
ประกาศเทศบาลเมืองสระแกว
เรื่อง สอบราคาจางโครงการจางเหมาบริการ จํานวน 3 โครงการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560

(ตั้งแตเดือน กรกฎาคม ถึงเดือน กันยายน 2560)
......................................................................................

ดวยเทศบาลเมืองสระแกวมีความประสงคจะดําเนินการ จางเหมาบริการ จํานวน 3 โครงการ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2560 รวมเปนเงินท้ังสิ้น 1,896,300 บาท (หนึ่งลานแปดแสนเกาหม่ืนหกพันสามรอยบาทถวน)
(ตั้งแตเดือน กรกฎาคม ถึงเดือน กันยายน 2560) ดังนี้

1. โครงการจางเหมาบริการในศูนยกําจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจรเทศบาลเมืองสระแกว
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ตั้งแตเดือน กรกฎาคม ถึงเดือน กันยายน 2560) รายละเอียดดังนี้

ขอบเขตดําเนินการจางเหมาบริการ
1. กําหนดวันทํางานปกติตั้งแตวันจันทร - วันอาทิตย (สัปดาหละ 7 วัน)
2. กําหนดเวลาทํางานชวงเวลาท่ีตอปฏิบัติงานระหวางเวลา 08.00 – 16.30 น. โดยจะตอง

ทํางานจนกวางานจะแลวเสร็จตามท่ีเทศบาลเมืองสระแกวกําหนด
หมายเหตุ - ชวงเวลาท่ีจะเขาปฏิบัติงาน เทศบาลเมืองสระแกวจะกําหนดตามความเหมาะสมใหสอดคลองกับ
สภาพวิถีของชุมชนในพ้ืนท่ี โดยผูควบคุมงานจะแจงใหทราบลวงหนา

- กรณีท่ีเกิดความเสียหายแกทางราชการไมวากรณีใดๆ ในระหวางเวลาการปฏิบัติงาน ถือวาเปน
ความรับผิดชอบของผูรับจาง

กําหนดพื้นท่ี ภารกิจในการจางเหมาบริการ
1. ดูแลรักษาความปลอดภัยทรัพยสินของศูนยกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลแบบครบวงจร

ของเทศบาลเมืองสระแกว ไมใหเกิดการสูญหาย หรือเกิดความเสียหายแกทางราชการ เปด – ปด ประตูทางเขา
อยูเวรกลางวันและกลางคืน วันจันทร – วันอาทิตย ซึ่งมีพ้ืนท่ีประมาณ 72,000 ตารางเมตร

2. ดูแลรักษาความสะอาดภายในศูนยกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลแบบครบวงจร
ของเทศบาลเมืองสระแกว เปด – ปด ประตูอาคารสํานักงาน และอาคารอ่ืนๆท่ีเก่ียวของ

3. คัดแยกขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล นําขยะอินทรียหมักทําปุย บรรจุปุยและทํางานอ่ืนๆ
ท่ีเก่ียวของ

4. บันทึกขอมูลการชั่งน้ําหนักรถบรรทุกขยะท่ีหนวยงานตางๆนํารถบรรทุกขยะมาท้ิงภายใน
ศูนยกําจัดขยะฯ ท้ังขาเขา และขาออกใหชัดเจน ถูกตองสามารถนําไปประกอบเปนเอกสารแนบหนังสือแจงหนี้สง
ใหเทศบาลเมืองสระแกว เดือนละ 1 ครั้ง (ทําขอมูลทุกวันไมเวนวันหยุด)

5. จัดทําเอกสารบันทึกการชั่งน้ําหนักใหกับเทศบาลเมืองสระแกว ตรวจเอกสารหลักฐาน
และคัดลอกลงรายการตางๆ รวบรวมขอมูลและสถิติ จัดเตรียมและใหบริการในเรื่องสถานท่ี วัสดุ อุปกรณ คอย
อํานวยความสะดวกในการตรวจเยี่ยมของเทศบาล และคณะดูงานตางๆ
หมายเหตุ ในกรณีท่ีเทศบาลเมืองสระแกว มีความตองการลดหรือเพ่ิมงานดําเนินการจางเหมาบริการในศูนย
กําจัดฯ ใหสามารถดําเนินการไดตามความจําเปนและความเหมาะสม โดยใหคํานึงถึงประโยชนของทางราชการ
เปนสําคัญ
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ขอกําหนดและเง่ือนไข
1. ผูรับจางเหมาบริการตองปฏิบัติงานตามลักษณะงานท่ีตองดําเนินการใหเกิดประโยชนตอ

ศูนยกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลแบบครบวงจรของเทศบาลเมืองสระแกว
2. ผูรับจางเหมาบริการตองจัดหาวัสดุและอุปกรณท่ีจําเปน เชน วัสดุอุปกรณสํานักงาน, ไม

กวาดทางมะพราว, รองเทาบูท ฯลฯ เปนตน ไวใชภายในศูนยขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลแบบครบวงจร
3. ผูรับจางเหมาบริการตองจัดหาพนักงานทีมีความประพฤติดี มีความสามารถปฏิบัติงานดวย

ความเรียบรอย มีสัญชาติไทย อานหนังสือออก เขียนหนังสือได
คาจางและการจายเงิน ระยะเวลาการจาง 3 เดือน (ตั้งแตวันท่ี 1 ก.ค.-29 ก.ย. 2560)

เปนจํานวนเงิน 796,500 บาท กําหนดการจายเงินเปนงวด ดังนี้
งวดท่ี 1 จะจายคาจางเปนจํานวนเงิน 265,500- บาท เม่ือผูรับจางไดปฏิบัติงานใหแลวเสร็จ

และสงมอบงานภายในวันท่ี 31 กรกฎาคม 2560 พรอมกับคณะกรรมการฯ ตรวจรับงานจางเปนท่ีเรียบรอยแลว
งวดท่ี 2 จะจายคาจางเปนจํานวนเงิน 265,500- บาท เม่ือผูรับจางไดปฏิบัติงานใหแลวเสร็จ

และสงมอบงานภายในวันท่ี 31 สิงหาคม 2560 พรอมกับคณะกรรมการฯ ตรวจรับงานจางเปนท่ีเรียบรอยแลว
งวดท่ี 3 จะจายคาจางเปนจํานวนเงิน 265,500- บาท เม่ือผูรับจางไดปฏิบัติงานใหแลวเสร็จ และ

สงมอบงานภายในวันท่ี 29 กันยายน 2560 พรอมกับคณะกรรมการฯ ตรวจรับงานจางเปนท่ีเรียบรอยแลว
โดยมีรายละเอียดตามเอกสารสอบราคาจางเหมา เลขท่ี 16/2560 ลงวันท่ี 8 มิถุนายน 2560

ราคากลาง 796,500.- บาท (เจ็ดแสนเกาหม่ืนหกพันหารอยบาทถวน)
คาเอกสารสอบราคาจาง 300.- บาท (สามรอยบาทถวน)
กําหนดระยะเวลาจางเหมา 3 เดือน
เอกสารสอบราคา เลขท่ี 16/2560

2. โครงการจางเหมาบริการรักษาความสะอาดถนนในเขตเทศบาลเมืองสระแกว ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2560 (ตั้งแตเดือน กรกฎาคม ถึงเดือน กันยายน 2560) รายละเอียดดังนี้

ขอบเขตดําเนินการจางเหมาบริการ
1. กําหนดวันทํางานปกติ ตั้งแตวันจันทร – วันอาทิตย (สัปดาหละ 7 วัน)

2. กําหนดเวลาทํางาน ตั้งแตวันจันทร – วันอาทิตย (สัปดาหละ 7 วัน) โดยมีชวงเวลาท่ีตอง
ทํางานดังนี้

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.
กําหนดพื้นท่ีในการจางเหมาบริการ
จุดท่ี 1 ปฏิบัติงานเก็บกวาดทําความสะอาด ถนนเทศบาล 19 ซอย 1 และถนนบริเวณรอบๆ

ตลาดสด ดานนอก คิดเปนพ้ืนท่ี 2,275 ตร.ม.
จุดท่ี 2 ปฏิบัติงานเก็บกวาดทําความสะอาด ถนนเทศบาล 17 จากรานแวนทอปเจริญ ถึง

รานเจแปด และถนนรอบตลาดสดดานใน คิดเปนพ้ืนท่ี 3,825 ตร.ม.
จุดท่ี 3 ปฏิบัติงานเก็บกวาดทําความสะอาด ถนนสุวรรณศร ตั้งแตสิทธิผลคารแคร ถึงประตู

ทางออกโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแกว คิดเปนพ้ืนท่ี 4,800 ตร.ม.
จุดท่ี 4 ปฏิบัติงานเก็บกวาดทําความสะอาด ถนนสุวรรณศรตั้งแตหางบิ๊กซีถึงประตูทางเขา

ท่ีวาการอําเภอเมืองสระแกว คิดเปนพ้ืนท่ี 4,200 ตร.ม.
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จุดท่ี 5 ปฏิบัติงานเก็บกวาดทําความสะอาด ถนนสุวรรณศร ตั้งแตประตูทางเขาท่ีวาการ

อําเภอเมืองสระแกวถึงสถานีดับเพลิงเกา คิดเปนพ้ืนท่ี 2,400 ตร.ม.
จุดท่ี 6 ปฏิบัติงานเก็บกวาดทําความสะอาด ถนนสุวรรณศร ตั้งแตประตูทางออกโรงพยาบาลสมเด็จ

พระยุพราชสระแกว ถึงบริเวณรานเซเวนและทาจอดรถยนตรับ–สงผูโดยสารสายวังน้ําเย็น คิดเปนพ้ืนท่ี 1,700 ตร.ม.
จุดท่ี 7 ปฏิบัติงานเก็บกวาดทําความสะอาดถนนสุวรรณศร ตั้งแตสถานีดับเพลิงเกาถึงถนน

เทศบาล 8 (ขางวัดสระแกว) คิดเปนพ้ืนท่ี 2,100 ตร.ม.
จุดท่ี 8 ปฏิบัติงานเก็บกวาดทําความสะอาด ถนนสุวรรณศร ตั้งแตรานเซเวนถึงบริเวณหนา

บานรองนายกองคการบริหารสวนจังหวัดสระแกว คิดเปนพ้ืนท่ี 2,220 ตร.ม.
จุดท่ี 9 ปฏิบัติงานเก็บกวาดทําความสะอาด ถนนสุวรรณศร ตั้งแตทางเขาถนนเทศบาล 8

(ขางวัดสระแกว) ถึงทางเขา หจก.สระแกวมงคลเซอรวิส คิดเปนพ้ืนท่ี 2,880 ตร.ม.
จุดท่ี 10 ปฏิบัติงานเก็บกวาดทําความสะอาด ถนนสุวรรณศร ตั้งแตบริเวณหนาบานรองนายก

องคการบริหารสวนจังหวัดสระแกวถึงทางเขาสถานีขนสงผูโดยสารจังหวัดสระแกว คิดเปนพ้ืนท่ี 2,760 ตร.ม.
จุดท่ี 11 ปฏิบัติงานเก็บกวาดทําความสะอาดถนนสุวรรณศร ตั้งแตทางเขา หจก.สระแกว

มงคลเซอรวิสถึงทางเขาถนนเทศบาล 2 แลวขามฝงจากหนารานคักอีหลี ถึงทางเขาสถานีขนสงผูโดยสารจังหวัด
สระแกว คิดเปนพ้ืนท่ี 3,000 ตร.ม.

จุดท่ี 12 ปฏิบัติงานเก็บกวาดทําความสะอาด ถนนทางเขาสถานีขนสงผูโดยสารจังหวัด
สระแกวจนถึงตัวสถานีขนสงผูโดยสารจังหวัดสระแกว แลวจากตัวสถานีขนสงผูโดยสารจังหวัดสระแกวจนถึง
ทางออกสถานีขนสงผูโดยสารจังหวัดสระแกว คิดเปนพ้ืนท่ี 3,300 ตร.ม.

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

จุดท่ี 14 ปฏิบัติงานเก็บกวาดทําความสะอาด ถนนเทศบาล 19 ท้ังสองฝง จากรานเซเวน ถึง
สถานีตํารวจภูธรอําเภอเมืองสระแกว คิดเปนพ้ืนท่ี 2,400 ตร.ม.

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

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

จุดท่ี 17 ปฏิบัติงานเก็บกวาดทําความสะอาด ถนนจากสี่แยกสถานีตํารวจภูธรอําเภอเมือง
สระแกวถึงสี่แยกองคการบริหารสวนจังหวัดสระแกว (เกา) ไปจนถึงทางแยกสนามกีฬาเทศบาลเมืองสระแกว คิด
เปนพ้ืนท่ี 2,190 ตร.ม.

จุดท่ี 18 ปฏิบัติงานเก็บกวาดทําความสะอาด ถนนเทศบาล 19 จากสี่แยกองคการบริหาร
สวนจังหวัดสระแกว (เกา) ไปจนถึงสถานีรถไฟสระแกว คิดเปนพ้ืนท่ี 3,330 ตร.ม.

จุดท่ี 19 ปฏิบัติงานเก็บกวาดทําความสะอาด ถนนเทศบาล 21 (ซอยขางโรงพยาบาลสมเด็จ
พระยุพราชสระแกว) ถึงทางเขาองคการบริหารสวนจังหวัดสระแกว (เกา) คิดเปนพ้ืนท่ี 3,625 ตร.ม.

จุดท่ี 20 ปฏิบัติงานเก็บกวาดทําความสะอาด ถนนเทศบาล 2 จากทางเขาถึงวงเวียน
สวนสาธารณะ สระแกว – สระขวัญ คิดเปนพ้ืนท่ี 5,220 ตร.ม.

จุดท่ี 21 ปฏิบัติงานเก็บกวาดทําความสะอาดถนนบริเวณรอบอาคารสํานักงานเทศบาลเมือง
สระแกว (นอกรั้วอาคารสํานักงาน) คิดเปนพ้ืนท่ี 2,760 ตร.ม.

