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ประกาศเทศบาลเมืองสระแกว
เรื่อง สอบราคาโครงการจางเหมาบริการ จํานวน 3 โครงการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560
(ตั้งแตเดือน เมษายน ถึงเดือน มิถุนายน 2560)
......................................................................................

ดวยเทศบาลเมืองสระแกวมีความประสงคจะดําเนินการ จางเหมาบริการ จํานวน 3 โครงการ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2560 รวมเปนเงินทั้งสิ้น 1,896,300 บาท (หนึ่งลานแปดแสนเกาหมื่นหกพันสามรอยบาทถวน)
(ตั้งแตเดือน เมษายน ถึงเดือน มิถุนายน 2560) ดังนี้
1. โครงการจางเหมาบริ การในศูนยกํ าจั ดขยะมู ลฝอยแบบครบวงจรเทศบาลเมืองสระแก ว
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ตั้งแตเดือน เมษายน ถึงเดือน มิถุนายน 2560) รายละเอียดดังนี้
ขอบเขตดําเนินการจางเหมาบริการ
1. กําหนดวันทํางานปกติตั้งแตวันจันทร - วันอาทิตย (สัปดาหละ 7 วัน)
2. กําหนดเวลาทํางานชวงเวลาที่ตอปฏิบัติงานระหวางเวลา 08.00 – 16.30 น. โดยจะตอง
ทํางานจนกวางานจะแลวเสร็จตามที่เทศบาลเมืองสระแกวกําหนด
หมายเหตุ - ชวงเวลาที่จะเขาปฏิบัติงาน เทศบาลเมืองสระแกวจะกําหนดตามความเหมาะสมใหสอดคลองกับ
สภาพวิถีของชุมชนในพื้นที่ โดยผูควบคุมงานจะแจงใหทราบลวงหนา
- กรณีที่เกิดความเสียหายแกทางราชการไมวากรณีใดๆ ในระหวางเวลาการปฏิบัติงาน ถือวาเปน
ความรับผิดชอบของผูรับจาง
กําหนดพื้นที่ ภารกิจในการจางเหมาบริการ
1. ดูแลรักษาความปลอดภัยทรัพยสินของศูนยกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลแบบครบวงจร
ของเทศบาลเมืองสระแกว ไมใหเกิดการสูญหาย หรือเกิดความเสียหายแกทางราชการ เปด – ปด ประตูทางเขา
อยูเวรกลางวันและกลางคืน วันจันทร – วันอาทิตย ซึ่งมีพื้นที่ประมาณ 72,000 ตารางเมตร
2. ดู แ ลรั ก ษาความสะอาดภายในศู น ย กํ า จั ด ขยะมู ล ฝอยและสิ่ ง ปฏิ กู ล แบบครบวงจร
ของเทศบาลเมืองสระแกว เปด – ปด ประตูอาคารสํานักงาน และอาคารอื่นๆที่เกี่ยวของ
3. คั ดแยกขยะมูล ฝอยและสิ่ งปฏิกูล นํ าขยะอิ นทรีย หมั กทําปุย บรรจุ ปุย และทํางานอื่ น ๆ
ที่เกี่ยวของ
4. บันทึกขอมูลการชั่งน้ําหนักรถบรรทุกขยะที่หนวยงานตางๆนํารถบรรทุกขยะมาทิ้งภายใน
ศูนยกําจัดขยะฯ ทั้งขาเขา และขาออกใหชัดเจน ถูกตองสามารถนําไปประกอบเปนเอกสารแนบหนังสือแจงหนี้สง
ใหเทศบาลเมืองสระแกว เดือนละ 1 ครั้ง (ทําขอมูลทุกวันไมเวนวันหยุด)
5. จัดทําเอกสารบันทึกการชั่งน้ําหนักใหกับเทศบาลเมืองสระแกว ตรวจเอกสารหลักฐาน
และคัดลอกลงรายการตางๆ รวบรวมขอมูลและสถิติ จัดเตรียมและใหบริการในเรื่องสถานที่ วัสดุ อุปกรณ คอย
อํานวยความสะดวกในการตรวจเยี่ยมของเทศบาล และคณะดูงานตางๆ
หมายเหตุ ในกรณีที่เทศบาลเมืองสระแกว มีความตองการลดหรือเพิ่มงานดําเนินการจางเหมาบริการในศูนย
กําจัดฯ ใหสามารถดําเนินการไดตามความจําเปนและความเหมาะสม โดยใหคํานึงถึงประโยชนของทางราชการ
เปนสําคัญ
2/ขอกําหนด.....

-2ขอกําหนดและเงื่อนไข
1. ผูรับจางเหมาบริการตองปฏิบัติงานตามลักษณะงานที่ตองดําเนินการใหเกิดประโยชนตอ
ศูนยกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลแบบครบวงจรของเทศบาลเมืองสระแกว
2. ผูรับจางเหมาบริการตองจัดหาวัสดุและอุปกรณที่จําเปน เชน วัสดุอุปกรณสํานักงาน, ไม
กวาดทางมะพราว, รองเทาบูท ฯลฯ เปนตน ไวใชภายในศูนยขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลแบบครบวงจร
3. ผูรับจางเหมาบริการตองจัดหาพนักงานทีมีความประพฤติดี มีความสามารถปฏิบัติงานดวย
ความเรียบรอย มีสัญชาติไทย อานหนังสือออก เขียนหนังสือได
คาจา งและการจายเงิน ระยะเวลาการจาง 3 เดือน (ตั้ งแตวั นที่ 3 เมษายน ถึงเดือน 30
มิถุนายน 2560) กําหนดการจายเงินเปนงวด ดังนี้
งวดที่ 1 จะจายคาจางเปนจํานวนเงิน 265,500 บาท เมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงานใหแลวเสร็จ
และสงมอบงานภายในวันที่ 30 เมษายน 2560 พรอมกับคณะกรรมการฯ ตรวจรับงานจางเปนที่เรียบรอยแลว
งวดที่ 2 จะจายคาจางเปนจํานวนเงิน 265,500 บาท เมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงานใหแลวเสร็จ
และสงมอบงานภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 พรอมกับคณะกรรมการฯ ตรวจรับงานจางเปนที่เรียบรอยแลว
งวดที่ 3 จะจ ายค าจางเปนจํานวนเงิน 265,500 บาท เมื่อผู รับจ างได ปฏิบั ติงานให แลวเสร็ จ
และสงมอบงานภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2560 พรอมกับคณะกรรมการฯ ตรวจรับงานจางเปนที่เรียบรอยแลว
โดยมีรายละเอียดตามเอกสารสอบราคาจางเหมา เลขที่ 11/2560 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2560
ราคากลาง
796,500.- บาท (เจ็ดแสนเกาหมื่นหกพันหารอยบาทถวน)
คาเอกสารสอบราคาจาง
300.- บาท (สามรอยบาทถวน)
กําหนดระยะเวลาจางเหมา
3 เดือน
เอกสารสอบราคา เลขที่ 11/2560
2. โครงการจางเหมาบริการรักษาความสะอาดถนนในเขตเทศบาลเมืองสระแกว ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2560 (ตั้งแตเดือน เมษายน ถึงเดือน มิถุนายน 2560) รายละเอียดดังนี้
ขอบเขตดําเนินการจางเหมาบริการ
1. กําหนดวันทํางานปกติ ตั้งแตวันจันทร – วันอาทิตย (สัปดาหละ 7 วัน)
2. กําหนดเวลาทํางาน ตั้งแตวันจันทร – วันอาทิตย (สัปดาหละ 7 วัน) โดยมีชวงเวลาที่ตอง
ทํางานดังนี้
ชวงเวลาที่ 1 เริ่มเวลา 05.00 น. – 07.00 น.
ชวงเวลาที่ 2 เริ่มเวลา 10.00 น. – 12.00 น.
ชวงเวลาที่ 3 เริ่มเวลา 13.00 น. – 16.00 น.
กําหนดพื้นที่ในการจางเหมาบริการ
จุดที่ 1 ปฏิบัติงานเก็บกวาดทําความสะอาด ถนนเทศบาล 19 ซอย 1 และถนนบริเวณรอบๆ
ตลาดสด ดานนอก คิดเปนพื้นที่ 2,275 ตร.ม.
จุดที่ 2 ปฏิบัติงานเก็บกวาดทําความสะอาด ถนนเทศบาล 17 จากรานแวนทอปเจริญ ถึง
รานเจแปด และถนนรอบตลาดสดดานใน คิดเปนพื้นที่ 3,825 ตร.ม.
จุดที่ 3 ปฏิบัติงานเก็บกวาดทําความสะอาด ถนนสุวรรณศร ตั้งแตสิทธิผลคารแคร ถึงประตู
ทางออกโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแกว คิดเปนพื้นที่ 4,800 ตร.ม.
จุดที่ 4 ปฏิบัติงานเก็บกวาดทําความสะอาด ถนนสุวรรณศรตั้งแตหางบิ๊กซีถึงประตูทางเขา
ที่วาการอําเภอเมืองสระแกว คิดเปนพื้นที่ 4,200 ตร.ม.
3/จุดที่ 5.....

