
ประกาศเทศบาลเมืองสระแกว
เรื่อง สอบราคาโครงการจางเหมาแรงงานบุคคลภายนอกเพ่ือปฏิบัติงาน

ในศูนยกําจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจรเทศบาลเมืองสระแกว ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560
(ประจําเดือน ตุลาคม ถึงเดือน ธันวาคม 2559)

.........................................................

ดวยเทศบาลเมืองสระแกวมีความประสงคจะดําเนินการ จางเหมาแรงงานบุคคลภายนอก
เพ่ือปฏิบัติงานในศูนยกําจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจร เทศบาลเมืองสระแกว ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560
รวมเปนเงิน 675,000.- บาท (หกแสนเจ็ดหม่ืนหาพันบาทถวน) (ประจําเดือน ตุลาคม ถึงเดือน ธันวาคม 2559)
จํานวน 25 คน ดังนี้

- นักการ จํานวน 2 คนอัตราคาจาง 9,000 บาท/คน/เดือน/งวด
- พนักงานขับรถยนต จํานวน 1 คนอัตราคาจาง 9,000 บาท/คน/เดือน/งวด
- เจาหนาท่ีรักษาความปลอดภัย จํานวน 2 คนอัตราคาจาง 9,000 บาท/คน/เดือน/งวด
- ภารโรง จํานวน 1 คนอัตราคาจาง 9,000 บาท/คน/เดือน/งวด
- พนักงานคัดแยกขยะ จํานวน 19 คน อัตราคาจาง 9,000 บาท/คน/เดือน/งวด

โดยมีขอบเขตการดําเนินงานตามโครงการจางเหมาแรงงานบุคคลภายนอกเพ่ือปฏิบัติงานใน
ศูนยกําจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจร เทศบาลเมืองสระแกว ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ประจําเดือน ตุลาคม ถึง
เดือน ธันวาคม 2559) รายละเอียดดังนี้

ตําแหนง นักการ จํานวน 2 คน
1. คุณสมบัติของผูปฏิบัติงาน

- คุณวุฒิไมต่ํากวาชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 (ม.3)
- มีสัญชาติไทย
2. ขอบเขตการดําเนินงาน

2.1 กําหนดวันทํางานปกติ ตั้งแตวันจันทร – วันศุกร (สัปดาหละ 5 วัน)
2.2 กําหนดเวลาทํางาน ปฏิบัติงานระหวางเวลา 08.30–16.30 น. โดยจะตองมีเวลา

ทํางานไมนอยกวาวันละ 7 ชั่วโมง (ไมรวมเวลาหยุดพัก) หรือจนกวางานจะแลวเสร็จตามท่ีเทศบาลกําหนด
3. กําหนดพื้นท่ีในการปฏิบัติงาน

- ปฏิบัติงานเก่ียวกับการรับ - สง ลงทะเบียน แยกประเภท และจัดสงหนังสือเอกสารให
หนวยงานท่ีเก่ียวของเก็บและคนหา หนังสือ กรอกแบบฟอรม และรางหนังสือโตตอบงายๆตรวจทานความ
ถูกตองของตัวเลขและตัวหนังสือพิมพและคัดสําเนาหนังสือเอกสาร ตรวจเอกสารหลักฐานและคัดลอก
ลงรายการตางๆ ชวยจัดหา ดูแลรักษาและเบิกจายพัสดุครุภัณฑ ชวยรวบรวมขอมูลและสถิติท่ัวไป ชวยทําบันทึก
ยอเรื่อง ชวยจัดเตรียมและใหบริการในเรื่องสถานท่ี วัสดุ อุปกรณ ชวยติดตออํานวยความสะดวก และปฏิบัติ
หนาท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวของ

2/- อยูเวร.....
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- อยูเวรหองควบคุมตาชั่งกรณีท่ีเปนวันเสาร – วันอาทิตย (ตั้งแตเวลา 08.30 น. – 16.30 น.)
อยางนอยวันละ 1 คน

- ปฏิบัติงานอ่ืนๆตามท่ีอยูในขอตกลงเพ่ิมเติม
4. คาจางและการจายเงิน

อัตราคาจางเดือนละ 9,000 บาท/คน/เดือน/งวด จํานวน 2 คน เปนเงิน 54,000 บาท
ซึ่งไดรวมภาษีมูลคาเพ่ิมตลอดจนภาษีอากรอ่ืนๆ และกําหนดการจายเงินเปนงวด ดังนี้

งวดท่ี 1 ตั้งแตวันท่ี 1 - 31 ตุลาคม 2559 จํานวนเงิน 18,000 บาท
งวดท่ี 2 ตั้งแตวันท่ี 1 - 30 พฤศจิกายน 2559 จํานวนเงิน 18,000 บาท
งวดท่ี 3 ตั้งแตวันท่ี 1 - 30 ธันวาคม 2559 จํานวนเงิน 18,000 บาท

เม่ือสงงานเสร็จตามสัญญาท่ีเทศบาลกําหนดและคณะกรรมการตรวจรับงานจางเปนท่ีเรียบรอยแลว
ตําแหนง พนักงานขับรถยนต จํานวน 1 คน
1.คุณสมบัติของผูปฏิบัติงาน

- ไมกําหนดคุณวุฒิ
- มีใบอนุญาตขับรถยนต
- มีประสบการณในการขับรถยนต
- มีสัญชาติไทย

2. ขอบเขตการดําเนินงาน
1. กําหนดวันทํางานปกติ ตั้งแตวันจันทร – วันศุกร (สัปดาหละ 5 วัน)
2. กําหนดเวลาทํางาน ปฏิบัติงานระหวางเวลา 08.30–16.30 น. โดยจะตองมีเวลาทํางาน

ไมนอยกวาวันละ 7 ชั่วโมง (ไมรวมเวลาหยุดพัก) หรือจนกวางานจะแลวเสร็จตามท่ีเทศบาลกําหนด
3. กําหนดพื้นท่ีในการปฏิบัติงาน

ปฏิบัติงานเก่ียวกับการขับรถยนต  และงานอ่ืนๆท่ีเก่ียวของ
4. คาจางและการจายเงิน

อัตราคาจางเดอืนละ 9,000 บาท/คน/เดือน/งวด จํานวน 1 คน เปนเงิน 27,000 บาท ซึ่งได
รวมภาษีมูลคาเพ่ิมตลอดจนภาษีอากรอ่ืนๆ และกําหนดการจายเงินเปนงวด ดังนี้

