
ประกาศเทศบาลเมืองสระแกว
เรื่อง สอบราคาโครงการจางเหมาแรงงานบุคคลภายนอกเพ่ือปฏิบัติงานในงานรักษาความสะอาดเก็บ

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

ดวยเทศบาลเมืองสระแกวมีความประสงคจะดําเนินการ จางเหมาแรงงานบุคคลภายนอก เพ่ือ
ปฏิบัติงานในงานรักษาความสะอาด เก็บ ขนขยะมูลฝอยสิ่งปฏิกูล และงานสวนสาธารณะ ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2559 จํานวน 2 โครงการ รวมเปนเงินท้ังสิ้น 1,377,000.- บาท (หนึ่งลานสามแสนเจ็ดหม่ืนเจ็ดพันบาทถวน)
(ประจําเดือน เมษายน ถึงเดือน มิถุนายน 2559) ดังนี้

1. โครงการจางเหมาแรงงานบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานในงานรักษาความสะอาดเก็บ ขน
ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลจํานวน 39 คน อัตราคาจาง 9,000/คน/เดือน ระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต 1 เมษายน
2559 ถึงวันท่ี 30 มิถุนายน 2559 เปนจํานวนเงิน 1,053,000.-บาท (หนึ่งลานหาหม่ืนสามพันบาทถวน) โดยมี
ขอบเขตการดําเนินงานตามโครงการจางเหมาแรงงานบุคคลภายนอกเพ่ือปฏิบัติงานในงานรักษาความสะอาด เก็บ
ขนขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 รายละเอียดดังนี้

ก. งานรักษาความสะอาด จํานวน 24 คน
1. กําหนดวันทํางานปกติ

ตั้งแตวันจันทร – วันอาทิตย (สัปดาหละ 7 วัน)
2. กําหนดเวลาทํางานปกติ

2.1 กําหนดเวลาทํางานปกติ  วันจันทร – วันศุกร
ปฏิบัติงานระหวางเวลา05.00 – 16.30น. โดยจะตองมีเวลาทํางานไมนอยกวาวันละ 7 ชั่วโมง

(ไมรวมเวลาหยุดพัก) หรือจนกวางานจะแลวเสร็จตามท่ีเทศบาลกําหนด
2.2 กําหนดเวลาทํางานปกติ  วันเสาร

ปฏิบัติงานระหวางเวลา05.00 – 12.00น. โดยจะตองมีเวลาทํางานไมนอยกวาวันละ 6 ชั่วโมง
(ไมรวมเวลาหยุดพัก) หรือจนกวางานจะแลวเสร็จตามท่ีเทศบาลกําหนด

2.3 กําหนดเวลาทํางานปกติ  วันอาทิตย
ปฏิบัติงานระหวางเวลา 05.00 – 08.00น. โดยจะตองมีเวลาทํางานไมนอยกวาวันละ 3 ชั่วโมง

(ไมรวมเวลาหยุดพัก) หรือจนกวางานจะแลวเสร็จตามท่ีเทศบาลกําหนด
หมายเหตุ กรณีท่ีเกิดความเสียหายแกทางราชการไมวากรณีใดๆ ในระหวางเวลาการปฏิบัติงาน

ถือวาเปนความรับผิดชอบของผูปฏิบัติงาน
3. กําหนดพื้นท่ีในการปฏิบัติงาน
จุดท่ี 1 ปฏิบัติงานเก็บกวาดทําความสะอาด ถนนเทศบาล 19 ซอย1และถนนบริเวณรอบๆ

ตลาดสดดานนอก
จุดท่ี 2 ปฏิบัติงานเก็บกวาดทําความสะอาด ถนนเทศบาล 17 จากรานแวนทอปเจริญถึงรานเจแปด

และถนนรอบตลาดสดดานใน
2/จุดท่ี 3 .....
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จุดท่ี 3 ปฏิบัติงานเก็บกวาดทําความสะอาด ถนนสุวรรณศร ตั้งแตสิทธิผลคารแครถึงประตู
ทางออกโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแกว

จุดท่ี 4 ปฏิบัติงานเก็บกวาดทําความสะอาด ถนนสุวรรณศร ตั้งแตหางบิ๊กซีถึงประตูทางเขาท่ีวาการ
อําเภอเมืองสระแกว

จุดท่ี 5 ปฏิบัติงานเก็บกวาดทําความสะอาด ถนนสุวรรณศร ตั้งแตประตูทางเขาท่ีวาการอําเภอ
เมืองสระแกวถึงสถานีดับเพลิงเกา

จุดท่ี 6 ปฏิบัติงานเก็บกวาดทําความสะอาดถนนสุวรรณศร ตั้งแตประตูทางออกโรงพยาบาล
สมเด็จพระยุพราชสระแกวถึงบริเวณรานเซเวนและทาจอดรถยนตรับ – สงผูโดยสารสายวังน้ําเย็น

จุดท่ี 7 ปฏิบัติงานเก็บกวาดทําความสะอาดถนนสุวรรณศร ตั้งแตสถานีดับเพลิงเกาถึงถนน
เทศบาล 8 (ขางวัดสระแกว)

จุดท่ี 8 ปฏิบัติงานเก็บกวาดทําความสะอาดถนนสุวรรณศร ตั้งแตรานเซเวนถึงบริเวณหนาบาน
รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัดสระแกว

จุดท่ี 9 ปฏิบัติงานเก็บกวาดทําความสะอาด ถนนสุวรรณศร ตั้งแตทางเขาถนนเทศบาล 8 (ขาง
วัดสระแกว) ถึงทางเขา  หจก.สระแกวมงคลเซอรวิส

จุดท่ี 10 ปฏิบัติงานเก็บกวาดทําความสะอาดถนนสุวรรณศร ตั้งแตบริเวณหนาบานรองนายก
องคการบริหารสวนจังหวัดสระแกวถึงทางเขาสถานีขนสงผูโดยสารจังหวัดสระแกว

จุดท่ี 11 ปฏิบัติงานเก็บกวาดทําความสะอาด ถนนสุวรรณศร ตั้งแตทางเขาหจก.สระแกวมงคล
เซอรวิสถึงทางเขาถนนเทศบาล2 แลวขามฝงจากหนารานคักอีหลีถึงทางเขาสถานีขนสงผูโดยสารจังหวัดสระแกว

จุดท่ี 12 ปฏิบัติงานเก็บกวาดทําความสะอาด ถนนทางเขาสถานีขนสงผูโดยสารจังหวัดสระแกว
จนถึงตัวสถานีขนสงผูโดยสารจังหวัดสระแกว แลวจากตัวสถานีขนสงผูโดยสารจังหวัดสระแกวจนถึงทางออกสถานี
ขนสงผูโดยสารจังหวัดสระแกว

จุดท่ี 13 ปฏิบัติงานเก็บกวาดทําความสะอาดถนนเทศบาล11, 13, 15 และถนนเทศบาล 17
ซอย 1

จุดท่ี 14 ปฏิบัติงานเก็บกวาดทําความสะอาด ถนนเทศบาล 19 ท้ังสองฝง จากรานเซเวนถึง
สถานีตํารวจภูธรอําเภอเมืองสระแกว

จุดท่ี 15 ปฏิบัติงานเก็บกวาดทําความสะอาดถนนเทศบาล 17 รานหมอวิทยาถึงสี่แยกสถานี
วิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย จังหวัดสระแกว

จุดท่ี 16 ปฏิบัติงานเก็บกวาดทําความสะอาด ถนนจากสี่แยกสถานีวิทยุกระจายเสียงแหง
ประเทศไทย จังหวัดสระแกวถึงทางรถไฟสระแกว

จุดท่ี 17 ปฏิบัติงานเก็บกวาดทําความสะอาด ถนนจากสี่แยกสถานีตํารวจภูธรอําเภอเมือง
สระแกวถึงสี่แยกองคการบริหารสวนจังหวัดสระแกว (เกา) ไปจนถึงทางแยกสนามกีฬาเทศบาลเมืองสระแกว

จุดท่ี 18 ปฏิบัติงานเก็บกวาดทําความสะอาดถนนเทศบาล 19 จากสี่แยกองคการบริหารสวน
จังหวัดสระแกว (เกา) ไปจนถึงสถานีรถไฟสระแกว

จุดท่ี 19 ปฏิบัติงานเก็บกวาดทําความสะอาดถนนเทศบาล 21 (ซอยขางโรงพยาบาลสมเด็จพระ
ยุพราชสระแกว) ถึงทางเขาองคการบริหารสวนจังหวัดสระแกว (เกา)

จุดท่ี 20 ปฏิบัติงานเก็บกวาดทําความสะอาด ถนนเทศบาล 2 จากทางเขาถึงวงเวียน
สวนสาธารณะสระแกว – สระขวัญ

จุดท่ี 21 ปฏิบัติงานเก็บกวาดทําความสะอาด ถนนบริเวณรอบอาคารสํานักงานเทศบาลเมือง
สระแกว(นอกรั้วอาคารสํานักงาน)

3/- ปฏิบัติงาน ....
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จุดท่ี 22ทางเขาถนนเทศบาล6 (สามแยกไฟแดง) จนถึงถนนเทศบาล 6 ซอย 2 ท้ังสองฝง
จุดท่ี 23 ถนนเทศบาล 6 ซอย 2 จนถึงสี่แยกตัดกับถนนเลี่ยงเมือง (รานโชติกา)
จุดท่ี 24 ถนนเทศบาล 6 ซอย 1 จากปากทางเขาจนถึงสวนสาธารณะสระแกว – สระขวัญ
- ปฏิบัติงานเก็บกวาดทําความสะอาด ตามงานหรือกิจกรรมตางๆ เชน งานพระราชพิธี งานรัฐพิธี

งานประเพณี หรืองานอ่ืนใดท่ีเปนภารกิจเรงดวนของเทศบาลท่ีตองดําเนินการ
- ปฏิบัติงานอ่ืนๆท่ีอยูในขอตกลงเพ่ิมเติม

4. คุณสมบัติของผูปฏิบัติงาน
- ไมกําหนดคุณวุฒิ
- อานหนังสือออก  เขียนหนังสือได
- เปนสัญชาติไทย

ข งานเก็บ  ขนขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล จํานวน 15 คน
1. กําหนดวันทํางานปกติ

ตั้งแตวันจันทร – วันอาทิตย (สัปดาหละ7 วัน)
2. กําหนดเวลาทํางานปกติ

2.1 กําหนดเวลาทํางานปกติ  วันจันทร – วันศุกร
ปฏิบัติงานระหวางเวลา05.00 – 16.30 น. โดยจะตองมีเวลาทํางานไมนอยกวาวันละ 7 ชั่วโมง

(ไมรวมเวลาหยุดพัก) หรือจนกวางานจะแลวเสร็จตามท่ีเทศบาลกําหนด
2.2 กําหนดเวลาทํางานปกติ  วันเสาร

ปฏิบัติงานระหวางเวลา05.00– 12.00 น. โดยจะตองมีเวลาทํางานไมนอยกวาวันละ 6 ชั่วโมง
(ไมรวมเวลาหยุดพัก) หรือจนกวางานจะแลวเสร็จตามท่ีเทศบาลกําหนด

2.3 กําหนดเวลาทํางานปกติ  วันอาทิตย
ปฏิบัติงานระหวางเวลา 05.00– 08.00 น. โดยจะตองมีเวลาทํางานไมนอยกวาวันละ 3 ชั่วโมง

(ไมรวมเวลาหยุดพัก) หรือจนกวางานจะแลวเสร็จตามท่ีเทศบาลกําหนด
หมายเหตุ กรณีท่ีเกิดความเสียหายแกทางราชการไมวากรณีใดๆ ในระหวางเวลาการปฏิบัติงาน

ถือวาเปนความรับผิดชอบของผูปฏิบัติงาน

3. กําหนดพื้นท่ีในการปฏิบัติงาน
ชุดท่ี 1 เริ่มตนเก็บ ขนขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ตั้งแต ฝงซายถนนสุวรรณศรตั้งแตหนารานคัก

