ประกาศเทศบาลเมืองสระแกว
เรื่อง สอบราคาโครงการจางเหมาแรงงานบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานในงานรักษาความสะอาดเก็บ
ขนขยะมูลฝอยสิ่งปฏิกูล และงานสวนสาธารณะ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
(ประจําเดือน เมษายน ถึงเดือน มิถุนายน 2559)
......................................................................................

ดวยเทศบาลเมืองสระแกวมีความประสงคจะดําเนินการ จางเหมาแรงงานบุคคลภายนอก เพื่อ
ปฏิบัติงานในงานรักษาความสะอาด เก็บ ขนขยะมูลฝอยสิ่งปฏิกูล และงานสวนสาธารณะ ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2559 จํานวน 2 โครงการ รวมเปนเงินทั้งสิ้น 1,377,000.- บาท (หนึ่งลานสามแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันบาทถวน)
(ประจําเดือน เมษายน ถึงเดือน มิถุนายน 2559) ดังนี้
1. โครงการจางเหมาแรงงานบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานในงานรักษาความสะอาดเก็บ ขน
ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลจํานวน 39 คน อัตราคาจาง 9,000/คน/เดือน ระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต 1 เมษายน
2559 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2559 เปนจํานวนเงิน 1,053,000.-บาท (หนึ่งลานหาหมื่นสามพันบาทถวน) โดยมี
ขอบเขตการดําเนินงานตามโครงการจางเหมาแรงงานบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานในงานรักษาความสะอาด เก็บ
ขนขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 รายละเอียดดังนี้
ก. งานรักษาความสะอาด จํานวน 24 คน
1. กําหนดวันทํางานปกติ
ตั้งแตวันจันทร – วันอาทิตย (สัปดาหละ 7 วัน)
2. กําหนดเวลาทํางานปกติ
2.1 กําหนดเวลาทํางานปกติ วันจันทร – วันศุกร
ปฏิบัติงานระหวางเวลา05.00 – 16.30น. โดยจะตองมีเวลาทํางานไมนอยกวาวันละ 7 ชั่วโมง
(ไมรวมเวลาหยุดพัก) หรือจนกวางานจะแลวเสร็จตามที่เทศบาลกําหนด
2.2 กําหนดเวลาทํางานปกติ วันเสาร
ปฏิบัติงานระหวางเวลา05.00 – 12.00น. โดยจะตองมีเวลาทํางานไมนอยกวาวันละ 6 ชั่วโมง
(ไมรวมเวลาหยุดพัก) หรือจนกวางานจะแลวเสร็จตามที่เทศบาลกําหนด
2.3 กําหนดเวลาทํางานปกติ วันอาทิตย
ปฏิบัติงานระหวางเวลา 05.00 – 08.00น. โดยจะตองมีเวลาทํางานไมนอยกวาวันละ 3 ชั่วโมง
(ไมรวมเวลาหยุดพัก) หรือจนกวางานจะแลวเสร็จตามที่เทศบาลกําหนด
หมายเหตุ กรณีที่เกิดความเสียหายแกทางราชการไมวากรณีใดๆ ในระหวางเวลาการปฏิบัติงาน
ถือวาเปนความรับผิดชอบของผูปฏิบัติงาน
3. กําหนดพื้นที่ในการปฏิบัติงาน
จุดที่ 1 ปฏิบัติงานเก็บกวาดทําความสะอาด ถนนเทศบาล 19 ซอย1และถนนบริเวณรอบๆ
ตลาดสดดานนอก
จุดที่ 2 ปฏิบัติงานเก็บกวาดทําความสะอาด ถนนเทศบาล 17 จากรานแวนทอปเจริญถึงรานเจแปด
และถนนรอบตลาดสดดานใน
2/จุดที่ 3 .....

-2จุดที่ 3 ปฏิบัติงานเก็บกวาดทําความสะอาด ถนนสุวรรณศร ตั้งแตสิทธิผลคารแครถึงประตู
ทางออกโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแกว
จุดที่ 4 ปฏิบัติงานเก็บกวาดทําความสะอาด ถนนสุวรรณศร ตั้งแตหางบิ๊กซีถึงประตูทางเขาที่วาการ
อําเภอเมืองสระแกว
จุดที่ 5 ปฏิบัติงานเก็บกวาดทําความสะอาด ถนนสุวรรณศร ตั้งแตประตูทางเขาที่วาการอําเภอ
เมืองสระแกวถึงสถานีดับเพลิงเกา
จุดที่ 6 ปฏิบัติงานเก็บกวาดทําความสะอาดถนนสุวรรณศร ตั้งแตประตูทางออกโรงพยาบาล
สมเด็จพระยุพราชสระแกวถึงบริเวณรานเซเวนและทาจอดรถยนตรับ – สงผูโดยสารสายวังน้ําเย็น
จุดที่ 7 ปฏิบัติงานเก็บกวาดทําความสะอาดถนนสุวรรณศร ตั้งแตสถานีดับเพลิงเกาถึงถนน
เทศบาล 8 (ขางวัดสระแกว)
จุดที่ 8 ปฏิบัติงานเก็บกวาดทําความสะอาดถนนสุวรรณศร ตั้งแตรานเซเวนถึงบริเวณหนาบาน
รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัดสระแกว
จุดที่ 9 ปฏิบัติงานเก็บกวาดทําความสะอาด ถนนสุวรรณศร ตั้งแตทางเขาถนนเทศบาล 8 (ขาง
วัดสระแกว) ถึงทางเขา หจก.สระแกวมงคลเซอรวิส
จุดที่ 10 ปฏิบัติงานเก็บกวาดทําความสะอาดถนนสุวรรณศร ตั้งแตบริเวณหนาบานรองนายก
องคการบริหารสวนจังหวัดสระแกวถึงทางเขาสถานีขนสงผูโดยสารจังหวัดสระแกว
จุดที่ 11 ปฏิบัติงานเก็บกวาดทําความสะอาด ถนนสุวรรณศร ตั้งแตทางเขาหจก.สระแกวมงคล
เซอรวิสถึงทางเขาถนนเทศบาล2 แลวขามฝงจากหนารานคักอีหลีถึงทางเขาสถานีขนสงผูโ ดยสารจังหวัดสระแกว
จุดที่ 12 ปฏิบัติงานเก็บกวาดทําความสะอาด ถนนทางเขาสถานีขนสงผูโดยสารจังหวัดสระแกว
จนถึงตัวสถานีขนสงผูโดยสารจังหวัดสระแกว แลวจากตัวสถานีขนสงผูโดยสารจังหวัดสระแกวจนถึงทางออกสถานี
ขนสงผูโดยสารจังหวัดสระแกว
จุดที่ 13 ปฏิบัติงานเก็บกวาดทําความสะอาดถนนเทศบาล11, 13, 15 และถนนเทศบาล 17
ซอย 1
จุดที่ 14 ปฏิบัติงานเก็บกวาดทําความสะอาด ถนนเทศบาล 19 ทั้งสองฝง จากรานเซเวนถึง
สถานีตํารวจภูธรอําเภอเมืองสระแกว
จุดที่ 15 ปฏิบัติงานเก็บกวาดทําความสะอาดถนนเทศบาล 17 รานหมอวิทยาถึงสี่แยกสถานี
วิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย จังหวัดสระแกว
จุด ที่ 16 ปฏิ บัติ งานเก็ บ กวาดทํ าความสะอาด ถนนจากสี่ แยกสถานี วิ ทยุ กระจายเสี ย งแห ง
ประเทศไทย จังหวัดสระแกวถึงทางรถไฟสระแกว
จุดที่ 17 ปฏิ บัติ งานเก็ บกวาดทําความสะอาด ถนนจากสี่ แยกสถานี ตํา รวจภูธ รอํ าเภอเมือง
สระแกวถึงสี่แยกองคการบริหารสวนจังหวัดสระแกว (เกา) ไปจนถึงทางแยกสนามกีฬาเทศบาลเมืองสระแกว
จุดที่ 18 ปฏิบัติงานเก็บกวาดทําความสะอาดถนนเทศบาล 19 จากสี่แยกองคการบริหารสวน
จังหวัดสระแกว (เกา) ไปจนถึงสถานีรถไฟสระแกว
จุดที่ 19 ปฏิบัติงานเก็บกวาดทําความสะอาดถนนเทศบาล 21 (ซอยขางโรงพยาบาลสมเด็จพระ
ยุพราชสระแกว) ถึงทางเขาองคการบริหารสวนจังหวัดสระแกว (เกา)
จุ ด ที่ 20 ปฏิ บั ติ ง านเก็ บ กวาดทํ า ความสะอาด ถนนเทศบาล 2 จากทางเข า ถึ ง วงเวี ย น
สวนสาธารณะสระแกว – สระขวัญ
จุดที่ 21 ปฏิบัติงานเก็บกวาดทําความสะอาด ถนนบริเวณรอบอาคารสํานักงานเทศบาลเมือง
สระแกว(นอกรั้วอาคารสํานักงาน)
3/- ปฏิบัติงาน ....

-3จุดที่ 22ทางเขาถนนเทศบาล6 (สามแยกไฟแดง) จนถึงถนนเทศบาล 6 ซอย 2 ทั้งสองฝง
จุดที่ 23 ถนนเทศบาล 6 ซอย 2 จนถึงสี่แยกตัดกับถนนเลี่ยงเมือง (รานโชติกา)
จุดที่ 24 ถนนเทศบาล 6 ซอย 1 จากปากทางเขาจนถึงสวนสาธารณะสระแกว – สระขวัญ
- ปฏิบัติงานเก็บกวาดทําความสะอาด ตามงานหรือกิจกรรมตางๆ เชน งานพระราชพิธี งานรัฐพิธี
งานประเพณี หรืองานอื่นใดที่เปนภารกิจเรงดวนของเทศบาลที่ตองดําเนินการ
- ปฏิบัติงานอื่นๆที่อยูในขอตกลงเพิ่มเติม
4. คุณสมบัติของผูปฏิบัติงาน
- ไมกําหนดคุณวุฒิ
- อานหนังสือออก เขียนหนังสือได
- เปนสัญชาติไทย
ข งานเก็บ ขนขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล จํานวน 15 คน
1. กําหนดวันทํางานปกติ
ตั้งแตวันจันทร – วันอาทิตย (สัปดาหละ7 วัน)
2. กําหนดเวลาทํางานปกติ
2.1 กําหนดเวลาทํางานปกติ วันจันทร – วันศุกร
ปฏิบัติงานระหวางเวลา05.00 – 16.30 น. โดยจะตองมีเวลาทํางานไมนอยกวาวันละ 7 ชั่วโมง
(ไมรวมเวลาหยุดพัก) หรือจนกวางานจะแลวเสร็จตามที่เทศบาลกําหนด
2.2 กําหนดเวลาทํางานปกติ วันเสาร
ปฏิบัติงานระหวางเวลา05.00– 12.00 น. โดยจะตองมีเวลาทํางานไมนอยกวาวันละ 6 ชั่วโมง
(ไมรวมเวลาหยุดพัก) หรือจนกวางานจะแลวเสร็จตามที่เทศบาลกําหนด
2.3 กําหนดเวลาทํางานปกติ วันอาทิตย
ปฏิบัติงานระหวางเวลา 05.00– 08.00 น. โดยจะตองมีเวลาทํางานไมนอยกวาวันละ 3 ชั่วโมง
(ไมรวมเวลาหยุดพัก) หรือจนกวางานจะแลวเสร็จตามที่เทศบาลกําหนด
หมายเหตุ กรณีที่เกิดความเสียหายแกทางราชการไมวากรณีใดๆ ในระหวางเวลาการปฏิบัติงาน
ถือวาเปนความรับผิดชอบของผูปฏิบัติงาน
3. กําหนดพื้นที่ในการปฏิบัติงาน
ชุดที่ 1 เริ่มตนเก็บ ขนขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ตั้งแต ฝงซายถนนสุวรรณศรตั้งแตหนารานคัก
อีหลี ถึงสหกรณออมทรัพยครู บานเอื้ออาทร ปมน้ํามันคาลเท็กซ และรานอาหารดูดี๋ และฝงขวาถนนสุวรรณศร
ตั้งแตหนาโรงเรียนเทศบาล 1 (หนองกะพออนุสรณ) ถึงทางเขาโรงแรมพีพี บริษัทอีซูซุบริษัทแม็คโคร โรงแรมทิพปุระ
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแกว รานเนื้อยางมาลัย ปมเอสโซ และตั้งแตถนนเทศบาล 17 บานหัวกุญแจ ถึงรานแวน
บิวตี้ฟลู เก็บขยะสองฝงซาย – ขวา เขาซอย 17/3, 17/4, 17/5หมูบานสุขจินต ถนนเทศบาล 19 ตั้งแตหนาราน
เซเวนถึงหนาสถานีรถไฟ เก็บขยะสองฝงซาย – ขวา เขาหมูบานปางสีดาซอย 1, 2 และ 3
ชุดที่ 2 เริ่มตนเก็บ ขนขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ตั้งแตทาจอดรถสายวังน้ําเย็นถนนเทศบาล 19ถึง
สํานักงานสาธารณสุขอําเภอเมืองสระแกว ถนนเทศบาล 21 ซอย 1, 2, 3 ตลาดศูนยการคาสระแกวเมืองทอง เขา
ซอยบานดาบตูถึงชุมชนหลังสุขศาลา ถนนเทศบาล 23ถนนเทศบาล 25 ถนนเทศบาล 29 ถนนเทศบาล 30 ถนน
เทศบาล31 ถนนเทศบาล 33 ถนนเทศบาล 10 ถนนเทศบาล 12 ถนนเทศบาล 14 ถนนเทศบาล 16
4/ถนน......