งวดท่ี 1 ตั้งแตวันท่ี 1 - 31 ตุลาคม 2559 จํานวนเงิน 9,000 บาท
งวดท่ี 2 ตั้งแตวันท่ี 1 - 30 พฤศจิกายน 2559 จํานวนเงิน 9,000 บาท
งวดท่ี 3 ตั้งแตวันท่ี 1 - 30 ธันวาคม 2559 จํานวนเงิน 9,000 บาท

เม่ือสงงานเสร็จตามสัญญาท่ีเทศบาลกําหนดและคณะกรรมการตรวจรับงานจางเปนท่ีเรียบรอยแลว
ตําแหนง เจาหนาท่ีรักษาความปลอดภัย จํานวน 2 คน
1.คุณสมบัติของผูปฏิบัติงาน

- ไมกําหนดคุณวุฒิ
- อานหนังสือออก  เขียนหนังสือได
- มีสัญชาติไทย

2. ขอบเขตการดําเนินงาน
2.1 กําหนดวันทํางานปกติ ตั้งแตวันจันทร – วันอาทิตย (สัปดาหละ 7 วัน)
2.2 กําหนดเวลาทํางาน ปฏิบัติงานระหวางเวลา 07.00–20.00 น.

3/3. กําหนด.....
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3. กําหนดพื้นท่ีในการปฏิบัติงาน

ปฏิบัติงานเก่ียวกับการการดูแลรักษาความปลอดภัยทรัพยสินของศูนยกําจัดขยะมูลฝอย
แบบครบวงจรของเทศบาลเมืองสระแกว ไมใหเกิดการสูญหาย หรือเกิดความเสียหายแกทางราชการเปด – ปด ประตู
ทางเขา อยูเวรกลางวัน วันจันทร – วันอาทิตย (ตั้งแตเวลา 07.00 น. – 20.00 น.) ซึ่งมีพ้ืนท่ีประมาณ 72,000
ตารางเมตร

หมายเหตุ
- ทํางานวันละ 12 ชั่วโมงตอวันไมมีวันหยุด
- เปนอัตราราคาท่ีรวมคาบริหารจัดการกําไร ดอกเบี้ย ภาษี และคาอุปกรณเครื่องมือท่ีจําเปน

ในการใหบริการแลว
- ปฏิบัติงานอ่ืนๆท่ีอยูในขอตกลงเพ่ิมเติม
4. คาจางและการจายเงิน

อัตราคาจางเดือนละ 9,000 บาท/คน/เดือน/งวด จํานวน 2 คน เปนเงิน 54,000 บาท ซึ่งได
รวมภาษีมูลคาเพ่ิมตลอดจนภาษีอากรอ่ืนๆ และกําหนดการจายเงินเปนงวด ดังนี้

งวดท่ี 1 ตั้งแตวันท่ี 1 - 31 ตุลาคม 2559 จํานวนเงิน 18,000 บาท
งวดท่ี 2 ตั้งแตวันท่ี 1 - 30 พฤศจิกายน 2559 จํานวนเงิน 18,000 บาท
งวดท่ี 3 ตั้งแตวันท่ี 1 - 30 ธันวาคม 2559 จํานวนเงิน 18,000 บาท

เม่ือสงงานเสร็จตามสัญญาท่ีเทศบาลกําหนดและคณะกรรมการตรวจรับงานจางเปนท่ีเรียบรอยแลว
ตําแหนง ภารโรง จํานวน 1 คน
1.คุณสมบัติของผูปฏิบัติงาน

- ไมกําหนดคุณวุฒิ
- อานหนังสือออก  เขียนหนังสือได
- มีสัญชาติไทย

2. ขอบเขตการดําเนินงาน
2.1 กําหนดวันทํางานปกติ ตั้งแตวันจันทร – วันศุกร (สัปดาหละ 5 วัน)
2.2 กําหนดเวลาทํางาน ปฏิบัติงานระหวางเวลา 08.30–16.30 น. โดยจะตองมีเวลาทํางาน

ไมนอยกวาวันละ 7 ชั่วโมง (ไมรวมเวลาหยุดพัก) หรือจนกวางานจะแลวเสร็จตามท่ีเทศบาลกําหนด
3. กําหนดพื้นท่ีในการปฏิบัติงาน

- ปฏิบัติงานเก่ียวกับการดูแลรักษาความสะอาดภายในศูนยกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
แบบครบวงจรของเทศบาลเมืองสระแกว เปด – ปด ประตูอาคารและโรงงาน และงานอ่ืนๆท่ีเก่ียวของ

- ปฏิบัติงานอ่ืนๆท่ีอยูในขอตกลงเพ่ิมเติม
4. คาจางและการจายเงิน

อัตราคาจางเดือนละ 9,000 บาท/คน/เดือน/งวด จํานวน 1 คน เปนเงิน 27,000 บาท ซึ่งได
รวมภาษีมูลคาเพ่ิมตลอดจนภาษีอากรอ่ืนๆ และกําหนดการจายเงินเปนงวด ดังนี้

งวดท่ี 1 ตั้งแตวันท่ี 1 - 31 ตุลาคม 2559 จํานวนเงิน 9,000 บาท
งวดท่ี 2 ตั้งแตวันท่ี 1 - 30 พฤศจิกายน 2559 จํานวนเงิน 9,000 บาท
งวดท่ี 3 ตั้งแตวันท่ี 1 - 30 ธันวาคม 2559 จํานวนเงิน 9,000 บาท

เม่ือสงงานเสร็จตามสัญญาท่ีเทศบาลกําหนดและคณะกรรมการตรวจรับงานจางเปนท่ีเรียบรอยแลว

4/ตําแหนง.....
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ตําแหนงพนักงานคัดแยกขยะ จํานวน 19 คน
1.คุณสมบัติของผูปฏิบัติงาน

- ไมกําหนดคุณวุฒิ
- อานหนังสือออก  เขียนหนังสือได
- มีสัญชาติไทย

2. ขอบเขตการดําเนินงาน
2.1 กําหนดวันทํางานปกติ ตั้งแตวันจันทร – วันศุกร (สัปดาหละ 5 วัน)
2.2 กําหนดเวลาทํางาน ปฏิบัติงานระหวางเวลา 08.30–16.30 น. โดยจะตองมีเวลาทํางาน