จุดท่ี 22 ทางเขาถนนเทศบาล 6(สามแยกไฟแดง) จนถึงถนนเทศบาล 6 ซอย 2 ท้ังสองฝง คิด
เปนพ้ืนท่ี 2,400 ตร.ม.
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จุดท่ี 23 ถนนเทศบาล 6 ซอย 2 จนถึงสี่แยกตัดกับถนนเลี่ยงเมือง (รานโชติกา) คิดเปนพ้ืนท่ี

2,940 ตร.ม.
จุดท่ี 24 ถนนเทศบาล 6 ซอย 1 จากปากทางเขาจนถึงสวนสาธารณะสระแกว–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

งานประเพณี หรืองานอ่ืนใดท่ีเปนภารกิจเรงดวนของเทศบาลท่ีตองดําเนินการ
ขอกําหนดและเง่ือนไข
1. ผูรับจางเหมาบริการตองดําเนินการตามลักษณะงาน ใหเกิดความสะอาดเปนระเบียบ

เรียบรอยเปนประจําทุกวัน โดยมิใหเกิดปญหาความสกปรกและไมเปนระเบียบเรียบรอย และเม่ือพบเห็นตอง
รีบเรง แกไขทันที

2. ผูรับจางเหมาบริการตองจัดหาวัสดุ - อุปกรณ เครื่องมือเครื่องใชในการปฏิบัติงานให
เพียงพอ และเหมาะสมกับการปฏิบัติงาน อาทิ เชน

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

3. ผูรับจางเหมาบริการตองจัดหาพนักงานทีมีความประพฤติดี มีความสามารถปฏิบัติงานดวย
ความเรียบรอย มีสัญชาติไทย อานหนังสือออก เขียนหนังสือได

คาจางและการจายเงิน ระยะเวลาการจาง 3 เดือน (ตั้งแตวันท่ี 1 ก.ค. – 29 ก.ย. 2560)
เปนจํานวนเงิน 693,000 บาท กําหนดการจายเงินเปนงวด ดังนี้

งวดท่ี 1 จะจายคาจางเปนจํานวนเงิน 231,000- บาท เม่ือผูรับจางไดปฏิบัติงานใหแลวเสร็จ
และสงมอบงานภายในวันท่ี 31 กรกฎาคม 2560 พรอมกับคณะกรรมการฯ ตรวจรับงานจางเปนท่ีเรียบรอยแลว

งวดท่ี 2 จะจายคาจางเปนจํานวนเงิน 231,000- บาท เม่ือผูรับจางไดปฏิบัติงานใหแลวเสร็จ
และสงมอบงานภายในวันท่ี 31 สิงหาคม 2560 พรอมกับคณะกรรมการฯ ตรวจรับงานจางเปนท่ีเรียบรอยแลว

งวดท่ี 3 จะจายคาจางเปนจํานวนเงิน 231,000- บาท เม่ือผูรับจางไดปฏิบัติงานใหแลวเสร็จ และ
สงมอบงานภายในวันท่ี 29 กันยายน 2560 พรอมกับคณะกรรมการฯ ตรวจรับงานจางเปนท่ีเรียบรอยแลว

โดยมีรายละเอียดตามเอกสารสอบราคาจางเหมาเลขท่ี 17/2560 ลงวันท่ี 8 มิถุนายน 2560
ราคากลาง 693,000.- บาท (หกแสนเกาหม่ืนสามพันบาทถวน)
คาเอกสารสอบราคาจาง 300.- บาท (สามรอยบาทถวน)
กําหนดระยะเวลาจางเหมา 3 เดือน
เอกสารสอบราคา เลขท่ี 17/2560

3. โครงการจางเหมาบริการเก็บ ขนขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลในเขตเทศบาลเมืองสระแกว
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ตั้งแตเดือน กรกฎาคม ถึงเดือน กันยายน 2560) รายละเอียดดังนี้

5/ขอบเขต.....
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ขอบเขตดําเนินการจางเหมาบริการ
1. กําหนดวันทํางานปกติ ตั้งแตวันจันทร - วันอาทิตย (สัปดาหละ 7 วัน)
2. กําหนดเวลาทํางาน ชวงเวลาท่ีตองปฏิบัติงานระหวางเวลา 05.00 – 16.30 น. โดยจะตอง

ทํางานจนกวางานจะแลวเสร็จตามท่ีเทศบาลเมืองสระแกวกําหนด
หมายเหตุ - ชวงเวลาท่ีจะเขาปฏิบัติงาน เทศบาลเมืองสระแกวจะกําหนดตามความเหมาะสมใหสอดคลองกับ
สภาพวิถีของชุมชนในพ้ืนท่ี โดยผูควบคุมงานจะแจงใหทราบลวงหนา

- กรณีท่ีเกิดความเสียหายแกทางราชการไมวากรณีใดๆ ในระหวางเวลาการปฏิบัติงาน  ถือวาเปนความ
รับผิดชอบของผูรับจาง

กําหนดพื้นท่ีในการจางเหมาบริการ
เขตท่ี 1 เริ่มจากสี่แยกโรงแรมโกลเดน รานวันดีไปสายจันทบุรี บริการโทรศัพท TOT

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

เขตท่ี 2 เริ่มจากทาจอดรถสายวังน้ําเย็น ถนนเทศบาล 19 ถึง(แดงออรคิด) 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 เริ่มจากถนนเทศบาล 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, ถนนซอยหลังวัดทุกซอยวัดสระแกว, โรงเรียนอนุบาลจิตละมุน ชุมชนโรง
ฆาสัตวเกา โรงเรียนดาราสมุทร ถนนสายเลี่ยงเมือง (จากสี่แยกดาราสมุทร ถึงรานโชติกา) เนินกลอย,โรงแรมทิพปุ
ระหลังอําเภอเมืองสระแกว, ปมแกส (ขางอําเภอเมืองสระแกว) ธนาคาร    ออมสิน ไปรษณียฯ

เขตท่ี 4 เริ่มจากถนนสุวรรณศร (ทางเขาถนนเทศบาล 2 ) ถึงทางเขาถนนเทศบาล 19
(ท้ังสองฝง) ถนนเทศบาล 19 ตลอดสายเขาหมูบานปางสีดาซอย 1,2,3 โรงแรมธนาสิริ ถึงสถานีรถไฟ
ถนนเทศบาล 17 ตลอดสาย ตั้งแตบานหัวกุญแจใต ถนนเทศบาล 17 ซอย3,4,5 ถึงถนนสุวรรณศร หมูบาน
เอ้ืออาทร ปมคาลเท็กซและรานอาหารดูดี,๋สหกรณออมทรัพยครูฯ,บริษัทอีซูซุฯ, บริษัทแม็คโครฯ, โรงเรียนอนุบาล
วัดสระแกว ซอยรานมาลัย สาขา 2, ปมน้ํามันเอสโซ ถึงทางเขาถนนเทศบาล 2

เขตท่ี 5 เริ่มจากถนนเทศบาล6/1 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 11,13,15,17

6/ขอกําหนด.....
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ขอกําหนดและเง่ือนไข
1. ผูรับจางตองดําเนินการตามลักษณะงานใหสําเร็จเปนระเบียบเรียบรอย โดยมิใหเกิดปญหา

ความสกปรกและไมเปนระเบียบเรียบรอย และเม่ือพบเห็นตองรีบเรงแกไขทันที
2. ผูรับจางตองจัดหาวัสดุ - อุปกรณ เครื่องมือเครื่องใชในการปฏิบัติงานใหเพียงพอและ

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

3. ผูรับจางเหมาบริการตองจัดหาพนักงานทีมีความประพฤติดี มีความสามารถปฏิบัติงานดวย
ความเรียบรอย มีสัญชาติไทย อานหนังสือออก เขียนหนังสือได

คาจางและการจายเงิน ระยะเวลาการจาง 3 เดือน (ตั้งแตวันท่ี 1 ก.ค.-29 ก.ย. 2560)
เปนจํานวนเงิน 406,800 บาทกําหนดการจายเงินเปนงวด ดังนี้

งวดท่ี 1 จะจายคาจางเปนจํานวนเงิน 135,600- บาท เม่ือผูรับจางไดปฏิบัติงานใหแลวเสร็จ
และสงมอบงานภายในวันท่ี 31 กรกฎาคม 2560 พรอมกับคณะกรรมการฯ ตรวจรับงานจางเปนท่ีเรียบรอยแลว

งวดท่ี 2 จะจายคาจางเปนจํานวนเงิน 135,600- บาท เม่ือผูรับจางไดปฏิบัติงานใหแลวเสร็จ
และสงมอบงานภายในวันท่ี 31 สิงหาคม 2560 พรอมกับคณะกรรมการฯ ตรวจรับงานจางเปนท่ีเรียบรอยแลว

งวดท่ี 3 จะจายคาจางเปนจํานวนเงิน 135,600- บาท เม่ือผูรับจางไดปฏิบัติงานใหแลวเสร็จ และ
สงมอบงานภายในวันท่ี 29 กันยายน 2560 พรอมกับคณะกรรมการฯ ตรวจรับงานจางเปนท่ีเรียบรอยแลว

โดยมีรายละเอียดตามเอกสารสอบราคาจางเหมา เลขท่ี 18/2560 ลงวันท่ี 8 มิถุนายน 2560
ราคากลาง 406,800.- บาท (สี่แสนหกพันแปดรอยบาทถวน)
คาเอกสารสอบราคาจาง 200.- บาท (สองรอยบาทถวน)
กําหนดระยะเวลาจางเหมา 3 เดือน
เอกสารสอบราคา เลขท่ี 18/2560

รวมเปนเงินท้ังสิ้น 1,896,300.- บาท (หนึ่งลานแปดแสนเกาหม่ืนหกพันสามรอยบาทถวน)

ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองมีคุณสมบัติดังตอไปนี้
1. เปนผูมีอาชีพรับจางงานท่ีสอบราคาจางดังกลาว
2. ไมเปนผูท่ีถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูท้ิงงานของทางราชการหรือของหนวยการบริหาร

ราชการสวนทองถ่ิน และไดแจงเวียนชื่อแลว
3. ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิหรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมข้ึนศาลไทย เวนแตรัฐบาลของผู

เสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธแิละความคุมกันเชนวานั้น
4. ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอ่ืนท่ีเขาเสนอราคากับเทศบาลเมืองสระแกว

ณ วันประกาศสอบราคา หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรมในการสอบ
ราคาจางครั้งนี้

5. บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีจะเขาเปนคูสัญญาตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับ รายจาย
หรือแสดงบัญชีรายรับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ

7/6. บุคคล..........





เอกสารสอบราคาจางเหมา เลขท่ี 16/2560
การสอบราคาโครงการจางเหมาบริการในศูนยกําจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจรเทศบาลเมืองสระแกว

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ตั้งแตเดือน กรกฎาคม ถึงเดือน กันยายน 2560)
ตามประกาศเทศบาลเมืองสระแกว ลงวันท่ี 8 มิถุนายน พ.ศ. 2560

.......................................................
เทศบาลเมืองสระแกว ซึ่งตอไปนี้เรียกวา “เทศบาล”มีความประสงคจะสอบราคาจางโครงการ

จางเหมาบริการในศูนยกําจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจรเทศบาลเมืองสระแกว ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560
รวมเปนเงิน 796,500.- บาท (เจ็ดแสนเกาหม่ืนหกพันหารอยบาทถวน) (ตั้งแตเดือน กรกฎาคม ถึงเดือน
กันยายน 2560) โดยมีรายละเอียดดังนี้

ขอบเขตดําเนินการจางเหมาบริการ
1. กําหนดวันทํางานปกติตั้งแตวันจันทร - วันอาทิตย (สัปดาหละ 7 วัน)
2. กําหนดเวลาทํางานชวงเวลาท่ีตอปฏิบัติงานระหวางเวลา 08.00 – 16.30 น. โดยจะตอง

ทํางานจนกวางานจะแลวเสร็จตามท่ีเทศบาลเมืองสระแกวกําหนด
หมายเหตุ - ชวงเวลาท่ีจะเขาปฏิบัติงาน เทศบาลเมืองสระแกวจะกําหนดตามความเหมาะสมใหสอดคลองกับ
สภาพวิถีของชุมชนในพ้ืนท่ี โดยผูควบคุมงานจะแจงใหทราบลวงหนา

- กรณีท่ีเกิดความเสียหายแกทางราชการไมวากรณีใดๆ ในระหวางเวลาการปฏิบัติงาน ถือวาเปน
ความรับผิดชอบของผูรับจาง

กําหนดพื้นท่ี ภารกิจในการจางเหมาบริการ
1. ดูแลรักษาความปลอดภัยทรัพยสินของศูนยกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลแบบครบวงจร

ของเทศบาลเมืองสระแกว ไมใหเกิดการสูญหาย หรือเกิดความเสียหายแกทางราชการ เปด – ปด ประตูทางเขา
อยูเวรกลางวันและกลางคืน วันจันทร – วันอาทิตย ซึ่งมีพ้ืนท่ีประมาณ 72,000 ตาราเมตร

2. ดูแลรักษาความสะอาดภายในศูนยกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลแบบครบวงจร
ของเทศบาลเมืองสระแกว เปด – ปด ประตูอาคารสํานักงาน และอาคารอ่ืนๆท่ีเก่ียวของ

3. คัดแยกขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล นําขยะอินทรียหมักทําปุย บรรจุปุยและทํางานอ่ืนๆ
ท่ีเก่ียวของ

4. บันทึกขอมูลการชั่งน้ําหนักรถบรรทุกขยะท่ีหนวยงานตางๆนํารถบรรทุกขยะมาท้ิงภายใน
ศูนยกําจัดขยะฯ ท้ังขาเขา และขาออกใหชัดเจน ถูกตองสามารถนําไปประกอบเปนเอกสารแนบหนังสือแจงหนี้
สงใหเทศบาลเมืองสระแกว เดือนละ 1 ครั้ง (ทําขอมูลทุกวันไมเวนวันหยุด)

5. จัดทําเอกสารบันทึกการชั่งน้ําหนักใหกับเทศบาลเมืองสระแกว ตรวจเอกสารหลักฐาน
และคัดลอกลงรายการตางๆ รวบรวมขอมูลและสถิติ จัดเตรียมและใหบริการในเรื่องสถานท่ี วัสดุ อุปกรณ คอย
อํานวยความสะดวกในการตรวจเยี่ยมของเทศบาล และคณะดูงานตางๆ
หมายเหตุ ในกรณีท่ีเทศบาลเมืองสระแกว มีความตองการลดหรือเพ่ิมงานดําเนินการจางเหมาบริการในศูนย
กําจัดฯ ใหสามารถดําเนินการไดตามความจําเปนและความเหมาะสม โดยใหคํานึงถึงประโยชนของทางราชการ
เปนสําคัญ

ขอกําหนดและเง่ือนไข
1. ผูรับจางเหมาบริการตองปฏิบัติงานตามลักษณะงานท่ีตองดําเนินการใหเกิดประโยชนตอ

ศูนยกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลแบบครบวงจรของเทศบาลเมืองสระแกว
2. ผูรับจางเหมาบริการตองจัดหาวัสดุและอุปกรณท่ีจําเปน เชน วัสดุอุปกรณสํานักงาน, ไม

กวาดทางมะพราว, รองเทาบูท ฯลฯ เปนตน ไวใชภายในศูนยขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลแบบครบวงจร
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3. ผูรับจางเหมาบริการตองจัดหาพนักงานทีมีความประพฤติดี มีความสามารถปฏิบัติงาน

ดวยความเรียบรอย มีสัญชาติไทย อานหนังสือออก เขียนหนังสือได
คาจางและการจายเงิน ระยะเวลาการจาง 3 เดือน (ตั้งแตวันท่ี 1 ก.ค.-29 ก.ย. 2560)

เปนจํานวนเงิน 796,500 บาท กําหนดการจายเงินเปนงวด ดังนี้
งวดท่ี 1 จะจายคาจางเปนจํานวนเงิน 265,500- บาท เม่ือผูรับจางไดปฏิบัติงานใหแลวเสร็จ

และสงมอบงานภายในวันท่ี 31 กรกฎาคม 2560 พรอมกับคณะกรรมการฯ ตรวจรับงานจางเปนท่ีเรียบรอยแลว
งวดท่ี 2 จะจายคาจางเปนจํานวนเงิน 265,500- บาท เม่ือผูรับจางไดปฏิบัติงานใหแลวเสร็จ

และสงมอบงานภายในวันท่ี 31 สิงหาคม 2560 พรอมกับคณะกรรมการฯ ตรวจรับงานจางเปนท่ีเรียบรอยแลว
งวดท่ี 3 จะจายคาจางเปนจํานวนเงิน 265,500- บาท เม่ือผูรับจางไดปฏิบัติงานใหแลวเสร็จ

และสงมอบงานภายในวันท่ี 29 กันยายน 2560 พรอมกับคณะกรรมการฯ ตรวจรับงานจางเปนท่ีเรียบรอยแลว
1. เอกสารแนบทายประกาศสอบราคา

1.1 แบบรูปรายละเอียดแนบทาย
1.2 แบบใบเสนอราคา
1.3 แบบสัญญาจาง ตามแบบกระทรวงมหาดไทย
1.4 แบบหนังสือคํ้าประกัน

(1) หลักประกันสัญญา ตามแบบกระทรวงมหาดไทย
1.5 บทนิยาม

(1) ผูเสนอราคาท่ีมีผลประโยชนรวมกัน
(2) การขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม

1.6 แบบบัญชีเอกสาร
(1) บัญชีเอกสารสวนท่ี 1
(2) บัญชีเอกสารสวนท่ี 2

2. คุณสมบัติของผูเสนอราคา
2.1 ผูเสนอราคาตองเปนผูมีอาชีพรับจางงานท่ีสอบราคาจาง
2.2 ผูเสนอราคาตองไมเปนผูถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูท้ิงงานของทางราชการ หรือของ

หนวยการบริหารราชการสวนทองถ่ิน และไดแจงเวียนชื่อแลว หรือไมเปนผูท่ีไดรับผลของการสั่งใหนิติบุคคล หรือ
บุคคลอ่ืนเปนผูท้ิงงานตามระเบียบของทางราชการ

2.3 ผูเสนอราคาตองไมเปนผูท่ีมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอ่ืน ณ วันประกาศสอบ
ราคา หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม ตามขอ 1.5

2.4 ผูเสนอราคาตองไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมข้ึนศาลไทย
เวนแตรัฐบาลของผูเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ และความคุมกันเชนวานั้น

2.5 บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีจะเขาเปนคูสัญญาตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับ
รายจาย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ

