
 
 

 
 
 

ประกาศเทศบาลเมืองสระแก้ว 
เรื่อง สอบราคาโครงการจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกเพ่ือปฏิบัติงาน 

ในงานระบบก าจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองสระแก้วประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
(ประจ าเดือนมกราคมถึงเดือนมีนาคม 2558) 

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

ด้วยเทศบาลเมืองสระแก้วมีความประสงค์จะด าเนินการ จ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกเพ่ือ
ปฏิบัติงานในงานระบบก าจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองสระแก้ว ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558รวมเป็นเงิน 675,000.- 
บาท (หกแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) (ประจ าเดือนมกราคมถึงเดือนมีนาคม 2558) จ านวน 25คนดังนี้ 

- เจ้าหน้าที่ธุรการ  จ านวน 2 คนอัตราค่าจ้าง 9,000 บาท/คน/เดือน 

  - เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได ้  จ านวน 1 คนอัตราค่าจ้าง 9,000 บาท/คน/เดือน 
  - นักการ   จ านวน 1 คนอัตราค่าจ้าง 9,000 บาท/คน/เดือน 
  - พนักงานขับรถยนต์  จ านวน 1 คนอัตราค่าจ้าง 9,000 บาท/คน/เดือน 
  - คนงานไฟฟ้า   จ านวน 1 คนอัตราค่าจ้าง 9,000 บาท/คน/เดือน 
  - เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย จ านวน 1 คนอัตราค่าจ้าง 9,000 บาท/คน/เดือน 
  - ภารโรง   จ านวน 2 คนอัตราค่าจ้าง 9,000 บาท/คน/เดือน 
  - พนักงานคัดแยกขยะ  จ านวน 16 คน อัตราค่าจ้าง 9,000 บาท/คน/เดือน 
 

โดยมีขอบเขตการด าเนินงานตามโครงการจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกเพ่ือปฏิบัติงานในงาน
ระบบก าจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองสระแก้วประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558(ประจ าเดือนมกราคมถึงเดือนมีนาคม 
2558) รายละเอียดดังนี้ 

 

  ก. ก ำหนดวันท ำงำนปกติ 
  ตั้งแต่วันจันทร์ – วันศุกร์ (สัปดาห์ละ  5  วัน) 
 

  ข. ก ำหนดเวลำท ำงำนปกติ  
  ปฏิบัติงานระหว่างเวลา  08.30 – 16.30 น. โดยจะต้องมีเวลาท างานไม่น้อยกว่าวันละ 7 ชั่วโมง 
(ไม่รวมเวลาหยุดพัก) หรือจนกว่างานจะแล้วเสร็จตามที่เทศบาลก าหนดกรณีที่ต าแหน่งใดก าหนดให้มีการอยู่เวร  
ระยะเวลาการปฏิบัติงานก็ให้เป็นไปตามที่เทศบาลก าหนด 
  หมำยเหตุ กรณีที่เกิดความเสียหายแก่ทางราชการไม่ว่ากรณีใดๆ ในระหว่างเวลาการปฏิบัติงาน  
ถือว่าเป็นความรับผิดชอบของผู้ปฏิบัติงาน 
 

  ค. ก ำหนดพื้นที่ในกำรปฏิบัติงำน 
     1. ปฏิบัติงานอยู่ในศูนย์ก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลแบบครบวงจรของเทศบาลเมืองสระแก้ว 
     2. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับต าแหน่ง  ดังนี้ 
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  เจ้ำหน้ำที่ธุรกำร 
  -  ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานธุรการและงานสารบรรณที่ต้องใช้ความรู้ทางเทคนิคหรือวิชาการซึ่งมี
ลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการร่าง โต้ตอบ บันทึก ย่อเรื่อง ตรวจทานหนังสือที่ต้องใช้ความรู้ ทางเทคนิคหรือ
วิชาการด้านใดด้านหนึ่ง การติดตามให้มีการซ่อมแซมและบ ารุงรักษา การจ าหน่ายยานพาหนะที่ช ารุด เสื่อมสภาพ 
และการเบิกจ่ายพัสดุทางช่างการตรวจสอบ ลงหรือเปลี่ยนแปลงรายการและเก็บรักษาเอกสารของทางราชการ การ
รวบรวมข้อมูลหรือจัดเตรียมเอกสาร จดบันทึกรายงานการประชุม และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
 