ไมนอยกวาวันละ 7 ชั่วโมง (ไมรวมเวลาหยุดพัก) หรือจนกวางานจะแลวเสร็จตามท่ีเทศบาลกําหนด
3. กําหนดพื้นท่ีในการปฏิบัติงาน

- ปฏิบัติงานเก่ียวกับการคัดแยกขยะมูลฝอยหรือสิ่งปฏิกูล การบรรจุปุยและงานอ่ืนๆท่ี
เก่ียวของ

- ปฏิบัติงานอ่ืนๆท่ีอยูในขอตกลงเพ่ิมเติม
4. คาจางและการจายเงิน

อัตราคาจางเดือนละ 9,000 บาท/คน/เดือน/งวด จํานวน 19 คน เปนเงิน 513,000 บาท
ซึ่งไดรวมภาษีมูลคาเพ่ิมตลอดจนภาษีอากรอ่ืนๆ และกําหนดการจายเงินเปนงวด ดังนี้

งวดท่ี 1 ตั้งแตวันท่ี 1 - 31 ตุลาคม 2559 จํานวนเงิน 171,000 บาท
งวดท่ี 2 ตั้งแตวันท่ี 1 - 30 พฤศจิกายน 2559 จํานวนเงิน 171,000 บาท
งวดท่ี 3 ตั้งแตวันท่ี 1 - 30 ธันวาคม 2559 จํานวนเงิน 171,000 บาท

เม่ือสงงานเสร็จตามสัญญาท่ีเทศบาลกําหนดและคณะกรรมการตรวจรับงานจางเปนท่ีเรียบรอยแลว

ระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต 1 ตุลาคม 2559 ถึงวันท่ี 31 ธันวาคม 2559 เปนจํานวนเงินท้ังสิ้น
675,000.- บาท (หกแสนเจ็ดหม่ืนหาพันบาทถวน)

โดยมีรายละเอียดตามเอกสารสอบราคาจางเหมา เลขท่ี 17/2559 ลงวันท่ี 7 กันยายน 2559
ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองมีคุณสมบัติดังตอไปนี้
1. เปนผูมีอาชีพรับจางงานท่ีสอบราคาจางดังกลาว
2. ไมเปนผูท่ีถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูท้ิงงานของทางราชการหรือของหนวยการบริหาร

ราชการสวนทองถ่ิน และไดแจงเวียนชื่อแลว
3. ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิหรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมข้ึนศาลไทย เวนแตรัฐบาลของผู

เสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิและความคุมกันเชนวานั้น
4. ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอ่ืนท่ีเขาเสนอราคภากับเทศบาลเมือง

สระแกว  ณ วันประกาศสอบราคา หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรมใน
การสอบราคาจางครั้งนี้

5. บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีจะเขาเปนคูสัญญาตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับ
รายจาย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ

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

5/7.ผูประสงค.....
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7. ผูประสงคจะเสนอราคาตองรับจายเงินผานบัญชีเงินฝากกระแสรายวันหรือบัญชีเงินฝาก

ออมทรัพย เวนแตการรับจายเงินแตละครั้งซึ่งมีมูลคาไมเกินสามหม่ืนบาทคูสัญญาอาจรับจายเปนเงินสดก็ได

กําหนดยื่นซองสอบราคา ในวันท่ี 7 กันยายน 2559 เวลา 08.30 น. – 12.00 น. และตั้งแต
เวลา 13.00 น. – 16.30 น. ณ หองประชุมช้ัน 2 ท่ีวาการอําเภอเมืองสระแกว และในวันท่ี 8 กันยายน 2559
ถึงวันท่ี 21 กันยายน 2559 ระหวางเวลา 08.30 น. – 16.30 น. ณ งานพัสดุและทรัพยสิน กองคลัง สํานักงาน
เทศบาลเมืองสระแกว

กําหนดตรวจสอบคุณสมบัติของผูเสนอราคาและเปดซองใบเสนอราคาของผูมีสิทธิไดรับการ
คัดเลือก ในวันท่ี 22 กันยายน 2559 ตั้งแตเวลา 10.00 น. เปนตนไป ณ หองประชุมช้ัน 2 ท่ีวาการอําเภอ
เมืองสระแกว

ผูสนใจติดตอขอซื้อเอกสารสอบราคา ในราคาชุดละ 500.- บาท (หนึ่งพันบาทถวน) ไดท่ี
งานพัสดุและทรัพยสิน กองคลัง สํานักงานเทศบาลเมืองสระแกว ระหวางวันท่ี 7 กันยายน 2559 ถึงวันท่ี
21 กันยายน 2559 หรือสอบถามทางโทรศัพทหมายเลข 0-3724-1491 ตอ 17 ในวันและเวลาราชการ หรือ
สืบคนท่ีเว็บไซต www.gprocurement.go.th. และเว็บไซตของเทศบาลเมืองสระแกว www.sakaeocity.go.th

อนึ่ง เทศบาลเมืองสระแกวจะลงนามในสัญญาตอเม่ือมีเงินงบประมาณตามเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 แลวเทานั้น

ประกาศ  ณ วันท่ี 7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2559





เอกสารสอบราคาจางเหมา เลขท่ี 17/2559
การสอบราคาโครงการจางเหมาแรงงานบุคคลภายนอกเพ่ือปฏิบัติงาน

ในศูนยกําจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจรเทศบาลเมืองสระแกว ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560
(ประจําเดือน ตุลาคม ถึงเดือน ธันวาคม 2559)

ตามประกาศเทศบาลเมืองสระแกว ลงวันท่ี 12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2559
.......................................................