2.6 บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีจะเขาเปนคูสัญญากับหนวยงานของรัฐซึ่งไดดําเนินการจัดซื้อจัดจาง
ดวยระบบอิเล็กทรอนิกส (e-Government Procurement : e-GP) ตองลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกสของ
กรมบัญชีกลางท่ีเว็บไซตศูนยขอมูลจัดซื้อจัดจางภาครัฐ

2.7 ผูประสงคจะเสนอราคาตองรับจายเงินผานบัญชีเงินฝากกระแสรายวันหรือบัญชีเงินฝาก
ออมทรัพย เวนแตการรับจายเงินแตละครั้งซึ่งมีมูลคาไมเกินสามหม่ืนบาทคูสัญญาอาจรับจายเปนเงินสดก็ได
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3. หลักฐานการเสนอราคา

ผูเสนอราคาจะตองเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพรอมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกไวนอก
ซองใบเสนอราคาเปน 3 สวนคือ

3.1 สวนท่ี 1 อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้
(1) ในกรณีผูเสนอราคาเปนนิติบุคคล

ก) หางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนจํากัด  ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุนสวนผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม พรอมรับรองสําเนาถูกตอง

ข) บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติ
บุคคล หนังสือบริคณหสนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุมและบัญชี ผูถือหุนรายใหญพรอม
รับรองสําเนาถูกตอง

(2) ในกรณีผูเสนอราคาเปนบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลท่ีมิใชนิติบุคคลใหยื่นสําเนาบัตร
ประจําตัวประชาชนของผูนั้น สําเนาขอตกลงท่ีแสดงถึงการเขาเปนหุนสวน (ถามี) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
ของผูเปนหุนสวน พรอมท้ังรับรองสําเนาถูกตอง

(3) ในกรณีผูเสนอราคาเปนผูเสนอราคารวมกันในฐานะเปนผูรวมคา ใหยื่นสําเนาสัญญา
ของการรวมคา สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูรวมคาและในกรณีท่ีผูเขารวมคาฝายใดเปนบุคคลธรรมดาท่ี
มิใชสัญชาติไทยก็ใหยื่นสําเนาหนังสือเดินทาง หรือผูรวมคาฝายใดเปนนิติบุคคลใหยื่นเอกสารตามท่ีระบุไวใน (1)

(4) สําเนาใบทะเบียนพาณิชย หรือ สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลคาเพ่ิม (ภ.พ.20)
(5) สําเนาใบเสร็จซื้อเอกสารสอบราคา
(6) บัญชีเอกสารสวนท่ี 1 ท้ังหมดท่ีไดยื่นพรอมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบ ในขอ 1.6 (1)

3.2 สวนท่ี 2 อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้
(1) หนังสือมอบอํานาจซึ่งปดอากรแสตมปตามกฎหมายในกรณีท่ีผูเสนอราคามอบ

อํานาจใหบุคคลอ่ืนลงนามในใบเสนอราคาแทน
(2) บัญชีปริมาณงาน (หรือใบแจงปริมาณงาน) ซึ่งจะตองแสดงรายการรายละเอียดใน

ประกาศสอบราคานี้ รวมท้ังภาษีประเภทตางๆ
(3) ยื่นบัญชีเอกสารสวนท่ี 2 ท้ังหมดตามแบบ ในขอ 1.6 (2)
(4) บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีจะเขาเปนคูสัญญากับหนวยงานของรัฐซึ่งไดดําเนินการจัดซื้อ

จัดจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส (e-Government  Procurement : E-GP) ตองลงทะเบียนในระบบ
อิเล็กทรอนิกสของกรมบัญชีกลางท่ีเว็บไซตศูนยขอมูลจัดซื้อจัดจางภาครัฐ

(5) คูสัญญาตองรับจายเงินผานบัญชีเงินฝากกระแสรายวันหรือบัญชีฝากออมทรัพยเวน
แตการรับจายเงินแตละครั้งซึ่งมีมูลคาไมเกินสามหม่ืนบาทคูสัญญาอาจรับจายเปนเงินสดก็ได

3.3 ซองใบเสนอราคาอยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้
(1) แบบใบเสนอราคา ท้ังหมดตามแบบในขอ 1.2

4. การเสนอราคา
4.1 ผูเสนอราคาตองยื่นเสนอราคาตามแบบของการเสนอราคา ตามแบบฟอรมใบยื่นขอเสนอ

ราคาของเทศบาลท่ีกําหนดไวในเอกสารสอบราคานี้โดยไมมีเงื่อนไขใดๆ ท้ังสิ้น และจะตองกรอกรายละเอียดให
ถูกตองครบถวน มิฉะนั้น เทศบาลจะตัดสิทธิไมใหเปนผูเสนอราคาท่ีผานการคัดเลือกใหเขาเสนอราคากับเทศบาล
และลงลายมือชื่อของผูเสนอราคาใหชัดเจน หากมีการขูดลบ ตก เติม แกไข เปลี่ยนแปลง จะตองลงลายมือชื่อผู
เสนอราคาพรอมประทับตรา (ถามี) กํากับไวดวยทุกแหง
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4.2 ผูเสนอราคาจะตองกรอกปริมาณงาน และราคาในบัญชีปริมาณงานจางเหมาบริการในศูนย
กําจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจรเทศบาลเมืองสระแกว ใหครบถวน

ในการเสนอราคาใหเสนอเปนเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียวโดยเสนอราคารวม
และหรือราคาตอหนวยและหรือตอรายการตามเงื่อนไขท่ีระบุไวทายใบเสนอราคาใหถูกตอง ท้ังนี้ราคารวมท่ีเสนอ
จะตองตรงกันท้ังตัวเลขและตัวหนังสือ ถาตัวเลขและตัวหนังสือไมตรงกันใหถือตัวหนงัสือเปนสําคัญ โดยคิดราคา
รวมท้ังสิ้นซึ่งรวมคาภาษีมูลคาเพ่ิมภาษีอากรอ่ืน คาขนสง คาจดทะเบียนและคาใชจายอ่ืน ๆ ท้ังปวงจนกระท่ัง
สงมอบงานให ณ เทศบาลเมืองสระแกว หรือสถานท่ีอ่ืนท่ีเทศบาลไดกําหนดภายหลังราคาท่ีเสนอจะตองกําหนด
ยืนราคาไมนอยกวา 91 วัน นับแตวันเปดซองสอบราคาโดยภายในกําหนดยืนราคาผูเสนอราคาตองรับผิดชอบ
ราคาท่ีตนไดเสนอไวและจะถอนการเสนอราคามิได

4.3 ผูเสนอราคาจะตองเสนอกําหนดเวลาการดําเนินการแลวเสร็จไมเกิน 91 วัน นับถัดจากวัน
ลงนามในสัญญาจาง หรือวันท่ีไดรับหนังสือแจงจาก “เทศบาล” ใหเริ่มทํางาน

4.4 กอนยื่นซองสอบราคา ผูเสนอราคาควรตรวจดูรางสัญญา แบบรูปและรายละเอียด ฯลฯ
ใหถ่ีถวนและเขาใจเอกสารสอบราคาท้ังหมดเสียกอนท่ีจะตกลงยื่นซองสอบราคาตามเงือ่นไขในเอกสารสอบราคา

4.5 ผูเสนอราคาจะตองยื่นซองสอบราคา ท่ีปดผนึกซองเรียบรอยจาหนาซองถึง ประธาน
คณะกรรมการเปดซองสอบราคา โดยระบุไวหนาซองวา“ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบราคาจางเหมาเลขท่ี
16/2560” ยื่นตอเจาหนาท่ีรับซองสอบราคาไดใน วันท่ี 8 มิถุนายน 2560 ตั้งแตเวลา 08.30 – 12.00 น.
และตั้งแตเวลา 13.00 – 16.30 น. ณ หองประชุมช้ัน 2 ท่ีวาการอําเภอเมืองสระแกว และในวันท่ี 9
มิถุนายน 2560 ถึงวันท่ี 22 มิถุนายน 2560 ตั้งแตเวลา 08.30 – 12.00 น. และตั้งแตเวลา 13.00–16.30 น.
ไดท่ีงานพัสดุและทรัพยสิน กองคลัง สํานักงานเทศบาลเมืองสระแกว

เม่ือพนกําหนดเวลาย่ืนซองสอบราคาแลวจะไมรับซองสอบราคาโดยเด็ดขาด
คณะกรรมการเปดซองสอบราคาจะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผูเสนอราคา แตละรายวา

เปนผูเสนอราคาท่ีมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอ่ืน ตามขอ 1.5(1) ณ วันประกาศสอบราคาหรือไม
และประกาศรายชื่อผูเสนอราคาท่ีมีสิทธิ์ไดรับการคัดเลือกกอนการเปดซองใบเสนอราคา

หากปรากฏตอคณะกรรมการเปดซองสอบราคาหรือในขณะท่ีมีการเปดซองใบเสนอราคาวามีผู
ผูเสนอราคากระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม ตามขอ 1.5(2) และคณะกรรมการฯ
เชื่อวามีการกระทําอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรมคณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผูเสนอราคา
รายนั้นออกจากการเปนผูเสนอราคาและประกาศรายชื่อผูเสนอราคาท่ีมีสิทธิไดรับการคัดเลือก และเทศบาลเมือง
สระแกวจะพิจารณาลงโทษผูเสนอราคาดังกลาวเปนผูท้ิงงาน เวนแตคณะกรรมการฯ จะวินิจฉัยไดวาผูเสนอราคา
รายนั้นเปนผูท่ีใหความรวมมือเปนประโยชนตอการพิจารณาของทางราชการ และมิไดเปนผูริเริ่มใหมีการกระทํา
ดังกลาว

ผูเสนอราคาท่ีถูกตัดรายชื่อออกจากการเปนผูเสนอราคา เพราะเหตุเปนผูเสนอราคาท่ีมี
ผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอ่ืน ณ วันประกาศสอบราคา หรือเปนผูเสนอราคาท่ีกระทําการอันเปน
การขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม อาจอุทธรณคําสั่งดังกลาวตอผูวาราชการจังหวัดภายใน 3 วัน นับแต
วันท่ีไดรับแจงจากคณะกรรมการเปดซองสอบราคา การวินิจฉัยอุทธรณของผูวาราชการจงัหวัดใหถือเปนท่ีสุด

คณะกรรมการเปดซองสอบราคาจะเปดซองใบเสนอราคาของผูท่ีมีสิทธิไดรับการคัดเลือก
ดังกลาวขางตน ณ หองประชุมชั้น 2 ท่ีวาการอําเภอเมืองสระแกว ใน วันท่ี 23 มิถุนายน 2560 ตั้งแตเวลา
10.00 น. เปนตนไป
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การยื่นอุทธรณตามวรรค 4 ยอมไมเปนเหตุใหมีการขยายระยะเวลาการเปดซองใบเสนอราคา
เวนแตผูวาราชการจังหวัดพิจารณาเห็นวา  การขยายระยะเวลาดังกลาวและเปนประโยชนแกทางราชการอยางยิ่ง
และในการท่ีผูวาราชการจังหวัดพิจารณาเห็นดวยกับคําคัดคานของผูอุทธรณ และเห็นวาการยกเลิกการเปดซอง
ใบเสนอราคาท่ีไดดําเนินการไปแลวจะเปนประโยชนแกทางราชการอยางยิ่งและใหผูวาราชการจังหวัดมีอํานาจ
ยกเลิกการเปดซองใบเสนอราคาดังกลาวได

5. หลักเกณฑและสิทธิในการพิจารณาราคา
5.1 ในการสอบราคาครั้งนี้ “เทศบาล” จะพิจารณาตัดสินดวยราคารวม
5.2 หากผูเสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไมถูกตองตามขอ 2 หรือยื่นหลักฐานการเสนอราคา

ไมถูกตองหรือไมครบถวนตามขอ 3 หรือยื่นซองสอบราคาไมถูกตองตามขอ 4 แลว คณะกรรมการเปดซองสอบ
ราคาจะไมรับพิจารณาราคาของผูเสนอราคารายนั้นเวนแตเปนขอผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กนอยหรือท่ีผิด
แผกไปจากเงื่อนไขของเอกสารสอบราคาในสวนท่ีมิใชสาระสําคัญท้ังนี้เฉพาะในกรณีท่ีพิจารณาเห็นวาจะเปน
ประโยชนตอ ”เทศบาล” เทานั้น

5.3 “เทศบาล” สงวนสิทธิไมพิจารณาราคาของผูเสนอราคา โดยไมมีการผอนผันในกรณี
ดงัตอไปนี้

(1) ไมปรากฏชื่อผูเสนอราคารายนั้น ในบัญชีผูรับเอกสารสอบราคาหรือในหลักฐานการรับ
เอกสารสอบราคาของ “เทศบาล”

(2) ไมกรอกชื่อนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อผูเสนอราคาอยางใดอยาง
หนึ่งหรือท้ังหมดในใบเสนอราคา

(3) เสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเงื่อนไขท่ีกําหนดในเอกสารสอบราคาท่ีเปน
สาระสําคัญ  หรือมีผลทําใหเกิดความไดเปรียบเสียเปรียบแกผูเสนอราคารายอ่ืน

(4) ราคาท่ีเสนอมีการขูดลบ ตกเติมแกไขเปลี่ยนแปลงโดยผูเสนอราคามิไดลงลายมือชื่อ
พรอมประทับตรา (ถามี) กํากับไว

5.4 ในการตัดสินการสอบราคาหรือในการทําสัญญาคณะกรรมการเปดซองสอบราคา หรือ
“เทศบาล”มีสิทธิใหผูเสนอราคาชี้แจงขอเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือขอเท็จจริงอ่ืนใด ท่ีเก่ียวของกับผูเสนอราคา
ได “เทศบาล” มีสิทธิท่ีจะไมรับราคาหรือไมทําสัญญา หากหลักฐานดังกลาวไมมีความเหมาะสมหรือไมถูกตอง

5.5 “เทศบาล”ทรงไวซึ่งสิทธิท่ีไมรับราคาต่ําสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาท่ีเสนอ
ท้ังหมดก็ไดและอาจพิจารณาเลือกจางในจํานวนหรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิก
การสอบราคาโดยไมพิจารณาจัดจางเลยก็ไดสุดแตจะพิจารณา ท้ังนีเ้พ่ือประโยชนของทางราชการเปนสําคัญ และ
ใหถือวาการตัดสินของ “เทศบาล” เปนเด็ดขาดผูเสนอราคาจะเรียกรองคาเสียหายใดๆมิไดรวมท้ัง “เทศบาล”
จะพิจารณายกเลิกการสอบราคา และลงโทษผูเสนอราคาเปนผูท้ิงงานไมวาจะเปนผูเสนอราคาท่ีไดรับการ
คัดเลือกหรือไมก็ตาม หากมีเหตุท่ีเชื่อไดวาการเสนอราคากระทําไปโดยไมสุจริต เชน การเสนอเอกสารอันเปน
เท็จ หรือใชชื่อบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอ่ืนมาเสนอราคาแทน เปนตน

ในกรณีผูเสนอราคาต่ําสุด เสนอราคาต่ําจนคาดหมายไดวาไมอาจดําเนินงานตามสัญญาได
คณะกรรมการเปดซองสอบราคา หรือ”เทศบาล”จะใหผูเสนอราคานั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานท่ีทําใหเชื่อไดวาผู
เสนอราคาสามารถดําเนินงานตามสอบราคาจางใหเสร็จสมบูรณหากคําชี้แจงไมเปนท่ีรับฟงได “เทศบาล” มีสิทธิ
ท่ีจะไมรับราคาของผูเสนอราคารายนั้น
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5.6 ในกรณีท่ีปรากฏขอเท็จจริงภายหลังจากการเปดซองสอบราคาวา ผูเสนอราคาท่ีมีสิทธิไดรับ
การคัดเลือกตามท่ีไดประกาศรายชื่อไว ตามขอ 4.5 เปนผูเสนอราคาท่ีมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคาราย
อ่ืน ณ วันประกาศสอบราคาหรือเปนผูเสนอราคาท่ีกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม
“เทศบาล” มีอํานาจท่ีจะตัดรายชื่อผูเสนอราคาท่ีมีสิทธิไดรับการคัดเลือกดังกลาวออกจากประกาศรายชื่อ ตาม
ขอ 4.5 และ “เทศบาล” จะพิจารณาลงโทษผูเสนอราคารายนั้นเปนผูท้ิงงาน