-3จุดที่ 5 ปฏิบัติงานเก็บ กวาดทํ าความสะอาด ถนนสุว รรณศร ตั้งแต ประตูทางเขาที่วาการ
อําเภอเมืองสระแกวถึงสถานีดับเพลิงเกา คิดเปนพื้นที่ 2,400 ตร.ม.
จุดที่ 6 ปฏิบัติงานเก็บกวาดทําความสะอาด ถนนสุวรรณศร ตั้งแตประตูทางออกโรงพยาบาลสมเด็จ
พระยุพราชสระแกว ถึงบริเวณรานเซเวนและทาจอดรถยนตรับ–สงผูโดยสารสายวังน้ําเย็น คิดเปนพื้นที่ 1,700 ตร.ม.
จุดที่ 7 ปฏิบัติงานเก็บกวาดทําความสะอาดถนนสุวรรณศร ตั้งแตสถานีดับเพลิงเกาถึงถนน
เทศบาล 8 (ขางวัดสระแกว) คิดเปนพื้นที่ 2,100 ตร.ม.
จุดที่ 8 ปฏิบัติงานเก็บกวาดทําความสะอาด ถนนสุวรรณศร ตั้งแตรานเซเวนถึงบริเวณหนา
บานรองนายกองคการบริหารสวนจังหวัดสระแกว คิดเปนพื้นที่ 2,220 ตร.ม.
จุดที่ 9 ปฏิบัติงานเก็บกวาดทําความสะอาด ถนนสุวรรณศร ตั้งแตทางเขาถนนเทศบาล 8
(ขางวัดสระแกว) ถึงทางเขา หจก.สระแกวมงคลเซอรวิส คิดเปนพื้นที่ 2,880 ตร.ม.
จุดที่ 10 ปฏิบัติงานเก็บกวาดทําความสะอาด ถนนสุวรรณศร ตั้งแตบริเวณหนาบานรองนายก
องคการบริหารสวนจังหวัดสระแกวถึงทางเขาสถานีขนสงผูโดยสารจังหวัดสระแกว คิดเปนพื้นที่ 2,760 ตร.ม.
จุดที่ 11 ปฏิบัติงานเก็บกวาดทําความสะอาดถนนสุวรรณศร ตั้งแตทางเขา หจก.สระแกว
มงคลเซอรวิสถึงทางเขาถนนเทศบาล 2 แลวขามฝงจากหนารานคักอีหลี ถึงทางเขาสถานีขนสงผูโดยสารจังหวัด
สระแกว คิดเปนพื้นที่ 3,000 ตร.ม.
จุด ที่ 12 ปฏิ บั ติ งานเก็บ กวาดทํ าความสะอาด ถนนทางเข าสถานีขนส งผู โ ดยสารจั งหวั ด
สระแกวจนถึงตัวสถานีขนสงผูโดยสารจังหวัดสระแกว แลวจากตัวสถานีขนสงผูโดยสารจังหวัดสระแกวจนถึง
ทางออกสถานีขนสงผูโดยสารจังหวัดสระแกว คิดเปนพื้นที่ 3,300 ตร.ม.
จุดที่ 13 ปฏิบัติงานเก็บกวาดทําความสะอาด ถนนเทศบาล 11, 13, 15 และถนนเทศบาล
17 ซอย 1 คิดเปนพื้นที่ 4,620 ตร.ม.
จุดที่ 14 ปฏิบัติงานเก็บกวาดทําความสะอาด ถนนเทศบาล 19 ทั้งสองฝง จากรานเซเวน ถึง
สถานีตํารวจภูธรอําเภอเมืองสระแกว คิดเปนพื้นที่ 2,400 ตร.ม.
จุดที่ 15 ปฏิบัติงานเก็บกวาดทําความสะอาด ถนนเทศบาล 17 รานหมอวิทยาถึงสี่แยกสถานี
วิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย จังหวัดสระแกว คิดเปนพื้นที่ 2,880 ตร.ม.
จุดที่ 16 ปฏิบัติงานเก็บกวาดทําความสะอาด ถนนจากสี่แยกสถานีวิทยุกระจายเสียงแหง
ประเทศไทย จังหวัดสระแกวถึงทางรถไฟสระแกว คิดเปนพื้นที่ 4,380 ตร.ม.
จุดที่ 17 ปฏิบัติงานเก็บกวาดทําความสะอาด ถนนจากสี่แยกสถานีตํารวจภูธรอําเภอเมือง
สระแกวถึงสี่แยกองคการบริหารสวนจังหวัดสระแกว (เกา) ไปจนถึงทางแยกสนามกีฬาเทศบาลเมืองสระแกว คิด
เปนพื้นที่ 2,190 ตร.ม.
จุดที่ 18 ปฏิบัติงานเก็บกวาดทําความสะอาด ถนนเทศบาล 19 จากสี่แยกองคการบริหาร
สวนจังหวัดสระแกว (เกา) ไปจนถึงสถานีรถไฟสระแกว คิดเปนพื้นที่ 3,330 ตร.ม.
จุดที่ 19 ปฏิบัติงานเก็บกวาดทําความสะอาด ถนนเทศบาล 21 (ซอยขางโรงพยาบาลสมเด็จ
พระยุพราชสระแกว) ถึงทางเขาองคการบริหารสวนจังหวัดสระแกว (เกา) คิดเปนพื้นที่ 3,625 ตร.ม.
จุ ด ที่ 20 ปฏิ บั ติ ง านเก็ บ กวาดทํ า ความสะอาด ถนนเทศบาล 2 จากทางเข า ถึ ง วงเวี ย น
สวนสาธารณะ สระแกว – สระขวัญ คิดเปนพื้นที่ 5,220 ตร.ม.
จุดที่ 21 ปฏิบัติงานเก็บกวาดทําความสะอาดถนนบริเวณรอบอาคารสํานักงานเทศบาลเมือง
สระแกว (นอกรั้วอาคารสํานักงาน) คิดเปนพื้นที่ 2,760 ตร.ม.
จุดที่ 22 ทางเขาถนนเทศบาล 6(สามแยกไฟแดง) จนถึงถนนเทศบาล 6 ซอย 2 ทั้งสองฝง คิด
เปนพื้นที่ 2,400 ตร.ม.
4/จุดที่ 23.....

-42,940 ตร.ม.

จุดที่ 23 ถนนเทศบาล 6 ซอย 2 จนถึงสี่แยกตัดกับถนนเลี่ยงเมือง (รานโชติกา) คิดเปนพื้นที่

จุดที่ 24 ถนนเทศบาล 6 ซอย 1 จากปากทางเขาจนถึงสวนสาธารณะสระแกว –สระขวัญ
คิดเปนพื้นที่ 3,210 ตร.ม.
จุดที่ 25 เก็บกวาดทําความสะอาด ถนนเทศบาล 6 สี่แยกตัดกับถนนเลี่ยงเมือง (บริเวณหนา
รานโชติกา) จนถึงหนาโรงแรมจะจา คิดเปนพื้นที่ 4,128 ตร.ม.
เก็ บ กวาดทํ า ความสะอาด ตามงานหรื อ กิ จ กรรมต า งๆ เช น งานพระราชพิ ธี งานรั ฐ พิ ธี
งานประเพณี หรืองานอื่นใดที่เปนภารกิจเรงดวนของเทศบาลที่ตองดําเนินการ
ขอกําหนดและเงื่อนไข
1. ผูรั บจางเหมาบริ การตองดํ าเนิ นการตามลักษณะงาน ใหเ กิดความสะอาดเปนระเบีย บ
เรียบรอยเปนประจําทุกวัน โดยมิใหเกิดปญหาความสกปรกและไมเปนระเบียบเรียบรอย และเมื่อพบเห็นตอง
รีบเรง แกไขทันที
2. ผู รั บจ างเหมาบริ การต องจัด หาวั ส ดุ - อุป กรณ เครื่องมือเครื่ องใชในการปฏิ บัติ งานให
เพียงพอ และเหมาะสมกับการปฏิบัติงาน อาทิ เชน
1) ไมกวาดทางมะพราวสําหรับกวาดถนนและพื้น
2) ที่ตักขยะ
3) ถุงพลาสติกสีดําใสขยะ
4) ถุงมือผา, ผาปดจมูก
5) อุปกรณอํานวยความสะดวกอื่นๆ ที่จําเปนตองใชในการปฏิบัติงานตามความเหมาะสม
3. ผูรับจางเหมาบริการตองจัดหาพนักงานทีมีความประพฤติดี มีความสามารถปฏิบัติงานดวย
ความเรียบรอย มีสัญชาติไทย อานหนังสือออก เขียนหนังสือได
คาจางและการจายเงิน ระยะเวลาการจาง 3 เดือน (ตั้งแตวันที่ 3 เม.ย. - 30 มิ.ย. 2560)
กําหนดการจายเงินเปนงวด ดังนี้
งวดที่ 1 จะจายคาจางเปนจํานวนเงิน 231,000- บาท เมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงานใหแลวเสร็จ
และสงมอบงานภายในวันที่ 30 เมษายน 2560 พรอมกับคณะกรรมการฯ ตรวจรับงานจางเปนที่เรียบรอยแลว
งวดที่ 2 จะจายคาจางเปนจํานวนเงิน 231,000- บาท เมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงานใหแลวเสร็จ
และสงมอบงานภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 พรอมกับคณะกรรมการฯ ตรวจรับงานจางเปนที่เรียบรอยแลว
งวดที่ 3 จะจายคาจางเปนจํานวนเงิน 231,000- บาท เมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงานใหแลวเสร็จ และ
สงมอบงานภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2560 พรอมกับคณะกรรมการฯ ตรวจรับงานจางเปนที่เรียบรอยแลว
โดยมีรายละเอียดตามเอกสารสอบราคาจางเหมา เลขที่ 12/2560 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2560
ราคากลาง
693,000.- บาท (หกแสนเกาหมื่นสามพันบาทถวน)
คาเอกสารสอบราคาจาง
300.- บาท (สามรอยบาทถวน)
กําหนดระยะเวลาจางเหมา
3 เดือน
เอกสารสอบราคา เลขที่ 12/2560
3. โครงการจางเหมาบริการเก็บ ขนขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลในเขตเทศบาลเมืองสระแกว
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ตั้งแตเดือน เมษายน ถึงเดือน มิถุนายน 2560) รายละเอียดดังนี้
5/ขอบเขต.....

-5ขอบเขตดําเนินการจางเหมาบริการ
1. กําหนดวันทํางานปกติ ตั้งแตวันจันทร - วันอาทิตย (สัปดาหละ 7 วัน)
2. กําหนดเวลาทํางาน ชวงเวลาที่ตองปฏิบัติงานระหวางเวลา 05.00 – 16.30 น. โดยจะตอง
ทํางานจนกวางานจะแลวเสร็จตามที่เทศบาลเมืองสระแกวกําหนด
หมายเหตุ - ชวงเวลาที่จะเขาปฏิบัติงาน เทศบาลเมืองสระแกวจะกําหนดตามความเหมาะสมใหสอดคลองกับ
สภาพวิถีของชุมชนในพื้นที่ โดยผูควบคุมงานจะแจงใหทราบลวงหนา
- กรณีที่เกิดความเสียหายแกทางราชการไมวากรณีใดๆ ในระหวางเวลาการปฏิบัติงาน ถือวาเปนความ
รับผิดชอบของผูรับจาง
กําหนดพื้นที่ในการจางเหมาบริการ
เขตที่ 1 เริ่ ม จากสี่ แ ยกโรงแรมโกลเด น ร า นวั น ดี ไ ปสายจั น ทบุ รี บริ ก ารโทรศั พ ท TOT
สุดเขตเทศบาลและถนนสุวรรณศรเขาสํานักงานที่ดินจังหวัดสระแกว บานคลองนางชิง โรงเรียนอนุบาลเมือง
สระแกว ศูนยการศึกษานอกโรงเรียน ศูนยวิทยาศาสตร ศูนยราชการและบานพักราชการ ชุมชนยอยที่ 1 บานคํา
เจริญ ชุมชนยอยที่ 2 หนองนกเขา PTT (ทุกซอย) ชุมชนยอยที่ 4 บานใหมคลองปูน
เขตที่ 2 เริ่มจากทาจอดรถสายวังน้ําเย็น ถนนเทศบาล 19 ถึง(แดงออรคิด) ถนนสายหลัง
สภอ.เมืองสระแกว,สํานักงานเกษตรอําเภอเมืองสระแกว สภอ.เมืองสระแกว สํานักงานสาธารณสุขอําเภอเมือง
สระแกว ชุมชนบานหลังสุขศาลา ถนนเทศบาล 21 ซอย 1,2,3 โรงเรียนพัฒนาชุมชน หมูบานหลังศูนยการคา
สระแกวเมืองทอง ตลาดศูนยการคาสระแกวเมืองทอง ซอยบานดาบตู ถนนเทศบาล 23 ถนนเทศบาล 25 หมูบาน
อลงกรณ, โรงงานดอกไม ถนนเทศบาล 27,29,30,31, 33 หมูบานพรประไพ และโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช
สระแกว
เขตที่ 3 เริ่มจากถนนเทศบาล 6 จากถนนสุวรรณศร ถึงคลองพระสะทึง ถนนเทศบาล 8 ถนน
เทศบาล 10 ถนนสุวรรณศร (ขางรานลีโอวัสดุ) ถึงโรงเรียนเทศบาล 1 (หนองกะพออนุสรณ) หมูบานหลังโรงเรียน
หนองกะพอ ถนนเทศบาล 20 ซอย 1 ถนนเลี่ยงเมือง ตลอดสายทั้งสองฝงจดถนนเทศบาล 6 เขาหมูบานธงชัย
พัฒนา ถนนเทศบาล 18 (โรงปลาทู) ถนนเทศบาล 14 (จากบานจาเหลย ถึงศรีกิจรีสอรท) หมูบานซิตี้ปารค, บิ๊กซี
ถนนสุวรรณศร สหกรณออมทรัพยครูฯ, ถนนซอยหลังวัดทุกซอยวัดสระแกว, โรงเรียนอนุบาลจิตละมุน ชุมชนโรง
ฆาสัตวเกา โรงเรียนดาราสมุทร ถนนสายเลี่ยงเมือง (จากสี่แยกดาราสมุทร ถึงรานโชติกา) เนินกลอย,โรงแรมทิพปุ
ระหลังอําเภอเมืองสระแกว, ปมแกส (ขางอําเภอเมืองสระแกว) ธนาคาร ออมสิน ไปรษณียฯ
เขตที่ 4 เริ่ ม จากถนนสุ ว รรณศร (ทางเข าถนนเทศบาล 2 ) ถึ งทางเข าถนนเทศบาล 19
(ทั้ ง สองฝ ง ) ถนนเทศบาล 19 ตลอดสายเข า หมู บ า นปางสี ด าซอย 1,2,3 โรงแรมธนาสิ ริ ถึ ง สถานี ร ถไฟ
ถนนเทศบาล 17 ตลอดสาย ตั้ งแต บานหั ว กุญแจใต ถนนเทศบาล 17 ซอย3,4,5 ถึ งถนนสุ วรรณศร หมู บ าน
เอื้ออาทร ปมคาลเท็กซและรานอาหารดูด,ี๋ สหกรณออมทรัพยครูฯ,บริษัทอีซูซุฯ, บริษัทแม็คโครฯ, โรงเรียนอนุบาล
วัดสระแกว ซอยรานมาลัย สาขา 2, ปมน้ํามันเอสโซ ถึงทางเขาถนนเทศบาล 2
เขตที่ 5 เริ่มจากถนนเทศบาล6/1 ทางเขาเทศบาลสํานักงานเทศบาลเมืองสระแกว, โรงเรียน
สระแกว ถนนเทศบาล 2 จากถนนสุวรรณศร ไปชุมชนบานใหญ ไปถึงโรงน้ําแข็ง สุดทางถนนเทศบาล 2 เขาศาลา
กลางบาน ถนนสายเลี่ยงเมือง จากแยกถนนเทศบาล 6 ตลอดแนว เขาซอยในหมูบานลัดกะสัง ทุกซอย และ
โรงเรียนเทศบาล 2 (โรงเรียนลัดกะสัง) ถนนสุวรรณศร เขาถนนเทศบาล 1 (บานหนองเสม็ด) เขาสถานีขนสง
จังหวัดสระแกว, ศูนยรถยนตฮอนดา ถนนเทศบาล 3 (บานโคกกํานัน) ตลอดซอย เขาถนนเทศบาล 5 ขางศูนย
รถยนตโตโยตาฯ ตลอดซอย ถนนเทศบาล 7 (คลองจาน) ตลอดซอย เชื่อมทางเทศบาล 5 ถนนเทศบาล 9 ตลอด
สาย แยกทางเทศบาล 7 (สายหลังสถานีขนสงจังหวัดสระแกว ) ถึงถนนเทศบาล 17 ตลาดเมืองแกว หมูบานสวน
ตาลวิว ถนนเทศบาล 11,13,15,17
6/ขอกําหนด.....

