบถวน
4.3 ผูประสงคจะเสนอราคาตองกําหนดยืนราคาไมนอยกวา 12 เดือน นับแตวันยืนยันราคาสุดทาย

โดยภายในกําหนดยืนราคา ผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองรับผิดชอบราคาท่ีตนเสนอไวและจะถอน
การเสนอราคามิได

4.4 ผูประสงคจะเสนอราคาจะตองเสนอกําหนดเวลาดําเนินการตามสัญญาท่ีจะจางใหแลวเสร็จ
ไมเกิน 28 กันยายน 2561 นับจากวันลงนามในสัญญาจาง หรือวันท่ีไดรับหนังสือแจงจาก “เทศบาลเมืองสระแกว” ใหเริ่ม
ทํางาน

4.5 กอนยื่นเอกสารประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส ผูประสงคจะเสนอราคาควรตรวจดู
รางสัญญา แบบรูปและรายละเอียด ฯลฯ ใหถ่ีถวนและเขาใจเอกสารประมูลจางท้ังหมดเสียกอนท่ีจะตกลงยื่น
ขอเสนอตามเงือ่นไขในเอกสารประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส

4.6 ผูประสงคจะเสนอราคาจะตองยื่นเอกสารประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสจาหนาซอง
ถึงประธานคณะกรรมการดําเนินการประมูลตามโครงการ โดยระบุไวท่ีหนาซองวา “เอกสารประมูลจางตามเอกสาร
ประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส เลขที่ E7/2560 ยื่นตอคณะกรรมการดําเนินการประมูลตามโครงการ
ในวันท่ี 6 กันยายน 2560 ตั้งแตเวลา 10.30 น. ถึงเวลา 11.00 น. ณ หองประชุมเฟองฟาเทศบาลเมืองสระแกว
ชั้น 3 อาคารสํานักงานเทศบาลเมืองสระแกว

เม่ือพนกําหนดเวลาย่ืนเอกสารประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสแลว จะไมรับเอกสาร
เพิ่มเติมโดยเด็ดขาด

คณะกรรมการดําเนินการประมูลจะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผูประสงคจะเสนอราคา
แตละรายวาเปนผูประสงคจะเสนอราคาท่ีมีผลประโยชนรวมกันกับผูประสงคจะเสนอราคารายอ่ืน หรือเปน
ผูมีผลประโยชนรวมกันระหวางผูประสงคจะเสนอราคากับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ตามขอ 1.7 (1)
ณ วันประกาศประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสหรือไม พรอมท้ังตรวจสอบขอเสนอตามขอ 3.2 และแจงผูประสงค
จะเสนอราคาแตละรายทราบผลการพิจารณาเฉพาะของตน ทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับ หรือวิธีอ่ืนใดท่ีมีหลักฐาน
วาผูประสงคจะเสนอราคารับทราบแลว

หากปรากฏตอคณะกรรมการดําเนินการประมูลกอนหรือในขณะท่ีมีการเสนอราคาดวยระบบ
อิเล็กทรอนิกสวา มีผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูมีสิทธิเสนอราคา กระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยาง
เปนธรรมตามขอ 1.7 (2) คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูมีสิทธิเสนอราคารายนั้นออกจาก
การเปนผูมีสิทธิเสนอราคา และเทศบาลเมืองสระแกวจะพิจารณาลงโทษผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูมีสิทธิเสนอราคา
ดังกลาวเปนผูท้ิงงาน

ผูประสงคจะเสนอราคาท่ีไมผานการคัดเลือกเบื้องตน เพราะเหตุเปนผูประสงคจะเสนอราคาท่ีมี
ผลประโยชนรวมกันกับผูประสงคจะเสนอราคารายอ่ืน หรือเปนผูมีผลประโยชนรวมกันระหวางผูประสงคจะเสนอราคากับ
ผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ณ วันประกาศประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสหรือเปนผูประสงคจะเสนอราคาท่ี
กระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม อาจอุทธรณคําสั่งดังกลาวตอผูวาราชการจังหวัด ภายใน
3 วันนับแตวันท่ีไดรับแจงจากคณะกรรมการดําเนินการประมูล การวินิจฉัยอุทธรณของผูวาราชการจังหวัดใหถือเปนท่ีสุด
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หากปรากฏตอคณะกรรมการดําเนินการประมูลวา กระบวนการเสนอราคาจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสประสบขอขัดของ
จนไมอาจดําเนินการตอไปใหแลวเสร็จภายในเวลาท่ีกําหนดไว คณะกรรมการดําเนินการประมูลจะสั่งพักกระบวนการ
เสนอราคา โดยมิใหผูแทนผูมีสิทธิเสนอราคาพบปะหรือติดตอสื่อสารกับบุคคลอ่ืน และเม่ือแกไขขอขัดของแลว จะให
ดําเนินกระบวนการเสนอราคาตอไป จากข้ันตอนท่ีคางอยูภายในเวลาของการเสนอราคาท่ียังเหลือกอนจะสั่งพัก
กระบวนการเสนอราคา แตตองสิ้นสุดกระบวนการเสนอราคาภายในวันเดียวกัน เวนแตคณะกรรมการดําเนินการประมูล
เห็นวากระบวนการเสนอราคาจะไมแลวเสร็จไดโดยงายหรือขอขัดของไมอาจแกไขไดประธานคณะกรรมการดําเนินการ
ประมูลจะสั่งยกเลิกกระบวนการเสนอราคา และกําหนดวัน เวลาและสถานท่ี เพ่ือเริ่มตนกระบวนการเสนอราคาใหม โดย
จะแจงใหผูมีสิทธิเสนอราคาทุกรายท่ีอยูในสถานท่ีนั้นทราบ

คณะกรรมการดําเนินการประมูลสงวนสิทธิ์ในการตัดสินใจดําเนินการใดๆ ระหวางการประกวด
ราคาฯ เพ่ือใหการประมูลฯ เกิดประโยชนสูงสุดตอทางราชการ

4.7 ผูประสงคจะเสนอราคาท่ีไดรับการคัดเลือกใหเปนผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองปฏิบัติ ดังนี้
(1) ผูเสนอราคาจะตองเขารับการอบรมวิธีการประมูลดวยระบบอิเล็กทรอนิกสตามวัน

เวลา สถานท่ี ท่ีทางราชการกําหนดอันจะแจงใหทราบภายหลัง โดยผูเสนอราคาจะไดรับเลขประจําตัว (User ID)
และรหัสผาน (Password) เม่ือผูเสนอราคาผานคุณสมบัติ เงื่อนไข และขอเสนอทางดานเทคนิคแลว

(2) ปฏิบัติตามเงื่อนไขท่ีระบุไวในหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจางดวยระบบ
อิเล็กทรอนิกส ท่ีไดยื่นมาพรอมกับซองขอเสนอทางเทคนิค

(3) ราคาเริ่มตนของการประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสจะตองเริ่มตนท่ี 2,864,700.- บาท
(สองลานแปดแสนหกหม่ืนสี่พันเจ็ดรอยบาทถวน)

(4) ราคาท่ีเสนอจะตองเปนราคาท่ีรวมภาษีมูลคาเพ่ิม และภาษีอ่ืนๆ (ถามี) รวมคาใชจาย
ท้ังปวงไวดวยแลว

(5) ผูมีสิทธเิสนอราคาตอง LOG IN เขาสูระบบ
(6) ผูมีสิทธิเสนอราคาท่ี LOG IN แลว จะตองดําเนินการเสนอราคา โดยราคาท่ีเสนอใน

การประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส จะตองต่ํากวาราคาเริ่มตนในการประมูล และจะตองเสนอลดราคาข้ันต่ํา
(Minimum Bid) ไมนอยกวาครั้งละ 5,000 บาท (หาพันบาทถวน) จากราคาเริ่มตนในการประมูลฯ และการเสนอ
ลดราคาครั้งถัดๆ ไป ตองเสนอลดราคาครั้งละไมนอยกวา 5,000 บาท (หาพันบาทถวน) จากราคาครั้งสุดทายท่ี
เสนอลดแลว

(7) หามผูมีสิทธิเสนอราคาถอนการเสนอราคา และเม่ือการประมูลเสร็จสิ้นแลว จะตอง
ยืนยันราคาตอผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ราคาท่ียืนยันจะตองตรงกับราคาท่ีเสนอหลังสุด

(8) ผูมีสิทธิเสนอราคาท่ีไดรับคัดเลือกใหเปนผูชนะราคา ตองรับผิดชอบคาใชจายในการ
ใหบริการเสนอราคาทางอิเล็กทรอนิกส และคาใชจายในการเดินทางของผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ท้ังนี้
จะแจงใหทราบในวันเสนอราคา

5. หลักประกันซอง
ผูประสงคจะเสนอราคาตองวางหลักประกันซองพรอมกับการยื่นซองขอเสนอดานเทคนิค

จํานวน 143,235.- บาท (หนึ่งแสนสี่หม่ืนสามพันสองรอยสามสิบหาบาทถวน) โดยหลักประกันซองจะตองมี
ระยะเวลาการคํ้าประกันตั้งแตวันยื่นซองขอเสนอดานเทคนิคครอบคลุมไปจนถึงวันสิ้นสุดการยืนราคา โดยหลักประกันใหใช
อยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้

7/เงินสด....



-7-

5.1 เงินสด
5.2 เช็คท่ีธนาคารสั่งจายใหแก “เทศบาลเมืองสระแกว” โดยเปนเช็คลงวันท่ีท่ียื่นซองขอเสนอทาง

ดานเทคนิคหรือกอนหนานั้นไมเกิน 3 วันทําการของทางราชการ
5.3 หนังสือคํ้าประกันของธนาคารในประเทศตามแบบหนังสือคํ้าประกันดังระบุในขอ 1.6 (1)
5.4 หนังสือคํ้าประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย ท่ีไดรับอนุญาตให

ประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชยและประกอบธุรกิจคํ้าประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย
ซึ่งไดแจงเวียนชื่อใหสวนราชการตางๆ ทราบแลว โดยอนุโลมใหใชตามแบบหนังสือคํ้าประกันดังระบุในขอ 1.6 (1)

5.5 พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันซองตามขอนี้ “เทศบาลเมืองสระแกว” จะคืนใหผูประสงคจะเสนอราคาหรือ

ผูคํ้าประกันภายใน 15 วัน นับถัดจากวันท่ีไดพิจารณาในเบื้องตนเรียบรอยแลว เวนแตผูมีสิทธิเสนอราคารายท่ี
คัดเลือกไวซึ่งเสนอราคาต่ําสุดจะคืนใหตอเม่ือไดทําสัญญาหรือขอตกลง หรือเม่ือผูมีสิทธิเสนอราคาไดพนจากขอ
ผูกพันแลว

การคืนหลักประกันซอง ไมวาในกรณีใดๆ จะคืนใหโดยไมมีดอกเบ้ีย

6. หลักเกณฑและสิทธิในการพิจารณาราคา
6.1 ในการประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสนี้ เทศบาลเมืองสระแกว จะพิจารณาตัดสินดวยราคารวม
6.2 หากผูประสงคจะเสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไมถูกตองตามขอ 2 หรือยื่นหลักฐานการเสนอ

ราคาไมถูกตอง หรือไมครบถวน ตามขอ 3 หรือยื่นเอกสารประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสไมถูกตอง ตามขอ 4 แลว
คณะกรรมการดําเนินการประมูลจะไมรับพิจารณาขอเสนอของผูประสงคจะเสนอราคารายนั้น เวนแตเปนขอผิดพลาด
หรือผิดหลงเพียงเล็กนอย หรือท่ีผิดพลาดไปจากเงื่อนไขของเอกสารประมูลจางดวยระบบทางอิเล็กทรอนิกส ในสวนท่ี
มิใชสาระสําคัญ ท้ังนี้ เฉพาะในกรณีท่ีพิจารณาเห็นวาจะเปนประโยชนตอเทศบาลเมืองสระแกว เทานั้น

6.3 เทศบาลเมืองสระแกวสงวนสิทธิไมพิจารณาราคาของผูประสงคจะเสนอราคาโดยไมมีการ
ผอนผัน  ในกรณีดังตอไปนี้

(1) ไมปรากฏชื่อผูประสงคจะเสนอราคารายนั้น ในบัญชีผูรับเอกสารประมูลจางดวยระบบ
อิเล็กทรอนิกส หรือในหลักฐานการรับเอกสารประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสของเทศบาลเมืองสระแกว

(2) เสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเงื่อนไข ท่ีกําหนดในเอกสารประมูลจางดวยระบบ
อิเล็กทรอนิกสท่ีเปนสาระสําคัญ หรือมีผลทําใหเกิดการไดเปรียบเสียเปรียบระหวางผูประสงคจะเสนอราคารายอ่ืน

6.4 ในการตัดสินการประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสหรือในการทําสัญญา คณะกรรรมการ
ดําเนินการประมูล หรือเทศบาลเมืองสระแกวมีสิทธิใหผูประสงคจะเสนอราคา ชี้แจงขอเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือ
ขอเท็จจริงอ่ืนใดท่ีเก่ียวของกับผูประสงคจะเสนอราคาได “เทศบาลเมืองสระแกว” มีสิทธิท่ีจะไมรับราคาหรือไมทํา
สัญญาหากหลักฐานดังกลาวไมมีความเหมาะสม หรือไมถูกตอง

6.5 “เทศบาลเมืองสระแกว” ทรงไวซึ่งสิทธิท่ีจะไมรับราคาต่ําสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาท่ี
เสนอท้ังหมดก็ได และอาจพิจารณาเลือกจาง ในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิก
การประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสโดยไมพิจารณาจัดจางเลยก็ได สุดแตจะพิจารณา ท้ังนี้ เพ่ือประโยชนของทาง
ราชการเปนสําคัญ และใหถือวาการตัดสินของ “เทศบาลเมืองสระแกว” เปนเด็ดขาด ผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูมีสิทธิ
เสนอราคาจะเรียกรองคาเสียหายใด ๆ มิได รวมท้ัง “เทศบาลเมืองสระแกว” จะพิจารณายกเลิกการประมูลจางดวยระบบ
อิเล็กทรอนิกส และลงโทษผูมีสิทธิเสนอราคาเปนผูท้ิงงาน ไมวาจะเปนผูมีสิทธิเสนอราคาท่ีไดรับการคัดเลือกหรือ
ไมก็ตาม หากมีเหตุท่ีเชื่อไดวาการเสนอราคากระทําการโดยไมสุจริต เชน การเสนอเอกสารอันเปนเท็จหรือใชชื่อ
บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอ่ืนมาเสนอราคาแทน เปนตน