ในกรณีหากผูวาราชการจังหวัดพิจารณาเห็นวา การยกเลิกการเปดซองใบเสนอราคาท่ีได
ดําเนินการไปแลวจะเปนประโยชนแกทางราชการอยางยิ่ง ผูวาราชการจังหวัดมีอํานาจยกเลิกการเปดซองใบ
เสนอราคาดังกลาวได

6. การทําสัญญาจาง
ผูชนะการสอบราคาจะตองทําสัญญาจางตามแบบสัญญาดังระบุในขอ 1.3 กับ“เทศบาล”

ภายใน วันท่ี 30 มิถุนายน 2560 และจะตองวางหลักประกันสัญญาเปนจํานวนเงินเทากับ รอยละ 5 ของ
ราคาคาจางท่ีสอบราคาได ให “เทศบาล” ยึดถือไวในขณะทําสัญญา โดยใชหลักประกันอยางหนึ่งอยางใด
ดังตอไปนี้

6.1 เงินสด
6.2 เช็คท่ีธนาคารสั่งจายใหแก “เทศบาล”โดยเปนเช็คลงวันท่ีท่ีทําสัญญาหรือกอนหนานั้นไม

เกิน 3 วันทําการของทางราชการ
6.3 หนังสือคํ้าประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือคํ้าประกันดังระบุใน ขอ 1.4(1)
6.4 หนังสือคํ้าประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย หรือบริษัทเงินทุน

หลักทรัพยท่ีไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชย และประกอบธุรกิจคํ้าประกันตามประกาศ
ของธนาคารแหงประเทศไทย ซึ่งไดแจงชื่อเวียนใหสวนราชการ หรือหนวยการบริหารราชการสวนทองถ่ินตางๆ
ทราบแลว โดยอนุโลมใหใชตามแบบหนังสือคํ้าประกัน ดังระบุในขอ 1.4 (1)

6.5 พันธบัตรรัฐบาลไทยซึ่งไดจดทะเบียนใชเปนหลักประกันสัญญาท่ีธนาคาร แหงประเทศไทย
แลวเทานั้น

หลักประกันนี้จะคืนใหโดยไมมีดอกเบี้ย ภายใน15 วัน  นับถัดจากวันท่ีผูชนะการสอบราคา
(ผูรับจาง) พนจากขอผูกพันตามสัญญาจางแลว

อนึ่ง เทศบาลเมืองสระแกวจะลงนามในสัญญาตอเม่ือมีเงินงบประมาณตามเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 แลวเทานั้น

7. อัตราคาปรับ
คาปรับตามแบบสัญญาจาง ขอ 17 จะกําหนดในอัตรารอยละ 0.10 ตอวันของราคาจางตามสัญญา

8. การรับประกันความชํารุดบกพรอง
ผูชนะการสอบราคาซึ่งไดทําขอตกลงเปนหนังสือ หรือทําสัญญาจางตามแบบดังระบุในขอ 1.3

แลวแตกรณีจะตองรับประกันความชํารุดบกพรองของงานท่ีรับจางทําภายในระยะเวลาไมนอยกวา - ป นับถัด
จากวันท่ี“เทศบาล”ไดรับมอบงาน โดยผูรับจางตองรีบจัดการซอมแซมแกไขใหใชการไดดีดังเดิมภายใน 7 วัน
นับถัดจากวันท่ีไดรับแจงความชํารุดบกพรอง

กรณีนี้ผูรับจางไมดําเนินการใหเปนไปตามรายละเอียดท่ีกําหนดแหงสัญญา ขาดรายการหนึ่ง
รายการใด ผูวาจางมีสิทธิจางรายอ่ืนไดโดยผูรับจางจะตองเปนผูออกคาใชจายท้ังหมด หรือใหผูวาจางหักเงิน
คาจาง หรือหลักประกันสัญญาไวโดยผูรับจางไมมีสิทธิเรียกรอง และโตแยงใด ๆ ท้ังสิ้น

7/9. คาจาง..........
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9. คาจางและการจายเงิน

การจายเงินคาจางเหมาตามประกาศนี้ “เทศบาล” จะจายเงินใหเม่ือผูเสนอราคา (ผูรับจาง)
ไดสงมอบงานจางเหมาบริการในศูนยกําจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจรเทศบาลเมืองสระแกว ใหกับเทศบาลเมือง
สระแกวเรียบรอยถูกตองตามสัญญา และคณะกรรมการตรวจรับการจางไดทําการตรวจรับไวถูกตองครบถวนแลว
โดยแบงออกเปน 3 งวด ดังนี้

งวดท่ี 1 เปนจํานวนเงิน 265,500.- บาท (สองแสนหกหม่ืนหาพันหารอยบาทถวน) เม่ือผู
รับจางไดปฏิบัติงานโครงการจางเหมาบริการในศูนยกําจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจรเทศบาลเมืองสระแกว
(ตามรายละเอียดโครงการฯ) ใหแลวเสร็จภายใน 31 กรกฎาคม 2560

งวดท่ี 2 เปนจํานวนเงิน 265,500.- บาท (สองแสนหกหม่ืนหาพันหารอยบาทถวน)
เม่ือผูรับจางไดปฏิบัติงานโครงการจางเหมาบริการในศูนยกําจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจรเทศบาลเมืองสระแกว
(ตามรายละเอียดโครงการฯ) ใหแลวเสร็จภายใน 31 สิงหาคม 2560

งวดท่ี 3 (งวดสุดทาย) เปนจํานวนเงิน 265,500.- บาท (สองแสนหกหม่ืนหาพันหารอยบาท
ถวน)เม่ือผูรับจางไดปฏิบัติงานโครงการจางเหมาบริการในศูนยกําจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจรเทศบาลเมือง
สระแกว(ตามรายละเอียดโครงการฯ) ใหแลวเสร็จภายใน 29 กันยายน 2560

รวมเปนเงินท้ังสิ้น 796,500.- บาท (เจ็ดแสนเกาหม่ืนหกพันหารอยบาทถวน)

10. ขอสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอ่ืนๆ
10.1 เงินคาจางสําหรับงานจางครั้งนี้ จายจากเงินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ

พ.ศ. 2560
การลงนามในสัญญาจะกระทําไดตอเม่ือ “เทศบาล” ไดรับอนุมัติเงินคาจางเหมาจากเงิน

งบประมาณประจําป พ.ศ. 2560 แผนงานเคหะและชุมชน งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล หมวดคาใชสอย
ประเภทรายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบริการ และผูมีอํานาจสั่งจางแลวเทานั้น

10.2 เทศบาลเมืองสระแกว สงวนสิทธิ์ท่ีจะไมรับราคาต่ําสุดถาหากผูเสนอราคาไดนําเสนอไม
เปนไปตามวัตถุประสงคการจางครั้งนี้ และคณะกรรมการเปดซองสอบราคาพิจารณาแลวไมสอดคลองกับ
วัตถุประสงคหรือตรงตามขอกําหนดของเทศบาลเมืองสระแกวก็จะไมรับการพิจารณาราคาใหเปนผูเสนอราคาได

10.3 เม่ือ “เทศบาล” ไดคัดเลือกผูเสนอราคารายใดใหเปนผูรับจาง และไดตกลงจางตาม
ประกาศสอบราคาจางแลวถาผูรับจางจะตองสั่งหรือนําสิ่งของดังกลาวเขามาจากตางประเทศและของนั้นตองเขา
มาโดยทางเรือในเสนทางท่ีมีเรือไทยเดินอยู และสามารถใหบริการรับขนไดตามท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวง
คมนาคมประกาศกําหนดผูเสนอราคาซึ่งเปนผูรับจางจะตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการพาณิชย
นาวี ดังนี้

(1) แจงการสั่งหรือการนําสิ่งของท่ีซื้อขายดังกลาวเขามาจากตางประเทศตอสํานักงาน
คณะกรรมการสงเสริมการพาณิชยนาวีภายใน 7 วัน นับถัดจากวันท่ีผูรับจางสั่งหรือซื้อของจากตางประเทศ เวน
แตเปนของท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออ่ืนได

(2) จัดการใหสิ่งของท่ีซื้อขายดังกลาวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือท่ีมีสิทธิเชนเดียวกับเรือไทย
จากตางประเทศมายังประเทศไทย เวนแตจะไดรับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการพาณิชยนาวี
ใหบรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออ่ืนท่ีมิใชเรือไทย ซึ่งจะตองไดรับอนุญาตเชนนั้นกอนบรรทุกของลงเรืออ่ืน หรือเปน
ของท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออ่ืน

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

8/10.4 ผูเสนอ.........





เอกสารสอบราคาจางเหมา เลขท่ี 17/2560
การสอบราคาโครงการจางเหมาบริการรักษาความสะอาดถนนในเขตเทศบาลเมืองสระแกว

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ตั้งแตกรกฎาคม ถึงเดือน กันยายน 2560)
ตามประกาศเทศบาลเมืองสระแกว ลงวันท่ี 8 มิถุนายน พ.ศ. 2560

.......................................................
เทศบาลเมืองสระแกว ซึ่งตอไปนี้เรียกวา “เทศบาล”มีความประสงคจะสอบราคาจางโครงการ

จางเหมาบริการรักษาความสะอาดถนนในเขตเทศบาลเมืองสระแกว ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560
รวมเปนเงิน 693,000.- บาท (หกแสนเกาหม่ืนสามพันบาทถวน) (ตั้งแตเดือน กรกฎาคม ถึงเดือน กันยายน
2560) โดยมีรายละเอียดดังนี้

ขอบเขตดําเนินการจางเหมาบริการ
1. กําหนดวันทํางานปกติ ตั้งแตวันจันทร – วันอาทิตย (สัปดาหละ 7 วัน)
2. กําหนดเวลาทํางาน ตั้งแตวันจันทร – วันอาทิตย (สัปดาหละ 7 วัน) โดยมีชวงเวลาท่ี

ตองทํางานดังนี้
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.

กําหนดพื้นท่ีในการจางเหมาบริการ
จุดท่ี 1 ปฏิบัติงานเก็บกวาดทําความสะอาด ถนนเทศบาล 19 ซอย 1 และถนนบริเวณ

รอบๆตลาดสด ดานนอก คิดเปนพ้ืนท่ี 2,275 ตร.ม.
จุดท่ี 2 ปฏิบัติงานเก็บกวาดทําความสะอาด ถนนเทศบาล 17 จากรานแวนทอปเจริญ ถึง

รานเจแปด และถนนรอบตลาดสดดานใน คิดเปนพ้ืนท่ี 3,825 ตร.ม.
จุดท่ี 3 ปฏิบัติงานเก็บกวาดทําความสะอาด ถนนสุวรรณศร ตั้งแตสิทธิผลคารแคร ถึงประตู

ทางออกโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแกว คิดเปนพ้ืนท่ี 4,800 ตร.ม.
จุดท่ี 4 ปฏิบัติงานเก็บกวาดทําความสะอาด ถนนสุวรรณศรตั้งแตหางบิ๊กซีถึงประตูทางเขา

ท่ีวาการอําเภอเมืองสระแกว คิดเปนพ้ืนท่ี 4,200 ตร.ม.
จุดท่ี 5 ปฏิบัติงานเก็บกวาดทําความสะอาด ถนนสุวรรณศร ตั้งแตประตูทางเขาท่ีวาการ

อําเภอเมืองสระแกวถึงสถานีดับเพลิงเกา คิดเปนพ้ืนท่ี 2,400 ตร.ม.
จุดท่ี 6 ปฏิบัติงานเก็บกวาดทําความสะอาด ถนนสุวรรณศร ตั้งแตประตูทางออกโรงพยาบาล

สมเด็จพระยุพราชสระแกว ถึงบริเวณรานเซเวนและทาจอดรถยนตรับ–สงผูโดยสารสายวังน้ําเย็น คิดเปนพ้ืนท่ี
1,700 ตร.ม.

จุดท่ี 7 ปฏิบัติงานเก็บกวาดทําความสะอาดถนนสุวรรณศร ตั้งแตสถานีดับเพลิงเกาถึงถนน
เทศบาล 8 (ขางวัดสระแกว) คิดเปนพ้ืนท่ี 2,100 ตร.ม.

จุดท่ี 8 ปฏิบัติงานเก็บกวาดทําความสะอาด ถนนสุวรรณศร ตั้งแตรานเซเวนถึงบริเวณหนา
บานรองนายกองคการบริหารสวนจังหวัดสระแกว คิดเปนพ้ืนท่ี 2,220 ตร.ม.

จุดท่ี 9 ปฏิบัติงานเก็บกวาดทําความสะอาด ถนนสุวรรณศร ตั้งแตทางเขาถนนเทศบาล 8
(ขางวัดสระแกว) ถึงทางเขา หจก.สระแกวมงคลเซอรวิส คิดเปนพ้ืนท่ี 2,880 ตร.ม.

จุดท่ี 10 ปฏิบัติงานเก็บกวาดทําความสะอาด ถนนสุวรรณศร ตั้งแตบริเวณหนาบานรองนายก
องคการบริหารสวนจังหวัดสระแกวถึงทางเขาสถานีขนสงผูโดยสารจังหวัดสระแกว คิดเปนพ้ืนท่ี 2,760 ตร.ม.

2/จุดท่ี 11.....



-2-
จุดท่ี 11 ปฏิบัติงานเก็บกวาดทําความสะอาดถนนสุวรรณศร ตั้งแตทางเขา หจก.สระแกว

มงคลเซอรวิสถึงทางเขาถนนเทศบาล 2 แลวขามฝงจากหนารานคักอีหลี ถึงทางเขาสถานีขนสงผูโดยสารจังหวัด
สระแกว คิดเปนพ้ืนท่ี 3,000 ตร.ม.

จุดท่ี 12 ปฏิบัติงานเก็บกวาดทําความสะอาด ถนนทางเขาสถานีขนสงผูโดยสารจังหวัด
สระแกวจนถึงตัวสถานีขนสงผูโดยสารจังหวัดสระแกว แลวจากตัวสถานีขนสงผูโดยสารจังหวัดสระแกวจนถึง
ทางออกสถานีขนสงผูโดยสารจังหวัดสระแกว คิดเปนพ้ืนท่ี 3,300 ตร.ม.

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

จุดท่ี 14 ปฏิบัติงานเก็บกวาดทําความสะอาด ถนนเทศบาล 19 ท้ังสองฝง จากรานเซเวน ถึง
สถานีตํารวจภูธรอําเภอเมืองสระแกว คิดเปนพ้ืนท่ี 2,400 ตร.ม.

จุดท่ี 15 ปฏิบัติงานเก็บกวาดทําความสะอาด ถนนเทศบาล 17 รานหมอวิทยาถึงสี่แยก
สถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย จังหวัดสระแกว คิดเปนพ้ืนท่ี 2,880 ตร.ม.

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

จุดท่ี 17 ปฏิบัติงานเก็บกวาดทําความสะอาด ถนนจากสี่แยกสถานีตํารวจภูธรอําเภอเมือง
สระแกวถึงสี่แยกองคการบริหารสวนจังหวัดสระแกว (เกา) ไปจนถึงทางแยกสนามกีฬาเทศบาลเมืองสระแกว คิด
เปนพ้ืนท่ี 2,190 ตร.ม.

จุดท่ี 18 ปฏิบัติงานเก็บกวาดทําความสะอาด ถนนเทศบาล 19 จากสี่แยกองคการบริหาร
สวนจังหวัดสระแกว (เกา) ไปจนถึงสถานีรถไฟสระแกว คิดเปนพ้ืนท่ี 3,330 ตร.ม.

จุดท่ี 19 ปฏิบัติงานเก็บกวาดทําความสะอาด ถนนเทศบาล 21 (ซอยขางโรงพยาบาลสมเด็จ
พระยุพราชสระแกว) ถึงทางเขาองคการบริหารสวนจังหวัดสระแกว (เกา) คิดเปนพ้ืนท่ี 3,625 ตร.ม.

จุดท่ี 20 ปฏิบัติงานเก็บกวาดทําความสะอาด ถนนเทศบาล 2 จากทางเขาถึงวงเวียน
สวนสาธารณะ สระแกว – สระขวัญ คิดเปนพ้ืนท่ี 5,220 ตร.ม.

