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

ดว ยเทศบาลเมื องสระแก วมี ความประสงค จะดํ าเนิ นการ จ างเหมาแรงงานบุคคลภายนอก
เพื่อปฏิบัติงานในศูนยกําจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจร เทศบาลเมืองสระแกว ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560
รวมเปนเงิน 675,000.- บาท (หกแสนเจ็ดหมื่นหาพันบาทถวน) (ประจําเดือน ตุลาคม ถึงเดือน ธันวาคม 2559)
จํานวน 25 คน ดังนี้
- นักการ
- พนักงานขับรถยนต
- เจาหนาที่รักษาความปลอดภัย
- ภารโรง
- พนักงานคัดแยกขยะ

จํานวน 2 คนอัตราคาจาง 9,000 บาท/คน/เดือน/งวด
จํานวน 1 คนอัตราคาจาง 9,000 บาท/คน/เดือน/งวด
จํานวน 2 คนอัตราคาจาง 9,000 บาท/คน/เดือน/งวด
จํานวน 1 คนอัตราคาจาง 9,000 บาท/คน/เดือน/งวด
จํานวน 19 คน อัตราคาจาง 9,000 บาท/คน/เดือน/งวด

โดยมีขอบเขตการดําเนินงานตามโครงการจางเหมาแรงงานบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานใน
ศูนยกําจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจร เทศบาลเมืองสระแกว ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ประจําเดือน ตุลาคม ถึง
เดือน ธันวาคม 2559) รายละเอียดดังนี้
ตําแหนง นักการ จํานวน 2 คน
1. คุณสมบัติของผูปฏิบัติงาน
- คุณวุฒิไมต่ํากวาชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 (ม.3)
- มีสัญชาติไทย
2. ขอบเขตการดําเนินงาน
2.1 กําหนดวันทํางานปกติ ตั้งแตวันจันทร – วันศุกร (สัปดาหละ 5 วัน)
2.2 กําหนดเวลาทํ างาน ปฏิ บัติ งานระหวางเวลา 08.30–16.30 น. โดยจะตองมี เวลา
ทํางานไมนอยกวาวันละ 7 ชั่วโมง (ไมรวมเวลาหยุดพัก) หรือจนกวางานจะแลวเสร็จตามที่เทศบาลกําหนด
3. กําหนดพื้นที่ในการปฏิบัติงาน
- ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการรับ - สง ลงทะเบียน แยกประเภท และจัดสงหนังสือเอกสารให
หนวยงานที่เกี่ย วของเก็บและค นหา หนังสือ กรอกแบบฟอรม และร างหนังสือโตตอบงายๆตรวจทานความ
ถู ก ต อ งของตั ว เลขและตั ว หนั ง สื อ พิ ม พ แ ละคั ด สํ า เนาหนั ง สื อ เอกสาร ตรวจเอกสารหลั ก ฐานและคั ด ลอก
ลงรายการตางๆ ชวยจัดหา ดูแลรักษาและเบิกจายพัสดุครุภัณฑ ชวยรวบรวมขอมูลและสถิติทั่วไป ชวยทําบันทึก
ยอเรื่อง ชวยจัดเตรียมและใหบริการในเรื่องสถานที่ วัสดุ อุปกรณ ชวยติดตออํานวยความสะดวก และปฏิบัติ
หนาที่อื่นที่เกี่ยวของ
2/- อยูเวร.....

-2- อยูเวรหองควบคุมตาชั่งกรณีที่เปนวันเสาร – วันอาทิตย (ตั้งแตเวลา 08.30 น. – 16.30 น.)
อยางนอยวันละ 1 คน
- ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่อยูในขอตกลงเพิ่มเติม
4. คาจางและการจายเงิน
อัตราคาจางเดือนละ 9,000 บาท/คน/เดือน/งวด จํานวน 2 คน เปนเงิน 54,000 บาท
ซึ่งไดรวมภาษีมูลคาเพิ่มตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และกําหนดการจายเงินเปนงวด ดังนี้
งวดที่ 1 ตั้งแตวันที่ 1 - 31 ตุลาคม 2559 จํานวนเงิน 18,000 บาท
งวดที่ 2 ตั้งแตวันที่ 1 - 30 พฤศจิกายน 2559 จํานวนเงิน 18,000 บาท
งวดที่ 3 ตั้งแตวันที่ 1 - 30 ธันวาคม 2559 จํานวนเงิน 18,000 บาท
เมื่อสงงานเสร็จตามสัญญาที่เทศบาลกําหนดและคณะกรรมการตรวจรับงานจางเปนที่เรียบรอยแลว
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) หรือจนกวางานจะแลวเสร็จตามที่เทศบาลกําหนด
3. กําหนดพื้นที่ในการปฏิบัติงาน
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการขับรถยนต และงานอื่นๆที่เกี่ยวของ
4. คาจางและการจายเงิน
อัตราคาจางเดือนละ 9,000 บาท/คน/เดือน/งวด จํานวน 1 คน เปนเงิน 27,000 บาท ซึ่งได
รวมภาษีมูลคาเพิ่มตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และกําหนดการจายเงินเปนงวด ดังนี้
งวดที่ 1 ตั้งแตวันที่ 1 - 31 ตุลาคม 2559 จํานวนเงิน 9,000 บาท
งวดที่ 2 ตั้งแตวันที่ 1 - 30 พฤศจิกายน 2559 จํานวนเงิน 9,000 บาท
งวดที่ 3 ตั้งแตวันที่ 1 - 30 ธันวาคม 2559 จํานวนเงิน 9,000 บาท
เมื่อสงงานเสร็จตามสัญญาที่เทศบาลกําหนดและคณะกรรมการตรวจรับงานจางเปนที่เรียบรอยแลว
ตําแหนง เจาหนาที่รักษาความปลอดภัย 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.....