-4ถนนเทศบาล 18 ถนนเทศบาล 20 ถนนเทศบาล 21 ครึ่ง ซอยสหกรณออมทรัพยครู หมูบานรมรื่น หมูบานซิตี้
ปารค หมูบานธงชัย หมูบานพรนิมิต หางบิ๊กซี บริษัทเจเอสฟลาวเวอร โรงเรียนชุมชนสระแกว โรงเรียนสระแกว
และโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแกว
ชุดที่ 3 เริ่ มตนเก็บ ขนขยะมูล ฝอยและสิ่ งปฏิกูล ตั้งแตทางเข าถนนเทศบาล 2 ถึ งสํานักงาน
เทศบาลเมื องสระแก ว ถนนสุ ว รรณศร เริ่ มจากสหกรณ ออมทรั พ ย ครู เข าสํ านั กงานที่ ดิ น บ านคลองนางชิ ง
โรงเรียนอนุบาลเมืองสระแกว ชุมชนยอยที่ 3 ศูนยการศึกษานอกโรงเรียน ศูนยวิทยาศาสตร ศูนยราชการและ
บานพักขาราชการ คายทหารทั้งสองฝง ชุมชนยอยที่ 1 บานคําเจริญ ชุมชนยอยที่ 2 หนองนกเขา PTT ทุกซอย
(รวม 7 ซอย) ชุมชนยอยที่ 4 บานคลองปูน ออกจากชุมชนยอยที่ 4 ตามถนนสุวรรณศรไปถึงสํานักงานบริการ
โทรศัพท ถึงรานวันดี ถึงโรงเรียนเทศบาล1 (หนองกะพออนุสรณ)
ชุดที่ 4 เริ่มตนเก็บ ขนขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ตั้งแต ถนนเทศบาล 1, 2, 3, 4, 5 ถนนเทศบาล6
ซอย1, 2, 3, 4, 5 ถนนเทศบาล 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15 ถนนเทศบาล17 ซอย 1 โรงเรียนดาราสมุทร บาน
หนองเสม็ดเหนือ บานลัดกะสังเหนือ บานลัดกะสัง หมูบานประสพโชค ตลาดสมบูรณโชคเมืองแกว สระแกว –
สระขวัญ 1 สระแกว – สระขวัญ 2 บานคลองจาน บานสวนตาลวิว ศูนยโตโยตาและหมูบานบริเวณดานหลัง โคก
กํานัน หมูบานหลังปมน้ํามันบางจาก ปม PT โรงฆาสัตว หมูบานเย็นจิตต สวนน้ํา และศูนย Honda
- ปฏิบัติงานเก็บ ขนขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ตามงานหรือกิจกรรมตางๆ เชน งานพระราชพิธี
งานรัฐพิธี งานประเพณี หรืองานอื่นใดที่เปนภารกิจ เรงดวนของเทศบาลที่ตองดําเนินการ
- ปฏิบัติงานอื่นๆที่อยูในขอตกลงเพิ่มเติม
4. คุณสมบัติของผูปฏิบัติงาน
- ไมกําหนดคุณวุฒิ
- อานหนังสือออก เขียนหนังสือได
- เปนสัญชาติไทย
โดยมีรายละเอียดตามเอกสารสอบราคาจางเหมา เลขที่ 11/2559 ลงวันที่ 10 มีนาคม 2559
ราคากลาง
1,053,000.- บาท (หนึ่งลานหาหมื่นสามพันบาทถวน)
คาเอกสารสอบราคาจาง
1,000.- บาท (หนึ่งพันบาทถวน)
กําหนดระยะเวลาจางเหมา
3 เดือน
เอกสารสอบราคา เลขที่ 11/2559
2.โครงการจางเหมาแรงงานบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานในงานสวนสาธารณะจํานวน 12 คน
อัตราคาจ าง 9,000/คน/เดือน ระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต 1 เมษายน 2559 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2559 เป น
จํานวนเงิน 324,000.- บาท (สามแสนสองหมื่นสี่พันบาทถวน) โดยมีขอบเขตการดําเนินงานตามโครงการจางเหมา
แรงงานบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานในงานสวนสาธารณะประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559 รายละเอียดดังนี้
ก. กําหนดวันทํางานปกติ
ตั้งแตวันจันทร – วันเสาร (สัปดาหละ6 วัน)
ข. กําหนดเวลาทํางาน
ปฏิบัติงานระหวางเวลา 08.30–16.30น. โดยจะตองมีเวลาทํางานไมนอยกวาวันละ 7 ชั่วโมง
(ไมรวมเวลาหยุดพัก) หรือจนกวางานจะแลวเสร็จตามที่เทศบาลกําหนด
5/หมายเหตุ.....
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ถือวาเปนความรับผิดชอบของผูปฏิบัติงาน
ค. กําหนดพื้นที่ในการปฏิบัติงาน
1. พื้น ที่บริเ วณอาคารสํานักงานเทศบาลเมื องสระแกวและบริเ วณโดยรอบพื้ นที่สํานักงาน
เทศบาลเมืองสระแกว
สํานักงานเทศบาล

รอบสระน้ํา

- เก็บกวาดใบไมแหง เศษขยะ พื้นที่บริเวณสวน สนามหญา ถนน และบริเวณอาคาร
- ตัดหญาถอนวัชพืชในแปลงตนไมพรอมเก็บกวาด
- เพาะ ปลูก ปลูกซอม ตัดแตงตนไมโดยรอบ
- รดน้ํา พรวนดิน ใสปุย ใสยาฆาแมลง
- จัดตั้งกระถางตนไมประดับภายในอาคารสํานักงานเทศบาล
- ฉีดยากําจัดวัชพืชบริเวณทางเทารอบอาคารสํานักงานเทศบาล
2. สวนสาธารณะสระแกว – สระขวัญ
- เก็บกวาดใบไมแหง เศษขยะ พื้นที่บริเวณสวน สนามหญา ลานอเนกประสงค ถนน

- ตัดหญาถอนวัชพืชพรอมเก็บกวาด
- ปลูก ปลูกซอม ตัดแตงตนไมโดยรอบ
- รดน้ํา พรวนดิน ใสปุย ใสยาฆาแมลง
- ฉีดยากําจัดวัชพืชบริเวณทางเทา ถนน ลานอเนกประสงค รอบสระน้ํา
- ทําความสะอาดสระน้ํา เก็บขยะในสระน้ํา
- ทําความสะอาดหองน้ําในสวนสาธารณะ
3. เกาะกลางถนนสุวรรณศร (ทางหลวงแผนดินหมายเลข 33) เริ่มตั้งแตหนาปมESSOไปจนถึง
สี่แยกสระแกว และเลยไปทางจันทบุรีสุดเกาะ และเลยไปทางอรัญประเทศ (หนาศูนย ISUZU)
- เก็บกวาดใบไมแหง เศษขยะ พื้นที่บริเวณเกาะกลาง
- ตัดหญาถอนวัชพืชในแปลงตนไมพรอมเก็บกวาด
- ปลูก ปลูกซอม ตัดแตงตนไม
- รดน้ํา พรวนดิน ใสปุย ใสยาฆาแมลง
- ดายหญาริมคันคิ้วเกาะกลางถนน
4. สนามกีฬาเทศบาลเมืองสระแกว
- เก็บกวาดใบไมแหง เศษขยะ พื้นที่บริเวณสนาม
- ตัดหญาสนามเดือนละ 1 ครั้งพรอมเก็บกวาด
- ตัดแตงตนไมริมสนามโดยรอบ
- ทําความสะอาดหองน้ําในสนามกีฬา
5. สถานีขนสงผูโดยสารจังหวัดสระแกว
- ตั ด หญ า บริ เ วณเกาะกลางถนนตั้ ง แต ท างแยกถนนสุ ว รรณศร (ทางหลวงแผ น ดิ น
หมายเลข 33) ไปจนถึงบริเวณสถานีขนสงผูโดยสาร และสวนหยอมโดยรอบ พรอมเก็บกวาด
- เก็บกวาดใบไมแหง เศษขยะ พื้นที่บริเวณโดยรอบ
- ตัดหญาถอนวัชพืชในแปลงตนไมพรอมเก็บกวาด
6/ปลูก......
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พรอมเก็บกวาด

- ปลูก ปลูกซอม ตัดแตงตนไม
- รดน้ํา พรวนดิน ใสปุย ใสยาฆาแมลง
- ดายหญาริมคันคิ้วเกาะกลางถนน
- จัดตั้งกระถางตนไมประดับภายในอาคารสถานีขนสงผูโดยสาร
6. หมูบานเอื้ออาทร
- ตัดหญาบริเวณสนามเด็กเลน ริมถนน รอบบอบําบัดน้ําเสีย และสวนหยอมโดยรอบ

7. พื้นที่ริมถนนในเขตเทศบาลเมืองสระแกว
- ตัดหญาบริเวณริมถนนสุวรรณศร (ทางหลวงแผนดินหมายเลข 33)และถนนในเขต
ชุมชนยอย พรอมเก็บกวาด
8. ปฏิบัติงานปลูกตนไมตามโครงการตางๆ เชน งานพระราชพิธี งานรัฐพิธี งานประเพณี หรือ
งานอื่นใดที่เปนภารกิจเรงดวนของเทศบาลที่ตองดําเนินการ
9. ปฏิบัติงานอื่นๆที่อยูในขอตกลงเพิ่มเติม
ง. คุณสมบัติของผูปฏิบัติงาน
- ไมกําหนดคุณวุฒิ
- อานหนังสือออก เขียนหนังสือได
- เปนสัญชาติไทย
โดยมีรายละเอียดตามเอกสารสอบราคาจางเหมา เลขที่ 12/2559 ลงวันที่ 10 มีนาคม 2559
ราคากลาง
324,000.- บาท (สามแสนสองหมื่นสี่พันบาทถวน)
คาเอกสารสอบราคาจาง
400.- บาท (สี่รอยบาทถวน)
กําหนดระยะเวลาจางเหมา
3 เดือน
เอกสารสอบราคา เลขที่ 12/2559
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 1,377,000.- บาท (หนึ่งลานสามแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันบาทถวน)
ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองมีคุณสมบัติดังตอไปนี้
1. เปนผูมีอาชีพรับจางงานที่สอบราคาจางดังกลาว
2. ไม เป น ผูที่ถูกระบุ ชื่อไว ในบั ญชี ร ายชื่อผู ทิ้งงานของทางราชการหรื อของหนว ยการบริห าร
ราชการสวนทองถิ่น และไดแจงเวียนชื่อแลว
3. ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิหรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย เวนแตรัฐบาลของผู
เสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิและความคุมกันเชนวานั้น
4. ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่นที่เขาเสนอราคากับเทศบาลเมืองสระแกว
ณ วันประกาศสอบราคา หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรมในการสอบ
ราคาจางครั้งนี้
5. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญาตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับ รายจาย
หรือแสดงบัญชีรายรับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ
6. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญากับหนวยงานของรัฐซึ่งไดดําเนินการจัดซื้อจัดจาง
ดวยระบบอิเล็กทรอนิกส (e-Government Procurement : e-GP) ตองลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกสของ
กรมบัญชีกลางที่เว็บไซตศูนยขอมูลจัดซื้อจัดจางภาครัฐ
8/7 คูสัญญา .....