จุดท่ี 21 ปฏิบัติงานเก็บกวาดทําความสะอาดถนนบริเวณรอบอาคารสํานักงานเทศบาลเมือง
สระแกว (นอกรั้วอาคารสํานักงาน) คิดเปนพ้ืนท่ี 2,760 ตร.ม.

จุดท่ี 22 ทางเขาถนนเทศบาล 6(สามแยกไฟแดง) จนถึงถนนเทศบาล 6 ซอย 2 ท้ังสองฝง
คิดเปนพ้ืนท่ี 2,400 ตร.ม.

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

จุดท่ี 24 ถนนเทศบาล 6 ซอย 1 จากปากทางเขาจนถึงสวนสาธารณะสระแกว–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
งานประเพณี หรืองานอ่ืนใดท่ีเปนภารกิจเรงดวนของเทศบาลท่ีตองดําเนินการ

ขอกําหนดและเง่ือนไข
1. ผูรับจางเหมาบริการตองดําเนินการตามลักษณะงาน ใหเกิดความสะอาดเปนระเบียบ

เรียบรอยเปนประจําทุกวัน โดยมิใหเกิดปญหาความสกปรกและไมเปนระเบียบเรียบรอย และเม่ือพบเห็นตอง
รีบเรง แกไขทันที
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2. ผูรับจางเหมาบริการตองจัดหาวัสดุ - อุปกรณ เครื่องมือเครื่องใชในการปฏิบัติงานให

เพียงพอ และเหมาะสมกับการปฏิบัติงาน อาทิ เชน
1) ไมกวาดทางมะพราวสําหรับกวาดถนนและพ้ืน
2) ท่ีตักขยะ
3) ถุงพลาสติกสีดําใสขยะ
4) ถุงมือผา, ผาปดจมูก
5) อุปกรณอํานวยความสะดวกอ่ืนๆ ท่ีจําเปนตองใชในการปฏิบัติงานตามความเหมาะสม

3. ผูรับจางเหมาบริการตองจัดหาพนักงานทีมีความประพฤติดี มีความสามารถปฏิบัติงาน
ดวยความเรียบรอย มีสัญชาติไทย อานหนังสือออก เขียนหนังสือได

คาจางและการจายเงิน ระยะเวลาการจาง 3 เดือน (ตั้งแตวันท่ี 1 ก.ค. – 29 ก.ย. 2560)
เปนจํานวนเงิน 693,000 บาท กําหนดการจายเงินเปนงวด ดังนี้

งวดท่ี 1 จะจายคาจางเปนจํานวนเงิน 231,000- บาท เม่ือผูรับจางไดปฏิบัติงานใหแลวเสร็จ
และสงมอบงานภายในวันท่ี 31 กรกฎาคม 2560 พรอมกับคณะกรรมการฯ ตรวจรับงานจางเปนท่ีเรียบรอยแลว

งวดท่ี 2 จะจายคาจางเปนจํานวนเงิน 231,000- บาท เม่ือผูรับจางไดปฏิบัติงานใหแลวเสร็จ
และสงมอบงานภายในวันท่ี 31 สิงหาคม 2560 พรอมกับคณะกรรมการฯ ตรวจรับงานจางเปนท่ีเรียบรอยแลว

งวดท่ี 3 จะจายคาจางเปนจํานวนเงิน 231,000- บาท เม่ือผูรับจางไดปฏิบัติงานใหแลวเสร็จ
และสงมอบงานภายในวันท่ี 29 กันยายน 2560 พรอมกับคณะกรรมการฯ ตรวจรับงานจางเปนท่ีเรียบรอยแลว

1. เอกสารแนบทายประกาศสอบราคา
1.1 แบบรูปรายละเอียดแนบทาย
1.2 แบบใบเสนอราคา
1.3 แบบสัญญาจาง ตามแบบกระทรวงมหาดไทย
1.4 แบบหนังสือคํ้าประกัน

(1) หลักประกันสัญญา ตามแบบกระทรวงมหาดไทย
1.5 บทนิยาม

(1) ผูเสนอราคาท่ีมีผลประโยชนรวมกัน
(2) การขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม

1.6 แบบบัญชีเอกสาร
(1) บัญชีเอกสารสวนท่ี 1
(2) บัญชีเอกสารสวนท่ี 2

2. คุณสมบัติของผูเสนอราคา
2.1 ผูเสนอราคาตองเปนผูมีอาชีพรับจางงานท่ีสอบราคาจาง
2.2 ผูเสนอราคาตองไมเปนผูถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูท้ิงงานของทางราชการ หรือของ

หนวยการบริหารราชการสวนทองถ่ิน และไดแจงเวียนชื่อแลว หรือไมเปนผูท่ีไดรับผลของการสั่งใหนิติบุคคล หรือ
บุคคลอ่ืนเปนผูท้ิงงานตามระเบียบของทางราชการ

2.3 ผูเสนอราคาตองไมเปนผูท่ีมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอ่ืน ณ วันประกาศสอบ
ราคา หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม ตามขอ 1.5

2.4 ผูเสนอราคาตองไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมข้ึนศาลไทย
เวนแตรัฐบาลของผูเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ และความคุมกันเชนวานั้น
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2.5 บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีจะเขาเปนคูสัญญาตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับ

รายจาย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ
2.6 บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีจะเขาเปนคูสัญญากับหนวยงานของรัฐซึ่งไดดําเนินการจัดซื้อจัดจาง

ดวยระบบอิเล็กทรอนิกส (e-Government Procurement : e-GP) ตองลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกสของ
กรมบัญชีกลางท่ีเว็บไซตศูนยขอมูลจัดซื้อจัดจางภาครัฐ

2.7 ผูประสงคจะเสนอราคาตองรับจายเงินผานบัญชีเงินฝากกระแสรายวันหรือบัญชีเงินฝาก
ออมทรัพย เวนแตการรับจายเงินแตละครั้งซึ่งมีมูลคาไมเกินสามหม่ืนบาทคูสัญญาอาจรับจายเปนเงินสดก็ได

3. หลักฐานการเสนอราคา
ผูเสนอราคาจะตองเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพรอมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกไวนอก

ซองใบเสนอราคาเปน 3 สวนคือ
3.1 สวนท่ี 1 อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้

(1) ในกรณีผูเสนอราคาเปนนิติบุคคล
ก) หางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนจํากัด  ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจด

ทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุนสวนผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
ข) บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติ

บุคคล หนังสือบริคณหสนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุมและบัญชี ผูถือหุนรายใหญพรอม
รับรองสําเนาถูกตอง

(2) ในกรณีผูเสนอราคาเปนบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลท่ีมิใชนิติบุคคลใหยื่นสําเนาบัตร
ประจําตัวประชาชนของผูนั้น สําเนาขอตกลงท่ีแสดงถึงการเขาเปนหุนสวน (ถามี) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
ของผูเปนหุนสวน พรอมท้ังรับรองสําเนาถูกตอง

(3) ในกรณีผูเสนอราคาเปนผูเสนอราคารวมกันในฐานะเปนผูรวมคา ใหยื่นสําเนาสัญญา
ของการรวมคา สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูรวมคาและในกรณีท่ีผูเขารวมคาฝายใดเปนบุคคลธรรมดาท่ี
มิใชสัญชาติไทยก็ใหยื่นสําเนาหนังสือเดินทาง หรือผูรวมคาฝายใดเปนนิติบุคคลใหยื่นเอกสารตามท่ีระบุไวใน (1)

(4) สําเนาใบทะเบียนพาณิชย หรือ สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลคาเพ่ิม (ภ.พ.20)
(5) สําเนาใบเสร็จซื้อเอกสารสอบราคา
(6) บัญชีเอกสารสวนท่ี 1 ท้ังหมดท่ีไดยื่นพรอมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบ ในขอ 1.6 (1)

3.2 สวนท่ี 2 อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้
(1) หนังสือมอบอํานาจซึ่งปดอากรแสตมปตามกฎหมายในกรณีท่ีผูเสนอราคามอบ

อํานาจใหบุคคลอ่ืนลงนามในใบเสนอราคาแทน
(2) บัญชีปริมาณงาน (หรือใบแจงปริมาณงาน) ซึ่งจะตองแสดงรายการรายละเอียดใน

ประกาศสอบราคานี้ รวมท้ังภาษีประเภทตางๆ
(3) ยื่นบัญชีเอกสารสวนท่ี 2 ท้ังหมดตามแบบ ในขอ 1.6 (2)
(4) บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีจะเขาเปนคูสัญญากับหนวยงานของรัฐซึ่งไดดําเนินการจัดซื้อ

จัดจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส (e-Government  Procurement : E-GP) ตองลงทะเบียนในระบบ
อิเล็กทรอนิกสของกรมบัญชีกลางท่ีเว็บไซตศูนยขอมูลจัดซื้อจัดจางภาครัฐ

(5) คูสัญญาตองรับจายเงินผานบัญชีเงินฝากกระแสรายวันหรือบัญชีฝากออมทรัพยเวน
แตการรับจายเงินแตละครั้งซึ่งมีมูลคาไมเกินสามหม่ืนบาทคูสัญญาอาจรับจายเปนเงินสดก็ได
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3.3 ซองใบเสนอราคาอยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้

(1) แบบใบเสนอราคา ท้ังหมดตามแบบในขอ 1.2
4. การเสนอราคา

4.1 ผูเสนอราคาตองยื่นเสนอราคาตามแบบของการเสนอราคา ตามแบบฟอรมใบยื่นขอเสนอ
ราคาของเทศบาลท่ีกําหนดไวในเอกสารสอบราคานี้โดยไมมีเงื่อนไขใดๆ ท้ังสิ้น และจะตองกรอกรายละเอียดให
ถูกตองครบถวน มิฉะนั้น เทศบาลจะตัดสิทธิไมใหเปนผูเสนอราคาท่ีผานการคัดเลือกใหเขาเสนอราคากับเทศบาล
และลงลายมือชื่อของผูเสนอราคาใหชัดเจน หากมีการขูดลบ ตก เติม แกไข เปลี่ยนแปลง จะตองลงลายมือชื่อผู
เสนอราคาพรอมประทับตรา (ถามี) กํากับไวดวยทุกแหง

4.2 ผูเสนอราคาจะตองกรอกปริมาณงาน และราคาในบัญชีปริมาณงานจางเหมาบริการในศูนย
กําจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจรเทศบาลเมืองสระแกว ใหครบถวน

ในการเสนอราคาใหเสนอเปนเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียวโดยเสนอราคารวม
และหรือราคาตอหนวยและหรือตอรายการตามเงื่อนไขท่ีระบุไวทายใบเสนอราคาใหถูกตอง ท้ังนี้ราคารวมท่ีเสนอ
จะตองตรงกันท้ังตัวเลขและตัวหนังสือ ถาตัวเลขและตัวหนังสือไมตรงกันใหถือตัวหนังสือเปนสําคัญ โดยคิดราคา
รวมท้ังสิ้นซึ่งรวมคาภาษีมูลคาเพ่ิมภาษีอากรอ่ืน คาขนสง คาจดทะเบียนและคาใชจายอ่ืน ๆ ท้ังปวงจนกระท่ัง
สงมอบงานให ณ เทศบาลเมืองสระแกว หรือสถานท่ีอ่ืนท่ีเทศบาลไดกําหนดภายหลังราคาท่ีเสนอจะตองกําหนด
ยืนราคาไมนอยกวา 91 วัน นับแตวันเปดซองสอบราคาโดยภายในกําหนดยืนราคาผูเสนอราคาตองรับผิดชอบ
ราคาท่ีตนไดเสนอไวและจะถอนการเสนอราคามิได

4.3 ผูเสนอราคาจะตองเสนอกําหนดเวลาการดําเนินการแลวเสร็จไมเกิน 91 วัน นับถัดจากวัน
ลงนามในสัญญาจาง หรือวันท่ีไดรับหนังสือแจงจาก “เทศบาล” ใหเริ่มทํางาน

4.4 กอนยื่นซองสอบราคา ผูเสนอราคาควรตรวจดูรางสัญญา แบบรูปและรายละเอียด ฯลฯ
ใหถ่ีถวนและเขาใจเอกสารสอบราคาท้ังหมดเสียกอนท่ีจะตกลงยื่นซองสอบราคาตามเงือ่นไขในเอกสารสอบราคา

4.5 ผูเสนอราคาจะตองยื่นซองสอบราคา ท่ีปดผนึกซองเรียบรอยจาหนาซองถึง ประธาน
คณะกรรมการเปดซองสอบราคา โดยระบุไวหนาซองวา“ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบราคาจางเหมาเลขท่ี
17/2560” ยื่นตอเจาหนาท่ีรับซองสอบราคาไดใน วันท่ี 8 มิถุนายน 2560 ตั้งแตเวลา 08.30 – 12.00 น.
และตั้งแตเวลา 13.00 – 16.30 น. ณ หองประชุมช้ัน 2 ท่ีวาการอําเภอเมืองสระแกว และในวันท่ี 9
มิถุนายน 2560 ถึงวันท่ี 22 มิถุนายน 2560 ตั้งแตเวลา 08.30 – 12.00 น. และตั้งแตเวลา 13.00–16.30 น.
ไดท่ีงานพัสดุและทรัพยสิน กองคลัง สํานักงานเทศบาลเมืองสระแกว

เม่ือพนกําหนดเวลาย่ืนซองสอบราคาแลวจะไมรับซองสอบราคาโดยเด็ดขาด
คณะกรรมการเปดซองสอบราคาจะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผูเสนอราคา แตละรายวา

เปนผูเสนอราคาท่ีมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอ่ืน ตามขอ 1.5(1) ณ วันประกาศสอบราคาหรือไม
และประกาศรายชื่อผูเสนอราคาท่ีมีสิทธิ์ไดรับการคัดเลือกกอนการเปดซองใบเสนอราคา

หากปรากฏตอคณะกรรมการเปดซองสอบราคาหรือในขณะท่ีมีการเปดซองใบเสนอราคาวามีผู
ผูเสนอราคากระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม ตามขอ 1.5(2) และคณะกรรมการฯ
เชื่อวามีการกระทําอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรมคณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผูเสนอราคา
รายนั้นออกจากการเปนผูเสนอราคาและประกาศรายชื่อผูเสนอราคาท่ีมีสิทธิไดรับการคัดเลือก และเทศบาลเมือง
สระแกวจะพิจารณาลงโทษผูเสนอราคาดังกลาวเปนผูท้ิงงาน เวนแตคณะกรรมการฯ จะวินิจฉัยไดวาผูเสนอราคา
รายนั้นเปนผูท่ีใหความรวมมือเปนประโยชนตอการพิจารณาของทางราชการ และมิไดเปนผูริเริ่มใหมีการกระทํา
ดังกลาว

6/ผูเสนอราคา..........
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ผูเสนอราคาท่ีถูกตัดรายชื่อออกจากการเปนผูเสนอราคา เพราะเหตุเปนผูเสนอราคาท่ีมี
ผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอ่ืน ณ วันประกาศสอบราคา หรือเปนผูเสนอราคาท่ีกระทําการอันเปน
การขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม อาจอุทธรณคําสั่งดังกลาวตอผูวาราชการจังหวัดภายใน 3 วัน นับแต
วันท่ีไดรับแจงจากคณะกรรมการเปดซองสอบราคา การวินิจฉัยอุทธรณของผูวาราชการจังหวัดใหถือเปนท่ีสุด

คณะกรรมการเปดซองสอบราคาจะเปดซองใบเสนอราคาของผูท่ีมีสิทธิไดรับการคัดเลือก
ดังกลาวขางตน ณ หองประชุมชั้น 2 ท่ีวาการอําเภอเมืองสระแกว ใน วันท่ี 23 มิถุนายน 2560 ตั้งแตเวลา
10.00 น. เปนตนไป

การยื่นอุทธรณตามวรรค 4 ยอมไมเปนเหตุใหมีการขยายระยะเวลาการเปดซองใบเสนอราคา
เวนแตผูวาราชการจังหวัดพิจารณาเห็นวา  การขยายระยะเวลาดังกลาวและเปนประโยชนแกทางราชการอยางยิ่ง
และในการท่ีผูวาราชการจังหวัดพิจารณาเห็นดวยกับคําคัดคานของผูอุทธรณ และเห็นวาการยกเลิกการเปดซอง
ใบเสนอราคาท่ีไดดําเนินการไปแลวจะเปนประโยชนแกทางราชการอยางยิ่งและใหผูวาราชการจังหวัดมีอํานาจ
ยกเลิกการเปดซองใบเสนอราคาดังกลาวได