-33. กําหนดพื้นที่ในการปฏิบัติงาน
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการการดูแลรักษาความปลอดภัยทรัพยสินของศูนยกําจัดขยะมูลฝอย
แบบครบวงจรของเทศบาลเมืองสระแกว ไมใหเกิดการสูญหาย หรือเกิดความเสียหายแกทางราชการเปด – ปด ประตู
ทางเขา อยูเวรกลางวัน วันจันทร – วันอาทิตย (ตั้งแตเวลา 07.00 น. – 20.00 น.) ซึ่งมีพื้นที่ประมาณ 72,000
ตารางเมตร
หมายเหตุ
- ทํางานวันละ 12 ชั่วโมงตอวันไมมีวันหยุด
- เปนอัตราราคาที่รวมคาบริหารจัดการกําไร ดอกเบี้ย ภาษี และคาอุปกรณเครื่องมือที่จําเปน
ในการใหบริการแลว
- ปฏิบัติงานอื่นๆที่อยูในขอตกลงเพิ่มเติม
4. คาจางและการจายเงิน
อัตราคาจางเดือนละ 9,000 บาท/คน/เดือน/งวด จํานวน 2 คน เปนเงิน 54,000 บาท ซึ่งได
รวมภาษีมูลคาเพิ่มตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และกําหนดการจายเงินเปนงวด ดังนี้
งวดที่ 1 ตั้งแตวันที่ 1 - 31 ตุลาคม 2559 จํานวนเงิน 18,000 บาท
งวดที่ 2 ตั้งแตวันที่ 1 - 30 พฤศจิกายน 2559 จํานวนเงิน 18,000 บาท
งวดที่ 3 ตั้งแตวันที่ 1 - 30 ธันวาคม 2559 จํานวนเงิน 18,000 บาท
เมื่อสงงานเสร็จตามสัญญาที่เทศบาลกําหนดและคณะกรรมการตรวจรับงานจางเปนที่เรียบรอยแลว
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) หรือจนกวางานจะแลวเสร็จตามที่เทศบาลกําหนด
3. กําหนดพื้นที่ในการปฏิบัติงาน
- ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการดูแลรักษาความสะอาดภายในศูนยกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
แบบครบวงจรของเทศบาลเมืองสระแกว เปด – ปด ประตูอาคารและโรงงาน และงานอื่นๆที่เกี่ยวของ
- ปฏิบัติงานอื่นๆที่อยูในขอตกลงเพิ่มเติม
4. คาจางและการจายเงิน
อัตราคาจางเดือนละ 9,000 บาท/คน/เดือน/งวด จํานวน 1 คน เปนเงิน 27,000 บาท ซึ่งได
รวมภาษีมูลคาเพิ่มตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และกําหนดการจายเงินเปนงวด ดังนี้
งวดที่ 1 ตั้งแตวันที่ 1 - 31 ตุลาคม 2559 จํานวนเงิน 9,000 บาท
งวดที่ 2 ตั้งแตวันที่ 1 - 30 พฤศจิกายน 2559 จํานวนเงิน 9,000 บาท
งวดที่ 3 ตั้งแตวันที่ 1 - 30 ธันวาคม 2559 จํานวนเงิน 9,000 บาท
เมื่อสงงานเสร็จตามสัญญาที่เทศบาลกําหนดและคณะกรรมการตรวจรับงานจางเปนที่เรียบรอยแลว
4/ตําแหนง.....

-4ตําแหนงพนักงานคัดแยกขยะ 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) หรือจนกวางานจะแลวเสร็จตามที่เทศบาลกําหนด

เกี่ยวของ

3. กําหนดพื้นที่ในการปฏิบัติงาน
- ปฏิ บัติ งานเกี่ย วกับ การคั ดแยกขยะมู ล ฝอยหรื อสิ่งปฏิกูล การบรรจุ ปุ ยและงานอื่ น ๆที่
- ปฏิบัติงานอื่นๆที่อยูในขอตกลงเพิ่มเติม

4. คาจางและการจายเงิน
อัตราคาจางเดือนละ 9,000 บาท/คน/เดือน/งวด จํานวน 19 คน เปนเงิน 513,000 บาท
ซึ่งไดรวมภาษีมูลคาเพิ่มตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และกําหนดการจายเงินเปนงวด ดังนี้
งวดที่ 1 ตั้งแตวันที่ 1 - 31 ตุลาคม 2559 จํานวนเงิน 171,000 บาท
งวดที่ 2 ตั้งแตวันที่ 1 - 30 พฤศจิกายน 2559 จํานวนเงิน 171,000 บาท
งวดที่ 3 ตั้งแตวันที่ 1 - 30 ธันวาคม 2559 จํานวนเงิน 171,000 บาท
เมื่อสงงานเสร็จตามสัญญาที่เทศบาลกําหนดและคณะกรรมการตรวจรับงานจางเปนที่เรียบรอยแลว
ระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต 1 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559 เปนจํานวนเงินทั้งสิ้น
675,000.- บาท (หกแสนเจ็ดหมื่นหาพันบาทถวน)
โดยมีรายละเอียดตามเอกสารสอบราคาจางเหมา เลขที่ 17/2559 ลงวันที่ 7 กันยายน 2559
ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองมีคุณสมบัติดังตอไปนี้
1. เปนผูมีอาชีพรับจางงานที่สอบราคาจางดังกลาว
2. ไมเปนผูที่ถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานของทางราชการหรือของหนวยการบริหาร
ราชการสวนทองถิ่น และไดแจงเวียนชื่อแลว
3. ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิหรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย เวนแตรัฐบาลของผู
เสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิและความคุมกันเชนวานั้น
4. ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่นที่เขาเสนอราคภากับเทศบาลเมือง
สระแกว ณ วันประกาศสอบราคา หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรมใน
การสอบราคาจางครั้งนี้
5. บุคคลหรือนิติ บุคคลที่ จะเขาเปนคูสัญญาตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรั บ
รายจาย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ
6. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญากับหนวยงานของรัฐซึ่งไดดําเนินการจัดซื้อจัดจาง
ดวยระบบอิเล็กทรอนิกส (e-Government Procurement : e-GP) ตองลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกสของ
กรมบัญชีกลางที่เว็บไซตศูนยขอมูลจัดซื้อจัดจางภาครัฐ
5/7.ผูประสงค.....