เอกสารสอบราคาจางเหมา เลขที่ 11/2559
การสอบราคาโครงการจางเหมาแรงงานบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงาน
ในงานรักษาความสะอาด เก็บ ขนขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
(ประจําเดือน เมษายน ถึงเดือน มิถุนายน 2559)
ตามประกาศเทศบาลเมืองสระแกว ลงวันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2559
.......................................................
เทศบาลเมืองสระแกว ซึ่งตอไปนี้เรียกวา “เทศบาล”มีความประสงคจะสอบราคาจางโครงการ
จางแรงงานบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานในงานรักษาความสะอาด เก็บ ขนขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2559 รวมเปนเงิน 1,053,000.- บาท (หนึ่งลานหาหมื่นสามพันบาทถวน) (ประจําเดือน
เมษายน ถึงเดือน มิถุนายน 2559) จํานวน 39 คน โดยมีรายละเอียดดังนี้
ก. งานรักษาความสะอาด
จํานวน 24 คน
1. กําหนดวันทํางานปกติ
ตั้งแตวันจันทร – วันอาทิตย (สัปดาหละ 7 วัน)
2. กําหนดเวลาทํางานปกติ
2.1 กําหนดเวลาทํางานปกติ วันจันทร – วันศุกร
ปฏิบัติงานระหวางเวลา05.00 – 16.30น. โดยจะตองมีเวลาทํางานไมนอยกวาวันละ 7 ชั่วโมง
(ไมรวมเวลาหยุดพัก) หรือจนกวางานจะแลวเสร็จตามที่เทศบาลกําหนด
2.2 กําหนดเวลาทํางานปกติ วันเสาร
ปฏิบัติงานระหวางเวลา05.00 – 12.00น. โดยจะตองมีเวลาทํางานไมนอยกวาวันละ 6 ชั่วโมง
(ไมรวมเวลาหยุดพัก) หรือจนกวางานจะแลวเสร็จตามที่เทศบาลกําหนด
2.3 กําหนดเวลาทํางานปกติ วันอาทิตย
ปฏิ บั ติ งานระหว า งเวลา 05.00 – 08.00น. โดยจะต องมี เ วลาทํ างานไม น อยกว า วั น ละ 3
ชั่วโมง (ไมรวมเวลาหยุดพัก) หรือจนกวางานจะแลวเสร็จตามที่เทศบาลกําหนด
หมายเหตุ กรณี ที่ เ กิ ด ความเสี ย หายแก ท างราชการไม ว า กรณี ใ ดๆ ในระหว า งเวลาการ
ปฏิบัติงาน ถือวาเปนความรับผิดชอบของผูปฏิบัติงาน
3. กําหนดพื้นที่ในการปฏิบัติงาน
จุดที่ 1 ปฏิบัติงานเก็บกวาดทําความสะอาด ถนนเทศบาล 19 ซอย1และถนนบริเวณรอบๆ
ตลาดสดดานนอก
จุดที่ 2 ปฏิบัติงานเก็บกวาดทําความสะอาดถนนเทศบาล 17 จากรานแวนทอปเจริญถึงรานเจแปด
และถนนรอบตลาดสดดานใน
จุดที่ 3 ปฏิบัติงานเก็บกวาดทําความสะอาด ถนนสุวรรณศร ตั้งแตสิทธิผลคารแครถึงประตู
ทางออกโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแกว
จุดที่ 4 ปฏิบัติงานเก็บกวาดทําความสะอาด ถนนสุวรรณศร ตั้งแตหางบิ๊กซีถึงประตูทางเขา
ที่วาการอําเภอเมืองสระแกว
จุดที่ 5 ปฏิบัติงานเก็บกวาดทําความสะอาด ถนนสุวรรณศร ตั้งแตประตูทางเขาที่วาการอําเภอ
เมืองสระแกวถึงสถานีดับเพลิงเกา
จุดที่ 6 ปฏิบัติงานเก็บกวาดทําความสะอาดถนนสุวรรณศร ตั้งแตประตูทางออกโรงพยาบาล
สมเด็จพระยุพราชสระแกวถึงบริเวณรานเซเวนและทาจอดรถยนตรับ – สงผูโดยสารสายวังน้ําเย็น
2/ จุดที่ 7 ....

-2จุดที่ 7 ปฏิบัติงานเก็บกวาดทําความสะอาดถนนสุวรรณศร ตั้งแตสถานีดับเพลิงเกาถึงถนน
เทศบาล 8 (ขางวัดสระแกว)
จุดที่ 8 ปฏิบัติงานเก็บกวาดทําความสะอาดถนนสุวรรณศร ตั้งแตรานเซเวนถึงบริเวณหนา
บานรองนายกองคการบริหารสวนจังหวัดสระแกว
จุดที่ 9 ปฏิบัติงานเก็บกวาดทําความสะอาด ถนนสุวรรณศร ตั้งแตทางเขาถนนเทศบาล 8
(ขางวัดสระแกว) ถึงทางเขา หจก.สระแกวมงคลเซอรวิส
จุดที่ 10 ปฏิบัติงานเก็บกวาดทําความสะอาดถนนสุวรรณศร ตั้งแตบริเวณหนาบานรองนายก
องคการบริหารสวนจังหวัดสระแกวถึงทางเขาสถานีขนสงผูโดยสารจังหวัดสระแกว
จุดที่ 11 ปฏิบัติงานเก็บกวาดทําความสะอาด ถนนสุวรรณศร ตั้งแตทางเขาหจก.สระแก ว
มงคลเซอรวิสถึงทางเขาถนนเทศบาล2 แลวขามฝงจากหนารานคักอีหลีถึงทางเขาสถานีขนสงผูโดยสารจังหวัด
สระแกว
จุ ด ที่ 12 ปฏิ บั ติ ง านเก็ บ กวาดทํ าความสะอาด ถนนทางเข า สถานี ข นส งผู โ ดยสารจั ง หวั ด
สระแกวจนถึงตัวสถานีขนสงผูโดยสารจังหวัดสระแกว แลวจากตัวสถานีขนสงผูโดยสารจังหวัดสระแกวจนถึง
ทางออกสถานีขนสงผูโดยสารจังหวัดสระแกว
จุดที่ 13 ปฏิบัติงานเก็บกวาดทําความสะอาดถนนเทศบาล11, 13, 15 และถนนเทศบาล 17
ซอย 1
จุดที่ 14 ปฏิบัติงานเก็บกวาดทําความสะอาด ถนนเทศบาล 19 ทั้งสองฝง จากรานเซเวนถึง
สถานีตํารวจภูธรอําเภอเมืองสระแกว
จุดที่ 15 ปฏิบัติงานเก็บกวาดทําความสะอาดถนนเทศบาล 17 รานหมอวิทยาถึงสี่แยกสถานี
วิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย จังหวัดสระแกว
จุดที่ 16 ปฏิบัติงานเก็บกวาดทําความสะอาด ถนนจากสี่แยกสถานี วิ ทยุกระจายเสียงแห ง
ประเทศไทย จังหวัดสระแกวถึงทางรถไฟสระแกว
จุดที่ 17 ปฏิบัติงานเก็บกวาดทําความสะอาด ถนนจากสี่แยกสถานีตํารวจภูธรอําเภอเมือง
สระแกวถึงสี่แยกองคการบริหารสวนจังหวัดสระแกว (เกา) ไปจนถึงทางแยกสนามกีฬาเทศบาลเมืองสระแกว
จุดที่ 18 ปฏิบัติงานเก็บกวาดทําความสะอาดถนนเทศบาล 19 จากสี่แยกองคการบริหารสวน
จังหวัดสระแกว (เกา) ไปจนถึงสถานีรถไฟสระแกว
จุดที่ 19 ปฏิบัติงานเก็บกวาดทําความสะอาดถนนเทศบาล 21 (ซอยขางโรงพยาบาลสมเด็จ
พระยุพราชสระแกว) ถึงทางเขาองคการบริหารสวนจังหวัดสระแกว (เกา)
จุ ด ที่ 20 ปฏิ บั ติ ง านเก็ บ กวาดทํ า ความสะอาด ถนนเทศบาล 2 จากทางเข า ถึ ง วงเวี ย น
สวนสาธารณะสระแกว – สระขวัญ
จุดที่ 21 ปฏิบัติงานเก็บกวาดทําความสะอาด ถนนบริเวณรอบอาคารสํานักงานเทศบาลเมือง
สระแกว(นอกรั้วอาคารสํานักงาน)
- ปฏิบัติงานเก็บกวาดทําความสะอาด ตามงานหรือกิจกรรมตางๆ เชน งานพระราชพิธี
งานรัฐพิธี งานประเพณี หรืองานอื่นใดที่เปนภารกิจเรงดวนของเทศบาลที่ตองดําเนินการ
- ปฏิบัติงานอื่นๆที่อยูในขอตกลงเพิ่มเติม
4. คุณสมบัติของผูปฏิบัติงาน
- ไมกําหนดคุณวุฒิ
- อานหนังสือออก เขียนหนังสือได
- เปนสัญชาติไทย
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-3ข. งานเก็บ ขนขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
จํานวน 15 คน
1. กําหนดวันทํางานปกติ
ตั้งแตวันจันทร – วันอาทิตย (สัปดาหละ7 วัน)
2. กําหนดเวลาทํางานปกติ
2.1 กําหนดเวลาทํางานปกติ วันจันทร – วันศุกร
ปฏิบัติงานระหวางเวลา05.00 – 16.30 น. โดยจะตองมีเวลาทํางานไมนอยกวาวันละ 7 ชั่วโมง
(ไมรวมเวลาหยุดพัก) หรือจนกวางานจะแลวเสร็จตามที่เทศบาลกําหนด
2.2 กําหนดเวลาทํางานปกติ วันเสาร
ปฏิบัติงานระหวางเวลา05.00– 12.00 น. โดยจะตองมีเวลาทํางานไมนอยกวาวันละ 6 ชั่วโมง
(ไมรวมเวลาหยุดพัก) หรือจนกวางานจะแลวเสร็จตามที่เทศบาลกําหนด
2.3 กําหนดเวลาทํางานปกติ วันอาทิตย
ปฏิบัติงานระหวางเวลา 05.00– 08.00 น. โดยจะตองมีเวลาทํางานไมนอยกวาวันละ 3 ชั่วโมง
(ไมรวมเวลาหยุดพัก) หรือจนกวางานจะแลวเสร็จตามที่เทศบาลกําหนด
หมายเหตุ กรณีที่เกิดความเสียหายแกทางราชการไมวากรณีใดๆ ในระหวางเวลาการ
ปฏิบัติงาน ถือวาเปนความรับผิดชอบของผูปฏิบัติงาน
3. กําหนดพื้นที่ในการปฏิบัติงาน
ชุดที่ 1 เริ่มตนเก็บ ขนขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ตั้งแต ฝงซายถนนสุวรรณศรตั้งแตหนารานคัก
อีหลี ถึงสหกรณออมทรัพยครู บานเอื้ออาทร ปมน้ํามันคาลเท็กซ และรานอาหารดูดี๋ และฝงขวาถนนสุวรรณศร
ตั้งแตหนาโรงเรียนเทศบาล 1 (หนองกะพออนุสรณ) ถึงทางเขาโรงแรมพีพี บริษัทอีซูซุบริษัทแม็คโคร โรงแรมทิพปุ
ระ โรงเรียนอนุบาลวัดสระแกว รานเนื้อยางมาลัย ปมเอสโซ และตั้งแตถนนเทศบาล 17 บานหัวกุญแจ ถึงราน
แวนบิวตี้ฟลู เก็บขยะสองฝงซาย – ขวา เขาซอย 17/3, 17/4, 17/5หมูบานสุขจินต ถนนเทศบาล 19 ตั้งแตหนา
รานเซเวนถึงหนาสถานีรถไฟ เก็บขยะสองฝง ซาย – ขวา เขาหมูบานปางสีดาซอย 1, 2 และ 3
ชุดที่ 2 เริ่มตนเก็บ ขนขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ตั้งแตทาจอดรถสายวังน้ําเย็นถนนเทศบาล 19ถึง
สํานักงานสาธารณสุขอําเภอเมืองสระแกว ถนนเทศบาล 21 ซอย 1, 2, 3 ตลาดศูนยการคาสระแกวเมืองทอง
เขาซอยบานดาบตูถึงชุมชนหลังสุขศาลา ถนนเทศบาล 23ถนนเทศบาล 25 ถนนเทศบาล 29 ถนนเทศบาล 30
ถนนเทศบาล31 ถนนเทศบาล 33 ถนนเทศบาล 10 ถนนเทศบาล 12 ถนนเทศบาล 14 ถนนเทศบาล 16 ถนน
เทศบาล 18 ถนนเทศบาล 20 ถนนเทศบาล 21 ครึ่ง ซอยสหกรณออมทรัพยครู หมูบานรมรื่น หมูบานซิตี้ปารค
หมูบานธงชัย หมูบานพรนิมิต หางบิ๊กซี บริษัทเจเอสฟลาวเวอร โรงเรียนชุมชนสระแกว โรงเรียนสระแกว และ
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแกว
ชุดที่ 3 เริ่มตนเก็บ ขนขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ตั้งแตทางเขาถนนเทศบาล 2 ถึงสํานักงาน
เทศบาลเมื องสระแก ว ถนนสุว รรณศร เริ่มจากสหกรณออมทรัพยครู เข าสํ านักงานที่ ดิน บานคลองนางชิ ง
โรงเรียนอนุบาลเมืองสระแกว ชุมชนยอยที่ 3 ศูนยการศึกษานอกโรงเรียน ศูนยวิทยาศาสตร ศูนยราชการและ
บานพักขาราชการ คายทหารทั้งสองฝง ชุมชนยอยที่ 1 บานคําเจริญ ชุมชนยอยที่ 2 หนองนกเขา PTT ทุกซอย
(รวม 7 ซอย) ชุมชนยอยที่ 4 บานคลองปูน ออกจากชุมชนยอยที่ 4 ตามถนนสุวรรณศรไปถึงสํานักงานบริการ
โทรศัพท ถึงรานวันดี ถึงโรงเรียนเทศบาล1 (หนองกะพออนุสรณ)
ชุดที่ 4 เริ่มตนเก็บ ขนขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ตั้งแต ถนนเทศบาล 1, 2, 3, 4, 5 ถนนเทศบาล6
ซอย1, 2, 3, 4, 5 ถนนเทศบาล 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15 ถนนเทศบาล17 ซอย 1 โรงเรียนดาราสมุทร บาน
หนองเสม็ดเหนือ บานลัดกะสังเหนือ บานลัดกะสัง หมูบานประสพโชค ตลาดสมบูรณโชคเมืองแกว สระแกว –
สระขวัญ 1 สระแกว – สระขวัญ 2 บานคลองจาน บานสวนตาลวิว ศูนยโตโยตาและหมูบานบริเวณดานหลัง
4/โคกกํานัน....