8/ในกรณี.....
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ในกรณีผูมีสิทธเิสนอราคารายท่ีเสนอราคาต่ําสุด เสนอราคาต่ําจนคาดหมายไดวาไมอาจดําเนินงาน
ตามสัญญาได คณะกรรมการดําเนินการประมูลหรือเทศบาลเมืองสระแกว จะใหผู มีสิทธิเสนอราคารายนั้น
ชี้แจงและแสดงหลักฐานท่ีทําใหเชื่อไดวาผู มีสิทธิเสนอราคาสามารถดําเนินงานตามการประมูลจางดวยระบบ
อิเล็กทรอนิกสใหเสร็จสมบูรณ หากคําชี้แจงไมเปนท่ีรับฟงได เทศบาลเมืองสระแกวมีสิทธิท่ีจะไมรับราคาของผูมีสิทธิ
เสนอราคารายนั้น

6.6 ในกรณีท่ีปรากฏขอเท็จจริงภายหลังจากการประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสวา
ผูประสงคจะเสนอราคาท่ีไดรับการคัดเลือกเปนผูมีสิทธิเสนอราคาท่ีมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอ่ืน
หรือเปนผูมีผลประโยชนรวมกันระหวางผูมีสิทธิเสนอราคากับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ณ วันประกาศ
ประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส หรือเปนผูมีสิทธิเสนอราคาท่ีกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคา
อยางเปนธรรม ตามขอ 1.8 เทศบาลเมืองสระแกว มีอํานาจท่ีจะตัดรายชื่อผูมีสิทธิเสนอราคาดังกลาว และเทศบาล
เมืองสระแกวจะพิจารณาลงโทษผูมีสิทธเิสนอราคารายนั้นเปนผูท้ิงงาน

7. การทําสัญญาจาง
ผูชนะการประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส (ผูรับจาง) จะตองทําสัญญาจางตามแบบสัญญา

ดังระบุในขอ 1.5 กับ “เทศบาลเมืองสระแกว” ภายใน 2 ตุลาคม 2560 ตามวันท่ีกําหนด และจะตองวางหลักประกัน
สัญญาเปนจํานวนเงินเทากับรอยละ 5 ของราคาคาจางท่ีประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสได ใหเทศบาลเมืองสระแกว
ยึดถือไวในขณะทําสัญญา โดยใชหลักประกันอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้

7.1 เงินสด
7.2 เช็คท่ีธนาคารสั่งจายใหแก “เทศบาลเมืองสระแกว” โดยเปนเช็คลงวันท่ีท่ีทําสัญญาหรือ

กอนหนานั้น ไมเกิน 3 วันทําการของทางราชการ
7.3 หนังสือคํ้าประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือคํ้าประกัน ดังระบุในขอ 1.6 (2)
7.4 หนังสือคํ้าประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพยท่ีไดรับอนุญาตให

ประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชยและประกอบธุรกิจคํ้าประกัน ตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย
ซึ่งไดแจงชื่อเวียนใหสวนราชการตางๆ ทราบแลว โดยอนุโลมใหใชตามแบบหนังสือคํ้าประกัน ดังระบุในขอ 1.6 (2)

7.5 พันธบัตรรัฐบาลไทย

หลักประกันนี้จะคืนให โดยไมมีดอกเบี้ยภายใน 15 วันนับถัดจากวันท่ีคูสัญญาพนจากขอ
ผูกพันตามสัญญาจางแลว

อนึ่ง เทศบาลเมืองสระแกวจะลงนามในสัญญาตอเม่ือเงินงบประมาณ ตามเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 อนุมัติแลวเทานั้น

8. คาจางและการจายเงิน
การจายเงินคาจางเหมาตามประกาศนี้ เทศบาล จะจายเงินใหเม่ือผูเสนอราคา (ผูรับจาง) ไดสงมอบงาน

จางเหมาบริการรักษาความสะอาดถนนในเขตเทศบาลเมืองสระแกว ใหกับเทศบาลเมืองสระแกว เรียบรอยถูกตองตาม
สัญญา และคณะกรรมการตรวจรับการจางไดทําการตรวจรับไวถูกตองครบถวนแลว โดยแบงออกเปน 12 งวด ดังนี้

งวดท่ี 1 เปนจํานวนเงิน 238,725.-บาท ( สองแสนสามหม่ืนแปดพันเจ็ดรอยยี่สิบหาบาทถวน )
เม่ือ ผูรับจางไดปฎิบัติงานโครงการจางเหมาบริการรักษาความสะอาดถนนในเขตเทศบาลเมืองสระแกว
(ตามรายละเอียดโครงการฯ) ใหแลวเสร็จภายในวันท่ี  31 ตุลาคม  2560

9/งวดท่ี2....
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งวดท่ี 2 เปนจํานวนเงิน 238,725.-บาท ( สองแสนสามหม่ืนแปดพันเจ็ดรอยยี่สิบหาบาทถวน )
เม่ือผูรับจางไดปฎิบัติงานโครงการจางเหมาบริการรักษาความสะอาดถนนในเขตเทศบาลเมืองสระแกว (ตามรายละเอียด
โครงการฯ) ใหแลวเสร็จภายในวันท่ี 30 พฤศจิกายน  2560

งวดท่ี 3 เปนจํานวนเงิน 238,725.-บาท ( สองแสนสามหม่ืนแปดพันเจ็ดรอยยี่สิบหาบาทถวน )
เม่ือผูรับจางไดปฎิบัติงานโครงการจางเหมาบริการรักษาความสะอาดถนนในเขตเทศบาลเมืองสระแกว (ตามรายละเอียด
โครงการฯ) ใหแลวเสร็จภายในวันท่ี 29 ธันวาคม  2560

งวดท่ี 4 เปนจํานวนเงิน 238,725.-บาท ( สองแสนสามหม่ืนแปดพันเจ็ดรอยยี่สิบหาบาทถวน ) เม่ือ
ผูรับจางไดปฎิบัติงานโครงการจางเหมาบริการรักษาความสะอาดถนนในเขตเทศบาลเมืองสระแกว (ตามรายละเอียด
โครงการฯ) ใหแลวเสร็จภายในวันท่ี 31 มกราคม  2561

งวดท่ี 5 เปนจํานวนเงิน 238,725.-บาท ( สองแสนสามหม่ืนแปดพันเจ็ดรอยยี่สิบหาบาทถวน )
เ ม่ือผูรับจางไดปฎิบัติ งานโครงการจางเหมาบริการรักษาความสะอาดถนนในเขตเทศบาลเมืองสระแกว
มรายละเอียดโครงการฯ) ใหแลวเสร็จภายในวันท่ี  28 กุมภาพันธ  2561

งวดท่ี 6 เปนจํานวนเงิน 238,725.-บาท ( สองแสนสามหม่ืนแปดพันเจ็ดรอยยี่สิบหาบาทถวน )
เม่ือผูรับจางไดปฎิบัติงานโครงการจางเหมาบริการรักษาความสะอาดถนนในเขตเทศบาลเมืองสระแกว (ตามรายละเอียด
โครงการฯ) ใหแลวเสร็จภายในวันท่ี  30 มีนาคม 2561

งวดท่ี 7 เปนจํานวนเงิน 238,725.-บาท ( สองแสนสามหม่ืนแปดพันเจ็ดรอยยี่สิบหาบาทถวน )
เม่ือผูรับจางไดปฎิบัติงานโครงการจางเหมาบริการรักษาความสะอาดถนนในเขตเทศบาลเมืองสระแกว (ตามรายละเอียด
โครงการฯ) ใหแลวเสร็จภายในวันท่ี  30 เมษายน  2561

งวดท่ี 8 เปนจํานวนเงิน 238,725.-บาท ( สองแสนสามหม่ืนแปดพันเจ็ดรอยยี่สิบหาบาทถวน )
เม่ือผูรับจางไดปฎิบัติงานโครงการจางเหมาบริการรักษาความสะอาดถนนในเขตเทศบาลเมืองสระแกว (ตามรายละเอียด
โครงการฯ) ใหแลวเสร็จภายในวันท่ี  31 พฤษภาคม  2561

งวดท่ี 9 เปนจํานวนเงิน 238,725.-บาท ( สองแสนสามหม่ืนแปดพันเจ็ดรอยยี่สิบหาบาทถวน )
เม่ือผูรับจางไดปฎิบัติงานโครงการจางเหมาบริการรักษาความสะอาดถนนในเขตเทศบาลเมืองสระแกว (ตามรายละเอียด
โครงการฯ) ใหแลวเสร็จภายในวันท่ี  29 มิถุนายน  2561

งวดท่ี 10 เปนจํานวนเงิน 238,725.-บาท ( สองแสนสามหม่ืนแปดพันเจ็ดรอยยี่สิบหาบาทถวน )
เม่ือผูรับจางไดปฎิบัติงานโครงการจางเหมาบริการรักษาความสะอาดถนนในเขตเทศบาลเมืองสระแกว (ตามรายละเอียด
โครงการฯ) ใหแลวเสร็จภายในวันท่ี  31 กรกฎาคม  2561

งวดท่ี 11 เปนจํานวนเงิน 238,725.-บาท ( สองแสนสามหม่ืนแปดพันเจ็ดรอยยี่สิบหาบาทถวน )
เม่ือ   ผูรับจางไดปฎิบัติงานโครงการจางเหมาบริการรักษาความสะอาดถนนในเขตเทศบาลเมืองสระแกว
(ตามรายละเอียดโครงการฯ) ใหแลวเสร็จภายในวันท่ี   31 สิงหาคม  2561

งวดท่ี 12 (งวดสุดทาย) เปนจํานวนเงิน 238,725.-บาท ( สองแสนสามหม่ืนแปดพันเจ็ดรอยยี่สิบ
หาบาทถวน ) เม่ือผูรับจางไดปฎิบัติงานโครงการจางเหมาบริการรักษาความสะอาดถนนในเขตเทศบาลเมืองสระแกว
(ตามรายละเอียดโครงการฯ) ใหแลวเสร็จภายในวันท่ี  28 กันยายน  2561

รวมเปนเงินท้ังสิ้น 2,864,700.-บาท (สองลานแปดแสนหกหม่ืนสี่พันเจ็ดบาทถวน)
หมายเหตุ เปนการดําเนินการตอเนื่องและเปนประโยชนกับราชการ แตงบประมาณรายจาย

ประจําป 2561 ออกใชไมทัน จึงมีความจําเปนตองใชงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณท่ีลวงแลวไป
พลางกอน ตาม พ.ร.บ. เทศบาล พ.ศ. 2496 แกไขเพิ่มเติมถึงปจจุ บัน มาตรา 65 และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2541 ขอ 7

10/อัตรา....
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9. อัตราคาปรับ

คาปรับตามแบบสัญญาจางขอ 17 จะกําหนดในอัตรารอยละ 0.10 ของคาจางตามสัญญาตอวัน

10. การรับประกันความชํารุดบกพรอง
ผูชนะการประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส ซึ่งไดทําขอตกลงเปนหนังสือหรือทําสัญญาจาง

ตามแบบดังระบุในขอ 1.5 แลวแตกรณี จะตองรับประกันความชํารุดบกพรองของงานจางท่ีเกิดข้ึนภายในระยะเวลา
ไมนอยกวา - ป นับถัดจากวันท่ีเทศบาลเมืองสระแกวไดรับมอบงาน โดยผูรับจางตองรีบจัดการซอมแซมแกไขใหใช
การไดดีดังเดิมภายใน 7 วัน นับถัดจากวันท่ีไดรับแจงความชํารุดบกพรอง

11. ขอสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอ่ืนๆ
11.1 เงินคาจางสําหรับงานจางครั้งนี้ ไดมาจากเงินงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ

พ.ศ. 2561 จํานวนเงิน 2,864,700.- บาท (สองลานแปดแสนหกหม่ืนสี่พันเจ็ดรอยบาทถวน)
ราคากลางของงาน โครงการจางเหมาบริการรักษาความสะอาดถนนในเขตเทศบาลเมือง

สระแกวในการประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้ เปนเงินท้ังสิ้น จํานวนเงิน 2,864,700.- บาท (สองลานแปดแสน
หกหม่ืนสี่พันเจ็ดรอยบาทถวน)

11.2 เม่ือเทศบาลเมืองสระแกว ไดคัดเลือกผูมีสิทธิเสนอราคารายใด ใหเปนผูรับจางและได
ตกลงจางตามการประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสแลว ถาผูรับจางจะตองสั่งหรือนําสิ่งของมาเพ่ืองานจาง
ดังกลาวเขามาจากตางประเทศ และของนั้นตองนําเขามาโดยทางเรือในเสนทางท่ีมีเรือไทยเดินอยู และสามารถ
ใหบริการรับขนไดตามท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด ผูมีสิทธิเสนอราคาซึ่งเปนผูรับจางจะตอง
ปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการพาณิชยนาวี  ดังนี้

(1) แจงการสั่งหรือนําสิ่งของดังกลาวเขามาจากตางประเทศ ตอสํานักงานคณะกรรมการ
สงเสริมการพาณิชยนาวีภายใน 7 วัน นับตั้งแตวันท่ีผูรับจางสั่ง หรือซื้อของจากตางประเทศ เวนแตเปนของท่ี
รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออ่ืนได

(2) จัดการใหสิ่งของดังกลาวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือท่ีมีสิทธิเชนเดียวกับเรือไทยจาก
ตางประเทศมายังประเทศไทย เวนแตจะไดรับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการพาณิชยนาวี
ใหบรรทุกสิ่งของนั้น โดยเรืออ่ืนท่ีมิใชเรือไทย ซึ่งจะตองไดรับอนุญาตเชนนั้นกอนบรรทุกของลงเรืออ่ืน หรือเปนของ
ท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกของลงเรืออ่ืน

(3) ในกรณีไมปฏิบัติตาม (1) หรือ (2) ผูรับจางจะตองรับผิดตามกฎหมายวาดวยการสงเสริม
การพาณิชยนาวี

11.3 ผูประสงคจะเสนอราคาซึ่งไดยื่นเอกสารประมูลจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสตอเทศบาล
เมืองสระแกวแลว จะถอนตัวออกจากการประกวดราคาฯ มิได และเม่ือไดรับการคัดเลือกใหเปนผูมีสิทธิเสนอราคาแลว
ตองเขารวมเสนอราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสตามเงื่อนไขท่ีกําหนดใน ขอ 4.7 (4) (5) (6) และ (7) มิฉะนั้น
เทศบาลเมืองสระแกวจะริบหลักประกันซองจํานวนรอยละ 2.5 ของวงเงินท่ีจัดหาทันที และอาจพิจารณาเรียกรองให
ชดใชความเสียหายอ่ืน (ถามี) รวมท้ังอาจพิจารณาใหเปนผูท้ิงงานได หากมีพฤติกรรมเปนการขัดขวางการแขงขันราคา
อยางเปนธรรม

11.4 ผูมีสิทธิเสนอราคาซึ่งเทศบาลเมืองสระแกว ไดคัดเลือกแลว ไมไปทําสัญญาหรือขอตกลง
ภายในเวลาท่ีทางราชการกําหนดดังระบุไวในขอ 7 เทศบาลเมืองสระแกวจะริบหลักประกันซอง หรือเรียกรองจาก
ผูออกหนังสือคํ้าประกันซองทันที และอาจพิจารณาเรียกรองใหชดใชความเสียหายอ่ืน (ถามี) รวมท้ังจะพิจารณาให
เปนผูท้ิงงาน ตามระเบียบของทางราชการ