อีหลี ถึงสหกรณออมทรัพยครู บานเอ้ืออาทร ปมน้ํามันคาลเท็กซ และรานอาหารดูดี๋ และฝงขวาถนนสุวรรณศร
ตั้งแตหนาโรงเรียนเทศบาล 1 (หนองกะพออนุสรณ) ถึงทางเขาโรงแรมพีพี บริษัทอีซูซุบริษัทแม็คโคร โรงแรมทิพปุระ
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแกว รานเนื้อยางมาลัย ปมเอสโซ และตั้งแตถนนเทศบาล 17 บานหัวกุญแจ ถึงรานแวน
บิวตี้ฟลู เก็บขยะสองฝงซาย – ขวา เขาซอย 17/3, 17/4, 17/5หมูบานสุขจินต ถนนเทศบาล 19 ตั้งแตหนาราน
เซเวนถึงหนาสถานีรถไฟ เก็บขยะสองฝงซาย – ขวา เขาหมูบานปางสีดาซอย 1, 2 และ 3

ชุดท่ี 2 เริ่มตนเก็บ ขนขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ตั้งแตทาจอดรถสายวังน้ําเย็นถนนเทศบาล 19ถึง
สํานักงานสาธารณสุขอําเภอเมืองสระแกว ถนนเทศบาล 21 ซอย 1, 2, 3 ตลาดศูนยการคาสระแกวเมืองทอง เขา
ซอยบานดาบตูถึงชุมชนหลังสุขศาลา ถนนเทศบาล 23ถนนเทศบาล 25 ถนนเทศบาล 29 ถนนเทศบาล 30 ถนน
เทศบาล31 ถนนเทศบาล 33 ถนนเทศบาล 10 ถนนเทศบาล 12 ถนนเทศบาล 14 ถนนเทศบาล 16

4/ถนน......
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ถนนเทศบาล 18 ถนนเทศบาล 20 ถนนเทศบาล 21 ครึ่ง ซอยสหกรณออมทรัพยครู หมูบานรมรื่น หมูบานซิตี้
ปารค หมูบานธงชัย หมูบานพรนิมิต หางบิ๊กซี บริษัทเจเอสฟลาวเวอร  โรงเรียนชุมชนสระแกวโรงเรียนสระแกว
และโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแกว

ชุดท่ี 3 เริ่มตนเก็บ ขนขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ตั้งแตทางเขาถนนเทศบาล 2 ถึงสํานักงาน
เทศบาลเมืองสระแกว ถนนสุวรรณศร เริ่มจากสหกรณออมทรัพยครู  เขาสํานักงานท่ีดิน บานคลองนางชิง
โรงเรียนอนุบาลเมืองสระแกว ชุมชนยอยท่ี 3 ศูนยการศึกษานอกโรงเรียน ศูนยวิทยาศาสตร ศูนยราชการและ
บานพักขาราชการ คายทหารท้ังสองฝง ชุมชนยอยท่ี 1 บานคําเจริญ ชุมชนยอยท่ี 2 หนองนกเขา PTT ทุกซอย
(รวม 7 ซอย) ชุมชนยอยท่ี 4 บานคลองปูน ออกจากชุมชนยอยท่ี 4 ตามถนนสุวรรณศรไปถึงสํานักงานบริการ
โทรศัพท ถึงรานวันดี ถึงโรงเรียนเทศบาล1 (หนองกะพออนุสรณ)

ชุดท่ี 4 เริ่มตนเก็บ ขนขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ตั้งแต ถนนเทศบาล 1, 2, 3, 4, 5 ถนนเทศบาล6
ซอย1, 2, 3, 4, 5 ถนนเทศบาล 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15 ถนนเทศบาล17 ซอย 1 โรงเรียนดาราสมุทร บาน
หนองเสม็ดเหนือ บานลัดกะสังเหนือ บานลัดกะสัง หมูบานประสพโชค ตลาดสมบูรณโชคเมืองแกว  สระแกว –
สระขวัญ 1 สระแกว – สระขวัญ 2 บานคลองจาน บานสวนตาลวิว ศูนยโตโยตาและหมูบานบริเวณดานหลัง โคก
กํานัน หมูบานหลังปมน้ํามันบางจาก ปม PT โรงฆาสัตว หมูบานเย็นจิตต สวนน้ํา  และศูนย Honda

- ปฏิบัติงานเก็บ ขนขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ตามงานหรือกิจกรรมตางๆ เชน งานพระราชพิธี
งานรัฐพิธี งานประเพณี หรืองานอ่ืนใดท่ีเปนภารกิจ เรงดวนของเทศบาลท่ีตองดําเนินการ

- ปฏิบัติงานอ่ืนๆท่ีอยูในขอตกลงเพ่ิมเติม

4. คุณสมบัติของผูปฏิบัติงาน
- ไมกําหนดคุณวุฒิ
- อานหนังสือออก  เขียนหนังสือได
- เปนสัญชาติไทย

โดยมีรายละเอียดตามเอกสารสอบราคาจางเหมา เลขท่ี 11/2559 ลงวันท่ี 10 มีนาคม 2559
ราคากลาง 1,053,000.- บาท (หนึ่งลานหาหม่ืนสามพันบาทถวน)
คาเอกสารสอบราคาจาง 1,000.- บาท (หนึ่งพันบาทถวน)
กําหนดระยะเวลาจางเหมา 3 เดือน
เอกสารสอบราคา เลขท่ี 11/2559

2.โครงการจางเหมาแรงงานบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานในงานสวนสาธารณะจํานวน 12 คน
อัตราคาจาง 9,000/คน/เดือน ระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต 1 เมษายน 2559 ถึงวันท่ี 30 มิถุนายน 2559 เปน
จํานวนเงิน 324,000.- บาท (สามแสนสองหม่ืนสี่พันบาทถวน) โดยมีขอบเขตการดําเนินงานตามโครงการจางเหมา
แรงงานบุคคลภายนอกเพ่ือปฏิบัติงานในงานสวนสาธารณะประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559 รายละเอียดดังนี้

ก. กําหนดวันทํางานปกติ
ตั้งแตวันจันทร – วันเสาร (สัปดาหละ6 วัน)

ข. กําหนดเวลาทํางาน
ปฏิบัติงานระหวางเวลา 08.30–16.30น. โดยจะตองมีเวลาทํางานไมนอยกวาวันละ 7 ชั่วโมง

(ไมรวมเวลาหยุดพัก) หรือจนกวางานจะแลวเสร็จตามท่ีเทศบาลกําหนด
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หมายเหตุ กรณีท่ีเกิดความเสียหายแกทางราชการไมวากรณีใดๆ ในระหวางเวลาการปฏิบัติงาน

ถือวาเปนความรับผิดชอบของผูปฏิบัติงาน

ค. กําหนดพื้นท่ีในการปฏิบัติงาน
1. พ้ืนท่ีบริเวณอาคารสํานักงานเทศบาลเมืองสระแกวและบริเวณโดยรอบพ้ืนท่ีสํานักงาน

เทศบาลเมืองสระแกว

- เก็บกวาดใบไมแหง เศษขยะ พ้ืนท่ีบริเวณสวน สนามหญา ถนน และบริเวณอาคาร
สํานักงานเทศบาล

- ตัดหญาถอนวัชพืชในแปลงตนไมพรอมเก็บกวาด
- เพาะ ปลูก ปลูกซอม ตัดแตงตนไมโดยรอบ
- รดน้ํา พรวนดิน ใสปุย ใสยาฆาแมลง
- จัดตั้งกระถางตนไมประดับภายในอาคารสํานักงานเทศบาล
- ฉีดยากําจัดวัชพืชบริเวณทางเทารอบอาคารสํานักงานเทศบาล

2. สวนสาธารณะสระแกว – สระขวัญ
- เก็บกวาดใบไมแหง เศษขยะ พ้ืนท่ีบริเวณสวน สนามหญา ลานอเนกประสงค ถนน

รอบสระน้ํา
- ตัดหญาถอนวัชพืชพรอมเก็บกวาด
- ปลูก ปลูกซอม ตัดแตงตนไมโดยรอบ
- รดน้ํา พรวนดิน ใสปุย ใสยาฆาแมลง
- ฉีดยากําจัดวัชพืชบริเวณทางเทา ถนน ลานอเนกประสงค รอบสระน้ํา
- ทําความสะอาดสระน้ํา เก็บขยะในสระน้ํา
- ทําความสะอาดหองน้ําในสวนสาธารณะ

3. เกาะกลางถนนสุวรรณศร (ทางหลวงแผนดินหมายเลข 33) เริ่มตั้งแตหนาปมESSOไปจนถึง
สี่แยกสระแกว และเลยไปทางจันทบุรีสุดเกาะ และเลยไปทางอรัญประเทศ (หนาศูนย ISUZU)

- เก็บกวาดใบไมแหง เศษขยะ พ้ืนท่ีบริเวณเกาะกลาง
- ตัดหญาถอนวัชพืชในแปลงตนไมพรอมเก็บกวาด
- ปลูก ปลูกซอม ตัดแตงตนไม
- รดน้ํา พรวนดิน ใสปุย ใสยาฆาแมลง
- ดายหญาริมคันค้ิวเกาะกลางถนน

4. สนามกีฬาเทศบาลเมืองสระแกว
- เก็บกวาดใบไมแหง เศษขยะ พ้ืนท่ีบริเวณสนาม
- ตัดหญาสนามเดือนละ 1 ครั้งพรอมเก็บกวาด
- ตัดแตงตนไมริมสนามโดยรอบ
- ทําความสะอาดหองน้ําในสนามกีฬา

5. สถานีขนสงผูโดยสารจังหวัดสระแกว
- ตัดหญาบริเวณเกาะกลางถนนตั้งแตทางแยกถนนสุวรรณศร (ทางหลวงแผนดิน

หมายเลข 33) ไปจนถึงบริเวณสถานีขนสงผูโดยสาร และสวนหยอมโดยรอบ พรอมเก็บกวาด
- เก็บกวาดใบไมแหง เศษขยะ พ้ืนท่ีบริเวณโดยรอบ
- ตัดหญาถอนวัชพืชในแปลงตนไมพรอมเก็บกวาด

6/ปลูก......
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- ปลูก ปลูกซอม ตัดแตงตนไม
- รดน้ํา พรวนดิน ใสปุย ใสยาฆาแมลง
- ดายหญาริมคันค้ิวเกาะกลางถนน
- จัดตั้งกระถางตนไมประดับภายในอาคารสถานีขนสงผูโดยสาร

6. หมูบานเอ้ืออาทร
- ตัดหญาบริเวณสนามเด็กเลน ริมถนน รอบบอบําบัดน้ําเสีย และสวนหยอมโดยรอบ

พรอมเก็บกวาด

7. พ้ืนท่ีริมถนนในเขตเทศบาลเมืองสระแกว
- ตัดหญาบริเวณริมถนนสุวรรณศร (ทางหลวงแผนดินหมายเลข 33)และถนนในเขต

ชุมชนยอย พรอมเก็บกวาด
8. ปฏิบัติงานปลูกตนไมตามโครงการตางๆ เชน งานพระราชพิธี งานรัฐพิธี งานประเพณี  หรือ

งานอ่ืนใดท่ีเปนภารกิจเรงดวนของเทศบาลท่ีตองดําเนินการ
9. ปฏิบัติงานอ่ืนๆท่ีอยูในขอตกลงเพ่ิมเติม

ง. คุณสมบัติของผูปฏิบัติงาน
- ไมกําหนดคุณวุฒิ
- อานหนังสือออก เขียนหนังสือได
- เปนสัญชาติไทย

โดยมีรายละเอียดตามเอกสารสอบราคาจางเหมา เลขท่ี 12/2559 ลงวันท่ี 10 มีนาคม 2559
ราคากลาง 324,000.- บาท (สามแสนสองหม่ืนสี่พันบาทถวน)
คาเอกสารสอบราคาจาง 400.- บาท (สี่รอยบาทถวน)
กําหนดระยะเวลาจางเหมา 3 เดือน
เอกสารสอบราคา เลขท่ี 12/2559

รวมเปนเงินท้ังสิ้น 1,377,000.- บาท (หนึ่งลานสามแสนเจ็ดหม่ืนเจ็ดพันบาทถวน)

ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองมีคุณสมบัติดังตอไปนี้
1. เปนผูมีอาชีพรับจางงานท่ีสอบราคาจางดังกลาว
2. ไมเปนผูท่ีถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูท้ิงงานของทางราชการหรือของหนวยการบริหาร

ราชการสวนทองถ่ิน และไดแจงเวียนชื่อแลว
3. ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิหรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมข้ึนศาลไทย เวนแตรัฐบาลของผู

เสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธแิละความคุมกันเชนวานั้น
4. ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอ่ืนท่ีเขาเสนอราคากับเทศบาลเมืองสระแกว

ณ วันประกาศสอบราคา หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรมในการสอบ
ราคาจางครั้งนี้

5. บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีจะเขาเปนคูสัญญาตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับ รายจาย
หรือแสดงบัญชีรายรับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ

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

8/7 คูสัญญา .....