-4โคกกํานัน หมูบานหลังปมน้ํามันบางจาก ปม PT โรงฆาสัตว หมูบานเย็นจิตต สวนน้ํา และศูนย Honda
- ปฏิบัติงานเก็บ ขนขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ตามงานหรือกิจกรรมตางๆ เชน งานพระราชพิธี
งานรัฐพิธี งานประเพณี หรืองานอื่นใดที่เปนภารกิจ เรงดวนของเทศบาลที่ตองดําเนินการ
- ปฏิบัติงานอื่นๆที่อยูในขอตกลงเพิ่มเติม
4. คุณสมบัติของผูปฏิบัติงาน
- ไมกําหนดคุณวุฒิ
- อานหนังสือออก เขียนหนังสือได
- เปนสัญชาติไทย
อั ต ราค า จ า ง 9,000/คน/เดื อ น ระยะเวลา 3 เดื อ น ตั้ ง แต 1 เมษายน 2559 ถึ ง วั น ที่ 31
มิถุนายน 2559 จํานวนเงินทั้งสิ้น 1,053,000.- บาท (หนึ่งลานหาหมื่นสามพันบาทถวน)
1.เอกสารแนบทายประกาศสอบราคา
1.1 แบบรูปรายละเอียดแนบทาย
1.2 แบบใบเสนอราคา
1.3 แบบสัญญาจาง ตามแบบกระทรวงมหาดไทย
1.4 แบบหนังสือค้ําประกัน
(1) หลักประกันสัญญา ตามแบบกระทรวงมหาดไทย
1.5 บทนิยาม
(1) ผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกัน
(2) การขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม
1.6 แบบบัญชีเอกสาร
(1) บัญชีเอกสารสวนที่ 1
(2) บัญชีเอกสารสวนที่ 2
2. คุณสมบัติของผูเสนอราคา
2.1 ผูเสนอราคาตองเปนผูมีอาชีพรับจางงานที่สอบราคาจาง
2.2 ผูเสนอราคาตองไมเปนผูถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานของทางราชการ หรือของ
หนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น และไดแจงเวียนชื่อแลว หรือไมเปนผูที่ไดรับผลของการสั่งใหนิติบุคคล หรือ
บุคคลอื่นเปนผูทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
2.3 ผูเสนอราคาตองไมเปนผูที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศสอบ
ราคา หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม ตามขอ 1.5
2.4 ผูเสนอราคาตองไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย
เวนแตรัฐบาลของผูเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ และความคุมกันเชนวานั้น
2.5 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญาตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับ
รายจาย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ
2.6 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญากับหนวยงานของรัฐซึ่งไดดําเนินการจัดซื้อจัดจาง
ดวยระบบอิเล็กทรอนิกส (e-Government Procurement : e-GP) ตองลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกสของ
กรมบัญชีกลางที่เว็บไซตศูนยขอมูลจัดซื้อจัดจางภาครัฐ
2.7 คูสัญญาตองรับจายเงินผานบัญชีเงินฝากกระแสรายวันหรือบัญชีเงินฝากออมทรัพย เวนแต
การรับจายเงินแตละครั้งซึ่งมีมูลคาไมเกินสามหมื่นบาทคูสัญญาอาจรับจายเปนเงินสดก็ได
5/ 3.หลักฐาน ....

-53. หลักฐานการเสนอราคา
ผูเสนอราคาจะตองเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพรอมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกไวนอก
ซองใบเสนอราคาเปน 3 สวนคือ
3.1 สวนที่ 1 อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้
(1) ในกรณีผูเสนอราคาเปนนิติบุคคล
ก) หา งหุ น สว นสามัญ หรือ หา งหุน สว นจํา กัด ใหยื ่น สํ า เนาหนัง สือ รับ รองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุนสวนผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
ข) บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล
หนังสือบริคณหสนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุมและบัญชี ผูถือหุนรายใหญพรอมรับรอง
สําเนาถูกตอง
(2) ในกรณีผูเสนอราคาเปนบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใชนิติบุคคลใหยื่นสําเนาบัตร
ประจําตัวประชาชนของผูนั้น สําเนาขอตกลงที่แสดงถึงการเขาเปนหุนสวน (ถามี) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
ของผูเปนหุนสวน พรอมทัง้ รับรองสําเนาถูกตอง
(3) ในกรณีผูเสนอราคาเปนผูเสนอราคารวมกันในฐานะเปนผูรวมคา ใหยื่นสําเนาสัญญา
ของการรวมคา สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูรวมคาและในกรณีที่ผูเขารวมคาฝายใดเปนบุคคลธรรมดาที่
มิใชสัญชาติไทยก็ใหยื่นสําเนาหนังสือเดินทาง หรือผูรวมคาฝายใดเปนนิติบุคคลใหยื่นเอกสารตามที่ระบุไวใน (1)
(4) สําเนาใบทะเบียนพาณิชย หรือ สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม (ภ.พ.20)
(5) สําเนาใบเสร็จซื้อเอกสารสอบราคา
(6) บัญชีเอกสารสวนที่ 1 ทั้งหมดที่ไดยื่นพรอมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบ ในขอ 1.6 (1)
3.2 สวนที่ 2 อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้
(1) หนั ง สื อ มอบอํ า นาจซึ่ งป ด อากรแสตมป ต ามกฎหมายในกรณี ที่ ผู เ สนอราคามอบ
อํานาจใหบุคคลอื่นลงนามในใบเสนอราคาแทน
(2) บัญชีปริมาณงาน (หรือใบแจงปริมาณงาน) ซึ่งจะตองแสดงรายการรายละเอียดใน
ประกาศสอบราคานี้ รวมทั้งภาษีประเภทตางๆ
(3) ยื่นบัญชีเอกสารสวนที่ 2 ทัง้ หมดตามแบบ ในขอ 1.6 (2)
3.3 ซองใบเสนอราคาอยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้
(1) แบบใบเสนอราคา ทั้งหมดตามแบบในขอ 1.2
4. การเสนอราคา
4.1 ผูเสนอราคาตองยื่นเสนอราคาตามแบบของการเสนอราคา ตามแบบฟอรมใบยื่นขอเสนอ
ราคาของเทศบาลที่กําหนดไวในเอกสารสอบราคานี้โดยไมมีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะตองกรอกรายละเอียดให
ถูกตองครบถวน มิฉะนั้น เทศบาลจะตัดสิทธิไมใหเปนผูเสนอราคาที่ผานการคัดเลือกใหเขาเสนอราคากับเทศบาล
และลงลายมือชื่อของผูเสนอราคาใหชัดเจน หากมีการขูดลบ ตก เติม แกไข เปลี่ยนแปลง จะตองลงลายมือชื่อผู
เสนอราคาพรอมประทับตรา (ถามี) กํากับไวดวยทุกแหง
4.2 ผู เ สนอราคาจะต องกรอกปริ มาณงาน และราคาในบั ญชี ป ริ มาณงานจ างเหมาแรงงาน
บุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานในงานรักษาความสะอาด เก็บ ขนขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ใหครบถวน
ในการเสนอราคาใหเสนอเปนเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียวโดยเสนอราคารวมและ
หรือราคาตอหนวยและหรือตอรายการตามเงื่อนไขที่ระบุไวทายใบเสนอราคาใหถูกตอง ทั้งนี้ราคารวมที่เสนอ
จะตองตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถาตัวเลขและตัวหนังสือไมตรงกันใหถือตัวหนังสือเปนสําคัญ โดยคิดราคา
6/รวมทั้งสิ้น .....