-57. ผูประสงคจะเสนอราคาตองรับจายเงินผานบัญชีเงินฝากกระแสรายวันหรือบัญชีเงินฝาก
ออมทรัพย เวนแตการรับจายเงินแตละครั้งซึ่งมีมูลคาไมเกินสามหมื่นบาทคูสัญญาอาจรับจายเปนเงินสดก็ได
กําหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ 7 กันยายน 2559 เวลา 08.30 น. – 12.00 น. และตั้งแต
เวลา 13.00 น. – 16.30 น. ณ หองประชุมชั้น 2 ที่วาการอําเภอเมืองสระแกว และในวันที่ 8 กันยายน 2559
ถึงวันที่ 21 กันยายน 2559 ระหวางเวลา 08.30 น. – 16.30 น. ณ งานพัสดุและทรัพยสิน กองคลัง สํานักงาน
เทศบาลเมืองสระแกว
กําหนดตรวจสอบคุณสมบัติของผูเสนอราคาและเปดซองใบเสนอราคาของผูมีสิทธิไดรับการ
คัดเลือก ในวันที่ 22 กันยายน 2559 ตั้งแตเวลา 10.00 น. เปนตนไป ณ หองประชุมชั้น 2 ที่วาการอําเภอ
เมืองสระแกว
ผู สนใจติ ดต อขอซื้ อเอกสารสอบราคา ในราคาชุ ดละ 500.- บาท (หนึ่ งพั นบาทถ วน) ได ที่
งานพั สดุ และทรั พย สิ น กองคลั ง สํ านั กงานเทศบาลเมื องสระแก ว ระหว างวั นที่ 7 กั นยายน 2559 ถึ งวั นที่
21 กันยายน 2559 หรือสอบถามทางโทรศัพทหมายเลข 0-3724-1491 ตอ 17 ในวันและเวลาราชการ หรือ
สืบคนที่เว็บไซต www.gprocurement.go.th. และเว็บไซตของเทศบาลเมืองสระแกว www.sakaeocity.go.th
อนึ่ง เทศบาลเมืองสระแกวจะลงนามในสัญญาตอเมื่อมีเ งินงบประมาณตามเทศบัญญั ติ
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 แลวเทานั้น
ประกาศ ณ วันที่ 7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2559

เอกสารสอบราคาจางเหมา เลขที่ 17/2559
การสอบราคาโครงการจางเหมาแรงงานบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงาน
ในศูนยกําจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจรเทศบาลเมืองสระแกว ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560
(ประจําเดือน ตุลาคม ถึงเดือน ธันวาคม 2559)
ตามประกาศเทศบาลเมืองสระแกว ลงวันที่ 12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2559
.......................................................
เทศบาลเมื องสระแก ว ซึ่ ง ต อไปนี้ เ รี ย กว า “เทศบาล” มี ค วามประสงค จ ะสอบราคาโครงการ
จางเหมาแรงงานบุ คคลภายนอกเพื่ อปฏิ บัติ งานในศู นย กําจั ดขยะมูล ฝอยแบบครบวงจร เทศบาลเมืองสระแก ว
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 รวมเปนเงิน 675,000.- บาท (หกแสนเจ็ดหมื่นหาพันบาทถวน) (ประจําเดือน
ตุลาคม ถึงเดือน ธันวาคม 2559) จํานวน 25 คน ดังนี้
ตําแหนง นักการ จํานวน 2 คน
1. คุณสมบัติของผูปฏิบัติงาน
- คุณวุฒิไมต่ํากวาชั้นมัธยมศึกษาปที่ 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) หรือจนกวางานจะแลวเสร็จตามที่เทศบาลกําหนด
3. กําหนดพื้นที่ในการปฏิบัติงาน
- ปฏิ บั ติ ง านเกี่ ย วกั บ การรั บ - ส ง ลงทะเบี ย น แยกประเภท และจั ด ส ง หนั ง สื อ เอกสารให
หนวยงานที่เกี่ยวของเก็บและคนหา หนังสือ กรอกแบบฟอรม และรางหนังสือโตตอบงายๆตรวจทานความถูกตอง
ของตัวเลขและตัวหนังสือพิมพและคัดสําเนาหนังสือเอกสาร ตรวจเอกสารหลักฐานและคัดลอก ลงรายการตางๆ
ชว ยจัด หา ดู แลรั กษาและเบิ กจายพัส ดุ ครุ ภั ณฑ ชว ยรวบรวมขอมู ลและสถิ ติทั่ว ไป ชว ยทําบั นทึ กยอเรื่อง ช ว ย
จัดเตรียมและใหบริการในเรื่องสถานที่ วัสดุ อุปกรณ ชวยติดตออํานวยความสะดวก และปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ
- อยูเวรหองควบคุมตาชั่งกรณีที่เปนวันเสาร – วันอาทิตย (ตั้งแตเวลา 08.30 น. – 16.30 น.)
อยางนอยวันละ 1 คน
- ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่อยูในขอตกลงเพิ่มเติม
4. คาจางและการจายเงิน
อัตราคาจางเดือนละ 9,000 บาท/คน/เดือน/งวด จํานวน 2 คน เปนเงิน 54,000 บาท ซึ่งได
รวมภาษีมูลคาเพิ่มตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และกําหนดการจายเงินเปนงวด ดังนี้
งวดที่ 1 ตั้งแตวันที่ 1 - 31 ตุลาคม 2559 จํานวนเงิน 18,000 บาท
งวดที่ 2 ตั้งแตวันที่ 1 - 30 พฤศจิกายน 2559 จํานวนเงิน 18,000 บาท
งวดที่ 3 ตั้งแตวันที่ 1 - 30 ธันวาคม 2559 จํานวนเงิน 18,000 บาท
แลว

เมื่อสงงานเสร็จตามสัญญาที่เทศบาลกําหนดและคณะกรรมการตรวจรับงานจางเปนที่เรียบรอย

2/ตําแหนง.....