  เจ้ำหน้ำทีจ่ัดเก็บรำยได้  
  - ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดเก็บค่าธรรมเนียมต่างๆ การพิจารณาแบบแสดงรายการ ค าร้อง ค าขอ
หรือรายการอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บขยะมูลฝอย ค่าธรรมเนียมขนสิ่งปฏิกูลควบคุมหรือ
จัดท าทะเบียนต่างๆ เก็บรักษาเอกสารค่าธรรมเนียมและรายได้อ่ืน สอดส่องตรวจตราเร่งรัดค่าธรรมเนียมต่างๆ และ
รายได้อ่ืนค้างช าระควบคุมหรือด าเนินงานเกี่ยวกับการรวบรวมข้อมูลเพ่ือจัดท ารายงานและปฏิบัติหน้าที่ อ่ืนที่
เกี่ยวข้อง 
  นักกำร     
  - ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการรับ - ส่ง ลงทะเบียน แยกประเภท และจัดส่งหนังสือเอกสารให้หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องเก็บและค้นหา หนังสือ กรอกแบบฟอร์ม และร่างหนังสือโต้ตอบง่ายๆตรวจทานความถูกต้องของตัวเลข
และตัวหนังสือพิมพ์และคัดส าเนาหนังสือเอกสาร ตรวจเอกสารหลักฐานและคัดลอกลงรายการต่างๆ ช่วยจัดหา 
ดูแลรักษาและเบิกจ่ายพัสดุครุภัณฑ์ ช่วยรวบรวมข้อมูลและสถิติทั่วไป ช่วยท าบันทึกย่อเรื่อง ช่วยจัดเตรียมและ
ให้บริการในเรื่องสถานที่ วัสดุ อุปกรณ์ ช่วยติดต่ออ านวยความสะดวก และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
  - อยู่เวรห้องควบคุมตาชั่งกรณีที่เป็นวันเสาร์– วันอาทิตย์ (ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 16.30 น.)อย่าง
น้อยวันละ 1 คน 
  พนักงำนขับรถยนต์  
  -  ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการขับรถยนต์  และงานอ่ืนๆที่เก่ียวข้อง 
  คนงำนไฟฟ้ำ     
  - ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานช่างไฟฟ้า เช่น ช่วยในการติดตั้ง ประกอบ ดัดแปลงปรับ ซ่อม บ ารุงรักษา 
เครื่องจักร เครื่องมือ เครื่องใช้ที่เกี่ยวกับไฟฟ้า เบิกจ่าย จัดเก็บรักษาเครื่องมือ เครื่องใช้และวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการ
ปฏิบัติงาน รวบรวมข้อมูลและประวัติการซ่อม และข้อมูลที่เก่ียวกับหน่วยงานและปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เก่ียวข้อง 
  เจ้ำหน้ำที่รักษำควำมปลอดภัย   
  -  ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการการดูแลรักษาความปลอดภัยทรัพย์สินของศูนย์ก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง
ปฏิกูลแบบครบวงจรของเทศบาลเมืองสระแก้วไม่ให้เกิดการสูญหาย หรือเกิดความเสียหายแก่ทางราชการเปิด – ปิด 
ประตูทางเข้าอยู่เวรกลางวัน วันจันทร์ – วันอาทิตย์ (ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 16.30 น.) 

 

  ภำรโรง     
  -  ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการดูแลรักษาความสะอาดภายในศูนย์ก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลแบบ
ครบวงจรของเทศบาลเมืองสระแก้ว เปิด – ปิด ประตูอาคารและโรงงาน และงานอ่ืนๆที่เก่ียวข้อง 

 
3/พนักงาน........... 
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  พนักงำนคัดแยกขยะ  
  -ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการคัดแยกขยะมูลฝอยหรือสิ่งปฏิกูล การบรรจุปุ๋ยและงานอ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง 
     3. ปฏิบัติงานอื่นๆท่ีอยู่ในข้อตกลงเพ่ิมเติม 
 

ง. คุณสมบัติของผู้ปฏิบัติงำน 
  เจ้ำหน้ำที่ธุรกำร 
  - คุณวุฒิไม่ต่ ากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือเทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ทุกสาขาที่ก.พ. ก.ค. หรือ ก.ท. 
รับรองซึ่งศึกษาวิชาคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า 6หน่วยกิต หรือผ่านการฝึกอบรมทางด้านการใช้คอมพิวเตอร์จาก
สถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่ได้รับการรับรองจากทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่มีระยะเวลาการ
ฝึกอบรมไมน่้อยกว่า 12ชั่วโมง  
 

  เจ้ำหน้ำที่จัดเก็บรำยได้  
  - คุณวุฒิไม่ต่ ากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ทางบัญชีพาณิชยการ เลขานุการ 
การตลาด การขาย บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป (เฉพาะทางบริหารธุรกิจ และการจัดการทั่วไป ต้องมีการศึกษา
วิชาบัญชีมาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต) หรือทางอ่ืน ที่ ก.ท.ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได้ 
  นักกำร     
  -  คุณวุฒิไม่ต่ ากว่าชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม.3) 
  พนักงำนขับรถยนต์   
  -  ไม่ก าหนดคุณวุฒิ 
  -  มีใบอนุญาตขับรถยนต์ 
  -  มีประสบการณ์ในการขับรถยนต์ 
  คนงำนไฟฟ้ำ     
  -  ไม่ก าหนดคุณวุฒิ 
  -  อ่านหนังสือออก  เขียนหนังสือได้ 
  เจ้ำหน้ำที่รักษำควำมปลอดภัย 
  -  ไม่ก าหนดคุณวุฒิ 
  -  อ่านหนังสือออก  เขียนหนังสือได้ 
  ภำรโรง     
  -  ไม่ก าหนดคุณวุฒิ 
  -  อ่านหนังสือออก  เขียนหนังสือได้ 
 

  พนักงำนคัดแยกขยะ 
  -  ไม่ก าหนดคุณวุฒิ 
  -  อ่านหนังสือออก  เขียนหนังสือได้ 

 
 

4/หมายเหตุ............. 
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หมำยเหตุ  ทุกต าแหน่งต้องเป็นสัญชาติไทย 
 

ระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต่ 1 มกราคม 2558ถึงวันที่ 31มีนาคม 2558เป็นจ ำนวนเงินทั้งสิ้น
675,000.- บำท(หกแสนเจ็ดหม่ืนห้ำพันบำทถ้วน) 

โดยมีรำยละเอียดตำมเอกสำรสอบรำคำจ้ำงเหมำ เลขที่ 6/2558ลงวันที่ 4ธันวำคม 2557 
  

  ผู้มีสิทธิเสนอรำคำจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 
  1. เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้างดังกล่าว  
  2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการหรือของหน่วยการบริหารราชการ
ส่วนท้องถิ่น และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว 
  3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิหรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้
เสนอราคาได้มีค าสั่งให้สละสิทธิและความคุ้มกันเช่นว่านั้น 

4. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืนที่เข้าเสนอราคากับเทศบาลเมืองสระแก้ว  
ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบ
ราคาจ้างครั้งนี ้  

5. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ รายจ่าย 
หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคัญ 

6. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ด้วย
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของ
กรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 