-6รวมทั้งสิ้นซึ่งรวมคาภาษีมูลคาเพิ่มภาษีอากรอื่น คาขนสง คาจดทะเบียนและคาใชจายอื่น ๆ ทั้งปวงจนกระทั่ง
สงมอบงานให ณ เทศบาลเมืองสระแกว หรือสถานที่อื่นที่เทศบาลไดกําหนดภายหลังราคาที่เสนอจะตองกําหนด
ยืนราคาไมนอยกวา 91 วัน นับแตวันเปดซองสอบราคาโดยภายในกําหนดยืนราคาผูเสนอราคาตองรับผิดชอบ
ราคาที่ตนไดเสนอไวและจะถอนการเสนอราคามิได
4.3 ผูเสนอราคาจะตองเสนอกําหนดเวลาการดําเนินการแลวเสร็จไมเกิน 91 วัน นับถัดจากวัน
ลงนามในสัญญาจาง หรือวันที่ไดรับหนังสือแจงจาก “เทศบาล” ใหเริ่มทํางาน
4.4 กอนยื่นซองสอบราคา ผูเสนอราคาควรตรวจดูรางสัญญา แบบรูปและรายละเอียด ฯลฯ
ใหถี่ถวนและเขาใจเอกสารสอบราคาทั้งหมดเสียกอนที่จะตกลงยื่นซองสอบราคาตามเงือ่ นไขในเอกสารสอบราคา
4.5 ผู เ สนอราคาจะต องยื่ น ซองสอบราคา ที่ป ด ผนึ กซองเรี ยบร อยจ าหน าซองถึ ง ประธาน
คณะกรรมการเปดซองสอบราคา โดยระบุไวหนาซองวา“ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบราคาจางเหมาเลขที่
11/2559” ยื่นตอเจาหนาที่รับซองสอบราคาไดใน วันที่ 10 มีนาคม 2559 ตั้งแตเวลา 08.30 – 12.00 น.
และตั้ ง แต เ วลา 13.00 – 16.30 น. ณ ห อ งประชุ ม ชั้ น 2 ที่ ว า การอํ า เภอเมื อ งสระแก ว และในวั น ที่
11 มีนาคม 2559 ถึงวันที่ 24 มีนาคม 2559 ตั้งแตเวลา 08.30 – 12.00 น. และตั้งแตเวลา 13.00 – 16.30 น.
ไดทงี่ านพัสดุและทรัพยสิน กองคลัง สํานักงานเทศบาลเมืองสระแกว
เมื่อพนกําหนดเวลายื่นซองสอบราคาแลวจะไมรับซองสอบราคาโดยเด็ดขาด
คณะกรรมการเปดซองสอบราคาจะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผูเสนอราคา แตละรายวา
เปนผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่น ตามขอ 1.5(1) ณ วันประกาศสอบราคาหรือไม
และประกาศรายชื่อผูเสนอราคาที่มีสิทธิ์ไดรับการคัดเลือกกอนการเปดซองใบเสนอราคา
หากปรากฏตอคณะกรรมการเปดซองสอบราคาหรือในขณะที่มีการเปดซองใบเสนอราคาวามีผู
ผูเสนอราคากระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม ตามขอ 1.5(2) และคณะกรรมการฯ
เชื่อวามีการกระทําอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรมคณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผูเสนอราคา
รายนั้นออกจากการเปนผูเสนอราคาและประกาศรายชื่อผูเสนอราคาที่มีสิทธิไดรับการคัดเลือก และเทศบาลเมือง
สระแกวจะพิจารณาลงโทษผูเสนอราคาดังกลาวเปนผูทิ้งงาน เวนแตคณะกรรมการฯ จะวินิจฉัยไดวาผูเสนอราคา
รายนั้นเปนผูที่ใหความรวมมือเปนประโยชนตอการพิจารณาของทางราชการ และมิไดเปนผูริเริ่มใหมีการกระทํา
ดังกลาว
ผู เ สนอราคาที่ ถู ก ตั ด รายชื่ อ ออกจากการเป น ผู เ สนอราคา เพราะเหตุ เ ป น ผู เ สนอราคาที่ มี
ผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศสอบราคา หรือเปนผูเสนอราคาที่กระทําการอันเปน
การขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม อาจอุทธรณคําสั่งดังกลาวตอผูวาราชการจังหวัดภายใน 3 วัน นับแต
วันที่ไดรับแจงจากคณะกรรมการเปดซองสอบราคา การวินิจฉัยอุทธรณของผูวาราชการจังหวัดใหถือเปนที่สุด
คณะกรรมการเปด ซองสอบราคาจะเป ด ซองใบเสนอราคาของ ผู ที่มีสิ ทธิ ได รับ การคัด เลื อก
ดังกลาวขางตน ณ หองประชุ มชั้น 2 ที่วาการอําเภอเมืองสระแก ว ใน วันที่ 25 มีนาคม 2559 ตั้งแตเวลา
10.00 น. เปนตนไป
การยื่นอุทธรณตามวรรค 4 ยอมไมเปนเหตุใหมีการขยายระยะเวลาการเปดซองใบเสนอราคา
เวนแตผูวาราชการจังหวัดพิจารณาเห็นวา การขยายระยะเวลาดังกลาวและเปนประโยชนแกทางราชการอยางยิ่ง
และในการที่ผูวาราชการจังหวัดพิจารณาเห็นดวยกับคําคัดคานของผูอุทธรณ และเห็นวาการยกเลิกการเป ดซอง
ใบเสนอราคาที่ไดดําเนินการไปแลวจะเปนประโยชนแกทางราชการอยางยิ่ง และใหผูวาราชการจังหวัดมีอํานาจ
ยกเลิกการเปดซองใบเสนอราคาดังกลาวได
7/ 5.หลักเกณฑ ...

-75.หลักเกณฑและสิทธิในการพิจารณาราคา
5.1 ในการสอบราคาครั้งนี้ “เทศบาล” จะพิจารณาตัดสินดวยราคารวม
5.2 หากผูเสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไมถูกตองตามขอ 2 หรือยื่นหลักฐานการเสนอราคา
ไมถูกตองหรือไมครบถวนตามขอ 3 หรือยื่นซองสอบราคาไมถูกตองตามขอ 4 แลว คณะกรรมการเปดซองสอบ
ราคาจะไมรับพิจารณาราคาของผูเสนอราคารายนั้นเวนแตเปนขอผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กนอยหรือที่ผิด
แผกไปจากเงื่อนไขของเอกสารสอบราคาในสวนที่มิใชสาระสําคัญทั้งนี้เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นวาจะเปน
ประโยชนตอ ”เทศบาล” เทานั้น
5.3 “เทศบาล” สงวนสิ ทธิ ไ ม พิจ ารณาราคาของผู เ สนอราคา โดยไม มี การผ อนผั น ในกรณี
ดังตอไปนี้
(1) ไมปรากฏชื่อผูเสนอราคารายนั้น ในบัญชีผูรับเอกสารสอบราคาหรือในหลักฐานการรับ
เอกสารสอบราคาของ “เทศบาล”
(2) ไมกรอกชื่อนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อผูเสนอราคาอยางใดอยาง
หนึ่งหรือทั้งหมดในใบเสนอราคา
(3) เสนอรายละเอี ย ดแตกต า งไปจากเงื่ อ นไขที่ กํ า หนดในเอกสารสอบราคาที่ เ ป น
สาระสําคัญ หรือมีผลทําใหเกิดความไดเปรียบเสียเปรียบแกผูเสนอราคารายอื่น
(4) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตกเติมแกไขเปลี่ยนแปลงโดยผูเสนอราคามิไดลงลายมือชื่อ
พรอมประทับตรา (ถามี) กํากับไว
5.4 ในการตัดสินการสอบราคาหรือในการทํ าสัญญาคณะกรรมการเปดซองสอบราคา หรื อ
“เทศบาล”มีสิทธิใหผูเสนอราคาชี้แจงขอเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือขอ เท็จจริงอื่นใด ที่เกี่ยวของกับผูเสนอราคา
ได “เทศบาล” มีสิทธิที่จะไมรับราคาหรือไมทําสัญญา หากหลักฐานดังกลาวไมมีความเหมาะสมหรือไมถูกตอง
5.5 “เทศบาล”ทรงไวซึ่งสิทธิที่ไมรับราคาต่ําสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอ
ทั้งหมดก็ไดและอาจพิจารณาเลือกจางในจํานวนหรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิก
การสอบราคาโดยไมพิจารณาจัดจางเลยก็ไดสุดแต จะพิจารณา ทั้งนี้เพื่อประโยชนของทางราชการเปนสําคัญ
และใหถือว าการตัด สิ น ของ “เทศบาล” เปน เด็ ดขาดผูเ สนอราคาจะเรีย กร องค าเสี ย หายใดๆมิ ได รวมทั้ ง
“เทศบาล” จะพิจารณายกเลิกการสอบราคา และลงโทษผูเสนอราคาเปนผูทิ้งงานไมวาจะเปนผูเสนอราคาที่
ไดรับการคัดเลือกหรือไมก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อไดวาการเสนอราคากระทําไปโดยไมสุจริต เชน การเสนอเอกสาร
อันเปนเท็จ หรือใชชื่อบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เปนตน
ในกรณีผู เสนอราคาต่ําสุด เสนอราคาต่ํ าจนคาดหมายไดว าไมอาจดํ าเนิ นงานตามสัญญาได
คณะกรรมการเปดซองสอบราคา หรือ”เทศบาล”จะใหผูเสนอราคานั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทําใหเชื่อไดวาผู
เสนอราคาสามารถดําเนินงานตามสอบราคาจางใหเสร็จสมบูรณหากคําชี้แจงไมเปนที่รับฟงได “เทศบาล” มีสิทธิ
ที่จะไมรับราคาของผูเสนอราคารายนั้น
5.6ในกรณีที่ปรากฏขอเท็จจริงภายหลังจากการเปดซองสอบราคาวา ผูเสนอราคาที่มีสิทธิไดรับ
การคัดเลือกตามที่ไดประกาศรายชื่อไว ตามขอ 4.5 เปนผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคาราย
อื่น ณ วันประกาศสอบราคาหรือเปนผูเสนอราคาที่กระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม
“เทศบาล” มีอํานาจที่จะตัดรายชื่อผูเสนอราคาที่มีสิทธิไดรับการคัดเลือกดังกลาวออกจากประกาศรายชื่อ ตาม
ขอ 4.5 และ “เทศบาล” จะพิจารณาลงโทษผูเสนอราคารายนั้นเปนผูทิ้งงาน
ในกรณี ห ากผู ว า ราชการจั งหวั ด พิ จ ารณาเห็ น ว า การยกเลิ ก การเป ด ซองใบเสนอราคาที่ ไ ด
ดําเนินการไปแลวจะเปนประโยชนแกทางราชการอยางยิ่ง ผูวาราชการจังหวัดมีอํานาจยกเลิกการเปดซองใบ
เสนอราคาดังกลาวได
8/6.การทําสัญญา ....

-86. การทําสัญญาจาง
ผูช นะการสอบราคาจะต องทํ าสั ญญาจ างตามแบบสั ญญาดั งระบุ ในขอ 1.3 กั บ “เทศบาล”
ภายใน วันที่ 31 มีนาคม 2559 และจะตองวางหลักประกันสัญญาเปนจํานวนเงินเทากับ รอยละ 5 ของราคา
คาจางที่สอบราคาได ให “เทศบาล” ยึดถือไวในขณะทําสัญญา โดยใชหลักประกันอยางหนึ่งอยางใด ดังตอไปนี้
6.1 เงินสด
6.2 เช็คที่ธนาคารสั่งจายใหแก “เทศบาล”โดยเปนเช็คลงวันที่ที่ทําสัญญาหรือกอนหนานั้นไม
เกิน 3 วันทําการของทางราชการ
6.3 หนังสือค้ําประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุใน ขอ 1.4(1)
6.4 หนังสื อค้ํ าประกัน ของบรรษั ทเงิ นทุ น อุต สาหกรรมแห งประเทศไทย หรื อบริ ษัทเงิน ทุ น
หลักทรัพยที่ไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย และประกอบธุรกิจค้ําประกันตามประกาศ
ของธนาคารแหงประเทศไทย ซึ่งไดแจงชื่อเวียนใหสวนราชการ หรือหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่นตางๆ
ทราบแลว โดยอนุโลมใหใชตามแบบหนังสือค้ําประกัน ดังระบุในขอ 1.4 (1)
6.5 พันธบัตรรัฐบาลไทยซึ่งไดจดทะเบียนใชเปนหลักประกันสัญญาที่ธนาคาร แหงประเทศไทย
แลวเทานั้น
หลักประกันนี้จะคืนใหโดยไมมีดอกเบี้ย ภายใน15 วัน นับถัดจากวันที่ผูชนะการสอบราคา
(ผูรับจาง) พนจากขอผูกพันตามสัญญาจางแลว
อนึ่ง เทศบาลเมื องสระแกวจะลงนามในสัญญาต อเมื่ อมีเ งินงบประมาณตามเทศบั ญญั ติ
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 แลวเทานั้น

สัญญา

7. อัตราคาปรับ
คาปรับตามแบบสัญญาจาง ขอ 17 จะกําหนดในอัตรารอยละ 0.10 ตอวันของราคาจางตาม

8. การรับประกันความชํารุดบกพรอง
ผูชนะการสอบราคาซึ่งไดทําขอตกลงเปนหนังสือ หรือทําสัญญาจางตามแบบดังระบุในขอ 1.3
แลวแตกรณีจะตองรับประกันความชํารุดบกพรองของงานที่รับจางทําภายในระยะเวลาไมนอยกวา - ป นับถัด
จากวันที“่ เทศบาล”ไดรับมอบงาน โดยผูรับจางตองรีบจัดการซอมแซมแกไขใหใชการไดดีดังเดิมภายใน 7 วันนับ
ถัดจากวันที่ไดรับแจงความชํารุดบกพรอง
กรณีนี้ผูรับจางไมดําเนินการใหเปนไปตามรายละเอียดที่กําหนดแหงสัญญา ขาดรายการหนึ่ง
รายการใด ผูวาจางมีสิทธิจางรายอื่นไดโดยผูรับจางจะตองเปนผูออกคาใชจายทั้งหมด หรือใหผูวาจางหักเงิน
คาจาง หรือหลักประกันสัญญาไวโดยผูรับจางไมมีสิทธิเรียกรอง และโตแยงใด ๆ ทั้งสิ้น
9. คาจางและการจายเงิน
การจายเงินคาจางเหมาตามประกาศนี้ “เทศบาล” จะจายเงินใหเมื่อผูเสนอราคา (ผูรับจาง) ไดสงมอบ
งานจางเหมาแรงงานบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานในงานรักษาความสะอาด เก็บ ขนขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
ใหกับเทศบาลเมืองสระแกวเรียบรอยถูกตองตามสัญญา และคณะกรรมการตรวจรับงานจางเหมาไดทําการตรวจ
รับไวถูกตองครบถวนแลวโดยแบงออกเปน 3 งวด ดังนี้
งวดที่ 1 เปนจํานวนเงิน 351,000.- บาท (สามแสนหาหมื่นหนึ่งพันบาทถวน) เมื่อผูรับจางได
ปฏิบัติงานโครงการจางเหมาแรงงานบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานในงานรักษาความสะอาด เก็บ ขนขยะมูลฝอย
และสิ่งปฏิกูล(ตามรายละเอียดโครงการฯ) ใหแลวเสร็จภายใน 30 เมษายน 2559
9/ งวดที่ 2 ....