เอกสารสอบราคาจางเหมา เลขท่ี 11/2559
การสอบราคาโครงการจางเหมาแรงงานบุคคลภายนอกเพ่ือปฏิบัติงาน

ในงานรักษาความสะอาด เก็บ ขนขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
(ประจําเดือน เมษายน ถึงเดือน มิถุนายน 2559)

ตามประกาศเทศบาลเมืองสระแกว ลงวันท่ี 10 มีนาคม พ.ศ. 2559
.......................................................

เทศบาลเมืองสระแกว ซึ่งตอไปนี้เรียกวา “เทศบาล”มีความประสงคจะสอบราคาจางโครงการ
จางแรงงานบุคคลภายนอกเพ่ือปฏิบัติงานในงานรักษาความสะอาด เก็บ ขนขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2559 รวมเปนเงิน 1,053,000.- บาท (หนึ่งลานหาหม่ืนสามพันบาทถวน) (ประจําเดือน
เมษายน ถึงเดือน มิถุนายน 2559) จํานวน 39 คน โดยมีรายละเอียดดังนี้

ก. งานรักษาความสะอาด จํานวน 24 คน
1. กําหนดวันทํางานปกติ

ตั้งแตวันจันทร – วันอาทิตย (สัปดาหละ 7 วัน)
2. กําหนดเวลาทํางานปกติ

2.1 กําหนดเวลาทํางานปกติ  วันจันทร – วันศุกร
ปฏิบัติงานระหวางเวลา05.00 – 16.30น. โดยจะตองมีเวลาทํางานไมนอยกวาวันละ 7 ชั่วโมง

(ไมรวมเวลาหยุดพัก) หรือจนกวางานจะแลวเสร็จตามท่ีเทศบาลกําหนด
2.2 กําหนดเวลาทํางานปกติ วันเสาร

ปฏิบัติงานระหวางเวลา05.00 – 12.00น. โดยจะตองมีเวลาทํางานไมนอยกวาวันละ 6 ชั่วโมง
(ไมรวมเวลาหยุดพัก) หรือจนกวางานจะแลวเสร็จตามท่ีเทศบาลกําหนด

2.3 กําหนดเวลาทํางานปกติ  วันอาทิตย
ปฏิบัติงานระหวางเวลา 05.00 – 08.00น. โดยจะตองมีเวลาทํางานไมนอยกวาวันละ 3

ชั่วโมง (ไมรวมเวลาหยุดพัก) หรือจนกวางานจะแลวเสร็จตามท่ีเทศบาลกําหนด
หมายเหตุ กรณีท่ีเกิดความเสียหายแกทางราชการไมวากรณีใดๆ ในระหวางเวลาการ

ปฏิบัติงาน ถือวาเปนความรับผิดชอบของผูปฏิบัติงาน
3. กําหนดพื้นท่ีในการปฏิบัติงาน

จุดท่ี 1 ปฏิบัติงานเก็บกวาดทําความสะอาด ถนนเทศบาล 19 ซอย1และถนนบริเวณรอบๆ
ตลาดสดดานนอก

จุดท่ี 2 ปฏิบัติงานเก็บกวาดทําความสะอาดถนนเทศบาล 17 จากรานแวนทอปเจริญถึงรานเจแปด
และถนนรอบตลาดสดดานใน

จุดท่ี 3 ปฏิบัติงานเก็บกวาดทําความสะอาด ถนนสุวรรณศร ตั้งแตสิทธิผลคารแครถึงประตู
ทางออกโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแกว

จุดท่ี 4 ปฏิบัติงานเก็บกวาดทําความสะอาด ถนนสุวรรณศร ตั้งแตหางบิ๊กซีถึงประตูทางเขา
ท่ีวาการอําเภอเมืองสระแกว

จุดท่ี 5 ปฏิบัติงานเก็บกวาดทําความสะอาด ถนนสุวรรณศร ตั้งแตประตูทางเขาท่ีวาการอําเภอ
เมืองสระแกวถึงสถานีดับเพลิงเกา

จุดท่ี 6 ปฏิบัติงานเก็บกวาดทําความสะอาดถนนสุวรรณศร ตั้งแตประตูทางออกโรงพยาบาล
สมเด็จพระยุพราชสระแกวถึงบริเวณรานเซเวนและทาจอดรถยนตรับ – สงผูโดยสารสายวังน้ําเย็น

2/ จุดท่ี 7 ....
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จุดท่ี 7 ปฏิบัติงานเก็บกวาดทําความสะอาดถนนสุวรรณศร ตั้งแตสถานีดับเพลิงเกาถึงถนน
เทศบาล 8 (ขางวัดสระแกว)

จุดท่ี 8 ปฏิบัติงานเก็บกวาดทําความสะอาดถนนสุวรรณศร ตั้งแตรานเซเวนถึงบริเวณหนา
บานรองนายกองคการบริหารสวนจังหวัดสระแกว

จุดท่ี 9 ปฏิบัติงานเก็บกวาดทําความสะอาด ถนนสุวรรณศร ตั้งแตทางเขาถนนเทศบาล 8
(ขางวัดสระแกว) ถึงทางเขา  หจก.สระแกวมงคลเซอรวิส

จุดท่ี 10 ปฏิบัติงานเก็บกวาดทําความสะอาดถนนสุวรรณศร ตั้งแตบริเวณหนาบานรองนายก
องคการบริหารสวนจังหวัดสระแกวถึงทางเขาสถานีขนสงผูโดยสารจังหวัดสระแกว

จุดท่ี 11 ปฏิบัติงานเก็บกวาดทําความสะอาด ถนนสุวรรณศร ตั้งแตทางเขาหจก.สระแกว
มงคลเซอรวิสถึงทางเขาถนนเทศบาล2 แลวขามฝงจากหนารานคักอีหลีถึงทางเขาสถานีขนสงผูโดยสารจังหวัด
สระแกว

จุดท่ี 12 ปฏิบัติงานเก็บกวาดทําความสะอาด ถนนทางเขาสถานีขนสงผูโดยสารจังหวัด
สระแกวจนถึงตัวสถานีขนสงผูโดยสารจังหวัดสระแกว แลวจากตัวสถานีขนสงผูโดยสารจังหวัดสระแกวจนถึง
ทางออกสถานีขนสงผูโดยสารจังหวัดสระแกว

จุดท่ี 13 ปฏิบัติงานเก็บกวาดทําความสะอาดถนนเทศบาล11, 13, 15 และถนนเทศบาล 17
ซอย 1

จุดท่ี 14 ปฏิบัติงานเก็บกวาดทําความสะอาด ถนนเทศบาล 19 ท้ังสองฝง จากรานเซเวนถึง
สถานีตํารวจภูธรอําเภอเมืองสระแกว

จุดท่ี 15 ปฏิบัติงานเก็บกวาดทําความสะอาดถนนเทศบาล 17 รานหมอวิทยาถึงสี่แยกสถานี
วิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย จังหวัดสระแกว

จุดท่ี 16 ปฏิบัติงานเก็บกวาดทําความสะอาด ถนนจากสี่แยกสถานีวิทยุกระจายเสียงแหง
ประเทศไทย จังหวัดสระแกวถึงทางรถไฟสระแกว

จุดท่ี 17 ปฏิบัติงานเก็บกวาดทําความสะอาด ถนนจากสี่แยกสถานีตํารวจภูธรอําเภอเมือง
สระแกวถึงสี่แยกองคการบริหารสวนจังหวัดสระแกว (เกา) ไปจนถึงทางแยกสนามกีฬาเทศบาลเมืองสระแกว

จุดท่ี 18 ปฏิบัติงานเก็บกวาดทําความสะอาดถนนเทศบาล 19 จากสี่แยกองคการบริหารสวน
จังหวัดสระแกว (เกา) ไปจนถึงสถานีรถไฟสระแกว

จุดท่ี 19 ปฏิบัติงานเก็บกวาดทําความสะอาดถนนเทศบาล 21 (ซอยขางโรงพยาบาลสมเด็จ
พระยุพราชสระแกว) ถึงทางเขาองคการบริหารสวนจังหวัดสระแกว (เกา)

จุดท่ี 20 ปฏิบัติงานเก็บกวาดทําความสะอาด ถนนเทศบาล 2 จากทางเขาถึงวงเวียน
สวนสาธารณะสระแกว – สระขวัญ

จุดท่ี 21 ปฏิบัติงานเก็บกวาดทําความสะอาด ถนนบริเวณรอบอาคารสํานักงานเทศบาลเมือง
สระแกว(นอกรั้วอาคารสํานักงาน)

- ปฏิบัติงานเก็บกวาดทําความสะอาด ตามงานหรือกิจกรรมตางๆ เชน งานพระราชพิธี
งานรัฐพิธี งานประเพณี หรืองานอ่ืนใดท่ีเปนภารกิจเรงดวนของเทศบาลท่ีตองดําเนินการ

- ปฏิบัติงานอ่ืนๆท่ีอยูในขอตกลงเพ่ิมเติม

4. คุณสมบัติของผูปฏิบัติงาน
- ไมกําหนดคุณวุฒิ
- อานหนังสือออก  เขียนหนังสือได
- เปนสัญชาติไทย
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ข. งานเก็บ ขนขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล จํานวน 15 คน
1. กําหนดวันทํางานปกติ

ตั้งแตวันจันทร – วันอาทิตย (สัปดาหละ7 วัน)
2. กําหนดเวลาทํางานปกติ

2.1 กําหนดเวลาทํางานปกติ  วันจันทร – วันศุกร
ปฏิบัติงานระหวางเวลา05.00 – 16.30 น. โดยจะตองมีเวลาทํางานไมนอยกวาวันละ 7 ชั่วโมง

(ไมรวมเวลาหยุดพัก) หรือจนกวางานจะแลวเสร็จตามท่ีเทศบาลกําหนด
2.2 กําหนดเวลาทํางานปกติ  วันเสาร

ปฏิบัติงานระหวางเวลา05.00– 12.00 น. โดยจะตองมีเวลาทํางานไมนอยกวาวันละ 6 ชั่วโมง
(ไมรวมเวลาหยุดพัก) หรือจนกวางานจะแลวเสร็จตามท่ีเทศบาลกําหนด

2.3 กําหนดเวลาทํางานปกติ  วันอาทิตย
ปฏิบัติงานระหวางเวลา 05.00– 08.00 น. โดยจะตองมีเวลาทํางานไมนอยกวาวันละ 3 ชั่วโมง

(ไมรวมเวลาหยุดพัก) หรือจนกวางานจะแลวเสร็จตามท่ีเทศบาลกําหนด
หมายเหตุ กรณีท่ีเกิดความเสียหายแกทางราชการไมวากรณีใดๆ ในระหวางเวลาการ

ปฏิบัติงาน  ถือวาเปนความรับผิดชอบของผูปฏิบัติงาน

3. กําหนดพื้นท่ีในการปฏิบัติงาน
ชุดท่ี 1 เริ่มตนเก็บ ขนขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ตั้งแต ฝงซายถนนสุวรรณศรตั้งแตหนารานคัก

อีหลี ถึงสหกรณออมทรัพยครู บานเอ้ืออาทร ปมน้ํามันคาลเท็กซ และรานอาหารดูดี๋ และฝงขวาถนนสุวรรณศร
ตั้งแตหนาโรงเรียนเทศบาล 1 (หนองกะพออนุสรณ) ถึงทางเขาโรงแรมพีพี บริษัทอีซูซุบริษัทแม็คโคร โรงแรมทิพปุ
ระ โรงเรียนอนุบาลวัดสระแกว รานเนื้อยางมาลัย ปมเอสโซ และตั้งแตถนนเทศบาล 17 บานหัวกุญแจ ถึงราน
แวนบิวตี้ฟลู เก็บขยะสองฝงซาย – ขวา เขาซอย 17/3, 17/4, 17/5หมูบานสุขจินต ถนนเทศบาล 19 ตั้งแตหนา
รานเซเวนถึงหนาสถานีรถไฟ เก็บขยะสองฝงซาย – ขวา เขาหมูบานปางสีดาซอย 1, 2 และ 3