5. หลักเกณฑและสิทธิในการพิจารณาราคา
5.1 ในการสอบราคาครั้งนี้ “เทศบาล” จะพิจารณาตัดสินดวยราคารวม
5.2 หากผูเสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไมถูกตองตามขอ 2 หรือยื่นหลักฐานการเสนอราคา

ไมถูกตองหรือไมครบถวนตามขอ 3 หรือยื่นซองสอบราคาไมถูกตองตามขอ 4 แลว คณะกรรมการเปดซองสอบ
ราคาจะไมรับพิจารณาราคาของผูเสนอราคารายนั้นเวนแตเปนขอผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กนอยหรือท่ีผิด
แผกไปจากเงื่อนไขของเอกสารสอบราคาในสวนท่ีมิใชสาระสําคัญท้ังนี้เฉพาะในกรณีท่ีพิจารณาเห็นวาจะเปน
ประโยชนตอ ”เทศบาล” เทานั้น

5.3 “เทศบาล” สงวนสิทธิไมพิจารณาราคาของผูเสนอราคา โดยไมมีการผอนผันในกรณี
ดงัตอไปนี้

(1) ไมปรากฏชื่อผูเสนอราคารายนั้น ในบัญชีผูรับเอกสารสอบราคาหรือในหลักฐานการรับ
เอกสารสอบราคาของ “เทศบาล”

(2) ไมกรอกชื่อนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อผูเสนอราคาอยางใดอยาง
หนึ่งหรือท้ังหมดในใบเสนอราคา

(3) เสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเงื่อนไขท่ีกําหนดในเอกสารสอบราคาท่ีเปน
สาระสําคัญ  หรือมีผลทําใหเกิดความไดเปรียบเสียเปรียบแกผูเสนอราคารายอ่ืน

(4) ราคาท่ีเสนอมีการขูดลบ ตกเติมแกไขเปลี่ยนแปลงโดยผูเสนอราคามิไดลงลายมือชื่อ
พรอมประทับตรา (ถามี) กํากับไว

5.4 ในการตัดสินการสอบราคาหรือในการทําสัญญาคณะกรรมการเปดซองสอบราคา หรือ
“เทศบาล”มีสิทธิใหผูเสนอราคาชี้แจงขอเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือขอเท็จจริงอ่ืนใด ท่ีเก่ียวของกับผูเสนอราคา
ได “เทศบาล” มีสิทธิท่ีจะไมรับราคาหรือไมทําสัญญา หากหลักฐานดังกลาวไมมีความเหมาะสมหรือไมถูกตอง

5.5 “เทศบาล”ทรงไวซึ่งสิทธิท่ีไมรับราคาต่ําสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาท่ีเสนอ
ท้ังหมดก็ไดและอาจพิจารณาเลือกจางในจํานวนหรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิก
การสอบราคาโดยไมพิจารณาจัดจางเลยก็ไดสุดแตจะพิจารณา ท้ังนีเ้พ่ือประโยชนของทางราชการเปนสําคัญ และ
ใหถือวาการตัดสินของ “เทศบาล” เปนเด็ดขาดผูเสนอราคาจะเรียกรองคาเสียหายใดๆมิไดรวมท้ัง “เทศบาล”
จะพิจารณายกเลิกการสอบราคา และลงโทษผูเสนอราคาเปนผูท้ิงงานไมวาจะเปนผูเสนอราคาท่ีไดรับการ
คัดเลือกหรือไมก็ตาม หากมีเหตุท่ีเชื่อไดวาการเสนอราคากระทําไปโดยไมสุจริต เชน การเสนอเอกสารอันเปน
เท็จ หรือใชชื่อบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอ่ืนมาเสนอราคาแทน เปนตน

7/ในกรณี............
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ในกรณีผูเสนอราคาต่ําสุด เสนอราคาต่ําจนคาดหมายไดวาไมอาจดําเนินงานตามสัญญาได
คณะกรรมการเปดซองสอบราคา หรือ”เทศบาล”จะใหผูเสนอราคานั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานท่ีทําใหเชื่อไดวาผู
เสนอราคาสามารถดําเนินงานตามสอบราคาจางใหเสร็จสมบูรณหากคําชี้แจงไมเปนท่ีรับฟงได “เทศบาล” มีสิทธิ
ท่ีจะไมรับราคาของผูเสนอราคารายนั้น

5.6 ในกรณีท่ีปรากฏขอเท็จจริงภายหลังจากการเปดซองสอบราคาวา ผูเสนอราคาท่ีมีสิทธิไดรับ
การคัดเลือกตามท่ีไดประกาศรายชื่อไว ตามขอ 4.5 เปนผูเสนอราคาท่ีมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคาราย
อ่ืน ณ วันประกาศสอบราคาหรือเปนผูเสนอราคาท่ีกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม
“เทศบาล” มีอํานาจท่ีจะตัดรายชื่อผูเสนอราคาท่ีมีสิทธิไดรับการคัดเลือกดังกลาวออกจากประกาศรายชื่อ ตาม
ขอ 4.5 และ “เทศบาล” จะพิจารณาลงโทษผูเสนอราคารายนั้นเปนผูท้ิงงาน

ในกรณีหากผูวาราชการจังหวัดพิจารณาเห็นวา การยกเลิกการเปดซองใบเสนอราคาท่ีได
ดําเนินการไปแลวจะเปนประโยชนแกทางราชการอยางยิ่ง ผูวาราชการจังหวัดมีอํานาจยกเลิกการเปดซองใบ
เสนอราคาดังกลาวได

6. การทําสัญญาจาง
ผูชนะการสอบราคาจะตองทําสัญญาจางตามแบบสัญญาดังระบุในขอ 1.3 กับ“เทศบาล”

ภายใน วันท่ี 30 มิถุนายน 2560 และจะตองวางหลักประกันสัญญาเปนจํานวนเงินเทากับ รอยละ 5 ของ
ราคาคาจางท่ีสอบราคาได ให “เทศบาล” ยึดถือไวในขณะทําสัญญา โดยใชหลักประกันอยางหนึ่งอยางใด
ดังตอไปนี้

6.1 เงินสด
6.2 เช็คท่ีธนาคารสั่งจายใหแก “เทศบาล”โดยเปนเช็คลงวันท่ีท่ีทําสัญญาหรือกอนหนานั้นไม

เกิน 3 วันทําการของทางราชการ
6.3 หนังสือคํ้าประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือคํ้าประกันดังระบุใน ขอ 1.4(1)
6.4 หนังสือคํ้าประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย หรือบริษัทเงินทุน

หลักทรัพยท่ีไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชย และประกอบธุรกิจคํ้าประกันตามประกาศ
ของธนาคารแหงประเทศไทย ซึ่งไดแจงชื่อเวียนใหสวนราชการ หรือหนวยการบริหารราชการสวนทองถ่ินตางๆ
ทราบแลว โดยอนุโลมใหใชตามแบบหนังสือคํ้าประกัน ดังระบุในขอ 1.4 (1)

6.5 พันธบัตรรัฐบาลไทยซึ่งไดจดทะเบียนใชเปนหลักประกันสัญญาท่ีธนาคาร แหงประเทศไทย
แลวเทานั้น

หลักประกันนี้จะคืนใหโดยไมมีดอกเบี้ย ภายใน15 วัน  นับถัดจากวันท่ีผูชนะการสอบราคา
(ผูรับจาง) พนจากขอผูกพันตามสัญญาจางแลว

อนึ่ง เทศบาลเมืองสระแกวจะลงนามในสัญญาตอเม่ือมีเงินงบประมาณตามเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 แลวเทานั้น

7. อัตราคาปรับ
คาปรับตามแบบสัญญาจาง ขอ 17 จะกําหนดในอัตรารอยละ 0.10 ตอวันของราคาจางตามสัญญา

8. การรับประกันความชํารุดบกพรอง
ผูชนะการสอบราคาซึ่งไดทําขอตกลงเปนหนังสือ หรือทําสัญญาจางตามแบบดังระบุในขอ 1.3

แลวแตกรณีจะตองรับประกันความชํารุดบกพรองของงานท่ีรับจางทําภายในระยะเวลาไมนอยกวา - ป นับถัด
จากวันท่ี“เทศบาล”ไดรับมอบงาน โดยผูรับจางตองรีบจัดการซอมแซมแกไขใหใชการไดดีดังเดิมภายใน 7 วัน
นับถัดจากวันท่ีไดรับแจงความชํารุดบกพรอง

8/กรณีนี.้........
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กรณีนี้ผูรับจางไมดําเนินการใหเปนไปตามรายละเอียดท่ีกําหนดแหงสัญญา ขาดรายการหนึ่ง

รายการใด ผูวาจางมีสิทธิจางรายอ่ืนไดโดยผูรับจางจะตองเปนผูออกคาใชจายท้ังหมด หรือใหผูวาจางหักเงิน
คาจาง หรือหลักประกันสัญญาไวโดยผูรับจางไมมีสิทธิเรียกรอง และโตแยงใด ๆ ท้ังสิ้น

9. คาจางและการจายเงิน
การจายเงินคาจางเหมาตามประกาศนี้ “เทศบาล” จะจายเงินใหเม่ือผูเสนอราคา (ผูรับจาง)

ไดสงมอบงานจางเหมาบริการรักษาความสะอาดถนนในเขตเทศบาลเมืองสระแกว ใหกับเทศบาลเมืองสระแกว
เรียบรอยถูกตองตามสัญญา และคณะกรรมการตรวจรับการจางไดทําการตรวจรับไวถูกตองครบถวนแลว โดย
แบงออกเปน 3 งวด ดังนี้

งวดท่ี 1 เปนจํานวนเงิน 231,000.- บาท (สองแสนสามหม่ืนหนึ่งพันบาทถวน) เม่ือผูรับจางได
ปฏิบัติงานโครงการจางเหมาบริการรักษาความสะอาดถนนในเขตเทศบาลเมืองสระแกว (ตามรายละเอียด
โครงการฯ) ใหแลวเสร็จภายใน 31 กรกฎาคา 2560

งวดท่ี 2 เปนจํานวนเงิน 231,000.- บาท (สองแสนสามหม่ืนหนึ่งพันบาทถวน) เม่ือผูรับจางได
ปฏิบัติงานโครงการจางเหมาบริการรักษาความสะอาดถนนในเขตเทศบาลเมืองสระแกว (ตามรายละเอียด
โครงการฯ) ใหแลวเสร็จภายใน 31 สิงหาคม 2560

งวดท่ี 3 (งวดสุดทาย) เปนจํานวนเงิน 231,000.- บาท (สองแสนสามหม่ืนหนึ่งพันบาทถวน)
เม่ือผูรับจางไดปฏิบัติงานโครงการจางเหมาบริการรักษาความสะอาดถนนในเขตเทศบาลเมืองสระแกว
(ตามรายละเอียดโครงการฯ) ใหแลวเสร็จภายใน 29 กันยายน 2560

รวมเปนเงินท้ังสิ้น 693,000.- บาท (หกแสนเกาหม่ืนสามพันบาทถวน)

10. ขอสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอ่ืนๆ
10.1 เงินคาจางสําหรับงานจางครั้งนี้ จายจากเงินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ

พ.ศ. 2560
การลงนามในสัญญาจะกระทําไดตอเม่ือ “เทศบาล” ไดรับอนุมัติเงินคาจางเหมาจากเงิน

งบประมาณประจําป พ.ศ. 2560 แผนงานเคหะและชุมชน งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล หมวดคาใชสอย
ประเภทรายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบริการ และผูมีอํานาจสั่งจางแลวเทานั้น

10.2 เทศบาลเมืองสระแกว สงวนสิทธิ์ท่ีจะไมรับราคาต่ําสุดถาหากผูเสนอราคาไดนําเสนอไม
เปนไปตามวัตถุประสงคการจางครั้งนี้ และคณะกรรมการเปดซองสอบราคาพิจารณาแลวไมสอดคลองกับ
วัตถุประสงคหรือตรงตามขอกําหนดของเทศบาลเมืองสระแกวก็จะไมรับการพิจารณาราคาใหเปนผูเสนอราคาได

10.3 เม่ือ “เทศบาล” ไดคัดเลือกผูเสนอราคารายใดใหเปนผูรับจาง และไดตกลงจางตาม
ประกาศสอบราคาจางแลวถาผูรับจางจะตองสั่งหรือนําสิ่งของดังกลาวเขามาจากตางประเทศและของนั้นตองเขา
มาโดยทางเรือในเสนทางท่ีมีเรือไทยเดินอยู และสามารถใหบริการรับขนไดตามท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวง
คมนาคมประกาศกําหนดผูเสนอราคาซึ่งเปนผูรับจางจะตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการพาณิชย
นาวี ดังนี้

(1) แจงการสั่งหรือการนําสิ่งของท่ีซื้อขายดังกลาวเขามาจากตางประเทศตอสํานักงาน
คณะกรรมการสงเสริมการพาณิชยนาวีภายใน 7 วัน นับถัดจากวันท่ีผูรับจางสั่งหรือซื้อของจากตางประเทศ เวน
แตเปนของท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออ่ืนได

(2) จัดการใหสิ่งของท่ีซื้อขายดังกลาวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือท่ีมีสิทธิเชนเดียวกับเรือไทย
จากตางประเทศมายังประเทศไทย เวนแตจะไดรับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการพาณิชยนาวี
ใหบรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออ่ืนท่ีมิใชเรือไทย ซึ่งจะตองไดรับอนุญาตเชนนั้นกอนบรรทุกของลงเรืออ่ืน หรือเปน
ของท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออ่ืน

9/(3) ในกรณี........





เอกสารสอบราคาจางเหมา เลขท่ี 18/2560
การสอบราคาโครงการจางเหมาบริการเก็บ ขนขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลในเขตเทศบาลเมืองสระแกว

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ตั้งแตเดือน กรกฎาคม ถึงเดือน กันยายน 2560)
ตามประกาศเทศบาลเมืองสระแกว ลงวันท่ี 8 มิถุนายน พ.ศ. 2560

.......................................................
เทศบาลเมืองสระแกว ซึ่งตอไปนี้เรียกวา “เทศบาล”มีความประสงคจะสอบราคาจางโครงการ

จางเหมาบริการเก็บ ขนขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลในเขตเทศบาลเมืองสระแกวประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560
รวมเปนเงิน 406,800.- บาท (สี่แสนหกพันแปดรอยบาทถวน) (ตั้งแตเดือน กรกฎาคม ถึงเดือน กันยายน 2560)
โดยมีรายละเอียดดังนี้

ขอบเขตดําเนินการจางเหมาบริการ
1. กําหนดวันทํางานปกติ ตั้งแตวันจันทร - วันอาทิตย (สัปดาหละ 7 วัน)
2. กําหนดเวลาทํางาน ชวงเวลาท่ีตองปฏิบัติงานระหวางเวลา 05.00 – 16.30 น. โดย

จะตองทํางานจนกวางานจะแลวเสร็จตามท่ีเทศบาลเมืองสระแกวกําหนด
หมายเหตุ - ชวงเวลาท่ีจะเขาปฏิบัติงาน เทศบาลเมืองสระแกวจะกําหนดตามความเหมาะสมใหสอดคลองกับ
สภาพวิถีของชุมชนในพ้ืนท่ี โดยผูควบคุมงานจะแจงใหทราบลวงหนา

- กรณีท่ีเกิดความเสียหายแกทางราชการไมวากรณีใดๆ ในระหวางเวลาการปฏิบัติงาน  ถือวาเปน
ความรับผิดชอบของผูรับจาง

กําหนดพื้นท่ีในการจางเหมาบริการ
เขตท่ี 1 เริ่มจากสี่แยกโรงแรมโกลเดน รานวันดีไปสายจันทบุรี บริการโทรศัพท TOT

สุดเขตเทศบาลและถนนสุวรรณศรเขาสํานักงานท่ีดินจังหวัดสระแกว บานคลองนางชิง โรงเรียนอนุบาลเมือง
สระแกว  ศูนยการศึกษานอกโรงเรียน ศูนยวิทยาศาสตร ศูนยราชการและบานพักราชการ ชุมชนยอยท่ี 1 บาน
คําเจริญ ชุมชนยอยท่ี 2 หนองนกเขา PTT (ทุกซอย) ชุมชนยอยท่ี 4 บานใหมคลองปูน