-9งวดที่ 2 เปนจํานวนเงิน 351,000.- บาท (สามแสนหาหมื่นหนึ่งพันบาทถวน) เมื่อผูรับจางได
ปฏิบัติงานโครงการจางเหมาแรงงานบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานในงานรักษาความสะอาด เก็บ ขนขยะมูลฝอย
และสิ่งปฏิกูล(ตามรายละเอียดโครงการฯ) ใหแลวเสร็จภายใน 31 พฤษภาคม 2559
งวดที่ 3 (งวดสุดทาย) เปนจํานวนเงิน 351,000.- บาท (สามแสนหาหมื่นหนึ่งพันบาทถวน)
เมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงานโครงการจางเหมาแรงงานบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานในงานรักษาความสะอาด เก็บ
ขนขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล(ตามรายละเอียดโครงการฯ) ใหแลวเสร็จภายใน 30 มิถุนายน 2559
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 1,053,000.- บาท (หนึ่งลานหาหมื่นสามพันบาทถวน)
10. ขอสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่นๆ
10.1 เงินคาจางสําหรับงานจางครั้งนี้ จายจากงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
อนึ่ง เทศบาลเมื องสระแกวจะลงนามในสัญญาต อเมื่ อมีเ งินงบประมาณตามเทศบั ญญั ติ
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 แลวเทานั้น
10.2 เทศบาลเมืองสระแกว สงวนสิทธิ์ที่จะไมรับราคาต่ําสุดถาหากผูเสนอราคาไดนําเสนอไม
เป น ไปตามวั ต ถุ ป ระสงค การจ างครั้ งนี้ และคณะกรรมการเป ด ซองสอบราคาพิ จ ารณาแล ว ไม ส อดคล องกั บ
วัตถุประสงคหรือตรงตามขอกําหนดของเทศบาลเมืองสระแกวก็จะไมรับการพิจารณาราคาใหเปนผูเสนอราคาได
10.3 เมื่อ “เทศบาล” ไดคัดเลือกผูเสนอราคารายใดใหเปนผูรับจาง และไดตกลงจางตาม
ประกาศสอบราคาจางแลวถาผูรับจางจะตองสั่งหรือนําสิ่งของดังกลาวเขามาจากตางประเทศและของนั้นตองเขา
มาโดยทางเรื อในเสน ทางที่ มีเ รื อไทยเดิ นอยู และสามารถใหบ ริ การรับ ขนได ตามที่รั ฐ มนตรีว าการกระทรวง
คมนาคมประกาศกําหนดผูเสนอราคาซึ่งเปนผูรับจางจะตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการพาณิชย
นาวี ดังนี้
(1) แจ ง การสั่ ง หรื อ การนํ า สิ่ ง ของที่ ซื้ อ ขายดั ง กล า วเข า มาจากต า งประเทศต อ สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการสงเสริมการพาณิชยนาวีภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ผูรับจางสั่งหรือซื้อของจากตางประเทศ เวน
แตเปนของที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่นได
(2) จัดการใหสิ่งของที่ซื้อขายดังกลาวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเชนเดียวกับเรือไทย
จากตางประเทศมายังประเทศไทย เวนแตจะไดรับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการพาณิชยนาวี
ใหบรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออื่นที่มิใชเรือไทย ซึ่งจะตองไดรับอนุญาตเชนนั้นกอนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเปน
ของที่รัฐมนตรีวา การกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่น
(3) ในกรณีไมปฏิบัติตาม (1) หรือ (2) ผูรับจางจะตองรับผิดตามกฎหมายวาดวยการสงเสริม
การพาณิชยนาวี
10.4 ผูเสนอราคาซึ่ง “เทศบาล” ไดคัดเลือกแลวไมไปทําสัญญา หรือขอตกลงภายในเวลาที่
ทางราชการกําหนดดังระบุในขอ 6“เทศบาล” อาจพิจารณาเรียกรองใหชดใชความเสียหาย(ถามี) รวมทั้งพิจารณาให
เปนผูทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
10.5 “เทศบาล” สงวนสิทธิที่จะแกไขเพิ่มเติมเงื่อนไขหรือขอกําหนดในแบบสัญญาใหเปนไป
ตามความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด (ถามี )
ในระหว างระยะเวลาจางเหมา ผูรับจางพึงปฏิบั ติตามหลั กเกณฑ ที่กฎหมายและระเบียบได
กําหนดไวโดยเครงครัด และใหถือวาเงื่อนไขของประกาศสอบราคานี้เปนสวนหนึ่งของสัญญาดวย
10/ 11. การปฏิบัติ ....

เอกสารสอบราคาจางเหมา เลขที่ 12/2559
การสอบราคาโครงการจางเหมาแรงงานบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานในงานสวนสาธารณะ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ประจําเดือน เมษายน ถึงเดือน มิถุนายน 2559)
ตามประกาศเทศบาลเมืองสระแกว ลงวันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2559
.......................................................
เทศบาลเมืองสระแกว ซึ่งตอไปนี้เรียกวา “เทศบาล” มีความประสงคจะสอบราคาจางโครงการ
จางแรงงานบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานในงานสวนสาธารณะ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 รวมเปนเงิน
324,000.- บาท (สามแสนสองหมื่นสี่พันบาทถวน) (ประจําเดือน เมษายน ถึงเดือน มิถุนายน 2559) จํานวน 12 คน
โดยมีรายละเอียดดังนี้
ก. กําหนดวันทํางานปกติ
ตั้งแตวันจันทร – วันเสาร (สัปดาหละ6 วัน)
ข. กําหนดเวลาทํางาน
ปฏิบัติงานระหวางเวลา 08.30 – 16.30น. โดยจะตองมีเวลาทํางานไมนอยกวาวันละ 7 ชั่วโมง
(ไมรวมเวลาหยุดพัก) หรือจนกวางานจะแลวเสร็จตามที่เทศบาลกําหนด
หมายเหตุ กรณี ที่ เ กิ ด ความเสี ย หายแก ท างราชการไม ว า กรณี ใ ดๆ ในระหว า งเวลาการ
ปฏิบัติงาน ถือวาเปนความรับผิดชอบของผูปฏิบัติงาน
ค. กําหนดพื้นที่ในการปฏิบัติงาน
1. พื้นที่บริเวณอาคารสํานักงานเทศบาลเมืองสระแกวและบริเวณโดยรอบพื้นที่สํานักงาน
เทศบาลเมืองสระแกว
- เก็บกวาดใบไมแหง เศษขยะ พื้นที่บริเวณสวน สนามหญา ถนน และบริเวณอาคาร
สํานักงานเทศบาล
- ตัดหญาถอนวัชพืชในแปลงตนไมพรอมเก็บกวาด
- เพาะ ปลูก ปลูกซอม ตัดแตงตนไมโดยรอบ
- รดน้ํา พรวนดิน ใสปุย ใสยาฆาแมลง
- จัดตั้งกระถางตนไมประดับภายในอาคารสํานักงานเทศบาล
- ฉีดยากําจัดวัชพืชบริเวณทางเทารอบอาคารสํานักงานเทศบาล
2. สวนสาธารณะสระแกว – สระขวัญ
- เก็บกวาดใบไมแหง เศษขยะ พื้นที่บริเวณสวน สนามหญา ลานอเนกประสงค ถนน
รอบสระน้ํา
- ตัดหญาถอนวัชพืชพรอมเก็บกวาด
- ปลูก ปลูกซอม ตัดแตงตนไมโดยรอบ
- รดน้ํา พรวนดิน ใสปุย ใสยาฆาแมลง
- ฉีดยากําจัดวัชพืชบริเวณทางเทา ถนน ลานอเนกประสงค รอบสระน้ํา
- ทําความสะอาดสระน้ํา เก็บขยะในสระน้ํา
- ทําความสะอาดหองน้ําในสวนสาธารณะ
3 เกาะกลางถนนสุวรรณศร (ทางหลวงแผนดินหมายเลข 33) เริ่มตั้งแตหนาปมESSO ไป
จนถึงสี่แยกสระแกว และเลยไปทางจันทบุรีสุดเกาะ และเลยไปทางอรัญประเทศ (หนาศูนย ISUZU)
- เก็บกวาดใบไมแหง เศษขยะ พื้นที่บริเวณเกาะกลาง
- ตัดหญาถอนวัชพืชในแปลงตนไมพรอมเก็บกวาด
2/ - ปลูก ซอม .....