11.5 เทศบาลเมืองสระแกว สงวนสิทธิท่ีจะแกไขเพ่ิมเติมเงื่อนไข หรือขอกําหนดในแบบสัญญา
ใหเปนไปตามความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด (ถามี)
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เอกสารประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส เลขท่ี E8/2560
โครงการจางเหมาบริการ เก็บ ขนขยะมูลฝอย และสิ่งปฎิกูลในเขตเทศบาลเมืองสระแกว

ตามประกาศเทศบาลเมืองสระแกว ลงวันท่ี 18 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2560
---------------------------------------------

เทศบาลเมืองสระแกว ซึ่งตอไปนี้เรียกวา “เทศบาล” มีความประสงคจะประมูลจางโครงการจาง
เหมาบริการ เก็บ ขนขยะมูลฝอย และสิ่งปฎิกูลในเขตเทศบาลเมืองสระแกว ราคากลาง 1,666,680.- บาท
(หนึ่งลานหกแสนหกหม่ืนหกพันหกรอยแปดสิบบาทถวน) โดยมีขอแนะนําและขอกําหนดดังตอไปนี้

ขอบเขตดําเนินการจางเหมาบริการ
โครงการจางเหมาบริการ เก็บ ขนขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลในเขตเทศบาลเมืองสระแกว

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561  กองชาง เทศบาลเมืองสระแกว มีขอบเขตการดําเนินงาน ดังนี้
กําหนดวันในการจางเหมาบริการ
ตั้งแตวันจันทร – วันอาทิตย (สัปดาหละ 7 วัน) โดยมีชวงเวลาท่ีตองปฏิบัติงานระหวางเวลา

05.00 – 16.30 น. โดยจะตองทํางานจนกวางานจะแลวเสร็จตามท่ีเทศบาลเมืองสระแกวกําหนด
หมายเหตุ

- ชวงเวลาท่ีจะเขาดํา เนินการ เทศบาลเมืองสะแกวจะกําหนดตามความเหมาะสม
ใหสอดคลองกับสภาพวิถีของชุมชนในพ้ืนท่ี โดยผูควบคุมงานจะแจงใหทราบลวงหนา

- กรณีท่ีเกิดความเสียหายแกทางราชการไมวากรณีใดๆ ในระหวางเวลาการปฏิบัติงาน
ถือวาเปนความรับผิดชอบของผูรับจาง

กําหนดพื้นท่ีในการจางเหมาบริการ
เขตท่ี 1 เริ่มจาก สี่แยกโรงแรมโกลเดน รานวันดีไปสายจันทบุรี บริการโทรศัพท TOT สุดเขต

เทศบาลและถนนสุวรรณศรเขาสํานักงานท่ีดินจังหวัดสระแกว บานคลองนางชิง โรงเรียนอนุบาล     เมืองสระแกว
ศูนยการศึกษานอกโรงเรียน ศูนยวิทยาศาสตร ศูนยราชการและบานพักราชการ ชุมชนยอยท่ี 1 บานคําเจริญ ชุมชน
ยอยท่ี 2 หนองนกเขา PTT (ทุกซอย) ชุมชนยอยท่ี 4 บานใหมคลองปูน

เขตท่ี 2 เริ่มจาก ทาจอดรถสายวังน้ําเย็น ถนนเทศบาล 19 ถึง (รานแดงออรคิด) ถนนสายหลัง
สภอ.เมืองสระแกว สํานักงานเกษตรอําเภอเมืองสระแกว สภอ.เมืองสระแกว สํานักงานสาธารณสุขอําเภอเมือง
สระแกว ชุมชนบานหลังสุขศาลา ถนนเทศบาล 21 ซอย 1,2,3 โรงเรียนพัฒนาชุมชน หมูบานหลังศูนยการคา
สระแกวเมืองทอง ตลาดศูนยการคาสระแกวเมืองทอง ซอยบานดาบตู ถนนเทศบาล 23 ถนนเทศบาล 25 หมูบาน
อลงกรณ, โรงงานดอกไม ถนนเทศบาล 27,29,30,31, 33 หมูบานพรประไพ และโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช
สระแกว

เขตท่ี 3 เริ่มจาก ถนนเทศบาล 6 จากถนนสุวรรณศร ถึงคลองพระสะทึง ถนนเทศบาล 8 ถนน
เทศบาล 10 ถนนสุวรรณศร (ขางรานลีโอวัสดุ) ถึงโรงเรียนเทศบาล 1 (หนองกะพออนุสรณ) หมูบานหลังโรงเรียน
หนองกะพอ ถนนเทศบาล 20 ซอย 1 ถนนเลี่ยงเมือง ตลอดสายท้ังสองฝงจดถนนเทศบาล 6        เขาหมูบานธงชัย
พัฒนา ถนนเทศบาล 18 (โรงปลาทู) ถนนเทศบาล 14 (จากบานจาเหลย ถึงศรีกิจรีสอรท) หมูบานซิตี้ปารค, บิ๊กซี
ถนนสุวรรณศร สหกรณออมทรัพยครูฯ, ถนนซอยหลังวัดทุกซอย วัดสระแกว, โรงเรียนอนุบาลจิตละมุน ชุมชนโรง
ฆาสัตวเกา โรงเรียนดาราสมุทร ถนนสายเลี่ยงเมือง (จากสี่แยกดาราสมุทร ถึง รานโชติกา) เนินกลอย, โรงแรมทิพปุ
ระหลังอําเภอเมืองสระแกว, ปมแกส (ขางอําเภอเมืองสระแกว) ธนาคารออมสิน ไปรษณียฯ

เขตท่ี 4 เริ่มจาก ถนนสุวรรณศร (ทางเขาถนนเทศบาล 2 ) ถึงทางเขาถนนเทศบาล 19
(ท้ังสองฝง) ถนนเทศบาล 19 ตลอดสายเขาหมูบานปางสีดาซอย 1,2,3 โรงแรมธนาสิริ ถึงสถานีรถไฟ ถนนเทศบาล
17 ตลอดสาย ตั้งแตบานหัวกุญแจใต ถนนเทศบาล 17 ซอย3,4,5 ถึงถนนสุวรรณศร หมูบานเอ้ืออาทร ปมคาลเท็กซ
และรานอาหารดูดี๋,สหกรณออมทรัพยครูฯ,บริษัทอีซูซุฯ, บริษัทแม็คโครฯ, โรงเรียนอนุบาลวัดสระแกว ซอยราน
มาลัย สาขา 2, ปมน้ํามันเอสโซ ถึงทางเขาถนนเทศบาล 2
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เขตท่ี ๕ เริ่มจาก ถนนเทศบาล6/1 ทางเขาเทศบาลสํานักงานเทศบาลเมืองสระแกว, โรงเรียน
สระแกว ถนนเทศบาล 2 จากถนนสุวรรณศร ไปชุมชนบานใหญ ไปถึงโรงน้ําแข็ง สุดทางถนนเทศบาล 2 เขาศาลา
กลางบาน ถนนสายเลี่ยงเมือง จากแยกถนนเทศบาล 6 ตลอดแนว เขาซอยในหมูบานลัดกะสัง ทุกซอย และโรงเรียน
เทศบาล 2 (โรงเรียนลัดกะสัง) ถนนสุวรรณศร เขาถนนเทศบาล 1 (บานหนองเสม็ด)   เขาสถานีขนสงจังหวัด
สระแกว, ศูนยรถยนตฮอนดา ถนนเทศบาล 3 (บานโคกกํานัน) ตลอดซอย เขาถนนเทศบาล 5 ขางศูนยรถยนตโต
โยตาฯ ตลอดซอย ถนนเทศบาล 7 (คลองจาน) ตลอดซอย เชื่อมทางเทศบาล 5 ถนนเทศบาล 9 ตลอดสาย แยกทาง
เทศบาล 7 (สายหลังสถานีขนสงจังหวัดสระแกว) ถึงถนนเทศบาล 17 ตลาดเมืองแกว หมูบานสวนตาลวิว ถนน
เทศบาล 911,13,15,17

- ปฏิบัติงานเก็บขนขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ตามงานหรือกิจกรรมตางๆ เชน งานพระราชพิธี งานรัฐ
พิธี งานประเพณี หรืองานอ่ืนใดท่ีเปนภารกิจ เรงดวนของเทศบาลเมืองสระแกวท่ีตองดําเนินการ

หมายเหตุ ในกรณีท่ีเทศบาลเมืองสระแกว มีความตองการลดหรือเพ่ิมจํานวนในการเก็บ ขน ขยะ
มูลฝอยใหสามารถดําเนินการไดตามความจําเปนและความเหมาะสม โดยใหคํานึงถึงประโยชนของทางราชการเปน
สําคัญ

ขอกําหนดและเง่ือนไข
1. ผูรับจางตองดําเนินการตามลักษณะงาน ใหสําเร็จเปนระเบียบเรียบรอย โดยมิใหเกิดปญหาความ

สกปรกและไมเปนระเบียบเรียบรอย และเม่ือพบเห็นตองรีบเรงแกไขทันที
2. ผูรับจางตองจัดหาวัสดุ - อุปกรณ เครื่องมือเครื่องใชในการปฏิบัติงานใหเพียงพอ และเหมาะสม

กับการปฏิบัติงาน อาทิ เชน
1) ไมกวาดทางมะพราวสําหรับกวาดเก็บขยะมูลฝอย
2) ท่ีตักขยะ
3) ถุงพลาสติกสีดําใสขยะ
4) ถุงมือ, ผาปดจมูก
5) อุปกรณอํานวยความสะดวกอ่ืนๆ ท่ีจําเปนตองใชในการปฏิบัติงานตามความเหมาะสม

3. ผูรับจางเหมาบริการตองจัดหาพนักงานท่ีมีความประพฤติดี มีความสามารถปฏิบัติงานดวย
ความเรียบรอย มีสัญชาติไทย อานหนังสือออก เขียนหนังสือได

1. เอกสารแนบทายเอกสารประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส
1.1 แบบรูปและรายการละเอียด
1.2 แบบใบยื่นขอเสนอการประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส
1.3 แบบใบแจงปริมาณงานและราคา
1.4 หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส
1.5 แบบสัญญาจาง
1.6 แบบหนังสือคํ้าประกัน

(1) หลักประกันซอง
(2) หลักประกันสัญญา

1.7 บทนิยาม
(1) ผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูมีสิทธิเสนอราคาท่ีมีผลประโยชนรวมกัน
(2) การขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม

1.8 แบบบัญชีเอกสาร
(1) บัญชีเอกสารสวนท่ี 1
(2) บัญชีเอกสารสวนท่ี 2

3/คุณสมบัติ...



-3-

2. คุณสมบัติของผูประสงคจะเสนอราคา
2.1 ผูประสงคจะเสนอราคาตองเปนผูมีอาชีพรับจางงานท่ีประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส
2.2 ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูท่ีถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูท้ิงงานของทางราชการและ

ไดแจงเวียนชื่อแลว หรือไมเปนผูท่ีไดรับผลของการสั่งใหนิติบุคคล หรือบุคคลอ่ืนเปนผูท้ิงงานตามระเบียบของทางราชการ
2.3 ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูประสงคจะเสนอราคารายอ่ืน

และ/หรือตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ณ วันประกาศประมูลจาง
ดวยระบบอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม ตามขอ 1.7

2.4 ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอม
ข้ึนศาลไทยเวนแตรัฐบาลของผูประสงคจะเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์และความคุมกันเชนวา นั้น

2.5 ผูประสงคจะเสนอราคาตองผานการคัดเลือกผูมีคุณสมบัติเบื้องตนในการจางของ
เทศบาลเมืองสระแกว

2.6 ผูประสงคจะเสนอราคาตองเปนนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญาตองไมอยูในฐานะเปน
ผูไมแสดงบัญชีรายรับ รายจาย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ

2.7 ผูประสงคจะเสนอราคาจะตองเปนนิติบุคคลท่ีจะเขาเปนคูสัญญากับหนวยงานของรัฐซึ่ง
ไดดําเนินการจัดซื้อจัดจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส (e-Govermment Procurement : e-GP) ตองลงทะเบียน
ในระบบอิเล็กทรอนิกสของกรมบัญชีกลางท่ีเว็บไซตศูนยขอมูลจัดซื้อจัดจางภาครัฐ

2.8 ผูประสงคจะเสนอราคาจะตองรับจายเงินผานบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน หรือบัญชีเงินฝาก
ออมทรัพย เวนแตการรับจายเงินแตละครั้งซึ่งมูลคาไมเกินสามหม่ืนบาท คูสัญญาอาจรับจายเปนเงินสดก็ได

3. หลักฐานการเสนอราคา
ผูประสงคจะเสนอราคาตองเสนอเอกสารหลักฐาน แยกเปน 2 สวน คือ
3.1 สวนท่ี 1 อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้

(1) ในกรณีผูประสงคจะเสนอราคาเปนนิติบุคคล
(ก) หางหุนสวนสามัญหรือหางหุ นสวนจํากัด ใหยื ่นสําเนาหนังสือรับรองการ

จดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุนสวนผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
(ข) บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน

นิติบุคคล หนังสือบริคณหสนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม และบัญชีผูถือหุนรายใหญพรอม
รับรองสําเนาถูกตอง

(2) ในกรณีผูประสงคจะเสนอราคาเปนบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลท่ีมิใชนิติบุคคล ใหยื่น
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูนั้น สําเนาขอตกลงท่ีแสดงถึงการเขาเปนหุนสวน (ถามี) สําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชนของผูเปนหุนสวน พรอมท้ังรับรองสําเนาถูกตอง

(3) ในกรณีผูประสงคจะเสนอราคาเปนผูประสงคจะเสนอราคารวมกันในฐานะเปนผูรวมคาใหยื่น
สําเนาสัญญาของการรวมคา สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูรวมคา และในกรณีท่ีผูเขารวมคาฝายใดเปนบุคคลธรรมดา
ท่ีมิใชสัญชาติไทย ก็ใหยื่นสําเนาหนังสือเดินทาง หรือผูรวมคาฝายใดเปนนิติบุคคลใหยื่นเอกสารตามท่ีระบุไวใน (1)

(4) เอกสารอ่ืน
1. สําเนาใบทะเบียนพาณิชย
2. สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลคาเพ่ิม (ภ.พ.20)
3. ใบเสร็จรับเงินหรือสําเนา
4. สําเนาบัตรประจําตัวผูเสียภาษีอากร (ถามี)
5. สําเนาบัญชีเงินฝากกระแสรายวันหรือบัญชีเงินฝากออมทรัพย

(5) บัญชีเอกสารสวนท่ี 1 ท้ังหมดท่ีไดยื่นตามแบบ ในขอ 1.8 (1)
4/สวนท่ี.....
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3.2 สวนท่ี 2 อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้

(1) หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส โดยตองลงนาม
พรอมประทับตรา (ถามี)