เขตท่ี 2 เริ่มจากทาจอดรถสายวังน้ําเย็น ถนนเทศบาล 19 ถึง(แดงออรคิด) ถนนสายหลัง
สภอ.เมืองสระแกว,สํานักงานเกษตรอําเภอเมืองสระแกว สภอ.เมืองสระแกว สํานักงานสาธารณสุขอําเภอเมือง
สระแกว ชุมชนบานหลังสุขศาลา ถนนเทศบาล 21 ซอย 1,2,3 โรงเรียนพัฒนาชุมชน หมูบานหลังศูนยการคา
สระแกวเมืองทอง ตลาดศูนยการคาสระแกวเมืองทอง ซอยบานดาบตู ถนนเทศบาล 23 ถนนเทศบาล 25
หมูบานอลงกรณ, โรงงานดอกไม ถนนเทศบาล 27,29,30,31, 33 หมูบานพรประไพ และโรงพยาบาลสมเด็จพระ
ยุพราชสระแกว

เขตท่ี 3 เริ่มจากถนนเทศบาล 6 จากถนนสุวรรณศร ถึงคลองพระสะทึง ถนนเทศบาล 8
ถนนเทศบาล 10 ถนนสุวรรณศร (ขางรานลีโอวัสดุ) ถึงโรงเรียนเทศบาล 1 (หนองกะพออนุสรณ) หมูบานหลัง
โรงเรียนหนองกะพอ ถนนเทศบาล 20 ซอย 1 ถนนเลี่ยงเมือง ตลอดสายท้ังสองฝงจดถนนเทศบาล 6 เขาหมูบาน
ธงชัยพัฒนา ถนนเทศบาล 18 (โรงปลาทู) ถนนเทศบาล 14 (จากบานจาเหลย ถึงศรีกิจรีสอรท) หมูบานซิตี้ปารค,
บิ๊กซี ถนนสุวรรณศร สหกรณออมทรัพยครูฯ, ถนนซอยหลังวัดทุกซอยวัดสระแกว, โรงเรียนอนุบาลจิตละมุน
ชุมชนโรงฆาสัตวเกา โรงเรียนดาราสมุทร ถนนสายเลี่ยงเมือง (จากสี่แยกดาราสมุทร ถึงรานโชติกา) เนินกลอย,
โรงแรมทิพปุระหลังอําเภอเมืองสระแกว, ปมแกส (ขางอําเภอเมืองสระแกว) ธนาคาร    ออมสิน ไปรษณียฯ

เขตท่ี 4 เริ่มจากถนนสุวรรณศร (ทางเขาถนนเทศบาล 2 ) ถึงทางเขาถนนเทศบาล 19
(ท้ังสองฝง) ถนนเทศบาล 19 ตลอดสายเขาหมูบานปางสีดาซอย 1,2,3 โรงแรมธนาสิริ ถึงสถานีรถไฟ
ถนนเทศบาล 17 ตลอดสาย ตั้งแตบานหัวกุญแจใต ถนนเทศบาล 17 ซอย3,4,5 ถึงถนนสุวรรณศร หมูบาน
เอ้ืออาทร ปมคาลเท็กซและรานอาหารดูดี๋ ,สหกรณออมทรัพยครูฯ,บริษัทอีซูซุฯ, บริษัทแม็คโครฯ, โรงเรียน
อนุบาลวัดสระแกว ซอยรานมาลัย สาขา 2, ปมน้ํามันเอสโซ ถึงทางเขาถนนเทศบาล 2

2/เขตท่ี 5.....
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เขตท่ี 5 เริ่มจากถนนเทศบาล6/1 ทางเขาเทศบาลสํานักงานเทศบาลเมืองสระแกว,

โรงเรียนสระแกว ถนนเทศบาล 2 จากถนนสุวรรณศร ไปชุมชนบานใหญ ไปถึงโรงน้ําแข็ง สุดทางถนนเทศบาล 2
เขาศาลากลางบาน ถนนสายเลี่ยงเมือง จากแยกถนนเทศบาล 6 ตลอดแนว เขาซอยในหมูบานลัดกะสัง ทุก
ซอย และโรงเรียนเทศบาล 2 (โรงเรียนลัดกะสัง) ถนนสุวรรณศร เขาถนนเทศบาล 1 (บานหนองเสม็ด) เขา
สถานีขนสงจังหวัดสระแกว, ศูนยรถยนตฮอนดา ถนนเทศบาล 3 (บานโคกกํานัน) ตลอดซอย เขาถนนเทศบาล 5
ขางศูนยรถยนตโตโยตาฯ ตลอดซอย ถนนเทศบาล 7 (คลองจาน) ตลอดซอย เชื่อมทางเทศบาล 5 ถนนเทศบาล
9 ตลอดสาย แยกทางเทศบาล 7 (สายหลังสถานีขนสงจังหวัดสระแกว) ถึงถนนเทศบาล 17 ตลาดเมืองแกว
หมูบานสวนตาลวิว ถนนเทศบาล 11,13,15,17

ขอกําหนดและเง่ือนไข
1. ผูรับจางตองดําเนินการตามลักษณะงานใหสําเร็จเปนระเบียบเรียบรอย โดยมิใหเกิด

ปญหาความสกปรกและไมเปนระเบียบเรียบรอย และเม่ือพบเห็นตองรีบเรงแกไขทันที
2. ผูรับจางตองจัดหาวัสดุ - อุปกรณ เครื่องมือเครื่องใชในการปฏิบัติงานใหเพียงพอและ

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

3. ผูรับจางเหมาบริการตองจัดหาพนักงานทีมีความประพฤติดี มีความสามารถปฏิบัติงาน
ดวยความเรียบรอย มีสัญชาติไทย อานหนังสือออก เขียนหนังสือได

คาจางและการจายเงิน ระยะเวลาการจาง 3 เดือน (ตั้งแตวันท่ี 1 ก.ค.-29 ก.ย. 2560) เปน
จํานวนเงิน 406,800 บาทกําหนดการจายเงินเปนงวด ดังนี้

งวดท่ี 1 จะจายคาจางเปนจํานวนเงิน 135,600- บาท เม่ือผูรับจางไดปฏิบัติงานใหแลวเสร็จ
และสงมอบงานภายในวันท่ี 31 กรกฎาคม 2560 พรอมกับคณะกรรมการฯ ตรวจรับงานจางเปนท่ีเรียบรอยแลว

งวดท่ี 2 จะจายคาจางเปนจํานวนเงิน 135,600- บาท เม่ือผูรับจางไดปฏิบัติงานใหแลวเสร็จ
และสงมอบงานภายในวันท่ี 31 สิงหาคม 2560 พรอมกับคณะกรรมการฯ ตรวจรับงานจางเปนท่ีเรียบรอยแลว

งวดท่ี 3 จะจายคาจางเปนจํานวนเงิน 135,600- บาท เม่ือผูรับจางไดปฏิบัติงานใหแลวเสร็จ
และสงมอบงานภายในวันท่ี 29 กันยายน 2560 พรอมกับคณะกรรมการฯ ตรวจรับงานจางเปนท่ีเรียบรอยแลว

1. เอกสารแนบทายประกาศสอบราคา
1.1 แบบรูปรายละเอียดแนบทาย
1.2 แบบใบเสนอราคา
1.3 แบบสัญญาจาง ตามแบบกระทรวงมหาดไทย
1.4 แบบหนังสือคํ้าประกัน

(1) หลักประกันสัญญา ตามแบบกระทรวงมหาดไทย
1.5 บทนิยาม

(1) ผูเสนอราคาท่ีมีผลประโยชนรวมกัน
(2) การขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม
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1.6 แบบบัญชีเอกสาร

(1) บัญชีเอกสารสวนท่ี 1
(2) บัญชีเอกสารสวนท่ี 2

2. คุณสมบัติของผูเสนอราคา
2.1 ผูเสนอราคาตองเปนผูมีอาชีพรับจางงานท่ีสอบราคาจาง
2.2 ผูเสนอราคาตองไมเปนผูถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูท้ิงงานของทางราชการ หรือของ

หนวยการบริหารราชการสวนทองถ่ิน และไดแจงเวียนชื่อแลว หรือไมเปนผูท่ีไดรับผลของการสั่งใหนิติบุคคล หรือ
บุคคลอ่ืนเปนผูท้ิงงานตามระเบียบของทางราชการ

2.3 ผูเสนอราคาตองไมเปนผูท่ีมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอ่ืน ณ วันประกาศสอบ
ราคา หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม ตามขอ 1.5

2.4 ผูเสนอราคาตองไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมข้ึนศาลไทย
เวนแตรัฐบาลของผูเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ และความคุมกันเชนวานั้น

2.5 บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีจะเขาเปนคูสัญญาตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับ
รายจาย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ

2.6 บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีจะเขาเปนคูสัญญากับหนวยงานของรัฐซึ่งไดดําเนินการจัดซื้อจัดจาง
ดวยระบบอิเล็กทรอนิกส (e-Government Procurement : e-GP) ตองลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกสของ
กรมบัญชีกลางท่ีเวบ็ไซตศูนยขอมูลจัดซื้อจัดจางภาครัฐ

2.7 ผูประสงคจะเสนอราคาตองรับจายเงินผานบัญชีเงินฝากกระแสรายวันหรือบัญชีเงินฝาก
ออมทรัพย เวนแตการรับจายเงินแตละครั้งซึ่งมีมูลคาไมเกินสามหม่ืนบาทคูสัญญาอาจรับจายเปนเงินสดก็ได

3. หลักฐานการเสนอราคา
ผูเสนอราคาจะตองเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพรอมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกไวนอก

ซองใบเสนอราคาเปน 3 สวนคือ
3.1 สวนท่ี 1 อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้

(1) ในกรณีผูเสนอราคาเปนนิติบุคคล
ก) หางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนจํากัด  ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจด

ทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุนสวนผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
ข) บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติ

บุคคล หนังสือบริคณหสนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุมและบัญชี ผูถือหุนรายใหญพรอม
รับรองสําเนาถูกตอง

(2) ในกรณีผูเสนอราคาเปนบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลท่ีมิใชนิติบุคคลใหยื่นสําเนาบัตร
ประจําตัวประชาชนของผูนั้น สําเนาขอตกลงท่ีแสดงถึงการเขาเปนหุนสวน (ถามี) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
ของผูเปนหุนสวน พรอมท้ังรับรองสําเนาถูกตอง

(3) ในกรณีผูเสนอราคาเปนผูเสนอราคารวมกันในฐานะเปนผูรวมคา ใหยื่นสําเนาสัญญา
ของการรวมคา สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูรวมคาและในกรณีท่ีผูเขารวมคาฝายใดเปนบุคคลธรรมดาท่ี
มิใชสัญชาติไทยก็ใหยื่นสําเนาหนังสือเดินทาง หรือผูรวมคาฝายใดเปนนิติบุคคลใหยื่นเอกสารตามท่ีระบุไวใน (1)

(4) สําเนาใบทะเบียนพาณิชย หรือ สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลคาเพ่ิม (ภ.พ.20)
(5) สําเนาใบเสร็จซื้อเอกสารสอบราคา
(6) บัญชีเอกสารสวนท่ี 1 ท้ังหมดท่ีไดยื่นพรอมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบ ในขอ 1.6 (1)
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3.2 สวนท่ี 2 อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้

(1) หนังสือมอบอํานาจซึ่งปดอากรแสตมปตามกฎหมายในกรณีท่ีผูเสนอราคามอบ
อํานาจใหบุคคลอ่ืนลงนามในใบเสนอราคาแทน

(2) บัญชีปริมาณงาน (หรือใบแจงปริมาณงาน) ซึ่งจะตองแสดงรายการรายละเอียดใน
ประกาศสอบราคานี้ รวมท้ังภาษีประเภทตางๆ

(3) ยื่นบัญชีเอกสารสวนท่ี 2 ท้ังหมดตามแบบ ในขอ 1.6 (2)
(4) บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีจะเขาเปนคูสัญญากับหนวยงานของรัฐซึ่งไดดําเนินการจัดซื้อ

จัดจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส (e-Government  Procurement : E-GP) ตองลงทะเบียนในระบบ
อิเล็กทรอนิกสของกรมบัญชีกลางท่ีเว็บไซตศูนยขอมูลจัดซื้อจัดจางภาครัฐ

(5) คูสัญญาตองรับจายเงินผานบัญชีเงินฝากกระแสรายวันหรือบัญชีฝากออมทรัพยเวน
แตการรับจายเงินแตละครั้งซึ่งมีมูลคาไมเกินสามหม่ืนบาทคูสัญญาอาจรับจายเปนเงินสดก็ได

3.3 ซองใบเสนอราคาอยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้
(1) แบบใบเสนอราคา ท้ังหมดตามแบบในขอ 1.2

4. การเสนอราคา
4.1 ผูเสนอราคาตองยื่นเสนอราคาตามแบบของการเสนอราคา ตามแบบฟอรมใบยื่นขอเสนอ

ราคาของเทศบาลท่ีกําหนดไวในเอกสารสอบราคานี้โดยไมมีเงื่อนไขใดๆ ท้ังสิ้น และจะตองกรอกรายละเอียดให
ถูกตองครบถวน มิฉะนั้น เทศบาลจะตัดสิทธิไมใหเปนผูเสนอราคาท่ีผานการคัดเลือกใหเขาเสนอราคากับเทศบาล
และลงลายมือชื่อของผูเสนอราคาใหชัดเจน หากมีการขูดลบ ตก เติม แกไข เปลี่ยนแปลง จะตองลงลายมือชื่อผู
เสนอราคาพรอมประทับตรา (ถามี) กํากับไวดวยทุกแหง

4.2 ผูเสนอราคาจะตองกรอกปริมาณงาน และราคาในบัญชีปริมาณงานจางเหมาบริการในศูนย
กําจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจรเทศบาลเมืองสระแกว ใหครบถวน

ในการเสนอราคาใหเสนอเปนเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียวโดยเสนอราคารวม
และหรือราคาตอหนวยและหรือตอรายการตามเงื่อนไขท่ีระบุไวทายใบเสนอราคาใหถูกตอง ท้ังนี้ราคารวมท่ีเสนอ
จะตองตรงกันท้ังตัวเลขและตัวหนังสือ ถาตัวเลขและตัวหนังสือไมตรงกันใหถือตัวหนังสือเปนสําคัญ โดยคิดราคา
รวมท้ังสิ้นซึ่งรวมคาภาษีมูลคาเพ่ิมภาษีอากรอ่ืน คาขนสง คาจดทะเบียนและคาใชจายอ่ืน ๆ ท้ังปวงจนกระท่ัง
สงมอบงานให ณ เทศบาลเมืองสระแกว หรือสถานท่ีอ่ืนท่ีเทศบาลไดกําหนดภายหลังราคาท่ีเสนอจะตองกําหนด
ยืนราคาไมนอยกวา 91 วัน นับแตวันเปดซองสอบราคาโดยภายในกําหนดยืนราคาผูเสนอราคาตองรับผิดชอบ
ราคาท่ีตนไดเสนอไวและจะถอนการเสนอราคามิได

4.3 ผูเสนอราคาจะตองเสนอกําหนดเวลาการดําเนินการแลวเสร็จไมเกิน 91 วัน นับถัดจากวัน
ลงนามในสัญญาจาง หรือวันท่ีไดรับหนังสือแจงจาก “เทศบาล” ใหเริ่มทํางาน

4.4 กอนยื่นซองสอบราคา ผูเสนอราคาควรตรวจดูรางสัญญา แบบรูปและรายละเอียด ฯลฯ
ใหถ่ีถวนและเขาใจเอกสารสอบราคาท้ังหมดเสียกอนท่ีจะตกลงยื่นซองสอบราคาตามเงือ่นไขในเอกสารสอบราคา