-6ขอกําหนดและเงื่อนไข
1. ผูรับจางตองดําเนินการตามลักษณะงานใหสําเร็จเปนระเบียบเรียบรอย โดยมิใหเกิดปญหา
ความสกปรกและไมเปนระเบียบเรียบรอย และเมื่อพบเห็นตองรีบเรงแกไขทันที
2. ผูรับ จางตองจัดหาวัส ดุ - อุป กรณ เครื่องมือเครื่องใช ในการปฏิบั ติงานให เพีย งพอและ
เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน อาทิ เชน
1) ไมกวาดทางมะพราวสําหรับกวาดเก็บขยะมูลฝอย
2) ที่ตักขยะ
3) ถุงพลาสติกสีดําใสขยะ
4) ถุงมือ, ผาปดจมูก
5) อุปกรณอํานวยความสะดวกอื่นๆ ที่จําเปนตองใชในการปฏิบัติงานตามความเหมาะสม
3. ผูรับจางเหมาบริการตองจัดหาพนักงานทีมีความประพฤติดี มีความสามารถปฏิบัติงานดวย
ความเรียบรอย มีสัญชาติไทย อานหนังสือออก เขียนหนังสือได
คาจางและการจายเงิน ระยะเวลาการจาง 3 เดือน (ตั้งแตวันที่ 3 เม.ย. - 30 มิ.ย. 2560)
กําหนดการจายเงินเปนงวด ดังนี้
งวดที่ 1 จะจายคาจางเปนจํานวนเงิน 135,600- บาท เมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงานใหแลวเสร็จ
และสงมอบงานภายในวันที่ 30 เมษายน 2560 พรอมกับคณะกรรมการฯ ตรวจรับงานจางเปนที่เรียบรอยแลว
งวดที่ 2 จะจายคาจางเปนจํานวนเงิน 135,600- บาท เมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงานใหแลวเสร็จ
และสงมอบงานภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 พรอมกับคณะกรรมการฯ ตรวจรับงานจางเปนที่เรียบรอยแลว
งวดที่ 3 จะจายคาจางเปนจํานวนเงิน 135,600- บาท เมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงานใหแลวเสร็จ และ
สงมอบงานภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2560 พรอมกับคณะกรรมการฯ ตรวจรับงานจางเปนที่เรียบรอยแลว
โดยมีรายละเอียดตามเอกสารสอบราคาจางเหมา เลขที่ 13/2560 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2560
ราคากลาง
406,800.- บาท (สี่แสนหกพันแปดรอยบาทถวน)
คาเอกสารสอบราคาจาง
200.- บาท (สองรอยบาทถวน)
กําหนดระยะเวลาจางเหมา
3 เดือน
เอกสารสอบราคา เลขที่ 13/2560
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 1,896,300.- บาท (หนึ่งลานแปดแสนเกาหมื่นหกพันสามรอยบาทถวน)
ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองมีคุณสมบัติดังตอไปนี้
1. เปนผูมีอาชีพรับจางงานที่สอบราคาจางดังกลาว
2. ไม เป น ผูที่ถูกระบุ ชื่อไว ในบั ญชี รายชื่ อผูทิ้งงานของทางราชการหรื อของหนว ยการบริห าร
ราชการสวนทองถิ่น และไดแจงเวียนชื่อแลว
3. ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิหรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย เวนแตรัฐบาลของผู
เสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิและความคุมกันเชนวานั้น
4. ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่นที่เขาเสนอราคากับเทศบาลเมืองสระแกว
ณ วันประกาศสอบราคา หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรมในการสอบ
ราคาจางครั้งนี้
5. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญาตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับ รายจาย
หรือแสดงบัญชีรายรับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ
7/6. บุคคล.....

เอกสารสอบราคาจางเหมา เลขที่ 11/2560
การสอบราคาโครงการจางเหมาบริการในศูนยกําจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจรเทศบาลเมืองสระแกว
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ตั้งแตเดือน เมษายน ถึงเดือน มิถุนายน 2560)
ตามประกาศเทศบาลเมืองสระแกว ลงวันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2560
.......................................................
เทศบาลเมืองสระแกว ซึ่งตอไปนี้เรียกวา “เทศบาล”มีความประสงคจะสอบราคาจางโครงการ
จางเหมาบริการในศูนยกําจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจรเทศบาลเมืองสระแกว ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560
รวมเปนเงิน 796,500.- บาท (เจ็ดแสนเกาหมื่นหกพันหารอยบาทถวน) (ตั้งแตเดือน เมษายน ถึงเดือน มิถุนายน
2560) โดยมีรายละเอียดดังนี้
ขอบเขตดําเนินการจางเหมาบริการ
1. กําหนดวันทํางานปกติตั้งแตวันจันทร - วันอาทิตย (สัปดาหละ 7 วัน)
2. กําหนดเวลาทํางานชวงเวลาที่ตอปฏิบัติงานระหวางเวลา 08.00 – 16.30 น. โดยจะตอง
ทํางานจนกวางานจะแลวเสร็จตามที่เทศบาลเมืองสระแกวกําหนด
หมายเหตุ - ชวงเวลาที่จะเขาปฏิบัติงาน เทศบาลเมืองสระแกวจะกําหนดตามความเหมาะสมใหสอดคลองกับ
สภาพวิถีของชุมชนในพื้นที่ โดยผูควบคุมงานจะแจงใหทราบลวงหนา
- กรณีที่เกิดความเสียหายแกทางราชการไมวากรณีใดๆ ในระหวางเวลาการปฏิบัติงาน ถือวาเปน
ความรับผิดชอบของผูรับจาง
กําหนดพื้นที่ ภารกิจในการจางเหมาบริการ
1. ดูแลรักษาความปลอดภัยทรัพยสินของศูนยกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลแบบครบวงจร
ของเทศบาลเมืองสระแกว ไมใหเกิดการสูญหาย หรือเกิดความเสียหายแกทางราชการ เปด – ปด ประตูทางเขา
อยูเวรกลางวันและกลางคืน วันจันทร – วันอาทิตย ซึ่งมีพื้นที่ประมาณ 72,000 ตาราเมตร
2. ดู แ ลรั ก ษาความสะอาดภายในศู น ย กํ า จั ด ขยะมู ล ฝอยและสิ่ ง ปฏิ กู ล แบบครบวงจร
ของเทศบาลเมืองสระแกว เปด – ปด ประตูอาคารสํานักงาน และอาคารอื่นๆที่เกี่ยวของ
3. คัดแยกขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล นําขยะอินทรียหมักทําปุย บรรจุปุยและทํางานอื่นๆ
ที่เกี่ยวของ
4. บันทึกขอมูลการชั่งน้ําหนักรถบรรทุกขยะที่หนวยงานตางๆนํารถบรรทุกขยะมาทิ้งภายใน
ศูนยกําจัดขยะฯ ทั้งขาเขา และขาออกใหชัดเจน ถูกตองสามารถนําไปประกอบเปนเอกสารแนบหนังสือแจงหนี้
สงใหเทศบาลเมืองสระแกว เดือนละ 1 ครั้ง (ทําขอมูลทุกวันไมเวนวันหยุด)
5. จัดทําเอกสารบันทึกการชั่งน้ําหนักใหกับเทศบาลเมืองสระแกว ตรวจเอกสารหลักฐาน
และคัดลอกลงรายการตางๆ รวบรวมขอมูลและสถิติ จัดเตรียมและใหบริการในเรื่องสถานที่ วัสดุ อุปกรณ คอย
อํานวยความสะดวกในการตรวจเยี่ยมของเทศบาล และคณะดูงานตางๆ
หมายเหตุ ในกรณีที่เทศบาลเมืองสระแกว มีความตองการลดหรือเพิ่มงานดําเนินการจางเหมาบริการในศูนย
กําจัดฯ ใหสามารถดําเนินการไดตามความจําเปนและความเหมาะสม โดยใหคํานึงถึงประโยชนของทางราชการ
เปนสําคัญ
ขอกําหนดและเงื่อนไข
1. ผูรับจางเหมาบริการตองปฏิบัติงานตามลักษณะงานที่ตองดําเนินการใหเกิดประโยชนตอ
ศูนยกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลแบบครบวงจรของเทศบาลเมืองสระแกว
2. ผูรับจางเหมาบริการตองจัดหาวัสดุและอุปกรณที่จําเปน เชน วัสดุอุปกรณสํานักงาน, ไม
กวาดทางมะพราว, รองเทาบูท ฯลฯ เปนตน ไวใชภายในศูนยขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลแบบครบวงจร
2/ 3. ผูรับจาง.....