(2) หนังสือมอบอํานาจซึ่งปดอากรแสตมปตามกฎหมายในกรณีท่ีผูประสงคจะเสนอราคา
มอบอํานาจใหบุคคลอ่ืนทําการแทน

(3) หลักประกันซอง ตามขอ 5
(4) สําเนาหนังสือรับรองผลงานกอสรางพรอมท้ังรับรองสําเนาถูกตอง
(5) บัญชีรายการกอสราง (หรือใบแจงปริมาณงาน)
(6) แบบใบยื่นขอเสนอการประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส
(7) บัญชีเอกสารสวนท่ี 2 ท้ังหมดท่ีไดยื่นตามแบบในขอ 1.8 (2)

4. การเสนอราคา
4.1 ผูประสงคจะเสนอราคาตองยื่นขอเสนอตามแบบท่ีกําหนดไวในเอกสารประมูลจางดวย

ระบบอิเล็กทรอนิกส และหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสนี้ โดยไมมีเงื่อนไขใด ๆ ท้ังสิ้น
และจะตองกรอกขอความใหถูกตองครบถวนรวมท้ังลงลายมือชื่อของผูประสงคจะเสนอราคาใหชัดเจน

4.2 ผูประสงคจะเสนอราคาจะตองกรอกปริมาณวัสดุ  ในบัญชีรายการกอสรางใหครบถวน
4.3 ผูประสงคจะเสนอราคาตองกําหนดยืนราคาไมนอยกวา 12 เดือน นับแตวันยืนยันราคาสุดทาย

โดยภายในกําหนดยืนราคา ผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองรับผิดชอบราคาท่ีตนเสนอไวและจะถอน
การเสนอราคามิได

4.4 ผูประสงคจะเสนอราคาจะตองเสนอกําหนดเวลาดําเนินการตามสัญญาท่ีจะจางใหแลวเสร็จ
ไมเกินวันท่ี 28 กันยายน 2561 นับจากวันลงนามในสัญญาจาง หรือวันท่ีไดรับหนังสือแจงจาก “เทศบาลเมืองสระแกว”
ใหเริ่มทํางาน

4.5 กอนยื่นเอกสารประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส ผูประสงคจะเสนอราคาควรตรวจดู
รางสัญญา แบบรูปและรายละเอียด ฯลฯ ใหถ่ีถวนและเขาใจเอกสารประมูลจางท้ังหมดเสียกอนท่ีจะตกลงยื่น
ขอเสนอตามเงือ่นไขในเอกสารประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส

4.6 ผูประสงคจะเสนอราคาจะตองยื่นเอกสารประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสจาหนาซอง
ถึงประธานคณะกรรมการดําเนินการประมูลตามโครงการ โดยระบุไวท่ีหนาซองวา “เอกสารประมูลจางตามเอกสาร
ประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส เลขที่ E8/2560 ยื่นตอคณะกรรมการดําเนินการประมูลตามโครงการ
ในวันท่ี 6 กันยายน 2560 ตั้งแตเวลา 11.00 น. ถึงเวลา 11.30 น. ณ หองประชุมเฟองฟาเทศบาลเมือง
สระแกว ชั้น 3 อาคารสํานักงานเทศบาลเมืองสระแกว

เม่ือพนกําหนดเวลาย่ืนเอกสารประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสแลว จะไมรับเอกสาร
เพิ่มเติมโดยเด็ดขาด

คณะกรรมการดําเนินการประมูลจะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผูประสงคจะเสนอราคา
แตละรายวาเปนผูประสงคจะเสนอราคาท่ีมีผลประโยชนรวมกันกับผูประสงคจะเสนอราคารายอ่ืน หรือเปน
ผูมีผลประโยชนรวมกันระหวางผูประสงคจะเสนอราคากับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ตามขอ 1.7 (1)
ณ วันประกาศประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสหรือไม พรอมท้ังตรวจสอบขอเสนอตามขอ 3.2 และแจงผูประสงค
จะเสนอราคาแตละรายทราบผลการพิจารณาเฉพาะของตน ทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับ หรือวิธีอ่ืนใดท่ีมีหลักฐาน
วาผูประสงคจะเสนอราคารับทราบแลว

หากปรากฏตอคณะกรรมการดําเนินการประมูลกอนหรือในขณะท่ีมีการเสนอราคาดวยระบบ
อิเล็กทรอนิกสวา มีผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูมีสิทธิเสนอราคา กระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยาง

5/เปน....
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เปนธรรมตามขอ 1.7 (2) คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูมีสิทธิเสนอราคารายนั้นออกจาก
การเปนผูมีสิทธิเสนอราคา และเทศบาลเมืองสระแกวจะพิจารณาลงโทษผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูมีสิทธิเสนอราคา
ดังกลาวเปนผูท้ิงงาน

ผูประสงคจะเสนอราคาท่ีไมผานการคัดเลือกเบื้องตน เพราะเหตุเปนผูประสงคจะเสนอราคาท่ีมี
ผลประโยชนรวมกันกับผูประสงคจะเสนอราคารายอ่ืน หรือเปนผูมีผลประโยชนรวมกันระหวางผูประสงคจะเสนอราคากับ
ผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ณ วันประกาศประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสหรือเปนผูประสงคจะเสนอราคาท่ี
กระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม อาจอุทธรณคําสั่งดังกลาวตอผูวาราชการจังหวัด ภายใน
3 วันนับแตวันท่ีไดรับแจงจากคณะกรรมการดําเนินการประมูล การวินิจฉัยอุทธรณของผูวาราชการจังหวัดใหถือเปนท่ีสุด

หากปรากฏตอคณะกรรมการดําเนินการประมูลวา กระบวนการเสนอราคาจางดวยระบบ
อิเล็กทรอนิกสประสบขอขัดของ จนไมอาจดําเนินการตอไปใหแลวเสร็จภายในเวลาท่ีกําหนดไว คณะกรรมการดําเนินการ
ประมูลจะสั่งพักกระบวนการเสนอราคา โดยมิใหผูแทนผู มีสิทธิเสนอราคาพบปะหรือติดตอสื่อสารกับบุคคลอ่ืน
และเม่ือแกไขขอขัดของแลว จะใหดําเนินกระบวนการเสนอราคาตอไป จากข้ันตอนท่ีคางอยูภายในเวลาของการเสนอ
ราคาท่ียังเหลือกอนจะสั่งพักกระบวนการเสนอราคา แตตองสิ้นสุดกระบวนการเสนอราคาภายในวันเดียวกัน เวนแต
คณะกรรมการดําเนินการประมูลเห็นวากระบวนการเสนอราคาจะไมแลวเสร็จไดโดยงายหรือขอขัดของไมอาจแกไขได
ประธานคณะกรรมการดําเนินการประมูลจะสั่งยกเลิกกระบวนการเสนอราคา และกําหนดวัน เวลาและสถานท่ี
เพ่ือเริ่มตนกระบวนการเสนอราคาใหม โดยจะแจงใหผูมีสิทธิเสนอราคาทุกรายท่ีอยูในสถานท่ีนั้นทราบ

คณะกรรมการดําเนินการประมูลสงวนสิทธิ์ในการตัดสินใจดําเนินการใดๆ ระหวางการประกวด
ราคาฯ เพ่ือใหการประมูลฯ เกิดประโยชนสูงสุดตอทางราชการ

4.7 ผูประสงคจะเสนอราคาท่ีไดรับการคัดเลือกใหเปนผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองปฏิบัติ ดังนี้
(1) ผูเสนอราคาจะตองเขารับการอบรมวิธีการประมูลดวยระบบอิเล็กทรอนิกสตามวัน

เวลา สถานท่ี ท่ีทางราชการกําหนดอันจะแจงใหทราบภายหลัง โดยผูเสนอราคาจะไดรับเลขประจําตัว (User ID)
และรหัสผาน (Password) เม่ือผูเสนอราคาผานคุณสมบัติ เงื่อนไข และขอเสนอทางดานเทคนิคแลว

(2) ปฏิบัติตามเงื่อนไขท่ีระบุไวในหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจางดวยระบบ
อิเล็กทรอนิกส ท่ีไดยื่นมาพรอมกับซองขอเสนอทางเทคนิค

(3) ราคาเริ่มตนของการประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสจะตองเริ่มตนท่ี 1,666,680.- บาท
(หนึ่งลานหกแสนหกหม่ืนหกพันหกรอยแปดสิบบาทถวน)

(4) ราคาท่ีเสนอจะตองเปนราคาท่ีรวมภาษีมูลคาเพ่ิม และภาษีอ่ืนๆ (ถามี) รวมคาใชจาย
ท้ังปวงไวดวยแลว

(5) ผูมีสิทธเิสนอราคาตอง LOG IN เขาสูระบบ
(6) ผูมีสิทธิเสนอราคาท่ี LOG IN แลว จะตองดําเนินการเสนอราคา โดยราคาท่ีเสนอใน

การประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส จะตองต่ํากวาราคาเริ่มตนในการประมูล และจะตองเสนอลดราคาข้ันต่ํา
(Minimum Bid) ไมนอยกวาครั้งละ 3,000 บาท (สามพันบาทถวน) จากราคาเริ่มตนในการประมูลฯ และการ
เสนอลดราคาครั้งถัดๆ ไป ตองเสนอลดราคาครั้งละไมนอยกวา 3,000 บาท (สามพันบาทถวน) จากราคาครั้ง
สุดทายท่ีเสนอลดแลว

(7) หามผูมีสิทธิเสนอราคาถอนการเสนอราคา และเม่ือการประมูลเสร็จสิ้นแลว จะตอง
ยืนยันราคาตอผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ราคาท่ียืนยันจะตองตรงกับราคาท่ีเสนอหลังสุด

(8) ผูมีสิทธิเสนอราคาท่ีไดรับคัดเลือกใหเปนผูชนะราคา ตองรับผิดชอบคาใชจายในการ
ใหบริการเสนอราคาทางอิเล็กทรอนิกส และคาใชจายในการเดินทางของผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ท้ังนี้
จะแจงใหทราบในวันเสนอราคา

6/หลัก....
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5. หลักประกันซอง
ผูประสงคจะเสนอราคาตองวางหลักประกันซองพรอมกับการยื่นซองขอเสนอดานเทคนิค

จํานวน 83,334.- บาท (แปดหม่ืนสามพันสามรอยสามสิบสีบ่าทถวน) โดยหลักประกันซองจะตองมีระยะเวลาการคํ้า
ประกันตั้งแตวันยื่นซองขอเสนอดานเทคนิคครอบคลุมไปจนถึงวันสิ้นสุดการยืนราคา โดยหลักประกันใหใชอยางหนึ่งอยางใด
ดังตอไปนี้

5.1 เงินสด
5.2 เช็คท่ีธนาคารสั่งจายใหแก “เทศบาลเมืองสระแกว” โดยเปนเช็คลงวันท่ีท่ียื่นซองขอเสนอทาง

ดานเทคนิคหรือกอนหนานั้นไมเกิน 3 วันทําการของทางราชการ
5.3 หนังสือคํ้าประกันของธนาคารในประเทศตามแบบหนังสือคํ้าประกันดังระบุในขอ 1.6 (1)
5.4 หนังสือคํ้าประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย ท่ีไดรับอนุญาตให

ประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชยและประกอบธุรกิจคํ้าประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย
ซึ่งไดแจงเวียนชื่อใหสวนราชการตางๆ ทราบแลว โดยอนุโลมใหใชตามแบบหนังสือคํ้าประกันดังระบุในขอ 1.6 (1)

5.5 พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันซองตามขอนี้ “เทศบาลเมืองสระแกว” จะคืนใหผูประสงคจะเสนอราคาหรือ

ผูคํ้าประกันภายใน 15 วัน นับถัดจากวันท่ีไดพิจารณาในเบื้องตนเรียบรอยแลว เวนแตผู มีสิทธิเสนอราคารายท่ี
คัดเลือกไวซึ่งเสนอราคาต่ําสุดจะคืนใหตอเม่ือไดทําสัญญาหรือขอตกลง หรือเม่ือผูมีสิทธิเสนอราคาไดพนจากขอ
ผูกพันแลว

การคืนหลักประกันซอง ไมวาในกรณีใดๆ จะคืนใหโดยไมมีดอกเบ้ีย

6. หลักเกณฑและสิทธิในการพิจารณาราคา
6.1 ในการประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสนี้ เทศบาลเมืองสระแกว จะพิจารณาตัดสินดวยราคารวม
6.2 หากผูประสงคจะเสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไมถูกตองตามขอ 2 หรือยื่นหลักฐานการเสนอ

ราคาไมถูกตอง หรือไมครบถวน ตามขอ 3 หรือยื่นเอกสารประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสไมถูกตอง ตามขอ 4 แลว
คณะกรรมการดําเนินการประมูลจะไมรับพิจารณาขอเสนอของผูประสงคจะเสนอราคารายนั้น เวนแตเปนขอผิดพลาด
หรือผิดหลงเพียงเล็กนอย หรือท่ีผิดพลาดไปจากเงื่อนไขของเอกสารประมูลจางดวยระบบทางอิเล็กทรอนิกส ในสวนท่ี
มิใชสาระสําคัญ ท้ังนี้ เฉพาะในกรณีท่ีพิจารณาเห็นวาจะเปนประโยชนตอเทศบาลเมืองสระแกว เทานั้น

6.3 เทศบาลเมืองสระแกวสงวนสิทธิไมพิจารณาราคาของผูประสงคจะเสนอราคาโดยไมมีการ
ผอนผัน  ในกรณีดังตอไปนี้

(1) ไมปรากฏชื่อผูประสงคจะเสนอราคารายนั้น ในบัญชีผูรับเอกสารประมูลจางดวยระบบ
อิเล็กทรอนิกส หรือในหลักฐานการรับเอกสารประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสของเทศบาลเมืองสระแกว

(2) เสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเงื่อนไข ท่ีกําหนดในเอกสารประมูลจางดวยระบบ
อิเล็กทรอนิกสท่ีเปนสาระสําคัญ หรือมีผลทําใหเกิดการไดเปรียบเสียเปรียบระหวางผูประสงคจะเสนอราคารายอ่ืน

6.4 ในการตัดสินการประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสหรือในการทําสัญญา คณะกรรรมการ
ดําเนินการประมูล หรือเทศบาลเมืองสระแกวมีสิทธิใหผูประสงคจะเสนอราคา ชี้แจงขอเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือ
ขอเท็จจริงอ่ืนใดท่ีเก่ียวของกับผูประสงคจะเสนอราคาได “เทศบาลเมืองสระแกว” มีสิทธิท่ีจะไมรับราคาหรือไมทํา
สัญญาหากหลักฐานดังกลาวไมมีความเหมาะสม หรือไมถูกตอง