 7. คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากกระแสรายวันหรือบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ เว้นแต่การ
รับจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ 

 

ก าหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ 8ธันวำคม 2557 เวลำ 08.30 น. – 12.00 น.และตั้งแต่เวลำ
13.00 น. – 16.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 (ห้องสระขวัญ) ศูนย์รำชกำรจังหวัดสระแก้ว และในวันที่ 9ธันวำคม 
2557 ถึงวันที่ 23ธันวำคม 2557 ระหว่ำงเวลำ 08.30 น. – 16.30 น. ณ งำนพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง ส ำนักงำน
เทศบำลเมืองสระแก้ว   

 

  ก าหนดตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาและเปิดซองใบเสนอราคาของผู้มีสิทธิได้รับการ
คัดเลือก ในวันที่ 24ธันวำคม 2557 ตั้งแต่เวลำ 10.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมชั้น 3 (ห้องสระขวัญ) ศูนย์
รำชกำรจังหวัดสระแก้ว 
 

  ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคา ในราคาชุดละ 1,000.- บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน) ได้ที่งานพัสดุ
และทรัพย์สิน กองคลัง ส านักงานเทศบาลเมืองสระแก้ว ระหว่ำงวันที่ 8ธันวำคม 2557 ถึงวันที่ 23ธันวำคม 2557หรือ
สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-3724-1491 ต่อ 111 ในวันและเวลาราชการ หรือสืบค้นที่ เว็บไซต์ 
www.gprocurement.go.th. และเว็บไซต์ของเทศบาลเมืองสระแก้ว www.sakaeocity.go.th 

 
5/อนึ่ง........ 
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อนึ่ง เทศบำลเมืองสระแก้วจะลงนำมในสัญญำต่อเม่ือมีเงินงบประมำณตำมเทศบัญญัติ
งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2558 แล้วเท่ำนั้น 
 

ประกาศ  ณ วันที่ 8  เดือนธันวาคมพ.ศ.2557 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

เอกสารสอบราคาจ้างเหมา เลขที่ 6/2558 
การสอบราคาโครงการจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกเพ่ือปฏิบัติงาน 

ในงานระบบก าจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองสระแก้ว ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
(ประจ าเดือนมกราคมถึงเดือนมีนาคม 2558) 

ตามประกาศเทศบาลเมืองสระแก้ว ลงวันที่ 8 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558 
....................................................... 

 

เทศบาลเมืองสระแก้ว ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “เทศบาล” มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างโครงการจ้าง
เหมาแรงงานบุคคลภายนอกเพ่ือปฏิบัติงานในงานระบบก าจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองสระแก้ว ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2558 รวมเป็นเงิน 675,000.- บาท (หกแสนเจ็ดหม่ืนห้าพันบาทถ้วน) (ประจ าเดือนมกราคม
ถึงเดือนมีนาคม  2558) จ านวน 25 คน ดังนี้  
  - เจ้าหน้าที่ธุรการ  จ านวน 2 คน  อัตราค่าจ้าง 9,000 บาท/คน/เดือน 
  - เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได ้  จ านวน 1 คน  อัตราค่าจ้าง 9,000 บาท/คน/เดือน 
  - นักการ   จ านวน 1 คน  อัตราค่าจ้าง 9,000 บาท/คน/เดือน 
  - พนักงานขับรถยนต์  จ านวน 1 คน  อัตราค่าจ้าง 9,000 บาท/คน/เดือน 
  - คนงานไฟฟ้า   จ านวน 1 คน  อัตราค่าจ้าง 9,000 บาท/คน/เดือน 
  - เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย จ านวน 1 คน  อัตราค่าจ้าง 9,000 บาท/คน/เดือน 
  - ภารโรง   จ านวน 2 คน  อัตราค่าจ้าง 9,000 บาท/คน/เดือน 
  - พนักงานคัดแยกขยะ  จ านวน 16 คน อัตราค่าจ้าง 9,000 บาท/คน/เดือน 
 

โดยมีขอบเขตการด าเนินงานตามโครงการจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกเพ่ือปฏิบัติงานในระบบ
ก าจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองสระแก้ว ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 รายละเอียดดังนี้ 

 

  ก. ก าหนดวันท างานปกติ   
     ตั้งแต่วันจันทร์ – วันศุกร์ (สัปดาห์ละ  5  วัน) 
 

  ข. ก าหนดเวลาท างานปกติ  
     ปฏิบัติงานระหว่างเวลา  08.30 – 16.30 น. โดยจะต้องมีเวลาท างานไม่น้อยกว่าวันละ 7 ชั่วโมง 
(ไม่รวมเวลาหยุดพัก) หรือจนกว่างานจะแล้วเสร็จตามที่เทศบาลก าหนด กรณีที่ต าแหน่งใดก าหนดให้มีการอยู่เวร  
ระยะเวลาการปฏิบัติงานก็ให้เป็นไปตามที่เทศบาลก าหนด 
  หมายเหตุ  กรณีที่เกิดความเสียหายแก่ทางราชการไม่ว่ากรณีใดๆ ในระหว่างเวลาการปฏิบัติงาน  
ถือว่าเป็นความรับผิดชอบของผู้ปฏิบัติงาน 
 

  ค. ก าหนดพื้นที่ในการปฏิบัติงาน 
     1. ปฏิบัติงานอยู่ในศูนย์ก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลแบบครบวงจรของเทศบาลเมืองสระแก้ว 
     2. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับต าแหน่ง  ดังนี้ 
 