เทศบาลเมืองสระแกว ซึ่งตอไปนี้เรียกวา “เทศบาล” มีความประสงคจะสอบราคาโครงการ
จางเหมาแรงงานบุคคลภายนอกเพ่ือปฏิบัติงานในศูนยกําจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจร เทศบาลเมืองสระแกว
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 รวมเปนเงิน 675,000.- บาท (หกแสนเจ็ดหม่ืนหาพันบาทถวน) (ประจําเดือน
ตุลาคม ถึงเดือน ธันวาคม 2559) จํานวน 25 คน ดังนี้

ตําแหนง นักการ จํานวน 2 คน
1. คุณสมบัติของผูปฏิบัติงาน

- คุณวุฒิไมต่ํากวาชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 (ม.3)
- มีสัญชาติไทย

2. ขอบเขตการดําเนินงาน
2.1 กําหนดวันทํางานปกติ ตั้งแตวันจันทร – วันศุกร (สัปดาหละ 5 วัน)
2.2 กําหนดเวลาทํางาน ปฏิบัติงานระหวางเวลา 08.30–16.30 น. โดยจะตองมีเวลาทํางานไม

นอยกวาวันละ 7 ชั่วโมง (ไมรวมเวลาหยุดพัก) หรือจนกวางานจะแลวเสร็จตามท่ีเทศบาลกําหนด
3. กําหนดพื้นท่ีในการปฏิบัติงาน

- ปฏิบัติงานเก่ียวกับการรับ - สง ลงทะเบียน แยกประเภท และจัดสงหนังสือเอกสารให
หนวยงานท่ีเก่ียวของเก็บและคนหา หนังสือ กรอกแบบฟอรม และรางหนังสือโตตอบงายๆตรวจทานความถูกตอง
ของตัวเลขและตัวหนังสือพิมพและคัดสําเนาหนังสือเอกสาร ตรวจเอกสารหลักฐานและคัดลอก ลงรายการตางๆ
ชวยจัดหา ดูแลรักษาและเบิกจายพัสดุครุภัณฑ ชวยรวบรวมขอมูลและสถิติท่ัวไป ชวยทําบันทึกยอเรื่อง ชวย
จัดเตรียมและใหบริการในเรื่องสถานท่ี วัสดุ อุปกรณ ชวยติดตออํานวยความสะดวก และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวของ

- อยูเวรหองควบคุมตาชั่งกรณีท่ีเปนวันเสาร – วันอาทิตย (ตั้งแตเวลา 08.30 น. – 16.30 น.)
อยางนอยวันละ 1 คน

- ปฏิบัติงานอ่ืนๆตามท่ีอยูในขอตกลงเพ่ิมเติม
4. คาจางและการจายเงิน

อัตราคาจางเดือนละ 9,000 บาท/คน/เดือน/งวด จํานวน 2 คน เปนเงิน 54,000 บาท ซึ่งได
รวมภาษีมูลคาเพ่ิมตลอดจนภาษีอากรอ่ืนๆ และกําหนดการจายเงินเปนงวด ดังนี้

งวดท่ี 1 ตั้งแตวันท่ี 1 - 31 ตุลาคม 2559 จํานวนเงิน 18,000 บาท
งวดท่ี 2 ตั้งแตวันท่ี 1 - 30 พฤศจิกายน 2559 จํานวนเงิน 18,000 บาท
งวดท่ี 3 ตั้งแตวันท่ี 1 - 30 ธันวาคม 2559 จํานวนเงิน 18,000 บาท

เม่ือสงงานเสร็จตามสัญญาท่ีเทศบาลกําหนดและคณะกรรมการตรวจรับงานจางเปนท่ีเรียบรอย
แลว

2/ตําแหนง.....
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ตําแหนง พนักงานขับรถยนต จํานวน 1 คน
1.คุณสมบัติของผูปฏิบัติงาน

- ไมกําหนดคุณวุฒิ
- มีใบอนุญาตขับรถยนต
- มีประสบการณในการขับรถยนต
- มีสัญชาติไทย

2. ขอบเขตการดําเนินงาน
1. กําหนดวันทํางานปกติ ตั้งแตวันจันทร – วันศุกร (สัปดาหละ 5 วัน)
2. กําหนดเวลาทํางาน ปฏิบัติงานระหวางเวลา 08.30–16.30 น. โดยจะตองมีเวลาทํางานไม

นอยกวาวันละ 7 ชั่วโมง (ไมรวมเวลาหยุดพัก) หรือจนกวางานจะแลวเสร็จตามท่ีเทศบาลกําหนด
3. กําหนดพื้นท่ีในการปฏิบัติงาน

ปฏิบัติงานเก่ียวกับการขับรถยนต  และงานอ่ืนๆท่ีเก่ียวของ
4. คาจางและการจายเงิน

อัตราคาจางเดือนละ 9,000 บาท/คน/เดือน/งวด จํานวน 1 คน เปนเงิน 27,000 บาท ซึ่งได
รวมภาษีมูลคาเพ่ิมตลอดจนภาษีอากรอ่ืนๆ และกําหนดการจายเงินเปนงวด ดังนี้

งวดท่ี 1 ตั้งแตวันท่ี 1 - 31 ตุลาคม 2559 จํานวนเงิน 9,000 บาท
งวดท่ี 2 ตั้งแตวันท่ี 1 - 30 พฤศจิกายน 2559 จํานวนเงิน 9,000 บาท
งวดท่ี 3 ตั้งแตวันท่ี 1 - 30 ธันวาคม 2559 จํานวนเงิน 9,000 บาท

เม่ือสงงานเสร็จตามสัญญาท่ีเทศบาลกําหนดและคณะกรรมการตรวจรับงานจางเปนท่ีเรียบรอยแลว
ตําแหนง เจาหนาท่ีรักษาความปลอดภัย จํานวน 2 คน
1.คุณสมบัติของผูปฏิบัติงาน

- ไมกําหนดคุณวุฒิ
- อานหนังสือออก  เขียนหนังสือได
- มีสัญชาติไทย

2. ขอบเขตการดําเนินงาน
2.1 กําหนดวันทํางานปกติ ตั้งแตวันจันทร – วันอาทิตย (สัปดาหละ 7 วัน)
2.2 กําหนดเวลาทํางาน ปฏิบัติงานระหวางเวลา 07.00–20.00 น.