ชุดท่ี 2 เริ่มตนเก็บ ขนขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ตั้งแตทาจอดรถสายวังน้ําเย็นถนนเทศบาล 19ถึง
สํานักงานสาธารณสุขอําเภอเมืองสระแกว ถนนเทศบาล 21 ซอย 1, 2, 3 ตลาดศูนยการคาสระแกวเมืองทอง
เขาซอยบานดาบตูถึงชุมชนหลังสุขศาลา ถนนเทศบาล 23ถนนเทศบาล 25 ถนนเทศบาล 29 ถนนเทศบาล 30
ถนนเทศบาล31 ถนนเทศบาล 33 ถนนเทศบาล 10 ถนนเทศบาล 12 ถนนเทศบาล 14 ถนนเทศบาล 16 ถนน
เทศบาล 18 ถนนเทศบาล 20 ถนนเทศบาล 21 ครึ่ง ซอยสหกรณออมทรัพยครู หมูบานรมรื่น หมูบานซิตี้ปารค
หมูบานธงชัย หมูบานพรนิมิต หางบิ๊กซี บริษัทเจเอสฟลาวเวอร  โรงเรียนชุมชนสระแกว โรงเรียนสระแกว และ
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแกว

ชุดท่ี 3 เริ่มตนเก็บ ขนขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ตั้งแตทางเขาถนนเทศบาล 2 ถึงสํานักงาน
เทศบาลเมืองสระแกว ถนนสุวรรณศร เริ่มจากสหกรณออมทรัพยครู  เขาสํานักงานท่ีดิน บานคลองนางชิง
โรงเรียนอนุบาลเมืองสระแกว ชุมชนยอยท่ี 3 ศูนยการศึกษานอกโรงเรียน ศูนยวิทยาศาสตร ศูนยราชการและ
บานพักขาราชการ คายทหารท้ังสองฝง ชุมชนยอยท่ี 1 บานคําเจริญ ชุมชนยอยท่ี 2 หนองนกเขา PTT ทุกซอย
(รวม 7 ซอย) ชุมชนยอยท่ี 4 บานคลองปูน ออกจากชุมชนยอยท่ี 4 ตามถนนสุวรรณศรไปถึงสํานักงานบริการ
โทรศัพท ถึงรานวันดี ถึงโรงเรียนเทศบาล1 (หนองกะพออนุสรณ)

ชุดท่ี 4 เริ่มตนเก็บ ขนขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ตั้งแต ถนนเทศบาล 1, 2, 3, 4, 5 ถนนเทศบาล6
ซอย1, 2, 3, 4, 5 ถนนเทศบาล 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15 ถนนเทศบาล17 ซอย 1 โรงเรียนดาราสมุทร บาน
หนองเสม็ดเหนือ บานลัดกะสังเหนือ บานลัดกะสัง หมูบานประสพโชค ตลาดสมบูรณโชคเมืองแกว  สระแกว –
สระขวัญ 1 สระแกว – สระขวัญ 2 บานคลองจาน บานสวนตาลวิว ศูนยโตโยตาและหมูบานบริเวณดานหลัง

4/โคกกํานัน....
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โคกกํานัน หมูบานหลังปมน้ํามันบางจาก ปม PT โรงฆาสัตว หมูบานเย็นจิตต สวนน้ํา  และศูนย Honda

- ปฏิบัติงานเก็บ ขนขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ตามงานหรือกิจกรรมตางๆ เชน งานพระราชพิธี
งานรัฐพิธี งานประเพณี หรืองานอ่ืนใดท่ีเปนภารกิจ เรงดวนของเทศบาลท่ีตองดําเนินการ

- ปฏิบัติงานอ่ืนๆท่ีอยูในขอตกลงเพ่ิมเติม

4. คุณสมบัติของผูปฏิบัติงาน
- ไมกําหนดคุณวุฒิ
- อานหนังสือออก  เขียนหนังสือได
- เปนสัญชาติไทย

อัตราคาจาง 9,000/คน/เดือน ระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต 1 เมษายน 2559 ถึงวันท่ี 31
มิถุนายน 2559 จํานวนเงินท้ังสิ้น 1,053,000.- บาท (หนึ่งลานหาหม่ืนสามพันบาทถวน)

1.เอกสารแนบทายประกาศสอบราคา
1.1 แบบรูปรายละเอียดแนบทาย
1.2 แบบใบเสนอราคา
1.3 แบบสัญญาจาง ตามแบบกระทรวงมหาดไทย
1.4 แบบหนังสือคํ้าประกัน

(1) หลักประกันสัญญา ตามแบบกระทรวงมหาดไทย
1.5 บทนิยาม

(1) ผูเสนอราคาท่ีมีผลประโยชนรวมกัน
(2) การขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม

1.6 แบบบัญชีเอกสาร
(1) บัญชีเอกสารสวนท่ี 1
(2) บัญชีเอกสารสวนท่ี 2

2. คุณสมบัติของผูเสนอราคา
2.1 ผูเสนอราคาตองเปนผูมีอาชีพรับจางงานท่ีสอบราคาจาง
2.2 ผูเสนอราคาตองไมเปนผูถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูท้ิงงานของทางราชการ หรือของ

หนวยการบริหารราชการสวนทองถ่ิน และไดแจงเวียนชื่อแลว หรือไมเปนผูท่ีไดรับผลของการสั่งใหนิติบุคคล หรือ
บุคคลอ่ืนเปนผูท้ิงงานตามระเบียบของทางราชการ

2.3 ผูเสนอราคาตองไมเปนผูท่ีมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอ่ืน ณ วันประกาศสอบ
ราคา หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม ตามขอ 1.5

2.4 ผูเสนอราคาตองไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมข้ึนศาลไทย
เวนแตรัฐบาลของผูเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ และความคุมกันเชนวานั้น

2.5 บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีจะเขาเปนคูสัญญาตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับ
รายจาย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ

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

2.7 คูสัญญาตองรับจายเงินผานบัญชีเงินฝากกระแสรายวันหรือบัญชีเงินฝากออมทรัพย เวนแต
การรับจายเงินแตละครั้งซึ่งมีมูลคาไมเกินสามหม่ืนบาทคูสัญญาอาจรับจายเปนเงินสดก็ได
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3. หลักฐานการเสนอราคา
ผูเสนอราคาจะตองเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพรอมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกไวนอก

ซองใบเสนอราคาเปน 3 สวนคือ
3.1 สวนท่ี 1 อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้

(1) ในกรณีผูเสนอราคาเปนนิติบุคคล
ก) หางหุ นสวนสามัญหรือหางหุนสวนจํากัด  ใหยื ่นสําเนาหนังสือรับรองการจด

ทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุนสวนผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
ข) บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล

หนังสือบริคณหสนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุมและบัญชี ผูถือหุนรายใหญพรอมรับรอง
สําเนาถูกตอง

(2) ในกรณีผูเสนอราคาเปนบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลท่ีมิใชนิติบุคคลใหยื่นสําเนาบัตร
ประจําตัวประชาชนของผูนั้น สําเนาขอตกลงท่ีแสดงถึงการเขาเปนหุนสวน (ถามี) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
ของผูเปนหุนสวน พรอมท้ังรับรองสําเนาถูกตอง

(3) ในกรณีผูเสนอราคาเปนผูเสนอราคารวมกันในฐานะเปนผูรวมคา ใหยื่นสําเนาสัญญา
ของการรวมคา สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูรวมคาและในกรณีท่ีผูเขารวมคาฝายใดเปนบุคคลธรรมดาท่ี
มิใชสัญชาติไทยก็ใหยื่นสําเนาหนังสือเดินทาง หรือผูรวมคาฝายใดเปนนิติบุคคลใหยื่นเอกสารตามท่ีระบุไวใน (1)

(4) สําเนาใบทะเบียนพาณิชย หรือ สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลคาเพ่ิม (ภ.พ.20)
(5) สําเนาใบเสร็จซื้อเอกสารสอบราคา
(6) บัญชีเอกสารสวนท่ี 1 ท้ังหมดท่ีไดยื่นพรอมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบ ในขอ 1.6 (1)

3.2 สวนท่ี 2 อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้
(1) หนังสือมอบอํานาจซึ่งปดอากรแสตมปตามกฎหมายในกรณีท่ีผูเสนอราคามอบ

อํานาจใหบุคคลอ่ืนลงนามในใบเสนอราคาแทน
(2) บัญชีปริมาณงาน (หรือใบแจงปริมาณงาน) ซึ่งจะตองแสดงรายการรายละเอียดใน

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

3.3 ซองใบเสนอราคาอยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้
(1) แบบใบเสนอราคา ท้ังหมดตามแบบในขอ 1.2

4. การเสนอราคา
4.1 ผูเสนอราคาตองยื่นเสนอราคาตามแบบของการเสนอราคา ตามแบบฟอรมใบยื่นขอเสนอ

ราคาของเทศบาลท่ีกําหนดไวในเอกสารสอบราคานี้โดยไมมีเงื่อนไขใดๆ ท้ังสิ้น และจะตองกรอกรายละเอียดให
ถูกตองครบถวน มิฉะนั้น เทศบาลจะตัดสิทธิไมใหเปนผูเสนอราคาท่ีผานการคัดเลือกใหเขาเสนอราคากับเทศบาล
และลงลายมือชื่อของผูเสนอราคาใหชัดเจน หากมีการขูดลบ ตก เติม แกไข เปลี่ยนแปลง จะตองลงลายมือชื่อผู
เสนอราคาพรอมประทับตรา (ถามี) กํากับไวดวยทุกแหง

4.2 ผูเสนอราคาจะตองกรอกปริมาณงาน และราคาในบัญชีปริมาณงานจางเหมาแรงงาน
บุคคลภายนอกเพ่ือปฏิบัติงานในงานรักษาความสะอาด เก็บ ขนขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ใหครบถวน

ในการเสนอราคาใหเสนอเปนเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียวโดยเสนอราคารวมและ
หรือราคาตอหนวยและหรือตอรายการตามเงื่อนไขท่ีระบุไวทายใบเสนอราคาใหถูกตอง ท้ังนี้ราคารวมท่ีเสนอ
จะตองตรงกันท้ังตัวเลขและตัวหนังสือ ถาตัวเลขและตัวหนังสือไมตรงกันใหถือตัวหนังสือเปนสําคัญ โดยคิดราคา
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รวมท้ังสิ้นซึ่งรวมคาภาษีมูลคาเพ่ิมภาษีอากรอ่ืน คาขนสง คาจดทะเบียนและคาใชจายอ่ืน ๆ ท้ังปวงจนกระท่ัง
สงมอบงานให ณ เทศบาลเมืองสระแกว หรือสถานท่ีอ่ืนท่ีเทศบาลไดกําหนดภายหลังราคาท่ีเสนอจะตองกําหนด
ยืนราคาไมนอยกวา 91 วัน นับแตวันเปดซองสอบราคาโดยภายในกําหนดยืนราคาผูเสนอราคาตองรับผิดชอบ
ราคาท่ีตนไดเสนอไวและจะถอนการเสนอราคามิได

4.3 ผูเสนอราคาจะตองเสนอกําหนดเวลาการดําเนินการแลวเสร็จไมเกิน 91 วัน นับถัดจากวัน
ลงนามในสัญญาจาง หรือวันท่ีไดรับหนังสือแจงจาก “เทศบาล” ใหเริ่มทํางาน

4.4 กอนยื่นซองสอบราคา ผูเสนอราคาควรตรวจดูรางสัญญา แบบรูปและรายละเอียด ฯลฯ
ใหถ่ีถวนและเขาใจเอกสารสอบราคาท้ังหมดเสียกอนท่ีจะตกลงยื่นซองสอบราคาตามเงือ่นไขในเอกสารสอบราคา