6.5 “เทศบาลเมืองสระแกว” ทรงไวซึ่งสิทธิท่ีจะไมรับราคาต่ําสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาท่ี
เสนอท้ังหมดก็ได และอาจพิจารณาเลือกจาง ในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิก
การประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสโดยไมพิจารณาจัดจางเลยก็ได สุดแตจะพิจารณา ท้ังนี้ เพ่ือประโยชนของทาง
ราชการเปนสําคัญ และใหถือวาการตัดสินของ “เทศบาลเมืองสระแกว” เปนเด็ดขาด ผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูมีสิทธิ

7/เสนอ...
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เสนอราคาจะเรียกรองคาเสียหายใด ๆ มิได รวมท้ัง “เทศบาลเมืองสระแกว” จะพิจารณายกเลิกการประมูลจางดวยระบบ
อิเล็กทรอนิกส และลงโทษผูมีสิทธิเสนอราคาเปนผูท้ิงงาน ไมวาจะเปนผูมีสิทธิเสนอราคาท่ีไดรับการคัดเลือกหรือ
ไมก็ตาม หากมีเหตุท่ีเชื่อไดวาการเสนอราคากระทําการโดยไมสุจริต เชน การเสนอเอกสารอันเปนเท็จหรือใชชื่อ
บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอ่ืนมาเสนอราคาแทน เปนตน

ในกรณีผูมีสิทธเิสนอราคารายท่ีเสนอราคาต่ําสุด เสนอราคาต่ําจนคาดหมายไดวาไมอาจดําเนินงาน
ตามสัญญาได คณะกรรมการดําเนินการประมูลหรือเทศบาลเมืองสระแกว จะใหผู มีสิทธิเสนอราคารายนั้น
ชี้แจงและแสดงหลักฐานท่ีทําใหเชื่อไดวาผู มีสิทธิเสนอราคาสามารถดําเนินงานตามการประมูลจางดวยระบบ
อิเล็กทรอนิกสใหเสร็จสมบูรณ หากคําชี้แจงไมเปนท่ีรับฟงได เทศบาลเมืองสระแกวมีสิทธิท่ีจะไมรับราคาของผูมีสิทธิ
เสนอราคารายนั้น

6.6 ในกรณีท่ีปรากฏขอเท็จจริงภายหลังจากการประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสวา
ผูประสงคจะเสนอราคาท่ีไดรับการคัดเลือกเปนผูมีสิทธิเสนอราคาท่ีมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอ่ืน
หรือเปนผูมีผลประโยชนรวมกันระหวางผูมีสิทธิเสนอราคากับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ณ วันประกาศ
ประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส หรือเปนผูมีสิทธิเสนอราคาท่ีกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคา
อยางเปนธรรม ตามขอ 1.8 เทศบาลเมืองสระแกว มีอํานาจท่ีจะตัดรายชื่อผูมีสิทธิเสนอราคาดังกลาว และเทศบาล
เมืองสระแกวจะพิจารณาลงโทษผูมีสิทธเิสนอราคารายนั้นเปนผูท้ิงงาน

7. การทําสัญญาจาง
ผูชนะการประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส (ผูรับจาง) จะตองทําสัญญาจางตามแบบสัญญา

ดังระบุในขอ 1.5 กับ “เทศบาลเมืองสระแกว” ภายในวันท่ี 2 ตุลาคม 2560 ตามวันท่ีกําหนด และจะตองวาง
หลักประกันสัญญาเปนจํานวนเงินเทากับรอยละ 5 ของราคาคาจางท่ีประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสได ใหเทศบาล
เมืองสระแกวยึดถือไวในขณะทําสัญญา โดยใชหลักประกันอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้

7.1 เงินสด
7.2 เช็คท่ีธนาคารสั่งจายใหแก “เทศบาลเมืองสระแกว” โดยเปนเช็คลงวันท่ีท่ีทําสัญญาหรือ

กอนหนานั้น ไมเกิน 3 วันทําการของทางราชการ
7.3 หนังสือคํ้าประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือคํ้าประกัน ดังระบุในขอ 1.6 (2)
7.4 หนังสือคํ้าประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพยท่ีไดรับอนุญาตให

ประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชยและประกอบธุรกิจคํ้าประกัน ตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย
ซึ่งไดแจงชื่อเวียนใหสวนราชการตางๆ ทราบแลว โดยอนุโลมใหใชตามแบบหนังสือคํ้าประกัน ดังระบุในขอ 1.6 (2)

7.5 พันธบัตรรัฐบาลไทย

หลักประกันนี้จะคืนให โดยไมมีดอกเบี้ยภายใน 15 วันนับถัดจากวันท่ีคูสัญญาพนจากขอ
ผูกพันตามสัญญาจางแลว

อนึ่ง เทศบาลเมืองสระแกวจะลงนามในสัญญาตอเม่ือเงินงบประมาณ ตามเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 อนุมัติแลวเทานั้น

8. คาจางและการจายเงิน
การจายเงินคาจางเหมาตามประกาศนี้ เทศบาล จะจายเงินใหเม่ือผูเสนอราคา (ผูรับจาง) ไดสงมอบงาน

จางเหมาบริการ เก็บ ขนขยะมูลฝอย และสิ่งปฎิกูลในเขตเทศบาลเมืองสระแกว ใหกับเทศบาลเมืองสระแกว เรียบรอย
ถูกตองตามสัญญา และคณะกรรมการตรวจรับการจางไดทําการตรวจรับไวถูกตองครบถวนแลว โดยแบงออกเปน 12 งวด
ดังนี้

8/งวด...
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งวดท่ี 1 เปนจํานวนเงิน 138,890.-บาท ( หนึ่งแสนสามหม่ืนแปดพันแปดรอยเกาสิบบาทถวน )
เม่ือผูรับจางไดปฎิบัติงานโครงการจางเหมาบริการ เก็บ ขนขยะมูลฝอย และสิ่งปฎิกูลในเขตเทศบาลเมืองสระแกว (ตาม
รายละเอียดโครงการฯ) ใหแลวเสร็จภายในวันท่ี  31 ตุลาคม  2560

งวดท่ี 2 เปนจํานวนเงิน 138,890.-บาท ( หนึ่งแสนสามหม่ืนแปดพันแปดรอยเกาสิบบาทถวน )
เม่ือผูรับจางไดปฎิบัติงานโครงการจางเหมาบริการ เก็บ ขนขยะมูลฝอย และสิ่งปฎิกูลในเขตเทศบาลเมืองสระแกว (ตาม
รายละเอียดโครงการฯ) ใหแลวเสร็จภายในวันท่ี 30 พฤศจิกายน  2560

งวดท่ี 3 เปนจํานวนเงิน 138,890.-บาท ( หนึ่งแสนสามหม่ืนแปดพันแปดรอยเกาสิบบาทถวน )
เม่ือผูรับจางไดปฎิบัติงานโครงการจางเหมาบริการ เก็บ ขนขยะมูลฝอย และสิ่งปฎิกูลในเขตเทศบาลเมืองสระแกว(ตาม
รายละเอียดโครงการฯ) ใหแลวเสร็จภายในวันท่ี 29 ธันวาคม  2560

งวดท่ี 4 เปนจํานวนเงิน 138,890.-บาท ( หนึ่งแสนสามหม่ืนแปดพันแปดรอยเกาสิบบาทถวน )
เม่ือผูรับจางไดปฎิบัติงานโครงการจางเหมาบริการ เก็บ ขนขยะมูลฝอย และสิ่งปฎิกูลในเขตเทศบาลเมืองสระแกว (ตาม
รายละเอียดโครงการฯ) ใหแลวเสร็จภายในวันท่ี 31 มกราคม  2561

งวดท่ี 5 (เปนจํานวนเงิน 138,890.-บาท ( หนึ่งแสนสามหม่ืนแปดพันแปดรอยเกาสิบบาทถวน )
เม่ือผูรับจางไดปฎิบัติงานโครงการจางเหมาบริการ เก็บ ขนขยะมูลฝอย และสิ่งปฎิกูลในเขตเทศบาลเมืองสระแกวตาม
รายละเอียดโครงการฯ) ใหแลวเสร็จภายในวันท่ี  28 กุมภาพันธ  2561

งวดท่ี 6 เปนจํานวนเงิน 138,890.-บาท ( หนึ่งแสนสามหม่ืนแปดพันแปดรอยเกาสิบบาทถวน )
เม่ือผูรับจางไดปฎิบัติงานโครงการจางเหมาบริการ เก็บ ขนขยะมูลฝอย และสิ่งปฎิกูลในเขตเทศบาลเมืองสระแกว (ตาม
รายละเอียดโครงการฯ) ใหแลวเสร็จภายในวันท่ี  30 มีนาคม 2561

งวดท่ี 7 เปนจํานวนเงิน 138,890.-บาท ( หนึ่งแสนสามหม่ืนแปดพันแปดรอยเกาสิบบาทถวน )
เม่ือผูรับจางไดปฎิบัติงานโครงการจางเหมาบริการ เก็บ ขนขยะมูลฝอย และสิ่งปฎิกูลในเขตเทศบาลเมืองสระแกว (ตาม
รายละเอียดโครงการฯ) ใหแลวเสร็จภายในวันท่ี  30 เมษายน  2561

งวดท่ี 8 เปนจํานวนเงิน 138,890.-บาท ( หนึ่งแสนสามหม่ืนแปดพันแปดรอยเกาสิบบาทถวน )
เม่ือผูรับจางไดปฎิบัติงานโครงการจางเหมาบริการ เก็บ ขนขยะมูลฝอย และสิ่งปฎิกูลในเขตเทศบาลเมืองสระแกว (ตาม
รายละเอียดโครงการฯ) ใหแลวเสร็จภายในวันท่ี  31 พฤษภาคม  2561

งวดท่ี 9 (เปนจํานวนเงิน 138,890.-บาท ( หนึ่งแสนสามหม่ืนแปดพันแปดรอยเกาสิบบาทถวน )
เม่ือผูรับจางไดปฎิบัติงานโครงการจางเหมาบริการ เก็บ ขนขยะมูลฝอย และสิ่งปฎิกูลในเขตเทศบาลเมืองสระแกว  (ตาม
รายละเอียดโครงการฯ) ใหแลวเสร็จภายในวันท่ี 29 มิถุนายน  2561

งวดท่ี 10 เปนจํานวนเงิน 138,890.-บาท ( หนึ่งแสนสามหม่ืนแปดพันแปดรอยเกาสิบบาทถวน )
เม่ือผูรับจางไดปฎิบัติงานโครงการจางเหมาบริการ เก็บ ขนขยะมูลฝอย และสิ่งปฎิกูลในเขตเทศบาลเมืองสระแกว (ตาม
รายละเอียดโครงการฯ) ใหแลวเสร็จภายในวันท่ี  31 กรกฎาคม  2561

งวดท่ี 11 เปนจํานวนเงิน 138,890.-บาท ( หนึ่งแสนสามหม่ืนแปดพันแปดรอยเกาสิบบาทถวน )
เม่ือผูรับจางไดปฎิบัติงานโครงการจางเหมาบริการ เก็บ ขนขยะมูลฝอย และสิ่งปฎิกูลในเขตเทศบาลเมืองสระแกว (ตาม
รายละเอียดโครงการฯ) ใหแลวเสร็จภายในวันท่ี   31 สิงหาคม  2561

งวดท่ี 12 (งวดสุดทาย) (เปนจํานวนเงิน 138,890.-บาท ( หนึ่งแสนสามหม่ืนแปดพันแปดรอย
เกาสิบบาทถวน ) เม่ือ   ผูรับจางไดปฎิบัติงานโครงการจางเหมาบริการ เก็บ ขนขยะมูลฝอย และสิ่งปฎิกูลในเขต
เทศบาลเมืองสระแกวตามรายละเอียดโครงการฯ) ใหแลวเสร็จภายในวันท่ี  28 กันยายน  2561

รวมเปนเงินท้ังสิ้น 1,666,680.-บาท (หนึ่งลานหกแสนหกหม่ืนหกพันหกรอยแปดสิบบาทถวน)
หมายเหตุ เปนการดําเนินการตอเนื่องและเปนประโยชนกับราชการ แตงบประมาณรายจาย

ประจําป 2561 ออกใชไมทัน จึงมีความจําเปนตองใชงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณท่ีลวงแลวไป
พลางกอน ตาม พ.ร.บ. เทศบาล พ.ศ. 2496 แกไขเพิ่มเติมถึงปจจุ บัน มาตรา 65 และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2541 ขอ 7

9/อัตรา....
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9. อัตราคาปรับ

คาปรับตามแบบสัญญาจางขอ 17 จะกําหนดในอัตรารอยละ 0.10 ของคาจางตามสัญญาตอวัน

10. การรับประกันความชํารุดบกพรอง
ผูชนะการประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส ซึ่งไดทําขอตกลงเปนหนังสือหรือทําสัญญาจาง

ตามแบบดังระบุในขอ 1.5 แลวแตกรณี จะตองรับประกันความชํารุดบกพรองของงานจางท่ีเกิดข้ึนภายในระยะเวลา
ไมนอยกวา - ป นับถัดจากวันท่ีเทศบาลเมืองสระแกวไดรับมอบงาน โดยผูรับจางตองรีบจัดการซอมแซมแกไขใหใช
การไดดีดังเดิมภายใน 7 วัน นับถัดจากวันท่ีไดรับแจงความชํารุดบกพรอง

11. ขอสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอ่ืนๆ
11.1 เงินคาจางสําหรับงานจางครั้งนี้ ไดมาจากเงินงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ

พ.ศ. 2561 จํานวนเงิน 1,666,680.- บาท (หนึ่งลานหกแสนหกหม่ืนหกพันหกรอยแปดสิบบาทถวน)
ราคากลางของงาน โครงการจางเหมาบริการ เก็บ ขนขยะมูลฝอย และสิ่งปฎิกูลในเขต

เทศบาลเมืองสระแกว ในการประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้ เปนเงินท้ังสิ้น จํานวนเงิน 1,666,680.- บาท
(หนึ่งลานหกแสนหกหม่ืนหกพันหกรอยแปดสิบบาทถวน)

11.2 เม่ือเทศบาลเมืองสระแกว ไดคัดเลือกผูมีสิทธิเสนอราคารายใด ใหเปนผูรับจางและได
ตกลงจางตามการประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสแลว ถาผูรับจางจะตองสั่งหรือนําสิ่งของมาเพ่ืองานจาง
ดังกลาวเขามาจากตางประเทศ และของนั้นตองนําเขามาโดยทางเรือในเสนทางท่ีมีเรือไทยเดินอยู และสามารถ
ใหบริการรับขนไดตามท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด ผูมีสิทธิเสนอราคาซึ่งเปนผูรับจางจะตอง
ปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการพาณิชยนาวี  ดังนี้

(1) แจงการสั่งหรือนําสิ่งของดังกลาวเขามาจากตางประเทศ ตอสํานักงานคณะกรรมการ
สงเสริมการพาณิชยนาวีภายใน 7 วัน นับตั้งแตวันท่ีผูรับจางสั่ง หรือซื้อของจากตางประเทศ เวนแตเปนของท่ี
รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออ่ืนได

(2) จัดการใหสิ่งของดังกลาวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือท่ีมีสิทธิเชนเดียวกับเรือไทยจาก
ตางประเทศมายังประเทศไทย เวนแตจะไดรับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการพาณิชยนาวี
ใหบรรทุกสิ่งของนั้น โดยเรืออ่ืนท่ีมิใชเรือไทย ซึ่งจะตองไดรับอนุญาตเชนนั้นกอนบรรทุกของลงเรืออ่ืน หรือเปนของ
ท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกของลงเรืออ่ืน

(3) ในกรณีไมปฏิบัติตาม (1) หรือ (2) ผูรับจางจะตองรับผิดตามกฎหมายวาดวยการสงเสริม
การพาณิชยนาวี

11.3 ผูประสงคจะเสนอราคาซึ่งไดยื่นเอกสารประมูลจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสตอเทศบาล
เมืองสระแกวแลว จะถอนตัวออกจากการประกวดราคาฯ มิได และเม่ือไดรับการคัดเลือกใหเปนผูมีสิทธิเสนอราคาแลว
ตองเขารวมเสนอราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสตามเงื่อนไขท่ีกําหนดใน ขอ 4.7 (4) (5) (6) และ (7) มิฉะนั้น
เทศบาลเมืองสระแกวจะริบหลักประกันซองจํานวนรอยละ 2.5 ของวงเงินท่ีจัดหาทันที และอาจพิจารณาเรียกรองให
ชดใชความเสียหายอ่ืน (ถามี) รวมท้ังอาจพิจารณาใหเปนผูท้ิงงานได หากมีพฤติกรรมเปนการขัดขวางการแขงขันราคา
อยางเปนธรรม

11.4 ผูมีสิทธิเสนอราคาซึ่งเทศบาลเมืองสระแกว ไดคัดเลือกแลว ไมไปทําสัญญาหรือขอตกลง
ภายในเวลาท่ีทางราชการกําหนดดังระบุไวในขอ 7 เทศบาลเมืองสระแกวจะริบหลักประกันซอง หรือเรียกรองจาก
ผูออกหนังสือคํ้าประกันซองทันที และอาจพิจารณาเรียกรองใหชดใชความเสียหายอ่ืน (ถามี) รวมท้ังจะพิจารณาให
เปนผูท้ิงงาน ตามระเบียบของทางราชการ

10/เทศบาล....





เอกสารประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส เลขท่ี E9/2560
โครงการจางเหมาบริการตัดหญา ตัดแตงกิ่งไม และทําความสะอาดท่ีสาธารณะในเขตเทศบาลเมืองสระแกว

ตามประกาศเทศบาลเมืองสระแกว ลงวันท่ี 18 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2560
---------------------------------------------

เทศบาลเมืองสระแกว ซึ่งตอไปนี้เรียกวา “เทศบาล” มีความประสงคจะประมูลจางโครงการจาง
เหมาบริการตัดหญา ตัดแตงกิ่งไม และทําความสะอาดท่ีสาธารณะในเขตเทศบาลเมืองสระแกว ราคากลาง
1,659,960.- บาท (หนึ่งลานหกแสนหาหม่ืนเกาพันเการอยหกสิบบาทถวน) โดยมีขอแนะนําและขอกําหนดดังตอไปนี้

ขอบเขตการดําเนินงาน
โครงการจางเหมาบริการตัดหญา ตัดแตงก่ิงไม และทําความสะอาดท่ีสาธารณะในเขตเทศบาล

เมืองสระแกว ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2561 กองชาง เทศบาลเมืองสระแกว มีขอบเขตการดําเนินงาน ดังนี้
กําหนดวันในการจางเหมาบริการ
ตั้งแตวันจันทร – วันอาทิตย (สัปดาหละ 7 วัน) โดยมีชวงเวลาท่ีตองปฏิบัติงานระหวางเวลา

08.00 – 16.30 น. โดยจะตองทํางานจนกวางานจะแลวเสร็จตามท่ีเทศบาลเมืองสระแกวกําหนด
หมายเหตุ
- ช ว ง เวลา ท่ีจะ เข าดํ า เนิ นการ  เทศบาลเ มืองสะแก วจะกํ าหนดตามความ เหมาะสม

ใหสอดคลองกับสภาพวิถีของชุมชนในพ้ืนท่ี โดยผูควบคุมงานจะแจงใหทราบลวงหนา
- กรณีท่ีเกิดความเสียหายแกทางราชการไมวากรณีใดๆ ในระหวางเวลาการปฏิบัติงาน ถือวาเปน

ความรับผิดชอบของผูรับจาง

กําหนดพื้นท่ีในการจางเหมาบริการ
จุดท่ี 1 พ้ืนท่ีบริเวณอาคารสํานักงานเทศบาลเมืองสระแกว และบริเวณโดยรอบพ้ืนท่ีสํานักงาน

เทศบาลเมืองสระแกว คิดเปนพ้ืนท่ีประมาณ 6,900 ตร.ม.
- เก็บกวาดใบไมแหง เศษขยะ พ้ืนท่ีบริเวณสวน สนามหญา ถนนและบริเวณอาคารสํานักงานเทศบาล
- ตัดหญา  ถอนวัชพืชในแปลงตนไม พรอมเก็บกวาด
- ปลูก ปลูกซอม ตัดแตงตนไมโดยรอบ
- รดน้ํา พรวนดิน ใสปุย ใสยาฆาแมลง
- จัดตั้งกระถางตนไมประดับภายในอาคารสํานักงานเทศบาล
- ฉีดยากําจัดวัชพืชบริเวณทางเทารอบอาคารสํานักงานเทศบาล
จุดท่ี 2 สวนสาธารณะสระแกว – สระขวัญ คิดเปนพ้ืนท่ีประมาณ 52,000 ตร.ม.
- เก็บกวาดใบไมแหง เศษขยะ พ้ืนท่ีบริเวณสวน สนามหญา ลานอเนกประสงค ถนนรอบสระน้ํา
- ตัดหญา ถอนวัชพืช พรอมเก็บกวาด
- ปลูก ปลูกซอม ตัดแตงตนไมโดยรอบ
- รดน้ํา พรวนดิน ใสปุย ใสยาฆาแมลง
- ฉีดยากําจัดวัชพืชบริเวณทางเทา ถนน ลานอเนกประสงค รอบสระน้ํา
- ทําความสะอาดสระน้ํา เก็บขยะในสระน้ํา
- ทําความสะอาดหองน้ําในสวนสาธารณะ

จุดท่ี 3 เกาะกลางถนนสุวรรณศร (ทางหลวงแผนดินหมายเลข 33) เริ่มตั้งแตหนาปม ESSO ไป
จนถึงสี่แยกสระแกว และเลยไปทางจันทบุรีสุดเกาะ และเลยไปทางอรัญประเทศ (หนาศูนย ISUZU) คิดเปนพ้ืนท่ี
ประมาณ 38,000 ตร.ม.

2/เก็บ...
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- เก็บกวาดใบไมแหง เศษขยะ พ้ืนท่ีบริเวณเกาะกลาง
- ตัดหญา ถอนวัชพืชในแปลงตนไม พรอมเก็บกวาด
- ปลูก ปลูกซอม ตัดแตงตนไม
- รดน้ํา พรวนดิน ใสปุย ใสยาฆาแมลง
- ดายหญาริมคันค้ิวเกาะกลางถนน
จุดท่ี 4 สนามกีฬาเทศบาลเมืองสระแกว คิดเปนพ้ืนท่ีประมาณ 48,000 ตร.ม.
- เก็บกวาดใบไมแหง เศษขยะ  พ้ืนท่ีบริเวณสนาม
- ตัดหญาสนามกีฬาเทศบาลเมืองสระแกว พรอมเก็บกวาด
- ตัดแตงตนไมริมสนามโดยรอบ
จุดท่ี 5 สถานีขนสงผูโดยสารจังหวัดสระแกว คิดเปนพ้ืนท่ีประมาณ 1,900 ตร.ม.
- ตัดหญาบริเวณเกาะกลางถนนตั้งแตทางแยกถนนสุวรรณศร (ทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๓)

ไปจนถึงบริเวณสถานีขนสงผูโดยสาร และสวนหยอมโดยรอบ พรอมเก็บกวาด
- เก็บกวาดใบไมแหง เศษขยะ พ้ืนท่ีบริเวณโดยรอบ
- ตัดหญา ถอนวัชพืชในแปลงตนไม พรอมเก็บกวาด
- ปลูก ปลูกซอม ตัดแตงตนไม
- รดน้ํา พรวนดิน ใสปุย ใสยาฆาแมลง
- ดายหญาริมคันค้ิวเกาะกลางถนน
จุดท่ี 6 ปฏิบัติงานปลูกตนไมตามโครงการตางๆ เชน งานพระราชพิธี งานรัฐพิธี งานประเพณี

หรืองานอ่ืนใดท่ีเปนภารกิจเรงดวนของเทศบาลท่ีตองดําเนินการ
ขอกําหนดและเง่ือนไข

1. ผูรับจางตองดําเนินการตัดหญา ตัดแตงก่ิงไม และทําความสะอาดตามจุดตางๆ โดยใหกองเศษ
หญา ก่ิงไม และขยะไวตามจุดท่ีเทศบาลกําหนด

2. ผูรับจางตองดําเนินการตามลักษณะงานใหสําเร็จเปนระเบียบเรียบรอย มีภูมิทัศนและ
ทัศนียภาพท่ีสวยงาม โดยมิใหเกิดปญหาความสกปรกและไมเปนระเบียบเรียบรอย และเม่ือพบเห็นตองรีบเรงแกไข
ทันที

3. ผูรับจางตองจัดหาวัสดุ - อุปกรณ เครื่องมือเครื่องใชในการปฏิบัติงานใหเพียงพอและเหมาะสม
กับการปฏิบัติงาน อาทิ เชน

1) เครื่องตัดหญาพรอมน้ํามันเชื้อเพลิง
2) เครื่องตัดแตงก่ิงไมพรอมน้ํามันเชื้อเพลิงและอุปกรณตัดแตงก่ิงไมตางๆ
3) ไมกวาดทางมะพราว
4) ท่ีตักขยะ
5) ถุงพลาสติกสีดําใสขยะ
6) ถุงมือ, ผาปดจมูก
7) อุปกรณอํานวยความสะดวกอ่ืนๆ ท่ีจําเปนตองใชในการปฏิบัติงานตามความเหมาะสม

4. ผูรับจางเหมาบริการตองจัดหาพนักงานท่ีมีความประพฤติดี มีความสามารถปฏิบัติงาน
ดวยความเรียบรอย มีสัญชาติไทย อานหนังสือออก เขียนหนังสือได
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1. เอกสารแนบทายเอกสารประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส
1.1 แบบรูปและรายการละเอียด
1.2 แบบใบยื่นขอเสนอการประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส
1.3 แบบใบแจงปริมาณงานและราคา
1.4 หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส
1.5 แบบสัญญาจาง
1.6 แบบหนังสือคํ้าประกัน

(1) หลักประกันซอง
(2) หลักประกันสัญญา

1.7 บทนิยาม
(1) ผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูมีสิทธิเสนอราคาท่ีมีผลประโยชนรวมกัน
(2) การขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม

1.8 แบบบัญชีเอกสาร
(1) บัญชีเอกสารสวนท่ี 1
(2) บัญชีเอกสารสวนท่ี 2

2. คุณสมบัติของผูประสงคจะเสนอราคา
2.1 ผูประสงคจะเสนอราคาตองเปนผูมีอาชีพรับจางงานท่ีประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส
2.2 ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูท่ีถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูท้ิงงานของทางราชการและ

ไดแจงเวียนชื่อแลว หรือไมเปนผูท่ีไดรับผลของการสั่งใหนิติบุคคล หรือบุคคลอ่ืนเปนผูท้ิงงานตามระเบียบของทางราชการ
2.3 ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูประสงคจะเสนอราคารายอ่ืน

และ/หรือตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ณ วันประกาศประมูลจาง
ดวยระบบอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม ตามขอ 1.7

2.4 ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอม
ข้ึนศาลไทยเวนแตรัฐบาลของผูประสงคจะเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์และความคุมกันเชนวา นั้น

2.5 ผูประสงคจะเสนอราคาตองผานการคัดเลือกผูมีคุณสมบัติเบื้องตนในการจางของ
เทศบาลเมืองสระแกว

2.6 ผูประสงคจะเสนอราคาตองเปนนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญาตองไมอยูในฐานะเปน
ผูไมแสดงบัญชีรายรับ รายจาย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ

2.7 ผูประสงคจะเสนอราคาจะตองเปนนิติบุคคลท่ีจะเขาเปนคูสัญญากับหนวยงานของรัฐซึ่ง
ไดดําเนินการจัดซื้อจัดจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส (e-Govermment Procurement : e-GP) ตองลงทะเบียน
ในระบบอิเล็กทรอนิกสของกรมบัญชีกลางท่ีเว็บไซตศูนยขอมูลจัดซื้อจัดจางภาครัฐ

2.8 ผูประสงคจะเสนอราคาจะตองรับจายเงินผานบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน หรือบัญชีเงินฝาก
ออมทรัพย เวนแตการรับจายเงินแตละครั้งซึ่งมูลคาไมเกินสามหม่ืนบาท คูสัญญาอาจรับจายเปนเงินสดก็ได

3. หลักฐานการเสนอราคา
ผูประสงคจะเสนอราคาตองเสนอเอกสารหลักฐาน แยกเปน 2 สวน คือ
3.1 สวนท่ี 1 อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้

(1) ในกรณีผูประสงคจะเสนอราคาเปนนิติบุคคล
(ก) หางหุนสวนสามัญหรือหางหุ นสวนจํากัด ใหยื ่นสําเนาหนังสือรับรองการ

จดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุนสวนผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
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(ข) บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน
นิติบุคคล หนังสือบริคณหสนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม และบัญชีผูถือหุนรายใหญพรอม
รับรองสําเนาถูกตอง

(2) ในกรณีผูประสงคจะเสนอราคาเปนบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลท่ีมิใชนิติบุคคล ใหยื่น
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูนั้น สําเนาขอตกลงท่ีแสดงถึงการเขาเปนหุนสวน (ถามี) สําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชนของผูเปนหุนสวน พรอมท้ังรับรองสําเนาถูกตอง

(3) ในกรณีผูประสงคจะเสนอราคาเปนผูประสงคจะเสนอราคารวมกันในฐานะเปนผูรวมคาใหยื่น
สําเนาสัญญาของการรวมคา สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูรวมคา และในกรณีท่ีผูเขารวมคาฝายใดเปนบุคคลธรรมดา
ท่ีมิใชสัญชาติไทย ก็ใหยื่นสําเนาหนังสือเดินทาง หรือผูรวมคาฝายใดเปนนิติบุคคลใหยื่นเอกสารตามท่ีระบุไวใน (1)

(4) เอกสารอ่ืน
1. สําเนาใบทะเบียนพาณิชย
2. สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลคาเพ่ิม (ภ.พ.20)
3. ใบเสร็จรับเงินหรือสําเนา
4. สําเนาบัตรประจําตัวผูเสียภาษีอากร (ถามี)
5. สําเนาบัญชีเงินฝากกระแสรายวันหรือบัญชีเงินฝากออมทรัพย