-2- ปลูก ซอม ตัดแตงตนไม
- รดน้ํา พรวนดิน ใสปุย ใสยาฆาแมลง
- ดายหญาริมคันคิ้วเกาะกลางถนน
4. สนามกีฬาเทศบาลเมืองสระแกว
- เก็บกวาดใบไมแหง เศษขยะ พื้นที่บริเวณสนาม
- ตัดหญาสนามเดือนละ 1 ครั้งพรอมเก็บกวาด
- ตัดแตงตนไมริมสนามโดยรอบ
- ทําความสะอาดหองน้ําในสนามกีฬา
5. สถานีขนสงผูโดยสารจังหวัดสระแกว
- ตั ด หญ าบริ เ วณเกาะกลางถนนตั้ งแต ทางแยกถนนสุ ว รรณศร (ทางหลวงแผ น ดิ น
หมายเลข 33) ไปจนถึงบริเวณสถานีขนสงผูโดยสาร และสวนหยอมโดยรอบ พรอมเก็บกวาด
- เก็บกวาดใบไมแหง เศษขยะ พื้นที่บริเวณโดยรอบ
- ตัดหญาถอนวัชพืชในแปลงตนไมพรอมเก็บกวาด
- ปลูก ปลูกซอม ตัดแตงตนไม
- รดน้ํา พรวนดิน ใสปุย ใสยาฆาแมลง
- ดายหญาริมคันคิ้วเกาะกลางถนน
- จัดตั้งกระถางตนไมประดับภายในอาคารสถานีขนสงผูโดยสาร
6. หมูบานเอื้ออาทร
- ตัดหญาบริเวณสนามเด็กเลน ริมถนน รอบบอบําบัดน้ําเสีย และสวนหยอมโดยรอบ
พรอมเก็บกวาด
7. พื้นที่ริมถนนในเขตเทศบาลเมืองสระแกว
- ตัดหญาบริเวณริมถนนสุวรรณศร (ทางหลวงแผนดินหมายเลข 33)และถนนในเขต
ชุมชนยอย พรอมเก็บกวาด
8. ปฏิบัติงานปลูกตนไมตามโครงการตางๆ เชน งานพระราชพิธี งานรัฐพิธี งานประเพณี
หรืองานอื่นใดที่เปนภารกิจเรงดวนของเทศบาลที่ตองดําเนินการ
9. ปฏิบัติงานอื่นๆที่อยูในขอตกลงเพิ่มเติม
ง. คุณสมบัติของผูปฏิบัติงาน
- ไมกําหนดคุณวุฒิ
- อานหนังสือออก เขียนหนังสือได
- เปนสัญชาติไทย
อัตราคาจาง 9,000 บาท/คน/เดือน ระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต 1 เมษายน 2559 ถึงวันที่ 31
มิถุนายน 2559 รวมเปนเงิน 324,000.- บาท (สามแสนสองหมื่นสี่พันบาทถวน)
1.เอกสารแนบทายประกาศสอบราคา
1.1 แบบรูปรายละเอียดแนบทาย
1.2 แบบใบเสนอราคา
1.3 แบบสัญญาจาง
ตามแบบกระทรวงมหาดไทย
1.4 แบบหนังสือค้ําประกัน
(1) หลักประกันสัญญา ตามแบบกระทรวงมหาดไทย
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(1) ผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกัน
(2) การขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม
1.6 แบบบัญชีเอกสาร
(1) บัญชีเอกสารสวนที่ 1
(2) บัญชีเอกสารสวนที่ 2
2. คุณสมบัติของผูเสนอราคา
2.1 ผูเสนอราคาตองเปนผูมีอาชีพรับจางงานที่สอบราคาจาง
2.2 ผูเสนอราคาตองไมเปนผูถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานของทางราชการ หรือของ
หนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น และไดแจงเวียนชื่อแลว หรือไมเปนผูที่ไดรับผลของการสั่งใหนิติบุคคล หรือ
บุคคลอื่นเปนผูทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
2.3 ผูเสนอราคาตองไมเปนผูที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศสอบ
ราคา หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม ตามขอ 1.5
2.4 ผูเสนอราคาตองไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย
เวนแตรัฐบาลของผูเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ และความคุมกันเชนวานั้น
2.5 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญาตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับ
รายจาย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ
2.6 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญากับหนวยงานของรัฐซึ่งไดดําเนินการจัดซื้อจัดจาง
ดวยระบบอิเล็กทรอนิกส (e-Government Procurement : e-GP) ตองลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกสของ
กรมบัญชีกลางที่เว็บไซตศูนยขอมูลจัดซื้อจัดจางภาครัฐ
2.7 คูสัญญาตองรับจายเงินผานบัญชีเงินฝากกระแสรายวันหรือบัญชีเงินฝากออมทรัพย เวนแต
การรับจายเงินแตละครั้งซึ่งมีมูลคาไมเกินสามหมืน่ บาทคูสัญญาอาจรับจายเปนเงินสดก็ได
3. หลักฐานการเสนอราคา
ผูเสนอราคาจะตองเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพรอมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกไวนอก
ซองใบเสนอราคาเปน 3 สวนคือ
3.1 สวนที่ 1 อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้
(1) ในกรณีผูเสนอราคาเปนนิติบุคคล
ก) หางหุน สว นสามัญหรือหา งหุน สว นจํา กัด ใหยื่น สําเนาหนัง สือรับ รองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุนสวนผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
ข) บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน
นิติบุคคล หนังสือบริคณหสนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุมและบัญชี ผูถือหุนรายใหญ
พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
(2) ในกรณีผูเสนอราคาเปนบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใชนิติบุคคลใหยื่นสําเนา
บัตรประจําตัวประชาชนของผูนั้น สําเนาขอตกลงที่แสดงถึงการเขาเปนหุนสวน (ถามี) สําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชนของผูเปนหุนสวน พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง
(3) ในกรณีผูเสนอราคาเปนผูเสนอราคารวมกันในฐานะเปนผูรวมคา ใหยื่นสําเนาสัญญา
ของการรวมคา สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูรวมคาและในกรณีที่ผูเขารวมคาฝายใดเปนบุคคลธรรมดาที่
มิใชสัญชาติไทยก็ใหยื่นสําเนาหนังสือเดินทาง หรือผูรวมคาฝายใดเปนนิติบุคคลใหยื่นเอกสารตามที่ระบุไวใน (1)
(4) สําเนาใบทะเบียนพาณิชย หรือ สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม (ภ.พ.20)
4/(4) สําเนา ....

-4(5) สําเนาใบเสร็จซื้อเอกสารสอบราคา
(6) บัญชีเอกสารสวนที่ 1 ทั้งหมดที่ไดยื่นพรอมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบ ในขอ 1.6 (1)
3.2 สวนที่ 2 อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้
(1) หนั ง สื อ มอบอํ า นาจซึ่ งป ด อากรแสตมป ต ามกฎหมายในกรณี ที่ ผู เ สนอราคามอบ
อํานาจใหบุคคลอื่นลงนามในใบเสนอราคาแทน
(2) บัญชีปริมาณงาน (หรือใบแจงปริมาณงาน) ซึ่งจะตองแสดงรายการรายละเอียดใน
ประกาศสอบราคานี้ รวมทั้งภาษีประเภทตางๆ
(3) ยื่นบัญชีเอกสารสวนที่ 2 ทัง้ หมดตามแบบ ในขอ 1.6 (2)
3.3 ซองใบเสนอราคาอยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้
(1) แบบใบเสนอราคา ทั้งหมดตามแบบในขอ 1.2
4. การเสนอราคา
4.1 ผูเสนอราคาตองยื่นเสนอราคาตามแบบของการเสนอราคา ตามแบบฟอรมใบยื่นขอเสนอ
ราคาของเทศบาลที่กําหนดไวในเอกสารสอบราคานี้โดยไมมีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะตองกรอกรายละเอียดให
ถูกตองครบถวน มิฉะนั้น เทศบาลจะตัดสิทธิไมใหเปนผูเสนอราคาที่ผานการคัดเลือกใหเขาเสนอราคากับเทศบาล
และลงลายมือชื่อของผูเสนอราคาใหชัดเจน หากมีการขูดลบ ตก เติม แกไข เปลี่ยนแปลง จะตองลงลายมือชื่อผู
เสนอราคาพรอมประทับตรา (ถามี) กํากับไวดวยทุกแหง
4.2 ผู เสนอราคาจะตองกรอกปริ มาณงาน และราคาในบัญชีปริ มาณงานจ างเหมาแรงงาน
บุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานในงานสวนสาธารณะใหครบถวน
ในการเสนอราคาใหเสนอเปนเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียวโดยเสนอราคารวมและ
หรือราคาตอหนวยและหรือตอรายการตามเงื่อนไขที่ระบุไวทายใบเสนอราคาใหถูกตอง ทั้งนี้ราคารวมที่เสนอ
จะตองตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถาตัวเลขและตัวหนังสือไมตรงกันใหถือตัวหนังสือเปนสําคัญ โดยคิดราคา
รวมทั้งสิ้นซึ่งรวมคาภาษีมูลคาเพิ่มภาษีอากรอื่น คาขนสง คาจดทะเบียนและคาใชจายอื่น ๆ ทั้งปวงจนกระทั่งสง
มอบพัสดุให ณ เทศบาลเมืองสระแกวหรือสถานที่อื่นที่เทศบาลไดกําหนดภายหลังราคาที่เสนอจะตองกําหนดยืน
ราคาไมนอยกวา 91 วัน นับแตวันเปดซองสอบราคาโดยภายในกําหนดยืนราคาผูเสนอราคาตองรับผิดชอบราคา
ที่ตนไดเสนอไวและจะถอนการเสนอราคามิได
4.3 ผูเสนอราคาจะตองเสนอกําหนดเวลาการดําเนินการแลวเสร็จไมเกิน 91 วัน นับถัดจากวัน
ลงนามในสัญญาจาง หรือวันที่ไดรับหนังสือแจงจาก “เทศบาล” ใหเริ่มทํางาน
4.4 กอนยื่นซองสอบราคา ผูเสนอราคาควรตรวจดูรางสัญญา แบบรูปและรายละเอียด ฯลฯ
ใหถี่ถวนและเขาใจเอกสารสอบราคาทั้งหมดเสียกอนที่จะตกลงยื่นซองสอบราคาตามเงือ่ นไขในเอกสารสอบราคา
4.5 ผู เ สนอราคาจะต องยื่ น ซองสอบราคา ที่ป ด ผนึ กซองเรี ยบร อยจ าหน าซองถึ ง ประธาน
คณะกรรมการเปดซองสอบราคา โดยระบุไวหนาซองวา“ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบราคาจางเหมาเลขที่
12/2559” ยื่นตอเจาหนาที่รับซองสอบราคาไดใน วันที่ 10 มีนาคม 2559 ตั้งแตเวลา 08.30 – 12.00 น.
และตั้ งแต เ วลา 13.00 – 16.30 น. ณ หองประชุ มชั้ น 2 ที่ วาการอํ าเภอเมืองสระแก ว และในวัน ที่ 11
มีนาคม 2559 ถึงวันที่ 24 มีนาคม 2559 ตั้งแตเวลา 08.30 – 12.00 น. และตั้งแตเวลา 13.00 – 16.30 น.ไดที่
งานพัสดุและทรัพยสิน กองคลัง สํานักงานเทศบาลเมืองสระแกว
เมื่อพนกําหนดเวลายื่นซองสอบราคาแลวจะไมรับซองสอบราคาโดยเด็ดขาด
คณะกรรมการเปดซองสอบราคาจะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผูเสนอราคา แตละรายวา
เปนผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่น ตามขอ 1.5(1) ณ วันประกาศสอบราคาหรือไม
และประกาศรายชื่อผูเสนอราคาที่มีสิทธิ์ไดรับการคัดเลือกกอนการเปดซองใบเสนอราคา
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-5หากปรากฏตอคณะกรรมการเปดซองสอบราคาหรือในขณะที่มีการเปดซองใบเสนอราคาวามีผู
ผูเสนอราคากระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม ตามขอ 1.5(2) และคณะกรรมการฯ
เชื่อวามีการกระทําอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรมคณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผูเสนอราคา
รายนั้นออกจากการเปนผูเสนอราคาและประกาศรายชื่อผูเสนอราคาที่มีสิทธิไดรับการคัดเลือก และเทศบาลเมือง
สระแกวจะพิจารณาลงโทษผูเสนอราคาดังกลาวเปนผูทิ้งงาน เวนแตคณะกรรมการฯ จะวินิจฉัยไดวาผูเสนอราคา
รายนั้นเปนผูที่ใหความรวมมือเปนประโยชนตอการพิจารณาของทางราชการ และมิไดเปนผูริเริ่มใหมีการกระทํา
ดังกลาว
ผู เ สนอราคาที่ ถู ก ตั ด รายชื่ อ ออกจากการเป น ผู เ สนอราคา เพราะเหตุ เ ป น ผู เ สนอราคาที่ มี
ผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศสอบราคา หรือเปนผูเสนอราคาที่ กระทําการอันเปน
การขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม อาจอุทธรณคําสั่งดังกลาวตอผูวาราชการจังหวัดภายใน 3 วัน นับแต
วันที่ไดรับแจงจากคณะกรรมการเปดซองสอบราคา การวินิจฉัยอุทธรณของผูวาราชการจังหวัดใหถือเปนที่สุด
คณะกรรมการเปด ซองสอบราคาจะเป ด ซองใบเสนอราคาของ ผู ที่มีสิ ทธิ ได รับ การคัด เลื อก
ดังกลาวขางตน ณ หองประชุมชั้น 2 ที่วาการอําเภอเมืองสระแกว ในวันที่ 25 มีนาคม 2559 ตั้งแตเวลา
10.00 น. เปนตนไป
การยื่นอุทธรณตามวรรค 4 ยอมไมเปนเหตุใหมีการขยายระยะเวลาการเปดซองใบเสนอราคา
เวนแตผูวาราชการจังหวัดพิจารณาเห็นวา การขยายระยะเวลาดังกลาวและเปนประโยชนแกทางราชการอยางยิ่ง
และในการที่ผูวาราชการจังหวัดพิจารณาเห็นดวยกับคําคัดคานของผูอุทธรณ และเห็นวาการยกเลิกการเปดซอง
ใบเสนอราคาที่ไดดําเนินการไปแลวจะเปนประโยชนแกทางราชการอยางยิ่ง และใหผูวาราชการจังหวัดมีอํานาจ
ยกเลิกการเปดซองใบเสนอราคาดังกลาวได
5.หลักเกณฑและสิทธิในการพิจารณาราคา
5.1 ในการสอบราคาครั้งนี้ “เทศบาล” จะพิจารณาตัดสินดวยราคารวม
5.2 หากผูเสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไมถูกตองตามข อ 2 หรือยื่นหลักฐานการเสนอราคา
ไมถูกตองหรือไมครบถวนตามขอ 3 หรือยื่นซองสอบราคาไมถูกตองตามขอ 4 แลว คณะกรรมการเปดซองสอบ
ราคาจะไมรับพิจารณาราคาของผูเสนอราคารายนั้นเวนแตเปนขอผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กนอยหรือที่ผิด
แผกไปจากเงื่อนไขของเอกสารสอบราคาในสวนที่มิใชสาระสําคัญทั้งนี้เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นวาจะเปน
ประโยชนตอ ”เทศบาล” เทานั้น
5.3 “เทศบาล” สงวนสิ ท ธิ ไ ม พิ จ ารณาราคาของผู เ สนอราคา โดยไม มี ก ารผ อ นผั น ในกรณี
ดังตอไปนี้
(1) ไมปรากฏชื่อผูเสนอราคารายนั้น ในบัญชีผูรับเอกสารสอบราคาหรือในหลักฐานการรับ
เอกสารสอบราคาของ “เทศบาล”
(2) ไมกรอกชื่อนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อผูเสนอราคาอยางใดอยาง
หนึ่งหรือทั้งหมดในใบเสนอราคา
(3) เสนอรายละเอี ย ดแตกต า งไปจากเงื่ อ นไขที่ กํ า หนดในเอกสารสอบราคาที่ เ ป น
สาระสําคัญ หรือมีผลทําใหเกิดความไดเปรียบเสียเปรียบแกผูเสนอราคารายอื่น
(4) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตกเติมแกไขเปลี่ยนแปลงโดยผูเสนอราคามิไดลงลายมือชื่อ
พรอมประทับตรา (ถามี) กํากับไว
5.4 ในการตั ด สิ น การสอบราคาหรื อ ในการทํ า สั ญญาคณะกรรมการเป ด ซองสอบราคา หรื อ
“เทศบาล”มีสิทธิใหผูเสนอราคาชี้แจงขอเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือขอ เท็จจริงอื่นใด ที่เกี่ยวของกับผูเสนอราคา
ได “เทศบาล” มีสิทธิที่จะไมรับราคาหรือไมทําสัญญา หากหลักฐานดังกลาวไมมีความเหมาะสมหรือไมถูกตอง
6/ 5.5 เทศบาล ....