2/ เจ้าหน้าที.่.... 
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  เจ้าหน้าที่ธุรการ 
  -  ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานธุรการและงานสารบรรณที่ต้องใช้ความรู้ทางเทคนิคหรือวิชาการ  ซึ่งมี
ลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการร่าง โต้ตอบ บันทึก ย่อเรื่อง ตรวจทานหนังสือที่ต้องใช้ความรู้  ทางเทคนิคหรือ
วิชาการด้านใดด้านหนึ่ง การติดตามให้มีการซ่อมแซมและบ ารุงรักษา การจ าหน่ายยานพาหนะที่ช ารุด เสื่อมสภาพ 
และการเบิกจ่ายพัสดุทางช่างการตรวจสอบ ลงหรือเปลี่ยนแปลงรายการและเก็บรักษาเอกสารของทางราชการ การ
รวบรวมข้อมูลหรือจัดเตรียมเอกสาร จดบันทึกรายงานการประชุม และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
 

  เจ้าหน้าทีจ่ัดเก็บรายได้  
  - ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดเก็บค่าธรรมเนียมต่างๆ การพิจารณาแบบแสดงรายการ ค าร้อง ค าขอ
หรือรายการอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บขยะมูลฝอย ค่าธรรมเนียมขนสิ่งปฏิกูล ควบคุมหรือ
จัดท าทะเบียนต่างๆ เก็บรักษาเอกสารค่าธรรมเนียมและรายได้อ่ืน สอดส่องตรวจตราเร่งรัดค่าธรรมเนียมต่างๆ  
และรายได้อ่ืนค้างช าระควบคุมหรือด าเนินงานเกี่ยวกับการรวบรวมข้อมูลเพ่ือจัดท ารายงานและปฏิบัติหน้าที่ อ่ืน    
ทีเ่กี่ยวข้อง 
  นักการ     
  - ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการรับ - ส่ง ลงทะเบียน แยกประเภท และจัดส่งหนังสือเอกสารให้หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องเก็บและค้นหา หนังสือ กรอกแบบฟอร์ม และร่างหนังสือโต้ตอบง่ายๆตรวจทานความถูกต้องของตัวเลข 
และตัวหนังสือพิมพ์และคัดส าเนาหนังสือเอกสาร ตรวจเอกสารหลักฐานและคัดลอกลงรายการต่างๆ  ช่วยจัดหา 
ดูแลรักษาและเบิกจ่ายพัสดุครุภัณฑ์ ช่วยรวบรวมข้อมูลและสถิติทั่วไป ช่วยท าบันทึกย่อเรื่อง ช่วยจัดเตรียมและ
ให้บริการในเรื่องสถานที่ วัสดุ อุปกรณ์ ช่วยติดต่ออ านวยความสะดวก และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
  - อยู่เวรห้องควบคุมตาชั่งกรณีท่ีเป็นวันเสาร์ – วันอาทิตย์ (ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 16.30 น.) อย่างน้อย
วันละ 1 คน 
  พนักงานขับรถยนต์  
  -  ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการขับรถยนต์  และงานอ่ืนๆที่เก่ียวข้อง 
 

  คนงานไฟฟ้า     
  - ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานช่างไฟฟ้า เช่น ช่วยในการติดตั้ง ประกอบ ดัดแปลง ปรับ ซ่อม บ ารุงรักษา 
เครื่องจักร เครื่องมือ เครื่องใช้ที่เก่ียวกับไฟฟ้า เบิกจ่าย จัดเก็บรักษาเครื่องมือ เครื่องใช้ และวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการ
ปฏิบัติงาน รวบรวมข้อมูลและประวัติการซ่อม และข้อมูลที่เก่ียวกับหน่วยงานและปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เก่ียวข้อง 
 

  เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย   
  -  ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการการดูแลรักษาความปลอดภัยทรัพย์สินของศูนย์ก าจัดขยะมูลฝอยและ   
สิ่งปฏิกูลแบบครบวงจรของเทศบาลเมืองสระแก้ว ไม่ให้เกิดการสูญหาย หรือเกิดความเสียหายแก่ทางราชการ    
เปิด – ปิด ประตูทางเข้า อยู่เวรกลางวัน วันจันทร์ – วันอาทิตย์ (ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 16.30 น.) 
  ภารโรง     
  -  ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการดูแลรักษาความสะอาดภายในศูนย์ก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลแบบ
ครบวงจรของเทศบาลเมืองสระแก้ว เปิด – ปิด ประตูอาคารและโรงงาน และงานอ่ืนๆที่เก่ียวข้อง 

3/ พนักงาน..... 
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     พนักงานคัดแยกขยะ  
     - ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการคัดแยกขยะมูลฝอยหรือสิ่งปฏิกูล การบรรจุปุ๋ยและงานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง 
     3. ปฏิบัติงานอื่นๆท่ีอยู่ในข้อตกลงเพ่ิมเติม 
 

ง. คุณสมบัติของผู้ปฏิบัติงาน 
     เจ้าหน้าที่ธุรการ 
     - คุณวุฒิไม่ต่ ากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือเทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ทุกสาขาที่ ก.พ. ก.ค. หรือ 
ก.ท. รบัรอง ซึ่งศึกษาวิชาคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต หรือผ่านการฝึกอบรมทางด้านการใช้คอมพิวเตอร์
จากสถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่ได้รับการรับรองจากทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่มีระยะเวลาการ
ฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง  
     เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้  
     - คุณวุฒิไม่ต่ ากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบได้ ไม่ต่ ากว่านี้ทางบัญชี พาณิชยการ 
เลขานุการ การตลาด การขาย บริหารธุรกิจ  การจัดการทั่วไป (เฉพาะทางบริหารธุรกิจ และการจัดการทั่วไป ต้องมี
การศึกษาวิชาบัญชีมาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต) หรือทางอ่ืน ที่ ก.ท.ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง
นี้ได ้
     นักการ     
     - คุณวุฒิไม่ต่ ากว่าชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม.3) 
     พนักงานขับรถยนต์   
     - ไม่ก าหนดคุณวุฒิ 
     - มีใบอนุญาตขับรถยนต์ 
     - มีประสบการณ์ในการขับรถยนต์ 
     คนงานไฟฟ้า     
     - ไม่ก าหนดคุณวุฒิ 
     - อ่านหนังสือออก  เขียนหนังสือได้ 
     เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย 
     - ไม่ก าหนดคุณวุฒิ 
     - อ่านหนังสือออก  เขียนหนังสือได้ 
     ภารโรง     
     - ไม่ก าหนดคุณวุฒิ 
     - อ่านหนังสือออก  เขียนหนังสือได้ 
     พนักงานคัดแยกขยะ 
     - ไม่ก าหนดคุณวุฒิ 
     - อ่านหนังสือออก  เขียนหนังสือได้ 