-23. ผูรับจางเหมาบริการตองจัดหาพนักงานทีมีความประพฤติดี มีความสามารถปฏิบัติงาน
ดวยความเรียบรอย มีสัญชาติไทย อานหนังสือออก เขียนหนังสือได
ค าจ างและการจ ายเงิ น ระยะเวลาการจ าง 3 เดื อน รวมเป นจํ านวนเงิ นทั้ งสิ้ น 796,500 บาท
(ตั้งแตวันที่ เมษายน ถึงเดือน มิถุนายน 2560) กําหนดการจายเงินเปนงวด ดังนี้
งวดที่ 1 จะจายคาจางเปนจํานวนเงิน 265,500 บาท เมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงานใหแลวเสร็จ
และสงมอบงานภายในวันที่ 30 เมษายน 2560 พรอมกับคณะกรรมการฯ ตรวจรับงานจางเปนที่เรียบรอยแลว
งวดที่ 2 จะจายคาจางเปนจํานวนเงิน 265,500 บาท เมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงานใหแลวเสร็จ
และสงมอบงานภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 พรอมกับคณะกรรมการฯ ตรวจรับงานจางเปนที่เรียบรอยแลว
งวดที่ 3 จะจายคาจางเปนจํานวนเงิน 265,500 บาท เมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงานใหแลวเสร็จ
และสงมอบงานภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2560 พรอมกับคณะกรรมการฯ ตรวจรับงานจางเปนที่เรียบรอยแลว
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 ผูเสนอราคาตองไมเปนผูท ี่มีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่น 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 ผูประสงคจะเสนอราคาตองรับจายเงินผานบัญชีเงินฝากกระแสรายวันหรือบัญชีเงินฝาก
ออมทรัพย เวนแตการรับจายเงินแตละครั้งซึ่งมีมูลคาไมเกินสามหมื่นบาทคูสัญญาอาจรับจายเปนเงินสดก็ได
3/3. หลักฐาน.....

-33. หลักฐานการเสนอราคา
ผูเสนอราคาจะตองเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพรอมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกไวนอก
ซองใบเสนอราคาเปน 3 สวนคือ
3.1 สวนที่ 1 อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้
(1) ในกรณีผูเสนอราคาเปนนิติบุคคล
ก) หา งหุน สว นสามัญ หรือ หา งหุน สว นจํา กัด ใหยื่น สํา เนาหนัง สือ รับ รองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุนสวนผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
ข) บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติ
บุคคล หนังสือบริคณหสนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุมและบัญชี ผูถือหุนรายใหญพรอม
รับรองสําเนาถูกตอง
(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)
(4) บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญากับหนวยงานของรัฐซึ่งไดดําเนินการจัดซื้อ
จัดจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส (e-Government
Procurement : E-GP) ตองลงทะเบียนในระบบ
อิเล็กทรอนิกสของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซตศูนยขอมูลจัดซื้อจัดจางภาครัฐ
(5) คูสัญญาตองรับจายเงินผานบัญชีเงินฝากกระแสรายวันหรือบัญชีฝากออมทรัพยเวน
แตการรับจายเงินแตละครั้งซึ่งมีมูลคาไมเกินสามหมื่นบาทคูสัญญาอาจรับจายเปนเงินสดก็ได
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
4/4.2 ผูเสนอ.........

-44.2 ผูเสนอราคาจะตองกรอกปริมาณงาน และราคาในบัญชีปริมาณงานจางเหมาบริการในศูนย
กําจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจรเทศบาลเมืองสระแกว ใหครบถวน
ในการเสนอราคาให เ สนอเป น เงิ น บาท และเสนอราคาเพี ย งราคาเดี ย วโดยเสนอราคารวม
และหรือราคาตอหนวยและหรือตอรายการตามเงื่อนไขที่ระบุไวทายใบเสนอราคาใหถูกตอง ทั้งนี้ราคารวมที่เสนอ
จะตองตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถาตัวเลขและตัวหนังสือไมตรงกันใหถือตัวหนังสือเปนสําคัญ โดยคิดราคา
รวมทั้งสิ้นซึ่งรวมคาภาษีมูลคาเพิ่มภาษีอากรอื่น คาขนสง คาจดทะเบียนและคาใชจายอื่น ๆ ทั้งปวงจนกระทั่ง
สงมอบงานให ณ เทศบาลเมืองสระแกว หรือสถานที่อื่นที่เทศบาลไดกําหนดภายหลังราคาที่เสนอจะตองกําหนด
ยืนราคาไมนอยกวา 89 วัน นับแตวันเปดซองสอบราคาโดยภายในกําหนดยืนราคาผูเสนอราคาตองรับผิดชอบ
ราคาที่ตนไดเสนอไวและจะถอนการเสนอราคามิได
4.3 ผูเสนอราคาจะตองเสนอกําหนดเวลาการดําเนินการแลวเสร็จไมเกิน 89 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
11/2560” ยื่นตอเจาหนาที่รับซองสอบราคาไดใน วันที่ 9 มีนาคม 2560 ตั้งแตเวลา 08.30 – 12.00 น. และ
ตั้งแตเวลา 13.00 – 16.30 น. ณ หองประชุมชั้น 2 ที่วาการอําเภอเมืองสระแกว และในวันที่ 10 มีนาคม
2560 ถึงวันที่ 23 มีนาคม 2560 ตั้งแตเวลา 08.30 – 12.00 น. และตั้งแตเวลา 13.00–16.30 น. ไดที่งานพัสดุ
และทรัพยสิน 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
คณะกรรมการเป ด ซองสอบราคาจะเป ด ซองใบเสนอราคาของผู ที่มีสิ ทธิ ได รั บ การคั ด เลื อ ก
ดังกลาวขางตน ณ หองประชุมชั้น 2 ที่วาการอําเภอเมืองสระแกว ใน วันที่ 24 มีนาคม 2560 ตั้งแตเวลา
10.00 น. เปนตนไป
5/การยื่น.........

-5การยื่นอุทธรณตามวรรค 4 ยอมไมเปนเหตุใหมีการขยายระยะเวลาการเปดซองใบเสนอราคา
เวนแตผูวาราชการจังหวัดพิจารณาเห็นวา การขยายระยะเวลาดังกลาวและเปนประโยชนแกทางราชการอยางยิ่ง
และในการที่ผูวาราชการจังหวัดพิจารณาเห็นดวยกับคําคัดคานของผูอุทธรณ และเห็นวาการยกเลิกการเปดซอง
ใบเสนอราคาที่ไดดําเนินการไปแลวจะเปนประโยชนแกทางราชการอยางยิ่ง และใหผูวาราชการจังหวัดมีอํานาจ
ยกเลิกการเปดซองใบเสนอราคาดังกลาวได
5. 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
การสอบราคาโดยไมพิจารณาจัดจางเลยก็ไดสุดแตจะพิจารณา ทั้งนีเ้ พื่อประโยชนของทางราชการเปนสําคัญ และ
ใหถือวาการตัดสินของ “เทศบาล” เปนเด็ดขาดผูเสนอราคาจะเรียกรองคาเสียหายใดๆมิไดรวมทั้ง “เทศบาล”
จะพิ จารณายกเลิกการสอบราคา และลงโทษผู เ สนอราคาเป นผู ทิ้งงานไมว าจะเป น ผูเ สนอราคาที่ ได รับ การ
คัดเลือกหรือไมก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อไดวาการเสนอราคากระทําไปโดยไมสุจริต เชน การเสนอเอกสารอันเปน
เท็จ หรือใชชื่อบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เปนตน
ในกรณีผู เสนอราคาต่ํา สุด เสนอราคาต่ํ าจนคาดหมายไดว าไมอาจดํ าเนิ นงานตามสัญญาได
คณะกรรมการเปดซองสอบราคา หรือ”เทศบาล”จะใหผูเสนอราคานั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทําใหเชื่อไดวาผู
เสนอราคาสามารถดําเนินงานตามสอบราคาจางใหเสร็จสมบูรณหากคําชี้แจงไมเปนที่รับฟงได “เทศบาล” มีสิทธิ
ที่จะไมรับราคาของผูเสนอราคารายนั้น
6/5.6 ในกรณี.......

-65.6 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 3 เมษายน 2560 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. 2560 แลวเทานั้น
7. อัตราคาปรับ
คาปรับตามแบบสัญญาจาง ขอ 17 จะกําหนดในอัตรารอยละ 0.10 ตอวันของราคาจางตามสัญญา
8. การรับประกันความชํารุดบกพรอง
ผูชนะการสอบราคาซึ่งไดทําขอตกลงเปนหนังสือ หรือทําสัญญาจางตามแบบดังระบุในขอ 1.3
แลวแตกรณีจะตองรับประกันความชํารุดบกพรองของงานที่รับจางทําภายในระยะเวลาไมนอยกวา - ป นับถัด
จากวันที่“เทศบาล”ไดรับมอบงาน โดยผูรับจางตองรีบจัดการซอมแซมแกไขใหใชการไดดีดังเดิมภายใน 7 วัน
นับถัดจากวันที่ไดรับแจงความชํารุดบกพรอง
กรณีนี้ผูรับจางไมดําเนินการใหเปนไปตามรายละเอียดที่กําหนดแหงสัญญา ขาดรายการหนึ่ง
รายการใด ผูวาจางมีสิทธิจางรายอื่นไดโดยผูรับจางจะตองเปนผูออกคาใชจายทั้งหมด หรือใหผูวาจางหักเงิน
คาจาง หรือหลักประกันสัญญาไวโดยผูรับจางไมมีสิทธิเรียกรอง และโตแยงใด ๆ ทั้งสิ้น
7/9. คาจาง..........

-79. คาจางและการจายเงิน
การจายเงินคาจางเหมาตามประกาศนี้ “เทศบาล” จะจายเงินใหเมื่อผูเสนอราคา (ผูรับจาง)
ไดสงมอบงานจางเหมาบริการในศูนยกําจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจรเทศบาลเมืองสระแกว ใหกับเทศบาลเมือง
สระแกวเรียบรอยถูกตองตามสัญญา และคณะกรรมการตรวจรับการจางไดทําการตรวจรับไวถูกตองครบถวนแลว
โดยแบงออกเปน 3 งวด ดังนี้
งวดที่ 1 เปน จํ านวนเงิน 265,500.- บาท (สองแสนหกหมื่ น หา พั นห าร อยบาทถ ว น) เมื่ อผู
รับจ างไดปฏิ บัติงานโครงการจางเหมาบริการในศูนย กําจั ดขยะมูล ฝอยแบบครบวงจรเทศบาลเมืองสระแก ว
(ตามรายละเอียดโครงการฯ) ใหแลวเสร็จภายใน 30 เมษายน 2560
งวดที่ 2 เป น จํ า นวนเงิ น 265,500.- บาท (สองแสนหกหมื่ น ห า พั น ห า ร อ ยบาทถ ว น)
เมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงานโครงการจางเหมาบริการในศูนยกําจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจรเทศบาลเมืองสระแกว
(ตามรายละเอียดโครงการฯ) ใหแลวเสร็จภายใน 31 พฤษภาคม 2560
งวดที่ 3 (งวดสุดทาย) เปนจํานวนเงิน 265,500.- บาท (สองแสนหกหมื่นหาพันหารอยบาท
ถวน)เมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงานโครงการจางเหมาบริการในศูนยกําจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจรเทศบาลเมือง
สระแกว(ตามรายละเอียดโครงการฯ) ใหแลวเสร็จภายใน 30 มิถุนายน 2560
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 796,500.- บาท (เจ็ดแสนเกาหมื่นหกพันหารอยบาทถวน)
10. ขอสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่นๆ
10.1 เงิ นค าจ างสํ าหรั บงานจ างครั้ งนี้ จ ายจากเงิ นงบประมาณรายจ ายประจํ าป งบประมาณ
พ.ศ. 2560
การลงนามในสัญญาจะกระทําไดตอเมื่อ “เทศบาล” ไดรับอนุมัติเงิน คาจางเหมาจากเงิ น
งบประมาณประจําป พ.ศ. 2560 แผนงานเคหะและชุมชน งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล หมวดคาใชสอย
ประเภทรายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ และผูมีอํานาจสั่งจางแลวเทานั้น
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
ของที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่น
(3) ในกรณีไมปฏิบัติตาม (1) หรือ (2) ผูรับจางจะตองรับผิดตามกฎหมายวาดวยการสงเสริม
การพาณิชยนาวี
8/10.4 ผูเสนอ.........