3. กําหนดพื้นท่ีในการปฏิบัติงาน
ปฏิบัติงานเก่ียวกับการการดูแลรักษาความปลอดภัยทรัพยสินของศูนยกําจัดขยะมูลฝอยแบบ

ครบวงจรของเทศบาลเมืองสระแกว ไมใหเกิดการสูญหาย หรือเกิดความเสียหายแกทางราชการเปด – ปด ประตูทางเขา
อยูเวรกลางวัน วันจันทร – วันอาทิตย (ตั้งแตเวลา 07.00 น. – 20.00 น.) ซึ่งมีพ้ืนท่ีประมาณ 72,000 ตารางเมตร

หมายเหตุ
- ทํางานวันละ 12 ชั่วโมงตอวันไมมีวันหยุด
- เปนอัตราราคาท่ีรวมคาบริหารจัดการกําไร ดอกเบี้ย ภาษี และคาอุปกรณเครื่องมือท่ีจําเปนใน

การใหบริการแลว
- ปฏิบัติงานอ่ืนๆท่ีอยูในขอตกลงเพ่ิมเติม

3/4. คาจาง.....
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4. คาจางและการจายเงิน
อัตราคาจางเดือนละ 9,000 บาท/คน/เดือน/งวด จํานวน 2 คน เปนเงิน 54,000 บาท ซึ่งได

รวมภาษีมูลคาเพ่ิมตลอดจนภาษีอากรอ่ืนๆ และกําหนดการจายเงินเปนงวด ดังนี้
งวดท่ี 1 ตั้งแตวันท่ี 1 - 31 ตุลาคม 2559 จํานวนเงิน 18,000 บาท
งวดท่ี 2 ตั้งแตวันท่ี 1 - 30 พฤศจิกายน 2559 จํานวนเงิน 18,000 บาท
งวดท่ี 3 ตั้งแตวันท่ี 1 - 30 ธันวาคม 2559 จํานวนเงิน 18,000 บาท

เม่ือสงงานเสร็จตามสัญญาท่ีเทศบาลกําหนดและคณะกรรมการตรวจรับงานจางเปนท่ีเรียบรอย
แลว

ตําแหนง ภารโรง จํานวน 1 คน
1.คุณสมบัติของผูปฏิบัติงาน

- ไมกําหนดคุณวุฒิ
- อานหนังสือออก  เขียนหนังสือได
- มีสัญชาติไทย

2. ขอบเขตการดําเนินงาน
2.1 กําหนดวันทํางานปกติ ตั้งแตวันจันทร – วันศุกร (สัปดาหละ 5 วัน)
2.2 กําหนดเวลาทํางาน ปฏิบัติงานระหวางเวลา 08.30–16.30 น. โดยจะตองมีเวลาทํางานไม

นอยกวาวันละ 7 ชั่วโมง (ไมรวมเวลาหยุดพัก) หรือจนกวางานจะแลวเสร็จตามท่ีเทศบาลกําหนด
3. กําหนดพื้นท่ีในการปฏิบัติงาน

- ปฏิบัติงานเก่ียวกับการดูแลรักษาความสะอาดภายในศูนยกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลแบบ
ครบวงจรของเทศบาลเมืองสระแกว เปด – ปด ประตูอาคารและโรงงาน และงานอ่ืนๆท่ีเก่ียวของ

- ปฏิบัติงานอ่ืนๆท่ีอยูในขอตกลงเพ่ิมเติม
4. คาจางและการจายเงิน

อัตราคาจางเดือนละ 9,000 บาท/คน/เดือน/งวด จํานวน 1 คน เปนเงิน 27,000 บาท ซึ่งได
รวมภาษีมูลคาเพ่ิมตลอดจนภาษีอากรอ่ืนๆ และกําหนดการจายเงินเปนงวด ดังนี้

งวดท่ี 1 ตั้งแตวันท่ี 1 - 31 ตุลาคม 2559 จํานวนเงิน 9,000 บาท
งวดท่ี 2 ตั้งแตวันท่ี 1 - 30 พฤศจิกายน 2559 จํานวนเงิน 9,000 บาท
งวดท่ี 3 ตั้งแตวันท่ี 1 - 30 ธันวาคม 2559 จํานวนเงิน 9,000 บาท

เม่ือสงงานเสร็จตามสัญญาท่ีเทศบาลกําหนดและคณะกรรมการตรวจรับงานจางเปนท่ีเรียบรอยแลว
ตําแหนงพนักงานคัดแยกขยะ จํานวน 19 คน
1.คุณสมบัติของผูปฏิบัติงาน

- ไมกําหนดคุณวุฒิ
- อานหนังสือออก  เขียนหนังสือได
- มีสัญชาติไทย

2. ขอบเขตการดําเนินงาน
2.1 กําหนดวันทํางานปกติ ตั้งแตวันจันทร – วันศุกร (สัปดาหละ 5 วัน)
2.2 กําหนดเวลาทํางาน ปฏิบัติงานระหวางเวลา 08.30–16.30 น. โดยจะตองมีเวลาทํางานไม

นอยกวาวันละ 7 ชั่วโมง (ไมรวมเวลาหยุดพัก) หรือจนกวางานจะแลวเสร็จตามท่ีเทศบาลกําหนด

4/3. กําหนด.....
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3. กําหนดพื้นท่ีในการปฏิบัติงาน
- ปฏิบัติงานเก่ียวกับการคัดแยกขยะมูลฝอยหรือสิ่งปฏิกูล การบรรจุปุยและงานอ่ืนๆท่ีเก่ียวของ
- ปฏิบัติงานอ่ืนๆท่ีอยูในขอตกลงเพ่ิมเติม

4. คาจางและการจายเงิน
อัตราคาจางเดือนละ 9,000 บาท/คน/เดือน/งวด จํานวน 19 คน เปนเงิน 513,000 บาท   ซึ่ง

ไดรวมภาษีมูลคาเพ่ิมตลอดจนภาษีอากรอ่ืนๆ และกําหนดการจายเงินเปนงวด ดังนี้
งวดท่ี 1 ตั้งแตวันท่ี 1 - 31 ตุลาคม 2559 จํานวนเงิน 171,000 บาท
งวดท่ี 2 ตั้งแตวันท่ี 1 - 30 พฤศจิกายน 2559 จํานวนเงิน 171,000 บาท
งวดท่ี 3 ตั้งแตวันท่ี 1 - 30 ธันวาคม 2559 จํานวนเงิน 171,000 บาท

เม่ือสงงานเสร็จตามสัญญาท่ีเทศบาลกําหนดและคณะกรรมการตรวจรับงานจางเปนท่ีเรียบรอยแลว
หมายเหตุ กรณีท่ีเกิดความเสียหายแกทางราชการไมวากรณีใดๆ ในระหวางเวลาการปฏิบัติงานถือวาเปนความ
รับผิดชอบของผูรับจาง

ระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต 1 ตุลาคม 2559 ถึงวันท่ี 30 ธันวาคม 2559 เปนจํานวนเงินท้ังสิ้น
675,000.- บาท (หกแสนเจ็ดหม่ืนหาพันบาทถวน)

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

2.7 ผูประสงคจะเสนอราคาตองรับจายเงินผานบัญชีเงินฝากกระแสรายวันหรือบัญชีเงินฝากออม
ทรัพย เวนแตการรับจายเงินแตละครั้งซึ่งมีมูลคาไมเกินสามหม่ืนบาทคูสัญญาอาจรับจายเปนเงินสดก็ได

3. หลักฐานการเสนอราคา
ผูเสนอราคาจะตองเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพรอมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกไวนอกซอง

ใบเสนอราคาเปน 3 สวนคือ
3.1 สวนท่ี 1 อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้

(1) ในกรณีผูเสนอราคาเปนนิติบุคคล
ก) หางหุนสวนสามัญหรือหางหุ นสวนจํากัด ใหยื ่นสําเนาหนังสือรับรองการจด

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 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูรวมคาและในกรณีท่ีผูเขารวมคาฝายใดเปนบุคคลธรรมดาท่ีมิใช
สัญชาติไทยก็ใหยื่นสําเนาหนังสือเดินทาง 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) หนังสือมอบอํานาจซึ่งปดอากรแสตมปตามกฎหมายในกรณีท่ีผูเสนอราคามอบอํานาจ

ใหบุคคลอ่ืนลงนามในใบเสนอราคาแทน
(2) บัญชีปริมาณงาน (หรือใบแจงปริมาณงาน) ซึ่งจะตองแสดงรายการรายละเอียดใน

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

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 และราคาในบัญชีปริมาณงานจางเหมาแรงงาน
บุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานในศูนยกําจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจรเทศบาลเมืองสระแกว ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2560 ใหครบถวน

ในการเสนอราคาใหเสนอเปนเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียวโดยเสนอราคารวมและหรือ
ราคาตอหนวยและหรือตอรายการตามเงื่อนไขท่ีระบุไวทายใบเสนอราคาใหถูกตอง ท้ังนี้ราคารวมท่ีเสนอจะตอง
ตรงกันท้ังตัวเลขและตัวหนังสือ ถาตัวเลขและตัวหนังสือไมตรงกันใหถือตัวหนังสือเปนสําคัญ โดยคิดราคารวมท้ังสิ้น
ซึ่งรวมคาภาษีมูลคาเพ่ิมภาษีอากรอ่ืน คาขนสง คาจดทะเบียนและคาใชจายอ่ืน ๆ ท้ังปวงจนกระท่ังสงมอบงานให
ณ เทศบาลเมืองสระแกวหรือสถานท่ีอ่ืนท่ีเทศบาลไดกําหนดภายหลังราคาท่ีเสนอจะตองกําหนดยืนราคาไมนอยกวา
91 วัน นับแตวันเปดซองสอบราคาโดยภายในกําหนดยืนราคาผูเสนอราคาตองรับผิดชอบราคาท่ีตนไดเสนอไวและ
จะถอนการเสนอราคามิได

4.3 ผูเสนอราคาจะตองเสนอกําหนดเวลาการดําเนินการจางเหมาแลวเสร็จไมเกิน 91 วัน นับถัด
จากวันลงนามในสัญญาจาง หรือวันท่ีไดรับหนังสือแจงจาก “เทศบาล” ใหเริ่มทํางาน

4.4 กอนยื่นซองสอบราคา ผูเสนอราคาควรตรวจดูรางสัญญา แบบรูปและรายละเอียด ฯลฯ
ใหถ่ีถวนและเขาใจเอกสารสอบราคาท้ังหมดเสียกอนท่ีจะตกลงยื่นซองสอบราคาตามเงือ่นไขในเอกสารสอบราคา

4.5 ผูเสนอราคาจะตองยื่นซองสอบราคา ท่ีปดผนึกซองเรียบรอยจาหนาซองถึง ประธาน
คณะกรรมการเปดซองสอบราคา โดยระบุไวหนาซองวา“ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบราคาจางเหมาเลขท่ี
17/2559” ยื่นตอเจาหนาท่ีรับซองสอบราคาไดใน วันท่ี 12 กันยายน 2559 ถึงวันท่ี 26 กันยายน 2559 ระหวาง
เวลา 18.30 – 16.30 น. ไดท่ีงานพัสดุและทรัพยสิน กองคลัง สํานักงานเทศบาลเมืองสระแกว

เม่ือพนกําหนดเวลาย่ืนซองสอบราคาแลวจะไมรับซองสอบราคาโดยเด็ดขาด
คณะกรรมการเปดซองสอบราคาจะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผูเสนอราคา แตละรายวา

เปนผูเสนอราคาท่ีมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอ่ืน ตามขอ 1.5(1) ณ วันประกาศสอบราคาหรือไม และ
ประกาศรายชื่อผูเสนอราคาท่ีมีสิทธิ์ไดรับการคัดเลือกกอนการเปดซองใบเสนอราคา

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

ผู เสนอราคาท่ีถูกตัดรายชื่อออกจากการเปนผู เสนอราคา เพราะเหตุเปนผู เสนอราคาท่ีมี
ผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอ่ืน ณ วันประกาศสอบราคา หรือเปนผูเสนอราคาท่ีกระทําการอันเปนการ
ขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม อาจอุทธรณคําสั่งดังกลาวตอผูวาราชการจังหวัดภายใน 3 วัน นับแตวันท่ี
ไดรับแจงจากคณะกรรมการเปดซองสอบราคา การวินิจฉัยอุทธรณของผูวาราชการจังหวัดใหถือเปนท่ีสุด

คณะกรรมการเปดซองสอบราคาจะเปดซองใบเสนอราคาของ ผูท่ีมีสิทธิไดรับการคัดเลือกดังกลาว
ขางตน ณ หองประชุมช้ัน 2 ท่ีวาการอําเภอเมืองสระแกว ในวันท่ี 27 กันยายน 2559 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 หรือยื่นหลักฐานการเสนอราคาไม
ถูกตองหรือไมครบถวนตามขอ 3 หรือยื่นซองสอบราคาไมถูกตองตามขอ 4 แลว คณะกรรมการเปดซองสอบราคาจะ
ไมรับพิจารณาราคาของผูเสนอราคารายนั้นเวนแตเปนขอผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กนอยหรือท่ีผิดแผกไปจาก
เงื่อนไขของเอกสารสอบราคาในสวนท่ีมิใชสาระสําคัญท้ังนี้เฉพาะในกรณีท่ีพิจารณาเห็นวาจะเปนประโยชนตอ
“เทศบาล” เทานั้น