-2ตําแหนง 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) หรือจนกวางานจะแลวเสร็จตามที่เทศบาลกําหนด
3. กําหนดพื้นที่ในการปฏิบัติงาน
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการขับรถยนต และงานอื่นๆที่เกี่ยวของ
4. คาจางและการจายเงิน
อัตราคาจางเดือนละ 9,000 บาท/คน/เดือน/งวด จํานวน 1 คน เปนเงิน 27,000 บาท ซึ่งได
รวมภาษีมูลคาเพิ่มตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และกําหนดการจายเงินเปนงวด ดังนี้
งวดที่ 1 ตั้งแตวันที่ 1 - 31 ตุลาคม 2559 จํานวนเงิน 9,000 บาท
งวดที่ 2 ตั้งแตวันที่ 1 - 30 พฤศจิกายน 2559 จํานวนเงิน 9,000 บาท
งวดที่ 3 ตั้งแตวันที่ 1 - 30 ธันวาคม 2559 จํานวนเงิน 9,000 บาท
เมื่อสงงานเสร็จตามสัญญาที่เทศบาลกําหนดและคณะกรรมการตรวจรับงานจางเปนที่เรียบรอยแลว
ตําแหนง เจาหนาที่รักษาความปลอดภัย 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. กําหนดพื้นที่ในการปฏิบัติงาน
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการการดูแลรักษาความปลอดภัยทรัพยสินของศูนยกําจัดขยะมูลฝอยแบบ
ครบวงจรของเทศบาลเมืองสระแกว ไมใหเกิดการสูญหาย หรือเกิดความเสียหายแกทางราชการเปด – ปด ประตูทางเขา
อยูเวรกลางวัน วันจันทร – วันอาทิตย (ตั้งแตเวลา 07.00 น. – 20.00 น.) ซึ่งมีพื้นที่ประมาณ 72,000 ตารางเมตร
หมายเหตุ
- ทํางานวันละ 12 ชั่วโมงตอวันไมมีวันหยุด
- เปนอัตราราคาที่รวมคาบริหารจัดการกําไร ดอกเบี้ย ภาษี และคาอุปกรณเครื่องมือที่จําเปนใน
การใหบริการแลว
- ปฏิบัติงานอื่นๆที่อยูในขอตกลงเพิ่มเติม
3/4. คาจาง.....

-34. คาจางและการจายเงิน
อัตราคาจางเดือนละ 9,000 บาท/คน/เดือน/งวด จํานวน 2 คน เปนเงิน 54,000 บาท ซึ่งได
รวมภาษีมูลคาเพิ่มตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และกําหนดการจายเงินเปนงวด ดังนี้
งวดที่ 1 ตั้งแตวันที่ 1 - 31 ตุลาคม 2559 จํานวนเงิน 18,000 บาท
งวดที่ 2 ตั้งแตวันที่ 1 - 30 พฤศจิกายน 2559 จํานวนเงิน 18,000 บาท
งวดที่ 3 ตั้งแตวันที่ 1 - 30 ธันวาคม 2559 จํานวนเงิน 18,000 บาท
แลว

เมื่อสงงานเสร็จตามสัญญาที่เทศบาลกําหนดและคณะกรรมการตรวจรับงานจางเปนที่เรียบรอย

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) หรือจนกวางานจะแลวเสร็จตามที่เทศบาลกําหนด
3. กําหนดพื้นที่ในการปฏิบัติงาน
- ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการดูแลรักษาความสะอาดภายในศูนยกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลแบบ
ครบวงจรของเทศบาลเมืองสระแกว เปด – ปด ประตูอาคารและโรงงาน และงานอื่นๆที่เกี่ยวของ
- ปฏิบัติงานอื่นๆที่อยูในขอตกลงเพิ่มเติม
4. คาจางและการจายเงิน
อัตราคาจางเดือนละ 9,000 บาท/คน/เดือน/งวด จํานวน 1 คน เปนเงิน 27,000 บาท ซึ่งได
รวมภาษีมูลคาเพิ่มตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และกําหนดการจายเงินเปนงวด ดังนี้
งวดที่ 1 ตั้งแตวันที่ 1 - 31 ตุลาคม 2559 จํานวนเงิน 9,000 บาท
งวดที่ 2 ตั้งแตวันที่ 1 - 30 พฤศจิกายน 2559 จํานวนเงิน 9,000 บาท
งวดที่ 3 ตั้งแตวันที่ 1 - 30 ธันวาคม 2559 จํานวนเงิน 9,000 บาท
เมื่อสงงานเสร็จตามสัญญาที่เทศบาลกําหนดและคณะกรรมการตรวจรับงานจางเปนที่เรียบรอยแลว
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) หรือจนกวางานจะแลวเสร็จตามที่เทศบาลกําหนด
4/3. กําหนด.....