4.5 ผูเสนอราคาจะตองยื่นซองสอบราคา ท่ีปดผนึกซองเรียบรอยจาหนาซองถึง ประธาน
คณะกรรมการเปดซองสอบราคา โดยระบุไวหนาซองวา“ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบราคาจางเหมาเลขท่ี
18/2560” ยื่นตอเจาหนาท่ีรับซองสอบราคาไดใน วันท่ี 8 มิถุนายน 2560 ตั้งแตเวลา 08.30 – 12.00 น.
และตั้งแตเวลา 13.00 – 16.30 น. ณ หองประชุมช้ัน 2 ท่ีวาการอําเภอเมืองสระแกว และในวันท่ี 9
มิถุนายน 2560 ถึงวันท่ี 22 มิถุนายน 2560 ตั้งแตเวลา 08.30 – 12.00 น. และตั้งแตเวลา 13.00–16.30 น.
ไดท่ีงานพัสดุและทรัพยสิน กองคลัง สํานักงานเทศบาลเมืองสระแกว

เม่ือพนกําหนดเวลาย่ืนซองสอบราคาแลวจะไมรับซองสอบราคาโดยเด็ดขาด
5/คณะกรรมการ..........
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คณะกรรมการเปดซองสอบราคาจะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผูเสนอราคาแตละรายวา

เปนผูเสนอราคาท่ีมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอ่ืน ตามขอ 1.5(1) ณ วันประกาศสอบราคาหรือไม
และประกาศรายชื่อผูเสนอราคาท่ีมีสิทธิ์ไดรับการคัดเลือกกอนการเปดซองใบเสนอราคา

หากปรากฏตอคณะกรรมการเปดซองสอบราคาหรือในขณะท่ีมีการเปดซองใบเสนอราคาวามี
ผูเสนอราคากระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม ตามขอ 1.5(2) และคณะกรรมการฯ
เชื่อวามีการกระทําอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรมคณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผูเสนอราคา
รายนั้นออกจากการเปนผูเสนอราคาและประกาศรายชื่อผูเสนอราคาท่ีมีสิทธิไดรับการคัดเลือก และเทศบาลเมือง
สระแกวจะพิจารณาลงโทษผูเสนอราคาดังกลาวเปนผูท้ิงงาน เวนแตคณะกรรมการฯ จะวินิจฉัยไดวาผูเสนอราคา
รายนั้นเปนผูท่ีใหความรวมมือเปนประโยชนตอการพิจารณาของทางราชการ และมิไดเปนผูริเริ่มใหมีการกระทํา
ดังกลาว

ผูเสนอราคาท่ีถูกตัดรายชื่อออกจากการเปนผูเสนอราคา เพราะเหตุเปนผูเสนอราคาท่ีมี
ผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอ่ืน ณ วันประกาศสอบราคา หรือเปนผูเสนอราคาท่ีกระทําการอันเปน
การขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม อาจอุทธรณคําสั่งดังกลาวตอผูวาราชการจังหวัดภายใน 3 วัน นับแต
วันท่ีไดรับแจงจากคณะกรรมการเปดซองสอบราคา การวินิจฉัยอุทธรณของผูวาราชการจังหวัดใหถือเปนท่ีสุด

คณะกรรมการเปดซองสอบราคาจะเปดซองใบเสนอราคาของผูท่ีมีสิทธิไดรับการคัดเลือก
ดังกลาวขางตน ณ หองประชุมชั้น 2 ท่ีวาการอําเภอเมืองสระแกว ใน วันท่ี 23 มิถุนายน 2560 ตั้งแตเวลา
10.00 น. เปนตนไป

การยื่นอุทธรณตามวรรค 4 ยอมไมเปนเหตุใหมีการขยายระยะเวลาการเปดซองใบเสนอราคา
เวนแตผูวาราชการจังหวัดพิจารณาเห็นวา  การขยายระยะเวลาดังกลาวและเปนประโยชนแกทางราชการอยางยิ่ง
และในการท่ีผูวาราชการจังหวัดพิจารณาเห็นดวยกับคําคัดคานของผูอุทธรณ และเห็นวาการยกเลิกการเปดซอง
ใบเสนอราคาท่ีไดดําเนินการไปแลวจะเปนประโยชนแกทางราชการอยางยิ่งและใหผูวาราชการจังหวัดมีอํานาจ
ยกเลิกการเปดซองใบเสนอราคาดังกลาวได

5. หลักเกณฑและสิทธิในการพิจารณาราคา
5.1 ในการสอบราคาครั้งนี้ “เทศบาล” จะพิจารณาตัดสินดวยราคารวม
5.2 หากผูเสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไมถูกตองตามขอ 2 หรือยื่นหลักฐานการเสนอราคา

ไมถูกตองหรือไมครบถวนตามขอ 3 หรือยื่นซองสอบราคาไมถูกตองตามขอ 4 แลว คณะกรรมการเปดซองสอบ
ราคาจะไมรับพิจารณาราคาของผูเสนอราคารายนั้นเวนแตเปนขอผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กนอยหรือท่ีผิด
แผกไปจากเงื่อนไขของเอกสารสอบราคาในสวนท่ีมิใชสาระสําคัญท้ังนี้เฉพาะในกรณีท่ีพิจารณาเห็นวาจะเปน
ประโยชนตอ ”เทศบาล” เทานั้น

5.3 “เทศบาล” สงวนสิทธิไมพิจารณาราคาของผูเสนอราคา โดยไมมีการผอนผันในกรณี
ดงัตอไปนี้

(1) ไมปรากฏชื่อผูเสนอราคารายนั้น ในบัญชีผูรับเอกสารสอบราคาหรือในหลักฐานการรับ
เอกสารสอบราคาของ “เทศบาล”

(2) ไมกรอกชื่อนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อผูเสนอราคาอยางใดอยาง
หนึ่งหรือท้ังหมดในใบเสนอราคา

(3) เสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเงื่อนไขท่ีกําหนดในเอกสารสอบราคาท่ีเปน
สาระสําคัญ  หรือมีผลทําใหเกิดความไดเปรียบเสียเปรียบแกผูเสนอราคารายอ่ืน

(4) ราคาท่ีเสนอมีการขูดลบ ตกเติมแกไขเปลี่ยนแปลงโดยผูเสนอราคามิไดลงลายมือชื่อ
พรอมประทับตรา (ถามี) กํากับไว

6/5.4ในการ.........
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5.4 ในการตัดสินการสอบราคาหรือในการทําสัญญาคณะกรรมการเปดซองสอบราคา หรือ
“เทศบาล”มีสิทธิใหผูเสนอราคาชี้แจงขอเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือขอเท็จจริงอ่ืนใด ท่ีเก่ียวของกับผูเสนอราคา
ได “เทศบาล” มีสิทธิท่ีจะไมรับราคาหรือไมทําสัญญา หากหลักฐานดังกลาวไมมีความเหมาะสมหรือไมถูกตอง

5.5 “เทศบาล”ทรงไวซึ่งสิทธิท่ีไมรับราคาต่ําสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาท่ีเสนอ
ท้ังหมดก็ไดและอาจพิจารณาเลือกจางในจํานวนหรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิก
การสอบราคาโดยไมพิจารณาจัดจางเลยก็ไดสุดแตจะพิจารณา ท้ังนีเ้พ่ือประโยชนของทางราชการเปนสําคัญ และ
ใหถือวาการตัดสินของ “เทศบาล” เปนเด็ดขาดผูเสนอราคาจะเรียกรองคาเสียหายใดๆมิไดรวมท้ัง “เทศบาล”
จะพิจารณายกเลิกการสอบราคา และลงโทษผูเสนอราคาเปนผูท้ิงงานไมวาจะเปนผูเสนอราคาท่ีไดรับการ
คัดเลือกหรือไมก็ตาม หากมีเหตุท่ีเชื่อไดวาการเสนอราคากระทําไปโดยไมสุจริต เชน การเสนอเอกสารอันเปน
เท็จ หรือใชชื่อบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอ่ืนมาเสนอราคาแทน เปนตน

ในกรณีผูเสนอราคาต่ําสุด เสนอราคาต่ําจนคาดหมายไดวาไมอาจดําเนินงานตามสัญญาได
คณะกรรมการเปดซองสอบราคา หรือ”เทศบาล”จะใหผูเสนอราคานั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานท่ีทําใหเชื่อไดวาผู
เสนอราคาสามารถดําเนินงานตามสอบราคาจางใหเสร็จสมบูรณหากคําชี้แจงไมเปนท่ีรับฟงได “เทศบาล” มีสิทธิ
ท่ีจะไมรับราคาของผูเสนอราคารายนั้น

5.6 ในกรณีท่ีปรากฏขอเท็จจริงภายหลังจากการเปดซองสอบราคาวา ผูเสนอราคาท่ีมีสิทธิไดรับ
การคัดเลือกตามท่ีไดประกาศรายชื่อไว ตามขอ 4.5 เปนผูเสนอราคาท่ีมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคาราย
อ่ืน ณ วันประกาศสอบราคาหรือเปนผูเสนอราคาท่ีกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม
“เทศบาล” มีอํานาจท่ีจะตัดรายชื่อผูเสนอราคาท่ีมีสิทธิไดรับการคัดเลือกดังกลาวออกจากประกาศรายชื่อ ตาม
ขอ 4.5 และ “เทศบาล” จะพิจารณาลงโทษผูเสนอราคารายนั้นเปนผูท้ิงงาน

ในกรณีหากผูวาราชการจังหวัดพิจารณาเห็นวา การยกเลิกการเปดซองใบเสนอราคาท่ีได
ดําเนินการไปแลวจะเปนประโยชนแกทางราชการอยางยิ่ง ผูวาราชการจังหวัดมีอํานาจยกเลิกการเปดซองใบ
เสนอราคาดังกลาวได

6. การทําสัญญาจาง
ผูชนะการสอบราคาจะตองทําสัญญาจางตามแบบสัญญาดังระบุในขอ 1.3 กับ“เทศบาล”

ภายใน วันท่ี 30 มิถุนายน 2560 และจะตองวางหลักประกันสัญญาเปนจํานวนเงินเทากับ รอยละ 5 ของ
ราคาคาจางท่ีสอบราคาได ให “เทศบาล” ยึดถือไวในขณะทําสัญญา โดยใชหลักประกันอยางหนึ่งอยางใด
ดังตอไปนี้

6.1 เงินสด
6.2 เช็คท่ีธนาคารสั่งจายใหแก “เทศบาล”โดยเปนเช็คลงวันท่ีท่ีทําสัญญาหรือกอนหนานั้นไม

เกิน 3 วันทําการของทางราชการ
6.3 หนังสือคํ้าประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือคํ้าประกันดังระบุใน ขอ 1.4(1)
6.4 หนังสือคํ้าประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย หรือบริษัทเงินทุน

หลักทรัพยท่ีไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชย และประกอบธุรกิจคํ้าประกันตามประกาศ
ของธนาคารแหงประเทศไทย ซึ่งไดแจงชื่อเวียนใหสวนราชการ หรือหนวยการบริหารราชการสวนทองถ่ินตางๆ
ทราบแลว โดยอนุโลมใหใชตามแบบหนังสือคํ้าประกัน ดังระบุในขอ 1.4 (1)

6.5 พันธบัตรรัฐบาลไทยซึ่งไดจดทะเบียนใชเปนหลักประกันสัญญาท่ีธนาคาร แหงประเทศไทย
แลวเทานั้น

หลักประกันนี้จะคืนใหโดยไมมีดอกเบี้ย ภายใน15 วัน  นับถัดจากวันท่ีผูชนะการสอบราคา
(ผูรับจาง) พนจากขอผูกพันตามสัญญาจางแลว

7/อนึ่ง...........
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อนึ่ง เทศบาลเมืองสระแกวจะลงนามในสัญญาตอเม่ือมีเงินงบประมาณตามเทศบัญญัติ

งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 แลวเทานั้น
7. อัตราคาปรับ

คาปรับตามแบบสัญญาจาง ขอ 17 จะกําหนดในอัตรารอยละ 0.10 ตอวันของราคาจางตามสัญญา
8. การรับประกันความชํารุดบกพรอง

ผูชนะการสอบราคาซึ่งไดทําขอตกลงเปนหนังสือ หรือทําสัญญาจางตามแบบดังระบุในขอ 1.3
แลวแตกรณีจะตองรับประกันความชํารุดบกพรองของงานท่ีรับจางทําภายในระยะเวลาไมนอยกวา - ป นับถัด
จากวันท่ี“เทศบาล”ไดรับมอบงาน โดยผูรับจางตองรีบจัดการซอมแซมแกไขใหใชการไดดีดังเดิมภายใน 7 วัน
นับถัดจากวันท่ีไดรับแจงความชํารุดบกพรอง

กรณีนี้ผูรับจางไมดําเนินการใหเปนไปตามรายละเอียดท่ีกําหนดแหงสัญญา ขาดรายการหนึ่ง
รายการใด ผูวาจางมีสิทธิจางรายอ่ืนไดโดยผูรับจางจะตองเปนผูออกคาใชจายท้ังหมด หรือใหผูวาจางหักเงิน
คาจาง หรือหลักประกันสัญญาไวโดยผูรับจางไมมีสิทธิเรียกรอง และโตแยงใด ๆ ท้ังสิ้น

9. คาจางและการจายเงิน
การจายเงินคาจางเหมาตามประกาศนี้ “เทศบาล” จะจายเงินใหเม่ือผูเสนอราคา (ผูรับจาง)

ไดสงมอบงานจางเหมาบริการเก็บ ขนขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลในเขตเทศบาลเมืองสระแกว ใหกับเทศบาลเมือง
สระแกว เรียบรอยถูกตองตามสัญญา และคณะกรรมการตรวจรับการจางไดทําการตรวจรับไวถูกตองครบถวนแลว
โดยแบงออกเปน 3 งวด ดังนี้

งวดท่ี 1 เปนจํานวนเงิน 135,600.- บาท (หนึ่งแสนสามหม่ืนหาพันหกรอยบาทถวน) เม่ือผู
รับจางไดปฏิบัติงานโครงการจางเหมาบริการเก็บ ขนขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลในเขตเทศบาลเมืองสระแกว (ตาม
รายละเอียดโครงการฯ) ใหแลวเสร็จภายใน 31 กรกฎาคม 2560

งวดท่ี 2 เปนจํานวนเงิน 135,600.- บาท (หนึ่งแสนสามหม่ืนหาพันหกรอยบาทถวน) เม่ือผู
รับจางไดปฏิบัติงานโครงการจางเหมาบริการเก็บ ขนขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลในเขตเทศบาลเมืองสระแกว
(ตามรายละเอียดโครงการฯ) ใหแลวเสร็จภายใน 31 สิงหาคม 2560

งวดท่ี 3(งวดสุดทาย) เปนจํานวนเงิน 135,600.- บาท (หนึ่งแสนสามหม่ืนหาพันหกรอยบาทถวน)
เม่ือผูรับจางไดปฏิบัติงานโครงการจางเหมาบริการเก็บ ขนขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลในเขตเทศบาลเมืองสระแกว
(ตามรายละเอียดโครงการฯ) ใหแลวเสร็จภายใน 29 กันยายน 2560

รวมเปนเงินท้ังสิ้น 406,800.- บาท (สีแ่สนหกพันแปดรอยบาทถวน)
10. ขอสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอ่ืนๆ

10.1 เงินคาจางสําหรับงานจางครั้งนี้ จายจากเงินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2560

การลงนามในสัญญาจะกระทําไดตอเม่ือ “เทศบาล” ไดรับอนุมัติเงินคาจางเหมาจากเงิน
งบประมาณประจําป พ.ศ. 2560 แผนงานเคหะและชุมชน งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล หมวดคาใชสอย
ประเภทรายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบริการ และผูมีอํานาจสั่งจางแลวเทานั้น

10.2 เทศบาลเมืองสระแกว สงวนสิทธิ์ท่ีจะไมรับราคาต่ําสุดถาหากผูเสนอราคาไดนําเสนอไม
เปนไปตามวัตถุประสงคการจางครั้งนี้ และคณะกรรมการเปดซองสอบราคาพิจารณาแลวไมสอดคลองกับ
วัตถุประสงคหรือตรงตามขอกําหนดของเทศบาลเมืองสระแกวก็จะไมรับการพิจารณาราคาใหเปนผูเสนอราคาได

10.3 เม่ือ “เทศบาล” ไดคัดเลือกผูเสนอราคารายใดใหเปนผูรับจาง และไดตกลงจางตามประกาศ
สอบราคาจางแลวถาผูรับจางจะตองสั่งหรือนําสิ่งของดังกลาวเขามาจากตางประเทศและของนั้นตองเขา

8/มาโดย............
















