4.5 ผูเสนอราคาจะตองยื่นซองสอบราคา ท่ีปดผนึกซองเรียบรอยจาหนาซองถึง ประธาน
คณะกรรมการเปดซองสอบราคา โดยระบุไวหนาซองวา“ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบราคาจางเหมาเลขท่ี
11/2559” ยื่นตอเจาหนาท่ีรับซองสอบราคาไดใน วันท่ี 10 มีนาคม 2559 ตั้งแตเวลา 08.30 – 12.00 น.
และตั้งแตเวลา 13.00 – 16.30 น. ณ หองประชุมช้ัน 2 ท่ีวาการอําเภอเมืองสระแกว และในวันท่ี
11 มีนาคม 2559 ถึงวันท่ี 24 มีนาคม 2559 ตั้งแตเวลา 08.30 – 12.00 น. และตั้งแตเวลา 13.00 – 16.30 น.
ไดท่ีงานพัสดุและทรัพยสิน กองคลัง สํานักงานเทศบาลเมืองสระแกว

เม่ือพนกําหนดเวลาย่ืนซองสอบราคาแลวจะไมรับซองสอบราคาโดยเด็ดขาด
คณะกรรมการเปดซองสอบราคาจะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผูเสนอราคา แตละรายวา

เปนผูเสนอราคาท่ีมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอ่ืน ตามขอ 1.5(1) ณ วันประกาศสอบราคาหรือไม
และประกาศรายชื่อผูเสนอราคาท่ีมีสิทธิ์ไดรับการคัดเลือกกอนการเปดซองใบเสนอราคา

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

ผูเสนอราคาท่ีถูกตัดรายชื่อออกจากการเปนผูเสนอราคา เพราะเหตุเปนผูเสนอราคาท่ีมี
ผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอ่ืน ณ วันประกาศสอบราคา หรือเปนผูเสนอราคาท่ีกระทําการอันเปน
การขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม อาจอุทธรณคําสั่งดังกลาวตอผูวาราชการจังหวัดภายใน 3 วัน นับแต
วันท่ีไดรับแจงจากคณะกรรมการเปดซองสอบราคา การวินิจฉัยอุทธรณของผูวาราชการจังหวัดใหถือเปนท่ีสุด

คณะกรรมการเปดซองสอบราคาจะเปดซองใบเสนอราคาของ ผูท่ีมีสิทธิไดรับการคัดเลือก
ดังกลาวขางตน ณ หองประชุมชั้น 2 ท่ีวาการอําเภอเมืองสระแกว ใน วันท่ี 25 มีนาคม 2559 ตั้งแตเวลา
10.00 น. เปนตนไป

การยื่นอุทธรณตามวรรค 4 ยอมไมเปนเหตุใหมีการขยายระยะเวลาการเปดซองใบเสนอราคา
เวนแตผูวาราชการจังหวัดพิจารณาเห็นวา  การขยายระยะเวลาดังกลาวและเปนประโยชนแกทางราชการอยางยิ่ง
และในการท่ีผูวาราชการจังหวัดพิจารณาเห็นดวยกับคําคัดคานของผูอุทธรณ และเห็นวาการยกเลิกการเปดซอง
ใบเสนอราคาท่ีไดดําเนินการไปแลวจะเปนประโยชนแกทางราชการอยางยิ่งและใหผูวาราชการจังหวัดมีอํานาจ
ยกเลิกการเปดซองใบเสนอราคาดังกลาวได
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5.หลักเกณฑและสิทธิในการพิจารณาราคา
5.1 ในการสอบราคาครั้งนี้ “เทศบาล” จะพิจารณาตัดสินดวยราคารวม
5.2 หากผูเสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไมถูกตองตามขอ 2 หรือยื่นหลักฐานการเสนอราคา

ไมถูกตองหรือไมครบถวนตามขอ 3 หรือยื่นซองสอบราคาไมถูกตองตามขอ 4 แลว คณะกรรมการเปดซองสอบ
ราคาจะไมรับพิจารณาราคาของผูเสนอราคารายนั้นเวนแตเปนขอผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กนอยหรือท่ีผิด
แผกไปจากเงื่อนไขของเอกสารสอบราคาในสวนท่ีมิใชสาระสําคัญท้ังนี้เฉพาะในกรณีท่ีพิจารณาเห็นวาจะเปน
ประโยชนตอ ”เทศบาล” เทานั้น

5.3 “เทศบาล” สงวนสิทธิไมพิจารณาราคาของผูเสนอราคา โดยไมมีการผอนผันในกรณี
ดงัตอไปนี้

(1) ไมปรากฏชื่อผูเสนอราคารายนั้น ในบัญชีผูรับเอกสารสอบราคาหรือในหลักฐานการรับ
เอกสารสอบราคาของ “เทศบาล”

(2) ไมกรอกชื่อนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อผูเสนอราคาอยางใดอยาง
หนึ่งหรือท้ังหมดในใบเสนอราคา

(3) เสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเงื่อนไขท่ีกําหนดในเอกสารสอบราคาท่ีเปน
สาระสําคัญ  หรือมีผลทําใหเกิดความไดเปรียบเสียเปรียบแกผูเสนอราคารายอ่ืน

(4) ราคาท่ีเสนอมีการขูดลบ ตกเติมแกไขเปลี่ยนแปลงโดยผูเสนอราคามิไดลงลายมือชื่อ
พรอมประทับตรา (ถามี) กํากับไว

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

5.5 “เทศบาล”ทรงไวซึ่งสิทธิท่ีไมรับราคาต่ําสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาท่ีเสนอ
ท้ังหมดก็ไดและอาจพิจารณาเลือกจางในจํานวนหรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิก
การสอบราคาโดยไมพิจารณาจัดจางเลยก็ไดสุดแตจะพิจารณา ท้ังนี้เพ่ือประโยชนของทางราชการเปนสําคัญ
และใหถือวาการตัดสินของ “เทศบาล” เปนเด็ดขาดผูเสนอราคาจะเรียกรองคาเสียหายใดๆมิไดรวมท้ัง
“เทศบาล” จะพิจารณายกเลิกการสอบราคา และลงโทษผูเสนอราคาเปนผูท้ิงงานไมวาจะเปนผูเสนอราคาท่ี
ไดรับการคัดเลือกหรือไมก็ตาม หากมีเหตุท่ีเชื่อไดวาการเสนอราคากระทําไปโดยไมสุจริต เชน การเสนอเอกสาร
อันเปนเท็จ หรือใชชื่อบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอ่ืนมาเสนอราคาแทน เปนตน

ในกรณีผูเสนอราคาต่ําสุด เสนอราคาต่ําจนคาดหมายไดวาไมอาจดําเนินงานตามสัญญาได
คณะกรรมการเปดซองสอบราคา หรือ”เทศบาล”จะใหผูเสนอราคานั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานท่ีทําใหเชื่อไดวาผู
เสนอราคาสามารถดําเนินงานตามสอบราคาจางใหเสร็จสมบูรณหากคําชี้แจงไมเปนท่ีรับฟงได “เทศบาล” มีสิทธิ
ท่ีจะไมรับราคาของผูเสนอราคารายนั้น

5.6ในกรณีท่ีปรากฏขอเท็จจริงภายหลังจากการเปดซองสอบราคาวา ผูเสนอราคาท่ีมีสิทธิไดรับ
การคัดเลือกตามท่ีไดประกาศรายชื่อไว ตามขอ 4.5 เปนผูเสนอราคาท่ีมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคาราย
อ่ืน ณ วันประกาศสอบราคาหรือเปนผูเสนอราคาท่ีกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม
“เทศบาล” มีอํานาจท่ีจะตัดรายชื่อผูเสนอราคาท่ีมีสิทธิไดรับการคัดเลือกดังกลาวออกจากประกาศรายชื่อ ตาม
ขอ 4.5 และ “เทศบาล” จะพิจารณาลงโทษผูเสนอราคารายนั้นเปนผูท้ิงงาน

ในกรณีหากผูวาราชการจังหวัดพิจารณาเห็นวา การยกเลิกการเปดซองใบเสนอราคาท่ีได
ดําเนินการไปแลวจะเปนประโยชนแกทางราชการอยางยิ่ง ผูวาราชการจังหวัดมีอํานาจยกเลิกการเปดซองใบ
เสนอราคาดังกลาวได

8/6.การทําสัญญา ....
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6. การทําสัญญาจาง
ผูชนะการสอบราคาจะตองทําสัญญาจางตามแบบสัญญาดังระบุในขอ 1.3 กับ“เทศบาล”

ภายใน วันท่ี 31 มีนาคม 2559 และจะตองวางหลักประกันสัญญาเปนจํานวนเงินเทากับ รอยละ 5 ของราคา
คาจางท่ีสอบราคาได ให “เทศบาล” ยึดถือไวในขณะทําสัญญา โดยใชหลักประกันอยางหนึ่งอยางใด  ดังตอไปนี้

6.1 เงินสด
6.2 เช็คท่ีธนาคารสั่งจายใหแก “เทศบาล”โดยเปนเช็คลงวันท่ีท่ีทําสัญญาหรือกอนหนานั้นไม

เกิน 3 วันทําการของทางราชการ
6.3 หนังสือคํ้าประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือคํ้าประกันดังระบุใน ขอ 1.4(1)
6.4 หนังสือคํ้าประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย หรือบริษัทเงินทุน

หลักทรัพยท่ีไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชย และประกอบธุรกิจคํ้าประกันตามประกาศ
ของธนาคารแหงประเทศไทย ซึ่งไดแจงชื่อเวียนใหสวนราชการ หรือหนวยการบริหารราชการสวนทองถ่ินตางๆ
ทราบแลว โดยอนุโลมใหใชตามแบบหนังสือคํ้าประกัน ดังระบุในขอ 1.4 (1)

6.5 พันธบัตรรัฐบาลไทยซึ่งไดจดทะเบียนใชเปนหลักประกันสัญญาท่ีธนาคาร แหงประเทศไทย
แลวเทานั้น

หลักประกันนี้จะคืนใหโดยไมมีดอกเบี้ย ภายใน15 วัน  นับถัดจากวันท่ีผูชนะการสอบราคา
(ผูรับจาง) พนจากขอผูกพันตามสัญญาจางแลว

อนึ่ง เทศบาลเมืองสระแกวจะลงนามในสัญญาตอเม่ือมีเงินงบประมาณตามเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 แลวเทานั้น

7. อัตราคาปรับ
คาปรับตามแบบสัญญาจาง ขอ 17 จะกําหนดในอัตรารอยละ 0.10 ตอวันของราคาจางตาม

สัญญา

8. การรับประกันความชํารุดบกพรอง
ผูชนะการสอบราคาซึ่งไดทําขอตกลงเปนหนังสือ หรือทําสัญญาจางตามแบบดังระบุในขอ 1.3

แลวแตกรณีจะตองรับประกันความชํารุดบกพรองของงานท่ีรับจางทําภายในระยะเวลาไมนอยกวา - ป นับถัด
จากวันท่ี“เทศบาล”ไดรับมอบงาน โดยผูรับจางตองรีบจัดการซอมแซมแกไขใหใชการไดดีดังเดิมภายใน 7 วันนับ
ถัดจากวันท่ีไดรับแจงความชํารุดบกพรอง

กรณีนี้ผูรับจางไมดําเนินการใหเปนไปตามรายละเอียดท่ีกําหนดแหงสัญญา ขาดรายการหนึ่ง
รายการใด ผูวาจางมีสิทธิจางรายอ่ืนไดโดยผูรับจางจะตองเปนผูออกคาใชจายท้ังหมด หรือใหผูวาจางหักเงิน
คาจาง หรือหลักประกันสัญญาไวโดยผูรับจางไมมีสิทธิเรียกรอง และโตแยงใด ๆ ท้ังสิ้น

9. คาจางและการจายเงิน
การจายเงินคาจางเหมาตามประกาศนี้ “เทศบาล” จะจายเงินใหเม่ือผูเสนอราคา (ผูรับจาง) ไดสงมอบ

งานจางเหมาแรงงานบุคคลภายนอกเพ่ือปฏิบัติงานในงานรักษาความสะอาด เก็บ ขนขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
ใหกับเทศบาลเมืองสระแกวเรียบรอยถูกตองตามสัญญา และคณะกรรมการตรวจรับงานจางเหมาไดทําการตรวจ
รับไวถูกตองครบถวนแลวโดยแบงออกเปน 3 งวด ดังนี้