-43. กําหนดพื้นที่ในการปฏิบัติงาน
- ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการคัดแยกขยะมูลฝอยหรือสิ่งปฏิกูล การบรรจุปุยและงานอื่นๆที่เกี่ยวของ
- ปฏิบัติงานอื่นๆที่อยูในขอตกลงเพิ่มเติม
4. คาจางและการจายเงิน
อัตราคาจางเดือนละ 9,000 บาท/คน/เดือน/งวด จํานวน 19 คน เปนเงิน 513,000 บาท ซึ่ง
ไดรวมภาษีมูลคาเพิ่มตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และกําหนดการจายเงินเปนงวด ดังนี้
งวดที่ 1 ตั้งแตวันที่ 1 - 31 ตุลาคม 2559 จํานวนเงิน 171,000 บาท
งวดที่ 2 ตั้งแตวันที่ 1 - 30 พฤศจิกายน 2559 จํานวนเงิน 171,000 บาท
งวดที่ 3 ตั้งแตวันที่ 1 - 30 ธันวาคม 2559 จํานวนเงิน 171,000 บาท
เมื่อสงงานเสร็จตามสัญญาที่เทศบาลกําหนดและคณะกรรมการตรวจรับงานจางเปนที่เรียบรอยแลว
หมายเหตุ กรณีที่เกิดความเสียหายแกทางราชการไมวากรณีใดๆ ในระหวางเวลาการปฏิบัติงานถือวาเปนความ
รับผิดชอบของผูรับจาง
ระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต 1 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2559 เปนจํานวนเงินทั้งสิ้น
675,000.- บาท (หกแสนเจ็ดหมื่นหาพันบาทถวน)
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 ผูเ สนอราคาตองไมเปนผู ถูกระบุชื่ อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานของทางราชการ 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
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-52.6 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญากับหนวยงานของรัฐซึ่งไดดําเนินการจัดซื้อจัดจาง
ดวยระบบอิเล็กทรอนิกส (e-Government Procurement : e-GP) ตองลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกสของ
กรมบัญชีกลางที่เว็บไซตศูนยขอมูลจัดซื้อจัดจางภาครัฐ
2.7 ผูประสงคจะเสนอราคาตองรับจายเงินผานบัญชีเงินฝากกระแสรายวันหรือบัญชีเงินฝากออม
ทรัพย เวนแตการรับจายเงินแตละครั้งซึ่งมีมูลคาไมเกินสามหมื่นบาทคูสัญญาอาจรับจายเปนเงินสดก็ได
3. หลักฐานการเสนอราคา
ผูเสนอราคาจะตองเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพรอมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกไวนอกซอง
ใบเสนอราคาเปน 3 สวนคือ
3.1 สวนที่ 1 อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้
(1) ในกรณีผูเสนอราคาเปนนิติบุคคล
ก) หา งหุน สว นสามัญ หรือ หา งหุ น สว นจํ า กัด ใหยื่น สํ า เนาหนัง สือ รับ รองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุนสวนผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
ข) บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติ
บุคคล หนังสือบริคณหสนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุมและบัญชี ผูถือหุนรายใหญพรอม
รับรองสําเนาถูกตอง
(2) ในกรณีผูเสนอราคาเปนบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใชนิติบุคคลใหยื่นสําเนาบัตร
ประจําตัวประชาชนของผูนั้น สําเนาขอตกลงที่แสดงถึงการเขาเปนหุนสวน (ถามี) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
ของผูเปนหุนสวน พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง
(3) ในกรณีผูเสนอราคาเปนผูเสนอราคารวมกันในฐานะเปนผูรวมคา ใหยื่นสําเนาสัญญา
ของการรวมคา สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูรวมคาและในกรณีที่ผูเขารวมคาฝายใดเปนบุคคลธรรมดาที่มิใช
สัญชาติไทยก็ใหยื่นสําเนาหนังสือเดินทาง 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) หนังสือมอบอํานาจซึ่งปดอากรแสตมปตามกฎหมายในกรณีที่ผูเสนอราคามอบอํานาจ
ใหบุคคลอื่นลงนามในใบเสนอราคาแทน
(2) บัญชีปริมาณงาน (หรือใบแจงปริมาณงาน) ซึ่งจะตองแสดงรายการรายละเอียดใน
ประกาศสอบราคานี้ รวมทั้งภาษีประเภทตางๆ
(3) ยื่นบัญชีเอกสารสวนที่ 2 ทั้งหมดตามแบบ 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
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-64.2 ผู เ สนอราคาจะตองกรอกปริมาณงาน และราคาในบั ญชี ปริ มาณงานจา งเหมาแรงงาน
บุ ค คลภายนอกเพื่ อ ปฏิ บั ติ ง านในศู น ย กํ า จั ด ขยะมู ล ฝอยแบบครบวงจรเทศบาลเมื อ งสระแก ว ประจํ า ป
งบประมาณ พ.ศ. 2560 ใหครบถวน
ในการเสนอราคาใหเสนอเปนเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียวโดยเสนอราคารวมและหรือ
ราคาตอหนวยและหรือตอรายการตามเงื่อนไขที่ระบุไวทายใบเสนอราคาใหถูกตอง ทั้งนี้ราคารวมที่เสนอจะตอง
ตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถาตัวเลขและตัวหนังสือไมตรงกันใหถือตัวหนังสือเปนสําคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้น
ซึ่งรวมคาภาษีมูลคาเพิ่มภาษีอากรอื่น คาขนสง คาจดทะเบียนและคาใชจายอื่น ๆ ทั้งปวงจนกระทั่งสงมอบงานให
ณ เทศบาลเมืองสระแกวหรือสถานที่อื่นที่เทศบาลไดกําหนดภายหลังราคาที่เสนอจะตองกําหนดยืนราคาไมนอยกวา
91 วัน นับแตวันเปดซองสอบราคาโดยภายในกําหนดยืนราคาผูเสนอราคาตองรับผิดชอบราคาที่ตนไดเสนอไวและ
จะถอนการเสนอราคามิได
4.3 ผูเสนอราคาจะตองเสนอกําหนดเวลาการดําเนินการจางเหมาแลวเสร็จไมเกิน 91 วัน นับถัด
จากวันลงนามในสัญญาจาง หรือวันที่ไดรับหนังสือแจงจาก “เทศบาล” ใหเริ่มทํางาน
4.4 ก อนยื่ นซองสอบราคา ผู เสนอราคาควรตรวจดู ร างสั ญญา แบบรู ปและรายละเอี ยด ฯลฯ
ใหถี่ถวนและเขาใจเอกสารสอบราคาทั้งหมดเสียกอนที่จะตกลงยื่นซองสอบราคาตามเงือ่ นไขในเอกสารสอบราคา
4.5 ผู เ สนอราคาจะต องยื่ น ซองสอบราคา ที่ ป ด ผนึ กซองเรี ย บร อยจ าหน าซองถึ ง ประธาน
คณะกรรมการเปดซองสอบราคา โดยระบุไวหนาซองวา“ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบราคาจางเหมาเลขที่
17/2559” ยื่นตอเจาหนาที่รับซองสอบราคาไดใน วันที่ 12 กันยายน 2559 ถึงวันที่ 26 กันยายน 2559 ระหวาง
เวลา 18.30 – 16.30 น. ไดที่งานพัสดุและทรัพยสิน กองคลัง สํานักงานเทศบาลเมืองสระแกว