เอกสารสอบราคาจางเหมา เลขที่ 12/2560
การสอบราคาโครงการจางเหมาบริการรักษาความสะอาดถนนในเขตเทศบาลเมืองสระแกว
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ตั้งแตเมษายน ถึงเดือน มิถุนายน 2560)
ตามประกาศเทศบาลเมืองสระแกว ลงวันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2560
.......................................................
เทศบาลเมืองสระแกว ซึ่งตอไปนี้เรียกวา “เทศบาล”มีความประสงคจะสอบราคาจางโครงการ
จ า งเหมาบริ ก ารรั ก ษาความสะอาดถนนในเขตเทศบาลเมื อ งสระแก ว ประจํ า ป ง บประมาณ พ.ศ. 2560
รวมเปนเงิน 693,000.- บาท (หกแสนเกาหมื่นสามพันบาทถวน) (ตั้งแตเดือน เมษายน ถึงเดือน มิถุนายน 2560)
โดยมีรายละเอียดดังนี้

ตองทํางานดังนี้

ขอบเขตดําเนินการจางเหมาบริการ
1. กําหนดวันทํางานปกติ ตั้งแตวันจันทร – วันอาทิตย (สัปดาหละ 7 วัน)
2. กําหนดเวลาทํางาน ตั้งแตวันจันทร – วันอาทิตย (สัปดาหละ 7 วัน) โดยมีชวงเวลาที่
ชวงเวลาที่ 1 เริ่มเวลา 05.00 น. – 07.00 น.
ชวงเวลาที่ 2 เริ่มเวลา 10.00 น. – 12.00 น.
ชวงเวลาที่ 3 เริ่มเวลา 13.00 น. – 16.00 น.
กําหนดพื้นที่ในการจางเหมาบริการ

จุดที่ 1 ปฏิบัติงานเก็บกวาดทําความสะอาด ถนนเทศบาล 19 ซอย 1 และถนนบริเวณ
รอบๆตลาดสด ดานนอก คิดเปนพื้นที่ 2,275 ตร.ม.
จุดที่ 2 ปฏิบัติงานเก็บกวาดทําความสะอาด ถนนเทศบาล 17 จากรานแวนทอปเจริญ ถึง
รานเจแปด และถนนรอบตลาดสดดานใน คิดเปนพื้นที่ 3,825 ตร.ม.
จุดที่ 3 ปฏิบัติงานเก็บกวาดทําความสะอาด ถนนสุวรรณศร ตั้งแตสิทธิผลคารแคร ถึงประตู
ทางออกโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแกว คิดเปนพื้นที่ 4,800 ตร.ม.
จุดที่ 4 ปฏิบัติงานเก็บกวาดทําความสะอาด ถนนสุวรรณศรตั้งแตหางบิ๊กซีถึงประตูทางเขา
ที่วาการอําเภอเมืองสระแกว คิดเปนพื้นที่ 4,200 ตร.ม.
จุดที่ 5 ปฏิบัติงานเก็บกวาดทําความสะอาด ถนนสุวรรณศร ตั้งแตประตูทางเขาที่วาการ
อําเภอเมืองสระแกวถึงสถานีดับเพลิงเกา คิดเปนพื้นที่ 2,400 ตร.ม.
จุดที่ 6 ปฏิบัติงานเก็บกวาดทําความสะอาด ถนนสุวรรณศร ตั้งแตประตูทางออกโรงพยาบาล
สมเด็จพระยุพราชสระแกว ถึงบริเวณรานเซเวนและทาจอดรถยนตรับ–สงผูโดยสารสายวังน้ําเย็น คิดเปนพื้นที่
1,700 ตร.ม.
จุดที่ 7 ปฏิบัติงานเก็บกวาดทําความสะอาดถนนสุวรรณศร ตั้งแตสถานีดับเพลิงเกาถึงถนน
เทศบาล 8 (ขางวัดสระแกว) คิดเปนพื้นที่ 2,100 ตร.ม.
จุดที่ 8 ปฏิบัติงานเก็บกวาดทําความสะอาด ถนนสุวรรณศร ตั้งแตรานเซเวนถึงบริเวณหนา
บานรองนายกองคการบริหารสวนจังหวัดสระแกว คิดเปนพื้นที่ 2,220 ตร.ม.
จุดที่ 9 ปฏิบัติงานเก็บกวาดทําความสะอาด ถนนสุวรรณศร ตั้งแตทางเขาถนนเทศบาล 8
(ขางวัดสระแกว) ถึงทางเขา หจก.สระแกวมงคลเซอรวิส คิดเปนพื้นที่ 2,880 ตร.ม.
จุดที่ 10 ปฏิบัติงานเก็บกวาดทําความสะอาด ถนนสุวรรณศร ตั้งแตบริเวณหนาบานรองนายก
องคการบริหารสวนจังหวัดสระแกวถึงทางเขาสถานีขนสงผูโดยสารจังหวัดสระแกว คิดเปนพื้นที่ 2,760 ตร.ม.
2/จุดที่ 11.....

-2จุดที่ 11 ปฏิบัติงานเก็บกวาดทําความสะอาดถนนสุวรรณศร ตั้งแตทางเขา หจก.สระแกว
มงคลเซอรวิสถึงทางเขาถนนเทศบาล 2 แลวขามฝงจากหนารานคักอีหลี ถึงทางเขาสถานีขนสงผูโดยสารจังหวัด
สระแกว คิดเปนพื้นที่ 3,000 ตร.ม.
จุดที่ 12 ปฏิบัติงานเก็บกวาดทําความสะอาด ถนนทางเขาสถานีขนส งผูโดยสารจังหวั ด
สระแกวจนถึงตัวสถานีขนสงผูโดยสารจั งหวัดสระแกว แลวจากตัวสถานีขนสงผูโดยสารจังหวัดสระแกวจนถึง
ทางออกสถานีขนสงผูโดยสารจังหวัดสระแกว คิดเปนพื้นที่ 3,300 ตร.ม.
จุดที่ 13 ปฏิบัติงานเก็บกวาดทําความสะอาด ถนนเทศบาล 11, 13, 15 และถนนเทศบาล
17 ซอย 1 คิดเปนพื้นที่ 4,620 ตร.ม.
จุดที่ 14 ปฏิบัติงานเก็บกวาดทําความสะอาด ถนนเทศบาล 19 ทั้งสองฝง จากรานเซเวน ถึง
สถานีตํารวจภูธรอําเภอเมืองสระแกว คิดเปนพื้นที่ 2,400 ตร.ม.
จุดที่ 15 ปฏิบัติงานเก็บกวาดทําความสะอาด ถนนเทศบาล 17 รานหมอวิทยาถึงสี่แยก
สถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย จังหวัดสระแกว คิดเปนพื้นที่ 2,880 ตร.ม.
จุดที่ 16 ปฏิบัติงานเก็บกวาดทําความสะอาด ถนนจากสี่แยกสถานีวิทยุกระจายเสียงแหง
ประเทศไทย จังหวัดสระแกวถึงทางรถไฟสระแกว คิดเปนพื้นที่ 4,380 ตร.ม.
จุดที่ 17 ปฏิบัติงานเก็บกวาดทําความสะอาด ถนนจากสี่แยกสถานีตํารวจภูธรอําเภอเมือง
สระแกวถึงสี่แยกองคการบริหารสวนจังหวัดสระแกว (เกา) ไปจนถึงทางแยกสนามกีฬาเทศบาลเมืองสระแกว คิด
เปนพื้นที่ 2,190 ตร.ม.
จุดที่ 18 ปฏิบัติงานเก็บกวาดทําความสะอาด ถนนเทศบาล 19 จากสี่แยกองคการบริหาร
สวนจังหวัดสระแกว (เกา) ไปจนถึงสถานีรถไฟสระแกว คิดเปนพื้นที่ 3,330 ตร.ม.
จุดที่ 19 ปฏิบัติงานเก็บกวาดทําความสะอาด ถนนเทศบาล 21 (ซอยขางโรงพยาบาลสมเด็จ
พระยุพราชสระแกว) ถึงทางเขาองคการบริหารสวนจังหวัดสระแกว (เกา) คิดเปนพื้นที่ 3,625 ตร.ม.
จุ ด ที่ 20 ปฏิ บั ติ ง านเก็ บ กวาดทํ า ความสะอาด ถนนเทศบาล 2 จากทางเข าถึ ง วงเวี ย น
สวนสาธารณะ สระแกว – สระขวัญ คิดเปนพื้นที่ 5,220 ตร.ม.
จุดที่ 21 ปฏิบัติงานเก็บกวาดทําความสะอาดถนนบริเวณรอบอาคารสํานักงานเทศบาลเมือง
สระแกว (นอกรั้วอาคารสํานักงาน) คิดเปนพื้นที่ 2,760 ตร.ม.
จุดที่ 22 ทางเขาถนนเทศบาล 6(สามแยกไฟแดง) จนถึงถนนเทศบาล 6 ซอย 2 ทั้งสองฝง
คิดเปนพื้นที่ 2,400 ตร.ม.
จุดที่ 23 ถนนเทศบาล 6 ซอย 2 จนถึงสี่แยกตัดกับถนนเลี่ยงเมือง (รานโชติกา) คิดเปนพื้นที่
2,940 ตร.ม.
จุดที่ 24 ถนนเทศบาล 6 ซอย 1 จากปากทางเขาจนถึงสวนสาธารณะสระแกว –สระขวัญ
คิดเปนพื้นที่ 3,210 ตร.ม.
จุดที่ 25 เก็บกวาดทําความสะอาด ถนนเทศบาล 6 สี่แยกตัดกับถนนเลี่ยงเมือง (บริเวณหนา
รานโชติกา) จนถึงหนาโรงแรมจะจา คิดเปนพื้นที่ 4,128 ตร.ม.
เก็ บ กวาดทํ า ความสะอาด ตามงานหรื อกิ จ กรรมต างๆ เช น งานพระราชพิ ธี งานรั ฐ พิ ธี
งานประเพณี หรืองานอื่นใดที่เปนภารกิจเรงดวนของเทศบาลที่ตองดําเนินการ
ขอกําหนดและเงื่อนไข
1. ผูรับจางเหมาบริการตองดําเนินการตามลักษณะงาน ใหเกิดความสะอาดเปนระเบียบ
เรียบรอยเปนประจําทุกวัน โดยมิใหเกิดปญหาความสกปรกและไมเปนระเบียบเรียบรอย และเมื่อพบเห็นตอง
รีบเรง แกไขทันที
3/2. ผูรับจาง.....

-32. ผูรับจางเหมาบริการตองจัดหาวัสดุ - อุปกรณ เครื่องมือเครื่องใชในการปฏิบัติงานให
เพียงพอ และเหมาะสมกับการปฏิบัติงาน อาทิ เชน
1) ไมกวาดทางมะพราวสําหรับกวาดถนนและพื้น
2) ที่ตักขยะ
3) ถุงพลาสติกสีดําใสขยะ
4) ถุงมือผา, ผาปดจมูก
5) อุปกรณอํานวยความสะดวกอื่นๆ ที่จําเปนตองใชในการปฏิบัติงานตามความเหมาะสม
3. ผูรับจางเหมาบริการตองจัดหาพนักงานทีมีความประพฤติดี มีความสามารถปฏิบัติงาน
ดวยความเรียบรอย มีสัญชาติไทย อานหนังสือออก เขียนหนังสือได
ค าจ างและการจ ายเงิ น ระยะเวลาการจ าง 3 เดื อน รวมเป นจํ านวนเงิ นทั้ งสิ้ น 693,000 บาท
(ตั้งแตวันที่ เมษายน ถึงเดือน มิถุนายน 2560) กําหนดการจายเงินเปนงวด ดังนี้
งวดที่ 1 จะจายคาจางเปนจํานวนเงิน 231,000- บาท เมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงานใหแลวเสร็จ
และสงมอบงานภายในวันที่ 30 เมษายน 2560 พรอมกับคณะกรรมการฯ ตรวจรับงานจางเปนที่เรียบรอยแลว
งวดที่ 2 จะจายคาจางเปนจํานวนเงิน 231,000- บาท เมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงานใหแลวเสร็จ
และสงมอบงานภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 พรอมกับคณะกรรมการฯ ตรวจรับงานจางเปนที่เรียบรอยแลว
งวดที่ 3 จะจายคาจางเปนจํานวนเงิน 231,000- บาท เมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงานใหแลวเสร็จ
และสงมอบงานภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2560 พรอมกับคณะกรรมการฯ ตรวจรับงานจางเปนที่เรียบรอยแลว
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
4/2.5 บุคคล.....