   หมายเหตุ  ทุกต าแหน่งต้องเป็นสัญชาติไทย 
 

ระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต่ 1 มกราคม 2558 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2558 เป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น 
675,000.- บาท (หกแสนเจ็ดหม่ืนห้าพันบาทถ้วน) 

4/ 1 เอกสาร..... 
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 1. เอกสารแนบท้ายประกาศสอบราคา 
1.1 แบบรูปรายละเอียดแนบท้าย          

       1.2 แบบใบเสนอราคา  
                1.3 แบบสัญญาจ้าง  ตามแบบกระทรวงมหาดไทย 
                1.4 แบบหนังสือค้ าประกัน 
                       (1) หลักประกันสัญญา  ตามแบบกระทรวงมหาดไทย 

1.5 บทนิยาม 
          (1) ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน 

     (2) การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 
     1.6 แบบบัญชีเอกสาร 

          (1) บัญชีเอกสารส่วนที่ 1 
          (2) บัญชีเอกสารส่วนที่ 2 
 

2. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา 
2.1 ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้าง    

  2.2 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ หรือของหน่วย
การบริหารราชการส่วนท้องถิ่น และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคล หรือบุคคล
อ่ืนเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ 
  2.3 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืน ณ วันประกาศสอบ
ราคา หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ 1.5 

2.4 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้น
แต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีค าสั่งให้สละสิทธิ และความคุ้มกันเช่นว่านั้น 

2.5 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ รายจ่าย 
หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคัญ 

2.6 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของ
กรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 

2.7 คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากกระแสรายวันหรือบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ เว้นแต่
การรับจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ 
 

3. หลักฐานการเสนอราคา 
ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกไว้นอก

ซองใบเสนอราคาเป็น 3 ส่วน คือ 
 
 

 
5/ 3.1 ส่วนที่ 1............ 
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3.1 ส่วนที่ 1 อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
(1) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล 
ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจ ากัด ให้ยื่นส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน

นิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอ านาจควบคุม พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
          ข) บริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัด ให้ยื่นส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล 
หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอ านาจควบคุมและบัญชี ผู้ถือหุ้นรายใหญ่พร้อมรับรองส าเนา
ถูกต้อง 

(2) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคลให้ยื่นส าเนาบัตร
ประจ าตัวประชาชนของผู้นั้น ส าเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน
ของผู้เป็นหุ้นส่วน พร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกต้อง 

(3) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นผู้เสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นส าเนาสัญญาของ
การร่วมค้า ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้ร่วมค้าและในกรณีที่ผู้เข้าร่วมค้าฝ่ายใดเป็นบุคคลธรรมดาที่มิใช่
สัญชาติไทยก็ให้ยื่นส าเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคลให้ยื่นเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (1) 

(4) ส าเนาใบทะเบียนพาณิชย์ และส าเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม (ภ.พ.20) 
(5) ส าเนาใบเสร็จซื้อเอกสารสอบราคา 
(6) บัญชีเอกสารส่วนที่ 1 ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบ ในข้อ 1.6 (1)  

3.2 ส่วนที่ 2 อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้     
(1) หนังสือมอบอ านาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้เสนอราคามอบอ านาจให้

บุคคลอื่นลงนามในใบเสนอราคาแทน 
(2) บัญชีปริมาณงาน (หรือใบแจ้งปริมาณงาน) ซึ่งจะต้องแสดงรายการรายละเอียดใน

ประกาศสอบราคานี ้รวมทั้งภาษีประเภทต่างๆ  
(3) ยื่นบัญชีเอกสารส่วนที่ 2 ทั้งหมดตามแบบ ในข้อ 1.6 (2) 

 

3.3 ซองใบเสนอราคาอย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
        (1) แบบใบเสนอราคา ทั้งหมดตามแบบในข้อ 1.2 

 

 4. การเสนอราคา 
 4.1 ผู้เสนอราคาต้องยื่นเสนอราคาตามแบบของการเสนอราคา ตามแบบฟอร์มใบยื่นข้อเสนอ

ราคาของเทศบาลที่ก าหนดไว้ในเอกสารสอบราคานี้โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกรายละเอียด       
ให้ถูกต้องครบถ้วน มิฉะนั้น เทศบาลจะตัดสิทธิไม่ให้เป็นผู้เสนอราคาที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคากับเทศบาล 
และลงลายมือชื่อของผู้เสนอราคาให้ชัดเจน หากมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง จะต้องลงลายมือชื่อ       
ผู้เสนอราคาพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ก ากับไว้ด้วยทุกแห่ง 