5.3 “เทศบาล” สงวนสิทธิไมพิจารณาราคาของผูเสนอราคา โดยไมมีการผอนผันในกรณี
ดงัตอไปนี้

(1) ไมปรากฏชื่อผูเสนอราคารายนั้น ในบัญชีผูรับเอกสารสอบราคาหรือในหลักฐานการรับ
เอกสารสอบราคาของ “เทศบาล”

(2) ไมกรอกชื่อนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อผูเสนอราคาอยางใดอยางหนึ่ง
หรือท้ังหมดในใบเสนอราคา

(3) เสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเงื่อนไขท่ีกําหนดในเอกสารสอบราคาท่ีเปนสาระสําคัญ
หรือมีผลทําใหเกิดความไดเปรียบเสียเปรียบแกผูเสนอราคารายอ่ืน

(4) ราคาท่ีเสนอมีการขูดลบ ตกเติมแกไขเปลี่ยนแปลงโดยผูเสนอราคามิไดลงลายมือชื่อพรอม
ประทับตรา (ถามี) กํากับไว

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

5.5 “เทศบาล”ทรงไวซึ่งสิทธิท่ีไมรับราคาต่ําสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาท่ีเสนอท้ังหมด
ก็ไดและอาจพิจารณาเลือกจางในจํานวนหรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการสอบ
ราคาโดยไมพิจารณาจัดจางเลยก็ไดสุดแตจะพิจารณา ท้ังนี้เพ่ือประโยชนของทางราชการเปนสําคัญ และใหถือวา
การตัดสินของ “เทศบาล” เปนเด็ดขาดผูเสนอราคาจะเรียกรองคาเสียหายใดๆมิไดรวมท้ัง “เทศบาล” จะพิจารณา
ยกเลิกการสอบราคา และลงโทษผูเสนอราคาเปนผูท้ิงงานไมวาจะเปนผูเสนอราคาท่ีไดรับการคัดเลือกหรือไมก็ตาม
หากมีเหตุท่ีเชื่อไดวาการเสนอราคากระทําไปโดยไมสุจริต เชน การเสนอเอกสารอันเปนเท็จ หรือใชชื่อบุคคล
ธรรมดาหรือนิติบุคคลอ่ืนมาเสนอราคาแทน เปนตน

ในกรณีผูเสนอราคาต่ําสุด เสนอราคาต่ําจนคาดหมายไดวาไมอาจดําเนินงานตามสัญญาได
คณะกรรมการเปดซองสอบราคา หรือ”เทศบาล”จะใหผูเสนอราคานั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานท่ีทําใหเชื่อไดวาผู
เสนอราคาสามารถดําเนินงานตามสอบราคาจางใหเสร็จสมบูรณหากคําชี้แจงไมเปนท่ีรับฟงได “เทศบาล” มีสิทธิท่ี
จะไมรับราคาของผูเสนอราคารายนั้น
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5.6 ในกรณีท่ีปรากฏขอเท็จจริงภายหลังจากการเปดซองสอบราคาวา ผูเสนอราคาท่ีมีสิทธิไดรับ
การคัดเลือกตามท่ีไดประกาศรายชื่อไว ตามขอ 4.5 เปนผูเสนอราคาท่ีมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอ่ืน
ณ วันประกาศสอบราคาหรือเปนผูเสนอราคาท่ีกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม
“เทศบาล” มีอํานาจท่ีจะตัดรายชื่อผูเสนอราคาท่ีมีสิทธิไดรับการคัดเลือกดังกลาวออกจากประกาศรายชื่อ ตาม
ขอ 4.5 และ “เทศบาล” จะพิจารณาลงโทษผูเสนอราคารายนั้นเปนผูท้ิงงาน

ในกรณีหากผูวาราชการจังหวัดพิจารณาเห็นวา การยกเลิกการเปดซองใบเสนอราคาท่ีได
ดําเนินการไปแลวจะเปนประโยชนแกทางราชการอยางยิ่ง ผูวาราชการจังหวัดมีอํานาจยกเลิกการเปดซองใบเสนอ
ราคาดังกลาวได

6. การทําสัญญาจาง
ผูชนะการสอบราคาจะตองทําสัญญาจางตามแบบสัญญาดังระบุในขอ 1.3 กับ“เทศบาล”ภายใน

วันท่ี 3 ตุลาคม 2559 และจะตองวางหลักประกันสัญญาเปนจํานวนเงินเทากับ รอยละ 5 ของราคาคาจางท่ีสอบ
ราคาได 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 และประกอบธุรกิจคํ้าประกันตามประกาศของ
ธนาคารแหงประเทศไทย ซึ่งไดแจงชื่อเวียนใหสวนราชการ หรือหนวยการบริหารราชการสวนทองถ่ินตางๆ ทราบ
แลว 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 หรือทําสัญญาจางตามแบบดังระบุในขอ1.3

แลวแตกรณีจะตองรับประกันความชํารุดบกพรองของสิ่งของท่ีรับจางทําภายในระยะเวลาไมนอยกวา - ป นับถัด
จากวันท่ี“เทศบาล”ไดรับมอบงาน โดยผูรับจางตองรีบจัดการซอมแซมแกไขใหใชการไดดีดังเดิมภายใน 7 วันนับถัด
จากวันท่ีไดรับแจงความชํารุดบกพรอง

กรณีนี้ผูรับจางไมดําเนินการใหเปนไปตามรายละเอียดท่ีกําหนดแหงสัญญา ขาดรายการหนึ่ง
รายการใด ผูวาจางมีสิทธิจางรายอ่ืนไดโดยผูรับจางจะตองเปนผูออกคาใชจายท้ังหมด หรือใหผูวาจางหักเงินคาจาง
หรือหลักประกันสัญญาไวโดยผูรับจางไมมีสิทธิเรียกรอง และโตแยงใด ๆ ท้ังสิ้น
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9. คาจางและการจายเงิน
การจายเงินคาจางเหมาตามประกาศนี้ “เทศบาล” จะจายเงินใหเม่ือผูเสนอราคา (ผูรับจาง) ไดสง