-42.5 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญาตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับ
รายจาย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ
2.6 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญากับหนวยงานของรัฐซึ่งไดดําเนินการจัดซื้อจัดจาง
ดวยระบบอิเล็กทรอนิกส (e-Government Procurement : e-GP) ตองลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกสของ
กรมบัญชีกลางที่เว็บไซตศูนยขอมูลจัดซื้อจัดจางภาครัฐ
2.7 ผูประสงคจะเสนอราคาตองรับจายเงินผานบัญชีเงินฝากกระแสรายวันหรือบัญชีเงินฝาก
ออมทรัพย เวนแตการรับจายเงินแตละครั้งซึ่งมีมูลคาไมเกินสามหมื่นบาทคูสัญญาอาจรับจายเปนเงินสดก็ได
3. หลักฐานการเสนอราคา
ผูเสนอราคาจะตองเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพรอมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกไวนอก
ซองใบเสนอราคาเปน 3 สวนคือ
3.1 สวนที่ 1 อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้
(1) ในกรณีผูเสนอราคาเปนนิติบุคคล
ก) หา งหุน สว นสามัญ หรือ หา งหุน สว นจํา กัด ใหยื่น สํา 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 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)
(4) บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญากับหนวยงานของรัฐซึ่งไดดําเนินการจัดซื้อ
จัดจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส (e-Government
Procurement : E-GP) ตองลงทะเบียนในระบบ
อิเล็กทรอนิกสของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซตศูนยขอมูลจัดซือ้ จัดจางภาครัฐ
(5) คูสัญญาตองรับจายเงินผานบัญชีเงินฝากกระแสรายวันหรือบัญชีฝากออมทรัพยเวน
แตการรับจายเงินแตละครั้งซึ่งมีมูลคาไมเกินสามหมื่นบาทคูสัญญาอาจรับจายเปนเงินสดก็ได
5/3.3 ซองใบ..........

-53.3 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 ผูเสนอราคาจะตองกรอกปริมาณงาน และราคาในบัญชีปริมาณงานจางเหมาบริการในศูนย
กําจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจรเทศบาลเมืองสระแกว ใหครบถวน
ในการเสนอราคาให เ สนอเป น เงิ น บาท และเสนอราคาเพี ย งราคาเดี ย วโดยเสนอราคารวม
และหรือราคาตอหนวยและหรือตอรายการตามเงื่อนไขที่ระบุไวทายใบเสนอราคาใหถูกตอง ทั้งนี้ราคารวมที่เสนอ
จะตองตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถาตัวเลขและตัวหนังสือไมตรงกันใหถือตัวหนังสือเปนสําคัญ โดยคิดราคา
รวมทั้งสิ้นซึ่งรวมคาภาษีมูลคาเพิ่มภาษีอากรอื่น คาขนสง คาจดทะเบียนและคาใชจายอื่น ๆ ทั้งปวงจนกระทั่ง
สงมอบงานให ณ เทศบาลเมืองสระแกว หรือสถานที่อื่นที่เทศบาลไดกําหนดภายหลังราคาที่เสนอจะตองกําหนด
ยืนราคาไมนอยกวา 89 วัน นับแตวันเปดซองสอบราคาโดยภายในกําหนดยืนราคาผูเสนอราคาตองรับผิดชอบ
ราคาที่ตนไดเสนอไวและจะถอนการเสนอราคามิได
4.3 ผูเสนอราคาจะตองเสนอกําหนดเวลาการดําเนินการแลวเสร็จไมเกิน 89 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
12/2560” ยื่นตอเจาหนาที่รับซองสอบราคาไดใน วันที่ 9 มีนาคม 2560 ตั้งแตเวลา 08.30 – 12.00 น. และ
ตั้งแตเวลา 13.00 – 16.30 น. ณ หองประชุมชั้น 2 ที่วาการอําเภอเมืองสระแกว และในวันที่ 10 มีนาคม
2560 ถึงวันที่ 23 มีนาคม 2560 ตั้งแตเวลา 08.30 – 12.00 น. และตั้งแตเวลา 13.00–16.30 น. ไดที่งานพัสดุ
และทรัพยสิน กองคลัง สํานักงานเทศบาลเมืองสระแกว
เมื่อพนกําหนดเวลายื่นซองสอบราคาแลวจะไมรับซองสอบราคาโดยเด็ดขาด
คณะกรรมการเปดซองสอบราคาจะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผูเสนอราคา แตละรายวา
เปนผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่น ตามขอ 1.5(1) ณ วันประกาศสอบราคาหรือไม
และประกาศรายชื่อผูเสนอราคาที่มีสิทธิ์ไดรับการคัดเลือกกอนการเปดซองใบเสนอราคา
หากปรากฏตอคณะกรรมการเปดซองสอบราคาหรือในขณะที่มีการเปดซองใบเสนอราคาวามีผู
ผูเสนอราคากระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม ตามขอ 1.5(2) และคณะกรรมการฯ
เชื่อวามีการกระทําอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรมคณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผูเสนอราคา
รายนั้นออกจากการเปนผูเสนอราคาและประกาศรายชื่อผูเสนอราคาทีม่ ีสิทธิไดรับการคัดเลือก และเทศบาลเมือง
สระแกวจะพิจารณาลงโทษผูเสนอราคาดังกลาวเปนผูทิ้งงาน เวนแตคณะกรรมการฯ จะวินิจฉัยไดวาผูเสนอราคา
รายนั้นเปนผูที่ใหความรวมมือเปนประโยชนตอการพิจารณาของทางราชการ และมิไดเปนผูริเริ่มใหมีการกระทํา
ดังกลาว
6/ผูเสนอราคา..........

-6ผู 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
คณะกรรมการเป ด ซองสอบราคาจะเป ด ซองใบเสนอราคาของผู ที่มีสิ ทธิ ได รั บ การคั ด เลื อ ก
ดังกลาวขางตน ณ หองประชุ มชั้น 2 ที่วาการอําเภอเมืองสระแก ว ใน วันที่ 24 มีนาคม 2560 ตั้งแตเวลา
10.00 น. เปนตนไป
การยื่นอุทธรณตามวรรค 4 ยอมไมเปนเหตุใหมีการขยายระยะเวลาการเปดซองใบเสนอราคา
เวนแตผูวาราชการจังหวัดพิจารณาเห็นวา การขยายระยะเวลาดังกลาวและเปนประโยชนแกทางราชการอยางยิ่ง
และในการที่ผูวาราชการจังหวัดพิจารณาเห็นดวยกับคําคัดคานของผูอุทธรณ และเห็นวาการยกเลิกการเปดซอง
ใบเสนอราคาที่ไดดําเนินการไปแลวจะเปนประโยชนแกทางราชการอยางยิ่ง และใหผูวาราชการจังหวัดมีอํานาจ
ยกเลิกการเปดซองใบเสนอราคาดังกลาวได
5. 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
การสอบราคาโดยไมพิจารณาจัดจางเลยก็ไดสุดแตจะพิจารณา ทั้งนีเ้ พื่อประโยชนของทางราชการเปนสําคัญ และ
ใหถือวาการตัดสินของ “เทศบาล” เปนเด็ดขาดผูเสนอราคาจะเรียกรองคาเสียหายใดๆมิไดรวมทั้ง “เทศบาล”
จะพิ จารณายกเลิกการสอบราคา และลงโทษผู เ สนอราคาเป นผู ทิ้งงานไมว าจะเป น ผูเ สนอราคาที่ ได รับ การ
คัดเลือกหรือไมก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อไดวาการเสนอราคากระทําไปโดยไมสุจริต เชน การเสนอเอกสารอันเปน
เท็จ หรือใชชื่อบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เปนตน
7/ในกรณี............

-7ในกรณีผู 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 3 เมษายน 2560 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 หรือหนวยการบริหารราชการสวนท องถิ่นตางๆ
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. 2560 แลวเทานั้น
7. อัตราคาปรับ
คาปรับตามแบบสัญญาจาง ขอ 17 จะกําหนดในอัตรารอยละ 0.10 ตอวันของราคาจางตามสัญญา
8. การรับประกันความชํารุดบกพรอง
ผูชนะการสอบราคาซึ่งไดทําขอตกลงเปนหนังสือ หรือทําสัญญาจางตามแบบดังระบุในขอ 1.3
แลวแตกรณีจะตองรับประกันความชํารุดบกพรองของงานที่รับจางทําภายในระยะเวลาไมนอยกวา - ป นับถัด
จากวันที่“เทศบาล”ไดรับมอบงาน โดยผูรับจางตองรีบจัดการซอมแซมแกไขใหใชการไดดีดังเดิมภายใน 7 วัน
นับถัดจากวันที่ไดรับแจงความชํารุดบกพรอง
8/กรณีน.ี้ ........

-8กรณีนี้ผูรับจางไมดําเนินการใหเปนไปตามรายละเอียดที่กําหนดแหงสัญญา ขาดรายการหนึ่ง
รายการใด ผูวาจางมีสิทธิจางรายอื่นไดโดยผูรับจางจะตองเปนผูออกคาใชจายทั้งหมด หรือใหผูวาจางหักเงิน
คาจาง หรือหลักประกันสัญญาไวโดยผูรับจางไมมีสิทธิเรียกรอง และโตแยงใด ๆ ทั้งสิ้น
9. คาจางและการจายเงิน
การจายเงินคาจางเหมาตามประกาศนี้ “เทศบาล” จะจายเงินใหเมื่อผูเสนอราคา (ผูรับจาง)
ไดสงมอบงานจางเหมาบริการรักษาความสะอาดถนนในเขตเทศบาลเมืองสระแกว ใหกับเทศบาลเมืองสระแกว
เรียบรอยถูกตองตามสัญญา และคณะกรรมการตรวจรับ การจางไดทําการตรวจรับไวถูกตองครบถวนแลว โดย
แบงออกเปน 3 งวด ดังนี้
งวดที่ 1 เปนจํานวนเงิน 231,000.- บาท (สองแสนสามหมื่นหนึ่งพันบาทถวน) เมื่อผูรับจางได
ปฏิ บัติ งานโครงการจางเหมาบริ การรักษาความสะอาดถนนในเขตเทศบาลเมื องสระแกว (ตามรายละเอี ย ด
โครงการฯ) ใหแลวเสร็จภายใน 30 เมษายน 2560
งวดที่ 2 เปนจํานวนเงิน 231,000.- บาท (สองแสนสามหมื่นหนึ่งพันบาทถวน) เมื่อผูรับจางได
ปฏิ บัติ งานโครงการจางเหมาบริ การรักษาความสะอาดถนนในเขตเทศบาลเมื องสระแกว (ตามรายละเอี ย ด
โครงการฯ) ใหแลวเสร็จภายใน 31 พฤษภาคม 2560
งวดที่ 3(งวดสุดทาย) เปนจํานวนเงิน 231,000.- บาท (สองแสนสามหมื่นหนึ่งพันบาทถวน)
เมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงานโครงการจางเหมาบริการรักษาความสะอาดถนนในเขตเทศบาลเมืองสระแกว (ตาม
รายละเอียดโครงการฯ) ใหแลวเสร็จภายใน 30 มิถุนายน 2560
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 693,000.- บาท (หกแสนเกาหมื่นสามพันบาทถวน)
10. ขอสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่นๆ
10.1 เงิ นค าจ างสํ าหรั บงานจ างครั้ งนี้ จ ายจากเงิ นงบประมาณรายจ ายประจํ าป งบประมาณ
พ.ศ. 2560
การลงนามในสัญญาจะกระทําไดตอเมื่อ “เทศบาล” ไดรับอนุมัติเงิน คาจางเหมาจากเงิ น
งบประมาณประจําป พ.ศ. 2560 แผนงานเคหะและชุมชน งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล หมวดคาใชสอย
ประเภทรายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ และผูมีอํานาจสั่งจางแลวเทานั้น
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
คมนาคมประกาศกําหนดผูเสนอราคาซึ่งเปนผูรับจางจะตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการส งเสริมการพาณิชย
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
ของที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่น
9/(3) ในกรณี........