4.2 ผู้เสนอราคาจะต้องกรอกปริมาณงาน และราคาในบัญชีปริมาณงานจ้างเหมาแรงงาน
บุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานในงานระบบก าจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองสระแก้ว ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 
2558 ให้ครบถ้วน 
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ในการเสนอราคาให้เสนอเป็นเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียวโดยเสนอราคารวมและหรือ
ราคาต่อหน่วยและหรือต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง ทั้งนี้ราคารวมที่เสนอจะต้อง
ตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกันให้ถือตัวหนังสือเป็นส าคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้น
ซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม ภาษีอากรอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียนและค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ทั้งปวงจนกระทั่งส่งมอบงานให้ 
ณ เทศบาลเมืองสระแก้วหรือสถานที่อ่ืนที่เทศบาลได้ก าหนดภายหลังราคาที่เสนอจะต้องก าหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า  
90  วัน นับแต่วันเปิดซองสอบราคา โดยภายในก าหนดยืนราคาผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้และ
จะถอนการเสนอราคามิได้ 
  4.3 ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอก าหนดเวลาการด าเนินการจ้างเหมาแล้วเสร็จไม่เกิน  90  วัน นับถัด
จากวันลงนามในสัญญาจ้าง หรือวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจาก “เทศบาล” ให้เริ่มท างาน 

4.4 ก่อนยื่นซองสอบราคา ผู้เสนอราคาควรตรวจดูร่างสัญญา แบบรูปและรายละเอียด ฯลฯ ให้ถี่ถ้วน
และเข้าใจเอกสารสอบราคาทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นซองสอบราคาตามเงื่อนไขในเอกสารสอบราคา 

4.5 ผู้ เสนอราคาจะต้องยื่นซองสอบราคา ที่ปิดผนึกซองเรียบร้อยจ่าหน้าซองถึง ประธาน
คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา โดยระบุไว้หน้าซองว่า “ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบราคาจ้างเหมาเลขที่ 
6/2558” ยื่นต่อเจ้าหน้าที่รับซองสอบราคาได้ในวันที่ 8 ธันวาคม 2557 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 12.00 น. และ
ตั้งแต่เวลา 13.00 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 (ห้องสระขวัญ) ศูนย์ราชการจังหวัดสระแก้ว และในวันที่ 9 
ธันวาคม 2557 ถึงวันที่ 23 ธันวาคม 2557 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 12.00 น. และตั้งแต่เวลา 13.00 – 16.30 น.  ได้ที่
งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง ส านักงานเทศบาลเมืองสระแก้ว  
 

เมื่อพ้นก ำหนดเวลำยื่นซองสอบรำคำแล้วจะไม่รับซองสอบรำคำโดยเด็ดขำด               
คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจะด าเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคา แต่ละรายว่า  

เป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืน ตามข้อ 1.5(1) ณ วันประกาศสอบราคาหรือไม่ และ
ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือกก่อนการเปิดซองใบเสนอราคา 
  หากปรากฏต่อคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา หรือในขณะที่มีการเปิดซองใบเสนอราคาว่ามี     
ผู้เสนอราคากระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ 1.5(2) และคณะกรรมการฯ  
เชื่อว่ามีการกระท าอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมคณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้เสนอราคา  
รายนั้นออกจากการเป็นผู้เสนอราคา และประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือก และเทศบาลเมือง
สระแก้วจะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคาดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน เว้นแต่คณะกรรมการฯ จะวินิจฉัยได้ว่าผู้เสนอราคา
รายนั้นเป็นผู้ที่ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของทางราชการ และมิ ได้เป็นผู้ริเริ่มให้มีการกระท า
ดังกล่าว 
  ผู้ เสนอราคาที่ถูกตัดรายชื่อออกจากการเป็นผู้ เสนอราคา เพราะเหตุเป็นผู้ เสนอราคาที่มี
ผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืน ณ วันประกาศสอบราคา หรือเป็นผู้เสนอราคาที่กระท าการอันเป็นการ
ขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม อาจอุทธรณ์ค าสั่งดังกล่าวต่อผู้ว่าราชการจังหวัดภายใน 3 วัน นับแต่วันที่
ได้รับแจ้งจากคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา การวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ว่าราชการจังหวัดให้ถือเป็นที่สุด 
  คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจะเปิดซองใบเสนอราคาของ ผู้ที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกดังกล่าว
ข้างต้น ณ ห้องประชุมชั้น 3 (ห้องสระขวัญ) ศูนย์ราชการจังหวัดสระแก้ว ในวันที่ 24 ธันวาคม 2557 ตั้งแต่เวลา 
10.00 น. เป็นต้นไป   

7/ การยื่น........ 
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การยื่นอุทธรณ์ตามวรรค 4 ย่อมไม่เป็นเหตุให้มีการขยายระยะเวลาการเปิดซองใบเสนอราคา เว้น
แต่ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาเห็นว่า การขยายระยะเวลาดังกล่าวและเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง และใน
การที่ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาเห็นด้วยกับค าคัดค้านของผู้อุทธรณ์ และเห็นว่าการยกเลิกการเปิดซองใบเสนอ
ราคาที่ได้ด าเนินการไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่งและให้ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอ านาจยกเลิกการ
เปิดซองใบเสนอราคาดังกล่าวได้ 
 

     5. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา 
      5.1 ในการสอบราคาครั้งนี้ “เทศบาล” จะพิจารณาตัดสินด้วยราคารวม 

          5.2 หากผู้เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ 2 หรือยื่นหลักฐานการเสนอราคา        
ไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนตามข้อ 3 หรือยื่นซองสอบราคาไม่ถูกต้องตามข้อ 4 แล้ว คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา
จะไม่รับพิจารณาราคาของผู้เสนอราคารายนั้น เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กน้อย หรือที่ผิดแผกไป
จากเงื่อนไขของเอกสารสอบราคาในส่วนที่มิใช่สาระส าคัญ ทั้งนี ้เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อ 
“เทศบาล” เท่านั้น 

5.3 “เทศบาล” สงวนสิทธิไม่พิจารณาราคาของผู้ เสนอราคา โดยไม่มีการผ่อนผันในกรณี  
ดังต่อไปนี้ 