มอบงานจางเหมาแรงงานบุคคลภายนอกเพ่ือปฏิบัติงานในศูนยกําจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจรเทศบาลเมือง
สระแกว ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ใหกับเทศบาลเมืองสระแกวเรียบรอยถูกตองตามสัญญา และ
คณะกรรมการตรวจรับงานจางเหมาไดทําการตรวจรับไวถูกตองครบถวนแลวโดยแบงออกเปน 3 งวด ดังนี้

งวดท่ี 1 เปนจํานวนเงิน 225,000.- บาท (สองแสนสองหม่ืนหาพันบาทถวน) เม่ือผูรับจางได
ปฏิบัติงานโครงการจางเหมาแรงงานบุคคลภายนอกเพ่ือปฏิบัติงานในศูนยกําจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจร
เทศบาลเมืองสระแกว ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560 (ตามรายละเอียดโครงการฯ) ใหแลวเสร็จภายในวันท่ี
31 ตุลาคม 2559

งวดท่ี 2 เปนจํานวนเงิน 225,000.- บาท (สองแสนสองหม่ืนหาพันบาทถวน) เม่ือผูรับจางได
ปฏิบัติงานโครงการจางเหมาแรงงานบุคคลภายนอกเพ่ือปฏิบัติงานในศูนยกําจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจร
เทศบาลเมืองสระแกว ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ตามรายละเอียดโครงการฯ) ใหแลวเสร็จภายในวันท่ี
30 พฤศจิกายน 2559

งวดท่ี 3(งวดสุดทาย) เปนจํานวนเงิน 225,000.- บาท (สองแสนสองหม่ืนหาพันบาทถวน) เม่ือผู
รับจางไดปฏิบัติงานโครงการจางเหมาแรงงานบุคคลภายนอกเพ่ือปฏิบัติงานในศูนยกําจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจร
เทศบาลเมืองสระแกว ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ตามรายละเอียดโครงการฯ) ใหแลวเสร็จภายในวันท่ี
30 ธันวาคม 2559

รวมเปนเงินท้ังสิ้น 675,000.- บาท (หกแสนเจ็ดหม่ืนหาพันบาทถวน)
10. ขอสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอ่ืนๆ

10.1 เงินคาจางสําหรับงานจางครั้งนี้ จายจาก งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560
การลงนามในสัญญาจะกระทําไดตอเม่ือ “เทศบาล” ไดรับอนุมัติจากงบประมาณประจําป

พ.ศ. 2560 แผนงานเคหะและชุมชน หมวดคาใชสอย ประเภทรายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบริการ เพ่ือจายตามโครงการ
จางเหมาแรงงานบุคคลภายนอกเพ่ือปฏิบัติงานในศูนยกําจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจรเทศบาลเมืองสระแกว
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 และผูมีอํานาจสั่งจายแลวเทานั้น

10.2 เทศบาลเมืองสระแกว สงวนสิทธิ์ท่ีจะไมรับราคาต่ําสุดถาหากผูเสนอราคาไดนําเสนอไม
เปนไปตามวัตถุประสงคการจางครั้งนี้  และคณะกรรมการเปดซองสอบราคาพิจารณาแลวไมสอดคลองกับ
วัตถุประสงคหรือตรงตามขอกําหนดของเทศบาลเมืองสระแกวก็จะไมรับการพิจารณาราคาใหเปนผูเสนอราคาได

10.3 เม่ือ “เทศบาล” ไดคัดเลือกผูเสนอราคารายใดใหเปนผูรับจาง และไดตกลงจางตาม
ประกาศสอบราคาจางแลวถาผูรับจางจะตองสั่งหรือนําสิ่งของดังกลาวเขามาจากตางประเทศและของนั้นตองเขามา
โดยทางเรือในเสนทางท่ีมีเรือไทยเดินอยู และสามารถใหบริการรับขนไดตามท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม
ประกาศกําหนดผูเสนอราคาซึ่งเปนผูรับจางจะตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้

(1) แจงการสั่งหรือการนําสิ่งของท่ีซื้อขายดังกลาวเขามาจากตางประเทศตอสํานักงาน
คณะกรรมการสงเสริมการพาณิชยนาวีภายใน 7 วัน นับถัดจากวันท่ีผูรับจางสั่งหรือซื้อของจากตางประเทศ เวนแต
เปนของท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออ่ืนได

(2) จัดการใหสิ่งของท่ีซื้อขายดังกลาวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือท่ีมีสิทธิเชนเดียวกับเรือไทย
จากตางประเทศมายังประเทศไทย เวนแตจะไดรับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการพาณิชยนาวีให
บรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออ่ืนท่ีมิใชเรือไทย ซึ่งจะตองไดรับอนุญาตเชนนั้นกอนบรรทุกของลงเรืออ่ืน หรือเปนของท่ี
รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออ่ืน

10/(3) ในกรณี.....









ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ไดรับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอางอิง) ในการจัดซื้อจัดจางที่มิใชงานกอสราง

1. ชื่อโครงการ โครงการจางเหมาแรงงานบุคคลภายนอกเพ่ือปฏิบัติงานในศูนยกําจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจรเทศบาลเมืองสระแกว

หนวยงานเจาของโครงการ เทศบาลเมืองสระแกว

2. วงเงินงบประมาณท่ีไดรับจัดสรร 675,000.- บาท

3. วันท่ีกําหนดราคากลาง (ราคาอางอิง) 31 สิงหาคม 2559 เปนเงิน 675,000.-บาท ราคา/หนวย....................(ถามี).....................บาท

4. แหลงท่ีมาของราคา (ราคาอางอิง) ประกาศคณะกรรมการคาจาง เรื่อง อัตราคาจางข้ันต่ํา ประกาศ ณ วันท่ี 10 ตุลาคม 2555

5. รายชื่อเจาหนาท่ีผูกําหนดราคากลาง ทุกคน

5.1 นายสุทัศน  อรัญ ตําแหนง ผอ.กองชาง ประธานกรรมการ

5.2 นายประกอบ  เมทา ตําแหนง หน.ฝายแบบแผนฯ กรรมการ

5.3 นายรถเกษม  เพ็ชรแกวหนู ตําแหนง นายชางโยธาชํานาญงาน กรรมการ






