(5) บัญชีเอกสารสวนท่ี 1 ท้ังหมดท่ีไดยื่นตามแบบ ในขอ 1.8 (1)
3.2 สวนท่ี 2 อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้

(1) หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส โดยตองลงนาม
พรอมประทับตรา (ถามี)

(2) หนังสือมอบอํานาจซึ่งปดอากรแสตมปตามกฎหมายในกรณีท่ีผูประสงคจะเสนอราคา
มอบอํานาจใหบุคคลอ่ืนทําการแทน

(3) หลักประกันซอง ตามขอ 5
(4) สําเนาหนังสือรับรองผลงานกอสรางพรอมท้ังรับรองสําเนาถูกตอง
(5) บัญชีรายการกอสราง (หรือใบแจงปริมาณงาน)
(6) แบบใบยื่นขอเสนอการประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส
(7) บัญชีเอกสารสวนท่ี 2 ท้ังหมดท่ีไดยื่นตามแบบในขอ 1.8 (2)

4. การเสนอราคา
4.1 ผูประสงคจะเสนอราคาตองยื่นขอเสนอตามแบบท่ีกําหนดไวในเอกสารประมูลจางดวย

ระบบอิเล็กทรอนิกส และหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสนี้ โดยไมมีเงื่อนไขใด ๆ ท้ังสิ้น
และจะตองกรอกขอความใหถูกตองครบถวนรวมท้ังลงลายมือชื่อของผูประสงคจะเสนอราคาใหชัดเจน

4.2 ผูประสงคจะเสนอราคาจะตองกรอกปริมาณวัสดุ  ในบัญชีรายการกอสรางใหครบถวน
4.3 ผูประสงคจะเสนอราคาตองกําหนดยืนราคาไมนอยกวา 12 เดือน นับแตวันยืนยันราคาสุดทาย

โดยภายในกําหนดยืนราคา ผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองรับผิดชอบราคาท่ีตนเสนอไวและจะถอน
การเสนอราคามิได

4.4 ผูประสงคจะเสนอราคาจะตองเสนอกําหนดเวลาดําเนินการตามสัญญาท่ีจะจางใหแลวเสร็จ
ไมเกิน 28 กันยายน 2561 นับจากวันลงนามในสัญญาจาง หรือวันท่ีไดรับหนังสือแจงจาก “เทศบาลเมืองสระแกว” ใหเริ่ม
ทํางาน

4.5 กอนยื่นเอกสารประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส ผูประสงคจะเสนอราคาควรตรวจดู
รางสัญญา แบบรูปและรายละเอียด ฯลฯ ใหถ่ีถวนและเขาใจเอกสารประมูลจางท้ังหมดเสียกอนท่ีจะตกลงยื่น
ขอเสนอตามเงือ่นไขในเอกสารประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส
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4.6 ผูประสงคจะเสนอราคาจะตองยื่นเอกสารประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสจาหนาซอง
ถึงประธานคณะกรรมการดําเนินการประมูลตามโครงการ โดยระบุไวท่ีหนาซองวา “เอกสารประมูลจางตามเอกสาร
ประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส เลขที่ E9/2560 ยื่นตอคณะกรรมการดําเนินการประมูลตามโครงการ
ในวันท่ี 6 กันยายน 2560 ตั้งแตเวลา 11.30 น. ถึงเวลา 12.00 น. ณ หองประชุมเฟองฟาเทศบาลเมืองสระแกว
ชั้น 3 อาคารสํานักงานเทศบาลเมืองสระแกว

เม่ือพนกําหนดเวลาย่ืนเอกสารประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสแลว จะไมรับเอกสาร
เพิ่มเติมโดยเด็ดขาด

คณะกรรมการดําเนินการประมูลจะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผูประสงคจะเสนอราคา
แตละรายวาเปนผูประสงคจะเสนอราคาท่ีมีผลประโยชนรวมกันกับผูประสงคจะเสนอราคารายอ่ืน หรือเปน
ผูมีผลประโยชนรวมกันระหวางผูประสงคจะเสนอราคากับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ตามขอ 1.7 (1)
ณ วันประกาศประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสหรือไม พรอมท้ังตรวจสอบขอเสนอตามขอ 3.2 และแจงผูประสงค
จะเสนอราคาแตละรายทราบผลการพิจารณาเฉพาะของตน ทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับ หรือวิธีอ่ืนใดท่ีมีหลักฐาน
วาผูประสงคจะเสนอราคารับทราบแลว

หากปรากฏตอคณะกรรมการดําเนินการประมูลกอนหรือในขณะท่ีมีการเสนอราคาดวยระบบ
อิเล็กทรอนิกสวา มีผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูมีสิทธิเสนอราคา กระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยาง
เปนธรรมตามขอ 1.7 (2) คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูมีสิทธิเสนอราคารายนั้นออกจาก
การเปนผูมีสิทธิเสนอราคา และเทศบาลเมืองสระแกวจะพิจารณาลงโทษผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูมีสิทธิเสนอราคา
ดังกลาวเปนผูท้ิงงาน

ผูประสงคจะเสนอราคาท่ีไมผานการคัดเลือกเบื้องตน เพราะเหตุเปนผูประสงคจะเสนอราคาท่ีมี
ผลประโยชนรวมกันกับผูประสงคจะเสนอราคารายอ่ืน หรือเปนผูมีผลประโยชนรวมกันระหวางผูประสงคจะเสนอราคากับ
ผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ณ วันประกาศประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสหรือเปนผูประสงคจะเสนอราคาท่ี
กระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม อาจอุทธรณคําสั่งดังกลาวตอผูวาราชการจังหวัด ภายใน
3 วันนับแตวันท่ีไดรับแจงจากคณะกรรมการดําเนินการประมูล การวินิจฉัยอุทธรณของผูวาราชการจังหวัดใหถือเปนท่ีสุด
หากปรากฏตอคณะกรรมการดําเนินการประมูลวา กระบวนการเสนอราคาจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสประสบขอขัดของ
จนไมอาจดําเนินการตอไปใหแลวเสร็จภายในเวลาท่ีกําหนดไว คณะกรรมการดําเนินการประมูลจะสั่งพักกระบวนการ
เสนอราคา โดยมิใหผูแทนผูมีสิทธิเสนอราคาพบปะหรือติดตอสื่อสารกับบุคคลอ่ืน และเม่ือแกไขขอขัดของแลว จะให
ดําเนินกระบวนการเสนอราคาตอไป จากข้ันตอนท่ีคางอยูภายในเวลาของการเสนอราคาท่ียังเหลือกอนจะสั่งพัก
กระบวนการเสนอราคา แตตองสิ้นสุดกระบวนการเสนอราคาภายในวันเดยีวกัน เวนแตคณะกรรมการดําเนินการประมูล
เห็นวากระบวนการเสนอราคาจะไมแลวเสร็จไดโดยงายหรือขอขัดของไมอาจแกไขไดประธานคณะกรรมการดําเนินการ
ประมูลจะสั่งยกเลิกกระบวนการเสนอราคา และกําหนดวัน เวลาและสถานท่ี เพ่ือเริ่มตนกระบวนการเสนอราคาใหม โดย
จะแจงใหผูมีสทิธิเสนอราคาทุกรายท่ีอยูในสถานท่ีนั้นทราบ

คณะกรรมการดําเนินการประมูลสงวนสิทธิ์ในการตัดสินใจดําเนินการใดๆ ระหวางการประกวด
ราคาฯ เพ่ือใหการประมูลฯ เกิดประโยชนสูงสุดตอทางราชการ

4.7 ผูประสงคจะเสนอราคาท่ีไดรับการคัดเลือกใหเปนผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองปฏิบัติ ดังนี้
(1) ผูเสนอราคาจะตองเขารับการอบรมวิธีการประมูลดวยระบบอิเล็กทรอนิกสตามวัน

เวลา สถานท่ี ท่ีทางราชการกําหนดอันจะแจงใหทราบภายหลัง โดยผูเสนอราคาจะไดรับเลขประจําตัว (User ID)
และรหัสผาน (Password) เม่ือผูเสนอราคาผานคุณสมบัติ เงื่อนไข และขอเสนอทางดานเทคนิคแลว

(2) ปฏิบัติตามเงื่อนไขท่ีระบุไวในหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจางดวยระบบ
อิเล็กทรอนิกส ท่ีไดยื่นมาพรอมกับซองขอเสนอทางเทคนิค
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(3) ราคาเริ่มตนของการประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสจะตองเริ่มตนท่ี 1,659,960.- บาท
(หนึ่งลานหกแสนหาหม่ืนเกาพันเการอยหกสิบบาทถวน)

(4) ราคาท่ีเสนอจะตองเปนราคาท่ีรวมภาษีมูลคาเพ่ิม และภาษีอ่ืนๆ (ถามี) รวมคาใชจาย
ท้ังปวงไวดวยแลว

(5) ผูมีสิทธเิสนอราคาตอง LOG IN เขาสูระบบ
(6) ผูมีสิทธิเสนอราคาท่ี LOG IN แลว จะตองดําเนินการเสนอราคา โดยราคาท่ีเสนอใน

การประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส จะตองต่ํากวาราคาเริ่มตนในการประมูล และจะตองเสนอลดราคาข้ันต่ํา
(Minimum Bid) ไมนอยกวาครั้งละ 3,000 บาท (สามพันบาทถวน) จากราคาเริ่มตนในการประมูลฯ และการ
เสนอลดราคาครั้งถัดๆ ไป ตองเสนอลดราคาครั้งละไมนอยกวา 3,000 บาท (สามพันบาทถวน) จากราคาครั้ง
สุดทายท่ีเสนอลดแลว

(7) หามผูมีสิทธิเสนอราคาถอนการเสนอราคา และเม่ือการประมูลเสร็จสิ้นแลว จะตอง
ยืนยันราคาตอผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ราคาท่ียืนยันจะตองตรงกับราคาท่ีเสนอหลังสุด

(8) ผูมีสิทธิเสนอราคาท่ีไดรับคัดเลือกใหเปนผูชนะราคา ตองรับผิดชอบคาใชจายในการ
ใหบริการเสนอราคาทางอิเล็กทรอนิกส และคาใชจายในการเดินทางของผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ท้ังนี้
จะแจงใหทราบในวันเสนอราคา

5. หลักประกันซอง
ผูประสงคจะเสนอราคาตองวางหลักประกันซองพรอมกับการยื่นซองขอเสนอดานเทคนิค

จํานวน 82,998.- บาท (แปดหม่ืนสองพันเการอยเกาสิบแปดบาทถวน) โดยหลักประกันซองจะตองมีระยะเวลาการ
คํ้าประกันตั้งแตวันยื่นซองขอเสนอดานเทคนิคครอบคลุมไปจนถึงวันสิ้นสุดการยืนราคา โดยหลกัประกันใหใชอยางหนึ่งอยาง
ใดดังตอไปนี้

5.1 เงินสด
5.2 เช็คท่ีธนาคารสั่งจายใหแก “เทศบาลเมืองสระแกว” โดยเปนเช็คลงวันท่ีท่ียื่นซองขอเสนอทาง

ดานเทคนิคหรือกอนหนานั้นไมเกิน 3 วันทําการของทางราชการ
5.3 หนังสือคํ้าประกันของธนาคารในประเทศตามแบบหนังสือคํ้าประกันดังระบุในขอ 1.6 (1)
5.4 หนังสือคํ้าประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย ท่ีไดรับอนุญาตให

ประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชยและประกอบธุรกิจคํ้าประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย
ซึ่งไดแจงเวียนชื่อใหสวนราชการตางๆ ทราบแลว โดยอนุโลมใหใชตามแบบหนังสือคํ้าประกันดังระบุในขอ 1.6 (1)

5.5 พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันซองตามขอนี้ “เทศบาลเมืองสระแกว” จะคืนใหผูประสงคจะเสนอราคาหรือ

ผูคํ้าประกันภายใน 15 วัน นับถัดจากวันท่ีไดพิจารณาในเบื้องตนเรียบรอยแลว เวนแตผู มีสิทธิเสนอราคารายท่ี
คัดเลือกไวซึ่งเสนอราคาต่ําสุดจะคืนใหตอเม่ือไดทําสัญญาหรือขอตกลง หรือเม่ือผูมีสิทธิเสนอราคาไดพนจากขอ
ผูกพันแลว

การคืนหลักประกันซอง ไมวาในกรณีใดๆ จะคืนใหโดยไมมีดอกเบ้ีย

6. หลักเกณฑและสิทธิในการพิจารณาราคา
6.1 ในการประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสนี้ เทศบาลเมืองสระแกว จะพิจารณาตัดสินดวยราคารวม
6.2 หากผูประสงคจะเสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไมถูกตองตามขอ 2 หรือยื่นหลักฐานการเสนอ

ราคาไมถูกตอง หรือไมครบถวน ตามขอ 3 หรือยื่นเอกสารประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสไมถูกตอง ตามขอ 4 แลว
คณะกรรมการดําเนินการประมูลจะไมรับพิจารณาขอเสนอของผูประสงคจะเสนอราคารายนั้น เวนแตเปนขอผิดพลาด
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หรือผิดหลงเพียงเล็กนอย หรือท่ีผิดพลาดไปจากเงื่อนไขของเอกสารประมูลจางดวยระบบทางอิเล็กทรอนิกส ในสวนท่ี
มิใชสาระสําคัญ ท้ังนี้ เฉพาะในกรณีท่ีพิจารณาเห็นวาจะเปนประโยชนตอเทศบาลเมืองสระแกว เทานั้น

6.3 เทศบาลเมืองสระแกวสงวนสิทธิไมพิจารณาราคาของผูประสงคจะเสนอราคาโดยไมมีการ
ผอนผัน  ในกรณีดังตอไปนี้

(1) ไมปรากฏชื่อผูประสงคจะเสนอราคารายนั้น ในบัญชีผูรับเอกสารประมูลจางดวยระบบ
อิเล็กทรอนิกส หรือในหลักฐานการรับเอกสารประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสของเทศบาลเมืองสระแกว

(2) เสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเงื่อนไข ท่ีกําหนดในเอกสารประมูลจางดวยระบบ
อิเล็กทรอนิกสท่ีเปนสาระสําคัญ หรือมีผลทําใหเกิดการไดเปรียบเสียเปรยีบระหวางผูประสงคจะเสนอราคารายอ่ืน

6.4 ในการตัดสินการประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสหรือในการทําสัญญา คณะกรรรมการ
ดําเนินการประมูล หรือเทศบาลเมืองสระแกวมีสิทธิใหผูประสงคจะเสนอราคา ชี้แจงขอเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือ
ขอเท็จจริงอ่ืนใดท่ีเก่ียวของกับผูประสงคจะเสนอราคาได “เทศบาลเมืองสระแกว” มีสิทธิท่ีจะไมรับราคาหรือไมทํา
สัญญาหากหลักฐานดังกลาวไมมีความเหมาะสม หรือไมถูกตอง