 (1) ไม่ปรากฏชื่อผู้เสนอราคารายนั้น ในบัญชีผู้รับเอกสารสอบราคาหรือในหลักฐานการรับ
เอกสารสอบราคาของ “เทศบาล” 

 (2) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างใดอย่างหนึ่ง 
หรือทั้งหมดในใบเสนอราคา 

(3) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่ก าหนดในเอกสารสอบราคาที่เป็นสาระส าคัญ  
หรือมีผลท าให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอราคารายอื่น 
        (4) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไข เปลี่ยนแปลงโดยผู้เสนอราคามิได้ลงลายมือชื่อ
พร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ก ากับไว้ 

5.4 ในการตัดสินการสอบราคาหรือในการท าสัญญา คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา หรือ 
“เทศบาล” มีสิทธิให้ผู้เสนอราคาชี้แจงข้อเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือข้อเท็จจริงอ่ืนใด ที่เกี่ยวข้องกับผู้เสนอราคาได้ 
“เทศบาล” มีสิทธิที่จะไม่รับราคาหรือไม่ท าสัญญา หากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง 
                    5.5 “เทศบาล”ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่ไม่รับราคาต่ าสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็
ได้และอาจพิจารณาเลือกจ้างในจ านวนหรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการสอบ
ราคาโดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้เพ่ือประโยชน์ของทางราชการเป็นส าคัญ และให้ถือว่า
การตัดสินของ “เทศบาล” เป็นเด็ดขาด ผู้เสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ มิได้รวมทั้ง “เทศบาล” จะ
พิจารณายกเลิกการสอบราคา และลงโทษผู้เสนอราคาเป็นผู้ทิ้งงานไม่ว่าจะเป็นผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก
หรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อได้ว่าการเสนอราคากระท าไปโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อ
บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอ่ืนมาเสนอราคาแทน เป็นต้น  
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ในกรณีผู้เสนอราคาต่ าสุด เสนอราคาต่ าจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจด าเนินงานตามสัญญาได้  
คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา หรือ”เทศบาล”จะให้ผู้เสนอราคานั้นชี้แจง และแสดงหลักฐานที่ท าให้เชื่อได้ว่า    
ผู้เสนอราคาสามารถด าเนินงานตามสอบราคาจ้างให้เสร็จสมบูรณ์ หากค าชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้ “เทศบาล” มีสิทธิ 
ที่จะไม่รับราคาของผู้เสนอราคารายนั้น 
  5.6 ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังจากการเปิดซองสอบราคาว่า ผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับ
การคัดเลือกตามที่ได้ประกาศรายชื่อไว้ ตามข้อ 4.5 เป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืน 
ณ วันประกาศสอบราคาหรือเป็นผู้เสนอราคาที่กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 
“เทศบาล” มีอ านาจที่จะตัดรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกดังกล่าวออกจากประกาศรายชื่อ ตามข้อ 
4.5 และ “เทศบาล” จะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคารายนั้นเป็นผู้ทิ้งงาน 
  ในกรณีหากผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาเห็นว่า การยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาที่ได้
ด าเนินการไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอ านาจยกเลิกการเปิดซองใบเสนอ
ราคาดังกล่าวได ้
 

 6. การท าสัญญาจ้าง 
       ผู้ชนะการสอบราคาจะต้องท าสัญญาจ้างตามแบบสัญญา ดังระบุในข้อ 1.3 กับ “เทศบาล”ภายใน  
6 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจ านวนเงินเท่ากับ ร้อยละ 5 ของราคาค่าจ้าง
ที่สอบราคาได้ ให้ “เทศบาล” ยึดถือไว้ในขณะท าสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้ 

6.1 เงินสด 
  6.2 เช็คท่ีธนาคารสั่งจ่ายให้แก่ “เทศบาล” โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ท าสัญญาหรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน 
3 วันท าการของทางราชการ 
  6.3 หนังสือค้ าประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ าประกันดังระบุใน ข้อ 1.4 (1) 
  6.4 หนังสือค้ าประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือบริษัทเงินทุน
หลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชย์ และประกอบธุรกิจค้ าประกันตามประกาศ  
ของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งได้แจ้งชื่อเวียนให้ส่วนราชการ หรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นต่างๆ 
ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้ าประกัน ดังระบุในข้อ 1.4 (1) 

6.5 พันธบัตรรัฐบาลไทยซึ่งได้จดทะเบียนใช้เป็นหลักประกันสัญญาที่ธนาคาร แห่งประเทศไทย
แล้วเท่านั้น 
  หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย ภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ผู้ชนะการสอบราคา (ผู้รับจ้าง)  
พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว 
 

อนึ่ง เทศบาลเมืองสระแก้วจะลงนามในสัญญาต่อเม่ือมีเงินงบประมาณตามเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 แล้วเท่านั้น 
 

7. อัตราค่าปรับ  
      ค่าปรับตามแบบสัญญาจ้าง ข้อ 17 จะก าหนดในอัตราร้อยละ 0.10 ต่อวันของราคาจ้างตามสัญญา 
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8. การรับประกันความช ารุดบกพร่อง 
               ผู้ชนะการสอบราคาซึ่งได้ท าข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือท าสัญญาจ้างตามแบบดังระบุในข้อ 1.3 
แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความช ารุดบกพร่องของสิ่งของที่รับจ้างท าภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า   -  ปี นับถัด
จากวันที่ “เทศบาล” ได้รับมอบงาน โดยผู้รับจ้างต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน 7 วัน   
นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความช ารุดบกพร่อง 
  กรณีนี้ผู้รับจ้างไม่ด าเนินการให้เป็นไปตามรายละเอียดที่ก าหนดแห่งสัญญา ขาดรายการหนึ่ง
รายการใด ผู้ว่าจ้างมีสิทธิจ้างรายอ่ืนได้โดยผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายทั้งหมด หรือให้ผู้ว่าจ้างหักเงินค่าจ้าง 
หรือหลักประกันสัญญาไว้โดยผู้รับจ้างไม่มีสิทธิเรียกร้อง และโต้แย้งใด ๆ ทั้งสิ้น 
 

9. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน 
          การจ่ายเงินค่าจ้างเหมาตามประกาศนี้ “เทศบาล” จะจ่ายเงินให้เมื่อผู้เสนอราคา (ผู้รับจ้าง) ได้ส่ง

มอบงานจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกเพ่ือปฏิบัติงานในงานระบบก าจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองสระแก้ว  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ให้กับเทศบาลเมืองสระแก้วเรียบร้อยถูกต้องตามสัญญา และคณะกรรมการตรวจ
รับงานจ้างเหมาได้ท าการตรวจรับไว้ถูกต้องครบถ้วนแล้ว โดยแบ่งออกเป็น 3 งวด ดังนี้ 

งวดที่ 1 เป็นจ านวนเงิน 225,000.- บาท (สองแสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้
ปฏิบัติงานโครงการจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกเพ่ือปฏิบัติงานในงานระบบก าจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมือง
สระแก้ว ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (ตามรายละเอียดโครงการฯ) ให้แล้วเสร็จภายใน 31 มกราคม 2558 

งวดที่ 2 เป็นจ านวนเงิน 225,000.- บาท (สองแสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน)  เมื่อผู้รับจ้างได้
ปฏิบัติงานโครงการจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกเพ่ือปฏิบัติงานในงานระบบก าจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมือง
สระแก้ว ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (ตามรายละเอียดโครงการฯ) ให้แล้วเสร็จภายใน 28 กุมภาพันธ์ 2558 

งวดที่ 3 (งวดสุดท้าย) เป็นจ านวนเงิน 225,000.- บาท (สองแสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน)  เมื่อผู้
รับจ้างได้ปฏิบัติงานโครงการจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกเพ่ือปฏิบัติงานในงานระบบก าจัดขยะมูลฝอยเทศบาล
เมืองสระแก้ว ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (ตามรายละเอียดโครงการฯ) ให้แล้วเสร็จภายใน 31 มีนาคม 2558 

 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 675,000.- บาท (หกแสนเจ็ดหม่ืนห้าพันบาทถ้วน) 
 

10. ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอ่ืนๆ 
 

    10.1 เงินค่าจ้างส าหรับงานจ้างครั้งนี้ จ่ายจาก งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2558 
  การลงนามในสัญญาจะกระท าได้ต่อเมื่อ “เทศบาล” ได้รับอนุมัติเงินค่าจ้างเหมาจากงบประมาณ
ประจ าปี พ.ศ. 2558 โครงการจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานในงานระบบขยะก าจัดขยะมูล
ฝอยเทศบาลเมืองสระแก้ว ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 แล้วเท่านั้น     
 

  10.2 เทศบาลเมืองสระแก้ว สงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับราคาต่ าสุดถ้าหากผู้เสนอราคาได้น าเสนอ        
ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์การจ้างครั้งนี้ และคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาพิจารณาแล้วไม่สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์หรือตรงตามข้อก าหนดของเทศบาลเมืองสระแก้วก็จะไม่รับการพิจารณาราคาให้เป็นผู้เสนอราคาได้ 
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10.3 เมื่อ “เทศบาล” ได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้รับจ้าง และได้ตกลงจ้างตามประกาศ
สอบราคาจ้างแล้ว ถ้าผู้รับจ้างจะต้องสั่งหรือน าสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศและของนั้นต้องเข้ามาโดยทาง
เรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศ
ก าหนด ผู้เสนอราคาซึ่งเป็นผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์นาวี ดังนี้ 
  (1) แจ้งการสั่ งหรือการน าสิ่ งของที่ซื้อขายดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อส านักงาน 
คณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชย์นาวีภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ผู้รับจ้างสั่งหรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่
เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืนได้ 
  (2) จัดการให้สิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย  
จากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชย์นาวี    
ให้บรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออ่ืนที่มิใช่เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออ่ืน หรือเป็นของ 
ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืน 
  (3) ในกรณีไม่ปฏิบัติตาม (1) หรือ (2) ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการ
พาณิชย์นาวี    
 

                   10.4 ผู้เสนอราคาซึ่ง “เทศบาล” ได้คัดเลือกแล้วไม่ไปท าสัญญา หรือข้อตกลงภายในเวลาที่ทาง
ราชการก าหนดดังระบุในข้อ 6 “เทศบาล” อาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหาย(ถ้ามี) รวมทั้งพิจารณาให้เป็น  
ผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ 

10.5 “เทศบาล” สงวนสิทธิที่จะแก้ไขเพ่ิมเติมเงื่อนไข หรือข้อก าหนดในแบบสัญญาให้เป็นไปตาม
ความเห็นของส านักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี ) 

 

ในระหว่างระยะเวลาจ้างเหมา ผู้รับจ้างพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบได้ก าหนด
ไว้โดยเคร่งครัด และให้ถือว่าเงื่อนไขของประกาศสอบราคานี้เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาด้วย 

 

 11. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ 
ในระหว่างระยะเวลาการจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกเพ่ือปฏิบัติงานในงานระบบก าจัดขยะมูลฝอย

เทศบาลเมืองสระแก้ว ผู้รับจ้างพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ท่ีกฎหมายและระเบียบได้ก าหนดไว้โดยเคร่งครัด 
 
 

ส านักงานเทศบาลเมืองสระแก้ว 

 
 
 
 

 

วันที่  8 เดือน  ธันวาคม พ.ศ. 2557 
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