-65.5 “เทศบาล”ทรงไวซึ่งสิทธิที่ไมรับราคาต่ําสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอ
ทั้งหมดก็ไดและอาจพิจารณาเลือกจางในจํานวนหรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิก
การสอบราคาโดยไมพิจารณาจัดจางเลยก็ไดสุดแตจะพิจารณา ทั้งนี้เพื่อประโยชนของทางราชการเปนสําคัญ
และใหถือว าการตัด สิ น ของ “เทศบาล” เปน เด็ ดขาดผูเ สนอราคาจะเรีย กร องค าเสี ย หายใดๆมิ ได รวมทั้ ง
“เทศบาล” จะพิจารณายกเลิกการสอบราคา และลงโทษผูเสนอราคาเปนผูทิ้งงานไมวาจะเปนผูเสนอราคาที่
ไดรับการคัดเลือกหรือไมก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อไดวาการเสนอราคากระทําไปโดยไมสุจริต เชน การเสนอเอกสาร
อันเปนเท็จ หรือใชชื่อบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เปนตน
ในกรณีผู เสนอราคาต่ําสุด เสนอราคาต่ํ าจนคาดหมายไดว าไมอาจดํ าเนิ นงานตามสัญญาได
คณะกรรมการเปดซองสอบราคา หรือ”เทศบาล”จะใหผูเสนอราคานั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทําใหเชื่อไดวาผู
เสนอราคาสามารถดําเนินงานตามสอบราคาจางใหเสร็จสมบูรณหากคําชี้แจงไมเปนที่รับฟงได “เทศบาล” มีสิทธิ
ที่จะไมรับราคาของผูเสนอราคารายนั้น
5.6 ในกรณีที่ปรากฏขอเท็จจริงภายหลังจากการเปดซองสอบราคาวา ผูเสนอราคาที่มีสิทธิไดรับ
การคัดเลือกตามที่ไดประกาศรายชื่อไว ตามขอ 4.5 เปนผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคาราย
อื่น ณ วันประกาศสอบราคาหรือเปนผูเสนอราคาที่กระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม
“เทศบาล” มีอํานาจที่จะตัดรายชื่อผูเสนอราคาที่มีสิทธิไดรับการคัดเลือกดังกลาวออกจากประกาศรายชื่อ ตาม
ขอ 4.5 และ “เทศบาล” จะพิจารณาลงโทษผูเสนอราคารายนั้นเปนผูทิ้งงาน
ในกรณี ห ากผู ว า ราชการจั งหวั ด พิ จ ารณาเห็ น ว า การยกเลิ ก การเป ด ซองใบเสนอราคาที่ ไ ด
ดําเนินการไปแลวจะเปนประโยชนแกทางราชการอยางยิ่ง ผูวาราชการจังหวัดมีอํานาจยกเลิกการเปดซองใบ
เสนอราคาดังกลาวได
6. การทําสัญญาจาง
ผูช นะการสอบราคาจะต องทํ าสั ญญาจ างตามแบบสั ญญาดั งระบุ ในขอ 1.3 กั บ “เทศบาล”
ภายใน วันที่ 31 มีนาคม 2559 และจะตองวางหลักประกันสัญญาเปนจํานวนเงินเทากับ รอยละ 5 ของราคา
คาจางที่สอบราคาได ให “เทศบาล” ยึดถือไวในขณะทําสัญญา โดยใชหลักประกันอยางหนึ่งอยางใด ดังตอไปนี้
6.1 เงินสด
6.2 เช็คที่ธนาคารสั่งจายใหแก “เทศบาล”โดยเปนเช็คลงวันที่ที่ทําสัญญาหรือกอนหนานั้นไม
เกิน 3 วันทําการของทางราชการ
6.3 หนังสือค้ําประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุใน ขอ 1.4(1)
6.4 หนังสื อค้ํ าประกัน ของบรรษั ทเงิ นทุ น อุต สาหกรรมแห งประเทศไทย หรื อบริ ษัทเงิน ทุ น
หลักทรัพยที่ไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย และประกอบธุรกิจค้ําประกันตามประกาศ
ของธนาคารแหงประเทศไทย ซึ่งไดแจงชื่อเวียนใหสวนราชการ หรือหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่นตางๆ
ทราบแลว โดยอนุโลมใหใชตามแบบหนังสือค้ําประกัน ดังระบุในขอ 1.4 (1)
6.5 พันธบัตรรัฐบาลไทยซึ่งไดจดทะเบียนใชเปนหลักประกันสัญญาที่ธนาคาร แหงประเทศไทย
แลวเทานั้น
หลักประกันนี้จะคืนใหโดยไมมีดอกเบี้ย ภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ผูชนะการสอบราคา
(ผูรับจาง) พนจากขอผูกพันตามสัญญาจางแลว
อนึ่ง เทศบาลเมื องสระแกวจะลงนามในสัญญาต อเมื่ อมีเ งินงบประมาณตามเทศบั ญญั ติ
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 แลวเทานั้น
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-77.อัตราคาปรับ
คาปรับตามแบบสัญญาจาง ขอ 17 จะกําหนดในอัตรารอยละ 0.10 ตอวันของราคาจางตามสัญญา
8. การรับประกันความชํารุดบกพรอง
ผูชนะการสอบราคาซึ่งไดทําขอตกลงเปนหนังสือ หรือทําสัญญาจางตามแบบดังระบุในขอ 1.3 แลวแต
กรณีจะตองรับประกันความชํารุดบกพรองของงานที่รับจางทําภายในระยะเวลา ไมนอยกวา - ป นับถัดจาก
วันที่“เทศบาล”ไดรับมอบงาน โดยผูรับจางตองรีบจัดการซอมแซมแกไขใหใชการไดดีดังเดิมภายใน7วันนับถัด
จากวันที่ไดรับแจงความชํารุดบกพรอง
กรณีนี้ผูรับจางไมดําเนินการใหเปนไปตามรายละเอียดที่กําหนดแหงสัญญา ขาดรายการหนึ่ง
รายการใด ผูวาจางมีสิทธิจางรายอื่นไดโดยผูรับจางจะตองเปนผูออกคาใชจายทั้งหมด หรือใหผูวาจางหักเงิน
คาจาง หรือหลักประกันสัญญาไวโดยผูรับจางไมมีสิทธิเรียกรอง และโตแยงใด ๆ ทั้งสิ้น
9.คาจางและการจายเงิน
การจายเงินคาจางเหมาตามประกาศนี้ “เทศบาล” จะจายเงินใหเมื่อผูเสนอราคา (ผูรับจาง) ไดสงมอบ
งานจางเหมาแรงงานบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานในงานสวนสาธารณะใหกับเทศบาลเมืองสระแกว เรียบรอย
ถูกตองตามสัญญา และคณะกรรมการตรวจรับงานจางเหมาไดทําการตรวจรับไวถูกตองครบถวนแลว โดยแบง
ออกเปน 3 งวด ดังนี้
งวดที่ 1 เป น จํ า นวนเงิ น 108,000.- บาท (หนึ่ ง แสนแปดพั น บาทถ ว น) เมื่ อ ผู รั บ จ า งได
ปฏิบั ติงานโครงการจ างเหมาแรงงานบุ คคลภายนอกเพื่อปฏิ บัติ งานในงานสวนสาธารณะ (ตามรายละเอีย ด
โครงการฯ) ใหแลวเสร็จภายใน 30 เมษายน 2559
งวดที่ 2 เปนเงิน 108,000.- บาท (หนึ่งแสนแปดพันบาทถวน) เมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงาน
โครงการจางเหมาแรงงานบุ คคลภายนอกเพื่อปฏิ บัติงานในงานสวนสาธารณะ (ตามรายละเอียดโครงการฯ)
ใหแลวเสร็จภายใน 31 พฤษภาคม 2559
งวดที่ 3 (งวดสุดทาย) เปนจํานวนเงิน 108,000.- บาท (หนึ่งแสนแปดพันบาทถวน) เมื่อผู
รั บ จ า งได ป ฏิ บั ติ ง านโครงการจ า งเหมาแรงงานบุ ค คลภายนอกเพื่ อ ปฏิ บั ติ ง านในงานสวนสาธารณะ
(ตามรายละเอียดโครงการฯ) ใหแลวเสร็จภายใน 30 มิถุนายน 2559
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 324,000.- บาท (สามแสนสองหมื่นสี่พันบาทถวน)
10.ขอสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่นๆ
10.1 เงินคาจางสําหรับงานจางครั้งนี้ จายจากงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
อนึ่ง เทศบาลเมื องสระแกวจะลงนามในสัญญาต อเมื่ อมีเ งินงบประมาณตามเทศบั ญญั ติ
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 แลวเทานั้น
10.2 เทศบาลเมืองสระแกว สงวนสิทธิ์ที่จะไมรับราคาต่ําสุดถาหากผูเสนอราคาไดนําเสนอไม
เป น ไปตามวั ต ถุ ป ระสงค การจ างครั้ งนี้ และคณะกรรมการเป ด ซองสอบราคาพิ จ ารณาแล ว ไม ส อดคล องกั บ
วัตถุประสงคหรือตรงตามขอกําหนดของเทศบาลเมืองสระแกวก็จะไมรับการพิจารณาราคาใหเปนผูเสนอราคาได
10.3 เมื่อ “เทศบาล” ไดคัดเลือกผูเสนอราคารายใดใหเปนผูรับจาง และไดตกลงจางตาม
ประกาศสอบราคาจางแลวถาผูรับจางจะตองสั่งหรือนําสิ่งของดังกลาวเขามาจากตางประเทศและของนั้นตองเขา
มาโดยทางเรื อในเสน ทางที่ มีเ รื อไทยเดิ นอยู และสามารถใหบ ริ การรับ ขนได ตามที่รั ฐ มนตรีว าการกระทรวง
คมนาคมประกาศกําหนดผูเสนอราคาซึ่งเปนผูรับจางจะตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการพาณิชย
นาวี ดังนี้
8/(1)แจงการ.....