เมื่อพนกําหนดเวลายื่นซองสอบราคาแลวจะไมรับซองสอบราคาโดยเด็ดขาด
คณะกรรมการเปดซองสอบราคาจะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผูเสนอราคา แตละรายวา
เปนผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่น ตามขอ 1.5(1) ณ วันประกาศสอบราคาหรือไม และ
ประกาศรายชื่อผูเสนอราคาที่มีสิทธิ์ไดรับการคัดเลือกกอนการเปดซองใบเสนอราคา
หากปรากฏตอคณะกรรมการเปดซองสอบราคาหรือในขณะที่มีการเปดซองใบเสนอราคาวามีผู
เสนอราคากระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม 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 หรือเปนผูเสนอราคาที่กระทําการอันเปนการ
ขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม อาจอุทธรณคําสั่งดังกลาวตอผูวาราชการจังหวัดภายใน 3 วัน นับแตวันที่
ไดรับแจงจากคณะกรรมการเปดซองสอบราคา การวินิจฉัยอุทธรณของผูวาราชการจังหวัดใหถือเปนที่สุด
คณะกรรมการเปดซองสอบราคาจะเปดซองใบเสนอราคาของ ผูที่มีสิทธิไดรับการคัดเลือกดังกลาว
ขางตน ณ หองประชุมชั้น 2 ที่วาการอําเภอเมืองสระแกว ในวันที่ 27 กันยายน 2559 ตั้งแตเวลา 10.00 น. เปนตนไป
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-7การยื่นอุทธรณ ตามวรรค 4 ยอมไมเปนเหตุใหมีการขยายระยะเวลาการเปดซองใบเสนอราคา
เวนแตผูวาราชการจังหวัดพิจารณาเห็นวา การขยายระยะเวลาดังกลาวและเปนประโยชนแกทางราชการอยางยิ่ง
และในการที่ผูวาราชการจังหวัดพิจารณาเห็นดวยกับคําคัดคานของผูอุทธรณ และเห็นวาการยกเลิกการเปดซอง
ใบเสนอราคาที่ไดดําเนินการไปแลวจะเปนประโยชนแกทางราชการอยางยิ่งและใหผูวาราชการจังหวัดมีอํานาจ
ยกเลิกการเปดซองใบเสนอราคาดังกลาวได
5. หลักเกณฑและสิทธิในการพิจารณาราคา
5.1 ในการสอบราคาครั้งนี้ “เทศบาล” จะพิจารณาตัดสินดวยราคารวม
5.2 หากผูเสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไมถูกตองตามขอ 2 หรือยื่นหลักฐานการเสนอราคาไม
ถูกตองหรือไมครบถวนตามขอ 3 หรือยื่นซองสอบราคาไมถูกตองตามขอ 4 แลว คณะกรรมการเปดซองสอบราคาจะ
ไมรับพิจารณาราคาของผูเสนอราคารายนั้นเวนแตเปนขอผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กนอยหรือที่ผิดแผกไปจาก
เงื่อนไขของเอกสารสอบราคาในสว นที่มิใชสาระสําคัญทั้งนี้เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นวาจะเปนประโยชนต อ
“เทศบาล” เทานั้น
5.3 “เทศบาล” สงวนสิ ท ธิ ไ ม พิจ ารณาราคาของผู เ สนอราคา โดยไม มี การผ อ นผั น ในกรณี
ดังตอไปนี้
(1) ไมปรากฏชื่อผูเสนอราคารายนั้น ในบัญชีผูรับเอกสารสอบราคาหรือ ในหลักฐานการรับ
เอกสารสอบราคาของ “เทศบาล”
(2) ไมกรอกชื่อนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อผูเสนอราคาอยางใดอยางหนึ่ง
หรือทั้งหมดในใบเสนอราคา
(3) เสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเงื่อนไขที่กําหนดในเอกสารสอบราคาที่เปนสาระสําคัญ
หรือมีผลทําใหเกิดความไดเปรียบเสียเปรียบแกผูเสนอราคารายอื่น
(4) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตกเติมแกไขเปลี่ยนแปลงโดยผูเสนอราคามิไดลงลายมือชื่อพรอม
ประทับตรา (ถามี) กํากับไว
5.4 ในการตัดสิ นการสอบราคาหรื อในการทํ าสั ญญาคณะกรรมการเปด ซองสอบราคา หรื อ
“เทศบาล” มีสิทธิใหผูเสนอราคาชี้แจงขอเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือขอเท็จจริงอื่นใด ที่เกี่ยวของกับผูเสนอราคาได
“เทศบาล” มีสิทธิที่จะไมรับราคาหรือไมทําสัญญา หากหลักฐานดังกลาวไมมีความเหมาะสมหรือไมถูกตอง
5.5 “เทศบาล”ทรงไวซึ่งสิทธิที่ไมรับราคาต่ําสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอทั้งหมด
ก็ไดและอาจพิจารณาเลือกจางในจํานวนหรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการสอบ
ราคาโดยไมพิจารณาจัดจางเลยก็ไดสุดแตจะพิจารณา ทั้งนี้เพื่อประโยชนของทางราชการเปนสําคัญ และใหถือวา
การตัดสินของ “เทศบาล” เปนเด็ดขาดผูเสนอราคาจะเรียกรองคาเสียหายใดๆมิไดรวมทั้ง “เทศบาล” จะพิจารณา
ยกเลิกการสอบราคา และลงโทษผูเสนอราคาเปนผูทิ้งงานไมวาจะเปนผูเสนอราคาที่ไดรับการคัดเลือกหรือไมก็ตาม
หากมีเ หตุ ที่เ ชื่อได วาการเสนอราคากระทํ าไปโดยไมสุ จริ ต เช น การเสนอเอกสารอัน เปน เท็ จ หรื อใชชื่ อบุ คคล
ธรรมดาหรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เปนตน
ในกรณี ผู เ สนอราคาต่ํ า สุ ด เสนอราคาต่ํ า จนคาดหมายได ว า ไม อ าจดํ า เนิ น งานตามสั ญ ญาได
คณะกรรมการเปดซองสอบราคา หรือ”เทศบาล”จะใหผูเสนอราคานั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทําใหเชื่อไดวาผู
เสนอราคาสามารถดําเนินงานตามสอบราคาจางใหเสร็จสมบูรณหากคําชี้แจงไมเปนที่รับฟงได “เทศบาล” มีสิทธิที่
จะไมรับราคาของผูเสนอราคารายนั้น
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-85.6 ในกรณีที่ปรากฏขอเท็จจริงภายหลังจากการเปดซองสอบราคาวา ผูเสนอราคาที่มีสิทธิไดรับ
การคัดเลือกตามที่ไดประกาศรายชื่อไว ตามขอ 4.5 เปนผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่น
ณ วั นประกาศสอบราคาหรือเป นผูเ สนอราคาที่ กระทําการอั นเปนการขั ดขวางการแขงขันราคาอย างเปนธรรม
“เทศบาล” มีอํานาจที่จะตัดรายชื่อผูเสนอราคาที่มีสิทธิไดรับการคัดเลือกดังกลาวออกจากประกาศรายชื่อ ตาม
ขอ 4.5 และ “เทศบาล” จะพิจารณาลงโทษผูเสนอราคารายนั้นเปนผูทิ้งงาน
ในกรณี ห ากผู ว า ราชการจั ง หวั ด พิ จ ารณาเห็ น ว า การยกเลิ ก การเป ด ซองใบเสนอราคาที่ ไ ด
ดําเนินการไปแลวจะเปนประโยชนแกทางราชการอยางยิ่ง ผูวาราชการจังหวัดมีอํานาจยกเลิกการเปดซองใบเสนอ
ราคาดังกลาวได
6. การทําสัญญาจาง
ผูชนะการสอบราคาจะตองทําสัญญาจางตามแบบสัญญาดังระบุในขอ 1.3 กับ“เทศบาล”ภายใน
วันที่ 3 ตุลาคม 2559 และจะตองวางหลักประกันสัญญาเปนจํานวนเงินเทากับ รอยละ 5 ของราคาคาจางที่สอบ