งวดท่ี 1 เปนจํานวนเงิน 351,000.- บาท (สามแสนหาหม่ืนหนึ่งพันบาทถวน) เม่ือผูรับจางได
ปฏิบัติงานโครงการจางเหมาแรงงานบุคคลภายนอกเพ่ือปฏิบัติงานในงานรักษาความสะอาด เก็บ ขนขยะมูลฝอย
และสิ่งปฏิกูล(ตามรายละเอียดโครงการฯ) ใหแลวเสร็จภายใน 30 เมษายน 2559

9/ งวดท่ี 2 ....
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งวดท่ี 2 เปนจํานวนเงิน 351,000.- บาท (สามแสนหาหม่ืนหนึ่งพันบาทถวน) เม่ือผูรับจางได
ปฏิบัติงานโครงการจางเหมาแรงงานบุคคลภายนอกเพ่ือปฏิบัติงานในงานรักษาความสะอาด เก็บ ขนขยะมูลฝอย
และสิ่งปฏิกูล(ตามรายละเอียดโครงการฯ) ใหแลวเสร็จภายใน 31 พฤษภาคม 2559

งวดท่ี 3 (งวดสุดทาย) เปนจํานวนเงิน 351,000.- บาท (สามแสนหาหม่ืนหนึ่งพันบาทถวน)
เม่ือผูรับจางไดปฏิบัติงานโครงการจางเหมาแรงงานบุคคลภายนอกเพ่ือปฏิบัติงานในงานรักษาความสะอาด เก็บ
ขนขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล(ตามรายละเอียดโครงการฯ) ใหแลวเสร็จภายใน 30 มิถุนายน 2559

รวมเปนเงินท้ังสิ้น 1,053,000.- บาท (หนึ่งลานหาหม่ืนสามพันบาทถวน)

10. ขอสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอ่ืนๆ
10.1 เงินคาจางสําหรับงานจางครั้งนี้ จายจากงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
อนึ่ง เทศบาลเมืองสระแกวจะลงนามในสัญญาตอเม่ือมีเงินงบประมาณตามเทศบัญญัติ

งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 แลวเทานั้น
10.2 เทศบาลเมืองสระแกว สงวนสิทธิ์ท่ีจะไมรับราคาต่ําสุดถาหากผูเสนอราคาไดนําเสนอไม

เปนไปตามวัตถุประสงคการจางครั้งนี้ และคณะกรรมการเปดซองสอบราคาพิจารณาแลวไมสอดคลองกับ
วัตถุประสงคหรือตรงตามขอกําหนดของเทศบาลเมืองสระแกวก็จะไมรับการพิจารณาราคาใหเปนผูเสนอราคาได

10.3 เม่ือ “เทศบาล” ไดคัดเลือกผูเสนอราคารายใดใหเปนผูรับจาง และไดตกลงจางตาม
ประกาศสอบราคาจางแลวถาผูรับจางจะตองสั่งหรือนําสิ่งของดังกลาวเขามาจากตางประเทศและของนั้นตองเขา
มาโดยทางเรือในเสนทางท่ีมีเรือไทยเดินอยู และสามารถใหบริการรับขนไดตามท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวง
คมนาคมประกาศกําหนดผูเสนอราคาซึ่งเปนผูรับจางจะตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการพาณิชย
นาวี ดังนี้

(1) แจงการสั่งหรือการนําสิ่งของท่ีซื้อขายดังกลาวเขามาจากตางประเทศตอสํานักงาน
คณะกรรมการสงเสริมการพาณิชยนาวีภายใน 7 วัน นับถัดจากวันท่ีผูรับจางสั่งหรือซื้อของจากตางประเทศ เวน
แตเปนของท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออ่ืนได

(2) จัดการใหสิ่งของท่ีซื้อขายดังกลาวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือท่ีมีสิทธิเชนเดียวกับเรือไทย
จากตางประเทศมายังประเทศไทย เวนแตจะไดรับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการพาณิชยนาวี
ใหบรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออ่ืนท่ีมิใชเรือไทย ซึ่งจะตองไดรับอนุญาตเชนนั้นกอนบรรทุกของลงเรืออ่ืน หรือเปน
ของท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออ่ืน

(3) ในกรณีไมปฏิบัติตาม (1) หรือ (2) ผูรับจางจะตองรับผิดตามกฎหมายวาดวยการสงเสริม
การพาณิชยนาวี

10.4 ผูเสนอราคาซึ่ง “เทศบาล” ไดคัดเลือกแลวไมไปทําสัญญา หรือขอตกลงภายในเวลาท่ี
ทางราชการกําหนดดังระบุในขอ 6“เทศบาล” อาจพิจารณาเรียกรองใหชดใชความเสียหาย(ถามี) รวมท้ังพิจารณาให
เปนผูท้ิงงานตามระเบียบของทางราชการ

10.5 “เทศบาล” สงวนสิทธิท่ีจะแกไขเพ่ิมเติมเงื่อนไขหรือขอกําหนดในแบบสัญญาใหเปนไป
ตามความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด (ถามี )

ในระหวางระยะเวลาจางเหมา ผูรับจางพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑท่ีกฎหมายและระเบียบได
กําหนดไวโดยเครงครัด และใหถือวาเงื่อนไขของประกาศสอบราคานี้เปนสวนหนึ่งของสัญญาดวย

10/ 11. การปฏิบัติ ....





เอกสารสอบราคาจางเหมา เลขท่ี 12/2559
การสอบราคาโครงการจางเหมาแรงงานบุคคลภายนอกเพ่ือปฏิบัติงานในงานสวนสาธารณะ

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ประจําเดือน เมษายน ถึงเดือน มิถุนายน 2559)
ตามประกาศเทศบาลเมืองสระแกว ลงวันท่ี 10 มีนาคม พ.ศ. 2559

.......................................................
เทศบาลเมืองสระแกว ซึ่งตอไปนี้เรียกวา “เทศบาล” มีความประสงคจะสอบราคาจางโครงการ

จางแรงงานบุคคลภายนอกเพ่ือปฏิบัติงานในงานสวนสาธารณะ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 รวมเปนเงิน
324,000.- บาท (สามแสนสองหม่ืนสี่พันบาทถวน) (ประจําเดือน เมษายน ถึงเดือน มิถุนายน 2559) จํานวน 12 คน
โดยมีรายละเอียดดังนี้

ก. กําหนดวันทํางานปกติ
ตั้งแตวันจันทร – วันเสาร (สัปดาหละ6 วัน)

ข. กําหนดเวลาทํางาน
ปฏิบัติงานระหวางเวลา 08.30 – 16.30น. โดยจะตองมีเวลาทํางานไมนอยกวาวันละ 7 ชั่วโมง

(ไมรวมเวลาหยุดพัก) หรือจนกวางานจะแลวเสร็จตามท่ีเทศบาลกําหนด
หมายเหตุ กรณีท่ีเกิดความเสียหายแกทางราชการไมวากรณีใดๆ ในระหวางเวลาการ

ปฏิบัติงาน ถือวาเปนความรับผิดชอบของผูปฏิบัติงาน

ค. กําหนดพื้นท่ีในการปฏิบัติงาน
1. พ้ืนท่ีบริเวณอาคารสํานักงานเทศบาลเมืองสระแกวและบริเวณโดยรอบพ้ืนท่ีสํานักงาน

เทศบาลเมืองสระแกว
- เก็บกวาดใบไมแหง เศษขยะ พ้ืนท่ีบริเวณสวน สนามหญา ถนน และบริเวณอาคาร

สํานักงานเทศบาล
- ตัดหญาถอนวัชพืชในแปลงตนไมพรอมเก็บกวาด
- เพาะ ปลูก ปลูกซอม ตัดแตงตนไมโดยรอบ
- รดน้ํา พรวนดิน ใสปุย ใสยาฆาแมลง
- จัดตั้งกระถางตนไมประดับภายในอาคารสํานักงานเทศบาล
- ฉีดยากําจัดวัชพืชบริเวณทางเทารอบอาคารสํานักงานเทศบาล

2. สวนสาธารณะสระแกว – สระขวัญ
- เก็บกวาดใบไมแหง เศษขยะ พ้ืนท่ีบริเวณสวน สนามหญา ลานอเนกประสงค ถนน

รอบสระน้ํา
- ตัดหญาถอนวัชพืชพรอมเก็บกวาด
- ปลูก ปลูกซอม ตัดแตงตนไมโดยรอบ
- รดน้ํา พรวนดิน ใสปุย ใสยาฆาแมลง
- ฉีดยากําจัดวัชพืชบริเวณทางเทา ถนน ลานอเนกประสงค รอบสระน้ํา
- ทําความสะอาดสระน้ํา เก็บขยะในสระน้ํา
- ทําความสะอาดหองน้ําในสวนสาธารณะ

3 เกาะกลางถนนสุวรรณศร (ทางหลวงแผนดินหมายเลข 33) เริ่มตั้งแตหนาปมESSO ไป
จนถึงสี่แยกสระแกว และเลยไปทางจันทบุรีสุดเกาะ และเลยไปทางอรัญประเทศ (หนาศูนย ISUZU)

- เก็บกวาดใบไมแหง เศษขยะ พ้ืนท่ีบริเวณเกาะกลาง
- ตัดหญาถอนวัชพืชในแปลงตนไมพรอมเก็บกวาด

2/ - ปลูก ซอม .....
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- ปลูก ซอม ตัดแตงตนไม
- รดน้ํา พรวนดิน ใสปุย ใสยาฆาแมลง
- ดายหญาริมคันค้ิวเกาะกลางถนน

4. สนามกีฬาเทศบาลเมืองสระแกว
- เก็บกวาดใบไมแหง เศษขยะ พ้ืนท่ีบริเวณสนาม
- ตัดหญาสนามเดือนละ 1 ครั้งพรอมเก็บกวาด
- ตัดแตงตนไมริมสนามโดยรอบ
- ทําความสะอาดหองน้ําในสนามกีฬา

5. สถานีขนสงผูโดยสารจังหวัดสระแกว
- ตัดหญาบริเวณเกาะกลางถนนตั้งแตทางแยกถนนสุวรรณศร (ทางหลวงแผนดิน

หมายเลข 33) ไปจนถึงบริเวณสถานีขนสงผูโดยสาร และสวนหยอมโดยรอบ พรอมเก็บกวาด
- เก็บกวาดใบไมแหง เศษขยะ พ้ืนท่ีบริเวณโดยรอบ
- ตัดหญาถอนวัชพืชในแปลงตนไมพรอมเก็บกวาด
- ปลูก ปลูกซอม ตัดแตงตนไม
- รดน้ํา พรวนดิน ใสปุย ใสยาฆาแมลง
- ดายหญาริมคันค้ิวเกาะกลางถนน
- จัดตั้งกระถางตนไมประดับภายในอาคารสถานีขนสงผูโดยสาร

6. หมูบานเอ้ืออาทร
- ตัดหญาบริเวณสนามเด็กเลน ริมถนน รอบบอบําบัดน้ําเสีย และสวนหยอมโดยรอบ

พรอมเก็บกวาด
7. พ้ืนท่ีริมถนนในเขตเทศบาลเมืองสระแกว

- ตัดหญาบริเวณริมถนนสุวรรณศร (ทางหลวงแผนดินหมายเลข 33)และถนนในเขต
ชุมชนยอย พรอมเก็บกวาด

8. ปฏิบัติงานปลูกตนไมตามโครงการตางๆ เชน งานพระราชพิธี งานรัฐพิธี งานประเพณี
หรืองานอ่ืนใดท่ีเปนภารกิจเรงดวนของเทศบาลท่ีตองดําเนินการ

9. ปฏิบัติงานอ่ืนๆท่ีอยูในขอตกลงเพ่ิมเติม

ง. คุณสมบัติของผูปฏิบัติงาน
- ไมกําหนดคุณวุฒิ
- อานหนังสือออก  เขียนหนังสือได
- เปนสัญชาติไทย

อัตราคาจาง 9,000 บาท/คน/เดือน ระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต 1 เมษายน 2559 ถึงวันท่ี 31
มิถุนายน 2559 รวมเปนเงิน 324,000.- บาท (สามแสนสองหม่ืนสี่พันบาทถวน)