6.5 “เทศบาลเมืองสระแกว” ทรงไวซึ่งสิทธิท่ีจะไมรับราคาต่ําสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาท่ี
เสนอท้ังหมดก็ได และอาจพิจารณาเลือกจาง ในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิก
การประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสโดยไมพิจารณาจัดจางเลยก็ได สุดแตจะพิจารณา ท้ังนี้ เพ่ือประโยชนของทาง
ราชการเปนสําคัญ และใหถือวาการตัดสินของ “เทศบาลเมืองสระแกว” เปนเด็ดขาด ผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูมีสิทธิ
เสนอราคาจะเรียกรองคาเสียหายใด ๆ มิได รวมท้ัง “เทศบาลเมืองสระแกว” จะพิจารณายกเลิกการประมูลจางดวยระบบ
อิเล็กทรอนิกส และลงโทษผูมีสิทธิเสนอราคาเปนผูท้ิงงาน ไมวาจะเปนผูมีสิทธิเสนอราคาท่ีไดรับการคัดเลือกหรือ
ไมก็ตาม หากมีเหตุท่ีเชื่อไดวาการเสนอราคากระทําการโดยไมสุจริต เชน การเสนอเอกสารอันเปนเท็จหรือใชชื่อ
บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอ่ืนมาเสนอราคาแทน เปนตน

ในกรณีผูมีสิทธเิสนอราคารายท่ีเสนอราคาต่ําสุด เสนอราคาต่ําจนคาดหมายไดวาไมอาจดําเนินงาน
ตามสัญญาได คณะกรรมการดําเนินการประมูลหรือเทศบาลเมืองสระแกว จะใหผู มีสิทธิเสนอราคารายนั้น
ชี้แจงและแสดงหลักฐานท่ีทําใหเชื่อไดวาผู มีสิทธิเสนอราคาสามารถดําเนินงานตามการประมูลจางดวยระบบ
อิเล็กทรอนิกสใหเสร็จสมบูรณ หากคําชี้แจงไมเปนท่ีรับฟงได เทศบาลเมืองสระแกวมีสิทธิท่ีจะไมรับราคาของผูมีสิทธิ
เสนอราคารายนั้น

6.6 ในกรณีท่ีปรากฏขอเท็จจริงภายหลังจากการประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสวา
ผูประสงคจะเสนอราคาท่ีไดรับการคัดเลือกเปนผูมีสิทธิเสนอราคาท่ีมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอ่ืน
หรือเปนผูมีผลประโยชนรวมกันระหวางผูมีสิทธิเสนอราคากับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ณ วันประกาศ
ประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส หรือเปนผูมีสิทธิเสนอราคาท่ีกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคา
อยางเปนธรรม ตามขอ 1.8 เทศบาลเมืองสระแกว มีอํานาจท่ีจะตัดรายชื่อผูมีสิทธิเสนอราคาดังกลาว และเทศบาล
เมืองสระแกวจะพิจารณาลงโทษผูมีสิทธเิสนอราคารายนั้นเปนผูท้ิงงาน

7. การทําสัญญาจาง
ผูชนะการประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส (ผูรับจาง) จะตองทําสัญญาจางตามแบบสัญญา

ดังระบุในขอ 1.5 กับ “เทศบาลเมืองสระแกว” ภายใน 2 ตุลาคม 2560 ตามวันท่ีกําหนด และจะตองวางหลักประกัน
สัญญาเปนจํานวนเงินเทากับรอยละ 5 ของราคาคาจางท่ีประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสได ใหเทศบาลเมืองสระแกว
ยึดถือไวในขณะทําสัญญา โดยใชหลักประกันอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้

7.1 เงินสด
7.2 เช็คท่ีธนาคารสั่งจายใหแก “เทศบาลเมืองสระแกว” โดยเปนเช็คลงวันท่ีท่ีทําสัญญาหรือ

กอนหนานั้น ไมเกิน 3 วันทําการของทางราชการ

9/หนังสือ.....
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7.3 หนังสือคํ้าประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือคํ้าประกัน ดังระบุในขอ 1.6 (2)
7.4 หนังสือคํ้าประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพยท่ีไดรับอนุญาตให

ประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชยและประกอบธุรกิจคํ้าประกัน ตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย
ซึ่งไดแจงชื่อเวียนใหสวนราชการตางๆ ทราบแลว โดยอนุโลมใหใชตามแบบหนังสือคํ้าประกัน ดังระบุในขอ 1.6 (2)

7.5 พันธบัตรรัฐบาลไทย

หลักประกันนี้จะคืนให โดยไมมีดอกเบี้ยภายใน 15 วันนับถัดจากวันท่ีคูสัญญาพนจากขอ
ผูกพันตามสัญญาจางแลว

อนึ่ง เทศบาลเมืองสระแกวจะลงนามในสัญญาตอเม่ือเงินงบประมาณ ตามเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 อนุมัติแลวเทานั้น

8. คาจางและการจายเงิน
การจายเงินคาจางเหมาตามประกาศนี้ เทศบาล จะจายเงินใหเม่ือผูเสนอราคา (ผูรับจาง) ไดสงมอบงาน

จางเหมาบริการตัดหญา ตัดแตงกิ่งไม และทําความสะอาดท่ีสาธารณะในเขตเทศบาลเมืองสระแกว ใหกับเทศบาลเมือง
สระแกว เรียบรอยถูกตองตามสัญญา และคณะกรรมการตรวจรับการจางไดทําการตรวจรับไวถูกตองครบถวนแลว โดยแบง
ออกเปน 12 งวด ดังนี้

งวดท่ี 1 เปนจํานวนเงิน 138,330.-บาท (หนึ่งแสนสามหม่ืนแปดพันสามรอยสามสิบบาทถวน )
เม่ือผูรับจางไดปฎิบัติงานโครงการจางเหมาบริการตัดหญา ตัดแตงก่ิงไม และทําความสะอาดท่ีสาธารณะในเขตเทศบาล
เมืองสระแกว (ตามรายละเอียดโครงการฯ) ใหแลวเสร็จภายในวันท่ี  31 ตุลาคม  2560

งวดท่ี 2 เปนจํานวนเงิน 138,330.-บาท (หนึ่งแสนสามหม่ืนแปดพันสามรอยสามสิบบาทถวน ) เม่ือ
ผูรับจางไดปฎิบัติงานโครงการจางเหมาบริการตัดหญา ตัดแตงก่ิงไม และทําความสะอาดท่ีสาธารณะในเขตเทศบาลเมือง
สระแกว (ตามรายละเอียดโครงการฯ) ใหแลวเสร็จภายในวันท่ี 30 พฤศจิกายน  2560

งวดท่ี 3 (เปนจํานวนเงิน 138,330.-บาท (หนึ่งแสนสามหม่ืนแปดพันสามรอยสามสิบบาทถวน )
เม่ือผูรับจางไดปฎิบัติงานโครงการจางเหมาบริการตัดหญา ตัดแตงก่ิงไม และทําความสะอาดท่ีสาธารณะในเขตเทศบาล
เมืองสระแกว ตามรายละเอียดโครงการฯ) ใหแลวเสร็จภายในวันท่ี 29 ธันวาคม  2560

งวดท่ี 4 เปนจํานวนเงิน 138,330.-บาท (หนึ่งแสนสามหม่ืนแปดพันสามรอยสามสิบบาทถวน )
เม่ือผูรับจางไดปฎิบัติงานโครงการจางเหมาบริการตัดหญา ตัดแตงก่ิงไม และทําความสะอาดท่ีสาธารณะในเขตเทศบาล
เมืองสระแกว (ตามรายละเอียดโครงการฯ) ใหแลวเสร็จภายในวันท่ี 31 มกราคม  2561

งวดท่ี 5 เปนจํานวนเงิน 138,330.-บาท (หนึ่งแสนสามหม่ืนแปดพันสามรอยสามสิบบาทถวน )
เม่ือผูรับจางไดปฎิบัติงานโครงการจางเหมาบริการตัดหญา ตัดแตงก่ิงไม และทําความสะอาดท่ีสาธารณะในเขตเทศบาล
เมืองสระแกว (ตามรายละเอียดโครงการฯ) ใหแลวเสร็จภายในวันท่ี  28 กุมภาพันธ  2561

งวดท่ี 6 เปนจํานวนเงิน 138,330.-บาท (หนึ่งแสนสามหม่ืนแปดพันสามรอยสามสิบบาทถวน )
เม่ือผูรับจางไดปฎิบัติงานโครงการจางเหมาบริการตัดหญา ตัดแตงก่ิงไม และทําความสะอาดท่ีสาธารณะในเขตเทศบาล
เมืองสระแกว (ตามรายละเอียดโครงการฯ) ใหแลวเสร็จภายในวันท่ี  30 มีนาคม 2561

งวดท่ี 7 เปนจํานวนเงิน 138,330.-บาท (หนึ่งแสนสามหม่ืนแปดพันสามรอยสามสิบบาทถวน )
เม่ือผูรับจางไดปฎิบัติงานโครงการจางเหมาบริการตัดหญา ตัดแตงก่ิงไม และทําความสะอาดท่ีสาธารณะในเขตเทศบาล
เมืองสระแกว ตามรายละเอียดโครงการฯ) ใหแลวเสร็จภายในวันท่ี  30 เมษายน  2561

งวดท่ี 8 เปนจํานวนเงิน 138,330.-บาท (หนึ่งแสนสามหม่ืนแปดพันสามรอยสามสิบบาทถวน )
เม่ือผูรับจางไดปฎิบัติงานโครงการจางเหมาบริการตัดหญา ตัดแตงก่ิงไม และทําความสะอาดท่ีสาธารณะในเขตเทศบาล
เมืองสระแกว (ตามรายละเอียดโครงการฯ) ใหแลวเสร็จภายในวันท่ี  31 พฤษภาคม  2561

10/งวดท่ี 9
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งวดท่ี 9 เปนจํานวนเงิน 138,330.-บาท (หนึ่งแสนสามหม่ืนแปดพันสามรอยสามสิบบาทถวน )
เม่ือผูรับจางไดปฎิบัติงานโครงการจางเหมาบริการตัดหญา ตัดแตงก่ิงไม และทําความสะอาดท่ีสาธารณะในเขตเทศบาล
เมืองสระแกว (ตามรายละเอียดโครงการฯ) ใหแลวเสร็จภายในวันท่ี  29 มิถุนายน  2561

งวดท่ี 10 เปนจํานวนเงิน 138,330.-บาท (หนึ่งแสนสามหม่ืนแปดพันสามรอยสามสิบบาทถวน )
เม่ือผูรับจางไดปฎิบัติงานโครงการจางเหมาบริการตัดหญา ตัดแตงก่ิงไม และทําความสะอาดท่ีสาธารณะในเขตเทศบาล
เมืองสระแกว (ตามรายละเอียดโครงการฯ) ใหแลวเสร็จภายในวันท่ี  31 กรกฎาคม  2561

งวดท่ี 11 เปนจํานวนเงิน 138,330.-บาท (หนึ่งแสนสามหม่ืนแปดพันสามรอยสามสิบบาทถวน )
เม่ือผูรับจางไดปฎิบัติงานโครงการจางเหมาบริการตัดหญา ตัดแตงก่ิงไม และทําความสะอาดท่ีสาธารณะในเขตเทศบาล
เมืองสระแกว (ตามรายละเอียดโครงการฯ) ใหแลวเสร็จภายในวันท่ี   31 สิงหาคม  2561

งวดท่ี 12 (งวดสุดทาย) เปนจํานวนเงิน 138,330.-บาท (หนึ่งแสนสามหม่ืนแปดพันสามรอย
สามสิบบาทถวน ) เม่ือผูรับจางไดปฎิบัติงานโครงการจางเหมาบริการตัดหญา ตัดแตงก่ิงไม และทําความสะอาดท่ี
สาธารณะในเขตเทศบาลเมืองสระแกว (ตามรายละเอียดโครงการฯ) ใหแลวเสร็จภายในวันท่ี  28 กันยายน  2561

รวมเปนเงินท้ังสิ้น 1,659,960.-บาท (หนึ่งลานหกแสนหาหม่ืนเกาพันเการอยหกสิบบาทถวน)
หมายเหตุ เปนการดําเนินการตอเนื่องและเปนประโยชนกับราชการ แตงบประมาณรายจาย

ประจําป 2561 ออกใชไมทัน จึงมีความจําเปนตองใชงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณท่ีลวงแลวไป
พลางกอน ตาม พ.ร.บ. เทศบาล พ.ศ. 2496 แกไขเพิ่มเติมถึงปจจุ บัน มาตรา 65 และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2541 ขอ 7

9. อัตราคาปรับ
คาปรับตามแบบสัญญาจางขอ 17 จะกําหนดในอัตรารอยละ 0.10 ของคาจางตามสัญญาตอวัน

10. การรับประกันความชํารุดบกพรอง
ผูชนะการประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส ซึ่งไดทําขอตกลงเปนหนังสือหรือทําสัญญาจาง

ตามแบบดังระบุในขอ 1.5 แลวแตกรณี จะตองรับประกันความชํารุดบกพรองของงานจางท่ีเกิดข้ึนภายในระยะเวลา
ไมนอยกวา - ป นับถัดจากวันท่ีเทศบาลเมืองสระแกวไดรับมอบงาน โดยผูรับจางตองรีบจัดการซอมแซมแกไขใหใช
การไดดีดังเดิมภายใน 7 วัน นับถัดจากวันท่ีไดรับแจงความชํารุดบกพรอง

11. ขอสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอ่ืนๆ
11.1 เงินคาจางสําหรับงานจางครั้งนี้ ไดมาจากเงินงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ

พ.ศ. 2561 จํานวนเงิน 1,659,960.- บาท (หนึ่งลานหกแสนหาหม่ืนเกาพันเการอยหกสิบบาทถวน)
ราคากลางของงาน โครงการจางเหมาบริการตัดหญา ตัดแตงกิ่งไม และทําความสะอาดท่ี

สาธารณะในเขตเทศบาลเมืองสระแกว ในการประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้ เปนเงินท้ังสิ้น จํานวนเงิน
1,659,960.- บาท (หนึ่งลานหกแสนหาหม่ืนเกาพันเการอยหกสิบบาทถวน)

11.2 เม่ือเทศบาลเมืองสระแกว ไดคัดเลือกผูมีสิทธิเสนอราคารายใด ใหเปนผูรับจางและได
ตกลงจางตามการประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสแลว ถาผูรับจางจะตองสั่งหรือนําสิ่งของมาเพ่ืองานจาง
ดังกลาวเขามาจากตางประเทศ และของนั้นตองนําเขามาโดยทางเรือในเสนทางท่ีมีเรือไทยเดินอยู และสามารถ
ใหบริการรับขนไดตามท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด ผูมีสิทธิเสนอราคาซึ่งเปนผูรับจางจะตอง
ปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการพาณิชยนาวี  ดังนี้

11/แจง....








