ราคาได 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 หนั งสื อค้ํ าประกั น ของบรรษั ทเงิ น ทุ น อุ ต สาหกรรมแห งประเทศไทย หรื อบริ ษัทเงิ น ทุ น
หลักทรัพยที่ไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย และประกอบธุรกิจค้ําประกันตามประกาศของ
ธนาคารแหงประเทศไทย ซึ่งไดแจงชื่อเวียนใหสวนราชการ หรือหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่นตางๆ ทราบ
แลว โดยอนุโลมใหใชตามแบบหนังสือค้ําประกัน ดังระบุในขอ 1.4 (1)
6.5 พันธบัตรรัฐบาลไทยซึ่งไดจดทะเบียนใชเปนหลักประกันสัญญาที่ธนาคาร แหงประเทศไทย
แลวเทานั้น
หลักประกันนี้จะคืนใหโดยไมมีดอกเบี้ย ภายใน15 วัน นับถัดจากวันที่ผูชนะการสอบราคา (ผูรับจาง)
พนจากขอผูกพันตามสัญญาจางแลว
อนึ่ ง เทศบาลเมื อ งสระแก ว จะลงนามในสั ญ ญาต อ เมื่ อ มี เ งิ น งบประมาณตามเทศบั ญ ญั ติ
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 แลวเทานั้น
7. อัตราคาปรับ
คาปรับตามแบบสัญญาจาง ขอ 17 จะกําหนดในอัตรารอยละ 0.10 ตอวันของราคาจางตามสัญญา
8. การรับประกันความชํารุดบกพรอง
ผูชนะการสอบราคาซึ่งได ทําขอตกลงเปน หนั งสือ หรือทําสัญญาจ างตามแบบดังระบุ ในขอ1.3
แลวแตกรณีจะตองรับประกันความชํารุดบกพรองของสิ่งของที่รับจางทําภายในระยะเวลาไมนอยกวา - ป นับถัด
จากวันที“่ เทศบาล”ไดรับมอบงาน โดยผูรับจางตองรีบจัดการซอมแซมแกไขใหใชการไดดีดังเดิมภายใน 7 วันนับถัด
จากวันที่ไดรับแจงความชํารุดบกพรอง
กรณีนี้ ผู รับ จ างไมดํ าเนิ น การให เ ปน ไปตามรายละเอี ยดที่ กําหนดแหงสั ญญา ขาดรายการหนึ่ ง
รายการใด ผูวาจางมีสิทธิจางรายอื่นไดโดยผูรับจางจะตองเปนผูออกคาใชจายทั้งหมด หรือใหผูวาจางหักเงินคาจาง
หรือหลักประกันสัญญาไวโดยผูรับจางไมมีสิทธิเรียกรอง และโตแยงใด ๆ ทั้งสิ้น
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-99. คาจางและการจายเงิน
การจายเงินคาจางเหมาตามประกาศนี้ “เทศบาล” จะจายเงินใหเมื่อผูเสนอราคา (ผูรับจาง) ไดสง
มอบงานจ างเหมาแรงงานบุ คคลภายนอกเพื่ อปฏิ บัติ งานในศู น ยกําจัด ขยะมูล ฝอยแบบครบวงจรเทศบาลเมื อง
สระแก ว ประจํ า ป ง บประมาณ พ.ศ. 2560 ให กั บ เทศบาลเมื อ งสระแก ว เรี ย บร อ ยถู ก ต อ งตามสั ญ ญา และ
คณะกรรมการตรวจรับงานจางเหมาไดทําการตรวจรับไวถูกตองครบถวนแลวโดยแบงออกเปน 3 งวด ดังนี้
งวดที่ 1 เป นจํ านวนเงิน 225,000.- บาท (สองแสนสองหมื่น หาพั น บาทถว น) เมื่ อผู รั บจ างได
ปฏิ บั ติ ง านโครงการจ า งเหมาแรงงานบุ ค คลภายนอกเพื่ อ ปฏิ บั ติ ง านในศู น ย กํ า จั ด ขยะมู ล ฝอยแบบครบวงจร
เทศบาลเมื องสระแกว ประจํ าป งบประมาณ พ.ศ.2560 (ตามรายละเอี ยดโครงการฯ) ใหแลว เสร็จ ภายในวั น ที่
31 ตุลาคม 2559
งวดที่ 2 เป นจํ านวนเงิน 225,000.- บาท (สองแสนสองหมื่น หาพั นบาทถว น) เมื่ อผู รั บจ างได
ปฏิ บั ติ ง านโครงการจ า งเหมาแรงงานบุ ค คลภายนอกเพื่ อ ปฏิ บั ติ ง านในศู น ย กํ า จั ด ขยะมู ล ฝอยแบบครบวงจร
เทศบาลเมืองสระแกว ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ตามรายละเอียดโครงการฯ) ใหแลวเสร็ จภายในวัน ที่
30 พฤศจิกายน 2559
งวดที่ 3(งวดสุดทาย) เปนจํานวนเงิน 225,000.- บาท (สองแสนสองหมื่นหาพันบาทถวน) เมื่อผู
รับจางไดปฏิบัติงานโครงการจางเหมาแรงงานบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานในศูนยกําจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจร
เทศบาลเมืองสระแกว ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ตามรายละเอียดโครงการฯ) ใหแลวเสร็ จภายในวัน ที่
30 ธันวาคม 2559
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 675,000.- บาท (หกแสนเจ็ดหมื่นหาพันบาทถวน)
10. ขอสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่นๆ
10.1 เงินคาจางสําหรับงานจางครั้งนี้ จายจาก งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560
การลงนามในสั ญ ญาจะกระทํ า ได ต อ เมื่ อ “เทศบาล” ได รั บ อนุ มั ติ จ ากงบประมาณประจํ า ป
พ.ศ. 2560 แผนงานเคหะและชุมชน หมวดคาใชสอย ประเภทรายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ เพื่อจายตามโครงการ
จางเหมาแรงงานบุ คคลภายนอกเพื่ อปฏิ บั ติ งานในศูน ย กําจัด ขยะมูล ฝอยแบบครบวงจรเทศบาลเมื องสระแก ว
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 และผูมีอํานาจสั่งจายแลวเทานั้น
10.2 เทศบาลเมืองสระแกว สงวนสิทธิ์ที่จะไมรับราคาต่ําสุดถาหากผูเสนอราคาไดนําเสนอไม
เป น ไปตามวั ต ถุ ป ระสงค ก ารจ า งครั้ ง นี้ และคณะกรรมการเป ด ซองสอบราคาพิ จ ารณาแล ว ไม ส อดคล อ งกั บ
วัตถุประสงคหรือตรงตามขอกําหนดของเทศบาลเมืองสระแกวก็จะไมรับการพิจารณาราคาใหเปนผูเสนอราคาได
10.3 เมื่อ “เทศบาล” ไดคัดเลือกผูเสนอราคารายใดใหเปนผูรับจาง และไดตกลงจางตาม
ประกาศสอบราคาจางแลวถาผูรับจางจะตองสั่งหรือนําสิ่งของดังกลาวเขามาจากตางประเทศและของนั้นตองเขามา
โดยทางเรือในเสนทางที่มีเรือไทยเดินอยู และสามารถใหบริการรับขนไดตามที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม
ประกาศกําหนดผูเสนอราคาซึ่งเปนผูรับจางจะตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการพาณิชยนาวี 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 เวนแต
เปนของที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่นได
(2) จัดการใหสิ่งของที่ซื้อขายดังกลาวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเชนเดียวกับเรือไทย
จากตางประเทศมายังประเทศไทย เวนแตจะไดรับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการพาณิชยนาวีให
บรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออื่นที่มิใชเรือไทย ซึ่งจะตองไดรับอนุญาตเชนนั้ นกอนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเปนของที่
รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่น
10/(3) ในกรณี.....