1.เอกสารแนบทายประกาศสอบราคา
1.1 แบบรูปรายละเอียดแนบทาย
1.2 แบบใบเสนอราคา
1.3 แบบสัญญาจาง ตามแบบกระทรวงมหาดไทย
1.4 แบบหนังสือคํ้าประกัน

(1) หลักประกันสัญญา ตามแบบกระทรวงมหาดไทย
3/ 1.5 บทนิยาม ....
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1.5 บทนิยาม
(1) ผูเสนอราคาท่ีมีผลประโยชนรวมกัน
(2) การขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม

1.6 แบบบัญชีเอกสาร
(1) บัญชีเอกสารสวนท่ี 1
(2) บัญชีเอกสารสวนท่ี 2

2. คุณสมบัติของผูเสนอราคา
2.1 ผูเสนอราคาตองเปนผูมีอาชีพรับจางงานท่ีสอบราคาจาง
2.2 ผูเสนอราคาตองไมเปนผูถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูท้ิงงานของทางราชการ หรือของ

หนวยการบริหารราชการสวนทองถ่ิน และไดแจงเวียนชื่อแลว หรือไมเปนผูท่ีไดรับผลของการสั่งใหนิติบุคคล หรือ
บุคคลอ่ืนเปนผูท้ิงงานตามระเบียบของทางราชการ

2.3 ผูเสนอราคาตองไมเปนผูท่ีมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอ่ืน ณ วันประกาศสอบ
ราคา หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม ตามขอ 1.5

2.4 ผูเสนอราคาตองไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมข้ึนศาลไทย
เวนแตรัฐบาลของผูเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ และความคุมกันเชนวานั้น

2.5 บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีจะเขาเปนคูสัญญาตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับ
รายจาย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ

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

2.7 คูสัญญาตองรับจายเงินผานบัญชีเงินฝากกระแสรายวันหรือบัญชีเงินฝากออมทรัพย เวนแต
การรับจายเงินแตละครั้งซึ่งมีมูลคาไมเกินสามหม่ืนบาทคูสัญญาอาจรับจายเปนเงินสดก็ได

3. หลักฐานการเสนอราคา
ผูเสนอราคาจะตองเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพรอมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกไวนอก

ซองใบเสนอราคาเปน 3 สวนคือ
3.1 สวนท่ี 1 อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้

(1) ในกรณีผูเสนอราคาเปนนิติบุคคล
ก) หางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนจํากัด  ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจด

ทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุนสวนผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
ข) บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน

นิติบุคคล หนังสือบริคณหสนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุมและบัญชี ผูถือหุนรายใหญ
พรอมรับรองสําเนาถูกตอง

(2) ในกรณีผูเสนอราคาเปนบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลท่ีมิใชนิติบุคคลใหยื่นสําเนา
บัตรประจําตัวประชาชนของผูนั้น สําเนาขอตกลงท่ีแสดงถึงการเขาเปนหุนสวน (ถามี) สําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชนของผูเปนหุนสวน พรอมท้ังรับรองสําเนาถูกตอง

(3) ในกรณีผูเสนอราคาเปนผูเสนอราคารวมกันในฐานะเปนผูรวมคา ใหยื่นสําเนาสัญญา
ของการรวมคา สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูรวมคาและในกรณีท่ีผูเขารวมคาฝายใดเปนบุคคลธรรมดาท่ี
มิใชสัญชาติไทยก็ใหยื่นสําเนาหนังสือเดินทาง หรือผูรวมคาฝายใดเปนนิติบุคคลใหยื่นเอกสารตามท่ีระบุไวใน (1)

(4) สําเนาใบทะเบียนพาณิชย หรือ สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลคาเพ่ิม (ภ.พ.20)
4/(4) สําเนา ....
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(5) สําเนาใบเสร็จซื้อเอกสารสอบราคา
(6) บัญชีเอกสารสวนท่ี 1 ท้ังหมดท่ีไดยื่นพรอมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบ ในขอ 1.6 (1)

3.2 สวนท่ี 2 อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้
(1) หนังสือมอบอํานาจซึ่งปดอากรแสตมปตามกฎหมายในกรณีท่ีผูเสนอราคามอบ

อํานาจใหบุคคลอ่ืนลงนามในใบเสนอราคาแทน
(2) บัญชีปริมาณงาน (หรือใบแจงปริมาณงาน) ซึ่งจะตองแสดงรายการรายละเอียดใน

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

3.3 ซองใบเสนอราคาอยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้
(1) แบบใบเสนอราคา ท้ังหมดตามแบบในขอ 1.2

4. การเสนอราคา
4.1 ผูเสนอราคาตองยื่นเสนอราคาตามแบบของการเสนอราคา ตามแบบฟอรมใบยื่นขอเสนอ

ราคาของเทศบาลท่ีกําหนดไวในเอกสารสอบราคานี้โดยไมมีเงื่อนไขใดๆ ท้ังสิ้น และจะตองกรอกรายละเอียดให
ถูกตองครบถวน มิฉะนั้น เทศบาลจะตัดสิทธิไมใหเปนผูเสนอราคาท่ีผานการคัดเลือกใหเขาเสนอราคากับเทศบาล
และลงลายมือชื่อของผูเสนอราคาใหชัดเจน หากมีการขูดลบ ตก เติม แกไข เปลี่ยนแปลง จะตองลงลายมือชื่อผู
เสนอราคาพรอมประทับตรา (ถามี) กํากับไวดวยทุกแหง

4.2 ผูเสนอราคาจะตองกรอกปริมาณงาน และราคาในบัญชีปริมาณงานจางเหมาแรงงาน
บุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานในงานสวนสาธารณะใหครบถวน

ในการเสนอราคาใหเสนอเปนเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียวโดยเสนอราคารวมและ
หรือราคาตอหนวยและหรือตอรายการตามเงื่อนไขท่ีระบุไวทายใบเสนอราคาใหถูกตอง ท้ังนี้ราคารวมท่ีเสนอ
จะตองตรงกันท้ังตัวเลขและตัวหนังสือ ถาตัวเลขและตัวหนังสือไมตรงกันใหถือตัวหนังสือเปนสําคัญ โดยคิดราคา
รวมท้ังสิ้นซึ่งรวมคาภาษีมูลคาเพ่ิมภาษีอากรอ่ืน คาขนสง คาจดทะเบียนและคาใชจายอ่ืน ๆ ท้ังปวงจนกระท่ังสง
มอบพัสดุให ณ เทศบาลเมืองสระแกวหรือสถานท่ีอ่ืนท่ีเทศบาลไดกําหนดภายหลังราคาท่ีเสนอจะตองกําหนดยืน
ราคาไมนอยกวา 91 วัน นับแตวันเปดซองสอบราคาโดยภายในกําหนดยืนราคาผูเสนอราคาตองรับผิดชอบราคา
ท่ีตนไดเสนอไวและจะถอนการเสนอราคามิได

4.3 ผูเสนอราคาจะตองเสนอกําหนดเวลาการดําเนินการแลวเสร็จไมเกิน 91 วัน นับถัดจากวัน
ลงนามในสัญญาจาง หรือวันท่ีไดรับหนังสือแจงจาก “เทศบาล” ใหเริ่มทํางาน

4.4 กอนยื่นซองสอบราคา ผูเสนอราคาควรตรวจดูรางสัญญา แบบรูปและรายละเอียด ฯลฯ
ใหถ่ีถวนและเขาใจเอกสารสอบราคาท้ังหมดเสียกอนท่ีจะตกลงยื่นซองสอบราคาตามเงือ่นไขในเอกสารสอบราคา

4.5 ผูเสนอราคาจะตองยื่นซองสอบราคา ท่ีปดผนึกซองเรียบรอยจาหนาซองถึง ประธาน
คณะกรรมการเปดซองสอบราคา โดยระบุไวหนาซองวา“ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบราคาจางเหมาเลขท่ี
12/2559” ยื่นตอเจาหนาท่ีรับซองสอบราคาไดใน วันท่ี 10 มีนาคม 2559 ตั้งแตเวลา 08.30 – 12.00 น.
และตั้งแตเวลา 13.00 – 16.30 น. ณ หองประชุมช้ัน 2 ท่ีวาการอําเภอเมืองสระแกว และในวันท่ี 11
มีนาคม 2559 ถึงวันท่ี 24 มีนาคม 2559 ตั้งแตเวลา 08.30 – 12.00 น. และตั้งแตเวลา 13.00 – 16.30 น.ไดท่ี
งานพัสดุและทรัพยสิน กองคลัง สํานักงานเทศบาลเมืองสระแกว

เม่ือพนกําหนดเวลาย่ืนซองสอบราคาแลวจะไมรับซองสอบราคาโดยเด็ดขาด
คณะกรรมการเปดซองสอบราคาจะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผูเสนอราคา แตละรายวา

เปนผูเสนอราคาท่ีมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอ่ืน ตามขอ 1.5(1) ณ วันประกาศสอบราคาหรือไม
และประกาศรายชื่อผูเสนอราคาท่ีมีสิทธิ์ไดรับการคัดเลือกกอนการเปดซองใบเสนอราคา
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หากปรากฏตอคณะกรรมการเปดซองสอบราคาหรือในขณะท่ีมีการเปดซองใบเสนอราคาวามีผู
ผูเสนอราคากระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม ตามขอ 1.5(2) และคณะกรรมการฯ
เชื่อวามีการกระทําอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรมคณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผูเสนอราคา
รายนั้นออกจากการเปนผูเสนอราคาและประกาศรายชื่อผูเสนอราคาท่ีมีสิทธิไดรับการคัดเลือก และเทศบาลเมือง
สระแกวจะพิจารณาลงโทษผูเสนอราคาดังกลาวเปนผูท้ิงงาน เวนแตคณะกรรมการฯ จะวินิจฉัยไดวาผูเสนอราคา
รายนั้นเปนผูท่ีใหความรวมมือเปนประโยชนตอการพิจารณาของทางราชการ และมิไดเปนผูริเริ่มใหมีการกระทํา
ดังกลาว

ผูเสนอราคาท่ีถูกตัดรายชื่อออกจากการเปนผูเสนอราคา เพราะเหตุเปนผูเสนอราคาท่ีมี
ผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอ่ืน ณ วันประกาศสอบราคา หรือเปนผูเสนอราคาท่ีกระทําการอันเปน
การขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม อาจอุทธรณคําสั่งดังกลาวตอผูวาราชการจังหวัดภายใน 3 วัน นับแต
วันท่ีไดรับแจงจากคณะกรรมการเปดซองสอบราคา การวินิจฉัยอุทธรณของผูวาราชการจังหวัดใหถือเปนท่ีสุด

คณะกรรมการเปดซองสอบราคาจะเปดซองใบเสนอราคาของ ผูท่ีมีสิทธิไดรับการคัดเลือก
ดังกลาวขางตน ณ หองประชุมชั้น 2 ท่ีวาการอําเภอเมืองสระแกว ในวันท่ี 25 มีนาคม 2559 ตั้งแตเวลา
10.00 น. เปนตนไป

การยื่นอุทธรณตามวรรค 4 ยอมไมเปนเหตุใหมีการขยายระยะเวลาการเปดซองใบเสนอราคา
เวนแตผูวาราชการจังหวัดพิจารณาเห็นวา  การขยายระยะเวลาดังกลาวและเปนประโยชนแกทางราชการอยางยิ่ง
และในการท่ีผูวาราชการจังหวัดพิจารณาเห็นดวยกับคําคัดคานของผูอุทธรณ และเห็นวาการยกเลิกการเปดซอง
ใบเสนอราคาท่ีไดดําเนินการไปแลวจะเปนประโยชนแกทางราชการอยางยิ่งและใหผูวาราชการจังหวัดมีอํานาจ
ยกเลิกการเปดซองใบเสนอราคาดังกลาวได

5.หลักเกณฑและสิทธิในการพิจารณาราคา
5.1 ในการสอบราคาครั้งนี้ “เทศบาล” จะพิจารณาตัดสินดวยราคารวม
5.2 หากผูเสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไมถูกตองตามขอ 2 หรือยื่นหลักฐานการเสนอราคา