เอกสารสอบราคาจางเหมา เลขที่ 13/2560
การสอบราคาโครงการจางเหมาบริการเก็บ ขนขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลในเขตเทศบาลเมืองสระแกว
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ตั้งแตเดือน เมษายน ถึงเดือน มิถุนายน 2560)
ตามประกาศเทศบาลเมืองสระแกว ลงวันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2560
.......................................................
เทศบาลเมืองสระแกว ซึ่งตอไปนี้เรียกวา “เทศบาล”มีความประสงคจะสอบราคาจางโครงการ
จางเหมาบริการเก็บ ขนขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลในเขตเทศบาลเมืองสระแกว ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560
รวมเปนเงิน 406,800.- บาท (สี่แสนหกพันแปดรอยบาทถวน) (ตั้งแตเดือน เมษายน ถึงเดือน มิถุนายน 2560)
โดยมีรายละเอียดดังนี้
ขอบเขตดําเนินการจางเหมาบริการ
1. กําหนดวันทํางานปกติ ตั้งแตวันจันทร - วันอาทิตย (สัปดาหละ 7 วัน)
2. กําหนดเวลาทํางาน ชวงเวลาที่ตองปฏิบัติงานระหวางเวลา 05.00 – 16.30 น. โดย
จะตองทํางานจนกวางานจะแลวเสร็จตามที่เทศบาลเมืองสระแกวกําหนด
หมายเหตุ - ชวงเวลาที่จะเขาปฏิบัติงาน เทศบาลเมืองสระแกวจะกําหนดตามความเหมาะสมใหสอดคลองกับ
สภาพวิถีของชุมชนในพื้นที่ โดยผูควบคุมงานจะแจงใหทราบลวงหนา
- กรณีที่เกิดความเสียหายแกทางราชการไมวากรณีใดๆ ในระหวางเวลาการปฏิบัติงาน ถือวาเปน
ความรับผิดชอบของผูรับจาง
กําหนดพื้นที่ในการจางเหมาบริการ
เขตที่ 1 เริ่ มจากสี่ แ ยกโรงแรมโกลเด น ร านวั น ดี ไ ปสายจั น ทบุ รี บริ การโทรศั พ ท TOT
สุดเขตเทศบาลและถนนสุวรรณศรเขาสํานักงานที่ดินจังหวัดสระแกว บานคลองนางชิง โรงเรียนอนุบาลเมือง
สระแกว ศูนยการศึกษานอกโรงเรียน ศูนยวิทยาศาสตร ศูนยราชการและบานพักราชการ ชุมชนยอยที่ 1 บาน
คําเจริญ ชุมชนยอยที่ 2 หนองนกเขา PTT (ทุกซอย) ชุมชนยอยที่ 4 บานใหมคลองปูน
เขตที่ 2 เริ่มจากทาจอดรถสายวังน้ําเย็น ถนนเทศบาล 19 ถึง(แดงออรคิด) ถนนสายหลัง
สภอ.เมืองสระแกว,สํานักงานเกษตรอําเภอเมืองสระแกว สภอ.เมืองสระแกว สํานักงานสาธารณสุขอําเภอเมือง
สระแกว ชุมชนบานหลังสุขศาลา ถนนเทศบาล 21 ซอย 1,2,3 โรงเรียนพัฒนาชุมชน หมูบานหลังศูนยการคา
สระแกวเมืองทอง ตลาดศูนยการคาสระแกวเมืองทอง ซอยบานดาบตู ถนนเทศบาล 23 ถนนเทศบาล 25
หมูบานอลงกรณ, โรงงานดอกไม ถนนเทศบาล 27,29,30,31, 33 หมูบานพรประไพ และโรงพยาบาลสมเด็จพระ
ยุพราชสระแกว
เขตที่ 3 เริ่มจากถนนเทศบาล 6 จากถนนสุวรรณศร ถึงคลองพระสะทึง ถนนเทศบาล 8
ถนนเทศบาล 10 ถนนสุวรรณศร (ขางรานลีโอวัสดุ) ถึงโรงเรียนเทศบาล 1 (หนองกะพออนุสรณ) หมูบานหลัง
โรงเรียนหนองกะพอ ถนนเทศบาล 20 ซอย 1 ถนนเลี่ยงเมือง ตลอดสายทั้งสองฝงจดถนนเทศบาล 6 เขาหมูบาน
ธงชัยพัฒนา ถนนเทศบาล 18 (โรงปลาทู) ถนนเทศบาล 14 (จากบานจาเหลย ถึงศรีกิจรีสอรท) หมูบานซิตี้ปารค,
บิ๊กซี ถนนสุวรรณศร สหกรณออมทรัพยครูฯ , ถนนซอยหลังวัดทุกซอยวัดสระแกว , โรงเรียนอนุบาลจิตละมุน
ชุมชนโรงฆาสัตวเกา โรงเรียนดาราสมุทร ถนนสายเลี่ยงเมือง (จากสี่แยกดาราสมุทร ถึงรานโชติกา) เนินกลอย,
โรงแรมทิพปุระหลังอําเภอเมืองสระแกว, ปมแกส (ขางอําเภอเมืองสระแกว) ธนาคาร ออมสิน ไปรษณียฯ
เขตที่ 4 เริ่ มจากถนนสุ วรรณศร (ทางเขาถนนเทศบาล 2 ) ถึ งทางเข าถนนเทศบาล 19
(ทั้ ง สองฝ ง ) ถนนเทศบาล 19 ตลอดสายเข า หมู บ า นปางสี ด าซอย 1,2,3 โรงแรมธนาสิ ริ ถึ ง สถานี ร ถไฟ
ถนนเทศบาล 17 ตลอดสาย ตั้ งแตบานหั วกุญแจใต ถนนเทศบาล 17 ซอย3,4,5 ถึงถนนสุวรรณศร หมูบาน
เอื้ออาทร ปมคาลเท็กซและรานอาหารดูดี๋,สหกรณออมทรัพยครูฯ,บริษัทอีซูซุฯ, บริษัทแม็คโครฯ, โรงเรียน
อนุบาลวัดสระแกว ซอยรานมาลัย สาขา 2, ปมน้ํามันเอสโซ ถึงทางเขาถนนเทศบาล 2
2/เขตที่ 5.....

-2เขตที่ 5 เริ่ ม จากถนนเทศบาล6/1 ทางเข า เทศบาลสํ า นั ก งานเทศบาลเมื อ งสระแก ว ,
โรงเรียนสระแกว ถนนเทศบาล 2 จากถนนสุวรรณศร ไปชุมชนบานใหญ ไปถึงโรงน้ําแข็ง สุดทางถนนเทศบาล 2
เขาศาลากลางบาน ถนนสายเลี่ยงเมือง จากแยกถนนเทศบาล 6 ตลอดแนว เขาซอยในหมูบานลัดกะสัง ทุก
ซอย และโรงเรียนเทศบาล 2 (โรงเรียนลัดกะสัง) ถนนสุวรรณศร เขาถนนเทศบาล 1 (บานหนองเสม็ด) เขา
สถานีขนสงจังหวัดสระแกว, ศูนยรถยนตฮอนดา ถนนเทศบาล 3 (บานโคกกํานัน) ตลอดซอย เขาถนนเทศบาล 5
ขางศูนยรถยนตโตโยตาฯ ตลอดซอย ถนนเทศบาล 7 (คลองจาน) ตลอดซอย เชื่อมทางเทศบาล 5 ถนนเทศบาล
9 ตลอดสาย แยกทางเทศบาล 7 (สายหลังสถานีขนสงจังหวัดสระแกว) ถึงถนนเทศบาล 17 ตลาดเมืองแกว
หมูบานสวนตาลวิว ถนนเทศบาล 11,13,15,17
ขอกําหนดและเงื่อนไข
1. ผู รับจ างต องดํ าเนิ นการตามลักษณะงานใหสําเร็จ เปน ระเบี ยบเรียบรอย โดยมิใหเกิ ด
ปญหาความสกปรกและไมเปนระเบียบเรียบรอย และเมื่อพบเห็นตองรีบเรงแกไขทันที
2. ผูรับจางตองจัดหาวัสดุ - อุปกรณ เครื่องมือเครื่องใชในการปฏิบัติงานใหเพียงพอและ
เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน อาทิ เชน
1) ไมกวาดทางมะพราวสําหรับกวาดเก็บขยะมูลฝอย
2) ที่ตักขยะ
3) ถุงพลาสติกสีดําใสขยะ
4) ถุงมือ, ผาปดจมูก
5) อุปกรณอํานวยความสะดวกอื่นๆ ที่จําเปนตองใชในการปฏิบัติงานตามความเหมาะสม
3. ผูรับจางเหมาบริการตองจัดหาพนักงานทีมีความประพฤติดี มีความสามารถปฏิบัติงาน
ดวยความเรียบรอย มีสัญชาติไทย อานหนังสือออก เขียนหนังสือได
ค าจ างและการจ ายเงิ น ระยะเวลาการจ าง 3 เดื อน รวมเป นจํ านวนเงิ นทั้ งสิ้ น 406,800 บาท
(ตั้งแตวันที่ เมษายน ถึงเดือน มิถุนายน 2560) กําหนดการจายเงินเปนงวด ดังนี้
งวดที่ 1 จะจายคาจางเปนจํานวนเงิน 135,600- บาท เมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงานใหแลวเสร็จ
และสงมอบงานภายในวันที่ 30 เมษายน 2560 พรอมกับคณะกรรมการฯ ตรวจรับงานจางเปนที่เรียบรอยแลว
งวดที่ 2 จะจายคาจางเปนจํานวนเงิน 135,600- บาท เมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงานใหแลวเสร็จ
และสงมอบงานภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 พรอมกับคณะกรรมการฯ ตรวจรับงานจางเปนที่เรียบรอยแลว
งวดที่ 3 จะจายคาจางเปนจํานวนเงิน 135,600- บาท เมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงานใหแลวเสร็จ
และสงมอบงานภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2560 พรอมกับคณะกรรมการฯ ตรวจรับงานจางเปนที่เรียบรอยแลว
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
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-31.6 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 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญาตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบั ญชีรายรับ
รายจาย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ
2.6 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญากับหนวยงานของรัฐซึ่งไดดําเนินการจัดซื้อจัดจาง
ดวยระบบอิเล็กทรอนิกส (e-Government Procurement : e-GP) ตองลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกสของ
กรมบัญชีกลางที่เว็บไซตศูนยขอมูลจัดซื้อจัดจางภาครัฐ
2.7 ผูประสงคจะเสนอราคาตองรับจายเงินผานบัญชีเงินฝากกระแสรายวันหรือบัญชีเงินฝาก
ออมทรัพย เวนแตการรับจายเงินแตละครั้งซึ่งมีมูลคาไมเกินสามหมื่นบาทคูสัญญาอาจรับจายเปนเงินสดก็ได
3. หลักฐานการเสนอราคา
ผูเสนอราคาจะตองเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพรอมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกไวนอก
ซองใบเสนอราคาเปน 3 สวนคือ
3.1 สวนที่ 1 อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้
(1) ในกรณีผูเสนอราคาเปนนิติบุคคล
ก) หา งหุน สว นสามัญ หรือ หา งหุน สว นจํา กัด ใหยื่น สํา 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 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูรวมคาและในกรณีที่ผูเขารวมคาฝายใดเป นบุคคลธรรมดาที่
มิใชสัญชาติไทยก็ใหยื่นสําเนาหนังสือเดินทาง หรือผูรวมคาฝายใดเปนนิติบุคคลใหยื่นเอกสารตามที่ระบุไวใน (1)
(4) สําเนาใบทะเบียนพาณิชย หรือ สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม (ภ.พ.20)
(5) สําเนาใบเสร็จซื้อเอกสารสอบราคา
(6) บัญชีเอกสารสวนที่ 1 ทั้งหมดที่ไดยื่นพรอมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบ ในขอ 1.6 (1)
4/3.2 สวนที่ 2.....