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ไดรับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอางอิง) ในการจัดซื้อจัดจางที่มิใชงานกอสราง
1. ชื่อโครงการ โครงการจางเหมาแรงงานบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานในศูนยกําจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจรเทศบาลเมืองสระแกว
หนวยงานเจาของโครงการ เทศบาลเมืองสระแกว
2. วงเงินงบประมาณที่ไดรับจัดสรร 675,000.- บาท
3. วันที่กําหนดราคากลาง (ราคาอางอิง) 31 สิงหาคม 2559 เปนเงิน 675,000.-บาท ราคา/หนวย....................(ถามี).....................บาท
4. แหลงที่มาของราคา (ราคาอางอิง) ประกาศคณะกรรมการคาจาง เรื่อง อัตราคาจางขั้นต่ํา ประกาศ ณ วันที่ 10 ตุลาคม 2555
5. รายชื่อเจาหนาที่ผูกําหนดราคากลาง ทุกคน
5.1 นายสุทัศน อรัญ

ตําแหนง ผอ.กองชาง

ประธานกรรมการ

5.2 นายประกอบ เมทา

ตําแหนง หน.ฝายแบบแผนฯ

กรรมการ

5.3 นายรถเกษม เพ็ชรแกวหนู ตําแหนง นายชางโยธาชํานาญงาน

กรรมการ