ไมถูกตองหรือไมครบถวนตามขอ 3 หรือยื่นซองสอบราคาไมถูกตองตามขอ 4 แลว คณะกรรมการเปดซองสอบ
ราคาจะไมรับพิจารณาราคาของผูเสนอราคารายนั้นเวนแตเปนขอผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กนอยหรือท่ีผิด
แผกไปจากเงื่อนไขของเอกสารสอบราคาในสวนท่ีมิใชสาระสําคัญท้ังนี้เฉพาะในกรณีท่ีพิจารณาเห็นวาจะเปน
ประโยชนตอ ”เทศบาล” เทานั้น

5.3 “เทศบาล” สงวนสิทธิไมพิจารณาราคาของผูเสนอราคา โดยไมมีการผอนผันในกรณี
ดงัตอไปนี้

(1) ไมปรากฏชื่อผูเสนอราคารายนั้น ในบัญชีผูรับเอกสารสอบราคาหรือในหลักฐานการรับ
เอกสารสอบราคาของ “เทศบาล”

(2) ไมกรอกชื่อนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อผูเสนอราคาอยางใดอยาง
หนึ่งหรือท้ังหมดในใบเสนอราคา

(3) เสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเงื่อนไขท่ีกําหนดในเอกสารสอบราคาท่ีเปน
สาระสําคัญ  หรือมีผลทําใหเกิดความไดเปรียบเสียเปรียบแกผูเสนอราคารายอ่ืน

(4) ราคาท่ีเสนอมีการขูดลบ ตกเติมแกไขเปลี่ยนแปลงโดยผูเสนอราคามิไดลงลายมือชื่อ
พรอมประทับตรา (ถามี) กํากับไว

5.4 ในการตัดสินการสอบราคาหรือในการทําสัญญาคณะกรรมการเปดซองสอบราคา หรือ
“เทศบาล”มีสิทธิใหผูเสนอราคาชี้แจงขอเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือขอเท็จจริงอ่ืนใด ท่ีเก่ียวของกับผูเสนอราคา
ได “เทศบาล” มีสิทธิท่ีจะไมรับราคาหรือไมทําสัญญา หากหลักฐานดังกลาวไมมีความเหมาะสมหรือไมถูกตอง
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5.5 “เทศบาล”ทรงไวซึ่งสิทธิท่ีไมรับราคาต่ําสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาท่ีเสนอ
ท้ังหมดก็ไดและอาจพิจารณาเลือกจางในจํานวนหรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิก
การสอบราคาโดยไมพิจารณาจัดจางเลยก็ไดสุดแตจะพิจารณา ท้ังนี้เพ่ือประโยชนของทางราชการเปนสําคัญ
และใหถือวาการตัดสินของ “เทศบาล” เปนเด็ดขาดผูเสนอราคาจะเรียกรองคาเสียหายใดๆมิไดรวมท้ัง
“เทศบาล” จะพิจารณายกเลิกการสอบราคา และลงโทษผูเสนอราคาเปนผูท้ิงงานไมวาจะเปนผูเสนอราคาท่ี
ไดรับการคัดเลือกหรือไมก็ตาม หากมีเหตุท่ีเชื่อไดวาการเสนอราคากระทําไปโดยไมสุจริต เชน การเสนอเอกสาร
อันเปนเท็จ หรือใชชื่อบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอ่ืนมาเสนอราคาแทน เปนตน

ในกรณีผูเสนอราคาต่ําสุด เสนอราคาต่ําจนคาดหมายไดวาไมอาจดําเนินงานตามสัญญาได
คณะกรรมการเปดซองสอบราคา หรือ”เทศบาล”จะใหผูเสนอราคานั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานท่ีทําใหเชื่อไดวาผู
เสนอราคาสามารถดําเนินงานตามสอบราคาจางใหเสร็จสมบูรณหากคําชี้แจงไมเปนท่ีรับฟงได “เทศบาล” มีสิทธิ
ท่ีจะไมรับราคาของผูเสนอราคารายนั้น

5.6 ในกรณีท่ีปรากฏขอเท็จจริงภายหลังจากการเปดซองสอบราคาวา ผูเสนอราคาท่ีมีสิทธิไดรับ
การคัดเลือกตามท่ีไดประกาศรายชื่อไว ตามขอ 4.5 เปนผูเสนอราคาท่ีมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคาราย
อ่ืน ณ วันประกาศสอบราคาหรือเปนผูเสนอราคาท่ีกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม
“เทศบาล” มีอํานาจท่ีจะตัดรายชื่อผูเสนอราคาท่ีมีสิทธิไดรับการคัดเลือกดังกลาวออกจากประกาศรายชื่อ ตาม
ขอ 4.5 และ “เทศบาล” จะพิจารณาลงโทษผูเสนอราคารายนั้นเปนผูท้ิงงาน

ในกรณีหากผูวาราชการจังหวัดพิจารณาเห็นวา การยกเลิกการเปดซองใบเสนอราคาท่ีได
ดําเนินการไปแลวจะเปนประโยชนแกทางราชการอยางยิ่ง ผูวาราชการจังหวัดมีอํานาจยกเลิกการเปดซองใบ
เสนอราคาดังกลาวได

6. การทําสัญญาจาง
ผูชนะการสอบราคาจะตองทําสัญญาจางตามแบบสัญญาดังระบุในขอ 1.3 กับ“เทศบาล”

ภายใน วันท่ี 31 มีนาคม 2559 และจะตองวางหลักประกันสัญญาเปนจํานวนเงินเทากับ รอยละ 5 ของราคา
คาจางท่ีสอบราคาได ให “เทศบาล” ยึดถือไวในขณะทําสัญญา โดยใชหลักประกันอยางหนึ่งอยางใด  ดังตอไปนี้

6.1 เงินสด
6.2 เช็คท่ีธนาคารสั่งจายใหแก “เทศบาล”โดยเปนเช็คลงวันท่ีท่ีทําสัญญาหรือกอนหนานั้นไม

เกิน 3 วันทําการของทางราชการ
6.3 หนังสือคํ้าประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือคํ้าประกันดังระบุใน ขอ 1.4(1)
6.4 หนังสือคํ้าประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย หรือบริษัทเงินทุน

หลักทรัพยท่ีไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชย และประกอบธุรกิจคํ้าประกันตามประกาศ
ของธนาคารแหงประเทศไทย ซึ่งไดแจงชื่อเวียนใหสวนราชการ หรือหนวยการบริหารราชการสวนทองถ่ินตางๆ
ทราบแลว โดยอนุโลมใหใชตามแบบหนังสือคํ้าประกัน ดังระบุในขอ 1.4 (1)

6.5 พันธบัตรรัฐบาลไทยซึ่งไดจดทะเบียนใชเปนหลักประกันสัญญาท่ีธนาคาร แหงประเทศไทย
แลวเทานั้น

หลักประกันนี้จะคืนใหโดยไมมีดอกเบี้ย ภายใน 15 วัน  นับถัดจากวันท่ีผูชนะการสอบราคา
(ผูรับจาง) พนจากขอผูกพันตามสัญญาจางแลว

อนึ่ง เทศบาลเมืองสระแกวจะลงนามในสัญญาตอเม่ือมีเงินงบประมาณตามเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 แลวเทานั้น
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7.อัตราคาปรับ
คาปรับตามแบบสัญญาจาง ขอ 17 จะกําหนดในอัตรารอยละ 0.10 ตอวันของราคาจางตามสัญญา
8. การรับประกันความชํารุดบกพรอง
ผูชนะการสอบราคาซึ่งไดทําขอตกลงเปนหนังสือ หรือทําสัญญาจางตามแบบดังระบุในขอ 1.3 แลวแต

กรณีจะตองรับประกันความชํารุดบกพรองของงานท่ีรับจางทําภายในระยะเวลา ไมนอยกวา - ป นับถัดจาก
วันท่ี“เทศบาล”ไดรับมอบงาน โดยผูรับจางตองรีบจัดการซอมแซมแกไขใหใชการไดดีดังเดิมภายใน7วันนับถัด
จากวันท่ีไดรับแจงความชํารุดบกพรอง

กรณีนี้ผูรับจางไมดําเนินการใหเปนไปตามรายละเอียดท่ีกําหนดแหงสัญญา ขาดรายการหนึ่ง
รายการใด ผูวาจางมีสิทธิจางรายอ่ืนไดโดยผูรับจางจะตองเปนผูออกคาใชจายท้ังหมด หรือใหผูวาจางหักเงิน
คาจาง หรือหลักประกันสัญญาไวโดยผูรับจางไมมีสิทธิเรียกรอง และโตแยงใด ๆ ท้ังสิ้น

9.คาจางและการจายเงิน
การจายเงินคาจางเหมาตามประกาศนี้ “เทศบาล” จะจายเงินใหเม่ือผูเสนอราคา (ผูรับจาง) ไดสงมอบ

งานจางเหมาแรงงานบุคคลภายนอกเพ่ือปฏิบัติงานในงานสวนสาธารณะใหกับเทศบาลเมืองสระแกวเรียบรอย
ถูกตองตามสัญญา และคณะกรรมการตรวจรับงานจางเหมาไดทําการตรวจรับไวถูกตองครบถวนแลวโดยแบง
ออกเปน 3 งวด ดังนี้

งวดท่ี 1 เปนจํานวนเงิน 108,000.- บาท (หนึ่งแสนแปดพันบาทถวน) เม่ือผูรับจางได
ปฏิบัติงานโครงการจางเหมาแรงงานบุคคลภายนอกเพ่ือปฏิบัติงานในงานสวนสาธารณะ (ตามรายละเอียด
โครงการฯ) ใหแลวเสร็จภายใน 30 เมษายน 2559

งวดท่ี 2 เปนเงิน 108,000.- บาท (หนึ่งแสนแปดพันบาทถวน) เม่ือผูรับจางไดปฏิบัติงาน
โครงการจางเหมาแรงงานบุคคลภายนอกเพ่ือปฏิบัติงานในงานสวนสาธารณะ (ตามรายละเอียดโครงการฯ)
ใหแลวเสร็จภายใน 31 พฤษภาคม 2559

งวดท่ี 3 (งวดสุดทาย) เปนจํานวนเงิน 108,000.- บาท (หนึ่งแสนแปดพันบาทถวน) เม่ือผู
รับจางไดปฏิบัติงานโครงการจางเหมาแรงงานบุคคลภายนอกเพ่ือปฏิบัติงานในงานสวนสาธารณะ
(ตามรายละเอียดโครงการฯ) ใหแลวเสร็จภายใน 30 มิถุนายน 2559

รวมเปนเงินท้ังสิ้น 324,000.- บาท (สามแสนสองหม่ืนสี่พันบาทถวน)
10.ขอสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอ่ืนๆ

10.1 เงินคาจางสําหรับงานจางครั้งนี้ จายจากงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
อนึ่ง เทศบาลเมืองสระแกวจะลงนามในสัญญาตอเม่ือมีเงินงบประมาณตามเทศบัญญัติ

งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 แลวเทานั้น
10.2 เทศบาลเมืองสระแกว สงวนสิทธิ์ท่ีจะไมรับราคาต่ําสุดถาหากผูเสนอราคาไดนําเสนอไม

เปนไปตามวัตถุประสงคการจางครั้งนี้ และคณะกรรมการเปดซองสอบราคาพิจารณาแลวไมสอดคลองกับ
วัตถุประสงคหรือตรงตามขอกําหนดของเทศบาลเมืองสระแกวก็จะไมรับการพิจารณาราคาใหเปนผูเสนอราคาได

10.3 เม่ือ “เทศบาล” ไดคัดเลือกผูเสนอราคารายใดใหเปนผูรับจาง และไดตกลงจางตาม
ประกาศสอบราคาจางแลวถาผูรับจางจะตองสั่งหรือนําสิ่งของดังกลาวเขามาจากตางประเทศและของนั้นตองเขา
มาโดยทางเรือในเสนทางท่ีมีเรือไทยเดินอยู และสามารถใหบริการรับขนไดตามท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวง
คมนาคมประกาศกําหนดผูเสนอราคาซึ่งเปนผูรับจางจะตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการพาณิชย
นาวี ดังนี้

8/(1)แจงการ.....