-43.2 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)
(4) บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญากับหนวยงานของรัฐซึ่งไดดําเนินการจัดซื้อ
จัดจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส (e-Government
Procurement : E-GP) ตองลงทะเบียนในระบบ
อิเล็กทรอนิกสของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซตศูนยขอมูลจัดซื้อจัดจางภาครัฐ
(5) คูสัญญาตองรับจายเงินผานบัญชีเงินฝากกระแสรายวันหรือบัญชีฝากออมทรัพยเวน
แตการรับจายเงินแตละครั้งซึ่งมีมูลคาไมเกินสามหมื่นบาทคูสัญญาอาจรับจายเปนเงินสดก็ได
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 ผูเสนอราคาจะตองกรอกปริมาณงาน และราคาในบัญชีปริมาณงานจางเหมาบริการในศูนย
กําจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจรเทศบาลเมืองสระแกว ใหครบถวน
ในการเสนอราคาให เ สนอเป น เงิ น บาท และเสนอราคาเพี ย งราคาเดี ย วโดยเสนอราคารวม
และหรือราคาตอหนวยและหรือตอรายการตามเงื่อนไขที่ระบุไวทายใบเสนอราคาใหถูกตอง ทั้งนี้ราคารวมที่เสนอ
จะตองตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถาตัวเลขและตัวหนังสือไมตรงกันใหถือตัวหนังสือเปนสําคัญ โดยคิดราคา
รวมทั้งสิ้นซึ่งรวมคาภาษีมูลคาเพิ่มภาษีอากรอื่น คาขนสง คาจดทะเบียนและคาใชจายอื่น ๆ ทั้งปวงจนกระทั่ง
สงมอบงานให ณ เทศบาลเมืองสระแกว หรือสถานที่อื่นที่เทศบาลไดกําหนดภายหลังราคาที่เสนอจะตองกําหนด
ยืนราคาไมนอยกวา 89 วัน นับแตวันเปดซองสอบราคาโดยภายในกําหนดยืนราคาผูเสนอราคาตองรับผิดชอบ
ราคาที่ตนไดเสนอไวและจะถอนการเสนอราคามิได
4.3 ผูเสนอราคาจะตองเสนอกําหนดเวลาการดําเนินการแลวเสร็จไมเกิน 89 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
13/2560” ยื่นตอเจาหนาที่รับซองสอบราคาไดใน วันที่ 9 มีนาคม 2560 ตั้งแตเวลา 08.30 – 12.00 น. และ
ตั้งแตเวลา 13.00 – 16.30 น. ณ หองประชุมชั้น 2 ที่วาการอําเภอเมืองสระแกว และในวันที่ 10 มีนาคม
2560 ถึงวันที่ 23 มีนาคม 2560 ตั้งแตเวลา 08.30 – 12.00 น. และตั้งแตเวลา 13.00–16.30 น. ไดที่งานพัสดุ
และทรัพยสิน กองคลัง สํานักงานเทศบาลเมืองสระแกว
เมื่อพนกําหนดเวลายื่นซองสอบราคาแลวจะไมรับซองสอบราคาโดยเด็ดขาด
5/คณะกรรมการ..........
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เปนผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่น ตามขอ 1.5(1) ณ วันประกาศสอบราคาหรือไม
และประกาศรายชื่อผูเสนอราคาที่มีสิทธิ์ไดรับการคัดเลือกกอนการเปดซองใบเสนอราคา
หากปรากฏตอคณะกรรมการเปดซองสอบราคาหรือในขณะที่มีการเปดซองใบเสนอราคาวามี
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
คณะกรรมการเป ด ซองสอบราคาจะเป ด ซองใบเสนอราคาของผู ที่มีสิ ทธิ ได รั บ การคั ด เลื อ ก
ดังกลาวขางตน ณ หองประชุ มชั้น 2 ที่วาการอําเภอเมืองสระแก ว ใน วันที่ 24 มีนาคม 2560 ตั้งแตเวลา
10.00 น. เปนตนไป
การยื่นอุทธรณตามวรรค 4 ยอมไมเปนเหตุใหมีการขยายระยะเวลาการเปดซองใบเสนอราคา
เวนแตผูวาราชการจังหวัดพิจารณาเห็นวา การขยายระยะเวลาดังกลาวและเปนประโยชนแกทางราชการอยางยิ่ง
และในการที่ผูวาราชการจังหวัดพิจารณาเห็นดวยกับคําคัดคานของผูอุทธรณ และเห็นวาการยกเลิกการเป ดซอง
ใบเสนอราคาที่ไดดําเนินการไปแลวจะเปนประโยชนแกทางราชการอยางยิ่ง และใหผูวาราชการจังหวัดมีอํานาจ
ยกเลิกการเปดซองใบเสนอราคาดังกลาวได
5. 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
6/5.4ในการ.........

-65.4 ในการตัดสินการสอบราคาหรือในการทํ าสัญญาคณะกรรมการเปดซองสอบราคา หรื อ
“เทศบาล”มีสิทธิใหผูเสนอราคาชี้แจงขอเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือขอ เท็จจริงอื่นใด ที่เกี่ยวของกับผูเสนอราคา
ได “เทศบาล” มีสิทธิที่จะไมรับราคาหรือไมทําสัญญา หากหลักฐานดังกลาวไมมีความเหมาะสมหรือไมถูกตอง
5.5 “เทศบาล”ทรงไวซึ่งสิทธิที่ไมรับราคาต่ําสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอ
ทั้งหมดก็ไดและอาจพิจารณาเลือกจางในจํานวนหรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิก
การสอบราคาโดยไมพิจารณาจัดจางเลยก็ไดสุดแตจะพิจารณา ทั้งนีเ้ พื่อประโยชนของทางราชการเปนสําคัญ และ
ใหถือวาการตัดสินของ “เทศบาล” เปนเด็ดขาดผูเสนอราคาจะเรียกรองคาเสียหายใดๆมิไดรวมทั้ง “เทศบาล”
จะพิ จารณายกเลิกการสอบราคา และลงโทษผู เ สนอราคาเป นผู ทิ้งงานไมว าจะเป น ผูเ สนอราคาที่ ได รับ การ
คัดเลือกหรือไมก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อไดวาการเสนอราคากระทําไปโดยไมสุจริต เชน การเสนอเอกสารอันเปน
เท็จ หรือใชชื่อบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เปนตน
ในกรณีผู เสนอราคาต่ําสุด เสนอราคาต่ํ าจนคาดหมายไดว าไม อาจดํ 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 3 เมษายน 2560 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
7/อนึ่ง...........

-7อนึ่ง เทศบาลเมื องสระแกวจะลงนามในสัญญาต อเมื่ อมีเ งินงบประมาณตามเทศบั ญญั ติ
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 แลวเทานั้น
7. อัตราคาปรับ
คาปรับตามแบบสัญญาจาง ขอ 17 จะกําหนดในอัตรารอยละ 0.10 ตอวันของราคาจางตามสัญญา
8. การรับประกันความชํารุดบกพรอง
ผูชนะการสอบราคาซึ่งไดทําขอตกลงเปนหนังสือ หรือทําสัญญาจางตามแบบดังระบุในขอ 1.3
แลวแตกรณีจะตองรับประกันความชํารุดบกพรองของงานที่รับจางทําภายในระยะเวลาไมนอยกวา - ป นับถัด
จากวันที่“เทศบาล”ไดรับมอบงาน โดยผูรับจางตองรีบจัดการซอมแซมแกไขใหใชการไดดีดังเดิมภายใน 7 วัน
นับถัดจากวันที่ไดรับแจงความชํารุดบกพรอง
กรณีนี้ผูรับจางไมดําเนินการใหเปนไปตามรายละเอียดที่กําหนดแหงสัญญา ขาดรายการหนึ่ง
รายการใด ผูวาจางมีสิทธิจางรายอื่นไดโดยผูรับจางจะต องเปนผูออกคาใชจายทั้งหมด หรือใหผูวาจางหักเงิน
คาจาง หรือหลักประกันสัญญาไวโดยผูรับจางไมมีสิทธิเรียกรอง และโตแยงใด ๆ ทั้งสิ้น
9. คาจางและการจายเงิน
การจายเงินคาจางเหมาตามประกาศนี้ “เทศบาล” จะจายเงินใหเมื่อผูเสนอราคา (ผูรับจาง)
ไดสงมอบงานจางเหมาบริการเก็บ ขนขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลในเขตเทศบาลเมืองสระแกว ใหกับเทศบาลเมือง
สระแกว เรียบรอยถูกตองตามสัญญา และคณะกรรมการตรวจรับการจางไดทําการตรวจรับไวถูกตองครบถวนแลว
โดยแบงออกเปน 3 งวด ดังนี้
งวดที่ 1 เปนจํานวนเงิน 135,600.- บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นหาพันหกรอยบาทถวน) เมื่อผู
รับจางไดปฏิบัติงานโครงการจางเหมาบริการเก็บ ขนขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลในเขตเทศบาลเมืองสระแกว (ตาม
รายละเอียดโครงการฯ) ใหแลวเสร็จภายใน 30 เมษายน 2560
งวดที่ 2 เปนจํานวนเงิน 135,600.- บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นหาพันหกรอยบาทถวน) เมื่อผู
รับจางไดปฏิบัติงานโครงการจางเหมาบริการเก็บ ขนขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลในเขตเทศบาลเมืองสระแกว (ตาม
รายละเอียดโครงการฯ) ใหแลวเสร็จภายใน 31 พฤษภาคม 2560
งวดที่ 3(งวดสุดทาย) เปนจํานวนเงิน 135,600.- บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นหาพันหกรอยบาทถวน)
เมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงานโครงการจางเหมาบริการเก็บ ขนขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลในเขตเทศบาลเมืองสระแกว
(ตามรายละเอียดโครงการฯ) ใหแลวเสร็จภายใน 30 มิถุนายน 2560
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 406,800.- บาท (สีแ่ สนหกพันแปดรอยบาทถวน)
10. ขอสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่นๆ
10.1 เงิ นค าจ างสํ าหรั บงานจ างครั้ งนี้ จ ายจากเงิ นงบประมาณรายจ ายประจํ าป งบประมาณ
พ.ศ. 2560
การลงนามในสัญญาจะกระทําไดตอเมื่อ “เทศบาล” ไดรับอนุมัติเงิน คาจางเหมาจากเงิ น
งบประมาณประจําป พ.ศ. 2560 แผนงานเคหะและชุมชน งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล หมวดคาใชสอย
ประเภทรายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ และผูมีอํานาจสั่งจางแลวเทานั้น
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 และไดตกลงจางตามประกาศ
สอบราคาจางแลวถาผูร ับจางจะตองสั่งหรือนําสิ่งของดังกลาวเขามาจากตางประเทศและของนั้นตองเขา
8/มาโดย............

